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   شةصقةتلعك ؤة مئهربان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع
 آعرعش سأز

جعمع هةمدذسانا ؤة ضىزةل ماختاشالر صىتىن آاظعناتنع ياراتقذحع ؤة ظذنع ظأز هئكمعتعضة اليعق رةؤعشتة        
، هئكمةت  عتعدربعزنع ظأزعنعث آامالع قذ  ظذ  . ظعدارة قعلعص تذرغذحع، ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر       

ارلعق  عـ زئمعن ؤة ظذنعث ظار     آارامعتع بعلةن يارعتعص، ظاسمان    لةرنع بعزنعث صايدعلعنعشعمعز    نةرسع لعقعدعكع ب
ةر    رعدعغان توغرا  ىساظادعتعضة ظئرعشت  ـ  ظاخعرةتنعث بةخت     ؤة بعزنع دذنيا  ،شذنداقال . دعظىحىن نئمةت قعلعص ب

  . عضىحع صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتت يئتةآحعلعغايول
ةتتعن خذش خةؤةر بةرضىحع، مةثضىلىك آأيدىرضىحع دوزاختعن          صىتمةس ـ تىضعمةس نازذنئمةتلعك جةنن
ار ؤة بعر دةص بعلعشكة، ظذنعثغا تاظةت ـ ظعبادةت         ظاضاهالندذرغذحع، اهللا نعث ظعزنع بعلةن ظعنسانالرنع اهللا نع ب

رنعث ظةث ظاخعرقعسع، صىتكىل ظعنسانالرغا تاآع قعلعشقا دةؤةت قعلغذحع صةيغةمبةرلةرضة، جىملعدعن صةيغةمبةرلة
ةد        ةيغةمبعرعمعز مذهةمم لةتلعك، ص ةخالقلعق، ظئسعل خعس ىزةل ظ ان ض ول باشحع بولغ ة ؤة ي ة ظىلض قعيامةتكعح
تةهكةم         دا مذس وغرا يول ةدةر ت ة ق اهابعلعرع ؤة قعيامةتك اتلعرع، س ة تاؤابعظ ذنعث ظاظعل االمغا، ظ ظةلةيهعسس

  ! عن مذسذلمانالرغا ساالمالر بولسذنتذرعدعغان بارلعق مأم
ة ن اك ذهةمم اندعن ص ذ،قس دعلعرعنع     غ ظذل ةن بةن ع آأرض أزع ياخش ارعمعز اهللا ظ ةرعظةت  صةرؤةردعض ش

 يئقعنقع يعلالردعن بويان    . مذيةسسةر قعلعدذ  ظالعي ظعشلعرعغاشذ يولدا تةر تأآىشتةك     ؤة   شعنععنع ظأض لعرمعظعل
ؤةتةن ظعحع ؤة سعرتعدا   قذغذحعالر ظأزلعرعنعث بارلعقعنع مذشذ يولغا ظاتاص،ظذيغذر ظةؤالدلعرعدعن بعر قعسعم ظو  

لعدع ؤة باشالؤاتعدذ    ذش صىتتىرىشكة باش ةن ظوق ة بعل ةال نةتعج ذص ظ ةندعن  . تعرعشعص ظوق ذالر ظوقذش صىتتىرض ظ
لذقنعث بارلعقعنع آئيعن ظذيغذرالر ظىحىن دعنعي ماتئرعيالالرنعث ظعنتايعن آةم بولذشعدةك ناهايعتع حوث بعر بوش

ؤة بذ بوشلذقنع تولدذرذش مةسظذلعيعتع ظأزلعرعنعث ظىستعضة يىآلةنضةنلعكعنع، شذنداقال ظذيغذرالرنعث دعنعي        
دعغان           ارتعص بولماي اش ت ث ب دذرذش ظأزلعرعنع اجعنع قان عؤاتقان ظئهتعي ئرع ظئش ا آىنس ا قارعت ماتئرعيالالرغ

  ... مةجبذرعيعتع ظعكةنلعكعنع هئس قعلعشماقتا
ةنعؤعي           اددعي ؤة م لعرعمعزنعث م ىيةر قئرعنداش ن س عم دع ر قعس ذرذؤاتقان بع اش قات ة ب ذ جةهةتت ذثا ب ش
انحعمعز                 ر ق ز بع ةن، بع ع بعل ةم رعغبةتلةندىرىش ع ه اردةم بئرعش العس ي ع، خ ولالص ـ قذؤؤةتلعش ةتتعن ق جةه

اردعمع    سةؤعيعمعزنعث حةآلعك بولذشعغا قارعماي      ظالعم  يظارقعسعدا، مةشهذر دعنع   اهللا تاظاالنعث ظعرادعسع ؤة ي
الم  عظعبن عرنعث ظعس ع آةس ةث ن دذنياس عر و دعكع ظ ذزلذق تةصس عرع  «ع ص ةرعم تةصس ذرظان آ ىنكع  » ق ث بىض نع

عدة بعر تىرآىم ظألعماالر     كرع رعياسةتحعلع  ودةؤردعكع مةشهذر ظعسالم تةتقعقاتحعسع سةفعيذرراهمان ظةلمذبارةآف        
املȎـباح  ”  نذسخعسع  نةشرعياتع تةرعصعدعن نةشعر قعلعنغان   “دارذسساالم”، تةرعصعدعن تةهقعقلةص، قعسقارتعلغان 

.  ظىحىن بعر يةرضة آةلدذق        نع تةرجعمة قعلعص، ظذيغذر ظوقذرمةنلعرعضة سونذش            “ب تƘȆȦ ابـن كـƘǮ     املنǾő Ž Ƙي  
ذقعرعلعقع  عنعث ي ي سةؤعيعس عحعلعكع، ظعلمع لذبعنعث ظأزض ادعلةش ظذس ث ظعص اب ظأزعنع ذ آعت ةرحة، ب ، ض

 روشةن ناهايعتع  تةلةص قعلعدعغان ظعش ظعكةنلعكع    آىح  ماددعي تةرلعك دةرعجعدة سةؤعية ؤة   ئتةرجعمانالردعن ي 
نع ؤذجذتقا   ظعش ذهةقعقةت بولسعمذ، يةنعال اهللا نعث يارعدعمعضة تةؤةآكىل قعلعص، ظعقتعدارعمعزنعث يئتعشعحة ب             

 تاشلعنعص قالسا، ظئتعبارسعزئهتعياجع بار بذ ساهة    حىنكع، مذسذلمانالرنعث غايةت زور ظ    . ذقتعرعشتشقا  حعقعرع
   . ظةمةسلعكع هةممعمعزضة ظايان هةقعقةتةن ظاساننعثقعيامةت آىنع اهللا نعث ظالدعدا جاؤاب بئرعش مةسعلعسع
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  تةصسعرنعث تةرجعمعسع هةققعدة

ةتلعك ظوقذرمةن ةرهأرم ولال     ! ل العه دام ةد س دةك مذهةمم ذم بولغعنع ة مةل اهةممةيلةنض عدعن جعم ه  تةرعص
دعن باشقا بعزدة تئخع قذرظان آةرعم هةققعدة تولذق    »عذرظان آةرعم ظذيغذرحة تةرجعمعس  ق«تةرجعمة قعلعنغان   

وق        اب ي عر آعت ذ تةصس ان بعرم ة قعلعنغ اآع تةرجعم ان ي ةنعث بعرعن  . يئزعلغ ذ، هعجرعي ةك ب عرحدئم دعن عع ظةس
ال     لعغان، ظعس قا باش ةن تونذشذش ع بعل الم دعن ال ظعس ة    تارتعص اهةلعرع بويعح ة س نعث هةمم عنع تذرمذش م ظةقعدعس

ظالعم ظعبنع آةسعرنعث بذ .  بوشلذقتعن ظعبارةتي بعر تارعخع حوثظومذمالشتذرذص آةلضةن ظذيغذر معللعتع ظىحىن
ذر        ث ظذيغ ذ آعتابنع ذص، ب رع بول ةلعرعنعث بع لعق مةنب عدعكع ظاساس عر ساهةس ذلمانالرنعث تةصس تةصسعرع مذس

ىز آأرعشعشع يوقعرعدعكع بوشلذقنع تولدذرسا ظةجةص              تعلعغا تةرجعمة ق   علعنعص، ظذيغذر ظوقذرمةنلعرع بعلةن ي
هالبذآع،  . ظةمةس دئضةن ظىمعدتة باشلعغان بذ ظةمضةآنع اهللا تاظاالنعث ياردعمع بعلةن ظاخعرعغا ظئلعص حعقتذق      

ذقع  ، مةقاظعدة قانذنعيةتلعرعضة خاس ظأزضعحة ظاالهعدعلعكعـ آعتابنعث ظةرةب تعل    بعزنع  زمذنلعرعنعث حوثقذرل
ظذيغذرالرنعث . آعتابنع تةرجعمة قعلعش ؤة تةهرعرلةش جةريانعدا قعسمةن قئيعنحعلعقالرغا ظذحعراتماي قالمعدعبذ 

 -حعرعشع نةتعجعسعدة ظذيغذر تعلعدعكع دعنع ظاتالغذذنعث آىحلىك تةسعرعضة ظع مةدةنعيعتع صارس تعل ؤةظةرةب
 بذ ظاتالغذالرنعث مذتلةق آأص قعسمع      لعكتعن،يعحة قوبذل قعلعنعص آةلضةن   وب تعلع ب  ظعستعالهالر صارس ؤة ظةرة   

ة    عمذ، يةن ذش بولس ة تون ةزعظوقذرمةنلةرض عز ب ةقةتال تونذشس ادعلةش    . لعرع ص ذ ؤة ظعص داق ظاتالغ ز مذن ذثا بع ش
  .قظىسذللعرعنع ظعمكانعيعتعمعزنعث يئتعشعحة ظذيغذر تعلعغا ماس قعلعص ظعصادعلةشكة تعرعشتذ

ذقتع ؤةندعكع  أققةت قعلعش زأرىر بولغان ت    عبذ آعتابتعن صايدعلعنعشتا د      بعز يةنة    الرنع ظوقذرمةنلةرنعث  ن
  : سئلعشنع مذؤاصعق آأردذقضةسةمع

ذحعالرنعث   • ةت قعلغ ةتتعكع ظةرةبحة نذسخعسعدعكع رعؤاي  آعشع كعدةسلةصظعسعملعكلعرعدعن شذ رعؤاي
  .ملعكلعرعنع قعسقارتعؤةتتذقع ظعسثعلةرنعدعكع آعشعلعقعنعث ظارآعشعبعلةن ظاخعرعقع 

  .ؤةتتذقذ ؤة ضعرامماتعكعلعك ظانالعزالرنع قالدذربةزع سأزلىك •
 الرنع ؤة ظذالردعن ظئلعنغان شاخحة مةزمذن      نعصةرقلعق شعؤعلةر  ظعلمعضة داظعر بايان قعلعنغان      قعراظةت •

  .قعسقارتعؤةتتذق
لمعغاندا، هةممعسع دئضىدةك مذهةممةد سالعه          هئسابقا ظا  نعظايةتلةرنعث تةرجعمعسع قعسمةن جايلعرع    •
 ظاصتورنعث ظايةتكة بةرضةن .دعن ظئلعندع» قذرظان آةرعم ظذيغذرحة تةرجعمعسع«ن جعم تةرجعمة قعلغا هادامولال

ان        لعق بولغ عدة ظوخشعماس ةن تةرجعمعس ة بةرض ذ ظايةتك ث ش ولال هاجعمنع العه دام ةد س ةن مذهةمم تةصسعرع بعل
  . عزاهات بئرعلدعقعسمةن ظورذنالرغا ظ

ظةمما، مةزمذن   . جىملة تةرجعمة قعلعش صرعنسعصعنع قولالندذق   ـ تةصسعرنع تةرجعمة قعلعشتا جىملعمذ   •
  . جىملعلةرنع قالدىرعؤةتتذق بولغان تةآرارلعنعش قئتعم سانع آأص،جةهةتتة مذهعم بولمعغان

ةرجعم   • لةرنعث ت ةزع شةخس عم عب ر قعس يهالع ؤة بع ذالرنعث ظعز دعنع ث   ظاتالغ اتلعرعنع آعتابنع اه
   . بةردذقألىمعضةظاخعرعدعكع ظعزاهات ب
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ر    • عرلةرنعث بع ع، مذصةسس الرنعث تةآرارلعنعش أز قاراش ذن ؤة آ ةزع مةزم عردة ب ت -تةصس ة زع  بعرعض
اش لعرع ؤة ب اخعرع -قاراش ان ظ قارتعص ظئلعنغ ذنالرقعس عم مةزم ر قعس ذص، بع ار بول ةث  ب ذنعثغا آ  ب

 . قعلعمعزظىمعدلة قعلعشعنع ظوقذرمةنلةرنعث توغرا مذظامع
قا   • أزلعرعدعن باش االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عردة ص عرلةردعن  ،تةصس ةن مذصةسس ةقعل آةلتىرىلض ن

 . قوش تعرناق ظعحعضة ظئلعندعالسأزلةر ظعنتايعن آأص بولغانلعقع ظىحىن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سأزلعرع
ةر ساهابعلةرضة خاس بولغان    “اهللا” آةلعمعسنع  “ظالاله ”بعز يةنة تةصسعردة     • ظالاله ظذنعثدعن   ”  دةص، ظ

ذالردعن رازع بولسذن “رازع بولسذن الاله ظ ذ ظعككعسعدعن رازع بولسذن، ظ الاله ظ دعكع “ ظ ارعلعرعنع ظةرةبحع ظعب
ا ظ ، دةص“رةزعيةلالهذ ظةنهذ، رةزعيةلالهذ ظةنهذما، رةزعيةلالهذ ظةنهذم       ”ظةينع تعرانسعكرعصعسعيةسع بذيعحة       ل اي

 . ظعشلةتتذقظةينةن  دةص “رةزعيةلالهذ ظةنها”ضة قارعتا عساهاب
عدارحعلعق       ة ظعض ذحع، هةممعض ةممعنع رعزقالندذرغ ذحع، ه اتنع ياراتق ارلعق آاظعن ةرعمنعث ب ذرظان آ ق

شع ظىحىن نازعل    نع قعلعمةشظةل  ساظادةت يولعدعكع    - بةخت  نعثقعلغذحع زات اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظعنسانعيةت     
دعثضةن ظعالهعي دةستذر ظعكةنلعكع هةممعمعزغا عنقعل وغرا شذثالشقا .  ظاي وغرا حىشعنعش، ت ذرظان آةرعمنع ت  ق

وغراهأآىم قعلعش ايعن    ؤة ت ذنالرنع بعلعش ظعنت ذن مةزم ذنعثغا مذناسعؤةتلعك نذرغ رعش ظىحىن ظ ةآىن حعقع  ي
ؤة باشقا دعنعي آعتابالرنع  صسعرنع  تةشذثا تةصسعر توغرعسعدا توختعلعشتعن ظعلضعرع ظوقذرمةنلةرنعث بذ        . زأرىر

ة    ةرعم ظعلعملعرعض ذرظان آ ىن ق ع ظىح تا صايدعلعنعش ر ظوقذش ذهعم ت داظع ةزع م ةدعم،معالرئب ازعرقع قع ق  ؤة ه
عرلةر   ع تةصس ةمدةؤردعك عدا ه رع توغرعس ذالرنعث تىرلع ة  ظ قذحالر بويعح دعكع باس اقنيئغعتأؤةن ذمات الصح  مةل

  :بئرعشنع مذؤاصعق تاصتذق
ذرظان • ع ق دعكع ظورن الم دعنع ةرعمنعث ظعس الم دعن :  آ ةرعم ظعس ذرظان آ ادةت ؤة  عق دة، ظعب ث ظةقع نع
اظع ارلعق هأآىمل  يظعجتعم ان ب دار بولغ ة تةرةصلعرعضة ظاالقع ان  ة تذرمذشنعث هةمم أز ظعحعضة ظالغ ذق ظ رنع تول
ةل رمذآةمم تذردذر بع اال .  دةس ذ اهللا تاظ دذ ب داق دةي ة مذن ابنع   :هةقت ز آعت اثا بع ذرظاننع (س ةنع ق ة ) ي هةمم
) دعلالرغا (حىشةندىرىص بئرعدعغان، ) يةنع آعشعلةر موهتاج بولعدعغان دعنعي ظعشالرنعث هةممعسعنع     (نةرسعنع  
ةت،  ة(هعداي دعغان قعلعص     ) بةندعلةرض ةؤةر يةتكىزع ةن خذش خ اظادةت بعل ىلىك س ذلمانالرغا مةثض ةت، مذس رةهم

مذناسعؤةتلعك مةسعلعلةر هةققعدة يئغعنحاق  ،هأآىملةرةلتىرىلضةن دة آ قذرظان آةرعم، لئكعن))1نازعل قعلدذق
 بولذص، ظذنعث تةصسعالتع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعس ؤة سىننةتلعرع ظارقعلعق غانعنبايان قعلشةآعلدة 

 .شةرهعلةنضةن
عك تارعخعي  ظعشةنحعل : قذرظان آةرعمنعث نازعل بولذشقا باشلعغان يعلع ؤة ظذنعث نازعل بولغان يئرع             •

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مةنبةلةرضة ظاساسةن  ةرعم ص ذرظان آ ةدعن ق ةمعالدع( يعل ظعلضعرع 13هعجعرعي نعث ي
ةيغةمبةر   . ىشكة باشلعغان   حىشعن تارتعص دع شةنبة آىن ى د، آىنع  ـ   21زان ظئيعنعث  ع  رام)ـ يعلع   611 بذ دةل ص

االم  ذص 40ظةلةيهعسس ع بول ةن يعل قا آعرض ذ    اهللا تاظ، ياش ارةت ب دعن ظعب ةن قذرظان ع بعل ذغ هئكمعت ث ظذل االنع
تذر ةددةس دةس االمغا مذق ادةم ظأمر صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةقعلعظ ث ظ ةت ـ        نع ةث ، صاراس ة ظ ةنحة جةهةتت  حىش

ةن ق،يئتعلض ان ، قعرانلع ذن دةؤرع بولغ كةن40 ظالت عدا حىش تة  . يئش ةرعم دةسلةص ذرظان آ ة ق ة نةرس هةمم
  دئضةن يةرضة  “بةيتذل ظعززة  ”دعكع دعن بعرعنحع قةؤةت ظاسمان       ) لةؤهذلمةهصذز يةنع   (عدعن  لةنضةن تاخت عخاتعر

رال قئتعم  ع بع ةدعر آئحعس ةنداق ةيردعن   .  حىشىرىلض ع جذب ةظعد ظعبن اآعم، س ة ه ذ هةقت ب
                                                 

  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 89سذرة نةهل  )1(
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قذرظان آةرعم هةممة نةرسة خاتعرعلةنضةن تاختعدعن ظئلعص حعقعلعص بعرعنحع            «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث
ماند ززة”عكع ظاس ذل ظع دع“بةيت ةردة قويذل ةن ي ان»  دئض ةت قعلغ ةنلعكعنع رعؤاي ةرعم . دئض ذرظان آ دعن ق ظان

 نعث بئشعدعكع بةش ظايةت غارع هعرادا تذنجع نازعل بولذشقا  “سىرة ظةلةق”جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظارقعلعق  
 .  يعل جةريانعدا تولذق نازعل بولذص بولغان23باشلعغاندعن تارتعص 

العمالر  تةصدةسلة • عدا ظ ةت توغرعس قاق خعل ظعككع حىشكةن ظاي ةاراش ذنعث .  ظعض رع ب ةث دةسلةص بع ظ
نعق دةلعل ع تأؤةندعكع هةدعس بذنعثغا ظ، حىنكع.بةش ظايةتتذر  سىرعسعنعث بئشعدعكع“ظةلةق”حىشكةن ظايةت 

  :بوالاليدذ
ةن       داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله لعم ظاظعش ةن مذس ذخارع بعل ام ب دذ ظعم ةت قعلع : لعكعنع رعؤاي

ذنعثغا   دا جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم آئلعص ظ ادةت قعلعؤاتقان دا ظعب را غارع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هع ذ ”:ص  “ظوق
. دةيدذ “ ظوقذ ”:  ظةلةيهعسساالم  جعبرعظعل . دةيدذ » نيمة مةشنع بعل مةن ظوقذ «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دةيدذ

االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن« :ص ةن م نع بعلمةيم دذ »ظوقذش االم عظىح. دةي ل ظةلةيهعسس دا جعبرعظع ع قئتعم  نح
  ظعسمع بعلةن ظوقذغعن      نعثياراتقان صةرؤةردعضارعث         ةتنع ظوقذص  ، دةص ظةلةق سىرعسعنعث بئشعدعكع بةش ظاي

  . يدذذصةيغةمبةر ظةلةيهسساالمنع ظذنع ظوقذشقا بذير
رع   ة بع ر ”يةن ىرة مذددةسس ئكعن . “س ثظالعمالرل ةتقعق قعلعشع    ب نع ذر ت ةرنع حوثق ةقتعكع رعؤايةتل ذ ه

 نعث  “سىرة ظةلةق”ظارقعسعدا ظئرعشكةن يةآىنلعرع شذآع، ظايةت ظئتعبارع بعلةن ظةث دةسلةصتة حىشكةن ظايةت  
ذر ةش ظايةتت عدعكع ب ىرة   . بئش كةن س تة حىش ةث دةسلةص ةن ظ ارع بعل ىرة ظئتعب كةن س ذق حىش ىرة ”تول س

  .  دذر“مذددةسسعر
العمالر  ةت ظعكةنلعكع توغرعسعدعمذ بعر نةححة خعل   ظ ةتنعث قايسع ظاي دا حىشكةن ظاي ةث ظاخعرع ة ظ يةن

وغرا بولغعنع  . ظعضةقاراشقا   ذنعث ظعحعدة ظةث ت ةنع قعيامةت (سعلةر شذنداق بعر آىندعن  : اهللا تاظاالنعثب ي
ياخشع  (دعن هةر آعشع قعلغان    قورقذثالرآع، ظذآىندة سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، ظان      ) آىنعدعن

يةنع ياخشع ظةمةلع آئمةيتعلعص،    (ظةمةلعنعث نةتعجعسعنع تولذق آأرعدذ، ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ،      )  يامان -
ةيتعلمةيدذ   ةلع آأص ان ظةم دذر  )1()يام ةن ظايعتع ث    . دئض نعث اهللا تاظاالنع ع ظابباس ع ظعبن ذنعث دةلعل علةر : ب س

قورقذثالرآع، ظذآىندة سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر،    ) امةت آىنعدعن يةنع قعي (شذنداق بعر آىندعن    
ذم قعلعنمايدذ،       )  يامان -ياخشع  (ظاندعن هةر آعشع قعلغان      ظةمةلعنعث نةتعجعسعنع تولذق آأرعدذ، ظذالرغا زذل

ةيتعلمةيدذ    ( ةلع آأص ان ظةم ةيتعلعص، يام ةلع آئم ةنع ياخشع ظةم ايعتع )2()ي ةن ظ ةث  دئض كةن   ظ دا حىش ظاخعرع
  . ، دئضةن سأزعدذرظايةتتذر

ذرظان زعلعش   ق ة تع ةرعمنعث رةتك ذنعث صتةرتع آ اع ظ ىزئمعنغ ةن ظص تةرتعرىلىش حىش ةس، ع بعل ةم
دعغا ياآع            لةؤهذلمةهصذردعكع تةرتعصع بويعحة جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنعث قايسع سىرعنع قايسع سىرعنعث ظال

ةيغةمبةر   ظارقعغا، قايسع ظايةتنع قةيةرضة ق     ويذش هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بةرضةن آأرسةتمعسع ؤة ص
ةلعم بئرعشع بويعحة تعزعلغان            ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر يعلع     . ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةقتة ساهابعلةرضة ت ص

ةرتع  عرام ازعرقع ت ذرظاننع ه دا ق االم  صزان ل ظةلةيهعسس ة جعبرعظع عتاتت   بويعح تعم تعثش ر قئ ث . عغا بع هاياتعنع
  . تعثشاتقان ظعككع قئتعم ،زاندا بولساعدعكع رامعظاخعرقع يعل

                                                 
 . ـ ظايةت281 ـ سىرة بةقةرة )1(
 . ـ ظايةت281 ـ سىرة بةقةرة )2(
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  .ظايةتتعن تةرآعب تاصقاندذر 6236 سىرة، 114  آةرعمقذرظان
تعش     كةنلعكعنع بئكع دة حىش اآع مةدعنع كةنلعكع ي دة حىش ىرعلةرنعث مةآكع دة   : س ىرعنعث مةآكع ر س بع

 ظالعمالرنعث آأزقارعشع تأؤةندعكعدةك ظىح نوقتعغا          تعشتة حىشكةنلعكعنع ياآع مةدعنعدة حىشكةنلعكعنع بئكع       
  : مةرآةزلةشكةن
حىشكةن  مةيلع هعجرةتتعن ظعلضعرع ياآع آئيعن بولسذن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مةآكعدة            ،بعرعنحع

.  قارعشع  دةص ظاتاش  سىرعلةرنع مةدعنعدة حىشكةن  حىشكةنة   مةدعنعد  مةآكعدة حىشكةن دةص ظاتاش،    سىرعلةرنع
دا  ة بولغان اراش بويعح ذ ق ةؤةلعرع    ب ةآكعنعث ت دةك م ات تاغلعرع ا ؤة ظةراص االمغا معن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ، ص

دة حىشكةن سىرعلةرنعث قاتارعغا،   ةدعر ؤةهذد تئغعذظهئسابلعنعدعغان جايالردا حىشكةن سىرعلةرمذ مةآكع   ب
ةؤةلعرع هئسابلعنعدعغان   مةدعنعقذدذقعدةك  عدة حىشكةن سىرعلةرنعث مةدعن رعلةرمذجايالردا حىشكةن سى نعث ت

  . قاتارعغا آعرعدذ
 مةآكعدعكع آعشعلةرضة خعتاص قعلعص حىشكةن سىرعلةرنع مةآكعدة حىشكةن، مةدعنعدعكع      ،ظعككعنحع 

بذ قاراش ساهابعالرنعث    .  ظاتاش قارعشع  آعشعلةرضة خعتاب قعلعص حىشكةن سىرعلةرنع مةدعنعدة حىشكةن دةص        
دئضةن سأزلةر بعلةن    !) يةنع ظع ظعنسانالر    (“يǖيهـا النـاس  ”اظاالنعث قذرظان آةرعمدعكع    صعكرعضة ظاساسةن اهللا ت   

دئضةن سأزلةر بعلةن !) يةنع ظع ظعمان ظئيتقان آعشعلةر (“يǖيها الǾين آمنوا”باشالنغانلعرع مةآكعدة نازعل بولغان، 
  . باشالنغانلعرع مةدعنعدة نازعل بولغان

ععظىح رةتتعن ب،نح كذ هعج ىرعلةرنعةرذن حىش كن س يعن حىش رةتتعن آئ كةن، هعج دة حىش ةن  مةآكع
  .  قارعشع ظاتاش مةدعنعدة حىشكةن دةصسىرعلةرنع

دا حىشكةن   ، ظذ بذ قاراش بويعحة بولغاندا هعجرةتتعن آئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا    مةآكعضة بارغان
ىرعلةر كةن ع مةدمذس دة حىش ىرة،نع وغرا ؤة آىح   .دذ دةص ظاتعلع س ةث ت ذ ظ ىك ب تذر  ل هذر قاراش ان مةش . بولغ

  .  دةص ظاتعلعشعمذ مذشذ قاراش بويعحة بولغانعدة نازعل بولغان مةدعنعدة نازعل بولغان ياآعسىرعلةرنعث مةآك
ايدعلعرع ياآع سىرعلةرنعث مةآكعدة  • ةردة : مةدعنعدة حىشكةنلعكعنع بعلعشنعث ص سىرعلةرنعث قةي

  :ع ظىح نوقتعغا يئغعنحاقالشقا بولعدذحىشكةنلعكعنع بعلعشنعث صايدعلعرعنع تأؤةندعك
 بعر ظورذندا بعرةر ظعشنع قعلعشتعن توسذش ياآع بعرةر ظعشقا بذيرذشقا آةلضةن مةزمذندعكع              ،بعرعنحع

ذنعث ظةآعس دا ظ ر ظورذن ة بع ةر يةن ةندةكحة آةلعظايةتل ر  ض ذم بع اآع مةل ان ي ذمحة قعلعنغ ازراق قوش اآع ظ  ي
دا آةلض   ان هال ةرت قعلغ ةؤةبلةرنع ش دعن   س ث ظةمةل ع هأآىمنع ةندة قايس لعق آأرىلض ةندةك ظوخشعماس

 دة، ظةمةلدعن قالدذرذلذش آأرىلضةن ظايةتلةرا آأصعنحة ظةهؤالد،حىنكع. قا صايدعلعقغانلعقعنع بعلعؤئلعشذلقالدذر
  بذ ظعككع خعل .ئلعدذمةدعنعدة حىشكةن ظايةتلةر مةآكعدة حىشكةن ظايةتلةرنعث هأآمعنع ظةمةلدعن قالدذرذص آ      

  .هأآىمدعن ظةلؤةتتة مةدعنعدة حىشكةن ظايةتنعث هأآمعضة ظةمةل قعلعنعدذ
ع الم دعنع،ظعككعنح ةهكام ظعس ث ظ دةنع ىزىم  ، قاظع علعم،ـ ت ا قويذلثلعرعنعع بةلض ةريانعنع  يولغ ذش ج
ارد  قا ي دذعمع بولبعلعؤئلعش راقال يو     . ع ذنع بع ا ظ اقحع بولس ا قويم أآىمنع يولغ ر ه رةر ظئغع ان اهللا بع ا مئهرعب لغ

ةلكع   تعن ب ألىص  قويماس قذحالرغا ب ذباس دذ   ـ        قةدةمم ذلعنع تذتع ذش ظذس ا قوي ةدةم يولغ ارام  .  ق ث ه هاراقنع
  .بذنعث بعر معسالعدذرهالدا هارام قعلعنعشعمذ آةسكعن ظاخعرقع باسقذحتا ص ى باسقذحقا بألىنظىحقعلعنعشعنعث 
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ث      الم دعنعنع ع ظعس ا قويذلعش دا يولغ ةدرعجعي هال ةرنعث ت اس هئكم هأآىمل ة خ ةظأزعض ة  ةتك ن ظعض دع
ةنلع اآعتعدذر كظعك ةن ص علةرن      . عنعث روش ةن آعش ة آأرمعض داق تةربعي ذل هئحقان ل ظوس ذ خع ع، ب  ةنع، يعحىنك
ذم      تةؤة ، شذنداقال ظأز قةؤمعضة، ظأز معللعتعضة     غا مذهعتعي ظعجتعماظع  ؤة تارعخعي  صعسخعك خاسلعقع بعلةن مةل

لغان آعشعلةرنع  قا قعلعشتعن، ظذنعثغا ظادةتلعنعشتعن ناهايعتع يعراق    نعشتعن، ظذنع قوبذل  عبعر نةرسعنع حىش  
  . لةشتة ظةث ياخشع تةدبعر هئسابلعنعدذعتةربعي

ألىش،نحععظىح ةردة حىشكةنلعكعضة آأثىل ب ذنع  ، سىرعلةرنعث قةي داق ظالعمالرنعث ظ دا، قان قايسع جاي
دا كةنلعكعنع بعلعش ،ظةهؤال تعن حىش ة سةؤةص وغر نئم ذنع ت ىن   ع ؤة ظ ع ظىح أآىم قعلعش وغرا ه عنعص، ت ا حىش

  . ظعنتايعن مذهعم
ةردة حىشكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدعغان ظاالمةتلةر          • ا  قايسع سىرعنعث قةي الردعن بعظعنساهابعالر ؤة ت

  ظوقذرمةنلةرنعث قذرظان ظوقذغاندا ظاالمةتلةرنعبعز بذ. ضةنضة ظاساسةن بئكعتعلةرقعلعنغان ظعشةنحلعك رعؤايةتل
ع س قعحة    قايس ىن قعس ذن ظىح اردعمع بولس غا ي عدعن بعلعؤئلعش كةنلعكعنع ظأزلعض ةردة حىش ان ىزعنعث قةي  باي

  : قعلماقحعمعز
ار هةر قانداق سىرة مةآكعدة حىشكةن)1( “آال”ظةرةبحة   دا .  دئضةن سأز ب ذ سأز قذرظان ةردة 33ب  ي

  .  سىرة ظعحعدة آةلضةن15عث ظعحعدعكع  صارعسعن15 بذالرنعث هةممعسع قذرظاننعث ظاخعرقع ، بولذصتةآرارالنغان
  . سةجدة ظايعتع بار هةر قانداق سىرة مةآكعدة حىشكةن

ار  ص  هةرة ؤة ظال ظعمران سىرعلعرعدعن باشقا سىرعنعث بئشعدا ظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعص     ة بةقةر  لعرع ب
   .هةر قانداق بعر سىرة مةآكعدة حىشكةن

ةر   ةيغة    ةبةق ذرذنقع ص قا ب عدعن باش ةرنعث قعسسع  سىرعس ع مبةرلةر ؤة ظىممةتل ةر   س ان ه ان قعلعنغ  باي
  .قانداق بعر سىرة مةآكعدة حىشكةن

 بايان قعلعنغان هةر قانداق سع سىرعسعدعن باشقا ظادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعبلعسنعث قعسسعة بةقةر
  .بعر سىرة مةآكعدة حىشكةن

ال     ”ياآع   “ ظع ظعنسانالر  ” ظع  ”. ر آةلضةن سىرعلةر مةآكعدة حىشكةن       دئضةن سأزلة   “ لعرععظع ظادةم ب
ةر كةن     “ مأمعنل دة حىش ا مةدعنع ىرعلةر بولس ار س أز ب ةن س دعكع   .دئض ىرة هةج ةقةت س ةر ” ص ع مأمعنل  دةص “!ظ

  . باشالنغان بذ ظايةت بذنعثدعن مذستةسنا
 عرعنعلهأآىم نعث  صةرز ظةمةللةر ، ظعسالم دعنعنعث ظةقعدعلعرعضة ظاظعت مةزمذندعكع سىرعلةر مةآكعدة 

ةر ازالعرعنع ؤة جعنايةتل كةن نعث ج دة حىش ىرعلةر مةدعنع ان س ان قعلغ ع. باي االم ،حىنك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
د ظ    دة، تةؤهع ان ظةقع دا ساهابعالرغا دعننعث ظاساسع بولغ دعكع حئغع ةنذمةآكع ذملعرعنع بعلدىرض ة . ق مةدعنعض

ـ  قانذن   ، ؤة آىحلعنعشعضة ظةضعشعص  عئثعيعش  آع،هعجرةت قعلعص بارغاندعن آئيعن ظعسالم دعنعنعث تارقعلعش      
   .شكة باشلعغانىرىتىزىمضة ظاظعت هأآىملةرنع بايان قعلعشقا ؤة ظةمةلعيلةشت

ةتلعرع ظذزذن ظذزذن آةلضةن               ظايةتلعرع قعسقا، قعسقا آةلضةن سىرعلةرنعث آأصعنحعسع مةآكعدة، ظاي
  .نحعسع مةدعنعدة حىشكةنعسىرعلةرنعث آأص

                                                 
 . دئضةن مةنعدة“ هةرضعز ظذنداق ظةمةس” ــ ظذيغذرحعدا اللةآ )1(
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ار هةر قانداق سىرة مةدعنعدة حىشكةن              ظةنكةبذت سىرعس    ،حىنكع . عدعن باشقا مذناصعقالرنعث بايانع ب
عق             مذسذلمانالر   ، آأرىلمعضةن  لعق هةرعكةتلعرع  مذسذلمانالرنعث آىحع ظاجعز بولغان مةآكعدعكع حاغالردا مذناص

 قورقذص مذسذلمان  دعننعث آىحعدعنمةدعنعضة هعجرةت قعلغاندعن آئيعن، ظعسالم دعنعنعث آىحعيعشعضة ظةضعشعص
  .بولعؤالغان مذناصعقالر صةيدا بولذشقا باشلعغان

ةرنعث • ةهمعيعتع   ظايةتل ذنع بعلعشنعث ظ ةؤةبلعرع ؤة ظ رةر   : حىشىش س ةتلعرع بع ةرعمنعث ظاي ذرظان آ ق
اهللا تاظاال صةقةت ظأزعنعث    ، ظةمما  سةؤةب بعلةن حىشىرىلضةن ظايةتلةر ؤة حىشىشكة هئحقانداق سةؤةب بولمعغان      

 دةص ظعككع  ،نعث هةر قايسع تةرةصلعرعنع بةندعلعرعضة بايان قعلعص بئرعش مةقسعدعدة حىشىرضةن ظايةتلةر      دعنع
  . حىشكةن ظايةتلةر آأص ساننع ظعضةللةيدذداظعككعنحع خعل.  بألىنعدذغاخعل

آع  سورالماقحع بولغان بعرةر ظعشقا يا ياآعسورالغانبولسا  سةؤةبعدعن حىشىرىلضةن ظايةتلةر   ظعشبعرةر  
  .  بولعدذهأآىم قعلعنعشقا زأرىر بولذص قالغان بعرةر مةسلعضة قارعتا حىشىرىلضةن

 ظايةتلةرنعث حىشىش سةؤةبعنع بعلعش    ،آأص ساندعكع ظالعمالرنعث بعرلعككة آةلضةن آأز قارعشع بويعحة       
  : ن ظعبارةتتذر ظذنعثدعن ظئرعشعدعغان صايدعالر تأؤةندعكعلةردع،ناهايعتع مذهعم ظةهمعيةتلةرضة ظعضة بولذص

  .نعشع حىشنععكع هئكمةتلةرعدشعيذلوهأآىملةرنعث يولغا ق 
  .خاسالشتذرذشظومذملذقتعن هأآىملةرنع  
  .ذرذشقا ياردةم بئرعشنع ظايدعثالشتعلعقذلغانظايةتتة نئمعنعث آأزدة تذت 

ة   ذ هةقت ة ب ع تةيمعي ع      : ظعبن ةتنعث مةنعس ذ ظاي ش ش ةؤةبعنع بعلع ىش س ةرنعث حىش ع  ينعظايةتل اخش
ايدعلعقتذر عنعحىش ع.شكة ص ىز ب ، حىنك رةر ظعشنعث ي ان ظام ئ بع حع بولغ ة سةؤةص ذ ظعشنع ياخشع  عرعشعض ل ش
  . نعشكة ياردةم بئرعدذ، دئضةنعحىش

  .شعضة سةؤةصكار بولغذحعنعث آعملعكعنع بعلعشىظايةتنعث حىش 
ذرظاننعث • ع ق ةآلعدة توصلعنعش اب ش اال  : آعت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرعم ص ذرظان آ ةيغةمبةرلعك  ق مغا ص

ات بولغ  اآع ؤاص ارتعص ت ان عؤةزعصعسع تاصشذرذلغاندعن ت ةيلع 23حة بولغ دا م دىز   يعل جةريانع اآع آىن  آئحة ي
ذردع  ، اهللا تاظاال بولسذن  ا حىشىرىلىص ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . خالعغان ؤاقعتت   ظايةت حىشكةن هامان  بعرةرص

ةرنع يئزعشقا تةيعنلعضةن ذيرذص ساهابعلعرظايةتل ذنع يئزعشقا ب ةتنعث يئزعلعش ظور،عغا ظ ةرتعؤعنع نع ؤة ظاي  ت
 تاشتةك نةرسعلةرنعث ظىستعضة     ياصعالق  خورما دةرعخعنعث قوؤزاقلعرع، تئرة ياآع         . ئرةتتع تعص ب عظوحذق آأرس 

اقلعناتتع       دة س ث بعرع االمنعث ظأيلعرعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر ص ان ظايةتل ت  .يئزعلغ ةر ؤاقع  ه
عدا        صةيغةمبةرظةلة االمنعث زامانعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرظان ص ذرغاحقا، ق ىص ت ةر حىش االمغا ظايةتل يهعسس

  . هازعرقعدةك بعر آعتاب شةآلعدة توصالنمعغان ظعدع
. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولغاندعن آئيعن، ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ خةلعصعلعككة تةيعنلةندع       

ذ دةؤر ةعش ذلمانالر بعل نعث دة مذس ةيلعمة آاززاص ان مذس عنع قعلغ ةيغةمبةرلعك دةؤاس ادةملعرعن ص عدا  ظ  ظارعس
دا قذرظاننع        ذ بذ ظ  ،رذش يىز بئرعص  ذناهايعتع حوث بعر ظ    رذشتا شئهعت بولغان آأصلعضةن مذسذلمانالرنعث قاتارع

ذن قارعالر  ان نذرغ اد ظالغ دع ي ار ظع ذ ب ذ  . م ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذ   ظأم ذرذش، ب ذ ظ ث ظ ئهعت  قارعالرنع تا ش ظذرذش
 ظةبذبةآرعنعث قئشعغا آئلعص عص، قذرظاننعث مذآةممةل ساقلعنعص قااللماسلعقعدعن ظةندعشة قعلقعلعنعص آئتعص

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هايات ؤاقتعدا قعلمعغان هةم . تعنع بةردعة توصالش مةسلعه بعر آعتاب شةآلعدة  قذرظاننع
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ذيرع قعمذ ب تعنمعقعلعش نع قعلعش ر ظعش ذغان بع ةآرع رةزعيةلاله ان ظةبذب نعص قالغ ذ  ظعككعلع ةر ،ظةنه  ظأم
ذنعثغا ماقذل بولذص    ظةنهذنعث قايتا ـ قايتا ظأتىنعشع بعلةن  رةزعيةلالهذ  رةتلةص ة شةآعلد  قذرظاننع هازعرقع   ،ب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  دا ص ةينع حاغ عدعن حعقعشقا ظ ار  تةرعص ةرنع يئزعشقا تةيعنلةنضةن ق د ظعبنعظايةتل ع  زةي
   .دعسابعتنع مةسظذل قعل

تا،   ةآلعدة توصالش اب ش ذرظاننع آعت ذ ق ابعت رةزعيةلاله ع س د ظعبن ذ  زةي زعلعص ظةنه دا يئ ةينع حاغ  غا ظ
ارا سئلعشتذرذص       ان ظايةتلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأيعدة ساقالنغ       الغعنعنع ظأزظ اد ظ  بعلةن قارعالرنعث ي

 ظأزعمذ قذرظاننع صذختا ياد ظالغان قارع د ظعبنع سابعت رةزعيةلالهذ ظةنهذزةي. الندعتاصعع بولغاندعن آئيعن يئزعش
دع ة    . ظع تا ظاساسلعقع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظأيعض اب شةآلعدة توصالش ذرظاننع آعت ع سابعت ق د ظعبن زةي

ذلغان ظايةتلةرضة تاياندع دعغا ساقالؤاتقان قوشذمحة قعلعص . قويذص قوي أز ظال ذرظاننع يئزعص ظ ساهابعالرنعث ق
يةتلةرنعث  ارذن شذ ظ ذ ظايةتلةرنع قوبذل قعلعشتعن ب      ئزعص ساقلعغان    ظذالر ي  ، ظذ  لئكعن .يازمعلعرعغعمذ تاياندع 

شعنع  ذآعشعنعث بولظادعل  حع بولعدعغان ظعككع    هظالدعدا يئزعلغانلعقعغا ضذؤا  آأز  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   
  .شةرت قعلدع

ع ث خالعش ةآرعنعث،اهللا نع عذ بذير ظةبذب ةلعؤع ،ش ذنعث ت ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ولالص ، ظأم قعالرنعث ق  باش
ع تايعدعل    ،قذؤةتلعش اتتعق ظةس دنعث ق ع  زةي ذص       بولذش اب بول ىتىن آعت ر ص ذرظان بع ةن ق حانلعقع بعل ؤة تعرعش

ل دععتوص اب . نعص حعقعل ذ آعت ذ   ب ةر رةزعيةلاله يعن ظأم دعن آئ عدا، ظان ذنعث قئش اتعغعحة ظ ةآرعنعث ؤاص ظةبذب
ذظ ذنعث  ةنه يعن ظ اتعدعن آئ ةرنعث ؤاص عدا، ظأم زعنعث قئش ةنعث   ، قع الع هةفس االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

  . ظأيعدة ساقالندع
علع  ذنعث خةلعص ذ ظةنه مان رةزعيةلاله الم   ع كظوس رعص ظعس المغا آع ث ظعس ذنلعغان جايالرنع دة نذرغ دةؤرع

 قعراظةت شعؤعسع    يةتتة خعل  ةقذرظان ظةسلعد  . ئثةيدع دألعتعضة ظايلعنعشع بعلةن ظعسالم دألعتعنعث حئضراسع آ   
كةنلعكعنع            ةن حىش عؤة بعل أص ش ذنداق آ ذرظاننعث مذش ةن، ق المغا آعرض دعن ظعس ذص، يئثع كةن بول ةن حىش بعل

رع يةنة بعر خعل شعؤعدة ظوقذغان بعرعنعث بعبعلمةيدعغان آعشعلةر ظارعسعدا قذرظاننع بعر خعل شعؤعدة ظوقذغان 
ذرظان ذغان ق ئلعص حعق عظئتعنع ظوق ةر آ لعقتةك زعدعيةتل عراص قعلماس اقعؤةت  . ت ان ظ نعث يام ل ظعختعالص ذ خع ب

ةلت د   ،ماسلعقع ظىحىنارص حعقىرىآ دىرىص، زةي ذرظاننع ظةآةل دعكع ق ذ هةفسعنعث يئنع ذ ظةنه  ظوسمان رةزعيةلاله
دذ         اس، ظاب ع ظ ةظعد ظعبن ةير، س ع زذب دذلال ظعبن ذ، ظاب ذ ظةنه ابعت رةزعيةلاله ع س ارعس  ظعبن ع ه راهمان ظعبن

ظالتة   قذرةيش شعؤعسع ظاساسعدا     قذرظاننع ، تةشكعللةص صا آعشعلةرنع    تاصقان بعر ضذرذص     بدعن تةرآع الرقاتارلعق
ةيتعص يئزعص شذ حاغدعكع ظعسالم        )يةنة بعر رعؤايةتتة يةتتة نذسخا        (نذسخا    بعر نذسخعدعن   ؤعاليةتلعرعضة  آأص

 بعر  عدعننع آأصةيتعلض  بئرعص، ظأزعضة قايتذرذص  ان ظةسلع نذسخعنع   غ  هةفسعدعن ظارعيةتكة ظال  .ظةؤةتعص بةردع 
عننذسخع دع  س اقالص قال دا س أز يئنع خعالردعن  . ع ظ ع نذس ذ يئث ةن ب قا آأصةيتعلض ذرظانالرنع  باش ة ق ةتتا ،هةمم  ه

حة  ا بويع يئثع نذسخ ، قذرظاننعشكةىرىساهابعالرنعث ظأزلعرع يئزعص ساقالؤاتقان نذسخعلعرعنعمذ صىتىنلةي آأيد    
 دةص »ظوسمانعية نذسخعسع  « مانا بذ بعز آأرىؤاتقان قذرظاننعث     .ردعىشكة بذيرذق حىشعتع ظأضظأضعنعشكة ؤة 

دا آأحىرىلضةن ظاشذ قوليازمعالرنعث بعر قعسمع  عرئلعك ماتحعظعشةن. ظاتعلعشعنعث سةؤةبعدذر ا قارعغان يالالرغ
  .ساقلعنعص آئلعنمةآتةدذنيادعكع حوث موزئيالرنعث بةزعسعدة 

  ةصسعرلةرنعث تىرلعرعت
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ذرذن    دة توختعلعشتعن ب رع هةققع ةرعمنعث تةصسعر تىرلع ذرظان آ ز ق ةرعم«بع ذرظان آ نعث تةصسعرع » ق
  .دئضةن نئمة؟ دئضةن سوظال ظىستعدة توختالماقحعمعز

 نعث تةصسعرع بولسا، مذصةسسعرلةرنعث ظأز حىشةنحعسع، دعنعي ؤة ظعلمعي سةؤعيةسع                 “قذرظان آةرعم ”
  .ضةللعضةن مةلذماتلعرع ظاساسعدا قذرظان ظايةتلعرعنعث مةقسةتلعرعنع روشةنلةشتىرىص بئرعشعدذرظارقعلعق ظع

ة    عكعر جةهةتت اراش ؤة ص أز ق ذالر آ ذص، ظ دة يئزعلغان تةصسعرلةر ناهايعتع آأص بول ةرعم هةققع ذرظان آ ق
  : تأؤةندعكعدةك ظالتة حوث تىرضة بألىنعدذ

  ةرظةسةرلةرضة تايعنعص قعلعنغان تةصسعرل •
ةآكذرعغا      ةقلعي تةص ث ظ ذلعدا ظأزلعرعنع ش ظذس عر قعلع ذحعالر تةصس عرلةرنع يازغ دعكع تةصس ذ خعل  ب
ةتنع باشقا بعر ظايةت بعلةن، ظةضةر ظذ ظايةت هةققعدة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث                 تايانماستعن بةلكع بعر ظاي

ن قالغان ظةسةر بولسا شذ ظةسةرلةر بعلةن  هةدعسع بولسا شذ هةدعس بعلةن ؤة ياآع ساهابعالردعن ؤة تابعظعنالردع 
  تأؤةندعكعلةر بذ خعل تىردعكع تةصسعرلةردعندذر؛ . تةصسعر قعلغان

  : “ǱامȜ البيان Ž تƘȆȦ القرآن للƎȖي” تةصسعر تةبةرع 

ظعبنع جةرعر تةصسعر قعلعشتا  . بذ تةصسعرنعث ظاصتورع ظةبذجةظفةر مذهةممةد ظعبنع جةرعر ظعبنع يةزعدتذر        
ايعنعص تةصسعر قعلعصال قالماستعن، بةلكع ظذالردعن              ظايةت لةرنع ساهابعالر ؤة تابعظعنالردعن قالغان ظةسةرلةرضة ت

ع     ص، قايس ارةت قعلع دة ظعش عمذ ظاالهع اجعز ظعكةنلعكلعرعض اآع ظ ىك ي ةرلةرنعث آىحل ان ظةس ةت قعلعنغ رعؤاي
  . قاراشنعث قايسعسعدعن آىحلىك ظعكةنلعكعنع باهاالص ظأتعدذ

سعر يذقعرعقعدةك ظارتذقحعلعقلعرع بعلةن بذندعن بذرذن بذ تىر بويعحة يئزعلغان تةصسعرلةرنعث ظةث بذ تةص
العمالر بذ تةصسعر هةققعدة ناهايعتع ياخشع باها بةرضةن            . ظالدعنقع قاتارعغا قويذلغان   هةتتا ظعمام   . آأصلعضةن ظ

عنع قعلص   ذ تةصسعرنعث تةرعص ةؤةؤعي ب ةرعرنعث تةص : ن ع ج ئحكعم ظعبن دع، دةص  ه رةر تةصسعر قعلمع سعرعدةك بع
ةردة ظةسكةرتعص ظأتىشكة تئضعشلعك بعر مةسعلة شذآع، ظعبنع جةرعر شذ  . ماختعغان ذ ي ئكعن ب دعكع ل  زامان

ةزع رعؤايةتلةرنعث توغرعلعق        ذص، تةصسعرعدة رعؤايةت قعلغان ب آعشعلةرضة مةلذملذق ظعكةنلعكعنع نةزةردة تذت
بذ تةصسعر ظامما ظارعسعغا آةث تارقالغان      . ظةسكةرتعش بةرمةي ظأتىص آةتكةن   دةرعجعسعضة يةتمعضةنلعكلعرعضة   

  . تةصسعرلةرنعث بعرعدذر
  : “تƘȆȦ القرآن العȚيم”  تةصسعر ظعبنع آةسعر

دانغا آةلضةن تةصسعرلةر              بذ قولعثعزدعكع مةزآذر تةصسعر آعتاب بولذص، بذ تةصسعر مذشذ تىر بويعحة مةي
. ا بئرعلضةن، شذنداقال ظعسالم دذنياسعدا يذقعرع نوصذزغا ظعضة بولغان تةصسعرلةردعندذرظعحعدة ظةث توغرا دةص باه

  . اهللا تاظاال خالعسا بذ تةصسعر هةققعدة ظأز نأؤعتعدة تةصسعلعي توختعلعص ظأتعمعز
   :“Ɯر العلوم” بةهرذلظذلذم 

ةمةرقةنتلعك ظ       ان س ذص بولغ ة مةنس ةفعي مةزهةبعض تورع هةن عرنعث ظاص ذ تةصس ع   ب عر ظعبن ةيس نةس ةبذلل
ظاصتور بذ تةصسعرنع يئزعشتا ساهابعالر ؤة تابعظعنالرنعث سأزلعرعنع، . مذهةممةد ظعبنع ظعبراهعم دئضةن ظالعمدذر

بذ تةصسعر هازعرمذ . ظذ سأزلةرنعث آعم ظارقعلعق رعؤايةت قعلعنغانلعقعنع تعلغا ظالمعغان ظاساستا بايان قعلعدذ          
  . ما هالعتعدة ساقالنماقتابةزع آعتابخانالردا قول ياز
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  :“الدر املنǮور Ž التƘȆȦ باملǭǖور”  ظةلدذررذل مةنسذر فعت تةصسعرعل مةظسذر

ةن           ةد دئض ع مذهةمم ةآرع ظعبن ع ظةبذب دذراهمان ظعبن ةزلع ظاب ذددعن ظةبذلف تورع جاالل عرنعث ظاص ذ تةصس ب
  . ظالعمدذر

بذ تةصسعر ظالتة توم     . ضعال تايانغان تةصسعردذر بذ تةصسعر بذ تىردعكع تةصسعرلةرنعث ظعحعدة صةقةت ظةسةر   
دا بايان        . قعلعنعص بئسعلغان بولذص آعشعلةر ظارعسعغا تارقالغان        بذ تىردة يئزعلغان تةصسعرلةردعن يةنة يذقعرع

  . قعلعص ظأتكعنعمعزدعن باشقا نذرغذن تةصسعرلةر بار
  فعقهع ظعلعمنع ظاساسعي ظورذنغا قويذص يئزعلغان تةصسعرلةر •

ع ان              فعقه ص يئزعلغ ةهكاملعرعنع ظاساس قعلع ةرعظةت ظ ىزىم، ش ذن ـ ت ث قان الم دعنعنع ةنع ظعس ع ي  ظعلم
ارلعق تةرةصلةرنع     تةصسعرلةر مةزمذن جةهةتتعن ظعسالم دعنعنعث قانذن ـ تىزىم، شةرظعي ظةهكاملعرعغا ظاالقعدار ب

  . ظأز ظعحعضة ظالغان
قارعشعنع ظاساسعي ظورذنغا قويذص يئزعلسا، بةزعدة    بذ خعلدعكع تةصسعرلةر بةزعدة بعرةر مةزهةبنعث آأز        

  . تأت مةزهةبنعث آأز قاراشلعرعنع سئلعشتذرذش ظاساسعدا يئزعلغان
  : بذ تىردعكع تةصسعر آعتابلعرعدعن تأؤةندة بعر نةححعسعنع تعلغا ظئلعص ظأتعمعز

تاب بولذص، ظذنع     يةنع قذرظاننعث هأآىملعرع دئضةن تةصسعر آع         :“أحكـام القـرآن   ” ظةهكامذلقذرظان 
ةررازع دئضةن ظالعم يازغان            هةنةفعي  ظذ . جةسساس دئضةن نام بعلةن مةشهذر بولغان ظةبذبةآرع ظةهمةد ظعبنع ظ

دذر    ا ظالعملعرعنعث بعرع ةبنعث آاتت ذ مةزه ذ ب ذص ظ دة بول ةفعي   . مةزهةبع ذ هةن ذ تةصسعر آعتابعم ذنعث ب ذثا ظ ش
  . عدة ظةث بذرذن يئزعلغان ظاساسلعق تةصسعر هئسابلعنعدذمةزهةبعنعث آأز قارعشع ظاساسعدا ؤة فعقهع تىر

يةنع قذرظاننعث هأآىملعرع دئضةن تةصسعر آعتاب بولذص، ظذنع ظعبنذل : “أحكام القرآن” ظةهكامذلقذرظان 
ظةبذبةآرع مذهةممةد ظعبنع ظابدذلاله ظعبنع ) ظعسصانعية(ظةرةبعي دئضةن نام بعلةن مةشهذر بولغان ظةندةلذسلذق 

  . ممةد ظعبنع ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر دئضةن ظالعم يازغانمذهة
أز قارعشعنع        ةبعنعث آ العكع مةزه ذ م عر آعتابعم ذر تةصس ذنعث مةزآ ذص ظ دة بول العكع مةزهةبع تور م ظاص

  . بذ تةصسعر آعشعلةر ظارعسعدا آةث تارقالغان. ظاساس قعلغان هالدا يئزعلغان
 يةنع قذرظان هأآىملعرعنعث توصلعمع دئضةن تةصسعر     :“لقرآنǱامȜ اɉحكام ا  ” جامعظذلظةهكامعل قذرظان  

) ظعسصانعية (آعتاب بولذص، بذنع ظةبذظابدذلاله مذهةممةد ظعبنع ظةهمةد ظعبنع ظةبذبةآرع دئضةن ظةندةلذسلذق           
 ظاصتور ضةرحة مالعكعي مةزهةبعدة بولسعمذ، لئكعن باشقا مةزهةب ظعماملعرعنعث آأز قاراش، دةلعل. ظالعم يازغان

  . ـ صاآعتلعرعنع بايان قعلعدذ
ان            ردة يئزعلغ ةث داظع عل ؤة آ ةث ظئس دة ظ عرلةر ظعحع ان تةصس ة يئزعلغ ىر بويعح ذ ت عر مذش ذ تةصس ب

تعص     . تةصسعردذر ئغعص آئ أز مةزهةبعضة ظ الالردا ظ ا قعسمةن ه دة بولغاحق العكعي مةزهةبع أزع م تور ظ راق ظاص بع
  . ر ظارعسعغا تارقالغانبذ تةصسعرمذ آعشعلة. قئلعشتعن ساقلعنالمعغان

بذ تةصسعرنع هاراسعي دئضةن نام بعلةن   .  يةنع قذرظاننعث هأآىملعرع :“أحكام القرآن ” ظةهكامذلقذرظان 
ذ                تور ب مةشهذر بولغان ظذبذلهةسةن ظةلع ظعبنع مذهةممةد ظعبنع ظةلع ظةلكعيا دئضةن ظالعم يازغان بولذص، ظاص
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دا         تةصسعرنع ظأزع تةؤة بولغان شافعظعي مةزه    ةبعنعث آأز قارعشعنع ظاساس ؤة ظذنع قاتتعق هعماية قعلغان هال
  . بذ تةصسعر آعشعلةر ظارعسعغا تارقالماستعن صةقةت آعتابخانالردا قول يازما سىصعتعدة ساقالنماقتا. يئزعص حعققان

تعن بعرةر  يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان تةصسعرلةر صةقةت بذرذنقع زاماندا يئزعلغان، شذنداقال ظاساسعي جةهةت    
  . مةزهةصنعث آأز قارعشعغا بةآرةك بئرعلضةن هالدا يئزعلغان تةصسعرلةردذر

 يعل مابةينعدة شةرظعي مةسعلعلةرضة قارعتا تأت مةزهةبنعث آأز قاراشلعرعنع        100بذندعن باشقا يئقعنقع    
   :بذ تةصسعرلةردعن. سئلعشتذرذص تةتبعقالش ظاساسعدا يئزعلغان يعثع تةصسعرلةرمذ خئلع آأص

يةنع هأآىم ظايةتلعرعنعث تةصسعرع دئضةن  “آيات اɉحكام” مذهةممةد ظةلع سايعسعنعث ظايةتذلظةهكام 
دذر ص        . آعتابع لعك قعلع ةردة دةرس العي مةآتةبل المعي ظ ةن ظعس ازعر آأصلعض ذص ه وم بول ع ت عر ظعكك ذ تةصس ب
  . ظأتىلمةآتة

ذقحعلعقلعرع بعلةن ه ذ تةصسعر باشقا تةصسعرلةردة يوق ظارت دعكع ب دا يئزعلغان مذشذ تئمع ازعرقع زامان
  . تةصسعرلةر ظعحعدة ظالدعنقع ظورذندا تذرعدذ

بذ تةصسعرمذ .  دئضةن تةصسعر آعتابعدذر“آيات اɉحكام” مذهةممةد ظةلع ظةسسابذنعنعث ظاياتذلظةهكام 
ان      ةث تارقالغ عغا آ ا ظارعس ذص ظامم وم بول ع ت عردةك    . ظعكك عرعكع تةصس عر ظعلض ذ تةصس ةمما ب دة  ظ ةث داظعرع  آ

وق       دا ي ةر بذنعث ةزع هأآىمل ار ب دا ب ذنداقال ظذنعث ةس، ش ةزع     . ظةم وق ب دا ي عردعمذ ظذنعث ذ تةصس ئكعن ب ل
  . ظارتذقحعلعقالر بار

أت            اآع ت ةبنعث ؤة ي أت مةزه اآع ت ةبنعث ي رةر مةزه ةيلع بع قا م ابالردعن باش عر آعت ذقعرعقع تةصس ي
ةرن دةك مةزهةبل عظة مةزهعبع قا ش ةبتعن باش عر  مةزه ان تةصس دا يئزعلغ ان هال اس قعلغ عنع ظاس أز قارعش عث آ

  . آعتابالرمذ خئلع بار
  تارعخ ؤة قعسسعلةرنع ظاساس قعلعص يئزعلغان تةصسعرلةر •

ذالرنعث       ةيغةمبةرلةر ؤة ظ ةن ص عرع ظأتك علةر، ظعلض ةلعك ؤة قعسس ارعخعي ؤةق عرلةردة ت دعكع تةصس ذ خعل ب
ذن    دعكع مةزم ةؤةرلعرع هةققع ةتلعرعنعث خ دذ ظىمم أص توختعلع ذ    . الردا آ عرلعرع ب ث تةصس أظلةب ؤة خازعنالرنع س

  . خعلدعكع تةصسعرلةرنعث مةشهذرلعرعدذر
االمنعث        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تا ص عر قعلعش ةرنع تةصس ةرحة ظايةتل عرعدة ض ث تةصس أظلةب ظأزعنع س

ةلعك ؤة     ارعخعي ؤةق عردة ت ئكعن، تةصس عمذ، ل ان بولس ة تايانغ ة ؤة ظةسةرلةرض انع  هةدعسلعرعض علةرنعث باي  قعسس
تذر ا ـ            . آأص ذنعث خات علةرنع ظ ان قعسس ذل قعلغ ابالردعن قوب ةهلع آعت ةتتا ظ تا ه ان قعلعش علةرنع باي قعسس

دذ   أتىص آئتع تعنال ظ ص قويماس ارةت قعلع ا ظعش ةلعك ؤة   . توغرعلعقعغ ارعخعي ؤةق عرعدة ت ازعن تةصس ةمما خ ظ
  .  ظةسكةرتعص ظأتعدذقعسسعلةرنع بايان قعلغاندا، ظذنعث توغرا خاتالعقعنع

  رذلمعسعنع ظاساس قعلعص يئزعلغان تةصسعرلةرذاتعكعلعق تعل قمقذرظان آةرعمنعث ضعرام •
بذخعلدعكع تةصسعرلةر ظاساسةن ظةرةب تعلعنعث مورفولوضعية ؤة سعنتاآسعلعق سأز تةرعصعضة ظةهمعيةت             

اتعكعلعق شةآعللعرع هةم شذالر    بئرعص قذرظان آةرعمنعث سأزلعرعنعث تىرلىنىش قاظعدعلعرع، هةر خعل ضعرام               
ظارقعلعق ظعصادعلةنضةن ضعرامماتتعكعلعق مةنعلعرع، سأزلةرنعث بعرعكمعسع ؤة جىملة قورذلمعسع جةهةتلةردعن        
ان        ول بولغ ايلعقع م ل ب كةنلعكعنع، تع دا حىش ان هال ذن بولغ ة ظذيغ ذقعرع ظألحعمعض ةث ي ث ظ ةرةب تعلعنع ظ

دا         ظةرةبلةرنعث ظعسالم آئلعشتعن بذرذنقع      تعل سةنظعتع ظةث يذقعرع دةرعجعضة آأتىرىلضةندة شذنعثغا ماس هال
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تأؤةندعكعللعرع بذ تىردة يئزعلغان     . تئخعمذ مذآةممةل بولغان بعر آعتاب بولذص حىشكةنلعكعنع بايان قعلعدذ              
  : تةصسعرلةردعندذر

  “البحر اǂيȔ”  ظةلبةهرذلمذهعت

ام ب  ةييان دئضةن ن تورع ظةبذه ذ تةصسعرنعث ظاص ع يذسذف   ب ةد ظعبن ذلغان ظةندةلذسلذق مةهةمم ةن تون عل
ةن آعشعدذر   ةييان دئض ع ه ع يذسذف ظعبن ةلع ظعبن ع ظ ةنعث . ظعبن ذ هعجرعي ذلغان      654ظ ع تذغ ذ .  ـ يعل ذنعث ب ظ

  . تةصسعرع آعشعلةر ظارعسعغا تارقالغان
  “الكȊاف”.  آةششاف

ارازعملعق ظالعم مذهةممةد ظعبنع ظأمةر   بذ تةصسعرنعث ظاصتورع زةمةخشةرع دئضةن نام بعلةن تونذلغان، خ   
شذثا ظذنعث بذ تةصسعرعمذ . ظعبنع مذهةممةد ظعبنع ظأمةر دئضةن آعشع بولذص، بذ آعشع موظتةزعلة ظئتعقاتعدعدذر

لئكعن بذ تةصسعر بذ تىر بويعحة يئزعلغان تةصسعرلةر ظعحعدة     . بذ قاراشنع ياقعلعغان مةزمذنالردعن خالعي ظةمةس     
عرامماتتعكعلع ىننع        ض ا، س ان بولغاحق ذرعغا قويغ عكعرلةرنع ظوتت ار ص ايعتع ظعلغ ةردة ناه قا جةهةتل ق ؤة باش

ؤئتعص      ذنلعرعنع حعقعرع دار مةزم عغا ظاالقع ة قارعش عرنعث موظتةزعل ذ تةصس ذلمانالر ب عدعكع مذس ظةقعدعس
  . نآعشعلةرنعث بذ تةصسعردعن صايدعلعنعشع ظىحىن ناهايعتع ظةهمعيةتلعك بعر خعزمةت آأرسةتكة

  “مدارك التƕيل وحقاȨǝ التǖويل”  مةدارعكعل تةنزعل ؤة هةقاظعقذلتةظؤعل

بذ تةصسعرنعث ظاصتورع هةنةفعي     . دئضةن ظعسعم بعلةن مةشهذر بولغان      » تةصسعرع نةسةفعي «بذ تةصسعر   
ظذ  . رمةزهةصعضة مةنسذص بولغان، آاتتا ظالعم ظابدذلاله ظعبنع ظةهمةد ظعبنع مةهمذد نةسةفعي دئضةن آعشعدذ                 

ذنعث       دا ظ ان هال راق بولغ ايعتع يع عدعن ناه أز قارعش ة آ ةرعنعث موظتةزعل ابعنع زةمةخش عر آعت ذر تةصس مةزآ
  .الردعن ظعخحامالص يئزعص حعققان» تةصسعرذلبةيداؤعي«دئضةن تةصسعرعدعن ؤة » آةششاف«

   تةصسعرلةرص يئزعلغان قعلعاسصةلسةصةؤعي ظاث ؤة ظةقلعي آأز قاراشالر ظاس •
اؤزذ  ذ م ان        ب هذر بولغ ةن مةش ام بعل ةن ن ةخرذددعن رازع دئض هذرع ص ةث مةش عرلةرنعث ظ ان تةصس دا يئزعلغ

يةنع  » مةفاتعهذلغةيب «مذهةممةد ظعبنع ظأمةر ظعبنع هذسةين ظعبنع هةسةن ظعبنع ظةلع تةرعصعدعن يئزعلغان       
  . غةيعبلةرنعث ظاحقذحلعرع دئضةن تةصسعردذر

عملعرع    مان جعس عردة ظاس ذ تةصس تور ب دذ   ظاص تىدة توختعلع رع ظىس ةت ظعلعملع الرنعث ؤة . ، تةبعظ صةيالسوص
اراش، صعكعرلعرعنع ؤة         . هئكمةت ظعضعلعرعنعث سأزلعرعنع آأص نةقعل قعلعدذ       ا آأز ق ظذالرنعث دعنغا قارشع خات

عث بعراق رةددعية بئرعشتة ظذالرن    . دعن هةققعدة بولغان شةك شىبهعلعرعنع بايان قعلعص، ظذالرغا رةددعية بئرعدذ       
ةر ظاجعز هالةتتة بولذص                دةلعل ـ صاآعتلعرع آىحلىك هالةتتة بايان قعلعنعص، ظذ دةلعللةرضة بئرعلضةن رةددعيةل

  . قالغان تةرةصلعرع بار
ار بولغان تةصسعر، دةص        : ظالعمالر بذ تةصسعرضة   ظعحعدة ظايةتلةرنعث تةصسعرعدعن باشقا هةممة مةزمذنالر ب

  . لةرنعث ظارعسعغا تارقالغان تةصسعرلةردعندذربذ تةصسعرمذ آعشع. باها بئرعشكةن
  بعدعكعلةرنعث ظةقعدعسعدعن حةتنةص آةتكةن تاظعصعالرنعث يازغان تةصسعرلعرععسىننع مةزه •

ةرعم« ذرظان آ ان  » ق ة ظالغ أز ظعحعض أآىملعرعنع ظ كعن ه اآعتلعرع ؤة آةس ةن ص ث روش اهللا تاظاالنع
. عق، بةندعلةرضة ؤةز ـ نةسعهةت قعلعص حىشىرىلضةن آعتابتذر  مذقةددةس ظعالهعي دةستذر بولذص، ظذ مةزمذنع ظئن

دانغا آةلضةن تاظعصعالر ظأز              لئكعن سىننع ظةقعسعدعن يات هالدا هةرخعل غةرةز، مةقسةت ؤة نعشان ظاستعدا مةي
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ةلعرع ظاستعغا   عكعر، ظعددعي ا ص ذرذص ظأزلعرعنعث خات ةرنع قايمذقت ادان خةلقل مةقسةتلعرعنع ظعشقا ظاشذرذش، ن
ان      ت عر قعلغ دا تةصس اس هال ة م أز نةزةرعيةلعرعض ةتلعرعنع ظ ةرعمنعث ظاي ذرظان آ ىن ق الش ظىح دعكع . وص تأؤةن

  :تةصسعرلةر بذالرنعث بعر قعسمعدذر
  . آةششاف 

ز   ةنلعكعنع بع عدة ظعك ة ظةقعدعس تورعنعث موظتةزعل ةنلعكعنع ؤة ظاص عر ظعك داق تةصس عرنعث قان ذ تةصس ب
  .يذقعردا بايان قعلدذق

  “تƕيه القرآن عن املȖاعƙ” .عهذلقذرظان ظةنعلمةتاظعنتةنز 

بذ آعشع موظتةزعلة تاظعصعسعنعث . بذ تةصسعرنعث ظاصتورع قازع ظابدذلجاببار ظعبنع ظةهمةد ظعبنع خةلعلدذر
ىن         ةش ظىح ةرهعلةش ؤة دةلعلل عنع ش أز قارعش عتع ظ تعكع مةقس عرنع يئزعش ذ تةصس ذنعث ب ذص، ظ آاتتعبئشع بول

ان ذثا . بولغ ةرنعث    ش عحة ظايةتل تعن، ظةآس عر قعلماس ةتلعرعنع تةصس ة ظاي ذرظاننعث هةمم عرعدة ق ذ تةصس ذ ب ظ
  . ظعحعدعن ظأز خاهعشعغا ؤة آأز قاراشلعرعغا دةلعل بوالاليدذ، دةص قارعغان ظايةتلةرنعال تةصسعر قعلغان

   “تƘȆȦ ابن عرŸ”تةصسعرع ظعبنع ظةرةبع  

ة   ان مذهةمم تورع بولغ ذ تةصسعرنعث ظاص دذلاله    ب ع ظاب ةد ظعبن ع ظةهم ةد ظعبن ع مذهةمم ةلع ظعبن ع ظ د ظعبن
ار، ظايةتلةردعن    » قذرظان آةرعم «: ظذ. مذهيعددعن ظعبنع ظةرةبعدذر   ظايةتلعرعنعث ظاشكارا ؤة مةخصعي مةنعسع ب

زعنعث  آأزدة تذتذلعدعغعنع صةقةتال ظذنعث مةخصعي مةنعسعدذر، دةص ظعتعقاد قعلعدعغان تاظعصعالردعن بولذص، ظذ ظأ       
دا آةث آألةمدة تةشؤعق قعلغان  ذالرنعث ظاشكارا . بذ قارعشعنع تةصسعر آعتابع دا، ظ ةرنع تةصسعر قعلغان ظايةتل

  . مةنعسعنع صىتىنلةي ظةمةلدعن قالدذرذؤةتكةن
قذرظان آةرعمنعث تةصسعرلعرع يذقعرعقعدةك تىرضة ظايرعش ظذسذلع بويعحة ظالتة تىرضة بألىنضةندعن سعرت 

ا ة ظاممعب ايعنعص قعلعنغان  يةن ةآكذرغا ت ةقلعي تةص ايعنعص قعلعنغان تةصسعرلةر ؤة ظ ذم بويعحة ظةسةرضة ت ب ظوق
  . تةصسعرلةر دةص ظعككع حوث تىرضة ظايرعلعدذ

داش     دةك، مةزمذن ص ظأتكةن ان قعلع ذقعردا باي ز ي ا، بع عرلةر بولس ان تةصس ايعنعص قعلعنغ ة ت ظةسةرض
االمدعن   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة، ص ةت    ظايةتلةرض ابعظعنالردعن رعؤاي اهابعالر ؤة ت ة، س ان هةدعسلةرض ةت قعلعنغ رعؤاي

  . قعلعنغان ظةسةرلةرضة تايعنعص قعلعنغان تةصسعرلةردذر
عرلةرنعث    ان تةصس ايعنعص قعلعنغ ة ت ا، ظةسةرض عرلةر بولس ان تةصس ايعنعص قعلعنغ ةآكذرغا ت ةقلعي تةص ظ

قلعي تةصةآكذرع، آأز قارعشع ؤة ظأزع شذغذللعنعؤاتقان   ظةآسعحة بولذص، بذ صةقةت تةصسعرشذناس ظالعمالرنعث ظة      
ذم ظعسالم دعنعنعث          ظعلعمنعث ظئهتعياجعغا ماس هالةتتة قعلعنغان، شذنداقال بذ خعل ظذسذلنع قوللعنعشتا حوق
ةؤةس ؤة               اؤايع ـ ه نع، ه ذن بولذش ة ظذيغ ان مةقسعدعض ادعلعمةآحع بولغ ةردة ظعص ث ظايةتل ا، اهللا تاظاالنع روهعغ

  . رنعث تةسعرعدعن يعراق بولذشنع شةرت قعلغان هالدا قعلعنغان تةصسعرلةردذرخاهعشال
ة ؤة          دا سأزلةص ظأتىلضةن فعقهع، تارعخ ؤة قعسسعلةر، صةلسةص بذ تىردعكع تةصسعرلةرنعث ظعحعضة يذقعرع
دعكع          ة تأؤةن عرت يةن تعن س عرلةر آعرعش ان تةصس نعص يئزعلغ اس قعلع عرامماتكعلعرع ظاس ع ض ةرةب تعل ظ

  : عرلةرمذ آعرعدذتةصس
  “تƘȆȦ البيȒاوي” تةصسعر بةيداؤعي 
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دا   ةرنع تةصسعر قعلغان داؤعي ناسعرعددعن ظعبنع سةظعد، ظايةتل تورع بولغان ظعمام بةي ذ تةصسعرنعث ظاص ب
اآعتلعرع بويعحة          ةبعنعث دةلعل ـ ص دا سىننع مةزه عرامماتعكعلعق قاظعدعلعرعضة ظذيغذن هال ةرةب تعلعنعث ض ظ

 . عكعلعك بعلةن تةصسعر قعلعدذناهايعتع ظعنح
تور ظايةتلةرنع تةصسعر قعلعش جةريانعدا هةر بعر سىرعنعث ظاخعرعسعغا شذ سىرعضة مذناسعؤةتلعك             ظاص

لئكعن شذ هةدعسلةرنعث سةهعه دةرعجعسعضة يةتكةن ياآع يةتمعضةن هةدعس ظعكةنلعكع         . هةدعسلةرنع آةلتىرعدذ 
دذ ات بةرمةي داق ظعزاه دة هئحقان ذ . هةققع ذص، ب ان بول ةرهعلةر يئزعلغ ذن ش ىن نذرغ عر ظىح تةصس

  .دئضةن شةرهع ظذنعث ظةث ياخشع شةرهعسع هئسابلعنعدذ» هاشعيةتذلشعهابعل خعفاجع«
   “تƘȆȦ اɎƨلƙ” تةصسعر جااللةين 

ذيعتعالردعن     دذراهمان س ددعن ظاب ةلال ؤة جااللع ةل مذه ةد ظ ددعن مذهةمم تورع جااللع عرنعث ظاص ذ تةصس ب
  . ظعككع آاتتا دعنعي ظالعمدذرظعبارةت 

ظذالرنعث بذ تةصسعرع ناهايعتع قعسقا ؤة حىشعنعشلعك قعلعص يئزعلغان تةصسعر بولذص، بذ ظاالهعدعلعكع              
ان          ذص قالغ عرلةردعن بول ان تةصس وث بولغ ايعتع ح ةظةتع ناه ةن مةنص ان ؤة يةتكىزض ةث تارقالغ ةث آ ةن ظ . بعل

ايدعلعنااليدعغان بذ تةصسعر دعنعي ظوقذرمةنلةر ظارعسعدا آةث        سةؤعيةسع تأؤةن ظادةملةرمذ ظوخشاشال ظوقذ        ص ص
ي دةرس          ث دعنع عرنع ظأزلعرعنع ذ تةصس عملعرعمذ ب ر قعس العمالردعن بع ي ظ اقلعق دعنع عرت ظات دعن س تارقالغان

  . ظوقذتذشلعرعدا ؤة دعنعي سأهبةتلعرعدة قوللعنعص آةلمةآتة
  يئثع ظةسعردة يئزعلغان تةصسعرلةر
  “اƨواهر Ž تƘȆȦ القرآن” ر فعت تةصسعرعل قذرظان ظةل جاؤاهع

ةردذر    اؤع جةؤه ةيخ تانت تورع ش عرنعث ظاص ذ تةصس العم    . ب دعغان ظ ايعتع قعزعقع ة ناه ةت ظعلعمعض ذ تةبعظ ب
ذننع           ذ مةزم ةم ش ةن، ه ىك رعغبةتلةندىرض كة آىحل ع ظأضعنعش اهادعكع ظعلعمن ذ س عرعدعمذ مذش ذص تةصس بول

ة  ةن بعلل ةؤدعلةندىرىش بعل ىرةتلعرعنعمذ  ض ث س ةنزعرلعرع قاتارلعقالرنع ةت م اتالر، تةبعظ ىملىك، هايؤان ظأس
ان  تذرذص قويغ عغا         . قعس ع ظئلعش ةندةك قارش ث دئض اندعكع ظالعمالرنع أص س عر آ ذ تةصس ىن ب ذنعث ظىح ش

  .ظئرعشةلمعضةن
  “تƘȆȦ املنار”  تةصسعرذل مةنار

ع   ذ تةصس ان ب عدعن يئزعلغ زا تةرعص عد رع ةد رةش ةيخ مذهةمم ةن  ش أزلةر بعل ان س ان بولغ ع ظاس ر مةنعس
تور بذ تةصسعرعدة ظعسالم              يئزعلغان، ظايةتلعرع ظةدةبعي بايان ظذسذلع بعلةن حىشةندىرىلضةن تةصسعر بولذص، ظاص
ةتنع             ذالرغا هةقعق رعص ظ ة بئ ة رةددعي ةن شةك ـ شىبهعلعرعض ا آةلتىرض ا قارعت ذ دعنغ دعنعنعث دىشمةنلعرعنعث ب

تتعكع بارلعق ظعللةت، ناحار قعلمعشالرنع صةقةت قذرظان آةرعمنعث آأرسةتمعسع بويعحعال جةمعظعية. حىشةندىرعدذ
  .داؤاالشقا بولعدعغانلعقعنع تةآعتلةيدذ
ث   عرعدة ظأزعنع تور تةصس ةرعم «ظاص ذرظان آ اظادةتكة          » ق ةخت ـ س العق ب ع دذني انالرنع ظعكك ث ظعنس نع

  . ندىرعمةن دئضةن ظذلذغؤار غايعسعنع ضةؤدعلةندىرضةنظئرعشتذرعدعغان هةقعقةت ظعكةنلعكعنع آعشعلةرضة حىشة
ذ تةصسعر سىرة فاتعهةدعن باشلعنعص سىرة يىسىفنعث   ذص      101ب تور ؤاصات بول  ـ ظايعتعضة آةلضةندة ظاص

  . توم بولذص بئسعلعص تارقعتعلماقتا12صىتىص حعققان قعسمعمذ حوث ـ حوث . آئتعص داؤامع توختاص قالغان
  “Ɏș Žل القرآن”  فع زعاللعل قذرظان
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رع       ةرنعث بع ان ظئسعل مأتعؤةرل دا يئتعشعص حعقق الم بئغع تورع يئثع دةؤعردعكع ظعس ذ تةصسعرنعث ظاص ب
ظعسالم دعنع ظعنسانالر هاياتعنعث هةممة تةرةصلعرعضة باغلعنعشلعق، ظعسالم        ”ظذ  . بولغان ظالعم سةييعد قذتذبتذر   

رةك     ذش آئ ةآحع بول ا يئت ات آارؤعنعغ ي هاي ةآكذرلةردعندذر   دة“دعنع دعكع مذتةص دعغان ظةقعدع ث  . ي ذ هاياتعنع ظ
دع       ئهعت بول دا ش ذ ظةقعدعسع يولع ىرةش قعلعص ش ىن آ دة ظىح ذ ظةقع ة مذش الم  . ظاخعرغعح ذنعث تةصسعرع ظعس ظ

  . دذنياسعدا ظالقعشقا ظئرعشكةن تةصسعرلةردعندذر
ي آئسةللعك ؤة زاؤاللعقنعث داؤاسع    ظاصتور تةصسعرعدة هازعرقع دذنيادا مةيدانغا آةلضةن بارلعق ظعجتعماظع       

دذرغعلع         ارقعلعق قوتذل ع ظ الم دعن ةقةت ظعس ذمراهلعقتعن ص انالرنع ض ةنلعكعنع، ظعنس ع ظعك الم دعن ةقةت ظعس ص
بولعدعغانلعقعنع، هةممة نةرسعنع ياراتقان صةرؤةردعضار اهللا تاظاالنعث قذرظاندا آأرسةتكةن هةقعقعي توغرا يولعغا           

  . عككع دذنيالعق بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشكعلع بولعدعغانلعقعنع ظاالهعدة تةآعتلةص ظأتكةنقايتقاندعال ظاندعن ظ
ذر ذ آأز قارعشع هةقعقةتت ذنعث ب ةر،  . ظ ىز بةرضةن ظئغعر ظعجتعماظعي ظعللةتل ادا ي حىنكع، هازعرقع دذني

ةؤةبكعمذ اهللا  ل ؤة س ك ظامع ر آعحع داق بع ةر قان اليدعغان ه ة باش ةللةر، صاجعظةلةرض ول آئس دا ي اال قذرظان  تاظ
ان انالرنعث         . قويمعغ كع ظعنس ان ظةس ذنع قعلمعغ ا ش ع بذيرعس ان، نئمعن ذنع قعلغ ة ش ع حةآلعس اال نئمعن اهللا تاظ

ةنع قعيامةتنعث بولذشعنع     ذمران بولذشعنع ي ةر شارع خارةآتعرلعك بذزذلذش دذنيانعث ض سةؤةبعدعن آةلضةن ي
  .تئزلةشتىرمةآتة

  “التƘȆȦ البيان للقرآن الكرƇ” رظانعل آةرعم ظةل تةصسعرذلبايان لعلقذ
. بذ شاتعظعنعث قعزع دئضةن نام بعلةن مةشهذر بولغان ظاظعشة ظابدذراهمان تةرعصعدعن قعلعنغان تةصسعردذر

  . ظاصتور تةصسعرعدة ظايةتلةرنع تةصسعر قعلعشتا قذرظان آةرعمنعث ظةدةبعيلعكعضة آأصرةك ظئتعبار بةرضةن
  “Ȧȍوǥ التȦاƘȅ”  سةفؤةتذت تةفاسعر

ذرظان      ةرنعث ق عرع ظوقذرمةنل ذ تةصس ذنعث ب ذص، ظ ابذنع بول ةلع س ةد ظ تورع مذهةمم عرنعث ظاص ذ تةصس ب
بذ تةصسعر ظوقذرمةنلةرنع قذرظاننعث . آةرعمنعث مةنعسعنع ناهايعتع ظاسانال حىشعنعؤالعدعغان ظذسلذبتا يئزعلغان

  . رعسعغا ناهايعتع آةث داظعرعدة تارقالغانبذ تةصسعرمذ ظامما ظا. ظعحعضة ظئلعص آعرعص آئتعدذ
  “تƘȆȦ املنƘ”  تةصسعرذل مذنعر

ذرذنقع هةرخعل تىردعكع     تور تةصسعرنع ب ذص، ظاص ذل زذهةيلع بول ذر ؤةهبةت تورع دوآت ذ تةصسعرنعث ظاص ب
  تةصسعرلةردعن صايدعالنغان هالدا يئزعص حعققان 

  “أȑواǒ البيان ”  ظةدؤاظذل بايان
. بذ تةصسعر ظون توم بولذص بئسعلغان. اصتورع شةيخ مذهةممةد ظةمعن مذهةممةد مذختاردذربذ تةصسعرنعث ظ

  .بذ تةصسعردة فعقهع تةرةصكة آأصرةك ظئتعبار بئرعلضةن
  “تƘȆȦ القرآن الكرŽ Ƈ كɎم املنان”  تةصسعرذل قذرظان آةرعم فع آاالمعل مةننان

دذراهمان ظعبنع ناسعر سةظع ذ تةصسعرنع شةيخ ظاب ذ تةصسعرنع سةلةصع ظةقعدعسعدعكعلةر ب دع يازغان، ب
  .ناهايعتع ياقتذرذص ظوقذيدذ

  “أيȆر التȦاƘȅ” ظةيسةرذت تةصاسعر 
  . بذ تةصسعرنع ظةبذبةآرع جابعر ظةل جازاظعر يازغان

  . بذالردعن باشقا ظعسعملعرع بذ يةردة بايان قعلعنمعغان خئلع آأص تةصسعرلةر باردذر
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  نع تونذشتذرذش “تةصسعرع ظعبنع كةسعر”
هذر دعنع  العميمةش ذناس، فعقه، ظ ان  ع تارعخش عؤالعرعدعن بولغ الرنعث صعش ذناس ؤة تةصسعرشذناس  ،ش

ظعلمعي ظةسةرلعرع، تةتقعقات نةتعجعلعرع بعلةن ظعسالم دذنياسعنعث يذقعرع دةرعجعدة شأهرةت قازانغان  ،شذنداقال
عنعغا ظايالنغان مةرهذم ظذستاز ظعبنع آةسعرنعث ب  دعكع حولص ةث ذ تةصسعرع تونذشتذرذلغان تةصسعرلةر ظعحع ظ

ذص، تةصسعرداثلعق  ذنعث  بول ةنة ظاالهعدعلعكعتةصسعر قعلعشتعكع ظأزضعحظ ذ تةصسعر بعل  ظعسالم دذنياسعدا  ب
ارعلعص    عر دةص ق ذزلذق تةصس ة نوص ز   . آةلمةآت ةردة بع ذ ي ةنلعرعمعزنعث  ب ة ظوقذرم عرنعث   سةمعض ذ تةصس  ب

دعلع صناه كلعرعنعظاالهع قا قعلع نع الايعتع قعس ق تونذشتذرذش تذقيع وغرا  .  تاص ةننعث ت ر ظوقذرم ةر بع اهللا ه
  ! ص قعلسذنعسئشعنع نعمةنصةظةتلعن

 بولذص مذشذ  هالدا قعلعنغان تةصسعرعرع قعلغان تةصسعرلةرضة ظاساسالنغانللعمابذ تةصسعر صةقةت سةلةص ظ
  .ساهةدعكع تةصسعرلةرنعث ظةث مأتعؤةرلعرعدعن هئسابلعنعدذ

ع آةسعر دعلعكع عـ تةصسعر قعلعشتا قولالنغان ظذسذل  ـ اهللا ظذنعثدعن رازع بولسذننعث      ظعبن نعث ظاالهع
ارقعلعق تةصسعر قعلعش ،شذآع ةتنع ظايةت ظ ةن ظاي ذ ظالدع بعل مذناسعؤةتلعك  كةظايةتشذ  ظذنعثدعن قالسا ، ظ

ارقعلعق يهةدعسلةر ةم ةش لشعش، دةلعلئ ظ ذ ظاية ه ةلةص ظالعملعرعنعث ش عكعر  كتس ان ص ان قعلغ ا باي  ؤةة قارعت
  . آةلتىرضةنظأزعنعث قاراشلعرعنع بولسا ناهايعتع ظاز. نع قولالنغانعقارعشعنع بايان قعلعش ظذسذل

ةؤالدعنع    ةن ظعسراظعل ظ ذقحعلعقع بعل تةك ظارت هذر ظعسالم تارعخشذناس بولذش ذ مةش  ظعشةنحلعك دةص ثظ
   .ق بعلةن آعرضىزضةنعلعك ظورذنلعرعغا ناهايعتع ظذستقارالغان قعسسعلعرعنع تةصسعرنعث مذناسعؤةتلع

اه       ع س ةر قايس ث ه عرنعث دعننع ع آةس العم ظعبن هذر ظ ةرلعرعنعث    ةمةش ي ظةس ان ظعلمع ة يازغ لعرع بويعح
دة فعقه  ذ  ع ساهةسعدعمذ مةخسذس ظةس عظعحع ا ب عررع بولغاحق علععدة فعقهتةصس تعدة لةر مةس ة  ظىس أص ظانح آ
  .توختالمعغان

دا بذن ىن،      ظاخعرع ع ظىح ذق بولذش ذ ظذتذقل لعرعمعزنعث تئخعم ع ظعش دعن آئيعنك ة   عث ابنع تةرجعم ذ آعت ب
قعلعشتا خاتالعشعص قالغان ياآع ظاصتورنعث مةقسعتعنع ظةينةن ظعصادعلةص بئرةلمعضةن ظةهؤال آأرىلضةن بولسا،      

 حعن دعلعمعزدعن ظىمعد    آةث ظوقذرمةنلةرنعث ظةصذ قعلعشعنع ؤة سةمعمعي تةنقعت ـ صعكعرلعرعنع ظايعماسلعقعنع 
قعلعش بعلةن بعرضة تةصسعرنع تةرجعمة قعلعش جةريانعدا بعزضة ماددعي ؤة مةنعؤعي جةهةتتعن ياردةمدة بولغان               
االدعن         ز ؤة اهللا تاظ ةت ظئيتعمع ةمعمعي رةهم لعرععمعزغا س الرغا ؤة مةسلةآداش تازالرغا، قئرعنداش ع ظذس هةرقايس

 ! لةيمعزظذالرغا بىيىك ظةجعر ـ ساؤابالر تع
ايدعالنغذحعالرغعمذ ظعككع دذنيالعق بةخت ـ ساظادةت ؤة ظوتذق          اهللا تاظاال بعزضعمذ بذ تةصسعرنع ظوقذص ص

 !ظاتا قعلسذن، ظامعن
  
  

  ظذيغذر تةرجعمة مةرآعزع 
  رامعزان  / 1425هعجرعية 

  ظوآتةبعر / 2004معالدع 

Email:  
www.munber.org 
www.islammunbiri.org 
munber@munber.org 
uygurtm@yahoo.com 
uygurtm@maktoob.com 
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 ظعبنع آةسعرنعث قعسقعحة تةرجعمعهالع

  
عدا ظ اتلعق ظعسالم دذنياس ايعص ظعجتعه ا  ظةسةر ظألمةس ،أزعنعث ظاج ذلغان آاتت ةن تون لعرع بعل

عر  ع آةس العم ظعبن عر      ظ ع آةس ةر ظعبن ع ظأم ماظعل ظعبن ادذددعن ظعس دا ظعم مع ظةبذلفع ذق ظعس نعث تول
ل يئزعسعدعكع بعر دعندار عجدة م، بذسرا شةهعرعنعثـ يعلع سىرعية 701 هعجرعيةنعث قذرةشعي بولذص،
دة دذني ا آةلضةنظاظعلع ذنعث ظاتعسع. اغ دعكعظ دع جعد مةس شذ يئزع اتعبع ظع ةم خ امع ه ذ .نعث ظعم  ظ

شذنعث بعلةن ظذنع ظاآعسع ظابدذلؤاههاب      . ظةمدعال تأت ياشقا آعرضةندة ظاتعسع ؤاصات بولذص آةتكةن           
ةتكةن   أزع ظأض ةرنع ظ النغذح ظعلعمل ان ؤة باش ة ظالغ أز تةربعيعسعض ةندة  .ظ قا آعرض ةش ياش ذ ب  ظ

  . ةلضةنعدعكعلةر بعلةن بعللة سىرعيةنعث هازعرقع صايتةختع دةمةشعققة آأحىص آظاظعلعس
ذص،      ا دةمةشق ظعلعم ـ مةرعصةت بأشىآعكة ظايالنغان بول ةينع ؤاقعتت ةن ؤة هةر  ظ هةر قايسع ص

ذنلعغانقايسع ساهادة يئتعشكةن  العم ـ     نذرغ ا ظ ةردةظألعماالر آاتت  بعلةن شذغذللعنعص  ظعلعم شذ ي
آاتتا ظالعم ظعبنع آةسعرمذ مذشذ يةردة ظأزعنعث ظعلعم ظعضةللةش نئسعؤعسعضة تولذق . ظعدعآةلمةآتة 
كةن ان        . ظئرعش ئلعص بولغ اد ظ ذختا ي ةرعمنع ص ذرظان آ ذرذص ق اي ت قا تولم ون ياش ع ظ ذ تئخ ذ، . ظ ظ

ب، بذرهانذددعن ظعبراهعم ظعبنع ظابدذرراهمان فةزارع، ظعسا ظعبنع مذتظعم، ظةهمةد ظعبنع ظةبذ تالع                     
ظعبنع هةججار، باهاظذددعن قاسعم ظعبنع مذزةففةر ظعبنع ظةساآعر، ظعبنع شعيرازع، ظعسهاق ظعبنع                   
يةهيا ظامعدعي، مذهةممةد ظعبنع زةرراد، جامالذددعن يىسىف ظعبنع زةآعي، شةيخذلظعسالم تةقعيذددعن                 

ارلعق ظاتاغلعق   ظعبنع تةيمعية، شةمسذددعن مذهةممةد ظعبنع ظةهمةد ظعبنع ظوسمان ظعبنع قايماز           قات
ظالعمالردعن تةصسعر ؤة قذرظان ظعلعملعرع، هةدعس ؤة هةدعس ظعلعملعرع، فعقهع ؤة فعقهع ظذسذللعرع،              

ةدعبعيات   عراماتعكا، ظ ا، ض ارعخ، ماتعماتعك م  ... ت ةنلةردة تعرعشعص ظعلع ارلعق ص ص،   قات تةهسعل قعلع
ز ظعن     ة تئ ذش ؤة مةسعلعلةرض تة تذت أتكىرلىآع، ظةس ث ظ ث   زئهنعنع ذرذش قابعلعيعتعنع اس قايت ك

   .يذقعرعلعقع بعلةن هةممعنع هةيرةتتة قالدذرذص، ظةال دةرعجعدة ظوقذش صىتتىرضةن
ة     ث ظاخعرعغعح يعن هاياتعنع ةندعن آئ ذش صىتتىرض ذ ظوق ةتعؤاحعلعق ظ لعك ؤة ص ، مذدةررعس

ق ذغذلال يئزعقحعلع ةن ش لعرع بعل ةلعبلةرنعث هذ  . نغان ظعش ذمع، س ذلالرنعث هذج ذ مذثغ ذمع، ظ ج
عدعن        ةرنع بئش ر آىنل ارلعق ظئغع ارحعلعق قات لعرع، ظاح ذق تالعشعش ارا هوق دارالرنعث ظأزظ هوقذق
ة   عنع قعلح ان ظعرادعس قا بولغ ةن شذغذللعنعش م بعل ذنعث ظعلع الر ظ ذ ظعش عمذ، ب ةن بولس ظأتكىزض

  . بوشاشتذرالمعغان
دذ  داق دةي ذ مةسعلعلةرضة تئز دةلعل آ «: ظعبنع هةجةر ظةسقةالنع مذن العم ظ دعغان ظ ةلتىرةلةي

ظذ ؤاصات بولغاندعن    . ظذنعث يازغان آعتابلعرع هايات ؤاقتعدعال شةهةر ـ شةهةرلةرضة تارقعغان         . ظعدع
  ».آئيعن آعشعلةر ظذنعث يئزعص قالدذرغان ظةسةرلعرعدعن صايدعالنغان

: ةيدذتارعخشذناس، مةشهذر ظالعم ظةبذلمةهاسعن جامالذددعن يىسىف ظعبنع سةيفذددعن مذنداق د
اتعنع ظ    « عر هاي ع آةس العم ظعبن ا ظ ام ؤة آاتت ةن     ظعم لعرع بعل زعش ظعش عل قعلعش ؤة يئ م تةهس علع

ظذ  . ظذ فعقهعشذناسلعق، تةصسعرشذناسلعق، هةدعسشذناسلعق ساهالعرعدة ؤايعغا يةتكةن        . ظأتكىزضةن
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تعلعق قعالتتع ؤة هةرقايسع صةنلةردة آ              ازاتتع  مذدةررعسلعك قعالتتع، هةدعس توصاليتتع، مذص ظذ  . عتاب ي
  ».تارعخ، هةدعس ؤة تةصسعر ظعلمع ساهاسعدة آامالةتكة يةتكةن ظعدع

ةآرار بئسعلعص               ظذ  ةآرار ـ ت دذرغان بولذص، ظذنعث تولعسع ت  هاياتعدا نذرغذن آعتابالرنع يئزعص قال
حة قول   ظعسالم دذنياسعدا ناهايعتع آةث تارقالغان، بعر قعسمع يوقاص آةتكةن، بعر قعسمع تاآع هازعرغع                 

ة      ذثعزدعكع   ظذنعث بئسعلعص تارقعغان آعتابلعرعدعن بعرع     . يازما صئتع ساقعلعنعص آئلعنمةآت تȆȦـƘ  ”قول
ة توملذق تةصسعر بولذص، رعؤايةتكة ظاساسلعنعص                ) قذرظان آةرعم تةصسعرع     (“ القرآن العȚـيم   املعق ظالت ن

ة بعرع   . هرةت قازانغان يئزعلغان تةصسعرلةر ظعحعدة ظةث نوصذزلذق ؤة مأتعؤةر تةصسعر دةص شأ           البدايـة  ”يةن
ة  (“والنهايــة ة ؤةننعهاي املعق، ) ظةلبعداي ث        14ن ا دذنيانع ذ آعتابت ذ ب ذص، ظ ابع بول ارعخ آعت ذق ت  تومل

ث  أمرع هعجعرعيعنع اخعرقع ظ ث ظ الص ظأزعنع عدعن باش ارعلعقتعكع        768يارعتعلعش ان ظ ة بولغ  ـ يعلعغعح
دذرغان     ة  ظذنعثدعن باشقا   . تارعخنع يئزعص قال  ،)قعسقعحة هةدعس ظعلعملعرع    (“اǹتȎار علـوم اƩـدǫ  ”يةن

ةرجعمعهالع       (“اǹتȎار الǥƘȆ النبوية  ” ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعسقعحة ت أحاǻيǬ التوحيد والـرǻ علـي   ”، )ص
رعش     (“الȊــرك  ة بئ عرآكة رةددعي دىرىش ؤة ش دنع بعل ابلعرع    ) تةؤهع قا آعت ابلعرع ؤة باش املعق آعت ن

   .بئسعلعص تارقعغان
“ اƬدɁ والȆنن Ž أحاǻيǬ واملȆاند والȆـنن      ”ظذنعث قوليازما هالعتعدة ساقلعنعؤاتقان آعتابلعرعدعن بعرع     

ذق   ةآكعز تومل املعق، س ابعن ةززار،    آعت نةدع ب ةد، مذس ام ظةهم نةدع ظعم ا مذس ذ آعتابت ذ ب ذص، ظ  بول
ابلعرع               ارلعق هةدعس آعت ة سةهعه هةدعس    مذسنةدع ظةبذ شةيبة، مذسنةدع ظعبنع ظةبذ شةيبة قات نع ؤة ظالت

لعغان ابلعرعنع توص ئتع   . آعت ا ص ول يازم مع ق أص قعس عمذ، آ علغان بولس مع بئس ذم قعس ث مةل ذ آعتابنع ب
ة   ةزعلعرع يىتىص آةتكةن،                  . ساقلعنعص آئلعنمةآت ابلعرع بولذص، ب ة ظذنعث نذرغذن آعت ظذنعثدعن باشقا يةن

  .بةزعلعرع قول يازما صئتع ساقالنماقتا
ظذ ظاخعرقع   . اتعنع ظعلعمضة بئغعشالص، ظعسالم دذنياسعغا ظألمةس تأهصعلةرنع قوشقان         صىتىن هاي  ظذ

  ـ يعلع  774  هعجرعيةنعث شذنعثدعن آئيعن ظانحة ظذزاق ظأتمةيال،     . ظأمرعدة آأزع آأرمةس بولذص قالغان   
ىتىن دةمةشق خة   .  ـ آىنع دةمةشقتة اهللا نعث دةرضاهعغا ظعنتعقال قعلغان       26شةظبان ظئيعنعث   لقع ظذنعث  ص

ان    تانلعققعحة ظةضعشعص حعقق دىرىص قةبرعس ة بعل اتعغا تةزعي الم   . ؤاص ةن شةيخذلظعس ة ظاساس ذ ؤةسعيعتعض ظ
نة قعلعنغان        نعثغا حةآسعز رةهمةت ؤة مةغصعرةت     اهللا تاظاال ظذ  .ظعبنع تةيمعيةنعث قةبرعسعنعث يئنعغا دةص

 !!!عنظاتا قعلعص، ياتقان يئرعنع فعردةؤس جةننعتعدعن قعلسذن، ظام
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 ظايةت7             سىرة فاتعهة           مةآكعدة نازعل بولغان
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  .1ان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنعباهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرن
تذر  ا خاس ارع اهللا غ ةرنعث صةرؤةردعض انا ظالةمل ع هةمدذس قةتلعك ؤة . 2جعم ايعتع شةص اهللا ناه

ساثعال ظعبادةت قعلعمعز ؤة سةندعنال ياردةم ) رةببعمعز(. 4رث ظعضعسعدذقعيامةت آىنعنع .3رمئهرعباندذ
غةزعصعثضة يولذققانالرنعث ؤة ظازغانالرنعث يولعغا ظةمةس، . 6بعزنع توغرا يولغا باشلعغعن. 5تعلةيمعز

  .7)باشلعغعن(سةن ظعنظام قعلغانالرنعث يولعغا 
   مةنعسع توغرعسعداسعملعرع ؤة ظذ ظعسعمالرنعثعسىرة فاتعهةنعث ظ

ىرة  ذ س ة”ب ةنع. دذع دةص ظاتعل“فاتعه ةرعم” ي ذرظان آ ةن  “ق ىرة بعل ذ س ع مذش ث يئزعلعش  نع
لعنعدذ ىرة        . (باش ذ س ةت قعلعش ب ازالردا قعراظ ذص، نام النغان بول ةن باش ىرة بعل ذ س ةرعم ب ذرظان آ ةنع ق ي

لعنعدذ  ةن باش ةم      ). بعل ىرة ه ذ س عحة ب أز قارعش ث آ ةن ظألعماالرنع اب  ” آأصلعض ذل آعت ث   (“ظذمم آعتابنع
  . دةصمذ ظاتعلعدذ) جةؤهعرع

ذهىرةيرة    ث ظةب ام تعرمعزعنع ذدعن ظعم ذ ظةنه ةيغةمبةر    رةزعيةلاله عدة ص ان هةدعس ةت قعلغ  رعؤاي
‰ ß«: ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن   ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $#    سىرة قذرظاننعث جةؤهعرعدذر،      دعن باشالنغان بذ

ازدا  دذر نام ا قذرظان ةت ؤة آاتت ة ظاي دعغان يةتت م تةآرارلعنع ىرة . »داظع ذ س ع”ب دة سىرعس مذ  “هةم دةص
دذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةدعس . ظاتعلع داق ظاتعلعشع ص ان اهللا تبذن ان قعلغ ذ بظاالنعث اع قذددعسعدا باي

عث ظارعلعقعدا ظعككعضة   نامازنع مةن بعلةن بةندةمن) اهللا ظأزعنع دئمةآحع (مةن  « :سأزعنعث سةؤةبعدعندذر 
‰ ß ظةضةر بةندةم. بألدىم ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# دئسة، مئنعث بةندةم ماثا هةمدة ظئيتتع دةيمةن « .  

   . دةصمذ ظاتعلعدذ“ناماز”بذ سىرة نامازنعث شةرتلعرعدعن بعر شةرتع بولغانلعقع ظىحىن 
بذ سىرعنعث مذنداق ظاتعلعشعدعكع        . ظاتعلعدذ سىرعسع دةصمذ     ) دةمعدة قعلماق  ( “رذقعية”بذ سىرة   

دة              ة دةمع ذص ظأزعض ىرعنع ظوق ذ س ادةم ب ر ظ ان بع دار بولغ ر يارع دة ظئغع ةظعدنعث رعؤايعتع ةؤةب، ظةبذس س
دعن  عقعل ذ ظادةم االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ةنلعكعنع  «ؤاتقان ع ظعك دة سىرعس ىرعنعث دةمع ذ س ب

  .ىحىندذر دةص سورعغانلعقع ظ»قانداق بعلدعث؟
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دة حىشكةن دئضةن  ذ سىرة مةآكع ارلعقالر ب ة قات ةتادة ؤة ظةبذظالعي اس، ق دة . ظعبنع ظابب بذسىرعنعث مةآكع
ةتنع   ت تةآرارلعنعص تذرعدعغان يةت    ) نامازدا (: نعث مذنذ ظايعتعدذر    تاظاالحىشكةنلعكعنعث دةلعلع اهللا     ة ظاي

ا قعلدذق    ) سىرة فاتعهةنع يةنع  ( ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مةآكعدة       ()(1هةقعقةتةن ساثا ظات بذ ظايةت ص
  .ت) حىشكةن بولذص، نامازدا تةآرارلعنعص تذرعدعغان يةتتة ظايةت ـ سىرة فاتعهةنع آأرسعتعدذ

  بذ سىرعدعكع ظايةتلةرنعث سانع
سع، بعر   عق قذرظانشذناس ظالعمالرنعث بةزع   فعلذآ . ق ظعختعالصسعز يةتتة ظايةتتذر    بذ سىرة هئح قاندا   

 ÉΟلعمالعرعنعث بةزعسع     ظأ )2(ساهابعالر، تابعظعنالر ؤة خةلةص   تىرآىم   ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#      نع بذ سىرعنعث
  . دةيدذ،بئشعدعكع بعر ظايةتتذر
  سىرعنعث سأزلعرع ؤة هةرصلعرعنعث سانع توغرعسعدا بذ

  . هةرصتعن تةرآعب تاصقان113 ، سأز25بذ سىرة 
  ؟يمعزدةص ظاتا ظاننعث جةؤهعرعبذ سىرعنع نئمة ظىحذن قذر

ذخارع ام ب ةن  ظعم داق دئض ةهعهذلبذخارعدعكع تةصسعر بألىمعنعث بئشعدا مذن ذرظاننعث :  س بذسىرة ق
 شذنداقال نامازمذ بذ    .  قذرظاننعث يئزعلعشع مذشذ سىرة بعلةن باشلعنعدذ         حىنكع، دةص ظاتالدع،    ،جةؤهعرع

  .سىرعنع ظوقذش بعلةن باشلعنعدذ
رظاننعث مةزمذنعنع ظأز ظعحعضة ظالغاحقا قذرظاننعث جةؤهعرع دةص ظاتالدع دئضةن      بذ سىرة صىتىن قذ   

عغا يعغعدعغان   : ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ   . آأز قاراشالرمذ بار   ظةرةبلةر هةر قانداق بعر ظعشنع ظأز ظةتراص
اآع مئثة          اآع  تئرعنع قعسمعنع قاصالص تذرعدعغان    ياآع ظةضةشكىحعسع بار هةر قانداق بعر نةرسعنع ؤة ي  ي
ةر    ايراقنع جةؤه ةن ب ىن آأتىرض ع ظىح كةرلةرنعث يعغعلعش ةز(ظةس اآع مةرآ دذ) ي علةن. دةص ظاتاي : مةس

ةر قورشاص تذرغا         دذ ، ظىحىن مةآكة آةنتلةرنعث مةرآعزع دةص ظاتالدع      نلعقعمةآكعنع باشقا آةنتل بذ  .  دةي
  .  ظاتالغان دئضةن آأز قاراشمذ بارلعدة يةنة زئمعن مةآكعدعن باشالص يئيعلغانلعقع ظىحىن شذنداقسعمة

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   دعن ص ةد، ظةبذهىرةيرع ام ظةهم ةؤهعرع«ظعم ذرظاننعث ج  توغرعسعدا »ق
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةآرارلعنعص      «: مذن ازدا ت ةؤهعرع ؤة نام ذرظاننعث ج ة ق ىرة فاتعه س
   .»تذرعدعغان يةتتة ظايةت ؤة آاتتا قذرظاندذر

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق          ظة ةرع، ظةبذهىرةيرعدعن ص بذجةظفةر مذهةممةد ظعبنع جةرعر تةب
سىرة فاتعهة قذرظاننعث جةؤهعرع ؤة آعتابنعث باشلعنعشعدذر هةم نامازدا    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 

  .»تةآرارلعنعدعغان يةتتة ظايةتتذر

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع87هعجر   سىرة ) 1(
 .ماالرنع آأرسعتعدذع ـ ظةسعرعدعن آئيعن ياشعغان ظأل3مالعرع دئضعنعمعز هعجرعيةنعث ع ظألصخةلة) 2(
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  سىرة فاتعهةنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
ا ذلال  ظعم ةل رةهعمةه ع هةنب ةد ظعبن نةد”م ظةهم ةلال “مذس ع مذظ ةظعد ظعبن دا ظةبذس ةن آعتابع  دئض

ذ  ذ ظةنه دذ  رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر   : نعث مذن ذؤاتاتتعم، ص از ظوق ةن نام م
اؤا      االمغا ج ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذص بولغعح ازنع ظوق ةن نام اقعردع، م ع ح االم مئن ب ظةلةيهعسس

دعم ةيغةمبةر ظةلةي. قايتذرمع عتعص ص ازنع تىض دعم نام ان ظع عغا بارغ االمنعث قئش ةيغةمبةر ،هعسس  ص
ةيغةمبعرع   : مةن .  دةص سورعدع»سةن ماثا نئمة ظىحىن جاؤاب بةرمعدعث؟ «: ظةلةيهعسساالم ! ظع اهللا نعث ص

معدعمذ، دةص تأؤةندعكع   نداق دئ مذتاظاالاهللا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . عم دئد ،مةن ناماز ظوقذؤاتقان ظعدعم   
ذدع  ةتنع ظوق ةر . ظاي ع مأمعنل دعغان   ! ظ علةرنع تعرعلدىرع ةيغةمبعرع س ذنعث ص ةدعي  (اهللا ؤة ظ ةنع ظةب ي

ا ظئرعشتىرعدعغان ثالر ) هاياتق ذل قعلع ذنع قوب ا، ظ ا حاقعرس االم  ))1ظعمانغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص  ظان
.  دئدع »ظاندعكع ظةث آاتتا بعر سىرعنع ظأضعتعص قويعمةن      سةن مةسحعتتعن حعقعشتعن بذرذن، ساثا قذر     «

ةيغةمبعرع   : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولذمنع تذتذص مةسحعتتعن حعقعشقا تةمشعلعؤاتقاندا        ! ظع اهللا نعث ص
ةيغةمبةر  .  دئدعم ، دئضةن ظعدعث  ، قذرظاننعث ظعحعدعكع ظةث آاتتا بعر سىرعنع ماثا ظأضعتعص قوياي         سةن ص

‰ ß : دةص ،هةظة«: ظةلةيهعسساالم ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $#       ة  يةنع بذ سىرة نامازدا تةآرارلعنعص تذرعدعغان يةتت
ةن آاتت  ا بئرعلض ذر ؤة ماث دذراظايةتت دع» قذرظان ذ هةدعسنع.  دئ امب ةظع ؤة   ظعم ذداؤذد، نةس ذخارع، ظةب  ب

  .ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
ة بعر هةدعستة ظ داق  يةن ةزعلةتلعرع توغرعسعدا ظةبذسةظعد خذدرعنعث مذن ذرظاننعث ص ذخارع ق ام ب عم

دذ ةت قعلع ة حىشتذق : دئضةنلعكعنع رعؤاي ر يةرض ةر ظىستعدة بع ةللعنعث  . بعز سةص ذ مةه ئلعص ب ر قعز آ بع
دع    دار بولذص قال ادةملعرعمعز. باشلعقعنع زةهةرلعك بعر نةرسة حئقعؤئلعص ظئغعر دةرعجعدة يارع  بعزنعث ظ

دع    وق ظع ةردة ي ذ ي ازعر ب ورعدع    . ه ذ؟ دةص س رةرعثالر بارم دعغان بع دة قعالالي ثالردا دةمع علةرنعث ظعحع . س
ـ دة، شذ قعز بعلةن       دةص ظويالص باقمعغان بعرةيلةن ظورنعدعن تذردع    ،ظارعمعزدعن بعز ظذنع دةمعدة قعالاليدذ    

ظذالر  شذنعث بعلةن   . ةل ساقعيعص قالدع  آئس. ظذ ظادةم آئسةلضة دةمعدة قعلدع    . باردع) آئسةلنعث قئشعغا (
ةردع            دةمعدة  . دةمعدة قعلغان ظادةمضة ظوتتذز دانة قوي بذيرذص بةردع ؤة بعزنعث ظعحعشعمعز ظىحىن سىت ب

دعنع ياخشع قعالمتعث     ةن دةمع ز ظذنعثدعن س ةندة، بع ايتعص آةلض ا ق ادةم بعزنعث يئنعمعزغ ان ظ دةص  قعلغ
ورعدذق ةن  . س ادةم، م ذ ظ ذرظاننع”: ظ ةؤهعرعق دعم  “ث ج دة قعل ةن دةمع دع،بعل ةيغةمبةر  .  دئ ز ص بع

مةيدعغان    ة دئيعش ة هئحنئم ذ هةقت ورعمعغعحة ب ذق س ش توغرذل ذ ظع رعص ب ا بئ االمنعث يئنعغ ظةلةيهعسس
دذق ةردذق    . بول نع دةص ب ذ ظعش االمغا ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة ص ة آةلض ز مةدعنعض ةيغةمبةر . بع ص

ألىص          سىرة فاتعهةنع « :ظةلةيهعسساالم ث دةمعدة سىرعسع ظعكةنلعكعنع ظذ آعشع قانداق بعلعصتذ؟ قويالرنع ب
  . دئدع»لعك ظايرعص قويذثالرعماثا بعر آعش

ةظع  لعم ؤة نةس ام مذس تة ظعم ر هةدعس ة بع ةت  ،يةن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس  ظعبن
دذ دا جعب    : قعلع دذق، يئنع ة ظع ةن بعرض االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز ص دع  بع ار ظع االم ب ل ظةلةيهعسس . رعظع

دع   اؤازنع ظاثلع ر ظ عز بع تعن تذيذقس ذقعرع تةرةص االم ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االم . ص ل ظةلةيهعسس جعبرعظع
  .  دئدع»بذ بذرذن ظاسماندا ظئحعلعص باقمعغان بعر ظعشعك بولذص هازعر ظئحعلدع« :يذقعرعغا قاراص

دذ  داق دةي اس مذن ع ظابب ر  : ظعبن عكتعن بع ذ ظعش تعظ تة حىش ةيغةمبةر  . صةرعش تة ص ذ صةرعش ظ
ةقةت ساثعال بئرعلضةن        : ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آئلعص   ذرذنقع صةيغةمبةرلةرضة بئرعلمعضةن، ص سةندعن ب

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24سىرة ظةنفال ) 1(
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ةن خذش ب ذر بعل ذرنعث بعرسع آعتابنعث باشلعنعشع ئظعككع ن ذ ظعككع ن ةن، ظ ةنع سىرة (شارةت بئرعم ي
بذ ظعككعسعدعن بعرةر هةرص ظوقذساثمذ تعلعكعثضة    . خعرقع ظايعتع يةنة بعرسع سىرة بةقةرةنعث ظا    ) فاتعهة

  . دئدع ،ظئرعشعسةن
  نامازدا سىرة فاتعهةنع ظوقذش توغرعسعدا

ةت   ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص لعم، ظةبذهىرةيرع ام مذس  ظعم
دذ ذرظاننعث ظانعسعنع  «: قعلع ازدا ق ذص، نام از ظوق ذق  ) ةؤهعرعنعج(آعمكع نام از، تول ذ نام ظوقذمعسا ظ

دعن بعز ظعمامنعث آةينعدة بولساقحذ؟ دةص  .  دئضةن سأزنع ظىح قئتعم دئدع  »ناماز ظةمةس  ظةبذهىرةيرع
ورعدذق ذغعن  :رةيرةذظةبذه. س دة ظوق ةنع ظعحعث ىرة فاتعه رعص،  ، س اؤاب بئ دعن  دةص ج ةيغةمبةر  ظان ةن ص م

ةنلعكعنع ظاث   داق دئض االمنعث مذن دذ  ظةلةيهعسس دعم دةي ان ظع ةن    «: لعغ ةن بعل ازنع م ةن نام اهللا، م
دىم   ة بأل عدا ظعككعض دةمنعث ظوتتذرعس عدذ . بةن ة ظئرعش دةم تعلعضعنعض دة  . بةن ةر بةن ‰ ßظةض ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ 

t Ïϑ n=≈ yè ø9 $#    دذ ع دةي دع ظئيتت ا هةم دةم ماث ة، اهللا بةن دة  .  دئس ةر بةن ≈ Çظةض uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ة، اهللا دةم  دئس  بةن
 Å7 ظةضةر بةندة . ماثا سانا ظئيتتع دةيدذ  Ï=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ È Ïe$! $#        أزعنع ة ظ  دئسة، اهللا بةندةم مئنع ظذلذغلعدع ؤة يةن

 x8$ ظةضةر بةندة. ماثا تاصشذردع دةيدذ  §ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ x8$ §ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ         دئسة، اهللا بذ مةن بعلةن مئنعث بةندةمنعث
دعكع ظعال دذر  ظارعلعقع عؤةتنعث تذرغذزذلغانلعقع ع مذناس عدذ  . ه ة ظئرعش دةم تعلعضعنعض دة  . بةن ةر بةن  ظةض

$ tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ¨u Å_Ç9 $# zΟ‹ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ¨u ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ Ò9 $#  ئسة، اهللا بذ بةندةم ظىحىن   د
  . » دةيدذ،عضعنعضة ظئرعشعدذ بةندةم تعلبولذص

ان         ةت قعلعنغ داق رعؤاي دة مذن ر رعؤايعتع ة بع ةظعنعث يةن لعم ؤة نةس ام مذس ع  : ظعم ث يئرعم نامازنع
  .ماثا، يئرعمع بةندةمضة بولذص، بةندةم تلعضعنعضة ظئرعشعدذ

ذش      ايعتعنع ظوق ذرظاننعث ظ ع ؤة ق نعث زأرىرلعكعن ايعتعنع ظوقذش ذرظاننعث ظ ازدا ق ةدعس نام ذ ه ب
نامازدا قذرظاننعث ظايعتعنع ظوقذش بعرلعككة   . امازنعث مذهعم بعر صةرزع ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذ    ن

اآع قذرظاننعث               . آةلضةن مةسعلة  نامازدا قذرظاننعث ظايعتعنع ظوقذش، سىرة فاتعهةنع ظوقذش دئضةنلعكمذ ي
 ظالعمالر هةر خعل آأز قاراشالردا    هةر قانداق بعر ظايعتعنع ظوقذسعمذ بولعدذ دئضةنلعكمذ؟ دئضةن مةسعلعدة        

دع ارلعق       . بول ةؤزاظع قات ةؤرع ؤة ظ ام س عرتلعرع ظعم ذنعث شاض ة ؤة ظ دعكع ظةبذهةنعيف ع تىرآىم بعرعنح
العمالردذر  ةتلعرعنع           «: ظ قا ظاي ذرظاننعث باش ازدا ق ةلكع نام ةس، ب ةرز ظةم ذش ص ةنع ظوق ازدا فاتعه نام
عدذ   ناما) سةجدة سةهؤع قعلعش ظارقعلعق   (ظوقذسعمذ   دذ  )1(»ز ظادا تاص نعث  تاظاالظذالرنعث دةلعلع اهللا     .  دةي

  ان والي بولغ ة ق دعن سعلةرض ةتنع(قذرظان ذثالر) ظاي دذر. ))2ظوق االم . دئضةن ظايعتع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دا     «: نامعزعدا رذآذ، سةجدعلعرنع تولذق ظادا قعلمعغان بعرآعشعضة       ا تذرغان ةر  ”سةن نامازغ “ ظالالهذ ظةآب

ذال ذغعن     دةص ق ةتنع ظوق ان ظاي والي بولغ اثا ق دعن س ذرظاننعث ظعحع اققعن ؤة ق ةتكةن » !...ق ق دةص ظأض

                                                 
ةنع ظوقذمع            ) 1( ىرة فاتعه ازدا س ةنلعكع، نام ةس دئض ةرز ظةم ذش ص ةنع ظوق ىرة فاتعه ازدا س ث نام عدعكع ظالعمالرنع أز قارعش ذنعث آ ة ؤة ظ ذ هةنعف ذن ظةب س

ةنلعكتذر            . دئضةنلعك ظةمةستذر  ةلكع ؤاجعب دئض ةرز ظةمةس ب ةقةت       . سىرة فاتعهةنع ظوقذش ظعمام شافعظي دئضةندةك ص ةنع ص ىرة فاتعه دا س ر آعشع نامعزع بع
ا      ابالنمايدذ              ،ظوقذماي باشقا سىرعلةرنع ظوقذغان بولس ذغانلعق هئس از ظوق ةندةك نام افعظعيالر دئض امعزع ش عنعث ن ذ آعش ةنلعك   ظ ةس،  دئض عحة ظةم ىرة  ظةآس  س

عدذ  ادا تاص امعزع ظ ارقعلعق ن ةهؤة قعلعش ظ ةجدة س ىن س ذمعغانلعقع ظىح ةنع ظوق ةيغةمبةر  . فاتعه ةن ص اآعت قعلعص آةلتىرض افعظعيالر ص ع ش ذالرنعث دةلعل ب
االمنعث  ةس   «: ظةلةيهعسس ةل ظةم از مذآةمم ذ نام ا ظ ةنع ظوقذمعس ىرة فاتعه ازدا س ع نام عدعكع  » آعمك ةن هةدعس ةل ظةمةس مذ«دئض أز» آةمم ةن س . دذرعدئض

دذ        از بولماي از نام ذلمعغان نام ة ظوق ىرة فاتعه نع س ذ هةدعس االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ   ،ص از بولماي ةل نام تعن مذآةمم دع، دئمةس ة   .  دئ ىرة فاتعه ذثا س ش
   .ظادا تاصعدذناماز  ظوقذلمعغان ناماز مذآةممةل بولمعغانلعقع ظىحىن سةجدة سةهؤة قعلعش ظارقعلعق مذآةممةللةشتىرىلسة

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20ةممعل ززسىرة مى) 2(
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اآع                . هةدعسمذ ظذالرنعث يةنة بعر دةلعلعدذر       ا بذ ظايةت ؤة هةدعستة قذرظاننعث ظعحعدعن قايسع سىرة ي مان
نع   ذنع ظوقذش ا ش والي بولس ذحعغا ق از ظوقذغ ةت نام ع ظاي ذيرذقايس ازدا س. دعب ذثا نام ةنع ش ىرة فاتعه

  . ظوقذماي باشقا بعر سىرعنع ظوقذص سةجدة سةهؤة قعلسا ناماز ظادا تاصعدذ
العمالر ع ظ ع تىردعك ذلمعغان : ظعككعنح ة ظوق ىرة فاتعه ةرزدذر، س ذش ص ةنع ظوق ىرة فاتعه ازدا س نام

د ؤة ظذالرنعث  ظعمام مالعك، شافعظعي، ظةهمة   : بذ خعل آأز قاراشتعكع ظالعمالر.  دةيدذ،ناماز، نامازبولمايدذ 
  : بذالرنعث دةلعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث. شاضعرتلعرع قاتارلعقالر

  .»آعمكع نامازدا سىرة فاتعهةنع ظوقذمعسا ظذ ناماز مذآةممةل ظةمةس« ـ 1
  .»سىرة فاتعهةنع ظوقذمعغان آعشعنعث نامعزع ناماز ظةمةس« ـ 2
  . دئضةن هةدعسلةردذر» سىرة فاتعهة ظوقذلمعغان ناماز دذرذس ظةمةس« ـ 3

العمالر  ذ ظ دعن ب رةر       «: ظان اآع بع ذ ي ذش زأرىرم دة ظوق ر رةآظعتع ةر بع ث ه ةنع نامازنع ىرة فاتعه س
  . دئضةن مةسعلعدة ظىح خعل آأز قاراشتا بولدع» رةآظةتتة ظوقذسعمذ بوالمدذ؟

. ةرزدذردئدعسىرة فاتعهةنع نامازنعث هةر بعر رةآظعتعدة ظوقذش ص         : بعرعنحع خعل آأز قاراشتعكعلةر   
  . بذ ظعمام شافعظعي ؤة بعر تىرآىم ظالعمالرنعث آأز قارعشعدذر

مةسعلةن تأت  (سىرة فاتعهة نامازنعث رةآظةتلعرعنعث آأصرةآعدة : ظعككعنحع خعل آأز قاراشتعكعلةر 
   . دئدع،ظوقذش صةرزدذر) رةآظةتلعك ناماز بولسا، ظىح رةآظعتعدة، ظىح رةآظةتلعك بولسا، ظعككع رةآظعتعدة

ةرزدذر    سىرة فاتعهةنع نامازنع    : ظىحعنحع خعل آأز قاراشتعكعلةر    .  دئدع ،ث بعر رةآظعتعدعال ظوقذش ص
   .بذ هةسةنبةسرع ؤة بةسعر شةهعرعدعكع نذرغذن ظالعمالرنعث آأز قارعشعدذر

ا     ةرزمذ ي ذش ص ةنع ظوق ىرة فاتعه ة س ان آعشعض دا قعلغ ا ظعقتع ةن  ظعمامغ مذ؟ دئض ةرز ظةمةس آع ص
  .لعمالر ظىح خعل آأز قاراشقا آةلدعظاعمذ مةسعلعد

ةرزدذر        : بعرعنحع خعلدعكعلةر  دذ  ،سىرة فاتعهةنع ظوقذش ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةمضعمذ ص بذ  .  دةي
عدذر     أز قارعش ةدنعث آ ام ظةهم افعظعي ؤة ظعم ام ش ةنع     . ظعم ىرة فاتعه ازدا س دا نام ع يذقعرع ذالرنعث دةلعل ب

  . هةدعسلةردذرظوقذشنعث صةرزلعكع توغرعسعدا آةلضةن 
اآع ظعحعدة ظوقذلعدعغان ناماز              : ظعككعنحع خعلدعكعلةر  ظايةت ظىنلىك ظوقذلعدعغان ناماز بولسذن، ي

دذ ،بولسذن، ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان آعشعنعث سىرة فاتعهةنع ظوقذشع شةرت ظةمةس        بذالرنعث دةلعلع   . دةي
االمنعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث قعراظ«: ص اعظعمامنع ذ ظعمامغ ع ش ع  ت عنعث قعراظعت ان آعش دا قعلغ  ظعقتع

ابلعنعدذ ع ؤة اهللا  )1(»هئس ةن هةدعس ثتاظاال دئض ذرظان     : نع ىن ق عثالر ظىح ة ظئرعشعش ث رةهمعتعض اهللا نع
ذرذثالر   م ت اثالثالر ؤة جع ةن ظ ةت بعل ذنع دعقق دا ظ ذلغان حاغ دذر))2!ظوق عنحة .  دئضةن ظايعتع ةت آأص ذ ظاي ب

ا ظايةت ظوقذلغاندا ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان آعشعلةرنع قذرظاننع تعثشاص           ظالعمالرنعث آأز قارعشعدا نامازد   
ةيغةمبةر  . بذ قاراشنع ظعمام ظعبنع جةرعر تةبةرعمذ توغرا دةص قارعدع             . جعم تذرذشقا بذيرذص حىشكةندذر    ص

دا قعل«: ظةلةيهعسساالمنعث ام ظعقتع دعنعش ظىحىن تعظعم ذ .ذرغذزذل ةر” ظ سا دةص قذالق قاق“ ظالالهذ ظةآب
علةر ذ” مذس ةرظالاله ثالر  دةص “ ظةآب ذالق قئقع علةر  ! ق ا س ةت قعلس ام قعراظ ئلعص (ظعم ذالق س م ) ق جع
  . بذ هةنةفع مةزهعصعدعكعلةرنعث قارعشعدذر. )3( دئضةن هةدعسمذ شذنعث دةلعلعدذر»تذرذثالر

                                                 
 .ظالعمالر، بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان آعشعلةرنعث ظارعسعدا هةدعس رعؤايةت قعلعشقا شةرتع توشمايدعغان آعشعلةرمذ بار دةص قارايدذ) 1(
  . ـ ظايةت204سىرة ظةظراف ) 2(
م      مانا بذ ظايةت ـ هةدعسلةر ظعمام  ) 3( علةرنع جع ان آعش دا قعلغ ا ظعقتع نامازدا ظايةت ظوقذغاندا مةيلع ظايةت ظىنلىك ظوقذلسذن، ياآع ظعحعدة ظوقذلسذن ظعمامغ

  .تذرذشقا بذيرذص آةلدع 
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تةن ؤة بامدا   (ظايةت ظىنلىك ظوقذلعدعغان  : ظىحعنحع خعلدعكعلةر  ) ظوخشاش ت نامازلعرعغا  شام، خذص
 ظايةت ظىنلىك ظوقذلعدعغان رةآظةتلةردة ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةملةرضة سىرة فاتعهةنع             عكعنامازالرد

تذر   ةرز ظةمةس ذش ص ان آعشعض        . ظوق دا قعلغ ا ظعقتع ازالردا ظعمامغ دعغان نام دة ظوقذلع ةمما ظعحع ىرة  ةظ  س
ةرزدذر ذش ص ةنع ظوق لعم، ظةبذ . فاتعه ام مذس اآعتع ظعم ذالرنعث ص ذدعن  ب ذ ظةنه ظةرع رةزعيةلاله ا ظةش مذس

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث       ظالالهذ  ” ، ظذ ذرغذزذلدع ظعمام ظعقتعدا قعلعنعش ظىحىن ت       «: رعؤايةت قعلغان ص
ةر   ”دةص قذالق قاقسا سعلةرمذ      “ ظةآبةر ظذ قعراظةت قعلعشنع باشلعسا      ! دةص قذالق قئقعثالر    “ ظالالهذ ظةآب

  .بذ ظعمام مالعكنعث قارعشعدذر. ضةن هةدعسعدذر دئ»جعم تذرذثالر) قذالق سئلعص(
  شةيتاندعن صاناه تعلةش ؤة ظذنعث هأآىملعرع توغرعسعدا

ةنع ياخشع سأز قعلعشقا، ياخشع       (ظةصذنع دوست تذتقعن، ياخشعلعققا         :  مذنداق دةيدذ  تاظاالاهللا   ي
قا  ولمعغعن    ) ظعش قعلعش ةث ب ةن ت ادانالر بعل ذيرذغعن، ن ث قعل (ب ةنع نادانالرنع ذالرغا   ي اي، ظ ع قعلم غعنعن

اناه      ) شةيتاننعث ؤةسؤةسعدعن   (ظةضةر شةيتان ساثا ؤةسؤةسة قعلسا،      ) مذاليعم بولغعن  ا سئغعنعص ص اهللا غ
  . )1(بعلعص تذرغذحعدذر) ظعشعثنع(ظاثالص تذرغذحعدذر ) سأزىثنع(اهللا هةقعقةتةن . تعلعضعن

ياخشعلعق قعلغعن   ) ظةصذ قعلعش بعلةن  (غا يامانلعقع) ظذالرنعث قعلغان( : مذنداق دةيدذتاظاالاهللا  
ةنع ظذالرنعث ساثا قعلغان مةسخعر    (سىصةتلةشلعرعنع  ) سئنع (، ظذالرنعث    . بعز ظوبدان بعلعمعز   ) سعنع عي

ارعم ةن ! ظئيتقعنكع، صةرؤةردعض اناه تعلةيم ةيتانالرنعث ؤةسؤةسعدعن ص ارعم. ساثا سئغعنعص ش ! صةرؤةردعض
  . ))2هةمرا بولذشعدعن صاناه تعلةيمةنساثا سئغعنعص شةيتانالرنعث ماثا 

االاهللا  دذ تاظ داق دةي لةت     :  مذن ع خعس دذ، ياخش اراؤةر بولماي ش ب ان ظع ةن يام ش بعل ع ظع ياخش
اداؤةت      ) شذنداق قعلساث   (تذرغعن،    تاقابعل) يامان خعسلةتكة (ظارقعلعق   سةن بعلةن ظأزعنعث ظارعسعدا ظ

ةقةت سةؤرحان ظادةملةرال ظئرعشةلةيدذ،       . دذبار ظادةم ضويا سعرداش دوستذثدةك بولذص قالع   بذ خعسلةتكة ص
يذقعرعقع  (ظةضةر شةيتان سئنع ؤةسؤةسة قعلعص  . بذ خعسلةتكة صةقةت بىيىك نئسعؤة ظعضعسعال ظئرعشةلةيدذ      

ا سئغعنعص ) خعسلةتنع ظأزلةشتىرمةسلعككة آىشكىرتسة ةررعدعن(اهللا غ ةيتاننعث ش عن، ) ش اناه تعلعض ص
  .)(3دذربعلعص تذرغذحع) ظعشلعرعنع (ظاثالص تذرغذحعدذر، ) ةندعلعرعنعث سأزلعرعنعب( هةقعقةتةن اهللا

علةردعن                     اظادةتمةن آعش ة س ا ـ ظاخعرةتت ةؤرحان ؤة دذني ةث، س ع آ أثلع ـ آأآس عهةتنع آ ذ نةس ب
دذ ذل قعاللماي ا ظئسعلغعن . باشقعسع قوب دا سةن اهللا غ ذ اهللا . ساثا شةيتاندعن بعر ؤةسؤةسة يةتكةن حاغ ظ

دذر   ـ شةك       ةهؤالعثنع بعلعص تذرغذحع ذحع ؤة ظ اثالص تذرغ أزلعرعثنع ظ ئنعث س ذن . شىبهعسعز س ذ مةزم ب
 بذ ظايةتلةردة ظعنسانالردعن بولغان دىشمةن بعلةن يارعشعشقا          تاظاال اهللا  . توغرعسعدا صةقةتال ظىح ظايةت بار    

ةمنعث ظعسعل ظةخالقع ؤة ياخشع   ياخشعلعق قعلغان ظاد: سةؤةبع. ؤة ظذنعثغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذيدذ    
ارعلعقتعكع            ادةمنع ياخشع آأرىشكة ؤة ظعككع ظ مذظامعلعلعرع دىشمةندعكع يامان نعيةتنع قايتذرذص، ظذ ظ

  .ظأحمةنلعكنع تىضعتعص دوستانة بولذشقا قايتذرذشع ظىحىندذر
 بذ خعل دىشمةنضة   .شةيتانالردعن بولغان دىشمةنلةرضة قارعتا صةقةت اهللا دعن صاناه تعلةشكة بذيرذيدذ    

ا اهللا  االقارعت وق تاظ ال ي قا ظام اناه تعلةشتعن باش ذ دىشمةن يارعشعشنع ؤة ياخشعلعقنع  حىنكع،. دعن ص  ظ
ادةم بالعلعرعنعث        . قوبذل قعلمايدذ  شةيتان ظادةم ظةلةيهعسساالمغا بولغان قاتتعق دىشمةنلعكع سةؤةبعدعن ظ

                                                 
 .ظايةتلةرـ  200ــــ 199سىرة ظةظراف ) 1(
  . كعحةظايةتـ  98 ــــ 96 مأظمعنذن سىرة) 2(
 .ةتكعحظايةـ  36 ــــ 34سىرة فذسسعلةت ) 3(
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عنع          ذص آئتعشتعن باشقعس ذمران بول ىزىل ـ آئسعل ض دذظ االاهللا . خالعماي دذ تاظ داق دةي ادةم ظ:  مذن ع ظ
العلعرع  علةرنعث ظات  ! ب ةيتان س اثالرنع  ا       ش ازدذرذص (ـ ظان علةرنعمذ  ) ظ دةك، س ةتتعن حعقعرعؤةتكةن جةنن

ةؤرةتلعرعنع ظأزلعرعضة آأرسعتعش ظىحىن آعيعملعرعنع سالغذزذؤةتكةن   ذالرنعث ظ ظازدذرمعسذن، شةيتان ظ
  .)(1)ثاح بولذص قئلعشعغا شةيتان سةؤةبحع بولغان ظعدعيةنع ظذالرنعث يالع(ظعدع 

شةيتان هةقعقةتةن سعلةرضة دىشمةندذر، ظذنع دىشمةن تذتذثالر، شةيتان              : مذنداق دةيدذ  تاظاالاهللا  
دذ   قا حاقعرع تعن بولذش ةهلع دوزاخ ةؤةلعرعنع ظ ث ت االاهللا  ))2ظأزعنع دذتاظ داق دةي ذص :  مذن ع قوي مئن

ةؤالدعنع دوست قعلعؤاالمسعلةر؟ هالبذآع، ظذالر سعلةرضة دىشمةندذر، ظعبلعس زالعمالر       ظعبلعسنع ؤة ظذنعث ظ   
ةدةل     ادةت قعلعشنعث ظورنعغا شةيتانغا حوقذنذش نئمعدئضةن         ! (ظىحىن نئمعدئضةن يامان ب ةنع اللةغا ظعب ي

ان  ث را))3!يام االمغا ظأزعنع ادةم ظةلةيهعسس ةيتان ظ ص ت ش ةم ظعحع ة قةس تحعل ظعكةنلعكعض مذ ذس رذص
   !قانداق مذظامعلة قعلماقحع؟) عغاظادةم بالعلعر(ظذنداقتا ظذ بعزضة . يالغانحعلعق قعلدع

االاهللا   دذ تاظ داق دةي ع :  مذن بلعس ظئيتت عنع    «: ظع ذالرنعث هةممعس ةمكع، ظ ةن قةس ث بعل ظعززعتع
ة  ذم ظازدذرعم نا     .نحوق دعن مذستةس دعلعرعثال بذنعث ان بةن ةقةت تالالنغ ذالردعن ص ةنع(ظ ذالرنع ي  ظ

  . )4()ظازدذرالمايمةن
االاهللا  دذ تاظ داق دةي ةيتاننعث      :  مذن دع ش دا، قوغالن ذماقحع بولغعنعث ذرظان ظوق ةن ق س

عدعن( عن  ) ؤةسؤةسعس اناه تعلعض ئغعنعص ص ةغا س ارعغا   الل ةرنعث ؤة صةرؤةردعض عزآع، مأمعنل شىبهعس
ذحعالر   ةؤةآكىل قعلغ ىحعلةر (ت ةنع يألةنض ةيتان    )ي تعدعن ش ث ظىس دذ  نع أآىمرانلعق قعاللماي ةنع (ه ي

دذ  عر قعاللماي ع تةس ةيتاننعث ؤةسؤةسعس ة ش ةن مأمعنلةرض ن يألةنض ارعغا حع ةقةت  )صةرؤةردعض ةيتان ص ش
ث      دعغانالر ؤة ظأزعنع ت تذتع أزعنع دوس ع  (ظ ؤا قعلعش تعدعنال      ) ظعغ ةر ظىس ذص آةتكةنل رعك بول ةن مذش بعل

  .))5هأآىمرانلعق قعلعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع27سىرة ظةظراف ) 1(
  . ـ ظايةت6سىرة فاتعر ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع50سىرة آة هف ) 3(
 . ـ ظايةتلةر83 ـ 82سىرة ساد ) 4(
  . كةحة ظايةت ـ100ـ – 98 نةهل سىرة) 5(
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  ن شةيتاندعن صاناه تعلةش توغرعسعداقعراظةت قعلعشتعن بذرذ
     ةيتاننعث دع ش دا، قوغالن ذماقحع بولغعنعث ذرظان ظوق ةن ق عدعن (س ئغعنعص  ) ؤةسؤةسعس ةغا س الل

  .))1!صاناه تعلعضعن
ظعمام ظةهمةد،   . بذنعث دةلعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بذ هةقتة رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةردذر  

داق    ذدرعنعث مذن ةظعد خ دذ  ظةبذس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذرذص    : دئض ع ت االم آئحعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ȅُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َوَتَباَرَك اȅُْمَك َوَتَعـاƂ  «: ناماز ظوقذماقحع بولذص، تةآبعر ظئيتقاندا بذ دذظانع ظوقذيتتع  

ز هةممة آةمحعلعكتعن صاك دةص تونذيمعز ؤة ساثا      سئنع بع  ! ظع اهللا «:  تةرجعمعسع)Ǳَ«)2دَُّك، َوالَ ِإلََه ȡَْيُركَ 
زات هئحقانداق  سئنعث ظعسمعث آاتتا، ظورنعث ظىستىن، سةندعن باشقا ظعبادةتكة اليعق               . هةمدذ ظئيتعمعز 

أَُعـْوذُ ِبـاǃِ   «: ظاندعن مذنداق دةيتتع   .  نع ظىح قئتعم ظوقذيتتع       »الَ ِالََه ِإالَّ اćǃ   «ظذنعثدعن آئيعن     . »يوق
اثالص، بعلعص تذرغذحع اهللا    « )Ĉ«)3ْيȜِ الَعِلْيِم ِمَن الȊَّْيȖَاِن الرǱَِّْيَم ِمْن َهَمِزِه َوَنǺِْȦـِه وَنǮَِȦـه       الȆَِّم ا سئغعنعص   تاظاالظ غ

  . »رعسعدعن صاناه تعلةيمةندعن ؤة آعبسع قعلعشعدعن، ؤةسؤةسعتقوغالندع شةيتاننعث قةس
ذتظعمدعن دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  يةنة ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة مذ جذبةير ظعبنع م       

ا آعرضةندة         «: قعلعدذ اćǃ أَكَْبُر كَِبْيرńا، اƩَْمُد ِللِّه كǮَِْيـرńا، ȅُـْبَحاَنَ اǃِ        «مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامازغ
 ǄɎْيȍََِوأ Ǆǥة       بعز. اهللا غا آأصلعضةن هةمدعلةر بولسذن    . اهللا بةك آاتتعدذر  « )4(»ُبكَْر  اهللا نع ظةتتعضةندة ؤة آةحت

اللَُّهمَّ ِإنِّْي أَُعْوذُ ِبَك ِمَن الȊَّْيȖَاِن الـرǱَِّْيَم ِمـْن   « نع ظىح قئتعمدعن ؤة     »بارلعق آةمحعلعكتعن صاك دةص تونذيمعز    
 قعلعشعدعن، تهةقعقةتةن ساثا سئغعنعص قوغالندع شةيتاننعث قةس  ! ظع اهللا« )Ĉ«)5َهَمــِزِه َوَنǺِْȦــِه وَنǮَِȦــه

   . دئضةننع بعر قئتعم دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم»ؤةسؤةسعسعدعن ؤة آعبرعسعدعن صاناه تعلةيمةن
  ظاححعقالنغاندا شةيتاندعن صاناه تعلةش توغرعسعدا

ةنلعكعنع    داق دئض ذنعث مذن ةظب رةزعيةلالهذ ظةنه ةي ظعبنع آ دا ظذب ةد هةدعس آعتابع ةظال ظةهم ظةبذي
دذ ةت قعلع ا: رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةم ظاح ص ع ظ دا ظعكك ئلعص،  المنعث يئنع عص ق حعقلعش
ان آةتتع      ظاححعقالنغانلعق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . تعن بعرعنعث بذرنعدعن ق  مةن بعر نةرسة ظأضعتعص    «: ص

ا  « )6(“أَُعْوذُ بـِاǃِ ِمـَن الȊَّـْيȖَاِن الـرǱَِّْيمِ    ” دةص  » ظةضةر شذنع دئسة، ظذنعث ظاححعقع يانعدذ        ،قويعمةن اهللا غ
  .نع دئدع» تعلةيمةن  قوغالندع شةيتاندعن صاناهعنعصسئغ

: ظعمام بذخارع، سذاليمان ظعبنع سةرد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئلضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           
ز « عدا ظ بع االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا   وص االمنعث ظالدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذق، ص ذرغان ظع لت

دع  دع،  . ظعككع آعشع تعللعشعص قال ىزع قعزعرعص آئتعؤع ة بعرعنع تعلالص ظاححعقالنغانلعقتعن ي بعرع يةن
                                                 

  . ـ ظايةت98سىرة نةهل ) 1(
 . ة، ؤةتاظاالدجةددذآة، ؤةالظعالهة غةيرذكسذبهانةآةلالهذممة ؤةبعهةمدعكة، ؤةتةبارةآةسمذآ) 2(
 .ظةظذزذ بعلالهعسسةمعيظعلظةلعيم معنةششايتانعررةجعيم معنهةمةزعهع ؤةنةفخعهع ؤةنةفةسعهع) 3(
 .ظالالهذ ظةآبةر، آةبعيرا، ظةلهةمدذلعلالهع آةسعيرا، سذبهانةلالهع بذآرةتةن ؤةظةسعيال) 4(
 .يتانعررةجعيم معنهةمةزعهع ؤةنةفخعهع ؤةنةفةسعهعظالالهذممة ظعننعي ظةظذزذبعكة معنةششا) 5(
 .ظةظذزذبعلالهع معنةششةيتانعررةجعيم) 6(
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ضةر شذنع دئسة ظذنعث ظاححعقع يانعدذ        ظة،ص قويعمةن عتعمةن بعر سأزنع ظأض   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ةنع  )1(»أَُعْوذُ بِاǃِ ِمَن الȊَّْيȖَاِن الرǱَِّْيمِ    «دةص،   ا سئغنعص قوغالندع شةيتاند         «  ي اناه تعلةيمةن    اهللا غ نع   »عن ص
دع ة . دئ ع آعشعض اهابعالر هئلعق ةن «: س انلعقعنع   س ة دةؤاتق االمنعث نئم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

 بذ هةدعسنع   .دئدع » ساراث ظةمةس ) شةيتاندعن صاناه تعلعضعلع  (مةن  «: ظذ آعشع .  دئدع »ظاثلعدعثمذ؟
   .ظعمام مذسلعم ظةبذداؤذد ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدع

اناه تعلةش        تاظاالاهللا   ةنع   (دعن شةيتاننعث يامانلعقعدعن ص ا  «“ أَُعْوذُ بِاǃِ ِمَن الȊَّـْيȖَاِن الـرǱَِّْيمِ  ”ي اهللا غ
   صةرزمذ ياآع سىننةتمذ؟)نع دئيعش» سئغعنعص قوغالندع شةيتاندعن صاناه تعلةيمةن

اناه تعلةش سىننةت       دعن شةيتاننعث ياما  تاظاال آأصلعضةن ظألعماالرنعث آأز قارعشعحة اهللا       نلعقعدعن ص
  . صاناه تعلعمعضةن آعشع ضذناهكار بولذص قالغعدةك دةرعجعدة صةرز ظةمةس. بولذص

اآع نامازنعث   نامازدا   «:  ظعمام رازع، ظةتا ظعبنع رةباهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             ي
ةرزدذر   )Ȗ“)2َاِن الـرǱَِّْيمِ أَُعْوذُ بـِاǃِ ِمـَن الȊَّـيْ   ”سعرتعدا ظايةت ظوقذماقحع بولغاندا      ظعمام رازع،  .  نع دئيعش ص

اناه تعلعضعن  نعث  تاظاال اهللا نعث يذقعرعدعكع سأزعنع آىحلةندىرىص     ظةتا ايعتعنع هأججةت    ))3ص  دئضةن ظ
ةرز ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص    )4(“أَُعْوذُ بِاǃِ ِمَن الȊَّْيȖَاِن الرǱَِّْيمِ ”بذ  . قعلعص آةلتىردع  بئرعدعغان   نع دئيعشنعث ص

اناه تعلةش شةيتاننعث يامانلعقعنع قايتذرعدذ      ا اهللا تحىنكع، . بذيرذق ظايعتعدذر  ةرز ظذنعثسعز   . ظاالدعن ص ص
ةرزدذر   يعش شةيتاننعث  “أَُعــْوذُ بــِاǃِ ِمــَن الȊَّــْيȖَاِن الــرǱَِّْيِم” .تامامالنمايدعغان نةرسعنع قعلعشمذ ص  نع دئ

  .شذثالشقا ظذنع دئيعش صةرزدذريامانلعقعدعن ساقلعنعشقا يئتةرلعكتذر، 
  شةيتاندعن صاناه تعلةشنعث صايدعلعرع توغرعسعدا

ذآع،   ع ش ذنعث زأرىرلعك ذ اهللا ظ ث تاظاالظ اراث ؤة   نع ذرذق ص ع ق دعغان ظئغعزن ذرظانعنع ظوقذي ق
اردةم تعلةش ؤة اهللا نعث آ        . قااليمعقان سأزلةردعن تازعاليدذ   ىح شةيتاننعث شةررعدعن صاناه تعلةش اهللا دعن ي

تذر راص قعلعش ةنلعكعنع ظئتع ذدرةتلعك زات ظعك عمايدعغان، . ـ ق ة ظوخش ان دىشمةنض انالردعن بولغ ظعنس
دعغان   كعلع بولماي ةم يىزلةش ذنعث      ه ع ظ ن باشقعس ان اهللا دع ذنع ياراتق دعغان، ظ ذل قعلماي علعقنع قوب ياخش

ة       ذ دىشمةنض دعغان ب ع يةتمةي قا آىح انلعقعنع توساش ةيتانغا (يام ةنع ش ل ظعنس) ي اننعث تاقابع
  .تذرالمايدعغانلعقعنع ظئتعراص قعلعشتذر

االاهللا   دذ تاظ داق دةي ث  :  مذن عزآع، مئنع مةن(شىبهعس ةن  ) ظعخالس تعدعن س دعلعرعم ظىس بةن
  .))5رصةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن هامعي بولذشقا يئتةرلعكتذ. هأآىمرانلعق قعاللمايسةن

. صةرعشتعلةر حىشكةن ظعدع   ) ظاسماندعن (ش ظىحىن    ظادةملةردعن بولغان دىشمةن بعلةن ظذرذش قعلع       
دذ   ةن آعشع شئهعت بولع عدعن ظألتىرىلض مةن تةرعص ان دىش دعن بولغ ذرذن دىشمةن  . ظادةم ةمما يوش ةنع (ظ ي

اهللا نعث رةهمعتعدعن قوغالندع      ) يةنع شةيتانغا قذل بولغان آعشع    (تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن آعشع    ) شةيتان
دذ كارا دىشمةنض . قعلعنع ة   (ة ظاش ان دىشمةنض ةردعن بولغ ةنع ظادةمل ة    ) ي ع ظةجعرض ان آعش ثعلعص قالغ يئ

                                                 
 .ظةظذزذ بعلاله معنةششةيتانعررةجعيم) 1(
 .ظةظذزذ بعلاله معنةششةيتانعررةجعيم) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع98سىرة نةهل ) 3(
 .ظةظذزذ بعلاله معنةششةيتانعررةجعيم) 4(
 .  ظايةت-65 ظعسرا سىرة) 5(
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عدذ ة   . ظئرعش ذرذن دىشمةنض ةمما يذش ةيتانغا (ظ ةنع ش ةن    ) ي زعص آةتك دعن ظئ وغرا يول ع ت ةن آعش يعثعلض
شةيتان ظعنساننع آأرعدعغان، ظعنسان ظذنع آأرةلمةيدعغان بولغاحقا، شةيتاننع آأرعدعغان، شةيتان         . بولعدذ
 . لمةيدعغان اهللا دعن مةلظذن شةيتاننعث ظازدذرذص آئتعشعدعن صاناه تعلةش الزعمدذرآأرة

   نعث مةنعسع»َأُعْوُذ بِاِهللا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم«
قوغالندع قعلعنغان شةيتاننعث دذنيا ؤة ظاخعرةتلعكعمدة ماثا زعيان آةلتىرىشعدعن        ”: ظذنعث مةنعسع 

اآع حةآلةنضةن ظعشالرنع قعلعشقا مئنع                ياآع بذيرذلغان ظعشالرنع قعل     عشتعن مئنع توساص قويذشعدعن، ي
ابع اهللا   عدعن جان االقعزعقتذرذش ةن تاظ اناه تعلةيم ةنلعكتذر“دعن ص ع،.  دئض االاهللا  حىنك ع تاظ دعن باشقعس

انن ةيتاننعث يامانلعقع عظعنس عيالمايدذدع ش ذثا . ن توس االاهللا ش ةيتانالرنعث تاظ ان ش انالردعن بولغ   ظعنس
قا    ص يارعشعش علعق قعلع ذالرغا ياخش ىن، ظ ذرذش ظىح ة قايت لعدعكع تةبعظعتعض ذالرنع ظةس دعن ظ يامانلعقع

اناه تعلةشكة       بذيرذ ذيرذ دع ؤة شةيتاننعث يامانلعقعدعن اهللا دعن ص  شةيتان يارعشعشنع قوبذل    حىنكع، . دعب
ث ظةسلع تةبعظعتع ناحار، ظذنع    ظذنعحىنكع،. قعلمايدذ ؤة هةرقانداق ياخشعلعقمذ ظذنعثغا تةسعر قعلمايدذ    

  . ياراتقان اهللا دعن باشقعسع ظعنسانالردعن ظذنعث يامانلعقعنع توسعيالمايدذ
ةردة مذنداق دئدع تاظاال اهللا  دعكع ظايةتل ذ توغرعسعدا تأؤةن ذتقعن، ياخشعلعققا :  ب ذنع دوست ت ظةص

قا،( أز قعلعش ع س ةنع ياخش قا ي ش قعلعش ع ظع ادانالر ب) ياخش ذيرذغعن، ن ولمعغعن ب ةث ب ةن ت ةنع (عل ي
 ظعنسانالردعن بولغان شةيتانالر بعلةن       بذ ظايةت  ))1نادانالرنعث قعلغعنعنع قعلماي، ظذالرغا مذاليعم بولغعن     
اناه      (تاظاال مذظامعلة قعلعش توغرعسعداآةلضةن بولذص، ظاندعن اهللا       ظعنسانالردعن بولمعغان شةيتانالردعن ص

اهللا ) شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعدعن   (ةضةر شةيتان ساثا ؤةسؤةسة قعلسا،       ظ: مذنداق دئدع ) تعلةشكة بذيرذص 
عن    اناه تعلعض ئغعنعص ص ا س ةن . غ أزىثنع(اهللا هةقعقةت دذر  ) س اثالص تذرغذحع عثنع(ظ ص ) ظعش بعلع

  .))2تذرغذحعدذر
االاهللا  دذ تاظ داق دةي ة مذن ان(:  يةن ذالرنعث قعلغ ا ) ظ ةن (يامانلعقعغ ذ قعلعش بعل ياخشعلعق ) ظةص

ذالرنعث  قعل ن، ظ ئنع(غع لعرعنع ) س عنع  (سىصةتلةش ان مةسخعرعس اثا قعلغ ذالرنعث س ةنع ظ دان  ) ي ز ظوب بع
ز ارعم  بعلعمع ع، صةرؤةردعض ة    ! ظئيتقعنك اناه تعلةيم علعرعدعن ص ةيتانالرنعث ؤةسؤةس ئغعنعص ش اثا س ن س

  .))3ساثا سئغعنعص شةيتانالرنعث ماثا هةمرا بولذشعدعن صاناه تعلةيمةن! صةرؤةردعضارعم
االاهللا  دذتاظ ة مذنداق دةي دذ، ياخشع خعسلةت :  يةن اراؤةر بولماي ةن يامان ظعش ب ياخشع ظعش بعل
اداؤةت      ) شذنداق قعلساث  (تاقابعل تذرغعن،    ) يامان خعسلةتكة (ظارقعلعق   سةن بعلةن ظأزعنعث ظارعسعدا ظ

ةقةت سةؤرحان    . ذبار ظادةم ضويا سعرداش دوستذثدةك بولذص قالعد    ظادةملةرال ظئرعشةلةيدذ،   بذ خعسلةتكة ص
يذقعرعقع  (ظةضةر شةيتان سئنع ؤةسؤةسة قعلعص   .بذ خعسلةتكة صةقةت بىيىك نئسعؤة ظعضعسعال ظئرعشةلةيدذ      

لعككة آىشكى ةرخعسلةتنع ظأزلةشتىرمةس ئغعنعص ) تس ةغا س ةررعدعن(الل ةيتاننعث ش عن، ) ش اناه تعلعض ص
  .)4(بعلعص تذرغذحعدذر) ظعشلعرعنع(تذرغذحعدذر، ظاثالص ) بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع(اللة هةقعقةتةن 

  شةيتاننعث شةيتان دةص ظاتعلعشع توغرعسعدا

                                                 
 . ـ ظايةت199سىرة ظةظراف  )1(
  . ـ ظايةت 200سىرة ظةظراف ) 2(
  .كعحةظايةتـ  98 ــــ 96سىرة مأظمعنذن ) 3(
  .كعحة ـ ظايةت36 ـــ 34سىرة فذسسعلةت ) 4(
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ان    »يعراق بولدع   «ظةرةب تعلعدا شةيتان دئضةن سأز        سةؤةبع شذآع،   .  دئضةن سأزدعن آئلعص حعقق
ةبعظعتع بعلةن ظعنساننعث تةبعظعتعدعن يعراقتذر ؤة ظأزعنعث يامانلعق                 لعرع بعلةن  ظذ ظأزعنعث شةيتانلعق ت

ذر  علعقتعن يعراقت ة ياخش ىن  . هةمم انلعقع ظىح وتتعن يارعتعلغ ذ ظ دع أآ«ظ از قال ةتكعلع ظ ةن »يىص آ  دئض
ار             ان دئضةن آأز قاراشالرمذ ب وغرا،         . سأزدعن آئلعص حعقق اراش ت ظألىماالرنعث ظعحعدعن هةر ظعككع آأز ق

ار   ةنلةر ب رةك دئض اراش آىحلىآ أز ق ةؤؤةلقع آ ئكعن ظ ذثا ظةرةبل. ل اندعن  ش ذن، ظعنس دعن بولس ةر، جعن
   . دةص ظاتايدذ»شةيتان« هةددعدعن ظاشقذحعالرنعبولسذن، هايؤاندعن بولسذن 

االاهللا  دذتاظ داق دةي دا مذن دةك (شذنعثدةك :  قذرظان ذ مذشرعكالرنع ساثا دىشمةن قعلغان ةنع ب ) ي
  . ))1قظعنسانالر ؤة جعنالرنعث شةيتانلعرعنع هةر بعر صةيغةمبةرضة دىشمةن قعلدذ

ةد  ام ظةهم نةد«ظعم ةيغةمبةر   »مذس ذدعن ص ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله دا ظةب ةن آعتابع  دئض
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ذزةر «: ظةلةيهعسس ع ظةب ةن اهللا ! ظ االس ان ؤة تاظ دعن ظعنس

عن      اناه تعلعض دعن ص ةيتانالرنعث يامانلعقع ان ش نالردعن بولغ ةيغةمب  . »!جع ةن ص دعن م ةر ظان
االمدعن دذ؟«: ظةلةيهعسس ةيتان بوالم انالردعنمذ ش االم»ظعنس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ام، ص :  دةص سورعس

  .  دةص جاؤاب بةردع» شذنداق،هةظة«
دذ،   ةت قعلع ذزةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ة ظةب دا يةن ام مذسلعم آعتابع ظعم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ال آعشع، ظ«: ص دذ ئظاي ازنع بذزع ارا ظعت نام دع)2(»شةك ؤة ق ةن.  دئ ع اهللا : م ظ
ةيغةمبعرع  ث ص ام،      ! نع دذ؟ دةص سورعس ارا ظعت بذزع ذزماي، ق ازنع ب تالر نام ئرعق ظع ل ؤة س قا قعزع نعمعش

  . دةص جاؤاب بةردع» قارا ظعت شةيتاندذر«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
عبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ قئحعرغا معنضةن          ظأمةر ظ : ظعبنع جةرعر مذنداق دةص رعؤايةت قعلعدذ     

ظأمةر ظعبنع خةتتاب قئحعرنع ظذرغانسئرع قئحعر تئخعمذ قعيعق         . ظعدع، قئحعر قعيعق ظئتعشقا باشلعدع      
مئنع شةيتانغا معندىرىص قويذصسعلةر مةن ظذنعثدعن        «: ظاندعن ظأمةر قئحعردعن حىشىصال       . ظئتعص آةتتع 

  . دئدع»عتعص قويغاندةك هئس قعلدعمحىشكةن ؤاقتعمدا ظأزةمنع يوق
ْيُمǱَِّالر نعث مةنعسع توغرعسعدا  

ǟْيُمǱَِّــر ةن     ل دع دئض دع قعلعن علعقتعن قوغالن ىتىن ياخش ةن ص دذلعكدئض ة اهللا  .  بولع ذ هةقت االب  تاظ
ةنع يورذق يذلتذزالر   (ظةث يئقعن ظاسماننع حعراقالر      ) بعز بارلعق ظاسمانالردعن  (: مذنداق دةيدذ  ةن بعل ) ي

شةيتانالرنع ظاتعدعغان    ) صةرعشتعلةرنعث سأزلعرعنع ظوغذرلعقحة تعثشاشقا ظذرذنغان       (بئزعدذق ؤة ظذالرنع    
دذق   ة قعل دذ      (نةرس ةن ظئتعلع وال بعل ان ش ذزالردعن حعقق ةيتانالر يذلت ةنع ش ةيتانالرغا  )ي ة (، ش ) ظاخعرةتت

دذ  يةنة مذنداق     تاظاال اهللا   ))3دوزاخ ظازابعنع تةييارلعدذق   ئقعن ظاسماننع يذلتذزالر       : دةي بعز هةقعقةتةن ي
ذرع( دذق ) ن ةن زعننةتلع ةنعث ظ. بعل دذ    عالل ذنع قوغدع ةيتاندعن ظ ر ش ةر بع ذحع ه دعن حعقق ذالر . قتاظعتع ظ

تعلةرنعث  عنع   (صةرعش ئح نةرس أزلعرعدعن ه تعن       ) س ةر تةرةص ىن، ه ع ظىح ذالر، قوغلعنعش دذ، ظ ظاثلعيالماي
دذ   ةن ظئتعلع ذزالر بعل ذحع يذلت ذالر ظاقق ة(، ظ دذ  ) ظاخعرةتت ا قالع ق ظازابق ئكعن  .داظعملع مان (ل ظاس

                                                 
  ظايةتنعث بعر قعسمع-112سىرة ظةنظام ) 1(
 .ث باشلعرعدعكع هأآىم بولذص آئيعن ظةمةلدعن قالدذرذلغانامازنعث ظالدعدعن ظأتسة، نامازنع بذزذش ظعسالمنعآعشع نظايال ) 2(
   ـ ظايةت5سىرة مىلك ) 3(
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دعن  وغالص        ) خةؤةرلعرع ذز ق ورذق يذلت ةيتاننع ي ان ش ة ظاثلعغ ر نةرس ة بع دىرىص (ظوغرعلعقح آأي
  . )1()تاشاليدذ

دذ   تاظاال اهللا  ة مذنداق دةي ةلكع سئهعرلةنضةن    «: ظذالر حوقذم  : يةن اغلعنعص قالدع، ب آأزلعرعمعز ب
ةؤم بو رةكق اق آئ ذص قالس عدذ» ل ىن  بع. دئيعش ةر ظىح ذق ؤة آأزةتكىحعل ذرذجالرنع ياراتت ماندا ب ز ظاس

ئكعن    هةر بعر قوغالندع شةيتاندعن ظاسماننع قوغدعدذق            بئزعدذق ) يذلتذزالر بعلةن (ظاسماننع   ظاسمان  (ل
ة وغال   ) خةؤةرلعرعض ذز ق ار يذلت ةن ظاق ةيتاننع روش ان ش الماقحع بولغ ذالق س ة ق دذ ظوغرعلعقح ةن(ص يئتع  عي
ار       » ظازدذرغذحع« يةنة   )2()هاالك قعلعدذ   حىنكع، . دئضةن مةنعنعمذ بعلدىرعدذ دةيدعغان آأز قاراشالرمذ ب

دعنقع آأز    بذ آأز ق  . شةيتان آعشعلةرنع ظأزعنعث ؤةسؤةسلعرع ؤة ضولالشلعرع بعلةن ظازدذرعدذ      اراشتعن ظال
  .آرةآتذرىقاراش آىحل

 ÉΟ ó¡ Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q §9 $# ÉΟŠÏm §9 $# سىرة فاتعهة نعث بعرعنحع ظايعتعدذر   
اهابعالر  ةرعمنع «س ذرظان آ  ÉΟ »ق ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#   دع لعغان ظع ةن باش ث .  بعل ظألىماالرنع

 ÉΟهةممعسع  ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  دع دة بعرلعككة آةل ايعتع ظعكةنلعكع هةققع ةملعنعث بعر ظ ع سىرة ن  . ن
ذالر   دعن ظ  ÉΟظان ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#         ر ايرعم بع دعغا ظ أز ظال ةن ظ دا آةلض ىرعنعث ظالدع ر س ةر بع  زادع ه
 ÉΟظايةتمذ ياآع   ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#       اآع بولمعسا هةر  يئزعلعص آةلضةن هةر بعر سىرعنعث بعر ظايعتعمذ ي

ساهابعالردعن ظعبنع ظابباس، ظعبنع   . ئضةن مةسعلعدة ظعختعالصلعشعص قالدعبعر سىرعنعث يئرعم ظايعتعمذ، د   
ظأمةر، ظعبنع زذبةير، ظةبذهىرةيرة، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر، تابعظعنالردعن ظةتا، تاظذس، سةظعد، سةظعد          

ارلعقالر    رع قات ذل ؤة زأه ةير، مةآه ع جذب  ÉΟظعبن ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ر   تةؤب ةر بع قا ه عدعن باش ة سىرعس
سىرعنعث بئشعدعكع بعر ظايةتتذر دئضةن قاراشتا بولذص، ظابدذلال ظعبنع مذبارةك، ظعمام شافعظعي، ظةهمةد           
ارلعقالر      االم قات ع س عم ظعبن دة قاس ة ؤة ظةبذظذبةي ع راهوي هاق ظعبن دة، ظعس ر رعؤايعتع ةل بع ع هةنب ظعبن

  . يذقعرعقع صعكعرضة قوشذلعدذ
 ÉΟ، ظةبذهةنعيفة ؤة ظذالرنعث ظةضةشكىحعلعرع   كعظعمام مال  ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#   سىرة فاتعهةنعث ؤة 

دذ ةس دةي ايعتع ظةم ر ظ ىرعلةرنعث بع قا س دعن باش ام داؤذد . ظذنعث  ÉΟظعم ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  ر ةر بع  ه
ةؤ           ئكعن مةزآذر سىرعضة ت دذ        سىرعنعث بئشعدا آئلعدعغان ل ايرعم بعر ظايةتتذر دةي بذ صعكعر   . ة بولمعغان ظ

  . ظعمام ظةهمةدنعث يةنة بعر خعل آأز قارعشعدذر

 ÉΟقعراظةت ظاشكارا قعلعنعص ظوقذلغان نامازدا  ó¡Î0 «! $# Ç≈uΗ÷q §9 $# ÉΟŠÏm §9 $#  نع ظاشكارا ياآع ظعحعدة 
  ظوقذش توغرعسعدا

 ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ىرة ر       س ةر بع ذ ه ىحعلةرنعث ؤة ظ ةس دئض ةت ظةم دعكع ظاي ةنعث ظعحع  فاتعه
ذر دئضىحعلةر     ر ظايةتت ايرعم بع ةؤة بولمعغان ظ ة ت ذ سىرعض ئكعن ظ دعغان، ل ذ سىرعنعث بئشعدا آئلع أز ب آ

 ÉΟقارعشعغا ظاساسةن،   ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#      دذ دذ ـ دةي ةمما .  نامازدا ظاشكارا ظوقذلماي  ÉΟظ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# 
ÉΟŠ Ïm §9 $#                 اآع ظعحعدة ظوقذش  نع هةر بعر سىرعنعث بئشعدعكع بعر ظايةت دئضىحعلةر ظذنع ظاشكارا ظوقذش ي

                                                 
  .ةتكعحة ـ ظاي10 ــــ ـ6سىرة ساففات ) 1(
  .كعحة ـ ظايةت18 ـــ ــ15سىرة هعجر ) 2(
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 ÉΟ بذالرنعث ظعحعدعن ظعمام شافعظعي     . توغرعسعدا ظعختعالصلعشعص قالدع   ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#      سىرة فاتعهة 
دعؤة ظذنعثدعن باشقا سىر دذ دئ ةن ظاشكارا ظوقذلع ابعظعنالر ؤة مذسذلمانالرنعث . علةر بعل ذ ساهابعالر، ت ب

  . سةلةص ؤة خةلةص ظعماملعرعدعن بولذص بعر تىرآىم ظالعمالرنعث تذتقان يولعدذر
 ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#   اس ؤة ع ظابب ةر، ظعبن ذهىرةيرة، ظعبنع ظأم دعن ظةب ع ساهابعلةرنعث ظعحع   ن

  . ظاشكارا ظوقذغانمذقاتارلعقالررةزعيةلالهذ ظةنهذم مذظاؤعية 
ةقع   ةر ؤة بةيه ع ظابدذلب ارلعقظعبن ذماالرنعث     قات ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ةر ؤة ظ  ÉΟالر ظأم ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# 

ÉΟŠ Ïm §9 $#     ة      .  نع ظاشكارا ظوقذيدعغانلعقعنع رعؤايةت قعلدع ةنع ظةبذب آرع، ظأمةر،  ظعمام خةتعب تأت خةلعصة ي
 ÉΟظوسمان، ؤة ظةلع قاتارلعقالردعن      ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#      نع نامازدا ظاشكارا ظوقذغانلعقعنع رعؤايةت قعلدع  .

 ÉΟتابعظعنالردعن  . لئكعن بذ ظاجعز رعؤايةتتذر    ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#   نع ظاشكارا ظوقذشقا قوشذلغانالر سةظعد 
ع ج ةير، ظعبن ةذب ةظعد       ظعكرعم ةد، س ع مذهةمم ذنعث بالعس ةن، ظ ع هةس ةلع ظعبن رع، ظ ة، ؤة زأه ، ظةبذقاالب

ةييعب،   ع مذس ةتاظعبن ع      ظ ةآرع ظعبن ذرةزع، ظةبذب ةظعب ق ع آ ةد ظعبن العم، مذهةمم د، س ذس، مذجاهع ، تاظ
ةلع      ةدعر، ظ ع مذنك ةد ظعبن عرعين، مذهةمم ع س ذؤاظعل، ظعبن ةزمع، ظةب ع ه ةمر ظعبن ةد ظ ع مذهةمم  ظعبن

افعظ، زةيد ظعبنع              ازاد قعلعنغان قذلع ن ظابدذلال ظعبنع ظابباس، ظذنعث ظوغلع مذهةممةد، ظعبنع ظأمةرنعث ظ
اظع،    ابعت، ظةبذشةظعس ع ظةبذس ةبعب ظعبن ةيعس، ه ع ق ةزرةق ظعبن ةزعز، ظ ع ظابدذلظ ةر ظعبن لةم، ظأم ظةس

  . مةآهذل ؤة ظابدذلال ظعبنع مةظقةل ظعبنع مذقرعن قاتارلعقالردذر
ع      ةمر ظعبن ةر ظ ع ظابدذلب ة، ظعبن ع هةنةفعي ةد ظعبن افؤان ؤة مذهةمم ع س دذلال ظعبن ةقع ظاب ام بةيه ظعم

دع     ان قعل ذص باي عمالرغا قوش ذر ظعس ارنع مةزآ ع  . دعين ذالرنعث دةلعل  ÉΟظ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  ىرة  س
  .آلعرعضة ظوخشاش ظاشكارا ظوقذلعدذفاتعهةنعث بعر بألعكع، شذثا ظذمذ سىرة فاتعهةنعث باشقا بألة

ع  ة، ظعبن ع خذزةيم ةظع، ظعبن ام نةس ة ظعم اآعم يةن ان ؤة ه ارلعق هعبب دا قات  الر آعتابلعرع
 ÉΟظةبذهىرةيرعنعث آعشعلةرضة ناماز ظوقذص بةرضةندة         ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#         نع ظاشكارا ظوقذغانلعقعنع ؤة 

ة ن يعن مةن سعلةرض ةردعم،  نامازدعن آئ ا ظوخشاش ظوقذص ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامعزعغ ازنع ص ام
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذالردعن       . دئض ةقع ؤة ظ ام بةيه ةتعب، ظعم ام خ ذتنع، ظعم ام دارعق ةتنع ظعم ذ رعؤاي ب
  . باشقعالرمذ توغرا دةص قارعغان

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال   العكتعن ص ع م ةس ظعبن دا ظةن ذخارع آعتابع ام ب ذق ظعم ع توغرذل منعث قعراظعت
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق جاؤاب بةرض ذنعث مذن ةتنع «: سورالغاندا، ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعراظ ص

 ÉΟصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعراظةتنع . سوزذص ـ سوزذص قعالتتع ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  ،بعلةن باشالص  ÉΟ ó¡Î0 
«! $#   ، Ç≈ uΗ ÷q §9 $#   ، ÉΟŠ Ïm §9 $#    ذداؤذد، ظعبنع خذزةيمة ؤة هاآعمالر          .  الرنع سوزذص ظوقذيتتع ظعمام ظةهمةد، ظةب

 ÉΟآعتابلعرعدا ظذممذ سةلعمة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعراظةت قعلغان حاغدا                 ó¡ Î0 «! $# 
Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  ، ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $#  ، Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  ، Å7 Ï=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ È Ïe$! $#     دةص هةر بعر ظايةتنع ظىزىص ـ

  . ظىزىص ظوقذيتتع دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
دذ  ةت قعلع ارلعقالر ظةنةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ام شافعظعي ؤة هاآعم قات ة «: ظعم مذظاؤعي

ر   ذص بئ از ظوق دة نام  ÉΟعص مةدعنع ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#   دع ذغان ظع دة ظوق ع ظعحع قان  .  ن ا قاتناش نامازغ
دع عنع ياقتذرمع ذ ظعش ةنعث ب ذهاجعرالر مذظاؤعي از . م تعم نام ع قئ ة ظعككعنح ةن مذظاؤعي ذنعث بعل ش
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 ÉΟظوقذغاندا   ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#    مذشذ هةدعس  . ةدعسنع توغرا دئدعدارذقذتنع بذ ه. » نع ظاشكارا ظوقذدع
  . نعث ظاشكارا ظوقذلعدعغانلعقعنع دةلعللةيدذِبȆِْم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم هةممعسع نامازدا )1(ؤة ظةسةرلةرنعث

 ÉΟظالعمالرنعث بعر بألعكع  ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#     ا  نامازدا ظاشكارا ظوقذلمايدذ دةيدعغان آأز ـ قاراشق
ةلع    (تأت خةلعصة  . ظعضة ةآرع، ظأمةر، ظوسمان ؤة ظ ارلعقالردعن،     )يةنع ظةبذب ، ظابدذلاله ظعبنع مذغةففةل قات

 ÉΟتابعظعنالرنعث بعر تىرآىم سةلةف ظألىمالعرعدعن ؤة بعر تىرآىم خةلةف ظألعماالردعن               ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# 
       ةلعينعث        .  نع ظعحعدة ظوقذغانلعقع رعؤايةت قعلعندع ة، سةؤرع ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنب بذ ظعمام ظةبذهةنعيف

ذتقان يولعدذر ام مالك بولسا . ت  ÉΟظعم ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  دة بولسذن اآع ظعحع  مةيلع ظاشكارا بولسذن ي
ازدا  دذنام ةقةت ظوقذلماي تعدذر، ص أز قاراش ةن آ لعمن . دئض ام مذس تعكعلةر ظعم أز قاراش ل آ ذ خع عث ب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    «: آعتابعدعكع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع دةلعل قعلعدذ         ص
‰ ß نامازنع تةآبعر ظئيتعش بعلةن ؤة ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# نع قعراظةت قعلعش بعلةن باشاليتتع «.  

ع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنعمذ دةلعل      ظعمام بذخارع بعلةن مذسلعمنعث آعتابلعرعدا ظةنةس ظعبن      
ةلتىردع  ص آ از        «: قعلع دة نام مانالرنعث آةينع ةر ؤة ظوس ةآرع، ظأم االم، ظةبذب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م

‰ ßظذالرنعث هةممعسع قعراظةتنع    . ظوقذدذم ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $#    ظةنةس  : ظعمام مذسلعم   . »بعلةن باشاليتتع
ذالر «  ÉΟظ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#       ذمايتتع يعن ظوق ةتتعن آئ اآع قعراظ ذرذن ي تعن ب ةت قعلعش ع قعراظ  » ن

ا مذشذالر ظالعمالرنعث بذ     . ظابدذلاله ظعبنع مذغةففةلمذ يذقعرعقعدةك سأزلةرنع قعلغان  . دئضةنعدع دةيدذ  مان
 هةر ظعككع تةرةصنعث     حىنكع،ظةمةس،  بذ مةسعلعدة صةرق حوث     . مةسعلعدة ظوتتذرعغا قويغان دةلعللعرعدذر   

العمالر      ةن ظ ة ظاساس ةن دةلعللعرعض  ÉΟآةلتىرض ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#       عمذ دة ظوقذس اآع ظعحع كارا ي ع ظاش  ن
  .بولعدذ دئضةن صعكعردة بعرلعككة آةلدع

 ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§9 $# ÉΟŠÏm §9 $# نعث صةزعلعتع توغرعسعدا   
 ظعبنع هةنبةل آعتابعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذلعغعنعث ظارقعسعغا ظعمام ظةهمةد

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث «: معنضعشعص ماثغان بعر ساهابعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
شةيتان «صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئضةن ظعدعم»شةيتان هاالك بولسذن«مةن . ظذلعغع تئيعلعص آةتتع

قعلدع عحعلعق قعلعص مئنعث آىحىم بعلةن يهاالك بولسذن دئمة، ظةضةر ظذنداق دئسةث شةيتان تئخعمذ حوث
 ÉΟظةضةر اهللا نعث ظعسمع بعلةن . دةيدذ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9$# ÉΟŠÏm §9$#  دئسةث شةيتان آعحعكلةشكة باشالص خذددع 

  .دئضةن ظعدع» حعؤعنحعلعك بولذص قالعدذ
  زنعث مةنعسع توغرعسعدا دئضةن سأ“اهللا”

ا خاس ظعسعمدذر               “اهللا” ىتىن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع بولغان زاتق دئضةن بذ    “اهللا”. دئضةن سأز ص
ةزةم           ا ظعسعم   (ظعسعم هةممة سىصةتلةر بعلةن سىصةتلةنضةنلعكع ظىحىن ظعسمع ظ ةنع آاتت . دةص ظاتعلعدذ ) ي

  .ممعسع بعلةن سىصةتلعنعص آئلعدذ نعث باشقا ظعسعملعرعنعث هة“اهللا” دئضةن سأز “اهللا”
ذد      : مذنداق دةيدذتاظاالاهللا  صادعشاهتذر  ) مذتلةق (يوقتذر، ظذ   ) بةرهةق (اللةدعن باشقا هئح مةب

دذر ( ذقاتنعث مالعكع ىتىن مةخل ةنع ص اآتذر )ي اآتذر (، ص اندعن ص ة نذقس ةنع هةمم ة(، )ي ) مأمعنلةرض

                                                 
 .ساهابة ؤة تابعظعنالرنعث سأزع ؤة ظعش ـ هةرعكةتلعرع ظةسةر دئيعلعدذ) 1(
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زعتعص ىظةمعن قعلغذحعدذر، هةممعنع آ    ) ن، ظازابتعن دوستالرنع قورقذنحتع (ساالمةتلعك بئغعشلعغذحعدذر،   
عدذر،     ذق ظعضعس دذر، ظذلذغل ةهر قعلغذحع ذر، ق دذر، غالعبت رعكالرنعث (تذرغذحع ةن ) مذش ئرعك آةلتىرض ش

ةيدا قعلغذحعدذر،   ) يوقلذقتعن(ياراتقذحعدذر، ) هةممعنع(اللة  ،نةرسعلعرعدعن صاآتذر ) هةممة نةرسعضة  (ص
ىرةت  ةآعل(س لعغذ) ش دعكع     بئغعش مانالردعكع ؤة زئمعن عدذر، ظاس عمالرغا ظعض ق ظعس ةث حعرايلع حعدذر، ظ

دذر    ةن ظعش قعلغذحع ةت بعل ذر، هئكم ذ غالعبت دذ، ظ تعص تذرع ذنعثغا تةسبعه ظئي ذقعرعقع ))1نةرسعلةر ظ  ي
ث  عدة اهللا نع ةرنعث هةممعس عملعرع “اهللا”ظايةتل قا ظعس أزعدعن باش ةن س عمنعث “اهللا” دئض ةن ظعس  دئض

  .عرع بولذص آةلضةنسىصةتل
االاهللا  دذتاظ داق دةي دذ،   : مذن اثالرمذ بولع ان دةص ظاتعس دذ، رةهم اثالرمذ بولع ة دةص ظاتعس الل

ار حىنكع،). هةممعسع ياخشعدذر(نع ظاتعساثالر سعقايسع عملعرع ب ىزةل ظعس ذن ض ةنعث نذرغ عن، . الل  دئض
ةتنع(نامعزعثدا  ئلعص ساثا ظةزعيةت) (قعراظ اثالص ق اؤاز )  يةتكىزمةسلعكع ظىحىنمذشرعكالر ظ ذقعرع ظ ي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             ))2بعلةنمذ ظوقذمعغعن  : ظةبذهىرةيرة ص
  .»سا جةننةتكة آعرعدذعلظذ ظعسعمالرنع يادآعمكع مع بار، اهللا نعث توقسان توققذز ظعس«

 Ç≈uΗ÷q §9 $# ÉΟŠÏm §9 $# سعدا نعث مةنعسع توغرع  
 Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#         ذر مةنعسعنع بعلدىرعدعغان مةنعداش ظعككع ظعسعمدذر قةتنعث حوثق .  مئهرع ـ شةص

ان” ة       “رةهم قةت جةهةتت رع ـ شةص ادعلةيدذ “رةهعم” دئضةن سأز مئه ةنعنع ظعص ةثرع م ةن سأزدعن آ .  دئض
  . آلعككة ظعضةبعردةظعبنع جةرعرنعث سأزعحة بذ صعكعردة ظالعمالرنعث آأز قارعشعمذ 

عتعدة ظعمام تعرمعزع،    ظعمام   قذرتذبع شذ ظعككع ظعسعمنعث مةنعداش سأز ظعكةنلعكعنعث دةلعلع سىص
دذ ذدعن رةهمانظاب ذ ظةنه ةؤف رةزعيةلاله ع ظ داق     ظعبن عدا مذن ةدعس قذددعس االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي االاهللا : دئض دع تاظ داق دئ ةن نا «:  مذن رع ـ         م قةتلعكتذرمةن، مئه ايعتع شةص ه
اراتتعم قةتنع ي قةت مئنعث      . شةص ذ مئهرع ـ شةص اراثالردعكع ب قةتلعك”ظ  دئضةن ظعسمعمدعن “ناهايعتع شةص

عمدذر ر ظعس ان بع ذ   . حعقعرعلغ ة مةنم ذرغان آعشعض ص ت قةت قعلع ة شةص ةي آعشعلةرض قةتنع ظىزىؤةتم شةص
أز        ئةصقةتنع ظىزىؤ آعشعلةرضة قارعتا ش  . شةصقعتعمنع ظىزىؤةتمعدعم  قةت قعلمعغان آعشعدعن مةنمذ ظ تعص شةص
  . دةيدذ» شةصقعتعمنع ظىزىؤةتتعم

ةدعس    ذ ه ان ةر”ب ةن  “هم م ” بعل دذر      “رةهع ة دةلعل أزدعن تىرلةنضةنلعكعض ىص س ر ت ث بع ةينع .  نع ظ
ةنع  “رةهمان ”زاماندعكع ظةرةبلةرنعث اهللا نعث     قةتلعك  ” ي شع،   دئضةن ظعسمنع ظعنكار قعلع   “ناهايعتع شةص

ظةبذظةلع  . نعث سةؤةبعدعندذر عنع ؤة ظذنعثغا اليعق بولعدعغان نةرسعلةرنع بعلمعضةنلعك        تاظاالظذالرنعث اهللا   
ع ث : صارعس ان”اهللا نع ةنع “رةهم قةتلعك ” ي ايعتع شةص أمعن ؤة    “ناه ة، م ا ؤة ظاخعرةتت مع دذني ةن ظعس  دئض

  .  دئدع،غعال خاس بعر ظعسعمدذرتاظاال  بولعدعغان هةممة شةصقةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان اهللا)3(آاصعرالرغا
اهللا بذ  .  دئضةن ظعسمع مأمعنالرضعال خاس بعر ظعسعمدذر    “ناهايعتع مئهرعبان ” يةنع   “عمرةه”اهللا نعث   

دع    داق دئ عدا مذن دذر   : توغرعس ايعتع مئهرعبان ة ناه اال  اهللا ))4اهللا مأمعنلةرض أمعن   تاظ ة م ذ ظايةتت  ب
ث ناه    ا ظأزعنع ة قارعت ةلتىردع   بةندعلعرعض معنع آ ةن ظعس ان دئض اس . ايعتع مئهرعب ع ظابب ≈ Ç«: ظعبن uΗ ÷q §9 $# 

                                                 
  .يةتلةر ـ ظا24 ــــ 23سىرة هةشر ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع110سىرة ظعسرا ) 2(
  آاصعرالر ظاخعرةتتة اهللا نعث رةهمعتعضة ظئرعشةلمةيدذ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة ظةهزاب ) 4(
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ÉΟŠ Ïm §9 $#       ة تة يةن عنع بعلدىرىش انلعق مةنعس ع مئهرعب ذنعث بعرس عمدذر، ظ ع ظعس ازذك ظعكك ايعتع ن  ناه
  .  دئدع،بعرسعدعن آىحلىآرةآتذر

دع   داق دئ ةرعر مذن ع ج ع   : ظعبن مان ظعبن ةمعيمع، ظوس ةهيا ت ع ي عررع ظعبن داق  س ةرنعث مذن  زذف
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ث تاظاالاهللا : دئض انعررةهعم”نع ةر” دعكع “رةهم مع  “ رةهمانظ ةن ظعس ةيلع دئض م

اآع  مأمعن بولسذن،  ىتكىل مةخلذقاتالرغا ظومذمدذر      ي ةررةهعم ”.  آاصعر بولسذن ص  دئضةن ظعسمع مأمعن    “ظ
تذر  عال خاس ذثا : الرتةصسعرشذناس .بةندعلةرض االاهللا ش ةر” تاظ اؤذ    “رةهمانظ ذرظاننعث م معنع ق ةن ظعس  دئض

       ظأزعضة اليعق رةؤعشتة  (ناهايعتع شةصقةتلعك زات اهللا ظةرش ظىستعدة ( قارار ظالدع)1(   دئضةن ظايةتلعرعدة 
ةلتىردع انلعقع       . آ ذمعي بولغ ذقاتالرغا ظوم ارلعق مةخل قعتع ب ث شةص ةؤةبع، اهللا نع نعث س داق دئيعش بذن
دذر االاهللا . ظىحىن معنع “ةررةهعمظ” تاظ ةن ظعس دذر  دئض ايعتع مئهرعبان ة ناه ةن  ))2اهللا مأمعنلةرض دئض

ةلتىردع       ص آ اس قعلع عال خ ةقةت مأمعنلةرض دة ص ارلعق      . ظايعتع ة ب ا ؤة ظاخعرةتت قعتع دذني ث شةص اهللا نع
قةت مةنعسعنع       “رةهمان ”مةخلذقاتالرغا ظومذمعي بولغانلعقع ظىحىن، اهللا نعث       دئضةن ظعسمع مئهرع ـ شةص

ث  تة اهللا نع ةررةهعم”بعلدىرىش ذر“ظ أزعدعن حوثقذرراقت ةن س ع  .  دئض ذ ظعكك ادا ب دعكع دذظ ئكعن تأؤةن ل
ادعلةص آةلضةن           قةت مةنعسعنع ظوخشاش دةرعجعدة ظعص ا ؤة ظاخعرةتتة مئهرع ـ       : ظعسعم مئهرع ـ شةص دذني

  . )3(شةصقةتلعك بولغان زاتتعن تعلةيمةن
ةر” ةقةت اهللا  “رةهمانظ عم ص ةن ظعس االت دئض ذص، اظ اس بول ع  غعال خ قا بعرس ةن  باش عم بعل ذ ظعس ظ
اللة دةص ظاتعساثالرمذ بولعدذ، رةهمان دةص ظاتعساثالرمذ     «:  مذنداق دئدع هةقتةبذ  تاظاال  اهللا  . ظاتالمعدع

اثالر   عنع ظاتعس دذ، قايس عدذر (بولع ع ياخش ع،). هةممعس ار   حىنك عملعرع ب ىزةل ظعس ذن ض ةنعث نذرغ »  الل
   ). دئضةن ظعسعمنع ظأزعضعال خاس قعلعص آةلتىردع“رةهمانظةر” تاظاالدعكع ظايةتتة اهللا يذقعرع ())4دئضعن

أزعنع     دا ظ ص حعققان ةيغةمبةرلعكنع دةؤا قعلع اززاص ص ةيلعمة آ ةذرةهمان”مذس ةنع  (“ل يامام ي
بعلةن  شذنعث  . يضىزدع عا يالغانحعلعقنعث تونعنع آ دةص ظاتعؤالغاندا، اهللا ظذنعثغ   ) يامامعنعث شةصقةتحعسع 

ذص  ةن ظالةمضة تونذل انحعلعق بعل ذ يالغ اززامذسةيلعمة”ظ دع“ب آ ىتىن .  دةص ظاتال ارةن ص شذنعثدعن ظئتعب
دع     دعغان بول ال آةلتىرع ذنع معس ا ش ةلقع يالغانحعلعقق ةرةب خ أزعنع  . ظ ةيلعمة ظ ةذرةهمان”مذس  “ل يامام

ع( ث شةصقةتحعس ةنع يامامعنع ذقت) ي ذنعثغا ظازغذنل دا، ظ ةردعن دةص ظاتعؤالغان ان ظادةمل ة بولغ ا بعلل
  . باشقعسع ظةضةشمعدع

االاهللا  ةررةهعم” تاظ ان  (“ظ ايعتع مئهرعب ةنع ناه ةتلعرع  ) ي قا سىص عتع ؤة ظذنعثدعن باش ةن سىص دئض
ةلتىردع ةتلةص آ قعالرنع سىص ةن باش االاهللا . بعل دذتاظ داق دةي عدا مذن ذ توغرعس انالر(:  ب ع ظعنس !) ظ

ةيغةمبةر آةلدع    شىبهعسعزآع، سعلةرضة ظأز ظارا    سعلةرنعث آىلصةت حئكعشعثالر ظذنعثغا ظئغعر         . ثالردعن ص
علةرنعث    ذ س دذ؛ ظ عثالرغا (تذيذلع ةت تئصعش ايعتع    ) هعداي ذر، ناه ة ظامراقت تذر، مأمعنلةرض هئرعس

  . ))5آأيىمحاندذر
دذ   تاظاالاهللا   ةر بعلةن ظاي   (شىبهعسعزآع، بعز ظعنساننع ظارعالشما مةنع         :  مذنداق دةي ةنع ظ النعث  ي

عيمةنع ز    )س ذنع بع ذق، ظ ن ياراتت ةن (دع لعرع بعل ةرعظةت تةآلعص ز   ) ش ذنع بع ىن ظ ذنعث ظىح عنايمعز، ش س
                                                 

  . ـ ظايةت5سىرة تاها ) 1(
  .بعر قعسمعةتنعث  ـ ظاي43سىرة ظةهزاب ) 2(
)3 (ǠȶȾȶɆǵǿ ȿ ǥȀǹ ɇǟȿ ǠɆȹǼȱǟ ȷǠƥǿ) دذنيا ؤةلظاخعرةتع وؤ رةهعمهمارةهمانذد( 
  .بعر قعسمعةتنعث  ـ ظاي110سىرة ظعسرا ) 4(
  . ـ ظايةت128سىرة تةؤبة ) 5(
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دعغان      ( ةت قعلع ة داالل ذحعنعث بعرلعكعض اتنع ياراتق ذن، آاظعن ةتلعرعمعزنع ظاثلعس ان ظاي ل قعلغ ذنع نازع ظ
ةرنع آأرسىن دةص ذق ) دةلعلل دعغان قعلعص ياراتت دعغان، آأرع دعكع ( ))1ظاثالي ا يذقعرع ذ مان ةردة ب ظايةتل

االاهللا  قعالرنع        تاظ ةن باش ةتلعرع بعل اش سىص دعغانغا ظوخش دعغان ؤة آأرع ان، ظاثالي ث مئهرعب  ظأزعنع
  .ت) سىصةتلةص آةلدع

دعن      عملعرعنعث ظعحع ث ظعس علعغاندا، اهللا نع ذقعرعقعالرنع خذالس عنعمذ   “اهللا”ي قا بعرس دعن باش  ظأزع
ار   عمالر ب ان ظعس ةررةهعم”: علةنمةس. ظاتعغ ة اهللا   “ظ اش ؤة يةن ة ظوخش اال ض ذص   تاظ ذ بول اس ظاتالغ غعال خ

ةررةهمان، خالعق ؤة راززاق      ”: نآئلعدعغا ار     “اهللا، ظ  بعسمعلالنع  تاظاال اهللا شذثا  .  دئضةندةك ظعسعملعرعمذ ب
ة ”دئضةن سىصةت بعلةن ظذنعثدعن آئيعن    “رةهمانظةر”  دئضةن ظعسمع بعلةن باشالص ظأزعنع “اهللا”  “ررةهعمظ

ةررةهعم ” دئضةن سىصةت بعلةن بذرذن سىصةتلعنعشع، ظذ       “ظةررةهمان”. دئضةن سىصةت بعلةن سىصةتلةيدذ     “ظ
دا اهللا  ا خاستاظاالدئضةن سىصعتعضة قارعغان ذغراق ؤة مةشهذرراق  بولغانلعقعغ ةتلعرعدعن ظذل ، باشقا سىص

  . بولغانلعقع ظىحىندذر

 ß‰ôϑys ø9 $# ¬! Éb>u‘ tÏϑn=≈yè ø9 $#  نعث مةنعسع توغرعسعدا  
دذ  داق دةي ةرعر مذن ع ج ةر ظعبن ‰ ß: ظةبذجةظف ôϑ ys ø9 $# ¬!  اال اهللا دعغان تاظ ادةت قعلعنع قا ظعب دعن باش

يالغان ظعالهالرغا ؤة اهللا ياراتقان مةخلذقاتالرغا ظةمةس، بةلكع اهللا نعث ظأز بةندعلعرعضة ظاتا قعلغان سان ـ   
ةقةت ا ىن ص ةتلعرع ظىح عز نئم تذرتاظاالهللا ساناقس ىآىر قعلعش ا ش ارةتكع، . غ ذنعثدعن ظعب ةر ش ذ نئمةتل ب

اخعرةت ظالعمعدة مةثضىلىك            ظعنسانالرغا آىندعلعك تذرمذشعدا هةر خعل رعزعقالرنع بئرعش ؤة مةثضىلىك ظ
تةهكةم             دا مذس ذ يول دىرىص، ظ ة بعل ع بعزض وغرا يولن دعغان ت ة يةتكىزع ان جةننةتك ع بولغ ةت ظورن راه

عمعزغا ح  ةتلعرعنع     مئثعش دعكع مةجبذرعي ةزالعرعنع اهللا ظالدع ىتىن ظ انالرنعث ص ة، ظعنس ةن بعرض اقعرعش بعل
ةنلعكعدعندذر           ص بةرض االمةت قعلع اق ـ س ىن س ادا قعلعش ظىح ةرعر . ظ ع ج ‰ ß: ظعبن ôϑ ys ø9 $# ¬!  أزعنع ، اهللا ظ

ا هة    . مةدهعيلعضةن بعر مةدهعية سأزعدذر     دئضةندةك  ،مدذ ظئيتعثالر  شذنداقال اهللا بةندعلعرعضة سعلةر اهللا غ
   .، دةيدذشعدذربذيرذبةندعلعرعنع ظأزعضة هةمدذ ظئيتعشقا 

 ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬!          ظةششىآرذ لعلاله.  اهللا نع حعرايلعق ظعسعملعرع ؤة ظالع سىصةتلعرع بعلةن مةدهعيعلةش 
ا شىآرع بولسذن ( ةنع اهللا غ د  ) ي ةش بولع ذنع مةدهعيعل ىن ظ ةتلعرع ظىح ةن نئم أز اهللا نعث بةرض ةن آ ذ دئض

  . قاراشالرمذ بار

” ß‰ôϑ ys ø9  دئضةن سأزنعث “اهللا غا شىآرع”دئضةن سأز بعلةن ( غا مةدهعيةتاظااليةنع اهللا ) “ !¬ #$
  صةرقع توغرعسعدا

ةك،    ص آأرس ذالهعزة قعل ة م ة ”ظعنحعك ا مةدهعي لعتع  “اهللا غ أز ظعش ةن س اهللا ” ةش جةهةتتلع دئض
ىآرع تاظاال ا ش ع   “غ أزدعن مةنعس ةن س ذر دئض ع،. آةثرةآت ةشمةدهعي” حىنك اس   “عل عنعث خ ر نةرس  بع

ا،        ان بولس ة قارعتعلغ ان سىصةتلعرعض اس بولمعغ ة ؤة خ تعش  ”سىصةتلعرعض ىآىر ظئي ةت   (“ش ةنع رةهم ي
تعش دذ   ) ظئي ة قارعتعلع ان سىصةتلعرعض اس بولمعغ عنعث خ ر نةرس علةن. بع ذرلعقع ؤة  : مةس ذنعث بات ظ

ئكعن ظذنعث باتذرلعقعغا رةهمةت ظئيتعمةن         .  دئيعلعدذ  ،سئخعلعقعنع مةدهعيعلةيمةن   حىنكع، .  دئيعلمةيدذ  ،ل

                                                 
  . ـ ظايةت2سىرة ظعنسان ) 1(
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ةتتذر  ا خاس سىص ذق بولس ذثا. باتذرل ةن   ش ةت ظئيتعم ا رةهم ئخعلعقع ؤة ياخشعلعق قعلغانلعقعغ ذنعث س  ،ظ
  . دئيعلعدذ

دذ   داق دةي ةرع مذن اد جةؤه ع هامم ماظعل ظعبن رع ظعس ة”:  ظةبذنةس نعث “ مةدهعي آةمسعتعش
ادةم مةدهعيعلةنضىحع دئضةنلعكتذر   دئضةنلعك،  ادةمنع مةدهعيعلعدعم بعر ظ . سعدذرقارشع رةهمةت  ”ظذ  .  ظذ ظ

اق دذر “ظئيتم ةث مةنعدع أزدعن آ ةن س ع.  دئض علعقع  حىنك ث ياخش ان ظادةمنع علعق قعلغ ةت، ياخش  رةهم
  .ظىحىنال بولعدذ

   توغرعسعدا قعلغان سأزلعرع“مةدهعية” ظالعملعرعنعث سةلةص
ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةلعدعن    :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    نعثعظةبذمذظةممةر، هةفس  

دع ( ار ظع ةر ب ة ظادةمل دا بعرمذنح ذنعث يئنع ة ظعل”) ظ ذلةلالظعاله االاهللا (“ اله داق تاظ قا هئحقان دعن باش
الهذ  ظال”ؤة ) اهللا نع هةممة آةمحعلعكتعن صاك دةص تونذيمعز         (“سذبهانةلاله  ”،)ظعبادةتكة اليعق زات يوق    

ةر ىك  (“ظةآب ةث بىي ئكعن    ) اهللا ظ دذق، ل ةنعلعرعنع بعل أزنعث م ةن س دذلعلاله”دئض ع  “ظةلهةم ث مةنعس  نع
ؤة ظذنعث  (بذ اهللا ظأزع ظىحىن ياخشع آأرضةن ؤة رازع بولغان،     : ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ  . ورعدعنئمة؟ دةص س  

ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ     . اؤاب بةردع دئيعلعشع ياخشع آأرىلضةن بعر سأزدذر دةص ج      ) باشقعالر تةرعصعدعن 
دذ   داق دةي ذ مذن دذلعلاله”: ظةنه أزعدذر “ظةلهةم ة س دة .  مةدهعي ةر بةن دذلعلاله”:ظةض ة اهللا“ ظةلهةم : دئس

  . بةندةم، مئنع مةدهعيعلعدع دةيدذ

” ß‰ôϑ ys ø9    دئضةن سأزنعث صةزعلةتلعرع توغرعسعدا“ !¬ #$
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت     ظعمام ظةهمةد، ظةسؤةد ظعبنع سةرعظعنعث ص    

ظأضعتعص  ماثا  مةن سةندعن صةرؤةردعضارعمنع ماختايدعغان بعر سأزنع         ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   «: قعلعدذ
ورايمةن عثنع س ةن ظ»قويذش االم. دعمع دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارعث «: ص ئنعث صةرؤةردعض ةنس  هةقعقةت

  .  دئدع»عشعثنع ياخشع آأرعدذدئي“ ظةلهةمدذلعلاله”
ةيغةمبةر          ظعمام تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجعلةر، جابعر ظعبنع ظابدذلاله رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

 دئضةن  “الظعلةهة ظعللةلالهذ ”ظةث آاتتا زعكعر   «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
  . »دئيعشتذر) يةنع اهللا غا ضىزةل مةدهعيةلةر بولسذن(“ ظةلهةمدذلعلاله”ظةث ياخشع دذظا . سأزدذر

داق      االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ة، ظةن ع ماج ظعبن
دئسة،  “ ظةلهةمدذلعلاله”اهللا ظةضةر بةندعضة بعر نئمةت بةرضةن حاغدا بةندة      «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ار يعش ظ أزنع دئ ذ س ع اهللا تاظاالقعلعق اهللا ب ذرغان شىآرعس ا قايت االغ عص تاظ دعن ظئش ان نئمعتع دعن ظالغ
  . »آئتعدذ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع         ظعبنع ماجة، ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ ةت قعلع دة : رعؤاي ر بةن دعن بع ةرنعث ظعحع ارعم«: بةندعل ع صةرؤةردعض ئنعث آاتتعلع! ظ ا ؤة س قعثغ

نع قانداق  عدئسة، ظعككع صةرعشتة بذ مةدهعية سأز         )1(»!قذدرعتعثنعث حوثلعقعغا اليعق مةدهعية بولسذن     
اجعز آئلعص، اهللا نعث دةرضاهعغا ظأرلةص             بعر  ! ظع صةرؤةردعضارعمعز  «: يئزعشنع بعلةلمةيدعغان دةرعجعدة ظ

ة سأزعنع   ر مةدهعي دعغان بع داق يئزعشعمعزنع بعلةلمةي دة قان دعبةن دذ»قعل اهللا بةندعسعنعث دئضةن .  دةي

                                                 
  .يارةببع لةآةلهةمدذ آةما يةنبةغع لعجااللع ؤةجهعكة ؤة ظةزعمع سذلتانعك) 1(
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عمذ   ص تذرس أزعنع بعلع دع؟   «: س ة دئ دةم نئم ث بةن ورايدذ »مئنع تة  .  دةص س ع صةرعش ذ ظعكك ع  «: ظ ظ
ارعمعز دة ! صةرؤةردعض ذ بةن ق  ”ظ ا اليع ذدرعتعثنعث حوثلعقعغ ا، ق ئنعث آاتتعلعقعثغ ارعم س ع صةرؤةردعض ظ
ذن  ة بولس دع“مةدهعي دذ» دئ ع صة .  دةي ذ ظعكك ةاهللا ظ زعثالر،    «: رعشتعض ئتع يئ ذ ص أزعنع ش دةمنعث س بةن

  . دةيدذ»ظذنعث مذآاصعتعنع ظأزةم بئرعمةن

 ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬!  هةرصعنعث هةممة مةدهعيعلةرنع ظأز ( يةنع ظةلعف، الم)“ ظةل” دعكع
  ظعحعضةظالعدعغانلعقع توغرعسعدا

” ß‰ ôϑ ys ø9 ع  “ !¬ #$ ةل”دعك ةلعف، الم(“ ظ تة زعك ) ظ دعكع هةدعس ةرنعث   تأؤةن ان مةدهعيعل ر قعلعنغ ع
دذ     ة ظالع أز ظعحعض ع ظ ة تىرلعرعن ةدعس . هةمم ذ ه ىتىن      «: ب ذن، ص اثا بولس ة س ة مةدهعي ع اهللا هةمم ظ

كة   ةن تةرةص ش س ة ظع دذر ؤة هةمم ئنعث قولذثدع علعق س ة ياخش تذر، هةمم اثا خاس عدارحعلعق س ظعض
  .)1(»قايتعدذ

 Éb> u‘ دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا   
” > u‘“         بذ سأز ظةرةب تعلعدا خوجايعنغا ؤة      . دئضةن سأز، ظعضة بولغذحع دئضةن مةنعنع بعلدىرعدذ

لعتعلعدذ    ة ظعش ذق يىرضىزضىحعض تا هوق ةرةص قعلعش ر ت الرنع بع ةرنعث  تاظاالاهللا . ظعش ذ مةنعل ا مذش غ
دذ  أز اهللا “رةب”. هةممعسع اليعق آئلع ةن س اال دئض ة ظعشلعتعلمةيدذ تاظ قا بعرسعض اال اهللا. دعن باش دعن تاظ

اق   لةتمةآحع بولس ة ظعش قا بعرسعض ذددار”باش ايعنع (“رةبب ث خوج ةنع قورونع ر ) ي قا بع ةندةك باش دئض
 دئضةن سأز اهللا نعث بىيىك ظعسعملعرعدعندذر دئضةن          “رةب”. ظئنعقلعغذحع سأز بعلةن قوشذص ظعشلعتعلعدذ    

  .آأز قاراشالرمذ بار

 t Ïϑ n=≈ yèø9 $# عسعدا دئضةن سأزنعث مةنعسع توغر  
ةمع” ا “نظال ةم” بولس ل  “ظال أزنعث آأص ةن س ىرع     ى دئض ذداتالرنعث ت ىتىن مةؤج قا ص ن باش آع، اهللا دع

ةم” دذ“ظال ةرظالةم”.  بولع ة             “ل انالردعكع هةمم ز ـ ظوآي دعكع ؤة دئثع مانالردعكع، زئمعن ةن ظاس  دئض
  .  دةص ظاتعلعدذ“ظالةم”عر هةر بعر ظةسعر ؤة هةر بعر زامانداش آعشعلةرمذ ب. مةخلذقاتالر ظالةملةر بولعدذ

دئضةن ظعنسان، جعن، صةرعشتعلةر ؤة شةيتانالردةك  “ ظالةم”:ظعمام فةررا ؤة ظةبذظذبةيدة مذنداق دةيدذ  
  .» دةص ظاتالمايدذ“ظالةم”هايؤاناتالر . ظةقعل بئرعلضةن نةرسعلةردعن ظعبارةتتذر

  .  بولعدذ“ظالةم”ةرسة هةممة جانلعق ن: زةيد ظعبنع ظةسلةمة ؤة ظةبذمةهعس مذنداق دةيدذ
ةتادة ارع : ق ةرنعث صةرؤةردعض ةتتعكع  ظالةمل ةن ظاي ةر” دئض ادعكع  “ظالةمل عدا دذني  توغرعس

  . دةيدذ،نةرسعلةرنعث هةر بعر تىرع بعر ظالةم دئيعلعدذ
ظعمام قذرتذبع  . دذ دةي،ياراتقان هةممة نةرسعدذر ظىحىن  دذنيا ؤة ظاخعرةت  اهللا  : دئضةن“ ظالةم”جاج  ذز
مذشذ مةزمذن توغرعسعدا اهللا   .  بذ مةنا صىتىن ظالةمنع ظأز ظعحعضة ظالغذحعدذر    حىنكع،شذلدع،  وزضة ق بذ سأ 
ظذ  «: مذسا ظئيتتع   »ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع دئضةن نئمة؟  «: صعرظةؤن ظئيتتع:  مذنداق دئضةن تاظاال

                                                 
 . غان مةدهعيعلةرنعث هةممعسعنع دئضةندةك بولعدذ دئسة، هةدعستة تعلغا ظئلعن»ظةلهةمدذ لعلاله«بعر آعشع ) 1(
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ذقاتالرنعث صةر   ىتىن مةخل ذالرنعث ظارعسعدعكع ص مانالرنعث، زئمعننعث ؤة ظ ارعدذرظاس علةر . ؤةردعض ةر س ظةض
  .))1»بولساثالر هةقعقعي ظعشعنعدعغان

ةم ظأزعنعث ياراتقذحعسع     حىنكع،ظاالمةت دئضةن سأزدعن آئلعص حعققان،     دئضةن “ظالةم”  هةر بعر ظال
  .ؤة ياسعغذحعسع بارلعقعنع ؤة ظذنعث بعر ظعكةنلعكعنع ظذقتذرعدعغان بعر ظاالمةتتذر

 Ç≈ uΗ ÷q§9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# توغرعسعدا   
دا          ةرقلةرنع يذقعرع عدعكع ص ع ؤة ظارعس ئلعص حعقعش ع، آ أزنعث مةنعس ع س ذ ظعكك معلالهعر”ب  بعس

ان مرةهم دذق   “عر رةهع ةن ظع أزلةص ظأتك دا س عدا توختالغان دذ  .  توغرعس داق دةي ذبع مذن ام قذرت اهللا «: ظعم
 ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع    دئضةن سأزدعن آئيعن ظأزعنع ان ناهايعتع شةصقة  دئضةن  تلعك ؤة مئهرعب

ةتلعدع   ةن سىص أزع بعل نال     . س دعن آئيع دةك قورقذتقان دعكع ظايةتلعرعدعكع ث تأؤةن ةؤةبع، اهللا نع س
  .رعغبةتلةندىرىش ظىحىندذر

بةندعلعرعمضة خةؤةر قعلغعنكع، مةن     ) مأمعن (مئنعث  !) ظع مذهةممةد  (:  مذنداق دةيدذ  تاظاالاهللا  
  .))2رمئنعث ظازابعم قاتتعقتذ .ايعتع رةهعم قعلغذحعمةنتولعمذ مةغصعرةت قعلغذحعمةن، ناه

االاهللا  دذتاظ داق دةي ارعث :  مذن ذحعالردعن(صةرؤةردعض عيلعق قعلغ اب   )ظاس ز هئس ة تئ ظةلؤةتت
دذر،  ذحعالرنع (ظالغذحع ةت قعلغ دذر،   ) ظعتاظ عرةت قعلغذحع ة مةغص ذالرغا(ظةلؤةتت ايعتع  )ظ ناه
  .))3مئهرعباندذر

اهللا .  دئضةن سأز بةندعلةرنع قورقذتذشنع ظأز ظعحعضة ظالغان سأزدذر     “رةب”دعكع   “معينةعلظالبرةب”
) بةندعلةرنع ظأزعنعث مئهرعبان، شةصقةت ظعضعسع ظعكةنلعكع بعلةن    ( دئضةن سأزع    “رةهمانعر رةهعم ”نعث  

  . رعغبةتلةندىرىش ظىحىندذر
ةيغةمبةر ظةلةيه ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم، ظةب ام مذس داق ظعم االمنعث مذن عسس

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا،      «: دئض ةن بولس ارلعقعنع بعلض ازابع ب ك ظ ث قانحعلع دة، اهللا نع أمعن بةن م
ة قعال  نع تةم ة آعرعش ذنعث جةننعتعض ذ ظ ذالرنعث بعرعم ايتتعلظ ث . م ك رةهمعتعنع ث قانحعلع عر اهللا نع آاص
  .)4(»عن ظىمعد ظىزمةيتتعبارلعقعنع بعلضةن بولسا، ظذالرنعث بعرعمذ ظذنعث رةهمعتعد

قعيامةت آىنعنعث ظعضعسعدذر قعيامةت آىنعضعال خاس “ظعضة بولذشنع” دئضةن ظايةتتة 
  قعلعشنعث سةؤةبع توغرعسعدا 

دذ دئضةنلعك ظةمةس   حىنكع،. قعيامةت آىنعضة ظعضة بولغذحع دئضةنلعك، باشقعسعغا ظعضة بولماي
دا اهللا   ز يذقعرع اال بع ةرن نع تاظ ة ظالةمل ارع هةمم ذق، عث صةرؤةردعض ذ   تاظاالاهللا . دةص ظأتت ث ب نع

ةردة ظعضعدارحعلعقنعث قعيامةت آىنعضة خاس         . ة ظورتاقتذر كعضارلعق سىصعتع دذنيا ؤة ظاخعرةت    صةرؤةرد بذ ي

                                                 
   .لةر ـ ظايةت24 ــــ ـ23سىرة شذظةرا ) 1(
  . ـ ظايةتلةر50 ـــ ـ49سىرة هعجر ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع165سىرة ظةنظام ) 3(

دعنال             ) 4( ة، ظارقع ذرذن آةلس أز ب دع     يذقعرعقع ظايةت ؤة هةدعسلةردة اهللا نعث ظازابعغا مذناسعؤةتلعك س أزلةر آةل عؤةتلعك س ة مذناس ذنعث رةهمعتعض ذرذن  .  ظ ب
أردذق      ةنلعكعنع آ أزلةرنعث آةلض عؤةتلعك س ا مذناس ذنعث ظازابعغ دعنال ظ ة، ظارقع أزلةر آةلس عؤةتلعك س ة مذناس ث رةهمعتعض ذش ؤة  . اهللا نع ذ قورقذت ا ب مان

  . قعزعقتذرذشتذر
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عنع داؤا       ر نةرس ادةم بع داق ظ عز هئحقان ث رذخسعتعس دة اهللا نع ةت آىنع ع، قعيام ذص آئلعش بول
  . سأز قعلعشقا صعتعنالمايدعغانلعقع ظىحىندذرقعاللمايدعغانلعقع ؤة هئحقانداق 

االاهللا  ذ توغرعسعدا  تاظ دذب داق دةي دعغان  : مذن ذرذص آئتع ذص ت جعبرعظعل ؤة صةرعشتعلةر سةص بول
دة  ة (آىن ةنع قعيامةتت ذالر)ي عدا (، ظ ث ظارعس أزنع    ) نع وغرا س ة ظئرعشكةن ؤة ت ةنعث ظعزنعض ان الل مئهرعب

  .)1(أز قعلعشعغا بولمايدذعنعث سبعرقعلغانالردعن باشقا هئح
اؤازالر      :  مذنداق دةيدذ  تاظاالاهللا   ارلعق ظ مةرهةمةتلعك اهللا نعث ظذلذغلذقع ؤة هةيؤعتعدعن قورقذص، ب

  .))2بئسعقعدذ، صعحعرالشقاندعن باشقعنع ظاثلعمايسةن
اال اهللا  دذتاظ داق دةي ن ظع  :  مذن ةقةت اهللا دع ادةم ص داق ظ دا، هةرقان ع بولغان ةت آىن ازةت قعيام ج

  . ))3بولغاندعال سأزلةيدذ، ظذالرنعث بةزعلعرع بةتبةخت بولعدذ، بةزعلعرع ساظادةتمةن بولعدذ
 قعيامةت آىنعنعث ظعضعسع «: زةههاك، ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       

ة بواللع       قا ظعض أآىم قعلعش ادا ه ادةم دذني ر ظ ع، بع ةتنعث مةنعس ةن ظاي عمذدئض ث  ، قعيامس ع اهللا نع ةت آىن
  . »ظالدعدا هأآىم قعلعشقا ظعضة بواللمايدذ، دئضةنلعكتذر

 ÏΘ öθ tƒ ÈÏe$! $#  دئضةن ظايةتنعث مةنعسع توغرعسعدا  
 ÏΘ öθ tƒ È Ïe$! $#  دذر دعغان آىن دذر.  دئضةن، آعشعلةردعن هئساب ظالع ةت آىنع ذ قعيام ةنع آعشعلةر . ظ ي

 ياخشع مذآاصات بعلةن، يامان بولسا اهللا آةحىرىؤةتكةن آعشعدعن      دذنيادا قعلغان ظةمةللعرع ياخشع بولسا   
دذر   دعغان آىن ع جازالعنع ع       . باشقعس ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذ ب ةلةف ظالعملعرعم ابعظعنالر ؤة س اهابعالر، ت س

  .توغرعسعدا شذنداق دئدع
  اهللا هةقعقعي صادعشاه ؤة صادعشاهالرنعث صادعشاهعدذر

اهتذر  ةقعقعي صادعش االتاهللا . اهللا ه دذ  اظ داق دةي عدا مذن ذ توغرعس ذد   :  ب ئح مةب قا ه ن باش اهللا دع
اآتذر  )يةنع صىتىن مةخلذقاتنعث مالعكعدذر(صادعشاهتذر  ) مذتلةق(يوقتذر، ظذ   ) بةرهةق( ةنع هةممة   (، ص ي

  .)4(ساالمةتلعك بئغعشلعغذحعدذر) مأمعنلةرضة(، )نذقساندعن صاآتذر
: عيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم، ظةبذهىرةيرة رةز     

دا ظةث                 « بعر آعم ظأزعضة صادعشاهالرنعث صادعشاهع دةص ظعسعم قولالنغان بولسا، ظذ ظعسعم اهللا نعث ظالدع
  .»اهللا دعن باشقا هةقعقعي صادعشاه يوقتذر. خار ظعسعمدذر

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق       ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم، ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ         دعن ص
مةن  «: اهللا زئمعننع يعغعدذ، ظاسماننع ظوث قولع بعلةن قاتاليدذ، ظاندعن         «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

وثحعالر؟      اؤذر، ح ع هاآ الر؟ قئن ع زالعم اهلعرع؟ قئن ث صادعش ع زئمعننع اه، قئن ةقعقعي صادعش دا  »ه دةص نع
  .»قعلعدذ

االاهللا  ةتتاظ ع قعيام دذ آىن داق دةي ا  :  مذن ر اهللا غ العص بع اس؟ غ ة خ اهلعق آعمض ىن صادعش بىض
  .))1خاستذر

                                                 
  . ـ ظايةت38سىرة نةبة ) 1(
  .ث بعر قعسمع ـ ظايةتنع108سىرة تاها ) 2(
  . ـ ظايةت105سىرة هذد ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة هةشر ) 4(
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ادا اهللا  االدذني عنع  تاظ ة مةنعس ذنعث آأحم انلعق ظ اه دةص ظاتعغ عنع صادعش دعن باشقعس
دذر االاهللا . قولالنغانلعقع دذ تاظ داق دةي ذالرغا  : مذن ةيغةمبعرع ظ ذتنع   «: ص ة تال ةن سعلةرض اهللا هةقعقةت

  .))2 دئدع»عشاه قعلعص ظةؤةتتعصاد
ة  االاهللا يةن دذتاظ داق دةي ا   :  مذن ةيغةمبةرلةرنع بارلعقق ذن ص ثالردا نذرغ دا ظعحع أز ؤاقتع اهللا ظ

  .))3سعلةردعن صادعشاهالر قعلدع. آةلتىردع

 ÏΘöθ tƒ ÈÏe$! $# نعث مةنعسع توغرعسعدا   
  . دئضةن بولعدذ آىنع، دئضةن جازا ؤة هئساب“يةؤمعددعن”

  .)(4شذ آىندة اهللا ظذالرغا تولذق تئضعشلعك جازاسعنع بئرعدذ: مذنداق دةيدذ هةقتة بذ تاظاالاهللا 
ةن    داق دئيعلض تة مذن اب     «: هةدعس دعن هئس ع ظأزع ع آعش دعغان ظئلعنياخش ىن  ع اخعرةت ظىح ، ظ

  . »ظعشلعضةن آعشعدذر
دذ       داق دةي ة مذن ذ هةقت ذ ب ذ، ظ ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ا : ظأم علةردعن هئس ذرذن  س تعن ب ب ظئلعنعش

ثالر    اب ظعلع ةر، هئس ةردعن ظأزةثل ةر     ! ظأزةثل ةر ظألحةثل ةرنع ظأزةثل ذرذن ظأزةثل تعن ب علةر ظألحعنعش ! س
ا دةهشةتلعك بعر ظذحرعشعش ظىحىن                 سعلةرنعث هةر قانداق بعر ظعشعثالر مةخصعي بولذص قالمايدعغان زاتق

  !. تةييارلعق قعلعثالر
االاهللا  دذ تاظ داق دةي ذ:  مذن علةر  ب دة س ا( آىن ىن  ) (اهللا غ رعش ظىح اب بئ علةر، ) هئس توغرعلعنعس

  .))5سعلةر هئحقانداق بعر سعرنع يوشذرذص قااللمايسعلةر
(رةببعمعز )ساثعال ظعبادةت قعلعمعز ؤة سةندعنال ياردةم سورايمعز! دئضةن ظايةتنعث لذغةت 

  مةنعسع ؤة ظعستعاله مةنعسع توغرعسعدا
  . ئضةن سأز بويسذنذش دئضةن مةنعنع بعلدىرعدذظةرةب تعلعدا ظعبادةت د

» اهللا نع هةقعقعي ياخشع آأرىش، ظذنعثغا بويسذنذش ؤة ظذنعثدعن هةقعقعي قورقذش               «شةرعظةتتة  
 دئضةنلعك اهللا ساثعال ظعبادةت قعلعمعز، سةندعنال ياردةم سورايمعز) رةببعمعز(: نع ظعبادةت دةص ظاتايدذ

  . ظعسالم دعنعنعث صىتىن ظةهكامع مذشذ ظعككع سأزضعال مذجةسسةملةشكةن. غا تولذق بويسذنذشتذرتاظاال
ذ توغرعسعدا سةلة ة سىرعسع «:  ظالعمالرنعث بةزعسعصب ذرظان”فاتعه ةنعث “ق  نعث سعرعدذر، فاتعه

: بعرعنحعدعن.  دئضةن ظايعتعدذرساثعال ظعبادةت قعلعمعز، سةندعنال ياردةم سورايمعز) رةببعمعز(سعرع 
)ز ) زرةببعمع ادةت قعلعمع اثعال ظعب اقلعنعص اهللا  س الردعن س ئرعك ظعش ةن، ش ر  تاظاال دئض ث بع نع

 دئضةن ظأزعنعث ظاجعزلعقعنع سةندعنال ياردةم سورايمعز: ظعككعنحعدعن. ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعشتذر
  .نعنع تةستعقاليدذتأؤةندعكع ظايةتلةرمذ شذ مة.  دةيدذ»غا تاصشذرذشتذرتاظاالظئتعراص قعلعص، ظأزعنع اهللا 

االاهللا  دذ تاظ داق دةي ن    :  مذن ةؤةآكىل قعلغع ا ت ن ؤة اهللا غ ادةت قعلغع ا ظعب ة  (اهللا غ ةنع هةمم ي
  .)1(صةرؤةردعضارعث قعلعؤاتقان ظعشلعرعثالردعن غاصعل ظةمةستذر). ظعشعثنع اهللا غا تاصشذرغعن

                                                                                                                                          
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع16سىرة غافعر ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع247سىرة بةقةرة ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة ماظعدة ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة نذر ) 4(
  .ـ ظايةت18 هاققة سىرة) 5(
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ة  االاهللا يةن دذ تاظ داق دةي ع، :  مذن ايعتع مئهرع «ظئيتقعنك ذ ناه ان   ظ ذنعثغا ظعم ان اهللا دذر، ظ ب
  .))2ظئيتتذق ؤة ظذنعثغا تةؤةآكىل قعلدذق

االاهللا  ةتاظ دذ  يةن داق دةي قا     : مذن دعن باش ارعدذر، ظذنعث ةغرعبنعث صةرؤةردعض رعقنعث ؤة م ذ مةش ظ
  .)3()يةنع هةممة ظعشعثنع ظذنعثغا تاصشذرغعن(هئح ظعاله يوقتذر، ظذنع هامعي قعلعؤالغعن 

ارتعص    سىرة فاتعهةنعث   اردةم ) رةببعمعز (  تاآع   بئشعدعن ت ز، سةندعنال ي ادةت قعلعمع ساثعال ظعب
ا مةدهعية                   سورايمعز  دئضةن ظايةتكة قةدةر ظىحعنحع شةخسكة خعتاب قعلغان شةآعلدة داؤاملعشعص اهللا غ

نال ياردةم ساثعال ظعبادةت قعلعمعز، سةندع) رةببعمعز(نعث ظالدعدا تاظاالظئيتعش ظارقعلعق ضوياآع ظذ اهللا 
   .جىملعنعث قاراتمعلعقعنع ظأزضةرتعدذظعككعنحع شةخس سىصعتعدة  دةص سورايمعز

                                                                                                                                          
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع123سىرة هذد ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29سىرة مىلك ) 2(
  . ـ ظايةت9سىرة مذزةممعل ) 3(
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غا بولغان مةدهعيعدذر، شذثا ظذنع نامازدا ظوقذشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكع تاظاال اهللا “فاتعهة”سىرة 
  توغرعسعدا

عغانلعقعنع بعلدىرىص،   اهللا سىرة فاتعهةنعث بئشعدا، ظأزعنع ـ ظأزع حعرايلعق سىصةتلعرع بعلةن ماخت  
ذبةندعلعرع ةن   نعم ةتلةر بعل دع شذ سىص عية قعل قا تةؤس أزعنع ماختاش دعغان  . ظ ىرعنع ظوقذياالي ذ س شذثا، ب

دذ  امعزع دذرذس بولماي ث ن ذمعغان ظادةمنع ىرعنع ظوق ذ س ازدا ب ذرذص نام امعت . )1(ت ع س ذبادة ظعبن ظ
داق د     االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذ ظةنه دذ  رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذرظاننعث  «: ئض ق

   .» نع ظوقذمعغان ظادةمنعث نامعزع ناماز ظةمةس“فاتعهة”باشلعنعشع بولغان 
االمنعث        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم، ظةب ام مذس ةدعس ”ظعم ه

عدا  دذ “قذددعس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة «:  مذن ازنع م ةن نام دةمنعث اهللا، م ث بةن ةن مئنع ن بعل
دىم  دةم تعلعضعنعضة ظئرعشعدذ . ظوتتذرعسعدا ظعككعضة بأل دة . بةن ةر بةن ‰ ßظةض ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $#  ،دئسة 

دذ       ≈ Çظةضةر بةندة   . اهللا بةندةم ماثا هةمدع ظئيتتع دةي uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#       دئسة، اهللا بةندةم ماثا سانا ظئيتتع 
 Å7 ظةضةر بةندة  . دةيدذ Ï=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ È Ïe$! $#                  دذ أزعنع ماثا تاصشذردع دةي . دئسة، اهللا بةندةم مئنع ظذلذغلعدع ؤة ظ

دة ةر بةن  x8$ ظةض §ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ x8$ §ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ    دةمنعث ظارعلعقعدعكع ظعالهع ةن مئنعث بةن ذ مةن بعل دئسة، اهللا ب
دذر  عؤةتنعث تذرغذزذلغانلعقع عدذ دةم تعلعضبةن. مذناس ة ظئرعش دذعنعض دة  .، دةي ةر بةن $  ظةض tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ¨u Å_Ç9 $# 

zΟ‹ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ¨u ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ Ò9 $#   ،ذص ىن بول دةم ظىح ذ بةن ة، اهللا ب  دئس
ة بعر رعؤايعتعدة مذنداق رعؤايةت        ظعمام . »بةندةم تعلعضعنعضة ظئرعشعدذ دةيدذ   مذسلعم ؤة نةسةظعنعث يةن

   .»لعضعنعضة ظئرعشعدذعبذ نامازنعث يئرعمع ماثا، يئرعمع بةندةمضة بولذص، بةندةم ت«: قعلعنغان
   سىصعتعنع بعر دةص تونذش توغرعسعدا»ظذلذهعيةت«اهللا نعث 

) رةببعمعز («: نع رعؤايةت قعلعدذ  زةههاك ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع     
بعز سئنع بعر دةص تونذيمعز، سةندعنال     !  دئضةن ظايةت بولسا، ظع صةرؤةردعضارعم ساثعال ظعبادةت قعلعمعز 

  .»دئضةنلعك بولعدذ! قورقعمعز، سئنعث رةهمعتعثنع ظىمعد قعلعمعز
   سىصعتعنع بعر دةص تونذش توغرعسعدا“رذبذبعيةت”اهللا نعث 

 دةم سورايمعز سةندعنال يار        دئضةن ظايةت، ظع اهللا بعزنع ساثا بويسذنذشقا مذؤةصصةق قعلعشعثنع 
ةنلعكتذر     ةيمعز دئض عثنع تعل اردةم بئرعش لعرعمعزغا ي ارلعق ظعش ث ب ةتادة . ؤة بعزنع االاهللا «ق ث تاظ  نع

)ز ز ) رةببعمع ادةت قعلعمع اثعال ظعب العس قعلع    س ال خ ةقةت اهللا غع ادةتنع ص دة ظعب ةن ظايعتع قا ؤة  دئض ش
  . دئدع. »ظعشالردا اهللا دعنال ياردةم سوراشقا بذيرذيدذ

ايعتعنع      ساثعال ظعبادةت قعلعمعز ) رةببعمعز(  اهللا اردةم سورايمعز  دئضةن ظ  دئضةن   سةندعنال ي
ةلتىردع ذرذن آ دعن ب ادةت قعلعشتذرتاظاال ظةسلع مةقسةت اهللا حىنكع،. ظايعتع ا ظعب االاهللا . غ اردةم تاظ دعن ي

وراش،   دذر     س انلعقع ظىحىن تة بولغ قا ؤاس ادةت قعلعش ادةت، ؤاس     . ظعب ان ظعب لع بولغ ذثا ظةس ان  عش تة بولغ
  .ياردةمدعن ظعلضعرع آةلتىرىلدع

                                                 
 .دئضةن تئمعدا سأزلةنضةن» نامازدا سىرة فاتعهةنع ظوقذش توغرعسعدا«بذ هةقتعكع آأز قاراشالر يذقعرعدا ) 1(
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 دةص “بةندةم”ظةث شةرةصلعك ظورذنالردا  اهللا صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع
  ظاتعغانلعقع توغرعسعدا

 دةص ظاتاص مذنداق   “بةندةم ”ةث شةرةصلعك ظورذنالردا   اهللا صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ظ   
دذ تذرآع،   : دةي ةغا خاس انا الل ع هةمدذس ةد (بةندعسع ) اهللا(جعم ةيغةمبعرع مذهةمم ةنع ص وغرا،  ) ي ة ت ض

  .)1(دعبولمعغان قذرظاننع نازعل قعل) يةنع ظعختعالص، زعددعيةت(هئحقانداق قعثغعرلعق 
دذ  يةنة   تاظاال اهللا   ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم   (للةنعث بةندعسع    ا: مذنداق دةي ادةت   ) ي اللةغا ظعب

  .)2(ظذنع بئسعؤئلعشقا تاس قالعدذ) ظولعشعص(جعنالر ) قذرظان تعثشاش ظىحىن(شقا تذرغاندا، عقعل
دذ يةنة  تاظاالاهللا   اآتذر، ظذ   ) بارحة نذقساندعن  (اللة  : مذنداق دةي ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا  (ص

ذدرعتعمعزنعث عنع     ق ىن، بةندعس عتعش ظىح ع آأرس االمنع   ( دةلعللعرعن ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ر  ) ي بع
  .))3آئحعدة مةسحعتع هةرامدعن ظةتراصعنع بةرعكةتلعك قعلغان مةسحعتع ظةقساغا ظئلعص آةلدع

ةن، اهللا   ذرظاننع حىشىرض االمغا ق ةد ظةلةيهعسس ان ؤة اهللا  تاظاالاهللا مذهةمم ادةت قعلعؤاتق ا ظعب غ
  .  دةص ظاتعغان“بةندةم” قعلدذرغان، ظىح ظورذندا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع )4(سراعظ

  ظادةم سعقعلعش هئس قعلغاندا ظعبادةت قعلعشقا تةؤسعية قعلغانلعقع توغرعسعدا
نع ظذنعثغا قارشع تذرغان آاصعرالرنعث بوهتانلعرعدعن دعلع سعقعلعص             ظةلةيهعسساالماهللا صةيغةمبةر   
دة اهللا تاظاال ذيرذص  آةتكةن قا ب ادةت قعلعش ا ظعب دعغ داق دئ ث  : مذن أزلعرعدعن يىرعكعثنع ذالرنعث س ز ظ بع

ز  دان بعلعمع ئقعلعؤاتقانلعقعنع ظوب ةجدة   صة. س ةم س تقعن ه بعه ظئي دذ ؤة تةس ارعثغا هةم رؤةردعض
ألىم آةلضةنضة    س. قعلغذحعالردعن بولغعن  ةنع ظةجعلعث يةتكةنضة   (ةن ظأزةثضة ظ ةدةر صةرؤةردعضارعثغا   ) ي ق

  .))5ظعبادةت قعلغعن
بعزنع توغرا يولغا باشلعغعن نع مةدهعيعلةص ؤة سىصةتلةص تاظاال دئضةن ظايةتنع اهللا

  بولغاندعن آئيعن آةلتىرىشنعث هئكمعتع توغرعسعدا
نعث بئشعدا مةدهعيعلعضةندعن آئيعن، اهللا     » فاتعهة «هةممة هاجةتلةر سورعلعدعغان اهللا نع سىرة         

ألىآع بةندةمضة، بةندةمضة تعلعضعنع          نامازنع ظعككع بألةآكة     ة بعر ب ألىآع ماثا يةن بألدىم، ظذنعث بعر ب
ظالدع بعلةن ظأزعنعث   . بئرعلعدذ دئضعنعدةك هاجةتلعرعمعزنع مذشذ ظذرذندا سورعشعمعز تامامةن ظذيغذندذر   

لعرعنع اهللا لةص، ظاندعن ظأزعنعث ؤة مأمعن قئرعنداشلعرعنعث تعلةآ       عآلعرعنع تعلةيدعغان زاتنع مةدهعي   تعلة
.  دئضةن ظايعتع بعلةن تعلةش، تعلعضىحعنعث ظةث مذؤاصعق ظذسذلعدذربعزنع توغرا يولغا باشلعغعننعث 

ع، ةث         حىنك عغا ظ ةت قعلعش ةآلعرعمعزنع ظعجاب اثالص، تعل ةتلعرعمعزنع ظ ث هاج ش اهللا نع ذنداق قعلع  ش
  .  مئهرعبان اهللا بعزضة آأرسةتتعشذثا هاجةتلعرعمعزنع تعلعضةندة مذشذ يولنع تذتذشعمعزنع. يئقعندذر

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىر ة آةهف ) 1(
  . ـ ظايةت19سىرة جعن ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع1سىرة ظعسرا ) 3(
 . بعر آئحعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةآكعدعكع بةيتذل هةرةمدعن، صةلةستعندعكع بةيتذلمذقةددةسكة سةصةر قعلدذرغانلعقع ظعسرا دةص ظاتعلعدذ) 4(
  .كعحةظايةتـ  99 ــــ 97سىرة هعجر ) 5(
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مذسا  : سا ظةلةيهعسساالم اهللا نعث   ذم. بعر نةححة خعل رةؤعشتة بولعدذ      دعن تعلةك تعلةش    تاظاالاهللا  
ذص    عغا بذرذل دعن ظارقعس ةردع، ظان ذغذرذص ب ع س ذالرنعث قويلعرعن ث(ظ ر دةرةخنع رعص ) بع ة بئ سايعسعض

ذرذص( ارعم«): ظولت زعقتعن ن! صةرؤةردعض ا رع اج  ماث ذنعثغا موهت ةن ظ ةن هةقعقةت ةث، م نعال بةرس » ئمع
تة ععدة تعلعضةندةك، تعلعضىحعنعث ظةهؤالع ؤة ظذنعث ظئهتعياجعال ظوتتذرعغا بعؤاس               ظايعتعدئضةن   ))1دئدع

دذ ذس  . قويذلع ة يذن ةن بعرض ذرذش بعل اجعنعال ظذقت ذنعث ظئهتعي ةهؤالع ؤة ظ ىحعنعث ظ ةش تعلعض ةزع تعل ب
ذد         ) صةرؤةردعضارعم («: ظةلةيهعسساالم اهللا نعث    جعمع  (يوقتذر، سةن   ) بةرهةق (سةندعن بألةك هئح مةب

أز نةصسعمضة(صاآتذرسةن، مةن هةقعقةتةن  ) آةمحعلعكلةردعن  دذم ) ظ ذم قعلغذحعالردعن بول دا » زذل دةص نع
دع ة تعل     ))2قعل ر نةرس ان، بع ا ظئلعنغ ة تعلغ ةن ظايةتت ةن    عنع دئض ةتلةر بعل ع سىص ع ياخش دعغان زاتن
ان قعلعصال قويعدذ         سىصة ةزع تعلةش تعلعكعنع    . تلةص بولغاندعن آئيعن، تعلعضىحع ظأزعنعث ظةهؤالعنع باي ب

  .ظعجابةت قعلعدعغان آعشعنع ماختاش بعلةنال ظعصادعلعنعدذ
   دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا“توغرا يول” هعدايةت

ةت” دذ  “هعداي ةنلعك بولع ا باشالش دئض وغرا يولغ ةن ت ام ظةب.  دئض ةرعر  ظعم ع ج ةر ظعبن وغرا ”ذجةظف ت
ول دذ “ي داق دةي ع   :  نعث مةنعسع توغرعسعدا مذن رع توقعي ا ظةض ذ سأزنعث مةنعسع بولس العمالر ب ىتىن ظ ص

أز قاراشتا بعرلعككة آةلدع ؤة ظةرةبلةرنعث هةممعسع          تىز يول دئضةن آ  نع مذشذ  “توغرا يول  ”يوق، تىص
  . مةنعدة ظعشلعتعص آةلدع

  : ةفع ظأزعنعث تأؤةندعكع شئظعرعدعمذ مذشذ مةنعدة ظعشلعتعص آةلدعجةرعر ظعبنع ظةتعية خةت
  باشقا يولالر ضةر بولسعمذ ظةضرع ـ توقاي،

  . نعث باشلعقع تىز ماثار قايمايمأمعن
 نعث تىز يول مةنعسعدة آئلعدعغانلعقعغا ظاظعت دةلعللةرمذ ناهايعتع    “توغرا يول ” بذنعثدعن باشقا   

ى  “توغرا يول   ”ظةسلعدة  . آأص ةتلةر          . ز مةنعدة ظعشلعتعلعدذ     ت اآع ظةضرع دئضةن سىص ىز ي ةر ت ئكعن ظةرةبل ل
داق سأز ؤة ظعش  ةر قان ةتلعنعدعغان ه ةن سىص دع ـ    بعل ةردة .  هةرعكةت ظىحىن ظعشلعتعص آةل ذ ي وغرا ”ب ت

ةيغةمبةر   .  دئضةن سأزدعن ظعسالم دعنع آأزدة تذتذلعدذ “يول بذ توغرعسعدا ظعمام ظةهمةد ظعبنع سةمظاندعن ص
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االاهللا «: ظةلةيهعسساالمنعث مذن داق معسال  تاظ ىن مذن ول ظىح وغرا ي  ت

ار         . آةلتىرعدذ ام ب ار  هةر ظعككع تامدا ظئحعلعص تذرغ     . بعر يولنعث ظعككع حئتعدة ظعككع ت . ان ظعشعكلةر ب
دا    . ؤئتعلضةن صةردعلةر بار  قويعظعشعكلةردة   هةممعثالر يولغا   !  ظع آعشعلةر  :يولغا آعرعدعغان ظعشعك ظالدع

ةر            ىز مئثعثالر، ظئزعص، قعيعص آةتمةثل ار        ،آعرعثالر، يولدا ت .  دةص ظةسكةرتعص تذرعدعغان بعر جاآارحع ب
عدعن         تع تةرعص ث ظىس ةندة، يولنع احقعلع تةمشةلض ع ظ عكلةردعن بعرةرعن عدعكع ظعش ث ظةتراص ان يولنع ظعنس

 دةص ظةسكةرتعص تذرعدعغان بعر   ،ث، ظذنعثغا آعرعص آئتعسةن  ظذؤال ساثا ظذنع ظاحما، ظةضةر ظئحعص قالسا      
ام  ”ظعسالم دعنعنع،   “يول”بذ يةردعكع   . »جاآارحع بار  ذنلعرع   “ظعككع ت حعلغان  ئظ”نع،  بولسا اهللا نعث قان

عك لعرعنع،    “ظعش ةن ظعش ث حةآلعض ا اهللا نع ارحع  ” بولس عدعكع جاآ ث بئش ابع   “يولنع ث آعت ا اهللا نع  بولس
ذرظاننع،  ارحع  يولنع ”ق تعدعكع جاآ عهةت        “ث ظىس ث نةس دعكع اهللا نع ذلماننعث دعلع ر مذس ةر بع ا، ه  بولس

  .قعلغذحعسعنع آأرسعتعدذ

                                                 
  . ـ ظايةت24سىرة قةسةس ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع87سىرة ظةنبعيا ) 2(
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  مأمعننعث توغرا يولدا تذرذص، توغرا يولنع تعلعشع توغرعسعدا
ظذ  ضةرحة  ،غا ظعشةنضةن ظادةم هةر ؤاقعت نامازدا بوالمدذ ياآع نامازنعث سعرتعدا بوالمدذ         تاظاال اهللا  

وغرا  عمذ، ت دا تذرس ةنعال يول االاهللا ي ورتاظ نع س ا باشالش وغرا يولغ أزعنع ت ذص اشدعن ظ ة بول  ظارتذقح
دعن توغرا يولغا باشالشنع سورعغانلعق هةرضعزمذ       تاظاال هةرؤاقعت اهللا    ! ظذنداق ظةمةس . قالغانلعقمذ؟ ياق 
أزعنع توغرا   تاظاال غا ظعشةنضةن ظادةم اهللا تاظاالاهللا . ظارتذقحة ظةمةس يولغا باشالشنع آئحة ـ آىندىز      دعن ظ

ع    لعمعغان بوالتت ا باش وغرا يولغ ذنع شذ ت ا، اهللا ظ ذرمعغان بولس ةص ت دة اهللا . تعل وغرا  تاظاالبةن ذنع ت نعث ظ
ع آأرسعتعص بئرعشعضة داظعم    وغرا يولن دا حعث تذرغذزعشعغا ؤة داؤاملعق شذ ت  حىنكع،. دذرموهتاجيول

دة اهللا خ داق بةن قا هئحقان دعن باش ايداالعغان دذ   ص اننع آةلتىرةلمةي ةرؤاقعت  . ـ زعي دعنع ه ذثا اهللا بةن ش
دذ   كة بذيرذي اردةم تعلةش دعن ي ةختلعك     . ظأزع ان آعشع ب ةق قعلغ كة مذؤةصص ة تعلةش ر نةرس دعن بع اهللا ظأزع

علدذر  حىنكع،. آعشعدذر ةت قعلعشقا آعص ع ظعجاب ىحعنعث تعلعكعن ر نةرسة تعلعض دعن بع مذ .  اهللا ظأزع بولذص
  .  آعشعنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعشقا ظةث ياخشع آعصعلعدذرموهتاجحة ـ آىندىز ظذنعثغا آئ
االاهللا  داق دتاظ دذ مذن ةر: ةي ع مأمعنل ل ! ظ ذنعثغا نازع ة ؤة اهللا ظ ث صةيغةمبعرعض ا، اهللا نع اهللا غ

ا   ان آعتابق ذرظانغا (قعلغ ةنع ق ا    ) ي ان آعتابالرغ ل قعلغ عرع اهللا نازع دعن ظع (ؤة ظعلض ةنع قذرظان عرع  ي لض
  .)1(ظعمان آةلتىرىثالر) نازعل قعلعنغان ساماؤع آعتابالرغا

بذ هةرضعزمذ ظارتذقحة ظةمةس،       . بذ ظايةتتة مأمعنلةرنع قايتا ظعمان آةلتىرىشكة بذيرذيدذ       تاظاالاهللا  
ع، ع          حىنك دعغان ياخش اننع آىحلةندىرع ذرذش ؤة ظعم ث ت دا حع ذ ظعمان دعنعث ش أمعن بةن دعن م  بذنعث

أزدة تذتذلعدذظعشالرنع قعلع انع . شنع داؤامالشتذرذش آ دعكع دذظ ةرنع تأؤةن اهللا ظأزعضة ظعشةنضةن مأمعنل
ذيرذدع  قا ب ارعمعز: ظوقذش دعن     ! صةرؤةردعض وغرا يول ع ت يعن دعللعرعمعزن دعن آئ ةت قعلغعنعث ع هعداي بعزن

)  ظاتاالرنع  بةندعلعرعثضة (بذرعؤةتمعضعن، بعزضة دةرضاهعثدعن رةهمةت بئغعشلعغعن، شىبهعسعزآع، سةن             
  .))2بةآمذ بئغعشلعغذحعسةن

لعغعننعث تاظاالشذثالشقا اهللا  ا باش وغرا يولغ ع ت وغرا  بعزن  دئضةن سأزنعث مةنعسعمذ بعزنع ت
  .دئضةنلعكتذر !يولدا مذستةهكةم قعلساث، خاتا يولالردعن ساقلعساث

 xÞ ü ÅÀ tÏ% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Îö xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$Ò9 $# توغرعسعدا دئضةن ظايةت   
) ظاخعرةتتة (آعملةرآع اهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعدعكةن، ظذالر     :  مذنداق دةيدذتاظاالاهللا  

عددعقالر   ةيغةمبةرلةر س كةن ص ة ظئرعش ث نئمعتعض ةيغةمبةرلةر ؤة  (اهللا نع ك ص ذقعرع دةرعجعلع ةنع ي ي
ةزل اهللا ب  !ياخشعالر بعلةن بعللة بولعدذ، ظذالر نئمعدعضةن ياخشع هةمراهالر       ، شئهعتلةر ؤة  )شئهعتلةر  ذ ص

  . )3(بعلعشتة يئتةرلعكتذر)  ظئهسانغا تئضعشلعك بولغانالرنع-صةزل (تةرعصعدعندذر، اهللا 
غا ظعبادةت قعلعشتا حعث تذرعدعغان، اهللا ؤة  تاظااليةنع سةن ظعنظام قعلغان آعشعلةر، توغرا يولدا اهللا      

ذنعدعغان، اهللا   ة بويس ذنعث صةيغةمبعرعض قان    تاظاالظ دعغان ؤة توس ش قعلع ة ظع ذيرذقلعرع بويعح ث ب نع
 اهللا نعث غةزعصعضة ظذحراص آةتكةنلةرنعث يولع ظةمةس،       “توغرا يول ”. ظعشلعرعدعن يانعدعغان آعشعلةردذر  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع136سىرة نعسا ) 1(
   . ـ ظايةت8سىرة ظال ظعمران ) 2(
  .ـ ظايةتكعحة 70 ــــ 69سىرة نعسا ) 3(
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ةتنع بع   لعص تذرذص ظذنعثدعن حةتنةص     اهللا نعث غةزعصعضة ظذحرعغانالر بولسا توغرا ظةقعدعدعن يئنعص، هةقعق
ةن آعشعلةردذر ا،    . آةتك ع بولس ةرنعث يول زعص آةتكةنل ةس، ظئ ع ظةم ةرنعث يول زعص آةتكةنل ول ظئ وغرا ي ت

المعغان آعشعلةردذر      ظئزعص ظازغذنلذق قايناملعرعدا    ةتنع تاص ةدداللعين نعث   تاظاالاهللا  . ، هةقعق  دئضةن   ؤةل
أزع  دع “ال”س ةن آىحلةندىرىل ع بعل ذدعيالر  بذن.  هةرص ةؤةب، يةه تعكع س ث (داق آىحلةندىرىش اهللا نع

ةر    ةر        (ؤة خرعستعظانالر    ) غةزعصعضة ظىحراص آةتكةنل نعث يولعدعن   ) اهللا نعث توغرا يولعدعن ظئزعص آةتكةنل
  .ت ظعككع خاتا يولنع آعشعلةرضة بعلدىرىش ؤة ظذنعثدعن ظاضاهالندذرذش ظىحىندذرةظعبار

ةتنع بعلعش ؤة ظذنعثغا         اهللا نعث بارلعقع ؤة بعرلعكعضة ظع      شةنضةن آعشعلةرنعث ماثغان يولع هةقعق
دذ    ةن بولع ش بعل ةل قعلع وقعتعص       . ظةم ةتنع ي تعظانالر هةقعق دع، خرعس ةل قعلمع ة ظةم ذدعيالر هةقعقةتك يةه

. قويدع، شذثا اهللا نعث غةزعصع يةهذدعيالرغا، توغرا يولدعن ظئزعص آئتعش خرعستعظانالرغا تئضعشلعك بولدع     
دذ    هحىنكع، كة ظذحراي ادةم غةزةص ان ظ ةل قعلمعغ ذنعثغا ظةم ذص ظ ةتنع تون ةتنع  . ةقعق داق آعشع هةقعق ظذن

خرعستعظانالر هةقعقةتكة يئتعشنع ظعزدعضةن بولسعمذ    . معغان ؤة ظةمةل قعلمعغان آعشعضة ظوخشعمايدذ     ذتون
ا   ةتنع تاص ةن ظعزدعمعضةنلعكع ظىحىن، هةقعق ع بعل ةتنع ظأزعنعث يول ذالر هةقعق ئكعن ظ دعن ل وغرا يول لماي ت

ةتتع زعص آ تعظا. ظئ ذدعيالر ؤة خرعس ةتك يةه زعص آ ع ظئ ةر ظعككعلعس ة ىحعنالر ه ث غةزعصعض  ؤة اهللا نع
 يةهذدعيالر  تاظاال  اهللا .لئكعن يةهذدعيالرنعث خاس سىصعتع اهللا نعث غةزعصعضة ظذحراشتذر            . ظذحرعغذحعالردذر

عدا دذتوغرعس داق دةي ذنداق(:  مذن ذ ش علةرنعث ) ظ عكع(آعش راق )جازاس دعن يع ذالرنع رةهمعتع ، اهللا ظ
   .))1قعلدع ؤة ظذالرغا غةزةص قعلدع

 خرعستعظانالر توغرعسعدا   تاظاال اهللا . خرعستعظانالرنعث خاس سىصعتع توغرا يولدعن ظئزعص آئتعشتذر        
دع داق دئ قان    : مذن دعن ظاداش وغرا يول ان ؤة ت علةرنع ظازدذرغ ذن آعش ان، نذرغ أزلعرع ظازغ عرع ظ  ظعلض

  .))2قةؤمنعث نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشمةثالر
زعص       دعن ظئ وغرا يول تعظانالرنعث ت ةن ؤة خرعس ذحراص آةتك ة ظ ث غةزعصعض ذدعيالرنعث اهللا نع يةه

  . تأؤةندة بذنعث بةزعلعرعنع بايان قعلعص ظأتعمعز. آةتكةنلعكع توغرعسعدا نذرغذنلعغان هةدعسلةر بار
ةم رةز  ع هات ةدع ظعبن ةد، ظ ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه : عيةلاله

ذص   ام ؤة شذيةردعكع آعشعلةرنع تذت ا ظاح ئلعص، هامم اتلعق قوشذنلعرع آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظ ص
ار تذرغذزغان حاغدا، هامما ظاحام              . آةتتع : ظذالرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا ظئلعص بئرعص قات

ايرعلعص قالدعم   . مئنعث هةمراهعم يعراقالص آةتتع   ! ةيغةمبعرعظع اهللا نعث ص    مةن ياشعنعص   . مةن باالمدعن ظ
ماثا ياخشعلعق قعلغان بولساث، اهللا ساثا      . مئنعث قولذمدعن هئح ظعش آةلمةيدذ     . قالغان قئرع ظايالمةن   

 ظةدع   :ظذ . اصتذ دةص سور  »سئنعث هةمراهعث آعم؟  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دةصتذ ،ياخشعلعق قعلغاي 
ةم ع هات تذ،ظعبن االم.  دةص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان «: ص ةيغةمبعرعدعن قاحق ذنعث ص ع اهللا ؤة ظ ع هئلعق آعش

ذمذ؟ علعق ق »ش ذنعثغا ياخش تذ دةص ظ ةآحع بو (علعص ذص بةرم ةنع قوي تذي ةيغةمبةر  ). ص دا ص ذ حاغ ش
ة            لع دةص ضذمان قعلعدعكةن، ظذ آعشع      ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا بعر ظادةم بار ظعكةن، هامما ظاحام ظذنع ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن مئنعدعغانغا بعر ظذالغ سوراث    : هامما ظاحامغا   الغ ذهامما ظاحام ظ  .  دةصتذ ،ص
تذ   ذيرذص بئرعص ذالغ ب ر ظ االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعكةن، ص ث  . سوراص ام مئنع ةن هامماظاح ذنعث بعل ش

ئلعص ئق عمغا آ ص ب  : ش ا داداث قعلع ةن ماث االنع       س االنع ص عغا ص ذنعث قئش دعث، ظ نع قعل ر ظعش ان بع اقمعغ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع60ة سىرة ماظعد) 1(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع77سىرة ماظعدة ) 2(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
  47                                                                                              سىرة فاتعهة ـ 1

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا     ) ظاندعن . ( دئدع ،بارغان ظعدع، ظذنعثدعن ياخشعلعققا ظئرعشتع      مةن ص
ار ظعدع    . آةلدعم  العالر ب ال ؤة آعحعك ب دا بعر ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنع ةيغةمبةر . ص ذالرنعث ص ظ

ا دع   ظةلةيهعسس ار ظع ذغقانحعلعقع ب ةن ت را ؤة     . الم بعل اه آعس االمنعث صادعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م
 “الظعالهة ظعللةلاله   ” !ظع ظةدع   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . قةيسةرضة ظوخشعمايدعغانلعقعنع هئس قعلدعم   

اهللا ”قا ظعاله بارمذ؟   دعن باش تاظاال دئيعشعثدعن سئنع نئمة توستع؟ اهللا        ) يةنع اهللا تعن باشقا ظعاله يوق       (
 »دئيعشعثدعن سئنع نئمة توستع؟ اهللا دعن بىيىك نةرسعمذ بارمذ؟         ) يةنع اهللا هةممعدعن بىيىك    (“ظةآبةر

ر . دةص سورعدع ا آع ةن ظعسالم دعنعغ ةم م ةدع ظعبنع هات دعن  ؤةدعمظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حعرايع  ص
أردىم   انلعقعنع آ ةن بولغ ذنعث خذرس دع،ظ ةيغةم.  دئ االمص ذحراص  «: بةر ظةلةيهعسس ة ظ ث غةزعصعض اهللا نع

  . دئدع» توغرا يولدعن ظئزعص آةتكةنلةر خرعستعظانالردذر. آةتكةنلةر يةهذدعيالردذر
ع نةفعيل  ةمر ظعبن ع ظ د ظعبن دذ عزةيع ةت قعلعنع داق رعؤاي ىم  : دعن مذن ر تىرآ ذنعث بع ذ ؤة ظ ظ

سةن اهللا نعث غةزعصعضة    : دا، ظذنعثغا يةهذدعيالر    هةمراهلعرع هةق دعننع ظعزدةص شام دعيارعغا بارغان حاغ        
ةن    ا آعرةلمةيس ذدعي دعنعغ ة يةه دع،ظذحرعمعغعح ذ .  دئ ةن    : ظ ةك قاحعم عدعن ب ث غةزعص ةن اهللا نع دع  ،م . دئ

ةن  ا آعرةلمةيس تعظان دعنعغ ة خرعس ة ظذحرعمعغعح ان آأرعشعض ث يام ةن اهللا نع تعظانالر س ذنعثغا خرعس  ،ظ
دع ذ . دئ ةن  : ظ ا آعرم م ذ دعنغ ةن ظ ذش ؤة      ،ةيم ذتقا حوقذن ث ب ص، ظأزعنع ةلعؤعنع رةت قعلع ذالرنعث ت  دةص ظ

 حىنكع، . لعرع خرعستعظان دعنعغا آعردع    هظةمما ظذنعث هةمرا  . مذشرعكالرنعث ظئتعقاتلعرعدعنمذ يعراقالشتع  
ئقعن آأرضةن ظعدع    قارعغاندا  عغاؤاقعتتا خرعستعظان دعنعنع يةهذدعي دعن    ظذالر شذ  ان خرعستعظ . هةقعقةتكة ي

دع    ار ظع ذ ب ع نةؤفةلم ة ظعبن دة ؤةرةق ث ظعحع ةيغةمبةر   . بولغانالرنع االم ص ةد ظةلةيهعسس دة مذهةم نةتعجع
  . ظذ، اهللا نعث حىشىرضةن ؤةهعسعضة ظعمان آةلتىردع. بولغاندعن آئيعن اهللا ظذنع هعدايةت قعلدع

   ظأز ظعحعضة ظالغان مةزمذنالر توغرعسعدا“فاتعهة”سىرة 
ةرآ   ةتتعن ت ة ظاي ان         يةتت ة ظالغ أز ظعحعض ةتلعرعنع ظ ا سىص ث آاتت ىرة اهللا نع ذغ س ذ ظذل قان ب عب تاص

ع            ةت آىنعن ذغالش ؤة قعيام ةش، ظذل ع مةدهعيعل ةن اهللا ن اش بعل عملعرعنع ظات ىزةل ظعس ث ض ذص، اهللا نع بول
كة، اهللا         دعنال تعلةش ةقةت ظأزع ةتلعرعنع ص دعلعرعنعث هاج ة، اهللا بةن ةن بعرض لعتعش بعل اال ظةس غعال تاظ

مانعي     ي ةقلعي ؤة جعس ث ظ قا، ظأزعنع ىح ئلعنعش ث       آ اجعزلعقعنع اهللا نع ةي، ظ ةص آةتم ة آأرةثل ـ قذؤؤعتعض
ر دةص           عتعنع بع ةت سىص ذنعث ظذلذهعي قا، ظ العس قعلعش ذنعثغعال خ ادةتنع ظ قا، ظعب راص قعلعش دا ظئتع ظالدع

ذ قا، ظ ذص قتونذش ع بول اآع ظوخشعش ئرعكع ي ص، قئنعث ش اك دةص بعلع ذنع ص عدعن ظ دة لعش ةت آىنع عيام
ةقؤادار آعشعلةر بعلةن جةننةتلةردة بعللة                 صةيغةمبةرلةر ؤة صةيغةمبةرلةرنعث ظةضةشكىحعلعرع، شئهعتالر، ت
أز             ارلعق نذرغذن مةزمذنالرنع ظ بولذشقا يةتكىزعدعغان توغرا دعنغا باشالص قويذشعنع ظأتىنىص سوراش قات

ةر بعلةن بعللة بولذش ظىحىن ياخشع       شذنداقال قعيامةت آىنعدة ياخشع ظعش     . ظعحعضة ظالعدذ  قعلغان ظادةمل
ان         دا ماثغ ذق يولع ارةت ظازغذنل تعظانالردعن ظعب ذدعي ؤة خرعس نع، يةه قا رعغبةتلةندىرىش الرنع قعلعش ظعش
أز     نع ظ ولالردعن ظاضاهالندذرذش ان ي ىن يام لعق ظىح ذص قالماس ة بول ع بعلل ةت آىن ةن قعيام علةر بعل آعش

  .ظعحعضة ظالعدذ
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 |M ôϑ yè ÷Ρ r&   غا خاس قعلعشتاظاال دةص ظعنظام قعلعشنع اهللا “سةن ظعنظام قعلدعث”دئضةن سأزدة، 
 Ÿω uρ t Ïj9 !$Ò9$#  غا خاس قعلماسلعق ؤة تاظاال اهللا ئتعشنعؤدئضةن سأزدة ظازدذرذ 

   توغرعسعدا بئرعلضةن رةددعية قةدةرعيةحعلةرضة
 دئضةن ظايعتعدة، ظعنظام قعلعشنع ظأزعضة )عغنباشل(سةن ظعنظام قعلغانالرنعث يولعغا  تاظاالاهللا 

ان زات اهللا بولسعمذ   ةزةص قعلغ ةرنعثخاس قعلعش ؤة يةهذدعيالرغا غ ذحراص آةتكةنل كة ظ  دئضةن غةزةص
ةر  «ظايعتعدة ظأزعنعث غةزةص قعلغانلعقنع آةلتىرمةي،    ذحراص آةتكةنل  دةص سأزنع ظعضعسعز »غةزةصكة ظ

  !ةك ماهعرلعق ـ هةآةلتىرضةنلعكع نئمة دئضةن يىآس
ع شذآع   ةزةص قعلغانلعقعنعث دةلعل ذدعيالرغا غ ةؤمنع  : اهللا نعث يةه ذحرعغان ق ة ظ ةنعث غةزعصعض الل

  .))1ظذالرنعث دوست تذتقانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟
شذنعثدةك، هةقعقةتتة خرعستعظانالرنع ظازدذرعؤةتكةن زات اهللا بولسعمذ ظئزعص آةتكةنلعكعنع ظذالرغا     

 دةص بايان قعلعشعمذ اهللا نعث ظايةتلةرنعث مةنعسعنع يىآسةك ماهعرلعق       ئزعص آةتكةنلةر ظخاس قعلعص   
اتع   ر ظعسص ة بع ةنلعكعنعث يةن ذحع ظعك ان قعلغ ةن باي دعن  . دذربعل اآع ظذنعث الش ي ا باش وغرا يولغ ت

  .نعث قولعدا ظعكةنلعكعنعث دةلعلع تأؤةندعكع ظايةتلةردذرتاظاالؤئتعش اهللا ذظازدذر
دذ   تاظاالاهللا   قذحعدذر،   ) هةقعقعي (كع اللة هعدايةت قعلعدعكةن، ظذ          نعآعم:  مذنداق دةي هعدايةت تاص
ع   ةيلعدعن   (آعمنعك ةلع تىص ان ظةم ان يام تنع     ) قعلغ ةتكىحع دوس ول آأرس ذنعثغا ي ةن، ظ ة ظازدذرعدعك الل

  .))2هةرضعز تاصالمايسةن
االاهللا  ة  تاظ دذ   يةن داق دةي ة  : مذن عنع هعداي ان آعش ذالرنع    اهللا ظازدذرغ دذ، اهللا ظ ذحع بولماي ت قعلغ

  .))3ضذمراهلعقلعرعدا قويذص بئرعدذآع، ظذالر تئثعرقاص يىرعدذ
دعن        اآع ظذنعث لعغذحع ي ا باش وغرا يولغ ث ت ةردة اهللا نع قا ظايةتل دعن باش ةت ؤة ظذنعث ذ ظاي ب

دذ ةنلعكعنع بعلدىرع ذحع زات ظعك ةر. ظازدذرغ ةردة قةدةرعيةحعل ذ ي قا ب عن )4(شذثالش ة صعرقعس عث هةمم
دذ      أزع تالالي ع ظ ذق يولعن اآع ظازغذنل ع ي وغرا يولن انالر ت الالش     . ظعنس ع ت ان يولن اآع يام ع ي ع يولن ياخش

عدذر  انالرنعث خاهعش ةس      . ظعنس عدةك ظةم ا ظةقعدعس ةن خات دذ دئض عدعن بولماي عزمذ اهللا تةرعص ذ هةرض ذ . ب ب
دع        ذرظاننعث ظعحع ة ق ا ظةقعدعسعض ذ خات ث ب عرقعدعكعلةر ظأزلعرعنع رعش     ص ةرنع بئ ل مةنعل أص خع كع آ

دذ   ةرنع دةلعل آةلتىرع ابعه ظايةتل ان مذتةش اللعقع بولغ ةن ظ ظ. ظئهتعم ة بئرعلض ىن رةددعي ذق وأزلعرع ظىح ح
  .هةقعقةتنع ظعزدعمةيدعغان ظازغذن ظادةملةرال مذشذنداق قعلعدذ. ظايةتلةرنع قويذص قويعدذ

ةن داق دئيعلض تة مذن دعكع«: هةدعس ذرظاننعث ظعحع علةر ق رعش س ةرنع بئ ل مةنعل أص خع  آ
ةرنع آأر   علعؤالغان ظادةمل ة ظئس ان ظايةتلةرض اللعقع بولغ عظئهتعم ذالر اهللا عس ث لةر، ظ دعكع تاظاالنع تأؤةن

دة  ار    ظايعتع ةل ب دا آئس ذالرنعث دعللعرع ةردذر  ال دةص ظات))5ظ ان ظادةمل ةزةر    . غ ذالردعن ه علةر ظ س
  .»ظةيلةثالر

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14جادةلة سىرة مذ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة آةهف ) 2(
  . ـ ظايةت186سىرة ظةظراف ) 3(
   .ةصاظعتمذسذلمانالر ظعحعدعكع قازا ؤةقةدةرنع ظعنكار قعلعدعغان، ظعراقتعن حعققان بعر ) 4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10سىرة بةقةرة  )5(
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االاهللا  دذ  تاظ داق دةي ار    دعللع:  مذن رعلعك ب دا ظةض ل   (رع ذمراهلعققا مايع ةنع ض علةر ) ي عتنة   آعش ص
أز ر اش ؤة ظ عدذ  اقوزغ ة ظةضعش ابعه ظايةتلةرض ىن، مذتةش رعش ظىح ة بئ ة مةن ع بويعح ابعه (ي ةنع مذتةش ي

  .)1()ظايةتلةرنع ظأز نةصسع خاهعشع بويعحة حىشةندىرعدذ
ةتتعن حةتنعضةن آعشعلةر تاظاالاهللا  دا هةقعق ا شىآرع قذرظان وق     غ اآعتالر ي دعغان دةلعل ـ ص .  ظعزدةي
ع، ايرعش    حىنك ع ظ ذق يولعن ةن ظازغذنل ول بعل وغرا ي اتعلنع، ت ةن ب ةق بعل ذرظان ه ةن ق ىن حىشىرىلض .  ظىح

ر  دا بع ذر    قذرظان ذ يوقت دعغان ظايةتلةرم ت آئلع ة زع ع، . ـ بعرعض ةن   حىنك ةت بعل نع هئكم ة ظعش ذ هةمم  ظ
  .دهعية ظوقذلعدعغان اهللا تةرعصعدعن حىشىرىلضةندذرقعلغذحع، بارلعق مةؤجذداتالر تةرعصعدعن مة

   دئيعش توغرعسعدا“نظامع” ظوقذلذص بولغاندا “فاتعهة”سىرة 
ىرة  ة”س عنعث  “فاتعه ان آعش ع ظاثلعغ قعالرنعث ظوقعغعنعن ذماي باش أزع ظوق ع ظ ة” ن ث “فاتعه  نع

ةقسةتلعرعمعزنع ظعجابةت    دئضةننعث مةنعسع تعلةك ـ م   “نظامع”.  دئيعشع مذستةهةبتذر“ظامعن”ظاخعرعدا 
 دئيعشنعث مذستةهةب ظعكةنلعكعنعث دةلعلع ظعمام        “نظامع”نعث ظاخعرعدا    “فاتعهة”. قعلغعن دئضةنلعكتذر 

عدذر        ان هةدعس ةت قعلغ ةردعن رعؤاي ع هةج ل ظعبن ث ؤاظع زع قاتارلعقالرنع ذداؤذد ؤة تعرمع ةد، ظةب ذ . ظةهم ظ
 Î مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  : مذنداق دئدع  ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ Ò9 $#     ،نع ظوقذص بولذص

 دئضةندة ظاؤازعنع يذقعرع آأتىرىص   “ظامعن«”يةنة بعر هةدعستة    .  دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم  “ظامعن”سوزذص  
   . دئيعلضةن»دئدع

 Îصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  : ظةبذهىرةيرة ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ Ò9 $#     نع ظوقذسا، بعرعنحع
ص      ذدةك قعلع دعكع آعشع ظاثلعغ االمنعث يعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص امعن”سةص ىك دةي  “ظ ع ظىنل عن  ،تت

  . )2( دئضةنلةرمذ بار، دئضةن ظاؤاز بعلةن مةسحعت تعترةص آئتةتتع“ظامعن”. دةيدذ
ةيغةمبعرع   ظع  : بعالل رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا     نع مةندعن   “ ظامعن ”! اهللا نعث ص

  .  دئضةنلعكعمذ رعؤايةت قعلعنغان،بذرذن دةؤالمعغعن
ةر سادعق قاتارلعقالرنعث       دئضةندة سأز ظعحعدعكع  “ظامعن ”ظةبذنةسرعل قذشةيرع، هةسةن ؤة جةظف

   . نع ظعككع قئتعم ظوقذغانلعقعنع دةلعل آةلتىردع“م”
ة   عرتعدعكع ظادةملةرض ث س تةهةبتذر   “امعنظ”نامازنع يعش مذس ع دئ ذ   . ن ة ظ ذغان آعشعض از ظوق نام

ام بولسذن  اآع ظعم ذغان بولسذن، ي از ظوق از . آعشع مةيلع يالغذز نام دا قعلعص نام اآع ظعمامغا ظعقتع ؤة ي
ذن    ذغان بولس امعن ”ظوق ىننةتتذر   “ظ يعش س ع دئ ذهىرةير   . ن ع ظةب ذنعث دةلعل ذ ب ذ ظةنه نعث ة رةزعيةلاله

ا ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعكع هةدعسعدذر المدعنص ان تأؤةن ةت قعلغ ام «:  رعؤاي امعن”ظعم علةرمذ “ظ ة، س  دئس
 دئضةنلعكعضة ظذدذل آةلسة    “ظامعن ” دئضةنلعكع صةرعشتعلةرنعث    “ظامعن ”آعشعنعث  بعر  .  دةثالر “ظامعن”

  .»ظذ آعشعنعث ظعلضعرع قعلغان ضذناهلعرع آةحىرىلعدذ
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس دذنعث مذنظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي رعثالر «: داق دئض بع

 دئضةنلعكع  “ظامعن ” دئسة، ظعككعسعنعث بعرعنعث       “ظامعن” دئسة، صةرعشتعلةر ظاسماندا     “ظامعن”نامازدا  
                                                 

  .ةتنعث بعر قعسمع ـ ظاي7سىرة ظال ظعمران ) 1(
دذ     “ظامعين”هةنةفعي ؤة مالعكعي مةزهعبعدة     ) 2( دة دةي ع مةسظذدنعث        .  نع ظعحع دذلاله ظعبن ع ظاب ذالرنعث دةلعل دعغان ت     :ب دة دةي ام ظعحع ار؛   ظعم ة ب أت نةرس

ارلع           دذ قات ةنا لةآةلهةم امعين ؤة رةبب م، ظ انعر رةهع معلالهعر رةهم م، بعس ةيتانعر رةجع ع معنةشش ذزذ بعلاله أز ،قالرظةظ ةن س ذ توغر . عدذر دئض ذثا ب ق ذل ذش
  .ت. مذسذلمانالر ظعحعدة زعددعيةتلعشعشنعث ياآع ظأز ظارا آةمسعتعشنعث هاجعتع يوق
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ث   ة بعرعنع امعن”يةن ة،   “ظ ذدذل آةلس ة ظ امعن” دئضةنلعكعض ةن “ظ ةنلعك بعل عنعث    دئض ذ آعش عرع ظ ظعلض
دذ   ذناهلعرع آةحىرىلع ان ض ذن . »قعلغ امعن”عث ظ تعلةرنعث   “ظ ةنلعكع صةرعش امعن ” دئض ة  “ظ  دئضةنلعكعض

ةنلعك  ذدذل آةلسة دئض امعن”ظ ةن   “ ظ اآع ظعخالس بعل ةت قعلعنعشتا ؤة ي اآع ظعجاب ذدذل ي دئضةن ؤاقعت ظ
  . دئضةنلعكتذر،دئيعشتة ظذدذل آةلسة

 Ÿωظعمام«: ظعمام مذسلعم آعتابعدا ظةبذمذسانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        uρ t Ïj9 !$ Ò9 $#  

  .» دةثالر، اهللا سعلةرنعث تعلةآلعرعثالرنع ظعجابةت قعلعدذ“ظامعن”دئسة، سعلةر 
زع ام تعرمع امعن”: ظعم ةنلعك   “ظ اث دئض ةردة قويمعس دعمعزنع ي ث ظىمع ع بعزنع ةننعث مةنعس  دئض

دذ دذ،بولع عنع.  دةي ذنعث مةنعس العمالر ظ اندعكع ظ أص س ذنداقال آ ع اهللا: ش ث ! ظ ةك ـ              بعزنع تعل
   . دةيدذ،دئضةنلعك بولعدذ! مةقسةتلعرعمعزنع ظعجابةت قعلغعن

 .نعث تةصسعرع تىضعدعسىرة فاتعهةنعث مةرهةمعتع بعلةن تاظاالاهللا 
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  سىرة بةقةرةنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  

ةد ام ظةهم ةظع، ظعم زع ؤة نةس لعم، تعرمع ارلعقمذس ذ قات ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  دعنالر ظةب
ثالرنع قةبرعستانلعق ىسعلةر ظأي«:  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعثصةي

اثالر ذثالر ! قعلعؤالم ةرةنع ظوق ىرة بةق ع، .س ةيتان    حىنك ة ش ذرغان ظأيض ذص ت ةرة ظوقذل ىرة بةق س
  . »آعرمةيدذ

 ظاثلعنعص ةىرة بةقةرشىبهعسعزآع س«: مذنداق دةيدذ ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ
  . »تذرغان ظأيدعن شةيتان قاحعدذ

ام دارعمع  دا  ظعم ث آعتابع داق    ي ظأزنع ذنعث مذن ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذلاله ظعبن ظاب
ةنلعك دذ عندئض ةت قعلع ةيتان ظ     «: ع رعؤاي دعن ش دعغان ظأي ذص تذرع ةرة ظوقذل ىرة بةق ئتع رذوسس غان ص

  . »حعقعص آئتعدذ
ع رعؤايةت عنابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكظيةنة ظعمام دارعمعي، 

نكع ظعككع   عيئ آدعنظذنعث ، نعث بئشعدعن تأت ظايةت، ظايةتذلكذرسع    ةحعدة سىرة بةقةر    ئآ«: قعلعدذ
ظوقذغان ظادةمنعث ظأيعضة    ، ع ظون ظايةت    ظظايةت ؤة سىرة بةقةرةنعث ظاخعرعدعن ظىح ظايةت بولذص جةم         

  . »آعرمةيدذةيتان شة حئشذ آ
 لعشالمايدذنقعئغا شةيتان ي حاقعلعرع- شذ آىنع ظذ ظادةمضة ؤة ظذنعث باال«: يةنة بعر رعؤايةتتة

دذ       ؤة ىز بةرمةي ش ي رةر ظع دعغان بع ان آأرع ادةم يام ذ ظ عؤالغان     . » ظ ن حاصلعش ةت جع ون ظاي ذ ظ مذش
  . آعشعضة ظوقذلسا، ظذ آعشع ظوثشعلعص آئتعدذ

ة    ةظعد ص ع س ةهل ظعبن ةنلعكعنع   س داق دئض االمنعث مذن ةتيغةمبةر ظةلةيهعسس دذرعؤاي :  قعلع
قتعسع سىرة ذرع نعقذسعزآع قذرظاننعث يعبهىتعسع بولعدذ، شقذرع نعقذنعث يعهةممة نةرس، شةآسعز«

سىرة  .  شةيتان آعرمةيدذ  عضعحة  ظوقذغان ظادةمنعث ظأيعضة ظىح آئح    عدةسىرة بةقةرةنع آئح  . بةقةرةدذر
  . » شةيتان آعرمةيدذآىنضعحةظىح  ظادةمنعث ظأيعضةظوقذغان بةقةرةنع آىندىزع 

ارلعق ظعمام تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة         الر ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق      قات
بعر يةرضة ظةؤةتمةآحع     عر قوشذننع ب  ظاز ع سان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

دع  ذص تةييارلع االمص. بول دعن  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرنعث ظعحع ذندعكع ظادةمل ر ظادة قوش ةر بع ث  ه منع
ك ياد دعن قانحعلع انلعقعنععلقذرظان ةآحع بوغ ذص بعلم ذالر ل رنعظ ذرظاننع  -  بع ةص ق ذظوق بعرل ص ذت

ذرظاننع قانحعلعك !النعاظع ص دة، -آةلدع ظعحعدعكع ظةث ياش بعرسعنعث قئشعغا ظذالرنعث   سةن ق

    ظايةت286         سىرة بةقةرة      مةدعنعدة نازعل بولغان  
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ا مةن ماؤذ ماؤذ سىرعلةرنع ؤة سىرة بةقةرةنع ياد         : ياشظذ  . ؟ دةص سورعدع   ظالدعث قاياد  دةص ، ظالدعم ق
اؤا ةردعبج االم.  ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن «: ص ا س تعنال يادق ةرةنع راس ىرة بةق ذ؟ س دةص » ظالدعثم

) ظذنداق بولسا  («:  ظذنعثغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دةص جاؤاب بةردع  ،شذنداق: ظذ ياش . سورعدع
 ظذالرنعث ظعحعدعكع هأرمةتكة سازاؤةر بعرسع، اهللا نعث      .  دئدع »باشلعقع بولغعنسةن بذ قوشذننعث  

امع ةن        ن ذنالردا تةآعتلةنض ان مةزم ة ظالغ أز ظعحعض ةرة ظ ىرة بةق ةن س ةنكع، م ةم قعلعم ةن قةس  بعل
دع،ظعشالرنعث هأددعسعدعن حعقالماي قئلعشتعن قورقذص ظذنع ظأضةنمعضةن ظعدعم  ةنشذنع.  دئ  ث بعل

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر«: ص عنعث  س ذرظاننع ظأض ذص ت الر ؤة ق ةن، ظوق ذرظاننع ظأضةنض ذرذثالر، ق
ذرغان،   ذص ت ان آعشع  ظوق ةل قعلغ ذنعثغا ظةم ان    ظ ار قاحعالنغ دعغان ظعص اراص تذرع قا ت ذرعقع ظةتراص ، ص

اغزعنع   قذرظاننع ظأضعنعص، ظذنعثغا ظةمةل قعلمعغان آعشع ظع    . )1( ظوخشايدذ قذتعغا  صارنع قاحعالص ظ
  . )2(دئدع»  ظوخشايدذقذتعغاتعص قويغان ئحعث ظ

ع ه  ةظعد ظعبن ذخارع، س ام ب رةىظعم ذنعث  زةي ذ ظةنه ةنلعكعنع   رةزعيةلاله داق دئض ةتمذن  رعؤاي
دذ ذص،       : قعلع اغالص قوي ا ب ع يئنعغ ع ظئتعن ر آئحعس ذ بع ازداظ ةرةنع  نام ىرة بةق دع،   س ذؤاتقان ظع ظوق

، ظئتعمذ حأضعلةشتعن    ظعدع ظذ سىرة بةقةرةنع ظوقذشتعن توختعغان      . ةص آةتتع  تويذقسعز ظئتع حأضعل    
ةرةنع ظوقذشقا باشلعغان . توختعدع  ة سىرة بةق ة حأض ظعدعظذ يةن . ةشكة باشلعدعلع، ظذنعث ظئتع يةن

ظذ سىرة بةقةرةنع ظاندعن  . توختعدعحأضعلةشتعن  ، ظاتمذ   دعظوقذشتعن توختع ظاندعن ظذ سىرة بةقةرةنع     
دعا باشلعظوقذشق ذ، ظغان ظع ذنعث . ة باشلعدعكةشلع حأضاتم ةهيظ ئقعن  اي ا ي  ظعسعملعك بالعسع ظاتق
ةردة  ذ ي دع، ظ ةتكىزىص قويذش بالعسعغا ظاتنعثظع ان ي ذص، عدزعي ازنع(عن قورق ظاخعرالشتذرذص، ) نام

ةل  عنع س راقبالعس دع يعراققع ةص قوي دع ،  دة- يأتك مانغا قارع أتىرىص ظاس عنع آ ر (. بئش ة بع يةن
تذ   ذص قاص ةيدا بول ذتالر ظاسماندا ص دعغان بذل ارقعراص تذرع ر نةرسة ص راقالردةك بع دة حع ة ظعحع . رعؤايةتت

 عدة آئحظةتعسع   ظذ . )ظاندعن ظذ بذلذتالر هةتتا ظذ آأرةلمعضىدةك دةرعجعدة يذقعرعغا ظأرلةص آئتعصتذ              
االم     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس الرنع ص ةن ظعش ىز بةرض أزلةصغاي ةردع  س ةيغةمبة. ب االمص ع «: ر ظةلةيهعسس ظ

: ظعبنع هىزةير   .  دئدع  » سىرة بةقةرةنع ظوقذشنع داؤامالشتذرعؤةرضةن بولساث بوالتتع         !زةيرةىظعبنع ه 
عن عدتعش ئظاتنعث ظذنع دةسسعؤ  مةن.  ظوغلذم يةهيا ظاتقا يئقعن يةردة ظعدع!ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع  «

ذم ةهيانع . قورقت ةن ي عمعقيعراقم ذص بئش ةص قوي ام، راق يأتك مانغا قارعس أتىرىص ظاس دة نع آ ظعحع
ةيدا بولذص قاصتذ             ذتالر ظاسماندا ص ذتالر  ظاندعن  . حعراقالردةك بعر نةرسة صارقعراص تذرعدعغان بذل  ظذ بذل

:  ظذنعثدعنصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. عدئد» دةك دةرعجعدة ظأرلةص آةتتعضىعهةتتا مةن ظذالرنع آأرةلم
 دةص جاؤاص    »ياق «: زةيرة ىظعبنع ه  . دةص سورعدع » عنع بعلةمسةن؟ كظذ بذلذتالرنعث نئمة ظعكةنلع   «

ةردع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ب دعص داق دئ ذ «:  مذن ذت(ظ اؤازعثنع تعثشاش  )الربذل ا سئنعث ظ  بولس
، ظةضةر سىرة بةقةرةنع ظوقذشنع داؤامالشتذرعؤةرضةن بولساث،       دذرظىحىن ساثا يئقعنالشقان صةرعشتعلةر  

دعغا ظا    صةرعشتعلةر آعشعلة   تاث  هالةتتة آعشعلةر ظذالرنع ظاشكارا آأرضةن        ،  لماي الردعن ظأزلعرعنع دال
  . » بوالتتعانظاتق

                                                 
ذرظاننع ظأض      ) (1 ةندةك، ق ذراق بةرض ذش ص ة خ ذ آعشعلةرض ان قذتعم ار قاحعالنغ ة ظأزلةشت عنعظعص ذنع ظأزعض ع    ىص ظ عدا ياخش علةر ظارعس ذ آعش ةن ظادةمم رض

  . ظعشالرنع ظومذمالشتذرعدذ
ذرظاننع ظأض          شذ قذتعنعث ) 2( ةندةك، ق ذراق بةرمعض داق ص ئح قان ة       عنع ظعحعدعكع ظعصارمذ آعشعلةرضة ه قا آعشعلةرض ذ، باش ان ظادةمم ةل قعلمعغ ذنعثغا ظةم ص ظ

  . يةتكة هئحقانداق صايدا بةرمةيدذظعؤة جةمع
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ةزعلةتل      ذرظاننعث ص االممذ ق ع س عم ظعبن د قاس ام ظةبذظذبةي دا   عظعم ان آعتابع عدا يازغ رع توغرعس
  . مذشذ هةدعسنع يذقعرعقعغا ظوخشاش رعؤايةت قعلغان
  ننعث صةزعلعتع توغرعسعداسىرة بةقةرة ؤة سىرة ظال ظعمرا

د، ظعمام ظةهمةد دذلاله ظعبنع بذرةي دذعنعث ظاتعسعظاب : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع
ان    داق دئضةنلعكعنع ظاثلعغ ذنعث مذن ذرذص، ظ دا ظولت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنع ةن ص دعمم :  ظع

عنعش بةر   « ذنع ظأض عنعثالر، ظ ةرةنع ظأض ىرة بةق ذركةتعس ذنع . ت لعكظأضةنمةظ رةتس ذنع . تذر هةس ظ
ظازراق  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     . »دذتةسعر قعاللماي    سئهعرلعرع    نعثرضةرلةر عظوقذغان آعشعضة سئه  

ة  توخت ؤئلعص، يةن دع  ع داق دئ ع ظأض      «: مذن ال ظعمرانالرن ىرة ظ ةرة ؤة س ىرة بةق علةر س ثالر، عنعس
ذردذر  عشىبه ىرة ظعككع ن ذ ظعككع س ذر خ . سعزآع ب ذ ظعككع ن ةكب اآع ظعككع ذددع ظعككع بذلذتت  ي

 بعر توص قذشتةك بولذص، ظذ ظعككع سىرعنع  ظذحقانبعرسعضة يئقعن تعزعلعص      ياآع بعرسع  سايعؤةندةك
ع  داعر قةبظأضةنضةن آعشعضة قعيامةت آىنع ساية تاشاليدذ، قعيامةت آىن ةر يئرعلغان ؤاقتع ذرظان ل  ق

: ثمذ؟ دةص سورايدذ، ظذ آعشع    عدع مئنع تونذم سةن: ظذنعثغا ظورذق ظادةمضة ظوخشاش بولذص ظذحراص   
ئنع تونذم ةن س اؤاعدعم دذبم دةص ج ذرظان”.  بئرع ع: “ق ام، مئن ةن بولس ةن دةص م ئنع  ظوقذيم س
دىزلعرع ظذسس  رع ظ ذآىن ةمرا  ذز، آئحعلع ان ه عز قويغ ارةتحع     هعيقذس ة تعج ةن، هةمم ذرظان بولعم ث ق

ىن    ةنمذ بىض ةن، س ارعتع بعل ةنثارعتعنعث تعجظأزةثظأزعنعث تعج دذ  بعل ةن  . بولعسةن دةي ذنعث بعل  ش
ظذنعث بئشعغا    .ظعضعدارحعلعق ظذنعث ظوث قولعغا، مةثضى هايات قئلعش ظذنعث سول قولعغا بئرعلعدذ     

آعيعم  دذ، ظذنعث ظانعسع بعلةن ظاتعسعغا دذنيادا تئصعلمايدعغان ظعككع قذرعلىرىدعيهأرمةت تاجعسع آ
دذ عآ ع. يدىرىلع ذ ظعككعس ة نئم : ظ ةر بعزض ذ آعيعمل ىن ب دىرىيدعآ ة ظىح ورايدذ ؟عل ذالر. دةص س : غاظ

ذ آ     ىن ب ةنلعكع ظىح ذرظاننع ظأضةنض ةرزةنتعثالر ق علةرنعث ص ات  عس ة مذآاص دا يعم سعلةرض ظورنع
دع اؤا آةيدىرىل دعن. دذلع بئرعبدةص ج ةتنعث  :  بالعغاظان ذغعن، سةن جةنن ذرظاننع ظوق دة سةن ق ظعحع

.  دئيعلعدذ  )الرنعث قايسعسعنع خالعساث شذنعثغا آعرضعن       عهذجر عكعسةن جةننةتنعث ظعحعد  (يىرضعن  
ذرظاننع ت ذ ق ذن، ئظ اآعز ظوقذس دة   ي ةر ظعحع دا جةننةتل ذغان ؤاقتع ذرظاننع ظوق ذن، ق تا ظوقذس   ظاس

  . »ع ظأرلةصال تذرعدذسدةرعجع
ة دا يةن ذ مةزمذن ةد، ظةبذظومام  مذش ام ظةهم ةت   ة ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن  باهعلعنع

دذقعل دعم: ع ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذرظاننع «: م علةر ق س
اظةت قعلعدذ         قذرظان   قذرظاننع ظوقذغان آعشعضة    حىنكع،ظوقذثالر،   سعلةر سىرة    . )1( قعيامةت آىنع شاص

عككع   ظذ ظعككعسع خذددع ظ   حىنكع، ؤة سىرة ظال ظعمراندعن ظعبارةت ظعككع نذرنع ظوقذثالر،      ة  بةقةر
ذص           تةك بول وص قذش ر ت ذحقان بع زعلعص ظ ئقعن تع اآع ي ايعؤةندةك ؤة ي ة س ع دان اآع ظعكك ةك ي  بذلذتت

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظاندعن  . » قعيامةت آىنع داؤالعشعدذ   ظىحىن ، قذرظان ظوقذغان آعشع     آئلعص
 ذماي تاشلعؤئتعش ظذنع ظوق. تذركةتع بةرشسعلةر سىرة بةقةرةنع ظوقذثالر، ظذنع ظوقذ «: مذنداق دئدع 

  . » تةسعر قعاللمايدذ)سئهعرلعرع(رضةرلةرنعث عظذنع ظوقذغان آعشعضة سئه. رةتتذرهةس
ذ    ة مذش ةد يةن ام ظةهم داظعم ةت  ا نمةزمذن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةبظاننعث مذن ع س ؤاس ظعبن

 ؤة قذرظان قعيامةت آىنع«: ظاثلعدعم  مذنداق دئضةنلعكعنعمةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: دذعقعل
                                                 

 .قذرظاننع ظأضةنضةن ؤة ظوقذغان آعشعضة شاصاظةت قعلعص، دوزاخقا اليعق بولذص قالغان بولسا، جةننةتكة ظئلعص حعقعدذ) 1(
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دعغا سىرة بةقةرة بعلةن سىرة ظال         . لعدذ ىرى آةلتظذنعثغا ظةمةل قعلغان آعشعلةر  ظذ آعشعلةرنعث ظال
مةن ظذ معسالالرنع    . ص بةردع ىرىظذ ظعككع سىرعضة ظىح دانة معسال آةلت      دةص، ظاندعن    ظعمران آئلعدذ 

يةنع  (ظذ ظعككع سىرة    «: ئدعدصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم معسال آةلتىرىص مذنداق . نتذص قالمعدعم ذظ
ارا      ) سىرة بةقةرة ؤة سىرة ظال ظعمران      ظعككع بذلذتتةك، ياآع ظوتتذرعسع صارقعراص تذرعدعغان ظعككع ق

ذحقان    زعلعص ظ ئقعن تع اآع ي ايعؤةندةك ي وص س ر ت ذصبع ئلعصقذشالردةك بول ذغان آعشع  آ ذنع ظوق  ، ظ
  . »ؤالعشعدذةد) قعيامةت آىنع (ظىحىن

كع ع ظعكةنل ظالعمالرنعث هئحقانداق ظعختعالصع يوقدةمةدعنعدة حىشكةنلعكعسىرة بةقةرةنعث 
  توغرعسعدا 

آىندة   قورقذثالرآع، ظذ  ) يةنع قعيامةت آىنعدعن(سعلةر شذنداق بعر آىندعن  سىرة بةقةرةنعث   
دة مةدعنععسع  هةممدئضةن ظايعتعدعن باشقا ظايةتلةرنعث ))1سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر

بذ مةدعنعدة حىشكةن سىرعلةرنعث     . حىشكةن بولذص، بذ هةقتة ظالعمالرنعث هئحقانداق ظعختعالصع يوق          
دات سىرة بةقةرةنع قذرظاننعث حئدعرع دةص عخالعد ظعبنع مةظ. ظعحعدعن تذنجع بولذص حىشكةن سىرعدذر

  . )2(ظاتايتتع
ؤة معث خعل يامان ظعشالردعن سىرة بةقةرةنع معث خعل خةؤةر، معث خعل بذيرذق          بةزع ظالعمالر 

  . لةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان دةيدذعدعغان حةآلعمايتوس
العمالر بذ سىرعنع               6221،  ظايةت 281قذرظاننعث ظايةتلعرع ظىستعدة تةتقعق ظئلعص بارعدعغان ظ

  .  تاصقان دةيدذب هةرصتعن تةرآع25500آةلعمة، 
ةتاذرةيج، ظعبنع ج اس رةزعيةلالهذ ظة دعن ظ ذماظعبنع ظابب داق نه ةت نعث مذن دئضةنلعكعنع رعؤاي

  . »سىرة بةقةرة مةدعنعدة حىشكةن«: قعلعدذ
: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ مذنداق نعث رةزعيةلالهذ ظةنهذماظابدذلاله ظعبنع زذبةيعر، خذسةيف

  . »سىرة بةقةرة مةدعنعدة حىشكةن«
مةدعنعدة حىشكةنلعكعدة   عنعث  ظارعسعدا بذ سىر  الرتةصسعرشذناسشذنعثدةك بارلعق ظعمامالر ؤة   

وق  تعالص ي داق ظعخ ةردةؤ. هئحقان ةذظي، ظعبنع م ع تب ةت   مةرسةدنعثظعبن داق دئضةنلعكعنع رعؤاي  مذن
: آئحعككةنلعكلعرعنع آأرىص، ظذالرنع ) بعر ظعشتا (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعنعث    : قعلعدذ

علعرع  « ةرةنعث ظعض ىرة بةق ع س اقعردع» !ظ ةن . دةص ح ةم ذنداق دةص  ص االمنعث ش يغةمبةر ظةلةيهعسس
انلعقع ةينعحاقعرغ ازن هذن ا عتع غ دة بولغ ةن  آىنع ذمان قعلعم ةي. نمعكعن دةص ض ازن هذن ع عتع غ آىن

اراص قاح     ا ق ذص ظارقعغ االقزادة بول عدعن ظ ةن زةربعس عز بةرض عرالرنعث تويذقس ذلمانالر آاص دا مذس قان
: روهالندذرذش ظىحىن   ظابباس ظذالرنع   . عرعشقا بذيرذدع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظابباسنع ظذالرنع حاق    

 بةيظعتعنع  )3(اندةرةخنعث ظاستعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا رعزؤ      يةنع  (! ظع دةرةخنعث ظعضعلعرع  «
شذنعث   دةص حاقعردع،     »!ظع سىرة بةقةرةنعث ظعضعلعرع       «: يةنة بعر رعؤايةتتة     . »!بةرضةن آعشعلةر  

  . ن آئلعشكة باشلعدع تةرةصتع- ظذالر تةرةصبعلةن 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع281سىرة بةقةرة ) 1(
 مكعنىشع مذ مول دئضةنلعك بولؤة مةزمذنععثدعن بذ سىرعنعث مةنعسع حوثقذر بذن) 2(
 . اهللا نعث رعزالعقعغا ظئرعشكةن بةيظةت) 3(
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ة آىنع ةيلعمة دعيامام ذ مذس ةززابم ةن )1(نعث آ ادةملعرع بعل دة  ظ ان جةث ا    بولغ ش قايت ذ ظع ب
دع ع  . تةآرارالن ةنعف قةبعلعس اهابعالر ه ع س ذ آىن ةيلعمةنعث ش ان مذس كةرلعرعنعث دعن بولغ  ظةس

ا قعلغ  عغةلجةثدة   جعقلعقعدعن قورقذص قئحعشقا باشاليدذ، اهللا ظذالرغا         مذهاجعرالر ؤة  نغا قةدةر  ابة ظات
ر  ارعالر بع عع بعر-ظةنس ةي «: ن علعرع  ه ةرةنعث ظعض ىرة بةق اليدذ  ع دةص حاق»! س قا باش اهللا (. رعش

   !)صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعدعن رازع بولسذن

ijk  

 $Ο!9# ∩⊇∪   

  .ناهايعتع مئهرعبان ؤة شةصقةتلعك اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
  . 1معمظةلعف، الم، 

 عرعهةرصلظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعصبة  دةك  ق- ن - حم -أمل سىرعنعث بئشعدا آةلضةن 
  توغرعسعدا

ىر دعكع س ذرظاننعث ظعحع ةن عق عدا آةلض ةن ) ق- ن -  حـــم- أمل(لةرنعث بئش ىزىص  دئض ظ
  . نعث مةنعلعرعنع اهللا دعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذعرعهةرصلظئلعصبة ظوقذلعدعغان 
أ    ظالعمال ل آ ةر خع عدا ه لةر توغرعس ذ هةرص ث ب ار ز رنع لعرع ب ذ   . قاراش ةزعلعرع ب ذالرنعث ب ب

اهللا بذ هةرصلةر بعلةن سىرعلةرنع باشلعغان، بولسا بةزعلعرع .  سىرعلةرنعث ظعسعملعرع دةيدذنعهةرصلةر
  . دئمةك بذ هةرصلةر سىرعلةرنعث باشالنمعسع دةيدذ

، م، ص، ر، لا، ”ظذ هةرصلةر . ذرتعث سانع ظون تأتسىرعلةرنعث بئشعدا آةلضةن هةممة هةرصلةرن
  .  دعن ظعبارةتتذر“ف، ق، ح، س، ط، ع، ي، -، هك

ظذالر ظةرةب تعلعنعث ظعحعدعكع    . بذ هةرصلةر ظةرةب تعلع هةرصلعرعنعث بعر قعسمعنع ظعضةللةيدذ       
ىك  ةر تىرل ذقعرع  ،ه أؤةن-ي ذق ،  ت عز-ظذرغذل اراثلعق ،  ظذرغذس عز -ج اؤازالر جاراثس ةن ظ  بعل

العمالر اهللا تاظاالنعث بذ هةرصلةرنع      .  ظأز ظعحعضة ظالغان  تعل تاؤذشلعرعنعظوقذلعدعغان بارلعق    بةزع ظ
. ظالعمالر بذ هةقتة مذظةييةن بعر صعكعرضة آئلةلمعدع. هئكمةت بعلةن حىشىرضةنلعكعنع بايان قعلعشعدذ  

دعغا        ظ. بذنعثدا آعمنعث دةلعلع توغرا بولسا، شذنعثغا ظةضعشعش آئرةك          أز ظال ةضةر دةلعلع بولمعسا ظ
  . مةنة ظئيتعش توغرا ظةمةس

  رعغانلعقع توغرعسعداىنعث مأجعزعلعك آعتاب ظعكةنلعكعنع بعلد“ قذرظان”بذ هةرصلةرنعث 
لةر   ذ هةرص ذرظان”ب أجعز  “ق ث م ةنلع ةنع اب ظعك دذك آعت ذالر. عنع ظذقتذرع ذرظان” نعثظ ث  “ق نع

أجعز ةنلعكعنع ةم عىبعلدىر ظعك ذرظا”، ش ث “نق ان   نع ىتىص حعقق لةردعن ص ذ هةرص دذر مذش . لعقع ظىحىن
                                                 

ث             ) 1( االم اهللا نع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص، ص ع بول ث بعرس ان يالغانحعالرنع ةيغةمبةرلعكنع دةؤا قعلغ دا ص ات ؤاقتع االم هاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيلعمة ص مذس
ا ةث          دةرض اتتعق ج عدا ق ةيلعمةنعث ظوتتذرعس ةن مذس ذلمانالر بعل ةندة مذس عغا آةلض علعك زامانعس عدعقنعث خةلعص ةآرع س ةبا ب يعن ظ دعن آئ هعغا آةتكةن

 . يامامة آىنع دةص ظاتالغانبذ جةث جةثنعث يامامة دئضةن يةردة بولغانلعقع ظىحىن، . بولذص،مذسةيلعمة شذ جةثدة ظألتىرىلدع
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ذرظان” عرالر       “ق ان آاص دعن حعقق ةرنعث ظعحع ةن ظةرةبل ة ظعشةنمعض أزع ظعكةنلعكعض ث س ع، غا اهللا نع  ظ
 مذهةممةد ظأزع توقذص   ةي نع اهللا حىشىرم   “قذرظان”سعلةر، ظةضةر،   لعسعلةر بذ هةرصلةرنع بع    !آاصعرالر

 قذرظاننعث ظعحعدعكع ظةث   شذثا سعلةر ، سلةر  هةرصلةرنع بعلع سعلةر ظذ  حعققان دئمةآحع بولساثالر،   
ر ةلتىرىص سىرة بولسعمذةرقعسقا بع ذر باق  آ ئالن قعلغانلعقت عر قةؤمضة جةث ظ ذ . مامسعلةر دةص آاص ب

 دئيعش قذرظاننعث ظايةتلعرعنع تةصسعر قعلعدعغان آأصلعضةن ظاتاقلعق ذرعدىهةرصلةر مذشذ مةنعنع بعلد
  . عث ظورتاق آأز قارعشعدذرظالعمالرن

 أُنـِزلَ  ِكَتـابٌ  املـص   ،الْقَيُّوُم الَْحيُّ ُهَو ِإالَّ ِإلََه ال اللُّه امل  ،ِفيِه َرْيَب الَ الِْكَتاُب ذَِلَك امل: بذ هةرصلةر   
 حـم  ،الَْحِكيِم َوالْقُْرآِن يس، َزكَِريَّا َعْبَدُه َربَِّك َرْحَمِة ِذكُْر كهيعص  ،الَْحِكيِم الِْكَتاِب آَياُت ِتلَْك الر، ِإلَْيَك
ارلعق   آة ظوخشاش       ))1الَْمِجيِد َوالْقُْرآِن ق  ،الَْحِكيِم الَْعِزيِز اللَِّه ِمَن الِْكَتاِب َتْنِزيلُ  سىرعنعث بئشعدا      29قات

  . آئلعدذ
 * * * * * * *  

 y7 Ï9 s̈Œ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ Y‰ èδ zŠ É) −Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪  

  . 2تةقؤادارالرغا يئتةآحعدذر) ظذ(ك يوق، هئح شة) يةنع قذرظاندا(بذ آعتابتا 
  قع توغرعسعداقذرظاندا هئحقانداق شةآنعث يوقلذ

ا  ذددعس ذ آعتابت دا (ب ةنع قذرظان وق ) ي ةك ي ئح ش دة   ه ع هةققع ةتنعث مةنعس ةن ظاي   دئض
ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذمالعك، ظعبن ذ  ،ظةب ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس ىم ؤة ظعبن ر تىرآ  بع

اه اال«: علةرنعثابس ذرظاننعث اهللا تاظ كةنلعكعدة  ق عدعن حىش داق تةرعص وقهئحقان ةك ي  »ش
  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان

د   ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذدةردا، ظعبن ذمالعك ظةب ةيعر، ظةب ع جذب ، ، سةظعد ظعبن
 ظعسماظعل   ؤة، قةتادة دعدذن، س ظاتا، ظةبذظالعية، رةبعيظ ظعبنع ظةنةس، مذقاتعل ظعبنع هةييا       نافعظة،  

  . دعكع رعؤايةتكة ظوخشاش بايان قعلغانعرعقذالرمذ ي قاتارلعقظعبنع ظةبذخالعد
دا (بذ آعتابتا «: مةظعبنع ظةبذهات    دئضةن ظايةتنعث مةنعسع    هئح شةك يوق ) يةنع قذرظان

دة ةن قا     ، هةققع وق دئض ةك ي داق ش كةنلعكعدة هئحقان عدعن حىش ذرظاننعث اهللا تةرعص تعالص  ق تا ظعخ راش
  .  دئضةن»بارلعقعنع بعلمةيمةن

ع  ةتنعث مةنعس دذ   «: ظاي ذرظان آةرعم اب ق ذ آعت كةنلعكعدة   . رب عدعن حىش ذنعث اهللا تةرعص ظ
  . »هئحقانداق شةك يوقتذر

اال  ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ ب داق دةي ةلعف، الم، مع :  مذن ذ(. مظ اب ) ب ذرظان (آعت ةنع ق ث  )ي نع
  . ))2عصعدعن نازعل قعلعنغانلعقعدا هئح شةك يوقتذرظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةر

                                                 
  .  ظال ظعمران، ظةظراف، ظعبراهعم، سةجدة، فذسسعلةت، شذرا قاتارلعق سىرعلةرنعث ظةؤؤالقع ظايةتلعرعدذربذ ظايةتلةر،) 1(
  .  ـ ظايةتلةر2 ـ 1سىرة سةجدة ) 2(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
   57                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

العمالر  ةزع ظ ا : ب ذ آعتابت دا (ب ةنع قذرظان وق ) ي ةك ي ئح ش ع   ه ةتنعث مةنعس ةن ظاي : دئض
اال  ذرظاننعث اهللا تاظ اثالر   ق ة شةك قعلم عدعن حىشكةنلعكعض قانلعقتذر   ،تةرعص تعن توس دةص شةك قعلعش

  . دئدع
ة نعث ظعحعدعن، اهللا تاظاالنعث  انالرقذرظان ظعلمع بعلةن شذغذللعنعدعغ   ذ الرةيب  زالعكةل آعتاب

اص،    أزدة توخت ةن س ذدةن دئض ع ه الص    فعيه أزعدعن باش ةن س ذيمعز دةي دئض ارظوق ئكعن . دعغانالر ب ل
الرةيبةظذنعثغا  توختاشتعن دةص ،فعيهعنع قوشذص  الرةيبة فعيهبذ .  توختاش ياخشعراقتذر دةص

دا اهللا تاظاالنع  ذدةن ث حاغ ةت  (ه ةنع هعداي ةتتعن     ) ي ع جةه ةرةب ضعرامماتعكعس أزع ظ ةن س دئض
ذرظان” عتع    “ ق دة سىص ر ظاالهع ردعن بع ذرظاننعث بع ةتتعن ق ة جةه ذص، مةن عتع بول دئضةن سأزنعث سىص

  .  دئضةن مةنعنع ظعصادعلةص بئرعدذ،آعشعلةرنع ظازغذنلذق يولعدعن توغرا يولغا باشالشتذر
   توغرعسعداغانلعقعععدعشعلةرضة خاس بولهعدايةتنعث تةقؤادار آ

  . تةقؤادار آعشعلةرضة خاستذر) توغرا يوليةنع (هعدايةت 
 -دعلالردعكع شةك (ظذ ظعمان آةلتىرضةنلةرضة هعدايةتتذر ؤة : مذنداق دةيدذبذ هةقتة اهللا تاظاال 

ة ذالقلعرع ) شىبهعض دعغانالرنعث ق ان ظئيتماي ادذر، ظعم تعن(شعص ذرظاننع ظاثالش ردذر ) ق ةنع (ظئغع ي
ذالقلعرع      ويا ق ةنلةرنعث ض ىز ظأرىض دعن ي المعغانالرنعث ؤة ظذنعث ذالق س ة ق ذرظاننعث دةؤعتعض ق

ردذر ذالرنعث )ظئغع ذرظان ظ ذر ) دعللعرعغا(، ق دذ (آورلذقت ذرعنع آأرمةي ةت ن ذالر هعداي ةنع ظ ة )ي ، ظةن
ذحعالردذر    دا قعلعنغ راقتعن نع ذالر يع ذل قعلم  (ش ةقنع قوب ذالر ه ةنع ظ راقتعن  ي ا يع لعقتا ظعمانغ اس

  . )1()حاقعرعلغان، مذساصعنعث يعراقلعقعدعن حاقعرعقنع ظاثلعمعغان آعشعلةرضة ظوخشايدذ
   ةتلعرعنع     ) يةنع ظذالرنعث دعللعرعغا   (بعز مأمعنلةرضة شعصا ؤة رةهمةت بولعدعغان قذرظان ظاي

يةنع ظذالر قذرظاننع تةستعق     (دذ نازعل قعلعمعز، قذرظان آاصعرالرغا زعياندعن باشقعنع زعيادة قعلماي       
  . )2()قعلمعغانلعقتعن، ظذالرنعث آذفرع تئخعمذ ظاشعدذ

قا ن   دعن باش ةت ؤة ظذنعث ذ ظاي ةر ذب ذنلعغان ظايةتل ذرظانرغ ةن   نعث  ق ا ظعشةنض ةقةت اهللا تاظاالغ ص
عال  دعغانلعقعنع  آعشعلةرض عر قعلع دذ تةس ذرذص بئرع ع، . ظذقت ذرظان”حىنك ةت “ ق ابع(هعداي . ردذ )آعت

  . لئكعن ظذ هعدايةتكة اهللا غا ظعشةنضةن ياخشع آعشعلةردعن باشقعسع ظئرعشةلمةيدذ
اال ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ  ب داق دةي انالر :  مذن ع ظعنس عدعن   ! ظ ارعثالر تةرعص ة صةرؤةردعض سعلةرض

ة شعصا بولغان، مأمعنلةرضة هعدايةت ؤ    ) يةنع شةك ؤة نادانلعققا(نةسعهةت بولغان، دعلالردعكع دةرتكة  
  . )3(آةلدع) قذرظان(رةهمةت بولغان 

ذ       ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس ذما ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب اهابعالردعن ظعبن قا س : ؤة باش
)ذ دذر) ظ ةقؤادارالرغا يئتةآحع ةتنعث مةنعسع  ت ىن  : دئضةن ظاي دعغان آعشعلةر ظىح ن قورقع اهللا دع
  . ايةت قعلعنغانرعؤدئضةنلعكع » دذر نذر بعرنعث ظأزع “قذرظان”

   دئضةن سأزضة بئرعلضةن حىشةنحة توغرعسعدا“ آعشعلةردارتةقؤا”

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة فذسسعلةت ) 1(
  .  ـ ظايةت82سىرة ظعسرا ) 2(
  .  ـ ظايةت57سىرة يىنىس ) 3(
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ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ث ظعبن ذ(: اهللا تاظاالنع دذر ) ظ ةقؤادارالرغا يئتةآحع ةن  ت دئض
دة    ةننعث مةنعسع هةققع ةقؤادارالر دئض ةتتعكع ت دع ظاي داق دئ ذنعثغا   :  مذن ةن، ظ ا ظعشةنض ذالر اهللا غ ظ

  . ك آةلتىرىشتعن ساقالنغان ؤة ظةمةل ظعبادةت قعلغان آعشعلةردذرشئرع
ةقؤادارالر  :  يةنة مذنداق دةيدذ   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    بذ هةقتة  توغرا يولنع   دئضةن  ت

ث         دعغان، اهللا نع عدعن قورقع ث ظازابلعش ا اهللا نع ةل قعلمعس ذنعثغا ظةم ذص ظ ةن تون ا حىشىرض  آعتابعغ
  . دذر ظىمعد قعلعدعغان آعشعلةرنعرةهمعتعاهللا نعث نعش ظارقعلعق عضة ظعش )“قذرظان آةرعم”(

ةتادة دع   ق داق دئ ة مذن ذ هةقت ةن     :  ب أزلعرعدة سىصةتلعض دعكع س ةن اهللا تأؤةن ةقؤادارالر دئض ت
ادا قعلعدذ،     عظذالر غةيعبكة ظ   : اهللا ظذالرنع سىصةتلةص مذنداق دةيدذ        . آعشعلةردذر شعنعدذ، نامازنع ظ
ىآتعن - بةرضةن مال ظذالر بعز وغرا . سةرص قعلعدذ)  يولعغااهللا( مىل ة شذالر صةرؤةردعضارعنعث ت ظةن

  . ))1يولعدا بولغذحعالردذر، ظةنة شذالر بةختكة ظئرعشكىحعلةردذر
دا ظأتكةن    عقذدئضةن ظايةت، ي     تةقؤادارالرغا يئتةآحعدذر ) ظذ(:  مذنداق دئدع  ظعبنع جةرعر  رع

  . ظالعدذظعحعضة مةنعلةرنعث هةممعسعنع ظأز 
ة   ع ماج زع ؤة ظعبن ارلعقالر تعرمع ة قات ةظعد ظةتعي االمنعث ن عتس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق ص  مذن
دة شىبهعلعك نةرسعلةرنع قعلعص قويماي دةص، آئرةك يوق دئضةن : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ بةن

  . دذنعث مةرتعؤعسعضة يئتةلمةيتةقؤادارالرنةرسعلةرنعمذ تاشلعمعغذحة ) مذباه(
  دعغانلعقع توغرعسعداتىرلىك بولعهعدايةتنعث ظعككع 

بذ خعلدعكع   . تعدذعآأرس علعشعنع  اهللا تةرعصعدعن بئر  هعدايةت دئضةن سأز ظعماننعث    ؛بعرعنحعسع
دذ      ع بئرةلمةي قا بعرس االدعن باش ة اهللا تاظ ةتنع آعشعلةرض اال. هعداي ة   اهللا تاظ ذ هةقت دذ ب داق دةي : مذن

   ان ةن خالعغ زآع س ةن  شىبهعس ةت قعاللمايس ادعمعثنع هعداي ةت   ( (2ظ عنع هعداي ان آعش اهللا ظازدذرغ
دذ  ذحع بولماي ذ    نعآعم)3( قعلغ ةن، ظ ةت قعلعدعك ع اهللا هعداي ةقعقعي(ك قذحعدذر،  ) ه ةت تاص هعداي

اهللا ظازدذرعدعكةن، ظذنعثغا يول آأرسةتكىحع دوستنع      ) قعلغان يامان ظةمةلع تىصةيلعدعن       (آعمنعكع  
عز تاصالما ذنلعغان   عرعقذي ))4يسةنهةرض قا نذرغ دعن باش ةت ؤة ظذنعث ةر قع ظاي ةن  عهظايةتل ةت دئض داي

  . يدذظعصادعلة  بعلدىرعدعغانلعقعنعمةنعنع دئضةن  بئرعلدع ظعماننعثسأز
عظعككعنحع عتعص    ع ه،س ةتنع آأرس أز هةقعق ةن س ةت دئض نع   ؤة داي الص قويذش ذنعثغا باش ظ

سةن  )5( شةك شىبهعسعزآع سةن توغرا يولغا باشاليسةن         : مذنداق دةيدذ   بذ هةقتة    اهللا  . رعدذىبعلد
 )6(بولعدذ ) يةنع صةيغةمبعرع   (هةر قةؤمنعث بعر هعدايةت قعلغذحعسع           . صةقةت بعر ظاضاهالندذرغذحع  

             نع ظارتذق    )يةنع ضذمراهلعق  (سةمذدقا بولسا توغرا يولنع آأرسةتتذق، ظذالر هعدايةتتعن آورلذق
  . )(8؟ يول بعلةن يامان يولنع آأرسةتمعدذقمذظذنعثغا ياخشع )(7بعلدع

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة 5ـــ  ـ3سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع56سىرة قةسةس ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع186سىرة ظةظراف ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة آةهف ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة شذرا ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7سىرة رةظد ) 6(
  . مع ـ ظايةتنعث بعر قعس17سىرة فذسسعلةت ) 7(
  .  ـ ظايةت10سىرة بةلةد ) 8(
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ةردعرعقذي أز  ةدعكع ظايةتل ةن س ةت دئض ذش ” هعداي الص قوي ا باش وغرا يولغ ةنع“ت ةن م  نع دئض
  . صادعلةص آةلدعظع

 * * * * * * *  
 tÏ% ©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ É= ø‹ tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É) ãƒuρ nο 4θ n= ¢Á9 $# $®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∪  

ذالر بعز بةرضةن مال  دذ، ظ ادا قعلع ىآتعن م -ظذالر غةيعبكة ظعشعنعدذ، نامازنع ظ خذدا (ىل
  . 3سةرص قعلعدذ) يولعغا

  ظئيتعش توغرعسعدا» ظعمان«
دذ    رازع، ةرفظةبذجةظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن ان: ظاب نعش عظعش، ظعم

ظوخشاش  شقعالر ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثمذ   ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ؤة با    .  بولعدذ لعكدئضةن
  . رعؤايةت قعلغانآأز قاراشتا ظعكةنلعكعنع 

ادةت قعلعش دئضةن       : مذظةممةر، زأهرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           لعكظعمان، ظعب
ظعمان قورقذش : ظةبذجةظفةر رازع رةبعيظ ظعبنع ظةنةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        . بولعدذ
  .  بولعدذلعكدئضةن

دذ     ةنعنع آىحلةندىرع ذ م ةر ب دعكع ظايةتل انالر    : تأؤةن ذرذص قورقق ةي ت ارعدعن آأرم صةرؤةردعض
عدذ   اؤابقا ظئرعش ا س عرةتكة ؤة آاتت دعن  )1( مةغص ذرذص، ظذنعث ةي ت ع آأرم ان اهللا ن ع مئهرعب آعمك

ةن آةلسة    ةلب بعل ة قعلغذحع ق ذالرغا(قورقسا ؤة تةؤب ذ  «) ظ رعثالر، ب ةن آع انلعق بعل جةننةتكة ظام
  . (2))دئيعلعدذ(» مةثضى قئلعش آىنعدذر

اهللا نعث  : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ . حىنكع، قورقذش ظعمان ؤة بعلعمنعث نةتعجعسعدذر   
دذ  العمالرال قورقع ةقةت ظ ن ص دة اهللا دع دعلعرع ظعحع لع   )(3بةن أز ظةس ةن س ان دئض دا ظعم ةرةب تعلع ظ

لعتعلعدذ  عظعش دة ظعش ةن مةنع ةمم. نعش دئض دا اظ ة   ي دعنؤة قذرظان أز آةلس ذ س ذالردا ب اهللا «:  ظاتالغ
ا         ب آعتا حىشىرضةن ظذنعث صةرعشتعلعرعضة،     ،  تاظاالغا لعرعغا، صةيغةمبةرلعرعضة، ظألضةندعن آئيعن قايت

ازا    ث ق الر اهللا نع ة ظعش ة، هةمم ةق ظعكةنلعكعض نعث ه ةدةر  -ي يتعرعلعش ةنع (ق ث اهللاي  تاظاالنع
ةن  ذص، رةهمعتعن   ) ظورذنالشتذرعشع بعل دعن قورق ث ظازابع عنعش ؤة اهللا تاظاالنع دعغانلعقعغا ظعش  عبولع

دا    أز ؤاقتع ادا ظىمعد قعلعص، ظعبادةتلةرنع ظ أز ظعحعضة ظالعدذ »قعلعش ظ ظعمان .  دئضةن مةنعلةرنع ظ
  . يان قعلغاندعغانلعقعنع ظعبنع جةرعر باعدئضةن سأزنعث مذشذ مةنعلةرنع بعلدذر

ظعبادةتنع  .  ظاجعزلعشعدذياآعظازلعقعغا قاراص آىحعيعدذ  -  ظعبادةتنعث آأص- بذ ظعمان ظةمةل 
از قعلغان آعشعنعث  -ظةمةل . بولعدذآأص قعلغان آعشعنعث ظعمانع ناهايعتع آىحلىك   ادةتنع ظ ظعب

  .  نذرغذنلعغان ظايةت ؤة هةدعسلةر باربذ هةقتة. ظعمانع ظاجعز بولعدذ
  لعرع توغرعسعداع دئضةن سأزنعث بعلدىرعدعغان مةن(غةيعب) “بعلغةيعب”ةتتعكع ظاي

                                                 
  .  ـ ظايةت12سىرة مىلك ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر34 ـ 33سىرة قاف ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة فاتعر ) 3(
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ار هةر خعل آأز قاراشلعرع    نعث   سةلةص ظالعملعرع   دئضةن سأزنعث مةنعسع هةققعدة       “يعبغة” .  ب
 دئضةن سأزنعث بعلدىرعدعغان مةنعلعرعنع ظعصادعلةص         »غةيعب«الرنعث هةممعسع   آأز قاراش لئكعن ظذ   

  .بئرعدذ
ذالر اهللا تاظاالنعث  «: رعؤايةت قعلعدذ ةر رازع، ظةبذظالعيةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع     فظ ظةبذجة ظ
ة ظ عنعدذعغةيعبك ع  ش أزنعث مةنعس ةن س ا،      دئض ة، آعتابلعرعغ ذنعث صةرعشتعلعرعض ا ؤة ظ اهللا تاظاالغ
يعن تعرعل عرعصةيغةمبةرل عشكة، ضة، قعيامةت آىنعضة، جةننةت ؤة دوزاخنعث بارلعقعغا، ظألضةندعن آئ

حىنكع، اهللا تاظاال صةرعشتعلةر، آعتابالر، صةيغةمبةرلةر، . ذرتشعقةبرعدعن قايتا تعرعلعص تذرذشقا ظعشعن
دذ       ا آعرع ةيعبنعث قاتارعغ ع غ ةنلةرنعث هةممعس رعلعش دئض يعن تع ةندعن آئ ةت، دوزاخ، ظألض . »جةنن

  . عان قعلد ظةبذظالعيةضة ظوخشاش باينعمذ بذ ظايةتنعث مةنعسعةقةتادة ظعبنع دةظام
بعز «: سةظعد ظعبنع مةنسذر، ظابدذراهمان ظعبنع يةزعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

االمنعث     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذص، ص دا ظولت ذنعث يئنع ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذلاله ظعبن ظاب
اهابعلعرع ذالرنعثس ةل ؤة ظ ةنلعكع   -  ظةم عص آةتك زدعن ظئش ة بع تذقدةهةققع ظعبادةتت .  سأزلةش
دذلاله ذ ظاب ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس ةيغةمبةر «:  ظعبن ذنعث  ص ع ظ ةن آعش االمنع آأرض ظةلةيهعسس

بعر ظادةمنعث   كع،  بعلةن قةسةم قعلعمةن  نامعاهللا نعث.  بعلعؤاالاليدذ ناهايعتع ظئنعق صةيغةمبةرلعكعنع  
ةلعف،  : ذ ظايةتنع ظوقذدع  دةص ب »  ظةث ياخشع ظعمان هئسابلعنعدذ        غةيعبكة آةلتىرضةن ظعمانع    الم، ظ

ا    ذ آعتابت م، ب دا (مع ةنع قذرظان وق،   ) ي ةك ي ئح ش ذ(ه دذر ) ظ ةقؤادارالرغا يئتةآحع ة  . ت ذالر غةيعبك ظ
ظةنة . سةرص قعلعدذ) خذدا يولعغا( مىلىآتعن -ظعشعنعدذ، نامازنع ظادا قعلعدذ، ظذالر بعز بةرضةن مال 

بذ  . »))1حعالردذر، ظةنة شذالر بةختكة ظئرعشكىحعلةردذر        شذالر صةرؤةردعضارعنعث توغرا يولعدا بولغذ      
اآعمالر ظأز  ةردةؤع ؤة ه ع م ةم، ظعبن ع ظةبذهات نع ظعبن ث آعتابلعرهةدعس دا يلعرعنع ة عرعقذع دعكعض

  . ظوخشاش رعؤايةت قعلدع
:  ظةهمةد ظعبنع مذهةيرعزنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             ظعمام  يةنة مذشذ مةزمذندا  

ةن ظةبذ ةم أز : جىمةض ان س االمدعن ظاثلعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع بعةررعثدعن بعرعلص أزلةص عن ة س زض
:  دةص مذنداق دئدع  ،ياخشع سأزدعن بعرنع سأزلةص بئرةي  ، ماقذل: ظةبذجىمة. عم دئد ،بةرضةن بولساث 

 بعز  مذ هظةبذظذبةيدة ظعبنع جةررا  . بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن حىشلىك تاماقتا بعللة بولدذق       
مذ لةر ياخشع آعشعمذبعزدعن! ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظع اهللا نعث ظةلحعسع. بعلةن بعللة ظعدع

صةيغةمبةر . غان ظعدعع دةص سور،بارمذ؟ بعز ساثا ظعمان آةلتىردذق ؤة سةن بعلةن بعللة جعهاد قعلدذق      
لعص، مئنع آأرمةي تذرذص        آئ دعن آئيعن سعلةر) سعلةردعن ياخشع آعشعلةر  ( ،هةظة«: ظةلةيهعسساالم

  . )2( بةردعب دةص جاؤا»ماثا ظعشةنضةن آعشعلةردذر
نامازنع ظادا قعلعدذدئضةن ظايةتنعث حىشةنحعسع توغرعسعدا   

ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ث   : ظعبن ةن، نامازنع ادا قعلعش دئض ازنع ظ ارلعقنام ةرزلعرع  ب  ص
  . ئدعد ،)3(بعلةن بعللة ظادا قعلعش دئضةنلعك بولعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة5 ـــ ـ1سىرة بةقةرة ) 1(
ناهايعتع يذقعرع ) ن آأرمعسعمذ ظذنعثغا ظعشةنضةنيةنع ظأز آأزع بعلة(يذقعرعدعكع هةدعسلةرنعث هةممعسع غةيبكة آةلتىرىلضةن ظعماننعث ) 2(

 . دةرعجعدة تذرعدعغانلعقعنع آأرسعتعص بئرعدذ
  . صةرز بار12 جةمظع 6 ،ظعحعدة 6نامازنعث تئشعدا) 3(
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نامازنع  : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ،  زةههاك
نةرسعنع  هئح  ظادا قعلعش دئضةنلعك، نامازدعكع رذآذ، سةجدة، قعراظةت قعلعش ؤة نامازنعث ظعحعدة          

  . ذ بولعدلعكئضةن د،نعال ظويالص تذرذشتةك قاظعدعلعرعضة تولذق ظةمةل قعلعش صةقةت اهللاعماي ظويل
دذ تادةةق داق دةي ش،       :  مذن ة قعلع ا رعظاي ث ؤاقتعغ ةنلعك، نامازنع ش دئض ادا قعلع ازنع ظ نام

  . تذرعنع تولذق ظادا قعلعشتاهارةتنع آامعل ظئلعش، رذآذ، سةجد
نامازنع ظادا قعلعش دئضةنلعك، نامازنعث ؤاقتعغا رعظاية        : مذقاتعل ظعبنع هةييان مذنداق دةيدذ    

ا  ش، تاه ل ظ قعلع ش،    ئرةتنع آامع ذق قعلع ةجدعلةرنع تول ذ ؤة س ةههذد ؤة  لعش، رذآ ةت، تةش قعراظ
  . ظةهمعيةت بئرعشتذرصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظوقذلعدعغان دذرذدالرغا 

 مىلكعنع اهللا نعث يولعغا سةرص قعلعش ـمالتوغرعسعدا دئضةن ظايةتنعث حىشةنحعسع   
 مذنداق دئضةنلعكعنع   نعثع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    بنع ظةبذتةلهة ؤة باشقعالر ظعبن       علع ظ ةظ

كع ع دئضةن ظايةتتسةرص قعلعدذ)  يولعغاخذدا(مىلذآتعن  - ظذالر بعز بةرضةن مال: رعؤايةت قعلعدذ
  .  آأزدة تذتذلعدذكع ماللعرعنعث زاآاتلعرعنع بئرعدذ دئضةنلسةرص قعلعدذ دئضةن سأزدعن

دة  دعذدس ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ظذد     ،  ب ع مةس ذما ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن
زاآات ظايرعشقا   : ةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ بعر تىرآىم ساهابعل  ؤةرةزعيةلالهذ ظةنهذ   

حاقعلعرعغا   - باال   مىلكعنع -ال  بعر آعشعنعث م     بذ ظايةتتعن   بذيرذيدعغان ظايةت حىشىشتعن بذرذن     
  . زدة تذتذالتتع قعلعص بةرضةنلعكع آأسةرص

صةرز سةدعقعضة  دعكع   “تةؤبةسىرة  ”:  رعؤايةت قعلعدذ  ع، زةههاآنعث مذنداق دئضةنلعكعنع   جذؤةير
ا ( ةنع زاآاتق دعغان ) ي ة بذيرذي علةر   يةتت ذرذن، آعش تعن ب ةت حىشىش اراص، اهللا  نعثظاي ا ق  بايلعقعغ

بعر   غا يئقعنلعشعدعغان   اهللا  مىلكعنع سةرص قعلعشع  - مال   )ياخشع ظعشالر ظىحىن  (تاظاالنعث يولعدا   
سىرة ”). بذرذن بذ ظايةتتعن اهللا نعث يولعدا قعلعنغان صىتىن سةدعقعلةر آأزدة تذتذالتتع(. ظعبادةت ظعدع

ة ع “ تةؤب ةرز دعك ةدعقعغاص دعغاس يعن،   ن بذيرذي كةندعن آئ ةت حىش ال  ظاي ةن م ز بةرض ذالر بع  - ظ
ذآتعن  ذدا(مىل اخ دذ)  يولعغ ةرص قعلع ةتن س ةن ظاي ةدعقعلةر  دئض لة س قا نةص دعن باش عث مةزمذنع

اهللا . (»لعدعغان بولذص قالدع   ذلةنضةن صةرز سةدعقعلةر آأزدة تذت        دة سأز  “سىرة تةؤبة  ”حعقعرعؤئتعلص  
  . ) سةدعقة توغرعسعدا ظأز ظورنعدا توختعلعمعزتعكعصةرز قعلعنغان شذ يةتتة ظايةت - خالعسا

آأصعنحة ؤاقعتالردا ناماز ظوقذش بعلةن مال اهللا  :مذنداق دةص قارايمةن) يةنع ظعبنع آةسعر(مةن 
نامازدا . (حىنكع، ناماز اهللا نعث هةققعدذر. دذع مىلىآنع اهللا يولعدا سةرص قعلعشنع بعر يةردة آةلتىر -

ال ق  دذ    ذاهللا غع ةص قعلعنع لعق تةل ةرةز ظارعالشماس ر غ داق بع قا هئحقان از ). لحعلعق قعلعشتعن باش نام
ار ؤة    ث ب ةن اهللا نع ذغالش، مةدهعي    دئض ش، ظذل راص قعلع ع ظئتع نعش ؤة    ع بعرلعكعن ذنعثغا يئلع ةش، ظ ل

ذر     تعن ظعبارةتت نع تاصشذرذش ة ظعش ذنعثغا هةمم ال  . ظ دا م ث يولع ش    - اهللا نع ةرص قعلع ىك س مىل
ةنلعك تذر، دئض ايدا يةتكىزىش ش، ص علعق قعلع ة ياخش ةتلعك . آعشعلةرض ةث الياق علعققا ظ ذ ياخش ب

دعغان آعشعلةر ذر: بولع اال - ذقظ انلعرع، ب دة ظعشلةيدعغان ق  - توغق ةر ظأيع اقعلعرع، ظةض للعرع ذح
ذالر بعز بةرضةن مال اهللا تاظاالنعث . دعن يات آعشعلةردذرانظ، للعرعذبولسا ق  ذآتعن  - ظ  خذدا (مىل
 هةممة  بولسذن نةصلة سةدعقة   مةيلع صةرز سةدعقة بولسذن، ياآع      ظايعتع دئضةن   سةرص قعلعدذ ) يولعغا
  . نع ظأز ظعحعضة ظالعدذسةدعقع
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ة ذ هةقت ةر  ب ع ظأم ذ  ظعبن ذ ظةنه ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم رةزعيةلاله ةنلعكعنع  نعثص داق دئض  مذن
دذ ةت قعلع ع«: رعؤاي الم دعن االدعن ، ظعس ق اهللا تاظ ة اليع ةقعقظعبادةتك قا ه وق  عباش ث ي ر زاتنع ي بع

ةيغةمبةر ظةلة      ش، ص راص قعلع ةن ظئتع ل بعل ل ؤة تع ةنلعكعنع دع االمنعث اهللاظعك ثيهعسس ة  نع  بعزض
ي ظةلحعسع ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعش، ناماز ظوقذش، زاآات بئرعش، روزا تذتذش ؤة عظةؤةتكةن هةقعق

بذ هةقتة يةنة نذرغذنلعغان   . »دذرنسعص ظىستعضة قذرذلغانعبةش ظاساسعي صر هةج قعلعشتعن ظعبارةت  
  . هةدعسلةر باردذر

 * * * * * * *  
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ا ) صةيغةمبةرلةرضة(ظذالر ساثا نازعل قعلعنغان آعتابقا، سةندعن  نازعل قعلعنغان آعتابالرغ
  . 4ظعشعنعدذ ؤة ظاخعرةتكة شةآسعز ظعشعنعدذ

 مأمعنلةر، سةن :  مذنداق دةيدذ  ما بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة    ذرةزعيةلالهذ ظةنه  ظعبنع ظابباس 
ؤة ظعسالم دعنع   “ آةرعمقذرظان”آةلضةن ظئلعص اهللا تةرعصعدعن   ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع دئمةآحع  (

 ظذالرنعث اهللا تةرعصعدعن ظئلعص آةلضةن ،نع ظايرعماستعنعسةندعن ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرنعث ظارعلعق
  . غا ظعشعنعدذ دئضةنلعك بولعدذآعتابلعرع

 ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق     دئضةن  ؤة ظاخعرةتكة شةآسعز ظعشعنعدذ ظعبنع ظابباس  
دذ ارازا      : دةي اب ؤة ت ةت، دوزاخ، هئس ة، جةنن ةت آىنعض كة، قعيام ا تعرعلعش يعن قايت ةندعن آئ  -ظألض

  . ئضةنلعك بولعدذدذ، دمعزانالرنعث هةق ظعكةنلعكعضة ظعشعنع
  مأمعنلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

ث  ال اهللا تاظاالنع ةن م ز بةرض ذالر بع دذ، ظ ادا قعلع ازنع ظ عنعدذ، نام ة ظعش ذالر غةيعبك  -ظ
ةتلةر   ةن سأزل ةعدظايعت دئضةن   سةرص قعلعدذ ) خذدا يولعغا (مىلىآتعن  نعش، عبكة ظعش  عغةي(ضةن سىص

ال  ش، م ادا قعلع ازنع ظ ةرص  - نام دا س ىآتعن اهللا يولع شمىل االم، قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ؤة غاص
)  آعتابالرغا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشعنعش بارلعقظذنعثدعن ظعلضعرع ظأتكةن صةيغةمبةرلةرضة حىشكةن

قع سىصةتلةرنعث ظعحعدعن    عرعقذي. ي مأمعن هازعرالشقا تئضعشلعك بولغان سىصةتلةردذر     عهةر بعر هةقعق  
  . النمايدذبهئساي مأمعن عبعرةرسع تئصعلمعغان آعشع هةقعق

دذ   داق دةي د مذن ةتلعرعنع،       : مذجاهع ةرنعث سىص ةت مأمعنل أت ظاي عدعن ت ةرةنعث بئش ىرة بةق س
عقالرنعث      ةت مذناص ىح ظاي ون ظ ةتلعرعنع، ظ عرالرنعث سىص ةت آاص ع ظاي ةتلعرعنع)1(ظعكك ةتلةص   سىص سىص

  . دعآةل
لعتعدعن بولسذن ياآع     ، ظةرةب معل    تأت ظايةت    مأمعنلةرنعث سىصةتلعرعنع سىصةتلةص آةلضةن بذ       

ةتتعن بولسذن  قا معلل أزعنع باش أمعن” ظ ةن م ذر  “م ىن ظورتاقت داق آعشع ظىح ةر قان ان ه .  دةص ظاتعغ
قع تأت ظايةتتة تةآعتلةنضةن سىصةتلةردعن بعرسع آةم بولذص قالسا ظذ آعشعنعث ظعمانع آامعل        عرعيذق

دذ علةن. بولماي ة ظعش  : مةس ع غةيعبك ر آعش ةنبع ذ ةنض ازنع ظوق ال، نام ث عكعنعمىل - غان، م  اهللا نع

                                                 
د                 ) 1( ةت قعلع ش ـ هةرعك ا ظع ذلمانالرنعث زعيعنعغ ىرىص مذس ل بعرعكت ةن تع عرالر بعل ذص، آاص ذلمان بول تة مذس ةن آأرىنىش عق دئض عمذناص . عغان آعش

  ... مذناصعقالرنعث تىرلعرعنع ظالدعمعزدا ظأز ظورنعدا حىشةندىرعمعز
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ة     ةن صةيغةمبةرلةرض عرع ظأتك دعن ظعلض االمغا ؤة ظذنعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان ص ةرص قعلغ ا س يولعغ
 بولسا ظذ آعشعنعث    نلئكعن قعيامةت آىنعضة ظعشةنمعضة     ،  الرغا ظعشةنضةن  بحىشىرىلضةن بارلعق آعتا  

ا    ان هئس ل ظعم انع آامع ة ظعش . النمايدذبظعم اآع هةممعسعض ث اهللا تةر  ي ئكعن نامازنع ةن ل عدعن ةنض  عص
ظذ آعشعنعث ظعمانع آامعل     ، ظوقذمعغان بولسا  نامازنع  بذيرذلغان صةرز ظعكةنلعكعنع ظعنكار قعلعص،   

  . النمايدذبظعمان هئسا
اهللا غا، اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ؤة اهللا ظذنعثغا ! ظع مأمعنلةر:  مذنداق دةيدذبذ هةقتةاهللا تاظاال 
ان ا نازعل قعلغ ذرظانغا( آعتابق ةنع ق ا  ) ي ان آعتابالرغ عرع اهللا نازعل قعلغ دعن (ؤة ظعلض ةنع قذرظان ي

ظةهلع آعتاب بعلةن صةقةت ظةث     (1)ظعمان آةلتىرىثالر) ظعلضعرع نازعل قعلعنغان ساماؤع آعتابالرغا    
ذم قعلغذحعالر  ذالرنعث ظعحعدعكع زذل ةنع سعلةرض(حعرايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلعشعثالر، ظ ة قارشع ي

بعزضة «بذنعثدعن مذستةسنا، ظئيتعثالرآع، ) ظذرذش قعلغذحعالر ؤة فعدعية بئرعشتعن باش تارتقذحعالر
نازعل قعلعنغان آعتابقا ؤة سعلةرضة نازعل قعلعنغان آعتابقا ظعمان ظئيتتذق، سعلةرنعث ظعالهعثالر ؤة        

ذنغذحعالرمعز   ا بويس ز اهللا غ ردذر، بع ز بع ث ظعالهعمع ةنلةرظ)2( »بعزنع اب بئرعلض ةنع ! (ع آعت ي
ابنع ) يةهذدعيالر أزةثالردعكع آعت ةؤراتنع(ظ ةنع ت ا  ) ي دعغان، بعز نازعل قعلغان آعتابق تةستعق قعلع

ذرظانغا ( ةنع ق ةلتىرىثالر ) ي ان آ ةد )3( )ظعم ع مذهةمم ع،  !)ظ اب   «ظئيتقعنك ةهلع آعت ع ظ ةنع (ظ ي
صةرؤةردعضارعثالردعن نازعل قعلعنغان       ؤة سعلةرضة  سعلةر تةؤراتقا، ظعنجعلغا     ) يةهذدعيالر ؤة ناساراالر  

ا   ذرظانغا(آعتابق ةنع ق علةر ظ ) ي ة، س ةل قعلمعغعح ذق ظةم ان ئتول دار بولغ ذدةك دعن ا ظالغ تعبارغ
  . )(4»بولمايسعلةر

اال  ةن ؤة ظعش عرعقذياهللا تاظ أزلةص ظأتىلض ة   عدا س ث هةممعسعض لعك بولغاننع كة تئضعش نعش
صةيغةمبةر صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن  : عدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ ظعشةنضةن آعشعلةرنعث ظةهؤال  

ظذنعثغا نازعل قعلعنغان آعتابقا ظعمان آةلتىردع، مأمعنلةرمذ ظعمان آةلتىردع، ظذالرنعث هةممعسع اهللا 
اهللا نعث  «) ظذالر . (غا ؤة اهللا نعث صةرعشتعلعرعضة، آعتابلعرعغا ؤة صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان آةلتىردع             

ةيمعز    ع ظايرعؤةتم ةيغةمبةرلعرعنعث هئحبعرعن ة     (ص تعص، بةزعسعض ان ظئي ة ظعم ذالرنعث بةزعسعض ةنع ظ ي
  . )(5 دةيدذ»)ظعمان ظئيتماي قالمايمعز

شكة مأمعنلةرنع ىرىاهللا غا ؤة صةيغةمبةرلةرضة ؤة ظذنعث آعتابلعرعغا ظعمان آةلت  بذنعثدعن باشقا 
  . بذيرذيدعغان آأصلعضةن ظايةتلةر بار

 نعثظعمان آةلتىرضةن آعشعلةر     ) الرنعث ظعحعدعن  خرعستعظان يةنع يةهذدعي ؤة      (لع آعتابتعن   ظةه
دعلعك ذالر ظأزلعر، ذآعش عظاالهع ذق عظ ا تول ث دعنلعرعغ ث  (نع ذدعي دعننع ا يةه ذدعي بولس ةنع يةه ي

ةلعماتلعرعغا خرعستعظانالر بولسا خرعستعظانتةلعماتلعرعغا،   ظعسالم   ظاندعن . دذظعمان ظئيتع  )  دعننعث ت
 ظىحىن ظذالر   نعث، شذ عدذ تولذق ظعمان ظئيتعمذنعث تةلعماتلعرعغعغا آعرضةندعن آئيعن ظعسالم دعن    عدعن

  . ضة ظئرعشعدذعقوش ظةجر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع136سىرة نعسا ) 1(
  .  ـ ظايةت46سىرة ظةنكةبذت ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىرة نعسا ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع68سىرة ماظعدة ) 4(
  . نعث بعر قعسمع ـ ظايةت285سىرة بةقةرة ) 5(
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تعظانالردعن  ذدعي ؤة خرعس ايةه قعالر بولس الم دعن، باش تعق عظعس ع تةس عرعكع دعنالرن دعن ظعلض
دذ ال قويع ة . قعلعص ذ هةقت االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داقص ةن مذن اب  «: دئض ةهلع آعت ة ظ سعلةرض

 سأزلةص بةرسة، سعلةر ظذالرنع يالغانحعغعمذ       هةققعدةظأزلعرعنعث دعنع   ) الرخرعستعظانيةهذدعيالر ؤة   (
اثالر ةم ! حعقارم ز    ه ئكعن بع ةثالر ؤة ل مذ آةتم ذالرغا ظعشعنعص ة   ، ظ ةن ؤة سعلةرض ة حىشىرىلض بعزض

لئكعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن ظعسالم      . )1(»!حىشىرىلضةن نةرسعضة ظعشعنعمعز دةثالر   
اب       ابتعن   تعن بولمعغان مذسذلمانالرنعث ظعمانع   دعنعغا ظعشةنضةن ظةهلع آعت ظعسالم دعنعغا    ظةهلع آعت

ابتعن بولغان مذسذلمانالر،    . ظعشةنضةن مذسذلمانالرنعث ظعمانعدعن ظارتذق بولذشع مذمكعن   ظةهلع آعت
ةنلع   ا ظعشةنض ع دعنغ وش ظةجر  ظعكك ةن ق ةؤةبع بعل ذلمانالر    عك س قا مذس عمذ، باش كةن بولس ة ظئرعش ض

ذلمانالر   ( ان مذس ابتعن بولمعغ ةهلع آعت عدعغان      )ظ عص حىش اؤابعنع بئس ةجرعنعث س وش ظ ذالرنعث ق  ظ
  . حوثقذر ظعمانغا ظئرعشكىحعلةردذر

 * * * * * * *  
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ة  ذالر بةختك ة ش ذحعالردذر، ظةن دا بولغ وغرا يولع ارعنعث ت ذالر صةرؤةردعض ة ش ظةن
  . 5ظئرعشكىحعلةردذر

  كع توغرعسعداعسعؤعسع ظعكةنلئ مأمعنلةرنعث ننعث ساظادةت-توغرا يول ؤة بةخت 
اد     عدعكع ظايةتلةردة بايان قعلعنغان   يذقعر ا       غةيعبكة ظعشعنعش، نامازنع ظ ا قعلعش، اهللا تاظاال ظات
ال  ان م دعن      - قعلغ االمغا ؤة ظذنعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعتعش، ص ا ظعش ث يولعغ ةردعن اهللا نع مىلىآل

ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرضة حىشىرىلضةن آعتابالرغا ظعشعنعش ؤة ظاخعرةتكة ظعشعنعش دئضةن سىصةتلةر 
ان ظع  ش ؤة يام الرنع قعلع ع ظعش ةتلعنعص، ياخش ةن سىص ةييارلعق بعل ةن ت اقلعنعش بعل الردعن س ش

ذر    ان ن عدعن بولغ علةر اهللا تةرعص ان آعش وغرا يولقعلعؤاتق تعد  ؤة ت ث ظىس ادا   . ذرعدنع ة دذني ذالر يةن ظاش
تعش،      عغا يئ ةن ظارزذس ث ظعزلعض اقلعنعص     ظأزلعرعنع ةردعن س ان ظاقعؤةتل دعغان يام ان ياقتذرماي ظعنس

ظأزعنعث   ثضىلىك بولغان جةننةتكة آعرعش ؤة اهللا تاظاال     اؤاصقا ظئرعشعص مة  سبعلةن، ظاخعرةتتة   قئلعش  
ذر كىحعلةردبةختكة ظئرعش  تعن قذتذلذص قئلعش بعلةن ب آاصعرالرغا تةييارلعغان ظازا   بولغاندىشمةنلعرع  

  . دئضةنلعكتذر -
 * * * * * * *  

 ¨β Î) tÏ% ©!$# (#ρã xx. í !# uθy™ óΟ ÎγøŠ n= tæ öΝ ßγ s?ö‘ x‹Ρ r&u ÷Πr& öΝ s9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉∪  

ان  ذالر ظعم ةرعبعر، ظ ةن، ب ةن، ظاضاهالندذرمامس عرالرنع ظاضاهالندذرامس عزآع، آاص شىبهعس
  . 6ظئيتمايدذ

                                                 
ة،        ع لعظأزلعرعنعث دعنع توغر   الرخرعستعظانالر ياآع   يبعزضة يةهذدع ) 1( أزلةص بةرس ة س ر نةرس م      ق بع ذالرغا ظعشةنمةسلعكعمعز الزع ز ظ ةم  . بع ىتىنلةي  ظ ه ذالرنع ص

م   لعقعمعز الزع ذ حعقارماس ةؤةبع . يالغانحعغعم لعكعمعزنعث س ةر   ، ظعشةنمةس ع ظأزض ث دعنلعرعن ذالر ظأزلعرعنع ىن،ظ ىرىص   تعؤةتكةنلعكع ظىح ةك ظأزض ظعشةنس
ذمكعن   عمعز م عنعص قعلعش ة ظعش ةن يةرلعرعض ةؤةبع . آةتك لعقعمعزنعث س ا حعقارماس ذالرنع يالغانحعلعقق عدعن   ، ظ ةرلعرع اهللا تةرعص ان ي ان دةص قارعغ ز يالغ بع
 . نعمعز، دةيمعزععش نةرسعضعال ظرضة حىشىرضةناهللا سعلةرضة ؤة بعزلة :شذنعثغا ظاساسةن. هةقعقعي حىشىرىلضةن يةرلعرع بولذشع مذمكعن
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اال ة  اهللا تاظ ذ هةقت دذ  ب داق دةي لعك   :  مذن ة تئضعش ارعثنعث لةنعتعض عزآع، صةرؤةردعض شىبهعس
د  ان ظئيتماي انالر ظعم ةر . ذبولغ ىتىن مأجعزعل ذالرغا ص ازابنع   آ ظ اتتعق ظ ذ، ق ةن تةقدعردعم أرسعتعلض

  . )1()ظعمان ظئيتمايدذ(آأرمعضعحة 
اال دعن    اهللا تاظ ث ظعحع ةهلع آعتابنع دعنظ دع   ئ ظهةددع داق دئ عدا مذن ةر توغرعس : شعص آةتكةنل

    2آعتاب بئرعلضةنلةرضة بارحة دةلعلنع آةلتىرسةثمذ، ظذالر سئنعث قعبلةثضة بويسذنمايدذ)( ،ةنع  ي
ةن اال هةقعقةت دذ  اهللا تاظ ةختلعك قعاللماي ادةم ب داق ظ ىتىؤةتكةن آعشعنع هئحقان اهللا . بةخعتسعزلعكنع ص

اال دذ   تاظ الص قويالماي ا باش وغرا يولغ ادةم ت داق ظ ادةمنع هئحقان ان ظ ىن . )3(ظازدذرغ ذالر ظىح ةن ظ س
يةنع سةن (ن ظادا قعلغعظذلذغ ؤةزعصةثنع ) دعننع آعشعلةرضة يةتكىزىص قويذشتعن ظعبارةت(قايغذرماي 

ويغعن    ةتكىزىص ق نعال ي ذالرغا دعن ار     .)ظ اؤاب ب ا س ىن آاتت ع ظىح كةن آعش اثا ظةضةش ىز  .  س ةندعن ي س
ظذالردعن . (سئنع بعظارام قعلمعسذن ظذالرنعث يىز ظأرعشع    . ص آةتمعضعن ذظأرعضةن آعشعضة، توال قايغذر   

  ). هئسابنع ظأزعمعز ظالعمعز
اال ةاهللا تاظ ذ هةقت دع ب داق دئ ئ:  مذن ةبلعغ قعلعشتذر س ةقةت ت بعزنعث . نعث مةسظذلعيعتعث ص

تذر   اب ظئلعش ظذلعيعتعمعز هئس ةقةت  ( (4مةس ةن ص ذالرنع اهللا (س دعن ظ ث ظازابع ) نع
  . )(5ةن، اهللا هةممة نةرسعنع تةسةررذص قعلغذحعدذرظاضاهالندذرغذحعس

ة  ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ث، ظ عرالرنع ظاضاهالند اهللا تاظاالنع عزآع، آاص ةن، شىبهعس ذرامس
ظعبنع ظابباس نعث مةنعسع هةققعدة عتع ظايدئضةن ظاضاهالندذرمامسةن، بةرعبعر، ظذالر ظعمان ظئيتمايدذ

ذمانعث  ذ ظةنه دذ   رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة   :  مذن االم هةمم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
علةرنعث  الم دعن(آعش اعظعس ذنعثغا ظةضعشعص ) غ عنعص، ظ دا ،ظعش وغرا يول عنع ت ذ  مئثعش ارزذ  بةآم ظ

دا بذ آعشع توغرا يولنع تالاليدذ دةص يئزعؤةتكةن         “ زذلةؤهذلمةهص ”ظاندعن ظذنعثغا اهللا تاظاال   . تتعقعال
ةنمةيدعغانلعق    ذنعثغا ظعش عنعث ظ عدعن باشقعس دذ      نع ؤةعآعش ع تالالي ا يولن ع خات ذ آعش دةص ، ب

دعغانلعق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خةؤةر عنعيئزعؤةتكةن آعشعدعن باشقا آعشعنعث ظئزعص آةتمةي  ص
  . قعلعص يذقعرعقع ظايةتنع نازعل قعلدع

* * * * * * *  
 zΝ tF yz ª! $# 4’ n?tã öΝ ÎγÎ/θè= è% 4’ n?tã uρ öΝ ÎγÏèôϑ y™ ( #’ n?tã uρ öΝ Ïδ Í≈|Á ö/r& ×ο uθ≈ t±Ïî ( öΝ ßγs9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩∠∪   

، ظذالرنعث )ظعماننعث نذرع آعرمةيدذ(ةن اهللا ظذالرنعث دعللعرعنع ؤة قذالقلعرعنع صئحةتلعؤةتك
  . 7قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) ظاخعرةتتة(، ظذالر )هةقعقةتنع آأرمةيدذ(آأزلعرع صةردعلةنضةن 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر97 ـ 96سىرة يىنىس ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع145سىرة بةقةرة ) 2(
ةن خا                        ) 3( ةن دئض أزع ظازاباليدعك دا ماثدعث دةص ظ ا يول ذنع سةن خات دعن ظ ذرذص، ظان ىتعؤعتعص ت أزع ص ع ظ ذق يولعن عنع ظازغذنل ر آعش ا  بذ سأزدعن اهللا بع ت

دذ         عزمذ بولماي ا هةرض ذص قالس ع، . حىشةنحة بول ةال   اهللا حىنك ر آعشع    تةظ ة نعث بع عز  ض عنعث       لعكنع بةختس ذ آعش دعن ظازدذرؤعتعشع ش وغرا يول  صىتىؤئتعشع ؤة ت
ذر   ةرآعنلع            . ظأزعضة باغلعقت الالش ظ ع ت ا يولن اآع خات ع ي وغرا يولن عنعث ت ر آعش ةر بع ار كه وغ      . ع ب ةن ت ةرآعنلعكع بعل ذ ظ ر آعشع ش ا    بع اي خات ع تاللعم را يولن

دا مئثعش  ا يول ذ خات عنع ش ذ آعش ا، اهللا ظ ان بولس ع تاللعغ دذ قايولن ذ  . باشالص قويع ا، ش ان بولس ع تاللعغ ع يولن ةر ياخش ع ظةض دا مئثعشياخش الص يول قا باش
 . قويعدذ

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة رةظد ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة هذد ) 5(
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شةيتان ظذالردعن آىحلىك آئلعص آةتتع، ظذالر شةيتانغا   : بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئدع تادة  ةق
ذنعد ةن . عبويس ذنعث بعل ذالرنعث ش ع، ق  اهللا ظ أزلعرعنع ص ذدعللعرعن ذثا . حةتلعؤةتتعئالقلعرعنع ؤة آ ش

  .  ؤة حىشةنمةيدذدذمايعيال توغرا يولنع آأرةلمةيدذ، هةقعقةتنع ظاثلظذالر
ذرةي  ع ج دنعث جظعبن ث اهللا تاظاال، مذجاهع ئحةتلعؤةتتع نع ع ص ذالرنعث دعللعرعن ةن  اهللا ظ دئض

ايعتع ةت قعتوغرعسعدا  ظ داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذمذن ذالرنعث  : لع ذناهلعرع ظ آعشعلةرنعث قعلغان ض
ئلعص دعل     اص آ تعن قورش ةر تةرةص ع ه عدذ عدعللعرعن ا ظورنعش ذناهالرنعث دعل. غ ذ   عض ع ش ا ظورنعشعش غ

  . ئدع د،بولعدذ قعال دعل بعلةن قذالقحةتلةشئص: يجظعبنع جذرة. حةتلعنعص آةتكةنلعكعدذرئدعلنعث ص
: دعلعنع ظالقانغا ظوخشعتعص حىشةندىرىص) ظعنساننعث(مذجاهعد بعزضة :  مذنداق دةيدذظةظمةش

تعدذ ئدعل دئضةن قولنعث ظالقعنعغا ظوخشاش، ظةضةر بةندة بعر ضذناه قعلسا، دعل مذشذنداق يذمذلذص آ
ث  عنحعالق دةص ظأزعنع ارمعس ةتتعذمذنع يقعب ع   . ص آأرس ذنعث دعل ا ظ ذناه قعلس ر ض ة بع ةر يةن ظةض

نعث  رععلقابارمشذنداق قعلعص   . ة بعر بارمعقعنع يذمذص آأرسةتتعمذشذنداق يذمذلذص آئتعدذ دةص يةن 
 قعلغان ضذناهلعرع ظذنعث دعلعنع هةر      ظاندعن ظذ بةندعنعث   . (ةتتعهةممعسع يذمذلذص بولغعحة آأرس     

  .  دئدع،حةتلعنعص آئتعدذئظذنعث دعلع ص) معؤالغاندعن آئيعنتةرةصتعن قورشاص آئلعص حعر
نعث عآاصعرالرنعث ظعمان ظئيتعشتعن باش تارتقانلعقصىتىن ظالعمالر، : بع مذنداق دةيدذذظعمام قذرت
ا م جازاسع ظىحىن ذالرنعث دعللعرعغ ذالرنعث دعللعرعنع صتعدذئر بئسعؤىهأاهللا ظ  -ذ تعدئحةتلعؤئ ؤة ظ

  . دعبعرلعككة آةلدةص 
اال ةن اهللا تاظ داق دئض ة مذن ذ هةقت ةؤةبعدعن دعللعرعن  :  ب ذفرع س ذالرنعث آ ةلكع اهللا ظ ع ب
ئحةتلعؤةتتع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة )(1ص ان ص ا قعلغ داق دةص دذظ ةرتعص  «:  مذن ع ظأزض ع دعلالرن ظ
  . )2(»!بعزنعث دعلعمعزنع سئنعث دعنعثدا مذستةهكةم قعلغعن! تذرغذحع اهللا
تة     هذزةي ان هةدعس ةت قعلعنغ ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ة رةزعيةلاله داق   ف االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

ةن ر «: دئض ىن بع ذش ظىح ورا توق نع ب ة  ـ           قذمذش ذناهالر  رةت بعرعض اش ض ا ظوخش ةص تعزغانغ ل
ر      ) آعشعلةرنعث( دذـ دعللعرعغا بع زعلعص آئلع ةص تع ذل قعلسا  . بعرل ذناهالرنع قوب ذ ض قايسع دعل ظ
ةنع( ذناه ي ذ آعشع ض ارا ح )  ظعشالنع قعلسا ظ ا ق ذ دعلغ تعن بعرسع ظذرئظ دذذكعت ذ  . لع قايسع دعل ظ

 ظعككعضة  تادعلالر مذشذ ظاساس   . كعتتعن بعرسع ظذرعلعدذ    ئقوبذل قعلمعسا ظذنعثغا ظاق ح    رنع  ضذناهال
دذ اق ص  : بألعنع ع، ظ ل،   ئبعرعنحعس دعغان دع اقلعنعص تذرع مان  تع س ذ ظاس ةن  -ب نال بولعدعك  زئمع

ةتكعحعلعك( دعغان دعل  ) قعيام عر قعاللماي ش تةس ان ظع داق يام ذنعثغا هئحقان ع. دذرظ ، ظعككعنحعس
علةر( ايدعلعنالمايدعغانآعش اش )  ص ا ظوخش اق آوزعغ ع مايم اننع تونذ -ياخش ارا يام دعغان ق يالماي
  . »دذردعل

ةرعر ع ج دذظعبن داق دةي عمحة:  مذن ث قارعش ذ مةسمئنع أز ع مذش وغرا س ةث ت عدا ظ لة توغرعس
ن مأمعن ضذناه ظعشتع«: دعن رعؤايةت قعلغان بذ هةدعسعدذرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمعرةيرىظةبذه

 قعلعص، ظذ ظعشتعن تةؤبةقعلغان ظعشعغا . لعدذذكعتتعن بعرسع قويئعرنع قعلسا، ظذنعث دعلعغا قارا حب
ا نضذ) ظةضةر قعلغان يامانلعقتعن يانماي(. صىتىنلةي يانغان بولسا، ظذنعث دعلع باشقعدعن صاآعزلعنعدذ 

كعت ئقارا حشذ ، عؤالعدذقورش ظذنعث دعلعنع  كعت آأصعيعص ئ قارا ح   بولسا نظعشالرنع داؤامالشتذرعؤةرضة 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع155ة نعسا سىر) 1(
 . يامذقةللعبةلقذلذب سةببعت قذلذبةنا ظةال دعينعك) 2(
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ارا ح  اهللا تاظاال بذ سأزعدة بايان     هةرضعز ظذنداق   :  تأؤةندعكع ظايةتنع ظوقذدع   ،كعتتذر دةص ئ قعلغان ق
  . »))1ظةمةس، بةلكع ظذالرنعث ضذناهلعرع تىصةيلعدعن دعللعرع قارعيعص آةتكةن

ةتلعر       ةرنعث سىص ة مأمعنل أت ظايةتت عدعكع ت ىرعنعث بئش اال س أتتع  اهللا تاظ ص ظ ان قعلع . عنع باي
 ظئغعزدعال اهللا تأؤةندعكع ظايةتلةردة. ردعذشتذتونظةهؤاللعرعنع دعكع ظعككع ظايةتتة آاصعرالرنعث عرعقذي

. ظعمان ظئيتعص قويذص، آذصذرلذقنع دعلعدا يوشذرذص آةلضةن مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعنع تونذشتذرعدذ       
عقالرنعث ظاال  ذلمانالر مذناص اندعكع مذس أص س ةتلعرعنع  آ ذالرنعث ظاالم ةحكة ظ ةتلعرعنع بعلةلمعض م

ات قعلعش  ؤة بعلعؤئلعشع  ان ظئهتعي ةر زام ذالردعن ه  ؤة ظأزلعرعنعث تذيماستعن شذ ظعشنع قعلعص   عظ
ىنحة سىرعلعرعدة هةر          ق ئلعشعدعن ساقلعنعشع ظىحىن، اهللا مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعنع قذرظاننعث آأص

  .  بئرعدذةص بعلةن سىصةتلسىصةتلعرعخعل 
 * * * * * * *  
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اخعرةت  ا ؤة ظ ذالر آعشعلةر ظارعسعدا اهللا غ ة ظ ار، هةقعقةتت  آىنعضة ظعشةندذق دئضىحعلةر ب

دة ظعشةنمةيدذ (ظعشةنمةيدذ  ةن، آأثلع دا ظعشةندذق دئضعنع بعل ذالر اهللا نع ؤة . 8)يةنع ظاغزع ظ
  .9مأمعنلةرنع ظالدعماقحع بولعدذ، هةقعقةتتة ظذالر تذيماستعن ظأزلعرعنعال ظالدايدذ

  سعدا دئضةن سأزنعث حىشةنحعسع توغرع“مذناصعق”
ذر      انلعقنع يوش كارعالص يام لةرنع ظاش ع تةرةص تة ياخش ةن آأرىنىش عقلعق دئض ، ذرغانلعقتمذناص

 جةهةتتعكع يظئتعقادع( مذناصعقلعق، يظئتعقادع: بعرعنحعسع. مذناصعقلعق مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ
ةن عقلعق دئض ذ  :مذناص ارالص آذص كارا جاآ تة ظاش ةنلعكعنع آأرىنىش ا آعرض الم دعنعغ رلذقنع  ظعس

تذر دذ     .) يوشذرذش ا بولع ى دوزاخت ايع مةثض عقالرنعث ج دعكع مذناص ذ خعل ع ت. ب ع ىظعككعنح ردعك
ظةمةلدعكع مذناصعقلعق دئضةن قعلغان ؤةدعسعضة ظةمةل     يةنع  (. ظةمةلدعكع مذناصعقلعقتذر ،  مذناصعقلعق

 ظالدع بعلةن     ادةللعشعص قالس   جئ، سأزلعسة يالغان سأزلةش،         خعيانةت قعلعش   كةظامانةتسلعق،  قعلما
عقل). ظئغعزعنع بذزذشتةك ظعشالردذر دعكع مذناص اهللا . عق حوث ضذناهالر قاتارعدعن هئسابلعنعدذظةمةل

  .  ظأتعمعزعلعصخالعسا آئيعن يةنة بذ نوقتعدا تةصسعلع توخت
دذ   داق دةي ةرعر مذن ع ج أزع : ظعبن ةن، س عق دئض ة، ظعحع  ع هةر مذناص ع كعتعض   ، آعرعشعغاتئش

  . مايدعغان آعشعلةردذرعظوخشدعكع هالعتع آةينعدعكع هالعتعضة ععالرنعث ظالدباشقحعقعشعغا، 
  مذناصعقلعقنعث باشلعنعشع توغرعسعدا

ةتلةيدعغان   ةتلعرعنع سىص عقالرنعث ظاالم دعن ظايةتمذناص االم مةآكع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر ص ل
يعن حىشتع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال. مةدعنعضة هعجرةت قعلغاندعن آئ دا كعمةآكعدع محىنكع، ص  ؤاقتع

ةر  عقلعق ه داق مذناص وقعهئحقان ايكعتع ي ال قالم ذرالنغانلعقتعن ، بولذص عحة مةجب تة ظةآس  آأرىنىش
  .  ظعسالمغا آعرضةن مذسذلمانالر بار ظعدع، ظةمةلعيةتتة تذرذص قعلعصاآذصذرلذقنع ظاشكار

                                                 
  .  ـ ظايةت14فعن عسىرة مذتةفف) 1(
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دا،       ةن حاغ ة آةلض االم مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤس ”ص ةزرةج ”ؤة “ ظ دعن  ع قةبعل“خ لعرع
نع آئلعشتعن عظعسالم د ظذالر.  مذسذلمانالر بار ظعدععلعدعغان دةص ظات  “يظةنسارع” )ظعسالمغا آعرضةن (

ؤعلعرعنعث و ب-مةدعنعدة ظأزلعرعنعث ظاتا . قذناتتعولعرعنعث يولع بويعحة بذتقا حعك مذشرببذرذن ظةرة
انعيوللعر اننع تذتذص ماثغ ابتعن بولغ ةهلع آعت ىح . رمذ ياشايتتع يةهذدعيال ظ ذالر تأؤةندعكعدةك ظ ب

ةرآع  دعن ت دع بقةبعلع قان ظع ذ”.  تاص ةتع “قاقةين ذالر . جةم ةزرةج”ب اردةمحعلعرع  “خ علعنعث ي  قةبعس
دع ةزعر”. ظع ذرةيزة” ؤة “ن ةتل “ق ذالر . عرعجةم ةؤس”ظ ةبعل“ظ دع ع ق اردةمحعلعرع ظع . لعرعنعث ي

ةن ح  ع آةلض ة يئث االم مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ةؤس”اغ ةزرةج” ؤة “ظ دعن لعرعع قةبعل“خ
غا  ع ظعسالم دعن  رةزعيةلالهذ ظةنهذال  ظابدذلاله ظعبنع ساالم   الر، يةهذدعيالرنعث ظعحعدعن صةقةت     يظةنسارع

ةنآعر د ب. دعع ظض عقلعق هةراذ حاغ دع  ع مذناص وق ظع ةتلعرع ي ذلمانالرنع   . ك دا مذس ذ حاغ ع، ظ ث حىنك
عرالر( ذ) نعآاص دع الغذدةك آىحس نحقاقورق وق ظع ذدعيالر ؤة    . ع ي االم يةه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص يةن

ذن    ايدعغان نذرغ عدا ياش ةدعنعنعث ظةتراص ةرةب م ةبعلظ ةن تعرعلعق ىن    ع بعل اش ظىح ة ياش ا بعلل نحلعقت
لذل دةيدعغان  ةس ظعبنع  مةدعنعدة خةزرةج قةبعلعسعدعن ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي  . آئلعشعم تىزضةن ظعدع  

ار ظعدع      . ذ آعشع مةدعنعضة ظعسالم يئتعص آئلعشتعن بذرذن مةدعنعنعث باشلعقع ظعدع            ظ . بعر آعشع ب
 تذرغاندا مةدعنعضة ظعسالم يئتعص آئلعشع       عشعصمةدعنعلعكلةر ظذنع ظأزلعرعضة صادعشاه قعلعشنع ظويل     

الم دعن  علةر ظعس ةن آعش ا آعرعبعل انلعقع    عشكة باشالص غ اش تارتق تعن ب اه قعلعش عنع صادعش ذ آعش ، ظ
ةيدا بول   ؤة مذسذلمانالرغا  ث آأثلعدة ظعسالم دعنعغا   ظىحىن ظذنع  يةنعث  عجعرعه. (دع قارعتا ظأحمةنلعك ص

بة قازانغاندعن   عبةدرع ظذرذشع بولذص، اهللا نعث ياردعمع بعلةن بذ ظذرذشتا مذسذلمانالر غةل )  يعلع - 2
لعكلةردعن ؤة   دئضةن آعشع باشحعلعقعدا مةدعنعدعكع يةر    ظعبنع سةلذل  آئيعن ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي     

ىزةآعال آعرعص قويدع           شذ حاغدعن باشالص    . يةهذدعيالردعن بولذص بعر تىرآىم آعشعلةر ظعسالم دعنعغا ي
عقلعق هةر  عكع يئزعلعق ظةرةب   مةدعنعدة ؤة ظذنعث ظةتراصعد     . ىشكة باشلعدع  لكةتلعرع آأرى علةردة مذناص

هئح بعرع مةجبذرلعنعص    ذالرنعث حىنكع، ظ . بعرمذ مذناصعق يوق ظعدع  بولسا،   مذهاجعرالرنعث ظعحعدة 
 حاقعلعرعدعن ؤة زئمعنلعرعدعن اهللا -باال ة، ماللعرعدعن، ظأيلعرعدعن، ظاظعلظةمةس، بةلكع ظأزلعرعنعث 

  . عدع ظ هعجرةت قعلغانرازعلعقع ظىحىن ؤاز آئحعص مةدعنعضة ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن
ةندذق دئضىحعلةر بار، هةقعقةتتة ظذالر ا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشا اهللا تاظاالغآعشعلةر ظارعسعد

   توغرعسعدا  ظايةتنعث مةنعسع  دئضةنظعشةنمةيدذ

 بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة         ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق،    
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض علةردعن  : مذن ةن آعش ة دئيعلض ةؤس” ظايةتت “ ةزرةجخ” ؤة “ظ

ظةبذظالعية، هةسةن، .  آأزدة تذتذلعدذ بولغان مذناصعقالر  ر يولدا  ؤة ظذالر بعلةن بع    علعرعدعن بولغان قةبعل
  .  ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش بايان قعلدعنعدعكع ظايةتنعث مةنعسعذقعرعالرمذ ي قاتارلعقسذددعقةتادة ؤة 

قع آأر عقالرنعث تاش ةر مذناص دعنعص آىمأمعنل اراص ظال ة ق ذالرنىشعض تعص، ظ عمذ ئ عر بولس  آاص
اراص ظذالرنع مأمعن دةص  ات قعلمق ذنلعغان اي نظئهتعي ةظاقعؤةتلةريامان ذرغ اهللا قالماسلعقع ظىحىن  ض

 دةص ياخشع نع مذناصعقالر ؤة آاصعرالر  ش بعلةن بعرضةتاظاال مذناصعقالرنعث سىصةتلعرعنع سىصةتلةص بئرع   
آعشعلةر ظارعسعدا اهللا غا ؤة : ذنداق دئدع منلعكعنع بايان قعلعصحةآلةنضةقاتتعق ) ظعسالمدا(قاراش 
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يةنع ظاغزعدا ظعشةندذق (ظاخعرةت آىنعضة ظعشةندذق دئضىحعلةر بار، هةقعقةتتة ظذالر ظعشةنمةيدذ 
  . )دئضعنع بعلةن، آأثلعدة ظعشةنمةيدذ

ة  اهللا  ذ هةقت دذ ب داق دةي ة مذن دا   : يةن ةن حاغ دعثغا آةلض ئنعث ظال عقالر س ذؤاهلعق «: مذناص ض
ةنبئرعم ث صةيغةمبعرعدذرس ةن اهللا نع ةن هةقعقةت ع س ث » عزآ ةن اهللا نع ئنعث هةقعقةت دذ، س دةي

ز رعمع ئبيةنع ظذالر سئنعث صةيغةمبةرلعكعثضة ضذؤاهلعق            )(1صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعثنع اهللا بعلعدذ     
عث ظذالرن .  ظةمةس ظةمةلعيةتتة ظذنداق   لئكعن   . دذدةي  سئنعث قئشعثغا آةلضةن حاغدعال      نععدئضةن سأز 

دا    ةن، دعلع ذؤاهلعقع بعل ةن ض ة بةرض االمنعث صةيغةمبةرلعكعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ظئغعزع
ذر ا غايوش اش بولمعغ ىن  نلعرع ظوخش رعص     نلعقع ظىح ا حعقع ذالرنع يالغانحعغ ة ظ دعكع ظايةتت اهللا تأؤةن

  . )(2دذآع، مذناصعقالر حوقذم يالغانحعالردذرعاهللا ضذؤاهلعق بئر: مذنداق دةيدذ
يةنع ظاغزعدا ظعشةندذق دئضعنع بعلةن، آأثلعدة ظعشةنمةيدذ(عقةتتة ظذالر ظعشةنمةيدذ هةق .

 ظعماننع   يةنع ظذالر آذصذرلذقنع دعلعدا يوشذرذص،          هةقعقةتتة ظذالر تذيماستعن ظأزلعرعنعال ظالدايدذ 
ارقعلعق   تعش ظ دا ظئي ذ    تعلع ةندةك، اهللا تاظاالنعم ولالص مةنصةظةتلةنض ةرنع ض ةزع مأمعنل ولالص  ب ض

  . مةنصةظةتلعنعمعز دةص ظوياليدذ
رع  معك -الش خعيالعغا آةلضةن هعيلة    دةك، اهللا تاظاالنعمذ ضول  عنعظذالرنعث مأمعنلةرنع ضوللعغ  

دة االهةققع دذ   اهللا تاظ داق دةي ذالر    : مذن دذ، ظ عنع تعرعلدىرع ةنلةرنعث هةممعس دة اهللا ظألض ذ آىن ظ
دا ( ادعكع حاغلعرع ذلمانمعز«دذني ز مذس دعند» بع ا ) ةص يالغان دةك اهللا غ ةم ظعحكةن ة قةس سعلةرض

 ظاضاه بولذثالرآع، ظذالر    . دةص ظوياليدذ،قةسةم ظعحعدذ، ظذالر بذ قةسةمنعث ظأزلعرعضة صايدعسع بولعدذ 
 قارعشعغا اهللا تاظاال بذ  ـ النع ضولاليمعز دئضةن خاتا آأزاظاظذالرنعث اهللا ت  )(3رهةقعقةتةن يالغانحعالردذ 

يةنع ظذالر شذ قعلعقع  ذهةقعقةتتة ظذالر تذيماستعن ظأزلعرعنعال ظالدايد: ن رةددعية بةردعظايعتع بعلة
  . مذ سةزمةيدذنعبعلةن ظأزلعرعدعن باشقعسعنع ضوللعمايدذ ؤة ظأزلعرعنع ضوللعغانلعقع

ذ، شىبهعسعزآع، مذناصعقالر اهللا نع ظالدعماقحع بولذشعد:  يةنة مذنداق دةيدذ بذ هةقتةاهللا تاظاال
اهللا تاظاالنعث   : ظعبنع ظةبذهاتةم ظعبنع جةرعرنعث     ))4اهللا ظذالرنعث ظالدامحعلعقعغا يارعشا جازا بئرعدذ     

 دذ دعماقحع بولع ع ظال ذالر اهللا ن ةن  ظ ةت    دةظايعتعدئض ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عقالرنعث مذن  مذناص
ارقعلعق ظأزلعرعنعث جان ؤة   دئضةن سأزنع ظاشكارا دةص قويذش   “الظعالهة ظعللةلاله ”ظذالر  : قعلعدذ   ظ

  . آأزلةيدذماللعرعنع ساقالص قئلعشنع 
اخعرةت آىنعضة ظعشةندذق : نعث اهللا تاظاالنعث  ةقةتاد،  سةظعد ا ؤة ظ آعشعلةر ظارعسعدا اهللا غ

ذالر ظعشةنمةيدذ  ة ظ دة (دئضىحعلةر بار، هةقعقةتت ةن، آأثلع دا ظعشةندذق دئضعنع بعل ةنع ظاغزع ي
اهللا نع ؤة مأمعنلةرنع ظالدعماقحع بولعدذ، هةقعقةتتة ظذالر تذيماستعن ظأزلعرعنعال ظذالر . )ظعشةنمةيدذ
 ظةخالقع حعرعك، ثنع مذناصعقالر: قعلعدذع رعؤايةتعنكضةنلع دئمذنداقهةققعدة   دئضةن ظايعتعظالدايدذ

 هالةتتة  ظةتتعضةندة بعر خعل   . بعرعضة ظوخشعمايدذ   -  دعلع، سأزع بعلةن ظةمةلعيعتع بعر      بعلةن تعلع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة مذنافعقذن ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة مذنافعقذن ) 2(
  .  ـ ظايةت18سىرة مذجادةلة ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 142سىرة نعسا ) 4(
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ر  قا بع ة باش ة يةن ا، آةحت لبولس دذ خع ة بولع امال .  هالةتت ععمئآش دةك،  ن كة حايقعغان ةر تةرةص  ه
  .  يةنة بعر تةرةصكة ظأتعؤالعدذمبعردةم بعر تةرةصكة، بعردةمذناصعقالرمذ 

 * * * * * * *  
 ’ Îû ΝÎγ Î/θè= è% ÖÚ z£∆ ãΝ èδ yŠ#u“ sù ª! $# $ ZÊ utΒ ( óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã 7ΟŠ Ï9 r& $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθç/É‹ õ3tƒ ∩⊇⊃∪  

عقلعق ؤة شةآلعنعش (ظذالرنعث دعللعرعدا آئسةل  ذالرنعث آئسعلعنع ) يةنع مذناص ار، اهللا ظ ب
ةنلعكلعرع  ان سأزلعض ةيتعؤةتتع؛ يالغ ث (آىح انلعقلعرع ؤة اهللا نع اننع دةؤا قعلغ دعن ظعم يالغان

  . 10ظازابقا دذحار بولعدذظىحىن ظذالر قاتتعق ) ظايةتلعرعنع مةسخعرة قعلغانلعقلعرع
  توغرعسعدا دئضةن سأزنعث مةنعسع » آئسةل«

دا آئسةل  دعدذس ذالرنعث دعللعرع ةآلعنعش (ظ عقلعق ؤة ش ةنع مذناص ذالرنعث ) ي ار، اهللا ظ ب
ةيتعؤةتتع علعنع آىح ةت توغرعسعدا  آئس ذما   دئضةن ظاي ذ ظةنه ع ظابباس رةزعيةلاله ذمالعك، ظعبن ظةب

: عدذ نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل   ةرالهذ ظةنهذ ؤة بعر تىرآىم ساهابعل    ظعبنع مةسظذد رةزعيةل  
ةتتعكع  ةل”ظاي ةنعنع  “آئس ةن م ش دئض ةك قعلع أز ش ةن س دذدبعل دئض د. ىرع ة، ، مذجاهع ظعكرعم

ةس ؤة ق   ع ظةن يظ ظعبن ة رةبع رع، ظةبذظالعي ةتنع تادةهةسةنبةس ذ ظاي ذ ب ة عرع يذقة قاتارلعقالرم دعكعض
  . دئدع،  ظعصادعلةص بئرعدذنععظوخشاش مةن

لةم، اهللا      ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ةالظاب ةل نعث تةظ دا آئس ذالرنعث دعللعرع ةنع (ظ ي
ة ظذ بةدةندعكع ظايعتعد دئضةن بار، اهللا ظذالرنعث آئسعلعنع آىحةيتعؤةتتع) مذناصعقلعق ؤة شةآلعنعش

ةلكع  ئآ تعن ب ةللعك بولماس ة  (س ذنلعرعغا ش ةزع قان ث ب عغان دعننع قا ظوخش ي  )ك قعلعش دعنع
ةللئآ ل آ   . )1(كتذرعس ذ خع عؤةتلعك ب ا مذناس عقالردذر   ئدعنغ علةر مذناص ار آعش علع ب ةل  . س ذ آئس ب

   .لعنعشعدذر شةآعكعظعسالم توغرعسعدنعث مذناصعقالر
عقلعق  ذالرنعث مذناص علعنعاهللا ظ ذرعدذ  آئس ذ ظاش ذص دةص ، تئخعم ةتنع ظوق ذ ظاي ة :  ب مأمعنلةرض

دعغان بو اق، آئلع ل   (لس ع دةلع ىرعدة يئث ةر س ىن  -ه انلعقع ظىح اتالر بولغ ذ )  ظعسص ىرة (ب ةنع س ) ي
دا آئسةل     .خذشال بولعدذ   ) سىرعنعث نازعل بولذشعدعن     (ظذالرنعث ظعمانعنع آىحةيتتع، ظذالر        دعللعرع

عقالر  (بارالر   يةنع  (ظذالرنعث آذفرعغا آذفرع قوشتع     ) سىرة (غا آئلعدعغان بولساق، بذ      ) يةنع مذناص
 ظذالرنعث  )2(، ظذالر آاصعر صئتع ظألدع        )ذالر مذناصعقلعقتا تئخعمذ ظةزؤةيلعدع، تئخعمذ ضذمراهالشتع       ظ

 ،ظابدذراهماننعث بذ سأزع مذناسعص    .  دئدع ،يامانلعقعغا يامانلعق، ظازغذنلعقعغا ظازغذنلعق قوشذلدع    
أزدذر ع س اال. (ياخش ذالرنعث ظازغذنل اهللا تاظ ذرلذظ ذق، آذص ذص قعغذقعغا ظازغذنل ذرلذق قوش ا آذص

انلعقع ةنلعكتذر        ) قويغ ازا بةرض ةن ج ش بعل ذ ظع ا ش نع قعلس ة ظعش ذالر نئم ذ. ظ ذ  ب رذنقع ظالعمالرم
قانالرنع    : بذ هةقتة مذنداق دةيدذ       اهللا تاظاال    يةنة   . يذقعرعدعكعضة ظوخشاش بايان قعلغان    هعدايةت تاص

  . ))3عنع بئرعدذاهللا تئخعمذ هعدايةت قعلعدذ، ظذالرغا تةقؤادارلعقنعث مذآاصات

                                                 
عنعمعيدعنع) 1( ةللعك دئض ةنمةي،ز،  آئس ة ظعش عنعص بةزعسعض ة ظعش ةلعماتالرنعث بةزعسعض ي ت ةرلعرع ظعدعي دعنع ةزع ي ةيدعنةمب دع د ظأتم ا  قال ةص دعنغ

 . قعلعشتذرشةك 
  .  ـ ظايةتلةرنعث بعر قعسمع26 ـــ ـ25سىرة تةؤبة ) 2(
  .  ـ ظايةت17سىرة مذهةممةد ) 3(
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يةنع يالغاندعن ظعماننع دةؤا قعلغانلعقلعرع ؤة اهللا (يالغان سأزلعضةنلعكلعرع  اهللا تاظاالنعث
انلعقلعرع  خعرة قعلغ ةتلعرعنع مةس ث ظاي ار بولع ) نع ا دذح اتتعق ظازابق ذالر ق ىن ظ ةن دذظىح  دئض

دة،  ةتلعنعد    ظايعتع ذ سىص ام بعلةنم ةن ن انحع دئض ة يالغ عقالر يةن ةي . ذمذناص ذالر غ انعظ دذبنع يالغ .  دةي
انحعالردذر  ذالر يالغ ع، ظ ذالر. حىنك ةيعبنع   ظ اآع غ لعك ي ة ظعشةنمةس ش ؤة غةيعبك ةك قعلع ا ش  دعنغ

  .  سىصةتلةرنع ظأزلعرعضة جةملعؤالعدعغا حعقعرعشتةكيالغان
نعث  هذزةيفع دئضةن آعشعلةر  ،  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةزع مذناصعقالرنع بعلةتتع    : ظةسكةرتعش

لعنعدذ ة ظاساس ذ هةدعسعض ع«: ب ذك ظذرذش داتةب دة بولغان ر آئحع ذ بع ر  قاراثغ ن بع ذآقا يعقع  تةب
دا ث يئنع االمنعث تأضعداؤاننع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ىعنع ظس ص ارقعلعق ص ىش ظ رآىت

عالنع    14قةستلةص تذرغان     صعالنالص    نعتعش ئتعؤعظةلةيهعسساالمنع تأضعدعن يعق     تاظاال نع اهللا  آعشعنعث ص
دذ ارقعلعق بعلدىرع ي ظ االمغا ؤةهع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةرنع . ص ذ آعش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  . »هذزةيفعضة خةؤةر قعلعدذ
عقالر توغرعسعدا   قا مذناص االبذنعثدعن باش دذ اهللا تاظ داق دةي ةظرابعالردعن : مذن عثالردا ظ ظةتراص
ع    ار، ظذالرنع سةن بعلمةيسةن، بعز        مذناصعقالر بار، مةدعنة ظاهالعسعدعنمذ مذناص قلعقتا حعث تذرغانالر ب

تعم   ذالرنع ظعككع قئ ز، ظ أر   (بعلعمع ةن، ظألضةندة ض ئلعش بعل ةتل قعلعش ؤة ظةسعر ظ ادا ق ةنع دذني ي
ةن  ازابع بعل ازااليمعز) ظ ذالر  . ج دعن ظ ة(ظان ا  ) ظاخعرةتت وث ظازابق ا (ح ةنع دوزاخ ظازابعغ ) ي
دذ ع( (1قايتذرذلع ةر مذناص اقتعن(قالر، ظةض ةؤةر  ) نعف ان خ دة يالغ ارالر، مةدعنع ةل ب دا آئس دعللعرع

ذحعالر  لعرعدعن(تارقاتق ا، ) قعلمعش ةد(يانمعس ع مذهةمم ةللةت ) ظ ذالرغا مذس ئنع ظ ز س ة بع ظةلؤةتت
دا سةن بعلةن ظازغعنا ؤاقعت تذرااليدذ                    يةنع  (قعلعمعز، ظاندعن ظذالر مةدعنعدة لةنةتكة ظذحرعغان هال

عدعن سىرضىن قعلعنعص هةيدةص حعقعرعلعدذ، حعقعص آئتعشكة تةييارلعق قعلعؤئلعش ظىحىن     ظذالر مةدعن 
دذ   ت تذراالي ا ؤاقع ةقةت ظازغعن دة ص دذ ؤة    ). مةدعنع ةردة تذتذلع ذ ي ا، ش ةردة بايقالس ذالر قةي ظ

  . )2(ظألتىرىلعدذ
عرعسعدة ظةمةس    باشقذرذش داظ  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   مذناصعقالرنعث   قع ظايةتلةردة عرعقذي

ة ؤة  االمنعث  ظعكةنلعكعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنع ص ل   ظ دعغانلعقعغا دةلع ق بعلمةي ات  -ظئنع ظعسص
اردذر ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ب ئكعن ص عتع غا ل ةتلعرع آأرس ةت ؤة ظاالم عقالرنعث سىص ةزع مذناص ص لعب
ارق   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . لةتتع عبئر ةزع آعشعلةرنعث مذناصعق  علعقشذ سىصةت ؤة ظاالمةتلةر ظ  ب

ظةضةر بعز خالعساق، ظذالرنع حوقذم ساثا       : دةيدذ مذنداق    بذ هةقتة  اهللا تاظاال . ظعكةنلعكعنع سئزةتتع 
ذم ظذالرنعث سعماسعدعن تونذيتتذث، سةن ظةلؤةتتة سأزعنعث ظذسلذبعدعن ظذالرنع     بعلدىرةتتذق، حوق

  . )(3عص تذرعدذتونذيسةن، اهللا سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرنع بعل
دع      عق ظع ان مذناص امع حعقق ايعتع ن ةلذل ناه ع س ةي ظعبن ع ظذب دذلاله ظعبن عق  . ظاب ذنعث مذناص ظ

 صةيغةمبةر   رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظذ توغرعسعدا ظأمةر   . ظعكةنلعكعضة زةيد ظعبنع ظةرقةم ضذؤاهلعق بةرضةن     

                                                 
  .  ـ ظايةت101سىرة تةؤبة ) 1(
  . كعحة ـ ظايةت61 ـــ ـ60سىرة ظةهزاب ) 2(
  .  ـ ظايةت30هةممةد ذسىرة م) 3(
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االمغا آايعغان  ة مذ  )1(داظةلةيهعسس االم ظأمةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اؤا ص داق دةص ج ةردعبن :  ب
 ظابدذلاله  »ظةرةبلةرنعث مذهةممةد ظأزعنعث ساهابعلعرعنع ظألتىرعؤئتعصتذ دئيعشعنع يامان آأرعمةن     «

ةيغةمبةر         ظعبنع   ظذبةي مذسذلمانالرغا حوث زعيانالرنع سالغان مذناصعق بولسعمذ، ظذ ظألضةن حاغدا ص
ىردع    امعزعنع حىش ذنعث ن االم ظ ذلما . ظةلةيهعسس قا مذس ذنعث   باش قاندةك ظ ة قاتناش نالرنعث دةصنعسعض

تع ة قاتناش االم . دةصنعسعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةص ذ هةقت دعب داق دئ ا «:  مذن ذنعث نامعزعغ ةن ظ م
نع    ةن قاتنعشعش دذم، م ا قويذل الالش ظعختعيارعغ عدا ت لعق توغرعس اآع قاتناشماس عش ي قاتنعش

  . »تاللعدعم
اال    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ر رعؤايةتت ة بع دذ يةن داق دةي ذناهعنع   «: م مذن ذنعث ض ةر ظ ظةض

نع  ذق  قئتعم 70آةحىرؤئتعش دعغانلعقع    دعن ظارت ةحىرىلىص آئتع ذناهعنعث آ ذنعث ض عنعمدة ظ نع  تعلعض
  . )2(» قئتعمدعن ظارتذق تعلةيتتعم70شعنع ىلى، ظةلؤةتتة ضذناهعنعث آةحىربعلضةن بولسام

 * * * * * * *  
 # sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (# ûθä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ß øt wΥ šχθßs Ï= óÁãΒ ∩⊇⊇∪ Iω r& öΝßγ̄Ρ Î) ãΝ èδ 

tβρß‰ Å¡øßϑ ø9 $# Å3≈ s9 uρ ω tβρáãè ô±o„ ∩⊇⊄∪   
ذالرغا اثالر «: ظ ذنحعلعق قعلم دة بذزغ ة، »يةريىزع ذحعالرمعز « دئيعلس ز ظعساله قعلغ » بع

  . 12 لئكعن بذنع ظأزلعرع تذيمايدذبعلعثالرآع، ظذالر هةقعقةتةن بذزغذنحعالردذر،. 11دةيدذ
  نعث ظأز ظعحعضة ظالغان مةنعلعرع توغرعسعدا» بذزغذنحعلعق«

ذد دة    س ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ظذد       دع ب ع مةس ذما ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن
اهابعل    ىم س ر تىرآ ذ ؤة بع ذ ظةنه ان  رعةرةزعيةلاله ةت قعلغ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذالر: نعث مذن : غاظ

ق ع بذزغذنحعل دةيدذ»بعز ظعساله قعلغذحعالرمعز« دئيعلسة، »يةريىزعدة بذزغذنحعلعق قعلماثالر«
دئضةن ظايعتعدعكع  ق قعلماثالرعنحعلذيةريىزعدة بذزغاهللا تاظاالنعث ظةمما . دذرمذناصعقالرقعلغذحعالر 

ذنحعلعق” ت “بذزغ الرنع قعلعش ان ظعش ش، يام ذرلذق قعلع ا آذص ةتنعث  .ذر اهللا تاظاالغ ذ ظاي داقتا ب ظذن
ذالرغا  ع ظ ة      : مةنعس اثالر دئيعلس الرنع قعلم ان ظعش دة يام ةر يىزع اثالر ؤة ي ذرلذق قعلم ا آذص  ،اهللا غ
  . دئضةنلعك بولعدذ
:  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدةةر، ظةبذظالعيةنعث فظةبذجةظ

حىنكع، . اثالر، ظذالرنعث بذزغذنحعلعقع اهللا غا ظاسعيلعق قعلعشتذرظاسعيلعق قعلم) اهللا غا(يةر يىزعدة  
 يىزعدة بذزغذنحعلعق ر ية آعشع ياآع ظاسعيلعق قعلعشقا بذيرذغان  ظاسعيلعق قعلغان غا  يةر يىزعدة اهللا    

                                                 
دذ    ) 1( عمذ ظاححعغالنماي ةم هئحكعش ةس ه ع دذرذس ظةم عنعث ظاححعغلعنعش داق آعش ئح قان االمغا ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر . ص ةرنعث ص ظأم

اححع   لع ظ ع ظةس االمغا آايعش ةس، ظةلةيهعسس ان ظةم عقالردعن       قلعنعص آايعغ ةن مذناص ع آةلض اتتعق زعيعن ذلمانالرغا ق ةينعث مذس ع ظذب دذلال ظعبن ةلكع ظاب ب
 . دئضةنضة ظوخشاش سأزعدذر مةيمعز،ؤةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذ مذناصعقنع نعمعشقا ظألتىرنعث ظأمةر،بولغاحقا

ذناه  ص) 2( عقنعث ض ذ مذناص االم ظ ن  ىعنعث آةحىرلةيغةمبةر ظةلةيهعسس عنع اهللا دع ةن70ش تعم تعلعض عمذ   .  قئ أص تعلعس ذ آ ذناهعنع ظذنعثدعنم ذنعث ض اهللا ظ
ةت حىش   عدا ظاي دعغانلعقع توغرعس االمدةك ص. ةنىرضآةحىرمةي عقالرنعث      –ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع مذناص ز بةندعس ةث ظئزع ث ظ اخعرةتتعكع اهللا نع ا ؤة ظ  دذني

ذناهعنعث آةحىرل عنع سورىض عمذ اهللاعش ذ   س ارعختعن ب ةؤةبع، ت لعكعنعث س ذناهعنع آةحىرمةس ذالرنعث ض ث ظ ةن   ناي نع ذلمانالرغا آةلض ةدةر مذس ا ق  هازعرغ
ار   عقالر ب عدا مذناص ث بئش عرالرنعث       . زعياننع ةن ظةمةس،آاص تة آةلض ان بعؤاس ةن زعي ذلمانالرغا آةلض عرالردعن مذس ذن آاص دة بولمعس داق يئرع ث قان دذنيانع

ئلعص آ ذلمانالرغا ظ ذلمان دة  مذس ذ مذس ا، مةنم انلعرع بولس ةن زعي عقالرنعث    صةلض عز مذناص ىم ؤعجدانس ر تىرآ ان بع ة آعرعؤالغ ذلمانالرنعث ظعحعض  مذس
ذالرنعث ظعش      عرلعرعنع ؤة ظ ذلمانالرنعث ظعحكع س ةت ع هةر–مذس ةتكىزى  لعرعنعك عرالرغا ي ارقعلعق  آاص ةندذر ش ظ ةتلعرعنع   . آةلض عقالرنعث ظاالم ذثا اهللا مذناص ش

 .  قاتتعق ظازاب بعلةن ظازاباليدذنعث ظازابعدعنظذالرنع آاصعرالر. نعث ظاالمةتلعرعدعن آأص بايان قعلعدذآاصعر
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ارقعلعقال                - حىنكع، ظاسمان   . قعلغان بولعدذ   ا بولذشع اهللا غا بويسذنذش ظ زئمعندا ياخشعلعقنعث بةرص
بذ ظايةتنعث مةنعسع    (الرمذ  قع قاتارل ظعبنع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة قةتادة          ظع رةبع. ئلعدذقولغا آ 
  . يذقعرعقعغا ظوخشاش دئدع) هةققعدة

  اخعللعقع توغرعسعد مذناصعقالرنعث بذزغذنحعلعقعنعث خعلمذ

ةرعر  ع ج دذ ظعبن داق دةي ش،     :  مذن عيلعق قعلع ارعغا ظاس ث صةرؤةردعض عقالر ظأزلعرعنع مذناص
شةك قعلعشقا   دعندا توسقان ظعشلعرعدعن يانماسلعق، بذيرذغان ظعشلعرعنع قعلماسلعق،       ةرؤةردعضارعص

الرد  دعغان ظعش ش ابولماي ةك قعلع ذلمان سىصع،  ش أز ب   مذس ة آ ؤئلعص مأمعنلةرض ة آعرع امحعلعق وتعض ي
اردةم  صذرسةت تاصسعال آاصعرالرنعث مذسذلمانالر ظىستعدعن غةلعبة قعلعشع ظىحىن آاصعرال       ،  قعلعش رغا ي

ةر      . يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلغذحعالردذر   -بئرعش بعلةن يةر     أزلعرعنع ي ظذالر شذ بذزغذنحعلعقع بعلةن ظ
مذ بذزذق  عمأمعنلةرنعث آاصعرالرنع ظأزلعرعضة دوست تذتذش       . يىزعنع ظعساله قعلغذحعالر دةص ظوياليدذ     

 -بعر  ) ياردةمدة ؤة معراستا  (آاصعرالر  :  مذنداق دئدع   بذ هةقتةاهللا تاظاال. بعر خعلعدذرظعشالرنعث  
ةر يىزعدة              عتنة ؤة حوث قااليمعقانحعلعق     بعرعضة ظعضعدذر، ظةضةر بذ هأآىمضة ظةمةل قعلمعساثالر، ي ص

  . ))1تذغذلعدذ
دا       كعن هال تلذقنع آةس ان دوس عدعكع بولغ عرالرنعث ظوتتذرعس ةن آاص ةر بعل اال مأمعنل اهللا تاظ

داق ةصحةآل دذ مذن ع مأمع: دةي ةرظ ةرنع  !نل نع (مأمعنل عرالرنع دوست   ) دوست تذتذش ذص، آاص قوي
اهللا نعث روشةن صاآعتع بولذشعنع ) يةنع مذناصعق ظعكةنلعكعثالرغا  ( تذتماثالر، سعلةرنعث زعيعنعثالرغا  

تاشلعنعدذ، ظذالرغا   ) يةنع قةظرعضة  (مذناصعقالر حوقذم دوزاخنعث ظةث ظاستعنقع قةؤعتعضة        خاالمسعلةر؟
عزمذ  ا(هةرض دعغانظ ةن) زابتعن قذتقذزع ةدةتكار تاصالمايس ع ))2م ةن دعل ع بعل عقالرنعث تعل  مذناص

حىنكع، ظذالر ظأزلعرعنعث يالغان سأزلعرع بعلةن        . بذزغذنحعلعق شذالردعن باشلعنعدذ  ظوخشاشمعغاحقا  
ؤة سا   تذتمعمذناصعقالر آاصعرالرنع دوست   . مأمعنلةرنع ظالدايدذ ؤة آاصعرالرنع ظأزلعرعضة دوست تذتعدذ      

 - ظذالر ظةمةل. ظذالر بعلةن ظاالقة باغلعمعسا ظذالردعن مذسذلمانالرغا آئلعدعغان زعيان يةثضعل بولعدذ   
كعتع ع ظىحىن قعلسا ؤة سأزع بعلةن هةر رازعلعقعاهللا) ش ظىحىن ظةمةسعتعباشقعالرغا آأرس(ظعبادةتنع 

ذالرغا :  اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   شذثا . نعجات تاصقان بوالتتع  ) دذنيا ؤة ظاخعرةتتة  (بعردةك بولسا    : ظ
اثالر « ذنحعلعق قعلم دة بذزغ ة، »يةريىزع ذحعالرمعز « دئيعلس اله قعلغ ز ظعس دذ »بع ةنع ي   دةي
  . بعز، مأمعنلةر ؤة آاصعرالر بعلةن دوستانة بولذص آئلعشعص ياشايمعز دةيدذ) مذناصعقالر(

هاق   ع ظعس ةد ظعبن ع هةقق   مذهةمم ةتنعث مةنعس دعكع ظاي دة يذقعرع ذ   ع اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن
ذمانعث دذ  ظةنه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عقالر:  مذن ا مذناص ةر ؤة  بولس ةن  مأمعنل اب بئرعلض آعت

ان   علةردعن بولغ عاليمعز  آعش عنع ياخش نعث ظارعس دذ ،ظعككع تةرةص ذالر. دةي ة  اهللا ظ ة رةددعي نعث سأزعض
 ن بذزغذنحعالردذر، لئكعن بذنع ظأزلعرع تذيمايدذبعلعثالرآع، ظذالر هةقعقةتة:  مذنداق دئدعبئرعص

 ظارعسعنع ياخشعاليمعز دةص ظئلعص بئرعؤاتقان ب بئرعلضةن آعشعلةرنعثيةنع ظذالرنعث مأمعنلةر ؤة آعتا
تذر ذنحعلعق قعلعش أزعال بذزغ عنعث ظ ئكعن. ظعش ذالر ،ل ا  ظ ادان بولغاحق ذنحعلعق ن نعث بذزغ ذ ظعش ظ

  . ظعكةنلعكعنع سةزمةيدذ

                                                 
 .  ـ ظايةت73سىرة ظةنفال ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر145 ــــ ـ144سىرة نعسا ) 2(
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ذالرغا   عقالرغا (ظ ةنع مذناص علةردةك «): ي ان آعش ان ظئيتق اهابعلةردةك (ظعم ةنع س ن ي حع
ان «دئيعلسة، » ظعمان ظئيتعثالر ) آأثلىثالر بعلةن  ة ظوخشاش ظعم ان ظةخمةقلةرض ان ظئيتق بعزظعم

  .13ظذالر تذيمايدذ) بذنع(بعلعثالرآع، ظذالرنعث ظأزلعرعال ظةخمةقلةر، لئكعن . دةيدذ» ظعيتامدذق؟
ة   ذ ظايةتت علةرب ة نعثآعش ذنعث صةرعشتعلعرعض ا، ظ ةن،  اهللا تاظاالغ ا، آعتاب حىشىرض لعرعغ

ةت   ة، جةنن ةق ظعكةنلعكعض نعث ه يعن تعرعلعش ةندعن آئ ة، ظألض ةق  ؤة صةيغةمبةرلعرعض ث ه دوزاخنع
شذ سعلةرمذ دةك، عنعشكة تئضعشلعك نةرسعلةرضة ظعشةنضىرىظعكةنلعكعضة ؤة ظذندعن باشقا ظعمان آةلت

ار    ،  نةرسعلةرضة ظعشعنعثالر  قعلعق اهللا تاظاالغا  بذيرذغان ظعشالرنع قعلعش، توسقان ظعشالردعن يئنعش ظ
ة ظوخشاش «: ظذالر ، ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة بويسذنذثالر دئيعلسة     ان ظةخمةقلةرض ان ظئيتق بعزظعم

  .  بئرعدذبدةص جاؤا »ظعمان ظعيتامدذق؟
 مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة بعر   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ظعبنع دع  ظةبذظالعية ؤة سذد  
اهابعلةرنعث ىم س ةت    تىرآ ةنلعكعنع رعؤاي اش دئض ذقعرعقعغا ظوخش دة ي ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب

  . قعلغان
د     ع زةي دذراهمان ظعبن ةس، ظاب ع ظةن يظ ظعبن ع    رةبع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذ ب قا ظالعمالرنعثم  ؤة باش

ذص،  ةتنعث مةنعسع هةققعدةبظذالر هةققعدة آأز قارعشع يذقعرعقعدعكعضة ظوخشاش بول  مذنداق ذ ظاي
دذ دذم: دةي داق دةي عقالر مذن ر   : ذناص دة ؤة بع ةن بعر مةرتعؤع ذالر بعل ز ظ ساهابعالر ظةخمةق تذرسا، بع

عقالرغا مذنداق جاؤا     يولدا بوالمدعمعز؟  ةن بذزغذنحعالردذر، : ذ قايتذرعد باهللا ظذ مذناص ذالر هةقعقةت ظ
دذ أزلعرع تذيماي ذنع ظ ئكعن ب ةنع ل ذالر ي ث ق ظ عزلعكعدعن، ظأزلعرعنع ذقتا اتتعق بعلعمس ظازغذنل

  . ظعكةنلعكعنع ؤة ناهايعتعمذ ظةخمةق ظعكةنلعكعنع بعلمةيدذ
 * * * * * * *  
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يةنع ( دئيعشعدذ، شاياتذنلعرع »بعز ظعمان ظئيتتذق«: ظذالر مأمعنلةر بعلةن ظذحراشقعنعدا
دا تئصعشقاندا بولسا ) مذناصعق آاتتعباشلعرع  ةن يالغذز جاي ةن «: بعل ةن سعلةر بعل بعز هةقعقةت

تعص قويذص تعلعمعزنعث ظ (بعللعمعز، صةقةت  ان ظئي ز ) ذحعدعال ظعم ةرنع مةسخعرة قعلعمع » مأمعنل
ظىحىن اهللا ظذالرنع جازااليدذ، ظذالرنع ضذمراهلعقلعرعدا قويذص  مةسخعرة قعلغانلعقلعرع . 14دةيدذ

  . 15بئرعدذآع، ظذالر تئثعرقعغان هالدا يىرىشعدذ

  لعسع ؤة ظالدامحعلعقع توغرعسعدايمذناصعقالرنعث هع
عقالر  ةندذق  مذناص ا ظعش ز اهللا تاظاالغ دا بع ة يولذققان دذ ،مأمعنلةرض داش ؤة   دةي ذالرنع ظال ؤة ظ

ا   ث اهللا تاظاالغ ىن، ظأزلعرعنع ذش ظىح ئرعك بول ة ش ان غةنعمةتلعرعض الردا ظالغ ةرنعث ظذرذش مأمعنل
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عقالر يةهذدعي    م. ظعشةنضةنلعكلعرعنع ؤة ظذالر بعلةن دوست ظعكةنلعكلعرعنع ظعزهار قعلعشعدذ            ؤةذناص
بذ  بعز هةقعقةتةن سعلةر بعلةن بعللعمعز: اشلعرعنعث قئشعغا بارغاندا مذنداق دةيدذتعبمذشرعك آات

 مذنداق دئضةنلعكعنع   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث  ،ظايةت هةققعدة مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق    
ةت قعل دذرعؤاي دا : ع دا بولساثالر، بعزمذ شذ يول هتا بولساثالر، ذرذسع ضقاي سعلةر .سعلةر قايسع يول
ةقةت  هتاورذبعزمذ شذ ض ذص(ص تعص قوي ان ظئي دعال ظعم ةرنع مةسخعرة ) تعلعمعزنعث ظذحع مأمعنل

  . دةيدذ» قعلعمعز
ةقةت :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    ،  زةههاك ص

ذص ( تعص قوي ان ظئي دعال ظعم ث ظذحع ز مأمعن) تعلعمعزنع خعرة قعلعمع ةرنع مةس دذ ل ز  دةي ةنع بع  ي
 ظبنع ظةنةس رةزعيةلالهذ       رةبعيظ . مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعنع مةسخعرة قعلعمعز دةيدذ     

  . ردعىندةالرمذ بذ ظايةتنعث مةنعسعنع ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش حىشة قاتارلعقظةنهذ ؤة قةتاد
 قايتذرذص  ب دئضةن سأزلعرعضة جاؤا  ،خعرة قعلعمعزس مة مذناصعقالرنعث بعز مأمعنلةرنع   اهللا تاظاال 
ذالرنع ضذمراهلعقلعرعدا : مذنداق دةيدذ   دذ، ظ ذالرنع جازاالي مةسخعرة قعلغانلعقلعرع ظىحىن اهللا ظ

  . قويذص بئرعدذآع، ظذالر تئثعرقعغان هالدا يىرىشعدذ
 جازا بئرعدعغانلعقعنع     قعلمعشلعرعغا قعيامةت آىنع      مذناصعقالرنعث: ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ   

ص  ان قعلع االباي دذ   اهللا تاظ داق دةي ذ: مذن ة     ظ الالر مأمعنلةرض عق ظاي ةر، مذناص عق ظةرل دة مذناص : آىن
االيلع   « ازراق ظ ذرذثالردعن ظ علةرنعث ن ذرذثالر، س ىص ت ع آىت دذ» بعزن ذالرغا . دةي خعرة (ظ مةس

ةثالر«): يىزعسعدعن ذر تعل ايتعص ن ا ق دذ، ش» ظارقاثالرغ ذالرنعث ظارعسعغا بعر دئيعلع ةن ظ ذنعث بعل
ازاب    ةت، تئشعدا ظ عدة رةهم دذ، دةرؤازعنعث ظعحع تةرعص علنعث دةرؤازعسع بولع سئصعل سوقذلعدذ، سئص

دذ ة    (1)بولع عرالر ظأزلعرعض تعن  (آاص ازا بةرمةس عمعزنع  ) ج ةت بئرعش ذزذن   (مأهل أمرعنع ظ ةنع ظ  ي
ايدعلعق دةص     ) قعلعشعمعزنع  أزلعرع ظىحىن ص ضذمان قعلمعسذن، ظذالرغا مأهلةت بئرعشعمعز      هةرضعز ظ

) ظاخعرةتتة (ظذالر   . صةقةت ظذالرنعث ضذناهعنعث آأصعيعشع ظىحىندذر    ) ؤة ظةجعلعنع آئحعكتىرىشعمعز  (
ا دذحار بولعدذ        ق قعلغانلعقع ؤة  اهللا بذ ظايةتلةردة ظذالرنعث مأمعنلةرنع مازا      )(2خار قعلغذحع ظازابق

  . قاتتعق ظازاب بعلةن ظازاباليدعغانلعقعنع بايان قعلدعظذالرنع ن غانلعقع ظىحىعمأمعنلةرنع ضولل
  تع توغرعسعدالة ـ معكرع ؤة ظذنعث يامان ظاقعؤعمذناصعقالرنعث هعي

مةسخعرة قعلغانلعقلعرع ظىحىن اهللا ظذالرنع جازااليدذ، ظذالرنع ضذمراهلعقلعرعدا : تاظاالاهللا  
دئضةن ظايعتعدة ظأزعنعث مذناصعقالرنع ظذالرنعث  رىشعدذقويذص بئرعدذآع، ظذالر تئثعرقعغان هالدا يى

  . مأمعنلةرنع مةسخعرة ؤة مازاق قعلغانلعقع ظىحىن جازااليدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع
دئضةن ظايتعنعث مةنعسع     ظذالرنع ضذمراهلعقلعرعدا قويذص بئرعدذآع: سذددع اهللا تةظةالنعث

ظذد ؤة  ع مةس اس، ظعبن ع ظابب دة ظعبن اهابعالرنعثهةققع ىم س ر تىرآ االاهللا : بع ذالرنعث تاظ ذالرغا ظ  ظ
ذمراهلعقتا مئثعش دذ  عغض ةت قعلع ةنلعكلعرعنع رعؤاي دذ، دئض ةت بئرع ع  . ا مأهل ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
ظعبنع جةرعر بذ .  ظذالرنع ضذمراهلعقلعرعدا تئخعمذ حوثقذرالشتذرعدذ، دئدعتاظاالاهللا : هةققعدة مذجاهعد
) نع حىشعنعش ؤة آأرىش(ظذالرنعث دعللعرعنع، آأزلعرعنع هةق :  خذددعتاظاالهللا ا: ظايةتنعث مةنعسع

                                                 
  .  ـ ظايةت13سىرة هةدعد ) 1(
  .  ـ ظايةت178سىرة ظال ظعمران ) 2(
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عنعدةك   ة ظعشةنمعض تة مأجعزعلةرض ذالر دةسلةص ذرعؤئتعمعز، ظ ن ب ةنمةيدذ(تع ة ظعش ذالرنع )يةن ، ظ
ذؤئتعمعز   كة قوي اص يىرىش ذمراهلعقلعرعدا تئثرق ةن) )1ض ذالرنع     دئض ز ظ دةك بع ان قعلغان دة باي ظايعتع

رنعث ظازغذنلذقلعرعدا ؤة ضذمراهلعقلعرعدا تئخعمذ حوثقذرالشتذرعمعز ؤة قويذص بئرعمعز دئضةنلعك        ظذال
  . بولعدذ، دئدع
ظذالر تئثعرقعغان هالدا يىرىشعدذقورشعؤالغان  يةنع ظذالر مةنعؤعي مةينةتلعك ؤة نعجعسلعق 

عرلعقتا ح ذق ؤة آاص اص يىرع ظازغذنل الماي تئثعرق ول تاص ش ي االع، اهللا حىنك. دذعقع ذالرنعث تاظ  ظ
ظذالرنعث دعللعرعنع هعدايةتنع    . دعللعرعغا مأهور بئسعؤةتتع ؤة هةق يولنع آأرىشتعن آور قعلعؤةتتع       

  . شذنعث بعلةن ظذالر هةقعقةتنع تونعيالمايدذ ؤة توغرا يولنع تاصالمايدذ. قوبذل قعلعشتعن توسعؤةتتع
 * * * * * * *  
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ذالر . ظةنة شذالر هعدايةتنع بئرعص، ضذمراهلعقنع ظالدع  ايدا آةلتىرمعدع، ظ شذثا سودعسع ص

  . 16هعدايةت تاصقذحع بولمعدع
ذددع ذ س اس رة   ب ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذما  ظاي ذ ظةنه ظذد  ،زعيةلاله ع مةس  ظعبن

اهابعالرنعث  ىم س ر تىرآ ذ ؤة بع ذ ظةنه دذ  رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عقالر : مذن مذناص
  . ص، توغرا يولنع قويذص قويدععؤئلعظازغذنلذق يولعنع تالل

لذص، آئيعن اهللا غا ظعشعنعص بو مذناصعقالر: مذنداق دةيدذبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد 
  .آذصذرلذققا ياندع

ةتادة  دة    ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دذ ب داق دةي ذق يول   : مذن دعن ظازغذنل وغرا يول ذالر ت ع عظ ن
أردع  ذناس  .ياخشع آ دعكع تةصسعرش ث  يذقعرع دذ  ظالعمالرنع داق بولع دا مذن أزلعرعنع ظعخحاملعغان : س
عقالرنعث  يع   مذناص دعن آئ عنعص بولغان ا ظعش ةيلع اهللا تاظاالغ اآع    ذن آم ذن ي انغعنع بولس ذرلذققا ي ص

أتتع   دعن ظازغذنلذق يولعغا ظ وغرا يول عقالر ت اللعغعنع بولسذن، مذناص ذرلذقنع ت . بذرذندعن باشالص آذص
  . عدعتوغرا يولنعث ظورنعغا ظازغذنلذق يولعنع تالل

ذالرنعث  ايدا آأر ظ ر ص داق بع عدا ةهئحقان ةنلعكع توغرعس االلمعض دع  اهللا تاظ داق دئ ذ:  مذن ثا ش
دع قذحع بولمع ةت تاص ذالر هعداي دع، ظ ايدا آةلتىرمع ع ص ان  سودعس ث قعلغ ذالر ظأزلعرعنع ةنع ظ ي

  . ظعشلعرعدعن هئحقانداق بعر صايدا آأرمعدع
اهللا : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ ة قةتادظعبنع جةرعر بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة   

ةنكع،   ةن قةسةم قعلعم امع بعل ذق مةن مذنعث ن دعن ظازغذنل وغرا يول عقالرنعث ت ، مذسذلمانالرنعث قاناص
هقا، خاتعرجةملعكتعن خاتعرجةمسعزلعككة ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث          ذرذسئصعدعن باشقا بعر ض    

ظعبنع ظةبذهاتةممذ بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة       . رعدعن بعدظةتكة حعقعؤاتقانلعقعنع آأردىم عسىننةتل
  . دع رعؤايةت قعلدعكعضة ظوخشاشذقعرعقعي

 * * * * * * *  
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وياآع  ذالر ض دة ظع(ظ ىن آئحع ئلعش ظىح ذق ظ عنعش ؤة يورذقل ة ) سس ان آعشعلةرض وت ياقق ظ
أحىرىؤةتتع، ) ظوتعنعث(ظوخشايدذ، ظوت ظذالرنعث ظةتراصعنع يورذتقاندا، اهللا ظذالرنعث  يورذقعنع ظ

يةنع (ظذالر ضاستذر . 17آأرةلمةيدعغان قاراثغذلذقتا قالدذردع)ظةتراصعدعكع هئح نةرسعنع(ظذالرنع 
يةنع ضاحا سأزلعيةلمعضةندةك، ياخشع (، ضاحعدذر )ياخشعلعقنع ظاثلعمايدذ ضاس ظاثلعمعغاندةك، 
، شذثا ظذالر )يةنع آور بولذص قالغاندةك، توغرا يولنع آأرمةيدذ(، آوردذر )ظعشنع سأزلعيةلمةيدذ

   .18قايتمايدذ) ضذمراهلعقتعن(
  ع توغرعسعدامعسالمذناصعقالرنعث 

 ماثماي، ظازغذنلذق يولعدا ماثغانلعقع، توغرا يولنع تونذص    اهللا تاظاال مذناصعقالرنعث توغرا يولدا    
ان أتىص آةتكةنلعكعنع ظوت ياقق يعن ظازغذنلذق يولعغا ظ ذ ضة ظوخشعتعدذظادةم  بعربولغاندعن آئ ، ظ

دا ظوت            قاندا ظوت ظةتراصعنع يورذت   ظادةم ، شذ ظوتتعن صايدعلعنعص ظةتراصنع آأرىص خذشال بولذص تذرغان
هئحقانداق نةرسعنع آأرضعلع بولمايدعغان ؤة ظذنعثدعن قذتذلذش مذمكعن       ا،  السيذقسعزال ظأحىص ق  ذت

 ظاثلعمايدعغان ضاس، ظادةمظذنعث ظىستعضة ظذ . نعث ظعحعدة قالعدذلذق بعر قاراثغذدةهشةتبولمايدعغان 
عدعكع   احا، قئش أزلعيةلمةيدعغان ض ذرس دعغان آ نع ن دذ رو آأرةلمةي ذص قالع وتتعن   .  بول ذ ظ ذثا ظ ش

ايدعل  اؤالقع هالعتعدةك هالةتكة هةرضعزمذ قايتالمايدذ    ص عقالر توغرا يولنعث ظورنعغا   . عنعؤاتقان ظ مذناص
  . ضة ظوخشاشتذرظادةمدعكع عرعقذيؤة ياخشع آأرىشتة ظازغذنلذق يولعنع تالالشتا 

ذ  الداب ذرلذققا   معس يعن آذص دعن آئ عنعص بولغان ا ظعش ذرذن اهللا تاظاالغ عقالرنعث ب ، مذناص
  . بايان قعلدعاهللا تاظاال بذنع باشقا بعر ظورذندا . ةر بارلعمذ دةلعليانغانلعقعغ
 ذالرنعث ث(اهللا ظ ذالرنع ) ظوتعنع أحىرىؤةتتع، ظ ع ظ عنع(يورذقعن ئح نةرس عدعكع ه  )ظةتراص

اهللا ظذالرنعث ظوتلعرعنعث، ظذالرغا صايدا بئرعدعغان نذرعنع يةنع  آأرةلمةيدعغان قاراثغذلذقتا قالدذردع
أحىرؤئتع ةن آىل   ظ ىن بعل دعغان تىت ذالرغا زةرةر قعلع دذ  عص، ظ دذرذص قويع ع قال ةك   . ن ا ش ذالرنع دعنغ ظ

دذ    ذص قويع دة قوي ذقنعث ظعحع ان قاراثغذل ارةت بولغ عقلعق قعلعشتعن ظعب ذرلذق ؤة مذناص . قعلعش، آذص
 يولعنع ظذ قاراثغذلذقتعن قذتذلذش هةم عكع هئحقانداق نةرسعنع آأرةلمةيدذتشذنعث بعلةن ظذالر ظةتراص

، ظذنعث ظىستعضة ظذالر ياخشعلعقنع ظاثلعمايدعغان ضاس، هةقعقةتنع سأزلعمةيدعغان ضاحا               . تاصالمايدذ
  . دذرتوغرا يولنع آأرةلمةيدعغان قارغذ

هةقعقةتةن آأزلةرال آور بولمايدذ، لئكعن آأآرةآلةردعكع           : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ        
ادةم         يةنع هةقعق (قةلبلةر آور بولعدذ     عي آورلذق آأزنعث آورلذقع ظةمةس، دعلنعث آورلذقعدذر، آور ظ

  . شذثا ظذالر بذرذنقع توغرا يولغا قايتالمايدذ )(1)ظعبرةت ظالمايدذ ؤة حىشةنمةيدذ
 * * * * * * *  
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ياآع ظذالر زذلمةتلعك، ضىلدىرمامعلعق ؤة حاقماقلعق قاتتعق يامغذردا قالغان، ضويا حاقماق 
ة  ان آعشعلةرض ةن ظئتعؤالغ اقلعرع بعل ذالقلعرعنع بارم ذص، ق تعن قورق ألىص آئتعش وقذؤئتعص ظ س

اققاندا حاقماق ح. 19بعلعص تذرغذحعدذر) يةنع ظذالرنعث هةممة ظةهؤالعنع(اهللا آاصعرالرنع . ظوخشايدذ
قاراثغذلذق . ظذالر آأز نذرعدعن ظايرعلعص قالغعلع تاس قالعدذ، ظذالر حاقماق يورذقعدا مئثعؤالعدذ

اهللا خالعسا ظعدع، ظذالرنع ظاثالش ؤة آأرىش قذؤؤعتعدعن ظةلؤةتتة مةهرذم . قاصلعغاندا تذرذص قالعدذ
  . 20اهللا هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر. قعالتتع

   توغرعسعدا يةنة بعر معسالععثمذناصعقالرن
عقالر  . دذرعاهللا تاظاالنعث يةنة بعر تىردعكع مذناصعقالرنع ظوخشعتعشظايةتلةر  بذ   بذ تىردعكع مذناص

  . بةزع ؤاقعتتا هةقعقةتنع تونذيدعغان بةزع ؤاقعتتا ظذنعثغا شةك قعلعدعغان آعشعلةردذر
اس رةزعيةل    ع ظابب ذ، ظعبن ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس اهابعالر،   ظعبن ىم س ر تىرآ ذما بع ذ ظةنه اله

ةير، ظ    ع جذب ةظعد ظعبن د، س ة، مذجاهع رعةظةبذظالعي ةتا  ، تا، هةسةنبةس ةؤفع، ظ ة ظ ةتادة، ظةتعي ق
يظ ظعبنع ظةنةسددذخذراسانع، س ارلعقالرع ؤة رةبع ذ   قات دع ب داق دئ دة مذن ةتنعث مةنعسع هةققع : ظاي

ق يامغذردا قالغان، ان قاتتعقيئغعؤات ة حاقماق حئقعصلعق ؤعرمامىلدىقاتتعق قاراثغذلذق، ض مذناصعقالر
وقذؤ  اق س اقلعرعنع ق  ئحاقم ذص، بارم عدعن قورق ألىص آئتعش ة ذتعص ظ ان آعشعلةرض القلعرعغا تعقعؤالغ

  . )1(ظوخشايدذ
دعكع   اال تأؤةن دذ    ظايةتاهللا تاظ ذنحاق آئلع ةك قورق عقالر ب ةندةك مذناص دة دئض اال. لعرع  اهللا تاظ

دذ  ذم سعلةر  «: الرظذ: مذنداق دةي ةنع سعلةرضة ظوخشاش مذسذلمانالر(بعز حوق  دةص، اهللا »دعن) ي
 زةخمةتكة ظذحراشتعن قورقذص،    -زعيان  (ظذالر سعلةردعن ظةمةس، لئكعن ظذالر     . بعلةن قةسةم ظعحعدذ  

ظةضةر ظذالر بعرةر قورغان ياآع غار ؤةياآع ضةمعنع         . قورقذنحاق قةؤمدذر  ) ظاغزعدا مذسذلمان بولغان 
ع  تاص كةن بوالتت ة يىضىرىش اراص ظةلؤةتت كة ق ذ تةرةص ذالر ش دع، ظ ا ظع ث  )(2س ذالرنعث حاقماقنع ظ

ايدا   ئسوقذؤ داق ص ذالرغا هئحقان لعرع ظ ذالقلعرعنع ظئتعؤئلعش ةن ق اقلعرع بعل ذص بارم عدعن قورق تعش
ز قذدرعتع  ظذالرنع ظأ   حىنكع، اهللا تاظاال  . ص قااللمعدع ذظذالردعن هئحقانداق نةرسعنع توس   . آةلتىرمعدع

دذر  تعن قورشاص تذرغذحع ةر تةرةص ةن ه ذالر اهللا تاظاالنعث خاهعشع ظاستعدا ياشايدذ . بعل اال . ظ اهللا تاظ
الي د   داق قع ذالرنع قان دذ  ئظ ذنداق قعالالي ة ش اال.س اص     ،  اهللا تاظ ةن قورش ذدرعتع بعل أز ق ذالرنع ظ ظ

دع     داق دئ عدا مذن ذرذدعغانلعقع توغرعس ةد  (: ت ع مذهةمم ك  !) ظ ةن لةش عرظةؤن ؤة -ةرلةرنعث س  ص

                                                 
ذرظاننعث       ) 1( عقالرمذ ق ا ظوخشاش مذناص ذالقلعرعغا تعقعؤالغعنعغ اقلعرعنع ق ذص بارم ىلدىرمامعدعن قورق ادةم، ض ان ظ ذردا قالغ الع، يامغ عقالرنعث ه ذ مذناص ا ب مان

الرغا بذير    عدعغان، ي   ذي ظعحعدعكع ياخشع ظعش ان ظعشالردعن توس ةرنع        دعغان ؤة يام دعغان ظايةتل علةرنع ظازابالي ان آعش اتاليدعغان، يام علةرنع مذآاص اخشع آعش
 .  ظايةتلةر ظذالرنع بعظارام قعلعص قورقذتعدذعكعيامان آعشعلةرنع ظازاباليدعغانلعق توغرعسعد. ظاثلعغاندا بارماقلعرعنع قذالقلعرعغا تعقعؤالعدذ
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تعثمذ؟    ةؤةر تاص عدعن خ ةمذدنعث قعسسعس ان       ( س ل بولغ عرالرغا نازع ذ آاص رعكلعرع ظاش ذرةيش مذش ق
اي  رةت ظالم ازابتعن ظعب عؤاتعدذ ) ظ ار قعلعش ق ظعنك اص  . داؤاملع عنع قورش عرالرنعث ظةتراص اهللا آاص

  . )1(تذرغذحعدذر
اق ذالرحاقم دعن ؤة ظ اتتعق حاققانلعقع ايعتع ق ا  ناه اجعزلعقع ؤة اهللا تاظاالغ ث ظ نعث آأزلعرعنع

دعن حاقماق حاققاندا ظذالر آأز نذرعدعن   لعرعدة تذرالمعغانلعقع ظأزلعرعنعث ظعشةنح  ظعشعنعشكة بولغان 
دذ   اس قالع الغعلع ت ايرعلعص ق ة،  . ظ ع ظةبذتةله ذمانعث  ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت  ظعبن ذ ظاي  ب

ةنلكعنع رعؤا داق دئض دة مذن ةت قعلهةققع دذي ةيع: ع عقالرنعث ظ ةت مذناص ذ ظاي عنعلعرعنعبب  ث هةممعس
  . ال قالدعتاسظئحعؤةتكعلع 
ظذالر حاقماق يورذقعدا مئثعؤالعدذ  ،بذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثظعبنع ظةبذتةلهة 

بة ععسالم غةل ظعيعص،مذسذلمانالر آىح: ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ذالر دةرهال دذ بعز ظعسالمقعلسا، ظ دا دةي مذسذلمانالرغا آةلسة ظذرذشتا يئثعلعص مةغلذبعيةت .  دعنع

  . ظذالر آذصذرلذققا قايتعدذ
) يةنع تذراقسعز هالدا( شىبهة بعلةن -بةزعلةر اهللا غا شةك : دةيدذ مذنداق بذ هةقتةاهللا تاظاال 

مذنداق ظادةم مذناصعق بولذص، اهللا غا (خشعلعق يةتسة دعنعدا تذرعدذ ظعبادةت قعلعدذ، ظةضةر ظذنعثغا يا
  . )2()دعلع بعلةن ظةمةس، صةقةت تعلع بعلةن ظعبادةت قعلعدذ

ذالر حاقماق  اهللا تاظاالنعث     ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق،     ظ
 دئضةن سأزعنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق ص قالعدذقاراثغذلذق قاصلعغاندا تذرذ. يورذقعدا مئثعؤالعدذ

دذ ةت قعلع دذ : دئضةنلعكعنع رعؤاي دا بولع وغرا يول ذنع سأزلعضةندة ت ذص، ظ ةتنع تون ذالر هةقعق ذالر . ظ ظ
ظةبذظالعية، هةسةنبةسرع، قةتادة، . آذصذرلذققا قايتقاندا هذدذقذشقا حىشىص قالعدذ) ظعماندعن(هةقتعن 

ةس ع ظةن يظ ظعبن دع  قاترةبع اش دئ ة ظوخش دة يذقعرعدعكعض ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ؤة . ارلعقالر ب
 بعر تىرآىم ساهابعالرنعث بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة يذقعرعقعغا ظوخشاش دئضةنلعكعنع                   مذعددذس

  . رعؤايةت قعلدع
ذالرنعث ظعمان      ة، ظ ة آعشعلةرض ع هةمم ةت آىن اجعز  عقعيام ث ظ اراص ن    - نع ة ق ر ذآىحلىآلعكعض

ذ دذنيادعكعضة ظوخشاش قعيامةت آىن ةنضلبئرع عقالرغا ب ذ دة مذناص دذعدعم ذر بئرعلمةي رنعث آعشعلة. ن
ارعلعقنع يورذتااليدعغان آعشع        ا   . لةر بولعدذ ظعحعدعن نذرع بعر نةححة آعلومئتعر ظ نذرع بةزع ؤاقعتت

دذ   وي علةرمذ بولع دعغان آعش أحىص قالع ا ظ ةزع ؤاقعتت دا  . رذص ب ذرلعرع يانغان داقالر ن دذبذن . مئثعؤالع
  . ظذالر ظةث ظةشةددع مذناصعقالردذر. ظأحكةندة توختايدذ، نذرلعرع صةقةت يانمايدعغان آعشعلةرمذ بولعدذ

اال عدا    اهللا تاظ دعغانلعقع توغرعس ذر بئرعلمةي عقالرغا ن ع مذناص ةت آىن دع  قعيام داق دئ ذ :  مذن ظ
تىص تذرذثالر، سعلةرنعث نذرذثالردعن بعزنع آى«: آىندة مذناصعق ظةرلةر، مذناصعق ظايالالر مأمعنلةرضة

االيلع  ازراق ظ دذ» ظ ذالرغا . دةي عدعن (ظ خعرة يىزعس ةثالر   «): مةس ذر تعل ايتعص ن ا ق » ظارقاثالرغ
دذ،          ع بولع علنعث دةرؤازعس وقذلعدذ، سئص عل س ر سئص عغا بع ذالرنعث ظارعس ةن ظ ذنعث بعل دذ، ش دئيعلع

  . ))3لعدذدةرؤازعنعث ظعحع تةرعصعدة رةهمةت، تئشعدا ظازاب بو

                                                 
  . كعحة ـ ظايةت20 ــــ 17رذج ذة بسىر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة هةج ) 2(
  .  ـ ظايةت13سىرة هةدعد ) 3(
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اال داق د اهللا تاظ ةر توغرعسعدا مذن دعمأمعنل الالرنع  : ئ ةرنع، مأمعن ظاي دة مأمعن ظةرل ذ آىن ظ
دا      بىضىن  «) ظذالرغا (ؤة ظذالرنعث ظوث تةرعصعدة ماثعدذ،      آأرعسةنكع، ظذالرنعث نذرع ظذالرنعث ظالدع

ةردة    سعلةرضة ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةر بعلةن خذش خةؤ         ةر بئرعلعدذ، ظذ يةرل
اهللا ) يةنع قعيامةت آىنعدة(ظذ آىندة  )(1)دئيعلعدذ(» مةثضى قالعسعلةر، بذ ظذلذغ مذؤاصصةقعيةتتذر

ذالرنعث           ذرع ظ ذالرنعث ن دذ، ظ ؤا قعلماي ةرنع رةس ان مأمعنل ة بولغ ةن بعلل ذنعث بعل ةيغةمبةرنع ؤة ظ ص
بعزضة نذرعمعزنع مذآةممةللةشتىرىص    ! ؤةردعضارعمعز ظع صةر «: ظالدعدا ؤة ظوث تةرعصعدة يىرعدذ، ظذالر      

  . ))2دةيدذ» بةرضعن، بعزضة مةغصعرةت قعلغعن، سةن بولساث هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعرسةن
  ظةسةرلةر توغرعسعدا آةلضةن نذر

ذرع ظعبنع ظةبذهاتةم، ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث، اهللا تاظاالنعث   ظذالرنعث ن
 مةنعسع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع     ظايعتعنعثدئضةن   ذالرنعث ظالدعدا ؤة ظوث تةرعصعدة يىرعدذ ظ

دذ ةت قعلع علةر : رعؤاي عرات آعش دعنىآأؤرس ةلآع ان ظةم ادا قعلغ ذالرنعث دذني دة ظ  -  ظأتكةن
لضةنلةرمذ  خعدةك نذر بئرع  عخورما دةر  ؤة  تاغدةكةظذالرنعث ظعحعد. ظعبادةتلعرعضة قاراص نذر بئرعلعدذ   

ار ةزع   . ب نعص، ب ا يئ ةزع ؤاقعتت ذ ب ذص، ظ دا بول ذنعث بارمعقع ذرع ظ ذر بئرعلضةن آعشعنعث ن از ن ظةث ظ
دذ  أحىص قالع ا ظ ةم، ظ . ؤاقعتت ع هات ة ظعبن دذ  عيةن ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي : بنع ظابباسنعث مذن

دذ     ذر بئرعلع ع ن ةت آىن ة قعيام ث هةممعسعض عقالرنعث . مأمعننع ةمما مذناص دذ  ظ أحىص قالع ذرع ظ .  ن
ةر  أرىص مأمعنل انلعقعنع آ أحىص قالغ ذرلعرعنعث ظ عقالرنعث ن أحىص  مذناص ذرعنعث ظ ث ن ، ظأزلعرعنع

ذص ئق عدعن قورق دذ لعش داق دةص تعلةي ن مذن ارعمعز :  اهللا دع ع صةرؤةردعض ذرعمعزنع ! ظ ة ن بعزض
اآ   : م مذنداق دئدع    عزاهذزةههاك ظعبنع م    مذآةممةللةشتىرىص بةرضعن  ع مذناصعق بولسذن،     مأمعن ي

ظذالر ظأتعدعغان آأؤرىآنعث قئشعغا     . ظعسالمغا آعرضةن هةممة آعشعضة قعيامةت آىنع نذر بئرعلعدذ         
دذ  أحىص قالع ذرلعرع ظ عقالرنعث ن دا مذناص عص بارغان ذرلعرعنعث . يئقعنلعش عقالرنعث ن ةر مذناص مأمعنل

ذرعنعث ظأحىص قئلعشعدعظأحىص قالغانلعقعنع آأرىص ذص، ظأزلعرعنعث ن داق دةص ن قورق ، اهللا دعن مذن
  . !بعزضة نذرعمعزنع مذآةممةللةشتىرىص بةرضعن! ظع صةرؤةردعضارعمعز: تعلةيدذ

  مذناصعقالرنعث تىرلعرع توغرعسعدا ؤة مأمعنلةر، آاصعرالر
  :  ظايرعلعدذبعر نةححة تىرضةتأؤةندة بايان قعلعنغاندةك ظعنسانالر 

سىصةتلعرعنع سىرة بةقةرةنعث بئشعدعكع تأت ظايةتتة بايان  اهللا ظذالرنعث:  هةقعقعي مأمعنلةر-1
  . قعلعص ظأتتع

عرالري ظةشةددع - 2 ةتلظذ اهللا :  آاص ان قعلعنعص   عالرنعث سىص ةتلعرع باي رعنع، مأمعنلةرنعث سىص
  .  آةلضةن ظعككع ظايةتتة بايان قعلعص آأرسةتتعالآةلضةن ظايةتلةرنعث ظارقعسعدعن

عقالر- 3 عقال:  مذناص دذ   مذناص ة ظايرعلع ع تىرض داق ظعكك ع: ر مذن ةددع ، بعرعنحعس ةث ظةش  يظ
عق عقالرنع يذق  :مذناص ذ مذناص داق   عرعاهللا ب ئلعص هئحقان ىص ق ع ظىح ةردة، ظوت عنع دعكع ظايةتل نةرس

ص ع ظعككعلعن،ظعككعنحعسع. مةت قاراثغذدا قالغان آعشعضة ظوخشعتعص ظأتتعآأرضعلع بولمايدعغان زذل
عق  ان مذناص ذ مذن .قالغ دذ      ب أحىص قالع دة ظ اص، بةزع دة حاقن ذرع بةزع ث ن عقالردا ظعماننع ذ . اص اهللا ب

                                                 
  .  ـ ظايةت12سىرة هةدعد ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8سىرة تة هرعم ) 2(
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عقالرنع ي  ذلدذرمام عرعقذمذناص ةردة، ض عتعص    عقع ظايةتل ة ظوخش ان آعشعلةرض ذردا قالغ اتتعق يامغ لعق ق
  .  بولعدذراقةثضعلقع مذناصعقالرنعثكعدعن يعرعبذ تىردعكع مذناصعقالرنعث ظةهؤالع يذق. ظأتتع

اال ةردة، ظأزلعرعنعث قعلغان ظعشلعرع ظةم  اهللا تاظ دعكع ظايةتل وغرا بولمعسعمذ، ةتأؤةن ة ت لعيةتت
آاصعرالرنعث  : ىرىص مذنداق دةيدذ  آةلت معسال   آاصعرالرغا  قاتتعق تةرساظذنع توغرا دةص ظوياليدعغان 

ادةم ظذنع س     ) ياخشع ظةمةل دةص ظويلعغان  ( ذ دةص ظةمةللعرع باياؤاندعكع سةرابقا ظوخشايدذ، تةشنا ظ
  . )(1)يةنع سذ آأرمةيدذ(ضذمان قعلعدذ، ظذنعث يئنعغا آةلسة هئح نةرسة آأرىنمةيدذ 
ر    عرالرغا بع ا آاص ازراق تةرس ة ظ دعكع ظايةتت التأؤةن ةلتمعس دذ آ داق دةي اآع : ىرىص مذن ي

ذققا ظوخشايدذ، ظذنع           ) ياخشع دةص ضذمان قعلغان      (ظذالرنعث   ظةمةللعرع حوثقذر دئثعزدعكع قاراثغذل
) مانا بذ. (قاتمذقات دولقذنالر ؤة دولقذنالرنعث ظىستعدعكع قارا بذلذتالر قاصالص تذرعدذ      ) يةنع دئثعزنع (

ذقالردذر،   ذقات قاراثغذل ذحع   (قاتم تار بولغ ذققا ضعرعص ذ قاراثغذل اقلعرعنع   ) ب ا بارم ع ظذزاتس قولعن
دذ    ذرنع آأرةلمةي ا قعلمعسا، آعم بولمعسذن، ن ذر ظات دذ، اهللا ن ان ي(آأرةلمةي ةت قعلمعغ ةنع اهللا هعداي

  . )(2)ظادةم هةرضعز هعدايةت تاصمايدذ
ةردة آاصعرالرنع مذنداق ظعككع ت        شذنعث بعلةن    آذصذرلذققا  ، ععس بعرعنح: رضة ظايرعدع  ىاهللا بذ ي

بةزع  : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع          : ظةضةشكىحع آاصعرالر  سعظعككعنحع. حاقعرعدعغان آاصعرالر 
ظىستعدة هئحقانداق دةلعلسعز مذنازعرعلعشعدذ، هةر بعر       ) نعث قذدرعتع ؤة سىصةتلعرع(آعشعلةر اهللا   

ذففارالرنعث آاتتعباشلعرعغا (سةرآةش شةيتانغا  ةقتعن توسقذحع آ ةنع ه ةر 3( (ظةضعشعدذ) ي بةزعل
هئحقانداق هةقعقعي ظعلعمسعز، هعدايةتسعز ؤة نذرلذق آعتابسعز             ) توغرا تونذشقا ظئلعص بارعدعغان   (

عدا   دا اهللا توغرعس عدذ مذنازعرعلهال ذنعث . (عش ع ؤة   مذنازعرعلظ ع خاهعش ذل نةصس ع نوق عشعش
  . )4()تةرسالعقعدعندذر

  : رضة ظايرعدعىاهللا مأمعنلةرنع مذنداق ظعككع ت
  . بذالر اهللا نعث يئقعن بةندعلعرع، ظةث بذرذن ظعسالم دعنعغا آعرضةنلةر -1
 . النعث ياخشع آعشعلعرعدذربذالر اهللا تاظا، بةختلعك مأمعنلةر -2
ةرنعث خذالسعسع  عرعقذي ةن ظايةتل اال دا سأزلةنض ئقعن    اهللا تاظ ةث ي ث ظ ةرنع اهللا تاظاالنع مأمعنل

  . رضة ظايرعدعىياخشع آعشعلعرع دةص ظعككع ت، بةندعلعرع
ة     ع تىرض عرالر دةص ظعكك كىحع آاص عرالر ؤة ظةضةش ذحع آاص ذرلذققا حاقعرغ عرالرنعمذ آذص آاص

  . ظايرعدع
ةددع   ةث ظةش عقالرنعمذ ظ عقالريمذناص عل    مذناص ةتلعرع تئص ةزع ظاالم عقلعقنعث ب غان عدع ؤة مذناص

  . رضة ظايرعدعىمذناصعقالر دةص ظعككع ت
  نعدعغانلعقع توغرعسعداىرضة بألىمذناصعقنعث ظعككع ت

ةمر    ع ظ دذلاله ظعبن االم  ،ظاب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن  نعثص داق دئض دذ  مذن ةت قعلع : لعكعنع رعؤاي
 مذناصعق يشذ ظىح خعل سىصةت بعرال آعشعدة آأرىلسة، ظذ آعشع ظةث ظةشةددع. ظىح خعل سىصةت بار«

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع39سىرة نذر ) 1(
  .  ـ ظايةت40سىرة نذر ) 2(
  . ت ـ ظاية3سىرة هةج ) 3(
  .  ـ ظايةت8سىرة هةج ) 4(
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دذ ذ آعشع شذ   . بولع ر خعلع آأرىلسة، ظ ذنعث بع ر  قتيوقانع خعلظ عقلعقنعث بع عحعلعك ظذنعثدا مذناص
 ظامانةتكة  ؤة رماسلعق ذؤةدعسعدة ت ،  يالغان سأزلةش : ظذ ظىح خعل سىصةت   . ظاالمعتع آأرىلضةن بولعدذ  

  . »تذرخعيانةت قعلعش
رال           ةتلعرع بع ةزع ظاالم ث ب ةتلعرع ؤة ظعماننع ةزع ظاالم عقلعقنعث ب نع مذناص ذ هةدعس العمالر ب ظ

مذناصعقلعق بذ هةدعستة دئضةندعكعدةك . ؤاقعتتا بعر ظادةمدة تئصعلعدعغانلعقعغا دةلعل قعلعص آةلتىردع
  .  بولعدذ مذناصعقلعقايةتتة دئضةندةك ظئتعقادعيياآع يذقعرعدعكع ظ.  مذناصعقلعق بولعدذيظةمةلع

  نعث تىرلعرع توغرعسعداقةلبلةر
ةد  ام ظةهم ةظع، ظعم ذد ظةبذس ذ ظةنه االم عند رةزعيةلاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق نعث ص  مذن

ا ظوخشاش     ،ععس بعرعنح: نعدذ ى مذنداق تأت تىرضة بأل      قةلبلةر«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   حعراقق
ذر حاقناص ت دعغان ساصن ةلبسىزىك ، ذرع  سع،ظىحعنحع. قةلبحةتلعنعص آةتكةن ئ صسع،ظعككعنحع. ق

ةن   نعص آةتك ذر قعلع ةلبتةت ع،تأتعنحع. )1( ق ة  س ع يىزلعم ةلبظعكك ةمما. ق ذر حاق ظ دعغان  صان ن تذرع
ىزىك  ةلب س ا ق ةرنعث  ،  بولس ةلبمأمعنل ذص،  ق ان  ع بول ذر حاقنعغ راقن دذر حع ذنعث نذرع .  ظ

ةن ةصعحةتلعؤعتعلض دذرلب ق عرالرنعث دعلع ةن .  آاص نعص آةتك ذر قعلع ةلب تةت ةددع ق ةث ظةش  يظ
ظعككع يىزلعمة   . عحىنكع، ظذالر هةقعقةتنع تونذص بولذص، ظذنعثدعن تئنعؤالد       .  قةلبعدذر مذناصعقالرنعث

عقلعق ظاالمعتع بعرلعشعص آةتكةن         ؤة   دئضةن ظعمان    قةلب ظذنعثدعكع ظعمان سذ بعلةن       . دذرب لقةمذناص
ذر  ئقعص   . حأصكة ظوخشايدذ  -غان ظوت ظأسىص ت االمعتع بولسا قان يعرعث ظ عقلعق ظ ظذنعثدعكع مذناص

ذرذدعغان جاراهةتكة ظوخشايدذ ذ ظعككع خعل . ت ةلب بئسعص آةتسة عصع قايسع تةرماددعنعثب  شذ ق
  . »ظئغعص آئتعدذتةرةصكة 
   ةهرذم ة م دعن ظةلؤةتت أرىش قذؤؤعتع اثالش ؤة آ ذالرنع ظ دع، ظ ا ظع عاهللا خالعس  )(2 قعالتت

هاق  ع ظعس ةد ظعبن ذمانعث  ، مذهةمم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ث ظعبن ذ اهللا تاظاالنع ايعتعب دة  ظ  هةققع
ةتنع ت: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ عقالر هةقعق انلعقع نذص بولذص ظذنعثدعن يئنعؤالغومذناص

  . تتة مةهرذم قعالتتعةظةلؤظىحىن اهللا خالعسا ظعدع، ظذالرنع ظاثالش ؤة آأرىش قذؤؤعتعدعن 
    اهللا هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر)3( . اهللا : ةيدذ ظعبنع ظابباس مذنداق د بذ ظايةت هةققعدة

  . بةندعلةردعن ظأح ظئلعشقعمذ، ياآع ظذالرنع آةحىرؤئتعشكعمذ قادعردذرهةقعقةتةن 
داق    ةرعر مذن ع ج دذظعبن ذ ظ: دةي ة    وب ة نةرسعض أزعنع هةمم دا اهللا ظ ةتلعدع رذن ادعر دةص سىص . ق

اهالندذردع  عقالرنع ظأزعنعث ظازابلعشعدعن ظاض ذرذن مذناص ذ ب ةر . حىنكع، ظ ذالرنع ه ذالرغا ظأزعنعث ظ ظ
ع         كة آىح دعن ظايرعؤعتعش دعن ؤة قذالقلعرع ذالرنع آأزلعرع دعغانلعقعنع ؤة ظ اص تذرع تعن قورش تةرةص

  .  ظاضاهالندذردعغايئتعدعغانلعقع
حعلعقعد  ةرعر باش ع ج عنحة ظعبن ع  عرعقذالر، يتةصسعرشذناسعكع آأص ةن ظعكك ة آةلض دعكع ظايةتت

عقالر ظذحذن             معسال ظعككع خعل مذناصعقالر ظىحىن آةلتىرىلضةن معسال ظةمةس، بةلكع بعر خعل مذناص
  . ردذتعآةلتىرىلضةن معسال دئضةن آأز قاراش

 * * * * * * *  
                                                 

  . هةققعقةتتعن يىز ظأرعضةن قةلب) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة بةقةرة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة بةقةرة ) 3(
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انالر  ع ظعنس ذرذنقعالر ! ظ علةردعن ب علةرنع ؤة س ذثالرظىحىن، س ةقؤادارالردعن بولذش ةنع (ت ي
هللا سعلةرضة زئمعننع ا. 21نع ياراتقان صةرؤةردعضارعثالرغا ظعبادةت قعلعثالر ) ظأتكةنكع ظىممةتلةر 

، بذلذتتعن قعلعص بةردع) يةنع يذلتذزالرنعث زعحلعقعدا بعنا غا ظوخشاش(تأشةك ؤة ظاسماننع بعنا 
يامغذر ياغدذرذص بةردع، سعلةرضة رعزعق بولذش ظىحىن يامغذر ظارقعلعق تىرلىك مئؤعلةرنع ظأستىرىص 

بعلعص ) اهللا نعث شئرعكع يوقلذقعنع(ظةمدع اهللا غا شئرعك آةلتىرمةثالر، هالبذآع، سعلةر . بةردع
  .22سعلةرعتذر

  كعضة ظعمان ظئيتعش توغرعسعدا ظعبادةتكة اليعق هةقعقي زات ظعكةنلعنعثاهللا تاظاال
ذ ظا اال ب ة، ظأزعنعث ظعنسانالرنع يوقل اهللا تاظ ارذيةتت أز، قذالقعقتعن ي ذالرغا آ ةك تاشقع تعص ظ ت

ا قعلغانلعقع، ياشاش ظىحىن زئمعن يىزعنع آةث          تةك ، ظةقعل، قةلب  نئمةتلةرنع  ظعحكع نئمةتلةرنع ظات
ارقعلعق هةر خعل زعراظةت ؤة       بةظذنع ظئضعز تاغالر بعلةن مذستةهكةم قعلعص          يئيعص   رضةنلعكع، سذ ظ

معشلةرنع ظأستىرىص بةرضةنلعكع بعلةن ظأزعنعث ظعبادةتكة اليعق هةقعقعي زات ظعكةنلعكعنع         ئي -يةل  
  . بايان قعلدع

زئمعننع تأشةك ؤة سعلةرضة : دةيدذدعلةرضة بةرضةن نئمةتلعرع توغرعسعدا مذنداق نبة اهللا تاظاال
ا ماننع بعن ص ظاس ةردع قعلع ذالر    ب ذآع، ظ دذق، هالب زة قعل ةر ظأض ز بعخةت ماننع بع ةنع (ظاس ي

رعكالر ماندعكع ) مذش ذدرعتعنع     (ظاس ذنعث ق ارلعقعنع ؤة ظ ذزالرغا ظوخشاش اهللا نعث ب اي، يذلت ىن، ظ آ
ذتتعن          (1)ظاالمةتلةردعن غةصلةتتعدذر ) آأرسعتعدعغان ان، سعلةرضة بذل ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتق

سعلةرضة  اهللا )2( ؟ياغدذرذص بةرضةن، ظذنعث بعلةن ضىزةل باغالرنع يئتعشتىرىص بةرضةن آعم            يامغذر  
. سىرعتعثالرنع حعرايلعق قعلدع . سعلةرنع سىرةتكة آعرضىزدع. زئمعننع تذرالغذ، ظاسماننع بعنا قعلدع  

ردعضارعثالردذر، ظةنة شذ اهللا سعلةرنعث صةرؤة. صاك نةرسعلةرنع رعزعق قعلعص بةردع) تىرلىك(سعلةرضة 
ذر  ةرعكعتع بىيىآت ث ب ارع اهللا نع ةرنعث صةرؤةردعض ذقاتالرنع   (3)ظالةمل ة مةخل ةنع اهللا هةمم ي

. دذر دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظعضعسع،دذرق بةرضىحعع ظذالرنعث هةممعسعضة ظأز اليعقعدا رعز،ياراتقذحعدذر
داق نةرسشذنعث ظىحىن  ادةت لمةي ىشئرعك آةلتىرة اهللا هئحقان ذرنعقعلعظعب اال. شقا اليعقت ذ اهللا تاظ  ب

ة دذ هةقت داق دةي علةر    :  مذن ذآع، س ةثالر، هالب ئرعك آةلتىرم ا ش دع اهللا غ ئرعكع  (ظةم ث ش اهللا نع
  . (4)سعلةرعبعلعص تذر) يوقلذقعنع

                                                 
  .  ـ ظايةت32سىر ة ظةنبعيا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع60سىرة نةمل ) 2(
  .  ـ ظايةت64سىرة غافعر ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع22بةقةرة سىرة ) 4(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
   84                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ذ     ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذلاله ظعبن داق س   ، ظاب االمدعن مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ظال وص
ورعغانلعق دذنع رعؤايعس ذناه   : ةت قعلع ع ض اهعدا قايس ث دةرض ةمغةمبعرع، اهللا تاظاالنع ث ص ع اهللا نع ظ

اؤا     داق دةص ج االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ر؟ ص ةردعبظئغع ئرعك    «:  ب ا ش ان اهللا تاظاالغ ئنع ياراتق س
   .»عثآةلتىرضةنلعك

ة ذ هةقت ذظازب ذ م ذ ظةنه ار  رةزعيةلاله داق دئضةن سأزع ب دعلعرعنعث اهللا تاظاالنعث بة: نعث مذن ن
ةققعنع بعلةمسةن؟ ةققعنعثاهللا تاظاال ظىستعدعكع ه ان ه دة بولغ ةر، بةندعلعرع ا  نعث بةندعل اهللا تاظاالغ

  . ذرعدرمةي ظعبادةت قعلعشىهئح نةرسعنع شئرعك آةلت
دذ      ان قعلعنع داق باي تة مذن ر هةدعس ة بع ةثالر، اهللا      «:يةن ا دئم االنحع خالعس رعثالر اهللا ؤة ص بع

ث خالع عتاظاالنع لعق    غش ئرعك قعلماس ادةمنع ش ر ظ ة بع رةكا يةن ا ظذ  آئ ئكعن اهللا خالعس دعن  ؤة ل نعث
  . »نذآئيعن صاالنحع خالعسا دئس

  عرع توغرعسعداللعكعنعث دةلعل ظعكةناهللا نعث بار ؤة بعرصىتىن ظالةمنع ياراتقذحع 
ستعدعكع ىظستعمعزدعكع يذلتذزلذق ظئضعز ظاسمان، ظاستعمعزدعكع بعصايان آةث زئمعن، ظذنعث ىظ

ظعنسانالرنعث صايدعسع ظىحىن بعر     دةرةخلةر،    -  آأتىرىص تذرغان ظئضعز تاغالر، قذياش، ظاي، دةل       قةد
االر، تاغ   - ظأستةثيةردعن يةنة بعر يةرضة ظئقعص آئلعدعغان        ؤة الردعكع تىرلىك هايؤانالر   لعدا - دةري

ةملعرع        ص رةث ؤة ت ذنع ظعحع اش س راقتا ظوخش ل تذص ر خع ة  بع دعغان ةرخعله جةهةتت ؤة بئرع   مئ
  . عتعدذرصاآ دذنيادعكع هةر بعر نةرسة بعر ياراتقذحعنعث بارلعقعنعث  دةرةخلةرظأسىملىك ؤة

اددع   ةث ظ ة     يظ يعش ظةقعلض ان دئ ذص قالغ ةيدا بول عز ص ا ياراتقذحعس ععنعمذ دذنياغ ر نةرس  بع
عغمايدذ عيةتل    . س ةآعللعرعنع ؤة خذسذس ذخعل ش علةرنعث خعلم ذ نةرس ادعكع ب ذالرنعث ؤةعرعنعدذني   ظ

ايعتع   ث ناه ان زاتنع علةرنع ياراتق ذ نةرس ع ب ان آعش ايدعلعرعنع ظويلعغ دعغان ص انالرغا آةلتىرع ظعنس
 زات  ؤة ظأزعنعث بةندعلعرعضة ناهايعتع معهرعبان    قذدرةتلعك ؤة هةممة ظعشنع هئكمةت بعلةن قعلغذحع     

  . ظعكةنلعكعنع تونذص يئتةلةيدذ
ذتتعن    : راتقانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع      بذ نةرسعلةرنع يا   اهللا تاظاال  آأرمةمسةنكع، اهللا بذل

دذردع  ذر ياغ اردع،       . يامغ ةرنع حعق ارةث مئؤعل ىك، رةثض ةن تىرل ذنعث بعل اغالرنع   (ظ ذنعثدةك اهللا ت ش
ار       ) ياراتتع قارعلعرعمذ ب شذنعثدةك  . تاغالرنعث ظاق، قعزعللعرع، هةر خعل رةثدعكع يوللذقلعرع ؤة قاص

انالرنع، ذ ظعنس ايالرنعمذ خعلم ايؤانالرنع، حاهارص دعلعرع      ه ث بةن اراتتع، اهللا نع ك قعلعص ي ل رةثلع خع
ذر،    ةن غالعبت دذ، اهللا هةقعقةت العمالرال قورقع ةقةت ظ ن ص دة اهللا دع ة  (ظعحع دة تةؤب دعلعرع ظعحع بةن

  . )(1مةغصعرةت قعلغذحعدذر) قعلغانالرنع
ا   دعنبةزع ظةرةبلةر  ار؟ دةص سور   اهللا نعث بارلعقعغا قانداق ص اددع   ، غانداالآعتالر ب ي، ظذالر ظأزع ظ

عضىحع لزةآئت، زةكئت:  بئرعص مذنداق دئدعبلئكعن مةزمذنع ناهايعتع حوثقذر بعر معسال بعلةن جاؤا
ا ث بارلعقعغ ز ،هايؤاننع دعكع ظع ا يول ذحعنعث بارلعقعغ دذماثغ اآعت بولع ةن .  ص ان ظعك داق بولغ ظذن

نيذلتذزلذق ظاسمان، ظىستعدة آةث آ ةملعك يول ظورذنالشتذرذلغان زئمع دولقذنلذق دئثعزالر بعر ، أل
  ! دذ؟امملالصاآعت بوياراتقذحعنعث بارلعقعغا 

 * * * * * * *  
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر28 ـــ ـ27سىرة فاتعر ) 1(
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ضة بعز نازعل قعلغان قذرظاندعن شةآلةنسةثالر، قذرظانغا ظوخشاش بعرةر ) مذهةممةد(بةندعمعز 
اهللا دعن باشقا ياردةمحعثالرنعث ) قذرظانغا تةظةررذز قعلعشتا(ع مةيدانغا حعقعرعص بئقعثالر سىرعن

عنع  ة(هةممعس اقعرعثالر، ) ياردةمض عثالردا (ح ةن ضئص أزع دئض اننعث س ذرظان ظعنس تحعل ) ق راس
اثالر اثالر . 23بولس داق قعاللمعس ةر مذن علةر -ظةض عزغذ قعاللمايس ىن - هةرض عرالر ظىح  آاص

  .24يارالنغان، ظعنسان ؤة تاشالر يئقعلغذ بولغان دوزاختعن ساقلعنعثالرتةي
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظعسصاتالش توغرعسعدا

يعن،        دعن آئ اتالص بولغان ع ظعسص ث يوقلعقعن ر زاتنع ق بع قا اليع دعن باش ة ظأزع اهللا ظعبادةتك
: بةرلعكعنع ظعسصاتالشقا باشالص آاصعرالرغا مذنداق دئدع  صةيغةم يصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةقعقع  

 رةر ) مذهةممةد(بةندعمعز ضة بعز نازعل قعلغان قذرظاندعن شةآلةنسةثالر، قذرظانغا ظوخشاش بع
 سعلةر قذرظاننع اهللا تةرعصعدعن حىشمعدع دةص !ظع آاصعرالر يةنع سىرعنع مةيدانغا حعقعرعص بئقعثالر

اثالر، اهللا   ذمان قعلس االم      ض ةد ظةلةيهعسس ةص، مذهةمم ةثالر تعل اردةم تعلعس دعن ي قا آعم االدعن باش  تاظ
سعلةر ظذنع هةرضعزمذ    ! ظئلعص آةلضةن قذرظانغا ظوخشاش قذرظاندعن بعرنع آةلتىرىص باقمامسعلةر؟             

  . رةلمةيسعلةرىآةلت
 هةققعدة نعث مةنعسععتعدئضةن ظاي ياردةمحعثالرنعث هةممعسعنعظعبنع ظابباس اهللا تاظاالنعث 

اردةمحعلعرعثالرنع حاقعرع     : ةيدذمذنداق د  سذددع  .  بولعدذ ،ثالر دئضةنلعك سعلةرضة ياردةم بئرعدعغان ي
دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمالعكنعث مذن دة ظةب ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذرظاننعث  : ب ق

ا    ئرعكلعرعثالرنع ؤة ظأزلعرعثالرغ عدعغان ش تة ياردةملعش عنع آةلتىرىش ان ظوخشعش ان يالغ  تعكلعؤالغ
  . ظعالهلعرعثالرنع ياردةمضة حاقعرعثالر

د دة  مذهاجع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي داق د ب دذ مذن االنتلعق  : ةي علةرنعث ت س
  . ظةدةبعياتحعلعرعثالرنع حاقعرعثالر

قذرظاننعث ظوخشعشعنع آةلتىرىشنع تةلةص قعلعش ؤة ظذنع آةلتىرىشنعث مىمكعن 
  بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

ذنلعغان يةرلع ذرظاننعث نذرغ اال ق ذرظاننعث ظوخشاهللا تاظ عرالردعن ق دة آاص ع عرع عدعن بعرن ش
ظذ ظعككع آعتاب سئهعردذر دئضةن       (ظةضةر   «ظئيتقعنكع،   : دةيدذ شنع تةلةص قعلعص مذنداق       ىرىآةلت

ازعل بولغان راستحعل بولعدعغان بولساثالر، ظذ ظعككع آعتابقا قارعغاندا، اهللا تةرعصعدعن ن        ) سأزىثالردا
ة       ذنعثغا ظةضعش ةن ظ ثالر، م ةلتىرىص بئقع اب آ ر آعت وغرا بع ذ ت ع، )1( »يتئخعم ةر «ظئيتقعنك ظةض

                                                 
  . ـ ظايةت49سىرة قةسةس ) 1(
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ص         ىن يعغعلع ةلتىرىش ظىح دانغا آ عنع مةي ذرظاننعث ظوخشعش ذ ق نالر ب انالر، جع ر ظعنس ة  - بع بعرعض
دذ   دانغا آةلتىرةلمةي عنع مةي ذنعث ظوخشعش ذ، ظ كةن تةقدعردعم ذ)1( »ياردةملةش ذرظاننع ظ الر ق

راستحعل بولساثالر، اهللا     ) بذ سأزىثالردا  («ظأزع ظعجاد قعلغان دئيعشةمدذ؟ ظئيتقعنكع،      ) مذهةممةد(
ن  قا دع علعرعثالرنع باش دعغانلعكع آعش ة(حاقعراالي اقعرعص، ) ياردةمض ةت (ح اهةت ؤة باالغ صاس

ةتتعن ثالر ) جةه ص بئقع اد قعلع ىرعنع ظعج ون س ايدعغان ظ ة ظوخش ذرظاننع )2( »قذرظاندعكعض ذ ق ب
، )حىنكع، قذرظاننع هئح ظعنسان ظعجاد قعاللمايدذ( قعلعشع ظةقعلضة سعغمايدذ بوهتانبعراؤنعث اهللا غا 

آعتابالرنع تةستعق قعلغذحعدذر،   ) تةؤرات، ظعنجعل قاتارلعق ساماؤع   (لئكعن قذرظان ظعلضعرع آةلضةن     
د    دذر، ظذنعث ان قعلغذحع ةهكامالرنع باي ةن ظ ذر،   اهللا بةلضعلعض ةك يوقت ئح ش ذ(ا ه ةرنعث ) ظ ظالةمل

دذر  ل قعلعنغان عدعن نازع ارع تةرعص ذالر. صةرؤةردعض ان «: ظ ذص حعقق أزع توق ةد ظ ذرظاننع مذهةمم  »ق
ع،  ةر «دئيعشةمدذ؟ ظئيتقعنك أزىثالردا (ظةض ذ س قا   ) ب ن باش اثالر، اهللا دع ة(راستحعل بولس ) ياردةمض

  . ))3»نغا ظوخشاش بعرةر سىرعنع آةلتىرىص بئقعثالرحاقعرااليدعغانلعكع آعشعثالرنع حاقعرعص، قذرظا
ةرنعث هةممعس ذ ظايةتل ةردذر عب دة حىشكةن ظايةتل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة  .  مةآكع ص

ضة بعز نازعل ) مذهةممةد(بةندعمعز : آئلعص بولغاندعن آئيعنمذ مذشذ توغرعسعدا يةنة ظايةت حىشتع
دانغا حعقعرعص بئقعثالر قعلغان قذرظاندعن شةآلةنسةثالر، ق  رةر سىرعنع مةي ذرظانغا ظوخشاش بع

حاقعرعثالر، ) ياردةمضة(اهللا دعن باشقا ياردةمحعثالرنعث هةممعسعنع ) قذرظانغا تةظةررذز قعلعشتا(
عثالردا ( رةر   ،راستحعل بولساثالر ) قذرظان ظعنساننعث سأزع دئضةن ضئص ذرظانغا ظوخشاش بع ق

   !ىرىص بئقعثالرقذرظاننعث ظوخشعشعنع آةلت قعثالرسىرعنع مةيدانغا حعقعرعص بئ
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ     ظعبنع خةتتاب،   رع، زةمةخشةرع، رازع، ظأمةر  ةبةمذجاهعد، قةتادة، ت  

بذ ظايةتلةر آاصعرالرنعث هةممعسعضة     : ةيدذالر مذنداق د   قاتارلعق ظةنهذ، ظعبنع ظابباس ؤة هةسةنبةسرع    
 مةيلع مةآكعدة تذرغان ؤاقتع بولسذن، ياآع مةدعنعضة آةلضةن نعثعسساالمصةيغةمبةر ظةلةيه. ظورتاقتذر

جةم ؤاقتع بولسذن، آاصعرالرنعث بعلعملعكلعرع ياآع بعلعمسعزلعرع بولسذن هةممة آاصعرالر يةر يىزعضة 
ذص ايرعم ى آةلتبول اآع ظ ايرعم آةلت -رةمدذ ي ذرظاننعث ظوخشعشعدعن بعرنع آةلتىظ شنع ىرىرةمدذ، ق

ةص ق تع   تةل ةت حىش تعم ظاي ة قئ ر نةحح ص بع اتتعق   . علع االمغا ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عرالر ص آاص
ان     اتتعق يام ع ق الم دعنعن ةن ظعس ئلعص آةلض ذ ظ ةنلعكع ؤة ظ ةؤةبعدعن ظأحم ةنلعكع س ذرظاننعث  آأرض  ق

دع    ذرظاننعث ظوخشعشعنع آةلتىرةلمع ان بولسعمذ ق ذص باقق ةيدا قعلعشقا ظذرذن شذنعث . ظوخشعشعنع ص
   . هةرضعزغذ قعاللمايسعلةر-ظةضةر مذنداق قعاللمعساثالر :  اهللا مذنداق دئدعظىحىن

رع صةللعضة  عقذ ي ثصةندة تةرةققع قعلعص، ظة    - قذرظاننعث ظوخشعشعنع آةلتىرىش، جاهان ظعلعم    
ان اهللا نعث  حىنكع، . مذمكعن ظةمةس لضةن بولسعمذىرىآأت ارلعق شةيظعلةرنع ياراتق ذرظان دئضةن ب  ق

   !ص قالسذن؟عاهللا نعث سأزع قانداقمذ آعشعلةرنعث سأزعضة ظوخشعش، سا تذرسأزع
  قذرظاندعكع مأجعزعلةرنعث تىرلعرع توغرعسعدا

                                                 
  .  ـ ظايةت88سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت13سىرة هذد ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر38 ـ 37سىرة يذنذس ) 3(
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عدعن         ع تةرعص أزلةرنعث قورذلمعس ةيلع س ادةم م ةن ظ عكعر يىرضىزض لعق ص دة ظةتراص ذرظان هةققع ق
كارا ؤة   دعن ظاش ذن قذرظان عدعن بولس ادعلةش تةرعص ةنانع ظعص اآع م ذن ي ذنلعغان بولس ذرذن نذرغ يوش

  .  تىرلعرعنعث بارلعقعنع بعلعؤاالاليدذةمأجعز
ةلعف، الم، را :  قذرظان هةققعدة مذنداق دةيدذ    تاظاال اهللا   بذ، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع،      . ظ

ذختا،       ع ص ةرنعث تىزىلىش ان، ظايةتل ل بولغ عدعن نازع ةؤةردار اهللا تةرعص دعن خ ةهكام  (هةممع دة، ظ ظةقع
ذر   ) ةرؤةزؤة قعسسعل  ان قعلعنغان آعتابت ةن ))1تةصسعلعي باي شع ع قذرظاننعث سأزلىآلعرعنعث تىزىلى   ي

شع صذختا سأزلىآلعرع قذرظاننعث مةنالعرعنعث تىزىلى. ذرصذختا ؤة مةنعلعرع تةصسعلعي بايان قعلعنغاند
ار      مذ ب أز قاراش ةن آ ان دئض ان قعلعنغ علعي باي اراش ظالعمال  . تةصس أز ق ذ آ ردةك قولل ب ث بع عغا رنع عش

  . قذرظاننعث سأزلىآلعرع ؤة مةنعلعرع تةثدعشع يوق دةرعجعدة صاساهةتلعكتذر. ذرةندضظئرعشةلمع
ارلعق ياخشعلعققا بذيرذدع ؤة    .  خةؤةر بةردع   ظةينةن قذرظان ظعلضعرع بولذص ظأتكةن ظعشالردعن     ب

ارلعق يامانلعقتعن توستع ة اهللا . ب ذ هةقت االب ث سأزع ناهايعتع صةرؤةردعضارعثنع:  مذنداق دئدعتاظ
.  ناهايعتع راستذر   بةرضةن خةؤةرلعرعدة  صةرؤةردعضارعثنعث سأزع  يةنع   ) )2راستذر، ناهايعتع توغرعدذر  
عدذر   ناهايعتع توغر  .تذر ناهايعتع راست  .قذرظان هةقتذر . ر ناهايعتع توغرعدذ  يولغا قويغان هأآىملعرعدة  

وغرا يولغا باشلعغذحعدذر ةرةب ؤة. ؤة ت دا خذددع ظ ةت شاظعرلعرعنعث شئظعرلعرعدا  قذرظان  باشقا معلل
ذر      ذلما سأزلةر يوقت العي ؤة تذق داق، خعي علعدعغان شئظعرالرنع ضىزةللةشتىرعدعغان يالغان ـ ياؤع . تئص

داق د دة مذن تىرعدعغانلعقع هةققع أزلةرنعث ضىزةللةش ان س ئظعرالرنع يالغ دعش ةث : ئيعل ئظعرنعث ظ ش
  . نعدعدذرأص بولغععثدا يالغاننعث ظةث آنع ظذنضىزةل بولغع

ذحرعتعمعز  عدعلةرنع ظ ذزذن قةس ايعتع ظ دة ناه عدعلةرنعث ظعحع عدعنعث، . قةس ذ قةس ةمما ب ظ
لعرع ضة ظالغان بعر ياآع ظعككع معسراسعدعن باشقا معسرا        عنع ظأز ظعحعمةقسعتقةسعدعنعث ظةسلعي  

 جةثنع يا يىز بةرضةن بعرةر بولسا، ظايالالرنع يا ظاتنع يا هاراقنع يا بعرةر شةخسنع يا تأضعنع يا بعرةر
لةشتعن ظعبارةت شاظعرنعث ناهايعتع مةخصعي ياآع نازذك لذق بعرةر ؤةقةنع مةدهعيع   قورقذنحظعشنع يا   

قا   تعن باش عتعص بئرعش ارلعقعنع آأرس ذدرعتعنعث ب دعغان ق ان قعالالي ص باي ق قعلع عنع ظوبرازلع نةرس
  . معزذص آةتكةنلعكعنع آأرعةر بعلةن تولهئحقانداق بعر صايدا بةرمةيدعغان نةرسعل

قعرع ظعكةنلعكعنع مةيلع تةصسعلعي ياآع تومتاقال بعلسذن      يلعكعنعث يذظةمما قذرظاننعث بةدعظع  
ةث ي          ةدعظعلعكعنعث ظ ذنعث ب ادةم، ظ ةن ظ دعلعرعنع بعلض ذنعث قاظع ع ؤة ظ ةرةب تعلعن ة  ذظ قعرع صةللعض

دة ظذبدان  ندا بئرعلضةن بعرةر خةؤةر ظىستع    اظةضةر ظذ ظادةم قذرظ   : مةسعلةن. حعققانلعقعنع بعلعؤاالاليدذ 
ان                ا قعسقا قعلعنعص باي ان قعلعنسذن ي ةر آةث داظعردة باي صعكعر يىرضىزىص ظويلعسا، مةيلع ظذ خةؤةرل
قعلعنسذن يا بعر نةححة يةردة تةآرارلعنعص آةلسذن ؤة يا تةآرارالنماي آةلسذن ظذ خةؤةرلةرنعث شئرعن 

دذ ةنلعكعنع بايقاي ذرظانن. ظعك ر ق ةؤةرلعرع بع ئ عث خ ةآرارلعنعص آةلضةنس ةردة ت ة ي ذنعث نةحح رع ظ
  . شئرعنلعقع تئخعمذ ظاشعدذ

دذ ؤة   ونعراص قالماي ذلغانلعقتعن آ ذرظان آأص ظوق عز زئ ق ادةم ظذنعثدعن هةرض ذغان ظ كعش عرظوق
ا، بذ تةهدعد سالماقحع بولس) ياخشع ظةمةل ظعبادةتلةرنع قعلمعغانالرغا(ظةضةر قذرظان . هئس قعلمايدذ

انالرنع      ذ يوق، تةؤرةنمةي ناهايعتع حعث تذهةقتة هئس ـ تويغ  رعدعغان تاغالرمذ تعترةص آئتعدعغان باي

                                                 
 .  ـ ظايةت1سىرة هذد ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع115سىرة ظةنظام ) 2(
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ظةضةر قذرظان   ! ؟نةلةيدعغان دعلالر قانداق بولذص آئتةر  ظذنداق بولغاندا بعر نةرسعنع حىشع  . آةلتىرعدذ
لةرضة رعغبةتلةندىرمةآحع بولسا، ظئسعل نةرسع) ييارالنغانظعبادةت قعلغانالر ظىحىن تةياخشع ظةمةل (

نعث ظةرشعسعضة يئقعنلعشعش تاظاالبذ هةقتة دعلالر ؤة قذالقالرنع لةرزعضة سالعدعغان، ظاخعرةتكة ؤة اهللا 
  . ظعشتعياقعنع تئخعمذ ظذلغايتعدعغان بايانالرنع آةلتىرعدذ

االاهللا  ةل تاظ ع ظةم ذلغان نة  ـ  ياخش ةييارالص قوي ىن ت انالر ظىح ادةت قعلغ ة  ظعب رسعلةرض
دا    : رعغبةتلةندىرىص مذنداق دئدع   ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعضة مذآاصات يىزعسعدعن اللةنعث هذزذرع

دذ  ئحكعم بعلمةي ةتنع ه ا نئم دعغان آاتت ال قعلع ذالرنع خذش اقالنغان ؤة ظ ذن )1( س ذالرغا ظالت ظ
ةنلةردة  ام(لئض امالردا )تاظ ذن ج اراب(، ظالت دذ) ش ة آأثىل. تذتذلع ةر  جةننةتت دعغان، آأزل ةر تارتع ل

  .))2لةززةتلعنعدعغان نةرسعلةر بار، سعلةر جةننةتتة مةثضى قالعسعلةر
دئثعزدا  (:  ياخشع ظةمةل ظعبادةتلةرنع قعلمعغانالرغا تةهدعد سئلعص مذنداق دئدع              تاظاالاهللا  

ةن   ذلغعنعثالر بعل تعن قذت ذص آئتعش ةرق بول عدعن،  ) غ ة يذتقذزذؤئتعش علةرنع يةرض ةنعث س اآع الل  ي
علةرنع      دعن س عدعن، ظان االك قعلعش دذرذص ه اش ياغ ماندعن ت ة ظاس دعن  (سعلةرض ةنعث ظازابع الل

اقاليدعغان علةر؟   ) س لعقعثالردعن قورقمامس امعي تاصالماس ئح ه ذففارالر  )3( )ه ع آ ماندعكع  !) ظ ظاس
علةر؟        عدعن قورقمامس ة يذتقذزذؤئتعش علةرنع يةرض دا س ةن حاغ ةر تةؤرعض ث ي اآع ظا.زاتنع ماندعكع  ي س

علةر؟     عدعن قورقمامس اش ياغدذرذش ة ت ث سعلةرض دا  (زاتنع ةن حاغ ازابنع آأرض علةر ظ ث ) س مئنع
  .)4(بعلعسعلةر) يةنع هةق ظعكةنلعكعنع(ظاضاهالندذرذشذمنعث قانداق ظعكةنلعكعنع 

االاهللا  دع  تاظ داق دئ دة مذن اهالندذرذش هةققع ذناهكارالرنعث (:  ظاض ذ ض ذناهع  ) ب ةربعرعنع ض ه
  .))5لعدعن جازالعدذقتىصةي

االاهللا  دع      تاظ داق دئ دة مذن ا:  ؤةز ـ نةسعهةت هةققع تعص باققعن ذالرنع ! ظئي ةر ظ ذن(ظةض ) نذرغ
بةهرعمةن قعلساق، ظاندعن ظذالرغا ظاضاهالندذرذلغان ظازاب آةلسة، ظذالرنعث  ) نئمةتلعرعمعزدعن(يعلالر  

قذرظان  )6(هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ  ) لعشتاظذالردعن ظازابنع دةصظع قع   (بةهرعمةن بولغان نئمةتلعرع    
  .خعل بايان قعلعش ظذسلذبلعرعنع ظأز ظعحعضة ظالغاندذر مانا بذالر ؤة بذالردعن باشقا خعلمذ ـ

ايدعلعق            ظةضةر قذرظاندا هأآىملةر، بذيرذق ؤة حةآلعمعلةر هةققعدة ظايةت آةلسة، بذ ظايةتلةر ص
أز ـ ظعحعضة         هةرقانداق ياخشع ظعشالرغا بذيرذشنع ؤة ه  ةرقانداق ناحار يامان ظعشالردعن توسذشنع ظ

دع  ئلعص آةل العملعرع    . ظ ةلةص ظ قا س ظذد ؤة باش ع مةس ة ظعبن ذ هةقت ةن اهللا  : ب ةر س ثتاظاالظةض ع : نع ظ
ذلعقعثنع دعث تذت !مأمعنلةر ذنعثغا ق رةر ياخشعلعققا .  دئضةنلعكعنع ظاثلعساث، ظ ا بع ذ ي حىنكع، ظ

  . نلعقتعن توسذشتذر، دئدعبذيرذشتذر ياآع بعرةر ياما
ذثا اهللا  االش دعتاظ داق دئ ة:  مذن ذالر ظةلحعض ة   ظ ع صةيغةمبةرض ةد (ـ ظىمم ةنع مذهةمم ي
االمغا ذنعث    ) ظةلةيهعسس نجعلالردا ظ ةؤرات، ظع عدعكع ت أز ظعلض ذالر ظ عدذ، ظ عتعنعث(ظةضعش ) سىص

ن ظعش قعلعشتعن توسعدذ،   ظذ ظذالرنع ياخشع ظعش قعلعشقا بذيرذيدذ، ياما    . يئزعلغانلعقعنع آأرعدذ  

                                                 
 .  ـ ظايةت17سىرة سةجدة ) 1(
 .ـ ظايةت71سىرة زذخرذف ) 2(
 . ـ ظايةت68سىرة ظعسرا ) 3(
 .  ـ ظايةتلةر17 ــــ 16سىرة مذلك ) 4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة ظةنكةبذت ) 5(
 .  ـ ظايةتكعحة207 ــــ 205سىرة شذظةرا ) 6(
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ع          ر يىآعن ذالرنعث ظئغع دذ، ظ ارام قعلع علةرنع ه اك نةرس دذ، ناص االل قعلع علةرنع ه اك نةرس ذالرغا ص ظ
ويزا  اق، آ ذالرنع سئلعنغان تاق ذالرغا يىآلةنضةن ( آعشةنلةردعن بوشعتعدذ -يئنعكلعتعدذ، ظ ةنع ظ ي

  .)1()ظئغعر ؤةزعصعلةرنع ظئلعص تاشاليدذ
ةر قذرظا داظةض اخعرةتنع، ظذنعثدعكع قورقذنن ةر   ظ ةت ؤة ياخشع بةندعل ةهؤالالرنع، جةنن حلذق ظ

ةييارالنغان             دا ت ىن ظذنعث عرالر ظىح ةرنع، دوزاخ ؤة آاص ازذ ـ نئمةتل ةييارالنغان ن دا ت ىن ظذنعث ظىح
دوزاختعن  . شارةت بةردع  لسة، ظذ ظايةتلةر جةننةت بعلةن خذش ـ بئ       ظازابالرنع بايان قعلعص ظايةتلةر آة

ظاضاهالندذردع ؤة قورقذتتع، ياخشع ظةمةل ظعبادةتلةرنع قعلعشقا ؤة يامان ظعشالردعن يعراق بولذشقا،               
ث هةق، توغرا يولعدا ؤة نعتاظاالدذنياغا بئرعلعص آةتمةسلعككة ؤة ظاخعرةتكة ظةهمعيةت بئرعشكة، اهللا   

دا  تاظاال بولغان شةرعظعتعدة حعث تذرذشقا حاقعردع ؤة دعلالرنع اهللا ظذنعث توغرا  نعث رةهمعتعدعن قوغالن
  .لعنغان شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعدعن صاآعزلعدعقع

  ة ظعكةنلعكع توغرعسعدا  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن ظةث حوث مأجعزنعثقذرظان
ذ   ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةت   ، ظةب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

. تكةن هةر بعر صةيغةمبةرضة آعشعلةر ظذنعثغا ظعمان آةلتىرعدعغان آعتاب بئرعلدع     بذرذن ظأ «: قعلعدذ
 ماثا ،دة مةنقعيامةت آىنع. ماثا بئرعلضعنع اهللا ماثا ؤةهعي ظارقعلعق حىشىرضةن قذرظان آةرعم بولدع

ارزذ قعلعمةن ةشكةنظةض دع . » آعشعلةرنعث آأص بولذشعنع ظ داق دئ ة مذن ر رعؤايةتت ة بع ا «: يةن ماث
ي   ةؤةتكعنع ؤةهع ةرعم (ظ ذرظان آ ةنع ق دع) ي ذنعث   . »بول علةر ظ دعن آعش ةيغةمبةرلةرنعث ظعحع ةن ص م

باشقا صةيغةمبةرلةرضة بئرعلضةن   . ضة مذيةسسةر بولدذم  عظوخشعشعنع آةلتذرةلمةيدعغان قذرظان بئرعلعش   
ابالر قذرظانغا ظوخش         . آعتابالر هةر تةرةصتعن قذرظانغا ظوخشعمايدذ        اش مأجعزعلعك   حىنكع، باشقا آعت

  . آعتاب ظةمةس
  تاش توغرعسعدا

تعن اهللا تاظاالنعث  ان دوزاخ ذ بولغ الر يئقعلغ ان ؤة تاش ةييارالنغان، ظعنس ىن ت عرالر ظىح آاص
اقلعنعثالر دذ   ،س ذن بولع ة ظوت ذحعالر جةهةننةمض دعن حعقق وغرا يول رعكالر ( )(2ت ع مذش !) ظ

ادةت قعلغان       ا يئقعلغذ بولعسعلةر، سعلةر       هةقعقةتةن سعلةر اهللا نع قويذص ظعب نةرسةثالر بعلةن دوزاخق
علةر  ا آعرعس ا        ظ. دوزاخق ا، دوزاخق دعغان بولس الر بولع ذتالر ظعاله ان ب ادةت قعلعؤاتق علةر ظعب ةر س ةض
ع  ةن بوالتت ةن   ))3آعرمعض اش ”دعكع ع رظايةتلعدئض ةس  “ ت اش ظةم ادةتتعكع ت ىرت  .ظ ةلكع ضىثض   ب

عدذر عرالرنعث  . تئش ا آاص اش بولس ذ ت ع    ب ذتالرنعث تئش عغان ب تعن ياس ىن تاش ش ظىح ادةت قعلع ظعب
  . دئضةنلةرمذ بار

هةقعقةتةن سعلةر اهللا نع قويذص ظعبادةت !) ظع مذشرعكالر(: ةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق د
  . قعلغان نةرسةثالر بعلةن دوزاخقا يئقعلغذ بولعسعلةر، سعلةر دوزاخقا آعرعسعلةر

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع157سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت15ىرة جعن س )2(
  .  ـ ظايةتلةر99 ـــ ـ98سىرة ظةنبعيا ) 3(
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  غانلعقع توغرعسعداذنلتعلعص بوعدوزاخنعث يار
ث  ةييارالنغان اهللا تاظاالنع ىن ت عرالر ظىح ةن  آاص ايعتعنعدئض ث  ظ العمالر دوزاخنع ةن ظ  آأصلعض

غانلعقعنع بايان قعلعدعغان   لذنتعلعص بو عيةنة دوزاخنعث يار  . ردعىغانلعقعغا دةلعل آةلت  ذنتعلعص بول عيار
ار  ذن هةدعسلةر ب ذ هةدعسلةرن . نذرغ دعكع هةدعسلةر ظ ةت «: دذرعث قاتارعدعنتأؤةن ةن جةنن دوزاخ بعل

 بعزنعث بةزعمعز بةزعمعزنع يةص آةتتع !دوزاخ صةرؤةردعضارعدعن ظع صةرؤةر دعضارعم. دةللعشعص قالدعئج
ارعدعن رذخسةت سورعدع  نعؤئلعشقائ ت دةص- از   . صةرؤةردعض تعم، ي ر قئ ذنعثغا قعش صةسلعدة بع اهللا ظ

  . »خسةت بةردعذنعؤئلعشقا رئ تظعككع قئتعم، صةسلعدة بعر قئتعم بولذص
ذنعث آةلت ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس عدةىظعبن ةن هةدعس عنعث : رض ر نةرس ةن بع ىص آةتك حىش

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن  اثالص، ص اؤازعنع ظ ة: ظ ذ نئم ور،ب االم. عدذق دةص س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
انىص آةتكة  يعل بذرذن دوزاخنعث بعر تةرعصعدعن حىش     70بذ  « دوزاخنعث تئضعضة ظةمدع   بولذص  ش  ت
  .  بةردعبدةص جاؤا» ةتتعي

 * * * * * * *  
 Î Åe³o0 uρ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλ m; ;M≈ ¨Ψ y_ “ Í øgrB ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈yγ ÷Ρ F{$# ( $yϑ ¯= à2 

(#θè% Î— â‘ $pκ ÷] ÏΒ ÏΒ ;ο u yϑ rO $ ]% ø— Íh‘   (#θä9$s% # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# $ sΨ ø% Î—â‘  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θè? é&uρ ÏµÎ/ $Yγ Î7≈t± tFãΒ ( óΟ ßγs9 uρ !$ yγŠ Ïù Ól üρ ø— r& 
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ةد ( ع مذهةمم تعدعن !) ظ ذالرنعث ظاس ا ظ ةرنع قعلغانالرغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

ظذالر جةننةتنعث . ع بعلةن خذش خةؤةر بةرضعنظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرعدعغانلعق
دا  دذرذلغان حاغ رةر مئؤعسعدعن رعزعقالن ذرذن «: بع ةن ب ذنعث بعل ذ(ب دذرذلغان ) دذنيادعم رعزعقالن

ظذالرغا آأرىنىشع دذنيانعث مئؤعلعرعضة ظوخشايدعغان، تةمع ظوخشعمايدعغان مئؤعلةر .  دةيدذ»ظعدذق
ةردة مةثضى ) يةنع هىرلةر(ىصتعلةر جةننةتلةردة ظذالرغا صاك ج . بئرعلعدذ ذالر جةننةتل دذ، ظ بئرعلع
  . 25قالعدذ

   مأمعن آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا،تةقؤادار
اال ارلعق صةيغةمبةرلعرعضة تانغان ؤةظأزع اهللا تاظ عرالرغا بةختسعز شمعنع بولغان ى دضة ؤة ب آاص

ذص، ظار ص بول ان قعلع ازابنع باي ةييارلعغان ظ ا ؤة ت دعنال اهللا غ ث قع ةناهللا نع ة ظعشةنض ، صةيغةمبعرعض
ةقؤادار   -ظعشةنحعسعنع ظةمةل  ةن ظعصادعلعضةن ت ادةت بعل ةختلعك ظعب ة قعيامةت آب دة ىمأمعنلةرض نع

ان قعلعشنع باشلعدع  اتالرنع باي ةييارالنغان مذآاص ان قعلعص . ت ر نةرسعنع باي ظارقعسعدعن ، باشتا بع
  . دذرعش قذرظاننعث ظذسلذبعسعنع بايان قعلقارشعظذنعث 

ةد (:  مذنداق دئدع  هةققعدة اهللا مأمعنلةرضة مذآاصات بئرعش      ان ؤة !) ظع مذهةمم ان ظئيتق ظعم
ة  دعغان جةننةتلةرض ئقعص تذرع تةثلةر ظ تعدعن ظأس ذالرنعث ظاس ا ظ ةرنع قعلغانالرغ ع ظةمةلل ياخش

عث دةرةخلعرع ؤة تذرار ظأيلعرعنعث  اهللا جةننةتلةرنع ظذالرنآعرعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن
  . صةتلعدعى دةص س،ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدذ
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. »جةننةتنعث ظأستةثلعرع جةننةتنعث هةممة يةرلعرعدة ظاقعدذ   «: هةدعستة مذنداق دةص آةلدع   
جةننةتتعكع «:  مذنداق دةص آةلدعهةققعدةيةنة بعر هةدعستة جةننةتتعكع آةؤسةر ظعسعملعك ظأستةث  

ع قذ آة ةؤسةر ظعسعملعك ظأستةثنعث ظعككع قعرغعق دذلذل عدعن بولع ةث ضعئ تظأستةثنعث )1(» قئص  ظ
ة   لعرع ظذنح اردعن، ظذششاق تاش دذرعمةرؤاي - ياخشع ظعص ةن    . تتعن ةر بعل ذ جةننةتل ع ش ع اهللا بعزن ظ

   !عزصاتلعشعثنع تعلةيمآامذ
ذ     ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةم ظةب ع ظةبذهات ةيغةمبةر  دعنظعبن داق   ص االمنعث مذن ظةلةيهعسس

دذ  ةت قعلع ار  «: دئضةنلعكعنع رعؤاي اآع ظعص عدعن ي تةثلعرع دأثنعث تئض ةتنعث ظأس تاغلعرعنعث  جةنن
  . »ظاستعدعن ظئتعلعص حعقعدذ

  توغرعسعدا شعص آئتعدعغانلعقععضة ظوخشعبعر ـ جةننةتنعث مئؤعلعرعنعث بعر
ةهيا ظعبنع ظةبذآةسعرنعث اهللا نعث ةم، ي رةر مئؤعسعدعن  ظعبنع ظةبذهات ةتنعث بع ذالر جةنن ظ

 دئضةن  دةيدذ»رعزعقالندذرذلغان ظعدذق) دذنيادعمذ(بذنعث بعلةن بذرذن «: رعزعقالندذرذلغان حاغدا
عراندذر ؤة ظذنعث قذم        - جةننةتنعث ظوت : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظايعتعدة   حأصلعرع زةص

راقلعرع اردذرتذص لةيدع .  ظعص ة ظعش علةرنعث    جةننةتت أمعن آعش ةن م ة آعرض ةر جةننةتك  غان خعزمةتحعل
عدا  ايلعنعص يىرع  ظةتراص أتىرىص ظ ةرنع آ ذ م دذ، مئؤعل ذالر ش دذ ئظ دعن يةي يعن  . ؤع دعن آئ ظذنعث

ةر  ةرنع ظ    خعزمةتحعل اش مئؤعل ة ظوخش ذ مئؤعلةرض ة ظ دذئآئلعص يةن ذ   . لع علةر ظ ةتتعكع آعش جةنن
ة ةر : خعزمةتحعلةرض ذ مئؤعل راق نعب ةنئلع ظهئلع ذ؟ص آةلض دذ  ظعدعثالرغ ذالرغا . دةي ةر ظ : خعزمةتحعل

ظذالرغا بذ اهللا تاظاالنعث   .دةيدذ ،بذنعثدعن يةص بئقعثالر، رةثضع ظوخشعغان بعلةن تةمع ظوخشعمايدذ 
ةر بئرعلعدذ  ةمع ظوخشعمايدعغان مئؤعل دئضةن   آأرىنىشع دذنيانعث مئؤعلعرعضة ظوخشايدعغان، ت

  . نعث مةنعسعدذرظايعتع
 دذنيانعث  شتة  آأرىنىجةننةتنعث مئؤعسع  : يةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعكرعمة مذنداق دةيدذ     ظذ ظا 

  . لئكعن تةمع ظوخشعمايدذ، مئؤعسعضة ظوخشاش
:  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       ؤرع،  ةيان س  فسذ

  . ظعسمعال ظوخشعشعص آئتعدذجةننةتتعكع نةرسعلةرنعث صةقةت دذنيادعكع نةرسعلةرضة 
   ظعكةنلعكع توغرعسعدا ناهايعتع صاكنعثجةننةتتعكع آعشعلةرنعث ظاياللعرع

جةننةتلةردة ظذالرغا صاك  اهللا تاظاالنعث ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث ظعبنع ظةبذتةلهة، 
اق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  مةنعسع هةققعدة مذند ظايعتعنعث دئضةنبئرعلعدذ) يةنع هىرلةر(جىصتعلةر 

  . ذرتان هةر خعل صاسكعنحعلعقتعن صاآرلةر آعشعلةر يعرضعنعدعغىيةنع ه: قعلعدذ
ردا بار بولغان ظادةت، حوث ظايالالهىرلةر، : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد مذنداق دةيدذ

بذ ظايةتنعث مةنعسع . ردذيغذشتعن خالعذلعشتعن ؤة باال تئ آيمةنع آعحعك تةرةت، بةلغةم، تىآرىك، -
ظذالر آعشعلةر يعرضعنعدعغان هةرخعل صاسكعنحعلعقتعن ؤة ضذناهالردعن    : هةققعدة قةتادة مذنداق دئدع   

ظايلعق ظادةت ) دذنيادعكع ظايالالردا تئصعلعدعغان(هىرلةر : ظذ يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئدع. خالعدذر
  . ظعشالردعن خالعدذر) شايدعغانباال تذغذش، تةرةت سذندذرذشقا ظوخ(ؤة هةرخعل 

                                                 
وق ) 1( علعق ي ذ قارش داق قارم ئح قان دا ه نعث ظارعلعقع ع هةدعس ذ ظعكك ةث  . ب تةثلةرنعث ظ تةث، ظأس عملعك ظأس ةر ظعس ةتتعكع آةؤس ع جةنن حىنك

 . ظالعسعدذر
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الرمذ بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة يذقعرعقعغا      ؤة سذدععيةتتا، هةسةن، زةههاك ظةبذسالعه ظة ةظ
  . ظوخشاش بايان قعلدع
ث  دذ اهللا تاظاالنع ى قالع ةردة مةثض ذالر جةننةتل أزع  ظ ةن س ةث ي   ، دئض ةختنعث ظ ذ ب قعرع ذب

دذرحئك تعم ظألمة  . ع ع قئ ذالر ظعككعنح دذظ ايدذ   . ي دة ياش ةخت ظعحع ىلىك ب ذالر مةثض االدعن . ظ اهللا تاظ
  ! ظامعن، بعزنعمذ شذالرنعث قاتارعدعن قعلعشعنع تعلةيمعز

 * * * * * * *  
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اهللا هةقعقةتةن صاشا ؤة ظذنعثدعنمذ آعحعك نةرسعلةرنع معسال قعلعص آةلتىرىشتعن تارتعنعص 
قالمايدذ، مأمعنلةر بولسا ظذنع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل بولغان هةقعقةت دةص بعلعدذ؟ آاصعرالر 

رادة قعلعدذ ؟ «: بولسا ذ . دذدةي  »اهللا بذنةرسعلةرنع معسال قعلعص آةلتىرىشتعن نئمعنع ظع اهللا ب
ظذنع (ظازدذرعدذ ؤة نذرغذن آعشعلةرنع ) ظذنع ظعنكار قعلغانلعقتعن(معسال بعلةن نذرغذن آعشعلةرنع 

صاسعقالر اهللا  .26شذ ظارقعلعق صةقةت صاسعقالرنعال ظازدذرعدذ، هعدايةت قعلعدذ) تةستعقلعغانلعقتعن
يةنع ( بذيرذغان شةيظعنع ظىزىص قويعدذ ؤةدة ظالغاندعن آئيعن بةرضةن ؤةدعسعنع بذزعدذ، اهللا ظذالشقا

  .27رظةنة شذالر زعيان تارتقذحعالردذ، ، يةر يىزعدة بذزذقحعلعق قعلعدذ) رةهعم قعلمايدذ-سعلة 
دة    ذددعس ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ظذد         ب ع مةس ذما ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

د     اهابعالرنعث مذن ىم س ر تىرآ ذ ؤة بع ذ ظةنه دذ  رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اال «: اق دئض اهللا تاظ
ث  وياآع ظأزعنع ذالر ض ىن(ظ ئلعش ظىح ذق ظ عنعش ؤة يورذقل دة ظعس ة ) آئحع ان آعشعلةرض وت ياقق ظ
ايدذ ان     ( (1ظوخش ذردا قالغ اتتعق يامغ اقلعق ق ىلدىرمامعلعق ؤة حاقم ةتلعك، ض ذالر زذلم اآع ظ  (2)ي

عقالر  ، رضةندة ى بايان قعلعص مذنداق ظعككع معسال آةلت  دة مذناصعقالرنعث ظةهؤالعنعظايعتعدئضةن   مذناص
ظعككع  يذقعرعدعكع  ظاندعن اهللا   . يىرمةيدذ ص  ىرىمعسالالرنع آةلت   نعثدةك آعحعك     اهللا بذ : مذنداق دئدع 

  . نازعل قعلدع)  ظايةتلةرنع- 27 ،- 26(ظايةتنع 
ةتاد    دة ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةظعدمذ ب ةنلعكعن عس داق دئض دذ نعث مذن ةت قعلع : ع رعؤاي

دار شةآسعزآع اهللا هةقعقةتكة  ذنع    ظاالقع اآع جعق بولسذن، ظ از بولسذن ي ذ ظ ةيلع ظ نةرسة بولسعال م
عدا حعؤعن ؤة ظأمىحىآنع معسال قعلعص      باهللا تاظاال ظأزعنعث آعتا  . بايان قعلعشتعن تارتعنعص قالمايدذ   

ةن آعشعلةر    زعص آةتك دعن ظئ وغرا يول دا ت ةن حاغ ع   اهللا: آةلتىرض ص، نئمعن ان قعلع علةرنع باي ذ نةرس  ب
  . ظاندعن اهللا بذ ظايةتنع نازعل قعلدع. دئدع ،ظعرادة قعلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19سىرة بةقةرة ) 2(
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   توغرعسعدا رضةن معسالالرى آةلتعتعصدذنيانع ظوخش
داق دئضةنلعكعنع    يظ ظعبنع ظةنةسنعث مذن دة رةبع ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ةر رازع ب ظةبذجةظف

حىنكع، صاشا . رضةن معسالعدذرىعث دذنيانعث ظةهؤالعنع بايان قعلعص آةلتبذ اهللا تاظاالن: رعؤايةت قعلعدذ
دا بذ معسال    . دذع قورسعقع تويغان هامان ظأل      . دئضةن قورسعقع ظاح تذرسا هايات آةحىرعدذ       اهللا قذرظان

دذنياغا   -نع بايان قعلعص آةلضةن آعشعلةر ضذيا شذ صاشعغا ظوخشاش بولذص، مال            عظارقعلعق ظةهؤال 
ظذالر  : ظاندعن بذ سأزضة دةلعل قعلعص بذ ظايةتنع ظوقذدع      . امانال اهللا ظذالرنع هاالك قعلعدذ    تويغان ه 

ذالرغا     دا، ظ ذغان حاغ عهةتنع ظذنت ان نةس ة قعلعنغ ىن (ظأزلعرعض عناش ظىح ة  ) س اراؤانلعقنعث هةمم ص
ةردعن خذشال    اآع ظأزلعرعضة بئرعلضةن نئمةتل ذالر ت ذق، ظ دا  خذرام تذ-ظعشعكلعرعنع ظئحعؤةتت رغان

  . )1(، ظذالر هةسرةتتة قالدع)ظذالرنع ظذشتذمتذت جازالعدذق(
ةتنعث م دعكع ظاي ذ    : ةنعسعيذقعرع اآع آعحعك نةرسة بولسذن، ظ ر حوث ي داقال بع ةيلع قان اهللا م

ةن معسال آةلتىرعدعغان  دذ لعقعنةرسة بعل ان قعلع دعغانلعقعنع باي ارتعنعص قالماي ث . دعن ت اهللا تاظاالنع
 ارتعنعص اهللا هةقعقةت ذ آعحعك نةرسعلةرنع معسال قعلعص آةلتىرىشتعن ت ةن صاشا ؤة ظذنعثدعنم

دذ ةنع اهللا صاشع ظايعتعندئضةن  قالماي ةر ق عث مةنعسع ي اآع آعحعك ه داق انع ؤة ظذنعثدعن حوث ي ن
  . ، دئضةنلعكتذررةلةيدذى معسال قعلعص آةلتنةرسعلةرنع

غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع  صةي، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعنظعمام مذسلعم
دذ ةت قعلع ر مذسذلمانغا مذسعبةت يةتكةن     «: رعؤاي ةن بع وثراق نةرسة بعل اآع ظذنعثدعن ح تعكةن ي

ا العق          ، بولس ر خات زعلعص، بع اؤاص يئ ة س ر دةرعج ىن بع ذلمان ظىح ذ مذس ةن ظ ةؤةبع بعل ذنعث س  عب
ارقعلعق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةد   (. »رعلعدذأحىظ ، صاشعغا ظوخشاش ظةث    نعث اهللا تاظاال )عس ظ

دعغانلعقعنع،       ال آةلتىرع ةي معس ك آأرم ذنع آعحع عمذ ظ ة بولس اددعي نةرس ك ؤة ظ عنعآعحع  صاش
 ضةضعنعىرتأؤةندعكع سأزلعرعدة حعؤعن ؤة ظأمىحىك بعلةن معسال آةلت كةدعنعيارعتعشتعن باش تارتمعغ

  . دععصادعلعباش تارتمايدعغانلعقعنع ظشتعن ىرىظذنعث بعلةن معسال آةلت ظوخشاش
يةنع مذشرعكالر !(ظع ظعنسانالر: ص مذنداق دئدعىرىاهللا، حعؤعن ؤة ظأمىحىك بعلةن معسال آةلت  

لعثالر، شىبهعسعزآع، سعلةر اهللا نع قويذص     ئال آةلتىرىلعدذ، ظذنعثغا قذالق س      بعر معس !) جاماظةسع
ادةم  (دعردعمذ بعر حعؤعننع يارعتالمايدذ   لغان تةق عحوقذنذؤاتقان بذتالرنعث هةممعسع يعغ   ار ظ ةقلع ب ظ

دذ   ذالرغا حوقذنع ؤئلعص ظ ذد قعلع ذتالرنع مةب ذ مذشذنداق ب ر  !) قانداقم دعن بع ذالرنعث بةدعنع ؤعن ظ حع
ذراق بعر نةرسعنع (نةرسعنع  ذلغان خذش ص ذتقا سىرآةص قوي ةنع ب ظئلعص قاحسا، ظذنع حعؤعندعن ) ي

ذ ؤة   دذ، بذتم ارتعص ظااللماي ذنعثغا(ت اجعزدذر ) ظ ذ ظ ذد   )2( حوقذنغذحعم ذتالرنع مةب ذص ب ع قوي اهللا ن
أي ياسعغان ظأمىحىآنعث معسالعغا ظوخشايدذ   أيع (قعلعؤالغانالرنعث معسالع ظ ةنع ظأمىحىآنعث ظ ي

تلعرعمذ ظذالرغا هئحقانداق     سوغذقتعن قوغدعيالمعغاندةك، ظذالرنعث حوقذنذؤاتقان بذ-ظذنع ظعسسعق   
ايدا ان ـ ص دذ زعي دذر   )يةتكىزةلمةي ث ظأيع اجعزع ظأمىحىآنع ةث ظ ةرنعث ظ ذالر  . ، ظأيل ةر ظ ذ (ظةض ب

ةتنع دع  ) هةقعق ة ظع ذنمايتتع (بعلس ذتالرغا حوق عل    3( ()ب ر تةمس داق بع ث مذن اهللا تاظاالنع
يعلتعزع يةرنعث ) يةنع ياخشع سأز، ظعمان آةلعمعسع(آأرسةتكةنلعكعنع آأرمعدعثمذ؟ آةلعمة تةييعبة 

                                                 
 .  ـ ظايةت44سىرة ظةنظام ) 1(
 .  ـ ظايةت73سىرة هةح ) 2(
 .  ـ ظايةت41سىرة ظةنكةبذت ) 3(
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ؤاقتعدا مئؤة بئرعص     ـ  صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع بعلةن ؤاقتع  ولغان، شئخع ظاسمانغا تاقاشقانظاستعدا ب
ايدذ   ة ظوخش عل دةرةخق دعغان ظئس ة ؤةز . تذرع ذن   –اهللا آعشعلةرض ذالرغا نذرغ ذن دةص، ظ عهةت ظالس  نةس

 هئحقانداق زئمعندعن قومذرذص تاشالنغان،) يةنع آذفرع آةلعمعسع(يامان سأز  تةمسعللةرنع آةلتىرعدذ
ادا ؤة ظاخعرةتتة        .قارارع يوق ناحار دةرةخقة ظوخشايدذ       اهللا مأمعنلةرنع مذستةهكةم ظعمان بعلةن دذني

اهللا 1( (نع ضذمراه قعلعدذ، اهللا خالعغعنعنع قعلعدذ   ) يةنع آذففارالر (اهللا زالعمالر   . مةهكةم تذرغذزعدذ 
أز ظال   : بذنداق بعر معسال آةلتىرعدذ  دعغا بعر تةرةص قعاللمايدعغان بعر قذل بعز       هئحقانداق ظعشنع ظ

ظاتا قعلغان ؤة ظذنع يوشذرذن ياآع ظاشكارا يوسذندا سةدعقة )  مىلىك-يةنع مول مال (ظوبدان رعزعق 
ذرغان  ىر (قعلعص ت ةرآعن-ه ادةم)  ظ مذ؟  ظ ةن ظوخشاش دذ؛   )2( بعل ال آةلتىرع داق معس ة مذن اهللا يةن

ذالر  ذص، ظ ار بول ادةم ب داق ظعككع ظ ذص  مذن ىك بول دعغان ؤة ظعضعسعضة ي رع هئح ظعش قعاللماي نعث بع
ئلعص       ايدا ظ داق ص ذ هئحقان ة ظةؤةتسذن، ظ ةيلع قةيةرض احعنع م ذ ض احادذرآع، ظعضعسع ب ر ض ان بع قالغ

ان ؤة      دا ماثغ وغرا يول أزع ت ا ظ رع بولس ة بع دذ، يةن علةرنع(آئلةلمةي قا  ) آعش ةققانعي بولذش ه
ذ ظعككع  دعغان ظادةمدذر، ب ادةم ظوخشاشمذ؟ بذيرذي ذرذص  (ظ دا ت وغرا يول أزع ت ةن ظ ذ ضاحا بعل ةنع ب ي

ر    ادةم بع ذرالنغان ظ ةن ن ذرع بعل ذرظان ن أزع ق أزلةيدعغان، ظ اهةتلعك س امدذ؟ -صاس ة ظوخش  بعرعض
ىحع    ةممعنع بعلض نع ه ذت ؤة تاش دةك، ب ا قويمعغعنع اش ظورذنغ ذالرنع ظوخش ث ظ ةقعللعق ظادةمنع ظ

أزةثالردعن بعر معسال        3( () ظورذنغا قويغعلع بولمايدذ   قذدرةتلعك اهللا بعلةن ظوخشاش    اهللا سعلةرضة ظ
رازعمذ   مىلىآكة قذللعرعثالرنعث شئرعك بولذشعغا–آةلتىرعدذ، بعز سعلةرضة رعزعق قعلعص بةرضةن مال 

  . ))4سعلةر؟
لعص اهللا هةقعقةتةن صاشا ؤة ظذنعثدعنمذ آعحعك نةرسعلةرنع معسال قعمذجاهعد اهللا تاظاالنعث 

اهللا تاظاالنعث  : ( دةيدذ  مةنعسع هةققعدة مذنداق    ظايعتعنعثضةنئد آةلتىرىشتعن تارتعنعص قالمايدذ 
دا آةلت ةنىقذرظان ةت    آعحعك- حوث )رض ر هةقعق ان بع عدعن بولغ اللعرعنعث هةممعسع، اهللا تةرعص  معس

  . ا يولغا باشاليدذاهللا ظذ معسالالر ظارقعلعق مأمعنلةرنع توغر. ظعكةنلعكعضة مأمعنلةر ظعشعنعدذ
) ظذنع ظعنكار قعلغانلعقتعن(اهللا بذ معسال بعلةن نذرغذن آعشعلةرنع  : اهللا تاظاالنعثددعسذ
دذ ذما        ظازدذرع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ةن ظاي ظذد  ،دئض ع مةس  ظعبن

داق دئضةنلعكعن   ىم ساهابعالرنعث مذن ر تىرآ ذ ؤة بع ةت قعلرةزعيةلالهذ ظةنه دذع رعؤاي اال: ع ذ ب اهللا تاظ
ال ازدذرذص معس عقالرنع ظ ةن مذناص اليدذ   ،الر بعل ا باش وغرا يولغ ةرنع ت ث  . مأمعنل عقالر اهللا تاظاالنع مذناص

 ظذيغذن ظعكةنلعكعنع حعن دعلعدعن بعلعص تذرذص ظذنع            ظأزلعرعضة )5(الر نعث ظذالرغا آةلتىرضةن معسال  
، ظذالر  ظازغذنلذقعغا ظازغذنلذق قوشذلذص    كةسلع سالعغا ظعشةنم صاشعنعث مع   ؤة يالغانغا حعقارغانلعق 
   .ركةنلعكتذتةؤذ ظذالرنع ظازدذرظارقعلعقمعسال مانا بذ، اهللا تاظاالنعث . تئخعمذ ظئزعص آئتعدذ

 قعلعدذ هعدايةت) ظذنع تةستعقلعغانلعقتعن (ؤة نذرغذن آعشعلةرنع    معسال   يةنع اهللا تاظاال
و   علةرنع ت أمعن آعش ةن م اليدذ بعل ا باش عحة (. غرا يولغ عقالرنعث ظةآس ث  ) مذناص ةر اهللا تاظاالنع مأمعنل

                                                 
 . كعحة ـ ظايةت27 ــــ24سىرة ظعبراهعم ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع75سىرة نةهل ) 2(
 .  ـ ظايةت76سىرة نةهل ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة رذم ) 4(
ذردا              ) 5( اتتعق يامغ ان ق اق حعقعص يئغعؤاتق ىلدىرمامعلعق ؤة حاقم ذق، ض اتتعق قاراثغذل ة ؤة ق ان آعشعض وت ياقق بذ معسالالر اهللا تاظاال يذقعرعدا مذناصعقالرنع ظ

ذت   ة ظوخش ان آعشعض ذالقلعرعغا تعقعؤالغ اقلعرعنع ق ذص بارم دعن قورق ألىص آئتعش وقذؤئتعص ظ اق س ان، حاقم ةعقالغ دا ص آةلتىرض الالر ؤة قذرظان ن معس
 . آةلتىرضةن حعؤعن ؤة ظأمىحىآنعث معساللعرعدذر
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كع ؤة  عرضةن معساللعرعنعث ناهايعتع ظذيغذن ظعكةنلعكعنع بعلعص ظذنعثغا هةقعقعي ظعشةنضةنل              ىآةلت
 ظىحىن  ع ظعقرار قعلغانلعق  هعدايةتع قوشذلذص  ) صاشعنعث معسالعغا ظعشةنضةنلعك   (ث هعدايعتعضة   ظذنع

  . دذرعنع هعدايةت قعلغانلعق معسال ظارقعلعق ظذالر اهللا بذمانا بذ. مذ هعدايةت تئصعص آئتعدذظذالر تئخع
 دذ ةقةت صاسعقالرنعال ظازدذرع ارقعلعق ص دئضةن سأز آاصعرالر ؤة    “ اسعق ص”ظايةتتعكع  . شذ ظ

 اهللا تاظاال   لئكعن . مأمعنلةرنعث ظعحعدعكع اهللا تاظاالغا ظاسعي بولغان آعشعلةرنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ         
عق  ذ صاس دة الرظ عرالرنع تأؤةن عرالر  آاص ىن، آاص ةنلعكع ظىح ةن سىصةتلةنض ةتلعرع بعل أزدة نعث سىص  آ

صاسعقالر اهللا ؤةدة ظالغاندعن آئيعن بةرضةن : اهللا تاظاال ظذالرنع سىصةتلةص مذنداق دئدع. تذتذلغاندذر
اال  دذ، اهللا تاظ عنع بذزع ىز  ؤةدعس ةيظعنع ظ ذيرذغان ش قا ب دذ ظذالش علة (ىص قويع ةنع س م -ي  رةهع

صةتلةر اهللا سىرة ى بذ س، يةر يىزعدة بذزذقحعلعق قعلعدذ؛ ظةنة شذالر زعيان تارتقذحعالردذر)قعلمايدذ
ةتلعرعدذر ىصةتكة ظوخشاش آاصعرالرنعث س  ىة آةلتىرضةن س  عدرةظد مأمعنلةرنعث سىصةتلعرع بذالرنعث    . ص

مذ  قار ـ بعرعضة   عرعنعث بعر صةتل ى سثآاصعرالرنع ر بعلةن  مأمعنلة  دعدة اهللا سىرة رةظ . ظةآسعحة بولعدذ 
ان قعلعص   قارشع   صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا    !) ظع مذهةممةد  (:  مذنداق دئدع  ظعكةنلعكعنع باي

ادةم   ) هةقنع آأرمةيدعغان دعلع (نازعل قعلعنغان نةرسعنعث هةق ظعكةنلعكعنع بعلعدعغان ظادةم       آور ظ
دذ؟   ةن ظوخشاش بوالم دعن اهللا(بعل ث ظايةتلعرع ةند   )  تاظاالنع علعرعال ص ةقعل ظعض ةقةت ظ عهةت -ص  نةس

ا قعلعدذ، بةرضةن ؤةدعسعنع     ) يةنع اهللا تاصشذرغان ظعشالرغا      (ظذالر اهللا تاظاالنعث ظةهدعضة        . ظالعدذ ؤاص
  رةهعم قعلعشتعن ظعبارةت ظةمرعنع بةجا-سعلة )  ظةقرعباالرغا-خعش (ظذالر اهللا تاظاالنعث . بذزمايدذ

دذ  عدعن قورقع اب ظئلعنعش اتتعق هئس دذ، ق ن قورقع دذ، اهللا دع ع . آةلتىرع ارعنعث رازعلعقعن صةرؤةردعض
ةص  ة (آأزل ةن آىلصةتلةرض انالر،  ) يةتك ةؤر قعلغ ةرز(س ق قعلعص    ) ص ز رعزع انالر، بع ادا قعلغ ازنع ظ نام

ال  ةن م ىلكتعن -بةرض دا( م انال ) اهللا يولع ر ؤة ياخشعلعقع يوشذرذن ؤة ظاشكارا يوسذندا سةرص قعلغ
يةنع بعلمةستعن يامان ظعش قعلعص قالسا، ظارقعدعن ياخشع (ظارقعلعق يامانلعقعنع دةصظع قعلعدعغانالر 

 -) ظعش قعلعدعغانالر، يامانلعق قعلغذحعالرغا آةث قورساق بولذص، ياخشع مذناسعؤةتتة بولعدعغانالر      
دذ     ع بولع اخعرةتلعكع ياخش ذالرنعث ظ ة ش ى تذ . ظةن ذالر مةثض ذالرنعث    ظ دذ، ظ ة آعرع دعغان جةننةتك رع

دذ     ة آعرع عالرمذ جةننةتك دعكع ياخش ةؤالدعنعث ظعحع ذنلعرع ؤة ظ اتعلعرع، خوت ذالرنع  . ظ تعلةر ظ صةرعش
ادا     (. هةربعر دةرؤازعسعدعن آعرعدذ    ) مذبارةآلةش ظىحىن جةننةتنعث  ( سةؤرنع  «) صةرعشتعلةر ظذ دذني

ظاخعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع نئمعدئضةن        ! بولسذن دوست تذتقانلعقعثالر ظىحىن سعلةرضة ظامانلعق         
اهللا غا بةرضةن ؤةدعسعنع مذستةهكةملعضةندعن آئيعن بذزغانالر، اهللا تاظاالنعث سعلة                دةيدذ» !ظوبدان

ةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلغانالر           -  ظةنة شذالر   - رةهعم قعلعشتعن ظعبارةت ظةمرعنع تذتمعغانالر، ي
  .)1(ظاخعرةتلعكع يامان بولعدذ) ظذالرنعث(لةنةتكة دذحار بولعدذ ؤة 

ةرد ذزغان ؤةظايةتل عقالر ب ارقعلعق اهللاةدعكع صاس ةيغةمبةرلعرع ظ ابلعرع ؤة ص ة  آعت  آعشعلةرض
  ؤة يامان ظعشالردعن توسقان      بذيرذقع   بذيرذغان  نع قعلعشقا   ظذالرنع ياخشع ظعشالر      ،قعلغان ؤةسعيعتع 

اهللا تاظاالنعث ؤةسعتعنع   الرنعث ؤةدعنع بذزغانلعقع بولسا،      آاصعر. قاتارلعقالرنع آأرسعتعدذ حةآلعمعسع  
بذ  . ظعشالردعن يانمعغانلعقعدذريامان  ظعشالرنع قعلماي، توسقان      ياخشع بذيرذغانقوبذل قعلمعغانلعقع   

اب ةت آعت عدا    بئرعلضةن آعشعلةرنعثظاي عقالر توغرعس ان مذناص دعن حعقق ذالرنعث ظعحع عرلعرع ؤة ظ  آاص
ةن أ  ،آةلض ةن آ ار  زدئض الرمذ ب ذز . قاراش ذالر ب ةن     غب دة آةلض ةؤراتنعث ظعحع ذالرنعث ت ا ظ ان ؤةدة بولس

                                                 
  . كعحةظايةتـ  25 ــــ 19سىرة رةظد ) 1(
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ةيغةمبةر بول    ىهأآ دا ملةرضة ظةمةل قعلعش، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ص ظئلعص آةلضةن ظعسالم  ظذ  ، غان
ذنعثغا ظةض  ا ظعشعنعص، ظ ةردذر دعنعغ ان ؤةدعل ذالردعن ظالغ ارةت اهللا ظ ع. عشعشتعن ظعب ذالرنعث ؤةدعن  ظ

ذزغانلعقع اب ةي  بولس ةقعقعي ص االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ذرذص  ظ ص ت غةمبةرلعكعنع بعلع
 تانغانلعقع ؤة ظذالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بولذص آةلسة، ظذنعث صةيغةمبةر دعنظذنعث

اي ظ  ذرذص قالم علةردعن يوش ةنلعكعنع آعش دعغانذظعك دةقتذرع ا ؤةدلعقع هةققع ذص   اهللا غ رعص بول ة بئ
آعشعلةردعن ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دةؤعتعنع ياآع ظذنعث صةيغةمبةرلعكعنع(ؤةدعسعدة تذرماي 

ذرغانلعق  اب  . عدذريوش دا آعت اال قذرظان ذثا اهللا تاظ ةن ش ا بةرض انع دةص اهللا غ ةنلةرظازغعنا دذني   بئرعلض
  .  دةص خةؤةر قعلدع،ةتتعؤةدعلعرعنع ظارقعسعغا حأرعؤ

ذ ظا دذ، دئضةن آ    ب أز ظعحعضة ظالع عنع ظ عقالرنعث هةممعس عرالر، مذشرعكالر ؤة مذناص ةت آاص أز ي
  اهللا، ظأزعنعث بارلعق ؤة بعرلعكعضة ظعشعنعشع توغرعسعدا ظذالردعن ظالغان ؤةدعسع         اهللا. قاراشالرمذ بار 

اآعتالرنع   دعغان ص عتعص بئرع ةنلعكعنع آأرس ارع ظعك ةرنعث صةرؤةردعض ث ظالةمل ذالظأزعنع ان رغا ظ  باي
ان ظعشالردعن يئنعش   قاهللا تاظاالنعث ظذالردعن بذيرذغان ظعشالرنع قعلعش ؤة توس  . قعلعص بةرضةنلعكعدذر 

رةلمةيدعغان ؤة ظذالرنعث هةقعقعي      ىتوغرعسعدا ظالغان ؤةدعسع، صةيغةمبةرلةردعن باشقا بعر آعشع آةلت        
ةيغةمبةرلعكع اتالي نعص ذر ظعسص ةردعن ظعبارةتت ذ . دعغان مأجعزعل ذنع    ظ اي ظ ةل قعلم ة ظةم الرنعث ؤةدعض

يةنع اهللا تاظاالغا   (راستلعقع ظعسصاتالنغان نةرسعضة ظعشةنمعضةنلعكع،    بذزغانلعقع، صاآعتالر ظارقعلعق 
ةنلعكع ذرذص   ) ظعشةنمعض ص ت ةنلعكعنع بعلع ةق ظعك ث ه ةن دعنعنع ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةرنعث ظ ؤة ص

يةنة بعر . لعرعغا ظعشةنمعضةنلعكعدذربآعتا) عث حىشىرضةناهللا تاظاالن(ظذالرنع يالغانغا حعقارغانلعقع، 
ذ ي     ع هةيياندعنم ذقاتعل ظعبن دة م ع هةققع ةتنعث مةنعس ةدا عرعقذظاي ةت  دئيعلضةنض اش رعؤاي  ظوخش

  . ظايةتنعث مةنعسعنعث مذشذنداق بولعدعغانلعقعغا قوشذلدعبذ ظعمام زةمةخشةرعمذ . دععنقعل
رةهعم قعلمايدذ-يةنع سعلة (ىص قويعدذ اهللا ظذالشقا بذيرذغان شةيظعنع ظىز (  بذ ظايةتنعث

بذ هةقتة اهللا تاظاال    . رةهعمدذر -  توغقانالر ظارعسعدعكع سعلة ـ ظذرذقدئضةندةك مةنعسع ظعمام قةتادة 
ىز ظأرىسةثالر زئمعندا بذزغذنحعلعق قعالرسعلةرمذ ؤة سعلة             )ظعسالم(سعلةر  : مذنداق دةيدذ   - دعن ي

  .  آىحلةندىردع جةرعرمذ بذ مةنعنع ظعبنع))1ارسعلةرمذ؟رةهعمنع ظىزىص قوي
ذرذق  ةر ظ ذ ظايةتل علة  - ب عدعكع س ث ظارعس ئلعص   - توغقانالرنع ة ظ أز ظعحعض نعال ظ رةهعم

علة    قا اهللا س دعن باش تعن، ظذنعث ذيرذغان،  مرةهع -قالماس قا ب عنع   قعلعش ارلعق نةرس ة  ب أز ظعحعض ظ
دذ  نظالع ذيرذغان ظعش ذالرنعث اهللا ب علة   ؤة ظ ذالرنعث س انلعقع ظ ةنلعكعدذر -ع قعلمعغ ع ظىزض  رةهعمن

  . دئضةن آأز قاراشمذ بار
  زعيان تارتقذحعالر توغرعسعدا

نعث مةنعسع هةققعدة مذقاتعل     ظايعتعدئضةن   ظةنة شذالر زعيان تارتقذحعالردذر اهللا تاظاالنعث 
 مذنداق  اهللا تاظاال  بذ هةقتة  . ندذر ظاخعرةتتة تارتعدعغان زعيا) بذ زعيان: (ةيدذظعبنع هةييان مذنداق د  

  . )2(ظاخعرةتلعكع يامان بولعدذ) ظذالرنعث(ظةنة شذالر لةنةتكة دذحار بولعدذ ؤة : دةيدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت22سىرة مذهةممةد ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25ظد رةسىرة ) 2(
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اهللا : قعلعدذ  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   ،  ظعمام زةههاك 
  دةص بايان قعلسا، ظذ آاصعر بولدع دئضةنتعيان تارتزع) قذرظاندا(مذسذلمان ظةمةس بعر ظادةمنع  تاظاال

ادعلةيدذ  ةنعنع ظعص ةن         . م دع دئض ذناه قعل ذ ض ا، ظ ان قعلس ارتتع، دةص باي ان ت عنع زعي ذلمان آعش  مذس
  . مةنعنع ظعصادعلةيدذ

دذ   داق دةي دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةرعر ب ع ج ذحعالرز: ظعبن ان تارتق ارةتحع ، عي تعج
ا  دعن زعي ا       تعجارعتع ث اهللا تاظاالغ اش، ظأزلعرعنع ا ظوخش ايرعلعص قالغانغ عدعن ظ ارتعص، دةسمايعس ن ت

دعن قذرذق قالغان   سع سعؤعئنعث رةهمعتعدعن بئرعلعدعغان ن   ظاسعيلعق قعلعش سةؤةبع بعلةن اهللا تاظاال    
علةردذر  عق. آعش ذنعثدةك مذناص اجلعق  ،ش ةث ظئهتعي ة ظ ث رةهمعتعض عرالرمذ اهللا تاظاالنع ان  آاص  بولغ

اال  قع ع اهللا تاظ ةت آىن دعن     يام ان رةهمعتع ا قعلغ ة ظات أز بةندعلعرعض ايرعلعصظ ان   ظ ةن زعي ئلعش بعل  ق
  . دذرالرتارتقذح

 * * * * * * *  
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ةردع اهللا ن ان ب ة ج دعثالر، اهللا سعلةرض علةرآع، جانسعز ظع ار قعلعس ذ ظعنك ةنع (ع قانداقم ي
اهللا ) ظةجعلعثالر توشقاندا (، آئيعن )ظاتاثالرنعث صذشتعدا، ظاناثالرنعث قارنعدا ظابعمةنع ظعدعثالر 

اهعغا  ئساب ه(جئنعثالرنع ظالعدذ، ظاندعن آئيعن تعرعلدىرعدذ، ظاندعن آئيعن اهللا تاظاالنعث دةرض
  . 28قايتذرذلعسعلةر) بئرعش ظىحىن

ذالرنع   ارعتعص، ظ ةرنع ي ة ؤة بةندعل ذدرةتلعك زات ظعكةنلعكعض ا ؤة ق ث بارلعقعغ ث  اهللا ظأزعنع
ذ :  خالعغانحة ظعش ظئلعص بارعدعغانلعقعغا صاآعت آأرسعتعص مذنداق دةيدذ   ظىستعدة اهللا نع قانداقم

مذ شئرعك   قانداققانداق تانعسعلةر ؤة ظذنعثغا    ارلعقعغا   يةنع اهللا تاظاالنعث ب      ظعنكار قعلعسعلةرآع 
  عسعلةر؟ آةلتىر
 يةنع ظاتاثالرنعث صذشتعدا، ظاناثالرنعث قارنعدا (جانسعز ظعدعثالر، اهللا سعلةرضة جان بةردع

بذ هةقتة اهللا مذنداق .  يةنع سعلةر ظةسلعدة يوق ظعدعثالر اهللا سعلةرنع بار قعلدع)ظابعمةنع ظعدعثالر
د ذ؟ : ذدةي أزلعرع ياراتقذحعم ذالر ظ اآع ظ ذ؟ ي عز يارعتعلغانم ذالر ياراتقذحعس اآع ظ ذالر  ي اآع ظ ي

ذالر    ةلكع ظ ذ؟ ب ع ياراتقانم مانالرنع ؤة زئمعنن ة(ظاس ث بعرلعكعض ةنمةيدذ) اهللا نع ان )1( ظعش ظعنس
ذ  ) ظانعنعث قورسعقعدا( أتكىزدع، ظ ذددةتنع ظ ر م دعغ) ظةرزعمعضةنلعكتعن(بع ا ظئلعنع ان نةرسة تعلغ

  .  ظايةتلةر بةك آأصتذرنازعل قعلعنغان غرذلذقبذ ظايةتلةردعن باشقا بذ تو ))2بولمعدع
ث  ةردع اهللا تاظاالنع ان ب ة ج دعثالر، اهللا سعلةرض عز ظع تعدا، (جانس ث صذش ةنع ظاتاثالرنع ي

ا ،  ج مةنعسع هةققعدة ظعبنع جذرةي    ظايعتعنعثدئضةن   )ظاناثالرنعث قارنعدا ظابعمةنع ظعدعثالر   دعنظات
ذمانعث   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت قعل  ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ مذن علةرنع اهللا : ع س

. اهللا سعلةرنع هةقعقع ظألتذرعدذ    . ياراتقذحعلعك سعلةر دادعلعرعثالرنعث صذشتعلعرعدا جانسعز ظعدعثالر        

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر36 ـــ ـ35سىرة تذر ) 1(
  .  ـ ظايةت1سىرة ظعنسان ) 2(
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ة تعرعلد   دعن يةن دعن سعلةرنع قايتع ع آةلضةندة بولسا قةبرع دذىقعيامةت آىن ة  . رع ذ هةقت اال ب اهللا تاظ
  . ))1بعزنع ظعككع قئتعم ظألتىرىص، ظعككع قئتعم تعرعلدىردىث! صةرؤةردعضارعمعز: مذنداق دةيدذ

  تلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعداعاهللا تاظاالنعث قذدرةتلعك زات ظعكةنلعكعنعث صاآ
اال ي ث عرعقذاهللا تاظ انالردا ظأزعنع انلعقعظعنس ذالرننعنع ياراتق د، ظ ةرنع ةعث تةنلعرع  نئمةتل
 ظأتكةن بولسا، تأؤةندة      صاآعتالرنع بايان قعلعص   - بئرعدعغان دةلعل     آأرسعتعص نعظورذنالشتذرغانلعقع

بعر صاآعتنع   يةنة   زئمعننع يارعتعشتعن ظعبارةت        - آعشعلةرنعث هةممعسع آأرىص تذرذؤاتقان ظاسمان       
  :  مذنداق دئدعآةلتىرىص

 * * * * * * *  
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ة نةرسعنع سعلةر  دعكع هةمم دعن ) نعث صايدعلعنعشعثالر (اهللا يةر يىزع اراتتع، ظان ظىحىن ي
اهللا هةرنةرسعنع . نع قذسذرسعز يةتتة ظاسمان قعلعص تاماملعدعظاسماننع يارعتعشقا يىزلعنعص، ظذ

  .29بعلضىحعدذر
دذر    ص تذرغذحع عنع بعلع ة نةرس ان هةمم أزع ياراتق دذ  . اهللا ظ داق دةي ة مذن ذ هةقت : اهللا ب

)مةخلذقاتنع (ياراتقان زات بعلمةمدذ؟)2(.  
   توغرعسعداتعشنعث باشلعنعشععيار

سةن  (:  ظايةتتة سأزلةص مذنداق دةيدذ    تأؤةندعكع اهللا تاظاال نع مةزمذنعيبذ ظايةتنعث تةصسعلع  
ذالرغا ئرعكلةر     «) ظ ذنعثغا ش ار قعالمسعلةر ؤة ظ ع ظعنك ان اهللا ن دة ياراتق ع ظعككع آىن سعلةر زئمعنن

ةرنعث صةرؤةردعضارعدذر  ذ ظالةمل اغالرنع  . دئضعن» آةلتىرةمسعلةر؟ ظ ذن ت ذ زئمعننعث ظىستعدة نذرغ ظ
ارعتعش بعلةن     (بةرعكةتلعك قعلدع، ظةهلع زئمعننعث رعزقعنع بةلضعلعدع،         ياراتتع، زئمعننع    زئمعننع ي

زئمعننعث ؤة (، )تاماملعدع(باراؤةر تأت آىندة )  زعيادعسعز-ظاهالعسعنعث رعزقعنع بةلضعلةشنع آةم 
ذددعتعنع   ارعتعلعش م علةرنعث ي دعكع نةرس ىن  ) ظذنعث ورعغذحعالر ظىح ذر (س ذ جاؤابت ذ   )ب دعن ظ ظان

م قا(اننع ظاس ا        ) يارعتعش ةن زئمعنغ مان بعل دع، ظاس دة ظع ذمان هالعتع ذ ت ذآع، ظ دع، هالب : يىزلةن
ثالر    « دا آئلع عز هال اآع ظعختعيارس ارعي ي ثالر   (ظعختعي ذل قعلع ةمرعمنع قوب ةنع ظ دع» )ي . دئ

هةر ظاسماننعث   . اهللا يةتتة ظاسماننع ظعككع آىندة ياراتتع. دئدع» ظعختعيارعي آةلدذق«ظعككعلعسع  
دىردع ظ ة بعل عنع ظأزعض تىردع (عش لعرعنع ظورذنالش اجلعق ظعش ماننعث ظئهتعي ةر ظاس ةنع ه ةث ). ي ظ

تأؤةنكع ظاسماننع يذلتذزالر بعلةن زعننةتلعدذق ؤة قوغدعدذق، بذ ظةنة شذ غالعب، هةممعنع بعلضىحع      
   .))3اهللا نعث تةقدعرعدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11 رغافعسىرة ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة مىلك ) 2(
 . كعحة ـ ظايةت12 ــــ 9سىرة فذسسعلةت ) 3(
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انلعقع ظئنعق دةلعل       بذ ظايةتتة اهللا تاظاالنعث ظاؤؤال زئمعننع ظاندعن يةتتة           قات ظاسماننع ياراتق
بولذص، ظاندعن تئمعنع قوصذرذش         بعنانعث تئضعنع ياخشع سئلعص      . ظعسصات بعلةن آأرسىتىلضةندذر   -

ارعتعص ظاندعن ظاسماننع ياراتقان        (سعةهيعقذرذلذش سئلعشنعث ال   . )شذثا اهللا تاظاال ظالدعدا زئمعننع ي
  . ص ظأتعمعزعلع توختيا تةصسعلعالردب آئيعنكع باهةقتةاهللا خالعسا بذ 

  تعلغانلعقع توغرعسعداعزئمعننعث ظاسماندعن بذرذن يار
 ظىحىن ياراتتع) نعث صايدعلعنعشعثالر(اهللا يةر يىزعدعكع هةممة نةرسعنع سعلةر بذ  مذجاهعد

دة ةتنعث مةنعسع هةققع دذظاي داق دةي اراتتع :  مذن ذرذن ي ارعت. اهللا زئمعننع ظاسماندعن ب عص زئمعننع ي
ةتتع  ةص آ ىن ظأرل دا ظذنعثدعن تىت دع . بولغان داق دئ اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذ ظاسماننع  : ب دعن ظ ظان

   .)1(يىزلةندع، هالبذآع، ظذ تذمان هالعتعدة ظعدع) يارعتعشقا(
ظذنع قذسذرسعز يةتتة ظاسمان قعلعص تاماملعدع دة ع بعرعنعث ظىست- يةنع ظاسماننع بعرعنع

  . بعرنعث ظاستعدا قعلعص يةتتة قات قعلدعنع عزئمعننع بعر. علدعقعلعص يةتتة قات ق
  .  بئرعدذظعسصاتالص نعضةن ظايةتلةر زئمعننعث ظاسماندعن بذرذن يارعتعلغانلعقعدا آةلعرعقذي

  توغرعسعداآئثةيتعلضةنلعكع زئمعننعث ظاسمانالر يارعتعلعص بولغاندعن آئيعن 
ث آ اس زئمعننع ع ظابب ةنلعكع تتعلثةيئظعبن اؤاب  ض داق دةص ج دا مذن ورالغان حاغ عدا س وغرعس

. ثةيتعلدعئلعص بولغاندعن آئيعن زئمعن آعتعظاسمان يار. تعلدععزئمعن ظاسماندعن بذرذن يار«: بةردع
ازعر ذرذنقع ؤة ه ذناسقع ب دعتةصسعرش دةك دئ ذ يذقعرعقع اتتعكع .  ظالعمالرم ىرة نازعظ ذنعثدعن س ش
ع   يعن زئمعنن ع  (آئ ث تذرذش ةهلع زئمعننع ص ظ ق قعلع دع) غا اليع ذالقالرنع ظاقت زئمعن. ياي ردع، ذدعن ب

تىردع   ىملىآلةرنع ظأس اغالرنع   ظأس دا(ت دع  ) زئمعن ذقعم قعل عدعكع   ))2م ذ توغرعس ة ب ةن ظايةتت  دئض
ةن  علعي حىشةندىرىلض ذن تةصس ث   ئئمعننعث آز. مةزم ة ظوخشاش زئمعننع العمالر دئضةنض ةنلعكع ظ ثةيض

رعلر زئمعننعث ظىستعضتئضعدعكع سذال ةردعكع ظأسىملىآلةرنعث  عصة حعقع  هةر خعل شةآعل ؤة رةثل
  . نعث ظايالنغانلعقعدعن ظعبارةتتذريذلتذزالر ظةتراصعدا هةر خعل زئمعنظأسكةنلعكع ؤة 

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ tΑ$s% y7 š/ u‘ Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÏoΤÎ) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx‹Ï= yz ( (# ûθä9$s% ã≅ yè øgrB r& $pκ Ïù tΒ ß‰ Å¡øãƒ $ pκ Ïù 

à7 Ïó¡ o„uρ u !$ tΒ Ïe$! $# ßøt wΥuρ ßx Îm7 |¡çΡ x8Ï‰ ôϑ ut ¿2 â¨ Ïd‰s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ÏoΤ Î) ãΝ n= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊂⊃∪  
ة  ةر مةن «: ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلةرض ة ي دة خةلعص ورذن باسار (يىزع ةنع ظ ) ي

) شةخعسنع(ر يىزعدة بذزذقحعلعق قعلعدعغان، قان تأآعدعغان ية«: صةرعشتعلةر. دئدع» يارعتعمةن
» خةلعصة قعالمسةن؟ هالبذآع بعز بولساق سئنع صاك دةص مةدهعيلةيمعز، مذقةددةس دةص مةدهعيلةيمعز

   .30 دئدع»مةن هةقعقةتةن سعلةر بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع بعلعمةن«: اهللا. دئدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة فذسسعلةت ) 1(
  .  ظايةتكعحة32 ـــــ 30سىرة نازعظات ) 2(
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قعلعدعغانلعقعنع  ظورذن باسار زئمعندا علعرعنعة ظذنعث بالرضة ظادةم ؤةاهللا تاظاالنعث صةرعشتعل
  وغرعسعداجاؤابع تدئضةنلعكع ؤة صةرعشتعلةرنعث 

تعشتعن بذرذن، ظذالرنعث    عيار) ظعنسانالرنع (اهللا تاظاال  : بع مذنداق دةيدذ   ذبذ هةقتة ظعمام قذرت    
دعكع آعشعلةرعقذعنع يضئص ةرع مةرتعؤع ةنع صةرعشتعلةر (ض ةي داق   دئضةنلعكعنع)ض  خةؤةر قعلعص مذن
ورذن باسار (يىزعدة خةلعصة يةر مةن «: ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلةرضة : دئدع ةنع ظ ) ي

أز ؤاقتعدعكع        ! يةنع ظع مذهةممةد    دئدع» يارعتعمةن مةن  ” صةرعشتعلةرضة    نعثصةرؤةردعضارعث  سةن ظ
 دئضةن  “تعمةن عن آعشعلةرنع يار  بعرسعضة ظورذن باسار بولذص تذرعدعغا          - بعرسع ظةسعرلةص  زئمعندا  

عن عسأز ة قعسسة قعلعص سأزلةص بةرض دا . نع ساثا ظةضةشكةن آعشعلةرض اال ظعنسانالرنع زئمعن اهللا تاظ
ان قعلعص آةلدع       تأؤةندعكع ظايةتلةر شذ    . ظورذن باسار قعلعص ياراتقانلعقعنع آأصلعضةن ظايةتلةردة باي

  . ظايةتلةرنعث قاتارعدعندذر
ذ ه اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ة مذن علةرنع: ةقت ةرنعث(اهللا س ةنكع ظىممةتل ارلعرع ) ظأتك ظورذنباس

دع م؟    )1( قعل ان آع ارلعرع قعلغ ث ظورذنباس علةرنع زئمعننع ة    )2( س اق، ظةلؤةتت ز خالعس ةر بع ظةض
ذق    ذتقا آةلتىرةتت دعغان صةرعشتعلةرنع ؤذج ار بولع دا ظورذنباس ة زئمعن يعن،  )3( سعلةرض ذالردعن آئ ظ

بذ ظايةتلةردة سأزلعنعص ظأتكةن ظورذن باسار بولغذحع  )4(ظةؤالتالر تةؤراتقا ؤارعسلعق قعلدع) يامان(
  . صةقةت ظادةم ظةلةيهعسساالمال آأرسعتعلضةن ظةمةس

ةردة  ذ ظايةتل ةر ب تعلةرنعث   ظةض ا صةرعش ذلغان بولس أزدة تذت أزعال آ االمنعث ظ ادةم ظةلةيهعسس ظ
»؟خةلعصة قعالمسةن) شةخعسنع(، قان تأآعدعغان يةر يىزعدة بذزذقحعلعق قعلعدعغان« دةص سوظال 

ذق ظةمةسعقويذش ذ س(صةرعشتعلةر .  ظورذنل ادةم ظةلةيهعسساالم) ظالدعنوب ةلكع ظةمةس،  ظ ذنعث ب ظ
.  آأزدة تذتقاندذر  نعلعقنع قعلعدعغان آعشعلةر  عذ بذزغذنح ب صذشتعدعن آئلعدعغان بالعالرنعث ظعحعدعن      

ذ  ةبعظعتع  ظأزلعرنعصةرعشتعلةر ب اآع ظعنسانالر ظأزلعرعنعث ظعنسانلعق ت ارقعلعق ي عضة خاس بعلعم ظ
 ظعنسانالرنعث نعثظذالر.  يةتتع تونذصش ظارقعلعقعنععك ظأتكىزذص سالعدعغانلعقعنع حىشبعلةن آةمحعل

ادةم ظةلةيهعسساالم     (صةرعشتعلةرضة ظعنسان    ) اهللا تاظاالنعث  ( يئتعشع صعنعتةبعظعتعنع حىش  نع  ) يةنع ظ
ة حة( دعغانآس دعن ياراتقانلعقع   )جعرعثالي ذرذق الي اآع   دعق ةنلعكع ي ةؤةر بةرض ارنعث  ن خ ورذن باس ظ

 ،دذعايرعص، ظذالرنع ضذناهالردعن توس   ناهةق ظعشالرنع ظ   ، ؤةزعصعسع آعشعلةر ظارعسعدا بولغان يامان     
  . دذردعنشةنضةنلعكعىدةص ح

ان    دا ظعنس ذالرغا زئمعن دعغانلعقعنع ظئيتقان  نعاهللا ظ تعلةر  يارعتع دة «: دا صةرعش ةر يىزع ي
دعغان  ان تأآع دعغان، ق ذزذقحعلعق قعلع نع(ب ةن ) شةخعس ة قعالمس ورعدع »؟خةلعص . دةص س

تعلةرنعث  وظالع  صةرعش ذ س ورعغان ب ةزع تةصسعرس ذناسب العمالش ا   ظ دةك اهللا تاظاالغ ذمان قعلغان ر ض
ارازعلعق دىرن ادةم بال  شى بعل اآع ظ عدعن   عي ش يىزعس ةت قعلع ا هةس ةس لعرعغ ع،  .ظةم اهللا حىنك

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع165سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ظايةتنعث بعر قعسمع ـ62سىرة نةمل ) 2(
   ـ ظايةت60سىرة زذخرذف ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع169سىرة ظةظراف ) 4(
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دعن ر تعلةرنع ظأزع داق سذصةرعش عز هئحقان ةنوخسةتس ورعمايدذ دةص سىصةتلعض اظال س ذالر  ( تذرس ظ
  ). يىزعسعدعن شذ سأزنع قعلسذن  قعلعشتسعدعن ياآع ظعنسانالرغا هةسةع يىزنارازعلعققانداقمذ اهللا غا 

 ظعنسانالرنعث ظعحعدة زئمعندا !معزظع صةرؤةردعضارع:  قةتادة دئضةندةكسوظالعبذ ظذالرنعث بةلكع 
ذالرنع يار   ا ظ علةر تذرس ان آعش ان تأآىدعغ ةق ق دعغان، ناه ئلعص بارع ذنحعلعق ظ تعكع عبذزغ تعش

عث ظأزةثضة ظعبادةت قعلدذرذش بولسا، بعز سئنع صاك ؤة تتعشتعكع مةقسععهئكمعتعث نئمة؟ ظذالرنع يار
ذغ دةص مةده ةيمعزعيعظذل ادعر بو. ل ذالردعن س زدة ظ ةمحعلعك بع دعغان آ ادعر لع دذ دةص س اهللا (بولماي

  .  بعلعش ظىحىن سورعغان سوظالدذرنعث بارلعقعنععتعمقانداق هئك) تعشتاعتاظاالنعث ظعنسانالرنع يار
ةن سعلةر «: ظالعغا جاؤاب بئرعص مذنداق دئدع   وظذالرنعث سورعغان س   اهللا تاظاال  مةن هةقعقةت

ةن  علةرنع بعلعم دعغان نةرس ةنع »بعلمةي ذ ظعنسانالرنع ياري علةر  ع ب ايدعنعث س ان ص تعشتعكع بولغ
انالردعن ظارتذق ظعكةنلعكعنع مةن بعلعمةن اؤةحىشةنمةستعن د  ان زعي ةيغةمبةر. تق  لةرنعمةن ظذالرغا ص

ةن دة . ظةؤةتعم ذالرنعث ظعحع ة(ظ ةنلةر) صةيغةمبةرلةرض دعن ظعشةنض ن قةلبع ئهع، حع ع التش ر، ياخش
م ، آعشعلةر ذغذللعنعدعغانالر ) ااهللا تاظاالغ(داظع ةن ش ادةت بعل ذص ، ظعب االدعن قورق ةل(اهللا تاظ  - ظةم

ا ادةت بعلةن اهللا تاظاالغ االدعن قورق، يئقعنالشقذحعالر) ظعب العمالرعدعغاناهللا تاظ االنع ياخشع  ظ ، اهللا تاظ
  .  بولعدذآأرعدعغان ؤة صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشعدعغانالر

ظعبادةتلعرعنع ظئلعص اهللا    - ةندعلةرنعث قعلغان ظةمةلصةرعشتعلةر ب «:  آةلدع هةدعستة مذنداق 
دا   اهعغا ظأرلعضةن حاغ انلعقعنع (تاظاالنعث دةرض ة قعلعؤاتق ةرنعث نئم اال ) بةندعل اهللا بعلسعمذ، اهللا تاظ

: صةرعشتعلةر .  دةص سورايدذ   “سعلةر بةندعلعرعمنع قانداق هالةتتة قويذص حعقتعثالر؟         ”صةرعشتعلةردعن  
عغا حىشكةن حئغعمعزدا ظذالر ناماز ظوقذؤاتقان ظعكةن، بعز ظذالرنع قويذص يئنعص                 بعز ظذالرنعث قئش    

  . »حعققعنعمعزدعمذ ظذالر ناماز ظوقذص قالدع دةص جاؤاب بئرعدذ
داق جاؤاب بئرعشعدعكع سةؤةب شذآع ظ د -صةرعشتعلةر آئحة ، ذن أؤةت ىآىن ةنز ن  بعزنعث بعل

عمعزغا دذ قئش ىص تذرع تعلةر . حىش دات صةرعش دبام عر نامعزع ةن ظةس امعزع بعل أؤةت ان ارا ن  ظأزظ
دذ ىظالماشتذرذص، آىند اآع ظةسعر نامعزعغعحة تذرع دعن ت ةر بامدات نامعزع دا . زلىك نأؤةتحعل ذ حاغ ب

ةر بةندعلةرنعث ظةمةل  دا حىشكةن آئحعلعك نأؤةتحعل ئلعص حعقعص - ظةسعر نامعزع ادةتلعرعنع ظ  ظعب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسسا   . آئتعدذ  ةر  -آئحعدة قعلعنغان ظةمةل   «: الم مذنداق دئدع  بذ هةقتة ص ظعبادةتل

ذرذن   ادةتلعرع آئحعدعن ب دىزنعث ظةمةل ظعب ذرذن، آىن »  آأتىرىلىص بولعدذاهللا تةرةصضةآىندىزدعن ب
ان ظةمةل ( دة قعلغ ةنع آئحع د  - ي دا، آىن دات نامعزعنعث ؤاقتع ةر بام ةلىظعبادةتل  - زدة قعلغان ظةم

د  عر نامعزع ةر ظةس دذ ا آأتىرىلظعبادةتل ث.)ع دعغان «:  اهللا تاظاالنع علةر بعلمةي ةن س ةن هةقعقةت م
ةن  علةرنع بعلعم ام رازع    »نةرس ا ظعم ا قارعت ةن جاؤابعغ دعن  دئض الرنعمذ   بذنعث أز قاراش قا آ باش

  : ردع، ظذالر تأؤةندعكعحةىآةلت
بولسعمذ،  كظةهؤال سعلةر دئضةندة. تعشتا مئنعث آأصلعضةن هئكمعتعم بارع ظعنسانالرنع يار- 1

  . لئكعن ظذ هئكمةتنع سعلةر بعلمةيسعلةر
ةن « اهللا تاظاالنعث - 2 علةرنع بعلعم دعغان نةرس علةر بعلمةي ةن س ةن هةقعقةت  دئضةن »م
:  صةرعشتعلةرنعثدةص “سعلةر ظاراثالردا ظعبلعس ظعسعملعك شةيتاننعث بارلعقعنع بعلمةيسعلةر” :ظايعتع
» لةيمعز، مذقةددةس دةص مةدهعيلةيمعز ع مةدهعي هالبذآع بعز بولساق سئنع صاك دةص«   دئضةن

  . سأزعضة بةرضةن جاؤابعدذر
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دعغان «:  صةرعشتعلةرنعث- 3 ان تأآع دعغان، ق ذزذقحعلعق قعلع دة ب ةر يىزع ) شةخعسنع(ي
 ظورذن باسار دئضةن سأزع اهللا تاظاالدعن ظأزلعرعنع زئمعندا ظعنسانالرنعث ظورنعدا »؟خةلعصة قعالمسةن

ةن سعلةر «: اهللا ظذالرغا جاؤاب بئرعص مذنداق دئدع     .  تةلةص قعلغانلعقعدذر نععقعلعش مةن هةقعقةت
اليعق ؤة غا ظأزلعرعثال، الرعث يةنع سعلةرنعث ظاسماندا قالغانلعق»بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع بعلعمةن

  . مذناسعص ظعكةنلعكعثالرنع بعلمةيسعلةر
  القعدار بةزع مةسعلعلةر توغرعسعدالعقع ؤة ظذنعثغا ظابتعكلةشنعث ؤاجع خةلعصة

ام قذرت  د  بع ؤةذظعم قا مذجتةهع العمباش ذق ظ االش            عرعالر ي علةرنعث ت ةن آعش ةت بعل ـ قع ظاي
ةرةص قعلعش، ناهةق  وزةك قعلعنغان آعشعضة  تارتعشعص قالغان ظعشالردا ظذالرنعث ظارعسعنع بعر ت ب

آىملعرعنع يىرضىزىش ؤة يامان ظعشالردعن   اهللا تاظاالنعث هأ، بوزةك قعلغذحعدعن ظأحعنع ظئلعص بئرعش   
ر خةلعص  ىن بع ةلت ع ظعكةنلعكبتعكلةشنعث ؤاجعة توساش ظىح ذ ؤاجع. ردعىضة دةلعل آ ة ب ع ظةمةلض بن

قذرظان  .  تعكلةشنعث يوللعرع هةر خعل بولعدذ    ةخةلعص. )1(ظاشذرعدعغان ظعشالرنع قعلعش ؤاجعب بولعدذ    
ة بولذش   عرعفتة خةلعص ةدعس ش اآع ه ةرعم ي ةنلعكع اليعق  قاآ اتالنغان ظوحذقظعك ةآعشع  ظعسص  خةلعص

ايلعنعدذ  ص س علةن . قعلع عددعقنعث : مةس ةآرع س ة ظةبذب اش  خةلعص عغا ظوخش العمالر   .  بولذش ةزع ظ ب
  . ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ صاآعت ظارقعلعق خةلعصة بولغان دئضةن آأز قاراشتعدذر

عنع كعر تىرآىم ظالعمالر ظةبذبةآرعنعث خةلعصعلع ب.عشارةت ظارقعلعق بولعدذبياآع   سايالشخةلعصة
دذ   ب ان دةص قاراي ارقعلعق بولغ ارةت ظ ا      ، عش عنع ظورنعغ ر آعش ة بع ةن خةلعص عرع تةيعنلةنض اآع ظعلض ي

دذ  ارقعلعق بولع ذش ظ ةص قوي ة تعكل لةن. خةلعص ةنع مةس ذ: ي ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله ةر نعثظةبذب  ظأم
علعككة تعكل    ذنع خةلعص ذ ظةنه اش غعنعةص قويرةزعيةلاله ا ظوخش اآع . غ ةر ي ذنعث  ظأم ذ ظةنه رةزعيةلاله

دةك  ر ض    قعلغعنع ان بع ذص حعقق علةردعن قذرذل ع آعش ة ياخش ر نةحح لعهةت  ذ بع ةرنعث مةس رذص ظادةمل
دذ  ارقعلعق بولع الالص حعقعشع ظ ةت . قعلعشعص ت ذنعثغا بةيظ ةربابلعرعنعث ظ ةت ظ اآع دأل قعلعشقا  )2(ي

ظادةمنعث ظذنعثغا بةيظةت     ياآع ظذ آعشعلةرنعث ظعحعدعن بعر    . ولعدذ ظارقعلعق ب  عبعردةآلعككة آئلعش 
  . بئرعشع ظارقعلعق بولعدذ

 2. ظةر آعشع بولذشع الزعم     - 1: شةرتلةرخةلعصة بولعدعغان آعشعدة هازعرلعنعشقا تئضعشلعك    
 - 4عم،  باالغةتكة يةتكةن آعشع بولذشع الز  - 3. قذل خةلعصة بواللمايدذ   الزعم،   هأر ظادةم بولذشع   -

ةقعللعق بولذشع الزعم شةرعظةتنعث  -7.  ظادعل بولذشع الزعم- 6. مذسذلمان بولذشع الزعم - 5. ظ
اقعؤعتعنع آأرةلةيدعغان      - 8. ظةهكامعلعرعدا ظعجتعهاد قعالاليدعغان بولذشع الزعم           بولذشع  ظعشنعث ظ

م ةدةن قورذلذشع ساق   - 9. الزع م  -ب االمةت بولذشع الزع اآظ - 10. س اد ذرذش ت تعكعلعرعنع، جعه
  . لذشع الزعموب )3( قذرةيشلعك- 11. نع بعلعدعغان بولذشع الزعمقعلعش

                                                 
عز ظورذ ) 1( ذلمانالرنعث باشلعقعس الردعن توسذش مذس ان ظعش ىزىش ؤة يام أآىملعرعنع يىرض المنعث ه ذلمانالرنالنظعس ىن مذس دعغانلعقع ظىح لعقعنع غاماي  باش

  . تعكلةش ؤاجعبتذر
  .  آأرسعتعدذعش دئضةننذنذعلعككة شةرتع توشقان ظادةملةرضة بويسصخةلع) 2(
ذلغان شةرت بول   ) 3( عغا قوي ةرةب دذنياس اآع ظ ا ي أز ؤاقتعغ ذ ظ ذمكعنذب عنعث   . شع م ىن خةلعص ع ظىح ة تعكلعش ةتنعث خةلعص قا معلل دعن باش ةرةب معللعتع ظ

 . ت. شع شةرت قعلعنمايدذذقذرةيشتعن بول
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دعغان   ة بولع ثخةلعص العي    ظادةمنع ةردعن خ ىتىن آةمحعلعكل اآع ص دعن بولذشع ي عم جةمةتع  هاش
ظةضةر خةلعصة صاسعق بولسا خةلعصعلعكتعن حىشىص آئتةمدذ ياآع ظورنعدا          . بولذشع شةرت قعلعنمايدذ  

ار       تذر لئكعن آىحلىك آأز قاراش     . ذؤئرةمدذ؟ بذ مةسلعدة ظألعماالرنعث ظوخشعمعغان آأز قاراشلعرع ب
دذ شذآع؛ علعكعتعن حىشىص آةتمةي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث . صاسعق آعشع خةلعص ذنعث دةلعلع ص ب

أزع دعكع س عرلع   «: تأؤةن ذق آاص ارقعلعق ظوح ات ظ ل ظعسص ان دةلع عدعن بولغ دا اهللا تةرعص  نعقظذنعث
ةثالر  دذ    (آأرس ة بولع ىص آةتس لعكتعن حىش عقلعق      . خةلعص ةي صاس ذرلذق آأرىلم دعن آذص ةر ظذنعث ظةض

  . »)ئتعش شةرت ظةمةسآأرىلسة خةلعصلعكتعن حىشىص آ
دذ       كة بولماي ة تعكلعنعش ذق خةلعص ردعن ظارت ة بع ر دألةتت ةيغةمبةر   . بع اتع ص ذنعث ظعسص ب

دعكع سأزعدذر ىتىن ظعسالم دألعتع  سعلةر«: ظةلةيهعسساالمنعث تأؤةن نعث بعرلعك هالعتعثالردا بعر ص
قذرذلذص بولغاندا ظاراثالردعن بعرسع حعقعص سعلةرنع بألمةآحع بولسا، ظذ آعم بولذشعدعن قةتظع نةزةر 

 . بذ آأص سانلعق ظالعمالرنعث آأز قارعشعدذر. »تىرؤئتعثالر؟لظذنع ظأ
داق   ذلظعمام هاقنعث مذن العم ظةبذظعس ةن ظ ةين دئض ةت هةرةم ةنلعكع رعؤاي دذدئض  «: قعلع

ظارعلعقع ناهايعتع يعراق بولغان دألةت ظىحىن بعر دألةتتة بعردعن ظارتذق خةلعصة بولسا    لعرنعث  رشةهة
  . »بولعدذ

 * * * * * * *  
 zΝ ¯= tæ uρ tΠyŠ# u u!$ oÿ ôœF{$# $ yγ̄= ä. §ΝèO öΝåκ yÎ z tä ’ n?tã Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# tΑ$s)sù ’ ÏΤθä↔ Î6/Ρ r& Ï !$yϑ ó™ r' Î/ Ï Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝçFΖ ä. 

tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 sΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$ uΖs9 ωÎ) $ tΒ !$ sΨ tFôϑ ¯= tã ( y7 ¯ΡÎ) |MΡr& ãΛÏ= yè ø9$# ÞΟŠ Å3ut ù: $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% ãΠ yŠ$t↔ ¯≈ tƒ 

Ν ßγ÷∞ Î;/Ρ r& öΝÎη Í← !$oÿ ôœr' Î/ ( !$£ϑ n= sù Ν èδ r' t6/Ρ r& öΝ Îη Í←!$ oÿôœ r'Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ ä3©9 þ’ ÏoΤÎ) ãΝ n= ôã r& |= ø‹ xî ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 

ãΝ n= ÷ær&uρ $ tΒ tβρß‰ ö7è? $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθãΚ çF õ3s? ∩⊂⊂∪   

: اهللا صىتىن شةيظعلةرنعث ناملعرعنع ظادةمضة ظأضةتتع، ظاندعن ظذالرنع صةرعشتعلةرضة آأرسعتعص
راستحعل بولساثالر، بذ ) خةلعصة بولذشقا ظادةمضة قارعغاندا بعز هةقلعق دةيدعغان قارعشعثالردا(«

رعثالر  تعص بئ ا ظئي املعرعنع ماث ةيظعلةرنعث ن دع»ش تعلةر. 31دئ ئنع «: صةرعش ىتىن(س  ص
ندعن باشقعنع بعلمةيمعز، هةقعقةتةن سةن بعز سةن بعلدىرضة. صاك دةص تونذيمعز) آةمحعلعكلةردعن

ةن  ش قعلغذحعدذرس ةن ظع ةت بعل ةن، هئكم ةممعنع بعلضىحعدذرس دع» ه ع «:  اهللا. 32دئ ظ
ذ نةرسعلةرنعث . دئدع» ظذالرغا بذ نةرسعلةرنعث ناملعرعنع ظئيتعص بةرضعن !ظادةم ذالرغا ب ادةم ظ ظ
ةرنع «: ملعرعنع ظئيتعص بةرضةن حاغدا، اهللا نا مةن سعلةرضة، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع غةيعبل

ةنمعدعم  ةن، دئمعض ذرذن ظعشعثالرنع بعلعص تذرعم كارا ؤة يوش ةن، ظاش ةن بعلعص تذرعم » هةقعقةت
  .33دئدع

   توغرعسعداظىستىن ظعكةنلعكعصةرعشتعلةردعن  ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث
 خذسذسعيةتكة عشتعةكهعساالم صةرعشتعلةر بعلةلمعضةن نةرسعلةرنعث ظعسعملعرعنع بعلظادةم ظةلةي

داق     ان قعلعص مذن ذقحعلعقعنع باي ذنعث صةرعشتعلةردعن ظارت ىن اهللا ظ دذظئرعشكةنلعكع ظىح اهللا : دةي
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ةتتع  ة ظأض املعرعنع ظادةمض ةيظعلةرنعث ن ىتىن ش ع      ص اك ظعبن دة زةهه ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
ان قعلبظاب ةنلعكعنع باي داق دئض نعث مذن دذاس االمغا بعلد: (ع ادةم ظةلةيهعسس عمالرىاهللا ظ ةن ظعس  ؛رض

ارؤا   انالر، ح مان  -ظعنس الالر، ظاس ات، ظ   - م ز، ظ ذق، دئثع ن، قورذقل ارلعق شةك ئزئمع علةر قات آعش
  . ) ظعسعمالردذر بارلعقبعلعدعغان

نعث بذ ظايةتنعث  بةد سةظعد ظعبنع مةظتعنبظاسعم ظعبنع آذلةي  ،  ظعبنع ظةبذهاتةم ؤة ظعبنع جةرعر    
ذماد   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ازا : عنمةنعسع هةققع االمغا ق ادةم ظةلةيهعسس اال ظ ـ  يعاهللا تاظ

آعحعك   - حوث ، هةظة :  ظعبنع ظابباسنعث    سوظال سورغانلعقعنع    دةص مذ ظأضةتتعمذ؟ عنعقةدةرنعث ظعسم 
   .ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ دةص جاؤاب بةر،تتعهةممة نةرسعلةرنعث ظعسمعلعرعنع ظأضة

لعرعنع هةتتا  عمس عظعبنع ظابباس دئضةندةك اهللا تاظاال ظذنعثغا هةممة نةرسعلةرنعث ظ   ،  توغرعسع
  . تأؤةندة بذنعثغا ظاظعت هةدعس بار. سىصةتلعرعدعن تارتعص ظأضةتتع، رعئخاراآتـ معجةز 

يغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع    صة دعن ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظعمام بذخارع   
قعيامةت آىنع هةممة مأمعن آعشعلةر بعر يةرضة جةم بولذص، صةرؤةردعضارعمعزدعن               «: رعؤايةت قعلعدذ 

ادةم ظةلةيهعسساالمنعث      شذنعث بعلةن   . ساق بوالتتع، دئيعشعدذ     عبعزضة شاصاظةت قعلعشنع سور      ظذالر ظ
اراتتع     ،ةرنعث بوؤعسعسةن ظادةمل: يئنعغا آئلعص ظذنعثغا   أز قولع بعلةن ي ساثا  . )1( اهللا تاظاال سئنع ظ

دذردع ةجدة قعل تعلةرنع س دذردع. صةرعش عملعرعنع بعل علةرنعث ظعس ة نةرس ذثا . هةمم ةن ش س
اظةت سور  ة شاص ارعمعزدعن بعزض ا   عصةرؤةردعض رعص قويس ورنعمعزدعن حعقع ازعرقع ظ ع ه ةنع(ساث بعزن  ي

ةت ة  راه ا آعرضىزس ر ظورذنغ دذ،) بع ذالرغا  .  دةي االم ظ ادةم ظةلةيهعسس قا الي  : ظ داق قعلعش ةن ظذن ق م ع
مةن ورالمايمةن . (ظةمةس اظةت س ةن شاص ةنع م دا  ) ي ث ظالدع ث اهللا تاظاالنع رعص، ظأزعنع اؤاب بئ دةص ج

ةمحعلعكعنع    الغان آ أتكىزىص س ذالرغا(ظ رعص ) ظ أزلةص بع االدعن  ( س ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ل ) ش خعجع
دعغانلعقعنع دةي  االم . دذبولع ادةم ظةلةيهعسس ث    نعثظ قان دةرةخنع ة دةص توس ا يعم ةمحعلعكع بولس  آ

دعغا بئرعثالر،    ذسعلةر ن  : ظادةم ظةلةيهعسساالم. مئؤعسعنع يةص سالغانلعقعدذر  ه ظةلةيهعسساالمنعث ظال
ه ذظاندعن ظذالر ن.  دةيدذعرعظذ اهللا تاظاالنعث زئمعن يىزعدعكع آعشعلةرضة ظةؤةتكةن دةسلةصكع صةيغةمب

ظةمةسمةن، عق مةن بذنداق قعلعشقا الي: ه ظةلةيهعسساالم ظذالرغا ذن. ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا آئلعدذ  
 اهللا تاظاالدعن سوراص قويغانلعقعنع، شذنعث     وظالنعدةص ظأزعنعث سوراشقا تئضعشلعك بولمعغان بعر س       

دذ    دعغانلعقعنع دةي ل بولع ن خعجع ىن اهللا دع ذالرغا. ظىح ان  : ظ علةر مئهرعب ث  س ةتلعك اهللا تاظاالنع سىص
ظذالر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث      . دوستع بولغان ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا بئرعثالر دةيدذ      

 ظةمةسمةن دةص جاؤاب   عقمةن بذنداق قعلعشقا الي   : ظعبراهعم ظةلةيهعسساالممذ ظذالرغا  . ظالدعغا آئلعدذ 
ةؤرات  كةن، ت تة سأزلةش ةن بعؤاس رعص، اهللا بعل ةن بئ ا  بئرعلض االمنعث يئنعغ ا ظةلةيهعسس دة مذس  بةن

دذ  رعثالر دةي دذ   . بئ دعغا آئلع االمنعث ظال ا ظةلةيهعسس ذالر مذس ذالرغا . ظ االم ظ ا ظةلةيهعسس ةن : مذس م
قا الي داق قعلعش قبذن ر آعش ع عز بع ث ضذناهس رعص، ظأزعنع اؤاب بئ مةن دةص ج ألتىرىص ع ظةمةس نع ظ

 ،خعجعل بولعدعغانلعقعنع دةص  ) ىحىن ظأزعنعث اهللا تاظاالدعن     شذنعث ظ  . (قويغانلعقعنع سأزلةص بئرعدذ   
أزع ث س ةيغةمبعرع ؤة اهللا تاظاالنع ع ص ث بةندعس ا )2(اهللا تاظاالنع انعث يئنعغ ان ظعس ع بولغ  ؤة روه

                                                 
أزدعن اهللا تاظاال) 1( ذ س ع   ب ث قول دذ، اهللا تاظاالنع ا بولماي ىنىص قئلعنس ذنداق حىش ةر ش دذ، ظةض ةنلعك حعقماي ار دئض ع ب اقلعق قول اش بارم ة ظوخش نعث بعزض

  . ظأزعضة خاس ؤة ظأزعضة اليعق آئلعدعغان قولدذر
  . ظذنعثغا ؤذجذدقا آةل دئضةن سأزع آأزدة تذتذلعدذنعث بذ سأزدعن اهللا ) 2(
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ظذالرغا مةن بذنداق قعلعشقا اليعق ، ظذ. ظذالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا آئلعدذ.  دةيدذ،بئرعثالر
ارلعق ضذناهلعرع آةحىرىم قعلعنعص آةتكةن      ضعرعكع ؤة آئيعنكع  ظعل جاؤاب بئرعص،      ظةمةسمةن دةص   ب

رعثالر    ا بئ االمنعث يئنعغ ةد ظةلةيهعسس ث بةندعسع مذهةمم دذ،اهللا تاظاالنع ا  .  دةي ث يئنعمغ ذالر مئنع ظ
ةن،  . لعدذئآ دعغا بارعم اظةت قعلعشنع تعلةص ظذنعث ظال اال(مةن صةرؤةردعضارعمدعن شاص ا ) اهللا تاظ ماث

قا ر اظةت قعلعش دذذشاص ةن  . خسةت بئرع ارعمنع آأرض ةن صةرؤةردعض ان م ةنهام ع . سةجدة قعلعم اهللا مئن
دذ      ذص قويع ةجدعدة قوي ة س ان ؤاقعتقعح أزع خالعغ ا  . ظ دعن ماث ةد (ظان ع مذهةمم أتىر ) ظ عثنع آ . بئش

ور نع سور  عس اظةت قعلعش ةن، شاص ة ظئرعشعس ةن  عغان نةرسةثض اظةت قعلعنعس اث شاص ةنع. (س ذالرغا ي  ظ
ذل قعل   اظعتعث قوب ان شاص دذعقعلغ دذ) نع عتعص      . دئيعلع ا ظأض أتىرىص اهللا ماث عمنع آ ةن بئش دعن م ظان

ةن   دة ظوقذيم ذنعثغا هةم ةن ظ اناالر بعل ان هةمدذس ورايمةن . قويغ اظةت س دعن شاص دعن ظذنعث ا . ظان ماث
داردعكع    ذم معق كة   (مةل ة ظةآعرعش علةرنع جةننةتك وختعتعص بئرعل  ) آعش ةك ت ذالرنع   .دذع ح ةن ظ  م

ىزعمةن  ة آعرض ةن   . جةننةتك دعغا بارعم ث ظال دعن اهللا تاظاالنع ةن قايتع دعن م ارعمنع  . ظان ةن صةرؤةردعض م
ةن  ة  آأرض ان يةن ةجدةقعغا ظوخشاش عرعقذيهام ةنس ورايمةن  .  قعلعم اظةت س دعن شاص ذم  . ظان ا مةل ماث

داردعكع  كة  (معق ة ظةآعرعش علةرنع جةننةتك وختعتعص بئرعل ) آعش ةك ت ة   . دذعح ذالرنع جةننةتك ةن ظ م
 تذتذص قالغان   نرظاذ دوزاختا ق  عرعظاخ.  قئتعم تةآراراليمةن  4 ، 3ظاندعن بذ ظعشنع تاآع     . آعرضىزعمةن

  . »لعص قالعدذئ ق) قالعدذ دةص يئزعلعص آةتكةن آعشعىدوزاختا مةثضآأرسعتعلضةن  داقذظان(آعشع 
ةيغةمبةر ظة   ةؤةب ص تعكع س ةردة آةلتىرىش ذ ي نع ب ذ هةدعس االمنعثب ادةم: لةيهعسس ذالر ظ  ظ

ئلعص ظةلةيهعسساالمنعث ا آ ادةم( يئنعغ ع ظ ةن   ) ظ ع بعل أز قول ةرنعث بوؤعسع اهللا سئنع ظ سةن ظادةمل
هةممة نةرسعلةرنعث ظعسعملعرعنع ساثا بعلدذردع،   . اهللا صةرعشتعلةرنع ساثا سةجدة قعلدذردع   . ياراتتع

ادةم بذ هةدعس اهللا تاظاالنعث . دئضةن سأزعدذر  ةلةيهعسساالمغا هةممة مةخلذقاتالرنعث ظعسعملعرعنع      ظظ
اهللا صىتىن شةيظعلةرنعث ناملعرعنع : دةيدذشذثا اهللا مذنداق    .  حىشةندذرذص بئرعدذ  نعبعلدذرضةنلعكع

ة آأرسعتعص  ذالرنع صةرعشتعلةرض دعن ظ ظذ نةرسعلةرنعث ظعسعملعرعنع    يةنع   ظادةمضة ظأضةتتع، ظان
  . صةرعشتعلةرضة دةص بةردع

رعثالر بذ تعص بئ  يةنع سعلةر زئمعندا خةلعصعنع     دئدع  » شةيظعلةرنعث ناملعرعنع ماثا ظئي
ظةضةر  . دعن باشقا بعرسعدعن قعلساث، ظذ زئمعندا بذزغذنحعلعق ظئلعص بارعدذ، ناهةق قان تأآعدذ              زبع

 خةلعصعنع بعزنعث ظعحعمعزدعن قعلساث بعز ساثا مةدهعية ظوقذص ؤة سئنع هةممة آةمحعلعكتعن صاك           
حعل بولساثالر،   ست را دئضةن سأزىثالردا    غا بويسذنعمعز  ثغان ظعشلعرع  ذ سئنعث بذير   هةم دةص تونذيمعز 

رغان بذ  ذا ت دسعلةرضة آأرسةتكةن نةرسعلةرنعث ظعسعملعرعنع ماثا دةص بئرعثالر، سعلةر آأز ظالدعثالر    
دعثالردا يوق آأز  هازعر ،نةرسعلةرنعث ظعسعملعرعنع بعلةلمعسةثالر  يعن بولعدعغان دعث بذن،ظال عن آئ

   . دئضةنلعكتذر،نةرسعلةرنع تئخعمذ بعلةلمةيسعلةر
. صاك دةص تونذيمعز) صىتىن آةمحعلعكلةردعن(سئنع «: صةرعشتعلةر مذنداق دئدعشذنعث بعلةن 

بعز سةن بعلدىرضةندعن باشقعنع بعلمةيمعز، هةقعقةتةن سةن هةممعنع بعلضىحعدذرسةن، هئكمةت بعلةن 
ة  ش قعلغذحعدذرس دع» نظع دعغانلعقع ؤة      دئ عدعن بولع م اهللا تةرعص ة بعلع تعلةرنعث هةمم ذ صةرعش ب

عنعث اهللا بعلد  داق آعش قا هئح  ىهئحقان عدعن باش ةن نةرس داقرض دعغانلعقع  قان عنع بعلمةي  نةرس
  . دذرعراص قعلغانلعقعتوغرعسعدعكع هةقعقةتنع اهللا تاظاالنعث ظالدعدا ظئت
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بعز . صاك دةص تونذيمعز) صىتىن آةمحعلعكلةردعن(ع سئن«: صةرعشتعلةر. شذثا مذنداق دئدع
سةن بعلدىرضةندعن باشقعنع بعلمةيمعز، هةقعقةتةن سةن هةممعنع بعلضىحعدذرسةن، هئكمةت بعلةن 

سةن هةممعنع بعلضىحعدذرسةن، ياراتقان ؤة قعلغان ظعشلعرعثدا     يةنع   دئدع» ظعش قعلغذحعدذرسةن 
غان آعشعنع ظذنعثدعن    ع ؤة خالعتعسةن شعضة بعلعم ظأض ع آ غانعخال. كمةت بعلةن ظعش قعلغذحعسةن   ئه

  . تع ظادعل سةنع، سةن ناهايظذنعث هئكمعتعنع صةقةت سةنال بعلعسةن. مةهرذم قعلعسةن
  ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث بعلعم بعلةن صةرعشتعلةردعن ظارتذق قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

» ذ . دئدع» تعص بةرضعن ظذالرغا بذ نةرسعلةرنعث ناملعرعنع ظئي  !ظع ظادةم ذالرغا ب ادةم ظ ظ
مةن سعلةرضة، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع «: نةرسعلةرنعث ناملعرعنع ظئيتعص بةرضةن حاغدا، اهللا

ةن،  ص تذرعم عثالرنع بعلع ذرذن ظعش كارا ؤة يوش ةن، ظاش ص تذرعم ةن بعلع ةرنع هةقعقةت غةيعبل
ةنمعدعم دع» دئمعض ذدئ لةم ب ع ظةس د ظعبن ةت ظىس زةي داق  ظاي وختعلعص مذن دذتعدة ت ادةم : دةي ظ

ل     رعص جعبرعظع أزلةص بئ عملعرعنع س علةرنعث ظعس ة نةرس ة هةمم االم صةرعشتعلةرض ظةلةيهعسس
هةتتا  . عل دئدع فظةلةيهعسساالمغا سةن جعبرعظعل، معكاظعلغا سةن معكاظعل، ظعسرافعلغا سةن ظعسرا    

   .ملعرعنعمذ ساناص بةردععحعلعك نةرسعنعث ظعسعقاغعنعث ظعسم
اد  م ظةلةيهعسساالم اهللا بعلدىرضةن نةرسعلةرنعث ظعسعملعرعنع ساناص بئرعص، صةرعشتعلةردعن   ةظ

دا،   ةن حاغ تىن آةلض ة اهللا ظىس داق دصةرعشتعلةرض دذمذن مانالردعكع ؤة «: ةي ة، ظاس ةن سعلةرض م
ذرعمةن، زئمعندعكع غةيعبلةرنع هةقعقةتةن بعلعص تذرعمةن، ظاشكارا ؤة يوشذرذن ظعشعثالرنع بعلعص ت

ةنمعدعم  دع » دئمعض دعغانلعق     دئ الرنع بعلع ذرذن ظعش ث يوش ة مئنع ةن سعلةرض ةنع م منع عي
  .  دئدع،دعمعدئمعضةنم

 دئدع» ظاشكارا ؤة يوشذرذن ظعشعثالرنع بعلعص تذرعمةن، دئمعضةنمعدعم «: اهللا تاظاالنعث 
: ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    مذنداق دئ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    دئضةن ظايعتعدة زةههاك    

ذددع ظاشكار   ذرذن ظعشنعمذ خ ةن يوش بلعس   ام ةنع ظع ةن ي ةث ( ظعشنع بعلضةندةك بعلعم ةيتاننعث ظ ش
  .  دئضةنلعكتذر،نعث آأثلعضة يوشذرغان حوثحعلعق ؤة مةغرذرلعقعنعمذ بعلعمةن )ثعوح

دا   عدا مذن ةت توغرعس ذقعرعقع ظاي نعث ي ع ظةنةس يظ ظعبن ةر رازع رةبع ةنلعكعنع ظةبذجةظف ق دئض
 خةلعصة آعشعنع ناهةق قان تأآعدعغان ،زغذنحعلعق قعلعصذبذ زئمعندا ب) صةرعشتعلةر(: رعؤايةت قعلعدذ

بعز صةرؤةردضارعمعز ياراتقان هةر قانداق   ان بولسعمذ، آأثلعدة    قظئيتظاشكارا   عنقعالمسةن؟ دئضةن سأز  
ظاندعن صةرعشتعلةر اهللا . قان ظعدعوشذرذشي، دئضةن سأزنع مةخلذقاتتعن بعلعملعك ؤة هأرمةتلعكتذرمعز

  . ص يةتتعذنع تونعغانلععقبعلعمدة ؤة هأرمةتتة ظارتذق قعلعدعن تاظاالنعث ظادةم ظةلةيهعسساالمنع ظأزلعر
 * * * * * * *  

 øŒÎ) uρ $sΨù= è% Ïπ s3 Í×̄≈ n= uΚù=Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠ yŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù HωÎ) }§ŠÏ=ö/Î) 4’ n1r& uy9õ3 tF ó™$#uρ tβ% x. uρ z ÏΒ š ÍÏ≈s3 ø9$# ∩⊂⊆∪   

دئدذق، ظعبلعستعن باشقا هةممعسع » ظادةمضة سةجدة قعلعثالر«: ظأز ؤاقتعدا صةرعشتعلةرضة
باش تارتتع، تةآةببذرلذق قعلدع، ظذ آاصعرالردعن بولذص ) سةجدة قعلعشتعن(سةجدة قعلدع، ظعبلعس 

  . 34آةتتع
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ظادةم   دذرذش ظارقعلعقسةجدة قعلغا عسساالمظادةم ظةلةيهصةرعشتعلةرنع اهللا تاظاال نعث 
  ضةنلعكع توغرعسعداعهأرمةتلظةلةيهعسساالمنع 

ا مةرهةم      ةتكةن آاتت االمغا آأرس ادةم ظةلةيهعسس ث ظ ذ اهللا تاظاالنع دذرعب ث . تع اهللا تاظاالنع
صىتىن يةنع (صةرعشتعلةرنع ظادةمضة سةجدة قعلعشقا بذيرذغانلعقع ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث بالعلعرعغا        

  . بذ هةقتة آأصلعضةن هةدعسلةر بار. دذرعنظامعقعلعنغان حوث بعر ظ) ظعنسانالرغا
دعنعرعقذي ذص،دا سأزلةص ظأتكةن هةدعس شذ هةدعسلةرنعث قاتارع  تأؤةندعكع هةدعسلةرمذ  بول

غانلعقع عبذ هةدعس مذسا ظةلةيهعسساالمنعث اهللا دعن مذنداق دةص سور     . دذرمذشذ هةدعسنعث قاتارعدعن  
أزعنع جةننةتتعن حعقارغان ظادةمنع       ! ظع صةرؤةردعضارعم«: غرعسعدعكع هةدعسعدذر تو ماثا بعزنع ؤة ظ

مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن ظادةم ظةلةيهعسساالم بعر يةرضة آةلضةندة، مذسا ظةلةيهعسساالم . آأرسةتكعن
ة أز ق : ظادةمض ةن اهللا ظ ان  وس ةن ياراتق ع بعل اثا روه، ل دعنس ىؤع ةن ل ص تعلعرعنع ةص آعرضىزض ؤة صةرعش

  .  دئدع»سةجدة قعلدذرغان ظادةم
سعمذ صةرعشتعلةر بعلةن بعرضة ظادةمضة سةجدة قعلعشقا معظعبلعس ضةرحة صةرعشتة بول

  بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا
كةتتة صةرعشتعلةرضة عهةر - مذ ظعشععسم صةرعشتعلةرنعث نةسلعدعن بولضةرحة) شةيتان(ظعبلعس 

ىن ظاد  ايدعغانلعقع ظىح دذ       ظوخش رعص آئتع ا آع تعلةر قاتارعغ ذيرذغان صةرعش قا ب ةجدة قعلعش ة س . ةمض
دع   ادةم ظةلةيهعسساالمغا سةجدة قعلعشقا بذيرذل ذيرذققا بويسذنماي سةجدة . شذنعث ظىحىن ظذمذ ظ ب

ىن ظةي انلعقع ظىح دععقعلمعغ ا. بلةن ث  ،اهللا خالعس ةجدة اهللا تاظاالنع ع س قا هةممعس تعن باش ظعبلعس
 دئضةن ظايعتعضة    ))1شذثا ظذ صةرؤةردعضارعنعث ظعتاظعتعدعن حعقتع         . نالردعن ظعدع  قعلدع، ظعبلعس جع   

  . أتعمعز-رةك توختعلعص ظيتةصسعلععمذ  يةنآةلضةندة
 مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق،   

دذ تعلةرد    : قعلع ذرذن صةرعش تعن ب ذناه قعلعش بلعس ض ذص، عن ظع مع ظ  بول ذنعث ظعس دع ذزازاظ ذ  . ل ظع ظ
 عغابذ ظعشالر ظذنعث حوثحعلعق قعلعش  . رعشحان ؤة بعلعملعكع ظعدع  عرنعث ظعحعدعكع ظةث ت   صةرعشتعلة

  . جعن دةص ظاتعلعدعغان آةنتتعن ظعدع عكعدزئمعن. سةؤةبحع بولدع
  بويسذنذشنعث اهللا غا، سةجدعنعث ظادةمضة بولغانلعقع توغرعسعدا

 دئضةن دئدذق» ظادةمضة سةجدة قعلعثالر«: ظأز ؤاقتعدا صةرعشتعلةرضة:  تاظاالنعثقةتادة اهللا
اهللا .  ظعدع  ظادةمضة ة قعلعش بويسذنذش اهللا تاظاالغا، سةجد   بذ يةردة : ةيدذمذنداق د توغرعسعدا   ظايعتع

ارقعلعق ةرصةرعشتعل دذرذش ظ ة سةجدة قعل ادةمنعنع ظادةمض دع ظ ذ  .  هأرمةتلع العمالر ب ةزع ظ سةجدة ب
ش ةصةرعشتعلةرنعث ظادةمضة سةجدة قعلعشع صةقةتال ساالم قعلعش ؤة هأرمةتل           :  مذنداق دةيدذ  هةققعدة

  . ظىحىن قعلعنغان سةجدعدذر
ةجدة  ان س ىن قعلعنغ ةش ظىح ة، هأرمةتل ذ ظايةتت ا  اهللا ب دة ع ظانعس-ظات دا(نع تةختع ) يئنع

! ظع ظاتا«: ظذ. يىسىفكة سةجدة قعلعشتع) حةشاهالرغا تازعم قعلعش ظادعتع بويع(ظولتذرغذزدع، ظذالر 
                                                 

  . نعث بعر قعسمع ـ ظايةت50سىرة آةهف ) 1(
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ذرذن   ذ، ب ا ب دا (مان ك ؤاقتعم دذر ) آعحع ىمنعث تةبعرع ةن حىش عنعدةك ))1آأرض عر  دئض زدعن ظعلض  عبع
مذهةممةد ظةلةيهعساالمنعث ظىممعتعضة آةلضةندة     . ياشعغان ظىممةتلةرنعث ظعحعدة يول قويذلغان ظعدع     

  . بذ ظعش بعكار قعلعندع
ذظاز  ذ  رةزعيةلالم ذ ظةنه دذ ه داق دةي امغا بار : مذن ةن ش دام لعرعغا ؤة  غان املعقالرنعث صوص  ش

ظع اهللا نعث     : ظاندعن مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا   . ظالعملعرعغا سةجدة قعلعدعغانلعقلعرعنع آأردىم   
صةيغةمبةر .  دئدعم)مذ؟لعبعز ساثا سةجدة قعلماي(صةيغةمبعرع سةن سةجدة قعلعشقا ظةث اليعقتذرسةن، 

ياق، ظةضةر مةن بعر آعشعنع يةنة بعرآعشعضة سةجدة قعلعشقا بذيرذيدعغان بولسام،            «: ظةلةيهعسساالم
قا    ةجدة قعلعش ة س ث ظئرعض عنع ظأزعنع ال آعش ىن، ظاي انلعقع ظىح وث بولغ ةققع ح دا ه ةرنعث ظايال ظ

  .  دئدع»بذيرذغان بوالتتعم
  توغرعسعداع ظعبلعسنعث تةآةببذرلذق قعلعش

ةتادة اهللا تاظ بلعس االنعث ق تعن(ظع ةجدة قعلعش ذ ) س دع، ظ ذق قعل ارتتع، تةآةببذرل اش ت ب
اهللا تاظاالنعث ظادةمضة   : ةيدذ  مذنداق د هةققعدة نعث مةنعسعتععظايدئضةن   آاصعرالردعن بولذص آةتتع 

ة اهللا تاظاال  ةن مةرهةمعتعض معنع بةرض ث دىش ة نع بلعس هةس وتتعن يار ” قعلعص ت ظع ةن ظ ذ  عم ان، ظ تعلغ
اهللا تاظاالنعث   . بولدع بعلةن   ضذناهالرنعث بئشع تةآةببذرلذق قعلعش         . دئدع “تعلغان تذرسا عراليدعن يا 

معنع ىد بلعس(ش ارتتع   ) ظع اش ت تعن ب ةجدة قعلعش ة س ص ظادةمض ذق قعلع عر  . تةآةببذرل ع آةس ظعبن
ار آعشع جةننةتك       : هةدعسلةردة مذنداق دئيعلضةن دةيدذ       داردا تةآةببذرلذق ب ة دعلعدا زةررعحعلعك معق

دذ اهعدعن تظعبلعس، آعرةلمةي ث دةرض لعك عنع قوغلا اهللا تاظاالنع قا تئضعش ذرلذق  ش ذق ؤة آذص  تةآةببذرل
  . »تئصعلغانلعقع ظىحىن، اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعن قوغالندع قعلعندع

* * * * * * *  
 $ uΖ ù= è% uρ ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô ä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ̈Ψ pgù: $# Ÿξ ä.uρ $ yγ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ ß]ø‹ xm $ yϑ çFø⁄Ï© Ÿω uρ $ t/u ø) s? Ïν É‹≈yδ 

nο u yf ¤±9 $# $tΡθä3 tFsù zÏΒ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊂∈∪ $yϑ ßγ ©9 y— r'sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# $pκ ÷] tã $yϑ ßγ y_ u÷z r' sù $ £ϑÏΒ $ tΡ%x. ÏµŠ Ïù ( $uΖ ù= è% uρ (#θäÜÎ7 ÷δ $# 

ö/ ä3àÒ÷è t/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρ ß‰tã ( ö/ ä3s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# @ s)tG ó¡ ãΒ ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩⊂∉∪  

جةننةتتعكع !بعلةن جةننةتتة تذرذثالر) يةنع هةؤؤا(سةن خوتذنذث !ظع ظادةم«): ظادةمضة(بعز
يةنع مئؤعسعدعن ( ظعحعثالر، بذ دةرةخقة يئقعنالشماثالر -نةرسعلةردعن خالعغعنعثالرحة آةثتاشا يةص 

ذ  .35دئدذق » زذلذم قعلغذحعالردعن بولذص قالعسعلةر ) ظأزةثالرغا(، بولمعسا )يئمةثالر شةيتان ظ
دذردع  ةنظع(ظعككعسعنع تئيعل ةنع م ث مئؤعسعنع يي ان دةرةخنع تىضئ قعلعنغ ، )ردعذزىص خاتاالش

 بعرعثالر بعلةن ظأحةآةشكةن -بعر  «)ظادةمضة، هةؤؤاغا، ظعبلعسقا. (تذرذؤاتقان جةننةتتعن حعقاردع
يةرلعشعثالر ؤة )  توشقذحةظةجعلعثالر(حىشىثالر، يةر يىزعدة ؤاقعتلعق ) جةننةتتعن يةر يىزعضة(هالدا 

  . 36دئدذق»بولذثالر بةهرعمةن) نئمةتلةردعن(
  نعث يةنة بعر قئتعم هأرمةتكة سازاؤةر بولغانلعقع توغرعسعدا ظادةم ظةلةيهعسساالم

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع100سىرة يىسىف ) 1(
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يعن  دعن آئ ذيرذص بولغان قا ب ةجدة قعلعش ة س تعلةرنع ظادةمض ةتنعث ، اهللا صةرعش ة جةنن ظادةمض
. قعلعدذ يعشكة، خالعغان يئرعدة تذرذشقا يول قويغانلعقعنع خةؤةر              ئيخالعغان مئؤعلعرعدعن تويغعحة    

ةت       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله ةردةؤع، ظةب ع ه ةآرع ظعبن افعز، ظةبذب ه
دذ ةن: قعلع ث م ع اهللا نع ةيغةمبعرع ظ ارامال؟ دةص ! ص ةيغةمبةر دةص ق االمنع ص ادةم ظةلةيهعسس علع ظ س
اهللا ظادةم ظاتعمعز بولسا ، هةظة«: دع ظعبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةص جاؤاب بةرضةنصةيغةم، سورذسام
سةن خوتذنذث : اهللا ظذنعثغا سأزلةص مذنداق دئدع        . ذريىز تذرانة سأز قعلغان صةيغةمبةرد       ظذنعثغا  

  . »!بعلةن جةننةتتة تذرذثالر) يةنع هةؤؤا(
  تعلغانلعقع توغرعسعداععرعشتعن بذرذن يار ظانعنعث ظادةم ظةلةيهعسساالم جةننةتكة آةؤؤاه

ذنع ه ةتنعث مةزم ذرذن  ةؤظاي تعن ب ة آعرعش االم جةننةتك ادةم ظةلةيهعسس ث ظ ؤا ظانعنع
دذ عيار انلعقعنع ظذقتذرع ىن . تعلغ ذنعث ظىح ةد ش ع  مذهةمم داق  ظعبن هاق مذن دذظعس اال : دةي اهللا تاظ

ىتىن      ذنعثغا ص دع ؤة ظ ة يىزلةن ذص ظادةمض ايعص بول قا آ ةتتع  ظعبلعس عملعرعنع ظأض علةرنعث ظعس .  نةرس
ظادةم . دئدع» ظذالرغا بذ نةرسعلةرنعث ناملعرعنع ظئيتعص بةرضعن!ظع ظادةم«: ظاندعن مذنداق دئدع

مةن سعلةرضة، ظاسمانالردعكع ؤة «: اهللا، ظذالرغا بذ نةرسعلةرنعث ناملعرعنع ظئيتعص بةرضةن حاغدا
عمةن، ظاشكارا ؤة يوشذرذن ظعشعثالرنع بعلعص تذرعمةن، زئمعندعكع غةيعبلةرنع هةقعقةتةن بعلعص تذر

  . دئدع»دئمعضةنمعدعم
ةد  ع عظمذهةمم دذ بن داق دةي هاق مذن ةن  : ظعس ة يةتك العمالردعن بعزض ذلمان ظ ذدعي ؤة مذس يةه

دا ة قارعغان عدعكع   ، خةؤةرض ول تةرعص ذنعث س دعن اهللا ظ ذتقان، ظان دةك ت االمنع مىض ادةم ظةلةيهعسس ظ
دع، ظذنعث ظورنع ذعر قوؤرغعسعدعن ب ذقوؤ اال. ضأش بعلةن تولدذرذص قويدع نع رغعنع ظال ادةم  اهللا تاظ ظ

ان قو  االمدعن ظئلعنغ دعن ؤذرذظةلةيهعسس ةؤؤا غع ار ه انعنع ي االم   عظ ادةم ظةلةيهعسس ذحعلعك ظ تعص بولغ
ادةم ظةلةيهعسساالمنعث ظذنسع           . ظذيقعسعدعن ظويغانمعدع    ععش لصةت ظئل ذظـ ظاندعن اهللا هاؤا ظانعنع ظ

مئنعث : آأرىص  ظانعنعةؤؤا هداظاندعن ظادةم ظذيقعسعدعن ظويغانغان. ظىحىن حعرايلعق بعر ظايال قعلدع
 هةؤؤا (اهللا .  بولدع تةلصةت ذ ظ ـ نسع ذظذنعث بعلةن ظ شذنعثدعن آئيعن .  دئدع،ضأشىم، قئنعم ؤة ظايالعم

سةن خوتذنذث  !ظع ظادةم«. عظادةم ظةلةيهعسساالمغا جىصلةص قويغاندا ظذنعثغا مذنداق دئد) ظانعنع
 -جةننةتتعكع نةرسعلةردعن خالعغعنعثالرحة آةثتاشا يةص  !بعلةن جةننةتتة تذرذثالر) يةنع هةؤؤا(

ة يئقعنالشماثالر  ذ دةرةخق ثالر، ب ةثالر(ظعحع ةنع مئؤعسعدعن يئم ا )ي ا(، بولمعس ذم ) ظأزةثالرغ زذل
  . »قعلغذحعالردعن بولذص قالعسعلةر

  االمنع سعناش توغرعسعداظادةم ظةلةيهعسس
ةنع ( ظعحعثالر، بذ دةرةخقة يئقعنالشماثالر -خالعغعنعثالرحة آةثتاشا يةص  :اهللا تاظاالنعث  ي

ةثالر  عدعن يئم ةن  )مئؤعس ايعتع دئض عناش ظىحىن  ظ ادةمنع س داق دةرةخ   . دذر ظ ث قان ذ دةرةخنع ب
 بذغداي   بةزعلةر . زىم دةرعخع دئدع    ى ظ  نعبذ دةرةخ بةزعلةر  . ظعكةنلعكعدة ظالعمالر ظعختعالصلعشعص قالدع   

خورما دةرعخع ياآع ظةنجذر دةرعخع ياآع قانداق آعشع ظذنعثدعن يةص قالسا     ؤة بةزعلةر   . دةرعخع دئدع 
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وث  ارةتح دعغان) 1(نعتاه دعغان دةرةخ  .عد دةرةخ دئآةلتىرع تعلةر يةي ع صةرعش ذنعث مئؤعلعرعن  ظ
  . دئضةنلةرمذ بار

ادةم ؤة   بذ سأزلةرنعث ظةث توغرعسع اهللا تاظاال     : دةيدذ مذنداق  ةر ظعبنع جةرعر   فظعمام ظةبذجةظ  ظ
. دعئ ظذالر ظذنعثدعن ي، لئكعن.ظايالعنع جةننةتنعث دةرةخلعرعدعن مةلذم بعر دةرةخنع يئيعشتعن توستع

اآع           دا ي ع، اهللا قذرظان وق، حىنك ذمات ي ةرلعك مةل دة يئت ع دةرةخ ظعكةنلكع ث قايس ذ دةرةخنع زدة ظ بع
ظذ دةرةخ بذغداي دةرعخع . رةخنعث قايسع دةرةخ ظعكةنلعكعضة ظئنعق دةلعل آأرسةتمعدعهةدعستة ظذ دة

اآع ظةنجذر دةرعخع   ىزىم دةرعخع، ي اآع ظ ةرؤة ي اآع دةرةخل ردعني ذنعث . بولذشع مذمكعن دةرةخ  بع ظ
 بذ صعكعرنع ظعمام رازع ؤة باشقعالرمذ       . ظذنحعلعك مذهعممذ ظةمةس    قايسع دةرةخ ظعكةنلعكعنع بعلعش     

  . توغرا دةص قارعدع
  نعث ظئضعز ظعكةنلعكع توغرعسعدابويعظادةم ظةلةيهعسساالمنعث 
ع آةظب  ةي ظعبن ةم ظذب ع ظةبذهات دعن ظعبن ةنلعكع  ع داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةت دذرعؤاي عزعشىبه:  قعلع ة  آعس ا دةرعخعض كةن خورم عز ظأس االمنع ظئض ادةم ظةلةيهعسس اال ظ  اهللا تاظ
اش، ب عظوخش ر آ   دا ئش عز بع ق، ظئض ايعتع جع ع ناه اراتتع  عحئح ص ي ع قعلع ث  . ش ةن دةرةخنع حةآلةنض

 عت جايةتعص ظةؤرئمئؤعسعنع تئتعشع هامان ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث ظذحعسعدعن آعيعملعرع حىشىص آ
ظعشتعنعنعث   جةننةتنعث ظعحعدة ظادةم ظةلةيهعسساالم بذنع آأرضةن هامان  . ذدعظةث بالدذر ظئحعلعص قال   

ذنعث حئحعنع بعر دةرةخ ظعلعؤالدعحاغدا  شذ. يدذتعشقا باشالعبئغعنع حعث ظذ حئحعنع دةرةختعن . ظ
عث سأزعنع    نتاظاال ظذ رةهمان   .  دةص حاقعردع  ،ا مةندعن قاحم  !ظع ظادةم : ظذنع ظاندعن اهللا تاظاال  . تارتتع
ا قعلعش يىزعسعدعن شذند            مظع صةرؤةردعضارعم قاحقعنع   : ظاثالص دةص  ،ناق قعلعؤاتعمة   يوق، لئكعن هاي

  . جاؤاب بةردع
   رغانلعقع توغرعسعداذ تظازراقسساالمنعث جةننةتتة آىندىزع عظادةم ظةلةيه

اآعم ذمانعث    ،ه ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ   ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ادةم :  مذن ظ
ذرذش ظار ةن آىن ظولت امعزع بعل ذرغان ظعحتمذددةدعكع لعقععظةلةيهعسساالم ظةسعر ن ة ت . عدة جةننةتت

ادةم  :  رعؤايةت قعلعدذ    نع مذنداق دئضةنلعكع    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       ظعبنع ظةبذهاتةم    ظ
  . دئضةن جايغا حىشىرىلدع “ادةهن”لعقعدعكع عظةلةيهعسساالم مةآكة بعلةن تاظعصنعث ظار

داق   رع مذن دذهةسةنبةس ادةم: دةي االمظ تانغا، ه  ظةلةيهعسس انعمعز ا ؤةؤ هعندعس ةظ  ،جعددعض
  . هان دئضةن يةرضة حىشىرىلدعفئسع ظ بولساالنع يغا ؤةتعمسان دعكع بةدةسعظعبلعس بةسر

 نعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع      عدعن   ظعمام مذسلعم ؤة نةسةظع ظةبذهذرةير     
 ياخشع آىن جىمة     ظعحعدعكع ظةث   ) يةنع دذنيادعكع آىنلةرنعث   (آىن حعققان آىننعث    : رعؤايةت قعلعدذ 

  .  آىندة جةننةتتعن حعقعرعلدعظذ. لدع، ظذ آىندة جةننةتكة آعردعظذ آىندة ظادةم يارعتع. آىنعدذر
  شةك ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا

                                                 
  . م بولذص تىضةيدذ، حوث ـ آعحعك تةرةتنع آةلتىرمةيدذا دةرةخلةرنعث مئؤعسعنع يئسة هةزع باشقنجةننةتتعكع شذ دةرةختع) 1(
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االم حعق   ادةم ظةلةيهعسس عنعدةك ظ ث دئض ةن ظالعمالرنع ماندا  عرعؤئتعآأصلعض ةت ظاس ةن جةنن لض
   داق بولذص جةننةتكة آعرةلةيدذ؟ ظعبلعس قان،بولعدعغان بولسا

ظاسماندا ظةمةس بةلكع زئمعندا دئضةن آعشعلةرمذ دةلعل          جةننةتبذ سوظالنع   : بعرعنحع جاؤاب 
دع ذلغان س   . قعل عدا قوي ةنلعكع توغرعس داق آعرض ة قان ةن  وظعبلعسنعث جةننةتك العمالر آأصلعض ظالغا ظ

ةردع   اؤابالرنع ب اؤابالردعن . ج ذ ج ة هأ : ظ بلعس جةننةتك ةن آعرعش  ظع ةت بعل ةمما  ترم الغان، ظ عن توس
شذنعث ظىحىن . دئيعلضةن ،آعرعشتعن توسالمعغان) تىؤئلعنمعسعمذآىيةنع  (خار هالةتتةقحة ؤة علعظوغر

ظعبلعس  : تةؤراتتمذ شذ مةزمذن بايان قعلعنغان. غا قويغان عقع آأز قاراشنع ظوتتذر   عرعقذبةزع ظالعمالر ي  
  .  آعرضةنجةننةتكة يعالننعث ظاغزع ظارقعلعق

العمالر يةنة مذنداق دةيدذ           ادةم بعلةن ه    : بعر تىرآىم ظ غا جةننةتنعث ظعشعكعنعث   ةؤؤاظعبلعس ظ
ان بول ة قعلغ ذرذص ؤةسؤةسس عرتعدا ت ذمكعنذس ع م دذ. ش داق دةي العمالر مذن ةزع ظ ع : ب ذ ظعككعس ظ

  . مكعنظاسماندا بولسعمذ ظعبلعس زئمعندا تذرذص ظذ ظعككعسعنع ؤةسؤةسسة قعلغان بولذشع مذ
 * * * * * * *  

 #‘ ¤)n= tG sù ãΠyŠ# u ÏΒ ÏµÎn/ §‘ ;M≈ yϑ Ï= x. z>$ tG sù Ïµ ø‹n= tã 4 … çµ̄Ρ Î) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ãΛÏm§9 $# ∩⊂∠∪  

دع  ةلعم ظال ةنع ضذناهعنعث آةحىرىلىشع ظىحىن (ظادةم صةرؤةردعضارعدعن بعر قانحة سأز ت ي
اهللا . ، اهللا ظذنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلدع )ظوقذيدعغان دذظا ظذنعثغا ظعلهام ظارقعلعق بعلدىرعلدع 

  .37ناهايعتع مئهرعباندذر) بةندعلعرعضة(هةقعقةتةن تةؤبعنع بةآمذ قوبذل قعلغذحعدذر 

  بعسع ؤة دذظاسع توغرعسعداةؤظادةم ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان ت
دع اهللا تاظاالنعث  ةلعم ظال أز ت ة س ر قانح ارعدعن بع ادةم صةرؤةردعض دعن اهللا  دئضةن ظايعظ تع

ث  ذالرتاظاالنع ارعمعز«: ظ ة   ! صةرؤةردعض ةن بعزض ةر س دذق، ظةض ذم قعل أزعمعز زذل ة ظ ز ظأزعمعزض بع
ولعمعز                ))1 دئدع »مةغصعرةت قعلمعساث، بعزضة رةهعم قعلمعساث، بعز حوقذم زعيان تارتقذحعالردعن ب

دعغانلعقع،     أزدة تذتعلع ايعتع آ ةن ظ ددئض ع جذ ، مذجاهع ةظعد ظعبن ةيس ة، بذر، ظةب ع  ظالعي يظ ظعبن رةبع
ةس ةظب  ظةن ع آ ةد ظعبن ةتادة، مذهةمم ةن، ق ذرةزع، هةس دان، ظاتاخوراس   ق ع مةظع د ظعبن  انعي، خالع

  . دعن رعؤايةت قعلعندع قاتارلعقالرظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم
عؤايةت  نعث مذنداق دئضةنلعكعنع ر  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    بذ ظايةت هةققعدة    سذددع  

دذ االم: قعلع ادةم ظةلةيهعسس ارعم: ظ ع صةرؤةردعض دعث؟ ! ظ ةن ياراتمعغانمع ذث بعل أز قول ع ظ ةن مئن س
عدعن دئضةندة ذنداق” اهللا تةرعص د“ش اؤاب بئرعلع ة. ذ دةص ج ادةم يةن ا ظأزةثنعث روه : ظ دعن عسةن ماث

 مةن حىشكىرضةندة اهللا   .ذدع دةص جاؤاب بئرعل  “شذنداق”ظذنعثغا يةنة   . ةيدذصىؤدةص آعرضىزمعدعثمذ؟ د  
 “شذنداق”: ظذنعثغا يةنة. رةهمعتعث ظاححعقعثدعن بذرذن بولدعمذ؟ دئدع. ساثا رةهمةت قعلسذن دئدعث

دع  اؤاب بئرعل نع    . دةص ج ذ ظعش ا ب ةن ماث عمنع   (س ةص قئلعش تعن ي ةنع دةرةخ دع ) ي ذ؟ دئ . يازمعدعثم
 قعلسام سةن مئنع تةؤبةلغان ظعشعمغا قعخاتا ظةضةر مةن .  دةص جاؤاب بئرعلدع،شذنداق: ظذنعثغا يةنة

  . بئرعلدعجاؤاب  دةص “شذنداق”: ظذنعثغا يةنة. جةننةتكة قايتذرامسةن؟ دئدع

                                                 
  .  ـ ظايةت23سىرة ظةظراف ) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 112                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 ناهايعتع مئهرعباندذر) بةندعلعرعضة(اهللا هةقعقةتةن تةؤبعنع بةآمذ قوبذل قعلغذحعدذر اهللا 
هللا نعث ظأز بةندعلعرعنعث تةؤبعسعنع    ا) يةنع تةؤبة قعلغذحعالر  (ظذالر  : تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    

دعغانلعقعنع  ذل قعلع دذ؟ قوب ص        )1( بعلمةم ذم قعلع رةر زذل ة بع اآع ظأزعض انلعق ي رةر يام ع بع آعمك
قويذص، ظاندعن اهللا دعن مةغصعرةت تةلةص قعلسا، ظذ اهللا نعث مةغصعرةت قعلغذحع، ناهايعتع مئهرعبان                

تةؤبة قعلعدعكةن ؤة ظةمةلعنع تىزةيدعكةن، ظذ اهللا غا ) غاضذناهلعرع(آعمكع  ))2ظعكةنلعكعنع آأرعدذ
بذ ظايةتلةر    )3()يةنع اهللا ظذنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعص، ظذنعثدعن رازع بولعدذ        (يىزلةنضةن بولعدذ   

ؤة بذنعثدعن باشقا نذرغذن ظايةتلةر اهللا تاظاالنعث ضذناهالرنع آةحىرضىحع ؤة تةؤبة قعلغان آعشعنعث          
عنع قو ةندذرعدذ   تةؤبعس ةنلعكعنع حىش ذحع زات ظعك ذل قعلغ ان    . ب ة قعلغ ث بةندعلعرعض ذ اهللا تاظاالنع ب
  . حع ؤة رةهمةت قعلغذحع زات يوقتذرىاهللا دعن باشقا ضذناهالرنع آةحىرض. رةهمعتعدذر

ادةم  اال ظ الظةلةيهعسساالم، اهللا تاظ ةتتعن ع ؤة ظاي ة(ظعبلعسنع جةنن ذالرنع ) يةرض ةندة ظ حىشىرض
  : رغان نةرسعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذظاضاهالندذ

 * * * * * * *  
 $ sΨ ù= è% (#θäÜ Î7÷δ $# $pκ ÷] ÏΒ $YèŠÏΗ sd ( $ ¨Β Î* sù Ν ä3¨Ψ t Ï?ù' tƒ  Éi_ÏiΒ “ Y‰ èδ yϑ sù yì Î7s? y“# y‰èδ Ÿξ sù î∃öθ yz öΝ Îκö n= tæ Ÿωuρ öΝèδ 

tβθçΡ u“ øt s† ∩⊂∇∪ tÏ% ©!$# uρ (#ρãx x. (#θç/ ¤‹x. uρ !$ sΨÏF≈ tƒ$t↔ Î/ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ut õ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $pκ Ïù tβρà$ Í#≈ yz ∩⊂∪  

ول آأرسةتكىحع  «)ظذالرغا(  هةممعثالر بذيةردعن حىشىثالر، سعلةرضة مةن تةرةصتعن بعر ي
 » قايغذ بولمايدذ-قورقذنح ؤة غةم ) ظاخعرةتتة(آئلعدذ، يولذمغا ظةضةشكةنلةرضة ) يةنع صةيغةمبةر(

غانالر ظةهلع دوزاختذر، ظذالر دوزاختا عزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلآاصعرالر ؤة ب .38دئدذق
   .39 قالعدذىمةثض

داق   ة مذن ذ هةقت دذب اال دةي ةؤؤاغا (اهللا : اهللا تاظ ةن ه ادةم بعل ةممعثالر «: ظئيتتع) ظ سعلةر ه
دا حىشىثالر، ظةضةر سعلةرضة مئنعث                ةزعثالرغا دىشمةن بولغان هال ةزعثالر ب تةرعصعمدعن  جةننةتتتعن ب

 ))4هعدايةت آةلسة، آعمكع مئنعث هعدايعتعمضة ظةضةشسة، ظذ ظازمايدذ ؤة ظاخعرةتتة شةقع بولمايدذ             
  .  ظاخعرةتتة بةختسعز بولمايدذ، هةمدذنيادا ظئزعص آةتمةيدذ: ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ

ىز ظأرىيدعك         : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   بذ هةقتة    ةن، ظذنعث هاياتع    آعمكع مئنعث زعكرعمدعن ي
ار  عز (ت ةنع خاتعرجةمس ذرعمعز     ) ي ور قوص ز آ ذنع بع ع ظ ةت آىن دذ، قعيام اال  ))5»بولع ذثا اهللا تاظ  ش

آاصعرالر ؤة بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالر ظةهلع دوزاختذر، ظذالر دوزاختا : مذنداق دئضةن
  . مةثضى قالعدذ

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع104سىرة تةؤبة ) 1(
  .  ـ ظايةت110 سىرة نعسا) 2(
  .  ـ ظايةت71سىرة فذرقان ) 3(
  .  ـ ظايةت123سىرة تاها ) 4(
  .  ـ ظايةت124سىرة تاها ) 5(
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ظعمان (مئنعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعمنع ياد ظئتعثالر، ماثا بةرضةن ! ظع ظعسراظعل ظةؤالدع 

ؤةدةثالرغا ؤاصا قعلعثالر، مةنمذ سعلةرضة قعلغان )  ظعبادةت قعلعش هةققعدعكع-ظئيتعش ؤة تاظةت 
دعكع( ذثالر) ساؤاب بئرعش هةققع دعنال قورق ةن، مةن ا قعلعم ان مةن نازعل ق. 40ؤةدةمضة ؤاص علغ

تةؤراتنع تةستعق قعلغذحع قذرظانغا ظعمان آةلتىرىثالر، قذرظاننع بعرعنحع بولذص ظعنكار قعلغذحع 
  .41بولماثالر، ظايةتلعرعمنع ظةرزان باهادا سئتعؤةتمةثالر، ماثعال تةقؤادارلعق قعلعثالر

   توغرعسعدارعغبةتلةندىرىشظعسالمغا آعرعشكة  ظعسراظعل ظةؤالدعنع 

راظعاهللا  ةؤالدعنعظعس كة  ل ظ االمغا ظةضعشعش ةد ظةلةيهعسس كة ؤة مذهةمم المغا آعرعش  ظعس
دذ ذب ظةلةي    . بذيرذي ةيغةمبعرع يةظق ث ص ذالرنعث بوؤعسع اهللا تاظاالنع ذالرغا ظ ذيرذق ظ ذ ب االمنع هب عسس

مةنعسع ظع اهللا غا بويسذنغذحع ياخشع بةندعنعث بالعلعرع سعلةر هةقعقةتكة       . ظةسلعتعش ظىحىن بولدع  
  .  بولذثالراثالردةكعشتة دادظةضعش
   دئضةن سأزنعث يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث لةقعمع ظعكةنلعكع توغرعسعدا“ظعسراظعل”

ذداؤذد ذب        ظةب ةن يةظق راظعل دئض ةن ظعس اآعتعغا ظاساس نعث ص ان هةدعس ةت قعلغ رعؤاي
اال داق د  . مدذرظةلةيهعسس اس مذن ع ظابب دذلاله ظعبن دذظاب ةي  : ةي ذدعيالر ص ىم يةه ر تىرآ غةمبةر بع

سعلةر ظعسراظعلنعث يةظقذب    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالردعن   . ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آةلدع   
: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دةص جاؤاب بةردع   ،هةظة: ظذالر. دةص سورعدع » ظعكةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟ 

  . دئدع» !ظع اهللا بذنعثغا ضذؤاه بولغعن«
ام  دذلاله ةتةبظعم ذمانعث ظعبنرع ظاب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ةت  ع ظابب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن

دذ ة ظوخشاش     «: قعلع ةن سأزض ث بةندعسع دئض أز اهللا تاظاالنع ةن س راظعل دئض راظعل ي( ظعس ةنع ظعس
  . »)دئضةننعث مةنعسع، اهللا تاظاالنعث بةندعسع دئضةن بولعدذ

  رضةن نئمةتلعرع توغرعسعداةاهللا تاظاالنعث يةهذدعيالرغا ب
ث  د اهللا تاظاالنع ةؤالدعمذجاهع راظعل ظ ع ظعس اد ! ظ ع ي ةن نئمعتعمن ة بةرض ث سعلةرض مئنع

اهللا تاظاالنعث يةهذدعيالرغا بةرضةن تعلغا    : ةيدذ مذنداق دظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة دئضةن   ظئتعثالر
حعقعرعص بئرعشع،   الق ذظئلعنغان ؤة تعلغا ظئلعنمعغان نئمعتع بولسا، اهللا تاظاالنعث ظذالرغا تاشتعن ب     

ل قعلعشعدعن  ذدىنعنع حىشىرىص بةرضةنلعكع ؤة ظذالرنع صعرظةؤن جةمةتعنعث ق        أؤة تةرةنجعبعن بعلةن ب   
  . قذتقذزغانلعقعدذر

داق د ة مذن دذظةبذظالعي ا  : ةي ع بولس ةن نئمعت ذالرغا بةرض ث ظ دعن ، اهللا تاظاالنع ذالرنعث ظعحع ظ
ابالر ح   ذالرغا آعت انلعقع ؤة ظ ةيغةمبةر حعقارغ ةنلعكعدذرص داق د . ىشىرض عر مذن ع آةس دذظعبن ذ «: ةي ب
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اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ياد قعلعثالر، اهللا    ! ظع قةؤمعم «: مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا  
ثالردا    دا ظعحع أز ؤاقتع دعغان  (ظ ا يئتةآلةي وغرا دعنغ علةرنع ت ا   ) س ةيغةمبةرلةرنع بارلعقق ذن ص نذرغ

ا خوجا قعلدع(اهالر قعلدع سعلةردعن صادعش. آةلتىردع أزةثالرنع ظأزةثالرغ ةنع ظ سعلةرضة جاهان ). ي
ةن     ة بةرمعض ئح آعشعض دعن ه ذتالرنع       (ظةهلع رعش، بذل ئحعص بئ ول ظ عدعن ي رعص ظوتتذرس انع يئ دةري

ارلعق        رعش قات ىرىص بئ ةآلعك حىش ماندعن يئم رعش، ظاس ص بئ ايعؤةن قعلع ةردع  ) س ةرنع ب  ))1نئمةتل
  . وخشاشتذرع بعلةن ظظايعتدئضةن 

ث   هاق اهللا تاظاالنع ع ظعس ةد ظعبن ةؤالدع : مذهةمم راظعل ظ ع ظعس ةن ! ظ ة بةرض ث سعلةرض مئنع
ثالر اد ظئتع ع ي ايعتع توغرعسعدادئضةن  نئمعتعمن ذمانعث  ظ داق ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه  مذن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذنعث ظادةم : دئض عرظةؤن ؤة ظ ع ص علةرنعث بوؤعلعرعثالرن دعن س لعرع
  . سعلةر ؤة سعلةرنعث بوؤعلعرعثالرغا بةرضةن نئمعتعنع ظةسلةثالراهللا تاظاالنعث قذتذلدذرغاندا 

  ظةهدعسعنع ظةسلعتعش توغرعسعدانعث بةرضةن يةهذدعيالر
 ةن ا بةرض ةت (ماث تعش ؤة تاظ ان ظئي دعكع  - ظعم ش هةققع ادةت قعلع ا ) ظعب ا ؤاص ؤةدةثالرغ

ة قعلغا  ا قعلعمةن ) ساؤاب بئرعش هةققعدعكع (ن قعلعثالر، مةنمذ سعلةرض  يةنع اهللا  ؤةدةمضة ؤاص
ةيغةمب  ث ص ةندة     عتاظاالنع ذص آةلض ةيغةمبةر بول ة ص االم سعلةرض ةد ظةلةيهعسس ذنعث  ، رع مذهةمم ظ

دذق    ان ظع دة ظالغ علةردعن ظةه ة س علةرنعث    . صةيغةمبةرلعكعض ةثالر، س ذنعثغا ظةضةشس علةر ظ ةر س ظةض
ذناهعثال ان ض ذنحعلعق قعلغ ىنبذزغ ئلعص ، ر ظىح ةنلةرنع ظ ئلعنغان آعش ذثالرغا س علةرنعث بوين س

  . تاشاليمعز شذ ظارقعلعق سعلةرضة بةرضةن ؤةدةمنع ظورذناليمةن
 صمةزمذنع يذقعرعدعكع ظايةتنعث مةزمذنعغا ظوخشا          بذ ظايةتنعث   : ةيدذ هةسةنبةسرع مذنداق د   

يةنع  ( ظالدع، ظذالرنعث ظارعسعدعن     شىبهعسعزآع، اهللا ظعسراظعل ظةؤالدعدعن مةهكةم ظةهدة         . آئتعدذ
آئصعللعك ظىحىن جةببارالرغا      (ظون ظعككع باشلعقعنع       ) ظون ظعككع ظايماقنعث هةربعرسعدعن بعردعن       

اهللا ! ظع ظعسراظعل ظةؤالدع(مةن سعلةرضة ياردةم بئرعمةن، «: ظةؤةتتذق هةمدة اهللا) يةنع ظةمالعقةلةرضة
ةمكع  ةن قةس ازنع  ) بعل علةر نام ةر س ةن تة(ظةض ةرآان بعل دعل ظ ةثالر،  ) ظ ات بةرس ةثالر، زاآ ظأتعس

ةرز     ا ق ةثالر، اهللا غ اردةم بةرس ذالرغا ي اثالر ؤة ظ ان ظئيتس ة ظعم ةثالر  عصةيغةمبةرلعرعمض ةنة بةرس ي هةس
ا       ) مئلعثالرنع سةرص قعلساثالر      -يةنع اهللا نعث يولعدا صذل       ( ، ظةلؤةتتة سعلةرنعث ضذناهعثالرنع يوقق

علةرنع ظ  ةن، س ىزعمةن     حعقعرعم ة آعرض دعغان جةننةتلةرض ئقعص تذرع تةثالر ظ تعدعن ظأس ة ظاس . ةلؤةتت
ظعنكار  ) ظةمر قعلغان نةرسعلعرعمنع   (آئيعن سعلةردعن آعمكع  ) يةنع مةهكةم ظةهدعدعن  (شذنعثدعن  

  . ))2 دئدع»قعلعدعكةن، ظذ ظةلؤةتتة توغرا يولدعن ظازغان بولعدذ
اهللا تاظاالنعث تةؤراتتا ظذالردعن ظالغان ظةهدعسع   : يدذ دة مذنداقهةققعدة بذ ظايةت    بةزع ظالعمالر 

ا عث نةسلعدعن هةممة آعشعلةر بويسذن    قعسقا مذددةت ظعحعدة، اهللا ظعسماظعلنع     ،  بولسا بعر   دعغان آاتت
آعم ظذنعثغا ظةضةشسة    . مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدذر ،  ظذ آاتتا صةيغةمبةر بولسا   . صةيغةمبةر ظةؤةتعدذ 
  . ظذنعثغا قوش ظةجعر بئرعدذ. تعص، ظذنع جةننةتكة آعرضىزعدذئ آةحىرؤاهللا ظذنعث ضذناهعنع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةت12سىرة ماظعدة ) 2(
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ام رازع  دا ظعم ةيغةمبةر ظةلة  آعتابع ةيغةمبةرلةردعن ص عرعكع ص ت  ظعلض االمغا ظاظع يهعسس
  . دعبايان قعلش خةؤةرلةرنع ذنذرغذنلعغان خ

ث ة اهللا تاظاالنع ةن : ظةبذظالعي ا بةرض ةت (ماث تعش ؤة تاظ ان ظئي ادةت-ظعم ش  ظعب  قعلع
بةندعلةرضة اهللا تاظاالنعث : دةيدذمذنداق  هةققعدة عظايعت دئضةن ؤةدةثالرغا ؤاصا قعلعثالر) هةققعدعكع

  . ظةهدعسع ظعسالم دعنعدذر ؤة ظذنعثغا ظةضعشعشتذر
)  ظعبادةت قعلعش هةققعدعكع-ظعمان ظئيتعش ؤة تاظةت (ماثا بةرضةن : زةههاك اهللا تاظاالنعث

ا قع  ا ؤاص ثالرؤةدةثالرغ ةن لع ايعت دئض دةظ ذمانعث    ع هةققع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب داق ظعبن  مذن
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اثالر(: دئض ذنداق قعلس علةرنع  ) ش ةن، ؤة س علةردعن رازع بولعم ةن س م

رمذ بذ ظايةتنعث    ال قاتارلعق سذددع، زةههاك، ظةبذظالعية ؤة رةبعيظ ظعبنع ظةنةس .جةننةتكة آعرضىزعمةن 
  . قا ظوخشاش بايان قعلدع ظعبنع ظابباسهةققعدةذنع مةزم

ة ث  ، ظةبذظالعي ارلعقالر اهللا تاظاالنع ةتادة قات ةس ؤة ق ع ظةن يظ ظعبن ذددع، رةبع دعنال : س مةن
ذثالر ايعت دئضةن قورق داق د توغرعسعداعظ دذ مذن دعن قورق:ةي ذثالر مةن ذحعالردعن بول ةتنعث .ق ذ ظاي  ب

ا        :ةيدذذنداق د مةزمذنع هةققعدة ظعبنع ظابباس م     بوؤعلعرعثالرنعث   - سعلةر بعلعدعغان سعلةرنعث ظات
  .  ؤة ظذنعثدعن باشقا ظازابالرنعث سعلةرضة آئلعص قئلعشعدعن قورقذثالررعتعنع ظأزضةرتعؤئتعشىس

كة  ا آعرعش الم دعنعغ ذالرنع ظعس دا ظ دىرىصيذقعرع ع رعغبةتلةن قا باشلعش ةردة قورقذتذش ذ ي ، ب
اس ظذ   ة خ ذرظاننعث ظأزعض دذر ق لذبلعرعنعث بعرع ذ . س ايتعص اهللا تاظاال  ب ة ق ذالرنعث هةقعقةتك ث ظ نع

ةيغةمبعرع   عش    مذهص االمغا ظةضعش ةد ظةلةيهعسس الردعن   توس دا، قذرظان ةمم نعص،  الغان ظعش يئ
عهةت ش لةرنعنةس ذل قعلع ذير قوب ذنذص ذ ؤة ب ذيرذقلعرعغا بويس ة   ،غان ب ةن خةؤةرلةرض دا آةلض  ظذنعث
  . اهللا تاظاال خالعغان آعشعنع توغرا يولغا باشاليدذ. ةنلعك ظىحىندذرعص قاالرمعكعن دعضظعشعنعش
مةن نازعل قعلغان تةؤراتنع تةستعق قعلغذحع قذرظانغا ظعمان آةلتىرىثالررنعث  يةنع ظةرةبلة

 خذش بئشارةت بئرعدعغان ؤة    ،نازعل قعلعنغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعحعدعن حعققان ساؤاتسعز 
ث ظ دعغان   عازابظاخعرةتنع عتعص بئرع ع آأرس وغرا يولن دعغان ؤة ت ةن  ،دعن قورقذتع عدعن آةلض  اهللا تةرعص

غذحع قذرظانغا  عهةقعقةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان ظأزعدعن بذرذن آةلضةن تةؤرات ؤة ظعنجعلالرنع تةستعقل       
  . ثالرنعظعشع

ذقعرعقع   ة ي دة  ظةبذظالعي ع هةققع ةتنعث مةنعس دذ ظاي داق دةي ع:  مذن ا اهللا ظئيتتعك ع آعت  ب، ظ
اراالر(شعلةر، عبئرعلضةن آ ذدعي ؤة ناس ة بئرعلضةن ) !يةه ةؤرات ؤة ظعنجعل(سعلةرض ع تةستعق  )ت ن

تةؤرات  يةهذدعي ؤة ناساراالر قوللعرعدعكع   حىنكع، .لضةن قذرظانغا ظعشعنعثالر  ىقعلغذحع بولذص حىشىر  
مذجاهعد، رةبعيظ ظبعنع    . بعلعدذ يئزعلغانلعقعنع    سىصةتلعرع ؤة ظعنجعلدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   

ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة قةتادة قاتارلعقالرمذ بذ ظايةتنعث مةزمذنع هةققعدة ظةبذظالعيةضة ظوخشاش           
  . بايان قعلدع
 قذرظاننع بعرعنحع بولذص ظعنكار قعلغذحع بولماثالر       بذ ظايةتنعث مةزمذنع هةققعدة ظعبنع 

دذ  داق دةي اس مذن علةر : ظابب ةنع(س علةر ي ةن آعش اب بئرعلض ع  )  آعت ةدنع بعرعنح ةيغةمبةر مذهةمم ص
  .  باشقعالر بعلمعضةن بعلعملةرنع بعلعسعلةرتوغرذلذقبولذص ظعنكار قعلغذحع بولماثالر، سعلةر ظذ 

دذ دة ظةبذظالعية مذنداق دةي ذ ظايةت هةققع اب بئرعلضةن آعشعلةر(سعلةر : ب ةنع آعت ذنعث ) ي ظ
االمنعث ( ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نعص ظةؤةتعل ) ص ةيغةمبةر قعلع ا عص ذص آعت اثالص بول  بدعغانلعقعنع ظ



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 116                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

دع   علةرنعث ظعحع ةن آعش ةنلعكتذر    نبئرعلض اثالر دئض عر بولم ذص آاص ع بول ا .  بعرعنح ع، آعت  بحىنك
اال        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنلعك، ص ذص دئض ع بول دعن بعرعنح علةرنعث ظعحع ةن آعش ذال منعبئرعلض ردعن  ب

ذرةيش  ذنلعغان ق ذرذن نذرغ عرلعرع آب انلعق نعثاص ار قعلغ ةؤةبعدعندذرع ظعنك ايدعغان  .  س دة ياش مةدعنع
ذدعيالر  ةؤالدعنعث يةه راظعل ظ ةنلةرنعث آ (ظعس اب بئرعلض دعن ) عت ذرظان ؤة   ظعحع ذص ق ع بول  بعرعنح

االمغا ظعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس كةعص علةردذرنعش ان آعش ةيغةمبةرذالرظ.  حاقعرعلغ ذرظانغا ؤة ص   ق
االمغا ةؤالدعظعس ظةلةيهعسس ا راظعل ظ ةنلةر هئس ذص ظعشةنمعض ع بول دعن بعرعنح . لعنعدذبنعث ظعحع

  .  توغرا دةص قارايدذنعآأصلعضةن ظالعمالر بذ آأز قاراش
ظايةتلعرعمنع ظةرزان باهادا سئتعؤةتمةثالر مةن ظةؤةتكةن  ؤةةضيةنع سعلةر مئنعث ظايةتلعرعم 

نيا ؤة ظذنعث لةززةتلعرعضة تئضعشعؤةتمةثالر،    نعشنع دذ عظعش) يةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  (ضة  عظةلح
حىنكع، دذنيا دئضةن ظاخعرةتتة ياخشع آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصاتالرغا قارعغاندا ناهايعتع ظاز ؤة 

  . تىضةص آئتعدعغان نةرسعدذر
 ةقؤادارلعق قعلعثالر ة             ماثعال ت  ظعبنع  قظعبنع ظةبذهاتةم بذ ظايةتنعث مةزمذنع هةققعدة تةل
ةبع دذ ه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةن   : بنعث مذن عدعن بئرعلض ةنلعك اهللا تةرعص ةقؤالعق دئض ت

د قعلعص    ع ظىمع ذرذص اهللا تاظاالنعث رةهمعتعن تعدة ت ةتنعث ظىس ذنغانلعق ؤة اهللا ، هعداي ذنعثغا بويس ظ
ا ظاسعيلعق  تةرعصعدعن بئرعلضةن هعدايةتنعث ظىستعدة تذرذص اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن قورقذص ظذنعثغ        

  ظارقعلعق ظذالر هةقنع يوشذرذص باتعلنع ظاشكارا قعلعشتةبذ ظايةت اهللا تاظاال. نعشتذرعقعلعشتعن ساقل 
ازابلعرع       عشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن قارشعلعش       مةقسةت قعلغانلعقع ظىحىن ظذالرنع دوزاخ ظ

  . بعلةن قورقذتعدذ
 * * * * * * *  

 Ÿω uρ (#θÝ¡Î6ù= s? ¨,ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/ (#θãΚ çG õ3 s?uρ ¨,ys ø9 $# öΝ çFΡ r&uρ tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊄∪ (#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο 4θ x.̈“9 $# 

(#θãèx. ö‘ $# uρ yìtΒ tÏèÏ. §̈9$# ∩⊆⊂∪  

ا  ةقنع باتعلغ ة (ه ان نةرسعض دذرذص حعقق أزةثالر ظوي ةتنع ظ ان هةقعق ةنع اهللا نازعل قعلغ ) ي
نامازنع ظادا قعلعثالر، زاآاتنع بئرعثالر، رذآذ . 42نع بعلعص تذرذص يوشذرماثالرالشتذرماثالر، هةقعظار

   .43قعلغذحعالر بعلةن بعللة رذآذ قعلعثالر
   توساش توغرعسعدانتعتعش ؤة ظذنع يوشذرذشئؤعالشتذرعهةق بعلةن باتعلنع ظار

تذرعؤئتعش      اتعلنع ظارعالش ةن ب ةق بعل ذدعيالرنعث ه اال يةه اتعلنع   ه  ؤةاهللا تاظ ذرذص ب ةقنع يوش
يةنع اهللا نازعل قعلغان (هةقنع باتعلغا : تعدعن توسذص مذنداق دةيدذعظاشكارعلعماقحع بولغان نعي  

 الشتذرماثالر، هةقنع بعلعص تذرذص يوشذرماثالرعظار) هةقعقةتنع ظأزةثالر ظويدذرذص حعققان نةرسعضة
  . ق ظاشكارعالشقا بذيرذدعاهللا ظذالرنع ظعككع ظعشتعن تةثال توستع ؤة هةقنع ظوحذ

ذنع    ةتنعث مةزم ذ ظاي دةب اكهةققع ذمانعث    زةهه ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب داق ظعبن  مذن
  . رسعلةر هةق بعلةن باتعلنع، راست بعلةن يالغاننع ظارعالشتذرؤةتمةثال: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

داق د  ةتادة مذن دة ق ذنع هةققع ةتنعث مةزم ذ ظاي دذب علةر : ةي ذلمانالرمذ(س ذدعي ؤة ) س يةه
  . خرعستعظان دعنع بعلةن ظعسالم دعنعنع ظارعالشتذرعؤةتمةثالر
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 ذرماثالر ذرذص يوش ص ت ةقنع بعلع ع   ه ث دعن ث اهللا تاظاالنع الم دعنعنع علةر ظعس ةنع س  ي
ةيدا         أزلعرع ص اي ظ ن بولم كةن دع عدعن حىش ث اهللا تةرعص تعظان دعنعنع ذدعي ؤة خرعس ةنلعكعنع، يةه ظعك

  . بايان قعلدعتادعضة ظوخشاش ةهةسةنبةسرعمذ بذ هةقتة ق. ن دعن ظعكةنلعكعنع بعلعسعلةرقعلعؤالغا
 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة     مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق    

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ئلعص      : مذن ذ ظ ةيغةمبةر ؤة ظ ان ص ةآحع بولغ ةن ظةؤةتم علةر م س
د ع       آئلع ذنع قوللعرعثالردعك علةر ظ ذرماثالر، س ع يوش علةر بعلعمعثالرن علةر س ع بعلعس عغان دعنن
  . رعدعن تاصعسعلةرعلعرعثالردا يئزعلغان جايلبآعتا

دذظعبنع آةسعر مذنداق   ذرذص يوشذرماثالر: دةي ةتنعث مةنعسع  هةقنع بعلعص ت دئضةن ظاي
ص ناهةقنع تئخعمذ آأصةيتعش ظىحىن ظذنع ظازراق هةقعقةتنع يوشذرذ) انالرظستععيةهذدعي ؤة خر(سعلةر 

ا        عهةق بعلةن ظارعالشتذرذص ظوتتذر    ارقعلعق آعشعلةرنع توغرا يولدعن ظاداشتذرذص، دوزاخق غا قويذش ظ
  . ظئلعص بارعدعغان يولغا باشالص قويذشتعن حعقعدعغان زعياننع بعلعسعلةر، دئيعشعمذ توغرا بولعدذ

ع بئرعثالر، رذآذ قعلغذحعالر بعلةن بعللة رذآذ قعلعثالرنامازنع ظادا قعلعثالر، زاآاتن .  
ث   ذقاتعل اهللا تاظاالنع ثالر م ادا قعلع ازنع ظ ا   نام أزع آعت ةن س ة  بدئض ةن آعشعلةرض  بئرعلض

ار دععق ذيرذدع  . تعص دئيعلضةن دئ از ظوقذشقا ب ةن نام ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعل ذالرنع ص ةنع اهللا ظ . ي
 رعثالر اتنع بئ رذآذ .  ظذالرنع زاآاتلعرعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعشكة بذيرذدع      اهللا زاآ

دعن رذآذ عاهللا ظذالرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممةتلعر قعلغذحعالر بعلةن بعللة رذآذ قعلعثالر
ذثالر        . دعذقعلغان آعشعلةر بعلةن بعللة رذآذ قعلعشقا بذير        سعلةر  . يةنع سعلةر ظذالر بعلةن بعرضة بول

ذثالر           ذثالر     !مأمعنلةر بعلةن ظذالرنعث ظةث ياخشع ظعشلعرعدا بعللة بول  خذسذسةن نامازالردا بعللة بول
العمالر نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذشنعث ؤاجع   . دئدع  ةتنع آأصلعضةن ظ ذ ظاي كعضة دةلعل ع ظعكةنلبب

  . رعدذىقعلعص آةلت
 * * * * * * *  

 * tβρÞ ß∆ ù's?r& }¨$̈Ψ9 $# Îh É9ø9$$Î/ tβöθ |¡Ψs?uρ öΝ ä3 |¡àΡr& öΝ çFΡr& uρ tβθ è=÷G s? |=≈tGÅ3 ø9$# 4 Ÿξsù r& tβθ è= É) ÷ès? ∩⊆⊆∪  
ذآع، سعلةر آعتاب  ةنع (آعشعلةرنع ياخشع ظعشقا بذيرذص ظأزةثالرنع ظذنتذمسعلةر؟ هالب ي

  .44نع ظوقذص تذرعسعلةر، حىشةنمةمسعلةر )تةؤرات
  نع ظةيعبلةش توغرعسعداياخشع ظعشنع ظأزع قعلماي باشقعالرنع بذيرذش

ظع آعتاب بئرعلضةن آعشعلةر سعلةر باشقعالرنع ياخشعلعققا       : بذ ظايةتتة مذنداق دةيدذ    اهللا تاظاال 
بذيرذص ظأزةثالرنع ظذنتذص قالغعنعثالر قانداقمذ سعلةرضة اليعق آئلعدذ؟ باشقعالرنع قعلعشقا بذيرذغان        

ظذنعث ظعحعدعكع . ثالر بعلةن آعتاب ظوقذيسعلةرعالعتسعلةر بذ ه. ظعشالرغا ظأزةثالر ظةمةل قعلمايسعلةر
  . الرنع بعلعسعلةرباهللا تاظاالنعث بذيرذقلعرعغا سةل قاراص خاتالعق ظأتكىزضةن آعشعضة بولعدعغان ظازا

؟حىشةنمةمسعلةر رضة قعلغان ظعشالرنع ظويالص باقمامسعلةر، ظةضةر سعلةر ةثلةسعلةر ظأز يةنع
لةتتة  ث غةص ةثالر آ دعللعرعثالرنع دعن سةضةآلةشس ع ذصذظعكةنلعكع أزىثالر ظئحعالتت ذ . )1(رلذقتعن آ ب

دذر  دة ظاب ةتنعث مةزمذنع هةققع داق دئضةةزاق، قاظاي دذنتادنعث مذن ةت قعلع ظعسراظعل : لعكعنع رعؤاي

                                                 
  . هةقعقةتنع آأرةلمةسلعكعدذرعلنعث  بةلكع د،كع ظةمةسعبذ آذصذرلذق آأزنعث آأرةلمعضةنل) 1(
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ةقؤادارلعق قعل        ظةؤالدلعرع شقا ؤة ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا     ع آعشعلةرنع اهللا غا بويسذنذش ؤة اهللا غا ت
  . اهللا ظذالرنع ظةيعبلعدع) قعلغان شذ ظعشع ظىحىن. (ص ظأزلعرع ظذنعثغا ظةمةل قعلمعغان ظعدعبذيرذ

داق د      ذرةيج مذن ع ج ذددع ؤة ظعبن دة س ذنع هةققع ةتنعث مةزم ذ ظاي دذب ةن  : ةي اب بئرعلض آعت
ذير  قا ب از ظوقذش قا ؤة نام قعالرنع روزا تذتذش عقالر باش علةر ؤة مذناص قعالرنع قعلعش. يتتعذآعش قا باش

ذير ايتتعذب أزلعرع قعلم ذير.اهللا ظذالرنع ظةيعبلعدع) شذنعث ظىحىن. (غان ظعشنع ظ غان ذ ياخشعلعققا ب
  . آعشع شذ ياخشعلعقنع قعلعشقا باشقعالردعن بةآرةك ظالدعرعشع الزعم

 مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث      مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق    
ذآع، سعلةر . سعلةر ظأزةثالرنع ظذنتذص قالعسعلةر    يةنع   زةثالرنع ظذنتذمسعلةر ظأ«: قعلعدذ هالب
 يةنع سعلةر آعشعلةرنع تةؤراتنعث       ؟نع ظوقذص تذرعسعلةر، حىشةنمةمسعلةر  )يةنع تةؤرات (آعتاب 

أزةثالرنع ظذنتذيسعلةر    ،توسذيسعلةر خعالصلعق قعلعشتعن   ظعحعدعكع ؤةدعضة     يةنع تةؤراتنعث   ، لئكعن ظ
ضة تانعسعلةر،  صةيغةمبةرضة ظعشعنعشتعن ظعبارةت سعلةردعن ظالغان ظةهدع بةرضةنظعحعدعكع مةن خةؤةر
  . سعلةرؤالعنعع تدعندعن ظأضةنضةن نةرسعمعسعلةر ؤة مئنعث آعتابعمئنعث ؤةدةمنع بذز

ص،  يذقعرعقع آعشعلةرنعث باشقعالرنع ياخشعلعققا بذيرذ        ،لعرعنعث مةنعسع ظايةتاهللا تاظاالنعث بذ    
عغا          ا ظعش ان خات ذالرنعث قعلغ ةنلعكع ؤة ظ ذالرنع ظةيعبلعض ىن اهللا ظ انلعقع ظىح ذنع قعلمعغ أزلعرع ظ ظ

اهللا ظذالرنع هةرضعزمذ ياخشعلعقنع ظأزلعرع قعلماي ظذنعثغا        . دذنع بعلدىرع ظاضاهالندذرذش بةرضةنلعكع 
بذيرذش هةر بعر ظالعمنعث     حىنكع، ياخشعلعققا   . باشقعالرنع بذيرذغانلعقع ظىحىنال ظةيعبلعضةن ظةمةس 

ذرعيتع ذير.مةجب ئكعن ياخشعلعققا ب ذنعثعغان ظالعمنعث شذ ياخشعلعقذ ل أزعنع ظأزعنعث قعلعشع ظ   ظ
  . ظىحىن ياخشعدذر

سعلةرضة قعلعش مةنظع     : ةيدذ كاية قعلعص مذنداق د      ئاهللا تاظاال شذظةيعب ظةلةيهعسساالمدعن ه     
قولذمدعن آئلعشعحة تىزةشنعال  ) سعلةرنع( مةن صةقةت قعلغان نةرسعنع ظأزةممذ قعلعشنع خالعمايمةن،   

اردعمع بولغاندعال مذؤةصصةقعيةت قازعنااليمةن،          اهللا غا  ) هةممة ظعشتا  (خااليمةن، مةن صةقةت اهللا نعث ي
  . ))1تايعنعمةن ؤة ظذنعثغا يىزلعنعمةن

نعث توغرا عرملعسةلةص ؤة خةلةص ظالع. تذرب ؤاجع قعلعش ياخشعلعققا بذيرذش ؤة ظذنع   هةر قانداق   
ة بعرسع  تعنظعشنع قعلمعغانلعق ياخشع دةص قارعغان سأزعضة ظاساسةن بعر    ساقعت ) ضةدةندعن( يةن

  . بولذص آةتمةيدذ
ةد ظةب  ام ظةهم دذ  ؤاظعلنعث مذذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةن :ن تعدة ( م ذالغ ظىس ) ظ

ظوسمانغا ضةص قعلمامسةن؟      ) عشع بعر آ   (ظذسامعضة . ظذسامعنعث ظارقعسعدا معنضعشعص ظولتذراتتعم     
دع دذ    . دئ ةص قعلماي ذنعثغا ض ع ظ علةر مئن علةر، س أز     ؟دةص ظويالمس ذص س ع بول ذنعثغا بعرعنح ةن ظ  م

  نعث نامع  اهللا .ظئحعشتعن خالعمايدعغان ظعشتعن باشقا ظأزظارا هةر قانداق ظعش ظىحىن ضةص قعلعمةن            
ةن  ةم قعلعم ةن قةس االمدعن ، كعبعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ر   ص ةن بع يعن م دعن آئ نع ظاثلعغان ر ضةص بع

.  دئدع ،يمةن ئمةدعسع  لع باشلعق بولسعمذ، سةن آعشعلةرنعث ظعحعدعكع ظةث ياخش     ةظ، هةتتا   آعشعضة
علةر نع ظاثلع آعش ع ضةص االمدعن قايس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان ظعص ورعدعدعث؟غ ذ.  دةص س ةن  :ظ م

قعيامةت آىنع بعر آعشع «: عغان ظعدعم دةيدذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثل
 ظذ حعقعص آةتكةن ظىحةي  . ظاندعن ظذنعث ظىحةي باغرع حعقعص آئتعدذ. ص دوزاخقا تاشلعنعدذ  ىآةلتىرىل

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88سىرة هذد ) 1(
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عدا - اغرع ظةتراص عدا حأض ، ب مةن تئشع ظةتراص علةيدذ عظئشةك تأض ةندةك حأض دعن دوزاختعكع  . لعض ظان
ا نئمة بولدع؟ سةن بعزنع ياخشعلعققا بذيرذص، يامانلعقتعن        ظع صاالنع ساث  :  ظذنعثغا آئلعصآعشعلةر  

أزةم قعلمايتتعم     عظذ، مةن سعلةرنع ياخشعل      . توسايتتعثغذ؟ دةص سورايدذ    يامانلعقتعن   ؤةققا بذيرذص ظ
  . » دةص جاؤاب بئرعدذ، ظأزةم قعالتتعمتوسذص

لةن قعسسة سأزلةص     مةن قذرظاندعكع ظىح ظايةتنعث سةؤةبع بع      : ةيدذةظع مذنداق د  خظعبراهعم نة 
أزةثالرنع ظذنتذمسعلةر؟ : ظذ بولسا   . بئرعشنع يامان آأرعمةن   ذيرذص ظ آعشعلةرنع ياخشع ظعشقا ب
سعلةر ! ظع مأمعنلةر نع ظوقذص تذرعسعلةر، حىشةنمةمسعلةر )يةنع تةؤرات(هالبذآع، سعلةر آعتاب 

علةر؟     ز دةيس نع قعلعمع دعغان ظعش ىن قعلماي ة ظىح دة س (نئم ةنع ظةمةل ع  ي دعغان ياخش علةر قعلماي
علةر؟     ز دةيس اغزعثالردا قعلعمع ىن ظ ة ظىح الرنع نئم نع   . )ظعش دعغان ظعش علةرنعث قعلماي ز(س ) قعلعمع

سعلةرضة قعلعش مةنظع قعلغان 1( ()آأرىلعدعغان نةرسعدذر(دئيعشعثالر اهللا نعث دةرضاهعدا ظةث ظأح 
ةقةت      ةن ص ةن، م نع خالعمايم ذ قعلعش عنع ظأزةمم علة(نةرس نعال   ) رنعس عحة تىزةش دعن آئلعش قولذم

اردعمع بولغاندعال مذؤةصصةقعيةت قازعنااليمةن،          اهللا غا  ) هةممة ظعشتا  (خااليمةن، مةن صةقةت اهللا نعث ي
  . ظايةتلةردذردئضةن  ))2تايعنعمةن ؤة ظذنعثغا يىزلعنعمةن

 * * * * * * *  
 (#θãΖŠ Ïè tFó™$# uρ Îö9 ¢Á9 $$ Î/ Ïο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ®ΞÎ) uρ îο u Î7s3 s9 ω Î) ’ n?tã tÏèÏ±≈ sƒ ù: $# ∩⊆∈∪ tÏ% ©!$# tβθ‘Ζ Ýà tƒ Ν åκ ®Ξr& (#θà)≈ n=–Β 
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ذحعالر . ياردةم تعلةثالر) اهللا دعن(سةؤر قعلعش، ناماز ظوقذش ظارقعلعق  ناماز اهللا دعن قورقق
 .45دعن باشقعالرغا هةقعقةتةن مذشةققةتلعك ظعشتذر) حعالريةنع آةمتةرلعك بعلةن اهللا غا بويسذنغذ(

اهللا دعن قورققذحعالر صةرؤةردعضارعغا حوقذم مذالقات بولعدعغانلعقعغا ؤة اهللا نعث دةرضاهعغا حوقذم 
  .46قايتعص بارعدعغانلعقعغا جةزمةن ظعشعنعدذ

   توغرعسعدا قعلعش ؤة ناماز ظوقذش ظارقعلعق اهللا تاظاالدعن ياردةم تعلةشؤرسة
اال ةخت   اهللا تاظ ا ؤة ظاخعرةتنعث ب ةرنع دذني ة بةندعل ذ ظايةتت ساظادعتعضة ظئرعشعش ظىحىن  -ب

  .  قعلعش ؤة ناماز ظوقذش ظارقعلعق ياردةم تعلةشكة بذيرذيدذسةؤر
سعلةر ظاخعرةتنع تةلةص    : مذقاتعل ظعبنع هةييان بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دةيدذ             

ةرز  تا، ص تا دقعلعش ةرنع قعلعش ا ذظعبادةتل ةن جاص ةؤر -ح آةلض ة س ش مذشةققةتلةرض از قعلع  ؤة نام
نع           ةنلعك روزا تذتذش ةؤر دئض ةردعكع س ذ ي ذص، ب ةنلعك بول ةثالر دئض اردةم تعل ارقعلعق ي ذش ظ ظوق

  .  دئدع،سةؤر قعلعش دئضةنلعك روزا تذتذشنع آأرسعتعدذ: مذمذجاهعد. تعدذعسرآأ
شذثا رامعزان ظئيع سةؤر قعلعش  : ةيدذبع ؤة باشقعالر مذنداق د ذ قذرت دئيعلضعنعدةكهةدعستة 

  . ظئيع دةص ظاتالدع

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر3 ـــ ـ2سىرة سةص ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88سىرة هذد ) 2(
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ظعبادةتلةر  ـ  ظةمةل   سةؤر  شذثا ،سةت قعلعنعدذق ضذناهالردعن ظأزعنع تارتعش مةتعنسةؤر قعلعش
ةردة آةلت ر ي ةن بع ةنع سةؤر قعلعش. (اماز ظوقذشتذرسع نيظعبادةتنعث ظةث ظالع. دعلىرىبعل ةن  ي بعل

  . )سةت قعلعنعدذق ضذناهالردعن ظأزعنع تارتعش مة بعلةنبذنعث. لدعىرىماز ظوقذش بعر يةردة آةلتنا
ع ظةب ةتتابةهاتذظعبن ع خ ةر ظعبن ذم ظأم ذ ظةنه ةت  رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن

. لعشقعيعنحعلعق يةتكةندة سةؤر قع : سةؤر قعلعش ظعككع خعل مةنعنع بعلدىرعدذ بعرعنحعسع      : قعلعدذ
ا  : ظعككعنحعسع دعغان جاص دا آئلع مذشةققةتلةرضة سةؤر  -اهللا تاظاالنعث توسقان ظعشلعرعدعن يانغان

  . دعبايان قعلهةسةنبةسرع بذ توغرعدا ظأمةرضة ظوخشاش . ساؤابع ظةث حوث سةؤردذر بذ، عشقعل
ا ياردةمحعد          هةر قانداق   ناماز  بةزع ظالعمالر    اهللا .  دئدع ،ذرظعشتا تةؤرةنمةي تذرذش ظىحىن آاتت

ان قعل    تاظاال  ةردة نامازنعث ظةهمعيعتعنع باي ةد (: ئدعمذنداق د عص  تأؤةندعكع ظايةتل !) ظع مذهةمم
) تةظدعل ظةرآان بعلةن(تعالؤةت قعلغعن، نامازنع ) يةنع قذرظاننع(ساثا ؤةهيع قعلعنغان آعتابنع 

 اهللا نع ياد ظئتعش هةممعدعن ظوقذغعن، ناماز هةقعقةتةن قةبعه ظعشالردعن ؤة ضذناهالردعن توسعدذ، 
ظعشعثالرنع بعلعص ) هةممة(تقان اظذلذغدذر، اهللا قعلعؤ) عبادةتتعنيةنع ظذنعثدعن باشقا هةممة ظ (

  . تذرعدذ
  دئضةن ظالماشتعن   “ظذ” ظايةتتعكعدئضةن   هةقعقةتةن مذشةققةتلعك ظعشتذر ظذ  اهللا تاظاالنعث 

ذمكع    ع م ان بولذش ةت قعلعنغ از مةقس اآع ننام ةت    ، ي عيةت مةقس ةن ؤةس أزلةص ظأتىلض دا س يذقعرع
ذمكعن   عمذ م ان بولذش ةت قعل   . قعلعنغ ع مةقس ع بعرس دعن قايعس ع    عبذنعث ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذن، ب نس

ان قعلعن، سعزآع ـ شىبهع    شةك: مذنداق دئضةنلعك بولعدذ دا باي اآع يذقعرع غان ؤةسعيةت اهللا ناماز ي
  . نلةردعن باشقعسعغا هةقعقةتةن ظئغعر آئلعدذتاظاالنعث حىشىرضةن آتابعغا هةقعقعي ظعشةنضة

 دعغانلعقعغا ذالقات بولع ذم م ارعغا حوق ذحعالر صةرؤةردعض ن قورقق ذالر  اهللا دع ةنع ظ اهللا (ي
  . لعرعنعث اهللا تةرعصعضة قايتعدعغانلعقعنع بعلعدذقعيامةت آىنع ظأز) ا ظعشةنضةنلةرحىشىرضةن آعتابق

 ايتع ؤة ذم ق اهعغا حوق دعغانلعقعغا جةزمةن ظعشعنعدذ اهللا نعث دةرض يةنع ظذالرنعث    ص بارع
 اهللا ظذ ظعشالردا ظأزعنعث ظادعللعقع .)بعلعدذ(نع عظعشعلعرعنعث اهللا تاظاالنعث خاهعشعغا قايتعدعغانلعق    

دذ   أآىم قعلع ة ه ةن خالعغعنعح يعن اهللا تةر  . بعل ةندعن آئ ذالر ظألض ذثا ظ دعغانلعقعنع ؤة ش ة قايتع  عصعض
ان  ا   ظأزلعرنعث قعلغ ان بولس ةل قعلغ اراص ياخشع ظةم اتظةمةللعرعضة ق ان  مذآاص ةل قعلغ ان ظةم ، يام

شقا ظالدعراص   ع ياخشع ظعشالرنع قعل  عغا حعن دعلعدعن ظعشةنضةحكة    دعغانلعقلع بولسا يامان جازا بئرع    
  . يامان ظعشالردعن ظاسانال قول ظىزدع

 * * * * * * *  
 û É_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ üó  Î) (#ρã ä.øŒ$# z ÉL yϑ ÷èÏΡ û ÉL ©9 $# àMôϑ yè ÷Ρ r& ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ÏoΤ r&uρ öΝ ä3çG ù= Òsù ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊆∠∪   

تامام جاهان ) بعر زامانالردا(سعلةرضة بةرضةن نئمعتعمنع ؤة سعلةرنع !ظع ظعسراظعل ظةؤالدع
  . 47ظةهلعدعن ظىستىن قعلغانلعقعمنع ياد ظئتعثالر

  ظارتذق قعلغانلعقعنع ظذالرغا ظةسلعتعش توغرعسعدا باشقا ظىممةتلةردعن  ظعسراظعل ظةؤالدعنع
اال ة  اهللا تاظ ذ ظايةتت ةؤالدعغاب راظعل ظ ا بظعس ذالرنعث ظات ةو ظ ا بةرض ةرنع ؤعلعرعغ ن نئمةتل

لعتعدذ ذالرنع. ظةس انلعقع  ظ ذق قعلغ دا ظارت ة قارعغان عدعكع آعشعلةرض أز زامانعس ث( ظ ) اهللا تاظاالنع
  . ةنلعكع ؤة ظذالرغا آعتابالر حىشىرضةنلعكعدذرظذالرنعث ظعحعدعن صةيغةمبةر ظةؤةتك
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دا مذشذنداق شةرةصكة      (ظذالرنع : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      يةنع ظذالرنعث ظةينع زامان
ةنلعكعنع  ق ظعك ذرذص  ) اليع ص ت دعكع (بعلع أز زامانع دذق  ) ظ ذق قعل دعن ظارت ان ظةهلع أز )1( جاه ظ

اد قعلعثالر،            ! ظع قةؤمعم   «: ؤاقتعدا، مذسا ظأز قةؤمعضة ظئيتتع     اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ي
ثالردا   دا ظعحع أز ؤاقتع دعغان (اهللا ظ ا يئتةآلةي وغرا دعنغ علةرنع ت ا  ) س ةيغةمبةرلةرنع بارلعقق ذن ص نذرغ

ا خوجا قعلدع(سعلةردعن صادعشاهالر قعلدع . آةلتىردع أزةثالرنع ظأزةثالرغ ةنع ظ سعلةرضة جاهان ). ي
ئح  دعن ه ةن  ظةهلع ة بةرمعض ذتالرنع       ( آعشعض رعش، بذل ئحعص بئ ول ظ عدعن ي رعص ظوتتذرس انع يئ دةري

  . )2(نئمةتلةرنع بةردع) سايعؤةن قعلعص بئرعش، ظاسماندعن يئمةآلعك حىشىرىص بئرعش قاتارلعق
ث  علةرنع اهللا تاظاالنع ع ؤة س انالردا (نئمعتعمن ر زام تىن ) بع دعن ظىس ان ظةهلع ام جاه تام

انلعقعمنع ي  ثالرقعلغ ةن  اد ظئتع دة دئض ايعتع هةققع داق ف ظةبذجةظظ ةنعث مذن ةر رازع، ظةبذظالعي
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةؤالدع : دئض راظعل ظ دا ظعس ةينع زامان ةيغةمبةرلعك ؤة  غظ اهلعق، ص ا صادعش

  . مذقةددةس آعتابالرنع بئرعش ظارقعلعق شذ زاماننعث ظةهلعدعن ظىستىن قعلدع
  عن ظارتذق ظعكةنلعكع توغرعسعداعدد ظةؤالث ظعسراظعلنعث ظىممعتعمذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع

ةك عز  ـ               ش راظعل   ، آعشىبهعس ع ظعس االمنعث ظىممعت ةد ظةلةيهعسس دعن  ظةؤالدعمذهةمم
ذر اال . هأرمةتلعكت ع، اهللا تاظ ة   حىنك ذ ظىممةتك ص  ب اب قعلع داق خعت دذمذن ةد  (: دةي ع مذهةمم ظ

 ياخشعلعققا بذيرذص يامانلعقتعن ،ىن ظوتتذرعغا حعقعرعلغانسعلةر ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىح  !) ظىممعتع
علةر  ع ظىممةتس ةث ياخش دعغان ظ ان ظئيتع ا ظعم عدعغان اهللا تاظاالغ اب . توس ةهلع آعت ةر ظ ةنع (ظةض ي

اراالر  ذدعيالر، ناس ا  ) يةه ان ظئيتس ان ؤةه    (ظعم ل قعلعنغ االمغا نازع ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ة عي يض
ظذالرنعث ظعحعدة مأمعنلةرمذ    . ظةلؤةتتة ياخشع بوالتتع  ) دذنيا ؤة ظاخعرةتتة  (، ظذالر ظىحىن    )ظعشةنسة

  . ))3بار، ظذالرنعث تولعسع صاسعقالردذر
داق  االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذص علةر «: دةي علةر 70س علةر، س ةن ظذحرعشس ةت بعل  معلل

 نذرغذنلعغان  هةقتة بذ  . »دذر سعلةر عكهأرمةتلعظةث  ظذالرنعث ظةث ياخشسع ؤة اهللا تاظاالنعث ظالدعدا        
  .  خالعسا ظذ هةدعسلةرنع آئيعنكع بابالردا سأزلةص ظأتعمعزاهللا تاظاال. هةدعسلةر بار

 * * * * * * *  
 (#θà)̈? $# uρ $ YΒ öθtƒ ω “ Í“ øg rB ë§øtΡ tã <§ø̄Ρ $ Z↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© Ÿω uρ ä‹ s{÷σãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Α ô‰tã Ÿω uρ 
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آعشع آعشعضة ظةسقاتمايدعغان، هئح آعشعنعث شاصاظعتع قوبذل قعلعنمايدعغان، هئح آعشعدعن 
ذالر فعدعية ةر ( ظئلعنمايدعغان، ظ عرالر ؤة ضذناهكار بةندعل ةنع آاص شةلمةيدعغان عياردةمضة ظئر ) ي

   .48آىندعن قورقذثالر

                                                 
  .  ـ ظايةت32سىرة دذخان ) 1(
  .  ـ ظايةت20سىرة ماظعدة ) 2(
 .  ـ ظايةت110سىرة ظال ظعمران ) 3(
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اال  ذقعرعقعي ةردة اهللا تاظ ةؤالدع  ظايةتل راظعل ظ لعتعص      ظعس ةتلعرعنع ظةس ةن نئم ث بةرض غا ظأزعنع
تعن ظاضاهالندذرذشقا بشذنعث ظارقعسعدعنال بذ يةردة قعيامةت آىنع ظذالرغا بولعدعغان ظازا. ظأتكةن ظعدع

  . بذ هةقتة اهللا تاظاالنعث نذرغذن ظايةتلعرع بار. باشلعدع
 ))1نع ظىستعضة ظااللمايدذ  هئحبعر ضذناهكار ظادةم بعراؤنعث ضذناهع  : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   

عغا   ظ قعالرغا قارعش ذنعث باش دذآع، ظ الع بولع ر ه ث بع ةر ظادةمنع دة ه الع(ذ آىن ذ ه ار ) ش ي
بذيرذقلعرعنع ظورذنالش، مةنظع قعلغان ظعشالردعن      (صةرؤةردعضارعثالرغا   ! ظع ظعنسانالر   ))2بةرمةيدذ

ظاتا بالعسعغا ) ظذ آىندة (ن قورقذثالرآع،   تةقؤادارلعق قعلعثالر، شذنداق بعر آىندع    ) حةآلعنعش بعلةن 
   ))3ظةسقاتمايدذ، بالعمذ ظاتعسعغا ظةسقاتمايدذ

شاصاظةت قوبذل قعلعنمايدعغانلعقع ؤة ظذالرغا ياردةم بئرعلمةيدعغانلعقع ، آاصعرالردعن فعدعية
  توغرعسعدا

هئح آعشعنعث شاصاظعتع قوبذل قعلعنمايدعغان ل قعلعنمايدذيةنع آاصعرالردعن شاصاظةت قوبذ، 
ايدا بةرمةيدذ     : دةيدذ مذنداق   هةقتةاهللا بذ   . دئضةنلعكتذر اظعتع ظذالرغا ص شاصاظةت قعلغذحعالرنعث شاص

ن          ( ةهلع زئمع ىتىن ظ ذالرغا ص دذ، ظ اظةتحع بولماي دعغان شاص دعن قذتقذزع ث ظازابع ذالرنع اهللا نع ةنع ظ ي
اهللا دوزاختعكع آعشعلةرنعث    )4()عنمايدذ شاصاظةت قعلغان تةقدعردعمذ، ظذالرنعث شاصاظعتع قوبذل قعل       

دع  داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ وق  : ظةهؤالع ذحعالر ي اظةت قعلغ ة شاص ئقعن  شذنعث ظىحىن بعزض ؤة ي
  . ))5دوستمذ يوق
 عدعن ئح آعش ةه دعغانفعدعي ذنعثغا    ظئلعنماي ةنع ظ عرالرنعث(ي ذل  فعدعية) آاص ع قوب س

دذ اال. قعلعنماي ذ  اهللا تاظ ةب دذداق  مذنهةقت ذص   : دةي عر بول عزآع، آاص تعن (شىبهعس ة قعلماس ) تةؤب
ةر   دعن ي ةن ظألضةنلةرنعث هئحبعرع ذن  آذفرع بعل دعغان ظالت ةيىزعضة بعر آئلع ذل فعدعي  بةرسعمذ قوب
ا قالعدذ        ارلعق نةرسعلةر، يةنة شذنعثدةك       )6( قعلعنمايدذ، ظةنة شذالر قاتتعق ظازابق ةر يىزعدعكع ب ي

دعغان ة آئلع ر هةسس ع  بع ةت آىن ذالر قعيام ذص، ظ عرالرنعث بول علةر آاص دعن  )اهللا( نةرس ث ظازابع نع
قوبذل قعلعنمايدذ،   ) يسع بذ فعد (ةن تةقدعردعمذ، ظذالرنعث    قذتذلذش ظىحىن ظذنع فعدعية قعلعص بةرض          

ا دذحار بولعدذ      ظةنة  .  بةرسعمذ قوبذل قعلعنمايدذ   فعدعية ظذ هةر قانداق    )7( ظذالر قعينعغذحع ظازابق
دعغانالردذر شذال ةيلعدعن هاالك بولع عرالردعن بى)8( ر قعلمعشلعرع تىص ىن سعلةردعن ؤة آاص ةض  فعدعي

  .))9!ظئلعنمايدذ، جايعثالر دوزاختذر، دوزاخ سعلةرضة ظةث اليعقتذر، دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي
اال ذالر صةيغةمب ، اهللا تاظ ةر ظ ة ةظةض ا ظةضةشمع  ؤةرض ةن دعنغ ئلعص آةلض ةيغةمبةر ظ ةت   ص ة قعيام س
، ظذالرغا هةر قانحة يئقعن آعشعنعث يئقعنحعلعقعمذ ؤة       شذ هالعتعدة آةلسة  غا  نعث ظالدع آىنع اهللا تاظاال  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة فاتعر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع37 ةةبةسسىرة ظ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع33سىرة لوقمان ) 3(
  .  ـ ظايةت48سىرة مذددةسسعر ) 4(
  . لةر ـ ظايةت101 ــــ ـ100سىرة شذظةرا ) 5(
  . نعث بعر قعسمع ـ ظايةت91سىرة ظال ظعمران ) 6(
  .  ـ ظايةت36سىرة ماظعدة ) 7(
  . ر قعسمع ـ ظايةتنعث بع70سىرة ظةنظام ) 8(
  .  ـ ظايةت15سىرة هةدعد ) 9(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 123                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ذق دعغانلعقعنع    ظابرذيل ايدا قعلماي اظعتعمذ ص ان شاص عنعث قعلغ ذن   ،  آعش قعحة ظالت ن توش ة زئمع  فعدعي
د     دعغانلعقعنع بعل ذل قعلعنماي ذالردعن قوب عمذ ظ ذ  اهللا تا. ردعىبةرس اال ب ة ظ داق دهةقت دذمذن ع : ةي ظ

ةر  ودا  ! مأمعنل تلذق ؤة  -س ئتعق، دوس عز ( س ث ظعزنعس ع   ) اهللا نع دعغان آىن اظةت بولماي ةنع (شاص ي
ع ةت آىن ز رعز  ) قعيام ة بع ذرذن، سعلةرض تعص آئلعشتعن ب ال  عيئ ةن م ةردعن -ق قعلعص بةرض  مىلىآل

  . )1(سةرص قعلعثالر) ياخشعلعق يوللعرعغا(
 شةلمةيدعغان آىندعن قورقذثالرعياردةمضة ظئر)  آاصعرالر ؤة ضذناهكار بةندعلةريةنع(ظذالر 

آعشعمذ ظذالرغا   هةر قانداق يىز ظابرذيلذق  ظذالرنعث ظعحعدعن بوالمدذ ياآع باشقعالردعن بوالمدذ      يةنع
  . ياردةم بئرعص ظذالرنع اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن قذتذلدذرالمايدذ

دذ د مذنداق هةقتة اهللا بذ   ازابنع دةصظع قعلعدعغان  ) (يةنع ظعنساندعن  (ظذنعثدعن  : ةي هئح ) ظ
هئحقانداق آعشع . يةنع اهللا آاصعردعن فعدعية ؤة شاصاظةت قوبذل قعلمايدذ ))2آىح ؤة ياردةمحع يوقتذر

عدعن         ار بولذش ا دذح ذنعث ظازابعغ دذ ؤة ظ عنع قذتذلدذرالماي دعن بعرةرس ث ظازابع اهللا تاظاالنع
  . ساقلعيالمايدذ
صاناه بوالاليدعغان ؤة ظذنعثغا قارشع هئح        ) ظعلتعجا قعلغانالرغا (:  مذنداق دئدع  هةقتةاهللا بذ   

دعغان   اناه بواللماي ة ص ةدع    )3( نةرس ةر ظةه دة ه ذ آىن انالرنع  (ش عيلعق قعلغ ا ظاس اهللا ) اهللا غ
نئمعشقا  «: ظذالرغا )4( هةمدة هئح ظةهةدع اهللا باغلعغاندةك باغلعمايدذ    . جازالعغاندةك جازالعمايدذ 

بةلكع ظذالر  )دئيعلعدذ(»  بعرعثالرغا ياردةم قعلمايسعلةر؟ - بعر) دذنيادعكع هالعتعثالرغا ظوخشاش  (
ظذالرنعث خذداغا يئقعن قعلعدذ دةص اهللا دعن        ) ظذالرغا ظازاب آةلضةندة   )5( )بىضىن بويسذنغذحعالردذر 

  . ))6عدع؟باشقا تذتقان مةبذدلعرع ظذالرغا نئمعشقا ياردةم قعلم
ذثالرعياردةمضة ظئر دعن قورق ةنع شذ آىنع  شةلمةيدعغان آىن دة(ي ذالرغا ) قعيامةت آىنع ظ

اردةم      عشاصاظةت قعلغذحع بولمعغ  نعدةك ؤة ظذالردعن فعدعية قوبذل قعلعنمعغاندةك ظذالرغا هئحقانداق ي
دذ ر . بئرعلمةي دة بع ةت آىنع ش    ـ        قعيام اظةت قعلع ع ؤة شاص ث يئقعنحعلعق ة   بعرعنع ر بعرسعض ؤة بع

) ظذ آىندة (ضةقاتارلعق ظعشالرنعث هةممعسع) ؤئلعشعدعن قذتذلدذرعاهللا تاظاالنعث ظازاب(ياردةملعشعش 
اردعمع           ذحعالرنعث ي اردةم قعلغ اظعتع ؤة ي ذحعالرنعث شاص اظةت قعلغ دا شاص ذنعث ظالدع ش ظ أآىم قعلع ه

ا   هئحقانداق صايدا بةرمةيدعغان ناهايعتع قةهرعلعك ؤة ظادعل زات        ، ظذ . مةنسذص بولعدذ   ) اهللا تاظاالغا  (ق
  . بعر ياخشعلعققا نةححة هةسسعلةص مذآاصات بئرعدذ. بعر يامانلعققا بعر يامانلعقنعث جازاسعنع بعرعدذ

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع254سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةت10سىرة تارعق ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع83معنذن ظسىرة مأ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر26 ـ 25سىرة فةجر  )4(
  . لةر ـ ظايةت26 ـ 25ففات اسىرة س) 5(
  . عر قعسمع ـ ظايةتنعث ب28سىرة ظةهقاف ) 6(
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öΝ ä.u !$ |¡ÏΣ 4 ’ Îûuρ Νä3Ï9 s̈Œ Ö Iξ t/ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ×ΛÏà tã ∩⊆∪ øŒ Î)uρ $uΖ ø% u sù ãΝä3 Î/ u ós t7ø9 $# öΝ à6≈ uΖ øŠpgΥr' sù !$ sΨ ø% { øî r&uρ tΑ# u 

tβöθ tã ó Ïù óΟ çFΡ r&uρ tβρá ÝàΨs? ∩∈⊃∪   

ذللعرعثالرنع بوغذزالص، قعز  ظعشقا (لعرعثالرنع ظأز ؤاقتعدا سعلةرنع قاتتعق قعينعغان، ظوغ
بذ، صةرؤةردعضارعثالرنعث . تعرعك قالدذرغان صعرظةؤن ضذرذهعدعن سعلةرنع قذتقذزدذق) سئلعش ظىحىن

دا دئثعزنع  .49حوث سعنعقع ظعدع ) ياخشع ظادةم بعلةن يامان ظادةمنع ظاجرعتعدعغان ( أز ؤاقتع ظ
ىص، قذرذق يول هاسعل قعلعص، يةنع دئثعزنعث سىيعنع ظوتتذرعدعن بأل(يئرعص سعلةرنع قذتقذزدذق 

  .50ؤة صعرظةؤن ضذرذهعنع آأز ظالدعثالردا غةرق قعلدذق) شذ يةردعن سعلةرنع ساالمةت ظأتكىزدذق
ذغا  ظذنعث ظادةملعرعنع سغانلعقع، صعرظةؤن ؤةعرظةؤندعن قذتذلدذرظةؤالدعنع ص ظعسراظعل 

   توغرعسعداغانلعقعغةرق قعل
ظع ظعسراظعل ظةؤالدع مئنعث سعلةرضة بةرضةن نئمةتلعرعمنع      : ةيدذبذ ظايةتتة مذنداق د    اهللا تاظاال 

ظذالر سعلةرضة    . قذتقذزدذم ) عرظةؤن ؤة ظذنعث ظادةملعرعدعن    صيةنع  ( مةن سعلةرنع ظذالردعن     !ظةسلةثالر
  . تعتقاتتعق ظازابنع تئتع

ازابالشقا صعرظةؤن بعر آىنع قورقذنحلذق حىش آأرعدذ ؤة شذنعثدعن آئيعن ظعسراظعل ظةؤالدعنع ظ
ظذ آأرضةن حىشعدة بةيتذل مذقةددةستعن بعر ظوت حعقعص، ظذ ظوتنعث معسعردعكع ظعسراظعل             . باشاليدذ

ظذ حىشنعث تةبعرع . ظةؤالدلعرعنعث ظأيلعرعدعن باشقا معسعرلعقالرنعث ظأيلعرعضة آعرضةنلعكعنع آأرعدذ
ةؤالدع     ص راظعل ظ ع ظعس ذص آئتعش ذمران بول اهلعقنعث ض ر  لعقعرظةؤن صادعش دا  بع عنعث قولع آعش

دذ  ةنلعكعنع بعلدىرع داق    . ظعك ةردة مذن ةزع رعؤايةتل ةن ب مذ آةلض ة     : دةص ق بعلل دا داؤاملع ذنعث يئنع ظ
أزلعرع ظىحىن حوث بعر دألةت قذرذص بئرعدعغان بعر                    ذتذر دعغان يئقعنلعرع ؤة ظعسراظعل ظةؤالدلعرع ظ

ذر    ىص ت عنع آىت دعن حعقعش ث ظعحع عنعث ظأزلعرعنع دذ ؤاتقانلعقنذآعش أزلةص بئرع ذنعثغا س ذ . ع ظ ش
العالرنع    ذ ظةؤالدعدعن ت ظعسراظعل ) اهللا ظذنعثغا لةنةت قعلسذن(ؤاقعتتعن باشالص صعرظةؤن   غذلغان قعز ب

كة ؤة  العنع ظألتىرىش ذل ب داق ظوغ ةر قان ذلغان ه دعن توغ ذالرنعث ظعحع ةي، ظ راظعل  ظألتىرم ظعس
  .  بذيرذيدذقاشظةؤالدلعرعنع ظةث جاصالعق ؤة ظةث صةس ظعشالرغا سئلع

شام بعلةن رذمنعث هةر قانداق آاصعر صادعشاهلعرعغا، آعسرا دئضةن      قةيسةر دئضةن ظعسم    خذددع  
ظعسعم صارسنعث صادعشاهلعرعغا، تىبية دئضةن ظعسعم يةمةنلعكلةرنعث آاصعر صادعشاهلعرعغا، نةجاشع    

ةنعث(دئضةن ظعسعم هةبةشعستاننعث  ذلغان ظعس) ظئفذفعي عرظةؤن دئضةن عمدةك، صادعشاهلعرعغا قوي ص
  . دذر بئرعلضةن ظاتالغذعغاصادعشاهنعث آاصعر  معسعرمذظعسعم

ذ، صةرؤةردعضارعثالرنعث : ظعبنع جةرعر اهللا تاظاالنعث    ادةمنع (ب ةن يامان ظ ادةم بعل ياخشع ظ
صعرظةؤننعث ظادةملعرعنعث : دةيدذ مذنداق ظايعتع هةققعدة دئضةن حوث سعنعقع ظعدع) ظاجرعتعدعغان

  . ؤاثالرنع قذتقذزغانلعقعمعز سعلةرضة بولغان حوث نئمةتتذروبـ دعن سعلةرنعث ظاتا عابظاز
ذزدذق اهللا تاظاالنعث   دا دئثعزنع يئرعص سعلةرنع قذتق أز ؤاقتع ةنع دئثعزنعث سىيعنع (ظ ي

ؤة صعرظةؤن ) ظوتتذرعدعن بألىص، قذرذق يول هاسعل قعلعص، شذ يةردعن سعلةرنع ساالمةت ظأتكىزدذق
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ذرذ دذق ض ةرق قعل دعثالردا غ أز ظال ةن هعنع آ ث مةنعسع  دئض عرظةؤننعث  : ظايعتعنع علةرنع ص ز س بع
حعقعص بولغاندعن آئيعن، ) معسعردعن(ظادةملعرعدعن قذتذلدذردذق، سعلةر مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن 

. دذقبعز سعلةرضة دئثعزنع يئرعص يول ظئحعص بةر            . حعقتع) آةينعثالردعن(صعرظةؤن سعلةرنع ظعزدةص    
ةردذق ( وختعتعص دئثعزنعث ظعحعدعن سعلةر ماثدعغان يول قعلعص ب ةنع دئثعزنعث سىيعنع ت بعز ) ي

ذزدذق   ذالردعن قذتق علةرنع ظ مةنلعرعنعثالر     . س ع ؤة دىش كعن تئصعش ث تةس علةرنعث دعللعرعثالرنع  غاس
رغا قاراص تذرغان قاتتعق ظاهانةت قعلعش ظىحىن بعز ظذالرنع سعلةرنعث آأز ظالدعثالردا ياآع سعلةر ظذال

  . حئغعثالردا سذغا غةرق قعلدذق
  ظاشذرا آىنع روزا تذتذش توغرعسعدا

ظعبنع   ،ظعمام ظةهمةد. ظعسراظعل ظةؤالدعنع صعرظةؤندعن قذتذلدذرغان آىنع ظاشذرا آىنع ظعدع        اهللا
ذمانعث  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله دذ ظابب ان قعلع ةنلعكعنع باي داق دئض اال:  مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس م ص

أردع  ذؤاتقانلعقعنع آ دة روزا تذت ذ . مةدعنعضة آةلضةن يةهذدعيالرنعث ظاشذرا آىنع ذالردعن(ظ سعلةر ) ظ
ىن ذؤاتقان آ ىن،روزا تذت ع آ ور؟ قايس ذالر. دعع دةص س ةؤالدعنع  : ظ راظعل ظ ىن، اهللا ظعس ع آ ذ ياخش ب

صةيغةمبةر  . اب بةردع دىشمةندعن قذتقذزغان آىن، بذ آىندة مذسا ظةلةيهعسساالم روزا تذتقان دةص جاؤ                
االم ةن  «: ظةلةيهعسس ةآرةك هةقلعقم علةردعن ب قا س عنع قعلعش ان ظعش انعث قعلغ ةن مذس دع» م . دئ
ةن ع روزا ت شذنعث بعل ذ آىن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ قا  ذتت ص دة روزا تذتذش ذ آىن قعالرنعمذ ظ ع ؤة باش

   . بذيرذدع
  . الر رعؤايةت قعلغانة قاتارلعقظعبنع ماجبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، ظعمام مذسلعم، نةسةظع ؤة 
 * * * * * * *  

 øŒÎ)uρ $ tΡ ô‰tã¨uρ # y›θãΒ zŠÏèt/ ö‘ r& Z's# ø‹s9 §ΝèO ãΝè? õ‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôfÏèø9 $# .ÏΒ Ïν Ï‰ ÷èt/ öΝçFΡ r& uρ šχθßϑ Ï=≈sß ∩∈⊇∪ §ΝèO $tΡ öθxtã 

Νä3Ψtã .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9¨sŒ öΝä3̄=yès9 tβρã ä3ô±n@ ∩∈⊄∪ øŒ Î)uρ $ sΨ ÷s?#u  y›θãΒ |=≈tG Å3 ø9$# tβ$s% ö àø9$# uρ öΝä3̄= yès9 tβρß‰ tG ÷κsE ∩∈⊂∪  

ظذ . ؤةدة قعلدذق) آىتكةندعن آئيعن تةؤراتنع نازعل قعلعشنع( آئحة 40ظأز ؤاقتعدا مذسا غا 
شذنعثدعن . 51سعلةردعن ظايرعلغاندعن آئيعن، ظأزةثالرغا زذلذم قعلعص، موزاينع مةبذد قعلعؤالدعثالر

ظأزؤاقتعدا سعلةرنع هعدايةت تاصسذن دةص،  .52 شىآىر قعلسذن دةص، سعلةرنع ظةصذ قعلدذقآئيعن،
  .53بةردذق) يةنع تةؤراتنع(مذسا غا هةقنع باتعلدعن ظايرعغذحع آعتابنع 

   موزايغا حوقذنغانلعقع توغرعسعدا ظعسراظعل ظةؤالدعنعث

اال  دذ   اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ ظايةتت قان : ب االم    40ؤةدة قعلعش ا ظةلةيهعسس ذص مذس ىن توش  آ
ن ظأزعنعث صةرؤةردعضارع بعلةن ؤةدة قعلعشقان يةرضة آةتكةندعن آئيع) تةؤراتنع ظئلعص آئلعش ظىحىن(

ؤئتعشتعن ظعبارةت مئنعث سعلةرضة قعلغان ى ضذناهعثالرنع آةحىرشتةكسعلةرنعث موزايغا ظعبادةت قعلع
 ظايرعيدعغان آعتابنع نعشعثالر ظىحىن توغرا بعلةن خاتادايةت تئصع عمعتعمنع ظةسلةثالر، سعلةرنعث ه   نع
ةؤراتنع( ةنع ت لةثالر) ي ع ظةس ع رةهمعتعمن ةن ؤاقتعمعزدعك ش.بةرض ادةت قعلع ا ظعب ذالرنعث موزايغ   ظ

  .  ظذالر دئثعزدعن حعقعص بولغاندعن آئيعن سادعر بولغانخاتالعقع
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دع     داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ةؤالدعنع  : اهللا تاظ راظعل ظ ز ظعس ذلزذم(بع دعن ) ق دئثعزع
بعزضعمذ  ! ظع مذسا  «: ظأتكىزىؤةتتذق، ظذالر بذتلعرعغا حوقذنذؤاتقان بعر قةؤمنعث يئنعدعن ظأتكةندة   

ادان قةؤم     «: مذسا .  دئدع  »ظذالرنعث بذتلعرعغا ظوخشاش بذت ظورنعتعص بةرضعن           سعلةر هةقعقةتةن ن
ارلعق      نذهنعث قةؤمع ظا  (شىبهعسعزآع، بعز    ))1 دئدع »ظعكةنسعلةر ) د، سةمذد ؤة لذتنعث قةؤمع قات

نعث دعللعرعغا   )يةنع ظعسراظعل ظةؤالدع   (ظعلضعرعكع ظىممةتلةرنع هاالك قعلغاندعن آئيعن، آعشعلةر    
دعغان( ةتنع آأرع ذالر ؤةز  ) هةقعق دذق، ظ ةت قعل ةت ؤة رةهم ذالرغا هعداي رعص، ظ ذر بئ عهةت -ن  نةس

  . )2(ةردذقب) يةنع تةؤراتنع(ظالسذن دةص، مذساغا آعتابنع 
 * * * * * * *  

 øŒÎ) uρ tΑ$s% 4 y›θãΒ ÏµÏΒ öθ s)Ï9 ÏΘöθ s)≈tƒ öΝ ä3¯ΡÎ) öΝ çFôϑ n= sß Ν à6|¡àΡr& ãΝä. ÏŒ$sƒ ÏkB$$ Î/ Ÿ≅ôf Ïèø9 $# (# ûθç/θçG sù 4’ n< Î) 

öΝ ä3Í←Í‘$t/ (#ûθ è= çFø% $$sù öΝ ä3|¡àΡr& öΝä3 Ï9 s̈Œ Ö öyz öΝä3 ©9 y‰ΨÏã öΝ ä3Í←Í‘$t/ z>$tG sù öΝä3ø‹ n= tã 4 … çµ̄Ρ Î) uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩∈⊆∪  

أز قةؤمعضة دا مذسا ظ أز ؤاقتع ةؤمعم«: ظ ع ق ةن  !ظ ذد قعلعص، هةقعقةت سعلةر موزاينع مةب
ظأزةثالرغا زذلذم قعلدعثالر، ياراتقذحعثالرغا تةؤبة قعلعثالر، موزايغا حوقذنمعغانالر حوقذنغانالرنع 

ذن دع» ظألتىرس ذحعثالرنع . دئ ش ياراتق داق قعلع عدذر مذن ىن ياخش علةر ظىح اهعدا س اهللا . ث دةرض
دع ذل قعل ةثالرنع قوب ايعتع . تةؤب دذر، ناه ذل قعلغذحع ذ قوب ةن بةآم ةؤبعنع هةقعقةت اهللا ت

   .54مئهرعباندذر
   توغرعسعدا بولغانلعقع  ظألتىرىشبعر ـ بعرعنع نعثنعث تةؤبعسع ظةؤالدع ظعسراظعل

ة قعلعشع ( ألتىرىص تةؤب أزلعرعنع ظ ةؤالد االنعثاهللا تاظ) ظ ا لعرعغاظعسراظعل ظ ذالرنعث موزايغ  ظ
بذ  . ظعبادةت قعلعص ظأتكىزىص سالغان ضذناهعدعن صاآلعنعشع ظىحىن بةرضةن تةؤبة قعلعش ظذسذلعدذر            

دذ    داق دةي رع مذن دة هةسةنبةس ةت هةققع ع    : ظاي ادةت قعلعش ا ظعب ةؤالدلعرعنعث موزايغ عراظعل ظ ظس
ا ظةلةيه  دا مذس ا آةحكةن ؤاقتع ان   دعللعرعغ أزنع قعلغ دعكع س ذالرغا يذقعرع ةن (عسساالم ظ شذنعث بعل

اهللا تاظاال ظذالرنعث ضذناهلعرعنع تونعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق            ) ظذالر ضذناهلعرعنع تونذص يةتكةن     
صذشايمان قعلغان ؤة راست ظازغانلعقلعرعنع حىشةنضةن    ) موزايغا حوقذنغانلعقلعرعغا  (ظذالر  : دةيدذ 
دا ةر صةرؤ«: حاغ ان     ظةض ة زعي ز ظةلؤةتت ا، بع عرةت قعلمعس م قعلمعسا ؤة مةغص ة رةهع ارعمعز بعزض ةردعض

  . ))3 دئدع»تارتقذحعالردعن بولعمعز
ع ظةنةسلةر اهللا تاظاالنعث    يظ ظعبن ةيعر ؤة رةبع ع جىب ة، سةظعد ظعبن داق قعلعش ظةبذظالعي مذن

يةنع  :  مذنداق دةيدذ   ةققعدة ه ظايعتع  دئضةن    ياراتقذحعثالرنعث دةرضاهعدا سعلةر ظىحىن ياخشعدذر 
  . سعلةر ياراتقذحعثالرغا تةؤبة قعلعثالر
دع     داق دئ عر مذن ع آةس ث «: ظعبن ذحعثالرغا اهللا تاظاالنع ةن  ياراتق ايعتع دئض ذالرنعث  ظ  ظ

سعلةر سعلةرنع : بذنعث مةنعسع. ظأتكىزضةن ضذناهعنعث ناهايعتع حىث ظعكةنلعكعنع آأرعستعص بئرعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت138سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت43سىرة قةسةس ) 2(
   ـ ظايةت149 فسىرة ظةظرا) 3(
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ة  ا تةؤب ان زاتق ثالرياراتق تعن  .  قعلع ذ زات ع، ظ ر نةرسعض حىنك قا بع دعثالرعمذباش ادةت قعل  ، ظعب
  . دئضةنلعكتذر

ظعبنع يذقعرعدعكع ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة الر ةم قاتارلعقنةسةظع، ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظةبذهات
ذمانعث   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله دذ   ظابب ةت قعلع ةنعلعكعنع رعؤاي داق دئض داق   :  مذن اال مذن دذ اهللا تاظ : دةي

ظذالرنعث تةؤبعسع ظذالرنعث ظعحعدعكع هةر بعر آعشع ظاتعسع بوالمدذ ياآع بالعسع بوالمدذ ظأزعنعث        
عنع    ذققان آعش دعغا يول حظال ألتىرىش قعلع ةن ظ دذ  بعل ارقعلعق بولع كة.  ظ ث   ظألتىرىش ذرذنغا آعمنع ظ

ألتىرىلىص آئتعشع نةزةرضة ظئلعنمايدذ      .مدعن يوشذرذن قعلغان شذالر مذسا ؤة هارذن ظةلةيهعسساال   . ظ
. ظذالر ظأزلعرعنعث ضذناهلعرعنع ظعقرار قعلدع     .  اهللا بعلعص تورغان ضذناهلعرعدعن تةؤبة قعلدع        ،لئكعن

دع نع قعل ذيرذغان ظعش كة ب أزلعرعنع ظألتىرىش ذالرنع ظ ع، . اهللا ظ ىحعنعث ؤة حىنك اهللا ظألتىرض
  . ظألتىرىلضىحعنعث ضذناهعنع آةحىردع

مذسا :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث ظعبنع ظاب ظعبنع جةرعر   
دع    داق دئ ة مذن ذنعث ظىممعتعض االم ظ ا : ظةلةيهعسس ثالر، موزايغ ة قعلع ذحعثالرغا تةؤب ياراتق

مذنداق قعلعش ياراتقذحعثالرنعث دةرضاهعدا سعلةر . دئدع» حوقذنمعغانالر حوقذنغانالرنع ظألتىرسذن
اهللا تةؤبعنع هةقعقةتةن بةآمذ قوبذل قعلغذحعدذر، . اهللا تةؤبةثالرنع قوبذل قعلدع. ظىحىن ياخشعدذر

دذر  ايعتع مئهرعبان ةن      ناه ذيرذقع بعل ث ب ةؤمعنع اهللا تاظاالنع ث ق االم ظأزعنع ا ظةلةيهعسس ةنع مذس ي
ذيرذدع  كة ب أزلعرعنع ظألتىرىش انالرنع  . ظ ادةت قعلغ ا ظعب قا،ظموزايغ ادةت ولتذرذش ا ظعب  موزايغ

أرة نعقعلمعغانالر ادةت قعلمعغانالر   (ظاندعن ظذالر   .  تذرذشقا بذيرذدع   ظ ـ قوللعرعغا حوث    ) موزايغا ظعب
ظاندعن بعرسع  . حوث صعحاقالرنع ظئلعشتع، ظذالرنعث هةممعسعنع قاتتعق بعر قاراثغذلذق قاصالص آةتتع    

لعدع    كة باش عنع ظألتىرىش ة بعرس ةندة ظال  . يةن ذق آأتىرىلض ذالردعن قاراثغذل ث   ظ ةتمعش مع ان ي لعقاح
ظأزلعرعنعث ظعحعدعن ظألتىرىلضةنلةرنعث ؤة ساق قالغانالرنعث تةؤبعسع      . ضةن ظعدع عآعشع ظألىص تىض  
  . قوبذل قعلعندع

 * * * * * * *  
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 دئدعثالر» اهللا نع ظوصظوحذق آأرمعضعحة ساثا هةرضعز ظعشةنمةيمعز! ظع مذسا«: ظأز ؤاقتعدا 
 ظاندعن .55آأرىص تذرغعنعثالردا سعلةرنع حاقماق سوقتع) سعلةرضة نازعل بولغان ظازابنع(دة،  -

  . 56آئيعن، سعلةرنع شىآىر قعلسذن، دةص ظألضعنعثالردعن آئيعن قايتا تعرعلدىردذق
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 اهللا تاظاالنعث ،ظذالرنعث ظعحعدعكع ياخشعلعرعنعث اهللا تاظاالنع آأرىشنع تةلةص قعلغانلعقع
  رضةنلعكع توغرعسعداىظذالرنع ظألتىرىص قايتا تعرعلد

سعلةر : اهللا مذنداق دةيدذ، مذنداق دةيدذعتع هةققعدة ظايظعبنع جةرعر اهللا تاظاالنعث يذقعرعدعكع 
نع    كارا آأرىش ذق ظاش ع ظوح ةنع مئن نع     ي دعغان ظعش ذمكعن بولماي عز م قعالرغا هةرض ة ؤة باش سعلةرض

آئيعن ) ظألتىرضةندعن (صحاقماق سوقذ) سعلةرنع حاقماق سوقذص ظألتىردع(تةلةص قعلغان ؤاقتعثالردا 
  . معتعمنع ظةسلةثالرنئظعبارةت سعلةرضة بولغان سعلةرنع قايتا تعرعلدذرذشتعن 

ث    اس اهللا تاظاالنع ع ظابب ا «: ظعبن ع مذس عز ! ظ اثا هةرض عحة س ظوحذق آأرمعض ع ظوص اهللا ن
دعثالر» ظعشةنمةيمعز  ايعتع هةققعدة دئضةن ،دة ـ دئ دذ ظ اهللا نع ظاشكارا آأرمعضعحة :  مذنداق دةي
  . ظعشةنمةيمعز

ازابنع (النعث  ظذرؤة ظعبنع رذؤةيم اهللا تاظا     ة نازعل بولغان ظ ذرغعنعثالردا ) سعلةرض آأرىص ت
وقتع  اق س علةرنع حاقم ةن  س دة  دئض ايعتع هةققع دذ ظ داق دةي اق : مذن عنع حاقم ذالرنعث بةزعس ظ

اراص ت . ؤةتتعذسوق اق سوقذص  . ردعذبةزعسع ق ة حاقم دعن يةن ةر (ظان ألىص آةتكةنل دعىتعرعلدىر) ظ . ل
  . رغانالرنع حاقماق سوقتع ظذالرغا قاراص تذشذنعث بعلةن

ظاندعن . ظذالرنعث هةممعسع ظألدع:  مذنداق دةيدذ هةققعدة يذقعرعقع ظايعتعسذددع اهللا تاظاالنعث
ذرذص اهللا تاظاال   الص ت االم يعغ ا ظةلةيهعسس امذس دع  غ ا قعل داق دةص دذظ ارعم :  مذن ع صةرؤةردعض ةن ! ظ س

 ةن ظذالرنعث يئنعغا بارغعنعمدا نئمة دةيمةن؟       تعؤةتتعث، م   عظعسراظعل ظةؤالدلعرعنعث ياخشعلعرعنع يوق   
خالعغان بولساث ظذالرنع ؤة مئنع بذرذنال هاالك         ! صةرؤةردعضارعم : مذنداق دئدع   يةنة    ظارقعدعندةص  

ع هاالك قعالمسةن؟  . قعلغان بوالتتعث ةيلعدعن بعزن ةرنعث قعلمعشع تىص ارعمعزدعكع ظةخمةقل  اهللا ))1ظ
االمغا يوق  ا ظةلةيهعسس ةن ئتعؤعمذس ث70تعلض علةر     مع ان آعش ادةت قعلغ ا ظعب عنعث موزايغ  آعش
دع ي قعل ةنلعكعنع ؤةهع د. ظعك ذالرنع تعرعل دعن اهللا ظ ع . ردعىظان دعن بعرس عنعث ظارقعس ذالر بعرس ظ

بذ اهللا تاظاالنعث   . ردعذ ت نع آأرىص ظذالرنعث بةزعسع بةزعسعنعث قانداق تعرعلضةنلعكع    . تعرعلعص قوصتع 
 ع شىآىر قعلسذن، دةص ظألضعنعثالردعن آئيعن قايتا تعرعلدىردذق ظاندعن آئيعن، سعلةرن ضةن ئد

  . نعث مةزمذنعدذرظايعتع
دع     داق دئ ةس مذن ع ظةن يظ ظعبن ازا       : رةبع ر ج ةن بع ىن بئرعلض ذالر ظىح ةنلعكع ظ ذالرنعث ظألض ظ

قةتادة  . لدع ىرىندعن آئيعن قايتعدعن تعرعلد   ضة ظىحىن ظأل  عشع ظأزلعرعنعث قالغان ظأمرعنع ياش    ،لذصبو
  . ضة ظوخشاش دئدععبذ هةقتة رةبعظ

دذ        داق دةي دة مذن ذنع هةققع ةتنعث مةزم ذ ظاي لةم ب ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ا : ظاب مذس
، ظةلةيهعسساالم تةؤرات يئزعلغان تاختاينع ظأزعنعث صةرؤةردعضارعنعث يئنعدعن ظئلعص قايتعص آةلضةندة         

ادةت قعلعؤاتقان هالةت       أزلعرعنع ظألتىرىشكة بذيرذدع         . تة آأردع   ظذالرنع موزايغا ظعب . ظاندعن ظذالرنع ظ
ظاندعن ظذالرغا مذنداق . اهللا ظذالرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلدعشذنعث ظىحىن . ظذالر شذنداق قعلدع 

عشقا بذيرذلغان بذ آعتابتا سعلةر قعل. يئزعلغاندذر) تةؤرات(بذ تاختايالرغا اهللا تاظاالنعث آعتابع : دئدع
ثنع ىسئنعث بذ سأز   ) مذساغا : (ظذالر . دذربار تئضعشلعك ظعشالرنعث هةممعسع قعلماسلعققاظعشالر ؤة   

سئنعث سأزىثنع  . (ظاشكارا آأرمعضعحة هةرضعز ظعشةنمةيمعزـ آعم قوبذل قعلعدذ؟ بعز اهللا نع ظوحذق  
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع155سىرة ظةظراف ) 1(
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 قوبذل  بذ ماثا بئرعلضةن آعتاب، سعلةر بذنع    : ظذالرغا مذنداق دئدع  ) مذسا. (دئدع) قوبذل قعلمايمعز 
ثالر ذالر. (قعلع ذنعثغا) ظ ا : ظ ع مذس أزلعمةيدذ    !ظ عمذ س ةندةك بعزض اثا سأزلعض ىن اهللا س ة ظىح  »نئم

دذراهمان . (دئدع ذ ظاب ات قعلعش ظىحىنب ذدع) سأزعضة ظعسص ايعتعنع ظوق دعكع ظ : اهللا تاظاالنعث تأؤةن
اهللا نع ظوصظوحذق آأرمعضعحة ساثا هةرضعز ظعشةنمةيمعز! ظع مذسا .  

تةؤبعدعن . هللا تةرةصتعن غةزةص آةلدعظذالرغا ا: ةيدذ مذنداق دراهمان سأزعنع داؤامالشتذرذصظابدذ
ر حاقماق  ذالرنع بع يعن ظ اق سوقتع  نعث سوقعشعدعنآئ ذالرنع حاقم دع، ظ ازاب آةل ارةت ظ شذنعث .  ظعب

ةن دع بعل ع ظأل ذالرنعث هةممعس د .  ظ ا تعرعل ذالرنع قايت دعن اهللا ظ ذ سأز. ردعىظان ذ ب ة ظععظ ات ض سص
ذدع  ايعتعنع ظوق ذ ظ ث ب ةلتىرىص، اهللا تاظاالنع ذن، دةص : آ ىآىر قعلس علةرنع ش يعن، س دعن آئ ظان

  . ظألضعنعثالردعن آئيعن قايتا تعرعلدىردذق
ةردع  : ظذالر . ظاندعن مذسا ظذالرغا اهللا تاظاالنعث آعتابعغا ظةضعشعثالر دئدع        . ياق دةص جاؤاب ب

ألتىرىلىص ظاندعن تعرعلدىرىلدذق        : ظذالر . ؟ دةص سورعدع   سعلةرضة نئمة بولدع     ): ظذالرغا (مذسا   بعز ظ
. دئدع ) يةنع قوبذل قعلعثالر  (اهللا تاظاالنعث آعتابعغا ظةضعشعثالر   ) قايتدعن(مذسا  . دةص جاؤاب بةردع  

 اهللا تاظاال صةرعشتعلةرنع تاغنع قذمذرذص ظذالرنعث ظىستعضة   شذنعث بعلةن. ظذالر ياق دةص جاؤاب بةردع 
ةؤةتتعتاشالشقا  ذ آةلتىرىلضةن سأزنعث مةزمذنع. ظ يعن : ب دىرىلىص بولغاندعن آئ مذسا (ظذالر تعرعل

  . حاقعرعلغانلعقعنع بعلدىرعدذ) ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن دعنغا ظةضعشعشكة
خعل آأز قاراشنع سأزلةص       مذنداق ظعككع   ماؤةردع  ظذالرنعث قاحان حاقعرعلغانلعقع توغرعسعدا     

ةردع ع. ب ذالر  ؛بعرعنحعس ألىش ؤ(ظ نعظ أر   ) ة تعرعلعش ةن آ أزع بعل أز آ اغا(ص، ىظ كة ) مذس ظعشنعش
ذر بول ةدةرمةجب ا ق ذالردعن غانغ ا  (، ظ االمنعث دعنعغ أتىرىلىص) ظعشعنعشمذسا ظةلةيهعسس ةن آ  آةتك

  ظذالرنعث ظعحدعكع ظةقعل    ؛ظعككعنحعسع). حاقعرعلمعغانشذ ؤاقعت ظعحعدعال ظعشعنعشكة     يةنع ظذالر   (
دا  ع جايع ةن (هذش ذالر     )ظألمعض ذن دةص ظ عز قالمعس ةل ظعبادةتس ع ظةم كة  ( آعش ا ظعشنعش ذ دعنغ ) ش

  ). شذ ؤاقعتنعث ظعحعدة مذسانعث دعنعغا ظعشعنعش آأتىرىلىص آةتمعضةن. (هالعتعدة قالدعرعلغان عحاق
) هاياتعدا (حىنكع، ظعسراظعل ظةؤالدلعرع    . دذرسعتوغرعسع ظعككعنحع «: قذرتذبع مذنداق دةيدذ  

 ظذالر شذ ظعشالرنع آأرضةن    . دعث ظعشالرنع ظأز آأزلعرع بعلةن آأر      وعغان ظادةتتعن تاشقعرع ح   نذرغذنل
  . آأتىرىلىص آةتمعضةنعدع) دعنغا ظةضعشعش (ؤاقتعدعمذ

 * * * * * * *  
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أدىنعنع حىشىرىص  ةن ب ةرةنجعبعن بعل ة ت سعلةرضة بذلذتنع سايعؤةن قعلعص بةردذق، سعلةرض
ة . (بةردذق ةص  «)بعز سعلةرض اك، شئرعن نةرسعلةردعن ي  » ظعحعثالر - رعزعق قعلعص بةرضةن ص

بعزضة ظةمةس، صةقةت ظأزلعرعضعال زذلذم ) نئمةتلعرعمعزضة نانكورلذق قعلعش بعلةن(ظذالر . )دئدذق(
  .57قعلدع
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دىنعنع أبذلذت بعلةن ساية قعلعص بةرضةنلعكع ؤة تةرةنجعبعن بعلةن بظةؤالدعغا ظعسراظعل 
  حىشىرىص بةرضةنلعكع توغرعسعدا

اال  دا اهللا تاظ ذص    يذقعرع ازابتعن توس ةن ظ ذالرغا آةلض ذص،    ظ ص بول ان قعلع انلعقعنع باي ذ  ( قالغ ب
ةردة ذق بة ) ي ذالرغا تول دع    رظ داق دئ الص مذن كة باش ةرنع ظةسلعتعش ةن نئمةتل ذتنع : ض ة بذل سعلةرض

ةردة قذياشنعث ظعسسعقلعق             سايعؤةن قعلعص بةردذق  ساقلعنعش ظىحىن    عدعن  يةنع ظذالر تةي دئضةن ي
  . ظاق بذلذت بعلةن سايعالندع

بذ بةدرعية دئضةن يةردة : هةسةن ؤة قةتادة قاتارلعقالر مذنداق دئدع هةققعدة عسعبذ ظايةتنعث مةن
  . بولغان ظعش، آىننعث هارارعتعدعن ساقالش ظىحىن اهللا ظذالرغا بولذتنع ساية قعلعص بةردع

ةرةنجعبعن تةلهة  بذظةلع ظعبنع ظة   ة ت ةردذق نعسعلةرض دئضةن ظايةتنعث مةنعسع     حىشىرىص ب
دة   ع ظاب هةققع ذمانعث  ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله دذ    ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرةنجعبن:  مذن  ت

ة    ث ظىستعض ذالرغا دةرةخنع ةتتعظ ص  . حىش ةندة حعقع ذالر ظةتتعض دعن خالعغعنظ ةيتتع ع ظذنعث ة ي ذ . ح ب
سىتتعن ظاق، هةسةلدعن تاتلعق تةرةنجعبعن ظذالرنعث : ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة قةتادة مذنداق دةيدذ

اث يةللعرعضة مةه دعن ذروت دةك حىشةتتع  باشالص غان ار ياغقان ة ق ىن حعققذح ةر بعرسع  . آ ذالرنعث ه ظ
االتتع  ةتكىدةك ظ دة ي ا . ظذنعثدعن شذ آىن ئلعص قالس ئلعص هئح نةرسة  ، ظذنعثدعن جعق ظ ذص ق بذزذل

. عؤاالتتع ظئلآىنعضة يةتكىدةك     يةتتعنحع   ؤة   ظالتعنحع    ، بعراقال  ظالتعنحع آىنعضة آةلضةندة    . قالمايتتع
أزعنع قامداش،    عظذ آىنع هئح قايعس  .  آىنع ظعدع  دةم ظئلعش ) ظذالرنعث(حىنكع، يةتتعنحع آىنع     سع ظ

دعغان بعر آىن ظعدع آةرحىرىشتذرمذش  مذ هةر آىنع تةرةنجعبعنضة عدىنأب.  ظىحىن هةرعكةت قعلماي
ةتكىدةكظوخشاش ذزلعناتتع ظأزلعرعضة ي ذص قالسا، ب  بوغ ئلعص هئح ، ظذنعثدعن ظارتذق بول ذص ق ذزذل

التعنحع    ايعتتع ظ ة قالم التعن   نةرس راقال ظ ةندة بع ة آةلض ةتكىدةك    آىنعض ة ي ةتتعنحع آىنعض حع ؤة ي
ذزلعؤاالتتع،  ذالرنعث بوغ ع ظ ةتتعنحع آىن ع، ي ئلعشحىنك دعدةم ظ ع ظع ذقكع(.  آىن ذالرغا ظئيتت ) ظ

بذ ظذلذغ نئمةتلةرضة نانكورلذق      ظذالر  . (»سعلةر بعز رعزعقالندذرغان لةززةتلعك نةرسعلةردعن يةثالر     «
) ظأزلعرعنع اهللا تاظاالنعث ظازابعغا دذحار قعلعشلعرع بعلةن(بعزضة زعيان سالغعنع يوق، ) قعلعش بعلةن

ادةت  عشكة  ئيق قعلعص بةرضةن نةرسعدعن ي    عبعز ظذالرغا رعز   ))1ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم سالدع    ؤة ظعب
قا ذيرذ قعلعش ذالر . دذقب دعغان  اهللا تاظاالن(ظ عتعص بئرع ارلعقعنع آأرس ث ب اآعتالرنع ؤة ذحوظ) ع ق ص

كارا مأجعز قعرع بول عظاش ادةتتعن تاش ةرنع ؤة ظ ذرذص ؤاتقان ذل أرىص ت الرنع آ ث (ظعش اهللا تاظاالنع
  .  زذلذم قعلدعلعرعظذنعثغا آاصعر بولذص ظأزلعرعضة ظأزؤة قارشعلعق قعلعص ) بذيرذقعغا

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع160سىرة ظةظراف ) 1(
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  ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعنعث ظارتذقمذهةممةدعن باشقا صةيغةمبةرلةرنعث ساهابعلعرعد
  توغرعسعداظعكةنلعكع 

دا              مذهةممةد  ساهابعالرنعث   ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة قعلغان سةصةرلعرعدة ؤة جةث مةيدانلعرع
ذرغانلعقع        ةي ت ص تةؤرةنم ةؤر قعلع ة س ا مذشةققةتلةرض ان جاص ارلعق  تارتق قا   قات ةردعن باش جةهةتل

اتتعق     . عث ساهابعلعرعغا قارعغاندا ظارتذقحعلعقع ضةؤدعلعنعص تذرعدذ      صةيغةمبةرلةرن مةسلةن آىننعث ق
ةن ؤاقت  ززعص آةتك داقع ذك ظذر  ع ان تةب اال  ذ بولغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعمذ ص والي   ش ذنداق ق مغا ش

ادةتتعن تاشقعرع ظعشالردعن بعرنعمذ     ) باشقا صةيغةمبةرلةرنعث ساهابعلعرع سورعغاندةك   (رذقلذق  ذت ظ
دع تة ةص قعلمع ئكعن ل دا    ، ل ةك قعيناؤاتقان احلعق ب ذالرنع ظ ا ظذزذقل   ظ ان ظازغعن دة قالغ ع قعنذظأزلعرع

صةيغةمبةر  . نع سورعدع  عكةتلعك قعلعص بئرعش     عيعغعص آئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن شذنع بةر      
حعلعرعنع ظئلعؤعشقا ظأزلعرعنعث قا) هةر بعرع(ظاندعن ظذالرنع . ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالغا دذظا قعلدع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا دعن سورعدع   ئشذنعثدةك سذغا ظ . بذيرذدع  ظاندعن . هتعياجع حىشكةندة ص
تأضعلعرعنعمذ . سذدعن هةممعسع قانغذحة ظعحتع   . بعر بذلذت آئلعص ظذالرغا يامغذر ياغدذرذص بةردع      
ذ ظئلع قذزذص س ذ توش ذغاردع ؤة قاحعلعرعنعم دعس ذ. ؤال دعن بذل دعظان ذت،تقا قارعؤع ذالر نعث بذل  ظ

بذ هةممة ظعشالر اهللا تاظاالنعث     .  آأردع معغانلعقعنعؤاتقان يةردعن باشقا بعر يةرضة يامغذر ياغدذر  ذتذر
  . تةقدعرعضة باغلعنعشلعق ظعكةنلعكعنعث حوث دةلعلدذر

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ $ sΨ ù= è% (#θè= äz ôŠ$# Ïν É‹≈ yδ sπ tƒó s) ø9$# (#θè= à6sù $ yγ÷Ζ ÏΒ ß]ø‹ xm ÷Λ ä÷∞ Ï© # Y‰ xî u‘ (#θè= äz ôŠ$# uρ šU$ t6ø9 $# #Y‰ ¤fß™ 

(#θä9θè% uρ ×π©Ü Ïm öÏ øó̄Ρ ö/ ä3s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜyz 4 ß‰ƒÍ” t∴y™ uρ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∈∇∪ tΑ £‰t6 sù šÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß »ωöθ s% u ö xî 

”Ï% ©!$# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 $ uΖø9 u“Ρ r' sù ’ n?tã tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß # Y“ ô_Í‘ zÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθà) Ý¡ø tƒ ∩∈∪  
دا  دادلعرعثالرغا(ظأزؤاقتع ارقعلعق ظةج ا ظ ة «): مذس ذ شةهةرض ةنع (ب ي
 )بةيتذلمذقةددةس( ظعحعثالر، - آعرعثالر، ظذ يةردة خالعغعنعثالرحة آةثتاشا يةص)بةيتذلمذقةددةسكة

دا آعرعثالر،  )شىآىر قعلعش يىزعسعدعن ( دةرؤازعسعدعن  ) صةرؤةردعضارعمعز (سةجدة قعلغان هال
حىرضعن دةثالر، ضذناهعثالرنع مةغصعرةت قعلعمعز، ياخشعالرغا تئخعمذ ظارتذق ضذناهلعرعمعزنع آة 

ز  اؤاب بئرعمع دذق»س ة  .58دئ قا سأزض أزنع باش ةن س ة سأزلةنض ذحعالر ظأزلعرعض ذم قعلغ  زذل
) يةنع اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلغانلعقلعرع(ظأزضةرتعؤةتتع، زذلذم قعلغذحعالر يولدعن حعققانلعقلعرع 

 .59ذالرغا ظاسماندعن ظازاب حىشىردذقظىحىن، ظ
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اهللا تاظاال بةيتذلمذقةددةسنع يةهذدعيالرغا فةتهع قعلعص بةرضةندعن آئيعن ظذالرنعث اهللا 
  تاظاالغا شىآىر قعلعشنعث ظورنعغا بذزغذنحعلعق قعلغانلعقع توغرعسعدا

ةندة بةيتذلمذقة    عردعن آةلض دا معس ا ظةلةيهعسساالمنعث هةمراهلعقع ذالر مذس رعص،  ظ ددةسكة آع
ظذالر ظذرذش قعلعشتعن قورقذص، آاصعرالر     . ظذنعث ظعحعدعكع آاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدع  

آعرعشكة بذيرذلغان زئمعننع  . اهللا ظذالرنع ظئزعقتذرذش ظارقعلعق جازالعدع    . قعلع ظذنعمعدع بعلةن ظذرذش 
ار    ةرعها دئضةنلةرمذ ب بباس ؤة ظابدذراهمان ظعبنع  ز ظعبنع ظا بذ سأ . بةيتذلمذقةددةس ظةمةس بةلكع ظ

ها دئضةن يةرنع     عيةنع بةيتذلمذقةددةسنع ياآع ظةر       (بذ ؤةقةلعك     . ردعن رعؤايةت قعلعندع    قاتارلعقال زةيد
ذالرنعث ) ظئحعشع ذدعيالر(ظ زعقعص ي  يعل40) يةه يعن ى ظئ ةرىص آئ ة  يىش ةن بعلل االم بعل  ظةلةيهعسس

.  بةردعفةتهع قعلعصالرغا شةهةرنع جىمة آىنع آةح ؤاقتع بعلةن ظذ حعققاندعن آئيعن بولغان اهللا تاظاال  
ةردع   لشةهةرنع ظئ وختعتعص ب از ت ر ظ ع بع ع آىنن ذ آىن ان  . عؤالسذن دةص ش ا ظالغ ةهةرنع قولغ ذالر ش ظ

ا  ئ(ؤاقعتت ةهةرنع ظ ةنع ش ىن بوللعشي تاذ ظىح ذ ظذرذش ان )نغان ب ا قعلغ ذالرغا ظات ث ظ  اهللا تاظاالنع
ظئزعص يىرىشتعن ؤة ضذمراهلعقتعن شةهةرلةرنع قولغا قايتذرذص بةرضةن ؤة ظذالرنع نذسرعتعضة، ظذالرغا 

سةجدة  عدعن شةهةرنعث ظعشعكعدعن آةمتةرلعك بعلةن      ز قعلعش يى ىرشىآ اهللا تاظاالغا قذتقذزغانلعقعغا  
ص بئشعنع ظئضعز آأتىرى   يةنع  (، دع آعرعشكة بذيرذلسا، ظذالر بذ بذيرذققا خعالصلعق قعل         قعلغان هالدا 

  . )آعردعغادعيعص 
 توغرعسعدا ظايعتعدئضةن  ضذناهلعرعمعزنع آةحىرضعن دةثالر) صةرؤةردعضارعمعز(اهللا تاظاالنعث 

دذ   داق دةي اس مذن ع ظابب ةثالر «: ظعبن عرةت تعل ذناهعثالرغا مةغص دة   » ض ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
ةن ؤة  ارل هةس ةتادة قات دذ قعق داق دةي د  («: الر مذن داق دةي ذالر مذن ةمحعلعكلعرعمعزنع  ) ذظ ث آ بعزنع
  .آةحىرضعن
ياخشعالرغا تئخعمذ ظارتذق ساؤاب بئرعمعز، ضذناهعثالرنع مةغصعرةت قعلعمعز يةنع سعلةر بعز 

ةمحعلعكلعرعثالرنع        ذناهعثالرنع، آ ةن ض علةرنعث ظأتكىزض ز س اثالر، بع الرنع قعلس ذيرذغان ظعش ب
  . رعمعزآةحىرىص، ياخشعلعقالرنع نةححة هةسسة آأصةيتعص بئ

اال عر اهللا تاظ ةهةر  نةس ةندةك؛ ش عدة دئض داسىرعس ةتهع بولغان أز ؤة ف ا س ذالر اهللا تاظاالغ  ظ
شنع سوراشقا ؤة اهللا تاظاالنعث ظذالرغا ى، ضذناهلعرعنع تونذص، ظذنع آةحىرتع بعلةن بويسذنذشقاهةرعكع

ة   ةن نئمعتعض ىآرعبةرض دع   ش ع بولع اهعدا ياخش ث دةرض قا اهللا تاظاالنع كة   ظئيتعش قا ظىندةش غان ظعش
دع داق  . بذيرذل دذاهللا نةسعر سىرعسعدة مذن اردعمع ؤة غةلعبعسع آةلضةن ؤة اهللا نعث  : دةي اهللا نعث ي

رةببعثغا تةسبعه ظئيتقعن، هةمدع ،  توص بولذص آعرضةنلعكعنع آأرضعنعثدة-دعنعغا آعشعلةرنعث توص 
  . ))1ةؤبعنع بةك قوبذل قعلغذحعدذراهللا هةقعقةتةن ت. ظئيتقعن ؤة ظذنعثدعن مةغصعرةت تعلعضعن

 ظأزضةرتعؤةتتع زذلذم قعلغذحعالر ظأزلعرعضة سأزلةنضةن سأزنع باشقا سأزضة  دئضةن سأزنعث
ذخارع ظةبذهذرةير    ام ب دة ظعم ع هةققع دعنمةنعس ةنلعكع     ع داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

) اهللا تاظاالنعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعضة      (غا سعلةر ظعشعكتعن     ظةؤالدع  ظعسراظعل«: رعؤايةت قعلعدذ 
ىآ ش يىزعىش دادعنر قعلع ان هال ةجدة قعلغ الر، دةص  س عن دةث ذناهلعرعمعزنع آةحىرض ث ض ، بعزنع

ص آعرعص دئيعشكة بذيرذلغان سأزنع ساغرعسعنع يةرضة سىرآةص آةينعحعال) ظعشكتعن( ظذالر .بذيرذلسا
                                                 

  .  ظايةتكعحة3 ــــ 1سىرة نةسعر ) 1(
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عنعث دئنع”ظالماشتذرذص  دع“ ظارص ذالر ا. دئ ذيرذقلعرعغا بويسذنظ معغانلعقع ظىحىن اهللا هللا تاظاالنعث ب
انلعقلعرع : ابعنع ظذالرغا حىشىرىص مذنداق دةيدذ  زظذزعنعث ظا  ةنع (زذلذم قعلغذحعالر يولدعن حعقق ي

  . ظىحىن، ظذالرغا ظاسماندعن ظازاب حىشىردذق) اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلغانلعقلعرع
اك  اس رةزعيةلالزةهه ع ظابب ذمانعثظعبن ذ ظةنه دذه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن

دذ  “ رجز”قذرظاندعكع  « ازاب دئضةن مةنعنع بعلدىرع ظعبنع ظةبذهاتةم سةظعد ظعبنع  . »دئضةن سأز ظ
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت         ت قاتارلعقالردعن   مالعك ظذسامة ظعبنع سابع   

ذر يةنع سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةرضة بئرعلضةن بعر تىرلىك  د) رجز(تاؤذن دئضةن  «: قعلعدذ
  . »ظازابتذر

 * * * * * * *  
 * ÏŒ Î)uρ 4’ s+ ó¡oK ó™$# 4 y›θãΒ ÏµÏΒ öθ s) Ï9 $sΨù= à) sù >ÎôÑ $# x8$|ÁyèÎn/ uyf y⇔ø9$# ( ôNuyfxΡ $$sù çµ ÷Ζ ÏΒ $tF t⊥øO $# nο uô³tã $YΖ øŠtã ( 

ô‰s% zΟÏ= tã ‘≅ à2 <¨$ tΡ é& óΟ ßγt/u ô³̈Β ( (#θ è=à2 (#θç/u õ°$#uρ  ÏΒ É− ø—Íh‘ «!$# Ÿωuρ (#öθsW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘F{ $# t Ï‰Å¡ø ãΒ ∩∉⊃∪  

هاساث بعلةن «: ظأز ؤاقتعدا، مذسا ظأز قةؤمع ظىحىن سذ تةلةص قعلغان ظعدع، بعز ظذنعثغا
عنعث سذ ظأز) يةنع قةبعلة( بذالق ظئتعلعص حعقتع، هةممة ظادةم 12تاشتعن . دئدذق»تاشنع ظذرغعن

دع،  ع بعل دعغان ظورنعن ذالرغا(ظعحع دة «) ظ ةر يىزع ثالر، ي ةثالر ؤة ظعحع زعقتعن ي ةن رع اهللا بةرض
  .60)دئدذق(» بذزغذنحعلعق قعلماثالر

  القنعث ظئتعلعص حعقعشع توغرعسعداذظون ظعككع ب
داق د      عدا مذن انلعقع توغرعس تعلعص حعقق ذالقنعث ظئ تعن ب اس تاش ع ظابب دذظعبن ذالرنع«: ةي ث ظ

ظاندعن  . مذسا ظةلةيهعسساالم تاشنع ظذرذشقا بذيرذلدع . تأت بىرجةآلعك تاش بار ظعدعبعر دانة  يئنعدا  
ذنع هاس ذردع عسع ظ ع ظ ةن بعرن ةم    . بعل ذص ج ىحتعن بول عدة ظ ر تةرعص ةر بع ذنعث ه دعن ظ الق ذبع ظظان

ذالق . ظئتعلعص حعقتع ةرسذ ظعحعش ظىحىن هةر بعر قةبعلعضة بعردعن ب ظذالر بعر . دعنع آأرسعتعص ب
  . »رذندعمذ تاصتعوشذ بذالقنع يأتكةلضةن ظعككعنحع ظرذنغا يأتكةلضةن ؤاقتعدا ورذندعن يةنة بعر ظوظ

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ óΟ çFù= è% 4 y›θßϑ≈ tƒ s9 u É9 óÁ̄Ρ 4’ n?tã 5Θ$yèsÛ 7‰Ïn üρ äí ôŠ$$sù $sΨ s9 y7 −/ u‘ ólÍ øƒ ä† $uΖ s9 $ ®ÿÊΕ àM Î6 .⊥ è? ÞÚ ö‘ F{$# .ÏΒ 

$ yγÏ= ø) t/ $ yγÍ←!$ ¨VÏ% uρ $ yγÏΒθèùuρ $ pκÅ y‰tã uρ $ yγÏ= |Á t/uρ ( tΑ$s% šχθä9Ï‰ ö7 tG ó¡n@ r& ”Ï% ©!$# uθ èδ 4’ oΤ ôŠr& ”Ï% ©!$$ Î/ uθèδ íö yz 4 

(#θäÜ Î7÷δ $# # XóÁ ÏΒ ¨βÎ* sù Ν à6s9 $̈Β óΟ çFø9 r' y™ 3 ...  

ظع «: سعلةر) اسعنا حألعدة تةرةنجعبعن ؤة بأدىنة بعلةنال ظوزذقلعنعؤاتقعنعثالرد(ظأز ؤاقتعدا 
بعز بعر خعل يئمةآلعككة حعداص تذرالمايمعز، بعز ظىحىن صةرؤةردعضارعثغا دذظا قعلغعن، بعزضة ! مذسا

دئدعثالر،  »زئمعننعث آأآتاتلعرعدعن تةرخةمةك، سامساق، يئسعمذق ؤة صعيازالرنع ظأستىرىص بةرسذن
ةرةنجعبعن يةنع صعياز، سام (سعلةر ياخشعنع ناحارغا تئضعشةمسعلةر؟ «: مذسا ساق، آأآتاتنع ت
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» تعلعضعنعثالر بار) شذ يةردة(بعرةر شةهةرضة آعرعثالر، ) بعلةن بأدىنعدعن ظارتذق آأرةمسعلةر؟
   ...دئدع

   تةرةنجعبعن بعلةن بأدىنعنعث ظورنعغا ظاددع بعر تاماق سورعغانلعقع توغرعسعدانعثظذالر
دع داق دئ أدى : هةسةنبةسرع مذن ةن ب ةرةنجعبعن بعل ذالر ت ذنع  ظ أرىص، داؤاملعق ظ اددع آ نعنع ظ

دع ئيةؤ داص تذرالمع عكة حع عياز . رعش عمذق ؤة ص اق، يئس ةك، سامس ذرذن تةرخةم ذالر ب ارلعق ظ  قات
بعز بعر :  سئغعنعص مذنداق دئدع     نعظذالر بذرذنقع تذرمذشع     . نع يةيدعغان آعشعلةر ظعدع      رآأآتاتال

عضارعثغا دذظا قعلغعن، بعزضة زئمعننعث خعل يئمةآلعككة حعداص تذرالمايمعز، بعز ظىحىن صةرؤةرد 
  . »آأآتاتلعرعدعن تةرخةمةك، سامساق، يئسعمذق ؤة صعيازالرنع ظأستىرىص بةرسذن

دئدعسعلةر ياخشعنع ناحارغا تئضعشةمسعلةر؟«: مذسا   يةنع مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث
ة     ذش آ ةن ياخشع تذرم علةر بعل ك نةرس دةك مئزعلع ةرةنجعبعن ؤة بأدىنع ا  ت ذرذص ظورنعغ حىرىؤئتعص ت

  . ظاددع يئمةآلعكلةرنع سورعغانلعقع ظىحىن آايعدع ؤة ماالمةت قعلعدع
 رعثالر ة آع رةر شةهةرض رعثالر    بع ة آع ر شةهةرض ةهةر بولسذن بع علةر قايسع ش ةنع س ذ .  ي ب

قا     اس ؤة باش ع ظابب دة ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذناسظاي العمالرتةصسعرش داق د ظ دذ مذن ا «: ةي مذس
ذ      ةت نةرسة ظةمةس، ب دعغان قعمم قعلعقع بولماي ذالرغا سعلةر سورعغان نةرسعلةر تاص ظةلةيهعسساالم ظ
هةممة شةهةرلةردة بار، قايسع شةهةرضة آعرسةثالر ظذنع تاصااليسعلةر، ظذ ظأزع ظاددع هةممة شةهةردة             

  .  ظةرزعمةيدذآأص تئصعلعدعغان نةرسعلةر بولغاحقا ظذ نةرسعلةرنع اهللا دعن ظاالهعدة سوراشقا
سعلةر ياخشعنع ناحارغا تئضعشةمسعلةر؟ «: شذثا مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق دئدع

بعرةر شةهةرضة ) يةنع صعياز، سامساق، آأآتاتنع تةرةنجعبعن بعلةن بأدىنعدعن ظارتذق آأرةمسعلةر؟(
  . دئدع» تعلعضعنعثالر بار) شذ يةردة(آعرعثالر، 

 * * * * * * *  
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بذ ظذالرنعث اهللا . اهللا نعث غةزعصعضة تئضعشلعك بولدع. وهتاجلعقتا قالدعظذالر خارلعقتا، م... 
. نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع، صةيغةمبةرلةرنع ناهةق ظألتىرضةنلعكلعرع تىصةيلعدعن بولدع

  . 61بذ اهللا غا ظاسعيلعق قعلغانلعقلعرع ؤة هةددعدعن ظاشقانلعقلعرع تىصةيلعدعن بولدع
  غا خارلعق بعلةن موهتاجلعقنعث صىتىلىص آئتعشع توغرعسعدايةهذدعيالر

ظذالر خارلعقتا، موهتاجلعقتا قالدعيةنع ظذالر .  يةنع ظذالرغا خارلعق ؤة موهتاجلعق يىزلةندع
رعغانال ظذح . صةسكةشحعلعك ظعحعدة ياشايدذ   ظذالر ناهايعتع    . خارلعق بعلةن ياشايدذ  ) صىتىن هاياتعدا (

  . الص ظئزعدذآعشعلةر ظذالرنع خار
ظذالر اهللا تةرعصعدعن خار قعلعنغان خةلقلةردذر؛ بذ خارلعقتعن ظذالرنع هئح :  هةسةن مذنداق دةيدذ
دذ  دذرذص قااللماي م قذتذل اال. (آع دع   ) اهللا تاظ ايدعغان قعل تعدا ياش ول ظاس ذلمانالرنعث ق ذالرنع مذس . ظ

  . ةص ياشعدعلأمذسذلمانالر ؤة مةجذسعالرغا تألةم ت) تارعختا(شذثا ظذالر 
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 اهللا نعث غةزعصعضة تئضعشلعك بولدع   ةيدذ زةههاك مذنداق د  مةنعسع هةققعدة    بذ ظايةتنعث :
بذ ظذالرنعث اهللا نعث ظايةتلعرعنع : دةيدذاهللا يةنة مذنداق . »دععظذالر اهللا تاظاالنعث غةزعصعضة ظذحر«

 يةنع بعزنعث صةيلعدعن بولدعظعنكار قعلغانلعقلعرع، صةيغةمبةرلةرنع ناهةق ظألتىرضةنلعكلعرع تى
شعنعث  عنعث غةزعصعضة ظذحر  ظذالرنعث اهللا تاظاال  ؤة ظذالرنع خارلعق ؤة موهتاجلعق بعلةن جازالعشعمعز   

انلعقع اهللا تاظاال        اش تارتق ص ب ق قعلع تعن حوثحعلع ا ظةضعشعش ةق دعنغ ذالر ه ذآع، ظ ةؤةبع ش ث س نع
اهللا . شكةن آعشعلةرنع آةمسعتكةنلعكع ظىحىندذر  تانغانلعقع صةيغةمبةر ؤة ظذنعثغا ظةضة     دعنظايةتلعرع

  . شتعن حوث ضذناه يوقتذرىصةيغةمبةرلعرعنع ظورذنسعز ظألتىر ؤة ؤئلعشتئنعدعن تاظاالنعث ظايةتلعرع
   آعبعرنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع توغرعسعدا

داق د  االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذص ةتنع آةمس  «: ةي ةن هةقعق ر دئض علةعآعبع رنع تعش، آعش
دذلاله ظعبنع مةسظ »هاقارةتلةشتذر ةد، ظاب ام ظةهم داق تعن دذ، ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ص

ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي دذدئض دعغان  «: ع اتتعق ظازابلعنع علةر ق دعكع آعش ع تأؤةن ةت آىن قعيام
علةردذر ذالر . آعش رةر ظ اآع  بع ع، ي ةن آعش ةن ظألتىرض ع بعل أز قول ةيغةمبةر ظ رةر ص ةيغبع ةمبةرنع ص

اهللا ظذالرنع جازاالشنعث يةنة       . »ؤة سةنظةتحعلةردذر   ظازغذنلذققا باشاليدعغان آعشع   . ظألتىرضةن آعشع 
  . بعر سةؤةبع ظذالرنعث اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلغانلعقع ؤة هةقعقةتتعن حةتنعضةنلعكع ظىحىندذر

 * * * * * * *  
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ذ ) ظارعسعدعن (شىبهعسعزآع مأمعنلةر، يةهذدعيالر، ناساراالر  ة، يذلت زالرغا ؤة صةرعشتعلةرض
حوقذنغذحعالر ظارعسعدعن اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة ظعمان آةلتىرضةن ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر 

 -قورقذنح ؤة غةم ) ظاخعرةتتة(ظذالرغا . صةرؤةردعضارعنعث قئشعدا ظأز ظةجرعدعن بةهرعمةن بولعدذ
   .62قايغذ يوقتذر

 ظعكةنلعكع ش نعجاتلعقنعث يولعظعبادةتلةرنع قعلعـ ظعمان ظئيتعش ؤة ياخشع ظةمةل 
  توغرعسعدا 

ذناه      ان، ض الرنع قعلغ قان ظعش ان، توس لعق قعلغ ذيرذقلعرعغا خعالص ث ب دا اهللا ظأزعنع يذقعرع
ةردة    غاندعن ظأتكىزضةن آعشعلةرنعث ظةهؤاللعرعنع ؤة ظذالرغا حىشكةن ظازابالرنع بايان قعل         آئيعن بذ ي

ةيغةمبةرلةرنعث ظىممةتلعرعنعث كعظعلضعرع ا بويسذنغان  ص ظعحعدعن ياخشعلعق قعلغان ؤة اهللا تاظاالغ
اتنع تةآعتلةشكة باشلعدع دعغان مذآاص اتالش قعيامةت آىنعضعح. آعشعلةرضة بولع  ةياخشعالرنع مذآاص

ةد. دذعؤاملعشاد ةخت    ظآعم مذهةمم ذ آعشع مةثضىلىك ب ة، ظ اظادةتكة  -ةلةيهعسساالمغا ظةضةشس س
اهللا بذ  . مان قعلمايدذ ايظأتكةن ظعشالرغا صذش  . تتعن قورقذص قالمايدذ  ظذ آةلضىسعدعكع ظاقعؤة  . ظئرعشعدذ

ادا  (قورقذش،  ) ظاخعرةتتة اهللا نعث ظازابعدعن (راستال اهللا نعث دوستلعرعغا   : ةيدذهةقتة مذنداق د   دذني
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ا   ةتكىزىص قويغانغ دعن آ ذر ) قول ذرذش يوقت دا   اهللا  ))1قايغ ىص قالغان ةآراتقا حىش ةر س مأمعنل
تعلةر دعث نصةرعش داق دةي ذالرغا مذن ةلتىردع عغانلعقعنعظ ة آ ذ ظايةتت عزآع، : ب شىبهعس

ارعمعز اهللا دذر« ىص  » صةرؤةردعض تعلةر حىش ا صةرعش دا بولغانالرغ وغرا يول دعن ت ةنلةر، ظان : دئض
ذثالر  « ال بول ىن خذش ةت ظىح ان جةنن ة ؤةدة قعلعنغ اثالر، سعلةرض ةم قعلم اثالر، غ  ))2قورقم

  . ث مذقةددةس آعتابعدا آةلتىرىدعدةيدعغانلعقعنع ظأزعنع
   توغرعسعداسىصعتع مأمعننعث 

ة   ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ذمانعث    ،ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن
ؤة صةرعشتعلةرضة، ) ظارعسعدعن(شىبهعسعزآع مأمعنلةر، يةهذدعيالر، ناساراالر  اهللا تاظاالنعث: قعلعدذ

ان آةلتىرضةن يذلتذزالرغا حوقذ  اي   ...نغذحعالر ظارعسعدعن اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة ظعم عتع دئضةن ظ
قوبذل ) يةنع ظذنعث دعنع(غةيرعي دعننع تعلةيدعكةن، هةرضعز ظذ ) دعنعدعن(مكع ظعسالم آع ظذنعث

ان تارتقذحعدذر  ة زعي ذ ظاخعرةتت دذ، ظ ذنعث   عدعن آئيعن    دئضةن ظايعت قعلعنماي حىشكةن، ظذنداقتا ب
ة  مة داق دئض دذنعسع مذن ةد: نلعك بولع يعن،    مذهةمم ةندعن آئ ذص آةلض ةيغةمبةر بول االم ص  ظةلةيهعسس

قانداقال بعر آعشع، مةيلع يةهذدعي ياآع خرعستعظان بولسذن، ظذنعث قعلغان ظعبادةتلعرع صةيغةمبةر                     
تلعرع قوبذل  ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن دعننعث يوللعرعغا ظذيغذن آةلمةيدعكةن ظذ آعشعنعث ظعبادة         

أز زامانعسعدا               اظةمم. قعلعنمايدذ  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بولذشتعن بذرذن هةممة آعشع ظ
وغرا بولعؤ      ة ت ة ظةضةشس ةن آعشعض ذص آةلض ةيغةمبةر بول عئص علةن. رةتت ا  ،مةس ذدعيالر مذس  يةه

  . معضة بويسذناتتعظةلةيهعسساالمنعث ظةضةشكىحعلعرع بولذص ظذالر ظأز زامانعدا تةؤراتنعث هأآ
  يةهذدعي دئضةن ظاتالغذنعث آئلعص حعقعشع توغرعسعدا

بعرعضة   -مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظةضةشكةن آعشعلةرنعث يةهذدعي دةص ظاتعلعص قئلعشع، بعر         
 ياآع  ؤةآأيىنضةنلعكع ياآع ظذالر قعلغان ضذناهلعرعغا بعز تةؤبة قعلدذق دةص تةؤبعنع جاآارلعغانلعقع

ظةبذظةمر ظعبنع   . كع ظىحىندذر  ععسساالمنعث حوث بالعسع يةهذدعيغا نعسبةت بئرعلضةنل        يةظقذب ظةلةيه 
دع      ةظ داق دئ عدا مذن انلعقع توغرعس اتعلعص قالغ ذدعي دةص ظ ذالرنعث يةه ذ  : ال ظ ذالرنعث يةه دعي دةص ظ

ذالر  اتعلعص قئلعشع، ظ ذنداق دةص     ظ ذثا ش ذيتتع، ش اثالص ظوق ا ظعغ دا ظعككع يئنعغ ةؤراتنع ظوقذغان  ت
  . اتعلعص قالغانظ

   دئضةن ظاتالغذنعث آئلعص حعقعشع توغرعسعداخرعستعظان
ا ظةلةيهعاهللا ظ ذنعثغا ظةض  عس دة ظ ص ظةؤةتكةن ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ذنذش  عسس عش ؤة بويس ش

ةؤالدلعرعغا ؤاجع دعصظعسراظعل ظ ا ظةضةشكةن آعشعلةر  .  بول ذنعث دعنعغ دعخرعستعظان،ظ .  دةص ظاتال
ذنداق دةص  ذالرنعث ش ر  ظ ارا بع أز ظ ع، ظ دذر  -ظاتعلعش قانلعقع ظىحىن اردةم قعلعش ة ي ذالر . بعرعض ظ

ةر” دذ“ياردةمحعل مذ ظاتعلع ذ .  دةص ةب االمنعث قعسع اهللا ظهةقت ا ظةلةيهعسس ص عسس ان قعلع عنع باي  س
داق د دذمذن تا   («: ةي ةبلعغ قعلعش ع ت ث دةؤعتعن دذ؟   ) اهللا نع اردةمحعلعرعم بولع ةر ي ا آعمل » اهللا غ

                                                 
  .  ـ ظايةت62ذنذس يسىرة ) 1(
  .  ـ ظايةت30فذسسعلةت سىرة ) 2(
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 ظعسعملعك بعر يةرضة   “عرةناس”ظذالر   ))1دئدع» بعز اهللا نعث ياردةمحعلعرعمعز   «: عيذنالردئدع، هةؤار 
ار      تعكعلةرمذ ب أز قاراش ةن آ دع دئض اتعلعص قال ذنداق ظ ىن ش كةنلعكع ظىح اال. حىش ةد  اهللا تاظ مذهةمم

االمنعث بال   ادةم ظةلةيهعسس ىتىن ظ االمنع ص ىتىن عظةلةيهعسس ةنع ص ا ي انالرغالعرعغ ةث ظ  ظعنس  اخعرقع ظ
ةيغةمبةر ةؤةتتع ص االمغا .  قعلعص ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ا  بئرعلض الم دعنعغ ذنعث  ظعس عنعش، ظ  ظعش

ىتكىل  غا بويسذنذش، توسقان نةرسعدعن يئنعش      عبذيرذق شذنداق قعلغان    .  بولدع  ب ؤاجع  ظعنسانالرغا   ص
أمعن   علةر م ىحعلةر(آعش دع) ظعشةنض ع، ظ   . دةص ظاتال أمعن دةص ظاتعلعش ذالرنعث م ة ظ ذالرنعث هةمم

  . ظعشةنضةنلعكع ظىحىندذرشةآسعز صةيغةمبةرلةرضة ؤة آئيعن بولعدعغان هةممة غةيعب ظعشالرغا 
  ع توغرعسعداكالرنعث آعملعبعظعسا

اردذر     ظعكةنلعكع  الرنعث آعملةر   بعظعسا . توغرعسعدا ظالعمالر ظارعسعدا آأص ظعختعالصع صعكعرلةر ب
ةرةس، يةهذدعي ؤة ذالر ظاتةشص نعث ظارعلعقعدعكع هئحقانداق بعر دعنع يوق بعر خرعستعظان بةزعلةر ب
الرنعث ظعحعدعكع زةبذرنع ظوقذيدعغان بعر تىرآىم آعشعلةر       بمعللةت دعسة، بةزعلةر، ظذالر ظةهلع آعتا  

بةزعلةر، ظذالر يذلتذزالرغا    .  دةيدذ ،يةنة بةزعلةر، ظذالر صةرعشتعلةرضة حوقذنعدعغان آعشعلةردذر    . دةيدذ
بذ سأزلةرنعث ظعحعدة توغرا دةص قارالغان سأز مذجاهعد ؤة ظذنعث               .  دةيدذ ، آعشعلةردذر حوقذنعدعغان

 سابعظعالر يةهذدعيالر، ؛نعث سأزلعرع بولذص، ظذالر قاتارلعقالرظةضةشكىحعلعرع ؤة ؤةهب ظعبنع مذنةببةه
 عيةن بعر دعن خرعستعظانالر ظوتصةرةسلةر ؤة مذشرعكلةرنعث دعنعدا ظةمةس ؤة ظذالر ظةضعشعدعغان مذظةي   

وق ةن ق  ، ي ةبعظعتع بعل علةردذر ئظةسلع ت ان آعش ةن   . لعص قالغ ا آعرض الم دعنعغ رعكالر، ظعس ذثا مذش ش
آعشعنع سابعظع يةنع شذ ؤاقعتتعكع يةر يىزعدعكع هةممة دعندعن حعقعص آةتكىحع دئضةن سأز بعلةن                  

  . ايدذ دةصمذ ظات،عشعلةربةزعلةر ظذالرنع صةيغةمبةرنعث حاقعرعقع يئتعص بارمعغان آ. ظةيعبلةيتتع
 * * * * * * *  
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ذر تئغعنع ظىستىثالرغا تعكلةص قويغان،  ظأز ؤاقتعدا، بعز سعلةردعن حعن ؤةدة ظالغان ؤة ت
ا قئلعشتعن («: سعلةرضة ساقلعنعشعثالر ظىحىن بعز ) دذنيادا هاالك بولذشتعن، ظاخعرةتتة ظازابق

، ظذنعثدعكع ظةهكامالرنع ظئسعثالردا )يةنع تةؤراتقا ظةمةل قعلعثالر(بةرضةن آعتابنع مةهكةم تذتذثالر 
يىز ظأرىدىثالر، سعلةرضة اهللا ) بةرضةن ؤةدةثالردعن(ذنعثدعن آئيعن ش. 63)دئضةن ظعدذق(» ساقالثالر
  .64ر مةرهةمعتع بولمعسا ظعدع، حوقذم زعيان تارتقذحعالردعن بوالتتعثال-نعث صةزلع

ؤةدة حعن تذرذص ظذالردعن تعكلةص ئغعنع تر ذتبئشعغا ذدعيالرنعث يةهاهللا تاظاالنعث 
  ، لئكعن ظذالرنعث ؤةدعسعدعن يئنعؤالغانلعقع توغرعسعدا ظالغانلعقع

اال ةؤالدعاهللا تاظ راظعل ظ ةي ظعش  ظعس ئرعك آةلتىرم ا ش ذالردعن اهللا تاظاالغ كة ؤة عغا ظ نعش
نع ظئتعراص قعلسذن ؤة   ظذالر بةرضةن ؤةدعسع. صةيغةمبةرلعرعضة ظةضعشعشكة ظالغان ؤةدعسعنع ظةسلةتتع   

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14 صسىرة سة) 1(
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ة در تئغعنع ظذالرنعث ظىستع   ذسعدة ساقالص بويسذنسذن دةص ظذالردعن ؤةدة ظالغان حاغدا ت          ئؤةدعسعنع ظ 
ذرغانلعقعنع خةؤةر قعلدع اال. آأتىرىص ت ذ هةقتةاهللا تاظ دذ مذنداق  ب دا : دةي أز ؤاقتع ذر(ظ اغنع ) ت ت

ذالرنعث ظىستعضة ساي دذ دةص  قومذرذص ظ اغنع ظىستعلعرعضة حىشىص آئتع ذالر ت عؤةندةك تعكلعدذق، ظ
تةقؤادارالر قاتارعدا بولذشذثالر ظىحىن، ظأزةثالرغا بئرعلضةن آعتابنع        «) ظذالرغا ظئيتتذقكع . (ظويلعدع

  . )1(»مةهكةم تذتذثالر، ظذنعثدعكع ظةهكامالرغا ظةمةل قعلعثالر) يةنع تةؤراتنع(
ساقلعنعشعثالر ظىحىن ) ك بولذشتعن، ظاخعرةتتة ظازابقا قئلعشتعندذنيادا هاال(«: سعلةرضة

بذ ظايةتنعث  ) دئضةن ظعدذقيةنع تةؤراتقا ظةمةل قعلعثالر(بعز بةرضةن آعتابنع مةهكةم تذتذثالر 
دةمةنعسع  داق هةققع دذ هةسةن مذن ذثالر : دةي ةؤراتنع تذت داق، سعلةر ت د مذن دذمذجاهع ذنعث :  دةي ظ

  . علعنغان نةرسعلةرضة ظةمةل قعلعثالرظعحعدعكع بايان ق
 اقالثالر عثالردا س ةهكامالرنع ظئس دعكع ظ دذق(» ظذنعث ةن ظع ةتنعث مةنعسع   )دئض ذ ظاي ب
دة ة ؤة رةبعظعهةققع ارلعق ظةبذظالعي داق دي قات دذالر مذن ةهكامالرنع  : ةي دعكع ظ ةؤراتنعث ظعحع سعلةر ت

   .ظوقذص، ظذنعثغا ظةمةل قعلعثالر
يعن ش ن(ذنعثدعن آئ ةن ؤةدةثالردع ةزلع ) بةرض ث ص ة اهللا نع أرىدىثالر، سعلةرض ىز ظ  - ي

دع  ا ظع ةمعتع بولمعس ىز        مةره دعن ي ذزذص ظذنعث ع ب ان ؤةدعن ث ظئلعنغ ذنداق حع علةر مذش ةنع س  ي
ةثالر ث(. ظأرعم علةرنعث ) اهللا تاظاالنع ذل قعلس ةثالرنع قوب ةيغةمبةرلةرنع تةؤب ة ص ا ؤة سعلةرض معس

علةر   دع، س ة ظع والتتعثال  ظةؤةتمعس ذحعالردعن ب ان تارتق ذم زعي ةنع  رحوق ع   ي ذ ؤةدعن علةر ش س
  . ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعالردعن بوالتتعثالر –بذزغانلعقعثالر ظىحىن دذنيا 

 * * * * * * *  
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توغرعسعدعكع شةرعظةت حةآلعمعسعدعن حعقعص ) بئلعق تذتماسلعق(ظاراثالردعكع شةنبة آىنع 
خار مايمذن بولذص «: الرغا، ظةلؤةتتة بعلعسعلةر، بعز ظذ)قانداق قعلغانلعقعمعزنع(آةتكىحعلةرنع 

زامانداشلعرع ؤة آئيعنكعلةر ظىحىن ) يةنع ظذالرغا بئرعلضةن بذ جازانع(ظذنع . 65دئدذق »آئتعثالر
  .66 نةسعهةت قعلدذق-ظعبرةت، تةقؤادارالر ظىحىن ؤةز 

ؤة ظذالرنع مايمذن ؤة حوشقعالرنعث  ظىحىن نعث هأرمعتعضة تاجاؤذز قعلغانلعقععشةنبة آىن
  ؤةتكةنلعكع توغرعسعداعتعضة ظأزضةرتسىرع

لعق يسعلةر اهللا تاظاالنعث بذيرذقعغا ظاسع! ظع يةهذدعي ضذرذهعدعكعلةر: ةيدذاهللا تاظاال مذنداق د
دة  ان، شةنبة آىنع ذغالثالر يقعلغ ذ آىننع ظذل ذلغان ظعشالرنع قعلعص، ظ ان  ،ول قوي ذالردعن ظالغ دةص ظ

ةنتتعكع آعشعلة    ان آ لعق قعلغ ة خعالص علةر   ؤةدعض عنع بعلعس كةن جازاس ة حىش اال. (رض ذالرنع  اهللا تاظ ظ
شةنبة آىنع بئلعق تذتذشتعن حةآلةص، ظذ آىننع ظذلذغالشقا بذيرذغان، ظذالرنع سعناش ظىحىن شةنبة              

ظذالر هعيلة ظعشلعتعص شةنبة آىنعدعن بذرذن قارماق ؤة تورالرنع       ) آىنع بئلعقنع آأصةيتعص بةرضةن    
                                                 

  .  ـ ظايةت171سىرة ظةظراف ) 1(
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ذص ئلعص قوي د، س ةبنة آىنع ىر ش ا حىش اق ؤة تورلعرعغ ع قارم ةنبة آىن. ؤاالتتعىعكع بئلعقالرن ع عش ن
ذتاتتع     ع ت ص بئلعقالرن اقلعرعنع يعغع ور ؤة قارم رع ت ةنبة آىنلع أتكىزىص يةآش ان  . ظ ذالرنعث قعلغ ب

ظذالرنع ظعنسانغا  شتة توغرعدةك ؤة لئكعن هةقعقةتتة خاتا بولغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاالىظعشلعرع آأرىن
ايؤان ظوخشاص آ ةمما ظعنسان ظةمةس ه دعغان ظ ةرتعؤةتتع،ئتع ذننعث سىرعتعضة ظأزض ذ قعسسة .  مايم ب

) يةنع يةهذدعيالر  (ظذالر  :  بايان قعلعنعدذيتةصسعلعفنعث بذ ظايعتعدة  سىرة ظةظرا)اهللا تاظاال خالعسا (
ز  ن دئثع زع(دع ذلزذم دئثع ةنع ق دعكع ) ي ة(بويع ورعغعن) ظةيل ةهؤالعنع س ةهعرعنعث ظ ذنعث ظ. (ش

حىنكع، شةنبة   . شةنبعدة اهللا نعث حةآلعمعسعدعن حعقاتتع     ) ظاهالعسع بئلعق تذتذش حةآلةنضةن آىن       
دعغا      . آىنع بئلعقالر سذ ظىستعدعن ظذالرنعث ظالدعغا آئلةتتع   شةنبعدعن غةيرعي آىنلةردة ظذالرنعث ظال

  . ))1صاسعق بولغانلعقلعرع ظىحىن ظذالرنع مذشذنداق سعنايمعز. آةلمةيتتع
خار مايمذن بولذص آئتعثالر  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ، فعي ظةؤهةققعدةبذ ظايةتنعث مةنعسع

قعالرنعث سىرعتعضة شظذالرنع مايمذن ؤة حو اهللا تاظاال: دذ مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعظةنهذمانعث
  . قا بولذص آةتتعش قئرعلعرع حو،ظذالرنعث ياشلعرع مايمذن. ؤةتتعذظايالندذر

قعالر ظأز ؤاقتعدا سىرعتع ظأزضةرتعلضةن مايمذن ؤة ش حو،هازعرقع زاماندعكع مايمذن
  لعكع توغرعسعدا قعالرنعث نةسلعدعن ظةمةسشحو

:  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    ،ظعبنع ظةبذهاتةم 
عسع مايمذننعث سىرعتعضة ظأزضةرتعلعص آئيعن  نعث هأرمعتعضة تاجاؤذز قعلغانالرنعث هةمم عشةنبة آىن 

  . آةتتعنةسعللعرع تىضةص ظذالرنعث هةممعسع هاالك بولذص 
ظذالرنعث  عدذ،   مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث  زةههاك  

مايمذنغا  .  ظأزضةرتعؤةتتعظذالرنع مايمذننعث سىرعتعضة اهللا تاظاالغا قعلغان ظاسعيلعقع بعلةن اهللا تاظاال      
ةر ي  عرعص آةتكةنل ةيئظأزض عمعدع   - م ذق ياش دعن ظارت ىح آىن ةقةت ظ عللةنمةي ص ةي ؤة نةس .  ظعحم

. قعالرنع ؤة باشقا مةخلذقاتالرنع اهللا تاظاال ظالتة آىندة ياراتقانشمايمذنالر ؤة حو) هازعرقع زاماندعكع(
دذ  اننع قعلع ان  . اهللا خالعغ عنع خالعغ ان آعش ةرتعؤ  نخالعغ ة ظأزض ذنع . تعدذئةرسعض ذالرغا (ظ ةنع ظ ي
رة ) بئرعلضةن بذ جازانع   يةنع ظذالرنعث شةنبة    ت قعلدذق زامانداشلعرع ؤة آئيعنكعلةر ظىحىن ظعب

ارقعلعق ظذالرغا بةرضةن جازايعمعز    لعقع ظىحىن    نعث هأرمعتعضة تاجاؤذز قعلغان     عآىن أز ؤاقتعدا شذ     ظ  ظ
  . دذقبةر صتا ياشعغان آعشعلةرضة ظعبرةتظةترا

اال ة  اهللا تاظ ر آعشعض ارقعلعقبع رعش ظ ازا بئ رةت ج ة ظعب ر آعشعض ة بع دعغانلعقع بئرع يةن
دذ   داق دةي عدا مذن دع     : توغرعس ةن جازالع ازابع بعل ث ظ ا ؤة ظاخعرةتنع ذنع دذني ةك  ، اهللا ظ  -ش

دذ  رةت ظالع دعن ظعب دعغانالر بذنعث ن قورقع عزآع، اهللا دع ع)2( )شىبهعس ة ظاهالعس ع مةآك ز ) !ظ بع
يانسذن دةص   ) آذفرعدعن (هةقعقةتةن سعلةرنعث ظةتراصعثالردعكع شةهةرلةرنع هاالك قعلدذق، ظذالرنع             

  . ))3ظايةتلةرنع تةآرار بايان قعلدذق
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 نةسعهةت قعلدذق-تةقؤادارالر ظىحىن ؤةز   ظذالرنعث قعلغان ظعشلعرعغا بةرضةن جازايعمعزنع
 ث قعلغان ظعشلعرعدا خاتالعشعص آئتعص ظذالردعن بذرذنقعالرغا    رعنععدعغان آعشعلةر ظأزل  عاهللا دعن قورق  

اش  ا  ظازابظوخش ذالرغا   ق ىن، ظ لعقع ظىح ئلعص قالماس ذحعالرغا  ( آ االدعن قورقق ةنع اهللا تاظ  -ؤةز ) ي
  . نةسعهةت قعلدذق

ع   دذلاله ظعبن ام ظةبذظاب ةه ظعم ذ   بةتت ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةيغةمبةر دعن ص، ظةب
االمنعث دذظةلةيهعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذناهالرنع «:  مذن ان ض ذدعيالر قعلغ علةر يةه س
ظاددع بعر هعيلة بعلةن اهللا تاظاالنعث هارام قعلغان ظعشلعرعنع             ) ظذنداق قعلساثالر (قعلماثالر، ظةضةر   

  . »هاالل ساناص قالعسعلةر
 * * * * * * *  
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دذ «: ظأز ؤاقتعدا، مذسا ظأز قةؤمعضة   »اهللا هةقعقةتةن سعلةرنع بعرآاال بوغذزالشقا بذيرذي
يةنع مةسخعرة (جاهعلالردعن «: مذسا. دئدع» مسةن؟ؤاتاعبعزنع مةسخعرة قعل«: ظذالر. دئضةن ظعدع

  .67دئدع »بولذص قئلعشتعن اهللا غا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن) قعلغذحعالردعن
    توغرعسعداسسعسعبعر آعشعنعث ظألتىرىلضةنلعكع ؤة آالعنعث قع ظةؤالدعدعن ظعسراظعل

ةؤالدع  راظعل ظ ع ظعس ة  !ظ ةنع آالعنعث سةؤةبع بعل عدا ي ةن آعشعنعث   آالعنعث ظعش ن ظألتىرىلض
شع ظذ آعشع تعرعلعص قوصذص، ىرىرعلدعآعملعكعنع ظاشكارعالشتا، ظألتىرىلضةن آعشعنع اهللا تاظاالنعث ت  

ةن آعشعنع آأرس  ارةت مأجعزعلعك ظعشنع عظألتىرض ةنع اهللا تاظاالنعث )1(تعص بئرعشتعن ظعب ة  ي ظادةتت
  . ا آأرسةتكةنلعكعنع ظةسلةثالرمذمكعن بولمايدعغان ظعشالرنع سعلةرنعث آأز ظالدعثالرد

دا ظعسراظعل: سالماننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظعبنع ظةبذهاتةم، ظذبةيدة     ظةؤالدع
ار ب  -بالعسع يوق مال  ذصمىلكع ناهايعتع آأص بعر آعشع ب ذنعثغا بعر تول نعث بالعسع عغقعنذ، ظ

ألتىرىص آئحعسع ظذ           . معراسخور ظعدع  ألىآعنع آأتىرىص   ظذ باال ظذ آعشعنع ظ  بعر  ظئلعص بئرعص  نعث ظ
عضعنع ظذ آعشعنع ظاؤذ ظادةم ظألتىردع دةص ظذنعثغا تآعشعنعث ظعشعك ظالدعغا تاشالص قويعدذ، باال ظةت

 بعرع بعلةن سوقذشذش ظىحىن قوللعرعغا قورال ظالعدذ، ظذالرنعث            - تأهمةت قعلعدذ، هةتتا ظذالر بعر    
ةقعللع  دعن ظ علة  كرةكظعحع ع، س ر آعش ىن ج  بع ة ظىح علةرنعث    -دةل ئر نئم علةر؟ س اجرا قعلعس م

ار      ظذالر  .  دةيدذ ئرعثالر  شذنعث قئشعغا ب  ،ظعحعثالردا اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع مذسا ظةلةيهعسساالم ب
مذسا ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آئلعص بولغان ظعشنع ظذنعثغا سأزلةص بئرعدذ، مذسا ظةلةيهعسساالم       

بعزنع «: ظذالر. دئضةن ظعدع »قعقةتةن سعلةرنع بعرآاال بوغذزالشقا بذيرذيدذاهللا هة«: مذنداق دةيدذ
ةنع مةسخعرة قعلغذحعالردعن (جاهعلالردعن «: مذسا . دئدع» ؤاتامسةن؟عمةسخعرة قعل  ذص ) ي بول

ظةضةر ظذالر   : دةيدذ ظذبةيدة سالمانع مذنداق      . دئدع  »قئلعشتعن اهللا غا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن 
ةن قارشعالشممذسا ظةلةيهع ر آاايسساالم بعل اددع بع ع، ظ ذزلعغان بولسعال بوالتت ذالر ،ال بوغ ئكعن ظ  ل

                                                 
  .  بذ ظادةتتة مذمكعن بولمايدذ دةص قارعلعدعغان ظعشالردذررضةن بولذص،ىيةنع آالعنعث بعر صارحعسع بعلةن ظألىآنع ظذرذص تعرعلد) 1(
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از تئصعلعدعغان مذظةييةن       ىرىظذالرغعمذ ظعشنع تةسلةشت   اهللا تاظاال . ردعذظعشنع قعيعنالشت  ص ناهايعتع ظ
ر آعشعنعث ظذالر آالعنع شذ آالعدعن باشقا بعرمذ آالعسع يوق بع       . دعذبعر آالعنع بوغذزالشقا بذير    

تع دعن تاص ذالرغا . يئنع ع ظ ذ آعش ال : ظ ذ آ ةن ظ ىدةك  ئنع تعم ق آةلض عغا لع ذن رعس ىحظالت  ةبةرمعض
اتمةيمةن دع،س العنع ت.  دئ ذالر آ ق آةلض ئظ ئتعؤالدعىرعسغا لع ذنغا س العنع  . دةك ظالت ذالر آ دعن ظ ظان

ذردع  ةن ظ ألىآنع آالعنعث صارحعسع بعل رعلعص قو. بوغذزالص، ظ ألىك تع دعن ظ تعظان ذالر ظذنعثدعن . ص ظ
ورعدع     ألتىردع؟ دةص س م ظ ئنع آع ذ . س ألتىردع دةص ت    : ظ ذ ظ ع ب ةتتع ذمئن عنع آأرس . غقعنعنعث بالعس

.  مىلكعدعن هئحقانداق نةرسة بئرعلمعدع    -غقعنعنعث ظوغلعغا ظذنعث مال       ذت . ظاندعن ظذ قايتا ظألدع   
ةن آعش       ع ظألتىرىلض ةن آعش ادةم ظألتىرض الص ظ ذنعثدعن باش دعغان   نعث مىلعش راس ظااللماي دعن مع كع

  . بولدع
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% äíôŠ$# $uΖ s9 y7 −/ u‘  Îit7ãƒ $ uΖ©9 $tΒ }‘ Ïδ 4 tΑ$s% … çµ̄Ρ Î) ãΑθà) tƒ $pκ ®ΞÎ) ×ο u s)t/ ω ÖÚ Í‘$sù Ÿω uρ í õ3Î/ 8β# uθ tã 

š÷ t/ y7 Ï9 s̈Œ ( (#θè= yè øù$$sù $ tΒ šχρã tΒ ÷σ è? ∩∉∇∪ (#θä9$s% äíôŠ$# $sΨ s9 y7 −/ u‘  Îi t6ãƒ $ sΨ ©9 $ tΒ $yγ çΡ öθs9 4 tΑ$s% …çµ ¯ΡÎ) ãΑθà) tƒ $ pκ ®ΞÎ) 

×ο u s) t/ â!# u ø|¹ ÓìÏ%$sù $yγ çΡ öθ©9 ” Ý¡s? šÍ Ïà≈ ¨Ζ9$# ∩∉∪ (#θä9$s% äíôŠ$# $ uΖ s9 y7 −/ u‘  Îi t7ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ ¨β Î) u s) t6ø9 $# tµt7≈ t±s? 

$ uΖøŠ n= tã !$ ¯ΡÎ) uρ βÎ) u !$x© ª! $# tβρß‰tG ôγßϑ s9 ∩∠⊃∪ tΑ$s% … çµ̄Ρ Î) ãΑθà)tƒ $ pκ ®ΞÎ) ×ο us) t/ ω ×Αθä9sŒ ãÏV è? uÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’ Å+ó¡s? 

y^ö ut ù: $# ×π yϑ ¯= |¡ãΒ ω sπ u‹Ï© $yγ‹ Ïù 4 (#θä9$s% z≈ t↔ ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 $ yδθçt r2x‹ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθè= yèø tƒ ∩∠⊇∪   

بعز ظىحىن صةرؤةردعضارعثغا ظعلتعجا قعلغعنكع، بعزضة قانداق آاال ظعكةنلعكعنع بايان «: ظذالر
اهللا ظذنع قئرعمذ ظةمةس، ياشمذ ظةمةس، ظوتتذرا ياش بولسذن دةص ظئيتتع، «: مذسا. دئدع» قعلسذن

 قعلغعنكع، بعز ظىحىن صةرؤةردعضارعثغا ظعلتعجا«: ظذالر. 68دئدع» سعلةر بذيرذلغاننع قعلعثالر
ان قعلسذن ذنعث رةثضعنع باي ة ظ دع» بعزض ا ظئيتتعكع، . دئ ذنعث رةثضع «مذس ةن ظ اهللا هةقعقةت

صةرؤةردعضارعثغا ظعلتعجا «: ظذالر .69»قارعغذحعالرنع زوقالندذرعدعغان ساصسئرعق بولسذن دئدع 
ظعشلعتعلضةن آالعمذ، يةنع دئهقانحعلعققا (قعلغعن، ظذنعث قانداق ظعكةنلعكعنع بعزضة بايان قعلسذن، 

دعغان (بذ بعزضة مىجمةل بولذص قالدع ) ياآع سةمرعتعش ظىحىن بئقعلغان آالعمذ؟  ذ ظئنعق بولع ب
اهللا ظذنعث يةر هةيدةص، ظئكعن «: مذسا. 70دئدع »بعز حوقذم تاصعمعز) ظذنع(خذدا خالعسا ) بولسا

رةثضعدة سئرعقلعقتعن باشقا رةث يةنع ( سذغعرعص آأندىرىلضةن بولماسلعقعنع، بئجعرعم ظالعسع يوق
تئصعص (ظذالر آالعنع . دئدع »ظةمدع تولذق بايان قعلدعث«: ظذالر. دئدع »بولذشعنع ظئيتتع )يوق

  .71بذنع ظورذنلعيالمعغعلع تاس قالدع) ظال سوراؤةرضةنلعكتعنوظذالر س(بوغذزلعدع، ) آئلعص
اهللا ظىحىن  غعنعذرذص قويقعيعنالشت ظأزلعرعضة ظعشنع  سوراصآأص نعظذالرنعث سوظال

  ع توغرعسعداقويغانلعقغا ظعشنع قعينالشتذرذص الرتاظاالنعثمذ ظذ
 سوراص ظعشنع    آأصمذسا ظةلةيهعسساالمدعن سوظالنع     ظةؤالدع صةيغةمبعرع    ظعسراظعل،  اهللا تاظاال 

ىن، اهللا تاظاال   ذرذؤالغانلعقع ظىح تذرذص ت ة تةسلةش ت  ظأزلعرعض نع تةسلةش ذالرغا ظعش ذ ظ ص ىرىنعثم
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 مذنداق  ذ هةقتة ر ب ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ظذبةيدة ؤة باشقعال        . عدذنع خةؤةر قعل  قويغانلعقع
دذد ذالر«: ةي ت     غاظ نع قعيعنالش ذالر ظعش ئكعن ظ ع ؤة ل عال بوالتت اال بولس داق آ اال. ردعذ قان  اهللا تاظ

ظعلتعجا قعلغعنكع، بعزضة بعز ظىحىن صةرؤةردعضارعثغا «: ظذالر. ظذالرغعمذ ظعشنع قعيعنالشتذردع  
  . دئدع ؟يةنع ظذ قانداق ؤة قانداق سىصةتلعك آاال دئدع» قانداق آاال ظعكةنلعكعنع بايان قعلسذن

ع،  اهللا ظذنع قئرعمذ ظةمةس، ياشمذ ظةمةس «: مذسا ظةلةيهعسساالم يةنة   بولسذن دةص ظئيتت
ددع، مذجاهعد،   ذ ظةبذظالعية، س    ةهةققعد بذ ظايةتنعث مةنعسع      دئدع» سعلةر بذيرذلغاننع قعلعثالر 

ة، ظةت ةؤفععظعكرعم ة ظ ةه، زع ظب ؤةه،راسانعذتاخة، ظيي ةتادة ؤة ظعبنع  ةبنع مذنةبب اك، هةسةن، ق هه
ارلعق ظابباس  يةنع ظذ آاال بةك حوث ؤة قئرعمذ ظةمةس، ظذنعث يئنعغا        : ةيدذ الر بعردةك مذنداق د   قات

  . ةمةسع بارمعغان دةرعجعدة بةك آعحعك موزايمذ ظكآعرظة
 ذن اش بولس ذرا ي ع    ظوتت ةتنعث مةنعس ذ ظاي دةب اكهةققع ذ    ، زةهه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

ذمانعث دذ  ظةنه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث ظار   :  مذن ةن موزاينع اال بعل وث آ ذ ح دعكع عظ لعقع
  . آالعالرنعث ظعحعدة بذ ياشتعكع آالعالر ظةث آىحلىك ؤة حعرايلعق آئلعدذ، )عدذرآال(

ذن س ئرعق بولس ع    اصس ةتنعث مةنعس ذ ظاي دةب ةؤفعهةققع ذ    ،ي ظ اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن
يةنع رةثضع بةك سئرعق بولذص، سئرعقلعقتعن ظاققا :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظةنهذمانعث

  . ظأزضعرعص قالغعلع ظازال قالغان
 قارعغذحعالرنع زوقالندذرعدعغان    سذددع، ظةبذظالعية، قةتادة ؤة      دةبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققع

يةنع ظذنعث رةثضع ظذنعثغا قارعغان آعشعنع هةيران          : ةيدذ مذنداق د   قاتارلعقالر رةبعيظ ظعبنع ظةنةس  
دا     ئظذنعث ت : ةيدذ ؤةهب ظعبنع مذنةببةه مذنداق د    هةقتة   بذ. قالدذرعدذ رعسعضة قارعساث آىننعث نذرع
  . ذرعدذ آأزنع قاماشتهةقعقةتةن صارقعراص مةخمةلدةك
) ذ؟ ذ ) يةنع دئهقانحعلعققا ظعشلعتعلضةن آالعمذ، ياآع سةمرعتعش ظىحىن بئقعلغان آالعم ب

ا           بعزضة مىجمةل بولذص قالدع  ظذنعث  ظئنعق بولماي قالدع،    يةنع آالعالرنعث تىرلعرع آأص بولغاحق
ذنع (خذدا خالعسا ) بذ ظئنعق بولعدعغان بولسا (سىصةتلعرعنع بعزضة دةص بةرسةث،      ذم ) ظ بعز حوق

  .  ظذنع تاصاتتذقلؤةتتةق بايان قعلعص بةرسةث ظةذسةن بعزضة ظذنعث سىصةتلعرعنع ظوح »تاصعمعز
ا لعقعنع «: مذس ةن بولماس ذغعرعص آأندىرىلض ئكعن س دةص، ظ ةر هةي ذنعث ي ةنع   اهللا ظ ي

ةرنع سعانحقدئه ةس، ي ةنمذ ظةم ىن آأندىرىلض ىن سذلعق ظىح قا تةييارلعغانذغذرذش ظىح ذ  تارتعش م
 دئدع» ، ظالعسع يوق بولذشعنع ظئيتتعبئجعرعم بولذشعنع، تع حعرايلعق آاالعظةمةس، بةلكع ناهاي

دذر   دة ظاب ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ةر قاب دذ ةزاق مةظم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي : تادعنعث مذن
. نداق ظاالمعتع يوقظالعسع يوق ياآع هئحقا: ةيدذمذجاهعد مذنداق د.  يوقعظذنعثدا هئحقانداق ظةيعب

داق د  انعي مذن ةتا خذراس دذظ ذت : ةي وللعرع  -ص اق ؤة ق ةزالعرع س ة ظ دا  - هةمم االمةت، ظذنعث  س
  . هئحقانداق ظاالمةت يوق

 العنع ذالر آ ئلعص (ظ عص آ دع) تئص ذالر س (، بوغذزلع ةنلعكتعنوظ ذنع ) ظال سوراؤةرض ب
دع  اس قال المعغعلع ت دة  ظورذنلعي ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي اكب ذ   ، زةهه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

ذمانعث دذ  ظةنه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذزلع :  مذن العنع بوغ ذالر آ دع يالظ ال قال  .معغعلع تاس
ؤة قانداق  ظعكةنلعكع  ظذالر آالعنعث قانداق آاال     . ع بوغذزالش ظةمةس ظعدع    تسع قظذالرنعث ظةسلع مة  
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بذ   اهللا تاظاال . ذنع بوغذزالشتعن باش تارتماقحع ظعدع  دةص توال سوظال سوراش ظارقعلعق ظ      ؟تع بار عسىص
  . ظايةت ظارقعلعق ظذالرنعث ظذ قعلمعشعنع سأآتع

 ؤةهب ظعبنع مذنةببةه، ظةبذظالعية ؤة ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظبعنع ظةسلةم     ،  ظذبةيدة، مذجاهعد 
  .  دئدع،ص بارظذالرنعث آالعنع جعق صذلغا سئتعؤالغانلعقع توغرعسعدا ظعختعال: قاتارلعقالر

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ óΟ çFù= tF s% $T¡ øtΡ öΝ è?§u‘¨̈Š$$ sù $pκ Ïù ( ª! $#uρ Ól Íøƒ èΧ $̈Β öΝ çFΖ ä. tβθãΚ çFõ3s? ∩∠⊄∪ $ uΖ ù= à)sù çνθç/ ÎôÑ $# $pκ ÅÕ÷è t7Î/ 4 

y7 Ï9 ẍ‹ x. Ç‘ósãƒ ª! $# 4’ sAöθ yϑ ø9$# öΝ à6ƒÍãƒ uρ ÏµÏG≈ tƒ# u öΝä3 ¯= yès9 tβθè= É) ÷ès? ∩∠⊂∪  
أز ؤاق ةن ؤة ظ عنع ظألتىرض ر آعش علةر بع دا س ع (تع ث آعملعك االش ) قاتعلنع عدا دةت توغرعس
ع  قان ظ ثالرقعلعش عنع . دع ان نةرس ذرماقحع بولغ علةر يوش عنع (س ث ظش ةنع قاتعلنع اهللا ) ي

دئدذقكع، آالعنعث بعر صارحعسع بعلةن ظألىآنع )سعلةرضة مذسا ظارقعلعق(. 72ظاشكارعلعغذحعدذر
يةنع آأز ظالدعثالردا بذ (، اهللا ظألىآلةرنع شذنداق )عص قاتعلنع ظئيتعص بئرعدذظذ تعرعل(ظذرذثالر 
 تعرعلدىرعدذ، سعلةرنع حىشةنسذن دةص قذدرعتعنعث ظاالمةتلعرعنع) علدىرضةندةكتعرظألىآنع 
  .73آأرسعتعدذ سعلةرضة

   نع تئصعش توغرعسعداعلقاتؤة  شعنع تعرعلدىرىشعظألتىرىلضةن آ

) االش قعلعشقان ظعدعثالر ) عقاتعلنعث آعملعك  ظعمام بذخارع ؤة مذجاهعد    توغرعسعدا دةت
ارلعق داق د    قات دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دذ الر ب ث آعملع : ةي تعالص   كقاتعلنع عدا ظعخ ع توغرعس

ارلعق تاخذراسانعي ؤة زةههاك  ةظ. قعلعشعص قالدعثالر   ـ ظذنعث آعملعكعدة تاالش     : دةيدذ الر مذنداق   قات
  . عشعص قالدعثالرتارتعش قعل

ع ظةسلةم   د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ذرةيج ؤة ظاب ع ج ارلعقالظعبن داق د قات دذر مذن ذالرنعث : ةي ظ
سعلةر يوشذرماقحع بولغان نةرسعنع . شعص قالدعع دةص دأثض“ثالرىسعلةر ظألتىرد”بةزعسع بةزعسعضة 

  . اهللا ظاشكارعلعغذحعدذر) يةنع قاتعلنعث ظشعنع(
) ذرذثالر  )ظارقعلعقسعلةرضة مذسا ألىآنع ظ ةن ظ ذ (دئدذقكع، آالعنعث بعر صارحعسع بعل ظ

دذ  تعص بئرع اتعلنع ظئي رعلعص ق ا،    )تع ر صارحعسع بولس دعن بولسذن بع داق يئرع ةنع آالعنعث قان ي
 بعر  ظةضةر ظذنعث صاالنع يئرعنعث    . يىز بئرعدذ ) يةنع ظألىآنعث تعرعلعشع  (مأجعزة خاراآتعرلعق ظعش    

نع آأرسعتعص بئرعش، بعزضة دعن ياآع صارحعسع ظذرذثالر دةص مذظةييةن بعر ظةزاسعنعث       بعلةن صارحعسع
دذنيالعقعمعزدا صايدعسع بولعدعغان بولسا حوقذم ظذنع بعزضة آأرسعتعص بةرضةن بوالتتع ؤة لئكعن اهللا            

علةن ظذرسا   قانداق ظةزاسع بهةر بعزمذ ظذنع . ظذنع ظوحذق بايان قعلماي، مذجمةلال بايان قعلدع   تاظاال
  . بولعدذ دةص مذجمةلال تونذيمعز

 تعرعلدىرعدذ) يةنع آأز ظالدعثالردا بذ ظألىآنع تعرعلدىرضةندةك(اهللا ظألىآلةرنع شذنداق 
دا    اهللا تاظاال ظألتىرىلضةن آعشعنع    . يةنع ظذالر ظألىآنع ظذردع، ظذ تعرعلعص قوصتع          ظذالرنعث آأز ظالدع

دىرىش  ألى تعرعل ث ظ ارقعلعق ظأزعنع دعغانىتعرعلدآنع ظ ذد رةلةي ارعتعق ذالرنع نعث بارلعقعغ  ظ
اهالندذردع ألىآنع تعرعلد. ظاض ذالرغا ىظ ةنلعكعنع ظ ع (رض ةت آىن ةق  ) قعيام نعث ه ا تعرعلعش قايت
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ذؤاتقان ؤة ظذالرنعث ظوتتذرسعدعكع ظ ظعكةنلعكعضة هأججةت قعلدع  دةلنع ظايرعغذحع  ئ  جوتتذرعسعدا بول
  . ردعىظألىآنع تعرعلدىرىشنع بةش ظورذندا آةلتاهللا تاظاال بذ سىرعدة . قعلدع

ةؤالدل   ـ 1 راظعل ظ ةن ظعس أزلةص ظأتك دا س ا تعرعلد عرع يذقعرع ألتىرىص قايت ةنىنع ظ  لعكرض
  . سعدةؤةقة

  . ةعد يذقعرعدا بايان قعلعنغان قعسسـ  2
   .دةسعظألىمدعن قورقذص ظأزلعرعنعث ظأيلعرعدعن قئحعص حعقعص آةتكةن آعشعلةرنعث قعسسعـ  3
  . سعدة خارابع بعر آةنتتعن ظأتكةن آعشعنعث قعسسعـ  4
  . دةسع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ؤة تأت دانة قذشنعث قعسسع ـ5

اال ا  اهللا تاظ ة بذنخالعس ىح قعسس ع ظ دذعثآئيعنك ان قعلعنع يعن باي ن . دعن آئ اال زئمع اهللا تاظ
حأصنعث هةممعسع قذرذص     - وتظ ع  يةنع زئمعندعك  (ظألضةندعن آئعين ظذنع قايتا تعرعلدذرعدعغانلعقع      

 بعلةن ظعنساننعث جعسعملعرع صارحعلعنعص     )عن ظذنع قايتعدعن بعخلعتعص آأآةرتعش    عآةتكةندعن آئي 
دعن آئي  رعص آةتكةن ا تعرعلد عحع ذنع قايت ذ ظ تةكرىنم اهالندذردع ىش تعدة ظاض ةت ظىس ذ .  هةقعق ب

دعكع    ث تأؤةن اآعتع اهللا تاظاالنع ةتنعث ص دذرهةقعق أ: ظايعتع ذرغاق (لىك ظ ةنع ق ع ) ي ذر (زئمعنن يامغ
اهللا نعث قذدرعتع   (تعرعلدىرىص، ظذنعثدعن ظذالر يةيدعغان ظاشلعقنع ظأستىرضةنلعكعمعز ظذالرغا        ) بعلةن

ىزىم باغلعرعنع   . ظاالمةتتذر) آامعلةسعنع آأرسعتعدعغان  بعز زئمعندا نذرغذنلعغان خورما باغلعرعنع، ظ
بذ  (مئؤعسعنع يئسذن،   ) يةنع باغالرنعث(ظذالر ظذنعث  . نع ظئقعتتذق بةرصا قعلدذق، شذ زئمعندا بذالقالر    

  . )1(شىآىر قعلمامدذ؟) اهللا نعث نئمةتلعرعضة(ظذالرنعث قوللعرع ياراتقان ظةمةس، ظذالر ) مئؤعلةرنع
 * * * * * * *  

 §Ν èO ôM |¡s% Ν ä3ç/θè= è% .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ }‘Îγ sù Ïο u‘$y∨ Ït ù: $$ x. ÷ρ r& ‘‰ x© r& Zο uθ ó¡s% 4 ¨βÎ) uρ zÏΒ Ïο u‘$yf Ït ù: $# $ yϑ s9 ã ¤f xtF tƒ 

çµ÷Ζ ÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{$# 4 ¨β Î) uρ $ pκ ÷]ÏΒ $yϑ s9 ß,¤) ¤±o„ ßl ã ÷‚uŠ sù çµ÷Ψ ÏΒ â !$ yϑ ø9$# 4 ¨β Î) uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yϑ s9 äÝ Î6÷κ u‰ ôÏΒ Ïπ uŠô±yz «! $# 3 $ tΒ uρ ª! $# 

@≅ Ï≈tó Î/ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ès? ∩∠⊆∪  

) يةنع شانلعق مأجعزعلةرنع آأرضةندعن آئيعن(نعثدعن آئيعن شذ!) ظع يةهذدعيلةر جاماظةسع(
تاشالر ظارعسعدا ظعحعدعن . شتعنمذ قاتتعق قئتعص آةتتعدعلعثالر قئتعص آةتتع، تاشتةك ياآع تا

ص ( تعلعص حعقع ذ ظئ ذ ) س عدعن س رعلعص ظارعس ار، يئ دعغانلعرع ب عل بولع رعقالر هاس ظئ
الص حىشعدعغانلعرعمذ بار عدوم) غ حوققعلعرعدعنتا(حعقعدعغانلعرعمذبار؛ اهللا دعن قورقذص، 

اش يذمشايدذ، سعلةرنعث دعلعثالر بولسا يذمشعمايدذ ؤة تةسعرلةنمةيدذ ( ، اهللا )دئمةك ت
  . 74قعلمعشعثالردعن غاصعل ظةمةستذر

  توغرعسعداةتكةنلعكع يةهذدعيالرنعث دعللعرعنعث قاتتعقلعشعص آ
ث بارلعق  ةؤالدع اهللا تاظاالنع عراظعل ظ ث  ظس ةرنع ؤة اهللا تاظاالنع دعغان ظاالمةتل ةت قعلع ا داالل عغ

ظذالرغا  اهللا تاظاال   ظىحىن ص قالغانلعقع  عنع آأرىص تذرذص ظذالرنعث دعللعرع قئت   عنئرضىظألىآنع تعرعلد 

                                                 
  . ظايةتكعحةـ  35 ــــ 33سىرة ياسعن ) 1(
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يةنع شانلعق مأجعزعلةرنع (شذنعثدعن آئيعن !) ظع يةهذدعيلةر جاماظةسع(: آايعص مذنداق دةيدذ
يعن ةندعن آئ ةتتعدعلع) آأرض تعص آ ةنع دعلثالر قئ ذص عث ي الر مةثضى يذمشعمايدعغان تاشتةك بول

  . آةتتع
ذثا  االش تعن    اهللا تاظ ذص قئلعش اش بول ةهؤالعغا ظوخش ذالرنعث ظ ذ ش ةرنعث ظةهؤالعنعم  مأمعنل

داق   اهالندذرذص مذن دذظاض ان       : دةي ل بولغ ة ؤة نازع ث زعكرعض رع اهللا نع ذالرنعث دعللع ة ظ مأمعنلةرض
ة  ة  (هةقعقةتك ذرظان ظايةتلعرعض ةنع ق اب     ) ي عرع آعت ذالر ظعلض ذ؟ ظ ت يةتمعدعم دعغان ؤاقع ظئرعي

ةنلةر  اراالر (بئرعلض ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه ذن،  )ي ةيغةمبةرلعرعنعث  (دةك بولمعس ةن ص ذالر بعل ظ
زاماننعث ظذزعرعشع بعلةن ظذالرنعث دعللعرع قئتعص آةتتع، ظذالرنعث نذرغذنع اهللا نعث      ) ظارعلعقعدعكع

  . ))1تاظعتعدعن حعققذحعالردذرظع
ةؤفع  ذمانعث    ، يظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ   ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن

دا ظذ تعرعلعص قوصتع    ذ بعلةن ظ   صارحعلعرع ظألتىرىلضةن آعشع آالعنعث       سئنع آعم   : دعنظذنعث . رذلغان
الع قئرعندعشع مئنع  :  ظذ سورعغاندا،  دةص   ؟ظألتىردع ظاندعن  .  دةص جاؤاب بةردع  ،ألتىردع ظ لعرعمنعث ب
اال دع   اهللا تاظ ع ظال ذنعث جئنعن اال . ظ ذنعث      اهللا تاظ يعن، ظ دعن آئ ئلعص بولغان ع ظ ذنعث جئنعن  ظ

العلعرع   عنعث ب ذرذص      قئرعندعش أرىص ت ةتنع آ دذق دةص هةقعق ذنع ظألتىرمع ز ظ ةم بع ةن قةس اهللا بعل
شذنعثدعن !) ظع يةهذدعيلةر جاماظةسع(: ئدع اهللا تاظاال مذنداق دشذنعث بعلةن. ظذنعثغا تئنعؤالدع

 )ظألتىرىلضةن( يةنع دعلعثالر قئتعص آةتتع) يةنع شانلعق مأجعزعلةرنع آأرضةندعن آئيعن(آئيعن 
تاشتةك ياآع تاشتعنمذ قاتتعق لعرعنعث دعللعرع مةثضى يذمشعمايدعغان عنعث بالقئرعندعشعآعشعنعث 

  . قئتعص آةتتع
ةؤالدع اهللا عراظعل ظ ألىآنع   ظس ةرنع ؤة ظ دعغان ظاالمةتل ةت قعلع ا داالل ث بارلعقعغ  تاظاالنع

ظذالرنعث دعللعرع   زاماننعث ظأتىشع بعلةن        مذ آأرىص تذرذص     ظعبارةت مأجعزعسعنع  نلعكتعرضةنىتعرعلد
اتتعق قئتعص آةتتع           حىنكع، تاشالرنعث ظارعسعدا      . يذمشذمايدعغان دةرعجعدة تاشتةك ياآع تاشتعنمذ ق

تعلعص حع  ذ ظئ عمذ   س ار ؤة ظاقمعس الرمذ ب دعغان تاش عل بولع رعقالر هاس ص ظئ رعلعص  قع ص يئ ذ حعقع س
  . دعغان تاشالرمذ بارعالص حىشعتذرعدعغانلعرع بار ؤة اهللا تاظاالدعن قورقذص تاغالرنعث ظىستعدعن دذم

 ظئرعقالر هاسعل بولعدعغانلعرع بار، يئرعلعص ) سذ ظئتعلعص حعقعص(تاشالر ظارعسعدا ظعحعدعن
دومالص حىشعدعغانلعرعمذ ) تاغ حوققعلعرعدعن(بار؛ اهللا دعن قورقذص،  عسعدعن سذ حعقعدعغانلعرعمذظار

ار  عرلةنمةيدذ (ب عمايدذ ؤة تةس ا يذمش ثالر بولس علةرنعث دعلع ايدذ، س اش يذمش ةك ت ، اهللا )دئم
عبنع  ظ ،بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق        قعلمعشعثالردعن غاصعل ظةمةستذر 

يةنع تاشالرنعث ظعحعدة سعلةر      :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث  
  . حاقعرعلغان هةقعقةتنع قوبذل قعلعشتا سعلةرنعث دعلعثالردعن يذمشاقراق تاشالر بار

  ظعقتعدارنعث بارلعقع توغرعسعدادةرعجعدة جانسعزالردعمذ مةلذم 
يةنع جانسعز نةرسعلةردة    .  قورقذشع هةقعقةت ظةمةس دةص ضذمان قعلعدذ          بةزع ظالعمالر تاشنعث  

  . دئمةآحعتذيغذسع يوق، قورقذش ؤة قذرقماسلعق 

                                                 
  .  ـ ظايةت16سىرة هةدعد ) 1(
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العمالر بولسا    ذقذرت،  رازع ظعمام ظذنداق ضذمان قعلعشنعث هاجعتع يوق      : بع ؤة ظذالردعن باشقا ظ
دا  .  يارعتعدذ عش ظعقتعدارعن  س قعلعش، بعلع  ئزعش، ه ئ س عمذجانسعزالرد حىنكع، اهللا تاظاال  . دئدع قذرظان

  . ، دئدعجانسعزالردعمذ شذ ظعقتعدارنعث بارلعقعنع ظعسصاتالص بئرعدعغان نذرغذنلعغان ظايةتلةر بار
ةر    ذ ظايةتل ةر ش دعكع ظايةتل دذرتأؤةن ةتنع   : نعث قاتارعدعن ز ظامان عزآع، بع ةنع  (شىبهعس ي

معنغا ؤة تاغالرغا تةثلعدذق، ظذالر ظذنع ظىستعضة ظاسمانالرغا، زئ) صةرزلةرنع ؤة شةرعظةت تةآلعصلعرعنع
 زئمعن ؤة ظذالردعكع مةخلذقاتالر اهللا      -يةتتة ظاسمان     1( (عدعن قورقت ) ظئغعرلعقع(ظالمعدع، ظذنعث   

يةنع اهللا نعث ظعرادعسعضة    ( دةرةخلةر سةجدة قعلعدذ   - حأصلةر، دةل -ظوت  ))2نع صاك دةص بعلعدذ   
 ياراتقان شةيظعلةرنعث سايعلعرعنعث بويسذنغان هالدا اهللا غا سةجدة قعلعش   ظذالر اهللا 3( ()بويسذنعدذ

وث   عدعن ظ ذ؟  -يىزعس ذرغانلعقعنع آأرمعدعم ذص ت ولغا مايعل بول ارعي «ظعككعلعسع )4(  س ظعختعي
ا نازعل قعلساق، حوقذم سةن ظذنعث اهللا دعن               )5( دئدع» آةلدذق ظةضةر بعز بذ قذرظاننع بعرةر تاغق

انل  ث    قورقق ةنلعكعنع آأرةتتع رعلعص آةتك كةنلعكعنع، يئ اش ظةض ث  )6( عقتعن ب ذالر ظأزلعرعنع ظ
هةر نةرسعنع «: دةيدذ، تئرعلعرع» نئمعشقا بعزنعث زعيعنعمعزغا ضذؤاهلعق بةردعثالر؟«: تئرعلعرعضة

  . ))7سأزلةتكةن اهللا بعزنع سأزلةتتع
ذخارعنعث  ام ب د  عد هةدعسظعم االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذاق دة ص ع   «: ةي ع ياخش ذ بعزن ب

دذر     دعغان تاغ ع آأرع ذنع ياخش ذ ظ ةم بعزم دعغان ه ا    »آأرع ةؤةردة، خورم ةنحلعك خ وغرا ؤة ظعش ت
ث آأتع انلعقع       كدةرعخعنع اؤاز حعقق دعن ظ اغالص، ظذنعث تعياق ب االمغا ظعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث ص عنع

  . بايان قعلعنعص آةلدع
مةآكعدة مةن صةيغةمبةر «: ةيدذةلةيهعسساالم مذنداق دة صةيغةمبةر ظعدهةدعسظعمام مذسلعمنعث 

ار      اش ب ر ت دعغان بع االم قعلع ا س ذرذن ماث تعن ب دع، بولذش ةن    ظع ذ تونذيم نع هازعرم ذ تاش ةن ظ . »م
ار   هةدعس  توغرعسعدا مذنداق   “ هةجةرعلظةسؤةد ”هةرةمدعكع قارا تاش     أزعنع حعن      «:  ب ارا تاش ظ ظذ ق

  . )8(»ذت آىنع ضذؤاهلعق بئرعدظعخالس بعلةن سأيضةن آعشعضة قعيامة
 * * * * * * *  
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  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع72سىرة ظةهزاب ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة ظعسرا ) 2(
  .  ـ ظايةت6سىرة رةهمان ) 3(
  . يةت ـ ظا48سىرة نةهل ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة فذسسعلةت ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة هةشر ) 6(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة فذسسعلةت ) 7(
ة س       ) 8( ر نةرس دعغانلعقعنع ؤة بع ذؤاهلعق بئرةلةي ة ض ر نةرسعض عزالرنعثمذ بع لةردعن جانس ةت ؤة هةدعس ذ ظاي ة ئب اآع س جدة زةلةيدعغانلعقعنع ي

اش س    ذنعثغا ظوخش اآع ش دعغانلعقعنع ي دذ  ئقعلع اتالص بئرع ارلعقعنع ظعسص دارنعث ب ذنداق   . زعش ظعقتع عزالردعمذ ش ث جانس دعن اهللا تاظاالنع ظذنعث
 . تعدعغانلعقعنع آأرؤاالاليمعزعظعقتعدارنع يار
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<Ù÷è t/ (# ûθä9$s% Νæη tΡθèOÏd‰ ut éBr& $yϑ Î/ yx tFsù ª!$# öΝä3 ø‹n= tã Ν ä.θ•_!$ ys ã‹Ï9 Ïµ Î/ y‰Ψ Ïã öΝä3În/ u‘ 4 Ÿξ sùr& tβθè= É)÷ès? ∩∠∉∪ Ÿωuρ r& 

tβθßϑ n= ÷ètƒ ¨β r& ©! $# ãΝ n= ÷ètƒ $ tΒ šχρ” Å¡ç„ $ tΒ uρ tβθãΨÏ= ÷è ãƒ ∩∠∠∪  
ع مأمعن( عظ ةر جاماظةس ارقعلعق !ل ثالر ظ د ) دةؤعتع ان ظئيتعشعنع ظىمع ذدعيالرنعث ظعم يةه

قعالمسعلةر؟ هالبذآع ظذالردعن بعر ضذرذه ظادةم اهللا نعث آاالمعنع ظاثالص حىشةنضةندعن آئيعن، ظذنع 
ذرذص  ص ت تةن(بعلع ةرتعؤةتتع) قةس قانلعرعدا . 75ظأزض ةن ظذحراش ةر بعل ذالر مأمعنل ان «: ظ ظعم

صةرؤةردعضارعثالر قئشعدا «: بعرع بعلةن يالغذز جايدا تئصعشقانلعرعدا  - بعر. دةيتتع »قظئيتتذ
يةنع مذهةممةد (مأمعنلةر سعلةرضة قارشع صاآعت آأرسةتسذن دةص اهللا سعلةرضة بعلدىرضةن ؤةهيعنع 

ةتلعرعنع  ةؤراتتعكع سىص االمنعث ت علةر؟ ) ظةلةيهعسس أزلةص بئرةمس ذالرغا س ذنع(ظ ) ب
الر ظأزلعرعنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشلعرعنع اهللا نعث بعلعص يةهذدعي .76دةيتتع »!لةرحىشةنمةمسع

  . 77؟تذرعدعغانلعقعنع ظذقمامدذ
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شعدعن ظىمعد ظئيتعالرنعث ظعمان عكع يةهذدعيهعسساالمنعث زامانعسعديصةيغةمبةر ظةلة
  ظىزىلضةنلعكع توغرعسعدا

 ) ار  !ظع مأمعنلةر جاماظةسع ان ظئيتعشعنع ظىمعد ) قعلعقدةؤعتعثالر ظ يةهذدعيالرنعث ظعم
اآعتالرنع    ) اهللا تاظاالنعث بارلعقعنع( سعلةر  ! مأمعنلةر  ظع  يةنع قعالمسعلةر؟ بعلدىرعدعغان ظاشكارا ص

ر      دعن ظئزعص آةتكةن بع وغرا يول دعكع، ت ذدعيالرنعث ظعحع تعص آةتكةن يةه رع قئ ذرذص دعللع أرىص ت آ
  ويسذنذشعنع ظىمعد قعالمسعلةر؟ تىرآىم يةهذدعيالرنعث سعلةرضة ب

 هالبذآع ظذالردعن بعر ضذرذه ظادةم اهللا نعث آاالمعنع ظاثالص حىشةنضةندعن آئيعن، ظذنع بعلعص
ذرذص  تةن(ت ةرتعؤةتتع) قةس ذالر  ظأزض ةنع ظ ايعتع ظئنعق حىش ) نعث سأزعنعاهللا تاظاال(ي ص عنعناه

ةرتعؤئتعدذ  ذنع ظأزض ذرذص ظ ذالر ظأزلعرعن. ت دذ ئرتعؤعث ظأزضةظ العقعنع بعلع ذ . تعشتةك خات ةب  اهللا هةقت
ةهدعنع بذزغانلعقلعرع ظىحىن ظذالرنع رةهمعتعمعزدعن يعراق قعلدذق، ظذالرنعث ظ: ةيدذتاظاال مذنداق د

دة(دعللعرعنع  ذل قعلعشقا يذمشعمايدعغان دةرعجع اننع قوب ذالر ) ظعم اتتعق قعلدذق، ظ ةؤراتنعث(ق ) ت
  . ))1سأزلعرعنع ظأزضةرتعؤئتعدذ

 هالبذآع ظذالردعن بعر ضذرذه ظادةم اهللا نعث آاالمعنع ظاثالص حىشةنضةندعن آئيعن، ظذنع بعلعص
يةهذدعيالر : ةيدذ توغرعسعدا قةتادة مذنداق دظايعتعنعث بذ اهللا تاظاال ظأزضةرتعؤةتتع) قةستةن(تذرذص 

اياهللا تاظاالن ذنع ياخشع حىش تعععث ظ اثالص، ظ يعنعصنع ظ دعن آئع ةرتعؤةتتع بولغان د . عن ظأزض مذجاهع
  . غانالر بولسا يةهذدعيالرنعث ظالعملعرعدذر ظأزضةرتعص، يوشذرظايعتعنعاهللا تاظاالنعث : دةيدذمذنداق 
ظذالرغا حىشىرىص    اهللا تاظاال: ظعبنع زةيدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ب،  عبنع ؤةه ظ

ع هااللنع هارام، هارامنع هاالل قعلعص، هةقعقةتنع       بةرضةن تةؤراتنع ظذالر ظأزضةرتعص ظذنعث ظعحعدعك  
ظذالرنعث ظعحعدعن هةق ظىستعدعكع ظادةم ظذالرغا صارا ظئلعص آةلسة، ظذالر . ظاستعن ظىستعن قعلعؤةتتع

خاتا ظعش ظىستعدعكع . توغرا هأآىم بعلةن هأآىم قعالتتع) تةؤراتتعكع(ظذنعثغا، اهللا تاظاالنعث آعتابع 
ادةم ظذالرغا     ارا ظئلعص آةلسة ظذالر شذ آعتابنعث       بعر ظ ظأزع بعلةن ظذنعث صايدعسعغا     ) تةؤراتنعث (ص
ارا ياآع هئحقانداق بعر نةرسة ظئلعص              . هأآىم حعقعراتتع   ادةم ظذالرغا ص هةق ظىستعدة بولمعغان بعرظ

ادةم دئمةك هةر قانداق ظ. (راتتععآةلمعسة، ظذالر ظذنعثغا تةؤراتتا نئمة بولسا شذنعث بعلةن هأآىم حعق
ع     ةرتعص بئرةتت أآىملعرعنع شذ ظادةمنعث صايدعسعغا ظأزض ةؤراتنعث ه ذالر ت ارا بةرسة ظ شذثا اهللا . )ص

أزةثالرنع ظذنتذمسعلةر؟ هالبذآع، سعلةر         : دةيدذظذالرغا مذنداق    آعشعلةرنع ياخشع ظعشقا بذيرذص ظ
  . )2(نع ظوقذص تذرعسعلةر، حىشةنمةمسعلةر )يةنع تةؤرات(آعتاب 

رنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع بعلعص تذرذص ظذنعثغا ظعمان يةهذدعيال
   توغرعسعداعضةنلعكمعآةلتىر

بعرع بعلةن يالغذز  - بعر. دةيتتع »ظعمان ظئيتتذق«: ظذالر مأمعنلةر بعلةن ظذحراشقانلعرعدا
 صاآعت آأرسةتسذن دةص صةرؤةردعضارعثالر قئشعدا مأمعنلةر سعلةرضة قارشع«: جايدا تئصعشقانلعرعدا

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13سىرة ماظعدة ) 1(
  . ـ ظايةت44سىرة بةقةرة ) 2(
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ةتلعرعنع (اهللا سعلةرضة بعلدىرضةن ؤةهيعنع  ةؤراتتعكع سىص ةد ظةلةيهعسساالمنعث ت ةنع مذهةمم ) ي
  . دةيتتع »!حىشةنمةمسعلةر) بذنع(ظذالرغا سأزلةص بئرةمسعلةر؟ 

 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث        ،بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق      
دذمذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذالر : (ن ةظ عثالر ) مأمعنلةرض علةرنعث قئرعندعش عزآع س شةآس

ارا    . ر، دةيدذ  خاس صةيغةمبةردذ  عاللئكعن ظذ سعلةرض   . مذهةممةد اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع     أز ظ ظذالر ظ
 سعلةر بذرذن ظذ      حىنكع،  .يالغذز جايدا تئصعشقاندا سعلةر بذ توغرذلذق ظةرةبلةرضة سأزلةص بةرمةثالر          

ع ظأزةثالر    عرالرغا قارش ةن آاص ةيغةمبةر بعل اص ةيتتعثالر غ اردةم تعل ذص    ، ي ذالردعن بول ةيغةمبةر ظ ذ ص  ظ
سعلةر ظذنعث صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع تونذيسعلةر ظذنعثغا     )  يةهذدعيالرغا اهللا تاظاال (. قالدع، دئيشعدذ 

ذق   عش توغرذل اال(ظةضعش ان ) اهللا تاظ علةردعن ؤةدة ظالغ علةر دةصس ذدعيالرنعث ( ،لعقعنع بعلعس يةه
ان قعلعنغان هةق صةيغةمبةر، لئكعن سعلةر ظذنعث                )ظأزظارا ابلعرعمعزدا باي دعن  ظذ بعز آىتكةن ؤة آعت

ؤئلعثالر ان قعلعص يذ   تئنع كةنلعكعنع باي اثالر دئيعش راص قعلم ذنع ظئتع دعكق ؤة ظ ةتنع عرع ل ع ظاي نازع
   .دعقعل

داق د دذهةسةنبةسرع مذن ذ : ةي ع  ظ ذق دةيتت ان ظئيتت ز ظعم ة يولذقسا بع ذدعيالر مأمعنلةرض ، يةه
ا آةلسة،    ر جايغ ارا بع أزلعرع ظأزظ ةرظ ارعثالرنعث مأمعنل علةرنعث صةرؤةردعض اهع س علةرنعث  دادةرض س

ا  اآعت  زعيعنعثالرغ ىن،   ص لعقع ظىح ابعثالرقعلعؤالماس ة بعلد    آعت ةؤراتتا اهللا سعلةرض ةن  ىت ةنع (رض ي
نةرسعنع مذهةممةدنعث ) د ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع بعلدىرضةنيةهذدعيالرغا مذهةممة

  . ساهابعلعرعغا ظئيتعص بةرمةثالر دةيتتع
 دعغانلعقعنع يةهذدعيالر ظأزلعرعنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشلعرعنع اهللا نعث بعلعص تذرع

دذ؟ داق د ظذقمام ة مذن دة ظةبذظالعي ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دذ ب ذنعث  :ةي ذدعيالر ظ ةنع يةه ي
ذرذص، ظ      ذص ت ق ظذق دعن ظئنع ث آعتابلعرع ةيغةمبةرلعكعنع ظأزلعرعنع ا   عرأزلعص ذنع يالغانغ ث ظ نع

  .  بعلعدذ اهللايوشذرغانلعقعنعاهللا تاظاالدعن  ظعشةنمعضةنلعكعنعحعقارغانلعقعنع ؤة ظذنعثغا 
ظعشلعرعنعؤة ظاشكارا   ،رةبعيظ ؤة قةتادة قاتارلعقالر بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذظالعية
يةنع اهللا تاظاال ظذالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ساهابعالرغا بعز ظعمان ظئيتتذق    : دةيدذمذنداق  

  . مذ بعلعدذعلعغانلعقعنعدةص ظاشكار
 * * * * * * *  

 öΝ åκ ÷]ÏΒ uρ tβθ•‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθßϑ n= ÷ètƒ |=≈ tG Å3ø9 $# Hω Î) ¥’ ÏΤ$tΒ r& ÷βÎ) uρ öΝèδ ωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪ ×≅ ÷ƒ uθ sù tÏ% ©#Ïj9 tβθç7 çFõ3 tƒ 

|=≈ tG Å3ø9 $# öΝ Îκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθä9θà) tƒ # x‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρã yIô±uŠ Ï9 ÏµÎ/ $YΨ yϑ rO WξŠ Ï= s% ( ×≅ ÷ƒ uθsù Ν ßγ©9 $£ϑ ÏiΒ ôM t6tG Ÿ2 

öΝ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρuρ Ν ßγ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩∠∪   

) ظةهبارلعرع ظويدذرذص حعققان(ظذقمايدذ، ) يةنع تةؤراتنع(آعتابنع ظذالرنعث ساؤاتسعزلعرع 
آعتابنع ظأز قوللعرع بعلةن يئزعص ظذنع ظاز  .78ظويدذرمعالرنعال بعلعدذ، ضذمان بعلةنال ظعش قعلعدذ

ئتعش  ذلغا س ةظعتع(ص ا مةنص ث ظازغعن ةنع دذنيانع ان ) ي ل بولغ عدعن نازع ذ اهللا تةرعص ىن، ب ظىح
! ظىحىن ظذالرغا ؤاي) يةنع تةؤراتنع ظأزضةرتكةنلعكلعرع(قولع بعلةن يازغانلعرع !يدئضىحعلةرضة ؤا

   .79!نةرسعلعرع ظىحىن ظذالرغا ؤاي) هارام(ظئرعشكةن ) بذنعث بعلةن(
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  توغرعسعدا دئضةن سأزنعث مةنعسع ساؤاتسعز  {عمظةلظذم}
 عزلعرع ذالرنعث ساؤاتس ةن ظ دة   دئض ع هةققع ةتنعث مةنعس د ظاي داق د مذجاهع دذمذن ذ  : ةي ظ

ابالردذر   ةهلع آعت علةر ظ عز آعش راهعم نة  . ساؤاتس ةتادة، ظعب يظ، ق ة، رةبع قعالر خظةبذظالعي ةظع ؤة باش
لةردذر، بذ مةنعنع تأؤةندعكع ظايةت        خةت يئزعشنع بعلمةيدعغان ساؤاتسعز آعشع      ظذالر  : ةيدذمذنداق د 

ادعلةيدذ ذق ظعص ابنع : ظوح ةؤراتنع(آعت ةنع ت دذ) ي ذ ظذقماي ة ظ دة نئم ث ظعحع الر آعتابنع
دذ انلعقعنع بعلمةي ىن   . يئزعلغ ةنلعكع ظىح نع بعلمعض ةت يئزعش االم خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذثا ص ش
   .ساؤاتسعز دةص سىصةتلةندع

ظعلضعرع : اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع خةت يازالمايدعغانلعقع هةققعدة مذنداق دةيدذ
ةيتتعث، اب ظوقذشنع بعلم ةيتتعث، سةن آعت ذغان، خةت  ( خةت يئزعشنعمذ بعلم اب ظوق مذبادا سةن آعت

  . )1(ظذ حاغدا هةققة قارشع تذرغذحعالر حوقذم ضذمانلعناتتع) يازعدعغان بولساث
دذ داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اب «: ص دعغان ؤة هئس ةت يازالماي ز خ ةن بع هةقعقةت

عز معللة  دعغان ساؤاتس ذرمعزتظذقماي اي  . ت ر ظ داق   بع داق، مذن ةن مذن ةنع (دئض اآع 29ي ىن30 ي )  آ
دذ اج     . »بولع ابقا موهت قا ؤة هئس تة يئزعش ع بةلضعلةش ث ؤاقعتلعرعن ز ظعبادةتلعرعمعزنع ةنع بع ي

ايمعز دذ   . بولم داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة : اهللا تاظ نع   (اهللا ظىممعلةرض نع ؤة ظوقذش ةنع يئزعش ي
ة دعغان ظةرةبلةرض دعن )ظذقماي ذالرنعث ظعحع ةيغةمبةرنع ظ ر ص ةد (بع ةنع مذهةمم ي

  . )2(ظةؤةتتع)ظةلةيهعساالمنع
) ان دذرذص حعقق ةهبارلعرع ظوي دذرمعالرنعال بعلعدذ ) ظ  بذ ظايةتنعث مةنعسع توغرعسعدا     ظوي
اك ذمانعث  ،زةهه ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ ظعبن ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةقةت :  مذن ذالر ص ظ

ث( دذ ظئغعزلع) ظالعملعرعنع انلعرعنعال بعلع ان يالغ دعن حعقق ةقةت . رع ذالر ص ث ظ ظالعملعرعنع
  . دذ دئضةن آأز قاراشمذ بارع، دئضةن مةنعنع بئرذرعمعسعنعال بعلعدذظويد

اهللا ) الريةنع يةهذدعي  (ساؤاتسعز دةص سىصةتلعضةن آعشعلةر     اهللا تاظاال : ةيدذمذجاهعد مذنداق د  
 .هئح نئمعنع حىشةنمةيدذ  ) يةنع تةؤراتتعن(رضةن آعتابتعن   تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمغا حىشىرىص بة    
  . لئكعن ظذالر يالغاننع ؤة بوهتاننع توقذيدذ

 دذ ش قعلع ةنال ظع ذمان بعل يظ     ض ة، رةبع دة ظةبذظالعي ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ةتادة ق  ؤة ب
ارل داق دقعقات دذالر مذن ذدعيالر: ةي اال يةه ذمانل دعناهللا تاظ عز ض داق   مذ. عدذعن ظورذنس ة مذن د يةن جاهع
  . ظذالر صةقةت يالغاننعال ظئيتعدذ: دةيدذ

  دعغانلعقع توغرعسعدانع قاتتعق ظازابلعنعث ظأزضةرتعؤةتكةن يةهذدعيالرظايعتعنعاهللا تاظاالنعث 
 يةنع دذنيانعث ظازغعنا مةنصةظعتع(آعتابنع ظأز قوللعرع بعلةن يئزعص ظذنع ظاز صذلغا سئتعش (

بذالر يةهذدعيالرنعث باشقا بعر تىرع، بذالر  !دعن نازعل بولغان دئضىحعلةرضة ؤايظىحىن، بذ اهللا تةرعصع
لعش بعلةن عؤئبوهتان توقذش، آعشعلةرنعث ماللعرعنع هارامدعن هةقسعز ي، اهللا تاظاالغا يالغان ظئيتعش

ابدذلاله،  ماثا ظذبةيدذلاله ظعبنع ظ   : ةيدذ هرع مذنداق د  أز. آعشعلةرنع ظازغذنلذققا حاقعرعدعغانالردذر   
ذمانعث   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةردع  ظعبن تعص ب ةنلعكعنع ظئي داق دئض ذلمانالر  :  مذن ع مذس ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت48ةنكةبذت سىرة ظ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2ة ذظمذسىرة ج) 2(
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عظةجاما ابتعن      !س ةهلع آعت ذق ظ ة توغرذل رةر نةرس علةر بع ذدعيالردعن ( س ةنع يةه وظال  ) ي داق س قان
  سورايسعلةر؟ 

ةنع اهللا نعث ظذالرنعث صةيغة اهللا تاظاال ظذالر  1 ابمبعرعضة نعث خةؤةرلعرعنع ي  نعحىشىرضةن آعت
  يئثع باشتعن توقذغان تذرسا، سعلةر غةصلةتكة صئتعص ظذنع ظوقذمسعلةر؟

اب  ) الريةنع يةهذدعي ( ظةهلع آعتاب   2 أز ق عاهللا تاظاالنعث آعت يئزعص  ظأزضةرتعص  لع بعلةن   ونع ظ
ذلغا  ا ص ذ اهللا تةر”عش ظىحىن سئتظازغعن عدب اال سعل حىشتع دئضةنلعكعنع “عنعص ة اهللا تاظ سأزلةص ةرض

ةن     بةر ة بئرعلض عدعن سعلةرض ا، اهللا تةرعص ةن تذرس م  ض ذ بعلع ذرظان ؤة هةدعس (ب علةرنعث ) عق س
عثالردعن بعها وظال سورعش ذدعيالردعن س ذ؟ يةه ةت قعلمعدعم ة ج عنعثمذ سعلةرض ذالرنعث بعرةرس ز ظ بع

  . قظال سورعغانلعقعنع آأرمعدذوتوغرذلذق سعلةردعن س) عظعسالم دعن(حىشكةن هةق دعن 
 ذالرغا ؤاي ) يةنع تةؤراتنع ظأزضةرتكةنلعكلعرع (قولع بعلةن يازغانلعرع ذنعث ! (ظىحىن ظ ب
بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة زةههاك،      !نةرسعلعرع ظىحىن ظذالرغا ؤاي ) هارام(ظئرعشكةن ) بعلةن

ذمانعث ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنع يالغ:  مذن ةن ي ان بعل
  ! ظذالرغا قاتتعق ظازاب بولسذنظىحىن  عضةنلعكئبوهتاننع ظأز قوللعرع بعلةن يازغانلعقع ؤة هارامنع ي

 * * * * * * *  
 (#θä9$s% uρ s9 $ uΖ ¡¡yϑ s? â‘$̈Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$§ƒ r& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ö≅è% öΝ è?õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ôγ tã  n= sù y# Ï= øƒ ä† ª!$# ÿ…çν y‰ ôγtã ( 

÷Πr& tβθä9θà) s? ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩∇⊃∪  
سعلةرضة اهللا «) ظذالرغا. (دةيدذ» بعزنع دوزاخ ظوتع ساناقلعق آىنلةرالآأيدىرعدذ «: ظذالر

اهللا ؤةدعسعضة هةرضعزمذ خعالصلعق قعلمايدذ، ) ؤةدة بةرضةن بولسا(شذنداق قعلعشقا ؤةدة بةرضةنمذ، 
  . 80دئضعن » نامعدعن دةؤاتامسعلةر؟ياآع ظأزةثالر بعلمةيدعغاننع اهللا

  توغرعسعدا قعلعدعغانلعقع خعيالص خام معز دةع دوزاختا بعر نةححة آىنال تذريةهذدعيالرنعث
بعز دوزاختا بعر نةححة آىنال تذرذص، ظاندعن ظذنعثدعن قذتذلعمعز دةص      اهللا تاظاال يةهذدعيالرنعث    

ةؤةر دعع دةؤا قعلغانلعق ةردعن خ ذالرغ  .ب دعن ظ دع ظان داق دئ ةن مذن ذنداق : ا جاؤاب ة اهللا ش سعلةرض
ةنم قا ؤةدة بةرض دعن ظذنعثدعن قذتذلدذرذشقا،   ذقعلعش ذزذص ظان ا تذرغ ىن دوزاخت ر نةححة آ ةنع بع  ي

اهللا ( لئكعن  ؤةاهللا هةرضعز ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ) سعلةرضة ؤةدة بةرضةن بولسا اهللا تاظاال(ظةضةر 
  . ؤةدة بةرمعدع) داق قعلعشقاظذن تاظاال

 دذ «: ظذالر دذ » بعزنع دوزاخ ظوتع ساناقلعق آىنلةرالآأيدىرع بذ ظايةتنعث مةنعسع       دةي
ةؤفعي،   دة ظ ذمانعث   هةققع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ   ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن

ز   ذدعيالر، بع دذ   40يةه ذرعمعز دةي ا ت ىنال دوزاخت قعالر.  آ ذ : باش ىن 40ظ ذالرآ ادةت   ظ ا ظعب نعث موزايغ
  . دةص قوشذص قويدع» تنعث مذددعتعدذرعقعلغان ؤاق
ا ةنلعكعنع     فه داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةردةؤع ظةب ع م ةآرع ظعبن عز ظةبذب

دا   خةيبةر   : عدذرعؤايةت قعل   ظةلةيهعسساالمغا زةهةرلةنضةن بعر قوي هةدعية           مذهةممةد  فةتهع قعلعنغان
دع ة. قعلعن دع  د مذهةمم داق دئ االم مذن ث     : ظةلةيهعسس عنع مئنع ذدعيالرنعث هةممعس ار يةه ةردة ب ذ ي ب

ئلعص آ ص ظ ا يعغع ثالرئيئنعمغ ا آ  (»لع االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعيالر ص لعص ئيةه
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.  دةص سورعدع »سعلةرنعث داداثالر آعم؟    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالردعن    ) غاندعن آئيعن توصالن
ذالر اال: ظ ةردعص اؤاب ب ذالرغا . نع دةص ج االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةرنعث  «: ص ثالر، س ان ظئيتتع يالغ

االنع  الر ص دع»داداث تعث   .  دئ االمغا، راست تاص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص دعظ ةيغةمبةر  .  دئ دعن ص ظان
االم ة   «: ظةلةيهعسس ر نةرس علةردعن بع ةن س علةر  عسورم ام س علةر؟  س ةص قعالمس ا راست ض   دةص»ماث

ورعدع ذالر. س ة: ظ ع ، هةظ ةدظ ص     !مذهةمم ع بعلع ث آعملعكعن ث دادعمعزنع ةك بعزنع ان سأزلعس يالغ
ا   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالردعن  . قالغاندةك بعلعص قالعدعكةنسةن دةص جاؤاب بةردع      آعم دوزاخق

دذ علةردعن بولع دعغان آعش ورعدع»؟آعرع ذالر.  دةص س د: ظ ذرعمعز، ظان از ت ا ظ ز دوزاخت علةر بع عن س
اهللا («: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا     . بعزنعث آةينعمعزدعن دوزاخقا آعرعسعلةر دةص جاؤاب بةردع        

اال ةن قةسةم. سعلةرنع خار قعلسذن) تاظ امع بعل ا كع،اهللا نعث ن ةينعثالردعن دوزاخق  بعز سعلةرنعث آ
ا هةرضعز آعرمةيمعز. (هةرضعز آعرمةيمعز  ةنع بعز دوزاخق ةردع دةص جاؤ»)ي ةيغةمبةر . اب ب ظاندعن ص

دةص  »ماثا راست ضةص قعالمسعلةر؟  سام، سعلةر  عسورمةن بعر نةرسعنع   «: ظةلةيهعسساالم ظذالردعن  
ورعدع ذالر. س ة: ظ ع ،هةظ ةد ظ ةردع  !مذهةمم اؤاب ب ذالردعن  . دةص ج االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ «: ص ب

الدعثالرمذ؟ ةر س ة زةه ث ضأشعض ورعدع»قوينع ذالر.  دةص س ة: ظ ةردع،هةظ اؤاب ب ةيغةمبةر . دةص ج  ص
االم دعثالر؟ قنئمعش«: ظةلةيهعسس داق قعل ورعدع»ا ظذن ذالر.  دةص س ةن : ظ ةن   (س ةيغةمبةر دئض ةن ص م

بولساث بعز سةندعن قذتذاليلع، ظةضةر راست صةيغةمبةر    ) يةنع يالغان صةيغةمبةر  (يالغانحع  ) ثدةىسأز
ان   داق زعي ذ ساثا هئحقان دذبولساث ظ ويالص شذنداق قعلدذق دةص  ص  دةقعاللماي ةردعظ اؤاب ب ذ . »ج ب

  . الرمذ رعؤايةت قعلدع قاتارلعقهةدعسنع ظعمام ظةهمةد، بذخارع ؤة نةسةظع
 * * * * * * *  

 4’ n? t/  tΒ |= |¡x. Zπ y∞ÍhŠy™ ôM sÜ≈ xmr& uρ ÏµÎ/ … çµçG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $yγŠ Ïù tβρà$ Í#≈ yz ∩∇⊇∪ 

šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ysô¹ r& Ïπ̈Ψ yf ø9$# ( öΝèδ $pκ Ïù šχρà$ Í#≈yz ∩∇⊄∪  
، ضذناه قعلغان ؤةضذناهقا حأمىص آةتكةنلةر )سعلةرنع دوزاخ ظوتع آأيدىرعدذ(ظذنداق ظةمةس 

ان . 81ظةهلع دوزاختذر، ظذالر دوزاختا مةثضى قالعدذ  ان ظئيتق ةرنع قعلغانالر ظعم  ؤة ياخشع ظةمةلل
  .82 قالعدذىظذالر جةننةتتة مةثض.  جةننةتتذرظةهلع

دذ   داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ذدعيالر: ب ع يةه دةك !ظ دةك  ؤة ظعش سعلةر ظويلعغان  آىتكةن
ا س، ظذنعث خاتالعقلعرع ظذنع حعرمعؤالغان بولعص ظعش قعلخاتاع شذآع، آعم تظعشنعث هةقعقع. ظةمةس
 بةلكع ظذنعث قعلغان هةممة ظعشلعرع يامان   ، قعيامةت آىنعدة هئحقانداق ياخشعلعقع يوق بولذص     يةنع

  . ظذ دوزاخقا آعرعدعغانالرنعث قاتارعدعن بولعدذ، ظعش بولسا
 انالر ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ةنع اهللا تاظاال ظعم ا، ي ة  غ ذنعث صةيغةمبعرعض ظ

قلعرعغا ظذيغذن آئلعدعغان ياخشع ظعشالرنع قعلغان آعشعلةر جةننةتكة          رذوييولظعشةنضةن ؤة دعننعث    
  . بولعدذعن آعرعدعغانالرنعث قاتارعد

سعلةرنعث قذرذق ظارزذيذثالر ؤة      ) اهللا ؤةدة قعلغان ساؤاب    (: ةيدذبذ هةقتة مذنداق د    اهللا تاظاال 
ر ي      ع بع دذ، آعمك ا آةلمةي ةن قولغ ذرذق ظارزذسع بعل ث ق ةهلع آعتابنع ذنعث  ظ ةن، ب انلعق قعلعدعك ام

ىن  ة  (ظىح اآع ظاخعرةتت ادا ي قا      ) دذني ن باش ىن اهللا دع أزع ظىح ذ ظ دذ، ظ دعن  (جازالعنع ث ظازابع اهللا نع
دعغان المايدذ    ) قذتذلدذرع ةدةتكار تاص داق م ت ؤة هئحقان داق دوس ةر . هئحقان أمعن  -ظ الالردعن م  ظاي
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يةنع ( بولعدذ، ظذالرغا قعلحة زذلذم قعلعنمايدذ بولذص تذرذص ياخشع ظشالرنع قعلغانالر جةننةتكة داخعل
  . )1()مةيتعؤئتعلمةيدذئغان ظةمةللعرعنعث ساؤابع قعلحة آظذالرنعث قعل
ضذناهقا حأمىص آةتكةنلةر ؤةؤة  ل، ظاتاظع بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذهذرةيرة، ظةبذؤا
ةن  ارلعقالر هةس داق د قات دذ  مذن ذ: ةي ذناهكار ظ ذنعث اهللا (نع  ض ةن ظ ا آةلتىرض ئرعكع )  تاظاالغ ش
  . ؤالدععقورش

ةش، ظةب  دة ظةظم ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ع خعينزعرذب يعظ ظعبن داق عمةيسذدعن رةب نعث مذن
ةت قعل دذدئضةنلعكعنع رعؤاي ألىص  : ع ةن ظ العق بعل ذرذن، خات ة قعلعشتعن ب ذ قعلغان خاتالعقعغا تةؤب ظ

بذ ظايةتنعث . دعظةبذرعزعيندعن يذقعرعقعدةك بايان قعل ،بذ مةنعنع سذددع. آةتكةن آعشعنع آأرسعتعدذ
ةس    ع ظةن يظ ظعبن ةتادة ؤة رةبع د، هةسةن، ق ة، مذجاهع دة ظةبذظالعي ارلعقالرمةنعسع هةققع داق  قات  مذن

  . دذرؤالغان آعشععحوث ضذناهلعرع قورشظذ : ةيدذد
  هاالآةتكة ظئلعص بارعدعغانلعقع توغرعسعداآأصةيسة آعحعك ضذناهالر 

ة ذ ي ةدب ام ظةهم ذ  ،ردة ظعم ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذلاله ظعبن ةيغةمبدعن  ظاب ةر ص
داق  االمنعث مذن ر هةدعس ظةلةيهعسس ان قعلعن بع دذ؛ع باي دع   نع داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس :  ص

اقلعنعثالر،   « ذناهالردعن س ك ض علةر آعحع ع،س ذص    حىنك ادعر بول عدة س ر آعش ذناهالر بع ك ض  آعحع
  . »ظذنع هاالك قعلعص قويعدذآأصعيعؤةرسة 

ةردع       ةلتىرىص ب النع آ ر معس دعكع بع ذنعثغا تأؤةن االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ك  («: ص ذ آعحع ظ
ذناهالر ئلعص حىشك ) ض ا آ ر دالعغ ايان بع دعن  ةبعص ذالرنعث (ن آعشعلةرنعث معسالعغا ظوخشاش، ظان ظ
لعدذ، يةنة   ئعر تال ظوتذن ظئلعص آ  اليدعغان ؤاقتع آئلعدذ، بعرسع بعر تةرةصكة آئتعص ب       تةييار) تاماق

ا بعر       .لعدذ ئبعرسعمذ باشقا تةرةصكة آئتعص ظوتذندعن بعر تال ظئلعص آ              هةتتا ظذالر ظوت يئقعص ظوتت
  . )2(»)يعغعدذ(نةرسة صعشذرذص يعضىدةك ظوتذن دىؤلةيدذ 

 ذر ةهلع جةننةتت ةرنع قعلغانالر ظ ة مةثض . ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةلل ذالر جةننةتت ى ظ
 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث، بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق قالعدذ

داق دئضةنلعكع دذنعمذن ةت قعلع ةن،   :  رعؤاي ان آةلتىرض ان نةرسعضة ظعم عر بولغ ذالر سعلةر آاص ةنع ظ ي
ى ياشايدعغان جةننةت   ظذالر ظىحىن مةثض   .  آعشعلةردذر  نةرسعضة ظةمةل قعلغان   ظةمةل قعلمعغان سعلةر  

ا بئرعلعدعغان جازانعث        ياخشعلعققا  ) اهللا تاظاال . (بار اتنعث ؤة يامانلعقق  ىكلىمةثض بئرعلعدعغان مذآاص
  . ر بةردع خةؤةدعنبولعدعغانلعقع

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر124 ــــ ـ123سىرة نعسا ) 1(
تة د) 2( ذ هةدعس ةآلعك   ئب الص يعم ة توص ر يةرض ذننع بع ةن ظوت رعص آةلض ذياقتعن تع ذياقتعن ب ةت، ظ ان مةقس ةآحع بولغ ذرذص يصعم علع بولغئش ر اض دةك، بع ن

 . ةردة قعلغان ضذناهع بعر يةرضة جةملعنعص، ظذنع هاالك قعلعدذييةر ـ بذآعشعنعث ظذ 
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Ο çFΡ r&uρ šχθàÊ Í ÷è–Β ∩∇⊂∪   

 ظانعغا، -ا  ظعبادةت قعلماسلعققا، ظاتظأز ؤاقتعدا بعز ظعسراظعل ظةؤالدعدعن اهللا دعن باشقعغا
أز -خعش  ة ياخشع س قا، آعشعلةرض ة ياخشعلعق قعلعش ة، معسكعنلةرض ةقرعباالرغا، يئتعملةرض  ظ

ظاراثالردعكع ظازغعنا آعشعدعن باشقعثالر . قعلعشقا، ناماز ظأتةشكة، زاآات بئرعشكة ظةهدة ظالدذق
  . 83ريئنعؤالسعلة) ردعنظةهدعثال(ظةهدعدعن يئنعؤالدعثالر، سعلةر هةمعشة 
  بةرضةن ؤةدعسع توغرعسعدانعث ظسعراظعل ظةؤالدع

 ظالغان ؤةدعنع    هةققعدة غان ظعشالرنع ؤة ظذ ظعشالر       ذاهللا تاظاال ظعسراظعل ظةؤالدعغا ظذالرغا بذير      
ىز ظأر    ظذالرنعث هةم  ظذالرنع ظذنعثغا    اهللا تاظاال . ضةنلعكعنع ظةسلعتعدذ  ىمعسع بعلعص تذرذص قةستةن ي

ئ  ذير        ه قا ب ادةت قعلعش االغعال ظعب ةقةت اهللا تاظ ةي ص ئرعك آةلتىرم عنع ش ذ (، دعذح نةرس اهللا تاظاالب
  .  ؤة شذنعث ظىحىن ظذالرنع ياراتتععبارلعق ظعنسانالرنع بذيرذد) دةتكةظعبا

سةندعن ظعلضعرع ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلةرنعث     !) ظع مذهةممةد (: دةيدذاهللا بذ هةقتة مذنداق     
ادةت قعلعثالر   ) بةرهةق (مةندعن باشقا هئح مةبذد    «: هةممعسعضة  دةص ؤةهيع » يوقتذر، ماثعال ظعب

دذق ة   )1( قعل ر ظىممةتك ةر بع ةن ه ز هةقعقةت ةيتاندعن   «: بع ثالر، ش ادةت قعلع ا ظعب ةنع (اهللا غ ي
 دةص» يعراق بولذثالر) شةيتانغا، بذتالرغا، آاهعنالرغا ظوخشاش هةرقانداق مةبذدقا ظعبادةت قعلعشتعن

  . ))2صةيغةمبةر ظةؤةتتذق
داق نةرسعنع شئرعك آةلتى  ا هئحقان ادةت قعلعش راهللا تاظاالغ ذنعثغعال ظعب اهللا تاظاالنعث ، مةي ظ

هةققع ظاندعن قالسا مةخلذقاتالرنعث ظعحعدة    . لعنعدذبثع هئسا وظعنسانالر ظىستعدعكع هةققعنعث ظةث ح    
ار  علةردب دا ت عنآعش اذرذ بعرعنحع ظورذن دذر ظ- دعغعنع ظات اال ظأزعنعث  . انعنعث هةققع ذثا اهللا تاظ ش

ادةت قعلعش بعلةن          يةنع  (هةققع بعلةن    ا  ) ظذنعثغا هئحقانداق نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةي ظعب  -ظات
ا   !) ظع ظعنسان  (: ىص مذنداق دئدع  ظانعنعث هةققعنع بعر يةردة آةلتىر      ظاناثغا شىآىر   -ماثا ؤة ظات

  . ))3دةرضاهعمدذرقعلغعن، ظاخعر قايتعدعغان جاي مئنعث 
            ا ادةت قعلعشعثالرنع ؤة ظات  ظاناثالرغا ياخشعلعق     -صةرؤةردعضارعث صةقةت ظذنعث ظأزعضعال ظعب

قعلعشعثالرنع تةؤسعية قعلدع، ظذالرنعث بعرع، يا ظعككعلعسع سئنعث قول ظاستعثدا بولذص ياشعنعص         
عن     وي دئمعض ذالرغا ظوه ا، ظ ذن    (قالس دعغان ش االللعقنع بعلدىرع ةنع م ن  ي أزنعمذ قعلمعغع ، )حعلعك س

انلعقتعن     . ظذالرنع دىشكةلعمعضعن، ظذالرغا هىرمةت بعلةن يذمشاق سأز قعلغعن        ظذالرغا آامالع مئهرعب
ولغعن ؤة    دة ب ةر مذظامعلع ايعتع آةمت ارعم «: ناه ع صةرؤةردعض دة   ! ظ ع آعحعكلعكعم ذالر مئن ظ

ن  ةت قعلغع ذالرغا مةرهةم عنعدةك ظ عن» تةربعيعلعض دان صةرؤةردعض. دئض ع ظوب ارعثالر دعلعثالردعكعن
                                                 

  .  ـ ظايةت25سىرة ظةنبعيا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة نةهل ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة لوقمان ) 3(
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ا    (بعلضىحعدذر، ظةضةر سعلةر ياخشع بولساثالر            ظاناثالرنع قاخشاتقذحع بولمعساثالر، اهللا    -يةنع ظات
دذ العقعثالرنع آةحىرع علةرنعث خات عرةت  ). س ذحعالرنع مةغص ص تذرغ ة قعلع ةن تةؤب اهللا هةقعقةت

صذل (هةققعنع بةرضعن، )  ساخاؤةتتعن-ةيرع خ( سةبعلضة -تذغقانغا، معسكعنضة، ظعبن . قعلغذحعدذر
  . )1(ظعسراص قعلمعغعن)  مئلعثنع ناتوغرا يولالرغا-

 ظع   ،مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن  : ةيدذهةدعستة ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق د      
أز  «: هعسساالم صةيغةمبةر ظةلةي.دةص سورعدعمع؟  قايسع ظةمةل ظةث ياخش   !اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع   ظ

از  ذلغان نام دا ظوق ةردع»ؤاقتع اؤاب ب دعن.  دةص ج عحذ ظان ورعدعم؟قالس ةيغةمبةر .  دةص س ص
االم ا «: ظةلةيهعسس ش  -ظات علعق قعلع ا ياخش ةردع » ظانعغ اؤاب ب عحذ؟ دةص  .  دةص ج دعن قالس ظان

  . ب بةردع دةص جاؤا»اهللا تاظاالنعث يولعدا جعهاد قعلعش«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دعمعسور
ة ةنئ ييئتعملةرض ةر دئض أزتعمل عدة   س وق نارس ع ي العالردذر ظاتعس ة، ب  معسكعنلةرض

  .  ظأزعنعث بالعلعرعغا بةرضعلع بعر نةرسعسع يوق آعشعلةر دئضةنمعسكعنلةر
آعشعلةرضة ياخشع سأز قعلعشقا  دئضةنلعكتذرسعلةر آعشعلةرضة ياخشع سأز قعلعثالريةنع  .

  . شمذ آعرعدذذق سأز قعلعشنعث ظعحعضة، ياخشعلعققا بذيرذش، يامانلعقتعن توسآعشعلةرضة حعرايلع
حعرايلعق سأز دئضةن ياخشعلعققا «: ةيدذظايةتنعث مةنعسع هةققعدة هةسةنبةسعرع مذنداق دبذ 

العقع  نعثآعشع (، آةمتةر بولذش،    ذشبذيرذش، يامانلعقتعن توس    ياخشع  رضة آعشعلة)  آةحىرىش نع خات
  . » تاظاال رازع بولعدعغان بارلعق ياخشع ظةخالقالردذرش ؤة اهللاسأز قعلع

 نع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع دعن ظةبذزةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ   ،ظعمام ظةهمةد 
ةت قعل دذرعؤاي ة     «: ع اددع آأرم علعقنعمذ ظ ة ياخش ةن آعحعككعن ة   (س ة آعحعككعن ةنع آعشعلةرض ي

ةتكىزىص  عمذ ي علعق بولس ذر ياخش ذلمان   ، )نغعت اث، مذس علعق تاصالمعس داق ياخش ةر هئحقان ظةض
  . »ضة خذشخذي حعراي ظئحعص آأرىشكعنلعرعثبذرادةر

اال  ةردة اهللا تاظ ذ ي ذالرنع ظةم ب ذيرذ  يلعةظ ة ياخشعلعق قعلعشقا ب ةن آعشعلةرض ةرعكعتع بعل  ص ه
، قاآاتنع ظادا قعلعش ظاندعن ناماز ؤة زا   . ذديذبولغاندعن آئيعن سأز ظارقعلعق ياخشعلعق قعلعشقا بذير      

ذيرذقنع    ةرغعب قعلغان ب االغعال قعلعشقا ؤة آعشعلةرضة ياخشعلعق قعلعشقا ت ةقةت اهللا تاظ ظعبادةتنع ص
دذق : ةيدذص مذنداق د  ىرىآىحلةند اهللا تاظاال ظذالرنعث    ناماز ظأتةشكة، زاآات بئرعشكة ظةهدة ظال

ذ ذص قويغانلعقعنعةيرذلغان ظةمةللب ذنع قوي ذنع  ؤةرعنع قعلماي ظ از ساندعكعلةردعن باشقعسعنعث ظ  ظ
  . بايان قعلعدذضةنلعكعنع ى تذرذص، ظذنعثدعن قةستةن يىز ظأربعلعص

 ظعشنعث ظأزعضعال     يةهذدعيالرغا بذيرذلغان اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممةتلعرعنع      
 -نع شئرعك آةلتىرمةثالر، ظاتا اهللا غا ظعبادةت قعلعثالر، ظذنعثغا هئح نةرسع: ةيدذبذيرذص مذنداق د
 ظةقرعبالعرعثالرغا، يئتعملةرضة، معسكعنلةرضة، يئقعن قوشنعغا، يعراق قوشنعغا،          -ظاناثالرغا، خعش   

 حأرعلةرضة -مذساصعرغا، قول ظاستعثالردعكع قذل ) يةنع سةصةرداشقا، ساؤاقداشقا(ياندعكع هةمراهقا 
 اهللا تاظاالغا شىآرع  .))2ببعر ماختانحاقنع ياقتذرمايدذ ياخشعلعق قعلعثالر، شىبهعسعزآع، اهللا مذتةآة    

  . قعلدع)  ظعشالرنعيرذغانيةنع اهللا بذ(نع بذ ظىممةت باشقعالر قعاللمعغان ظعشالر
 * * * * * * *  

                                                 
  . حةيةتكعظاـ  26 ــــ 23سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت36سىرة نعسا ) 2(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 156                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 øŒÎ) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝ ä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθä3Ï ó¡n@ öΝä. u !$tΒ ÏŠ Ÿωuρ tβθã_ Í øƒ éB Νä3|¡àΡ r& ÏiΒ öΝä. Í≈ tƒÏŠ §ΝèO ÷Λ änö‘ u ø% r& óΟ çFΡ r&uρ 

tβρß‰ uη ô±n@ ∩∇⊆∪ §Ν èO öΝ çFΡ r& Ï Iωàσ ¯≈ yδ šχθè= çG ø) s? öΝä3 |¡àΡr& tβθã_ Í øƒ éB uρ $ Z)ƒÍsù Νä3Ζ ÏiΒ ÏiΒ öΝ Ïδ Í≈tƒ ÏŠ tβρã yγ≈ sà s? 
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ذرتلعرعثالردعن - بعرعثالرنعث قئنعنع تأآمةسلعككة، بعر -ظأز ؤاقتعدا بعر   بعرعثالرنع ي

ظئتعراص ) يةنع ظةهدعنع(آئيعن بذنع . ردعن حعن ظةهدة ظالغان ظعدذقهةيدةص حعقارماسلعققا سعلة
علة  أزةثالر ضذؤاهس ذنعثغا ظ دعثالر، ب ان ظع علةر . 84رقعلغ يعن س ذزذص (آئ دعنع ب ر ) ظةه  -بع

بعرعثالرنع ظألتىردىثالر، ظعحعثالردعن بعر تىرآىم آعشعلةرنع يذرتعدعن هةيدةص حعقاردعثالر، ضذناه ؤة 
عش بعلةن، ظذالرنعث قارشع تةرعصعدعكعلةرضة ياردةم بةردعثالر، ظذالر ظةسعر حىشىص دىشمةنلعك قعل

ة  آةلسة فعدعية بئرعص قذتقذزذؤالسعلةر، هالبذآع، ظذالرنع يذرتلعرعدعن هةيدةص حعقعرعش سعلةرض
ةنع بعر (هارام قعلعنغان ظعدع  دةص حعقعرعشنع راؤا -ي ألتىرىش ؤة يذرتعدعن هةي  بعرعثالرنع ظ

عنع راؤا آأرعس ذص قئلعش دا بول مةنلعرعثالرنعث قولع ىص دىش ة حىش ذالرنعث ظةسعرض علةرذ، ظ
بعر قعسعم ظةهكاملعرعغا ظعشعنعص، بعر قعسعم ) يةنع تةؤراتنعث(سعلةر آعتابنعث ). آأرمةيسعلةر

ظةهكاملعرعنع ظعنكار قعالمسعلةر؟ سعلةردعن شذنداق قعلغانالرنعث جازاسع صةقةت هاياتعي دذنيادا 
ا ق خار تذر ئلعقق ار بولذش ا دذح اتتعق ظازابق ع ق ةت آىن عل . لعش، قعيام عثالردعن غاص اهللا قعلمعش

شذنعث . ظةنة شذالر ظاخعرةتنع بئرعص، دذنيا تعرعكحعلعكعنع سئتعؤالغان آعشعلةردذر. 85ظةمةستذر
  .86لعتعلمةيدذ، ظذالرغا ياردةممذ قعلعنمايدذكظىحىن، ظذالردعن ظازاب يئنع

  ث مةزمذنلعرع ؤة يةهذدعيالرنعث ظذنع بذزغانلعقع توغرعسعدانامعنعةؤةد
شاؤاتقان يةهذدعيالرنعث    مةدعنعدة يا دةؤرعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   بذ ظايةتتة   اهللا تاظاال   

ةنظةؤس  ارةت  خةزرةبعل عرجدعن ظعب ارا  عسقةبعل ظعككع آاص اردةم بئرعش ظىحىن قعلعشقان ظأزظ عضة ي
قا تظعسالم آئلعشتعن بذرذن بذ      ظةؤس بعلةن خةزرةج قةبعلعلعرع     .  بايان قعلعدذ  ظةيعبلةص نعذشلعرعقسو

ذناتتع،  المحذق ذالر ظعس يعنظ ةندعن آئ دع ظةنغا آعرض ارعالر دةص ظاتال دة ت. س ىح ذمةدعنع لذق ظ رذش
ار ظعدععسعيةهذدعي قةبعل ةزعراقةينذق.  ب نعث ع بولسا خةزرةج قةبعلعس جةمةتعدعكع يةهذدعيالر ؤة ن

قذرةيز جةمةتعدعكع يةهذدعيالر بولسا ظةؤس قةبعلعسعنعث ظعتتعصاقداشلعرع  .  ظعدعصاقداشلعرع ظعتتع
ظةضةر ظذالرنعث ظارعسعدا ) بذ ظعككع قةبعلعنعث ظارعسعدا داظعم دئضىدةك ظذرذش بولذص تذراتتع(. ظعدع

رذص ظذرذش  ذ ت  تةرةصتة عسع قةبعلظعتتعصاقداش ظأزعنعث   جةمةتع   )يةهذدعي(هةر بعر   لعسا  عظذرذش صارت 
 ياردةمضة  ضة يةنع ظةؤس قةبعلعسع(  ظألتىرةتتع نعظذرذشتا يةهذدعيالر ظأزلعرعنعث دىشمةنلعرع   . قعالتتع
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ذدعيالر ةن يةه ادةملعرعنع ، آةلض علعنعث ظ ةزرةج قةبعس ذدعيالرنع  خ ةن يةه ة آةلض ذالرغا ياردةمض ؤة ظ
ألتىرةتتع ةزرةج قةبعلعسع. ظ ة خ ةن يةهذدعيالر ض ة آةلض ذ ياردةمض ع م ادةملعرنع تةرةصقارش نعث ظ
ألتىرةتتع ذدعيالرنعث . )ظ ر يةه لعرع، ع بعر-بع ع ظألتىرىش ؤئتعصظأيلعرن دعن حعقعرع ذع نعث الر، ظ

ارلعق بعساتلعرعنع بذالث         - ظأيعدعكع مال  ، ظذالرنعث آعتابعنعث   عتاالث قعلعش   - مىلىك ؤة باشقا ب
ن، عظاندعن ظذرذش ظاخعرالشقاندعن آئي    . عدع يةنع تةؤراتنعث ظايعتعضة ظاساسالنغاندا ظذالرغا هارام ظ     

ةؤراتنعث هأآ   عرلعرعنع ت نعث ظةس ةن تةرةص ص قوي  معيئثعلض ةل قعلع ة ظةم ةتتعئؤذض اال  . ت ذثا اهللا تاظ ش
بعر قعسعم ظةهكاملعرعغا ظعشعنعص، بعر قعسعم ) يةنع تةؤراتنعث(سعلةر آعتابنعث : دةيدذمذنداق 

  .ظةهكاملعرعنع ظعنكار قعالمسعلةر؟
بعرعثالرنع يذرتلعرعثالردعن - بعرعثالرنعث قئنعنع تأآمةسلعككة، بعر -أز ؤاقتعدا بعر ظ 

بةزعثالرنع ظألتىرمعسذن، ـ يةنع بةزعثالر  هةيدةص حعقارماسلعققا سعلةردعن حعن ظةهدة ظالغان ظعدذق
ذن     قعمذ ياردةملةشمعس ةم حعقعرعش ذن، ه دعن حعقارمعس ذنع ظأي عل   . ظ دعكع آعش ر دعن ع، بع ةر حىنك

  . هةممعسع خذددع بعر آعشعضة ظوخشايدذ
 بعرعضة - مأمعن آعشعلةرنعث ظأز ظارا بعر«: ةيدذبذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق د

ان بول لعرعنعثمئهرعب م ذش قةت قعلعش -، رةهع لععرعنعث، لشةص ة باغالش الع  رعنعثظاالق ر معس بع
ادةم جعسمعنعث بعر     . ظادةمنعث جعسمعغا ظوخشاشتذر     ظذنعث سةؤةبع بعلةن     ،   ظةزاسع ظاغرعص قالسا      ظ

  . »عص آئتعدذز قعزصىتىن جعسمع
 ظئتعراص قعلغان ظعدعثالر، بذنعثغا ظأزةثالر ضذؤاهسعلةر) يةنع ظةهدعنع(آئيعن بذنع  ظاندعن

سعلةر قعلغان   (سعلةر .  ظعقرار قعلدعثالرنععقعلع ؤة ظذنعث توغر  رنعثالعسعلةر ظذ ؤةدعنع بعلعدعغانلعق   
  . ضذؤاهلعق بةردعثالر) رارعثالرغا ظةمةل قعلعشقاظعق

  بعرعثالرنع ظألتىردىثالر، ظعحعثالردعن بعر تىرآىم  - بعر) ظةهدعنع بذزذص(آئيعن سعلةر
بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق       آعشعلةرنع يذرتعدعن هةيدةص حعقاردعثالر 

 اهللا تاظاال :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظةنهذمانعثظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ   ،ظعبنع ياسعر 
ارا قان     اهللا تاظاال. ردعذ تبعلدىرىصبذ ظايةت بعلةن ظذالرغا قعلعؤاتقان ظعشلعرعنع       ظذالرغا تةؤراتتا ظأزظ

دع  ارام قعل ذنعثغا     . تأآىشنع ه ا ظ ان بولس ة حىشىص قالغ ادةملعرع ظةسعرض ارا ظذرذشذص ظ ذالر ظأزظ ظ
ة ب دع فعدعي ةرز قعل نع ص دع . ئرعش ذرذه ظع ع ض ذالر ظعكك ذق. ظ ةتع  اقةين ةزرةججةم عنعث خ  قةبعلعس

ظةؤس  .  ظعدع  ظعتتعصاقداشلعرع نعث   قةبعلعسع  ظةؤس جةمةتع   قذرةيزة   نةزعر ؤة .  ظعدع ظعتتعصاقداشلعرع
ع  ةزرةج قةبعلعس ةن خ عبعل ذرذ  قةبعلعس عدا ظ ذق  شنعث ظارعس ا، قةين ذص قالس ةتع  ا بول ةزرةج جةم خ

بعلةن ظذرذشقا حعقعص هةر بعر ضذرذه      قةبعلعسع  ظةؤس  جةمةتلعرع  نةزعر ؤة قذرةيزة    ،  بعلةنعسع  قةبعل
ةبعلعنعث  ردعن ق عدةبع اتتعسئص ذرذص ظذرذش دة   .  ت ذنعث ظعحع ذص، ظ ةؤرات بول دا ت ذالرنعث قوللعرع ظ

ارا قان تأآ        ئمعنعث صةرز، ن  ئن أز ظ . شةتتع ىمعنعث هارام ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلعص تذرذص، ظذرذشذص ظ
ةزر ةن خ ةؤس بعل ذةظ ذرذن، ب تعن ب الم آئلعش رعكالتج ظعس دعغان مذش ادةت قعلع دعرقا ظعب ذالر .  ظع ب

. هارام دئضةنلةرنع بعلمةيتتع - هاالل ؤة ، قعيامةت، آعتابقوصذشرعدعن تعرعلعص  دوزاخ، قةب ،  جةننةت
ا  ذرذش ظاخعرالشس نعث ظةسعر    ، ظ ع تةرةص ص قارش ةل قعلع ة ظةم ةؤراتنعث هأآمعض ان   ت ىص قالغ ة حىش ض

رضة  ةظةؤس قةبعلعسعنعث قولعغا حىشىص قالغان ظةسعرل     جةمةتع   اقةينذق. ظادةملعرعضة فعدعية بئرةتتع  
ع ة بئرةتت ةزعر . فعدعي ةتع ن ذرةيز جةم ةن ق ةتع بعل ةزرةججةم ان   قةبعلعسعنعث خ ا حىشىص قالغ قولعغ
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أل. ظةسعرلةرضة فعدعية بئرةتتع انلعرىظ شرعكالرغا ذم. تةلةص قعلعشاتتععنع ص آةتكةن آعشعلةرنعث ق
  . رةتتعئظألضةنلةر ظألىص آئتعؤ، ياردةم بئرعش يولعدا

ةنع (سعلةر آعتابنعث : دةيدذ رعص مذنداق  ئ ظذالرغا بذ ظعشالر توغرذلذق خةؤةر ب    اهللا تاظاال  ي
ع يةن بعر قعسعم ظةهكاملعرعغا ظعشعنعص، بعر قعسعم ظةهكاملعرعنع ظعنكار قعالمسعلةر؟) تةؤراتنعث

علةر     ة بئرعس ص فعدعي أآىم قعلع ةن ه أآمع بعل ةؤراتنعث ه علةر ت ئكعن ، س تا، ل ذالرنع  ظذرذش ظ
دعن    عظألتىر ذنع ظأي لعك، ظ عنع ظألتىرمةس دة قئرعندعش ةؤراتنعث هأآمع لع ت علةر، ظةس س
لعكعرعؤحعق ذ  ا، ظازغعنةتمةس ةص، ب انع آأزل ةن    ت دذني ئرعك آةلتىرض ا ش ص، اهللا تاظاالغ ادةت قعلع قا ظعب

رع ذرذص، مذش عدة ت عنعث كنعث تةرعص لعك قئرعندعش اردةم بةرمةس عغا ي أآىمقارشعس ةن ه ار دئض  ب
   ؟عدعةمةسمظ

 نع بعلعص ؤة ظذنعثغا   قععلرعنعث توغلةر تةؤراتتعكع هأآىم نعث  يةهذدعيالرزمذنعظذ ظايةتنعث مة 
ذرذص  رعص ت ذؤاهلعق بئ انلعقع ، ض لعق قعلغ ذنعثغا خعالص ذالرنعظ ىن ظ ىن شذنعث. دعةن ظةيعبل ظىح  ظىح

ذالر ةر نعثظ دعكع هأآىمل ةؤراتنعث ظعحع ة   نع ت ا يىرضىزضةنلعكعض أز ظورنعغ وغرا ؤة ظ وغرا   ت ذنع ت ؤة ظ
ة  اقالص آةلضةنلعكعض دذس ع بولماي ةنح قعلغعل االمدعن . ظعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص دة ظ هةققع

ةن   ذرذن ظأتك دعن ب ةن   ظذنعث رعص آةتك ةؤةر بئ ع خ ةيغةمبةرلةرنعث هةممعس ذ ،ص ةنع ظ ان  ي نعث قاح
ع   ذص آئلعش ةيغةمبةر بول ان ص ع، قاح ةردعن حعقعش ع، قةي رةت قعلعش ةتلعرع  ؤة هعجع ذنعث سىص ظ

يةنع ظذالر صةيغةمبةر   (.  ظعشعنعشكة بولمايدذ  نعث بذ قعلمعشعغعمذ  ظذالر.  يوشذرذص آةلدع  الرنعقاتارلعق
رذص ظذالر تةؤراتتا يوق     بايان قعلعنغان سىصةتلعرعنع ؤة ظعشلعرعنع يوشذ       داظةلةيهعسساالمنعث يذقعرع 

دذ  ئد كة بولماي ذالرغا ظعشعنعش عمذ ظ ذدعيالر. )س االم توغر  يةه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرنع  ذص ذق خةؤةرل ل
  . شعدذذظأزظارا يوشذر

سعلةردعن شذنداق قعلغانالرنعث جازاسع صةقةت هاياتعي دذنيادا : ةيدذشذثا اهللا تاظاال مذنداق د
ا ق ةنع ظذالرنعث العشئخارلعقق ذنع ي لعق قعلغانلعق سةؤةبع غاهللا تاظاالنعث قان ذيرذقعغا خعالص  ؤة ب

 ظذالرنعث قوللعرعدعكع اهللا تاظاالنعث آتابعغا قعيامةت آىنع قاتتعق ظازابقا دذحار بولذشتذربعلةن 
ةنع ( ةؤراتقاي لعق قعلغانلعق) ت رعش   عخعالص ازا بئ ا ج دذر غ عل ظىحىن عثالردعن غاص اهللا قعلمعش

  . ظةمةستذر
ةنة شذالر ظاخعرةتنع بئرعص، دذنيا تعرعكحعلعكعنع سئتعؤالغان آعشعلةردذر ظ    يةنع ظذالر

، ظذالرغا ياردةممذ  يئنعكلعتعلمةيدذشذنعث ظىحىن، ظذالردعن ظازاب. ظاخعرةتكة دذنيانع تئضعشةتتع
ازابتعن  ىؤاتقان مةثضىل ذظذالرغا بول  . لعتعلمةيدذ كيئنعدةممذ   يةنع ظازاب ظذالردعن بعر   قعلعنمايدذ ق ظ

  . هئح بعر ياردةمحع يوقتذرؤالعدعغان ؤة ظذالرنع ساقالص قالعدعغان، ذظذالرنع قذتذلدذر
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $ sΨ ÷ s?#u  y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9 $# $ uΖøŠ¤ s% uρ .ÏΒ Ïν Ï‰ ÷èt/ È≅ß™ ”9$$ Î/ ( $ sΨ÷ s?# u uρ  |¤ŠÏã t ø⌠ $# zΝ tƒ ós∆ ÏM≈ sΨ Éi t6ø9 $# 
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ظذنعثدعن آئيعن ظارقعمذ . بةردذق) يةنع تةؤرات( شىبهعسعزآع، بعز مذساغا آعتاب -شةك 
، مةريةم ظوغلع ظعساغا مأجعزعلةر بةردذق، هةمدة ظذنع روهذلقذدذس ظارقا صةيغةمبةرلةر ظةؤةتتذق

هةر قاحان بعرةر صةيغةمبةر آأثلىثالرغا ياقمايدعغان بعر نةرسة . بعلةن يألعدذق ) يةنع جعبرعظل (
ظئلعص آةلسة، تةآةببذرلذق قعلعؤئرةمسعلةر؟ بعر قعسعم صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدعثالر، يةنة بعر 

  . 87مبةرلةرنع ظألتىردىثالرقعسعم صةيغة
   توغرعسعداارغانلعقعصةيغةمبةرلةرنع يالغانغا حعقص، يةهذدعيالرنعث تةآةببذرلذق قعلع

اال  ذدعيالرنع  اهللا تاظ قذحع،      يةه ةن قارشعالش ةيغةمبةرلةر بعل ذحع، ص اش تارتق ةتتعن ب هةقعق
. علةن سىصةتلعدعر بسىصةتلةصةيغةمبةرلةرضة حوثحعلعق قعلغذحع ؤة ظأز خاهعشعغا ظةضةشكىحع دئضةن 

اال  دعن، اهللا تاظ ةؤرات  ظان االمغا ت ا ظةلةيهعسس ةنلعكعنع مذس ذنع  ، نع بةرض ذالرنعث ظ ظ
ةرتعؤةتكةنلعكعنع انلعقعنع ، ظأزض لعق قعلغ ذيرذقلعرعغا خعالص ة ب ع بويعح أز خاهعش ؤة ظ

أآىم   رمعلعغانلعقعنع ذب ةن ه ةرعظعتع بعل ث ش يعن ظأزعنع االمدعن آئ ا ظةلةيهعسس دعغان مذس قعلع
تةؤراتنع  ) مذساغا (بعز هةقعقةتةن   :  دةيدذ صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتكةنلعكعنع سأزلةص آئلعص مذنداق     

ل   ةؤراتتا   نازع دذق، ت ا ي  (قعل وغرا يولغ دعغان ئت ار،    ) تةآلةي ذر ب ةت ؤة ن ة (هعداي ث هأآمعض ) اهللا نع
عدا     ذدعيالر ظارعس ةيغةمبةرلةر يةه ذنغان ص ةن (بويس ةؤرات بعل أآىم قع ) ت دذ،  ه ذدعيالرنعث (لع ) يةه

ذ   رع ؤة ظألعمالعرعم تعن (زاهعتلع ذلال   ) ظأزضةرتعش ذيرذلغان آعتاب قا ب ةؤرات (ساقالش ةنع ت ة  ) ي بويعح
  . )1(نازارةتحع ظعدع) ظأزضةرتعشتعن ساقالشقا(هأآىم قعلعدذ، ظذالر تةؤراتنع 

  ذق ةيغةمبةرلةر ظةؤةتت ا ص ذ ظارق يعن ظارقعم دعن آئ اال ظعس ظذنعث ةؤالدع اهللا تاظ راظعل ظ
ظذ ظئلعص آةلضةن بةزع     . قةؤمعدعن آئلعدعغان صةيغةمبةرنع ظعسا ظةلةيهعسساالم بعلةن ظاخعرالشتىردع     

ةؤراتنعث هأآىملعرعضة ظوخشعمايدذ  ةر، ت ةيغةمبةرلعكعنع  . هأآىمل ذنعث ص ذنعثغا ظ اال ظ شذثا اهللا تاظ
  . لةرنع بةردععآىحلةندىرىش ظىحىن بةزع مأجعز

اس مذن  ع ظابب دذداق دظعبن االم «: ةي ا ظةلةيهعسس تلعقعنع   ظعيس ث راس ةن دعننع ئلعص آةلض  ظ
ذنعث    اال ظ ىن اهللا تاظ اتالش ظىح ةرنع تعرظعسص دعغا ظألىآل دعن شىرىل ةآلعنع   ، الي الرنعث ش ذحار قذش ظ

ث ر   ذنعثغا اهللا تاظاالنع اص ظ عتذياس ذرذش، آ  خس ىزىص ظذح ان آعرض ةن ج اقايتعش،  ئع بعل ةللةرنع س س
الردعن خ  ةيعب ظعش رعشغ االم ب جع ؤةةؤةر بئ ل ظةلةيهعسس ارةت  رعظع تعن ظعب اردةم بئرعش ةن ي بعل

ةؤراتقا ظذيغذن آةلمعضةنلعكع     . مأجعزعلةرنع بةردع   ظذنعث ظئلعص آةلضةن هأآىملعرعنعث بةزعلعرع ت
ع  ةؤالدع قةبعلعس راظعل ظ ىن، ظعس ذنع  نعثظىح ا حعقظ ذنعثغا   رععيالغانغ ع ؤة ظ ةت قعلعش ع، هةس ش

  . تعشتئخعمذ ظاقارشعلعق قعلعشع 
سعلةرضة هارام قعلعنغان بةزع : دةيدذظعيسا ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعص مذنداق  اهللا تاظاال

مةن سعلةرضة صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن دةلعل ظئلعص       ). آةلدعم (نةرسعلةرنع هاالل قعلعش ظىحىن     
دعم ةؤالدع ))2آةل راظعل ظ ان مذظامعلع  ظعس ة بولغ ةك ق نعث صةيغةمبةرلةرض دع وسع ب ال ظع ذالرنعث ، ص ظ

دع  انحع دةص ظاتع ةيغةمبةرلةرنع يالغ علةر ص ذرذه آعش ر ض دعكع بع علةر ، ظعحع ذرذه آعش ر ض ة بع يةن
ألتىردع  ذالرنع ظ ةيغةمبةرلةر  . ظ ع، ص داق قعلعش ذالرنعث مذن عغا   ، ظ أز قارعش عغا ؤة آ ذالرنعث خاهعش ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع50سىرة ظال ظعمران ) 2(
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دعغان،  ئلعص آةلضةنلعكع ؤة ) هةق دعننع(ظذيغذن آةلمةي ةؤراتنعث هأآىملعرعضة ظةمةل  ظ ذالرنع ت ظ
 لعص صةيغةمبةرلةرنع يالغانحعغا حعقاردعئبذ ظعشالر ظذالرغا ظئغعر آ. قعلعشقا ظىندعضةنلعكع ظىحىندذر
ةيغةمبةر : ةيدذ بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق د     . ؤة ظذالرنعث بةزعلعرعنع ظألتىردع    رةر ص هةر قاحان بع

ر نة  دعغان بع ا ياقماي عم آأثلىثالرغ ر قعس علةر؟ بع ذق قعلعؤئرةمس ة، تةآةببذرل ئلعص آةلس ة ظ رس
  . صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدعثالر، يةنة بعر قعسعم صةيغةمبةرلةرنع ظألتىردىثالر

  شع توغرعسعداذصةيغةمبةرلةرنع ظألتىرىشكة ظذرذنداظعم يةهذدعيالرنعث 
م صةيغةمبةرلةرنع ظألتىردىثالربعر قعسعم صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدعثالر، يةنة بعر قعسع 

داق   ةرع مذن دة زةمةخش ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دذب عدعن  : دةي ة قذرذلمعس ةتنعث جىمل ذ ظاي ب
ظذالر بذرذنمذ . تع ظعكةنلعكع حعقعص تذرعدذعصةيغةمبةرلةرنع ظألتىرىش يةهذدعيالرنعث بعردعن بعر سىص   

دذ   ذ ظألتىرع ةن، هازعرم ةتتا . ظألتىرض ةيغةم ،ه ذالر ص ئه     ظ رعش ؤة س ةر بئ االمنع زةه ر عبةر ظةلةيهعسس
ارقعلعق ظألتىرىشكة ظ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص آئتعدعغان حاغدعكع . رذنغانذقعلعش ظ ص

، ي ضأشعدعكع زةهةرنعث تةسعرع هةر يعلع تذتعدذ  وضةن ق ئخةيبةردة ي : دةيدذتعدة مذنداق   عسةل هال ئآ
  . عدعغان ؤاقتع بولدعلىص آئتىمذرذمنعث ظىزوبذ قئتعم جان ت

 * * * * * * *  
 (#θä9$s% uρ $sΨ ç/θè= è% 7#ù= äî 4 ≅ t/ ãΝ åκs] yè ©9 ª! $# öΝÏδ Í ø ä3Î/ Wξ‹ Ï= s) sù $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∇∇∪  

ذالرنعث آذفرع سةؤةبلعك اهللا . دئدع » دعللعرعمعز صةردعلةنضةن «: ظذالر ظذنداق ظةمةس، ظ
  . 88عغانالر ناهايعتع ظازظذالرغا لةنةت قعلدع، ظذالردعن ظعمان ظئيتعد

ز صةردعلةنضةن «: ظذالر بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةممةد ظعبنع             دئدع » دعللعرعمع
ذمانعث ظعسهاق  داق دئضةنلعكعظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ةت قعلعدذنع مذن نعث :  رعؤاي ةنع قاص ي

ظذنعث دعللعرعنعث   : ةيدذ  مذنداق د   بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد        . ظعحعدة دئضةنلعك بولعدذ  
ار ئظذنعث ظىستعدة ص: ظعكرعمة. ظىستعدة يئصعص تذرعدعغان نةرسة باردذر   بعر  : ظةبذظالعية  دةيدذ،  حةت ب

  .  دةيدذ،نةرسة حىشةنمةيدذ
بعزنعث دعللعرعمعز هةممة    :  دةيدذ تا مذنداق ةبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس ؤة ظ    

  . شذنعث ظىحىن بعز سئنعث بعلعمعثغا موهتاج ظةمةسان  بعلةن تذغذلغبعلعم
ظذنداق ظةمةس، ظذالرنعث آذفرع سةؤةبلعك اهللا ظذالرغا لةنةت قعلدع ظذالرنع  اهللا تاظاال يةنع

  . ظأز رةهمعتعدعن قوغالندع قعلدع ؤة هةممة ياخشعلعقتعن مةهرذم قعلدع
 از دعغانالر ناهايعتع ظ ان ظئيتع ذالردعن ظعم ةتنعث مةنعسع هةققعدة قةتادة مذنداق     بذ ظاي  ظ
  . ردعىظذالرنعث ظعحعدعن ظازغعنة آعشعلةر ظعمان آةلت: دةيدذ

ث ذالر اهللا تاظاالنع ةن«: ظ ز صةردعلةنض دع» دعللعرعمع ةن  دئ ذ دئض ع  ظايعتعب ث مةنعس نع
 سةن   بعزنعث دعللعرعمعز   «): صةيغةمبةرضة (ظذالر  . نعث مةنعسعضة ظوخشاص آئتعدذ   ظايعتعتأؤةندعكع  

ذالرنعث آذفرع :  دةيدذ شذثا اهللا تاظاال مذنداق   ))1بعزنع دةؤةت قعلغان نةرسعلةردعن صةردعلةنضةن     ظ
 يةنع ظعش سعلةر دةؤا سةؤةبلعك اهللا ظذالرغا لةنةت قعلدع، ظذالردعن ظعمان ظئيتعدعغانالر ناهايعتع ظاز

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة فذسسعلةت ) 1(
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دعن   ث رةهمعتع ثالر اهللا تاظاالنع ةلكع دعلع ةس، ب دةك ظةم ذ   يقعلغان ذص، ظ ةن بول ص آةتك عراقلعش
  . عرعثالر هةقعقةتنع تونذمايدذل يةنع دعل.لذصلعنعص آةتكةنذق

ظذنداق ظةمةس، ظذالرنعث آذفرع سةؤةبلعك اهللا . دئدع» دعللعرعمعز صةردعلةنضةن «: ظذالر
ةققعدة  ظايعتع هاهللا تاظاالنعث بذ     ظذالرغا لةنةت قعلدع، ظذالردعن ظعمان ظئيتعدعغانالر ناهايعتع ظاز 

ة العمالرنعث ظ اراش جةهةتت ارآأز ق ةزعلعرع. ظعختعالصع ب ان ،ب از بعر قعسمع ظعم  ظذالرنعث ظعحعدعن ظ
دذ  ىآةلت دذ دةي ةزعلعرع . رع ذالرنعث  ،ب انع  ظ دذ     ظعم دذ دةي ةنلعك بولع از دئض ةك ظ ا    .  ب ذالر مذس ةنع ظ ي

ازا ظعشلعرعنعث ه   اتع ؤة ج ةتنعث مذآاص ئلعص آةلضةن قعيام ان ظةلةيهعسساالم ظ ةق ظعكةنلعكعضة ظعم
دذىآةلت دذ  . رع ئلعص آةلمةي ايدا ظ داق ص ذالرغا هئحقان ان ظ ذ ظعم ئكعن ب ةيغةمبةر  . ل ذالر ص ع، ظ حىنك

بةزع ظالعمالر ظذالر هئحقانداق نةرسعضة .  دةيدذ،رمعدعىظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن دعنغا ظعمان آةلت
ان آةلت دذ ىظعم ةن دةي ان    . رمعض ة ظعم ذالر ظازغعن ةنع ظ ةلت ي دذ    ىآ عر بولع ة آاص ةنلعك هةممعض ردع دئض

از آأردىم دئضةن سأزع عنعث مذشذ مىشىآنعث ظوخشةر ظةرةبلخذددع. دئضةنلعكتذر شعنع ناهايعتع ظ
  . ضعنعضة ظوخشاشرىظذنعث ظوخشعشعنع هةرضعز آأرمعدعم دئضةن مةنعنع بعلد

 * * * * * * *  
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نازعل ) انقذرظ(نع تةستعقاليدعغان آعتاب ) تةؤرات(ظذالرغا اهللا تةرعصعدعن ظذالردعكع آعتاب 

) تة قعلعصعمذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ؤاس(، ظعلضعرع ظذالر )ظذنعثغا ظعشةنمعدع(بولغان حاغدا 
يةنع تةؤراتتا سىصعتع بايان (آاصعرالرغا قارشع ظأزلعرعضة ياردةم آئلعشعنع تعلةيتتع، ظذالر بعلعدعغان 

ذنع ظعنكار قعلدع ) قعلعنغان ع . صةيغةمبةر آةلضةن حاغدا ظ ةيغةمبةرلةرنعث (رالرغا اهللا آاص ةنع ص ي
  . 89لةنةت قعلدع) تىضةنحعسعنع ظعنكار قعلغان يةهذدعيالرغا

يةهذدعيالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر بولذص آئلعشعنع آىتعشع ؤة ظذ 
  توغرعسعداظعشةنمعضةنلعكعنعثغا ، ظذصةيغةمبةر بولذص آةلسة

 نازعل ) قذرظان(نع تةستعقاليدعغان آعتاب ) تةؤرات(آعتاب ظذالرغا اهللا تةرعصعدعن ظذالردعكع
دا ان حاغ كةن  بولغ االمغا حىش ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ان   ي ابع بولغ ذدعيالرنعث آعت ذرظان يةه ق

  . تةؤراتنعث هأآىمعنع تةستعق قعلغذحعدذر
 عضة ياردةم آاصعرالرغا قارشع ظأزلعر) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ؤاستة قعلعص(ظعلضعرع ظذالر

 آئلعشتعن بذرذن مذشرعكالردعن بولغان  ظةلةيهعسساالميةنع يةهذدعيالر صةيغةمبةر آئلعشعنع تعلةيتتع
ظاخعر زاماندا بعر صةيغةمبةر ظةؤةتعلعدذ، بعز ظذنعث بعلةن بعللة      ظذرذشقان حاغدا،    بعلةن   عرعشمةنلىد

ر اد ؤة ظع ألتعم خةلقةسعلةرنع ظ ةندةك ظ ئلع دة،رعمعزىنع ظألتىرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آ  صص ص
  . آىتةتتع  قعلعشعنعياردةم

مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت             
دذ قعل ةزرةج قةبعلعسع        : ع ةن خ ةؤس بعل ذدعيالر ظ ذرذن، يةه تعن ب االم آئلعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةص  ض
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ع  ةيغةمبةر ظةلةيهقارش االمدعن ص اردةعسس ةي اال. تتعم آىت االمنع   اهللا تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةؤةتتع   دعن ظ ةرنعث ظعحع ةن  .ظةرةبل ذنعث بعل ةيغةمبةر  ش ذالر ص اي   ظ ان ظئيتم االمغا ظعم  ظةلةيهعسس

  . ئنعؤالدعتتوغرعسعدا ظعلضعرع دئضةن سأزلعرعدعن ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر ظةآسعحة
ةل    ع جةب ذظاز ظعبن ذالرغا م ةلعمعنعث ت ذ ؤة بةنظ ع ذس عر ظعبن ةظرذر   غقعنع بةش ع م ةراظع ظعبن ب

سعلةر اهللا دعن قورقذثالر ؤة ظعسالمغا آعرعثالر، سعلةر بعز       !  جاماظةسعظع يةهذدعيالر : ةيدذمذنداق د 
ةن بعز  عكمذشر االمنعث آئلعشع بعل ةد ظةلةيهعسس زدا مذهةمم ة حئغعمع اردةم ض ة قارشع ي تتعثالر، آىت

ةيغةمبةر ذنعث ص رةتتعثالر   ظ ةؤةر بئ ة خ ذص آئلعشعدعن بعزض ان قعلعص  ؤة  بول ةتلعرعنع باي ذنعث سىص ظ
ةزعرنعث ت ذبةن. بئرةتتعثالر  ظةلةيهعسساالم مذهةممةد : دئضةن يةهذدعي غقعنع ساالم ظعبنع مذشكعم  ذن

ئلعص آةلمعدع  دعغان نةرسعنع ظ ة دئضةنتذق . بعز بعلع ز سعلةرضة نئم دع ؟بع ذنعث. دئ ذ سأزعاهللا ظ   ب
دة هة ىردعققع ةتنع حىش دعكع ظاي اب :  تأؤةن ذالردعكع آعت عدعن ظ ذالرغا اهللا تةرعص ةؤرات(ظ ع ) ت ن

  . )ظذنعثغا ظعشةنمعدع(نازعل بولغان حاغدا ) قذرظان(تةستعقاليدعغان آعتاب 
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شع قارعضةيةهذدعيالر ظةرةب مذشرعكلعر: ةيدذظةبذظالعية مذنداق د

ظع اهللا بعزنعث آعتابلعرعمعزدا سىصةتلعرع بايان قعلعنغان       : ن ياردةم سوراص مذنداق دئدع    آئلعشع بعلة 
ز   ةؤةتكعن، بع ةيغةمبةرنع ظ ة (ص ةن بعلل ذنعث بعل ألتىرةيلع ) ظ ازابالص ظ رعكالرنع ظ اال، . مذش اهللا تاظ

 نعظةمةسلعكعظذالر ظذنعث ظأزعنعث معللعتعدعن . مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتع
ةنلعكع    ةيغةمبةر ظعك ذنعث ص أرىص، ظ ذنعثغا     نعآ ص ظ ةت قعلع ة هةس ذرذص، ظةرةبلةرض ص ت ان  بعلع ظعم

دع اال. آةلتىرمع داق   اهللا تاظ ة مذن ذ هةقت دذب دعغان : دةي ذالر بعلع ان (ظ عتع باي ةؤراتتا سىص ةنع ت ي
ذنع ظعنكار قعلدع ) قعلعنغان عرالرغا . صةيغةمبةر آةلضةن حاغدا ظ ةيغةمبةرلةرنعث  (اهللا آاص ةنع ص ي

  . لةنةت قعلدع) تىضةنحعسعنع ظعنكار قعلغان يةهذدعيالرغا
 * * * * * * *  
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ةزلعنع  أز ص ث ظ ع اهللا نع ار قعلعش ذرظاننع ظنك ان ق ل قعلغ ذدعيالرنعث اهللا نازع ةنع (يةه ي
ذالرنعث . خالعغان بةندعسعضة حىشىرضةنلعكعضة هةسةت قعلعش يىزعسعدعندذر ) صةيغةمبةرلعكنع ظ

 ظىستعضة غةزةصكة -ظذالر ظىستع . آذفرعغا سئتعشع ظةجةص يامان ظعشتذر) نعيةنع ظعمانع(ظأزلعرعنع 
  . 90آاصعرالر خارلعغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ. تئضعشلعك بولدع

 آذفرعغا سئتعشع ظةجةص يامان ظعشتذر) يةنع ظعمانعنع(ظذالرنعث ظأزلعرعنع  بذ ظايةتنعث
دذ   داق دةي د مذن دة مذجاهع ةنع : مةنعسع هةققع ذدعيالر هةقي ةيةه ةقنع ق تذرذص  ناه ةيغةمبةر ظالماش ص

  . ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن نةرسعنع بايان قعلعشنعث ظورنعغا ظذنع يوشذردع
دذ     داق دةي ذددع مذن دة س ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي اال : ب ذالرنعث اهللا تاظ ةيغةمبةر  ظ ص

اردةم ق     ذنعثغا ي عنعص، ظ ة ظعش ةن نةرسعض االمغا حىشىرض ار    ظةلةيهعسس ذنع ظعنك ا ظ نعث ظورنعغ علعش
ةرتعؤالغ  ة ظأزض ع بويعح ث خاهعش ص، ظأزلعرعنع تذر انلعقعقعلع ان ظعش ةص يام ذنداق .  ظةج ذالرنع ش ظ

ظأز صةزلعنع بةندعلعرعدعن خالعغان آعشعضة      نعث اهللا تاظاال  )ظذالرنعث(،  قعلعشقا مةجبذر قعلغان نةرسة   
  . شعدذرىحىشىرضةنلعكعضة هةسةت قعلعص يامان آأر
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 دع -ذالر ظىستع ظ كة تئضعشلعك بول ا دذحار .  ظىستعضة غةزةص عرالر خارلعغذحع ظازابق آاص
دذ ذما      بولع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي دذ  ب داق دةي ذالرغا : مذن ظ

دع     لعك بول ةزةص تئضعش ة غ نعث ظىستعض ار      . غةزةص ةرنع بعك دعكع هأآىمل ةؤراتنعث ظعحع ذالر ت ةنع ظ ي
ىن قع ةنلعكع ظىح ذالرغا لعؤةتك اال ظ دع اهللا تاظ ةزةص قعل تعم غ ر قئ ةيغةمبةر ، بع ةن ص ذالرغا ظةؤةتك  ظ
ة بعر قئتعم غةزةص اهللا تاظاال ظذالرغا  نع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن ) مذهةمممةد ظةلةيهعسساالم ( يةن

  . قعلدع
نع  ظةلةيهعسساالم ظعسا ظعنجعل بعلةن     : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذظالعية مذنداق دةيدذ         

ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . غةزةص قعلدعاهللا تاظاال ظذالرغا بعر قئتعم     ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن    
بذ ظايةتنعث .  يةنة بعر قئتعم غةزةص قعلدع   ظىحىن اهللا تاظاال ظذالرغا    بعلةن قذرظاننع ظعنكار قعلغانلعقع   

  . لعقالردعنمذ يذقعرعقعدةك رعؤايةت قعلعنعدعمةنعسع هةققعدة ظعكرعمة ؤة قةتادة قاتار
 قا دذحار بولعدذ بآاصعرالر خارلعغذحع ظازا نعث سةؤةبع  عظذالرنعث آاصعر بولذص قئلعش     يةنع

ظذالرنعث تةآةببذرلذقع ظىحىن ظذالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظةث خار        . يذنتاؤلعق قعلعشتذر وهةسةت بعلةن ب  
دذ    ةن ظازابلعنع ازاب بعل ذحع ظ دذ     . قعلغ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ث   : اهللا تاظ عزآع، مئنع شىبهعس

دا جةهةننةمضة آعرعدذ            يةنع ظذالر    ))1»ظعبادعتعمدعن حوثحعلعق قعلعص باش تارتعدعغانالر خار هال
  . دوزاخقا ناهايعتع خارالنغان هالةتتة آعرعدذ
االمنعث مذنداق صةيغةمبةر ظةلةيهعسس نعث حوث ظاتعسعدعن  ظعمام ظةهمةد، ظةمر ظعبنع شذظةيب  

زةررعضة ظوخشاش   سىرعتع   تةآةببذرلذق قعلغذحعالرنعث     قعيامةت آىنع     : عدذ  قعل رعؤايةت نعدئضةنلعكع
ظذالردعن   عمذظذالردعن هةر قانداق آعحعك نةرس  . دة تذرغذزذلعدذ عآعحعك هالةتتعكع ظادةملةرنعث شةآل   

ا آعر      جةهةننةمدعكع  ظذالر  . حوث آأرعنعدذ  ةنيارنعث ظوتلعرع      . عدذ بةؤلةس ظعسعملعك دوزاخق ظذالرنع ظ
  . لعدذعرذيعرعث بعلةن سذغـ ظذالر دوزاختعكع آعشعلةردعن ظاققان قان . قورشايدذ

 * * * * * * *  
 # sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγs9 (#θãΨ ÏΒ# u !$yϑ Î/ tΑ u“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ßÏΒ ÷σ çΡ !$yϑ Î/ tΑ Í“Ρ é& $ uΖ øŠn= tã šχρãà õ3tƒ uρ $yϑ Î/ … çν u!# u‘ uρ uθ èδ uρ 

‘,ys ø9 $# $ ]% Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑ Ïj9 öΝßγ yètΒ 3 ö≅ è% zΝ Ï= sù tβθè= çG ø) s? u !$uŠÎ; /Ρ r& «! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% βÎ) Ν çGΨ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∪ * ô‰ s) s9 uρ 

Ν à2u !% y` 4 y›θ–Β ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9$$ Î/ §ΝèO ãΝè? õ‹ sƒ ªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .ÏΒ  Ïν Ï‰÷è t/ öΝ çFΡ r&uρ šχθßϑ Ï=≈ sß ∩⊄∪   

ا اهللا نازعل «: ظذالرغا ذرظانغا ( قعلغان آعتابق ةنع ق ةلتىرىثالر )ي ان آ ذالر » ظعم : دئيعلسة، ظ
ظذنعثدعن آئيعنكع . دةيدذ »ظعمان آةلتىرعمعز) يةنع تةؤراتقا(ظأزعمعزضة نازعل قعلعنغان آعتابقا «

ذ ) يةنع قذرظانغا (آعتابقا  ذآع، ظ ذرظان (ظعشةنمةيدذ، هالب ةنع ق ذالرنعث قولعدعكع ) ي ذر، ظ هةقت
ظعشعنعدعغان بولساثالر، ظعلضعرع نئمة ) تةؤراتقا(سعلةر «) ظذالرغا. (تعق قعلغذحعدذرآعتابنع تةس

ألتىردىثالر؟  ةيغةمبةرلعرعنع ظ ث ص ىن اهللا نع عن »ظىح ق  .91دئض ةن ظئنع ة هةقعقةت ا سعلةرض مذس
دعن آئيعن، ظأزةثالرغا زذلذم قعلعص موزاينع ) تذر تئغعغا آةتكةن(مأجعزعلةرنع آةلتىردع، مذسا 

  . 92ةبذد قعلعؤالدعثالرم

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع60 غافعرسىرة ) 1(
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  رذص ظعماننع دةؤا قعلغانلعقع توغرعسعداالرنعث هةقعقةتنع ظعنكار قعلعص تذيةهذدعي
ذرظانغا (اهللا نازعل قعلغان آعتابقا «: ظذالرغا ةنع ق ةلتىرىثالر )ي ان آ  يةنع  دئيعلسة » ظعم
شكةن نةرسعضة ظعمان   ظةهلع آعتاب ؤة ظذنعث ظوخشاشلعرعغا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا حى       ،يةهذدعي

ة    عثالر دئيعلس ذنعثغا ظةضعش عنعثالر ؤة ظ ذنعثغا ظعش ةلتىرىثالر، ظ ذالرآ ل «: ظ ة نازع ظأزعمعزض
ةلتىرعمعز ) يةنع تةؤراتقا(قعلعنغان آعتابقا  دذ  »ظعمان آ ا . دةي ةنع (ظذنعثدعن آئيعنكع آعتابق ي

نعث قولعدعكع آعتابنع تةستعق هةقتذر، ظذالر) يةنع قذرظان(ظعشةنمةيدذ، هالبذآع، ظذ ) قذرظانغا
دذر ان  قعلغذحع عغا ظعم دع، باشقعس ةآال بول ان آةلتىرس ا ظعم ةن ظعنجعلغ ةؤرات بعل ز ت ةنع بع  ي

ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا حىشكةن نةرسعنعث توغرعلعقعنع بعلعص تورذص          . آةلتىرمةيمعز دةيدذ 
  . دةيدذ ، باشقعسعغا ظعمان آةلتىرمةيمعزدعن حىشكةن نةرسعبعزضة
)ذالرغا علةر «) ظ ةؤراتقا(س ث ) ت ىن اهللا نع ة ظىح عرع نئم اثالر، ظعلض عنعدعغان بولس ظعش

ضعال ظعمان آةلتىرىمعز     يةنع سعلةر بعزضة حىشكةن نةرسع     دئضعن »صةيغةمبةرلعرعنع ظألتىردىثالر؟ 
دعغان سعلةرنعث قو  ىدئضةن سأز ةيغةمبةرلعكعنع بعلع ذثالردعكع ثالردا راستحعل بولساثالر، سعلةر ص ل

تةؤراتنع ؤة ظذنعث هأآمعنعث تئخع ظةمةلدعن قالمعغانلعقعنع تةستعقالص، ظذنعث ظعحعدعكع هأآىملةر           
سعلةر؟ سعلةر ظذالرنع تةرسالعق، حوثحعلعق   عبعلةن هأآىم قعلغان صةيغةمبةرلةرنع نئمة ظىحىن ظألتىر     

دعنؤة  ألتىرد  هةددع عدعن ظ عش يىزعس عثالر،  ى ظئش أز خاهعش علةر ظ عثالر ؤة  ثالر س أز قارعش  آ
علةر  ذثالردعن باشقعسعغا ظةضةشمةيس دذ  . ظارزذي داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب رةر : اهللا تاظ ان بع ةر قاح ه

صةيغةمبةر آأثلىثالرغا ياقمايدعغان بعر نةرسة ظئلعص آةلسة، تةآةببذرلذق قعلعؤئرةمسعلةر؟ بعر 
  . يغةمبةرلةرنع ظألتىردىثالرقعسعم صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدعثالر، يةنة بعر قعسعم صة

)ذالرغا علةر «) ظ ةؤراتقا(س ث ) ت ىن اهللا نع ة ظىح عرع نئم اثالر، ظعلض عنعدعغان بولس ظعش
بذ ظايةت اهللا تاظاال :  سذددع بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذدئضعن »صةيغةمبةرلعرعنع ظألتىردىثالر؟

  . لعدعبيعةظذالرنعث قعلمعشعلعرعنع ظظارقعلعق 
علةرضة هةقعقةتةن ظئنعق مأجعزعلةرنع آةلتىردعمذسا س ظأزعنعث  يةنع مذسا ظةلةيهعسساالم

صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة، اهللا تاظاالدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق هئحقانداق ظعالهنعث يوقلعقعغا ظوحذق           
اقا، قان    ظذ صاآعتالر سذ، حعكةتكة، صعت،   بولذص،رنع ظئلعص آةلضةنظاالمةتلةرنع ؤة آةسكعن صاآعتال   ص

رىص بئرعش، تةرةنجعبعن بعلةن    ظاصةتلعرع، هاسا، قول، دئثعزنعث يئرعلعشع، بذلذت بعلةن ساية حىشى        
لةر ؤة بذالردعن عقاتارلعق مأجعز) سذ حعقعرعص بئرعش(، تاشتعن )زذقلذق قعلعص بئرعشوظ(نعنع ىبأد

  . )1(باشقا يةهذدعيالرنعث آأز ظالدعدا بولغان نذرغذنلعغان ظعشالردذر
 دعن آئيعن، ظأزةثالرغا زذلذم قعلعص موزاينع مةبذد قعلعؤالدعثالر) تذر تئغعغا آةتكةن(مذسا 

يعن اهللا         دعن آئ ا آةتكةن ذر تئغعغ ىن ت عش ظىح ةن سأزلعش ا اهللا بعل دا مذس ةينع زامان علةر ظ ةنع س ي
  . زايغا ظعبادةت قعلدعثالرودعن يىز ظأرىص متاظاال

                                                 
  . دا تةصسعلع بايان قعلعنعدذبةزعلعرع بذنعثدعن آئيعن ظأز ظورذنلعرع. عىلدبذالرنعث بةزعلعرع بذنعثدعن ظعلضعرع تةصسعلع سأزلعنعص ظأت) 1(
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داق دةي  ة مذن ذ هةقت اال ب يعن  : دذاهللا تاظ ادعن آئ ةؤمع مذس انعث ق ا (مذس ةنع مذس ي
يعن       دعن آئ ا آةتكةن ذر تئغعغ ىن ت ش ظىح ذناجات قعلع ارعغا م دعن  )صةرؤةردعض ةت بذيذملعرع ، زعنن

  . ))1موزايدةك ظاؤاز حعقعرعدعغان بعر جانسعز موزاي ياسعدع
 ظأزةثالرغا زذلذم قعلعص موزاينع مةبذد قعلعؤالدعثالر     االدع  ن باشقا هئحقانداق   يةنع اهللا تاظ

ث يوقل  ص ت ذظعالهنع ذم    ورذص مذقعنع بعلع ا زذل أزةثالر ظأزةثالرغ انلعقعثالر ظ ادةت قعلغ ا ظعب زايغ
صذشايمان  ) موزايغا حوقذنغانلعقلعرعغا  (ظذالر : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  . قعلغانلعقعثالردذر

ر صةرؤةردعضارعمعز بعزضة رةهعم قعلمعسا         ظةضة «: قعلغان ؤة راست ظازغانلعقلعرعنع حىشةنضةن حاغدا      
  . ))2دئدع» ؤة مةغصعرةت قعلمعسا، بعز ظةلؤةتتة زعيان تارتقذحعالردعن بولعمعز

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ $ tΡõ‹ s{r& öΝä3 s)≈sV‹ ÏΒ $ uΖ ÷èsùu‘ uρ ãΝ à6s% öθ sù u‘θ’Ü9 $# (#ρä‹äz !$ tΒ Ν à6≈ uΖ÷ s?# u ;ο §θà) Î/ (#θãèyϑ ó™$# uρ ( (#θä9$s% 

$ uΖ÷è Ïÿxœ $uΖ øŠ|Á tã uρ (#θç/ Íô© é& uρ ’ Îû ãΝ ÎγÎ/θè= è% Ÿ≅ ôfÏè ø9$# öΝÏδ Í ø à6Î/ 4 ö≅ è% $yϑ |¡ ø⁄Î/ Ν à2ã ãΒ ù' tƒ ÿ ÏµÎ/ öΝ ä3ãΨ≈ yϑƒÎ) βÎ) 

Ο çGΨ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩⊂∪   

مةن «: حعن ؤةدة ظالغان ظعدذق، سعلةرضة) تةؤراتقا ظةمةل قعلعشقا(ظأز ؤاقتعدا بعز سعلةردعن 
دةص تذر تئغعنع » )بولمعسا ظىستىثالرغا تاغنع تاشاليمعز(ع مةهكةم تذتذثالر نازعل قعلغان آعتابن

سأزىثضة قذالق سالدذق «: ظذالر). دئدذق(قذالق سئلعثالر ) تةؤراتقا(ظىستىثالرغا تعكلعدذق ؤة 
ظذالرنعث آذفرع تىصةيلعدعن دعللعرعغا موزاينعث مذهةببعتع . دئيعشتع» ظةمرعثضة ظاسعيلعق قعلدذق

ظةضةر سعلةر مأمعن بولساثالر، ظعمانعثالر سعلةرنع ظةجةب يامان ظعشقا «: ظذالرغا. آةتتعسعثعص 
 . 93دئضعن »)سعلةر مأمعن ظةمةس، حىنكع، ظعمان موزايغا حوقذنذشقا بذيرذمايدذ(بذيرذيدعكعنا؟ 
 ظاندعنع قتىرىص تذرذص ؤةدة ظالغانلعأالرنعث ظىستعضة تذر تئغعنع آ يةهذدعياهللا تاظاال

   توغرعسعداغانلعقعذالرنعث ظاسعيلعق قعلظ

يىز  قعلعص ظذنعثدعن خعالصلعق ؤةدعضة ،سادعر قعلغان خاتالعقلعرعنع   ظذالرنعث   اهللا تاظاال ظذالرغا  
 ، ظىحىن ظذالرنعث ظىستعضة تذر تئغعنع تذتذص تذرغانلعقع  ع هةتتا ؤةدعنع قوبذل قعلعش نعضةنلعكعىظأر

ان قعلعص بئرعدذ      ظاندعن ظذالرنعث ؤةدعضة خعالصلعق قع     ظايةتتة مذنداق   ث ظىحىن  نع شذ .لغانلعقعنع باي
بذمةزمذنغا  دئيعشتع» سأزىثضة قذالق سالدذق ظةمرعثضة ظاسعيلعق قعلدذق«: ظذالر: دةص آةلدع

  . مذناسعؤةتلعك ظايةتلةر يذقعرعدا شةرهعلةندع
 ظذالرنعث آذفرع تىصةيلعدعن دعللعرعغا موزاينعث مذهةببعتع سعثعص آةتتع   بذ ظايةتنعث 

ش ىموزاينع ياخشع آأر: تادعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذةدذرازاق، قبمةنعسع هةققعدة ظا
  . ظذالرنعث قةلبعضة سعثعص آةتتع

                                                 
  . عسمع ـ ظايةتنعث بعر ق148سىرة ظةظراف ) 1(
  . عسمع ـ ظايةتنعث بعر ق149سىرة ظةظراف ) 2(
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ذالرغا قا «: ظ ان ظعش ةب يام علةرنع ظةج انعثالر س اثالر، ظعم أمعن بولس علةر م ةر س ظةض
يةنع  دئضعن »)مان موزايغا حوقذنذشقا بذيرذمايدذسعلةر مأمعن ظةمةس حىنكع، ظع(عكعنا؟ دبذيرذي

صةيغةمبةرلعرعضة  ) نعثاهللا (، سعلةرنعث تارعختعن بذيان اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلعشعثالر     
االم    ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبةر مذهةمم ذثالر ؤة ص ع تذرذش انلعقع  ظعغاقارش ان ظئيتمعغ ان  ثالر م ذ يام بةآم

.  سعلةر ظأتكىزضةن ظةث حوث خاتالعقتذر       ظعمان ظئيتمعغانلعقعثالر  غايهعسساالممذهةممةد ظةلة . ظعشتذر
ةيغةمبةر قعل     انيةتكة ص ىتىن ظعنس علةر ص ع، س ةيغةمبةرلةرنعث   ع حىنك ىتىن ص ةن ؤة ص ص ظةؤةتعلض

ؤةدعلةرنع بذزغان اهللا تاظاالنعث    . ، ظةث آاتتعسع بولغان صةيغةمبةرضة ظعمان آةلتىرمعدعثالر      ظاخعرقعسع
ةت  ذص   ظاي االنع قوي ذزغان ؤة اهللا تاظ ورذ    لعرعنع ب ان ت ادةت قعلغ ذزايغا ظعب اننع دةؤا   ص م ذ ظعم ، قانداقم

   !قعلعسعلةر؟
* * * * * * *  

 ö≅ è% β Î) ôM tΡ% x. ãΝà6 s9 â‘# £‰9$# äο u ½z Fψ $# y‰Ψ Ïã «!$# Zπ|Á Ï9% s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ψ9$# (#âθ ¨Ζ yϑ tFsù |N öθ yϑ ø9 $# β Î) 

÷Λ äΨ à2 tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ s9 uρ çν öθ̈Ψ yϑ tG tƒ # J‰ t/r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Îκ‰Ï‰ ÷ƒr& 3 ª! $# uρ 7ΛÏ= tæ tÏΗ Í>≈ ©à9$$ Î/ ∩∈∪ öΝåκ ®Ξy‰ ÅftG s9 uρ 

š⇑u ôm r& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’ n?tã ;ο 4θuŠ xm zÏΒ uρ šÏ%©! $# (#θä.u õ° r& 4 –Šuθ tƒ öΝèδ ß‰ tnr& öθ s9 ã £ϑ yèãƒ y# ø9 r& 7π uΖy™ $ tΒ uρ uθ èδ 

Ïµ ÏnÍ“ ôm u“ ßϑ Î/ zÏΒ É># x‹ yèø9 $# βr& u £ϑ yèãƒ 3 ª!$# uρ 7 ÅÁt/ $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩∉∪  
) سعلةر ضذمان قعلغاندةك(اهللا نعث قئشعدا ) يةنع جةننةت(ظةضةر ظاخعرةت يذرتع «: ظذالرغا 

ظألىمنع ) سعلةرنع جةننةتكة ظذالشتذرعدعغان (باشقعالرغا ظةمةس، يالغذز سعلةرضعال خاس بولسا، 
 .94دئضعن »راستحعل بولساثالر) جةننةت بعزضعال خاس دئضةن سأزىثالردا! (ظارزذ قعلعص بئقعثالر

اهللا زالعمالرنع ظوبدان . ظذالر قعلغان يامان ظةمةللعرع سةؤةبلعك، ظألىمنع هةرضعزمذ ظارزذ قعلمايدذ
ة آعشعدعن، هةتتا مذشرعكالردعنمذ هئرعس ش. 95بعلضىحعدذر ا هةمم ىبهعسعزآع، ظذالرنع هاياتق

ىش ظذالرنع ظازابتعن آأرعسةن؛ هةر بعرع معث يعل ظأمىر آأرىشنع ظارزذ قعلعدذ، ظذزذن ظأمىر آأر
  . 96راهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع ظئنعق آأرىص تذرغذحعدذ. قذتذلدذرذص قااللمايدذ

   توغرعسعداعشرقا حاقععشيةهذدعيالرنع لةنةت بعلةن دذظا قعلعش

ذالرغا ذرتع «: ظ اخعرةت ي ةر ظ ةت (ظةض ةنع جةنن عدا ) ي ث قئش ذمان (اهللا تاظاالنع علةر ض س
) سعلةرنع جةننةتكة ظذالشتذرعدعغان(غا ظةمةس، يالغذز سعلةرضعال خاس بولسا، باشقعالر) قعلغاندةك

 »راستحعل بولساثالر ) جةننةت بعزضعال خاس دئضةن سأزىثالردا ! (ظألىمنع ظارزذ قعلعص بئقعثالر 
ظعسهاق ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةممةد ظعبنع دئضعن
دا دذ  مذن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اال«: ق دئض االم   اهللا تاظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم  غاص

أل    قايسعثالر  ياآع سعلةردعن     )يةنع يةهذدعيالر   (قايسعثالر  ) سعلةرنعث( ص ى يالغانحع بولسا شذنعث ظ
  . » دةيدذ،آئتعشعضة دذظا قعلعثالر

اهللا زالعمالرنع . مذ ظارزذ قعلمايدذظذالر قعلغان يامان ظةمةللعرع سةؤةبلعك، ظألىمنع هةرضعز
ىحعدذر  دان بعلض ذدعي ظوب ةنع يةه ةن    ي االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا قعلعشدالر ص دع عشذظ قا ظذنذمع
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 سئنع ظعنكار قعلغانلعقع       ، صةيغةمبةرلعكعثنع بعلعص تذرذص     عنعث هةقعق ئس) ظذالرنعث ظذنذماسلعقع (
منع تعلةص ىمنع تعلةثلةر دئضةن آىنعدة ظألىظأل) المنعثصةيغةمبةر ظةلةيهعسسا(ظةضةر ظذالر . ظىحىندذر

  . ص آةتكةن بوالتتعىقالماي هةممعسع ظألتعرعك  يةر يىزعدة بعرمذ يةهذدعي ،دذظا قعلغان بولسا
 ثالر ص بئقع ارزذ قعلع ألىمنع ظ أزىثالردا ! (ظ ةن س اس دئض عال خ ةت بعزض تحعل ) جةنن راس

ققعدة ظابدذرازاق ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       بذ ظايةتنعث مةنعسع هة    دئضعن »بولساثالر
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ألىص      : مذن ع ظ ا هةممعس ةن بولس ألىمنع تعلعض ذدعيالر ظ ةر يةه ظةض

ةتتعئآ دذ   . ت داق دةي ةرعر مذن ع ج دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةيغةمبةر : ب ة ص بعزض
ةت     ألىمنع تعلعضةن بولسا، ظذالرنعث          «: تعظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع ي ظةضةر يةهذدعيالر ظ

ظةضةر صةيغةمبةر   . ضةن بوالتتعتعكع ظورذنلعرعنع آأر خظأزلعرعنعث دوزا ص، حوقذم   تعئهةممعسع ظألىص آ  
ةت    ةن لةن االم بعل قعلعظةلةيهعسس ان  ظوقذش ذدعي  حعقق ا يةه ة(الر بولس دا اققايت) ظأيلعرعض اال  ن  -ب

   .»عغان بوالتتعآعنع تاصالمىلىقعلعرعنع ؤة مال محا
ظةضةر سعلةر    ! ظع يةهذدعيالر    «ظئيتقعنكع !)ظع مذهةممةد (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     

ظاخعرةتنعث (باشقعالرنع ظةمةس، صةقةت ظأزةثالرنعال اهللا نعث دوستلعرع دةص دةؤا قعلعدعغان بولساثالر، 
ارزذ     )راهعتعضة تئزرةك يئتعش ظىحىن       ألىمنع ظ راستحعل  ) بذ دةؤايعثالردا  (قعلعص بئقعثالر، ظةضةر    ظ

اثالر ع   . بولس دذ، اهللا زالعمالرن ارزذ قعلماي عز ظ ألىمنع هةرض ةيلعدعن، ظ ذناهلعرع تىص ان ض ذالر قعلغ ظ
ةد. (رحعدذىبعلض ع مذهةمم دعن سعلةر     «!)ظ دذ، ظان ة يولذقع ذم سعلةرض ألىم حوق دعغان ظ سعلةر قاحع

دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، اهللا سعلةرضة قعلمعشعثالرنع   نعث  )اهللا (غةيعبنع ؤة ظاشكارعنع بعلضىحع  
دذ ذالر ))1 دئضعن»ظئيتعص بئرع العلعرع ؤة اهللا تاظاالنعث ظةث ياخشع  ظأزلعرعنعث  ظ اهللا تاظاالنعث ب

لعرع دةص   دعغان آعش ص آأرع ذمان قعلع عدعن     ،ض ان آعش تعظان بولغ اآع خرعس ذدعي ي ة يةه  جةننةتك
ع  عزمباشقعس دذ دةصذ هةرض دذآعرةلمةي أزلعر .  قاراي ذالر ظ اآع مذس عظ ةرةص   دعنلمانالرو ي ع ت قايس

قا حاقعرعلدع، ظذالر لةنةت تعلةشتعن ؤة دذظا عشظذالرنعث ظألىص آئتعشعضة دذظا قعلعشيالغانحع بولسا  
تعن قورققان  يعن دعنقعلعشعش ث     ،آئ ع ظأزلعرعنع ر آعش ةر بع دعكع ه ذالرنعث ظعحع دا  ظ ةق يول  ناه

ان  . دعكعنع بعلظعكةنلع ذالر ظأزلعرعنعث قعلغ ع، ظ ةث  (حىنك ذنعث ظ العلعرع ؤة ظ ز اهللا تاظاالنعث ب بع
دعغان آعشلعرع ة  دئضةن دةؤاسعدا ظعشةنحعسع) ياخشع آأرع ةت تعلةشكة ظةلؤةتت ان بولسا، لةن  بولغ

يةهذدعيالر  (.عدعن يالغانحعلعقع بعلعنعص قالدعقظذالرنعث ظذنداق قعاللمعغانلع. رظةت قعلغان بوالتتعىج
لعسعدعن آةلضةن خرعستعظانالرنعث ظةلحعلعرع آةسكعن        ع قةب ننةجرا ) لةنةت تعلةشكة حاقعرعلغاندةك   

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ، صاآعتالرنعث ظالدعدا ظذنعثغا قاناظةت قعلماي قارشعلعشعص تذرغاندعن آئيعن
  . كة حاقعردععششع لةنةت تعلمذظذالرنع

سةن ظعسا توغرذلذق هةقعقعي مةلذماتقا ظعضة بولغعنعثدعن     : داق دةيدذ بذ هةقتة مذن   اهللا تاظاال 
ذالرغا       ةن ظ ة، س ةن مذنازعرعلةشس ةن بعل ةرآع س يعن، آعمل ذللعرعمعزنع  «: آئ ثالر، ظوغ آئلع

ص، اهللا      أزلعرعثالرنع يعغع أزلعرعمعزنع ؤة ظ اللعرعثالرنع، ظ اللعرعمعزنع ؤة ظاي ذللعرعثالرنع، ظاي ؤةظوغ
لةنةت   خرعستعظانالر ))2 دئضعن»انحعالرغا بولسذن، دةص اهللا غا يالؤذرذص دذظا قعاليلع   نعث لةنعتع يالغ  

ةن      ةيغةمبةر بعل ذ ص ةن قةسةم، سعلةر ب أرىص بةزعسع بةزعسعضة اهللا بعل انلعقعنع آ تعلةشكة حاقعرعلغ

                                                 
  .  ظايةتكعحة8 ــــ 6ة ذمذظسىرة ج) 1(
  .  ـ ظايةت61سىرة ظال ظعمران ) 2(
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 ،مايدذ  تعرعك قال ص ظاحقذحة سعلةرنعث ظعحعثالردعن بعرسعمذ  لةنةت تعلةشكعلع حعقساثالر آأزنع يذمذ    
داردا (ظاندعن ظذالر سىلهع تىزىشنع تالالص     . دئيعشتع ةم تألةشكة   ) هةر يعلع مةلذم معق ) قوشذلدع (تأل

ةم تألةشكة قوشذلغانلعقع ظذالرنعث     . ظةبذظذبةيدة ظعبنع جةرراهنع ظذالرغا مةسظذل قعلعص ظةؤةتتع      تأل
  . عنعث ظاالمعتعدذرككةنلعضصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا باش ظة

   هئرعسمةن ظعكةنلعكع توغرعسعدامذر آأرىشكة بةآىمأعيالرنعث ظذزذن ظيةهذد

يعن(يةهذدعيالر  ا دذحار بولعدعغانلعقعنع بعلضةنلعكتعن ) ظألضةندعن آئ اتتعق ظازابق ا ق دوزاخت
ذزذن بولذشعغا(نعث ع ظأمرآئحعكعص بئرعش ظارزذسعداظاخعرةتكة آعحعكعص بئرعشنع  عردعن ) ظ آاص

  . “)1(رسع، آاصعرالرنعث جةننعتعدذعرمىدذنيا مأمعنلةرنعث ت”كع، حىن. دذربةك هئرعسمةن
ة آعشعدعن، هةتتا : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   بذ هةقتة    ا هةمم ذالرنع هاياتق شىبهعسعزآع، ظ

ارزذ قعلعدذ  بذظايةتنعث   مذشرعكالردعنمذ هئرعس آأرعسةن؛ هةر بعرع معث يعل ظأمىر آأرىشنع ظ
  . ذشنع ياخشع آأرعدىظذالر ظأمىر بويع خاتالعق ظأتكىز: ذنداق دةيدذمةنعسع هةققعدة مذجاهعد م

ذظذزذن ظأمىر آأرىش ظذالرنع ظازابتعن قذتذلدذرذص قااللمايد    بذظايةتنعث مةنعسع هةققعدة
: دذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق    

ازابتعن قذتذلذص قااللمايدذ      يةنع ظذزذن ظأم   ا    رالمذشرعك . ىر آأرىش بعلةنال ظ مذ ظألضةندعن آئيعن قايت
دذ     نع ياخشع آأرع ا ياشاش ارزذ قعلمعغاحق نع ظ ازابنع   . تعرعلعش دعغان ظ ة بولع ذ ظاخعرةتت يةهذدعيالرم

  . حىن ظذزذن ياشاشنع ياخشع آأرعدذبعلضةنلعكع ظى
د     ع زةي دذراهمان ظعبن دة ظاب ةت هةققع ذ ظاي دذ  ،ب داق دةي لةم مذن ع ظةس ذزذن  :  ظعبن ذدعيالر ظ يةه

دذ،     1000بعرسع  هةر  ظذالرنعث . ياشاشقا آاصعرالردعنمذ هئرعسمةن آئلعدذ    يعل ياشاشنع ياخشع آأرع
رع ظذنعثغا  ىظذالر قانحة ظذزذن ياشعسعمذ خذددع شةيتان آاصعر بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث آأرضةن ظأم       

ايدا ظعلعص آئلةلمعضع أمهئحقانداق ص ذزذن ظ دعن ىنعضة ظوخشاش ظذالرنعث آأرضةن ظ رع ظذالرنع ظازاب
  . قذتذلدذرالمايدذ

 اهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع ظئنعق آأرىص تذرغذحعدذر    ؤاتقان  عبةندعلعرع قعل  ) اهللا(يةنع
ذنعث قعلغان    ذنع بعلعص ؤة آأرىص تذرغذحع، هةر بعر آعشعضة ظ اآع يامان ظعش بولسذن ظ ياخشع ي

  . دذر) ياآع جازاغا تارتقذحع(ة مذآاصات بةرضىحع ظعشع بويعح
 * * * * * * *  

 ö≅ è% tΒ šχ% x. # xρß‰ tã Ÿ≅ƒÎ ö9 Åf Ïj9 … çµ̄Ρ Î* sù …çµ s9̈“ tΡ 4’ n?tã y7 Î6ù= s% ÈβøŒÎ* Î/ «!$# $]% Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑ Ïj9 š÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ 

“ Y‰ èδ uρ 2” uô³ç0 uρ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 ∩∠∪ tΒ tβ% x. #xρ ß‰ tã °!  ÏµÏG x6Í× ¯≈ n= tΒ uρ  Ï&Í# ß™â‘ uρ Ÿ≅ƒÎ ö9 Å_uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ χ Î* sù 

©! $# Aρß‰ tã zƒÍ Ï≈s3ù= Ïj9 ∩∇∪  
ادةم «ظئيتقعنكع،  ان ظ مةن بولغ ا دىش ا دىشمةندذر(جعبرعظعلغ ذ )اهللا غ ع، ظ ةنع (، حىنك ي

ل عرعكعنع ) جعبرعظع دعن ظعلض ةن ظأزع ةمرع بعل ث ظ ابالرنع (اهللا نع اماؤع آعت ةنع س تعق ) ي تةس
                                                 

دا دذ    ) 1( اظادعتعنعث ظالدع ةخت ـ س ةتتعكع ب ةرنعث جةنن ع مأمعنل ةآحع بولغعن ا تدئم ةرمعىني دا  ض ازابع ظالدع ع ظ عرالرنعث دوزاختعك ةمما آاص ايدذ، ظ  ظوخش
  . دذنيا جةننةتكة ظوخشايدذ
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غرا يول آأرسةتكىحع، مأمعنلةرضة بئشارةت بةرضىحع قذرظاننع سئنعث قةلبعثضة نازعل قعلغذحع، تو
دع اظعلنع . 97قعل ع، معك ةيغةمبةرلعرعنع، جعبرعظعلن ث صةرعشتعلعرعنع، ص ع، اهللا نع ع اهللا ن آعمك

ةن  مةن تذتعدعك دذ (دىش ذتقان بولع مةن ت ع دىش مةن )اهللا ن عرالرنع دىش عزآع اهللا آاص ، شىبهعس
  . 98»تذتعدذ

  يةهذدعيالرنعث جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمغا بولغان ظأحمةنلعكع توغرعسعدا
ةر  ام ظةبذجةظف ةرعر ،ظعم ع ج ع    ةتةب  ظعبن ث هةممعس ذحع ظالعمالرنع ةتقعق قعلغ ذرظاننع ت رع ق

.  دةيدذ، حىشكةنلعكعدة بعرلعككة آةلضةن   ر هةققعدة بذظايةتنعث ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بولغان يةهذدعيال    
  . شعدذ دةص ضذمان قعلع،نع، معكاظعلنع ظأزلعرعنعث دوستععظذالر جعبرعظعلنع ظأزلعرعنعث دىشمحىنكع، 
 ،اهللا غا دىشمةندذر(جعبرعظعلغا دىشمةن بولغان ظادةم «ظئيتقعنكع(  بذ ظايةتنعث مةنعسع

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ذخارع ظعكرعم ام ب دة ظعم ك، ظعسراف عج”: هةققع ر، مع  “ب
ل عظعبرعيةنع ج(، رعدذىدعلبمةنعنع اهللا دئضةن سأز  دئضةن “لعظ”سأزلةر بةندة دئضةن مةنعنع، دئضةن 

   .) بولعدذل دئضةن اهللا تاظاالنعث بةندعلعرع دئضةنلعكع ظعسراف-ل ع معكاظ-
: علعدذ قظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت         ،ظعمام بذخارع 

ةردة ظعدع، ظذ صةيغةمبةر        ظاب دذلاله ظعبنع ساالم دئضةن آعشع آىزلىك يعغعمنعث ظعشلعرع بعلةن بعر ي
 آةلضةنلعكعنع ظاثالص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا    )مةآكعدعن مةدعنعضة  (ظةلةيهعسساالمنعث

ىح مةس     دعغان ظ ع بعلمةي ةيغةمبةردعن باشقعس ةندعن ص ةن س ئلعص م ورايمةن عآ ةتنعث قعيام: لة س
غذلغان باال   وع نئمة؟ تقان تامعغدةسلةصكع ظاالمعتع نئمة؟ جةننةتكة آعرضةن آعشعلةرنعث تذنجع يةيدع       

اآع ظانعسعغا ظوخشايدذ؟ د  ة ظىحىن ظاتعسعغا ي دعنئم ذنعثغا. ئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ سةن «: ص
 »؟)خةؤةر قعلدعمذ   (ظعل   جعبرع: ظذ.  دئدع ،سورعغان نةرسعلةرنع بايعال جعبرعظعل ماثا خةؤةر قعلغان      

صةرعشتعلةرنعث ) جعبرعظعل(: ظذ.  دةص جاؤاب بةردع   »هةظة«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دةص سورعدع 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (شذنعث بعلةن. ئدع د،ظعحعدعكع يةهذدعيالرنعث دىشمعنع ظئيتقعنكع، : )ص

ذ ، حى )اهللا غا دىشمةندذر (جعبرعظعلغا دىشمةن بولغان ظادةم « ةنع جعبرعظعل (نكع، ظ اهللا نعث ) ي
دعن ظعلضعرعكعنع  ةن ظأزع ةمرع بعل ابالرنع(ظ اماؤع آعت ةنع س ول ) ي وغرا ي ذحع، ت تةستعق قعلغ

دئضةن ظايةتنع  آأرسةتكىحع، مأمعنلةرضة بئشارةت بةرضىحع قذرظاننع سئنعث قةلبعثضة نازعل قعلدع
قعيامةتنعث بعرعنحع ظاالمعتع، بعر    : )لعدع باشكة بئرعشبغان سوظاللعرعغا جاؤاعظذنعث سور (ظوقذص  

جةننةتكة آعرضةن  . كة توصاليدذب غةرئلعص بئرعصص ظىرىظوت صةيدا بولذص آعشعلةرنع شةرق تةرةصتعن س 
ارحة    دعغان بعر ص امعقع، لةهةثنعث جعضعرعضة حاصلعشعص تذرع دعغان ت آعشعلةرنعث تذنجع بذلذص يةي

 بئسعص آةتسة باال ظاتعسعغا   رمعسعنعئظعسصال آعشعنعث    ظاي رمعسعئظعسصظةر آعشعنعث   . ضأش بولعدذ 
 بئسعص آةتسة باال ظانعسعغا    نعظعسصئرمعسع  ظةرآعشعنعث  رمعسع ئظعسصظوخشايدذ، ظايال آعشعنعث    

ظع اهللا  : صتعي دةص ظعمان ظئ    )1(ظةشهةدذ ظةنالظعالهة ظعللةلال ؤة ظةننةآة رةسذلذلال      : ظذ.  دئدع ،ظوخشايدذ
ةيغةمبعرع نعث ذدع!ص ةتوب) آعشعلةرضة بةك(يالر  يةه اليدعغان معلل ان حاص ذالردعن م،هت نعث ئ سةن ظ
دذ يماثا بوهتان حاصال   ، هؤالعمنع سوراشتعن بذرذن ظذالر مئنعث ظعسالمغا آعرضةنلعكعمنع ظاثلعسا            ةظ
يةنع ظذالر مئنعث مذسذلمان بولغانلعقعمنع بعلعشتعن بذرذن، سةن ظذالردعن مئنعث ظةهؤالعمنع سوراص (

                                                 
  . بعرال اهللا تعن باشقا ظعبادةتكة اليعق ظعاله يوق ؤة جةزمةن سةن اهللا نعث صةيغةمبعرعدذرسةن: تةرجعمعسع) 1(
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ظابدذلاله  «: ظاندعن يةهذدعيالرنعث هةممعسع آةلدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالردعن            . دئدع )باق
بعزنعث ظعحعمعزدعكع ظةث ياخشع آعشع ؤة           ) ظذ (: ظذالر . دةص سورعدع   »ظعبنع ساالم قانداق ظادةم؟    

صةيغةمبةر . ( دةص جاؤاب بةردع، ظوغلعثعمعزنعآاتت ؤة آاتتعمعزظةث ياخشع آعشعنعث ظوغلع، بعزنعث 
.  دةص سورعدع   » ظذنعثغا قانداق قارايسعلةر؟      رظعسالمغا آعرسة سعلة  ظذ  «: )ظةلةيهعسساالم ظذالردعن 

ذالر رعص ق(«: ظ المغا آع ذنعث ظعس عدعنئظ ذن) لعش ذنع ساقلعس ةردع»اهللا ظ اؤاب ب دعن .  دةص ج ظان
دذلاله  عغا  ظاب ذالرنعث قئش صظ هةد  : حعقع ةلال ؤة ظةش ة ظعلل هةدذ ظةنالظعاله ةدذر  ظةش ة مذهةمم ذ ظةنن
ظذ بعزنعث ظعحعمعزدعكع ظةث يامان آعشع ؤة ظةث   : )بعردةآال( ظذالر. دةص جاآارلعغان ظعدع   ،رةسذلذلال

ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع    : )ظابدذلاله (ظاندعن   .  دةص ظذنع سأآىشكة باشلعدع       ،يامان آعشعنعث ظوغلع  
  .  دئدع،مةن مذشذ ظعشتعن قورقاتتعم
عقعنعمذ صةيغةمبةرلةرنعث ظارعلعقعنع ظايرعغاندةك ظايرعغانلعقع صةرعشتعلةرنعث ظارعل

  توغرعسعدا
 ،ادةم «ظئيتقعنكع ا دىشمةندذر (جعبرعظعلغا دىشمةن بولغان ظ ذ )اهللا غ ةنع (، حىنكع، ظ ي

ل عرعكعنع ) جعبرعظع دعن ظعلض ةن ظأزع ةمرع بعل ث ظ ابالرنع (اهللا نع اماؤع آعت ةنع س تعق ) ي تةس
شارةت بةرضىحع قذرظاننع سئنعث قةلبعثضة نازعل ئسةتكىحع، مأمعنلةرضة بقعلغذحع، توغرا يول آأر

جعبرعظعلنعث اهللا تاظاالنعث بذيرذقع بعلةن   ،  جعبرعظعلنع دىشمةن تذتماقحع بولساكعميةنع آع  قعلدع
ذر  ئس ةتلعك ن ا هئكم ةرعمنع  (ع ننعث دعلعثغ ذرظان آ ةنع ق ئلعص ح) ي ةنح ىظ كةن ظعش تة ش لعك صةرعش

ةنلعكعنع بع  ذن ظعك ص قويس ر    . لع تة، بع ةلحع صةرعش ر ظ دعكع بع تعلعرع ظعحع ث صةرعش ذ اهللا تاظاالنع ظ
ىتىن ظةلحعضة دىشمةنلعك قعلغان  ةنع (ظةلحعضة دىشمةنلعك قعلسا ص ةر ي بعر صةرعشتعنع ظأزعضة ظةض

بعر آعشع بعر صةيغةمبةرضة  ، خذددع هئسابلعنعدذ) دىشمةن تذتسا صىتىن صةرعشتعلةرنع دىشمةن تذتقان     
بعر صةيغةمبةرنع  ، توغرا آةلضةندةكآةلتىرىشكةرسة ظذنعثغا صىتىن صةيغةمبةرلةرضة ظعمان ىان آةلتظعم

ا ار قعلس انلعق بول،ظعنك ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ىتىن ص دذ ص ة (. ع ع هةمم ر آعش ةنع بع ي
ان آةلتىرمعضةن بولس     ة ظعم رال صةيغةمبةرض دعن بع ذنعث ظعحع ةلتىرىص ظ ان آ ة ظعم ذ صةيغةمبةرلةرض ا، ظ

  . )آاصعر هئسابلعنعدذ
دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ار  : ب ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك ذنعث ص شىبهعسعزآع، اهللا نع ؤة ظ

عنع    ةيغةمبةرلعرعنعث ظارعس ذنعث ص ةن ظ انالر، اهللا بعل ة  (قعلغ عنعص صةيغةمبةرلعرعض ا ظعش اهللا غ
يعش بعلةن   بةزعسعضة ظعشعنعمعز، ) ةيغةمبةرلةرنعثص (ظاجرعتعؤةتمةآحع بولغانالر، ) ظعشةنمةيمعز دئ

ىحعلةر ةنمةيمعز دئض ة ظعش ةلتىرىص   ))1...بةزعسعض ان آ ة ظعم ةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعض ذالر ص ةنع ظ ي
شذنعثدةك  .  آاصعر نامع بعلةن هأآىم قعلعندع        يظذالرغا هةقعقع   . بةزعسعضة ظعمان آةلتىرمعضةن ظعدع    

ا   مةن تذتس ة دىش ع ظأزعض ع جعبرعظعلن ر آعش دذ   ،بع ذتقان بولع مةن ت االنع دىش ذ اهللا تاظ ع، . ظ حىنك
ظذ اهللا تاظاالنعث بذيرذقع    . يعحة ظئلعص حىشمةيدذ  و ظأزعنعث خاهعشع ب   هةر قانداق نةرسعنع  جعبرعظعل  

  . بويعحة حىشعدذ

                                                 
  . عسمع ـ ظايةتنعث بعر ق150سىرة نعسا ) 1(
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دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت ز : اهللا ب ا(بع عمعز ) دذنياغ ةن حىش ةمرع بعل ارعثنعث ظ . ))1صةرؤةردعض
 ذرظ عزآع، ق دذر  شىبهعس ل قعلعنغان عدعن نازع ارع تةرعص ةرنعث صةرؤةردعض . ان ظالةمل

ئلعص    ة ظ ئنعث قةلبعثض ذنع س ل ظ ةنحلعك جعبرعظع ىن، ظعش ذث ظىح اهالندذرغذحعالردعن بولذش ظاض
  .))2حىشتع

ذ  ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذخارع ظةب ام ب داق دعنظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
 ظذ شةآسعز ماثا ، بولغان آعشع بعلةن دىشمةنلةشسةتآعم ماثا دوس«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
دذ    ان بولع ئالن قعلغ ةث ظ ذن .ج ذتقان       ع ش مةن ت ة دىش االمنع ظأزعض ل ظةلةيهعسس ىن اهللا جعبرعظع ث ظىح

دذ داق دةي ةزةص قعلعص مذن ادةم «ظئيتقعنكع، : آعشعضة غ ان ظ ا دىشمةن بولغ ا (جعبرعظعلغ اهللا غ
ذ ، حىنكع، )دىشمةندذر ةنع جعبرعظعل (ظ دعن ظعلضعرعكعنع ) ي ةن ظأزع ةمرع بعل ةنع (اهللا نعث ظ ي

شارةت بةرضىحع ئتةستعق قعلغذحع، توغرا يول آأرسةتكىحع، مأمعنلةرضة ب ) ساماؤع آعتابالرنع 
  . قذرظاننع سئنعث قةلبعثضة نازعل قعلدع

معكاظعلنع دىشمةن آعمكع اهللا نع، اهللا نعث صةرعشتعلعرعنع، صةيغةمبةرلعرعنع، جعبرعظعلنع ،
اهللا يةنع  »، شىبهعسعزآع اهللا آاصعرالرنع دىشمةن تذتعدذ)اهللا نع دىشمةن تذتقان بولعدذ(تذتعدعكةن 

ةلحعلعرعتاظاال ةيغةمبةر ؤة نعث ظ ئلعص( ص ذيرذق ظ ذرعحىش) ب ذ . دعغان صةرعشتعلةردعن ظعبارةتت اهللا ب
دذ  داق دةي ة مذن ذالر : هةقت ذتالرنع اهللا(ظ ةس ب ؤئلعص ظةرزعم ئرعك قعلع ا ش لعك )  غ ع تئضعش اهللا ن

  . ))3رةؤعشتة ظذلذغالشمعدع، شىبهعسعزآع، اهللا هةقعقةتةن آىحلىآتىر، غالعبتذر
ةردة آةلتىردع      ظةلةيهعسساالم  اهللا تاظاال جعبرعظعل بعلةن معكاظعل      حىنكع، يةهذدعيالر   . نع بعر ي

: اهللا تاظاال ظذالرغا  .  دةص ضذمان قعالتتع   معكاظعلنع ظأزلعرعنعث دوستع  ،جعبرعظعلنع ظأزعنعث دىشمعنع 
ذ ظعككع« ة بعرسع ؤة اهللا تاظاالنعمذ ظأزعضة ،دعكةنعسعنعث بعرسعنع ظأزعضة دىشمةن تذتآعم ظ  يةن

دذ دةص ظ   ذتقان بولع مةن ت دع  ئدىش ان قعل ق باي ةؤةبع      . »نع ع س ذص ظعككعنح ةؤةب بول ع س ذ بعرعنح ب
ؤة لئكعن خذددع ظعسراظعل قعيامةت     حىشةتتع) ي ظئلعص ؤةه(معكاظعلمذ بةزع ؤاقعتتا صةيغةمبةرلةرضة     

نحة ؤاقعتتا ىآأص حئلعشقا مةسظذل بولغاندةك ؤةهي ظعلعص حىشىش     سذرصذش ظىحىن   وآىنع قةبرعدعن ق  
دع     ع ظع دعغان ؤةزعصعس االمنعث قعلع ل ظةلةيهعسس ةيغةمبةر   . جعبرعظع تة ص ىن هةدعس ذنعث ظىح ش

  . قعلعندعبايان ندا بذ دذظانع ظوقذيدعغانلعقع ظةلةيهعسساالمنعث آعحعسع ظورنعدعن تذرغا
 ، ظاسمان زئمعنالرنعث ياراتقذحعسع  ،علالرنعث صةرؤةردعضارعفظع جعبرعظعل، معكاظعل ؤة ظعسرا  «

ان اهللا ىحع بولغ ازعرنع بعلض ةيعبنع ؤة ه علعرعدة !غ ان نةرس عص قالغ ةرنعث ظعختعالصلعش ةن بةندعل  س
الردعن توغ  مئنع سئنعث رذخس . هأآىم قعلغذحعدذرسةن   باشلعغعن، سةن  يولغا ا رعتعث بعلةن ظعختعالص

  . »خالعغان آعشعنع توغرا يولغا باشاليسةن
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ !$ uΖø9 u“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ¤M≈ tƒ# u ;M≈ sΨ Éi t/ ( $tΒ uρ ãà õ3tƒ !$yγ Î/ ω Î) tβθà) Å¡≈ x ø9$# ∩∪ $ yϑ ¯= à2uρ r& (#ρß‰ yγ≈ tã # Y‰ôγ tã 
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  . عسمع ظايةتنعث بعر ق ـ64سىرة مةريةم ) 1(
  . ةتكعحة ـ ظاي194 ــــ 192سىرة شذظةرا ) 2(
  .  ـ ظايةت74سىرة هةج ) 3(
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öΝ ßγyè tΒ x‹ t6tΡ ×,ƒÍsù zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u !# u‘ uρ öΝ Ïδ Í‘θßγ àß öΝ ßγ̄Ρ r( x. Ÿω šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊇⊃⊇∪ 

(#θãèt7 ¨? $#uρ $ tΒ (#θè= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹ ¤±9$# 4’ n?tã Å7ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $ tΒ uρ u xŸ2 ß≈ yϑ ø‹ n= ß™ £Å3≈ s9 uρ šÏÜ≈ u‹ ¤±9$# (#ρã xx. 
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4 ®L xm Iωθà) tƒ $yϑ ¯Ρ Î) ßøt wΥ ×π sΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3s? ( tβθßϑ ¯= yètG uŠsù $ yϑ ßγ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθè% Íh x ãƒ ÏµÎ/ t ÷t/ Ï ö yϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρy— uρ 4 $ tΒ uρ 

Ν èδ tÍh‘ !$ŸÒ Î/  ÏµÎ/ ô ÏΒ >‰ xm r& ωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «! $# 4 tβθçΗ ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝ èδ” àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγãè xΖtƒ 4 ô‰ s) s9 uρ (#θßϑ Ï= tã Çyϑ s9 

çµ1u yIô© $# $ tΒ … çµs9 ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# ï∅ÏΒ 9,≈ n= yz 4 }§ø⁄Î6 s9 uρ $tΒ (#÷ρ u x© ÿÏµÎ/ öΝ ßγ |¡àΡr& 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊇⊃⊄∪ 

öθ s9uρ óΟ ßγ ¯Ρr& (#θãΖ tΒ#u (#öθ s)̈? $# uρ ×π t/θèVyϑ s9 ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# Ö ö yz ( öθ©9 (#θçΡ% x. šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊇⊃⊂∪  
 شىبهعسعزآع، ساثا بعز روشةن ظايةتلةرنع نازعل قعلدذق، ظذالرنع صةقةت توغرا يولدعن -شةك 

هةر قاحان ظذالر بعرةر ظةهدة تىزىشسة، بعر تىرآىمع ظذنع بذزعدذ، . 99حعققانالرال ظعنكار قعلعدذ 
الرغا اهللا تةرعصعدعن ظذ. 100ظعمان ظئيتمايدذ) تةؤراتقا(تولعسع ) يةنع يةهذدعيالرنعث(بةلكع ظذالرنعث 

ظذنعث (آةلسة، ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(قوللعرعدعكع آعتابنع تةستعقاليدعغان بعر صةيغةمبةر 
ع ةيغةمبةرلعك دةلعللعرعن ابعنع ) ص ث آعت دةك، اهللا نع ةؤراتنع(بعلمةيدعغان ةنع ت عغا ) ي ظارقعس

دذ (حأرىؤئتعدذ  ذالر سذلةيماننعث صادعشاهلعق  .101)يةنع تةؤراتنعث سأزلعرعضة ظةمةل قعلماي ظ
سئهعرعضةر (سذلةيمان . سأزلعرعضة ظةضةشتع) سئهعرعضةرلعكعضة ظاظعد(زامانعدعكع شةيتانالرنعث 

آاصعر بولغعنع يوق، لئكعن شةيتانالر آعشعلةرضة سئهعر ظأضعتعص ) بولغعنع ؤة سئهعر ظأضعنعش بعلةن
علعدعغان ظعككع صةرعشتعضة نازعل قعلعنغان  مارذت دئي -آاصعر بولدع، ظذالر بابعلدعكع هارذت 

بعز آعشعلةرنع سعنايمعز، آاصعر بولمعغعن، دئمعضعحة هئح ) بذ ظعككع صةرعشتة. (سئهعرنع ظأضعتةتتع
 بعرعدعن ظايرعؤئتعدعغان - خوتذننع بعر -ظذالر بذ ظعككعسعدعن ظةر . آعشعضة سئهعر ظأضةتمةيتتع

اهللا نعث رذخسعتعسعز هئح ) سئهعر ظارقعلعق(ظذالر . نةتتعظأضع) يةنع سئهعرضةرلعكنع(نةرسعلةرنع 
ةيتتع  ان يةتكىزةلم ة زعي عنع . آعشعض وق نةرس ع ي ار صايدعس ع ب ة زعيعن ذالر ظأزلعرعض ذآع، ظ هالب

اهللا نعث رةهمعتعدعن ؤة (سئهعرنع سئتعؤالغذحعغا ظاخعرةتتة ) تةؤراتنع تاشالص(يةهذدعيالر. ظأضعنةتتع
 يوق ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلةتتع، ظذالر جانلعرعنعث بةدعلعضة سئتعؤالغان هئح نئسعؤة) جةننعتعدعن

ظةجةبمذ يامان ظعش ظعكةنلعكعنع ) يةنع ظأزلعرع ظىحىن سئهعر ظأضعنعشنع تاللعشعنعث(نةرسعسعنعث 
ذالر (اهللا دعن قورقسا، ) سئهعرنع تاشالص(ظةضةر ظذالر ظعمان آةلتىرسة . 102آاشكع بعلسة ظعدع  ظ

  . 103 اهللا نعث دةرضاهعدعكع ساؤاب ظةلؤةتتة ياخشع ظعدع، آاشكع ظذالر بذنع بعلسة ظعدع)ظىحىن
  مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث ظاالمةتلعرع توغرعسعدا
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 ةرنع نازعل قعلدذق -شةك بذ ظايةتنعث مةنعسع        شىبهعسعزآع، ساثا بعز روشةن ظايةتل
ام   دة ظعم ةر ظعبن ظةبذهةققع داق د جةظف ةرعر مذن دذع ج اثا س   : ةي ز س ةد بع ع مذهةمم نعث ئظ

  . دذقنازعل قعلصةيغةمبةرلعكعثنع بايان قعلعدعغان ظوحذق ظاالمةتلةرنع 
 يظأز ظعحعضة ظالغان يةهذدعيالرنعث مةخصع) يةنع قذرظان آةرعم( آعتابع نعثظاالمةتلةر اهللا تاظاال

ةؤالدلعرعن    راظعل ظ ةؤةرلعرع، ظعس ع خ رع، مةخص ةؤةرلعرع   بعلعملع ةرنعث خ ذرذن ظأتكةنل دعن ب عث ظعحع
 حوث  بولغانظذالرنعث آاتتعباشلعرع ؤة ظالعملعرعدعن باشقعسع بعلمةيدعغان، ظذالرنعث آعتابلعرعدا بار

ذالرنعث ب   - ةر ؤة ظ وث خةؤةرل رعرذنقعلعرع ؤة ذ ح لعى يةثضآئيعنكعلع ةؤراتنعث  ةتكةنؤش ت
  . دذرهأآىملعرع

ةيغةمب  ث ص اال ظأزعنع دا   اهللا تاظ ةن آعتابع االمغا حىشىرض ةد ظةلةيهعسس ة (عرع مذهةمم هةمم
د ذنعثغان بعل الرنع ظ دا .)ردعىظعش ا  ( بذنعث ذنداق آاتت االمنعث مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ي
ار ؤة هةسةت ظذنع ه   دعلعدا   )صاآعتالرنع ظئلعص آئلعشع   الآةتكة حاقعرمعغان آعشع    اظازراق ظعنساص ب

 حىنكع، هةر قانداق بعر ظةقعل . دااللةت قعلعدعغان ظوحذق صاآعتالر بار  ث صةيغةمبةرلعكعضة عظىحىن ظذن 
ة ظ    ر نةرس اندعن بع ر ظعنس داق بع ع ؤة هئحقان ةد   أظعضعس ع مذهةمم عز آعش ر ساؤاتس ةن بع ضةنمعض

ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن روشةن ظاالمةتلةرنع ظئلعص آةلسة هئحقانداق شةك قعلمايال ظذنعث حوقذم 
  . رعصعدعن ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة ظعشعنعدذاهللا تاظاال تة
ةرنع نازعل قعلدذق  - شةك بذ ظايةتنعث مةنعسع       شىبهعسعزآع، ساثا بعز روشةن ظايةتل

اهللا  (، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ                ،اكه هةققعدة زةه 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  اال ص دذتاظ داق دةي ذنع :)مذن ذرظاننع( سةن ظ ذص بئرعسةن ) ق ذالرغا ظوق . ظ

سةن ظذالرنعث نةزعرعدة آعتاب    . لعقلعرعدا خةؤةر بئرعسةنع ظذنعث ظارة ؤةآةحلةردؤة ظذالرغا ظةتعضعنع  
ر ساؤاتسعز ان بع ذص باقمعغ ةن، ظوق ذلدا  دذرس وغرا ظذس عنع ت دعكع نةرس ذالرنعث آعتابع ذالرغا ظ ظ

ةر ظبعلدى ةن، ظةض ئنعث   رس االتتع ؤة س رةت ظ دعن ظعب ة بذنعث عنع بعلس ذنعث هةممعس ذالر ب
  . ؤاالاليتتعىرأصةيغةمبةرلعكعثضة دااللةت قعلعدعغان ظوحذق صاآعتالرنع آ

  ع توغرعسعداك ظعكةنلععتعيةهذدعيالرنعث بعردعن بعر ظادضة خعالصلعق قعلعش ؤةدعلةر
داق  دذمالعك ظعبنع سةيف مذن ةد: دةي ذص آةلضةندة  ظةلةيهعسسامذهةمم ةيغةمبةر بول اهللا (الم ص

اال أزع   ) تاظ ع ؤة ظ ان ؤةدعن ذالردعن ظالغ ذق  ظ اال(توغرذل ذالر) اهللا تاظ ذالرغا   غاظ ع ظ ةن ؤةدعن  بةرض
لةتتع  ذالر(ظةس ذ  ) ظ دع ؤة بعزدعنم داق ؤةدة بةرمع ذق هئحقان ةد توغرذل ة مذهةمم اال بعزض اهللا تاظ

هةر قاحان ظذالر بعرةر :  تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدعظاندعن اهللا ) دةيدذ(هئحقانداق ؤةدة ظالمعدع    
  . ظةهدة تىزىشسة، بعر تىرآىمع ظذنع بذزعدذ

 ةؤراتقا (تولعسع ) يةنع يةهذدعيالرنعث (بةلكع ظذالرنعث دذ ) ت ان ظئيتماي  بذ ظايةتنعث    ظعم
دذ   داق دةي رع مذن دة هةسةنبةس ع هةققع ذالر : مةنعس ةرظ د ي قانلعكع ظةه دة قعلعش ذزدعنع ع يىزع . ب

  .  ظةهدة قعلسا ظةتعسع بذزذشتذرنبىضى)  ظادعتعنعثظذالر(
   توغرعسعداةنضةنلعكعرضة يىزلع اهللا تاظاالنعث آعتابعنع تاشلعؤئتعص سئهنعثيةهذدعيالر

 يةنع مذهةممةد (ظذالرغا اهللا تةرعصعدعن قوللعرعدعكع آعتابنع تةستعقاليدعغان بعر صةيغةمبةر
 ظةلةيهعسساالم مذهةممةد: ةيدذبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سذددع مذنداق د آةلسة) ظةلةيهعسساالم
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. دةللةشتع ئبعلةن قارشع تذرذص ظذنعث بعلةن ج    صةيغةمبةر بولذص آةلضةندة يةهذدعيالر ظذنعثغا تةؤرات       
ذرظان ةنق ةؤرات   بعل ةردعن  ت ر ي دع بع ص قال ةن   .حعقع ذنعث بعل الص، ظاسعص   ش ةؤراتنع تاش ذالر ت  نعثظ
  . قذرظان بعلةن بعر يةردعن حعقمعدع) بذالر(. ظالدع) قولعغا(نع عرعنع، هارذت ؤة مارذتنعث سئهعآعتاب
) ةؤراتنع (بعلمةيدعغاندةك، اهللا نعث آعتابعنع ) ظذنعث صةيغةمبةرلعك دةلعللعرعنع ةنع ت ) ي

 مةنعسع قةتادة بذ ظايةتنعث )يةنع تةؤراتنعث سأزلعرعضة ظةمةل قعلمايدذ(ظارقعسعغا حأرىؤئتعدذ 
ىز ظأر   ضةنلعرظذالر بعلعملعك آعشعلةر ظعدع ؤةلئكعن ظذالر بعل      : هةققعدة مذنداق دةيدذ   ص ظذنع  ىعدعن ي

  . شذردعوي
  رنعث سذلةيمان ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعن بذرذن بار ظعكةنلعكع توغرعسعداعسئه
 ةيتانالرنعث دعكع ش اهلعق زامانع ذلةيماننعث صادعش ذالر س دسئهعرعضةرلعكع(ظ ة ظاظع ) ض

شةيتانالر ظاسمانغا ظأرلةص : سذددع بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دةيدذ سأزلعرعضة ظةضةشتع
زئمعندا بولماقحع   ص ذرذلت وبولعدعغان يةرلعرعدة ظ  نعث ظولتذرغعلع اسمانحعقعص سأز تعثشاش ظىحىن ظ    

اآع بعر غةي  ألىمع ي اآع صةرعشتعلةرنعبولغان بعر آعشعنعث ظ   هةققعدةعث باشقا ظعشالرب ظعشنع، ي
ان دذقعلعؤاتق اراثلعرعنع ظاثالي ذالرغا   . ص ئلعص ظ ا آ ث يئنعغ ذالر داخانالرنع دعن ظ ذ ظعشالردعن ( ظان ) ش

دذ  ةؤةر بئرع ان . خ دعن داخ الحعظان الرنع (الر ، ص ذ ظعش دذ  ) ش أزلةص بئرع ة س علةر . آعشعلةرض ذ (آعش ظ
الرنع انلعقعنع) ظعش ص قالغ ةندعكعدةك حعقع انالر دئض دذداخ الحع.  بعلع عنعص ص ةيتانالرغا ظعش الر ش

سأزنع يالغان  70هةر بعر سأزضة ظذالر . رنع يالغانحع قعلعشقا باشاليدذ  صالحعالبولغاندعن آئيعن ظذالر    
) ع بعلةن خةؤةر بئرعشدعنشةيتانالرنعث غةيعب ظعشالر(آعشعلةر بذ سأز توغرعسعدا . قوشذص يةتكىزعدذ

اراص    ،عنعث ظعحعدة جعن غةيعبنع بعلعدعكةن    لعرعل ظةؤالد ظعسراظ. آعتاب يئزعشقا باشاليدذ    دئضةن سأز ت
دذئآ دذ    . تع ذص آئلع ةيغةمبةر بول ة ص االم آعشعلةرض ذلةيمان ظةلةيهعسس االم . س ذلةيمان ظةلةيهعسس  س
يئزعلغان آعتابالرنعث هةممعسعنع يعغعص بعر ساندذققا سئلعص ظأزع ظولتذرعدعغان        ) هةققعدةشةيتان  (

يئقعن بئرعص قالسا    ظذ يةرضة     شةيتانالرنعث ظعحعدعن بعرةرسع       . مىص قويعدذ  أضعضة آ   ئظورذندذقنعث ت 
الال( دذئيىص آأآ) دةره دذ     . تع ةيعبنع بعلع ةيتانالر غ عنعث ش ر آعش ةن بع االم م ذلةيمان ظةلةيهعسس  ،س

ع  ةن دةيتت ة ظذرعم ذنعث ضةدعنعض ام ظ اثالص قالس ةنلعكعنع ظ ألىص . دئض االم ظ ذلةيمان ظةلةيهعسس س
ذنعث  آةتكة يعن ظ دعن آئ عنع  ن ذ ظعش ذالرنعث    ب ةص، ظ ألىص تىض ع ظ ث هةممعس دعغان ظالعمالرنع بعلع

تعشعص حعققاندا شةيتان بعر آعشعنعث سىرعتعدة بولذص بعر تىرآىم ظعسراظعل         ئظورذنلعرعغا باشقعالر ي  
يمذ؟ بارما نعغا باشالصئمةيدعغان بعر بايلعق يعمةن سعلةرنع تىض: يئنعغا آئلعص ظذالرغالعرعنعث ظةؤالد

 ،ضعنع آواليسعلةرئبعر ظورذندذقنعث ت) ظذالرغا(شةيتان . ئدعشذنداق قعلغعن د) ظذنعثغا(ظذالر . ئدعد
. ردعذالر بعلةن بعللة بئرعص ظورذننع ظذالرغا آأرسعتعص قويذص بعر حةتكة بئرعص ت   ظذ ظاندعن ظذ . ئدعد

عن   ئقعن آةلض ذنعثغا ي ذالر ظ دع د،ظ ذ. ئ اق :ظ دعع دةص ظذن، ي ئكعن. مع ذ ل علةرنعث : ظ ازعر س ةن ه  م
ادةموق ذثالردعكع ظ ايلعقنع( سعلةر ،ل ذ ب ألتىرئتاصالمعساثالر م) ظ ذالر . ئدع د،ؤئتعثالرىنع ظ دعن ظ ظان

تع   ابالرنع تاص والص آعت ةن ظورذننع آ ةيتان ؤة  . آأرسعتعص بةرض ذالرغا، سذلةيمان ظعنسان، ش ةيتان ظ ش
شذنعث بعلةن   . غايعب بولدعيذص و دةص ق،دة تذتذص تذرغانر بعلةن ظأز ظعلكععالرنع بذ سئهذشقـ ظذحار  

 ظذ  ظعسراظعل ظةؤالدلعرع   .  دئضةن سأز تاراص آةتتع     ،ضةر ظعكةن  سئهعر آعشعلةرنعث ظارعسعدا سذلةيمان  
دا ساقلعدعناآعتابالرنع ي  ةيغةمبةر بولذص آةلضةندة ظذالر ظذ آعتاب   . لعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ص
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ةن  دعكع نةرس (بعل ل قعلعص ظعحع ةن  ) عنع دةلع ذنعث بعل تعجئدةلظ داق   . لةش اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ب
  . آاصعر بولغعنع يوق) سئهعرعضةر بولغعنع ؤة سئهعر ظأضعنعش بعلةن(سذلةيمان : ةيدذد

   ؤة ظعككع صةرعشتة توغرعسعداسع ؤة مارذتنعث قعسسعذتهار
،مارذت - هارذت )1( ظذالر بابعلدعكعلئكعن شةيتانالر آعشعلةرضة سئهعر ظأضعتعص آاصعر بولدع 

ذ ظعككع صةرعشتة . (دئيعلعدعغان ظعككع صةرعشتعضة نازعل قعلعنغان سئهعرنع ظأضعتةتتع  بعز ) ب
ةتمةيتتع  ولمعغعن، دئمعضعحة هئح آعشعضة سئهعر ظأض عر ب ذ . آعشعلةرنع سعنايمعز، آاص ذالر ب ظ

) يةنع سئهعرضةرلعكنع( نةرسعلةرنع  بعرعدعن ظايرعؤئتعدعغان- خوتذننع بعر -ظعككعسعدعن ظةر 
العمالر  ع بذ ظايةتتة بايان قعلعنغان ظعككع صةرعشتة قايسع صةرعشتة ظعكةنلعكع ظىست                 ظأضعنةتتع دة ظ

دع عص قال ذدعيالر. ظعختعالصلعش ل :يةه ةن معكاظع ل بعل تعنع جعبرعظع ع صةرعش ذ ظعكك ذمان ، ب  دةص ض
اتتع ذ   . قعلعش رعص ظ ة بئ العمالر رةددعي ذنعثغا ظ ل   ظ ةن معكاظع ل بعل تعنعث جعبرعظع ع صةرعش ظعكك

بذ   .ظةمةسلعكعنع صاآعت بعلةن ظعسصاتالش ظىحىن ظايةتنعث مةنعسعنع هةر خعل يوسذندا ظعزاهلعدع          
وغرا دةص قارالغانلعرعمذ ؤة ظاي   الرهاتاظعز  ،تنعث مةنعسعدعن بةك يعراقلعشعص آةتتع  ةنعث ظعحعدعن ت

العملعرع ظذالرنعث ظاسماندعن زئمعنغا حىشكةن ظعككع           آأصلعضةن سةل   . دةص قارالغانالرمذ بولدع    ةص ظ
دع ،صةرعشتة أز قاراشتا بعرلعككة آةل ذ ظعككع صةرعشتة حىشىص .  دئضةن آ ة د(ب ) يعلضةندةكئظايةتت

دع  ذناه  . ظعشالرنع قعل تعلةر ض ةن صةرعش ذنعث بعل دذ   عب ذناه ظأتكىزمةي داق ض ذالر هئحقان الع، ظ دعن خ
داق ح   أزنع قان ةن س ةيتانمذ        شعنعىشدئض ةن ش بلعس دئض ذآع، ظع اؤاب ش وظالغا ج ةن س رةك؟ دئض  آئ
دع   تة ظع لعدة صةرعش اال. ظةس ذيرذق  اهللا تاظ ث ب ذنعث ظأزعنع دعن   ع ظ تعلةرنعث ظعحع ذنماي صةرعش غا بويس

. ؤةتكةندةك ظذ ظعككع صةرعشتعنعث ظعشعنعمذ اهللا تاظاال بذرذن يئزعؤةتكةنع بذرذن يئزشعنعشةيتان بولذ
ت  ع صةرعش ذ ظعكك أآمعظ ع ض ، عنعث ه تعلةرنعث هةممعس العق  ذصةرعش داق خات راق هئحقان ناهتعن يع

دذ دئضةن هأآىملعرعنعث سعرتعدا ذ ظعككع صةرعشتعنعث قعلغان ظعشلعرع   ،ظأتكىزمةي ئلعص ظ ة آ يةن
شذثا ظذ ظعككع صةرعشتعنعث قعلغان ظعشلعرع بعلةن ، ظعبلعس شةيتاننعث قعلغان ظعشلعرعدعن يةثضعل

  . يةت يوقدععن يعراق دئضةن سأزنعث ظوتتذرعسعدا هئحقانداق زعدتالعقصةرعشتعلةر خات
  سئهعرنع ظأضعنعش آذصذرلذقنعث قاتارعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

)بعز آعشعلةرنع سعنايمعز، آاصعر بولمعغعن، دئمعضعحة هئح آعشعضة ) بذ ظعككع صةرعشتة
ةتمةيتتع ئهعر ظأض دة ظةبذجةظف   س ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذ  ب اس رةزعيةلاله ع ظابب ةر رازع ظعبن

نع ظأضعنعش  ذ ظعككع صةرعشتعنعث قئشعغا سئهعر     ظ: ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
ادةم آةلسة  اتتعق توسظذ ظعككع صةرعشتة ظىحىن بعر ظ ذنعثغا بعز ذظذنع ناهايعتع ق اال (ص ظ اهللا تاظ

ارقعلعق    (سةن  ) شذثا(،  سعناش ظىحىن حىشىرىلدذق  ) تةرعصعدعن آعشعلةرنع  آاصعر  ) بذنع ظأضعنعش ظ
 حىنكع، ظذ ظعككع صةرعشتة ياخشعلعق بعلةن يامانلعقنع، آذصذر             .هةت قعلعدذ  عبولذص آةتمة دةص نةس    

عنع تونذص  كرنع ظأضعنعش شةآسعز آذصذرنعث قاتارعدعن ظعكةنلع  عبعلةن ظعماننع ظئنعق بعلضةحكة سئه    
  . يةتكةن ظعدع

                                                 
  . شةهةربعر ع كقةدعراقتعكع عظـ بابعل ) 1(
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نع ظأضةنمةآحع بولذص آةلضةن يةنع سئهعر(ظذ : دةيدذمذنداق  هذ ظةنهذماظعبنع ظابباس رةزعيةلال
ارغعن       ،معساعظذ ظعككعسعنعث نةسعهعتعضة ظذن   ) آعشع ظذالر  . ذيتتع دةص بذير   ، ظذنع صاالنع بعر يةرضة ب

ظذ  . عةتتعتنع ظأض شةيتان ظذنعثغا سئهعر  . ةتتع شةيتاننع ظأز آأزع بعلةن آأر    بارغاندابذيرذغان يةرضة   
لىص حعقعص  ىتىرأظذ نذرنعث ظاسمانغا آ. ةتتعئتنع ظأضةنضةندة ظذنعثدعن بعر خعل نذر حعقعص آ      عرسئه

 دةص ؟مةن نئمة ظعش قعلدعم       ؤاي ظعسعت   : هةسرةتلعنعص) سئهعر ظأضةنلعكعضة (عضة قاراص   كآةتكةنلع
  . ص آئتةتتعصذشايمان قعلع

 بذتاظاال آعشعلةرنع سعنايدعغان  اهللا  : دةيدذبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة هةسةنبةسرع مذنداق       
. حىشىردع نع سئهعر )  ظعككع صةرعشتة بعلةن    ظاسماندعن (آعشعلةرضة ظأضعتعش ظىحىن        خعل سعناقنع 

ز   ذالردعن بع اال ظ عدعن(اهللا تاظ اال تةرعص ىن  ) اهللا تاظ عناش ظىح انالرنع س ةن) لدذقىرىشىح(ظعنس  س
 نعقعلمعغذحة بعر آعشعضة سئهعر) نةسعهةت( دةص ،آاصعر بولذص آةتمة) ش ظارقعلعقعنعظأض(نع سئهعر

  . ظأضةتمةسلعككة ؤةدة ظالدع
داق د     ذددع مذن دة س ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي دذب ئهعر  ظ: ةي ا س تعنعث يئنعغ ع صةرعش  ذ ظعكك

ارقعلعق    ( قعلعص سةن      نةسعهةت ظأضعنعش ظىحىن بعرةر ظادةم آةلسة ظذنعثغا        آاصعر  ) بذنع ظأضعنعش ظ
عدعن آعشعلةرنعاهللا(بعز ، بولذص آةتمة اال تةرعص ادةم .  دةيدذ،دذقىلسعناش ظىحىن حىشىر)  تاظ ظذ ظ

رعص سعيسة  ئ لضة ب أظذ آ . لضة بئرعص سعيضعن دةيدذ    أمعسا ظذنعثغا ظاؤذ آ   عظذالرنعث نةسهعتعضة ظذن  
، حعقعص آةتكةن نذر ظذنعث     دذع ئتبعر نذر حعقعص ظاسمانغا ظأرلةص آ       ) سعيضةن آعشعدعن (ظذنعثدعن  

دع انع ظع ةرلعرعنعث    ىتى ت.ظعم عدةك ي ذالقلعرعغا ؤة آعرةلعض ذنعث ق ئلعص ظ ة آ ارا نةرس ر ق دةك بع ن
ةتتع  رعص آ ة آع دع   . هةممعسعض ع ظع ث غةزعص ة اهللا تاظاالنع ارا نةرس ذ ق ع   . ظ ادةم ظعكك ذ ظ يعن ظ آئ

  . ذدعصةرعشتعضة بولغان ظعشنع خةؤةر قعلسا ظذنعثغا سئهعرعنع ظأضعتعص قوي
ذ ظعككع صةرعشتة (:  دةيدذ بذهةقتة اهللا تاظاال مذنداق    عر ) ب بعز آعشعلةرنع سعنايمعز، آاص

 سذنةيد ظعبنع بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة بولمعغعن، دئمعضعحة هئح آعشعضة سئهعر ظأضةتمةيتتع
  بذ ظايةت  .سئهعرضة صةقةت آاصعرال جىرظةت قعالاليدذ   : جىرةيجنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    

  . ن آعشعنعث آاصعر بولعدعغانلعقعغا دااللةت قعلعدذسئهعرنع ظأضةنضة
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم( داق د) ص دذهةدعستة مذن ر آعشع «: ي الحعبع اآع سئهعرعضةرنعث ص  ي

 اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا     ،صعضة ظعشةنسة ئقئشعغا آئلعص ظذنعث دئضةن ض    
  . »آاصعر بولدع) قذرظانغاؤة م دعنعغا يةنع ظعسال( نةرسعضة نازعل قعلعنغان

دعن ظايرعؤئتعدعغان سئهعرنعث بار ظعكةنلعكع عبعرـ  خوتذننع بعر -سئهعرنعث ظعحعدة ظةر 
  توغرعسعدا

 ةنع (بعرعدعن ظايرعؤئتعدعغان نةرسعلةرنع  - خوتذننع بعر  - ظذالر بذ ظعككعسعدعن ظةر ي
 بعلعملعرعدعن ؤة ضذناه      علةن مارذتنعث سئهعر      هارذت ب   يةنع آعشعلةر  ظأضعنةتتع) سئهعرضةرلعكنع

 خوتذنالرنعث ظوتتذرعسعدا شذنداق آىحلىك مذهةببةت بولسعمذ -هئسابلعنعدعغان نةرسعدعن يةنع ظةر 
ر   ذالرنع بع ئهعرنع ظأض  -ظ دعغان س دعن ظايرعؤئتةلةي ةر . نعدذع بعرع ر  -ظ ذنالرنع بع دعن - خوت  بعرع

  . دذرالرنعث ظعشعظايرعؤئتعش هةدعستة آةلضةندةك شةيتان
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دذلاله    ظ ع ظاب ابعر ظعبن لعم ج ام مذس ذمادعن عم ذ ظةنه االمنعث    رةزعيةلاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ظاندعن  ص، ذرذلت و ظيذص و تةختعنع سذنعث ظىستعضة ق       ظعبلعس«: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

عسع ظةث حوث بذزغذنحعلعق لةشكةرلةرنعث ظعحعدعن قايس. سعغا لةشكةرلعرعنع تارقعتعدذعآعشعلةر ظار
ظعبلعسقا مةن   بعرع آئلعص   ) دعنظذ لةشكةرلةر . ( شةيتانغا ظةث يئقعن هئسابلعنعدذ    ظذ قعلغان بولسا، 

داق   االنحعنع مذن ىحة  -ص داق دئمعض ة   ( مذن أزلةرنع قعلمعغذح ئرعك س ةنع ش دعم ) ي ذنع قويذؤةتمع  ظ
ذنعثغا(، ظعبلعس دئسة اق :)ظ ةنع ظذنعث قعلغان ظعشعنع آع( ي امعاهللا نعث ) حعك ساناصي ةن ن  بعل
 :)ظذنعثغا(ع آئلعص رلةشكةرلةرنعث ظعحعدعن بع.  دةيدذ،سةنصسةن هئحقانداق ظعش قعاللما، كعقةسةم
ةن  االنع(م ر  ) ص العنع بع ةن ظاي ىحة ق-بعل دعن ظايرعؤةتمعض دعمذيو بعرع دذ،ؤةتمع ةن .  دةي ذنعث بعل  ش

  . » دةيدذ،آارامةت ياراملعق سةن :لعرعدعن قعلعصيئقعن ظأزعنعث ظذنع) ظعبلعس(
ظةخالقعنع ياآع حعرايعنع سئهعر     بعرعنعث ـ بعرعدعن ظايرعؤئتعشنعث ظذسذلع ظةر ـ خوتذننع بعر  

ةيدا قعلعش         . سعتعشسةت آأر يةنة بعرعضة    ظارقعلعق ظارعدا هةسةت قوزغاش، يامان آأرىش هئسياتع ص
ظعشالردعن ) ص آئتعشعضة سةؤةب بولعدعغانظةر ـ خوتذننعث ظايرعلع(دعغان ص آئتعظوخشاياآع شذالرغا 

  . ظعبارةتتذر
  ع توغرعسعداقعغانلع ظىستىن تذرعدنعدع هةممنعثالشتذرذشعناهللا تاظاالنعث ظورذ

 ارقعلعق (ظذالر ةيتتع ) سئهعر ظ ان يةتكىزةلم بذ   اهللا نعث رذخسعتعسعز هئح آعشعضة زعي
 زعيان الشتذرذشع بعلةن   نهللا تاظاالنعث ظورذ ا: سةؤرع مذنداق دةيدذ     ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سذفيان   

ظذالر صةقةت اهللا تاظاال خالعغان     : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة هةسةنبةسرع مذنداق دةيدذ     . يةتكىزعدذ
انآعشعضة ز رعكىزت يةعي اال بع ذالرنعث  دذ، اهللا تاظ انآعشعضة ظ ذالرنع (شعنع خالعمعسا ى يةتكىززعي ظ

انز كةعي اد)  يةتكىزىش دذر قعلععق ة . ص قويماي ر آعشعض عز بع ث رذخسعتعس ذالر اهللا تاظاالنع انظ  زعي
  . يةتكىزةلمةيدذ
ظذالر ظأزلعرعضة زعيعنع بار صايدعسع يوق نةرسعنع ظأضعنةتتعزعيان غا يةنع ظذالر دعنعدا ظذالر 
  . صايدعسعدعن آأصتذر نعث ظئلعص آةلضةن زعيعنعسئهعرظذ . سعنع ظأضعنعدذرنةدعغان عيةتكىز
اهللا نعث رةهمعتعدعن ؤة (سئهعرنع سئتعؤالغذحعغا ظاخعرةتتة ) تةؤراتنع تاشالص(دعيالريةهذ

دعن ةتتع ) جةننعتع دان بعل ةنلعكعنع ظوب وق ظعك ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هئح نئسعؤة ي ةنع ص  ي
ئهعر ظةضعشعش ا س اننعث ظورنعغ ذدعيالرنع تاللعؤالغ ذ  يةه ث ش ان  ، ظأزلعرعنع لعرعنع قعلغ ةنع ( ظعش ي

  . نع بعلعدذقعذ يوقلةؤسعئ ظىحىن ظاخعرةتتة هئحقانداق نلةرآعشع) نع ظأضةنضةنهعرسئ
 يةنع ظأزلعرع ظىحىن سئهعر ظأضعنعشنع (ظذالر جانلعرعنعث بةدعلعضة سئتعؤالغان نةرسعسعنعث

) اهللا تاظاالغا (ظذالرنعث  يةنع ظةجةبمذ يامان ظعش ظعكةنلعكعنع آاشكع بعلسة ظعدع ) تاللعشعنعث
 يامان بةآمذنع تاللعشع نعث ظورنعغا سئهعرع آةلتىرىش ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعشظعمان

  . ظعشتذر
 ذالر ظىحىن (اهللا دعن قورقسا، ) سئهعرنع تاشالص (ظةضةر ظذالر ظعمان آةلتىرسة اهللا نعث ) ظ

الر اهللا تاظاال ؤة يةنع ظذ دةرضاهعدعكع ساؤاب ظةلؤةتتة ياخشع ظعدع، آاشكع ظذالر بذنع بعلسة ظعدع
دعغان        ذالرغا بئرع ث ظ ا اهللا تاظاالنع الردعن ساقالنس ارام ظعش ةلتىرىص، ه ان آ ة ظعم ذنعث صةيغةمبعرعض ظ

ذالر أزع تاللعؤالغان نةرسعسعدعن ياخشعدذرعد ياخشعلعقنع ظىمنعثساؤابع ظ ذ .  قعلعص ظ اال ب اهللا تاظ
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 ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةلنع قعلغان      !ؤاي سعلةرضة «: ظعلعملعك آعشعلةر : هةقتة مذنداق دةيدذ  
  . ))1عدئد» ظذ ساؤاب صةقةت سةؤر قعلغذحعالرغعال بئرعلعدذ. آعشعضة اهللا نعث ساؤابع ياخشعدذر

 * * * * * * *  
 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θä9θà)s? $uΖ Ïã ü‘ (#θä9θè% uρ $ tΡ öÝàΡ $# (#θãèyϑ ó™ $# uρ 3 šÍ Ï≈x6ù= Ï9 uρ ë># x‹tã 

ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊃⊆∪ $̈Β –Šuθtƒ šÏ% ©!$# (#ρã x x. ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9 $# Ÿωuρ tÏ. Î ô³çRùQ$# β r& tΑ ¨” t∴ãƒ Ν à6ø‹ n= tæ ôÏiΒ 9ö yz ÏiΒ 

öΝ à6În/§‘ 3 ª! $# uρ ÈtG øƒ s† ÏµÏG yϑ ôm uÎ/  tΒ â !$t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xø9 $# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃∈∪   

ةر ع مأمعنل ةصةيغةم! (ظ ا) بةرض ا دةص خعت ثالر، براظعن اص قعلع ذنزذرنا دةص خعت اي، ظ  قعلم
ظةهلع آعتاب ؤة مذشرعكالردعن . 104قذالق سئلعثالر، آاصعرالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) سأزعضة(

بولغان آاصعرالر صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن سعلةرضة بعرةر ياخشعلعقنعث حىشىشعنع ياقتذرمايدذ، اهللا 
  . 105عنعث خالعغان بةندعسعضة صةيغةمبةرلعكنع خاس قعلعدذ، اهللا حوث صةزعل ظعضعسعدذرظأز

   توغرعسعدابةدشتعكع ظة قعلعسأز
ث  ةرنع ظأزلعرعنع اال مأمعنل ةص         اهللا تاظ أزلعرعدةض شـ س عرالرغا ـ  ؤة ظع دة آاص  هةرعكةتلعرع

اقحع بو  . ظوخشاص قئلعشتعن توستع  ر سأز قعلم ذدعيالر بع ع، يةه تا  ،لساحىنك ذ سأزنعث ظاثلعنعش  ظ
وغرا،   ع ت ئكعن مةنعس دعغان    ل ادعلةص بئرع ةنعنع ظعص ان م ذرذن يام ع بيوش لعق عظعكك أزلةرنع س س

بذ سأز   . عت دئضةن سأزنع دةيت  ) ظعنا را(بعزضة قذالق سال دئمةآحع بولسا        : مةسعلةن ظذالر . تالاليتتع
  . عغان سأزعدذربعرعنع تعللعغاندا ظعشلعتعلعد ـ ريةهذدعيالرنعث تعلعدا بع

دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ث    : اهللا تاظ دة آعتابنع ذدعيالرنعث ظعحع ةؤراتنعث  (يةه ةنع ت ) ي
ذالر ار، ظ ةرتعؤئتعدعغانالرمذ ب أزلعرعنع ظأزض ز «: س أزىثنع(بع دذق، ) س ة(ظاثلع ) ظةمرعثض

عش يىزعسعدعن،  دةيدذ، دعنغا تةنة قعل» بويسذنمعدذق، بعزضة قذالق سال، بعز ساثا قذالق سالمايمعز    
) يذقعرعقع سأزلةرنعث ظورنعغا   (ظةضةر ظذالر   . راظعنا دئضةن سأزنع تعللعرعنع ظةضرع قعلعص ظئيتعدذ       

دذق ؤة  ىن   بويسذنعدظاثلع ذالر ظىح ذنزذرنا دئسة، ظ ذالق سال، ظ اهعدا(ذق، ق ذ ) اهللا نعث دةرض تئخعم
ذالرن    ةؤةبلعك اهللا ظ ذفرع س ئكعن آ ع، ل وغرا بوالتت ذ ت ع، تئخعم دع ياخش راق قعل دعن يع . ع رةهمعتع

  . ))2ظذالرنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسع ظعمان ظئيتمايدذ
داق  تة مذن ذنعثدةك هةدعس دع دةصش دا  «:  آةل االم قعلغان ذالر س ذم ”ظ امة ظةلةيك ةنع “ظةسس  ي

ألىم بولسذن    يةنع سعلةرضعمذ شذنداق بولسذن   “ؤةظةلةيكذم”شذثا بعز ظذنعثغا   .  دةيتتع،سعلةرضة ظ
. دذظاسع ظعجابةت بولمايدذتز بعلةن جاؤاب قايتذرذشقا بذيرذلدذق، ظذالرنعث بعزضة قعلغان بة        دئضةن سأ 

  . »دذع بولت قارشع قعلغان دذظايعمعز ظعجابةغابعزنعث ظذالر
أز ؤة ظعش   ةرنع س اال مأمعنل عرالرغا ظوخشاص قعلعشتعن توسذص   -اهللا تاظ دة آاص  هةرعكةتلعرع

دذ ةر: مذنداق دةي ع مأمعنل ةصة! (ظ ا) يغةمبةرض ا دةص خعت اصراظعن ذنزذرنا دةص خعت اي، ظ  ص قعلم
  . قذالق سئلعثالر، آاصعرالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) سأزعضة(قعلعثالر، 

                                                 
  .  ـ ظايةت80سىرة قةسةس ) 1(
 .  ـ ظايةت46سىرة نعسا ) 2(
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ةر    ع ظأم ةد ظعبن ام ظةهم ذمادعن   ظعم ذ ظةنه داق     رةزعيةلاله االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
قعلعنعشع ظىحىن  ظعبادةت مةيىلرىرعك آةلتئئحقانداق شهغا اهللا تاظاال«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

دا  وقعيامةت ب  مئنعث رعزقعم نةيزةمنعث سايعسع ظاستعدا    . تعلدعم ةؤة بعلةن ظ قعلعح )1(لذشنعث ظالدع
بعر آعشع باشقا    . خارلعق ؤة صةسلعك مئنعث بذيرذقذمغا خعالصلعق قعلغان آعشعضة بولعدذ       . قعلعندع

 - سأز  نعثمأمعنلةر بذ هةدعستة   . » قاتارعدعن هئسابلعنعدذ  عثظذالرن  ظذ   عؤالسابعر معللةتكة ظوخش  
د ش ة، هةرعكةتلعرع اظالعيةت -ظع يعم ةلعرعدص ةك ؤة بايراملعرعئ آ-، آع دة ،داح ؤة  ظعبادةتلعرع

اتتعق  هةر قانداق ظعشالردا آاصعرالرغا ظوخشعؤئلعشتعن ق   حةآلةنمعضةنظذنعثدعن باشقا ظعسالم دعنعدا     
  .  صاآعت باردذر-نعق دةلعل ئظتوسالغانلعقعغا 

   دعغانلعقع توغرعسعداععث مذسذلمانالرنع قاتتعق يامان آأرالرنؤة ظةهلع آعتابالرنعث آاصعر
  ظةهلع آعتاب ؤة مذشرعكالردعن بولغان آاصعرالر صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن سعلةرضة بعرةر

دذ عنع ياقتذرماي علعقنعث حىشىش ذ ظايةتت ياخش اال ب ذلمااهللا تاظ عرالرنعث نة مذس ةن آاص الر بعل
ىن ىزىؤئتعش ظىح ةتنع ظ رع مذهةبب عدعكع مئه ذلما، ظوتتذرعس ذالرغا ظوخشنمذس تعن عؤئالرنع ظ لعش

عنع كقاتتعق ظأحمةنلع) مذسذلمانالغا بولغان (مذشرعك ؤة ظةهلع آعتاب آاصعرلعرعنعث      ذص،  ظاضاهالندذر
  . بايان قعلعدذ

سساالم ظارقعلعق هةرجةهةتتعن مذآةممةل بولغان شةرعظعتعنع اهللا مأمعنلةرضة صةيغةمبةر ظةلةيهع
تةك علةص بئرعش دذ  بةلض داق دةي لعتعص مذن ع ظةس ة :  نئمعتعن ان بةندعسعض ث خالعغ اهللا ظأزعنع

  . صةيغةمبةرلعكنع خاس قعلعدذ، اهللا حوث صةزعل ظعضعسعدذر
 * * * * * * *  

 * $tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9 ösƒ ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Ï= ÷WÏΒ 3 öΝ s09 r& öΝ n= ÷ès? ¨βr& ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒÏ‰ s% 
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AÅÁ tΡ ∩⊇⊃∠∪   

ظذنعثدعن ظارتذق ) ظورنعغا(لدذرساق ياآع ظذنتذلدذرساق، قانداقال بعر ظايةتنع ظةمةلدعن قا
ةلتىرعمعز  ةتنع آ ر ظاي اش بع ذنعثغا ظوخش اآع ش ةنلعكعنع . ي ادعر ظعك ة ق ةر نةرسعض ث ه اهللا نع

ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا مةنسذص ظعكةنلعكعنع بعلمةمسةن؟  .106بعلمةمسةن؟
  . 107نداق دوست ؤة مةدةتكار يوقتذرسعلةرضة اهللا دعن باشقا هئحقا

  توغرعسعدا نةسخ ؤة ظذنعث مةنعسع 
ةن   أز نةسخ دئض عنع  س ةتنعث ظوقذلذش ر ظاي ئتع ق  ثبع ذ ص ذنعث هأآمعلعصئ ش دعن  ثنع ظ ظةمةل

  . رعدذىغانلعقعنع بعلدذلظةمةلدعن قالدذر ث ظوقذلذشعنعئلعصغانلعقعنع ياآع هأآمع شذ صئتع ققالدذرذل

                                                 
بةتةن قع  ) 1( ة نعس قا صةيغةمبةرلةرض االم باش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةردة ص ذ ي اؤاتقان    ب أزع ياش ةحكة ظ ذص آةلض ةيغةمبةر بول دا ص ئقعن زامان ةث ي ة ظ ةت آىنعض يام

  . دةص ظعصادعلعضةن“ قعيامةت بولذشنعث ظالدعدا”دةؤرعدعن قعيامةت آىنعضعحة بولغان ظارعلعقنع 
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يذلغان  ونةسخ دئضةن هااللنع هارامغا، هارامنع هااللغا، يول ق           «: اق دةيدذ ظعبنع جةرعر مذند  
ةرتكةن        ة ظأزض ذلغان نةرسعض ول قوي عنع ي الغان نةرس ة، توس الغان نةرسعض عنع توس نع لعكعنةرس

دذ عدعغان         . بعلدىرع دعن توس اآع ظذنعث دعغان ي ة بذيرذي ر نةرسعض دعكع بع ذرظاننعث ظعحع خ ق نةس
  . »مما قذرظاندعكع تارعخعي رعؤايةتلةردة ؤة خةؤةرلةردة نةسخ بولمايدذظة. ظايةتلةردعال بولعدذ

قانداقال بعر ظايةتنع ظةمةلدعن قالدذرساق ياآع ظذنتذلدذرساق  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة
دذرازاق ةيغةمبةر : عدذتادعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلةق ظاب اال خالعغان نةرسعنع ص اهللا تاظ
  . يةثضىشلةيدذ) هأآمعنع( ؤة خالعغان نةرسعنعث تذلدذرعدذساالمغا ظذنظةلةيهعس
)ظذنعثدعن ظارتذق ياآع شذنعثغا ظوخشاش بعر ظايةتنع آةلتىرعمعز) ظورنعغا  يةنع ظعبادةت

  . رنع آةلتىرعدذةتعضة مذناسعص آئلعدعغان هأآىملظعقعلعشقا اليعق بولغانالرنعث مةنصة
ع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذددع ب ار قعلعؤب: س ز بعك ةع ث ةتك دذرغان هأآىمنع دعن قال اآع ظةمةل ن ي

  .  دئضةنلعكتذر دئدع،ظورنعغا ظذنعثدعن ياخشعسعنع ياآع ظذنعث ظوخشعشعنع آةلتىرعمعز
 دةص “مذمكعن ظةمةسنداق قعلعش ظذ”شنعث دذرذسلعقع ؤة يةهذدعيالرنعث ظةمةلدعن قالدذرذ

  ؤاسعغا رةددعية بئرعش توغرعسعداةقعلغان د

مانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا مةنسذص ظعكةنلعكعنع بعلمةمسةن؟ سعلةرضة ظاس
ذر  ةدةتكار يوقت ت ؤة م داق دوس قا هئحقان ن باش ة  اهللا دع ذ ظايةتت اال ب ان اهللا تاظ أزع ياراتق ظ

ذالر     اآعم ؤة ظ ث ه تعدة ظأزعنع ذقاتالرنعث ظىس تعدة مةخل ة    ظىس ان بويعح أزع خالعغ أآىم   ظ ه
ىزعدع ذالرنع  ،غانلعقعنعيىرض ارعتعش ظ ة ي ان نةرسعض ة خاس  نعث بذيرذشؤة خالعغ ةنلعظأزعض عنع ك ظعك

عك قعلعدذ خالعغان آعشعنع بةختل. ظذالرنع ظأزع خالعغان هالةت بويعحة ياراتتع. بةندعلعرعضة بعلدىردع
.  قعلعدذ سةلحانئخالعغان آعشعنع ساغالم ؤة خالعغان آعشعنع آ      . تسعز قعلعدذ ؤة خالعغان آعشعنع بةخ   

عنع   ان آعش لعرعدا (خالعغ ان ظعش ة    عغةل) قعلغ عنع مةغلذبعيةتك ان آعش دذ ؤة خالعغ ة قازاندذرع ب
ةرنعث ظعحعد. ظذحرعتعدذ دذ ةشذنعثدةك بةندعل ةن هأآىم قعلع أزع خالعغان نةرسعسع بعل خالعغان .  ظ

لعغان نةرسعنع خالعغان نةرسعضة يول قويذص خا  . سعنع هاالل ؤة خالعغان نةرسعنع هارام قعلعدذ   رنة
دذ أزع خالعغان نةر. حةآلةي ذ ظ أآىم قعلغذحع سعظ ةن ه ذنعث قعلغان هأآمعضة هئح . دذرسع بعل كعم ظ

دذ   ع تذرالماي ا    . قارش ش قعلس ة ظع ذ نئم ورالمايدذ   ، ظ وراق س دعن س ورعلعدعغعنع   . ظذنعث وراق س س
ةردذر أآىم . بةندعل ذ ه ع عنع ظ ارقعلعقظأزضةرتعش ة بولغ  ظ ةرنعث صةيغةمبةرض عنع  بةندعل ان بويسذنذش

  . دذعظذ آعشعلةرنع صايدعلعق ظعشالرغا بذيرذص، زعيانلعق ظعشالردعن توس. سعنايدذ
ة     ةن نةرسعلةرض ةيغةمبةرلةر يةتكىزض ذيرذغان ظعشلعرعنع قعلعش، ص ذنعث ب بويسذنذش دئضةن، ظ

لعقعغا ؤة قعلغان آذصذرهةقعقةت يةهذدعيالرنعث ) عكعديذقعرع. (تذران ظعشالردعن يئنعشقظعشعنعش، توس
ضة  لعرع شىبهع - ؤاسعدا آةلتىرضةن شةك    ة مىمكعن ظةمةس دةيدعغان د    عشعرعظذالرنعث هأآىمنعث ظأزض  

  دةص قعلغان  مىمكعن ظةمةس  عنعث هأآىمنعث ظأزضعرعش    ظأزلعرع ظذالر. (بئرعلضةن ظوحذق رةددعيةدذر  
عداؤاةد ةزعلعرع ) س ذرلذق  ب عزلعك ؤة آذص عدعن بعلعمس اي يىزعس ة ت ذ صنععظةقعلض دذمان قعلض اآع .ع  ي

  . نعدذعتوقذص حعققان ظذحذرغا تايع لعربةزع
ةر     ع ج ةر ظعبن ام ظةبذجةظف ع   ر عظعم ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةد  : ب ع مذهةمم مان  !ظ ث  - ظاس  زئمعننع

عدارحعلعقع م ةنلعكعنع بعلمئظعض دعال ظعك مان ةمنعث ةن ظاس ةن؟ م دعكع -س ذنعث ظعحع دا ؤة ظ  زئمعن
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أآىم قع    ة ه علةردة خالعغعنعمح ةن نةرس تعدة     . لعم علةر ظىس دعكع نةرس ذنعث ظعحع عدة ؤة ظ ذ ظعككعس ظ
العغ ةنعخ ذيمةن نعمنع بذيرذيم دعن توس ىزعؤاتقان    ؤة  ؤة خالعغعنعم تعدة يىرض دعلعرعمنعث ظىس ةن بةن م

ظاسمان . مةنع قويذص قوي   ظأز صئتع  نعمنع ظأزضةرتعص خالعغعنعمنع  عخالعغان ؤاقعتتا خالعغ  هأآىملةردعن  
  .  دئدع،دئضةنلعك بولعدذ ،كعتعمةنئنةرسعنع ب زئمعندا خالعغان -

دذ    داق دةي ةر مذن دعن ظةبذجةظف ةؤراتنعث   : ظان ةت ت ذ ظاي ةزع(ب دعن هأآىملعرعنع) ب ث ظةمةل
ان،   ار قعلغ انلعقع ظعنك ةد ظةلةيهعسساالم  قالغ ا ؤة مذهةمم ئلعص آةلضةن  (ظعس عدعن ظ اال تةرعص اهللا تاظ

نالر  ةؤراتنعث دع ةر  ت أآىملعرعنع ظأزض ةزع ه ىنب ةنلعكع ظىح ةيغةمبةرلعكعنع )تعص آةلض ذالرنعث ص ، ظ
ذدعيالرنع يالغان   ان يةه راص قعلمعغ اردع حظئتع ا حعق مان   . عغ ذدعيالرغا ظاس اال يةه دعن اهللا تاظ  - ظان

ىتىن آعشعلةر ظذنعث قول ظاستعدا    . ردعذعنع ظذقتكزئمعننعث ظعضعدارحعلعقع ظأزعضة خاس ظعكةنلع     ص
ذالرنعث  ا مذتلةق بويسذنذشظاالاهللا تاظعكةنلعكعنع، ظ ذالرنع خالعغان نةرسعضة   الزعملعقعنععغ ذ ظ ، ظ

خالعغان ، ضةرتعصزدعغانلعقعنع، خالعغان نةرسعنع ظأعنلعقعنع ؤة خالعغان نةرسعدعن توسدعغايبذيرذ
  . دعغانلعقعنع بعلدىردعع قويذص قوينةرسعنع

 نةرسة ظذالرنعث   ظىندعضةن ظعزدعنعشعضة   ثتوغرعسعدا يةهذدعيالرنع ظةمةلدعن قئلعشع   هأآىمنعث  
ظةقعل  . ظادعتعدذر صذرلعقع ؤة ظذالرغا قارشع تذرذش    بولغان آذ) اهللا تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة    (

حىنكع، اهللا . مكعندذرى بولعدعغانلعقع مظةمةلدعن قئلعشدة رعبعلةن ظويلعساقمذ اهللا تاظاالنعث هأآىملع
  . نةرسعسع بعلةن هأآىم قعلعدذ قعلغاندةك خالعغان داتاظاال خالعغان ظعشع

ع  خنعث بولذش ذص ظأ نةس ةرعظةتتة بول ذرذنقع ش ةنت ب علةن. ك ادةم  : مةس اال ظ اهللا تاظ
) قاننعث توي قعلعشعنعغبعر تذ(ظةلةيهعسساالمنعث قعزلعرعنع ظذنعث ظوغذللعرعغا ظئلعص بئرعشنع 

دع   ارام قعل ةص ه ذنع حةآل يعن ظ ان، آئ االل قعلغ يعن  ئه ظةلةيهعسساالم آذن. ه دعن حىشكةندعن آئ مع
يةظقذب ظةلةيهعسساالم    . آئيعن ظذنعث بةزعسعنع حةآلعدع       ،هةممة هايؤانالرنع يئيعشعنع هاالل قعلغان    

ا نعكاهعغا ظئلعشنع دذرذس قعل       ع س  -ظاحا   ؤة ظذنعث بالعلعرعغا      آئيعن ظذنع   ، غان ثعلنع بعر ؤاقعتت
سا، ظعسا ؤة مذهةممةد    ذيةنع م (شةرعظةتتة  لعص آةلضةن   ئظ) آعتابالر(ظذنعثدعن آئيعنكع   تةؤراتتا ؤة   

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بالعسعنع    . هارام قعلعص حةآلعدع  ) الرنعث شةرعظعتعدة قاتارلعق ظةلةيهعسساالم
ذيرذ قا ب دعلبوغذزالش ذيرذقنع ظأ  . غان ظع ذ ب ذرذن ظ تعن ب ذنع ظورذنالش ةرتعؤةتتعزظ راظعل . ض ظعس

دعن م ةؤالدلعرعنعث ظعحع ادةتذظ كة  زايغا ظعب انالرنع ظألتىرىش ادةت قعلغ ا ظعب انالرنع موزايغ  قعلمعغ
ذيرذغان ألتىرىل   ، ب ع ظ ذالرنعث هةممعس يعن ظ ذيرذقنع    ىآئ ذ ب ذن دةص ظ ةص آةتمعس دعن ص تىض ظةمةل
دذردع ذدعي . قال دذ  يةه عنع بعلع ذالرنعث هةممعس ص ت  بع ؤةالر ب ىز ظأر ذلع دعن ي دذ ىرذص ظذنعث . ي
  . جاؤابع بذ هأآىمنعث هةقعقعتعنع ظأزضةرتعؤئتةلمةيدذظاغزاآع ن  ظعسصاتالرغا بةرضةالرنعث بذيةهذدعي

ر معسالع  ة بع ذنعث يةن ةيغةمبةر   : ب ةد ظةلةيهعسساالمنعث ص دا مذهةمم ذدعيالرنعث آعتابلعرع يةه
ذم  شارعتع ؤة ظذنعثغا ظةضعشعشكة بذيرذلغانلعق    ئبـ نعث خذش    عبولذص آئلعش   مةيلع  . ع هةممعضة مةل

نعدذ، بذ   عيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بولذص ظةؤةتعلضعحعال ظةمةل قعل        بذرذنقع شةرعظةتلةرضة صة  
دذ  دحاغ انلعقع نةسخ دةص ظاتالماي دعن قالغ ةرتلةرنعث ظةمةل ذ ش ة  ، دئسةآمذا ظ ذ شةرعظةتلةرض اآع ظ  ي

دذ ةل قعلعنعؤئرع اآع ظةم ةآمذ ي دعن    دئس ذنع ظةمةل ةرعظعتع ظ االمنعث ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دذ ةآمذ  قالدذرعؤئرع ةيغةمبةر    دئس ذيرذق ص دعكع ب ذدعيالرنعث آعتابع ذن يةه داقلعكع بولمعس قان

نعشع ظىحىن صةيغةمبةر عظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكعنع ؤة بعر ظعشنعث قوبذل قعل
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دذ       ادعلةص بئرع ةنلعكعنع ظعص ةرت ظعك نعث ش ذن آئلعش ة ظذيغ االمنعث شةرعظعتعض ع، . ظةلةيهعسس حىنك
  . ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث ظاخعرقع آعتابع بولغان قذرظان آةرعمنع ظئلعص آةلدعمذهةممةد 

ان  س نعث دذرذعظةمةلدعن قئلعش   اهللا تاظاال بذ يةردة هأآىمنعث       قعلعص ؤة يةهذدعيالرغا   لعقعنع باي
دذ  داق دةي رعص مذن ة بئ ةن؟ : رةددعي ةنلعكعنع بعلمةمس ادعر ظعك ة ق ةر نةرسعض ث ه ، اهللا نع

نالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا مةنسذص ظعكةنلعكعنع بعلمةمسةن؟ظاسما  خذددع ظاسمان
.  اهللا تاظاالغا مةنسذصتذر هأآىم قعلعشمذةك دعنع زئمعننعث ظعضعدارحعلعقع اهللا تاظاالغا مةنسذص بولغ  -

  . دذرظذ خالعغان نةرسعسع بعلةن هأآىم قعلغذحع
ذ  اال ب ةاهللا تاظ دهةقت داق دةي ش : ذ مذن ةمر قعلع ارعتعش ؤة ظ ةررذص (ي اتنع تةس ةنع آاظعن ي

ش دذر  ) قعلع ث ظعلكعدع تعنال اهللا نع ث هأ   ))1راس ع اهللا تاظاالنع ذلمانالرنعث هةممعس دة مذس آىملعرع
  . حىنكع، بذنعثدعمذ اهللا تاظاالنعث بعر هئكمعتع بار. ا بعرلعككة آةلدعدنةسخنعث بولعدعغانلعقع

 * * * * * * *  
 ÷Π r& šχρß‰ƒÍ è? β r& (#θè= t↔ ó¡n@ öΝ ä3s9θß™ u‘ $ yϑ x. Ÿ≅Í× ß™ 4 y›θãΒ  ÏΒ ã≅ ö6s% 3 tΒ uρ ÉΑ£‰ t7 oKtƒ u ø à6ø9 $# Ç≈ oÿ‡ M}$$ Î/ 

ô‰ s)sù ¨≅ |Ê u !#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ∩⊇⊃∇∪  
ظعلضعرع مذسادعن سوظال سورعغاندةك، سعلةرمذ صةيغةمبعرعثالردعن ) يةنع يةهذدعيالر(ظذالر 

دعن ظال سورعماقحع بوالمسع وس وغرا يول لةر؟ آعمكع ظعمانعنع آذفرعغا تئضعشسة، ظذ هةقعقةتةن ت
   .108ظازغان بولعدذ

  سوظال سوراشنعث ياخشع ظةمةسلعكع توغرعسعداآأص 
بولمعغان ظعشالر توغرعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن تئخع اهللا تاظاال بذ ظايةتتة مأمعنلةرنع 

ظةضةر سعلةرضة  ! ظع مأمعنلةر:  مذنداق دةيدذال بذ هةقتة يةنةاهللا تاظا. تعآأص سوظال سوراشتعن توس  
ذق        علةر توغرذل دعغان نةرس ص قويع ارام قعلع علةرنع بعظ ا س كارا قعلعنس ةيغةمبةردعن(ظاش ) ص

ظذ ظعش   .  يةنع بعر ظعش بولذص بولغاندعن آئيعن ظذنعث جةريانعنع سورعساثالر بولعدذ       ))2سورعماثالر
ذ توغرعس   ذرذن ظ تعن ب ور بولذش وظال س ذ، ماثالرععدا س ةزع  و سنعظ ةن ب ةؤةبع بعل رعغانلعقعثالرنعث س

  . مذمكعنقئلعنعشع  عصهارام بولذص حةآلعن) ظةسلع هارام بولمعسعمذ(ظعشالر 
دذ      داق دةي تة مذن االم هةدعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذثا ص ارام    «: ش دة ه ذلمالالرنعث ظعحع مذس

لع سةؤةبعدعن ظذ نةرسة    سوظا نعث سورعغان   ظذ  ؤةنقعلعنمعغان بعر نةرسة توغرذلذق سوظال سورعغا          
  . »قعلعنعص آةتكةن آعشعنعث ضذناهع ظةث ظئغعردذرهارام 

 آأرضةن ظأزعنعث ظايالع بعلةن يامان ظعش قعلعص تذرغان آعشعنع           دعن  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
دة آعشع دا .  سورالدعهةققع ذ حاغ رع سأزلةص قالسا حوث ظعشنع سأزلعؤ ب ةنع (تتع ئتةظايالنعث ظئ ي

عص آ   دا خاتالعش ا ظاححعغع أزلةص قالس ةر س ذمكعن ئظةض ع م ا  .)تعش ذك تذرس اي ش ةص قعلم ةر ض  ظةض
 آئرةآلعكع هةققعدة  ع  ش قانداق قعلع  نعث  بذ آعشع   (. غان بولعدذ  ظعشقا شذك تذر     ) ظئغعر (مذشذنداق  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع101 ةسىرة ماظعد) 2(
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نع ياقتذرماي ظةيعب  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سوظال،)دع ظعسورالغاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
  . نازعل قعلدعنع ع لةنةت قعلعشعش هأآىم بعرعضة- ظاندعن اهللا تاظاال بعر. آأردع

نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت    عبشأظ رة ظعبنع  عيغذم ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث هةدعسعدة       
 مىلىآنع  -، مال  دعنذنداقمعش دئضةن سأزلةر    م -صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنداقمعش     «: دذقعلعنع

  . »ظورذنسعز يةرلةرضة ظعشلعتعش ؤة توال سوظال سوراشتعن توسقان ظعدع
دذظعمام مذسلعمنعث هةدعسعدة ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةي ذص «:  ص مةن سعلةرنع قوي

يةنع مةن سعلةرنع توسمعغان ياآع بذيرذمعغان ظعش بولسا           (بةرسةم سعلةرمذ مئنع قويذص بئرعثالر       
سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةر توال سوظال سورعغانلعقع ؤة         ) ماثالرح سأز ظا  ققعدةظذ هة سعلةر  

ةتتع  ذص آ االك بول ةن ه ةؤةبع بعل ةنلعكع س ة ظةضةشمعض قا  . صةيغةمبةرلعرعض ر ظعش علةرنع بع ةن س م
  . »بعر ظعشتعن توسسام ظذنع قعلعشتعن ساقلعنعثالر. بذيرذسام ظذنع آىحىثالرنعث يئتعشعحة قعلعثالر
ة  االم ساهابعلةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال «: ص ة(اهللا تاظ دع ) سعلةرض ةرز قعل ةجنع ص  دةص »ه

  هةر يعلع  ظع اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع      «:  بعر آعشع قوصذص      )ساهابعالرنعث ظعحعدعن   (دةيةتكىزضةن
ساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعس) ظذ ظىح قئتعم سورعغان بولذشع مذمكعن. ( دةص سورعدع»؟زدعمعهةج قعالم

ىح) جاؤاب بةرمةي( دا الظ دذ. تذرذؤالعدذجعم  قئتعم يعن مذنداق دةي ة ، ياق«: ظاندعن آئ ةر هةظ ظةض
ذمدئسةم،  االتتعحوق ذص ق ذص قالسا سعلةر  ،  ؤاجعب بول ةر ؤاجعب بول ذنع هةر يعل(ظةض اي) عظ  قعاللم

  . ئدع د»مةن سعلةرنع قويذص بةرسةم سعلةرمذ مئنع قويذص بئرعثالر«: دةص» سعلةرقالع
بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن    : شذثا ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ         

لعص سوظال  ئ آعشع آةرسةهرادعن بعرشذثا  . دذقغان ظع بعر نةرسة توغرذلذق سوظال سوراشتعن توسال     
  . ساالتتذقالق ذققعزعقعش بعلةن بعز ظذنعثغا سورعسا 
 لضعرع مذسادعن سوظال سورعغاندةك، سعلةرمذ صةيغةمبعرعثالردعن ظع) يةنع يةهذدعيالر(ظذالر

علةر؟  ورعماقحع بوالمس ذظال س ذالر     س ةرنع ؤة ظ أآمع مأمعنل ةتنعث ه ذ ظاي قعالدعنب أز مذرنع باش  ظ
دذ  ة ظالع ةيغةمبةردذر   . ظعحعض ة ص ة آعشعض االم هةمم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص اال . حىنك اهللا تاظ

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سوظال سورايدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق          لةردعن باشقعالرنعثمذ   نمأمع
دذ اب : دةي ةهلع آعت اراالر(ظ ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه اب ) ي ر آعت ماندعن بع ة ظاس ةندعن ظأزلعرعض س

وراص     ع س ذ حوثراقعن ادعن بذنعثدعنم ذالر مذس ورايدذ، ظ نع س كارا  « : حىشىرىش ع ظاصظاش ة اهللا ن بعزض
يةنع  (شذنعث بعلةن، ظذالرنعث زذلمع سةؤةبلعك ظذالرنع حاقماق سوقتع             . ن ظعدع دئضة» آأرسةتكعن

  . )1()ظاسماندعن بعر ظوت آئلعص ظذالرنع هاالك قعلدع
 مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث ، مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق  

دذقعل ع هفعرا: ع ة ظعبن ع   ةعلرةيمذظ ب ظعبن اآع ؤةه ةن ي د دئض ذدعي(زةي ةيغةمبةر ) يةه ص
االمدعن ةد:ظةلةيهعسس ع مذهةمم ىرىص   ! ظ ع حىش دعن بعرن دعغان آعتاب ز ظوقذي ماندعن بع ة ظاس  بعزض

ةيدا قعلعص  ، بعزضة ظأستةثلةرنع  ثبةرسة  .  دئدع،قةتتذساثا ظةضعش   ؤةتذقعنةتساثا ظعش   بةرسةث ص
ظعلضعرع مذسادعن سوظال ) يةنع يةهذدعيالر(ر ظذال: اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدعشذنعث بعلةن 

ظال سورعماقحع بوالمسعلةر؟ آعمكع ظعمانعنع آذفرعغا وسورعغاندةك، سعلةرمذ صةيغةمبعرعثالردعن س
سا ذ م ظةؤالدع ظعسراظعلتبذ ظايةتتعن مةقسة تئضعشسة، ظذ هةقعقةتةن توغرا يولدعن ظازغان بولعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع-153سا سىرة نع) (1
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عش ظىح  ةن قارشعلعش االم بعل ورعغاندةكظةلةيهعسس وظال س ةيغةمبةر  . ىن س عنعث ص ر آعش بع
عتعش   غاظةلةيهعسساالم ول آأرس داق قع (ي ذ ظعشنع مذن ةنع ب ة ظوخشاش لساقي ؤة ظعشنع )  دئضةنض

  . ظةيعبلةشتذرشنع عبعر نةرسة سورظئغعرالشتذرذش يىزعسعدعن 
 ة ذفرعغا تئضعشس انعنع آ ع ظعم ع    آعمك تذرغان آعش ذرنع ظالماش ا آذص ةنع ظعمانغ ذ ظي

دذ  ان بولع دعن ظازغ وغرا يول ةن ت ذ هةقعقةت ةنع ظ دع  ي اراص ماث ذققا ق دعن ظازغذنل وغرا يول . ت
ارتعص             ظذالر بعلةن   ،صةيغةمبةرلةرضة ظعشعنعص ظذنعثغا ظةضعشعشتعن ؤة ظذنعثغا بويسذنذشتعن باش ت

ش  انحع قعلع ذالرنع يالغ عش ؤة ظ ىن قارشعلعش وظالالرنع  ظىح وق س اجع ي ث ظئهتعي ظأزلعرعنع
يذقعرعدعكع سورعغان آعشعلةرنعث هالعمذ ؤة ظعشنع قئيعنالشتذرذص آذصذرلذق قعلعص  يغةمبةرلةردعنصة

يةنع ظذالرمذ توغرا يولدعن ظازغذنلذق      ) (ظعمانغا آذصذرنع ظالماشتذرغان آعشعنعث هالعغا ظوخشاش        
ة آذفرعلعق قعلغان   اهللا نعث بةرضةن نئمعتعض   : يولعغا قاراص ماثدع اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   

هاالآةت ( هاالآةت مةؤقةسعضة حىشىرىص قويغانالرنع آأرمعدعثمذ؟   ) ظازدذرذش بعلةن (ؤة ظأز قةؤمعنع    
ظةبذظالعية بذ   . )1(!جةهةننةمدذرآع، ظذالر جةهةننةمضة آعرعدذ، ظذ نئمعدئضةن يامان جاي       ) مةؤقةسع

  . »ردعذ مذشةققةتلعككة ظالماشتاسانلعقنعظذالر ظ«: ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دةيدذ
 * * * * * * *  
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& ó x« ÖƒÏ‰ s% ∩⊇⊃∪ (#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# 4 $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰ s)è? / ä3Å¡àΡ{ ôÏiΒ 9 ö yz çνρß‰ ÅgrB y‰ΨÏã «! $# 3 

¨βÎ) ©!$# $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è s? ÖÅÁ t/ ∩⊇⊇⊃∪  
) يةنع دعنعثالرنعث هةقلعقع (ظأزلعرعضة هةقعقةت ظةهلع آعتاب ظعحعدعكع نذرغذن آعشعلةر 

عر  ذرذص آاص انعثالردعن قايت يعن، هةسةت قعلعش يىزعسعدعن سعلةرنع ظعم دعن آئ ظاشكارا بولغان
ةدةر . قعلعشنع ظارزذ قعلعدذ  ةمرع آةلضةنضة ق ذرذش (اهللا نعث ظ ةن ظ ذالر بعل ة ظ ةنع اهللا سعلةرض ي

ذ ق) قعلعشقا رذخسةت قعلغذحة ذالرنع ظةص ةحىرىثالرظ ثالر ؤة آ ةر نةرسعضة . علع ةن ه اهللا هةقعقةت
نامازنع ظادا قعلعثالر، زاآاتنع بئرعثالر، ظأزةثالر ظىحىن ظعشلعضةن هةر قانداق ياخشع  .109قادعردذر

ظةمةل بولسا، اهللا نعث دةرضاهعدا ظذنعث ساؤابعنع تاصعسعلةر، اهللا هةقعقةتةن قعلغان ظةمةلعثالرنع 
  . 110آأرىص تذرغذحعدذر

   توسذش توغرعسعدايولعدا مئثعشتعنظةهلع آعتابنعث 
عرلعرعنعث يولعغا ظةضعشعص قئلعش        . رذصعن ظاضاهالندذ تاهللا تاظاال مأمعنلةرنع ظةهلع آعتاب آاص

ةهلع آعتاب ثظ ذالرنع ةن  غا ظ ذرذصآةلض ص ت ذقحعلعقعنع بعلع ةيغةمبعرعنعث ظارت دة ؤة ، ص آأثلع
اهللا عضة  مأمعن بةندعلعر  . بايان قعلدع  ؤة هةسةت ساقاليدعغانلعقعنع    حمةنلعك  أظظةمةلعيعتعدة ظذنعثغا   

. ظازات بولغذحة ظذالرنع آةحىرىشكة ؤة سةؤرحان بولذشقا بذيرذدع    ) مةآكة( ياردعمع آئلعص   نعثتاظاال
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ةر ذيرذص مأمعنل ات بئرعشكة ب از ظوقذشقا ؤة زاآ ذيرذقالرنع ،نع نام ذ ب دا( ب أز ؤاقتع ا) ظ  قعلعشقا ادظ
  . ىردعدرعغبةتلةن

آةظب : عدذآةظب ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل، ظعبنع ظةبذهاتةم، ظابدذلاله
ع  رةفظعبن دع ظةش اظعر ظع ذدعي ش ةن يةه االمنع .  دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ارقعلعق(ظ ئظعر ظ ) ش

أآةتتع ذنعث . س دةظ دع   هةققع ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب اب ظعح :  اهللا تاظ ةهلع آعت ذن ظ دعكع نذرغ ع
ظاشكارا بولغاندعن آئيعن، هةسةت قعلعش ) يةنع دعنعثالرنعث هةقلعقع(آعشعلةر ظأزلعرعضة هةقعقةت 

اهللا نعث ظةمرع آةلضةنضة . يىزعسعدعن سعلةرنع ظعمانعثالردعن قايتذرذص آاصعر قعلعشنع ظارزذ قعلعدذ
ظذالرنع ظةصذ قعلعثالر ؤة ) لغذحةيةنع اهللا سعلةرضة ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا رذخسةت قع(قةدةر 

  . آةحىرىثالر
اك،   ذمانعث زةهه ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت قعلع  ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ر : دذ مذن بع

ان قعلعنغان ظاالمةتلةردعن     ساؤاتسعز صةيغةمبةر يةهذدعيالرغا     دا باي . خةؤةر بئرعدذ  ظذالرنعث آعتابلعرع
دعن  ذالر ظعشةنضةند ظان ذنعثغا ظ عنعدذةظ ذرلذق ؤة هةسةت قعلعش   . ك ظعش ذنعثغا آذص ذالر ظ ئكعن ظ ل

  . سعدعن تانعدذعيىز
 ظاشكارا بولغاندعن آئيعن، هةسةت قعلعش ) يةنع دعنعثالرنعث هةقلعقع(ظأزلعرعضة هةقعقةت

عدعن ةتنع ظذنع  يىزعس ذالرغا هةقعق ةنع ظ ذ حىش ي ر يئرعنعم ة بع دعن آعحعككعن اي عنعث عز قويم كس
ذ عنع ظوح يعنهةممعس دعن آئ تذرذص بولغان ةت، ق روشةنلةش ذالرنع تئنعهةس قا ظىندؤئلع ظ . دععش

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مأمعنلةر .  قاتتعق مااللةت قعلدععدع ؤةلبيعةظذالرنع ظ) شذنعثغا اهللا تاظاال(
ةنلعكع  ا ظعشةنضةنلعكع ؤة ظعمان آةلتىرض ذرذنقع صةيغةمبةرلعرعضة حىشكةن آعتابالرغ  ظأزلعرعضة ؤة ب

  . ظىحىن، ظذالرغا اهللا تاظاالنعث آاتتا ساؤابع ؤة ياردعمع بارلعقعنع جاآارلعدع
 يعن ) يةنع دعنعثالرنعث هةقلعقع(ظأزلعرعضة هةقعقةت بذ ظايةتنعث    ظاشكارا بولغاندعن آئ

يةنع ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةقعقع صةيغةمبةر : مةنعسع هةققعدة ظةبذظالعية مذنداق دةيدذ
 رذقلذقمذ، صةيغةمبةرنعث باشقا معللةتتعن حعقعص     و خةؤةر تئصعص تعنعنع تةؤرات ؤة ظعنجعلد كعكةنلعظ

  . ظعشةنمعدعقالغانلعقعغا هةسةت قعلعص ظذنعثغا 
العمالر اندعكع ظ أص س ث : آ ةردة اهللا تاظاالنع ذ ي اثالر، ش ةردة ظذحراتس رعكالرنع قةي مذش

ألتىرىثالر ابتعن اهللا  )1( ظ ةهلع آعت علةر ظ ةنمةيدعغانالر   س ة ظعش اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ ذدعيالر ( غ يةه
اد قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظذالر                 ظىزةيرعنع اهللا نعث ظوغلع، ناساراالر ظعسانع اهللا نعث ظوغلع دةص ظئتعق

اد قعلمعغاننعث ظورنعدعدذر         اد قعلعمعز دئضةن بعلةنمذ ظئتعق بعلةن،  ) اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظئتعق
دا ظأزعن(اهللا  ث آعتابع ةيغةمبعرع  ) ع ذنعث ص ىننعتعدة(ؤة ظ ارام   ) س علةرنع ه ان نةرس ارام قعلغ ه

غا ظئتعقاد قعلمايدعغانالر بعلةن، تاآع ظذالر سعلةرضة      ) يةنع ظعسالم دعنع  (بعلمةيدعغانالر ؤة هةق دعن     
اهللا نعث   ظارقعلعقظايعتعدئضةن   ))2بويسذنذص خار هالدا جعزعية تألعضةنضة قةدةر، ظذرذش قعلعثالر       

ظذالرنع ) يةنع اهللا سعلةرضة ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا رذخسةت قعلغذحة(ظةمرع آةلضةنضة قةدةر 
ثالر ؤة آةحىرىثالر  ذ قعلع ةنع . (ئدع د، آةتتع هأآمع ظةمةلدعن قالدذرذلذص  ظايعتعنعث دئضةن  ظةص ي

عرالرنع آةحىرىؤئتعش ظةمةس  اخعرقع هأآىم آاص ةلكع ظ ذحراتقانب ذالرنع ظ ةردة ظألتىرىشظ ذ .)تذر ي  ب
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ذما    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذددع     ،ظعبن ةتادة ؤة س ةس، ق ع ظةن يظ ظعبن ة، رةبع ارلعق ظةبذظالعي   قات
  . نعث صعكرعدذرظالعمالر

  ش توغرعسعداىررعغبةتلةندىياخشع ظعشالرنع قعلعشقا 
 قانداق ياخشع ظةمةل نامازنع ظادا قعلعثالر، زاآاتنع بئرعثالر، ظأزةثالر ظىحىن ظعشلعضةن هةر

يةنع اهللا تاظاال ظذالرنع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة اهللا  بولسا، اهللا نعث دةرضاهعدا ظذنعث ساؤابعنع تاصعسعلةر
ارلعق ناماز ظوقذش ؤة زاآات بئرعش  ،  ظذالرغا بولذشع ظىحىننعثتاظاالنعث ياردعمع  قعيامةت آىنع   ،  قات

  . تلةندىردعقعلعشقا رعغبةظذالرغا ظةسقاتعدعغان ظعشالرنع 
اال ظةمةل  داق   -اهللا تاظ دعغانلعقع توغرعسعدا مذن ان تارتع ادةت قعلمعغان آعشعلةرنعث زعي  ظعب

ظذ آىندة آاصعرالرنعث ظأزرعلعرع صايدا بةرمةيدذ، ظذالر لةنةتكة ظذحرايدذ، ظذالر ظاخعرةتنعث            : دةيدذ
  . ))1ظازابعغا دذحار بولعدذ

 ع آأرىص تذرغذحعدذر اهللا هةقعقةتةن قعلغان ظةمةلعثالرن   يةنع اهللا تاظاال ياخشعلعق بولسذن 
ث عظذ هةرقانداق آعشعن   . ياآع يامانلعق بولسذن بعر آعشعنعث قعلعؤاتقان ظعشعدعن بعخةؤةر ظةمةس       

  . بةرضىحعدذرؤة مذآاصات قعلغان ظعشعغا جازا 
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% uρ s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# ωÎ) tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρr& 3“ u≈ |Á tΡ 3 y7 ù= Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒ r& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ öΝà6 uΖ≈ yδ öç/ 

βÎ) óΟ çGΖà2 tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’ n?t/ ô tΒ zΝ n= ó™ r& … çµyγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡øt èΧ ÿ… ã&s# sù …çν ã ô_ r& y‰ΨÏã ÏµÎn/ u‘ Ÿωuρ î∃ öθyz 

öΝ ÎγøŠn= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθçΡ u“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ ÏM s9$s% uρ ßŠθßγuŠø9 $# ÏM |¡øŠs9 3“ u≈ |Á̈Ζ9 $# 4’ n?tã & ó x« ÏM s9$s% uρ 3“ u≈ |Á̈Ψ9 $# ÏM |¡øŠs9 

ßŠθßγuŠø9 $# 4’ n?tã &ó x« öΝèδ uρ tβθè= ÷G tƒ |=≈ tG Å3ø9 $# 3 y7 Ï9 ẍ‹ x. tΑ$s% tÏ% ©!$# Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ ÎγÏ9 öθ s% 4 ª! $$sù ãΝ ä3øt s† öΝ ßγsΨ ÷ t/ 

tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $yϑŠ Ïù (#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù tβθà Ï= tFøƒ s† ∩⊇⊇⊂∪   

ذالر  ادةم «: ظ اآع ناسارا بولمعغان ظ ادةم، (يةهذدي ي ةنع يةهذدعيالر يةهذدعي بولمعغان ظ ي
بذ، ظذالرنعث قذرذق . دئيعشتع »هةرضعزمذ جةننةتكة آعرمةيدذ) ناساراالر ناسارا بولمعغان ظادةم 

ةلتىرىثالر راستحعل بولساثالر، دةلعلعثالرنع ) سأزىثالردا(ظةضةر «. ظارزذسعدذر  .111دئضعن  »آ
يةنع اهللا نعث (ظذنداق ظةمةس، آعمكع ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان هالدا ظأزعنع اهللا غا تاصشذرعدعكةن 

ةن  ىن قعلعدعك العس اهللا ظىح ةلعنع خ ذنذص، ظةم ة بويس اهعدا )ظةمرعض ارعنعث دةرض ذ صةرؤةردعض ، ظ
دذ ةن بولع ذالرغا . ساؤابتعن بةهرعم ة(ظ ةم هئح قور) ظاخعرةتت ذنح ؤة غ دذ-ق ذ بولماي  .112 قايغ

دا ظةمةس (ناساراالرنعث هئحقانداق ظاساسع يوق «: الريةهذدعي وغرا دعن ذالر ت ةنع ظ . دئدع » )ي
. دئدع »)يةنع ظذالر توغرا دعندا ظةمةس (يةهذدعيالرنعث هئحقانداق ظاساسع يوق «: ناساراالرمذ

ظوقذيدذ، بعلعمسعز ظادةملةر )  ناساراالر ظعنجعلنعيةنع يةهذدعيالر تةؤراتنع،(هالبذآع، ظذالر آعتابنع 
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مذ ظذالر دئضةندةك دئدع، اهللا قعيامةت آىنع ظذالرنعث ظأز ظارا ظعختعالص ) يةنع ظةرةب مذشرعكلعرع(
   .113قعلعشقان نةرسعلعرع ظىستعدة هأآىم حعقعرعدذ

  ظةهلع آعتابنعث قعلغان ظارزذلعرع توغرعسعدا
ة ي   ذ ظايةتت اال ب ان ظارزذال   اهللا تاظ عز قعلغ تعظانالرنعث ظورذنس ذدعي ؤة خرعس دعنعص  ةه ا ظال رغ

جةننةتكة ظأزعنعث    ظذالرنعث ظالدعنعص آئتعشع يةهذدعي ؤة خرعستعظانالر     . لعكعنع بايان قعلعدذ  نآةتكة
  .  ظعبارةتتذرغانلعقعدعندعنعدعكع آعشعدعن باشقعسعنعث آعرةلمةيدعغانلعقعنع دةؤا قعل

اال  ذالرنعث اهللا تاظ العلعرع   ظ ث ب ز اهللا تاظاالنع داق   دةص بع رعص مذن ةؤةر بئ انلعقعنع خ دةؤا قعلغ
دذ دذرمعز   : دةي ث ظوغذللعرع ز اهللا نع ا  (بع ةنع ظات ز -ي دةك يعقعنمع دا   (ؤة )  بالع ث دعنع ز اهللا نع بع

أزلعرع قعلغان ضذناهلعرع سةؤةبعدعن ظازابلعنعدذ          اهللا تاظاال ظذالر     )1(دوستلعرعدذرمعز ) بولغاحقا  ،ظ
أزلعرع دئض    . غا حعقاردع   يالغانث قعلغان دةؤاسعنع   ظذالرنع،  دةص ظئالن قعلعص   اهللا عنعدةك ظةضةر ظذالر ظ

ا   دعغان بولس رع بولع العلعرع ؤة يئقعنلع ث ب ان   ،تاظاالنع ةؤةبعدعن ظازابالنمعغ ذناهلعرع س ان ض  قعلغ
 بعر نةححة آىنال    ختادوزا  ظىحىن مذ قعلغان يامان ظعشلعرع   يذقعرعدا سأزلةص ظأتىلضةندةك ظذالر   . بوالتتع

دع   ز دةص دةؤا قعل ة آعرعمع دعن جةننةتك ذرذص ظان ة   . ت دعال رةددعي ذ ؤاقعتنعث ظأزع ذالرغا ش اال ظ اهللا تاظ
  . ردعذقايت

ذالرنعث    ذ ظ ذ يةردعم ذنعثدةك ب قعالر    (ش دعن باش تعظان دعنعدعكع اآع خرعس ذدعي ي ة يةه جةننةتك
دذ دةص ان) آعرةلمةي داق دةلقعلغ ل هئحقان عدا   ظعسع ع توغرعس عز دةؤاس دذصاتس داق دةي ذ، : مذن ب

 اهللا نعثظذالر : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذظالعية مذنداق دةيدذ         ظذالرنعث قذرذق ظارزذسعدذر 
  . دذرتاظاال توغرعسعدعكع قعلغان ظورذنسعز ظارزذلعرع

ةر «: ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    ر، دةلعلعثالرنع راستحعل بولساثال ) سأزىثالردا (ظةض
بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذظالعية، مذجاهعد، سذددع ؤة رةبعيظ ظعبنع                  دئضعن »آةلتىرىثالر

ارلعقالر  ظةنةس اآعتعثالرنع   تيةنع سعلةر قعلغان دةؤايعثالردا راس         :  مذنداق دةيدذ     قات حعل بولساثالر ص
  . آةلتىرىثالر
يةنع (ان هالدا ظأزعنع اهللا غا تاصشذرعدعكةن ظذنداق ظةمةس، آعمكع ياخشع ظةمةللةرنع قعلغ

يةنع اهللا تاظاالغا هئحقانداق  )اهللا نعث ظةمرعضة بويسذنذص، ظةمةلعنع خالعس اهللا ظىحىن قعلعدعكةن
  . نةرسعنع شئرعك قعلماي ظعبادةتنع ظذنعث ظأزعضعال قعلغان آعشع

) دعن بارعسعدا  (الر سةن بعلةن      ظةضةر ظذ    !)ظع مذهةممةد   (: بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     
يةنع اهللا نعث   (ماثا ظةضةشكةنلةر بعلةن بعرلعكتة، مةن ظأزةمنع اهللا غا تاصشذردذم          «: مذنازعرةلةشسة

  . )2(ن دئضع»)لعرعضة بويسذنغذحعمعزعظةمر
ظذنداق ظةمةس، آعمكع ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان هالدا ظأزعنع اهللا غا تاصشذرعدعكةن  بذ

  . دعنعنع خالعس قعلغان آعشع: ةنعسع هةققعدة سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دةيدذظايةتنعث م
ظذ صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ساؤابتعن بةهرعمةن بولعدذ  يةنع ظذ خالعس قعلغان ظةمةلعدة

 ظعبادةتنعث مةقبذل بولذشع ظىحىن ظعككع -ظةمةل . ياآع دعنعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةضةشتع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة ظال ظعمران ) 2(
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ظعبادةت اهللا تاظاال ظىحىن خالعس بولغان بولذشع     - ظذ قعلغان ظةمةل   ؛بعرعنحعسع.  الزعم بولعدذ  شةرت
ادةت شةرعظةتنعث قانذنلعرعغا ظذيغذن         - قعلغان ظةمةل      ؛ظعككعنحعسع . الزعم هةر  . بولذشع الزعم   ظعب

ادةت اهللا تاظاالغا خالعس بولذص، ظةمما شةرع                   ظةتنعث قانذنلعرعغا  قانداق ؤاقعتتا، ظةمةل قعلعنغان ظعب
دذ   ذل قعلعنماي ا قوب ذن بولمعس دذ   . ظذيغ داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص ذنعث ظىح ر «: ش بع

  . »ظذنعث قعلغان ظعشع مةقبذل ظةمةس، آعشع بعزنعث دعنعمعزدا يوق ظعشنع قعلغان بولسا
ةل     ان ظةم الرنعث قعلغ ذالرغا ظوخشاش بعالر ؤة ظ ادةتلعرع- راهع ص نع ظعب دا ظعلع ذالر ، ظئيتقان ظ

دذ دةص    العس قعلع ىن خ اال ظىح ادةتلعرعنع اهللا تاظ ةرزظعب دة ص ان ظعبادةتلعرع ذالر قعلغ اقمذ، ظ ،  قعلس
يةنع ظذالرنعث ( ظةلةيهعسساالمغا ظةضةشمعضىحة ، مذهةممةدصةيغةمبةر ؤةتعلضةنة ظا ظعنسانالرغ لىكصىت

) ةةرعظةتنعث قانذنلعرعغا ظذيغذن آةلمعضىحقعلغان ظعبادعتع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن ش
  . ظذالرنعث ظعبادةتلعرع مةقبذل قعلعنمايدذ

بعز ظذالرنعث قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنع بعر تةرةص قعلعص، :  اهللا تاظاال مذنداق دةيدذبذ هةقتة
ؤئتعمعز،      دةك قعلع ةن توزان ذص يىرض ذنع ظذح ان يا    (ظ انلعقتعن، قعلغ عز بولغ ذالر ظعمانس ةنع ظ ع  ي خش

ز  ا حعقعرعمع ةللعرعنع يوقق عرالرنعث 1( ()ظةم ان (آاص ةل دةص ظويلعغ ع ظةم ةللعرع ) ياخش ظةم
ادةم ظذنع سذ دةص ضذمان قعلعدذ، ظذنعث يئنعغا آةلسة هئح              باياؤاندعكع سةرابقا ظوخشايدذ، تةشنا ظ

ظذالر دذنيادا . ذربذ آىندة نذرغذن ظادةملةر خار بولغذحعد2( ()يةنع سذ آأرمةيدذ(نةرسة آأرىنمةيدذ 
ذحعالردذر،  ذناه قعلغ ة(ض ذحعالردذر) ظاخعرةتت ا تارتق دذ . جاص ا آعرع اتتعق دوزاخق ارارعتع ق ذالر ه . ظ

   .)3(قايناص تذرغان بذالقتعن سذغعرعلعدذ) سذلعرع(
ةل ىنىآأر تة ظةم ذن بول-ش ذنلعرعغا ظذيغ ةرعظةتنعث قان ادةت ش عمذ ظعب ادةت ، س ئكعن ظعب ل

دذ قعلغذحع قعلغان ظعب ذل قعلعنماي ذ ظعبادةتمذ ظوخشاشال قوب دة ظعخالس قعلمعغان بولسا ب ذ . ادعتع ب
شتة ظعبادةت قعلغاندةك ىنىظذالر آأر(ظعبادةتلةر رعياخورالرنعث ؤة مذناصعقالرنعث ظعبادعتعضة ظوخشايدذ 

  . )قعلسعمذ ظعخالس بولمعغانلعقع ظىحىن ظذالرنعث قعلغان ظعبادعتع قوبذل قعلعنمايدذ
دذ اهللا تا داق دةي عدا مذن ذالر توغرعس اال ب دعماقحع  : ظ ع ظال عقالر اهللا ن عزآع، مذناص شىبهعس

ذش       دا، خ ىن تذرغان از ظىح ذالر نام دذ ظ ازا بئرع ا ج دامحعلعقعغا يارعش ذالرنعث ظال عدذ، اهللا ظ بولذش
ذ آعشعلةرضة آأرسعتعش ظىحىن ظوقذيد  ) نامازنع(، )ساؤاب ظىمعد قعلمايدذ (ياقماسلعق بعلةن تذرعدذ    

. شذنداق ناماز ظوقذغذحعالرغا ؤايكع    4( (اهللا نع صةقةت ظازغعنا يادظئتعدذ ) يةنع رعياآارلعق قعلعدذ  (
ا بةرمةيدذ   . نامازنع رعيا بعلةن ظوقذيدذ     . ظذالر نامازنع غة صلةت بعلةن ظوقذيدذ         ظةمةل   ))5ظذالر قولق

ةرؤةردعضارعغا مذالقات بولذشنع   آعمكع، ص : ظعبادةتنع ظعخالس بعلةن قعلعش توغرعسعدا مذنداق دةيدذ      
ةن  د قعلعدعك ةن (ظىمع دعن قورقعدعك ص ظازابع د قعلع اؤابعنع ظىمع ةنع س ذن)ي ش قعلس ع ظع . ، ياخش

ظاخعرةت آىنعضة ظعمان      )6( »صةرؤةردعضارعغا قعلعدعغان ظعبادةتكة هئحكعمنع شئرعك آةلتىرمعسذن     
أز ظةجرعدعن بةهرعمةن بولعدذ          آةلتىرضةن ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر صةرؤةردعضارعن      . عث قئشعدا ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت23سىرة فذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع39سىرة نذر ) 2(
  .  ـ ظايةتكعحة5 ــــ 2سىرة غاشعية ) 3(
 .  ـ ظايةت142ـ سىرة نعسا 4) (
  .  ـ ظايةتكعحة7 ــــ 4سىرة ماظذن ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع110سىرة آةهف ) 6(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 189                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ذالرغا  ة(ظ ةم  ) ظاخعرةتت ذنح ؤة غ ذر -قورق ذ يوقت ذالرنعث   ))1 قايغ اال ظ ةنع اهللا تاظ ان ( ي قعلغ
   .ظذالر قورقعدعغان ظعشالردعن خاتعرجةم قعلدع. صعل بولدعئساؤاب بئرعدعغانلعقعغا آ) ظعبادةتلعرعضة
 ظاخعرةتتة(ظذالرغا ( ولمايدذ ب هئح قورقذنح سعدة   آةلضى)  يوق  حظذالرغا قورقذن  ( ذالرغا ظ

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة . كةن ظعشالرغا ظأآىنمةيدذتظأ  قايغذ بولمايدذ-هئح غةم ) ظاخعرةتتة(
  . مدعن غةم قعلمايدذى يوق ؤة ظذالر ظألحظذالرغا ظاخعرةتتة قورقذن: سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دةيدذ

 ع ظأزظارا ظعختعالصلعشعص قئلعشللعقعدعنعؤة جاهظانالرنعث آذصذرلذق يةهذدعي ؤة خرعستع
  توغرعسعدا

دئدع» )يةنع ظذالر توغرا دعندا ظةمةس(ناساراالرنعث هئحقانداق ظاساسع يوق «: يةهذدعيالر .
. دئدع »)يةنع ظذالر توغرا دعندا ظةمةس (يةهذدعيالرنعث هئحقانداق ظاساسع يوق «: ناساراالرمذ
ةؤراتنع، ناساراالر ظعنجعلنع (ظذالر آعتابنع هالبذآع،  ةنع يةهذدعيالر ت دذ ) ي اهللا تاظاال بذ    ظوقذي

عص ق     ارا ظختعالصلعش أز ظ ذالرنعث ظ ة ظ ان    ئظايةتت مةنلعكلعرعنع باي ةنلعكلعرعنع ؤة دىش عنع، ظأحم لعش
  . قعلعدذ

كعنع رعؤايةت  مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلع           
سعنعث خرعستعظانلعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آةلضةندة ظذالرنعث  عبعلقةةجران  ن: قعلعدذ

العملعرع آئلعص دا ، يئنعغا يةهذدعيالرنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدع ةرةص بولذص ص ظعككع ت
سعلةر توغرا دعندا  ) خرعستعظانالرغا (رةيمعلة دئضةن يةهذدعيىعظة ظعبنع ه فباشالص را  قاظعختعالصلعشعش
ةس دةص   ا ظةم االمنعظعس دع ثظةلةيهعسس ار قعل ع ظعنك ةن ظعنجعلن ةيغةمبةرلعكع بعل ةجران .  ص ن

دا ظةمةس دةص    عقةب وغرا دعن رع يةهذدعيالرغا سعلةر ت دعن بع لعسعدعن آةلضةن خرعستعظانالرنعث ظعحع
ةؤراتن  ةن ت ةيغةمبةرلعكع بعل دعموسا ظةلةيهعسساالمنعث ص ار قعل ة  . ع ظعنك ذ هةقت اال ب دعن اهللا تاظ ظان

ذالر (ناساراالرنعث هئحقانداق ظاساسع يوق «: يةهذدعيالر: تأؤةندعكع ظايةتنع حىشىردع   ةنع ظ ي
يةنع ظذالر (يةهذدعيالرنعث هئحقانداق ظاساسع يوق «: ناساراالرمذ. دئدع» )توغرا دعندا ظةمةس 
) يةنع يةهذدعيالر تةؤراتنع، ناساراالر ظعنجعلنع(ر آعتابنع هالبذآع، ظذال. دئدع »)توغرا دعندا ظةمةس

دا  لعرآعتاب ظأزلعرعنعث تةرةص صةيغةمبةرلعكعنع ظعنكار قعلغان آعشعنعث   يةنع هةر ظعككع     ظوقذيدذ ع
يةنع يةهذدعيالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع         . عنع ظوقذيدذ كهةقعقعي صةيغةمبةر ظعكةنلع  

دع  ار قعل ةن آعتاب   . ظعنك ئلعص آةلض االم ظ ا ظةلةيهعسس دا موس أز ؤاقتع اظ ةؤراتتا( ت ا )ت  ظعس
دع   ذالردعن ؤةدة ظئلعؤالغان ظع اال ظ ذق اهللا تاظ . ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضة ظعشعنعش توغرذل

ظذالرغا ظعسا ظةلةيهعسساالم      ) سا ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظعنكار قعلدع    ذ م رخرعستعظانال(
 توغرذلذق اهللا عنعشسا ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضة ظعش   ذ ظعنجعلدا م ،لعص آةلضةن آعتاب ظئ 

بتعكع هةر ظعككع تةرةص ظأزلعرعنعث صةيغةمبعرع ظئلعص آةلضةن آعتا. تاظاال ظذالردعن ؤةدة ظالغان ظعدع
  . لعشتعئ تئنعؤتعنهةقعقةت
 ر دئضةندةك دئدعمذ ظذال) يةنع ظةرةب مذشرعكلعرع(بعلعمسعز ظادةملةر ظالعمالر بذ ظايةتتعن 

دع    عدا ظعختعالصلعشعص قال ذلغانلعقع توغرعس أزدة تذت علةرنعث آ ةس ؤة  . قايسع آعش ع ظةن يظ ظعبن رةبع

                                                 
  . مع ـ ظايةتنعث بعر قعس62سىرة بةقةرة ) 1(
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بذ ظايةتتة آأزدة تذتذلعدعغعنع خرعستعظانالر، يةنع خرعستعظانالر يةهذدعيالرنعث                : قةتاد قاتارلعقالرمذ 
  .  قاراشقا آةلدع-ز  دئضةن آأ،نع دةيدذعدئضةن سأزلعر

بذ ظايةتتعن   : ظةتاغا بذ ظايةتتة آعملةر آأزدة تذتذلعدذ، دئدعم، ظذ: ظعبنع جذرةيج مذنداق دةيدذ 
دةص ،  تةؤرات ؤة ظعنجعل حىشىشتعن بذرذن ياشعغان آعشعلةر آأزدة تذتذلعدذ            ؤة  خرعستعظان ،يةهذدعي

  . جاؤاب بةردع
) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   (هةممةد   ذم :ظةرةصلةر . ذآأزدة تذتذلعد  ظةرةبلةر   بذ ظايةتتعن : سذددع

  . دئدع ،ذتوغرا دعندا ظةمةس دةيد
بذ ظايةتنع   . بذ ظايةت هةممة آعشعضة ظومذمعيدذر     : ظعبنع جةرعر بذالرنعث ظعحعدعن ظةبذجةظفةر 

  . دةيدذ،  يوقتذرعيذقعرعدا دةص ظأتىلضةن آعشعلةرنعث بعرعضة قارعتعؤئلعشنعث هئحقانداق صاآعت
هللا قعيامةت آىنع ظذالرنعث ظأز ظارا ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلعرع ظىستعدة هأآىم حعقعرعدذا 

 مع ناهايعتع ظادعل هأآ  قعلمايدعغانزذلذم  علعكمذ  يةنع اهللا تاظاال قعيامةت آىنع ظذالرنع توصالص زةررعح       
  . سعدا هأآىم حعقعرعدذبعلةن ظذالرنعث ظارع

مأمعنلةر، يةهذدعيالر، يذلتذزالرغا حوقذنغذحعالر، ناساراالر، : دذ اهللا تاظاال مذنداق دةيهةقتةبذ 
عيلةر  لةر(مةجذس ةنع ظاتةشصةرةس أآىم  ) ي ةن ه ع اهللا هةقعقةت ةت آىن ىن قعيام رعكالر ظىح ؤة مذش

دذ   رعص،   (حعقعرع أآىم حعقع وغرا ه عدا ت عرقة ظارعس ةش ص ذر ب ةن مةزآ ةر بعل اال مأمعنل ةنع اهللا تاظ ي
ةرنع جةننةتك  ىزعدذ  مأمعنل ا آعرض ذففارالرنع دوزاخق أرىص    )ة، آ عنع آ ة نةرس ةن هةمم ، اهللا هةقعقةت

دذر ع، )1( تذرغذحع ع  «ظئيتقعنك ارعمعز بعزن ع (صةرؤةردعض ةت آىن دذ) قعيام ث  . يعغع دعن بعزنع ظان
دذر،      أآىم قعلغذحع ل ه دذ، اهللا ظادع أآىم حعقعرع ةن ه ةقلعق بعل ارعمعزدا ه ةهؤالعنع (ظ ) خااليعقنعث ظ

  . ))2»ذربعلضىحعد
 * * * * * * *  

 ô tΒ uρ ãΝ n= øßr& £ϑ ÏΒ yì sΨ̈Β y‰ Åf≈ |¡tΒ «! $# βr& u x. õ‹ ãƒ $pκ Ïù …çµ ßϑ ó™$# 4 të y™ uρ ’ Îû !$ yγ Î/#u yz 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $ tΒ tβ% x. 

öΝ ßγs9 β r& !$ yδθè= äz ô‰ tƒ ωÎ) šÏ Í←!% s{ 4 öΝßγ s9 ’ Îû $ uŠ÷Ρ ‘$! $# Ó“ ÷“ ½z óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# ë>#x‹ tã ×ΛÏà tã ∩⊇⊇⊆∪  
نعشعنع توسقان ؤة ظذالرنع ؤةيران قعلعشقا عاهللا نعث مةسحعتلعرعدة اهللا نعث نامعنعث ياد قعل

ظذرذنغانالردعنمذ زالعم آعشع بارمذ؟ مةسحعتلةرضة ظذالرنعث صةقةت قورققان هالدعال آعرعشع اليعق 
  . 114دذحار بولعدذ) زاخ ظازابعغايةنع دو(ظاخعرةتتة حوث ظازابقا . ظعدع، ظذالر دذنيادا رةسؤا بولعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت17سىرة هةج ) 1(
  .  ـ ظايةت26 ظسىرة سةبة) 2(
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  ع توغرعسعداهمةسحعتلةردعن توسقان ؤة ظذنع بذزذؤئتعشكة ظذرذنغان آعشعنعث ضذنا
دةص بذ ظايةتتعكع مةسحعتلةردعن توسقان ؤة ظذنع ؤةيران قئلعؤعتعش ظىحىن ظذرذنغان آعشعلةر           

   .قذرةيش مذشرعكلعرع آأزدة تذتذلعدذ
نعشعنع توسقان ؤة ظذالرنع ؤةيران قعلعشقا علع نعث نامعنعث ياد قاهللا نعث مةسحعتلعرعدة اهللا

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر، ظعبنع زةيدنعث          ظذرذنغانالردعنمذ زالعم آعشع بارمذ؟ 
ة آىنعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع       عي ةيبذد ه دعنبذ آعشعلةر  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

ة آعرعش أزدة تذتذلقتعن توسمةآكعض رعكلةر آ ة . (دذعان مذش االم مةآكعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةردة     “ؤاذت ”قذربانلعقالرنع   ) آعرةلمعضةحكة مةآكعضة آعرعص بوغذزالش ظىحىن ظئلعص آةلضةن        دئضةن ي

قا  ذص(بوغذزالش ذر بول دع) مةجب ةردة بوغذزلع ذ ي االم. (ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذن ) ص تعن ب قايتعش
بعر آعشع  . هئحقانداق آعشع توسالمايدذ) يةنع هةرةمدعن(دعن عيأظاهللا تاظاالنعث بذ  «: رغامذشرعكال

ظاندعن . دةيدذ» رضةن آعشعضة يولذقسعمذ ظذنع توسعمايدذى ظألتياآع قئرعندعشعنع ظأزعنعث ظاتعسعنع   
ذالر  االمغا (ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع    :)ص ةدرع آىن ع ب ث دادعلعرعمعزن ذرذص بعزنع ز ت تاظذر( بع ) ذش

  . دةيدذآعرضىزمةيمعز، ) هةرةمضة(نع ظألتىرضةن آعشعلةر
نعشعنع توسقان ؤة ظذالرنع ؤةيران قعلعشقا عاهللا نعث مةسحعتلعرعدة اهللا نعث نامعنعث ياد قعل

 ة هةج ؤة ظأمرامغاهةرحىنكع، ظذالر :  ظعبنع زةيد مذنداق دةيدذظذرذنغانالردعنمذ زالعم آعشع بارمذ؟
ئل   ىن آ ادةمنع      قعلعش ظىح ان ظ ىللةندىرمةآحع بولغ ذنع ض ارقعلعق ظ ر قعلعش ظ االنع زعكع عص اهللا تاظ

  . تتعهةرةمضة آعرضعلع قويماي
: عدذ  ظعبنع ظةبذهاتةم، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل          

عث قئشعدا ناماز ظوقذشتعن آةبعن م مةسحعتعنعث ظعحعار صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع هةر شلعكلةقذرةي
اد :  ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع          .توستع اهللا نعث مةسحعتلعرعدة اهللا نعث نامعنعث ي
 اهللا تاظاال    نعشعنع توسقان ؤة ظذالرنع ؤةيران قعلعشقا ظذرذنغانالردعنمذ زالعم آعشع بارمذ؟ عقعل

بذ يةردة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . عنع سأآكةن ظعدعيذقعرعدا يةهذدعي ؤة خرعستعظانالرنعث قعلمعشلعر
ةر  ذالرنع ه ان ؤة ظ وغالص حعقارغ ذنعث ساهابعلعرعنع مةآكعدعن ق از ظوقذشتعن ؤة ظ ةم مةسحعتعدة نام

  . رنع ظةيعبلةشكة باشلعدعةص ظذنعثغا بذتلعرعنع ظورذنالشتذرغان مذشرعكلذتوس
مةسحعتع هةرامغا آعرعشعنع    ) باشقعالرنعث(ذالر ظ: اهللا تاظاال ظذالرنع ظةيعبلةص مذنداق دةيدذ    

ةس،    علعرع ظةم ةرامنعث ظعض حعتع ه ذالر مةس ذن؟ ظ ازاب قعلمعس قا ظ ذالرغا نئمعش ا، اهللا ظ توسذؤاتس
ئكعن    قعالر ظةمةستذر، ل ةقؤادارالردعن باش علعرع ت ةرامنعث ظعض ذنع(مةسحعتع ه ذالرنعث تولعسع ) ب ظ

يةنع آاصعرلعق بعلةن اهللا نعث (ذفرعنع ظعقرار قعلعص تذرذقلذق مذشرعكالر ظأزلعرعنعث آ ))1بعلمةيدذ
اهللا نعث مةسحعتلعرعنع   ) ظذالرنعث(، ) بعرع بعلةن سعغعشالمايدذ  -مةسحعتلعرعنع ظاؤات قعلعش بعر     

ان     ذالرنعث قعلغ ةس، ظ وغرا ظةم اؤات قعلعشع ت ذالر   ) ياخشع(ظ دذ، ظ ةللعرعنعث نةتعجعسع بولماي ظةم
ان، ناماز             . ذدوزاختا مةثضى قالعد   اهللا نعث مةسحعتلعرعنع صةقةت اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتق

دذ         اؤات قعلع علةرال ظ ان آعش قعدعن قورقمعغ ن باش ةن، اهللا دع ات بةرض ةن، زاآ حعتنع  (ظأتعض ةنع مةس ي
الؤةت          ذرظان تع ةش، ق از ظأت ق نام حعتتة داؤاملع ازعالش، مةس تذرذش، ت ش، سةرةمجانالش ت قعلع رئمون

                                                 
  .  ـ ظايةت34سىرة ظةنفال ) 1(
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 )1(، ظةنةشذالرنعث هعدايةت تاصقذحعالردعن بولذشع آأزدة تذتذلعدذ   )ش قاتارلعق ظعشالرنع قعلعدذ قعلع
          ا أز جايعغ ذربانلعقنعث ظ ذرذلغان ق ذص ت دعن ؤة تذت حعتع هةرام علةر مةس دع، س عر بول ذالر آاص ظ

لمةستعن   ظايال مأمعنلةر بولذص، سعلةر بع   -سعلةر بعلمةيدعغان ظةر    ) مةآكعدة(،  يئتعشعدعن توستع 
ظةلؤةتتة اهللا  (ظذالرنع ظألتىرىص قويذش بعلةن ضذناهقا ضعرعصتار بولذشذثالرنعث خةؤصع بولمعسا ظعدع              

ع        ةللةت قعالتت عرالرغا مذس علةرنع آاص ع ؤة س ةت قعالتت عثالرغا رذخس ة آعرعش ان )مةآكعض ، اهللا خالعغ
ع   ادةمنع رةهمعت ة(ظ ىن  ) داظعرعسعض ىزىش ظىح ةت (آعرض ةآكعنع ص علةرنع م تع س ، )هع قعلعشتعن توس

ا  ذالر ظايرعلس ةر ظ ا(ظةض عرالردعن ظايرعلس ةر آاص ةنع مأمعنل عرالرنع )ي عدعكع آاص ذالرنعث ظارعس ، ظ
  . ))2قاتتعق ظازاب بعلةن ظازاباليتتذق

 اهللا نعث مةسحعتلعرعنع صةقةت اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقان، ناماز ظأتعضةن، زاآات
يةنع مةسحعتنع رئمونت قعلعش، (شقعدعن قورقمعغان آعشعلةرال ظاؤات قعلعدذ بةرضةن، اهللا دعن با 

ارلعق  سةرةمجانالشتذرذش، تازعالش، مةسحعتتة داؤاملعق ناماز ظأتةش، قذرظان تعالؤةت قعلعش قات
ار   دعغان اهللا تاظاالغا  عرذيةنع مةسحعتلةرنع ظاؤاتالشت   )ظعشالرنع قعلعدذ   ؤة قعيامةت آىنعضة ظعمانع ب

دع قعلآعش حعتلةردعن قوغالن ذق  ععلةر مةس ةندعنمذ ظارت ذلذص يىرض تعن توس ذنعثغا آعرعش نعص ظ
ذ؟   ؤئتعش بارم ران قعلع حعتلةرنع ؤةي لةص،    ! مةس ذنع نةقعش ةنلعك ظ تذرذش دئض حعتلةرنع ظاؤاتالش مةس

رعنع سعرالص يئثعالش ظةمةس، بةلكع شذ مةسحعتتة اهللا تاظاالنع زعكعر قعلعش، اهللا تاظاالنعث بذيرذقلع        
 . رعك، بعدظةت ؤة خذراصاتلعقالردعن تازعالشتذرئظورذنالش ؤة مةسحعتلةرنع ش

 بة قازعنعدعغانلعقعغا ظالدعن بئرعلضةن خذش بئشارةت توغرعسعداعظعسالمنعث غةل
مةسجعدلةرضة ظذالرنعث صةقةت قورققان هالدعال آعرعشع اليعق ظعدع  منعثاهةر(يةنع سعلةر (

ذثالرغا  عنع قذل ئلعص بباشقذرذش ةر     ظ عرالر ه ذ آاص يعن، ظ دعن آئ ىلهع   امغا ولغان ا س ةآحع بولس آعرم
  . ظارقعلعق ؤة سعلةرضة تألةشكة تئضعشلعك بولغان تألةمنع تألةص آعرعدذ

شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةآكعنع آاصعرالرنعث قولعدعن ظئلعص بعر يعلدعن آئيعن يةنع                   
 بذ يعلدعن آئيعن مذشرعكالرنعث هةج !ضة قذالق سئلعثالرسأزىم«:  يعلع معنا تئغعداـ 9هعجرعيةنعث 

بعر آعشع    . آةبعنعث ظةتراصعنع يالعثاح هالةتتة تاؤاص قعلعشقا بولمايدذ             . قعلعشعغا يول قويذلمايدذ    
  . دةص جاآارالشقا بذيرذدع» بعلةن تىزىلضةن آعلعشعم بولسا ظذنعث ؤاقتع توشقعحعال ظةمةل قعلعنعدذ

ظع  : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ      .  ظايعتعضة ظاساسةن بولدع   تأؤةندعكعاالنعث  بذ جاآارالش اهللا تاظ   
ةر  رعكالر ! مأمعنل انلعقلعرع   (مذش ذزذق بولغ ادع ب ذالرنعث ظئتعق انلعقلعرع ؤة ظ ار قعلغ ع ظعنك اهللا ن
ةقةت نعجعستذر، مذشذ يعلدعن  ) ظىحىن ةنع هعجرعيعنعث (ص دعن- 9ي ذالر مةسجعدع )  يعلع يعن ظ آئ

يةنع اهللا تاظاال   )3()يةنع هةج قعلمعسذن، ظأمرة قعلمعسذن    (يئقعنالشمعسذن  ) يةنع هةرةمضة (هةرامغا  
حعت  ةرةم مةس دة ه ذددةت ظعحع ئقعن م ذالرنعث ي حعتلةرنع قايتذرعظ قا مةس اردةم عغؤئلعشذ ؤة باش ا ي

دذ دذ  . بئرع ار قعلعص بئرع دا خ ذالرنعث ظالدع ةرةم مةسحع . مذشرعكالرنع ظ رع ه تعضة مذشرعكالردعن بع
ؤئتعشع  ىرىآعرمةآحع بولسا، ظةضةر مذسذلمان بولمعسام مذسذلمانالر مئنع تذتذص جازاالش ظىحىن ظألت   

دذق دئضةن خعيال بعلةن مةسحعتكة قور،مذمكعن ان هالعتعدة آعرع ذ اهللا تاظاالنعث مذسذلمانالرغا . ق ب
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر18 ـ 17سىرة تةؤبة ) 1(
  .  ـ ظايةت25سىرة فةتعه ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة تةؤبة ) 3(
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ذش خةؤ  ةن خ دعغانلعقعغا بةرض ة قازعنع دة غةلعب ذددةت ظعحع ئقعن م ذالرنعث ي دذرظ ذ . عرع اال ب اهللا تاظ
 .ؤةدعسعنع ظورذنالص يذقعرعدا سأزلةص ظأتكةندةك هةرةم مةسحعتعضة مذشرعكالرنعث آعرعشعنع توستع          

  قعلعص قالماسلعقعغا  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةرةب يئرعم ظارعلعدا ظعسالم دعنعدعن باشقا دعننعث    
 -اهللا تاظاالغا شىآرع . ؤئتعشنع بذيرذدعىحىرة آؤة ظةرةب ظارعلعدعن يةهذدعيالر بعلةن خرعستعظانالرنع

ىتىن ظعنسانالرغا خذش بئشارةتحع ؤة    عنعث هأرمعتع ؤة ص بذالرنعث هةممعسع هةرةم مةسحعتع ظةتراص
بذ  . ظاضاهالندذرغذحع بولذص، ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةر حعققان ظورذننع صاآعزالش ظىحىندذر        ) دوزاختعن(

. بئرعلعدذ ا قاراص  عغحىنكع، هةر قانداق جازا قعلغان ظعش         . علعقعدذرظذالرنعث دذنيادا آأرضةن رةسؤاح   
أزلعرع مةسحعتكة      ذالر ظ يعن ظ دع، آئ عغان ظع ةرةم مةسحعتعضة آعرعشعدعن توس ةرنع ه ذالر مأمعنل ظ

أزلعرع   . ظذالر مأمعنلةرنع مةآكعدعن قوغالص حعقارغان ظعدع       . آعرعشتعن توسالدع  دعن مةآكع آئيعن ظ
  . قوغالص حعقعرعلدع

 ا وث ظازابق ة ح ا (ظاخعرةتت ةنع دوزاخ ظازابعغ دذ ) ي ار بولع ةبعنعث    دذح ذالرنعث آ ةنع ظ  ي
ةنلعكع أرمعتعنع تأآك ذنعث ،ه عغا ظ اال ظةتراص اجعتعنع اهللا تاظ ةص ه ذتالرنع تعكل عدعن دعن ب  باشقعس

ذنع يالعتعل ةنلعكع ؤة ظ ار  عض ازاب ب اتتعق ظ ة ق ىن، ظاخعرةتت انلعقع ظىح اؤاص قعلغ اح ت تة هةدعس. ث
  .  تعلعضةن مةزمذنالر بارهدذنيانعث رةسؤاحعلعقعدعن ؤة ظاخعرةتنعث ظازابعدعن صانا

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرتانعث مذن ع ظ را ظعبن ةد، بذس ام ظةهم ةيغةمبةر .ظعم  ص
هةممة ظعشالردا بعزنعث آئيعنلعكعمعزنع ياخشعالص بةرضعن بعزنع ! صةرؤةردعضارعمظع «: ظةلةيهعسساالم

  .  دةص دذظا قعالتتع)1(»نيانعث رةسؤاحعلعقع ؤة ظاخعرةتنعث ظازابعدعن ساقلعغعندذ
 * * * * * * *  

 ¬! uρ ä−Í ô±pRùQ $# Ü> Í øópRùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµô_ uρ «! $# 4 χ Î) ©! $# ììÅ™ üρ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊇⊇∈∪   

قايسع تةرةصكة يىزلةنسةثلةرمذ، ظذ اهللا نعثدذر، ) يةنع صىتىن يةر يىزع(مةشرعقمذ، مةغرعبمذ 
هةقعقةتةن ) نعث مةغصعرعتع(اهللا . دذر) يةنع سعلةرضة ظعختعيار قعلغان قعبلعسع (اهللا نعث تةرعصع 

  . 115هةممعنع بعلضىحعدذر) اهللا(آةثدذر، 
  نامازدا قعبلة تةرةصكة يىز آةلتىرىش توغرعسعدا

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ ظايةتت اال ب دعن اهللا تاظ اهابعلعرعغا مةآكع ذنعث س  ؤة ظ
ةنلعكععحعقعر ايرعلعص     ؤةؤئتعلض دعن ظ دعغان يةرلعرع از ظوقذي حعتعدعن ؤة نام ث مةس  ظأزلعرعنع

ةنلعكع ىنآةتك ةردع ت  ظىح ةللع ب دا     . ةس ة ظالدع دا آةب دعكع حئغع االم مةآكع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
عمذ  تعندعكع (تذرس از ظو   ) صةلةس اراص نام كة ق ذيتتع بةيتذلمذقةددةس ذ    . ق دعن آئيعنم ة بارغان مةدعنعض

ظاندعن اهللا تاظاال ظذنع آةبة تةرةصكة قاراص       .  ظاي ناماز ظوقذدع    17 ياآع   16بةيتذلمذقةددةسكة قاراص   
  . ظوقذشقا بذيرذدع

اهللا نعثدذر، ) يةنع صىتىن يةر يىزع(مةشرعقمذ، مةغرعبمذ : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
. دذر) يةنع سعلةرضة ظعختعيار قعلغان قعبلعسع(ةنسةثلةرمذ، ظذ اهللا نعث تةرعصع قايسع تةرةصكة يىزل

  . هةقعقةتةن آةثدذر) نعث مةغصعرعتع(اهللا 

                                                 
  . »عنخعزيعددذنيا ؤة ظازابعلظاخعرةظالالهذممة ظةهسعن ظاقعبةتةنا فعلظذمذرع آذللعها، ؤةظةجرنا م«) 1(
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ة،    ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ذمانعث   ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن
دذ أآىم، ق  : قعلع دعن قالغان ه ذص ظةمةل دا بعرعنحع بول دذر قذرظان ة توغرعسعدعكع هأآىم داق . عبل بذن

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة بارغاندا، مةدعنة       ) يةنع قعبلعنعث ظأزضعرعشع  (بولذشتعكع سةؤةب   
اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع بةيتذلمذقةددةسكة . ظاهالعلعرعنعث ظعحعدة يةهذدعيالرمذ بار ظعدع

اراص  قا (ق از ظوقذش ذيرذدع) نام ةن (. ب ذنعث بعل ةتتع    ) ب ذص آ ال بول ةك خذش ذدعيالر ب ع،  (.يةه حىنك
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةيتذلمذقةددةس تةرةصكة        .) قعبلعسع ظعدع   مذبةيتذلمذقةددةس يةهذدعيالرنعث 

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قعبلعسع .)ناماز ظوقذدع(قاراص بعر نةححة ظاي 
ةبعنع( أرةتتع ياخش) آ ىن (ع آ ذنعث ظىح ص    ) ش ا قعلع ا دذظ االم، اهللا تاظاالغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

 بولذشعنع  ث قعبلة ةآةب (بعز سئنعث     : ظاسمانغا قارايتتع، ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع        
عغان سئنع حوقذم سةن ياقتذرعد    .  قايتا ظاسمانغا قارعغانلعقعثنع آأرىص تذرذؤاتعمعز     -قايتا  ) تعلةص

قةيةردة !) ظع مأمعنلةر . (يىزىثنع مةسجعدع هةرام تةرةصكة قعلغعن    ) نامازدا. (قعبلعضة يىزلةندىرعمعز 
  . )1(يىزىثالرنع مةسجعدع هةرام تةرةصكة قعلعثالر) نامازدا(بولماثالر 

ةآلعنعص    ذدعيالر ش ةرتكةنلعكعدعن يةه كة ظأزض ة تةرةص ع آةب ذلمانالرنع، قعبلعن عرعكعمذس   ظعلض
ىز ظأرىقعبلع ة ي دذتكةندعن نئم اال . دذ؟ دةي دعن اهللا تاظ ة ظان ذ هةقت دذب داق دةي رعقمذ، : مذن مةش

  . اهللا نعثدذر) يةنع صىتىن يةر يىزع(مةغرعبمذ 
كة يىزلةنسةثلةرم ع سقايسع تةرةص ذ اهللا نعث تةرعص ان (ذ، ظ ار قعلغ ة ظعختعي ةنع سعلةرض ي
بذ ظايةتنعث  هةممعنع بعلضىحعدذر) اهللا( آةثدذر، هةقعقةتةن) نعث مةغصعرعتع(اهللا . دذر) قعبلعسع

:  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثمةنعسع هةققعدة ظعكرعمة 
اهللا تاظاالنعث قعبلعسع   ) شذ تةرةصتة  (قايسع تةرةصكة يىزلةنسةثلةر مةيلع شةرق ياآع غةرب بولسذن           

  . بار
قةيةردة بولذثالر سعلةرنعث يىزلعنعدعغان    : ع هةققعدة مذجاهعد مذنداق دةيدذ    بذ ظايةتنعث مةنعس  

اهللا تاظاال بذ ظايةتنع آةبة تةرةصكة يىزلعنعشنع صةرز قعلعشتعن بذرذن حىشىرضةن،      . قعبلةثلةر آةبعدذر 
  . دئضةن آأز قاراشمذ بار

دذ  داق دةي ةر ظىستعدة آئ : ظعبنع جةرعر مذن ةت سةص ذ ظاي العمالر ب ةزع ظ ذرذش ب اآع ظ ان ي تعؤاتق
ان آعشع   ذماقحع بولغ از ظوق لة نام ة نةص اآع قورقذنحلذق هالةتت ان ؤة ي ةيلع شةرققةقعلعؤاتق اآع  م  ي

  .  دةيدذ،تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذسا رذخسةت قعلعنعدذ دةص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا حىشكةن غةرب
اراص مئث    كة ق ذغع قايسع تةرةص ةرنعث معنضةن ظذل ع ظأم اراص   ظعبن كة ق ذ تةرةص ا ش ان بولس عؤاتق

دع    ةت قعلعن دعغانلعقع رعؤاي از ظوقذي لة نام ذنداق    . نةص االمنعث ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ظ
  . قعلعدعغانلعقعنع دةص بةرضةن ظعدع

 قايسع  حظعبنع ظأمةردعن قورقذن  :  نافعظنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ،ظعمام بذخارع 
ظاندعن  . دذ؟ دةص سورالسا، ظذ، نامازنع سىصةتلةص بئرةتتع      لع ع ظوقذ زعح نام كةندة قورقذن هالةتكة يةت 

ظةضةر قورقذنح بذنعثدعن ظئشعص آةتسة قعبلعضة يىز آةلتىرىثالر ياآع آةلتىرمةثالر مئثعؤئتعص ياآع        
دذ   اثالر بولع از ظوقذس ذالقلعق نام ع،ظ افعظ.  دةيتت ةر : ن ع ظأم ةن ظعبن ةيغةمبةر  نعث م ذنع ص ب

  .  دئدع،مدعن ظاثلعغانلعقعغا ضذمان قعلمايمةنظةلةيهعسساال
                                                 

   ظايةتنعث بعرقعسمع-144سىرة بةقةرة ) (1
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بذ ظايةتنع يةنة، قاراثغذ آئحعسع ياآع بذلذتلذق آىنع ؤة ياآع باشقا سةؤةبلةر بعلةن قعبلعنع       
دعغانلعقع         ث دذرذس بولع عنعث نامعزعنع ذغان آعش از ظوق اراص نام كة ق قا تةرةص اي باش ةرةز قعاللم ص

  . مذ بار قاراشالر-توغرعسعدا حىشكةن دئضةن آأز 
بنعث ظارعلعقعدا بولعدعغانلعقع ةرنعث قعبلعسعنعث شةرق بعلةن غةرمةدعنعدعكع آعشعل

  توغرعسعدا
ذهىرةير      ةردةؤع، ظةب ع م ةآرع ظعبن افعز ظةبذب دة ه ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذ ب ة رةزعيةلاله

ذ دذ  ظةنه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: دعن ص ام ؤة مةدعن ، ش
. »)يةنع ظذالرنعث قعبلعسع جةنذبتعدذر(ظعراقلعقالرنعث قعبلعسع شةرق بعلةن غةربنعث ظارعلعقعدعدذر 

د  ةنعنع آىحلةن ذ م دذ  ىرىب ةت قعلع داق دةص رعؤاي ة مذن ع ماج ةن ظعبن زع بعل ةن «: ص تعرمع شةرق بعل
  . »غةربنعث ظارعلعقع قعبلعدذر

 هةممعنع بعلضىحعدذر) اهللا (هةقعقةتةن آةثدذر،) نعث مةغصعرعتع(اهللا  بذ ظايةتنعث مةنعسع
دذ    داق دةي ةرعر مذن ع ج دة ظعبن ة    : هةققع ة بةندعلةرض ةمعتع هةمم ئخعلعقع ؤة مةره ث س اهللا تاظاالنع

  . آةثرعدذر
ىحعدذر ذحع    بعلض ص تذرغ لعرعنع بعلع ان ظعش ةرنعث قعلعؤاتق اال بةندعل ةنع اهللا تاظ اهللا . ي

  .  نةرسة مذستةسنا ظةمةستاظاالنعث بعلعشعدعن هئح بعر
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% uρ x‹ sƒ ªB $# ª! $# # V$ s!uρ 3 … çµsΨ≈ ys ö7 ß™ ( ≅ t/ … ã&©! $ tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( @≅ ä. …ã& ©! tβθçF Ï⊥≈ s% ∩⊇⊇∉∪ ßìƒÏ‰ t/ 

ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( # sŒÎ) uρ # |Ós% #X ö∆r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ …ã& s! ä. ãβθä3uŠsù ∩⊇⊇∠∪   

ظذالرنعث (اهللا . دةيدذ» اهللا نعث بالعسع بار«): يةنع يةهذدعيالر، ناساراالر، مذشرعكالر(ظذالر 
صاآتذر، ظذنداق ظةمةس، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنعث ) ضذمان قعلغان نةرسعسعدعن 

ر ؤة زئمعننع يوقتعن بار اهللا ظاسمانال .116هةممعسع اهللا نعثدذر، هةممعسع ظذنعثغا بويسذنغذحعدذر
 دة، ظذ -دةيدذ ) »آةلؤذجذتقا «(بعر ظعشنع ؤذجذتقا آةلتىرىشنع ظعرادة قعلسا . قعلغذحعدذر

  . 117ؤذجذتقا آئلعدذ
  اهللا تاظاالنعث بالعسع بار دئضةنلةرضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 

تعلةرنع اهللا تاظ   ةردة صةرعش قا ظايةتل دعن باش ةت ؤة ظذنعث ذ ظاي ان  ب رع دةص قارعغ ث قعزلع االنع
  .  ؤة ظةرةب مذشرعكلعرعضة رةددعية بئرعشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، يةهذدعيخرعستعظان

عنع بايان قعلعص اهللا تاظاال  كبالسع بار دةص قعلغان دةؤاسعنعث يالغان ظعكةنلع   اهللا نعث  ثظذالرنع
ظذالرنعث قعلغان ( يةنع اهللا تاظاال رصاآتذ) ظذالرنعث ضذمان قعلغان نةرسعسعدعن(اهللا : مذنداق دةيدذ
  . صاآتذر) سأزلعرعدعن
 ظذنداق ظةمةس، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنعث هةممعسع اهللا نعثدذر، هةممعسع

بةلكع ظاسمان زئمعن . يةنع سعلةر بوهتان قعلعص، تذقذص حعققاندةك ظةمةس ظذنعثغا بويسذنغذحعدذر
عدار   دعكع ظعض ذنعث ظعحع تذر  ؤة ظ ا خاس اننع   .حعلعق اهللا تاظاالغ أزع خالعغ تعدة ظ ذقاتلعرع ظىس  مةخل
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ظعشلعرعنع، ظأمىرعنع،   (ق بةرضىحعسع، ظذالرنعث      عاهللا تاظاال ظذالرنعث ياراتقذحعسع، رعز    . قعلغذحعدذر
ع ىحع، ) رعزقعن علةرنع    (ظألحعض ذ نةرس ذن دةص ظ علةردعن صايدعالنس ارلعق نةرس دىرىص  ) ب ذالرغا آأن ظ

هةممعسع اهللا نعث بةندعسع ؤة قذلع   ) ظعنسان، صةرعشتة ؤة جعنالرنعث  (ذالرنع ماثدذرغذحع   بةرضىحع، ظ 
تعلةر اهللا تاظاال   ص صةرعش داق قعلع ا، قان ذن  تذرس ذص قالس ث بالعسع بول ةيعب    (!نع ارلعق ظ اال ب اهللا تاظ

اهللا تاظاال  . باال دئضةن ظعككع ظوخشاش نةرسعنعث ظارعلعقعدعن ؤذجذتقا آئلعدذ    ).نوقسانالردعن صاآتذر 
ةمراهع    ال ه اآع ظاي ئرعكع ؤة ي ر ش اآع بع ع ي ر ظوخشعش داق بع دا هئحقان دا ؤة حوثلعقع آاتتعلعقع

  بولمعسا قانداق بولذص ظذنعث بالعسع بولسذن؟ 
اهللا ظاسمانالرنع ؤة يةرنع ظأرنةآسعز ياراتقذحعدذر، اهللا نعث      : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     

ا، ق   وق تذرس ذنع ي عنع اهللا        خوت ة نةرس ان، هةمم عنع اهللا ياراتق ة نةرس ذن؟ هةمم ع بولس ذ بالعس انداقم
ار   «: ظذالر )1( ظوبدان بعلضىحعدذر    شىبهعسعز قةبعه  -سعلةر شةك   . دئيعشتع » اهللا نعث بالعسع ب

دعثالر   أزنع قعل ر س أزنعث  . بع ذ س دعن(ب رعلعص     ) يامانلعقع ةر يئ ةتكعلع، ي ارحعلعنعص آ مانالر ص ظاس
ار        . تاغالر ضذمران بولذص آةتكعلع تاس قالدع   آةتكعلع،   بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر اهللا نعث بالعسع ب

دع ا اليعق ظةمةستذر . دةص دةؤا قعل ذش اهللا غ ذص  . بالعسع بول دة بول ا بةن دا اهللا غ ظاسمانالردا ؤة زئمعن
عدع ؤة سانعنع  شىبهعسعزآع، اهللا ظذالرنع تولذق ظعضةلل-شةك . بويسذنمايدعغان هئح مةخلذق يوقتذر

دع  ةل بعل دذ    . مذآةمم ةنها آئلع اهعغا ت ث دةرض ع اهللا نع ذالرنعث هةممعس ع ظ ةت آىن ع )2( )قعيام ظ
ةد ذ  !) مذهةمم ع، ظ ردذر-ظئيتقعنك دذر  .  اهللا بع ا موهتاج ة اهللا غ ةس،   . هةمم قانمذ ظةم اال تاص اهللا ب

  . ))3هئح آعشع ظذنعثغا تةثداش بواللمايدذ. تذغذلغانمذ ظةمةس
يةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعمام بذخارع، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن صةيغةمبةر                بذ ظا 

دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذ «: ظةلةيهعسساالمنعث مذن داق دةي اال مذن ادةم بالعسع : اهللا تاظ ظ
تعلالشقا  ظذ مئنع تعللعدع، مئنع      . يوق ظعدع ) هةققع(مئنع يالغانحع قعلدع، ظذنداق قعلعشقا ظذنعث       

بذرذنقعغا ظوخشاش ) عنظألضةندعن آئي(ظذنعث مئنع يالغانحع قعلغعنع مئنعث ظذنع . هةققع يوق ظعدع
ظذنعث مئنع تعللعغعنع ظذنعث     . مان قعلغانلعقعدذر ذ ض ئتعدعغانلعقعغامضة قذدرعتعمنعث ي ىتعرعلدىرىش

العلعق بولذشتعن    مةن ظأزةمضة ظاياللعق بول. بالسع بار دئضةن سأزعدذر   ) اهللا تاظاالنعث ( ذشتعن ياآع ب
   .»صاآتذرمةن

اهللا تاظاالدعنمذ ظاثلعغان ظةزعيةتكة «: يةنة بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ
وق ذالرغا رعزعق بئرعص. سةبعرلعكرةك بعر زات ي اال ظ ذالرنع خاتعرجةم ؤة ،اهللا تاظ  ساالمةت تئنعنع ظ

  . »)دةؤا قعلدع(بالعسع بار دةص قعلسعمذ، ظذالر اهللا تاظاالنعث 
  دعغانلعقع توغرعسعداعبارلعق مةؤجذداتنعث اهللا تاظاالغا بويسذن

هةممعسع ظذنعثغا بويسذنغذحعدذر  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة آأصلعضةن ظالعمال ظأزعنعث
ذرعغا قويدع-آأز  ةر مةنا جةهةتتعن بعرع .  قاراشلعرعنع ظوتت ذنعثغا بئرعلضةن تةبعرل  بعرعضة -ب

دذ  ئقعن آئلع دنعث   . ي ع مذجاهع أزلةرنعث يعغعندعس ذ س ذنغذحع   :ب ذنعثغا بويس ذدات ظ ارلعق مةؤج  ، ب
  . دئضةن سأزعدذر

                                                 
  .  ظايةت-101 سىرة ظةنظام -)1(
  عحة كتة ظاي– 95 ــــ 88 سىرة مةريةم -)2(
  . تضعحةة ـ ظاي4 ــــ 1سىرة ظعخالس ) 3(
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دذ   ىك بولع ع تىرل ذرع دةص ظعكك ارع ؤة مةجب ذنذش ظعختعي داق . بويس ة مذن ذ هةقت اال ب اهللا تاظ
دذ ةر  : دةي مانالردعكعلةر ؤة زئمعندعكعل ا  (ظاس تعلةر، ظعنس ةنع صةرعش نالري ارع ؤة ) نالر ؤة جع ظعختعي

ذندا اهللا ذري يوس ةن  مةجب ذنعدذ، ظةتعض ا بويس امدا -غ ىردة( ظاخش ق ت ةنع داؤاملع ذالرنعث ) ي ظ
  . ))1سايعلعرعمذ بويسذنعدذ

  توغرعسعدا  دئضةن سأزنعث مةنعسع »بةدعيظ«ظايةتتعكع 
اهللا ظاسمانالر ؤة زئمعننع يوقتعن بار قعلغذحعدذر ظاسمان زئمعننع بذنعثدعن يةنع اهللا تاظاال 

دذر  ة ياراتقذحع ةدعيظ. (ظعلضعرع تةثدعشع بولمعغان هالةتت قتعن ذنعث مةنعسع بعر نةرسعنع يوقل  )ب
  . صةيدا قعلغذحع دئضةن بولعدذ

اآتذر    : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ       . اهللا تاظاال بالعسع بولذشتعن ص
ظاسمان زئمعندعكع هةممة نةرسة اهللا تاظاالنعث بعرلعك . ةرسعنعث ظعضعسعدذر زئمعندعكع ن-ظذ ظاسمان 

ذن     ا بويس دذ ؤة اهللا تاظاالغ ذؤاهلعق بئرع ا ض دذ عؤة بارلعقعغ رار قعلع ذ   . دعغانلعقعنع ظعق اال ظ اهللا تاظ
دذر ار قعلغذحع وقتعن ب ذ بولسا اهللا تاظاالنعث ظاسمان . نةرسعلةرنعث هةممعسعنع ي  زئمعننع يوق -ب

حع بولعدعغان آعشع، خرعستعظانالر   ه بعر ضذؤا-ةردعن ياراتقانلعقعغا ظعنسانالرنعث ظعحعدعن بعردعن   ي
دىر    ة بعل ةنلعكعنع بةندعلعرعض االم ظعك ا ظةلةيهعسس ان ظعس ع دةص قارعغ ث بالعس ص ىاهللا تاظاالنع

مان   دذر ؤة ظاس االمنع     -قويغانلعقع ا ظةلةيهعسس ان زات، ظعس ار قعلغ وقتعن ب ع ي ذدرعتع   زئمعنن أز ق ظ
  . بعلةن ظاتعسعز ياراتقانلعقعنع ظذقتذرذص قويغانلعقعدذر

 دة، ظذ ؤذجذتقا -دةيدذ ) »ؤذجذتقا آةل«(بعر ظعشنع ؤذجذتقا آةلتىرىشنع ظعرادة قعلسا 
دذ اال آئلع ذ  اهللا تاظ دذ    ب ان قعلع ةنلعكعنع باي ذدرةتلعك زات ظعك ايعتع ق ث ناه ةردة ظأزعنع ر  . ي ذ بع ظ

دعر(نةرسعنع  ىتىص) دةتةق ةن    ،ص ول دئض ذنعثغا ب دعال ظ ر قئتعم ا بع ذتقا آئلعشعنع خالعس ذنعث ؤذج  ظ
  .  بويعحة بولعدذهعشعبذيرذقنع بئرعدذ، شذ هامانال اهللا تاظاالنعث خا

دذ ة مذنداق دةي ذ هةقت اال ب ذنعثغا ) يارعتعشنع(اهللا بعرةر شةيظعنع : اهللا تاظ ظعرادة قعلسا، ظ
ةل« ذتقا آ دذ » ؤذج ذ-دةي دذ دة، ظ ذتقا آئلع ةآحع   )2(  ؤذج ذتقا آةلتىرم ةيظعنع ؤذج رةر ش ز بع بع

ذنعثغا اق، ظ ةل«: بولس ذتقا آ ز » ؤذج دذ-دةيمع ذتقا آئلع ذ ؤذج ةيظعنع )3( ) دة، ظ رةر ش بع
آأزنع يذمذص ظاحقاننعث ظارعلعقعدا      ) ظذ (بعزنعث ظةمرعمعز صةقةت بعر سأزدذر،        ) ياراتماقحع بولساق 

دذ( اال    اهللا ت)4()ظورذنلعنع ذنعث اهللا تاظ انلعقعنع ؤة ظ انع ياراتق ةن ظعس أزع بعل ةن س ول دئض اال ب اظ
ةتتع   انلعقعنع آأرس دةك بولغ دذ    . خالعغان داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ث   : اهللا تاظ عزآع، اهللا نع شىبهعس

) يةنع ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث  (ظادةمنعث  )ظذ ظاتعسعز يارعتعلغانلعقتعن    (نةزعرعدة ظعسانعث معسالع    
اراتتع، ظاندعن ظذنعثغ    )  ظانعسعز-ظاتا (ظادةمنع اهللا  . سالعغا ظوخشايدذ مع راقتعن ي ؤذجذتقا  «: اتذص

ةل دع » آ دع  -دئ ذتقا آةل ةرلعك     ( دة، ظذؤذج عدعن ظةجةبلعن ث ظعش ع ظادةمنع انعث ظعش ظعس
  . )5()ظةمةس

                                                 
  .  ـ ظايةت15سىرة رةظد ) 1(
  .  ـ ظايةت82سىرة ياسعن ) 2(
  .  ظايةت ـ40سىرة نةهل ) 3(
  .  ـ ظايةت50سىرة قةمةر ) 4(
  .  ـ ظايةت59سىرة ظال ظعمران ) 5(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 198                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 * * * * * * *  
 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ Ÿωöθ s9 $ uΖßϑ Ïk= s3 ãƒ ª!$# ÷ρ r& !$sΨ Ï? ù' s? ×πtƒ# u 3 y7 Ï9 ẍ‹ x. tΑ$s% šÏ% ©!$# ÏΒ ΝÎγ Ï= ö7 s% Ÿ≅÷W ÏiΒ 
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اهللا نئمة ظىحىن بعز بعلةن سأزلةشمةيدذ ؟ ياآع «): يةنع قذرةيش آاصعرلعرع(بعلمةيدعغانالر 

دذ؟ ) راست صةيغةمبةرلعكنعث دةلعلع سىصتعدة (حىن بعزضة مة ظى ئن رةر مأجعزة آةلمةي دذ » بع . دةي
شذنداق سأزنع قعلغان ظعدع؛ ظذالرنعث دعللعرع بعر ) صةيغةمبةرلعرعضة(ظذالردعن بذرذن ظأتكةنلةرمذ 

ظىحىن قةؤم ) يةنع هةقعقةت ظعزدةيدعغان(ظايةتلعرعمعزنع جةزمةن ظعشعنعدعغان .  بعرعضة ظوخشايدذ-
  . 118هةقعقةتةن بايان قعلدذق

 مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث      مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق    
سةن ظةضةر  !رافعظة ظعبنع هىرةيمعلة دئضةن يةهذدعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظع مذهةممةد   : قعلعدذ

 ظاثلعغذدةك قعلعص   زبع ظذ،  اهللا تاظاالغا دئضعن،   ث، ر بولساصعدعن ظةؤةتعلضةن صةيغةمبة  عاهللا تاظاال تةر  
دذ  ذن دةي أزلةص بةرس ذنعث. س ةنش دع    بعل ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب دعغانالر  . اهللا تاظ ةنع (بعلمةي ي

راست (مة ظىحىن بعزضة ئاهللا نئمة ظىحىن بعز بعلةن سأزلةشمةيدذ ؟ ياآع ن«): قذرةيش آاصعرلعرع
 بذ ظايةت هةققعدة ظةبذظالعية، دةيدذ »بعرةر مأجعزة آةلمةيدذ؟) ع سىصتعدةصةيغةمبةرلعكنعث دةلعل

دذ    داق دةي ارلعقالر مذن ةتادة ؤة سذددع قات ةس، ق ع ظةن يظ ظعبن ذ  : (رةبع االمغا ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  . ظةرةبنعث آاصعرلعرع ظعدع) سأزنع دئضةنلةر

 ق سأزنع قعلغان ظعدع شذندا) صةيغةمبةرلعرعضة(ظذالردعن بذرذن ظأتكةنلةرمذ    بذ ظايةتتة
ذ  أزدة تذت تعظانالر آ ذدعي ؤة خرعس أزنع   . (دذرلغانالر يةه ذ س االمغا ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرةب ) ص ظ

  .  دئضةن آعشعلةرنعث سأزعنع تأؤةندعكع ظايةتلةر آىحلةندىرعدذ،مذشرعكلعرع دئدع
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرغا : اهللا تاظ ةد ظةلةيه(ظ ت  مذهةمم االمنعث راس عسس

عتعدعغان   ةيغةمبةرلعكعنع آأرس دا،     ) ص ةن حاغ أجعزة آةلض رةر م ذالر (بع ة   ) ظ ة صةيغةمبةرلةرض بعزض
عحة    أجعزة بئرعلمعض ةن م ذنعثغا(بئرعلض دذ  ) ظ ةنمةيمعز، دةي عز ظعش ةيغةمبةرلعك . هةرض اهللا ص

) بذ ( ظوبدان بعلعدذ،   )يةنع آعمنعث ظذنعث ظةهلع بولعدعغانلعقعنع(ؤةزعصعسعنع قةيةرضة ظورنعتعشنع   
أزلعرع ظ ذناهكارالر ظ ة عض لةتكةن هعيل ذققا ؤة   -ش اهعدا خورل ث دةرض ةيلعدعن اهللا نع ةر تىص  معكعرل

دذ ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق ع)1( ق ذالر ظئيتت ذالقنع  «: ظ ر ب تعدعن بع ةر ظاس ة ي ةن بعزض اآع س ت
ةنمةيمعز    عز ظعش اثا هةرض ة س دذرذص حعقارمعغعح ئنعث ، ظئتعل اآع س اللعق ؤة  ي ق، ت  خورمعلع

دعغان بعر بئغعث بولسذن ئقعص تذرع اآع سةن ظئيتقاندةك ظىستعمعزضة . ظوتتذرعسعدعن ظأستةثلةر ظ ي
ضذؤاهحع قعلعص اهللا نع ؤة    ) صةيغةمبةرلعكعثضة ( صارحة قعلعص حىشى رضعن، ياآع        -ظاسماننع صارحة   

) شوتا بعلةن(يىث بولسذن، ياآع سةن    ياآع سئنعث ظالتذندعن ظأ   . صةرعشتعلةرنع ظالدعمعزغا آةلتىرضعن  
اآع    ن، ت مانغا حعققع ةنلعكعث     (ظاس ةيغةمبعرع ظعك ع ؤة ص ذنعث بةندعس ئنعث ظ عدعن س اهللا تةرعص

ان ا   ) يئزعلغ مانغا حعققانلعقعثغ ئنعث ظاس عحة س ئلعص حىشمعض ابنع ظ ر آعت دعغان بع ز ظوقذياالي بع
اهللا صاآتذر، مةن صةقةت بعر صةيغةمبةر  «،  ظئيتقعنكع) ظذالرغا! ظع مذهةممةد . (»هةرضعز ظعشةنمةيمعز 

                                                 
  .  ـ ظايةت124سىرة ظةنظام ) 1(
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ادةم بعرةر مأجعزة آةلتىرةلمةيدذ            (ظعنسانمةن   بعزضة مذالقات   1( (»)اهللا نعث ظعزنع بولمعسا هئح ظ
نئمعشقا بعزضة صةرعشتعلةر حىشىرىلمةيدذ، ياآع      «): يةنع مذشرعكالر ( بولذشنع ظىمعد قعلمايدعغانالر  

قا( ز نئمعش ارعمعزنع ) بع ةيمعزصةرؤةردعض ة   )2( دئيعشتع» آأرم ةر آعشع ظأزعض ذالردعن ه ةلكع ظ ب
دذ    عنع خاالي علةر بئرعلعش ذق سةهعص ل    (ظوح االمغا نازع ةد ظةلةيهعسس ث مذهةمم ذالر اهللا نع ةنع ظ ي

  . )3()قعلعنغان آعتابعدةك آعتاب نازعل قعلعنعشعنع تةمة قعلعدذ
عرلعقعنع بعلد  بذ ظايةتلةردعن باشقا نذرغذنلعغان ظةرةب مذشرعكلعرعنعث           دعغان ظايةتلةر  ع رىآاص

ار أزدة تذتذل      . (ب عرلعرع آ ةرةب آاص ة ظ ع ظايةتت ذ تىردعك ةر ب ذ ظايةتل ةنع ب علةرنعث  عي ةن آعش دذ دئض
دىردذ ةرةب مذشرعكلعرعنعث ) سأزعنع آىحلةن ةن قارشعلعش (ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعل ؤة ) ععشص

ةر عظذالرنعث ظعلضعر  ةيغةمبةرلةردعن(كع ظىممةتل ظأزلعرعنعث هاجعتع يوق نةرسعنع )  سورعغاندةكص
ذرلذقع ؤة   ذالرنعث آذص ة ظ ان نةرس ة بولغ ورعغانلعقعغا تىرتك االمدعن س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  . جاهعللعقعدذر
عر  اال ظعلض دذ    عاهللا تاظ داق دةي عدا مذن ورعغانلعقع توغرعس وظال س اب  : كعلةرنعث س ةهلع آعت ظ

ةندعن ظأزلعرعضة ظاسماندعن بعر آعتاب حىشىرىشنع سورايدذ، ظذالر         س) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر   (
 ))4دئضةن ظعدع   » عزضة اهللا نع ظاصظاشكارا آأرسةتكعن        ب«: مذسادعن بذنعثدعنمذ حوثراقعنع سوراص    

 دة، - دئدعثالر» اهللا نع ظوصظوحذق آأرمعضعحة ساثا هةرضعز ظعشةنمةيمعز ! ظع مذسا «: ظأز ؤاقتعدا 
   .)5(آأرىص تذرغعنعثالر هالدا سعلةرنع حاقماق سوقتع) ولغان ظازابنعسعلةرضة نازعل ب(

بعرعضة ظوخشايدذ- ظذالرنعث دعللعرع بعر   يةنع ظةرةب مذشرعكلعرعنعث دعللعرع آذصذرلذق
  . ؤة قارشعلعشعشتا بذرذن ظأتكةن آعشعلةرنعث دعللعرعغا ظوخشاص آةتتع

عن ظعلضعرعكع ظىممةتلةرمذ شذنداق ظعدع، ظذالرغا      ظذالرد : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ       
ذالر  عال ظ ةيغةمبةر آةلس ةر ص ذنع(ه ر سئه«): ظ ذنبع ر مةجن اآع بع ةر ي دع» رعض ذالر . دئ ظ

يةنع ( بعرعضة تةؤسعية قعلعشقانمذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةمةس -بعر ) صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلعشنع(
  . )6( ظاشقذحع قةؤمدذرهةددعدعنظذالر ) ان ظةمةسظذنداق تةؤسعية قعلعشق  بعرعضة-ظذالر بعر 
 قةؤم ظىحىن هةقعقةتةن ) يةنع هةقعقةت ظعزدةيدعغان(ظايةتلعرعمعزنع جةزمةن ظعشعنعدعغان

يةنع صةيغةمبةرضة ظعشةنضةن، ظذنعثغا ظةضةشكةن، ظذالر اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظئلعص           بايان قعلدذق 
ا بعر سوظال سوراشقا ظئهتعياجع حىشىص قالمعغذدةك دةرعجعدة    آةلضةن دعننع حىشةنضةن آعشعضة قايت 

  . لعقعنع ظعسصاتاليدعغان صاآعتالرنع بايان قعلدذقتصةيغةمبةرلةرنعث راس
ظذالردا هةقنع (حةتلعؤةتكةن ؤة آأزلعرعنع صةردعلعؤةتكةن    ئ دعل ؤة قذالقلعرعنع ص    ظةمما اهللا تاظاال  

أز ؤة ه  دعغان آ ل، هةقنع آأرع وقبعلعدعغان دع دعغان قذالق ي  آعشعلةر توغرعسعدا اهللا .)ةقنع ظاثالي
دذ  داق دةي اال مذن ان   : تاظ انالر ظعم لعك بولغ ة تئضعش ارعثنعث لةنعتعض عزآع، صةرؤةردعض شىبهعس

                                                 
  . عحةك ـ ظايةت93 ــــ 90سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة فذرقان ) 2(
  .  ـ ظايةت52ةسسعر دسىرة مذد) 3(
  . نعث بعر قعسمع ـ ظايةت153سىرة نعسا ) 4(
  .  ـ ظايةت55سىرة بةقةرة ) 5(
  .  ـ ظايةتلةر53 ــــ ـ52سىرة زارعيات ) 6(
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دذ عحة     . ظئيتماي ازابنع آأرمعض اتتعق ظ ذ، ق ةن تةقدعردعم ىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلض ذالرغا ص ان (ظ ظعم
  . )1()ظئيتمايدذ

 * * * * * * *  
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آاصعرالرنع دوزاخ (خذش خةؤةر بةرضىحع، ) مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن(بعز سئنع هةقعقةتةن 
دعن ةق ) ظازابع ص ه اهالندذرغذحع قعلع ن(ظاض ذق ) دع ةن ظةؤةتت ةن. بعل ةهلس ةنع (ع دوزاخ  ظ ي

  . 119توغرعسعدا جاؤابكار ظةمةسسةن) آاصعرالردعن ظعمان ظئيتمعغانالر
 توغرعسعدا جاؤابكار ظةمةسسةن) يةنع آاصعرالردعن ظعمان ظئيتمعغانالر(سةن ظةهلع دوزاخ 

   .نع سةندعن سورعمايمعزع آعشعنعث هئسابظعمان آةلتىرمعضةنيةنع بعز ساثا 
اال م ة اهللا تاظ ذ هةقت دذب داق دةي ةبلعغ قعلعشتذر : ذن ةقةت ت بعزنعث . سئنعث مةسظذلعيعتعث ص

تذر  اب ظئلعش ظذلعيعتعمعز هئس ةن )2( مةس ذالرغا(س ةقةت   -ؤةز ) ظ ةن ص ن، س عهةت قعلغع  نةس
ذالرغا( ةن -ؤةز ) ظ عهةت قعلغذحعس ةللةت   .  نةس ذالرغا مذس ةن ظ ا   (س ذالرنع ظعمانغ ةنع ظ ي

ظئيتعدعغان سأزلعرعنع   ) يةنع قذرةيش آذففارلعرعنعث(ذالرنعث  بعز ظ  )3(ظةمةسسةن) مةجبذرلعغذحع
ذالرنع    ةن ظ ز، س دان بعلعمع المغا(ظوب ذمدعن  ) ظعس ث ظاضاهالندذرذش ةن، مئنع ذحع ظةمةسس زورلعغ

  . )4( نةسعهةت قعلغعن-ؤةز ) قذرظان بعلةن(قورقعدعغانالرغا 
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تةؤراتتعكع سىصةتلعرع توغرعسعدا

 ظابدذلاله ظعبنع    مةن:عدذظعمام ظةهمةد، ظاتا ظعبنع يةسارنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل       
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تةؤراتتعكع سىصةتلعرعدعن خةؤةر      : سقا ظذحراص، ظذنعثغا  اظةمر ظعبنع ظ  
ةث د دعبةرس ذ. مئ ذل دةص: ظ ةم   ،ماق ةن قةس امع بعل ث ن ةؤراتتا قذرظا كع، اهللا نع ذ ت ةن   ظ دا آةلض ن

دذ    ةن دةي ةن سىصةتلةنض ةتلعرع بعل ةتلعرع  (سىص ةن سىص ةؤراتتا آةلض ذنعث ت ز  «: )ظ ةيغةمبةر بع ع ص ظ
ارقعلعق دوزاختعن(حع، بئشارةتحع، ظاضاهالندذرغذحع ؤة بعلعمسعزلةرنعهسئنع ضذؤا  )ظعسالم دعنع ظ

ذق   ص ظةؤةتت اقلعغذحع قعلع ةيغةمبعر  . س دةم ؤة ص ث بةن ةن مئنع ةؤةآ . معس ئنع ت ذحع دةص س كىل قعلغ
ا يامانلعق قعلمايدذ   ، ظذ . حذرذث قعلمايدذ  -صال، ظةدةصسعز ؤة ؤاراث   وبازارالردا ق . ظاتعدعم . يامانلعقق
ةلكع  ذحعنع (ب انلعق قعلغ دذ) يام ةتنع      . آةحىرع ةن معلل زعص آةتك اال ظئ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ذ  ظ ظ

ىحة ض دئمع“باشقا ظعبادةتكة اليعق زات يوقاهللا دعن ”ظارقعلعق توغرا يولغا باشالص، ظذالر ) صةيغةمبةر(
ةرنع           . نعث جئنعنع هةرضعز ظالمايدذ    ) صةيغةمبةر(ظذ    ضاس  ،ظاندعن اهللا تاظاال ظذنعث بعلةن قارغذ آأزل

  . )5(»قذالقالرنع ؤة ظعتعلعص قالغان دعلالرنع ظاحعدذ
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر97 ـــ ـ96س ذنذسىرة ي) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة رةظد ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر22 ـــ ـ21سىرة غاشعية ) 3(
  .  ـ ظايةت45سىرة قاف ) 4(
ةردعكع  ) 5( ذ ي أز ؤة ظاثلعما ب دعغان آ ذالق آأرمةي دعغان ق تعن،       ي ةر بولماس ذالق ؤة آأزل ةن ق ذص آةتك ئزعمع يوقذل اثالش س أرىش ؤة ظ عنع آ ر نةرس  بع

  . آأرىنىشتة ساق ـ ساالمةت بولسعمذ هةقعقةتنع آأرمةيدعغان ؤة ظاثلعمايدعغان آأز ؤة قذالقالردذر
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ظع . (سةن يةهذدعيالر ؤة ناساراالرنعث دعنعغا آعرمعضعحة ظذالر سةندعن هةرضعزمذ رازع بولمايدذ

ساثا ظعلعم آةلضةندعن آئيعن . »توغرا يول صةقةت اهللا نعث يولعدذر«ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا! مذهةممةد
ةصسع خاهعشلعرعغا ، ظةضةر سةن ظذالرنعث ن)يةنع صاآعتلعق هةقعقةت ساثا ظاشكارا بولغاندعن آئيعن(

دعغان(ظةضعشعدعغان بولساث،  دعن قذتقذزع دذ، ) سئنع اهللا نعث ظازابع داق دوستمذ بولماي هئحقان
بعز ظاتا قعلغان آعتابنع تئضعشلعك رةؤعشتة ظوقذيدعغانالر بار، ظةنة شذالر . 120مةدةتكارمذ بولمايدذ
عنعدذ ذنعثغا ظعش ابنع . ظ ةرآع آعت ذرظاننع(آعمل ةنع ق ا) ي ان ظعنك ذالر زعي ةن، ظ ر قعلعدعك

  . 121حعالردذرذتارتق
سةن يةهذدعيالر ؤة ناساراالرنعث دعنعغا آعرمعضعحة ظذالر سةندعن هةرضعزمذ رازع بولمايدذ 

 ! ظع مذهةممةد  :)اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   : (بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ 
دذيةهذدعيالر ؤة خرعستعظانالر هة ذالرغا . رضعزمذ سةندعن رازع بولماي سةن ظذالرنع رازع قعلعدعغان، ظ

ةشنع قويذص، اهللا تاظاال ساثا ظةؤةتكةن هةقعقةتكة ظذالرنع حاقعرعش ظارقعلعق دياقعدعغان نةرسعنع ظعز
  . اهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع ظعزدعضعن

)ةد ع مذهةمم ذالرغا! ظ ع، ) ظ ةقةت اهللا نع «ظئيتقعنك ول ص وغرا ي دذرت ع  »ث يولع ةنع ظ ي
 ؤة هةممة مذآةممةلمةن ظئلعص آةلضةن اهللا تاظاالنعث توغرا يولع هةممة تةرةصتعن ) ظذالرغا(مذهةممةد 

  . ظعشالرنع ظأز ظعحعضة ظالغان توغرا يولدذر دئضعن
اهللا تاظاالنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ؤة    )  ظايةت بذ : (بذ ظايةت هةققعدة قةتادة مذنداق دةيدذ       

ذن ذقتعكع  عث ظ اهابعلعرعغا ظازغذنل ةن  س علةر بعل دىر (آعش ةتنع بعل ىنىهةقعق ) ش ظىح
  . دذرظذالرغا دةلعل قعلعص آأرسةتسذن دةص ظأضعتعص قويغان صاآعتع، ةشكةندةمذنازعرعل

دذ داق دةي ةتادة مذن ةتتع : ق داق دئضةنلعكع ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن مئنعث : بعزضة ص
. بعلعك هالةتتة بولعدذ   ع غةل   داظعم   بعر تىرآىم آعشعلةر      جةث قعلعدعغان حىن  ظىممعتعمدعن هةقعقةت ظى  

  .  زعيان يةتكىزةلمةيدذغاحة ظذالر بعلةن قارشعالشقان آعشع ظذالرىاهللا تاظاالنعث بذيرذقع آةلمعض
 يةنع صاآعتلعق هةقعقةت ساثا ظاشكارا بولغاندعن آئيعن(ساثا ظعلعم آةلضةندعن آئيعن( ،

ذال  ةن ظ ةر س اث، ظةض عدعغان بولس لعرعغا ظةضعش ع خاهعش دعن (رنعث نةصس ث ظازابع ئنع اهللا نع س
دعغان دذ ) قذتقذزع ذ بولماي دذ، مةدةتكارم تمذ بولماي داق دوس ذ هئحقان ةيغةمبةر ( ب ص

االمنعث نع حىش   ظ) ظةلةيهعسس ذرظان هةدعس ةتلعرعنعث ق ذدعي ؤة   عنعىمم يعن يةه دعن آئ ص بولغان
  . تذر ظاضاهالندذرذشساقلعنعشع ظىحىن بئرعلضةنتعشعدعن ئعشعص آخرعستعظانالرنعث يوللعرعغا ظةض

  توغرعسعدا هةقعقعي رةؤعشتة ظوقذش دئضةن سأزنعث مةنعسع 
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بعز ظاتا قعلغان آعتابنع تئضعشلعك رةؤعشتة ظوقذيدعغانالر بار بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة 
بذ هةم . ظذالر يةهذدعي ؤة خرعستعظانالردذر: ظابدذرازاق قةتادعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

  . بذ سأزنع ظعبنع جةرعر توغرا دةص قارعدع. ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةمنعث سأزعدذر
ةتادعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ةتنعث مةنعسع هةققعدة سةظعد، ق ذ ظاي ذالر : ب ظ

  . دذرصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع
مئنعث  : ظةبذظالعية، ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            

 ظذ آعتابنع هةقعقعي رةؤعشتة ظوقذش ، بعلةن قةسةمكعنامع اهللا نعث جئنعم ظذنعث ظعلكعدة بولغان زات
ظذنع  . ساناشتذر ظذنعث هاالل قعلغان نةرسعلعرعنع هاالل ساناش ؤة هارام قعلغان نةرسعسعنع هارام               

ؤةتمةسلعك، ظذنعث ظعحعدعن   تعضةندةك ظوقذش، سأزلةرنع ظورذنلعرعدعن ظأزضةر ىص بةر اهللا تاظاال حىشىر  
ظعبنع   بذ ظايةت هةققعدة    .مةسلعكتعن ظعبارةتتذر  يأتكعؤةت مةنعضة باشقابعرةر سأزنع ظأز مةنعسعدعن     
  . مذ شذنداق دئضةنظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما

ةتنعث م  ذ ظاي اب     ب ع خاتت ةر ظعبن دة ظأم ع هةققع ذ  ةنعس ذ ظةنه دذ رةزعيةلاله داق دةي ذالر  : مذن ظ
ورعدع ةتنع س االدعن رةهم ا اهللا تاظ ايعتع ظوقذلس ةت ظ اناه . رةهم دعن ص ا ظذنعث ايعتع ظوقذلس ازاب ظ ظ

  . تعلعدع
ا    ايعتع ظوقذلس ةت ظ االمنعث رةهم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االص ةتدعن اهللا تاظ دعغانلعقع رةهم  تعلةي

  .  صاناه تعلةيدعغانلعقع رعؤايةت قعلعندععنداهللا ظازاب ظايعتع ظوقذلسا 
 ظةنة شذالر ظذنعثغا ظعشعنعدذ          ابتعن صةيغةمبعرعضة حىشكةن آعتابعنع شذ  يةنع ظةهلع آعت

آعشع مةن ساثا ظةؤةتكةن نةرسعضة       ) ظةهلع آعتابتعن ظأزعنعث آعتابعغا ظةمةل قعلغان     (صئتع تذتقان   
  . ظعمان آةلتىردع) رعمضةيةنع قذرظان آة(

نجعلغا ؤة صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن   عظةضةر ظذالر تةؤراتقا، ظ   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     
ظذالرغا نازعل قعلعنغان باشقا آعتابالرغا ظةمةل قعلسا ظعدع، ظذالر حوقذم ظىستعلعرعدعن ؤة ظاياغلعرع            

 !)ظع مذهةممةد1( )()معندعن آةث رعزعق بئرعلةتتع زئ-يةنع ظذالرغا ظاسمان   (ظاستعدعن يةر ظعدع    
سعلةر تةؤراتقا، ظعنجعلغا ؤة سعلةرضة     ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر(ظع ظةهلع آعتاب  «ظئيتقعنكع،  

ا     ان آعتابق ل قعلعنغ ارعثالردعن نازع ذرظانغا (صةرؤةردعض ةنع ق ة  ) ي ةل قعلمعغعح ذق ظةم ةنع ))2تول  ي
ة    ق ظةم ذنعثغا اليع علةر ظ دعكع      س ذنعث ظعحع ةثلةر، ظ ان آةلتىرس ةقعقع ظعم ذنعثغا ه اثالر، ظ ل قعلس

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر بولذص آئلعشع، ظذنعث سىصةتلعرع ؤة ظذنعثغا ظةضعشعش ؤة                
رضةن ظعمان ؤة ظعشةنضةن ىسعلةر آةلت(ياردةم بئرعشكة ظاظعت بذيرذقالرغا ؤة خةؤةرلةرضة ظعشةنسةثلةر 

  . سعلةرنع هةقعقةتكة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ياخشعلعققا ظةضعشعشكة باشاليدذ) ظعشةنحةثلةر
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة  : اهللا تاظ ذالر ظةلحعض ة  -ظ ع صةيغةمبةرض ةد  ( ظىمم ةنع مذهةمم ي

االمغا ذنعث     ) ظةلةيهعسس نجعلالردا ظ ةؤرات، ظع دعكع ت أز ظعلكع ذالر ظ عدذ، ظ عتعنعث(ظةضعش ) سىص
انلعقعنع  دذيئزعلغ ةنمةثالر    «)3( آأرع اآع ظعش عنعثالر ي ذرظانغا ظعش ع،  (ق ةيلع، حىنك م

دذ     ئلعص آةلمةي ان ظ ذنعثغا نوقس لعكعثالر ظ ةت، ظعشةنمةس ذنعثغا آامال عن» )ظعشعنعشعثالر ظ . دئض

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع66سىرة ماظعدة ) 1(
  . ر قعسمع ـ ظايةتنعث بع68سىرة ماظعدة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع157سىرة ظةظراف ) 3(
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دا      ان حاغلعرع ذرظاننع ظاثلعغ ةنلةر ق اب بئرعلض عرع آعت تعن ظعلض ذرظان نازعل بولذش شىبهعسعزآع، ق
عرلعنعص( دذ دةره) تةس ة بارع ذالر. ال سةجدعض ارعمعزنعث  «: ظ اآتذر، صةرؤةردعض ارعمعز ص صةرؤةردعض

دذ  ذم ظورذنلعنع دذ» ؤةدعسع حوق اب  )1( دةي ز آعت عرع بع دعن ظعلض ةؤرات (قذرظان ل، ت ةنع ظعنجع ) ي
انالر   ل قعلغ أمعنلعرع(نازع ذدعيالرنعث م ارا ؤة يةه ةنع ناس عنعدذ) ي ذرظانغا ظعش ذرظان . ق ذالرغا ق ظ

الؤةت  ذالر  تع دا، ظ ان حاغ ةندذق  «: قعلعنغ ذرظانغا ظعش ز ق ارعمعز   . بع ذ صةرؤةردعض عزآع، ظ شىبهعس
ذر    ان هةقعقةتت ل بولغ عدعن نازع دذق     . تةرعص ذلمان ظع ذرذن مذس دعن ب ةن بذنعث ز هةقعقةت دذ » بع . دةي

ان سةؤر   ذالرنعث قعلغ ارقعلعق    -ظ ذالر ياخشعلعق ظ دذ، ظ ذالرغا قوش ساؤاب بئرعلع ىن ظ اقعتع ظىح  ت
انلعقنع دةصظع قعلعدذ، بعز ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن ياخشعلعق يوللعرعغا سةرص               يام

دذ  ة )2( قعلع اب بئرعلضةنلةرض اراالرغا (آعت ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه ة ) ي ةرةب (ؤة ظىممعلةرض ةنع ظ ي
غرا يول تاصقان    دئضعن، ظةضةر ظذالر مذسذلمان بولسا، تو     » مذسذلمان بولدذثالرمذ؟ «): مذشرعكلعرعغا

، سئنعث صةقةت تةبلعغ قعلعش مةسظذلعيعتعث )ساثا هئح زعيعنع يوق(ظةضةر ظذالر يىز ظأرىسة . بولعدذ
  . )3(آأرىص تذرغذحعدذر) يةنع هةممة ظةهؤالنع(بار، اهللا بةندعلعرعنع 

 حعالردذرذظعنكار قعلعدعكةن، ظذالر زعيان تارتق) يةنع قذرظاننع(آعملةرآع آعتابنع تاظاال اهللا 
جاماظةلعرعدعن آعمكع قذرظاننع ظعنكار قعلعدعكةن، ظذنعثغا ؤةدة   ) آذففار(: بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   
  . ))4قعلعنغان جاي دوزاختذر

لعم  ام مذس دذ    ظعم داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدة ص ان هةدعس ةت قعلغ ث «:  رعؤاي مئنع
ان زات    دة بولغ ذنعث ظعلكع نعم ظ ام  اهللا جئ ث ن ةمكع عنع ةن قةس ةيلع    ، بعل رع م ةتتعن بع ذ ظىمم ذ  ب ظ

ظذ دوزاخقا ، رمعسةى مةن توغرذلذق ظاثالص ماثا ظعمان آةلت    ، ياآع خرعستعظان بولسذن   ،يةهذدعي بولسذن 
  . »آعرعدذ

 * * * * * * *  
 û É_ t6≈tƒ Ÿ≅ƒÏ¨uó Î) (#ρ ãä. øŒ$# z ÉL yϑ÷è ÏΡ û ÉL ©9$# àMôϑ yè÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ÏoΤ r& uρ óΟä3 çG ù=Òsù ’ n?tã t Ïϑ n=≈yè ø9$# ∩⊇⊄⊄∪ (#θ à) ¨?$#uρ 

$YΒ öθ tƒ ω “Í“ øgrB ë§ø tΡ  tã <§ø ¯Ρ $Z↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅t6 ø) ãƒ $pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ $yγãè xΖs? ×π yè≈x x© Ÿωuρ öΝ èδ tβρ ã|ÇΖ ãƒ ∩⊇⊄⊂∪  
ان هةممة جاه) بعر زامانالردا(سعلةرضة بةرضةن نئمعتعمنع ؤة سعلةرنع ! ظع ظعسراظعل ظةؤالدع

بعراؤغا بعراؤ قعلحعلعك ياردةم قعاللمايدعغان،  .122ظةهلعدعن ظىستىن قعلغانلعقعمنع ياد ظئتعثالر 
هئح آعشعنعث فعدعيعسع قوبذل قعلعنمايدعغان، هئح آعشعنعث شاصاظعتع صايدا قعلمايدعغان، ظذالرغا 

  . 123رياردةم قعلعنمايدعغان آىندعن قورقذثال) يةنع آاصعرالر ؤة ضذناهكارالرغا(
عنعشع لرتةآرابذ ظايةتنعث بذ يةردة يةنة     . بذ ظايةتتعكع مةزمذنالر يذقعرعدعمذ سأزلعنعص ظأتكةن     

ذدعيالر لعرع    نعيةه ذنعث ظعش معنع، ظ ةتلعرعنع، ظعس دا سىص ةت آعتابلعرع عدا نع ؤة ظىمم لعرع توغرعس
 اهللا تاظاال ظذالرنع بذ       ظاندعن . ظىحىندذرذش  رعغبةتلةندىرساؤاتسعز صةيغةمبةرضة ظةضعشعشكة     ظوقذغان

ظاتا قعلغان دذنيا  اهللا تاظاال  ظذالرنع. تتعذشذرذشتعن قورقوؤة ظذالرغا بةرضةن نئمةتلعرعنع ي   هةقعقةتنع  
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر108ـ ـــ 107سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتكعحة54 ــــ 52سىرة قةسةس ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة ظال ظعمران ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة هذد ) 4(
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ظاخعرقع صةيغةمبةرنعث ظةرةبلةرنعث ظعحعدعن حعققانلعقعغا     ؤة   ؤة ظاخعرةتلعك نئمةتلعرعنع ظةسلةشكة   
  . دعذهةسةت قعلماسلعققا بذير

* * * * * * *   
 * ÏŒÎ) uρ #’ n?tF ö/$# zΟ↵ Ïδ¨uö/ Î) … çµš/ u‘ ;M≈ uΚ Ï= s3Î/ £ßγ £ϑ s? r' sù ( tΑ$s% ’ ÏoΤ Î) y7 è= Ïæ% y` Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΒ$tΒ Î) ( tΑ$ s% ÏΒ uρ  ÉL§ƒ Íh‘ èŒ ( 

tΑ$ s% Ÿω ãΑ$uΖ tƒ “ Ï‰ ôγtã tÏϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊇⊄⊆∪   

بعلةن ) لعصلعرعيةنع شةرعظةت تةآ(ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعمنع صةرؤةردعضارع بعر قانحة ظةمرلةر 
صئشؤا ) دعندا(سئنع حوقذم آعشعلةرضة «): ظذنعثغا(اهللا . سعنعدع، ظعبراهعم ظذالرنع بةجا آةلتىردع

مئنعث «: اهللا. دئدع» مئنعث بعر قعسعم ظةؤالدعمنعمذ صئشؤا قعلساث«: دئدع، ظعبراهعم» قعلعمةن
  . 124 دئدع»شةلمةيدذعظئر) يةنع آاصعرالر(ظةهدةمضة زالعمالر ) صئشؤا قعلعش(

 ؤة ظذنع عسساالمنعث ظةهؤالعنع زعكعر قعلغانلعقعاهللا تاظاالنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيه
   توغرعسعداغانلعقعآعشعلةرضة ظعمام قعل

حىنكع، ظذ اهللا   ، اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث هأرمعتعنع تئخعمذ ظاشذردع           
اتعغا   ( ؤة توسقان ظعشلعرعدعن يانغان ظعدع         نغاعرعنع قعل تاظاالنعث بذيرذغان ظعشل   اهللا ) ظذنعث مذآاص

ىن    ش ظىح ة قعلع ة ظىلض عدة آعشعلةرض ش ظةقعدعس ر دةص بعلع االنع بع راهعم  تاظ اال ظعب  اهللا تاظ
المنع دذ   ظةلةيهعسس داق دةي ةص مذن انلعقعنع تةآعتل المحع قعلغ ول باش ذالرغا ي دا :  ظ أز ؤاقتع ظ

يةنع ظع  بعلةن سعنعدع) يةنع شةرعظةت تةآلعصلعرع(انحة ظةمرلةر ظعبراهعمنع صةرؤةردعضارع بعر ق
ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث معللعتعدعن بولمعسعمذ ظةسلعدة ) هةقعقةتةن( ظاشذ مذشرعكالر !مذهةممةد

ا اهللا     ةهلع آعتابالرغ رعك ؤة ظ دعغان مذش بةت بئرع ذنعثغا نعس أزلعرعنع ش ةر ظ ذنعث معللعتعدعكعل ظ
ارقعلعق ظذنع سعنعغانلعقعنع      تاظاالنعث ظذنع    بعر ظعشالرغا بذيرذص ؤة يةنة بعر ظعشالردعن قايتذرذش ظ

 ظةمةلعيةتتة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث معللعتعدعكع آعشعلةر سةن ؤة ساثا ظةضةشكةن            .نعظةسلةتك
  . مأمعنلةردذر
 ظعبراهعم ظذالرنع بةجا آةلتىردع      ياآع توسقان   سذن اهللا تاظاال بذيرذغان ظعش بول       (يةنع ظذ 
  . هةممعسعنع ظأز جايعدا ظادا قعلدع) سذنظعش بول

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةن : اهللا تاظ راهعم هةقعقةت ع(ظعب لةتلةرنع ياخش  خعس
باتعل دعنالردعن هةق دعنغا بذرالغذحع يةنع هةق دعنغا           (ؤا، اهللا غا ظعتاظةتمةن     صئش) ظأزلةشتىرضىحع

ذحع  اد قعلغ دع) ظئتعق ذ اهللا. ظع دع   ظ ةس ظع ىحعلةردعن ظةم ئرعك آةلتىرض ا ش ث  .  غ راهعم اهللا نع ظعب
دع    ذحع ظع ىآىر قعلغ ة ش ذنع . نئمةتلعرعض ةيغةمبةرلعككة(اهللا ظ ا    ) ص وغرا يولغ ذنع ت دع ؤة ظ تاللع

دذق، شةك   . باشلعدع ا قعل ادا ياخشعلعق ظات ذنعثغا دذني ذ ياخشعالر  -ظ ة ظ  شىبهعسعزآع، ظاخعرةتت
دا بولعدذ نالردعن هةق دعنغا بذرالغذحع «: اثاظاندعن س. قاتارع اد (باتعل دع ةنع هةق دعنغا ظئتعق ي

ذحع دع   ) قعلغ ةس ظع رعكالردعن ظةم راهعم مذش كعن، ظعب ا ظةضةش ث دعنعغ ع » ظعبراهعمنع دةص ؤةهي
صةرؤةردعضارعم مئنع توغرا يولغا يةنع          «ظئيتقعنكع،   ) بذ مذشرعكالرغا ! ظع مذهةممةد )1( )قعلدذق

                                                 
  . ةكعح ـ ظايةت123 ــــ 120سىرة نةهل ) 1(
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ل  ا، باتع وغرا دعنغ راهعم   ت لعدع، ظعب ا باش ث دعنعغ ذرالغان ظعبراهعمنع ا ب وغرا دعنغ نالردعن ت  دع
وغرا )1( »مذشرعكالردعن ظةمةس ظعدع  ئكعن ت ظعبراهعم يةهذدعيمذ ظةمةس، ناسارامذ ظةمةس ؤة ل

ظعبراهعمغا ظةث يئقعن . قاد قعلغذحع، اهللا غا بويسذنغذحع ظعدع، مذشرعكالردعن ظةمةس ظعدععدعنغا ظئت
انال عزآع، بولغ يعن (ر، شىبهعس دعن آئ داؤة ظذنعث ث زامانع ذنعثغا )ظعبراهعمنع ذنعث (ظ ةنع ظ ي
ا ةيغةمبةر   )يولعغ ذ ص كةنلةردذر، ب االم  (ظةضةش ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ةيغةمبةرنعث  (دذر، )ي ذ ص ب

ةردذر) ظىممعتع بولغان دذر. مأمعنل ادار آعشع ظعدع، )2( اهللا مأمعنلةرنعث مةدةتكارع ظعبراهعم ؤاص
دذ   بع ذناهعنع آأتةرمةي ث ض ة بعراؤنع ادةم يةن ذناهكار ظ ذناهع   (ر ض ث ض قا بعراؤنع راؤ باش ةنع بع ي

دذ ا تارتعلماي ةيلعدعن جازاغ ذ)3()تىص ةنع ظ ذنعثغا ،  ي الرنعثظ ذيرذلغان ظعش ةل ب ة ظةم  هةممعسعض
   .قعلدع

  اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنع سعنعغان ظعشالر توغرعسعدا
عنعغان   اهللا تاظاالنع االمنع س راهعم ظةلةيهعسس لعرعث ظعب العمالر  ئنع بظعش تة ظ كعتعش

 آأز قاراشالر   بعر قانحة خعل   بذ هةقتة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن         . ظعختعالصلعشعص قالدع 
ةت قعلعندع ةت   . رعؤاي داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذمانعث مذن دذرازاق، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ظاب

نع سأز بذ  مذشذنعثغا ظوخشاش  .  بعلةن سعنعغان ظعدع    صاظالعيةتلعرع  اهللا تاظاال ظذنع هةجنعث    :عدذقعل
  . ظةبذظعسهاقمذ رعؤايةت قعلدع

 بعلةن ) يةنع شةرعظةت تةآلعصلعرع(ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعمنع صةرؤةردعضارع بعر قانحة ظةمرلةر
عنعدع دذرازاق س ةنع ظاب ذم  ي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت انعثظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن

ةزا   : عدذقعل اآعزلعق ؤة بةد   غا قعلعنعدعغان  اهللا تاظاال ظذنع باش ظ  بةش  عنعضة قعلعنعدعغان  بةش خعل ص
اآعزلعق بولسا  باش ظازاغا قعلعنعدعغان  . خعل صاآعزلعق بعلةن سعنعدع    بذرذتنع قعرقعش، ظئغعزنع    : ص

اآعزلعق  دعنعضة قعلعنعدعغان  بة. ة حاحنع ظايرعشتذر ؤظعشلعتعشحايقاش، بذرذننع حايقاش، معسؤاك    ص
ازعالش ؤة حوث           ةتعرناقالرنع ظئلعش، ظةؤر  : بولسا  -تنعث ظةتراصعنع تازالش، خةتنة قعلعش، قولتذقنع ت

  . قاتارلعقالردذررةتلةرنع سذ بعلةن يذيذش ةآعحعك ت
 سأزع يةنة    يذقعرعدعكع  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       :ظعبنع ظةبذهاتةم مذنداق دةيدذ   

الردعنمذ رعؤايةت    قاتارلعقلد ذجةسالعه ؤة ظةب   ذةظع، ظةب خ ظبع، نة شة سةييةب، مذجاهعد،   ذسةظعد ظعبنع م  
  . قعلعندع

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  رةزعيةلالهذ ظةنها شةعهةدعستة مذشذ مةنعضة يئقعن سأز بولذص ظاظ
ةت قعلع  ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ون تىر«: دذمذن ش ظ ىك ظع علةرنعث(ل ة آعش ار ) هةمم دة ب تةبظعتع

ذ بولسعمذ. (ظعشالردذر رقعش، ساقال ق ) ظ ذرذتنع قع ذش، معسؤاك وب اش، ظعشلعتعشي ذرذننع حايق ، ب
ةؤر      ازعالش، ظ ازعالش،  ةتتعرناقالرنع ظئلعش، بارماق بذغذملعرعنع يذيذش، قولتذقنع ت نعث ظةتراصعنع ت

وث  ازعالش -ح ةرعتعنع ت ك ت ة  ظ» آعحع ةنها اظعش ذ ظ ع: رةزعيةلاله تعمةن،  ظونعنحعس ذص قاص نع ظذنت
   . دئدع،بولذشع مذمكعن“ غعزنع حايقاشئظ”ظونعنحعسع 

                                                 
  .  ـ ظايةت161سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر68ـ ـــ 67سىرة ظال ظعمران ) 2(
  . لةرظايةت ـ 38ــــ  ـ37سىرة نةجم ) 3(
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عث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    نمذهةممةد ظعبنع ظعسهاق، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما   
دذقعل عنعغان «: ع االمنع س راهعم ظةلةيهعسس الر،اهللا ظعب ذ ظعش دعن ظ أز قةؤمع اظ قا  ظ يرعلعص حعقعش

، اهللا تاظاالنع ظعنكار قعلغاندااهللا ظىحىن ظايرعلغانلعقع، نةمرود دئضةن آاصعر ظذالردعن ظذ بذيرذلغاندا، 
 ظذ آاصعر ظذنع آأيدىرىش ظىحىن  ةشكةنلعكعمذنازعرعلخةتةرضة قارعماي ظىحىن   ظذنعث بعلةن اهللا تاظاال   

أز قةؤمعدعن   سةؤرع قعلغانلعقع، اهللا ظذنع   ظوتقا تاشلعغاندا اهللا تاظاالنعث يولعدا ظذنعثغا       ظايرعلعص  ظ
اال   دا اهللا تاظ قا بذيرذغان ىن ظ حعقعش الص حعق  أظىح ع تاش ث ؤةتعنعن انلعقعزعنع االق ذنع  ، اهللا تاظ ظ

أزع ؤة مئلع   ذنعثغا ظ دا ظ قا بذيرذغان ان قعلعش تعلةرنع مئهم عصةرعش انعظاي ن عنع معغ لعقع، بالعس
قا ة  بوغذزالش ذنع ب دا ظ ارلعق    بذيرذغان انلعقع قات ةآحع بولغ الردذرجا آةلتىرم الرنعث   . ظعش ذ ظعش ذ ب ظ

دع ان ظع ىن قعلغ ع ظىح ث رعزالعق عنع اهللا تاظاالنع اال. هةممعس دذ اهللا تاظ داق دةي ذنعثغا مذن : ظ
»)  ة ارعثنعث ظةمرعض ن ) صةرؤةردعض ةت قعلغع دع  »ظعتاظ ذ . دئ ارعغا  «: ظ ةرنعث صةرؤةردعض ظالةمل

  . ))1»ظعتاظةت قعلدعم
  لعمالرنعث يةنع آاصعرالرنعث اهللا تاظاالنعث ظةهدعسعضة ظئرعشةلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا زا
صئشؤا (مئنعث «: اهللا. دئدع» مئنعث بعر قعسعم ظةؤالدعمنعمذ صئشؤا قعلساث«: ظعبراهعم
ش الر ) قعلع ة زالعم عرالر(ظةهدةمض ةنع آاص ةلمةيدذعظئر) ي دع» ش راهعم  دئ ةنع اهللا ظعب ي

اال المحع قعلعؤظةلةيهعسس ول باش ة ي ول ئمنع آعشعلةرض ذ ي ث ظعحعدعنم االدعن بالعلعرعنع دع، اهللا تاظ
رعث  علعظذنعثغا بال ظذنعث تعلعكعنع ظعجابةت قعلعص         اهللا  .  سورعدع حعقعرعص بئرعشعنع باشالمحعالرنع  

الر آعشعلةر  ظذ. ظذالر اهللا تاظاالنعث ظةهدعسعضة ظئرعشةلمةيدذ   . بولعدذ) يةنع آاصعرالر (ظعحعدة زالعمالر   
  . ظةضعشعدعغان يول باشالمحع بواللمايدذ دةص خةؤةر بةردع

تعلعكعنع ظعجابةت  اهللا ظذنعث مئنعث بالعلعرعمنعث ظعحعدعنمذ يول باشالمحعالرنع قعلساث دئضةن
صةيغةمبةرلعكنع، آعتابنع   ) ظذنعثدعن آئيعن  (: عدذر  ظايعتقعلغانلعقعنعث ظعسصاتع اهللا تاظاالنعث بذ     

اهللا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن       )2(ظذنعث ظةؤالدعغا خاس قعلدذق   ) اؤع آعتابالرنع يةنع سام (
ابنع     ة آعت ةؤةتتع ؤة هةمم دعن ظ ةؤالتلعرعنعث ظعحع ذنعث ظ ةيغةمبةرنع ظ ة ص ذالرغا هةمم ةؤالدعغا(ظ  )ظ

  . حىشىردع
ةمما اهللا تاظاالنعث  ث « : اهللاظ ؤا قعلعش(مئنع الر ) صئش ة زالعم ة(ظةهدةمض عرالري ) نع آاص

ظذنعثغا، ظذنعث بالعلعرعنعث ظعحعدعنمذ زالعم       اهللا تاظاال يةنع ، ظايعتع دئضةن  دئدع» ظئرشةلمةيدذ
عر ( ةنع آاص دذ) ي ةلمةيدذ  . بولع ة ظئرعش ث ظةهدعسعض ذ اهللا تاظاالنع ذالر  . ظ ةرحة ظ راهعم ض ظعب

عمذ   دعن بولس االمنعث بالعلعرع يعن (ظةلةيهعسس دعن آئ لعر ) ظذنعث ذنعث ظعش ة  سععدعن بعرظ عمذ ظعض ض
ياخشع آعشع بولسا، ظذنعث تعلعضةن نةرسعسع ظعجاؤةت قعلعنعص ظذنعثغا         . قعلعص قويذشقا بولمايدذ  

  . دذدئضةنلةردعن خةؤةر بئرع. ظئرعشةلةيدذ
ع خوؤةيزمعن  دذ دظعبن داق دةي لعقع   : اد مذن ذلمانالرنعث باش ادةم، مذس م ظ اآعم،زالع تع، ه  ، مذص

  .  بولذشقا اليعق ظةمةسيؤايةت قعلعدعغان راؤعياآع هةدعس رعؤة  ضذؤاهحع
 * * * * * * *  

                                                 
  .نعث بعر قعسمع ـ ظايةت131سىرة بةقةرة ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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ةردذق  . ظأز ؤاقتعدا بعز آةبعنع آعشعلةر ظىحىن جةم بولعدعغان جاي ؤة ظامان جاي قعلعص ب

  ...)يةنع شذ يةردة ناماز ظوقذثالر دئدذق(ماقامع ظعبراهعمنع نامازضاه قعلعثالر ) لةرضةآعشع(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 208                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

  حعلعقع توغرعسعداقنعث ظارتذعآةبيةنع ظأيع نعث اهللا تاظاال
ظأز ؤاقتعدا بعز آةبعنع آعشعلةر ظىحىن جةم بولعدعغان جاي ؤة ظامان جاي قعلعص بةردذق  بذ

ةؤفعي  دة ظ ع هةققع ةتنعث مةنعس ذمانعث ، ظاي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةنلعكعنع ظعبن داق دئض  مذن
  . آئلعشنع ظارزذ قعلعدذقانماي يةنة آعشعلةر آةبعضة نةححة قئتعم آةلسعمذ ظذنعثغا : عدذرعؤايةت قعل

ظالعيةنعث مذنداق    ذظةبتعن  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذجةظفةر رازع، رةبعيظ ظعبنع ظةنةس           
ة  ةنلعكعنع رعؤاي دذت قعلدئض دا ق    : ع مةندعن، ظذنعث ذنع دىش ز ظ دذق   وبع ةم قعل تعن خاتعرج رال تذتذش

تعن بذرذن  الم آئلعش ةآكعلعك ظعس ذ م عر م ايتتع   ظةس ةم ياش اي خاتعرج ئكعن.ظئلعنم ةآكعنعث ، ل  م
  .  تاالثغا ظذحراص تذراتتع-الث ذسعرتعدعكع آعشعلةر ب

يعلع   ا هةر ثغظذنع آعشعلةر  ادة قعلعص    معتعنع زعي رآةبعنعث هأ  اهللا تاظاال بذ ظايةتنعث مةزمذنع    
اغالص آ     تعياق ب كة ظعش ا آئلعش ة قايت ةي يةن ع ظىزةلم دعن مئهرعن عمذ ظذنعث ورذن  ئآةلس دعغان ظ تع

انلعقعنع  دعقعلغ ر قعل راهعم   . زعكع تع ظعب ع دوس ةتلعك قعلعش ذنداق هأرم ةبعنع ش ث آ اهللا تاظاالنع
  . ذرعندقعدت قعلغانلعبةظةلةيهعسساالمنعث قعلغان دذظاسعنع ظعجا

ص       ان قعلع ةردة باي ذ ي عنع ب ان دذظاس االمنعث قعلغ راهعم ظةلةيهعسس دذ اهللا ظعب داق دةي :  مذن
العم هاجةرنع        (ظةؤالدعمنعث بعر قعسمعنع       ! صةرؤةردعضارعمعز ناماز  ) يةنع باالم ظعسماظعل بعلةن ظاي

ادةت قعلسذن     (ظوقذسذن   ع ظئكعنسعز بعر    دةص سئنعث هأرمةتلعك ظأيىثنعث قئشعدعك     )يةنع ساثا ظعب
بعر قعسعم آعشعلةرنعث دعللعرعنع ظذالرغا ! ظورذنالشتذردذم، صةرؤةردعضارعمعز) يةنع مةآكعضة (ؤادعغا  

عن          ص بةرض ق قعلع ذالرغا رعزع ةرنع ظ ىك مئؤعل ذن دةص تىرل ىآىر قعلس ذالرنع ش ن، ظ ل قعلغع . مايع
ارعمعز انلعرعمعزنع     ! صةرؤةردعض كارا قعلغ ذرذن ؤة ظاش ث يوش ةن بعزنع مان         س ةن، ظاس ص تذرعس  ـبعلع

سانا ياشانغعنعمدا ماثا ظعسماظعل بعلةن        جعمع هةمدذ . زئمعندعكع هئح نةرسة اهللا غا مةخصعي ظةمةس      
ا خاستذر اثالص تذرغذحعدذر ! صةرؤةردعضارعم! ظعسهاقنع بةرضةن اهللا غ انع ظ ا (هةقعقةتةن دذظ ةنع دذظ ي
مئنع ؤة بعر قعسعم ظةؤالدعمنع نامازنع ! ضارعمصةرؤةردع .)قعلغذحعدذرقعلغذحعنعث دذظاسعنع ظعجابةت 

  . ))1دذظايعمنع قوبذل قعلغعن! ظادا قعلغذحع قعلغعن، صةرؤةردعضارعمعز
ادةم    ر ظ ةبعنع بع ة    اهللا آ ذص ظعحعض أتكىزىص قوي ةت ظ عدا جعناي ذحع آعرعؤال تئش ا، آعرعؤالغ غا س

قذرغذحعسع اهللا تاظاالنعث دوستع آةبعنعث بذ هأرمعتع ظذنعث .  دةص سىصةتلعدعلعك بئرعلعدذ خاتعرجةم
ةت يىزسعدعندذر   ان هأرم االمغا بولغ راهعم ظةلةيهعسس اال. ظعب دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت أز : ب ظ

ةردذق،   ةص ب ع تةيعنل ذلالهنعث ظورنعن ا بةيت دا ظعبراهعمغ ذقكع(ؤاقتع ذنعثغا ظئيتت ئح «) ظ ا ه ماث
ادةت ظىحىن   (نالرغا  هةقعقةتةن ظعنسا    ))2نةرسعنع شئرعك آةلتىرمعضعن     تذنجع سئلعنغان ظأي      ) ظعب

ذر  ) يةنع بةيتذلاله ( ذر، جاهان ظةهلعضة هعدايةتت ظذنعثدا ظوحذق ظاالمةتلةر  . مةآكعدعدذر، مذبارةآت
   .))3بارآع، ماقامع ظبراهعم شذالرنعث بعرع، بةيتذلالهقا آعرضةن ظادةم ظةمعن بولعدذ

نعث يئنعدا ناماز ظوقذشقا بذيرذش بعلةن بعللة يةررغان اهللا بذ ظايةتتة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تذ
ماقامع ظعبراهعمنع نامازضاه قعلعثالر ) آعشعلةرضة(: ظذنعث هأرمعتعنع زعيادة قعلعص مذنداق دةيدذ

  . )يةنع شذ يةردة ناماز ظوقذثالر دئدذق(
                                                 

  . ـ ظايةتكعحة40 ــــ 37سىرة ظعبراهعم ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26 سىرة هةج) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع97 ـ 96سىرة ظال ظعمران ) 3(
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   ظةلةيهعسساالمنعث تذرغان ظورنع توغرعسعدا مظعبراهع
)يةنع شذ يةردة ناماز ظوقذثالر دئدذق(براهعمنع نامازضاه قعلعثالر ماقامع ظع) آعشعلةرضة( 

يانسةؤرع، سةظعد ظعبنع جذبةيرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت             فبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سذ    
ظذنع   اهللا تاظاال . تاش اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث تذرغان ظورنعدذر      : قعلعدذ
دعةهأرم ذ  ظ. تلعك قعل االم ظ راهعم ظةلةيهعسس ذراتتعتا تاشعب ذنعثغا   .  ت االم ظ ماظعل ظةلةيهعسس ظعس

  . نذص بئرةتتعذتاشالرنع س) دعغانعآةبعنعث تئمعغا قوي(
رنع بولسا آةبعنعث تئمعنع سالغاندا صذتعنعث ظاستعغا        وظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث تذرغان ظ   

ذلغانقو ةلكع ظعبراهعم، تاش ظةمةسي ذنعث   ب وقالص آةلضةندة ظ  ظةلةيهعسساالم بالعسع ظعسماظعلنع ي
اش            ةن ت ذص بةرض ذتعغا قوي ذنعث ص الع ظ االمنعث ظاي ماظعل ظةلةيهعسس ىن ظعس ذش ظىح عنع يذي بئش

نعث ظعزع عةرضةن تاش بولسا ظذنعث ظعككع صذت  ظةضةر ظذ تاش بئشعنع يذغاندا قويذص ب       .دئضةنلةرمذ بار 
  . باشقعحة بوالتتع) يماعدةك بولتعكهازعرقع بار تاش(

ذددع ة  : س ذتذنعث تئضعض ذنعث ص ىن ظ ذش ظىح عنع يذي االم بئش راهعم ظةلةيهعسس ورذن ظعب ذ ظ ب
بع بذ رعؤايةتنع ظاجعز دةص ذظعمام قذرت.  دةيدذ،ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع قويذص بةرضةن تاش

  . قارايدذ ظعمام سذددعغا ظوخشاش بذ هةقتة باشقا ظالعمالرمذ. باشقعالر بذنداق قارعمعدع. قارعدع
ع ظةب ابعرذظعبن ةم، ج ذنهات ذ ظةنه ةج   رةزعيةلاله االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عث ص
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   :  سأزلةص بئرعؤئتعص مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        صاظالعيةتلعرعدعن

ةبعنع( اؤاص) آ دا، ت ةرأظ قعلعؤاتقان ذ بعزنعث  :م وؤ ب االمنعث ظ(عمعز ب راهعم ظةلةيهعسس دةسسةص ) عب
ذرغان ظورنع ذت ورعدعم االم . (؟ دةص س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغا) ص ة«: ظ ةردع »هةظ اؤاب ب .  دةص ج

: ظاندعن اهللا بذ ظايةتنع نازعل قعلدع      . ئدع د ؟ظذنعث يئنعنع ناماز ظوقذيدعغان يةر قعلمايمعزمذ     : ظأمةر
)يةنع شذ يةردة ناماز ظوقذثالر دئدذق(قعلعثالر ماقامع ظعبراهعمنع نامازضاه ) آعشعلةرضة( .  

ةم  ع ظةبذهات ك ظعبن ع مالع ةس ظعبن ةت   ظةن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه رةزعيةلاله
مةن صةرؤاردعضارعم بعلةن ظىح ظعشتا بعر يةردعن حعقعص         : ظأمةر ظعبنع خاتتاب مذنداق دةيدذ    : ذدعقعل

دعغان     قالدعم، مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال     مغا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تذرغان ظورذندا ناماز ظوقذي
ماقامع ظعبراهعمنع نامازضاه قعلعثالر ) آعشعلةرضة(: ظورذندعن بعرنع ياسعساث دئضةن ظعدعم ظاندعن

مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا . دئضةن ظايةت نازعل بولدع )يةنع شذ يةردة ناماز ظوقذثالر دئدذق(
ئنعث ظأيىث ةس انعلعرعنع     ، ض ةرنعث ظ ةن مأمعنل ذ آعرعدعك ان ظادةمم ذ يام ع ظادةمم ةنع (ياخش ي
اللعرعثنع قا بذ ي) ظاي ع يئصعش دعم  ىزعن ةن ظع اث دئض دعن اهللا. يرذس االمنعث  ، ظان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
اللعرعنع  قا  ظاي ع يئصعش ىردع يىزعن ةتنع حىش دعغان ظاي دذ . بذيرذي داق دةي ةر مذن ةيغةمبةر  : ظأم ةن ص م

دعم  ظةلة اثالص قال انلعقعنع ظ ذنعثغا آايعغ ةزع ظاياللعرعنعث ظ ا  . يهعسساالمنعث ب ذالرنعث يئنعغ ةن ظ م
ا     ثالر بولمعس عثالردعن يئنع ان ظعش علةر قعلغ رعص س ة عاهللا صةيغةمبعرآع علةرنعث ظورن (ض ) ثالغاذس

 ظع : ظذ ماثا،نعث يئنعغا آةلسةمعسعلةردعن ياخشع ظايالالرنع يةثضىشلةص بئرعدذ دئضةح ظذالرنعث بعر  
ةر اثمذ  !ظأم عهةت قعلمعس ا نةس ةيغةمبةرنعث ظاياللعرعغ ةن ص عهةت  ، س ا نةس ث ظاياللعرعغ ذ ظأزعنع  ظ
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دذ دذ  )1(قعاللمام اال  . دةي دعن اهللا تاظ دع    ظان ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي ة،    : ب علةرنع قويذؤةتس ذ س ةر ظ ظةض
ع،   علةردعن ياخش ذثالرغا، س علةرنعث ظورن ارع س ث ؤة(صةرؤةردعض ةاهللا نع ةيغةمبةرنعث ظةمرعض )  ص

ذنغذحع،  ة  (بويس ا ؤة صةيغةمبةرض ة      ) اهللا غ ذناهالردعن تأؤب ذحع، ض ةت قعلغ ذحع، ظعتاظ ان ظئيتق ظعم
  . ))2قعلغذحع، ظعبادةت قعلغذحع، روزا تذتقذحع حوآانالرنع ؤة قعزالرنع ظذنعثغا بئرعشع مذمكعن

ةت قعل      ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةرعر، جابعرنع ع ج دذظعبن االم  : ع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
لداص وآوظىح قئتعمعدا س   ) تاؤاص قعلعص   يةتتة قعتعم     (ظاندعن   . يدعأس نع  ) قارا تاش  (هةجرعلظةسؤةد

ظاندعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تذرغان ظورذنغا بئرعص بذ   . توت قئتعمعدا ظاستا ماثدع قالغان   .ماثدع
يةنع شذ يةردة ناماز ظوقذثالر (نامازضاه قعلعثالر ماقامع ظعبراهعمنع ) آعشعلةرضة(: ظايةتنع ظوقذدع

  . علعقعغا ظئلعص ظعككع رةآظةت ناماز ظوقذدعظاندعن ظذ ظورذننع آةبة بعلةن ظأزعنعث ظار )دئدذق
: ظعبنع ظأمةرنعث  : عدذ نارنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل   عظعمام بذخارع، ظةمرع ظعبنع د 

ة  ئلعص آ االم آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص  ص ايلعنعص بول تعم ظ ة قئ االم (بعنع يةتت راهعم ظةلةيهعسس ظعب
  . ظورذننعث آةينعدة ظعككع رةآظةت ناماز ظوقذدع دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم) تذرغان

لعش ظىحىن  ئآةبعنع س  ، نعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تذرغان ظورذندةبذ هةدعسلةرنعث هةممعسع  
ذنعث  أزدة  ظىستعظ ة حعقعص ظعشلةتكةن تاشنعث آ دذ ع تذتذلض ذرذص بئرع ةبعنعث . (دعغانلعقعنع ظذقت آ
ع عزلةص آ) تئم نع ظ ئظئض ذ تاش االم ظ ماظعل ظةلةيهعسس دع ظعس ئلتعؤع راهعم صعئلعص آ  ظعب

. نذص بئرةتتع  ذظعسماظعل ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا تاشالرنع س       . يذص بةردع و ق صذتعغاظةلةيهعسساالمنعث  
أز قولع ب اتتعظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تاشالرنع ظ ةن قوي ىتتىرىص بول. عل ة بعر ذص، بعر تةرةصنع ص يةن

اهللا . شذنداق قعلعص آةبعنعث تئمعنع قوصاردع    . تةرةصكة ظأتةتتع، تاشنعمذ ظأزع بعلةن بعللة يأتكةيتتع      
ع  خالعسا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنعث آةبعنع سالغانلعق               تاظاال

دعكع ع قعسهةققع ذحرعتعمعزسعس دعمعزدا ظ ذنعث ظعككع  . نع ظال تا ظ دععذتعنعث ظصتاش . زع ظوحذق ظع
  .، مذسذلمانالرمذ بذنع آأردعنذيتتعوزنع تعظعسالم آئلعشتعن بذرذنقع ظةرةبلةرمذ ظذ ظ

مةن  : رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع          بذ هةقتة ظةنةس ظعبنع مالعك    
م تذرغان تاشتا ظذنعث صذتعنعث بارماقلعرعنعث ظعزلعرعنع آأرضةن ظعدعم، آئيعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساال

  . آعشعلةر قوللعرع بعلةن آأص سعلعغانلعقتعن يوقاص آةتتع
يئقعن قويذلغان   دئضىدةك  ظةسلع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تذرغان تاش آةبعنعث تئمعغا حاصالص          

دع وث تةر . ظع عكعنعث ظ ةبعنعث ظعش ع آ نعث ظورن عدة عتاش اجعالر س(ص دا ) دعغانعيأه نعث يئنع تاش
يذص وظعبراهعم ظةلةيهعسساالم آةبعنع سئلعص بولذص، تاشنع شذ يةردة ق. )3(مةخسذس بعر ظورذندا ظعدع

 تاؤاص قعلعص  آةبعنع. قويغان بولذشع مذمكعن ياآع آةبة شذ يةرضة آةلضةندة صىتكةن بولذشع مذمكعن        
ذرغا  راهعم ظةلةيهعسساالم ت ذص ظعب ذيرذلغانغا   ن تاشنعث بول قا ب از ظوقذش ةت نام عدا ظعككع رةآظ قئش

تتاب ةظأمةر ظعبنع خ   . ظةقعلضة ظذيغذن  قارعغاندا، آةبة شذ تاشنعث ظورنعغا آةلضةندة صىتكةن بولذشع     

                                                 
ةص قعلعشع بعرعنحع      ) 1( ذالرغا ض رعص ظ ا آع االمنث ظاياللعرعنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرنعث ص عمذ    : دعنظذم زع هةصس دة ظأزعنعث قع ذ ظايالالرنعث ظعحع ظ

دع  ار ظع دعنظعككع. ب ذالرن  : نحع ش اهللا ظ ذ ظع ان       ب ذرذن بولغ تعن ب ةت حىشىش ذيرذغان ظاي قا ب ع يئصعش عدعن يىزعن ات آعش عؤةتلعك  . ع ي ذنعثغا مذناس ب
  .مةزمذنالرنع ظالدعمعزدا يةنة ظىحرعتعمعز

  . ـ ظايةت5سىرة تةهرعم ) 2(
  .ص قويذلغانعهازعر بذ ظورذن تىزلعنعص تاش ظةينةآنعث ظعحعضة ظئل) 3(
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بذنعثغا ساهابعالردعن بعرعمذ . ىص قويغان ظعدعرىيئنعدعن ظازراق آةينعضة ستئمعنعث   ثتاشنع آةبعنع 
  . قارشع حعقمعدع

تتاب ظعبراهعم  ةظأمةر ظعبنع خ  : عدذجاهعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل  ذرازاق، م ذابدظ
  . ظةلةيهعسساالم تذرغان تاشنع بعرعنحع بولذص هازعرقع ظورنعغا يأتكعضةن آعشعدذر

ةدهر ظةعآةظةبذب ع ظ  م ع هةظعبن ة ىلع ظعبن ةقع ظاظعش ةين بةيه ةنهانعث  س ذ ظ داق نمذ رةزعيةلاله
ةت قعلدئضةنلعكعنع دذ رعؤاي راهعم ظةلةيهعسساالم: (ع االم ؤة   ) ظعب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اش ص ذرغان ت ت

 تتابةظذنع ظأمةر ظعبنع خ     .  يئقعن تذرغان ظعدع    دئضىدةك ظةبذبةآرعنعث زامانعسعدا آةبعضة حاصلعشعص   
  . يأتكةص قويدع) نغاذيةنع هازعرقع ظور(آةينعضة رةزعيةلالهذ ظةنهذ 

 * * * * * * *  
 øŒÎ)uρ $ uΖù= yèy_ |M øŠt7ø9 $# Zπt/$ sW tΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $ YΖøΒ r& uρ (#ρä‹ ÏƒªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵ Ïδ¨u ö/Î) ’ ~?|Á ãΒ ( !$ tΡô‰ Îγtãuρ #’n<Î) zΟ↵ Ïδ¨u ö/Î) 

Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î)uρ β r& # uÎdγ sÛ z ÉL ø‹t/ tÏÍ←!$ ©Ü=Ï9 šÏÅ3≈yèø9$# uρ Æì 2”9 $# uρ ÏŠθàf ¡9$# ∩⊇⊄∈∪ øŒ Î)uρ tΑ$s% ÞΟ↵ Ïδ¨uö/ Î) Éb>u‘ 

ö≅ yèô_$# # x‹≈yδ #µ$ s# t/ $ YΖÏΒ# u ø− ã—ö‘ $# uρ … ã&s# ÷δr& z ÏΒ ÏN¨u yϑ̈V9 $# ôtΒ ztΒ# u Νåκ÷] ÏΒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Í ½zFψ $# ( tΑ$s%  tΒuρ u x x. 

… çµãèÏnG tΒé' sù Wξ‹ Ï=s% §ΝèO ÿ…çν ” sÜ ôÊr& 4’n<Î) É># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# ( }§ø⁄ Î/uρ ã ÅÁyϑø9 $# ∩⊇⊄∉∪ øŒ Î)uρ ßìsùö tƒ ÞΟ↵Ïδ¨u ö/ Î) y‰ Ïã# uθs)ø9 $# zÏΒ 

ÏMøŠ t7ø9 $# ã≅ŠÏè≈yϑ ó™Î)uρ $ uΖ−/ u‘ ö≅ ¬7 s)s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7̄Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÏ=yèø9 $# ∩⊇⊄∠∪ $ uΖ−/ u‘ $ uΖ ù=yèô_$# uρ È÷ yϑÏ=ó¡ãΒ y7 s9 ÏΒ uρ 

!$ uΖÏF §ƒÍh‘ èŒ Zπ̈Β é& ZπyϑÏ=ó¡–Β y7©9 $ tΡ Í‘r& uρ $ sΨ s3Å™$uΖ tΒ ó=è? uρ !$ sΨ ø‹ n=tã ( y7 ¯ΡÎ) |MΡ r& Ü># §θ−G9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊇⊄∇∪  
أيىمنع  ماظعلغا ظ ةن ظعس راهعم بعل ةمنع (ظعب ةنع آةب تا ) ي ذحعالر، ظئتعكاص اؤاص قعلغ ت

ظأز . 125، رذآذ قعلغذحعالر، سةجدة قعلغذحعالر ظىحىن صاك تذتذشنع بذيرذدذقالرغذحعرظولتذ
راهعم دا ظعب ارعم«: ؤاقتع ةرنع ! صةرؤةردعض ذ ي ةآكعنع(ب ةنع م عن، ) ي ص بةرض ةهةر قعلع نح ش تع

 »ن اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقانالرنع تىرلىك مئؤعلةر بعلةن رعزعقالندذرغعنظاهالعسعدع
دا (ظازغعنا مذددةت ) رعزعقتعن(آاصعر بولغان ظادةمنعمذ «: اهللا. دئدع ةنع هاياتلعقع بةهرعمةن ) ي

ذنع  يعن ظ دعن آئ ةن، ظان ة(قعلعم ةن) ظاخعرةتت ا هةيدةيم دع »دوزاخق ذ. (دئ ان نئمعدئضةن يام) ب
اقعؤةت ذرذؤئتعص . 126!ظ ذلعنع قوص ةبعنعث ظ ماظعل آ ةن ظعس راهعم بعل دا ظعب أز ؤاقتع : ظ

) دذظايعمعزنع(قوبذل قعلغعن، سةن هةقعقةتةن ) خعزمعتعمعزنع(بعزنعث ! ردعضارعمعزصةرؤة«
ةججعمعزنعث قاظعدعلعرعنع ه. 127بعلعص تذرغذحعسةن ) نعيعتعمعزنع(ظاثالص تذرغذحعسةن، 

عن،  ذل بعلدىرض ايعتع قوب ةؤبعنع ناه ةن ت ع، س ن، حىنك ذل قعلغع ةؤبعمعزنع قوب ت
  .128قعلغذحعسةن، ناهايعتع مئهرعبانسةن
  شقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا تذتذآةبعنع صاك

 ظىحىن صاك تذتذشنع  تاؤاص قعلغذحعالر) يةنع آةبةمنع(ظعبراهعم بعلةن ظعسماظعلغا ظأيىمنع
ذيرذدذق ع هةق   ب ةتنعث مةنعس ذ ظاي دذ   ب داق دةي رع مذن دة هةسةنبةس اال: قع راهعم  اهللا تاظ ظعب
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اك         علةردعن ص ئجعس نةرس كعنا ؤة ن ةبعنع صاس االمنع آ ماظعل ظةلةيهعسس ةن ظعس االم بعل  ظةلةيهعسس
   .قذص قالماسلعققا بذيرذدعوشقا، آةبعضة ظذ نةرسعلةردعن يتذتذ
سةجدة قعلغذحعالر ظىحىن صاك غذحعالر، رذآذ قعلغذحعالر، رتاؤاص قعلغذحعالر، ظئتعكاصتا ظولتذ

: بةير مذنداق دةيدذ   ذ بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد ؤة سةظعد ظعبنع ج          تذتذشنع بذيرذدذق 
  . الشتعن ظعبارةتتذرعغان سأزلةردعن تازلياؤة  صاسكعنا نةرسعلةردعن ،صاآالش بولسا بذتالردعن

غذحعالررتاؤاص قعلغذحعالر، ظئتعكاصتا ظولتذغان ظالعمالر  نذرغذنلعتاؤاص قعلغذحعالر  دئضةن
ةردع      ة ب ةنلةر دةص مةن ذرتالردعن آةلض ا ي ة ياق تا ظولتذ . سأزض ذحعالر رظئتعكاص ة    غ ةن سأزض دئض

  .  بةردعامةآكعدعكع يةرلعك آعشعلةر دةص مةن
اآعز دعكع    تذتذمةسحعتلةرنع ص ث تأؤةن ةتتعن ؤة اهللا تاظاالنع ذ ظاي ع ب دعن ظايعتشنعث الزعملعق ع

اهللا نعث ظذلذغلعنعشع ؤة ظعسمعنعث ياد ظئتعلعشع بذيرذلغان : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. عص تذرعدذحعق
  . )1( ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعص تذرعدذ-ظةتعضةن ) مأمعنلةر(مةسجعدلةردة 

ار         تذتذ  هةدعسلةرنعث ظعحعدعمذ مةسحعتالرنع صاك       صةيغةمبةر  . ش توغرذلذق نذرغذن هةدعسلةر ب
   .»ظىحىن سئلعنعدذ) ظعبادةت( ظعشالر بمةسحعتلةر ظأزعضة مذناسع«: الم مذنداق دةيدذظةلةيهعسسا

   بعرنةرسعنع ظألتىرىش ياآع دةرةخلةرنع سذندذرذشنعث هاراملعقع توغرعسعدا مةآكعدة
 ةرنع ! صةرؤةردعضارعم«: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم ذ ي ةنع مةآكعنع (ب تعنح شةهةر قعلعص ) ي

عدعن  عن، ظاهالعس ةن بةرض ةر بعل ىك مئؤعل انالرنع تىرل ان ظئيتق ة ظعم اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ اهللا غ
بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعمام ظةبذجةظفةر ظعبنع جةرعر، جابعر ظعبنع           دئدع »رعزعقالندذرغعن

: عدذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل     رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن    ظابدذلاله
االم راهعمعبظ« دة  ظةلةيهعسس دة (آةبع ةنع مةآكع ةرنع   ) (ي اآع دةرةخل ألتىرىش ي ة ظ ر نةرس بع

تةك ظعشالرنع  ارام قعلعص  ) سذندذرذش ة(ه دع  ) آعشعلةرض ورذن قعل ةم ظ ذنع خاتعرج ةن مةدعنع . ظ  دةم
ث ظار لعق زئمعننع ارا تاش ع ق ذنعث ظعكك دعمعظ ارام قعل ةرنع ه دعكع يةرل ذ ظار (.لعقع اعب وؤ ) لعقت ظ

  . »سذندذرذلمايدذر ة دةرةخل،نمايدذظوؤال
ظذنعثدا ظوؤ ظوؤالش ؤة دةرةخلةرنع     (مةآكعنع ظاسمان ؤة زئمعننع يارعتعشتعن بذرذن       اهللا تاظاال 

. هارام قعلغانلعقعنع بذنعثدعن باشقا نذرغذن هةدعسلةر ظذقتذرذص آةلدع         )  ظعشالرنع تةكيذلذص تاشالش 
ذ    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذلاله ظعبن ةآكعنع   ماظاب االمنعث م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان ص ةتهع قعلغ  ص

بذ شةهةرنع     اهللا تاظاال هةقعقةتةن«: آىنع مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ) يةنع ظازات قعلغان  (
ةآكعنع( ةنع م ع ه) ي ان آىن ع ياراتق مان زئمعنن ةتلعكظاس دعؤةتع قعلأرم ةن ظع ث ك ذ اهللا تاظاالنع ، ظ
ةتلعكه ةن أرم عحة ه  قعلعشع بعل ةت آىنعض ةتلعك قعيام دذرأرم ذمةن.  قعلعنغان داقرذندعن ب   هئحقان

ة  دةآعشعض دع  مةآكع االل قعلعنمع ذش ه االل       .  سوقذش ش ه ذرذش قعلع اظةتال ظ ر س دىزدة بع ا آىن ماث
نعص ب ذ اهللا تاظاالنعث ه . دعئرعلقعلع دعن ظ ةتلعكظان ةت آىنعضعحة أرم ةن قعيام دا  قعلعشع بعل  ظذنعث

ذرذش قعلعش ارام ظ ذنعث تعك. قعلعندع ه ايؤانلعرع، آئسعلمةيدذ ةنلعرعظ دا ىتىآىر ظه دذ، ظذنعث لمةي
ص قالغان نةرسعنع آعشعلةرضة ظئالن قعلعص ظذنع ظعضعسعضة يةتكىزىص بئرعدعغان آعشعدعن باشقا ىشىح

:  رةزعيةلالهذ ظةنهذ   ظاندعن ظابباس  .»حأصلعرع يذلذنمايدذ  -بعر آعشع ظالمايدذ، ظذنعث يئشعل ظوت     
                                                 

  . ـ ظايةت36سىرة نذر ) 1(
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ع ا ةيغةمبعرع ظ ث ص ة (هللا تاظاالنع ع آ  ) بعزض ةن دةرةخن ر دئض اث  ئظعزخع ةت قعلس كة رذخس ذنع ،سعش  ظ
ك رحعىمأت ةر ر ؤة زةلع عنع قعزعتعش   ى هكعلض ر نةرس ةرلعرعمعزدة بع تعنع  قان ث ظىس  ؤة ظأيلعرعمعزنع

لعتعمعز قا ظعش دعيئصعش ةن ظع كة   .، دئض ع آئسعش ةن دةرةخن ر دئض االم ظعزخع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
  . سةت قعلدعرذخ

ظذ ظةمرع ظعبنع سةظعد مةآكعضة      :  ظةدةؤعنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع       هرةيىشذظةب
 صةتهع قعلعنغان   مةآكة  !هأرمةتلعك باشلعقعمعز  : تعدعغان ؤاقتعدا ظذنعثغا مذنداق دةيدذ       ظةؤةظةلحع  

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةننعثآىننعث ظةتعسع ص أزعنع  سأزلعض ذل  س ع ق ان،  معقعظعكك ةن ظاثلعغ  بعل
ا ظذ آىنع ظعككع آأزىم بعلةن آأرىص تذرغان ظعدعم                دعلعم شذ  . دا ياد ظالغان ؤة ظذ سأزلةؤاتقان ؤاقعت

 ظذنعثغا رذخسةت    ظةمرع ظعبنع سةظعد     (. دةيدذ ، سأزلةص بئرعشعمضة رذخسةت قعلساث    سأزلةرنع ساثا 
. سانا ظئيتتعذهةمدساالم اهللا تاظاالغا  صةيغةمبةر ظةلةيهعس:)ئدعظذ سأزعنع باشالص مذنداق د   (.)قعلدع

دعن  داق دظان دعمذن اال«: ئ ةن اهللا تاظ ةآكعنع ههةقعقةت ةتلعك م دذرأرم ةر .  قعلغان ذنع ظادةمل ظ
نعث ظذنعثدا قان    ظادةمرضةن  ىاهللا تاظاالغا ؤة قعيامةت آىنعضة ظعمان آةلت    .  قعلغان ظةمةس   أرمةتلعكه

ظةضةر بعرع صةيغةمبةر    . سعش هاالل ظةمةس ئةخلعرعنع آؤة ظذنعث دةر  ) عيةنع ظذرذش قعلعش   (عشىتأآ
 قعلغان ظعكةن دةصظذنعثدا ظذرذش قعلعش رذخسةت آأرىص  نعظةلةيهعسساالمنعث ظذنعثدا قعلغان ظذرذش

ا ةقةت  اهللا ،قارعس دع   عالصةيغةمبعرعضص ةت قعل نع رذخس ذرذش قعلعش دا ظ ةت  ، ظذنعث ة رذخس  سعلةرض
ةردعظذرذش قعلعآىندىزدة بعر ساظةتال ) داظذنعث(اهللا ماثا . قعلمعدع دةثالر . شنع رذخسةت قعلعص ب
عزآع اراملعقع  ،شىبهعس ذنعث ه ىن ظ ة بىض ايتتعيةن ة ق ةرد.ظةسلعض ذ ي ة ة ب وق آعشعض ع ي ار آعش  ب

ذن ةتكىزىص قويس دعن ظةب. »ي ة ىشذظان ةمر (رةيهض أزلةرنع ظ ذ س ةن ب ةظعدآة س ع س أزلةص ع ظعبن س
بذنع مةن ! هرةيىشذظع ظةب:  ماثا ظعبنع سةظعد ظذ ظةمرعالغانداسور؟ دةص ئدع ساثا نئمة دظذ) بةرسةث

ألت              بعرةر  رقانداق  هةياآع  رؤئتعص ؤة ىسةندعن ياخشعراق بعلعمةن، هةرةم ظاسعيغا ؤة بعر آعشعنع ظ
  . ئدع د،ؤالغان آعشعضة صاناهلعق بةرمةيدذع قئحعص ظذنعثغا آعرقعلعصظعشنع بذزغذنحعلعق 

ةآكعنع ظ   ةردة اهللا م ذ ي ع ه  ب ان آىن ع ياراتق مان زئمعنن ةتلعكاس دعأرم ةن، قعل ةنعنع دئض   م
لةرنعث   عرىبعلد ةن هةدعس دع دئض ارام قعل ذنع ه االم ظ راهعم ظةلةيهعسس ةن، ظعب لةر بعل دعغان هةدعس
عدا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم   هحىنكع، مةآكة اهللا تاظاالنعث دةرضا    .  يوق زعتلعقلعقعدا هئحقانداق  عظار

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث مةآكعنع هارام      .  قعلعنغان أرمةتلعكذرذن ه آةبعنع سئلعشتعن ب  
ةتكىزدع  ة ي أآمعنع آعشعلةرض ادةم ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث ل .قعلغان ه ذددع ظ ذ خ ذلعنعص ئ ب دا حوح يع

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا  بولغان  ظذنعث نةسلعدعن   ) يةنع ظذ يارتعلعشتعن بذرذن      (ياتقان حئغعدا   
اهللا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم    تورذغلذق،   دةص يئزعلغان ،عدا ظةث ظاخعرقع صةيغةمبةر      هتاظاالنعث دةرضا 

االدعن  ةيغةمبةر تاظ ر ص ةصظةؤةبع ارعمعز: تعشنع تعل ةتلعرعثنع ! صةرؤةردعض دعن ظاي ذالرنعث ظعحع ظ
) يةنع صاك سىننةتنع(، هئكمةتنع )يةنع قذرظاننع(ظذالرغا تعالؤةت قعلعص بئرعدعغان، آعتابعثنع 

 صاك قعلعدعغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتكعن) مذشرعكلعك ؤة ضذناهالردعن(ظذالرغا ظأضعتعدعغان، ظذالرنع 
عنعدةك  ثاهللا تاظاالدئض انع ةيغةمبةرنع    ه دةرض ر ص دعن بع ذالرنعث ظعحع دعغانلعقعنع ظةؤةعدا ظ تع

  . اسعنع ظعجابةت قعلدع قعلغان دذظظعبراهعم ظةلةيهعسسالمنعثيئزعؤةتكعنعضة ظاساسةن 
دع    داق دةص آةل تة مذن ذ هةدعس االمدعن  . ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابعالر ص ث  : س ع اهللا نع ظ

ةيغةمبعرع ة س !ص ةيغةمبةرلعك آئلعش  اثا بعزض اث  نعث عص ةن بولس ةؤةر بةرض عدعن خ  دةص ،باشلعنعش
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. سورعدع ةيغةمبةرلعك آئلعشنعث ماثا(«: ص وؤام)  باشلعنعشعص راهعم ب  ظعب
ةمنعث ظوغلع ظعسانعث خذش بئشارةت بئرعشع،ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسع دعن ظانامنعث، مةري   ظأزع

  .  دئدع»عدذركبعر نذرنعث حعققانلعقعنع آأرضةنلعةتكةندةك تعؤذروخذددع شامنعث قةسعرلعرعنع ي
نع تعلةص عتا قعلعشمةآكعضة خاتعرجةملعك ؤة رعزعق ظااهللا دعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث 

   قعلغان دذظاسع توغرعسعدا
اال دذ     اهللا تاظ داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ االمدعن خ راهعم ظةلةيهعسس ارعم«: ظعب ذ ! صةرؤةردعض ب

يةنع ظذنعثدا ياشعغان آعشعلةر هئحقانداق           تعنح شةهةر قعلعص بةرضعن ) يةنع مةآكعنع (يةرنع 
ذنح دذئ هقورق راهعم  . س قعلماي ةآكعنع ظعب ةندةك  اهللا م االم تعلعض دة ؤة  ظةلةيهعسس أز تةقدعرع ظ

ظذنع خاتعرجةم ظورذن قعلغانلعقع توغرعسعدا مذنداق          اهللا تاظاال  . عخاتعرجةم ظورذن قعلد    شةرعظعتعدة  
دذ دذ   : دةي ةمعن بولع ادةم ظ ةن ظ ذلالهقا آعرض ذالر )1( بةيت رعكالر (ظ ةنع مذش ز  ) ي دذآع، بع آأرمةم

ان   ةرةمنع ظام اي(ه دذق، هال) ج دذ ؤة    قعل عر ظئلعنعؤاتع علةر ظةس عدعكع آعش ذالرنعث ظةتراص ذآع، ظ ب
دذ؟        ار قعالم ع ظعنك ث نئمعتعن عنعص، اهللا نع ا ظعش ذالر باتعلغ دذ، ظ ذرذش   ))2ظألتىرىلىؤاتع دا ظ ظذنعث

  . عدعكع هةدعسلةر يذقعرعدا سأزلعنعص ظأتتعهةقققعلعشنعث حةآلةنضةنلعكع 
ابعر لعم، ج ام مذس ذظعم ذ ظةنه ةت قعلنع رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذث مذن ةن «: ع م

االمنعث   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ر (ص عنعث ةربع ةس  آعش ع دذرذس ظةم ورال آأتىرىش دة ق ) مةآكع
  . »دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم

 ةرنع ! صةرؤةردعضارعم«: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم ذ ي ةنع مةآكعنع (ب تعنح شةهةر قعلعص ) ي
ا ؤة ظ عدعن اهللا غ عن، ظاهالعس ةن بةرض ةر بعل ىك مئؤعل انالرنع تىرل ان ظئيتق ة ظعم اخعرةت آىنعض

ةم، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ            دئدع »رعزعقالندذرغعن بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظةبذهات
ؤئتعص ع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم آاصعرالرنع حئقعر   : عدذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل    

ةرنع مأمعنلةرض  دع  مئؤعل ان ظع اس قعلغ دع  . عال خ ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي ان «: اهللا: اهللا ب عر بولغ آاص
بةهرعمةن قعلعمةن، ظاندعن آئيعن ظذنع ) يةنع هاياتلعقعدا(ظازغعنا مذددةت ) رعزعقتعن(ظادةمنعمذ 

ذ . (دئدع  »دوزاخقا هةيدةيمةن ) ظاخعرةتتة( يةنع آاصعرالرغعمذ مأمعنلةرضة     نئمعدئضةن يامان ) ب
ارعتعص قويذص       . بةرضةندةك رعزعق بئرعمةن   رعزعق   ) ظذالر آاصعر بولغانلعقع ظىحىن    (مةن آعشعلةرنع ي

ةن     ذالرنع م ةن؟ ظ ق بةرمةمدعم ذالرغا رعزع زعقتعن(ظ ذددةت بةهرعم ) رع ا م ةنةظازغعن دعن . ن قعلعم ظان
اس بذ ظايةتنع  ظعبنع ظابب ظاندعن   ! يامان ظاقعؤةت  نئمعدئضةنظذ  .  دوزاخنعث ظازابعغا هةيدةيمةن   نعظذالر

ذدع ز : ظوق دعن بئرعمع ا قعلغعنع ارعثنعث ظات ة صةرؤةردعض ةر ظعككعسعض ذالرنعث ه ذالرنعث ؤة ظ . ب
يذقعرعدعكع ظايةتنعث مةنعسع  مةنظع قعلعنمايدذ) هئح ظادةمدعن(صةرؤةردعضارعثنعث ظاتا قعلغعنع 

ذ  قا ظالعمالردعنم دة باش ذمانعثهةققع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب اش  باظعبن ا ظوخش ان قعلغعنعغ ي
  . رعؤايةتلةر آةلدع

ذددةت بةهرعم      ا م زعقتعن ظازغعن ادا رع عرالرنعمذ دذني ة   ةاهللا آاص دعن ظاخعرةتت ص ظان ن قعلع
دذ  داق دةي عدا مذن دعغانلعقع توغرعس ةد(: ظازابالي ع مذهةمم ع، !) ظ ا اهللا «ظئيتقعنك اننع غ يالغ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع97ل ظعمران سىرة ظا) 1(
  . ـ ظايةت67سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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ةن  اليدعغانالر هةقعقةت دعن(حاص دذقذتذ) دوزاخ ظازابع ادعن  . »اللماي ذ دذني ذالر ب تال(ظ ا ؤاقع ) ظازغعن
بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتعدذ، ظاندعن آاصعر    ) هئساب بئرعش ظىحىن(بةهرعمةن بولعدذ، ظاندعن ظذالر  

ز  ازابنع تئتعتعمع اتتعق ظ ذالرغا ق ذنعث  )1( بولغانلعقلعرع سةؤةبعدعن ظ عر بولعدعكةن، ظ آعمكع آاص
ذ   ذغا سالمعس ئنع قايغ ذفرع س ذالرغا    آ دذ، ظ اهعمعزغا قايتع ث دةرض ذالر بعزنع ادعكع(ن، ظ ) دذني

ظذالرنع  . قعلمعشلعرعنع ظئيتعص بئرعمعز، اهللا هةقعقةتةن ظذالرنعث دعللعرعدعكعنع بعلعص تذرغذحعدذر              
ادعن( ا ) دذني ذددةت(ظازغعن ازابنع ) م اتتعق ظ ذالرنع ق دعن ظ ز، ظان ةن قعلعمع قا(بةهرعم ) تئتعش

ذراليمعز انالر ظ)2( مةجب ذالرغا      (عنس زعقعص ظ ذفرعغا قع أرىص آ عنع آ ات تذرمذش ذففارالرنعث باياش آ
دا(هةممعسع ) قوشذلذص ع   ) آذفرع ةتلعك اهللا ن دع، مةرهةم ا ظع دعغان بولس ذص قالماي ةت بول ر ظىمم بع

ظعنكار قعلغان آعشعلةرنعث ظأيلعرعنعث ظأضزعلعرعنع ؤة ظذنعثغا حعقعدعغان شوتعلعرعنع آىمىشتعن               
ظذالرنعث ظأيلعرعنعث ظعشعكلعرعنع ؤة تةختلعرعنعمذ آىمىشتعن قعلعص بئرةتتذق،          . رةتتذققعلعص بئ 

ذراتتع  ألعنعص ظولت ة ي ذالر تةختلةرض عنع ( .ظ ذقعرعقعالرنعث بةزعس ذق، ) ي ص بئرةتت دعن قعلع ظالتذن
علةردذر  ايدعلعنعدعغان نةرس دة ص ا تعرعكحعلعكع ةقةت دذني ع ص ذالرنعث هةممعس ارعثنعثةصةرؤ. ظ  ردعض

   .)3(تةقؤادارالرغا خاستذر) يةنع جةننةت ؤة ظذنعثدعكع نازذنئمةتلةر(هذزذرعدعكع ظاخعرةت 
 ذنع يعن ظ دعن آئ ة(ظان ةن ) ظاخعرةتت ا هةيدةيم دع »دوزاخق ذ. (دئ ان ) ب ةن يام نئمعدئض
اقعؤةت  ا   . تىص تذرعدذ ىهلةت بئرعص آ  أاهللا ظذالرغا م يةنع  !ظ  ظاندعن ظذالرنع قعلغان ضذناهعغا قارعت

نذرغذن شةهةر ظاهالعلعرع زالعم تذرذقلذق، ظذالرغا مةن : اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   . قاتتعق تذتعدذ 
ةردعم   ةت ب ةتتع   (مأهل ذص آ ةغرذر بول ة م ذ مأهلةتك ذالر ب دعن )ظ ذددةت   (، ظان ذزاق م ذالرغا ظ ةنع ظ ي

يةنع  ( دةرضاهعمدذر    ظذالرنع جازالعدعم، ظاخعر قايتعدعغان جاي مئنعث          ) مأهلةت بةرضعنعمدعن آئيعن  
  . )4()ظاخعر هةممعسع ماثا آئلعدذ 

 ظةزعيةتكة اهللا )هئح آعشع ظاثلعغان(«: مذنداق آةلدعظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث هةدعسعدة 
ةآر ن ب ةؤةكدع ةسر س ذحع ظةم اق  .  قعلغ ذالرنع س رعص ظ ق بئ ذالرغا رعزع ص -اهللا ظ االمةت قعلع  س
ذالر ،تذرسعمذ ار دةصعاهللا تاظاالنعث بال( ظ اليدذ) سع ب ان حاص ا بوهت ذنعثغا سةؤرع . (اهللا تاظاالغ اهللا ب
  . »)قعلعدذ

عدة    ذخارعنعث هةدعس ام ب ةن  ظعم داق دئيعلض ة مذن ىن    «: يةن ايعتع ظىح ان جعن ع قعلغ اهللا زالعمن
ن ظاندع. اهللا ظذنع تذتقان حاغدا ظذ اهللا تاظاالنعث جازاسعدعن هةرضعزمذ قذتذاللمايدذ         . دعراص تذتمايدذ لظا
ذرتالر     : بذ ظايةتنع ظوقذدع  ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ( نع هاالك    ) ظاهالعسع (صةرؤةردعضارعث زالعم ي

  . »))5قعلسا، ظةنة شذنداق هاالك قعلعدذ، اهللا نعث ظازابع هةقعقةتةن تولعمذ قاتتعقتذر
نع ععدا مةقبذل بولذشهآةبعنع سئلعشع ؤة شذ ظعشنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاظعبراهعمنعث 

   توغرعسعدا عتعلعضةنلعك

                                                 
  . ـ ظايةتلةر70 ـ 69سىرة يذنذس ) 1(
  . ـ ظايةتلةر24 ـ 23سىرة لوقمان ) 2(
  . ـ ظايةتكعحة35 ــــ 33سىرة زذخرذف ) 3(
   ـ ظايةت48سىرة هةج ) 4(
  .  ـ ظايةت102سىرة هذد ) 5(
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 صةرؤةردعضارعمعز«: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم بعلةن ظعسماظعل آةبعنعث ظذلعنع قوصذرذؤئتعص !
ع(بعزنعث  ةن ) خعزمعتعمعزن ن، سةن هةقعقةت ذل قعلغع ايعمعزنع(قوب ةن، ) دذظ اثالص تذرغذحعس ظ

ثضة ظعتاظةتمةن قعلغعن، ظعككعمعزنع ظأزة ! صةرؤةردعضارعمعز. بعلعص تذرغذحعسةن ) نعيعتعمعزنع(
بعزنعث ظةؤالدلعرعمعزدعنمذ ظأزةثضة ظعتاظةتمةن ظىممةت حعقارغعن، بعزضة هةججعمعزنعث قاظعدعلعرعنع 
بعلدىرضعن، تةؤبعمعزنع قوبذل قعلغعن، حىنكع، سةن تةؤبعنع ناهايعتع قوبذل قعلغذحعسةن، ناهايعتع 

! صةرؤةردعضارعمعزراهعم بعلةن ظعسماظعلنعث  ظعبساهابعلعرعثضة !يةنع، ظع مذهةممةد مئهرعبانسةن
 ح دئضةظاثالص تذرغذحعسةن) دذظايعمعزنع(قوبذل قعلغعن، سةن هةقعقةتةن ) خعزمعتعمعزنع(بعزنعث 

يةنع ظذالر ناهايعتع ياخشع ظعشالرنع قعلعؤئتعص اهللا      . رغانلعقعنع سأزلةص بةرضعن  ذصوآةبعنعث تئمعنع ق  
  . تعلةيدذولذشعنع ببذل و قثتاظاالدعن شذ ظعشالرنع
ةبعنعث نعث  عب ظعبنع ؤةرد  ؤذهةي ،ظعبنع ظةبذهاتةم  ةن ظعسماظعل آ راهعم بعل دا ظعب ظأز ؤاقتع
 دئضةن ظايةتنع قوبذل قعلغعن) خعزمعتعمعزنع(بعزنعث ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذلعنع قوصذرذؤئتعص
ذرذص  الص ت ذص يعغ ان : ظوق ع رةهم ثتاظاال ظ تعنع راهعم ظةلة  (! دوس ةنع ظعب االمي ان ) يهعسس ةن رةهم  س

قاالرمذ؟   يبذ ظعش اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا قوبذل بولما ) آةبعنعث تئمعنع(نعث ظأيعنعث تئمعنع    تاظاال
  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع، قوصذرذصسةندةص قورقذص تذرذص
ةقعقع ةرنعث ياهللا ه ا       مأمعنل الر اهللا دةرض ذ ظعش مذ ظ ص تذرذص الرنع قعلع ع ظعش ذل عدا قوهياخش ب

دعغانلع   دعكعن دةص قورقع اي قاالم دةقع بولم دذ    هةققع داق دةي ص مذن ان قعلع ةهؤالعنع باي ةدعقة :  ظ س
اهعغا   ارعنعث دةرض ةمما صةرؤةردعض دعغان ظ ا(بئرع ىنبهئس رعش ظىح دعن )  بئ ايتعص بارعدعغانلعقع ق

علةر   دعغان آعش ذص تذرع رع قورق ذالر اهللا ظ  ))1دعللع ةنع ظ ةي ال أزلعرعض ةن م ةردعن  م-  بةرض ىلىآل
عقة ؤة سوغات       حا- سةدعقة، باال   ةرنع بئرعدذ  ـ قعلعرعغا نةص ظذ بةرضةن نةرسعلةر اهللا    هةمدة  . هةدعيةل

  . عدا قوبذل بولماي قاالرمعكعن دةص ظةنسعرةيدذهتاظاالنعث دةرضا
ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع، ظعبن ام ب ةت قعل نعثظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : دذع مذن

ال  ورذن تذتذشنع بعرعنحع قئتعم ظعسماظعلنعث ظانعسع ه عالر ظأزظاي . ردعن ظىلضة ظالدعةجاضة خاس ظ
ان آ اه ة بولغ ث سارةض ةر ظأزعنع وق نىج ةنلعكعنع ي اآع ظأحم لعكعنع ي ر  عتعدةش ايرعم بع ىن ظ ش ظىح

 عصظئلعص آئل  معؤاتقان ظوغلع ظعسماظعلنع    ئجةرنع ؤة ظ اظاندعن ظعبراهعم ه   . ردعذظورذننع تذتذص ظولت  
دة  دة(آةبع حعت ) مةآكع ةرةم مةس ذقعرع نعث عه ر    عتةري وث بع تعدة ح ذدذغعنعث ظىس زةم ق عدعكع زةم ص

ظذ،  .  سذمذ يوق ظعدع   حكعدةك  ظع مذ  ظادةم ظذ آىنلةردة مةآكعدة بعر   . ردعذدةرةخنعث يئنعغا ظورذنالشت  
ذم سذنع     ر تذل ا ؤة بع ا خورم ذالرنعث يئنعغ ذص ظ ة ظورذنالشتذرذص قوي ذالرنع شذ يةرض دعظ ذص قوي . قوي

أر    ة ظ االم آةينعض راهعم ظةلةيهعسس دعن ظعب ع ه  ىلىظان ماظعلنعث ظانعس دع، ظعس ذنعث  اص مئثعؤع ةر ظ ج
 سةهراغا تاشالص قويذص نةضة ، ظادةمسعز بعزنع هئحقانداق نةرسة يوق  !ظع ظعبراهعم : آةينعدعن بئرعص 

: هاجةر ظاندعن   . مذ قويمعدع  ظعبراهعم ظذنعثغا قاراص     . تةآرارلعدعآئتعسةن؟ دئضةن سأزنع ظىح قئتعم      
قا  ذنداق قعلعش ئنع اهللا مذش قا (س الص قويذش ةردة تاش ذ ي ع ب ةنع بعزن ورعدع) ي ذ؟ دةص س . بذيرذدعم

 دةص بالعسعنعث  ،دذرظذنداق بولسا اهللا بعزنع ساقلعغذحع    : هاجةر .  دةص جاؤاب بةردع ،هةظة: ظعبراهعم
دع   ايتعص آةل عغا ق االم   . قئش راهعم ظةلةيهعسس دعن ظعب دع  ظان ول ظال ة ي الع ؤة  . سةصةرض راهعم ظاي ظعب
قولعنع آأتىرىص   عص،  يىزعنع آةبة تةرةصكة قعل  دا،  يية دئضةن يةرضة بارغان   عنةسبالعسع آأرىنمةيدعغان   
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يةنع باالم ظعسماظعل بعلةن     (ظةؤالدعمنعث بعر قعسمعنع     ! صةرؤةردعضارعمعز: ظوقذدعتذرذص بذ دذظانع    
العم هاجةرنع از ظوقذسذن ) ظاي ادةت قعلسذن دةص(نام ةنع ساثا ظعب سئنعث هأرمةتلعك ظأيىثنعث ) ي

ا     ر ؤادعغ عز بع عدعكع ظئكعنس ة (قئش ةنع مةآكعض ارعمعز ) ي تذردذم، صةرؤةردعض عم  ! ظورذنالش ر قعس بع
آعشعلةرنعث دعللعرعنع ظذالرغا مايعل قعلغعن، ظذالرنع شىآىر قعلسذن دةص تىرلىك مئؤعلةرنع ظذالرغا        

  . ))1رعزعق قعلعص بةرضعن
. تعظذسسذزلذقعغا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم قويذص قويغان سذنع ظعح. تتعمعئ ظعسماظعلنع ظهاجةر

ماظعل      ع ظعس ذ ؤة ظوغل ةندة ظ ذ تىضعض دعكع س ذزلعقتعنتذلذم انغعلع ظذسس لعدعتولغ ةر .  باش هاج
غع شذ   سةفا تئ . ظذنعث قئشعدعن باشقا جايغا قاراص ماثدع        ،   بذ هالعنع آأرىشنع خالعماي     ظوغلعنعث

رمعكعن آأرىنةبعرةر ظادةم ظاندعن . ظذ شذ تاغقا حعقتع. يةردعكع تاغالرنعث ظعحعدعكع ظةث يئقعنع ظعدع
لعدع    قا باش ا قاراش ئكعن  . دةص جعلغعغ ذ بعر ل ذ ظ ادةم   م دع ظ دعن  . آأرمع دعن  ظان ةفا تئغع ىص س  حىش

دع  ا آةل دعن يىض    ع آ،دةـ  جعلغعغ أتىرىص جعلغع عنع آ ر تةرص ث بع أتىرىص يعمعنع ةرؤة  . تعظ دعن م ظان
ث    ئلعص تاغنع ا آ تعدةتئغعغ ىردعظىس رةر .  ت دعن بع ادةمظان ة ظ دعرمعكعن  آأرىن ئح . دةص قارع ر ه بع

غةمبةر يظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما صة. ظذ بذ ظعشنع يةتتة قئتعم تةآرارلعدع.  آأرمعدعظادةمنع
االمنعث ذ«: ظةلةيهعسس علةر ثاش دا  ( آعش أمرة قعلغان ةج ؤة ظ ث ظار ) ه ع تاغنع دا عظعكك ةظيع لعقع س

دع   ذص قال دعغان بول دع  »قعلع ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ةر«.  دئض ر   هاج قاندا بع ا يئقعنالش ةرؤة تئغعغ  م
اؤازنع يةنة ظاثلعدع     ظعدع،  قذالق سالغان  ) ظاؤازغا (ظذ جعم تذرذص     . ظاؤازنع ظاثلعدع  بعرةر  ظذ  . ظذ ظ

ان بولسا  اردةمحع بولغ ذ دةص ،ي دا  ) ذنداق قارعغذدةك بولساش( شذنع ظاثلعدعمم ذ زةمزةمنعث يئنع ظ
سذنعث   (هاجةر سذمذ حعقتع   . تاصعنع بعلةن ياآع قانعتع بعلةن سذ ظعزدةؤاتقان بعر صةرعشتعنع آأردع   

ا دةص    ظذ   . باشلعدع توسذشقا   ) ظةتراصعنع توصا بعلةن    نعث بعلةن  ذش . بعلةن ظعشارةت قعلدع   قولع   توخت
ةر  ذهاج ل نعس قا باش عغا ظذسذش تعن   . عدع قاحعس ر تةرةص ذنع بع تعن   ظذسذصس ر تةرةص ة بع ا يةن  تذرس

  . »عقعص تذراتتعظئتعلعص ح
دئضةنلعكعنع رعؤايةت    مذنداق  نعثصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   رةزعيةلالهذ ظةنهذما    ظعبنع ظابباس   

دذ ع   «: قعلع ذ زةمزةمن ةت قعلسذن، ظ عغا رةهم ماظعلنعث ظانعس ا (اهللا ظعس أز هالعغ ان  ) ظ ذص قويغ قوي
ابول اآع ،س ا  ي معغان بولس ذدعن ظذس ذ س ةن ،ظ زةمجةزم ةك ( زةم دعغان ب ) ظئرعقت ئقعص تذرع الق ذظ

ظاندعن صةرعشتة  . معتتعئ سذدعن ظعحتع ؤة بالعسعنعمذ ظ     هاجةر: ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ   » بوالتتع
اال  عز ه ذنعثغا س اث ظ تعن قورقم ذص آئتعش ار   . ك بول أيع ب ر ظ ث بع ةردة اهللا تاظاالنع ذ ي ةب( ب عنع آ

) ياخشع  (اهللا تاظاال ظأزع ظعضعدارحعلعق قعلغان    .  ظذنع بذ باال ؤة ظذنعث ظاتعسع سالعدذ        ،)دئمةآحع
سةل آئلعص   . لىص تذراتتع آأتىرى ضة ظوخشاش    آةبة زئمعندعن دأث    . ئدع  د ،ك قعلمايدذ   هاال آعشعلةرنع

م ذره ذهةتتا ج. أتتعظشذنداق ) آىنلةر. (تةتتعئظوث يئنع ؤة سول يئنعدعن ظئقعص آ   ظذنعث   ذقالسا، س 
م قةبعلعسعدعن بعر ظاظعلعكلةر آادا يولعدعن آئتعؤئتعص ذرهذقةبعلعسعدعن بعر تىرآىم آعشعلةر ياآع ج

نع ظئلعش  ظذالر بعر نةرسع   . صعضة حىشتع  ع تةرتأؤةنظذالر مةآكعنعث . ظذالرنعث قئشعدعن ظأتىص قالدع 
عدا       ىص،رنتعلؤاتقان بعر ظذحار قذشنع آأ      ئظىحىن حىشمةآحع بولذص ظ     شةآسعز ظذ قذش سذنعث ظةتراص

وقمعكعن دئضةن ظعدذق  . ظايلعنعؤاتعدذ  دا سذ ي اآع  . ئدع  د،بعز بذ جعلغع ظاندعن ظذالر بعر آعشعنع ي
ارلعقعنع خةؤةر قعلدع       . ظذالر سذنع آأردع     . ظعككع آعشعنع ظةؤةتتع   . ظاندعن قايتعص آئلعص سذنعث ب
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ظذالر ظذنعثغا بعز      . ث ظانعسع سذنعث يئنعدا ظعدع         ظعسماظعلنع  .ظاندعن ظذالرنعث هةممعسع آئلعشتع     
ئنعث ىص  س عثغا حىش ةن   ،قئش ةت قعالمس عمعزغا رذخس ةردة يةرلعشعص قئلعش ذ ي دع د، ب ذل . ئ ذ ماق ، ظ

  . ظذالر ظذنعث سأزعضة قوشذلدع. ئدع د،لئكعن سذدا سعلةرنعث هئحقانداق هةققعثالر يوق
يةنع (ظعسماظعلنعث ظانعسع بذ ظعشقا «: االم صةيغةمبةر ظةلةيهعسس،ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ

عغا   دا ظولتذراقلعشعص قئلعش ذنعث يئنع ذالرنعث ظ ع يول) ظ دعذقذتاسادعص ةن  . ص قال ذ آعشعلةر بعل ظذم
أرةتتع   ع آ نع ياخش ة ياشاش دعد» بعلل ذالر  . ئ دعن ظ دعكعذرهذج(ظان ادة ) م ة ظ  مظاظعلعدعكعلعرعض

ا ظ     ذالرنع يانلعرعغ ةؤةتعص ظ دع علئآئلعص ظ دع     .ؤال ةر بول ة ظاظعلعكل ذالردعن بعرنةحح دة ظ .  مةآكع
. ضةندع أظذالردعن ظةرةب تعلعنع ظ   . ظعسماظعلمذ ناهايعتع ياخشع ؤة حعرايلعق ظادةم بولذص حوث بولدع      

ةن          ز بعل ر قع دعكع بع ث ظعحع ذالر ظأزلعرعنع دة ظ ة يةتكةن ذ باالغةتك ذنعث  ظ دع   ظ ص قوي ع قعلع . تويعن
دعن ظ    عمذ ظالةم ماظعلنعث ظانعس ماظعل  . أتتعظعس االم ظعس راهعم ظةلةيهعسس دعن    ظعب أيلعنعص بولغان ظ

.  ظعسماظعلنع تاصالمعدع  ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم . آئيعن، ظذنعث ظةهؤالعنع بئلعص بئقعش ظىحىن آةلدع      
زدةص ع لعك ظىحىن بعر نةرسة ظ     حع ظذنعثغا ظذنعث تعرعك   ظايالع. ظاندعن ظذنعث ظايالعدعن ظذنع سورعدع    

. ظاندعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذنعثدعن تذرمذش ظةهؤالعنع سورعدع      . ظئيتتععنع  حعقعص آةتكةنلعك 
الع ز قظاي ذنعثغا بع ا ع ظ ق ؤة جاص لعرعدعن  -يعنحعلع اؤاتعمعز دةص تذرمذش دة ياش ةققةت ظعحع  مذش

ذنعثغاظةلةيهعسساالم ظعبراهعم . شعكايةت قعلدع ة: ظ كىزىص قويذث ؤة تظئرعثعز آةلسة سالعمعمنع ي
ظعسماظعل آئلعص بعر نةرسعنع .  دئدع،غا دةص قويذث ظعشعضعنعث بذسذغذسعنع يةثضىشلعؤةتسذنظذنعث

الع .  دةص سورعدع   »بعر آعشع آةلدعمذ؟  : سةزضةندةك قعلعص ظايالعدعن    مذنداق  -هةظة، مذنداق   : ظاي
. عممةن ظذنعثغا سةن توغرذلذق خةؤةر بةرد . لعص سئنعث ظةهؤالعثدعن سورعدعئسىصةتلعك بعر قئرع آ  

 ،مةن ظذنعثغا بعز قئيعنحعلعقتا ياشاؤاتعمعز دةص خةؤةر بةردعم          . ظذ بعزنعث تذرمذشعمعزدعن سورعدع   
هةظة، ظذ ساثا ساالم دةص : ظذ.  دةص سورعدع؟ ؤةسعيةت قعلعص آةتتعمذةرظذ ساثا بعر: ظعسماظعل. ئدعد

عك  ذمنع ؤة ظعش ذمنع ب   عثقويذش عثنع دةص قويذش عنع يةثضىشلعؤئتعش دععذيرذدنعث بذسذغذس . ، دئ
ثضة ىظةمدع سةن ظأي. تعشعمضة بذيرذصتذمئنع سةندعن ظايرعلعص آئ. ظذ مئنعث دادام بولعدذ: ظعسماظعل
  . عنع بئرعؤئتعص، ظذالرنعث ظعحعدعن باشقا بعرسع بعلةن توي قعلدعخئت دةص ظذنعث ،قايتقعن

ا    ذالرنعث يئنعغ االم ظ راهعم ظةلةيهعسس يعن ظعب دعن آئ ذددةت ظأتكةن ر م دا بع ا بارغان قايت
بعزضة بعر   : ظذ. ظذ ظايالعنعث يئنعغا آعرعص ظعسماظعل توغرذلذق سورعدع     . ظعسماظعلنع يةنة تاصالمعدع  

ةتتع    ص آ زدةص حعقع ة ظع ةردع ،نةرس اؤاب ب راهعم .  دةص ج داق؟ دةص  : ظعب علةرنعث ظةهؤالعثالرقان  س
 دةص جاؤاب بئرعص اهللا  ،ؤاتعمعزبعز ياخشع ؤة باياشات تذرمذشتا ياشا  : ظذ. تذرمذش ظةهؤالعنع سورعدع  

 دةص ،ضأش : ظذ . سعلةر تامعقعثالرغا نئمة يةيسعلةر؟ دةص سورعدع       : ظعبراهعم. تتعيتاظاالغا شىآرع ظئ  
: ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم.  دةص جاؤاب بةردع،سذ: ظذ.  دةص سورعدعسعلةر؟ظعحعنئمة : ظذ. جاؤاب بةردع

  .  دةص دذظا قعلدع»كةت بةرسةثععغا بةرضأش ؤة سذلعر) ظذالرنعث(ظع اهللا ظذالرغا «
ناق  ويةنع بذغداي، ق(ظذ آىنلةردة ظذالرنعث دانلعرع «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ  

ظعبراهعم »  يوقتع ظةضةر ظذ بولغان بولسا ظذنعثغعمذ دذظا قعلغان بوالتتع)دئضةنلةرضة ظوخشاش دانالر
لعكع  يئمةآ  لةرنعث سذ مةآكعنعث سعرتعدعمذ هةممة آعشع          ضأش بعلةن   : ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ  

هعم ظةلةيهعسساالم  اظعبر . ، مةآكعنعث سعرتعدعكع بعرمذ آعشعضة سعثمعضةن بوالتتع     بولمعغان بولسا 
ظئرعثعز آةلسة ظذنعثغا ساالم دةص قويذث ظذ ظعشعكنعث بوسذغذسعنع ياخشع      : ئدع مذنداق د  ظذنعثغا
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ذن  ئلعص ظذنع،ساقلعس ماظعل آ دعن ظعس ورعدع : ث ذ؟ دةص س ع آةلدعم ر آعش ذ. بع ة، : ظ ايعتع هةظ ناه
ر ص  ئآ كةن بع عزنعث      ئلعش ةن س ورعدع، م ةهؤالعثعزنع س عزنعث ظ دعن س ئلعص مةن ادةم آ قةدةم ظ ش

 ظذ بعزنعث تذرمذشعمعزنع سورعدع مةن ظذنعثغا بةك ياخشع ياشاؤاتعمعز      .مع دةص بةرد  ،ظةهؤالعثعزنع
دةص  ،ؤة ظعشعكنعث بذسذغذسعنع حعث ساقلعشعثنع بذيرذدع ظئيتتع ساثا ساالمظذ . دةص جاؤاب بةردعم

ةردع  اؤاب ب ماظعل. ج ث دادام : ظعس ذ مئنع ةن   ،ظ ةن بولعس عنع س ذغا دئض ذ مئنع ، بذس ث  ئ س ث ظ نع حع
تذ دع ،ساقلعشعمنع بذيرذص ذددةت  . دئ راهعم ظةلةيهعسساالم بعر م دعن ظعب ا ظأتكةظان يعن قايت دعن آئ ن

دع ماظعل زةمزةمض. آةل ذ ظعس عنع ظ تعدا ظوقياس ث ظاس ر دةرةخنع ئقعن بع ذراتتعظولالص حة ي ذ . ت ظ
تع   دعن قوص أرىص ظورنع ع آ ا   . ظعبراهعمن قا ظات ذ ظعككعسع باش ا،   -ظ كةن بولس داق آأرىش العالر قان  ب

تتذرسعدا بولعدعغان هأرمةت ؤة و بالعنعث ظ-يةنع ظعبراهعم بعلةن ظعسماظعل ظاتا . (شذنداق آأرىشتع
ةن آأر  االم بعل تعس راهعم ) ىش دعن ظعب ذيرذدع     : ظان قا ب ر ظعش ع بع ماظعل اهللا مئن ع ظعس دع،ظ ذ.  دئ  ظ

اردةم  ماثاسةن  : ظذ. ئدع د ،صةرؤةردعضارعث بذيرذغان ظعشنع قعلغعن   : ظذنعثغا : ظذ .  دئدع   بئرةمسةن؟   ي
دذ دع د،بولع راهعم. ئ أينع     : ظعب ر ظ ة بع ذ يةرض ع ب ةبعنع(اهللا مئن ذيرذدع ) آ عمنع ب ذ   دةص ،سئلعش ش

ةر عز  ي عدعكع ظئض ةتتع ثأدنعث ظةتراص ع آأرس ذ. ن ةنش ذلعنع    نعث بعل ةبعنعث ظ ةن آ ذ ظعككةيل ة ظ  يةرض
آةبعنعث تئمع بةك ظئضعز        . ظعبراهعم آةبعنع سالدع     . ظعسماظعل تاشنع ظئلعص آئلعص بةردع        . سالدع
أتىر ةنىآ دعلىص آةتك تعغا      . ظع ذتعنعث ظاس ث ص ئلعص ظعبراهعمنع ئلعص آ نع ظ ع تاش ماظعل هئلعق  ظعس

ذل قعلغعن، سةن ) خعزمعتعمعزنع (بعزنعث ! صةرؤةردعضارعمعز «ظذ ظعككعسع   . قويذص بةردع   قوب
دئضةح ظعبراهعم  بعلعص تذرغذحعسةن) نعيعتعمعزنع(ظاثالص تذرغذحعسةن، ) دذظايعمعزنع(هةقعقةتةن 

  . نذص بةردعذظعسماظعل ظذنعثغا تاشنع س. سالدعضة حعقعص آةبعنع ظىستعتاشنعث 
ا دذظعبنع ظابب داق دةي ع(بعزنعث ! صةرؤةردعضارعمعز« ظذ ظعككعسع: س مذن ) خعزمعتعمعزن

ةن  ةن هةقعقةت ن، س ذل قعلغع ايعمعزنع(قوب ةن، ) دذظ اثالص تذرغذحعس ع(ظ ص ) نعيعتعمعزن بعلع
   .دئضةح آةبعنعث ظةتراصعنع ظايلعنعص آةبعنع سئلعشقا باشلعدع تذرغذحعسةن

تىص ؤة صةيغةمبةر أئيعن ظذزذن زامانالر ظقذرةيشنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن آ
 يئثعالص سالغانلعقع آةبعنع ظعلضعرع بةش يعل عدعنظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر بولذش

  توغرعسعدا
لعش ظعشلعرعغا هةمكارلعشعص ئ آةبعنع س ، ياشقا آعرضةن حاغدا  35صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  

دع   قذرةيش الرنع يأتكع ة تاش ةن بعلل ع ي  مذهةمم. لةر بعل هاق ظعبن ع ظعس ار ةةد ظعبن ةد”س  مذهةمم
 ياشقا   35 ظةلةيهعسساالم    مذهةممةد :  دئضةن آعتابعدا مذنداق دةيدذ        “هالععتةرجعم  ظةلةيهعسساالمنعث

ةندة ا  قذرةيش ،آعرض ةبعنع قايت ة ي   لعكلةر آ ر يةرض ىن بع ئلعش ظىح ثعالص س دععيئ ةبعنع  . غعل ذالر آ ظ
اتتع ادة. بذزذشتعن قورق ا ظ ة شذ ؤاقعتت دعةكم بويعدعن ظئضعزرآةب ذرذلغان ظع ذص تاشالردعن قوص .  بول

قان ظعدع   ذنع ظئضعزلعتعص تورذسعنع يئصعشنع ظويالش ذالر ظ ىم آعشعلةر  . ظ ر تىرآ داق قعلعشع بع ظذن
.  قويذص قويغان آةبعنعث بايلعقعنع ظوغذرالص آةتكةن ظعدع  ضةذقنعث ظعحعدتتذرعسعدعكع قذ وآةبعنعث ظ 
ايلع ذ ب عزذ خقظ ة قةبعلعس ةمراظ ع ظ ه ظعبن ث قلعنعث بالعدعكع مةلع عدعن وعرعنع ث قئش ع دوؤةيكنع ل
علدع ذنعث قولعنع آةستع . تئص ةن ظ وغر .شذنعث بعل ذنع باشقعالر ظ ا ع آعشعلةر ظ الص دوؤةيكنعث يئنعغ

ان  ذص قويغ تعذ دةص ض،قوي ز ئثد. مان قعلعش ذنع ع ث تعجارةتحعلعرعذردولق ثمنع رنع عنع   بع آئمعس
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ا  دع جعد ئلدعكع قعرغاقق ئلعص  ظ دع عص آ ذرغان ظع ةتتع  ئآ. ظ احاقلعنعص آ ة ص ذنعث قذرةيش . م لةر ظ
دع   قا تةييارالن ةبعنع يئصعش ئلعص آ احلعرعنع ظ دا . (ياغ ذ ؤاقتع دعغان  ) ش اححعلعقنع بعلع دة ياغ مةآكع

دع ار ظع ع ب ر آعش عرلعق بع تا . معس ةبعنع يئصعش ذالرغا آ ذ ظ دةكظ ةزع ماتآأثىلدعكع الالرنع عرئ ب ي
عنعث ظعحعدعن ق تاشلعنعدعغان آةبعنعث قذدذةسرةر آىنع آةبعضة سوؤغا قعلعنغان نةه. رالص بةردعاتةيي

ا بذ يعالندعن   آعشعلةر  . تذراتتع آذشذلداص  بعر يعالن حعقعص آةبعنعث تئمعغا حاصلعشؤئلعص،    تتع، قورق
ر ظذ بع. قعراص حعشلةش ظىحىن ظاغزعنع ظاحاتتعئهامان حيئقعنالشقان سع ةرظذنعث قئشعغا بعرحىنكع، 

ذراتتعآىنع بذرذنقعدةك آةبعنعث تئمعغا حاصلعشؤئلعص  ذحار قذشنع . آذشذلداص ت ذنعثغا بعر ظ اهللا ظ
ةؤةتتع ذنع   . ظ ذش ظ ذ ق الالصظ ةتتع حاثض ئلعص آ دعن .  ظ ث   قذرةيشظان ث بعزنع ز اهللا تاظاالنع لعكلةر بع

ار، اهللا بعزنع    قعلماقحع بولغان ظعشعمعزغا رازع بولذشعنع ظىمعد قعلعمعز، بعزدة هىنةرؤةن ؤة ي   اغاح ب
ظذالر آةبعنع بذزذؤئتعص ظذنع باشقعدعن سئلعش ظىحىن . دئيعشتعيعالننعث ؤةهعمعسعدعن خاالس قعلدع 

ئلعصبعر دعلعككة آ ع    ذظةب.  يئغعل ران ظعبن دع ظعبنع ظعم ع ظاب اظعز ظعبن ع ظ ةمرع ظعبن ع ظ ؤةهب ظعبن
ظذ تاش ظذنعث قولعدعن حاحراص      ، ئلعؤئدع مةخزذم دئضةن آعشع آةبعنعث تئشعدعن بعرنع سذغذرذص ظ       

رعص توختع ا بئ لع ظورنعغ ث ظةس ص، ظأزعنع داق د. دعحعقع ذؤةهب مذن دعن ظةب دعظان ذرةي: ئ ع ق ش ظ
دعغان مالالر هااللدعن بولسذن، ظذنع سئلعش ظىحىن صاهعشعدعن عظةسع آةبعنع سئلعشقا ظعشلعتعل   اجام

لعشعص  عآلةر ظار ىلى م-الغان هارام مال    دعن آةلضةن ؤة بعر آعشعدعن ظورذنسعز ظئلعؤ نعآةلضةن جازا 
ذن دعن . قالمعس ةبعنعث قذرةيشظان نع لعكلةر آ ع ياساش عك تةر . ؤالدعى بألىشتئمعن ةبعنعث ظعش ع عآ ص
دعمانا ارا تاش بعلةن ر. نعث بالعلعرعغا تةضدععهرأ ؤة زفظاب ارعيامانذآنعلق لعقع مةخزذمنعث عنعث ظ

ان  ذالرغا قئتعلغ العلعرع ؤة ظ دعنعث قةقذرةيشب ة تةض ةبعنعث . بعلعلعرعض اآ ةمهع ؤة ع تةرظارق ع ج ص
ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم دةسسةص تذرغان تاش تةرعصع بىضىنكع آىندة         . لعرعغا تةضدع عسةهمعنعث بال 

دعن عهةتعم دةص ظاتعل امسدعغان ظادةمنعث بويع اآارراق ت ذرذصةل ص د قوص ةر ظاب ان ي دار ظعبنع ذ قويغ
ذزاذل، ظةسةد ظعبنع ظابدةيسذق ةرنعث بال ذسةي  ظعبنع قظ ةدع ظعبنع آةظب ظعبنع لذظةيل غا علعرعؤة ظ

ذنع بذزذشتعن قورقتع. تةضدع دعن ؤةلعد ظعبنع مذغعرة ظذنع بذزذشنع مةن سعلة . آعشعلةر ظ رضة ظان
ظع اهللا بعز بذ ظعشعمعزدعن ياخشع       !  ظع اهللا قورقذتمعغعن     :نع ظئلعص  ذباشالص بئرةي دةص قولعغا جوت       

عمعزنع   ش قعلعش ةح  ظع االيمعز دئض لعدع خ قا باش ةن      .  حئقعش ارعلعقع بعل نعث ظ ارا تاش ذ ق ظ
دعن عنعث ظارعييامانلذآنذر اقتع لعقع نع ح ر تةرةص ع ئآعشعلةر شذ آ. بع ذالر . حعسع ساقلعشعص آىتت ظ

ى       : مذنداق دةيدذ  بعز ظذنع حاقماي هةتتا حاققان      ،  بئرعص قالسا  زساقالص باقايلع ظةضةر بعرةر ظعش ي
أز ظور ذ ظ ذمعز  يةرنعم ذرذص ظةسلعدعكعدةك قعلعص قوي ا قايت ة اهللا   . نعغ ىز بةرمعس رةر ظعش ي ةر بع ظةض

ظةتعسع ؤةلعد ظعشعغا ظةتتعضةندعال     .  دةيمعز،تاظاال بعزنعث قعلماقحع بولغان ظعشعمعزغا رازع بولذصتذ  
ةن بعللة حاقتع. قعشقا باشلعدعئتعص ظذنع حئآعرعشعص آ راهعم ئح. آعشعلةرمذ ظذنعث بعل قعش ظعب

حعشتةك ضعرةلعشعص آةتكةن يئشعل بعر  بعرعضة -بعر ظةلةيهعسساالم قويغان تامنعث ظذلعغا بارغاندا 
  . تاشقا يةتتع

دذ    داق دةي هاق مذن ع ظعس ذ: ظعبن ر آ     ب دعن بع علةرنعث ظعحع ان آعش ةت قعلغ أزنع رعؤاي ع عس ش
ظذ  . بعرنع قاقعدذ  ر قوزذقتعن  ىمألعقعغا ت  عتاشتعن بعرنع قذمذرذص ظئلعش ظىحىن ظعككع تاشنعث ظار         

شذنعث  . تعدذ ئتاشنع شذنداق معدعرلعتعشع هامان مةآكعنعث هةممة يئرعدعن بعر خعل ظاؤاز حعقعص آ  
  . مذرذشتعن توختاص قالعدذوبعلةن ظذالر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم قويغان تامنعث ظذلعنع ق
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ظذالرنعث  عسساالمنعث تارتعش ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهـقارا تاشنع ظورنعغا قذيذشتا بولغان تاالش 
  ظارعسعدا ظادعل هأآىم قعلغانلعقع توغرعسعدا

 .نع سئلعش ظىحىن تاشالرنع توصلعدع    عشنعث قةبعلعلعرع آةب  قذرةي: ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةيدذ   
ايرعم -هةر  ة ظ ر قةبعل لعدع- بع ة توص ايرعم يةرض ةبعنع سئلعشنع باشالص آة .  ظ دعن آ ىتىص بظان ة ص

 ،يذشتا هةممعسع بعز ظورنعغا قويعمعز     و تاشنع ظورنعغا ق ، قاراعغا آةلضةندةنعث ظورن هةجعرعلظةسؤةد
تع ذالر. دةص تاالش لعهنعثظ ةرة مةس ر ي دع  تع بع اس قال قا ت ذرذش حعقعش اي ظ دعن .دعن حعقم  ظان

أزلعرع  ظابدذدارنعث بالعلعرع قانغا لعق توشقان قاحعدعن بعرنع ظئلعص آئلعص         ب ظظعبنع آة   ظةدع  ؤةظ
ةبنعذظعبنع ل ألىص آ  ظ ذرذص ظ ا تعقعص ت دعكع قانغ ع قاحع العلعرع قوللعرعنع هئلعق تعشكة قةسةم ئث ب
ا     . ظعحعشتع شلعكلةر  قذرةي. تعيتظذالر بذنع قانغا قولالرنع تئقعش ياآع قاننع قولالرغا يالعتعش دةص ظات

ا  مةسلعهةت قعلعشعش ظىحىن   ظذالر.  قعلدعام بةش آىن داؤ-تارتعش تأت  ـظارعسعدعكع بذ تاالش    قايت
ة ي  ةرةم مةسحعتعض تععه ع ظةب   . غعلعش ذ يعل دة ش علةرنعث رعؤايعتع ةزع آعش ع ذظذمب ة ظعبن ذغ ةيي رة عم

ةمرع ظعبنع مةخزذم دئضةن آعشع    دذلاله ظعبنع ظ ةث قذرةيشظعبنع ظاب دعكع ياشتا ظ لعكلةرنعث ظعحع
ظعشعثالر ظىحىن  سعلةر ظأزظارا تالعشعص قالغان  !نعث جاماظةسع قذرةيشظع  : ظذ آعشع  .دئيعلعدذحوثع  

ع  ذ مةسحعتنعث ظعش اراثالرنع ظايرع  كب ةن آعشعنع ظ ذص آعرض دعغان آعشع قعلعص  يعدعن بعرعنحع بول
ظعشعكتعن بعرعنحع بولذص آعرضةن آعشع صةيغةمبةر           . ظذالر بذ صعكعرضة قوشذلدع      . تةيعنلةثلةر دةيدذ 

أرسعتعشعضة رازع بولعمعز بذ لعك بعز بذنعث يول آص، بذ ظعشةنحىظذالر ظذنع آأر. ظةلةيهعسساالم ظعدع
تعدعن تةصسعال ؤعدع ظذالر ظذنعثغا ظعشنعث   ئظذ ظذالرنعث يئنعغا يئتعص بئر. مذهةممةد دئيعشعص آةتتع 

ظذنعثغا بعر آعيعم .  دةيدذ»ماثا آعيعمدعن بعرنع بئرعثالر«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. خةؤةر بةردع
ظاندعن ظذ هةر بعر قةبعلة    .  قويدعظىستعضةص آعيعمنعث ظذ قارا تاشنع ظأز قولع بعلةن ظئلع    . ذدعبئرعل

دذ راقال آأتىرىثالر دةي عدعن تذتذص هةممعثالر بع ذالر . ظذالر شذنداق قعلعشتع. آعيعمنعث بعر تةرعص ظ
ظذالر  ظاندعن  . تاشنع قويعدعغان يةرضة يةتكةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظأز قولع بعلةن قويدع          

ذنعث  تعنعظ ىتظىس ذرذن     قذرةيش. كىزدع ص تعن ب ةيغةمبةر بولذش االمنع ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعكلةر ص
ص ظعشلعرعنع تامامالص ىرىتتىةبعنع ظأزلعرع خالعغان هالةتتة صظذالر آ.  آعشع دةص ظاتايتتعظعشةنحلعك

لةرنع قورقذتذص آةبعنع سالدذرمعغان يعالن     قذرةيش مذتةللعب دئضةن آعشع  ذبةير ظعبنع ظابد  ذز. بولدع
  : توغرعسعدا شئظعر ظوقذص مذنداق دةيدذ

  قعلدع مئنع آأص هةيران قارحذغعنعث آئلعشع،
  . ظذدذل شذثغذص حىشىصال يعالنغا حاث سئلعشع
  قورقعتاردع ظذ يعالن هةر يان ظذرذص ظأزعنع،

  . ش قعلعشع هةر بعر آذشكذتةهدعت ظعدع يعالننعث 
  تذرغعنعدا ظذ يعالن آةبة تئمع ظىستعدة،

  . ماس هئحكعمنعث ظاثا يئقعن بولذشعمذمكعن بول
  ظئلعص آةتكةح قارحذغا ظذ ؤةهعمة يوقالدع، 

  . شعلذظاسان بولدع بعزلةرضة آةبعنعث بذ قذرذ
  لذشقا آئرةك بولغان ماتئرعيال،ذباردذر بعزدة، قذر
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  . لذشنعث بذ زور ظعشعذبعزنع يعغعص جةم قعلدع، قذر
  صاردذق ظذلذغ آةبة ظذلعنع، سةهةر تذرذص قو

  . سعع ظذستعنعث آعيعمسعزتع ظذحعاهعر تامحم
  ظذلذغلذنة قةؤمعنع آأص ماختعدع صادعشاه، 

  . مذمكعن ظةمةس ظذالرنعث ظةمدع ظعشتعن توختعشع
  لذظةلةرنعث ظةؤالدع بذ ظعش ظىحىن جةم بولدع، 
  . هةيران قعالر آعشعنع ظذالرنعث تئز ظعشلعشع

  شاهعمعزغا بذ ظئسعل سوغاتنع بعز راستلعدذق، 
  . ىمعدعدذر هةر آعمنعث رةببعدعن ظةجعر سورعشعظ

  ظاتا قعلدع رةببعمعز، بعزضة ظعززةت شأهرةتنع،
  . مذددعظاسعدذر هةرآعمنعث رةببعدعن ساؤاب ظئلعشع

  بةيرعنعث آةبعنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم خالعغاندةك سئلعشع توغرعسعداذظعبنع ز
ظذ  .  ضةز ظعدع    18يهعسساالمنعث زامانعسعدا     آةبة صةيغةمبةر ظةلة  : ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةيدذ   
ك     اق رةثلع ذلغان ظ عردا توق ذقمعس عالتتع يوص ةن يئص يعن  . بعل دعن آئ ع ي  ظذنعث ةججاج ظعبن ىه ف ىس

  . بعلةن ياصتع يعصةك يوصذق بعرعنحع قئتعم ظذنع يذثدعن توقذلغان
دا ظابدذلاله ظعبنع ز    ـ 60نعث ةرعي عهعج هةتتا  آةبة  عسعنعث باشلعرعدا   بةيرعنعث زامان ذ يعللعرع

مةآكة آأيىص آةتكةنضة قةدةر ، بةيرنع قذرشاؤغا ظئلعؤالغانداذ ظابدذلاله ظعبنع ز،يةزعد ظعبنع مذظاؤعية
الغعنع بويقذرةيش دع  نعث س ذرغان ظع ة ت دذلالهنع ق. (عح ة     ذظاب وقالر آةبعض ان ظ دا ظاتق اؤغا ظالغان رش
ىص دع  حىش ةن ظع أيىص آةتك ة آ تعص آةب أيىص آةتكة) آئ ة آ ذنع  آةب ةير ظ ع زذب دذلاله ظعبن دة ظاب ن

ذزذؤئتعص ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ق ا سالدعويغان تامنعث ظذلعدعن باشالصب آةبعنعث ظعحعضة .  قايت
لعقعدعكع يةرنعمذ آعرضىزدع، ع سوقذص قويغان تامنعث ظار ظئضعزلعكعدةهازعرقع آةبة بعلةن ظادةم بويع 

ظابدذلاله  . بعر ظعشعك، غةرب تةرةصتة بعر ظعشعك قويدع     ظذنعثغا يةر بعلةن تةث قعلعص شةرق تةرةصتة        
ةير   ع زذب ذنداق س  ظعبن ةبعنعث مذش ة  علعنئآ ع ظاظعش ةرنعث ظانعس ذ دعغانلعقعنع مأمعنل  رةزعيةلاله

ةنها االمدعنظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنلعكعنع ص ذنداق دئض دعنعث ش ان ظع ذ .  ظاثلعغ اآع، ظ ةججاج ت ه
ةدةر باش  ة ق عدعن ظألتىرىلضةنض ذرغان لعقتةرعص ذص ت ذردع   بول ة ت ذ بويعح ة ش علعدة آةب ذ . (مةزض ظ

ظةسلعدعكع هالعتع مةلعك ظعبنع مةرؤاننعث بذيرذقع بعلةن ذهةججاج ظذنع ظابد) لضةندعن آئيعنىرىظألت
  . بويعحة سالدع
: تانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذةزعنعث آعتابعدا ظأ ظعبنع هةججاج ظ،مذسلعمظعمام 

.  ظعبنع مذظاؤعيةنعث زامانعسعدا شاملعقالر ظذنعثغا هذجذم قعلغاندا آأيىص آةتكةن ظعدع        دعآةبة يةز «
ةير اآعظذنع ظابدذلاله ظعبنع زذب ةدةر ياسعماي قويذص قويدع ت ذنعث.  آعشعلةر هةجضة آةلضةنضة ق  ظ

ع  ذنداق قعلعش دعش اش ظع ةنلعكعنع قوزغ علةرنعث ظأحم ا آعش املعقالرغا قارعت ة. ش علةر هةجض  آعش
لعدع كة باش ة. آئلعش ذ آعشعلةرض لعهةت  : ظ ر مةس عدا بع ة توغرعس ا آةب علةر ماث االيعق س ع خ ظ

عتعثالر ذزذؤئتعص   . آأرس ذنع ب ةن ظ دعن م االمدعمةنقايتع ةرلعرعنع    س ةن ي ث دةز آةتك اآع تاملعرعنع  ي
ةبذ  : ظعبنع ظابباس. دئدعتىزةمدعمةن؟    مةدمذهةم مذ،سةثع سةن ظذنعث دةز آةتكةن يئرعنع تىز هةقت

ويغعن       ذص ق الرنع قوي ةبعنع ؤة تاش ار آ ةندة ب ذص آةلض ةيغةمبةر بول االم ص دعظةلةيهعسس دذلاله .  دئ ظاب
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ةير ذ   : ظعبنع زذب ا، ظ أيىص آةتكةن بولس أيع آ ر آعشعنعث ظ ةر بع ذنع ي آعشعظةض ة رازع ئ ظ ثلعمعغذح
عمدعن ظىح آىن ظذ    آةتسعحذ؟ مةن صةرؤةردعضار    سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالرنعث ظأيع آأيىص . بولمايدذ

ظىح آىن ظأتكةندعن آئيعن ظذ .  دئدعظاندعن بعر ظعشنع قارار قعلعمةن. مةنتعلةيظعشنعث ياخشعلعقعنع 
أزعنع تارتتع      .  قارار قعلدع  نعآةبعنع بذزذش  بعر  . هةر بعر آعشع بعرعنحع بذزغذحع بولذص قعلعشتعن ظ

 بولمعغانلعقعنع آأرىص     نئمة ذنعث هئح آعشعلةر ظ   . آعشع حعقعص آةبعدعن بعر دانة تاشنع تاشلعؤةتتع        
لعدع     قا باش ذنع بذزذش دعن ظ ذ ظارقع ذنع(ظارقعم ذالر ظ ةتتا  ) ظ ةه دع ظذلعغعح ذزذص بول دذلاله .  ب ظاب

ة   ذرذص بولغذح املعرعنع قوص ةبعنعث ت عغا آ ةبعنعث ظةتراص ةبعنع    آ تعص آ ةرنع بئكع ذرذص تىؤرىآل  يوش
ة   ذن دةص تىؤرىآلةرض ارت تذرس ا ت دعالت ةيرعبنظ. عص قوي ة  : ع زذب ةن ظاظعش ةنهادعن  م ذ ظ رةزعيةلاله

دعم   ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرلذقتعن  «: ص علةرنعث آذص آعش
ا رظاج ا (عغانلعقعغ ذلمان بولغانلعقعغ ةبعنع      ) مذس دا آ ث يئنعم ا، مئنع ان بولس ت بولغ ذزاق ؤاقع ظ

ال   الغذدةك م عدعكع   ىلى م-س ة قئش ا، آةب ان بولس اآار تام ك بولغ ة  دعن ص ذص   آةبعض ةز قوش ةش ض ب
اتتعم ان         . قوي عك قعلغ ر ظعش ىن بع ع ظىح عك، حعقعش ر ظعش ىن بع علةرنعث آعرعشع ظىح ذنعثغا آعش ظ
والتتعم دعم»ب ةنلعكعنع ظاثلع االيمةن .  دئض ذلنع تاص لعتعدعغان ص ذنعثغا ظعش ةن ظ علةر. م نمذ دعآعش

  . قورقمايمةن
دذةظ داق دةي دذلاله : تا مذن ةبعنعث ظاب ذؤةتتع  آ ة قوش ةزنع آةبعض ةش ض ةردعن ب دعكع ي  .يئنع

ذؤةتكةن  دا ظ        قوش أز ظالدع علةرنعث آ ذلعنع آعش ةرنعث ظ ةز ي ةش ض راهعم    حعص، ئب ذلنعث ظعب ذ ظ ب
ةنلعكعنع  ذل ظعك الغان ظ االم س ذلنعث   ظةلةيهعسس ذ ظ امنع ش أتكىزىص ت تعقعدعن ظ علةرنعث تةس  آعش

اآار  ذص ظذنعمذ  ظذنعثغا ظازراق قوش    . ز ظعدع   ضة  18ظةسلعدة   ع  كآةبعنعث ظئضعزلع   . ظىستعضة سالدع  ص
ؤة  غا بعر ظعشعك ص، ظذنعثغا آعرعدعغان  و ظون ضةز قذش  ظذنعث بذرذنقع ظئضعزلعكعضة    ظاندعن  .آأردع 

دعغان  ر حعقع دعبع ةير ظ. ظعشعك قوي ع زذب دذلاله ظعبن املعرعنع  اب ةبعنعث ت ةججاج آ ةندة ه  ظألتىرىلض
) ئضةن مةسعلعدة   د؟ ياآع ظةسلعدعكعدةك قعلعمعزمذ  ويعمعزمذيةنة ظابدذلاله سالغان بويعحة قويذص ق (

از   ةت ي ة خ ةبعنعث قذر  دعظابدذلمةلعكك دذلالهنعث آ ذنعثغا ظاب عنع مةآكذلذ ؤة ظ ل  ش دعكع ظادع ع
عل دارنعث ةآعش أز ظالدع الغانلعقعنع  ، آ ئلعص س تعقعنع ظ ذالرنعث تةس ةؤةر ش دعخ ةلعك لظابدذ. قعل م

دة   ان خئتع ذنعثغا يازغ دذ : ظ ز ظاب ع زبع ذنحعلعقلعرعغا    ذلاله ظعبن ان بذزغ ئلعص بارغ ةيرعنعث ظ ب
ةس ذلعدعغانالردعن ظةم دذرغعن . قذش ئتع قال ذ ص ع ش ذص قويغعنعن ذزذنلعقعغا قوش ذنعث ظ ةبعنعث . ظ آ

أز ظةسلعضة قايتذرغعن، ظذنعث ظاحقان ظعشعكعنع ظ        عيئنعدعكع يةردعن قوشذص قويغ     ،تعؤةتكعن ئنعنع ظ
دع  ع  ةه . دئ ةبعنعث يئنعن دع   ججاج آ ة ظةآةل ذرذنقع هالعتعض ذنع ب ذزذص ظ ةير   . ب ع زذب دذلاله ظعبن ظاب

ىننعتع  االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص  نعص ايتعص س تذت ةبعنع حوث ذ لاآ ع، ظ ذنداق غان، حىنك ش
االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نع ص ع آأرنعثسئلعش ةنهادعن    ياخش ذ ظ ة رةزعيةلاله دعغانلعقعنع ظاظعش ع

ر ظعسالمغا يئثعدعن آعرضةنلعضع ؤة ظذالرنعث آذصذرلذقتعن ظاجرعغان         لئكعن آعشعلة  . ظاثلعغان ظعدع 
نعث      ةيتعص سئلعش ذنع آئث ا ظ علةرنعث دعللعرعغ ةزع آعش ىن ب انلعقع ظىح ذزذن بولمعغ ع ظ ؤاقت

ةيرنعث  . ياقماسلعقعدعن قورقذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع آئثةيتعص سالمعغان ظعدع        ظعبنع زذب
  . ؤان حىشةنمةي قالدعرمةلعك ظعبنع مةلابدذظتذتقانلعقعنع سىننةتنع 
ذ ةب دذ   هةقت ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دعنعث مذن دذلاله ظعبنع ظوبةي ام مذسلعم، ظاب :  ظعم

دذلاله ، ظابدذ   ع ظاب ارعس ظعبن ذنعث    له دة ظ لعقلعق دةؤرع ةرؤاننعث باش ع م ةلعك ظعبن ام دع يئنعغ .  آةل
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زذبةيرعنعث ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن ظاثلعدعم دئضةن            مةلعك ظذنعثغا مةن ظابدذلاله ظعبنع       لدذبظا
ةن   انمعكعن دةيم دعن ظاثلعمعغ نع ظذنعث دع  د،هةدعس ارعس. ئ ذ : ه ة  ،ظ ذ ظاظعش ةتتا مةنم ان ه  ظاثلعغ

دعم ان ظع نع ظاثلعغ ذ هةدعس ةنهادعن ظ ذ ظ دع د،رةزعيةلاله ة ملظابدذ. ئ ةنعث نئم ةن ظاظعش ةلعك س
ث؟ د  ةنلعكعنع ظاثلعغانتع دع دئض ارعس . ئ ة  : ه ة ظاظعش ة  بعزض داق دئض دع مذن ةيغةمبةر  : ن، ظع ص

آذصذرلذقتعن   ظذالرظةضةر  . ث آةبعنع سئلعشنع قعسقارتعؤةتتع   عسئنعث ظادةملعر «: ماثاظةلةيهعسساالم  
. مةن ظذالر سالماي قويذص قويغان يةرنع آةبعضة قوشذؤئتةتعم         بولمعغعنعدا،   رعغان ؤاقتع    عظاجيئثعال  

ذالر سالماي قويذص قويغان يةرنع ظ بذ ،ادةملةر آةبعنع قايتعدعن سئلعص قالساظةضةر مةندعن آئيعنكع ظ
ا يةتتة ضةز   ماث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  دئدع ـ دة،   »، بذ يةرضة آةلضعن آأرسعتعص قويايساثامةن 

  .يةرنع آأرسعتعص قويدع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ة ص ة«:  يةنة بعر رعؤايةتت ةر بعلةن ت ذنعثغا ي ث شةرق ؤة غةرب مةن ظ

ظع  «: مذنداق دةيدذ  يةنة  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    .دئضةن » عمةتتكعتئتةرةصتعن ظعككع ظعشعكنع ب 
 »ةن؟تىرىص قويغانلعقعنع بعلةمس  أ ظعشعكعنع ظئضعز آ   عثآةبعننعث  نئمة ظىحىن ظادةملعرعث !ظاظعشة

دذدئضةندة مةن  ةردعم دةي اق دةص جاؤاب ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ي ذالر « :ص ذنعثغا ظ أزلعرظ  معزعظ
ىزعمعز ع آعرنعخالعغان آعش ذنعث ظعشعكحوثحعلعق قعلعصدةص ض دع ىصتىرأع آنع ظ ةر . قوي ر ظةض بع

ظذ ظذنعثغا    . ظذالر ظذنعثغا ضةص قعلمايتتع، ظىستعضة حعققذحة آعرمةآحع بولسا ، ظأزع   آعشع ظذنعثغا 
  . دئدع» عقعلعص آئتةتتعظذ ي ، دة ـرةتتعتعت ظذنع بعر ظعداآعرضعلع يئقعن قالغان

ةلعك هارعس ذ؟ دةص  : تعنظابدذلم ةنهادعن ظاثلعدعثم ذ ظ ة رةزعيةلاله أزنع ظاظعش ذ س ةن مذش  س
بعر ساظةتحة ) يةرنع(ظذ هاسعسع بعلةن    : هارعس مذنداق دةيدذ  .  دةص جاؤاب بةردع   ،هةظة: ظذ. سورعدع

ذردعوقذص ح ةيرعنعث سالغعنع(ظذنع : ظاندعن.  ت يذص قويغان بولسام وق)  بويعحةظابدذلاله ظعبنع زذب
  . ئدعد ،كةنتذقوصتعب

    توغرعسعداعلعكنعث آةبعنع بذزذؤئتعشعيقعيامةت آىنع يئقعنالشقاندا هةبةش
اال  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله دا ظةب ةدعس آعتابلعرع داق مه نعث مذن

  . »دذع بعرسع بذزعكة صاحاقلعقظعنحآةبعنع هةبةشلعك آعحعك «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت         ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    

 دعن ـ بعردعن ظذ آةبعنعث تاشلعرعنع بعر .  دةص ظوياليمةن، ظعح مايماقتةنلعكمةن ظذنع قارا«: قعلعدذ
  . »ؤئتعدذعظئلعص سذغذر

ظذ  ، ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظاسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ظعمام ظةهمةد، ظابدذلاله    
دذ   دعم دةي ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ةبعنع هةبةش«: م لعك عيآ

ذزذدذظعنحعكة  احاقلعق بعرسع ب ذنعث زعبذزعننةتلعرعنع ظئلعص. ص اجرعتعص ،ظ ذقلعرعدعن ظ ذنعث يوص  ظ
  . »دذعظذ آةبعنع جوتا بعلةن ظذر.  صذتع ظةضرعدةك آأرىنعدذ، تاقعر باش،خذددعثا ظذ ظادةم ما .دذعقوي

بذنعث ظذالردعن آئيعن بولذش     . مةجذجعلةر حعقعص بولغاندعن آئيعن بولعدذ    -بذ ظعش يةجذجة    
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دعنتوغرعسعدا ظعمام بذخارع ظةبذسةظعد خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ

مرة أمةجذجعالر حعقعص بولغاندعن آئيعنمذ هةج ؤة ظ    ـ  يةجذج  عدةآةب«: دذعةنلعكعنع رعؤايةت قعلدئض
االمةت تذر      (دذ عقعلعن ة س ة آةب ر مذددةتكعح يعن بع دعن آئ ذقالر حعقعص بولغان ذ مةخل ةنع ب دعغان ي ع
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ذص، ة ؤة ظ   بول ذنعثغا هةجض علةر ظ دذ أ آعش ة بارع دعن بذ. مرعض ذددةت   نعث ر م دة، يذ  بع دا  ظأتكةن قعرع
  . »)ؤئتعدذعيئقعتآةبعنع آعشع دئيعلضةن هئلعقع 

  ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان دذظاسع توغرعسعدا
اهللا تاظاال ظعبراهعم ؤة ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمالرنعث قعلغان دذظاسعنع هئكاية قعلعص مذنداق    

زنعث ظةؤالدلعرعمعزدعنمذ ظعككعمعزنع ظأزةثضة ظعتاظةتمةن قعلغعن، بع ! صةرؤةردعضارعمعز: دةيدذ
ظأزةثضة ظعتاظةتمةن ظىممةت حعقارغعن، بعزضة هةججعمعزنعث قاظعدعلعرعنع بعلدىرضعن، تةؤبعمعزنع 

ذل قعلغذحعسةن، ناهايعتع مئهرعبانسةن  بذ   قوبذل قعلغعن، حىنكع، سةن تةؤبعنع ناهايعتع قوب
دا بعزنع سئنعث بذيرذقعثغا     ظذالر بذ: ر مذنداق دةيدذعيةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةر   ظا  دذظالعرع

ذنعدعغان اثا قعل، بويس دعغان     عس ئرعك آةلتىرمةي اثا ش عنع س قا بعرس ة باش ةل ظعبادةتت دعغان ظةم
اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان      .  تعلةيدذ دةص ،قعلغعن

 ظوخشايدعغانلعقعنع ن مأمعن بةندعلةرنعث قعلغان دذظاسعغادعغاع اهللا تاظاالدعن بةك قورقثبذ دذظاسعنع
بعزضة ظاياللعرعمعز ؤة ظةؤالتلعرعمعز ! ظع صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر: تأؤةندعكع ظايعتعدة بايان قعلعدذ

تعلةيمعز، ) يةنع بعزضة ساثا ظعتاظةتمةن صةرزةنت ظاتا قعلعشعثنع(ظارقعلعق شادلعق بئغعشلعشعثنع    
ةقؤادا ع ت ع بعزن ذحع (رالرنعث صئشعؤاس علعققا دةؤةت قعلغ ع، ياخش ةقؤادارالرنعث نةمذنعس ةنع ت ) ي

 اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرمةي ظعبادةتنع اهللا تاظاالغعال قعلعدعغان              نعثبعر آعشع  ))1دةيدذ» قعلغعن
ادةت قعل  ظذ آعشعنعث   شع  ى حعقعشعنع ياخشع آأر    ظأز نةسلعدعن صةرزةنتنعث  بعر   عشقا  اهللا تاظاالغا ظعب

  . عندذرعسعددظعصاتولذق مذهةببعتع بارلعقعنعث 
دع   داق دئضةن ظع راهعم ظةلةيهعسساالمغا مذن اال ظعب ذنعثغا(اهللا : شذثا اهللا تاظ ئنع «): ظ س

: ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالغا مذنداق دةيدذ دئدع»صئشؤا قعلعمةن) دعندا(حوقذم آعشعلةرضة 
صئشؤا قعلعش(مئنعث « : اهللا. دئدع» ظةؤالدعمنعمذ صئشؤا قعلساثمئنعث بعر قعسعم «: ظعبراهعم (

مئنع :  بذ ظذنعث ماؤذ سأزعضة ظوخشايدذدئدع» شةلمةيدذعظئر) يةنع آاصعرالر(ظةهدةمضة زالعمالر 
  . ))2ؤة مئنعث ظةؤالدلعرعمنع بذتالرغا حوقذنذشتعن يعراق قعلغعن

لعم، ظةبذهىرةير  ام مذس دعن ظعم ةيغةمبةر ظةلع ةت   ص ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيهعسس
دذ ادةم بالعسع ظألسة  «: قعلع ر آعشع ظألسة (ظ ةنع بع ان   ) ي ىتىن قعلغ ذنعث ص قا ظ ىح ظعشتعن باش ظ
ساؤابع ظىزىلىص قالمايدعغان ظىح ظعش          . (تعدذ ئظىزىلىص آ  ) يةنع ساؤابلعرع   ( ظعبادةتلعرع    -ظةمةل  
 سئلعص مةآتةصيول ياساص قويغانغا ياآع مةسحعت ياآع     (داؤاملعق ظئقعص تذرعدعغان سةدعقة     ) بولسا

ظالعم شاضعرت حعقارغان بولسا، ظذنعث شاضعرتع     بعر  يةنع  (ياآع صايدعلعق بعلعم    ) قويغانغا ظوخشاش 
ا       دذرغان بولس زعص قال ابالر يئ اآع آعت ةتكةن ي م ظأض قعالرغا بعلع ص    ؤة ) باش ا قعلع ذنعثغا دذظ اآع ظ ي

  . ذشتذرلةص قويعتذرعدعغان ياخشع باال تةربعي
  هةج قاظعدعلعرع توغرعسعدا

دذ   داق دةي ص مذن ة قعلع ةهؤالعنع هئكاي االمنعث ظ راهعم ظةلةيهعسس اال ظعب ة : اهللا تاظ بعزض
ع  دعلعرعنع بعلدىرض ةججعمعزنعث قاظع ذر       نه ع مةنس ةظعد ظعبن دة س ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

                                                 
  . ـ ظايةت74سىرة فذرقان ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع35سىرة ظعبراهعم ) 2(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 226                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

جاهعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت        ذمتعن  خذسةيب بعزضة ظعتاب ظعبنع بةشعر،      : مذنداق دةيدذ 
دةص  نبعزضة هةججعمعزنعث قاظعدعلعرعنع بعلدىرضع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالدعن: قعلعدذ
دع ا جعبرع . تعلع ذنعث يئنعغ دع     ظعظ ئلعص آةل ا ظ ةبعنعث يئنعغ ذنع آ ئلعص ظ ذنعثغا  . ل آ دعن ظ ظان

الغذزدع  ذلعنع س ةبعنعث ظ قا ي . آ ةبعنعث باش ذ آ ة  ي(ةرلعرعنع ظ ةن بويعح أزلةص ظأتك دا س ) ذقعرع
ى وق ذرذص ص يعن. تىردعتص ئلعص       آئ ئلعص آ ا ظ ةفا تئغعغ ذص س ع تذت ذنعث قولعن ل ظ ذ اهللا :  جعبرعظع ب

مةرؤة تئغعغا ظئلعص آئلعص بذ اهللا تاظاال       ظذنع .تاظاالغا ظعبادةت قعلعشقا بةلضعلةنضةن يةرلةردعندذر    
ظةقةبة  .  ظذنع معنا تئغعغا ظئلعص حعقتع  يةنة ظاندعن.  دئدع ،ذرظعبادةت قعلعشقا بةلضعلعضةن يةردعند   

. راتتعشةيتان بعر دةرةخنعث يئنعدا تذ    آةلضةندة  دئضةن يةرضة   ) هازعر شةيتانغا تاش ظاتعدعغان يةر    (
 دةص “ ظةآبةرظالالهذ” ظعبراهعم. ئدعتاش ظاتقعن د) شةيتانغا(ل ظذنعثغا تةآبعر ظئيتعص ظعجعبرع

جعبرعظعل بعلةن . دعكع تاش ظاتعدعغان يةرضة آئلعص تذردعرعتتذوشةيتان ظ. تعشةيتانغا تاش ظات
اتقعن   شةيتان ظعبراهعم ظذنعث قئشعدعن ظأتكةندة جعبرعظعل ظذنعثغا تةآبعر ظئيتعص         غا تاش ظ

اتتع  دةص  “ظةآبةرظالالهذ  ”ظذ  . ئدعد ةردعن آةتتع       .شةيتانغا تاش ظ    .شةيتان دئضةن نعجعس ظذ ي
ظاندعن ظذ  . ث صاظالعيةتلعرعضة بعر نةرسة آعرضىزمةآحع بولغان ظعدع، آعرضىزةلمعدع       ظذ نعجعس هةجنع  

ذص مذزدةلعفع  ع تذت ةظعبراهعمنعث قولعن ئلعص آ ض ذ ئ ظ ةن   لعص ب قا بةلضعلعض ادةت قعلعش اال ظعب اهللا تاظ
ع تذتذص ظذنعث قولعنيةنة  ظاندعن .) بعر تاغ شذنداق دةص ظاتعلعدذةيةنع مذزدةلعف (.يةرلةردعندذر دئدع

ا  :ظةرةفات تئغعغا ظئلعص حعقعص ظذنعثغا      تعن بئرع آأرسةتكةنلعرعمنع بعلدعثمذ؟ دئضةن سأزنع      ت باي
تعم د   ىح قئ دع ظ االم  . ئ راهعم ظةلةيهعسس ة : ظعب ةردع  ،هةظ اؤاب ب قعالرمذ    .  دةص ج ةتنع باش ذ رعؤاي ب

  . مذشذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلدع
* * * * * * *  

 $ uΖ −/ u‘ ô]yè ö/$# uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝ Îκ ö n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈tG Å3 ø9$# sπ yϑ õ3Ït ù: $# uρ öΝÎκ Ïj. u“ ãƒuρ 4 y7 ¯Ρ Î) 

|MΡ r& â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3 ysø9 $# ∩⊇⊄∪  
ظذالرنعث ظعحعدعن ظايةتلعرعثنع ظذالرغا تعالؤةت قعلعص بئرعدعغان، آعتابعثنع ! صةرؤةردعضارعمعز

مذشرعكلعك ؤة (ظذالرغا ظأضعتعدعغان، ظذالرنع ) يةنع صاك سىننةتنع(، هئكمةتنع )ظاننعيةنع قذر(
صاك قعلعدعغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتكعن، هةقعقةتةن سةن غالعبسةن، هئكمةت بعلةن ظعش ) ضذناهالردعن
  .129دئدع »قعلغذحعسةن

 قعلعص ظةؤةتعشكة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةر
  داعقعلغان دذظاسع توغرعس

ةؤةتعص   ةيغةمبةر ظ أز نةسلعدعن بعر ص ذ ظايةت ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث هةرةم ظةهلعضة ظ ب
دذ  ان قعلعص بئرع ا قعلغانلعقعنع باي ا دذظ ا اهللا . بئرعشنع تعلةص اهللا تاظاالغ ةت قعلعنغان دذظ ذ ظعجاب ب

االمنع    ةيغةمبةر ظةليهعسس ث ص ص     تاظاالنع ةيغةمبةر قعلع قعالرغا ص دعن باش ة ؤة ظذنعث ظةرةبلةرض
دع  ذدذل آةل ان ظورذنالشتذرعشعغا ظ ةآحع بولغ ع ش .ظةؤةتم ةردة مةقسةت قعلعنغعن ذ ي بعرعنحع آع، ذ ب

االم       راهعم ظةلةيهعسس االمنعث آعشع ظعب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدا ص علةر ظارعس ذص آعش ذصبول ذ  بول ، ظ
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. شأهرعتع بعلةن تونذلذص آةلدع     ) ةضىح لمنعث زامانعسعغا آة   سساال ظعسا ظةلةيهع  (آعشعلةر ظارعسعدا   
نعث ظاخعرقعسع بولغان ظعسا ظةلةيهعسساالم         ةرلعرع صةيغةمب  لعرعنعثظذنعث ظعسمعنع ظعسراظعل ظةؤالد      

  . لعؤةتتععؤئتعص بذ ظعشنع ظاشكارةظعسراظعل ظةؤالدلعرعنعث ظعحعدة نذتذق سأزل
ظع ظعسراظعل «: ظعسا: ئدعمذنداق دسأزعنع هئكاية قعلعص ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاال 

مةن سعلةرضة هةقعقةتةن اهللا ظةؤةتكةن، مةندعن بذرذن آةلضةن تةؤراتنع تةستعق قعلغذحع،         ! ظةؤالدع 
» مةندعن آئيعن آئلعدعغان ظةهمةد ظعسعملعك صةيغةمبةر بعلةن خذش خةؤةر بةرضىحع صةيغةمبةرمةن                  

  . ))1دئدع
وؤام مئنعث ظعشعمنعث باشلعنعشع    «:  ظةلةيهعسساالم هةدعستة مذنداق دةيدذ      شذثا صةيغةمبةر   ب

ع    ارةت بئرعش انعث بئش ع ظعس ةمنعث ظوغل ع ؤة مةري ث دذظاس ةيغةمبةر . »دذرظعبراهعمنع ص
االمنعث ر   «: ظةلةيهعسس دعن بع ام ظأزع ذرظان انلعقعنع    نعثن عرلعرعنع يورذتعؤاتق امنعث قةس ص ش حعقع

رضةن حئغعدا   ةقورساق آأت ظذنعثغا  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسع    سأزنع بذ  .  دئضةن »عدآأر
ظذالرنعث ظارعسعدا ظذ    شذنعث بعلةن . ص آعشعلةرضة سأزلةص بةرضةن  ىدة آأر عنذرنعث حعققانلعقعنع حىش  

دع  ةن دةص قارال اراص آةتك أز ت ذرنعث حعققانل . س ةردة ن ذ ي ةرنع آةلت عب قا ي ا باش امنع ىقعغ ةي ش رم
. تذرلعشعدعغانلعقعغا بولغان بعر ظعشارةتن ظورذزئمعنداعث ظئلعص آةلضةن دعنعنعث شام   شع ظذن ىرىآةلت

دذ      ذص قالع ع بول ايتعش ظورن ذلمانالرنعث ق الم ؤة مذس دا ظعس اخعرقع زامان ام ظ ىن ش ذنعث ظىح ا . ش ظعس
  . صعدعكع ظاق مذنارغا حىشعدذعمةشعقنعث شةرق تةرةدشام زئمعنعدعكع ظةلةيهعسساالم 

مئنعث ظىممعتعمدعن هةقعقةت ظىحىن جةث قعلعدعغان بعر             «: تة مذنداق دئيعلضةن  شذثا هةدعس 
ةل   علةر غ ىم آعش دذ عتىرآ ة بولع عز     . بعلعك هالةتت ذالرنع ياردةمس ىحة ظ ذيرذقع آةلمعض ث ب اهللا تاظاالنع

دذ     ان يةتكىزةلمةي ذالرغا زعي ع ظ قان آعش ةن قارشعالش ذالر بعل ان ؤة ظ ذيرذقع  . (قويغ ث ب اهللا تاظاالنع
   . دئيعلعدذ،بذخارعنعث رعؤايعتعدة ظذالر شامدا. »دا تذرعدذلبعلعك هاعظذالر غةل) ةلمعضىحةآ

  توغرعسعدا دئضةن سأزنعث مةنعسع » آعتاب ؤة هئكمةت«
 اك سىننةتنع (، هئكمةتنع )يةنع قذرظاننع (آعتابعثنع ةنع ص ذالرغا ظأضعتعدعغان ) ي بذ   ظ

 روقاتعل ظعبنع هةييان، ظةبذمالعك ؤة ظذالردعن باشقعال         ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة هةسةن، قةتادة، م         
دذ داق دةي ةتتع : مذن ةن سىننةتنع ظأض ذرظان بعل ةنع ق ذنلعرعنع . ي ةتتع(دعننعث مةزم ةنلعك ) ظأض دئض

   .لعق يوقزعتتتذرسعدا وظعككع سأزنعث ظبذ .  دةص قارالدع،بولعدذ
 ذالرنع ذناهالردعن(ظ ر ) مذشرعكلعك ؤة ض دعغان بع اك قعلع ةؤةتكعن ص ةيغةمبةر ظ دئضةن  ص

دة ظ     ع هةققع ةتنعث مةنعس ة،   ةظاي ع ظةبذتةله ذمانعث    لع ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب داق  ظعبن  مذن
  .  ظأضعتعدعغان صةيغةمبةرنع ظةؤتكعنيةنع اهللا تاظاالغا بويسذنذشنع: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

 دئدع »سةنهةقعقةتةن سةن غالعبسةن، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع    نةرسة  ظذ  يةنع هئح
دعغان غةل اجعز قعاللماي ذحععظ ة قازانغ ةتكىحع ،ب ع ي ة آىح ة نةرسعض ذ هةمم أزلعرعدة ، ظ ش ؤة س  ظع

ذحع   ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ة    . هئكم ىن هةمم انلعقع ظىح ادعللعقع بولغ ع ؤة ظ ع، هئكمعت ذنعث بعلعم ظ
  . نع ظأز ظورنعغا قويغذحع دئضةنلعك بولعدذرنةرسعلة

 * * * * * * *  
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة سةص ) 1(
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ظأزعنع ظةخمةق قعلغانالردعن باشقا آعم ظعبراهعمنعث دعنعدعن يىز ظأرىيدذ؟ هةقعقةتةن بعز ظذنع 

 شىبهعسعزآع، ظاخعرةتتة ظذ ياخشعالر قاتارعدا -شةك. 130تاللعدذق) صةيغةمبةرلعككة(بذدذنيادا 
ذنعثغا . بولعدذ ةت ) صةرؤةردعضارعثنعث ظةمرعضة («: ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارع ظ  » قعلغعن ظعتاظ
ةت قعلدعم «: ظذ. 131دئدع أز . دئدع » ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعغا ظعتاظ راهعم ؤة يةظقذب ظ ظعب

) يةنع ظعسالم دعنعنع (اهللا سعلةرضة مذشذ دعننع ! ظع ظوغذللعرعم «: ظوغذللعرعغا ؤةسعيةت قعلعص 
ذرذثالر، تاآع ظعمان بعلةن يةنع ظعمانعثالردا مةهكةم ت(تاللعدع، صةقةت مذسذلمان صئتعثالرحة ظألىثالر 

  .132دئدع »)آئتعثالر
 ظأرىمةيدعغانلعقع يىز نعثباشقعسعلةردعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دعنعدعن ظةخمةق

  توغرعسعدا
راهعم         ع ظعب ول باشالمحعس كىحعلةرنعث ي ا ظةضةش ةق دعنغ اال ه ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ةنع ب  ي

ةيدا قعلغان آاصعرالرغا       عص،  ظةلةيهعسساالمنعث دعنعغا خعالصلعق قعل    اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشنع ص
ةردع  ة ب ئرعك ظةقعدع    . رةددعي قا ش عنع باش ر دةص بعلعش ظةقعدعس ارعنع بع راهعم صةرؤةردعض ةرظعب دعن ل

ظذنعثغا باشقا بعر نةرسعنع شئرعك     . ظذ بعر نةرسة تعلعمةآحع بولسا اهللا تاظاالدعنال تعلعدع       . لعدععتاز
دع ذ اهللا . قعلمع ا ظ ةتظع   تاظاالغ دع ق ئرعك آةلتىرمع ذ . ش اال ظ دعغان   دعناهللا تاظ ادةت قعلعنع قا ظعب  باش

داق هة ادا نةرسعدعن رقان دع-ظ ذدا بول ذرذص   .  ج ر دةص بعلعش ظةقعدعسعدة حعث ت االنع بع ذ اهللا تاظ ظ
  .  جذدا بولدع-ظأزعنعث هةممة ظادةملعرع بعلةن قارشعلعشعص، هةتتا ظذ ظأز ظاتعسعدعن ظادا 

مةن هةقعقةتةن سعلةر شئرعك آةلتىرضةن مةبذدالردعن     ! ظع قةؤمعم «: راهعم ظةلةيهعسساالم ظعب
مةن هةقعقةتةن باتعل دعنالردعن هةق دعنغا بذرذلذص، ظاسمانالرنع، زئمعننع ياراتقان      .  جذدامةن -ظادا  

دعم، مةن مذشرعكالردعن ظةمةسمةن  ا يىزلةن راهعم ظاتعسعغا  )1( »زاتق دا ظعب أز ؤاقتع ؤة قةؤمعضة ظ
ادا         «: ظئيتتع صةقةت مئنع ياراتقان اهللا مئنع      . جذدامةن  -سعلةر حوقذنذؤاتقان بذتالردعن مةن راستال ظ

ذنعثغا ظعلضعرع  2( (»باشاليدذ) توغرا يولغا ( ظعبراهعمنعث ظاتعسعغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشع ظ
ىن ظعدع  ورذنالش ظىح ذنعثغا ظاتعسعنعث اهللا نع . قعلغان ؤةدعسعنع ظ ث دىشمعنع ظعكةنلعكع ظئنعق  ظ

ادا       ذم بولغاندعن آئيعن، ظذ ظاتعسع بعلةن ظ اه    . جذدا بولدع -مةل ظعبراهعم بولسا هةقعقةتةن آأص ظ
ظعبراهعم هةقعقةتةن   3( (حعداملعق ظعدع ) يةتكةن ظةزعيةتلةرضة (،  )يةنع آأثلع يذمشاق  (حةآكىحع  

ىحع ( لةتلةرنع ظأزلةشتىرض ع خعس ا ظع ) ياخش ؤا، اهللا غ ةن صئش ا   (تاظةتم ةق دعنغ نالردعن ه ل دع باتع
ذحع    اد قعلغ ا ظئتعق ةق دعنغ ةنع ه ذحع ي دع) بذرالغ ةس   . ظع ىحعلةردعن ظةم ئرعك آةلتىرض ا ش ذ اهللا غ ظ

                                                 
  . ـ ظايةتلةر79 ــــــ ـ78سىرة ظةنظام ) 1(
  . ـ ظايةتلةر27 ـ 26سىرة زذخرذف ) 2(
  . ـ ظايةت114سىرة تةؤبة ) 3(
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تاللعدع ؤة  ) صةيغةمبةرلعككة (اهللا ظذنع   . ظعبراهعم اهللا نعث نئمةتلعرعضة شىآىر قعلغذحع ظعدع       . ظعدع
 شىبهعسعزآع، ظاخعرةتتة -ادا ياخشعلعق ظاتا قعلدذق، شةك ظذنعثغا دذني. ظذنع توغرا يولغا باشلعدع
  . ))1ظذ ياخشعالر قاتارعدا بولعدذ

دذ  داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ علةر ظىح ذ آعش م : ب قا آع انالردعن باش ةق قعلغ أزعنع ظةخم ظ
دذ؟  ىز ظأرىي دعن ي ث دعنع الؤاث،   ظعبراهعمنع دعن ض ان يولع راهعم ظةلةيهعسساالمنعث ماثغ ةنع ظعب  ي

. دذىيزعضة زذلذم قعلغان آعشع يىز ظأرقلعقع ؤة هةقعقةتنع تاشالص ظازغذنلذققا مئثعشع بعلةن ظأ       ةظةخم
ادا توغرا يولغا باشالص ؤة     ،آعحعك حئغعدعن باشالص اهللا تاظاال ظأزعضة دوست تذتذص           ،  ظذ ظةخمةق   دذني

لعق قع       ا خعالص عنعث يولعغ ان آعش ىن تاللعغ ذش ظىح عتعص قوي ةتنع آأرس دهةقعق ع   . عل ع تئخ ذ آعش ظ
مذشذنداق آعشعنعث يولعنع ؤة ظذنعث دعنعنع تاشالص، ظازغذنلذق         . تلعك آعشعلةردعندذر ظاخعرةتتة بةخ 

  ظذنعثدعمذ حوث زذلذم قعلعش بارمذ؟ ظأزعضة يوللعرعغا ظةضعشعشتعن ظارتذق ظةخمةقلعق ياآع 
ظالعية  ذظةب. ))2ضذناهتذر شئرعك آةلتىرىش هةقعقةتةن زور       : بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   اهللا تاظاال   

دذ        تع دةي عدا حىش ذدعيالر توغرعس ةت يةه ذ ظاي ارلعقالر ب ةتادة قات عدعن   . ؤة ق اال تةرعص ذالر اهللا تاظ ظ
ةيدا قعل        ظذالرنعث تذتقان يولع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دعنعغا ؤة         .دعحىشمعضةن يولدعن بعرنع ص
  . ظذنعث تذتقان يولعغا خعالص ظعدع

ذ آ   ذالرنعث ب اال عقار أزظ عنع اهللا تاظ اؤذ ش ايعتع م دذ ظ ارقعلعق آىحلةندىرع راهعم  ظ: ع ظ عب
يةهذدعيمذ ظةمةس، ناسارامذ ظةمةس ؤة لئكعن توغرا دعنغا ظئتقاد قعلغذحع، اهللا غا بويسذنغذحع ظعدع، 

 ظعبراهعمنعث زامانعداؤة(ظعبراهعمغا ظةث يئقعن بولغانالر، شىبهعسعزآع، . مذشرعكالردعن ظةمةس ظعدع
يعن  دعن آئ ذنعثغا )ظذنعث ا  (ظ ذنعث يولعغ ةنع ظ ةيغةمبةر   )ي ذ ص كةنلةردذر، ب ةد  (ظةضةش ةنع مذهةمم ي
االم ان   (دذر، )ظةلةيهعسس ع بولغ ةيغةمبةرنعث ظىممعت ذ ص ةردذر) ب ةرنعث . مأمعنل اهللا مأمعنل
دذر ذنعثغا)3( مةدةتكارع ارع ظ دا صةرؤةردعض أز ؤاقتع ة(«: ظ ارعثنعث ظةمرعض ةت) صةرؤةردعض  ظعتاظ

دع »قعلغعن ذ. دئ ةت قعلدعم«: ظ ةرنعث صةرؤةردعضارعغا ظعتاظ دع» ظالةمل ذنع  دئ اال ظ ةنع اهللا تاظ ي
ظذنعثغا ) يةنع ظعبراهعممذ(ظذمذ .  ظذنعث بذيرذقلعرعغا بويسذنذشقا بذيرذدع،ظأزعضة ظعخالس قعلعشقا

   .دعغانلعقعنع بعلدىردععيارع ؤة مةجبذرعي يوسذندا بويسذنظعختع
يةظقذب ظأز ظوغذللعرعغا ؤةسعيةت قعلعصظعبراهعم ؤة   غا اهللا تاظاال) بالعؤاقعلعرعغا(يةنع ظذ
العمالر بذ ؤةسعيةتنعث    . ا ؤةسعيةت قعلدع عدعغبويسذن ضة  عظعح) بالعرعغا قعلغان ؤةسعيةتنعث   (بةزع ظ

الع                . نةؤرعسع يةظقذبمذ آعرعدذ   سارة  ظعسهاقنعث ظوغلع يةظقذب ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ظاي
يةنع ظعبراهعم بعلةن (ظذنعث تذغذلغانلعقعنع اهللا تاظاال ظذ ظعككعسعضة . هايات ؤاقتعدا تذغذلذص بولغان

بعز ظذنعثغا : اهللا تاظاال ظذالرغا خذش خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ. خذش خةؤةر بةرضةن دةيدذ) سارةضة
ة ( ةنع سارةض هاق ) ي دعغانلعقع (ظعس ع بولع اتلعق بالعس ةن ؤة) ظ دعغان بعل يعن آئلع هاقتعن آئ  ظعس

ذب  دعغانلعقع  (يةظق اتلعق نةؤرعسع بولع ةردذق  ) ظ ةؤةر ب ذش خ ةن خ هاقنع،  )4( بعل ا ظعس ظعبراهعمغ
يةنع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم خذدالعق ظىحىن قةؤمعدعن ظايرعلغاندعن آئيعن،         (يةظقذبنع ظاتا قعلدذق    

ع    هاقنعث ظوغل ةردذق ؤة ظعس هاقنع ب ةرزةنت ظعس ع ص ةردذق ياخش ذبنع ب ع يةظق ان نةؤرعس ، )بولغ
                                                 

  . ـ ظايةتكعحة122 ـــــ 120ل سىرة نةه) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13سىرة لوقمان ) 2(
  . ـ ظايةتلةر68 ـ 67سىرة ظال ظعمران ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71سىرة هذد ) 4(
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يعن( دعن آئ ابنع ) ظذنعث ةيغةمبةرلعكنع، آعت ابالرنع(ص اماؤع آعت ةنع س اس ) ي ةؤالدعغا خ ذنعث ظ ظ
) ظذ صةرؤةردعضارعدعن سورعمعسعمذ (ظعسهاقنع بةردذق،   ) يةنع ظعبراهعمغا (بعز ظذنعثغا    ))1قعلدذق

ةردذق    ذق ب ذبنع ظوش اال  (يةظق ذب ظةلةيهعسس ةنع يةظق راهعم    ي اآع ظعب ص ي ةؤرة قعلع منع ن
ةردذق  ص ب ادة قعلع دعن زعي االمنعث تةلعؤع ذبنعث   )2()ظةلةيهعسس ع يةظق ةرنعث هةممعس ذ ظايةتل ب

دذ     ذلغانلعقعنع ظذقتذرع دا تذغ ات ؤاقتع االمنعث هاي راهعم ظةلةيهعسس ذرذنقع    . ظعب ذ ب ئلعص ظ ة آ يةن
  . تنع سالدعمةسحعظةقساآعتابالردا خةؤةر قعلعنغاندةك صةلةستعندعكع 

لعمنعث    ذخارع ؤة مذس ام ب ةنلعكع    عدةهةدعس ظعم داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ة لاله ذزةر رةزعي  ظةب
دع ةت قعلعن ةن، رعؤاي ةيغةمبعرع: م ث ص ع اهللا نع دا (!ظ حعت ) زئمعن ئلعنغان مةس ذص س ع بول بعرعنح

ظذنعثدعن  .  دةص جاؤاب بةردع  »هةرةم مةسحعتع  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . قايسع؟ دةص سورعدعم  
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. قالسعحذ؟ دةص سورعدعم ا مةسحعت «: ص اؤاب »عصةلةستعندعكع ظةقس  دةص ج

ةردع ةن.ب ار    :  م ت ب ك ؤاقع دا قانحعلع ئلعنعش ظارعلعقع حعتنعث س ع مةس ذ ظعكك ورعدعم، ؟ظ  دةص س
  . دةص جاؤاب بةردع» يعل بار40«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

  االنع بعر دةص بعلعش ظةقعدعسعدة حعث تذرذشنعث الزعملعقع توغرعسعداحة اهللا تاظىظألضتاآع 
»تاللعدع، صةقةت مذسذلمان ) يةنع ظعسالم دعنعنع(اهللا سعلةرضة مذشذ دعننع ! ظع ظوغذللعرعم

يةنع  دئدع »)يةنع ظعمانعثالردا مةهكةم تذرذثالر، تاآع ظعمان بعلةن آئتعثالر(صئتعثالرحة ظألىثالر 
ات  ثالر ؤاقتعهاي ش قعلع ع ظع ألىص   . ثالردا ياخش تعدة ظ علعق ظىس علةرنعث ياخش ث س اهللا تاظاالنع

نحة عحىنكع، ظعنسان آأص   . آئتعشعثالرنع نئسعص قعلعشع ظىحىن ياخشعلعق قعلعشنع داؤامالشتذرذثالر   
ا قعلعؤاتقان ظعشعنعث     ان عيةنع ياخشعلعق قعلعؤاتقان بولسا ياخشعلعقنعث، يامانلعق قعل      (ؤاقعتت ؤاتق

ثب ا يامانلعقنع دذ )ولس تعدة ظألع دعن   .ظىس ة قةبرع ةل بويعح ذ ظةم ة ش ةن ظألس ةل بعل ة ظةم  نئم
ارعتعص           لعقياخشعاهللا تاظاال   . لعدذتذرغذزع ارزذ قعلغان آعشعضة ظذنع قعلعشقا ظاسانلعق ي قعلعشنع ظ
أؤةندعكع   بذ سأز ت .رغذزعدذذمذستةهكةم تة د شذ نعيعتعنع ؤة ياخشعلعقنع نعيةت قعلغان آعشع   دذبئرع

  . هةدعسنعث مةنعسعضة قارشع آئلعص قالمايدذ
دع   داق آةل تة مذن ةل    «: هةدعس علةرنعث ظةم دعغان آعش ة آعرع ع جةننةتك ر آعش  -بع

ار    . دذعظعبادةتلعرعنع قعل  يةنع ظذ ظألضعلع    (لعقع بعر غذالح ياآع بعر ضةز        عظذنعث بعلةن جةننةتنعث ظ
صىتىلضعنع  ) شانعسعضة ئعدعكع حاغدعال ص قعنعث قورسع ظانعس (ظاندعن ظذنعثغا    . قالعدذ)  ؤاقعت ظازراق

 ةيةن .  آئتعدذ آعرعص دوزاخقا ،دةـ قا آعرعدعغانالرنعث ظعشلعرعنع قعلعص قالعدذ  خظعلضعرع آئلعص دوزا
ظذنعث بعلةن دوزاخنعث . قعلعدذ) ناه ظعشالرنعذيةنع ض(دعغانالرنعث ظعشلعرعنع عبعر آعشع دوزاخقا آعر

ا  ذالح ي ر غ ارعلعقع بع ةز ظ ر ض ازراق (آع بع علع ظ ذ ظألض ةنع ظ تي دذ)  ؤاقع ذنعثغا  . قالع دعن ظ ظان
ع( عنعث قورس دعال صقظانعس ةئعدعكع حاغ ة  ) شانعسعض ئلعص جةننةتك عرع آ عنع ظعلض صىتىلض

  . »دعغانالرنعث ظعشلعرعنع قعلعص جةننةتكة آعرعص آئتعدذعآعر
لعك  ع آةلمةس كة قارش ذ هةدعس أزنعث ب دعكع س ةؤةبعيذقعرع ذ تعكع س ةزع آع، ش ةدعس ب ذ ه ب

دع داق دةص آةل ةردة مذن ة «: رعؤايةتل تة جةننةتك ة آأرىنىش ادةم آعشعلةرض ل ظ ع خع بعرعنح

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة ظةنكةبذت ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع72سىرة ظةنبعيا ) 2(
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ةلعآعر دةك آأرـ  دعغانالرنعث ظةم ادةتلعرعنع قعلغان ة ىظعب ادةم آعشعلةرض ل ظ ع خع دذ، ظعككعنح نع
  . »آأرىنىشتة دوزاخقا آعرعدعغانالرنعث ظعشلعرعنع قعلغاندةك آأرعنعدذ

سةرص قعلغان،   )  مئلعنع اهللا نعث رازعلعقع ظىحىن     -صذل   (: مذنداق دةيدذ بذ هةقتة   اظاال  اهللا ت 
ظذنعثغا بعز ياخشع يولنع    تةستعق قعلغان ظادةمضة آةلسةك  ) آةلعمة تةؤهعدنع (تةقؤادارلعق قعلغان،   

ز   ص بئرعمع ةر قعلع ص   مذيةسس ق قعلع اؤابعدعن (بئخعللع ث س ابلعغا  ) اهللا نع ةت هئس أزعنع بعهاج ن، ظ
ةك   ة آةلس ان ظادةمض ار قعلغ دنع ظعنك ة تةؤهع ص    آةلعم ةر قعلع ع مذيةسس ان يولن ذنعثغا يام ز ظ بع

   .))1بئرعمعز
 * * * * * * *  

 ÷Π r& öΝ çGΨä. u !# y‰ pκà− øŒ Î) u |Øxm z>θà) ÷ètƒ ßN öθyϑ ø9 $# øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? . ÏΒ “ Ï‰÷è t/ (#θä9$ s% ß‰ç7 ÷è tΡ 

y7 yγ≈ s9Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í←!$ t/#u zΟ↵ Ïδ ü ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ $Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïn¨uρ ßøt wΥuρ … ã&s! tβθßϑ Ï= ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ y7 ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰ s% 

ôM n= yz ( $ yγs9 $ tΒ ôM t6 |¡x. Ν ä3s9 uρ $̈Β öΝ çFö; |¡x. ( Ÿωuρ tβθè= t↔ ó¡è? $ £ϑ tã (#θçΡ% x. tβθè= uΚ ÷è tƒ ∩⊇⊂⊆∪  
: قتعدا سعلةر يئنعدا بارمعدعثالر؟ شذ حاغدا يةظقذب ظوغذللعرعدعن يةظقذب جان ظىزىؤاتقان ؤا 

سئنعث ظعالهعث «: ظذالر. دةص سورعدع »مةن ظألضةندعن آئيعن سعلةر آعمضة ظعبادةت قعلعسعلةر؟«
بوؤعلعرعث ظعبراهعم، ظعسماظعل، ظعسهاقالرنعث ظعالهع بولغان بعر اهللا غا ظعبادةت قعلعمعز، -ؤة ظاتا

نعث (ظذالر ظأتكةن بعر ظىممةتتذر، ظذالرنعث ظةمةللعرع . 133دئدع»عتاظةت قعلغذحعمعزبعز ظذنعثغا ظ
ذالرنعث ) نعثمذ ساؤابع (سعلةرنعث ظةمةلعثالر . ظأزلعرع ظىحىندذر ) ساؤابع دذر، ظ ظأزةثالر ظىحىن

  .134قعلمعشعغا سعلةر جاؤابكار ظةمةس
  غان ظةهدعسع توغرعسعدا لعدعن ظايةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث جان ظىزىش ظالدعدا بالعلعر

اهللا تاظاال بذ ظايةتتة، ظعبراهعمنعث نةؤرعسع يةظقذبنعث بالعلعرعدعن بولغان آاصعرالرغا يةظقذب                   
غعال ظذنعثمةي ظعبادةتنع خاس رجان ظىزىش ظالدعدا بالعلعرعغا اهللا تاظاالغا هئح نةرسعنع شئرعك آةلتى

عيةت   قا ؤةس انلعقعنع قعلعش ماظعلنعقعلغ ةت    ظعس رعكالرغا هأجج ان مذش ةردعن بولغ العلعرع ظةرةبل ث ب
يةظقذب جان ظىزىؤاتقان ؤاقتعدا سعلةر يئنعدا بارمعدعثالر؟ شذ حاغدا يةظقذب : قعلعص مذنداق دةيدذ

: ظذالر. دةص سورعدع »مةن ظألضةندعن آئيعن سعلةر آعمضة ظعبادةت قعلعسعلةر؟ «: ظوغذللعرعدعن
علعرعث ظعبراهعم، ظعسماظعل، ظعسهاقالرنعث ظعالهع بولغان بعر اهللا غا بوؤ - سئنعث ظعالهعث ؤة ظاتا«

 ظذنعثغا  ،يةنع ظعبادةتكة شذال اليعق    دئدع »ظعبادةت قعلعمعز، بعز ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغذحعمعز 
  . باشقا بعرسعنع شئرعك قعلمايمعز

 ةت قعلغذحعمعز ىتىن  (رمعز  يةنع بعز ظذنعثغا بويسذنغذحعدذ        دئدع  »بعز ظذنعثغا ظعتاظ ص
ذن   ذنعثغا بويس علةرنعث ظ دذ   عآعش داق دةي اال مذن عدا اهللا تاظ ذآع، : دعغانلعقع توغرعس هالب

ا         ذنغان تذرس ا بويس تة اهللا غ عز رةؤعش ارعي ؤة ظعختعيارس ةر ظعختعي مانالردعكعلةر ؤة زئمعندعكعل . ظاس
   .)2(اهللا تةرعصعضة قايتذرذلعدذ) قعيامةت آىنع(ظذالر

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة10 ــــ 5سىرة لةيل ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع83سىرة ظال ظعمران ) 2(
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ذ ةيغةمبةرلةرنعث ت قا ص ةهكاملعرع باش ذن ظ ع ؤة قان الم -تقان يول ةن ظعس ع بعل قا بولغعن  باش
سةندعن ظعلضعرع !) ظع مذهةممةد(: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ. هةممعسعنعث ظورتاق دعنعدذر 

ة   ةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعض ةن ص ذد    «: ظةؤةتعلض ئح مةب قا ه دعن باش ةق(مةن اثعال  ) بةره ذر، م يوقت
  . ))1دةص ؤةهيع قعلدذق» ثالرظعبادةت قعلع
: هةدعسلةرنعث ظعحعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ةقتة ظايةت ؤة هةدعسلةر ناهايعتع آأصتذربذ ه

العلعرع  ظاتبعز صةيغةمبةرلةر جاماظةسع بعر     « ظئلعص آةلضةن قانذن ظةهكاملعرعمعز بولسا       (،عنعث ب
   . دةيدذ»دذردعنعمعز بعر)  بولسعمذ باشقا–باشقا 
سعلةرنعث . ظأزلعرع ظىحىندذر) نعث ساؤابع(ذالر ظأتكةن بعر ظىممةتتذر، ظذالرنعث ظةمةللعرع ظ

 يةنع سعلةرضة صايدعسع بولعدعغان ياخشع ظعشالرنع   ظأزةثالر ظىحىندذر ) نعثمذ ساؤابع (ظةمةلعثالر 
ان    علةردعن بولغ ع آعش ةيغةمبةر ؤة ياخش ةن ص أتىص آةتك عرع ظ اثالر، ظعلض ةر قعلمعس  ظأزةثل

ايدا ظئلعص آةلمةيدذ      بدادعلعرعثالرغا ظأزةثلةرنع نعس  ظذالرنعث  . ةت بةرضعنعثالر سعلةرضة هئحقانداق ص
  . سعلةرنعث قعلغان ظةمةللعرعثالر ظأزةثلةر ظىحىندذر.  ظعبادةتلعرع ظأزلعرع ظىحىندذرـقعلغان ظةمةل 
ذالرنعث قعلمعشعغا سعلةر جاؤابكار ظةمةسظشعنع عبعر آ«: ع شذثا هةدعستة مذنداق آةلد

ظذنع  ) ضعشلعك ياخشع ظعشالرنع قعلمعغان بولسا    ئيةنع ظأزعضة ت  (حعكتىرضةن بولسا   ئلع آ ةقعلغان ظةم 
ياآع يىزلىك   ؤة يةنع ظذنعث ظذلذغ آعشعنعث ياآع حوث ظةمةل تذتقان ظادةملةرنعث            (ظذنعث نةسةبع   

   .)2(»ذلمةيدةياخشع ظادةملةر قاتارعغا آعرضىز) آعشعنعث بالعسع بولغانلعقع
 * * * * * * *  

 (#θ ä9$s% uρ (#θ çΡθ à2 #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ u≈|ÁtΡ (#ρß‰tG ÷κsE 3 ö≅ è% ö≅ t/ s' ©# ÏΒ zΟ↵ Ïδ¨uö/Î) $Z‹ÏΖ xm ( $tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ t Ï. Î ô³ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∈∪  
ظذنداق ظةمةس، بعز «. دةيدذ»يةهذدعي ياآع ناسارا بولذثالر، توغرا يول تاصعسعلةر«: ظذالر

  .135دئضعن»  ظعسالمغا ظذيغذن دعنعغا ظةضعشعمعز، ظذ مذشرعكالردعن ظةمةس ظعدعظعبراهعمنعث
 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       هةممةد ظعبنع ظعسهاق،    ذبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة م    

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر    : مذن ذدعي ص ةن يةه ةظؤةر دئض ورعيا ظ ع س دذلاله ظعبن ظاب
سةن بعزضة ظةضةشكعن توغرا يولنع تاصعسةن       .  توغرعدذر هازعر بعز مئثعؤاتقان يول    : غاعسساالمظةلةيه
دذ تعظانالرمذ . دةي االم (خرعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ    )غاص عنع دةي أزنعث ظوخشعش ذ س دعن اهللا . ش ظان

ول تا «: ظذالر: تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع     وغرا ي ذثالر، ت اآع ناسارا بول  »صعسعلةر يةهذدعي ي
يةنع بعز سعلةر     ظذنداق ظةمةس، بعز ظعبراهعمنعث ظعسالمغا ظذيغذن دعنعغا ظةضعشعمعز «. دةيدذ

ايمعز       نع خالعم ا ظةضعشعش تعظان دعنعغ اآع خرعس ذدعي ي ان يةه راهعم    . حاقعرغ ان ظعب وغرا بولغ ز ت بع
   . دئضعن،ظةلةيهعسساالمنعث دعنعغا ظةضعشعمعز

 * * * * * * *  

                                                 
  .نعث بعر قعسمع ـ ظايةت25سىرة ظةنبعيا ) 1(
دذ    ) 2( ذن آئلع لعرعغا ظذيغ ا ؤة ظاخعرةتنعث ظعش ذنع دذني نعث مةزم ذ هةدعس ةؤرعلعرع دةص     . ب انعمنعث ن ذآذنحع ظعش العلعرع، ص االنحعنعث ب ز ص ع بع ر آعش بع

ةل    اعغا ظعشعنعص اهللا ت قع آاتتعل نةسةبلعرعنعث دا ظةم اال ظالدع ذ اهللا ت       –ظ ا، ظ ان بولس دا قعلمعغ أز جايع دا ؤة ظ ةرنع اليعقع دا ت لظاالنعث ظا ا ظعبادةتل ضعشلعك  ئدع
 ت. جازاسعنع تارتعدذ
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 (# ûθä9θè% $ ¨Ψ tΒ#u «! $$Î/ !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& $ uΖøŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑÍ“Ρ é& #’ n< Î) zΟ↵Ïδ ü ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœÎ) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ 

ÅÞ$t6 ó™F{$# uρ !$ tΒ uρ z’ ÏAρé& 4 y›θãΒ 4 |¤ŠÏã uρ !$ tΒ uρ z’ ÏAρé& šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# ÏΒ óΟ ÎγÎn/ §‘ Ÿω ä−Íh xçΡ t ÷ t/ 7‰tn r& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ßøt wΥuρ 

… çµs9 tβθãΚ Ï= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪  
ع،  ا، «ظئيتعثالرآ ة، ظعبراهعمغ ان ؤةهعض ل قعلعنغ ة نازع ذق، بعزض ان ظئيتت ا ظعم اهللا غ

ظعسماظعلغا، ظعسهاققا، يةظقذبغا ؤة ظذالرنعث ظةؤالدلعرعغا نازعل قعلعنغان ؤةهعضة، مذساغا بئرعلضةن 
عدعن بئر ) ظعنجعلغا(، ظعساغا بئرعلضةن )تةؤراتقا( علضةن ؤة صةيغةمبةرلةرضة صةرؤةردعضارع تةرعص
يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالرغا (ظعمان ظئيتتذق، ظذالردعن هئحبعرعنع ظايرعؤةتمةيمعز )آعتابالرغا(

ايمعز  ار قعلم عنع ظعنك تعص بةزعس ان ظئي ة ظعم ذالرنعث بةزعسعض اش، ظ ا )ظوخش ز اهللا غ ، بع
  .136»بويسذنغذحعالرمعز

اهللا تاظاال  عث ظارعلعقعنع ظايرعؤةتمةي بعر صةيغةمبةر بعلةن يةنة بعر صةيغةمبةرننعثمذسذلمانالر
  عغانلعقع توغرعسعدا حىشىرضةن نةرسعنعث هةممعسعضة ظعشعنعد

ارقعلعق حىشىرضةن                  اهللا تاظاال ظأزعنعث مأمعن بةندعلعرعنع، ظذالرغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ
عر  كة، ظعلض ة ظعشعنعش علةرنعث هةممعسعض ة عنةرس ةن نةرسعض ة حىشىرض ذمعي كع صةيغةمبةرلةرض  ظوم

قالغانالرنع . اهللا تاظاال بعر نةححة صةيغةمبةرلةرنعث ظعسمعنع بايان قعلدع. قعلعص ظعشعنعشكة باشلعدع
قلةندىرمةي هةممعسعضة بعراقال ظعشعنعشكة رنع ظذالرنعث ظارعلعقعنع صةرةمأمعنل. ظعسعمسعز آةلتىردع

 اهللا تاظاال. ولذص قالماسلعققا بذيرذدعؤة ظذالرنعث بةزعسعضة ظعشعنعص بةزعسعضة ظعشةنمةيدعغانالردعن ب
ةر   ارعلعقعنع ص ةيغةمبةرلةرنعث ظ دذ    ص داق دةي عدا مذن عنعدعغانالر توغرعس ةن : قلةندىرىص ظعش اهللا بعل

ةيغةمبةرلعرعنعث ظارعسعنع   يعش بعلةن (ظذنعث ص ا ظعشعنعص صةيغةمبةرلعرعضة ظعشةنمةيمعز دئ ) اهللا غ
انالر،  ةآحع بولغ ةيغةمبة(ظاجرعتعؤةتم ةنمةيمعز  ) رلةرنعثص ة ظعش عنعمعز، بةزعسعض ة ظعش بةزعسعض

ظةنة  . يول تذتماقحع بولغانالر   ) ظوتتذرا(ظارعسعدا  ) يةنع ظعمان بعلةن آذقرعنعث   ( ظذنعث   –دئضىحعلةر  
  . )1(راستعنال آاصعرالردذر)ظعماننع دةؤا قعلغان تةقدعردعمذ(شذالر 

ظةهلع  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعمام بذخارع، ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث      
ابالر  ذدعيالر (آعت ةنع يةه عنع       ) ي رعص مةنعس ذص بئ ةن ظوق ع بعل ث تعل ذلمانالرغا ظأزعنع ةؤراتنع مذس ت

ةرةب تعلع بعلةن حىشةندىرىص بئرةتتع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . حىشةندىرىشتة ظ ) مذسذلمانالرغا(ص
دذ  ا ظعشعنعصمذ آةتمةثالر سعلةر ظةهلع آعتابالر «: مذنداق دةي . ظذالرنع يالغانحعغعمذ حعقارماثالر . غ

  . » بعزضة حىشىرىلضةن نةرسعضة ظعشةندذق دةثالر اهللا تاظاالدعنبعز اهللا تاظاالغا ؤة
 مذنداق  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث الر،  قاتارلعق نةسةظعد ؤة   ذظعمام مذسلعم، ظةبذداؤ  
دذ ةت قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آأص: دئضةنلعكعنع رعؤاي ا بامدات نامعص نعث ظعككع عزعنحة ؤاقعتت

 ضةياهللا غا ظعمان ظئيتتذق، بعزضة نازعل قعلعنغان ؤةهع«رةآظةت سىننعتعنعث بعرعنحع رةآظةتعنع 

                                                 
  .نعث بعر قعسمعلةر ـ ظايةت151ـــــ ـ150سىرة نعسا ) 1(
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ةتعنع  ع رةآظ ز   ظعككعنح ع، بع ذؤاه بولغعنك ذق، ض ان ظئيتت ا ظعم اهللا غ
  . دئضةن ظايةتلةر بعلةن ظوقذيتتع )1(ويسذنغذحعالرمعزب)صةيغةمبةرلعكعثضة(

دع     داق دئ ةبعب مذن ع ه ذلةيمان ظعبن دة، س ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةن  : ب ةؤرات بعل ز ت بع
ث  ةن  (ظعنجعلنع عدعن حىشىرىلض اال تةرعص ذنعثغا     ) اهللا تاظ ئكعن ظ كة ل ة ظعشعنعش اب ظعكةنلعكعض آعت

   .ظةمةل قعلماسلعققا بذيرذلدذق
 * * * * * * *  

 ÷β Î* sù (#θãΖ tΒ# u È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λ äΨ tΒ# u Ïµ Î/ Ï‰s) sù (#ρy‰ tG ÷δ$# ( βÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθ s? $ oÿ©ς Î* sù öΝ èδ ’ Îû 5−$s) Ï© ( ãΝ ßγx6‹ Ï õ3u‹ |¡sù 

ª! $# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yèø9 $# ∩⊇⊂∠∪ sπtó ö7Ï¹ «!$# ( ôtΒ uρ ß |¡ômr& š∅ÏΒ «! $# Zπtóö7 Ï¹ ( ßøt wΥ uρ …ã& s! tβρß‰ Î7≈ tã ∩⊇⊂∇∪  
سعلةر ظعمان ظئيتقاندةك ظعمان ظئيتسا، ظةلؤةتتة، توغرا يول ) يةنع ظةهلع آعتاب(ظذالر ظةضةر 
ظاداؤةتتة بولغان بولعدذ، ظذالرغا ) سةن بعلةن(يىز ظأرىسة، ) ظعماندعن(ظةضةر ظذالر . تاصقان بولعدذ

بعلعص )  معكرنع-يلةعه(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) ظذالرنعث سأزلعرعنع(اهللا . قارشع اهللا ساثا آذصايعدذر
اهللا نعث دعنعدا حعث تذرذثالر، اهللا نعث دعنعدعن ياخشع آعمنعث دعنع بار؟ بعز اهللا غا . 137رتذرغذحعدذ

   .138ظعبادةت قعلغذحعالرمعز
ة          ث هةمم ةندةك اهللا تاظاالنع علةر ظعشةنض عرالرمذ س قا آاص ذالردعن باش اب ؤة ظ ةهلع آعت ةنع ظ ي

ةيغةمب   وغرا    آعتابلعرعغا ؤة ظذنعث ص ةرقلةندىرمةي ظعشةنسة، ظذالر شةآسعز ت ارعلعقعنع ص ةرلعرعنعث ظ
ظاداؤةتتة بولغان بولعدذ، ) سةن بعلةن(يىز ظأرىسة، ) ظعماندعن(ظةضةر ظذالر . تتعقان بواليولنع تاص

ايعدذر  اثا آذص ع اهللا س ذالرغا قارش ذالرغا   ظ ةنع ظ ة ظةضعشعشكة (ي عتعلعص  ) هةقعقةتك اآعت آأرس ص
دعن آ دا بولغان اال يئقعن ذمراهلعققا يىزلةنسة، اهللا تاظ ةتتعن ض يعن هةقعق ذالر ئ اردةم اساث قارشعغا ظ  ي

   .بعلعص تذرغذحعدذر)  معكرنع-يلةعه(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) ظذالرنعث سأزلعرعنع(اهللا بئرعدذ 
ع   اد ظعبن ةم، زعي ع ظةبذهات ع تعن سذنيذظعبن افعظ ظعبن ةنلعكعنع  ظةبذن داق دئض ةظعمنعث مذن ن

زةش ظىحىن بةزع ى تث يعرتعلعص آةتكةن ؤاراقلعرعنعاننعث قذرظاننعففظوسمان ظعبنع ظا: عؤايةت قعلعدذر
لعقلعرعغا ظ ذلمان باش ةردعةؤةمذس دذ. تعلعص ب داق دةي اد مذن مان : زعي علةرنعث ظوس ةن آعش م

ذرغان ظعكةن،     دا ت ذالرغ  ظذنعث قئنع اهللا تاظاالنعث  ظألتىرىلضةندة قذرظان ظذنعث ظالدع ا قارشع اهللا ظ
ايعدذر اثا آذص أزلعرعنع( اهللا .س ذالرنعث س دذر، ) ظ اثالص تذرغذحع ةعه(ظ ع-يل ص )  معكرن بعلع

تعكةن د   ئضة ت عدئضةن ظايعت  تذرغذحعدذر ا دةص بةردعم       يعشئ معص قاص ا .  آةنلعكعنع نافعظق  ،هةظة : عظفن
  .مةن بذ ظايةتتة قان بارلعقعنع ظأز آأزىم بعلةن آأردىم دةيدذ 

ةتن  ذ ظاي دة ب ع هةققع ذما   اك هزةه عث مةنعس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب داق   نعثظعبن مذن
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ث  «: دئض ذ اهللا تاظاالنع عظ ةنلعكئد» دعن دذض ع   . بولع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب

   .دذدةي باشقعالرمذ ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش هةققعدة
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة ظال ظعمران ) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 235                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 ö≅ è% $ sΨ tΡθ•_!$ ys è?r& ’ Îû «! $# uθ èδ uρ $ uΖš/ u‘ öΝà6 š/u‘ uρ !$sΨ s9 uρ $ sΨ è=≈ yϑ ôã r& öΝ ä3s9 uρ öΝ ä3è=≈ yϑ ôã r& ßøt wΥuρ …çµ s9 tβθÝÁ Ï= øƒ èΧ 

∩⊇⊂∪ ôΘr& tβθä9θà)s? ¨β Î) zΟ↵ Ïδ ü ö/Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ šUθà)÷è tƒ uρ xÞ$ t7ó™ F{$# uρ (#θçΡ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ u≈ |Á tΡ 3 ö≅ è% 

öΝ çFΡ r&u ãΝ n= ôã r& ÏΘr& ª! $# 3 ô tΒ uρ ãΝ n= øß r& £ϑ ÏΒ zΟ tG x. ¸ο y‰≈ yγ x© … çν y‰Ψ Ïã š∅ÏΒ «! $# 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ès? 

∩⊇⊆⊃∪ y7 ù= Ï? ×π ¨Β é& ô‰ s% ôM n= yz ( $ oλm; $tΒ ôM t6 |¡x. Ν ä3s9 uρ $̈Β óΟçF ö;|¡ x. ( Ÿω uρ tβθè= t↔ ó¡è? $ £ϑ tã (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊆⊇∪  
بعز بعلةن اهللا توغرذلذق مذنازعرعلعشةمسعلةر؟ هالبذآع، ظذ هةم بعزنعث صةرؤةردعضارعمعز، «

ارعثالردذر  علةرنعث صةرؤةردعض ةم س علةرنعث . ه دذر، س أزعمعز ظىحىن ةللعرعمعز ظ ث ظةم بعزنع
ظعل، ياآع ظعبراهعم، ظعسما«. 139دئضعن »ظةمةللعرعثالرمذ ظأزةثالر ظىحىندذر، بعز اهللا غا سادعقمعز

دع  ارا ظع اآع ناس دع ي ذدعي ظع ةؤالدع يةه ذنعث ظ ذب ؤة ظ دةمسعلةر؟ ظئيتقعنكع،  »ظعسهاق، يةظق
سعلةر ظوبدان بعلةمسعلةر؟ ياآع اهللا ظوبدان بعلةمدذ؟ قولعدا ) ظذالرنعث قايسع دعندا ظعكةنلعكعنع(«

ر؟ اهللا سعلةرنعث  ظعسصات تذرذص ظذنع يوشذرغان ظادةمدعن زالعم آعم با-اهللا نازعل قعلغان دةلعل
ظذالر ظأتكةن بعر ظىممةتتذر، ظذالرنعث ظةمةللعرع ظأزلعرع . 140»قعلمعشعثالردعن غاصعل ظةمةستذر

دذر ار . ظىحىن علةر جاؤابك عغا س ذالرنعث قعلمعش دذر، ظ أزةثالر ظىحىن ذ ظ علةرنعث ظةمةلعثالرم س
  .141ظةمةس

رعكالرنعث   االمنع مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص االشاهللا تاظ ارتعشـ   ت قا ذنع توسع قعلعشت ش
بعز بعلةن اهللا توغرذلذق مذنازعرعلعشةمسعلةر؟ هالبذآع، ظذ هةم بعزنعث «: بذيرذص مذنداق دةيدذ

ارعثالردذر  علةرنعث صةرؤةردعض ةم س ارعمعز، ه ر دةص بعلعش   صةرؤةردعض االنع بع ةنع سعلةر اهللا تاظ  ي
ظعشلعرعدعن حةآلعضةن بذيرذغان ظعشلعرعنع قعلعش، ظةقعدعسعدة ظذنعثغا ظعخالس قعلعش، بويسذنذش، 

 شئرعك  ة، هئحنئماليدعغان خالعغعنعنع قعالضة ظذ بعز ؤة سعلةر!لعشةمسعلةر؟جئدةلبعز بعلةن  يئنعشتا  
  . زاتتذربولغان  اليعق عالشقعمةي ظعبادةت قعلىلآةلتىر
أزةثالر ظىحىندذربعزنعث ظةمةللعرعمعز ظأزعمعز ظىحىندذر، سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرمذ ظةنع  ي

ادا    عبعز سعلةر حوقذن ادا   . جذدادذرمعز ـ ؤاتقان ياآع ظعبادةت قعلعؤاتقان نةرسعدعن ظ  سعلةرمذ بعزدعن ظ
علةر - دذ   . جذدادذرس داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ث     : اهللا تاظ تا حع انحع قعلعش ئنع يالغ ذالر س ةر ظ ظةض

ا علةرنعث ظ   «: تذرس دذر، س أزةم ظىحىن ةلعم ظ ث ظةم ث    مئنع دذر، مئنع أزةثالر ظىحىن ذ ظ ةمةلعثالرم
يةنع بعراؤ ( جذدامةن - جذدا سعلةر، سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن مةنمذ ظادا -ظةمةلعمدعن سعلةر ظادا 

ظةضةر ظذالر    !)ظع مذهةممةد  1( )(دئضعن » )يةنة بعر بعراؤنعث قعلغان ضذناهعغا جاؤابكار ظةمةس        
ماثا ظةضةشكةنلةر بعلةن بعرلعكتة، مةن ظأزةمنع اهللا غا «: ةمذنازعرةلةشس) دعن بارعسعدا(سةن بعلةن 
ذردذم  ذنغذحعمعز   (تاصش ة بويس ث ظةمرلعرعض ةنع اهللا نع عن»)ي ة  .  دئض اب بئرعلضةنلةرض ةنع (آعت ي

 »مذسذلمان بولدذثالرمذ؟«): يةنع ظةرةب مذشرعكلعرعغا(ؤة ظىممعلةرضة ) يةهذدعيالر ؤة ناساراالر غا
ىز ظأرىسة      .سذلمان بولسا، توغرا يول تاصقان بولعدذ    دئضعن، ظةضةر ظذالر مذ  ساثا هئح   (ظةضةر ظذالر ي

وق  ع ي دعلعرعنع     )زعيعن ار، اهللا بةن ظذلعيعتعث ب ش مةس ةبلعغ قعلع ةقةت ت ئنعث ص ة  (، س ةنع هةمم ي

                                                 
  . ـ ظايةت41يذنذس سىرة  )1(
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ةهؤالنع دذر ) ظ أرىص تذرغذحع ةق      . آ ةيغةمبةرلةرنع ناه دعغانالر ، ص ار قعلع ةتلعرعنع ظعنك ث ظاي اهللا نع
نع  ) يةنع اهللا غا دةؤةت قعلغذحعالر    (دعغانالر، آعشعلةرنعث ظعحعدعكع ظادالةتكة بذيرذيدعغانالر      ظألتىرع
  . ))1دعغانالرغا حوقذم قاتتعق ظازاب بعلةن خذش خةؤةر بةرضعنعظألتىر

ظعبراهعمنعث قةؤمع ظذنعث : اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ
نعث  (مئنع اهللا هعدايةت قعلغان تذرسا، مةن بعلةن اهللا        «ةشتع، ظعبراهعم ظئيتتعكع،    عرعلمذنازبعلةن  

عشةمسعلةر؟ مةن سعلةرنعث اهللا غا شئرعك آةلتىرضةن            مذنازعرعلتوغرذلذق   ) مةؤجذتلذقع ؤة بعرلعكع   
ارعمنعث بذتلعرعثالردعن قورقمايمةن، صةقةت صةرؤةردعضارعمنعثال خالعغان نةرسعسع بولعدذ، صةرؤةردعض              

ان،    ة ظالغ أز ظعحعض عنع ظ ة نةرس ع هةمم ان   (بعلعم ر زعي ئح بع ا ه ذدلعرعثالرنعث ماث مةب
دعغانلعقعنع علةر) يةتكىزةلمةي ةن  )2( !ظويلعمامس راهعم بعل عدا ظعب ارع توغرعس صةرؤةردعض

ا قعلغان صادعشاهلعقع ظذنع ظعبراهعم بعلةن           مذنازعرعل ص عشعشكة ظئلع  مذنازعرعلةشكةن، اهللا نعث ظات
ادةم   ةن ظ ةمرذد (آةلض ةنع ن راهعم   ) ي دا ظعب ةينع زامان ذ؟ ظ ع آأرمعدعثم ل  (ن ا دةلع اهللا نعث بارلعقعغ

ألىآنع (مئنعث صةرؤةردعضارعم   «): آأرسعتعص .  دئدع  ،»ظألتىرةلةيدذ ) تعرعكنع (تعرعلدىرةلةيدذ،   ) ظ
د ظألىمضة هأآىم     نةمرذ (دئدع   » ظألتىرةلةيمةن) تعرعكنع(تعرعلدىرةلةيمةن،  ) ظألىآنع(مةنمذ  «: ظذ

ةردع   ذص ب ع قوي ألتىردع، بعرعن ع ظ ئلعص بعرعن اقعرتعص آ ادةمنع ح ع ظ ان ظعكك راهعم ). قعلعنغ ظعب
خذدالعق (اهللا هةقعقةتةن آىننع شةرقتعن حعقعرااليدذ،     «): نةمرذدنعث بذنداق هاماقةتلعكعنع آأرىص   (

اققعن     ) دةؤاسع قعلعدعغان بولساث  دا   . (دئدع » سةن ظذنع غةرعبتعن حعقعرعص ب ) بذنداق صاآعت ظالدع
  . ))3اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ. آاصعر ظئغعز ظاحالماي قالدع

 بعزنعث ظةمةللعرعمعز ظأزعمعز ظىحىندذر، سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرمذ ظأزةثالر ظىحىندذر، بعز
 جذدا -ةردعن ظادا  جذدا بولغاندةك، بعزمذ سعل-يةنع سعلةر بعزدعن ظادا  دئضعن »اهللا غا سادعقمعز

ولعمعز ز     . ب الس قعلعمع تا ظعخ ادةت ؤة بويسذنذش ذنعثغا ظعب ز ظ اال . بع دعن اهللا تاظ اآع  ظان ذدعي ي ، يةه
تعظانالرنعث راهعم ؤة ظذنعثخرعس ع  ظعب االمنعث  دعن آئيعنك ذب ظةلةيهعسس ةيغةمبةرلةر ؤة يةظق ص

ةؤالدلعرع زدا ظ ث دعنعمع ص  دةص  بعزنع ار قعلع عنع ظعنك ان دةؤاس دذقعلغ داق دةي ع، : مذن ظئيتقعنك
يةنع  سعلةر ظوبدان بعلةمسعلةر؟ ياآع اهللا ظوبدان بعلةمدذ؟) ظذالرنعث قايسع دعندا ظعكةنلعكعنع(«

ىحعدذر  اال بعلض ذالرنعث   . اهللا تاظ اال ظ راهعم ؤة ظذنعث (اهللا تاظ ع  ظعب ةيغةمبةرلةرنعث دعن آئيعنك ) ص
  . ان قعلعدعباييةهذدعي ياآع خرعستعظان دعنعدا ظةمةسلعكعنع 

ظعبراهعم يةهذدعيمذ ظةمةس، ناسارامذ ظةمةس ؤة لئكعن       : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     
ظعبراهعمغا ظةث  . توغرا دعنغا ظئتقاد قعلغذحع، اهللا غا بويسذنغذحع ظعدع، مذشرعكالردعن ظةمةس ظعدع     

انالر، شىبهعسعزآع،   ئقعن بولغ ي (ي داؤة ظذنعثدعن آئ ذنعثغا  )عنظعبراهعمنعث زامانع ذنعث (ظ ةنع ظ ي
ا  ةيغةمبةر    )يولعغ ذ ص كةنلةردذر، ب االم  (ظةضةش ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ةيغةمبةرنعث  (دذر،  )ي ذ ص ب

  . )4(اهللا مأمعنلةرنعث مةدةتكارعدذر. مأمعنلةردذر) ظىممعتع بولغان
بار؟ ظعسصات تذرذص ظذنع يوشذرغان ظادةمدعن زالعم آعم-قولعدا اهللا نازعل قعلغان دةلعل   بذ

دذ داق دةي رع مذن دة هةسةنبةس ع هةققع ةتنعث مةنعس ث : ظاي ذالر اهللا تاظاالنع ة ظ ىرىص ظأزلعرعض حىش
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بعرع، مدعن ظعسالم دعنع، مذهةممةد اهللا تاظاالنعث صةيغة) آعشعلةر ظعشعنعشكة اليعق(بةرضةن آعتابعدا 
ادا  لعرع يةهذدع ظةؤالديةظقذب ؤة ظذنعث     -  ظعسماظعل، ظعسهاق  - ظعبراهعم  ي ؤة خرعستعظان دعنعدعن ظ

. لعقعغا اهللا تاظاالغا ضذؤاهلعق بئرعص آأثىللعرعدة ظعقرار قعلعدذ     تشذنعث راس  .  دةص ظوقذيدذ ، جذدا –
  . ظاندعن ظذ توغرعسعدا اهللا تاظاالغا بةرضةن ضذؤاهلعقعنع يذشذرعدذ

 تذر عل ظةمةس عثالردعن غاص علةرنعث قعلمعش اتتعق تةهدع  اهللا س ذ ق ذرب ةن. تت اال ي ع اهللا تاظ
  . حعدذرىسعلةرضة جازا بةرض شذنعثغا قاراص يئقعنعدا. سعلةرنعث قعلغان ظعشعثالرنع بعلعص تذرغذحعدذر

سعلةرنعث ظةمةلعثالرمذ . ظذالر ظأتكةن بعر ظىممةتتذر، ظذالرنعث ظةمةللعرع ظأزلعرع ظىحىندذر
دذر أزةثالر ظىحىن ذالرغا، س ظ ةللعرع ظ ان ظةم ذالرنعث قعلغ ةنع ظ ةللعرعثالر علةرنعثي ان ظةم  قعلغ

يةنع سعلةر ظذالرغا ظةضةشمةي      ظذالرنعث قعلمعشعغا سعلةر جاؤابكار ظةمةس . رضة بولعدذ ظأزةثال
سعلةر ظذالرغا ظوخشاش اهللا     . تذرذص سعلةرنعث ظذالرغا نعسبةت بئرعلضعنعثالر سعلةرضة آذصاية ظةمةس        

ذنمع   ذيرذقلعرعغا بويس ث ب ذنعث بئش  غتاظاالنع ةن  ذحة، ظ ذص ظةؤةتعلض اهالندذرغذحع بول ارةتحع ؤة ظاض
. رظأزةثلةرنع ظذالرغا نعسبةت بةرضعنعثالر بعلةنال ظالدعنعص آةتمةثال          ،  حةعصةيغةمبةرلعرعضة ظةضةشمعض 
ة   ر صةيغةمبةرض ع، بع ان ظئيتمعحىنك عر بول لعقع ناغظعم ة آاص ىتىن صةيغةمبةرلةرض انص دذلعقغ .  بولع

ىتىن ظعنسع  ا-خذسذسةن ص ةيغةمبةرلةرنعث آاتتعسع ؤة ظذالرنعث ظاخعرقعسع ةؤة ظ جعنالرغ تعلضةن ص
ةد ظةلةيهعسساالمغا  ةيغةمبةر مذهةمم ان ظئيتمعغان بولغان ص عر هئسابلعنعدذظعم ة . (آعشع آاص هةمم

   !ظامعن)  بولسذنساالمعصةيغةمبةرلةرضة اهللا تاظاالنعث 
 * * * * * * *  

 * ãΑθà) u‹ y™ â !$ yγx ¡9 $# zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ tã ãΝ ÎκÉJ n= ö6Ï%  ÉL ©9$# (#θçΡ% x. $ yγø‹ n= tæ 4 ≅ è% °! ä− Îô³pR ùQ$# 

Ü> Í øóyϑ ø9 $#uρ 4 “ Ï‰ ÷κ u‰ tΒ â !$ t±o„ 4’ n< Î) 7Þ¨uÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡–Β ∩⊇⊆⊄∪ y7 Ï9 ẍ‹ x.uρ öΝä3≈ sΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6tG Ïj9 

u !# y‰pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3tƒ uρ ãΑθß™ §9$# öΝä3 ø‹n= tæ #Y‰‹ Îγx© 3 $ tΒ uρ $sΨ ù= yèy_ s' s#ö7 É)ø9 $#  ÉL©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö n= tæ ω Î) zΝ n= ÷èuΖ Ï9  tΒ 

ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθß™§9$# £ϑ ÏΒ Ü= Ï= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t7 É) tã 4 β Î) uρ ôM tΡ% x. ¸ο u Î7s3 s9 ωÎ) ’ n?tã tÏ% ©!$# “ y‰ yδ ª!$# 3 $ tΒ uρ tβ% x. ª! $# 

yì‹ ÅÒã‹ Ï9 öΝ ä3sΨ≈ yϑƒÎ) 4 χ Î) ©! $# Ä¨$̈Ψ9$$ Î/ Ô∃ρâu s9 ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊆⊂∪  
قاراص ) يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن مأمعنلةرنع(ظذالرنع «: بةزع ظةخمةق آعشعلةر

!) ظع مذهةممةد. (دةيدذ»نئمة يىز ظأرىضىزضةندذ؟ ) يةنع بةيتذلمذقةددةستعن(آئلعؤاتقان قعبلعسعدعن 
اهللا نعثدذر، اهللا خالعغان آعشعنع توغرا يولغا ) مة تةرةصيةنع هةم(مةشرعق ؤة مةغرعب «ظئيتقعنكع، 
اليدذ ذنعثدةك . 142»باش دةك (ش ةت قعلغان المغا هعداي علةرنع ظعس ةنع س ة ) ي ةنع (آعشعلةرض ي

شاهعت بولذشذثالر ظىحىن ؤة صةيغةمبةرنعث سعلةرضة شاهعت بولذشع ظىحىن، ) ظأتكةنكع ظىممةتلةرضة
د  ةت قعل ع ظىمم علةرنع ياخش ز س نع، . ذقبع ان تةرةص ةلتىرىص آئلعؤاتق ىز آ ةن ي ةنع (س ي

يةنع (قعبلة قعلغانلعقعمعز صةيغةمبةرضة ظةضةشكةنلةرنع ظاسعيلعق قعلغانالردعن ) بةيتذلمذقةددةسنع
اهللا هعدايةت قعلغانالردعن باشقعالرغا بذ . ظايرعؤئلعشعمعز ظىحىنال ظعدع) مذرتةد بولذص آةتكةنلةردعن

يةنع ظعلضعرع (اهللا سعلةرنعث ظعمانعثالرنع . هةقعقةتةن ظئغعردذر) تعلعشعيةنع قعبلعنعث ظأزضةر(
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امعزعثالرنع  ذغان ن اراص ظوق دذ ) بةيتذلمذقةددةسكة ق ةن . بعكار قعلعؤةتمةي اهللا آعشعلةرضة هةقعقةت
   .143مئهرعباندذر، ناهايعتع آأيىمحاندذر

  توغرعسعداةرتعلعشع قعبلعنعث ظأزض
ةراظ  ذخارع، ب ام ب دذ  نعث عظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االم  : مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

حعت   ا مةس تعندعكع ظةقس ون ظا  عصةلةس اراص ظ كة ق ذدع      ل تةرةص از ظوق اي نام ة ظ ون يةتت اآع ظ ة ي . ت
ذص قنعثقعبلعسع ةرةص بول ة ت ذراتتعع ئلعشعن آةب ذغان بعرعنحع  . ياقت اراص ظوق كة ق ة تةرةص ذنعث آةب ظ

بعرضة  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعر تىرآىم آعشعلةر  شذ نامازنع . دعنامعزع ظةسعر نامعزع بول 
ذدع ذ . ظوق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسحعت (آعشعلةردعن بعرسع ظ قا(حعقعص ) دعنعص ر ) باش بع

ذص ر  از ظوق ذالرغا  ذمةسحعتتة نام أتىص ظ دعن ظ ذرذؤاتقان آعشعلةرنعث يئنع ذدا ت ةن «: آ اال بعل اهللا تاظ
 بئرعمةنكع، مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة مةآكة تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذدذم           ضذؤاهلعق

دذ دة  . دةي ث ظعحع ذالر نامازنع دع  التذرذصظ اراص بذرذل كة ق ة تةرةص ثقعبل. آةب ة تةرةصعنع كة  آةب
 بعلةلمةي ظذالر توغرذلذق نئمة دئيعشعمعزنع. بذرذن ظألىص آةتكةن آعشعلةردعن بار ظعدعبذرذلذشعدعن 

ذ دةص      ( از بولمعدعم اآع نام ذ ي از بولدعم امعزع نام ذغان ن ذالرنعث ظوق ذ   ) ظ اال ب ذق اهللا تاظ تذرذؤاتاتت
يةنع ظعلضعرع بةيتذلمذقةددةسكة قاراص ظوقذغان (اهللا سعلةرنعث ظعمانعثالرنع : ظايةتنع نازعل قعلدع

  . مئهرعباندذر، ناهايعتع آأيىمحاندذراهللا آعشعلةرضة هةقعقةتةن . بعكار قعلعؤةتمةيدذ) نامعزعثالرنع
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةراظعنعث مذن هاق، ب ع ظعس ةد ظعبن ةيغةمبةر : مذهةمم ص

ظاسمانغا توال قاراص اهللا   .  تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذيتتععمةسحعتظةقسا  ظةلةيهعسساالم صةلةستعندعكع   
آةبة قعبلةث (بعز سئنعث : ال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع   ظاندعن اهللا تاظا  . تاظاالنعث بذيرذقعنع آىتةتتع  

سئنع حوقذم سةن . قايتا ظاسمانغا قارعغانلعقعثنع آأرىص تذرذؤاتعمعز  - قايتا) بولذشعنع تعلةص 
دىرعمعز ة يىزلةن دعغان قعبلعض ازدا. (ياقتذرع ن) نام كة قعلغع ةرام تةرةص جعدع ه ع مةس  يىزىثن
ع آةبع    دعن بعرس ذلمانالرنعث ظعحع ةن      مذس ألىص آةتك زدعن ظ ث ظعحعمع ذرذن بعزنع تعن ب ة يىزلعنعش ض

تعندعكع     ث صةلةس ةهؤالعنع ؤة بعزنع علةرنعث ظ ا آعش ةمةسحعتظةقس ث   عض ذغان نامازعمعزنع اراص ظوق  ق
داق بولغعن اعنقان ذققان بولس دع  . دعئ دئؤقع ظ ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب علةرنعث : اهللا تاظ اهللا س
  . بعكار قعلعؤةتمةيدذ) بةيتذلمذقةددةسكة قاراص ظوقذغان نامعزعثالرنعيةنع ظعلضعرع (ظعمانعثالرنع 

ابالر      ةهلع آعت ةنع ظ علةر ي ةق آعش ىم ظةخم ر تىرآ از     ،بع اراص نام دان ق ر ظوب ذلمانالرنع بع مذس
. يعشتع ئدذ؟ د ظأزضةرتعؤةتكةن نئمة   ) عدعنمةسحعتظةقسا  يةنع صةلةستعندعكع   (ظوقذؤاتقان قعبلعسعدعن   

ةزع ظةخمةق آعشعلةر : ظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع     ظاندعن اهللا تا  ذالرنع «: ب ةيغةمبةر (ظ ةنع ص ي
نئمة يىز ) يةنع بةيتذلمذقةددةستعن(قاراص آئلعؤاتقان قعبلعسعدعن ) ظةلةيهعسساالم بعلةن مأمعنلةرنع

هللا ا) يةنع هةممة تةرةص(مةشرعق ؤة مةغرعب «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد. (دةيدذ »ظأرىضىزضةندذ؟
  . »نعثدذر، اهللا خالعغان آعشعنع توغرا يولغا باشاليدذ

ع ةظ ة، ظةبذلع ظعبن ذمانعث   تةله ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجرةت قعلعص بارغاندا اهللا تاظاال ظذنع بةيتذلمذقةددةسكة        : عدذقعل
ذير  ) عضةمةسحعتظةقسا  ع يةنع صةلةستعندعك ( يةهذدعيالر ) بذنعث بعلةن . (ذدعقاراص ناماز ظوقذشقا ب
ةتتعذخ ذص آ اي   . ش بول ة ظ ر نةحح ذنعثغا بع االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع (ص اآع 16ي اي 17 ي  ظ

عدا ذدع ) ظةتراص از ظوق اراص نام ع   . ق االمنعث قعبلعس راهعم ظةلةيهعسس االم ظعب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
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ع ) ةآةب( أرةتتع ن االم  . ياخشع آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارايتتع   ص مانغا ق ا قعلعص ظاس ا دذظ . اهللا تاظاالغ
كة قعلغعن ) نامازدا(: نازعل قعلدعظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع        يىزىثنع مةسجعدع هةرام تةرةص

ذلمانالرنع  ةآلعنعص مذس ذدعيالر ش دعن يةه عدع   بذنعث ذؤاتقان قعبلعس از ظوق اراص نام ذرذن ق ة ب ن نئم
ةرتكةندذ دعد ؟ظأزض ةتنع   . ئ ذ ظاي اال ب دعن اهللا تاظ دع ظان ل قعل ةد (: نازع ع مذهةمم ع، !) ظ ظئيتقعنك

ةغرعب « رعق ؤة م ةرةص(مةش ة ت ةنع هةمم ا ) ي وغرا يولغ عنع ت ان آعش دذر، اهللا خالعغ اهللا نعث
  . »باشاليدذ

ار   لةر ب ذنلعغان هةدعس ة نذرغ ذ هةقت ةيغةمبةر ظة . ب ذنع ص ذالرنعث مةزم االم ب لةيهعسس
بذيرذلغان ظذ مةآكعدعكع حاغدا ظعككع      ) ناماز ظوقذشقا  (بةيتذلمذقةددةستعكع حوث بعر تاشقا قاراص    

ةن ر   (ث نعآنعذر اش بعل ارا ت ةنع ق ذل يامانذي ثعآن ذيتتع  عظار) نع از ظوق دا نام ذ . لعقع ظ
ةتتع     وغرا آئل دعغا ت ذنعث ظال ة ظ عمذ آةب اراص تذرس قا ق تعكع تاش ةي. بةيتذلمذقةددةس غةمبةر ص

االم  يعن     ظةلةيهعسس دعن آئ ص بارغان رةت قعلع ة هعج ا   مةدعنعض رال ؤاقعتت اراش  بع ة ق ةنآةبعض   بعل
باشقا يةردة بولغاحقا ظعككعسعضة   - ظعككعسع باشقا (تةس آةلدع   ،  بةيتذلمذقةددةستعكع تاشقا قاراش  

ظاندعن اهللا تاظاال   . )مةآكعدعكع حاغدعكعدةك بعراقال قاراص ناماز ظوقذش مذمكعن ظةمةس بولذص قالدع 
  . ظذنع بةيتذلمذقةددةسكة قاراص ناماز ظوقذشقا بذيرذدع

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع ظازعبنع ةرا ظعبن ذخارع ب ام ب ث : ظعم قعبلعنع
تعص          ارالرغا يئ ىم ظةنس ر تىرآ دا بع از ظوقذؤاتقان اراص نام كة ق ةؤعرع بةيتذلمذقةددةس ةنلعك خ ظأزضةرض

  . آةبة تةرةصكة يىزلةندع) نامازنعث ظعحعدة تذرذص(ظذالر . بئرعؤعدع
يةنة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، آعشعلةر        

بىضىن آئحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا    : قذبا مةسحعتعدة بامدات نامعزعنع ظوقذؤاتاتتع، بعرع آئلعص      
) يةنع بةيتذلمذقةددةس  (ظذالر شام   .  دئدع ،ىز آةلتىرىشكة بذيرذدع آةبعضة ي) نامازدا( حىشىص  ؤةهعي

   . شذنعث بعلةن ظذالر آةبة تةرةصكة يىزلةندع،تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذؤاتاتتع
ذ          ا، ب كةن بولس ةت حىش ر ظاي عدا بع انلعقع توغرعس دعن قالغ ث ظةمةل ر هأآىمنع تة بع ذ هةدعس ب

اردذر    آعشعلةرضة يةتكةنضة قةدةر بذ ظةمةلنعث قو         حىنكع، ظذالر قعبلة    . بذل بولعدعغانلعقعغا صاآعت ب
تةن نامازلعرع باشقعدعن ظوقذشقا    ص تةرةصكة ظأزضعرعص بولغاندعن آئيعن ظوقذلغان ظةسعر، شام ؤة خذ          

دعبذ ذ  .يرذلمع شب كة ظأزضعرعش  ( ظع ة تةرةص ث آةب ةنع قعبلعنع عقالر ؤة  ،دعئؤع بول)عي ةزع مذناص  ب
ةيغةمبةر (ظذالرنع : نعص ؤة توغرا يولدعن ظئزعص مذنداق دةيدذ     يةهذدعينعث آاصعرلعرع شةآلع   يةنع ص

نئمة يىز ) يةنع بةيتذلمذقةددةستعن(قاراص آئلعؤاتقان قعبلعسعدعن ) ظةلةيهعسساالم بعلةن مأمعنلةرنع
ةندذ؟  ا قارايدعكةن    ظأرىضىزض ا قارايدعكةن ؤة ضاهع ظذ ياقق ةنع ظذالرغا نئمة بولدع؟ ضاهع بذ ياقق ي

  . شتعدئيع
دع    ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي ةن ب ذالرغا جاؤاب اال ظ دعن اهللا تاظ ةد(: ظان ع مذهةمم ع، !) ظ ظئيتقعنك

يةنع هأآىم قعلعش ؤة بذيرذقنعث هةممعسع  اهللا نعثدذر) يةنع هةممة تةرةص(مةشرعق ؤة مةغرعب «
  . اهللا تاظاالغا خاس

ةر يىزع     (مةشرعقمذ، مةغرعبمذ     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      ىتىن ي اهللا نعثدذر،  ) يةنع ص
ع   ث تةرعص ذ اهللا نع ةثلةرمذ، ظ كة يىزلةنس ع تةرةص ع (قايس ان قعبلعس ار قعلغ ة ظعختعي ةنع سعلةرض ) ي
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اتقان تةرةصكة يىزآةلتىرىشىثالرنعث ظأزعال ياخشع ظةمةلضة            )1( دذر سعلةرنعث آىن حعققان ؤة آىن ص
، )يةنع اهللا نازعل قعلغان آعتابالرغا(ةرعشتعلةرضة، آعتابقا بةلكع اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة، ص. ياتمايدذ

ةلتىرىش   ان آ ة ظعم ة  ))2صةبغةمبةرلةرض ةردعن مةقس ذ ظايةتل ذيرذق  ت ب ذيرذغان ب ث ب  عغا اهللا تاظاالنع
ز      ة يىزلعنعمع ذ يةرض ة ش ة يىزلةندىرس ع قةيةرض اال بعزن ذنذش، اهللا تاظ ةنلعكتذربويس ذنعثغا .  دئض ظ

اهللا تاظاال بعزنع بعر آىندة بعر نةححة          . دئضةن ظعشعنع قعلعشتعن ظعبارةتتذر       بويسذنذش ظذنعث قعل     
ذيرذقع   ذنعث ب ع ؤة ظ ذنعث بةندعس ز ظ عمذ بع كة يىزلةندىرس ة تةرةص ر نةحح تعم بع تعدا قئ ظاس

اهللا تاظاال بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع بولغان مذهةممةد ظةلةيهعسساالم      . بولغانلعقعمعز ظىحىن بويسذنعمعز  
ذنع ايعتع حوث  ؤة ظ ةمةرهةث ظىممعتعضة ناه دعم ع، . ت قعل االحىنك ذالرنع ظأزعنعث دوستع  اهللا تاظ ، ظ

دىردع ة يىزلةن االمنعث قعبلعسعض راهعم ظةلةيهعسس ذالرنعث . ظعب ن يىزظ عنع زئمع دعكع اهللا يىزلعنعش ع
ث  ث ظأيلعرعنع حعتلةرنعث(تاظاالنع ان ) مةس ذغع بولغ ةث ظذل ةن ،ظ أيع دئيعلض ث ظ ة  آةب اهللا تاظاالنع

كة دعتةرةص االم     .  قعل راهعم ظةلةيهعسس ذنع ظعب ع ظ ذص آئتعش ذغ بول داق ظذل ةبعنعث ظذن ذ آ ظ
الغانلع دذ   . دذرقعدعنس داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ةد (: ش ع مذهةمم ع، !) ظ رعق ؤة «ظئيتقعنك مةش
  .»اهللا نعثدذر، اهللا خالعغان آعشعنع توغرا يولغا باشاليدذ) يةنع هةممة تةرةص(مةغرعب 

 مذنداق دئضةنلعكعنع    صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظعمام ظةهمةد، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن    
ابالر    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةهلع آعتابالر توغرعسعدا مذنداق دةيدذ      : رعؤايةت قعلعدذ  ظةهلع آعت

مة آىنعضة، قعبلعضة ىن جباشالص قويغاال بعزنعصةقةت ، اهللا تاظاال ظذالرنع باشلعماي هئحقانداق نةرسعضة
  . » قعلمايدذتهةسة  قعلغاندةكتضعنعمعزضة هةسةئ دظامعنؤة بعزنعث ظعمامنعث ظارقعسعدعن 

   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعنعث ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا
 دةك(شذنعثدةك ةت قعلغان ةنع سعلةرنع ظعسالمغا هعداي ة ) ي ةنع ظأتكةنكع (آعشعلةرض ي

ة شاهعت بولذشع ظىحىن، بعز )ظىممةتلةرضة  شاهعت بولذشذثالر ظىحىن ؤة صةيغةمبةرنعث سعلةرض
دذق ةت قعل ع ظىمم علةرنع ياخش ة   س االمنعث قعبلعسعض راهعم ظةلةيهعسس علةرنع ظعب ز س ةنع بع ي

ىتىن ظىممةتلةرنعث ظةث ياخشعسع قعلعص قعيامةت آىنع ظذالرغا ضذؤاهحع                  ،  يىزلةندذردذق سعلةرنع ص
ذثالر ظىح  ة تال بولذش ع سعلةرض ذ قعبلعن علةرنعث   . دذقلعىن ظ ةر س ىتىن ظىممةتل ع، ص حىنك

اهللا تاظاال بذ ظىممةتنع ظةث ياخشع ظىممةت قعلص ظذنعثغا ظةث             . ظارتذقحعلعقعثالرنع ظئتعراص قعلعدذ  
  .  ظةث توغرا ؤة ظةث روشةن يولنع ظاتا قعلدع،لذق بولغان شةرعظةتنعوت

سعلةرنع ) دعنغا ياردةم بئرعشكة ظىممةتلةر ظارعسعدعن(اهللا :  مذنداق دةيدذهةقتةاهللا تاظاال بذ 
دع   دع        (تاللع اس قعل ة خ ةيغةمبةرنع سعلةرض ذغ ص ةرعظةت ؤة ظذل ةل ش ةث مذآةمم دا   ). ظ ة دعن سعلةرض

سعلةرنع سعلةر تاقةت قعاللمايدعغان ظعشالرنع قعلعشقا تةآلعص        (هئحقانداق مىشكىللىآنع قعلمعدع     
دع  ذ ). (قعلمع اثالر ) ب دذر  ظات ث دعنع ةم      ( ظعبراهعمنع ذنع مةهك ىن، ظ انلعقع ظىح ن بولغ وغرا دع ذ ت ب
ذحالثالر علةرنع ظعلضعرع )ظ ابالردا (، اهللا س عرعكع آعت دعن ظعلض ةنع قذرظان دع ) ي ذلمان دةص ظاتع . مذس

دع ذنداق ظاتع ذ ش ة ) اهللا . (قذرظاندعم علةرنع آعشعلةرض قا ؤة س ذؤاه بولذش ة ض ةيغةمبةرنع سعلةرض ص
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ذؤاه بولذ  قا ض دع(ش علةرنعث  )تاللع عثالر، اهللا س ا يئصعش رعثالر، اهللا غ ات بئ ذثالر، زاآ از ظوق ، نام
   .))1!نئمعدئضةن ياخشع مةدةتكار! ظعضةثالردذر، اهللا نئمعدئضةن ياخشع ظعضة

ةظعد   ةد، ظةبذس ام ظةهم االمنعث ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت   تعن ص ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن
ظىممعتعثضة ظئلعص (سةن : ظذنعثدعن، لعص آئلعصعه ظةلةيهعسساالم حاقعر  ذنقعيامةت آىنع   «: قعلعدذ

ع  ةن دعنن ورعلعدذ ) آةلض ذ؟ دةص س ة  . يةتكىزدعثم ذ هةظ دذ -ظ اؤاب بئرع ذنعث  .  دةص ج دعن ظ ظان
. يةتكىزدعمذ؟ دةص سوراق قعلعنعدذ) دعننع(نذه سعلةرضة : ظذالردعننعص، لعئص آلعظىممةتلعرع حاقعرع

ذالر ة هئ: ظ اهالندذرغذحع ؤة بعزض داق ظاض علع(حقان ر آعشع آةلمعدع ) دعننع يةتكىزض اؤاب ،بع  دةص ج
آعم  ) نعث سةن ظئلعص آةلضةن دعننع يةتكىزضةنلعكعثضة       ئس(:  ظةلةيهعسساالمدعن ظاندعن نذه . بئرعدذ

. »مذهةممةد ؤة ظذنعث ظىممعتع ضذؤاه دةص جاؤاب بئرعدذ        : نذه ظةلةيهعسساالم . لعدذذضذؤاه؟ دةص سور  
بعز سعلةرنع : بذ اهللا تاظاالنعث بذ سأزعنعث مةزمذنعدذر     «: يغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ   صة

ظاندعن سعلةر «.  بولعدذلعكدئضةن ظادعل دئضةن ياخشع: ظذ مذنداق دةيدذ ياخشع ظىممةت قعلدذق
ةتلعرع   ( االمنعث ظىمم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ذهنعث   عحاقعرعل) ي دعن ن علةر ظان ع دع(س ) نن

  . »ظاندعن مةن سعلةرضة ضذؤاهلعق بئرعمةن. يةتكىزضةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعسعلةر
ذ     ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ ةد، ظةبذس ام ظةهم ة ظعم االم يةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نعث دعن ص

قعيامةت آىنع بعر صةيغةمبةر ؤة ظذنعث بعلةن بعللة ظعككع            «: عدذمذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل   
بذ سعلةرضة   : ظاندعن ظذنعث ظىممةتلعرع حاقعرعلعص ظذالردعن      . ع ظذنعثدعن آأصرةك آعشع آئلعدذ     ياآ
ةيغةمبةردعن . دةص جاؤاب بئرعدذ  ،ياق : ظذالر . لعدذذيةتكىزدعمذ؟ دةص سور  ) ظئلعص آةلضةن دعننع   ( : ص

ورعلعدذ  ةنمذ؟ دةص س ة يةتكىزض ذ. سةن ظىممعتعثض ة: ظ دذ ،هةظ اؤاب بئرع دعن. دةص ج ئنعث ( :ظذنعث س
 دةص جاؤاب  ،مذهةممةد ؤة ظذنعث ظىممعتع ضذؤاه   : ظذ. آعم ضذؤاه؟ دةص سورعلعدذ ) يةتكىزضةنلعكعثضة

) دعننع (بذ ظأزعنعث ظىممعتعضة       : ظاندعن مذهةممةد ؤة ظذنعث ظىممعتع حاقعرعلعص ظذالردعن            . بئرعدذ
سعلةر ظذنع : )ظذالردعن(دعن ظان.  دةص جاؤاب بئرعدذ،هةظة: ظاندعن ظذالر. يةتكىزضةنمذ؟ دةص سورعلعدذ

دعن ظذالر. قانداق بعلدعثالر؟ دةص سورعلعدذ ىتىن  : ظان ةيغةمبعرعمعز آئلعص بعزضة ص بعزضة بعزنعث ص
ةيغةمبةرلةرنعث  ع(ص ة دعنن ث ظىممةتلعرعض ةنلعكعنع ) ظأزلعرعنع دعيةتكىزض ان قعل اؤاب باي  دةص ج

  . »بئرعدذ
يةنع سعلةرنع ظعسالمغا هعدايةت (شذنعثدةك : عدذرعنعث مةزمذنظايعتبذ اهللا تاظاالنعث بذ مانا 
شاهعت بولذشذثالر ظىحىن ؤة صةيغةمبةرنعث ) يةنع ظأتكةنكع ظىممةتلةرضة(آعشعلةرضة ) قعلغاندةك

  . سعلةرضة شاهعت بولذشع ظىحىن، بعز سعلةرنع ياخشع ظىممةت قعلدذق
ةد، ظةب ام ظةهم ةت قعل ذظعم داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذظةسؤةدنعث مذن ، مةن مةدعنعضة آةلسةم: ع

دع ئقعص قال ا ي ع ماث علةر  . هاؤاس اراص آعش ةل ت ل آئس ر خع دة بع لةص مةدعنع ألىص آآأص  كةتعشئظ
ذرةخ مةن ظأمةر ظعبنع. باشلعدع دا ظولت أتتعغان ظعدعمتتابنعث يئنع ازا ظ ذنعث يئنعدعن بعر جعن . ، ظ

علةر جعناز عنعث  عآعش ث ظعضعس ازدعكع  (نع ةنع جعن عنعثي ع ياتقآعش عنع  ) نعثان آعش ع ضئص ياخش
 يةنة بعر  ) نعث يئنعدعن ظأمةر (ظاندعن  . دئدع  ،ؤاجعب بولدع، ؤاجعب بولدع    : ظاندعن ظأمةر . قعلعشتع
ظع : مةن.  دئدع،ؤاجعب بولدع: ظاندعن ظأمةر.  يامان ضئصعنع قعلعشتعمئيتنعثآعشعلةر  .  ظأتتع جعنازا

ةرنعث  دع؟  !خةلعصعسعمأمعنل ب بول ة ؤاجع دعم نئم ةرظ. دئ ةن : أم ةن م االم دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
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قانداق بعر مذسذلمانغا تأت آعشع ياخشعلعق بعلةن           هةر  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئدعم ةصنع،ض
ظاندعن  ئدع،  ظأمةر مذنداق د  . ئضةن ظعدع   د. »ظذنع اهللا تاظاال جةننةتكة آعرضىزعدذ     ،  ضذؤاهلعق بةرسة 

االمدعن  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىح آع: ص ور  ظ عحذ؟ دةص س ذؤاهلعق بةرس ع ض ةيغةمبةر . دذقعش ص
االم دذ   «: ظةلةيهعسس عمذ بولع ع بولس ىح آعش ةردع »ظ اؤاب ب ز . دةص ج دعن بع ع  :  ظان ع آعش ظعكك

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دذقذبولعسعحذ؟ دةص سور   دةص جاؤاب »ظعككع آعشع بولسعمذ بولعدذ«: ص
ضذؤاهلعق بةرسة   (دعن بعر آعشع  بةر ظةلةيهعسساالمصةيغةمبعز ) ظأمةر مذنداق دةيدذ ( ظاندعن   .بةردع

  . دذقمعذسور) قانداق بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  كمعتع توغرعسعدائعث هةرتعلعشعنقعبلعنعث ظأزض

 ،نع ان تةرةص ةلتىرىص آئلعؤاتق ىز آ ةنع بةيتذلمذقةددةسنع(سةن ي انلعقعمعز ) ي ة قعلغ قعبل
ان عيلعق قعلغ كةنلةرنع ظاس ة ظةضةش ةردعن (الردعن صةيغةمبةرض ذص آةتكةنل ةد بول ةنع مذرت ) ي

دع  ىنال ظع عمعز ظىح ذ . ظايرعؤئلعش قعالرغا ب انالردعن باش ةت قعلغ ث (اهللا هعداي ةنع قعبلعنع ي
ل بةيتذلمذقةددةسكة قاراشقا اؤؤا بعز سئنع ظ! يةنع ظع مذهةممةدهةقعقةتةن ظئغعردذر) ظأزضةرتعلعشع

ىزلةندىرشعمعز ساثا ظةضةشكةن، ساثا بويسذنغان ؤة سةن ظاندعن ظذنعثدعن سئنع آةبعضة ي  . بذيرذدذق
ة( علةردعن      )آةبعض ةن آعش ة يىزلةنض ةن بعلل ةن بعل ةندة س ان   ، يىزلةنض دعن يئنعؤالغ ث دعنع ظأزعنع
علةرنع( ةرق) آعش علةرنعث     . دذرلةندىرىش ظىحىنص اراش آعش كة ق ة تةرةص تعن آةب بةيتذلمذقةددةس

عمذ ش بولس وث ظع دة ح ئكعن ا،آأثىللعرع لعغان  ل ا باش وغرا يولغ ع ت اال دعللعرعن ةيغةمبةر ،هللا تاظ  ص
وق هةق   ئلعص آةلضةن دعننعث شةك ي العغعنعنع ،ظعكةنلعكعضةدعن ظةلةيهعسساالم ظ  اهللا تاظاالنعث خ

أآىم حعقعرعقعل ا ه ة عدعغانلعقعغا ؤة خالعغانغ ان نةرسعض دعلعرعنع خالعغ ذنعث بةن دعغانلعقعغا ظ
ا  دعغانلعقعغا ؤة خالعغ عنعث بذيرذي أآىمعنع(ن نةرس ةرتعؤئتعدعغانلعقعغا) ه الرنعث ظأزض ذ ظعش  ؤة ش

دا  . هةممعسعدة ظذنعث حوث بعر هئكمعتع بارلعقعغا ظعشةنضةن آعشعلةرضة حوث ظعش ظةمةس             دعللعرع
يةنع  (ثعلعق بعر ظعش     ئي. آعشعلةر ظذنداق ظةمةس  ) يةنع ظعمان يوق  (آئسةل بار   ) ظعشةنحة بولماي (

مأمعنلةرضة تئخعمذ   ) آع هأآىم ظأزضعرعص يئثع بعر هأآىم بعلةن آةلضةن ظعش          دعندا يئثع آةلضةن يا   
  . علعدذ شىبهع صةيدا ق-حوثقذر ظعشةنح صةيدا قعلغاندةك دعللعرعدا آئسةل بار آعشعلةرضة شةك 

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دعن(: اهللا تاظ ذالر    ) قذرظان ا، ظ ل قعلعنس ىرة نازع رةر س ةنع (بع ي
قايسعثالرنعث ظعمانعنع   ) يةنع سىرة  (بذ  «): مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن ( ظارعسعدا   نعث)مذناصعقالر
 ظعسصاتالر  -هةر سىرعدة يئثع دةلعل    (دةيدعغانالر بار، مأمعنلةرضة آئلعدعغان بولساق،     » آىحةيتتع

) نسىرعنعث نازعل بولذشعدع(ظذالرنعث ظعمانعنع آىحةيتتع، ظذالر ) يةنع سىرة(بذ ) بولغانلعقع ظىحىن
ظذالرنعث ) سىرة(غا آئلعدعغان بولساق، بذ ) يةنع مذناصعقالر(دعللعرعدا آئسةل بارالر . خذشال بولعدذ

ذ ذفآ ذ ضذمراهالشتع  (رع قوشتع فرعغا آ دع، تئخعم ذ ظةزؤةيلع عقلعقتا تئخعم ذالر مذناص ةنع ظ ذالر )ي ، ظ
 ؤة رةهمةت بولعدعغان قذرظان شعصا) يةنع ظذالرنعث دعللعرعغا(بعز مأمعنلةرضة  ))1آاصعر صئتع ظألدع

يةنع ظذالر قذرظاننع (ظايةتلعرعنع نازعل قعلعمعز، قذرظان آاصعرالرغا زعياندعن باشقعنع زعيادة قعلمايدذ 
عدذ     ذ ظاش ذفرع تئخعم ذالرنعث آ انلعقتعن، ظ تعق قعلمعغ ىز   )2()تةس ة ي ذثا قعبلعض تة  ش آةلتىرىش
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  . ـ ظايةت82سىرة ظعسرا ) 2(
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ع ؤ    ان ظعشةنحعس االمغا بولغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال     ص ذرغان اهللا تاظ ث ت تة حع ذنعثغا ظةضعشعش ة ظ
دع) كةآةبعضة يىزلعنش( دا شةآلةنمةي يىزلةنضةن آعشعلةر ساهابعلةر بول بةزعلةر ظعككع . بذيرذغان

المغا    ذص ظعس ع بول دعن بعرعنح ارالرنعث ظعحع ذهاجعرالر ؤة ظةنس ذغانالر م از ظوق اراص نام ة ق قعبلعض
  .دئدعآعرضةنلةر 

ذ ظاي   ذخارع ب ام ب ةت      ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم دة ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع
دذقعل ذبا: ع ذؤاتاتتع  حمةس ق امعزعنع ظوق دات ن علةر بام ئلعص . عتعدة آعش ع آ ر آعش اال : بع اهللا تاظ

. آةلتىرىشكة بذيرذدع  آةبعضة يىز نازعل قعلعص ظايعتعنعهةققعدعكعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قعبلة 
  . ظاندعن ظذالر آةبعضة يىزلةندع. ئدعغا يىزلعنعثالر دسعلةر ظذنعث

. ئدعرذآذدا تذرذص آةبة تةرةصكة بذرذلدع د. تعرمعزع رعؤايةت قعلغان هةدعستة ظذالر رذآذدا ظعدع
دعغانلعقعنع عساهابعالر ؤة باشقا مذسذلمانالرنعث اهللا تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة تولذق بويسذن        بذ

  . آأرسعتعص بئرعدذباش ظعضعدعغانلعقعنع شةآسعز بذيرذقلعرعغا ؤة اهللا تاظاالنعث 
 يةنع ظعلضعرع بةيتذلمذقةددةسكة قاراص ظوقذغان نامعزعثالرنع(اهللا سعلةرنعث ظعمانعثالرنع (

دذ  اراص         بعكار قعلعؤةتمةي  يةنع قعبلة آةبة تةرةصكة ظأزضعرعشتعن بذرذن بةيتذلمذقةددةس تةرةصكة ق
  . ث ساؤابعنع اهللا تاظاال بعكار قعلعؤةتمةيدذظوقذغان نامعزعثالرنع

بةيتذلمذقةددةسكة قاراص    : رانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ةظةبذظعسهاق، سةبعظع ب    
داق           اؤابع قان ذالرنعث س قعالر ظ دعن باش ةتتع، ظان ألىص آ ةزعلعرع ظ علةرنعث ب ذغان آعش از ظوق نام

يةنع (اهللا سعلةرنعث ظعمانعثالرنع : نازعل قعلدعبذ ظايةتنع ظاندعن اهللا تاظاال . دئيعشتع؟ بولعدعغاندذ
امعزعثالرنع  ذغان ن اراص ظوق كة ق عرع بةيتذلمذقةددةس دذ) ظعلض ار قعلعؤةتمةي ة . بعك اهللا آعشعلةرض

  .هةقعقةتةن مئهرعباندذر، ناهايعتع آأيىمحاندذر
ظايرعلعص  ظأزعدعن  ؤة  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةسعرضة حىشكةن . هةدعستة مذنداق دةص آةلدع   

 ظةسعرضة حىشكةن آعحعك ةص يىرىصظذ ظايال بالعسعنع ظعزد. بعر ظايالنع آأردعلعق  بالعآةتكةنيىتىص 
 غاندا، معتمةآحع بول ئ ظذنع باغرعغا حعث بئسعص ظ اصتع ـ دة، بالعسعنع تظأز ظاخعرع  ظارعسعدعن رالعبال

داق د   االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ص أ  «: ئ ال ظ ذ ظاي ا     ظ عنع ظوتق ذ بالعس ةن ظ ارع بعل ز ظعختعي
ةيغةمبعرع،ياق: ساهابعالر »تاشالرمذ؟ ةردع! ظع اهللا نعث ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دةص جاؤاب ب ص
دعمذنداق  امع اهللا نعث «: دئ ةن قةسةم قعلعمةنن ال بالعسعغا  كع،بعل ذ ظاي اال بةندعلعرعضة ب  اهللا تاظ

   .»ذرمئهرعبان بولغاندعن بةآرةك مئهرعباند
 * * * * * * *  

 ô‰ s% 3“ u tΡ |= = s) s? y7 Îγ ô_uρ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù Z' s# ö7Ï% $ yγ9 |Êö s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ uôÜ x© Ï‰ Åf ó¡yϑ ø9$# 

ÏΘ# u ysø9 $# 4 ß]øŠxm uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθ sù öΝ ä3yδθã_ ãρ … çν uôÜ x© 3 ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# tβθßϑ n= ÷èu‹ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, ysø9 $# ÏΒ 

öΝ ÎγÎn/ §‘ 3 $tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈tó Î/ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊆⊆∪  
قايتا ظاسمانغا قارعغانلعقعثنع آأرىص -قايتا) آةبة قعبلةث بولذشعنع تعلةص (بعز سئنعث 

جعدع يىزىثنع مةس) نامازدا. (سئنع حوقذم سةن ياقتذرعدعغان قعبلعضة يىزلةندىرعمعز. تذرذؤاتعمعز
ازدا (قةيةردة بولماثالر !) ظع مأمعنلةر . (هةرام تةرةصكة قعلغعن  يىزىثالرنع مةسجعدع هةرام ) نام
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ثالر كة قعلع ةنلةر . تةرةص اب بئرعلض ةن آعت اراالر(هةقعقةت ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه ذنعث ) ي ةنع (ب ي
كةنلعكعنع، حوقذم صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن آةلضةن هةقعقةت ظع) قعبلعنعث آةبعضة ظأزضةرتعلشعنعث

  .144بعلعدذ، اهللا ظذالرنعث قعلمعشعدعن غاصعل ظةمةس
  ع هةققعدعكع هأآىمدذرشةرتعلعنعث ظأزض قعبلعهأآىم بولذص ظأزضةرضةن  تذنجعقذرظاندا

ة،  ةظ ع ظةبذتةله ذمانعث   لع ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن
دعكع شذنداق بولذشع . دذرنعث ظأزضعرعش هأآمع   قعبلع هأآىملذص ظأزضةرضةن    بو  تذنجع قذرظاندا: قعلعدذ

ةؤةب، علةرنعث      س دعكع آعش اردع، مةدعنع ص ب رةت قعلع ة هعج االم مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دع  ذدعيالر ظع ع يةه ىز . آأصىنحعس كة ي ذنع بةيتذلمذقةددةس اال ظ ذثا اهللا تاظ ذيرذدع ش كة ب  ،آةلتىرىش

 نةححة  ظون ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنعثغا        . دعيالر خوش بولذص آةتتع     يةهذ) بذنعث بعلةن (
.  ياخشع آأرةتتع   بولغان آةبعنع    ظذ ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قعبلعسع         لئكعن .آةلتىردع ظايال يىز 

 سئنعث بعز : نازعل قعلدع  ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع      . اهللا تاظاالغا دذظا قعلعص ظاسمانغا قارايتتع     
سئنع . قايتا ظاسمانغا قارعغانلعقعثنع آأرىص تذرذؤاتعمعز - قايتا) آةبة قعبلةث بولذشعنع تعلةص(

. يىزىثنع مةسجعدع هةرام تةرةصكة قعلغعن) نامازدا. (حوقذم سةن ياقتذرعدعغان قعبلعضة يىزلةندىرعمعز
   .رام تةرةصكة قعلعثالريىزىثالرنع مةسجعدع هة) نامازدا(قةيةردة بولماثالر !) ظع مأمعنلةر(

 ار قعلغان قعبلعسع (ظذ اهللا نعث تةرعصع ة ظعختعي  بذنعثدعن يةهذدعيالر   دذر) يةنع سعلةرض
ةآل ص   . ةندعش ة قعلع دعن هئكاي ذدعيالرنعث تعلع اال يةه دذن مذاهللا تاظ ةلتىرىص : داق دةي ىز آ ةن ي س

عمعز صةيغةمبةرضة ظةضةشكةنلةرنع قعبلة قعلغانلعق ) يةنع بةيتذلمذقةددةسنع (آئلعؤاتقان تةرةصنع، 
  . ظايرعؤئلعشعمعز ظىحىنال ظعدع) يةنع مذرتةد بولذص آةتكةنلةردعن(ظاسعيلعق قعلغانالردعن 

   صعمذ؟عتةربعر قعبلة آةبعنعث ظأزعمذ ياآع ظذنعث 
)يىزىثالرنع مةسجعدع هةرام تةرةصكة قعلعثالر) نامازدا(قةيةردة بولماثالر !) ظع مأمعنلةر  بذ

يةنع : عدذلع ظعبنع ظةبذتالعبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلةيةتنعث مةنعسع هةققعدة هاآعم ظظا
   . قعلعثالرظذنعث تةرعصعضةثالرنع يىزى
)يىزىثنع مةسجعدع هةرام تةرةصكة قعلغعن) نامازدا يةنع اهللا تاظاال آةبة تةرةصكة زئمعننعث 

ذيرذدعشةرق، غةرب، شعمال ؤة جةنذب بولذص هةممة  عدعن يىزآةلتىرىشكة ب ةر . تةرعص بذنعثدعن سةص
اشظىستعدة ذالغ ؤة قاتن لنعث ظىستعدة قوراللعرع ظ از ظوقذة نةص دا نام ذرذش بولغان از ع، ظ دا نام ؤاتقان

داظوقذ ة دةص      غان نع قعبل ر تةرةص ويالص بع دان ظ ةن آعشع ظوب ع بعلمعض ص  ؤة قعبلعن ةرةز قعلع ذ  ، ص ذ ب ظ
ة لةرديةنع بذ هالةت(عمذ ظذ شذ تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذسا دذرذس بولعدذ قارعشعدا خاتا آةتكةن بولس

 حىنكع، اهللا تاظاال بعر ظعنساننع .)قايسع تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذسا بولعدذلةر، ناماز ظوقذغان آعشع
   .بذيرذمايدذظذنعث قذدرعتع يةتمعضةن ظعشقا 

  لعدعغانلعقع توغرعسعدا دعغانلعقعنع يةهذدعيالرنعث بعةرتعلعقعبلعنعث ظأزض
 ذم بعلعدذ ةت ظعكةنلعكعنع، حوق عدعن آةلضةن هةقعق يةنع سعلةرنعث   صةرؤةردعضارع تةرعص

ذص بةيتذلمذقةددةست ذدعيالر اهللا تاظاالنعث  ىيىزآةلتىر) آةبعضة(عن بذرذل ان يةه ار قعلغ شعثالرنع ظعنك
ئنع   ة (س دذ  ) آةبعض دعغانلعقعنع بعلع ع،  . يىزلةندىرع ذالر ظأ حىنك ذالرغا    ظ ةيغةمبةرلعرع ظ ث ص زلعرعنع
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ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ظىممعتعنعث سىصةتلعرعنع ؤة اهللا تاظاال     مذهةممةد  ظئلعص آةلضةن آعتابلعرعدا    
تعن   ة تةرةص ان هةمم ات قعلغ ان ؤة ظعلتعص اس قعلغ االمغا خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان  توص ذق بولغ ل

دذ  ةرعظةتنع ظوقذي اب   . ش ةهلع آعت ئكعن ظ ذدعيال(ل تعظانالر يةه اآع خرعس ة  ) ر ي ةتنع هةس ذ هةقعق ت، ب
ذرلذق  اهعللعق آذص ذرعدذ ؤة ج ص يوش ذالر   . قعلع اال ظ ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ةن   نعش أزع بعل ذ س  ب

   .اهللا سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن غاصعل ظةمةستذر: ظاضاهالندذردع
 * * * * * * *  

 ÷ È⌡s9 uρ |M øŠs? r& tÉ‹ ©9$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# Èe≅ ä3Î/ 7πtƒ# u $̈Β (#θãè Î7s? y7 tFn= ö7 Ï% 4 !$ tΒ uρ |MΡr& 8ìÎ/$tF Î/ öΝåκ yJn= ö6 Ï% 4 $ tΒ uρ 

Ο ßγàÒ ÷èt/ 8ì Î/$tFÎ/ s' s# ö6Ï% <Ù÷è t/ 4 È È⌡s9 uρ |M ÷è t7̈? $# Ν èδ u !#uθ ÷δ r& . ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ x8u !$ y_ š∅ÏΒ ÄΝ ù= Ïèø9 $#   y7 ¯ΡÎ) #]Œ Î) zÏϑ ©9 

šÏϑ Ï=≈©à9 $# ∩⊇⊆∈∪   

ةرضة بارحة دةلعلنع آةلتىرسةثمذ، ظذالر سئنعث قعبلةثضة بويسذنمايدذ، سةنمذ آعتاب بئرعلضةنل
ارا بعر ) يةهذدعيالر ؤة ناساراالر (ظذالرنعث قعبلعسعضة بويسذنمايسةن؛ ظذالر   بعرعنعث -هةم ظأز ظ

ذنمايدذ ة بويس م . قعبلعسعض اثا ظعلع ع(س ةنع ؤةه ذالرنعث نةصسع ) ي يعن، مذباداظ ةندعن آئ آةلض
  .145غا بويسذنساث، ظذ حاغدا سةن حوقذم زذلذم قعلغانالردعن بولعسةنخاهعشلعرع

  شع توغرعسعداؤئلعيةهذدعيالرنعث جاهعللعق قعلعشع ؤة تئنع
اهللا تاظاال بذ ظايةتتة يةهذدعيالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا آةلضةن هةقعقةتنع بعلص 

 قارشعالشقانلعقعنع ؤة ظذ ظئلعص آةلضةن دعننعث قعنع، قعلغانلع جاهعللعق ؤةتذرذص ظذنعثغا آذصذرلذق
اآعت   رعلعتوغ ارلعق ص ا ب االم  -قعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عمذ ص اتالرنع آأرسةتس مةي غا ظعسص  ظةضةش

ةردع   ةؤةر ب دعغانلعقعنع خ ة ماثع ع بويعح ث خاهعش دذ . ظأزعنع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب : اهللا تاظ
ارعثنعث لةنعت عزآع، صةرؤةردعض ىتىن   شىبهعس ذالرغا ص دذ ظ ان ظئيتماي انالر ظعم لعك بولغ ة تئضعش عض

   .)1()ظعمان ظئيتمايدذ(مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، قاتتعق ظازابنع آأرمعضعحة 
 ذالر سئنعث قعبلةثضة بويسذنمايدذ . آعتاب بئرعلضةنلةرضة بارحة دةلعلنع آةلتىرسةثمذ، ظ

غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   ييةنع اهللا تاظاال بذ ظايةتتة صة      سةنمذ ظذالرنعث قعبلعسعضة بويسذنمايسةن 
ةردع     ةؤةر ب عدعغانلعقعدعن خ ةن ظةضعش ع بعل ن دعل قا حع ذيرذغان ظعش ذنع ب اال ظ ذدعيالر . اهللا تاظ يةه

أز قاردظأزلعرعنعث خاهعشع ععا ؤة آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ اهللا تاظاالنعث  ا حعث دش دةك، ص تذرغان
ت عزار ا ظةضعشعش ث تلعقعغ دذ ؤة ذة حع عغا هةر رع ذالرنعث خاهعش عزظ مةيدذض ذنعث .  ظةضةش ظ

يةهذدعيالرنعث قعبلعسع بولغانلعقع ظىحىن ظةمةس، بةلكع  ، ظذ، بةيتذلمذقةددةسكة قاراص ناماز ظوقذشع   
، ظاندعن اهللا تاظاال ظالعمالرنع هةقعقةتنع بعلعص تذرذص  ظىحىندذراهللا تاظاال ظذنعثغا شذنع بذيرذغانلعقع

ظالعم هةقعقةتكة (حىنكع، . خاهعشعغا ظةضعشعشتعن ظاضاهالندذردع ثغا قارشعلعق قعلعص ظأزعنعثظذنع
ا  علعق قعلس ذنعث ، )قارش ع ظ اآعت  غا قارش ةلتىرىش  - ص ات آ اندذر ( ظعسص اال   .)ظاس ذثا اهللا تاظ  ش

ةنع ؤةهع (ساثا ظعلعم : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئدع    يعن، مذبادا ) ي  آةلضةندعن آئ

                                                 
  . ـ ظايةتلةر97ــــ  96سىرة يذنذس ) 1(
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بذ ظايةتتعن  ظذالرنعث نةصسع خاهعشلعرعغا بويسذنساث، ظذ حاغدا سةن حوقذم زذلذم قعلغانالردعن
   .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممةتلعرع آأزدة تذتذلعدذ

 * * * * * * *  
 tÉ‹ ©9$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷ s?#u |=≈ tG Å3ø9 $# … çµtΡθèù Í÷è tƒ $ yϑ x. tβθèùÍ ÷ètƒ öΝèδ u !$sΨ ö/ r& ( ¨βÎ) uρ $Z)ƒÍ sù öΝßγ ÷ΖÏiΒ tβθßϑ çG õ3 u‹s9 ¨,ys ø9 $# 

öΝ èδ uρ tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊆∉∪ ‘,ys ø9$# ÏΒ y7 În/§‘ ( Ÿξ sù ¨ sðθä3s? zÏΒ tÎ yIôϑ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∠∪  
ةنلةر  اب بةرض ز آعت اراالر (بع ةن ناس ذدعيالر بعل ةنع يةه ذنع ) ي ةيغةمبةرنع(ظ ةنع ص أز ) ي ظ

ذرذص ظذالرنعث ب . ظوغذللعرعنع تونذغاندةك تونذيدذ  عر صعرقعسع، شىبهعسعزآع هةقعقةتنع بعلعص ت
  .147هةقعقةت اهللا تةرعصعدعن آةلضةندذر، هةرضعز شةك آةلتىرضىحعلةردعن بولمعغعن .146يوشذرعدذ

لعقع نشذرغاو هةقعقةتنع يبعلعدعغانلعقع ؤةيةهذدعيالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع 
  توغرعسعدا

عسساالم ظئلعص آةلضةن دعننعث آعتابنعث ظالعملعرع صةيغةمبةر ظةلةيهاهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظةهلع 
و ةنلعكت دعغانلعقععنعغرا ظعك ذالرنعؤة   بعلع ذنعثظ ذددع ظ عنع تذن خ أز بالعس دةكذ ظ  غان
بعر آعشعنعث بعر نةرسعنع بعلعدعغانلعقعنع ظعصادعلعمةآحع بولسا،       . نذيدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع  ذت
دذنعث بالعسعنع بعلض عظأز” دع  “ ةندةك بعلع ةر ظعشلعتعدعغان معسال ظع يعش ظةرةبل ةردة . دئ ذ ي ذ ب ب

: ئدعمعسالنع آةلتىرىص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آعحعك بعر باال بعلةن تذرغان بعر آعشعضة مذنداق د 
 مةن ظذنعثغا ضذؤاهلعق بئرعمةن دةص     ! ظذ هةظة ظع اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع        »بذ سئنعث باالثمذ؟  «

هةقعقةتةن باال ساثا يامانلعق     «: مذنداق دةيدذ  ) ظذنعثغا (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     . بةردع جاؤاب  
  . »قعلمايدذ، سةن ظذنعثغا يامانلعق قعلمايسةن

  غا )ظعمان ظئيتقان يةهذدعي   ( ظعبنع ساالم    رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظابدذلاله  ظأمةر عظعمام قذرتذب 
نذغاندةك  وث باالثنع ت  ظةلةيهعسساالمنع ظأزةثنع  ن مذهةممةد سة:  رعؤايةت قعلعدذ  نعمذنداق دئضةنلعكع 

ورعدعوت ةن؟ دةص س ذ. نذمس ةن «: ظ عراق تونذيم ذ ياخش ة ؤة ظذنعثدعنم ةيغةمبةر ، هةظ ص
ةنح ظةلة ةتلعرعنع ظعش االمنعث سىص دعكع    لعكيهعسس ماندعن زئمعن االم ظاس ل ظةلةيهعسس جعبرعظع

ةنحلعك ئلع  ظعش االمغا ظ ا ظةلةيهعسس تع،  مذس ذنع ت   ص حىش ةن ظ ةن م ذنعث بعل ذدذموش ةن  . ن ئكعن م ل
  .دةص جاؤاب بةردع » تذغذلغانلعقعنع بعلمةيمةن)1(باالمنعث ظانعسعدعن قانداق

 ظذالرنعث بعر صعرقعسع، شىبهعسعزآع هةقعقةتنع بعلعص تذرذص يوشذرعدذ  ظاندعن اهللا تاظاال
ةتنع  ذ هةقعق ذالرنعث ب ةقعقعي (ظ االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنلعكعنعص ةيغةمبةر ظعك ذق ) ص ظوح

ان قعل  بعلعص تذرذص آعشعلةردعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرعنع يذشذرغانلعقعنع            . دعباي
هةق دعن ظعكةنلعكعنع ، اهللا تاظاال مأمعنلةرضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن دعندا شةك يوق

رعصعدعن آةلضةندذر، هةرضعز شةك آةلتىرضىحعلةردعن هةقعقةت اهللا تة :  مذنداق دةيدذ  بايان قعلعص 
  . بولمعغعن

 * * * * * * *  
                                                 

 . ظايالعم ماثا خعيانةت قعلعص قالدعمذ بذنع بعلمةيمةن، دئمةآحع) 1(
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ةر (بار، ) يةنع قعبلعسع(ث يىز آةلتىرعدعغان تةرعصع نع)ظىممةت(هةر  ياخشع !) ظع مأمعنل

) هئساب ظىحىن(اهللا هةممةثالرنع ) قعيامةت آىنع(ظةمةللةرنع قعلعشقا ظالدعراثالر، قةيةردة بولماثالر، 
  .148يعغعدذ، اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعضة قادعردذر

   توغرعسعدابعر بولغانلعقعقعبلعنعث هةر بعر ظىممةتكة 
 ةنع قعبلعسع (نعث يىز آةلتىرعدعغان تةرعصع  )ظىممةت(هةر ار ) ي  بذ ظايةتنعث مةنعسع    ب

ةؤفعي،   دة ظ ذمانعث  هةققع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت قعل ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ مذن اهللا : ع
ا ظعشةن    ةن دعنغ ماندعن حىشىرض اال ظاس ةن  تاظ ةؤم  ض ر ق ةر بع أزلعرع رازع بوه ردعن   نعث ظ دعغان بع لع

  . تذرقعبلعسع مأمعنلةر يىزآةلتىرضةن تةرةصرازع بولعدعغان اهللا تاظاالنعث ، قعبلعسع بار
يةهذدعيالنعث يىزآةلتىرعدعغان تةرعصع      : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذظالعية مذنداق دةيدذ         

ع( ةنع قعبلعس ع ) ي دعغان تةرعص تعظانالرنعث يىزآةلتىرع ةنع قعبلعس(ؤة خرعس ار) عي اال. (ب ) اهللا تاظ
قعبلة دةص قارالغان ) اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا (!ظىممعتع) نعثمذهةممةد ظةلةيهعسساالم(ظع  ،  سعلةرنع
  . نعث بذ سأزعضة ظوخشاش سأز آأصلعضةن ظالعمالردعنمذ رعؤايةت قعلعندعةبذظالعيةظ. بذيرذدعقعبلعضة 

ة   ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ع ظىممةت(: مذن ةرظ ر خعل   !) ل ا بع رعثالر غ ةر بع علةرنعث ه س
ةيعن قعلدذق  ول ت ةت قعالتتع   . شةرعظةت ؤة ظوحذق ي ر ظىمم ة، سعلةرنع بع ةر اهللا خالعسا، ظةلؤةتت ظةض

لئكعن اهللا سعلةرضة بةرضةن شةرعظةتلةر بارعسعدا سعلةرنع ). يةنع صىتىن ظعنسانالرنع بعر دعندا قعالتتع(
ىن   عناش ظىح ةت قعلع (س أص ظىمم دعآ دعراثالر ). ص ظايرع الرغا ظال ع ظعش ث . ياخش ةممعثالر اهللا نع ه

   .))1دةرضاهعغا قايتعسعلةر
 ،يعغعدذ، اهللا هةقعقةتةن ) هئساب ظىحىن(ثالرنع عاهللا هةمم) قعيامةت آىنع(قةيةردة بولماثالر

سعلةرنع ذ آةتسعم  صارحة بولذص- صارحة لعرعثالرتيةنع ظذ سأثةك ؤة جةسة هةممة نةرسعضة قادعردذر
   .دذر قادعريعغعؤئلعشقازئمعندعن 

 * * * * * * *  
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ة (يىزىثنع مةسجعدع هةرام ) ردعن سةصةرضة حعقمعغعن، نامعزعثدا قةية( كة ) يةنع آةب تةرةص
قعلغعن؛ بذ، هةقعقةتةن، صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن آةلضةن هةقعقةتتذر، اهللا سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن 

سصات  ظ-ضة سعلةرضة قارشع دةلعل) يةنع يةهذدعيالر ؤة مذشرعكالر(آعشعلةر . 149غاصعل ظةمةستذر
ةردعن حعقمعغعن، ) سةصةر قعلعشقا !ظع مذهةممةد (بولماسلعقع ظىحىن،  يىزىثنع ) نامعزعثدا (قةي

كة قعلغعن  ةر . (مةسجعدع هةرام تةرةص اثالر، !) ظع مأمعنل ةردة بولم امعزعثالردا(سعلةرمذ قةي ) ن
قعبلعنعث (عالرال صةقةت ظذالرنعث ظعحعدعكع زذلذم قعلغذح. يىزىثالرنع مةسجعدع هةرام تةرةصكة قعلعثالر

مئنعث (دعن قورقماثالر، ) يةنع زالعمالر(، ظذالر )ظأزضةرضةنلعضعنع سعلةرضة قارشع دةلعل قعلعؤالعدذ
سعلةرضة بةرضةن ) قعبلعنع ظأزضةرتعشكة ظةمر قعلعشعم. (مةندعن قورقذثالر) ظةمرعمنع تذتذش بعلةن

  .150ذشذثالر ظىحىندذرنئمعتعمنع آامالةتكة يةتكىزىشىم ظىحىن ؤة توغرا يولدا بول
نغانلعقعنعث سةؤةبع ظىح قئتعم تةآرارال هةققعدعكع سأزنعث عضةنلعكتعلقعبلعنعث ظأزضةر

  توغرعسعدا 
ع         ث ظىحعنح كة اهللا تاظاالنع ة يىزآةلتىرىش ةرةم مةسحعتعض عدعن ه ة تةرعص ث هةمم ذ زئمعننع ب

ذيرذقع  ق ب ذص قئتعملع ةآرار    ( بول أص ت ذيرذقنعث آ ذ ب اخعر   ) ةؤةبععنعث س قغانلعلعب تعن ظ باش
دذ. باغلعنعشلعق بولغانلعقع ظىحىندذر داق دةي دا مذن اال بعرعنحع قئتعم ة (بعز سئنعث : اهللا تاظ آةب

ا ) قعبلةث بولذشعنع تعلةص   ا ظاسمانغا قارعغانلعقعثنع آأرىص تذرذؤاتعمعز          - قايت سئنع حوقذم    . قايت
ظع  . (ىثنع مةسجعدع هةرام تةرةصكة قعلغعن        يىز) نامازدا. (سةن ياقتذرعدعغان قعبلعضة يىزلةندىرعمعز   

ةر اثالر  !) مأمعنل ةردة بولم ازدا(قةي ثالر    ) نام كة قعلع ةرام تةرةص جعدع ه ع مةس ةن . يىزىثالرن هةقعقةت
) يةنع قعبلعنعث آةبعضة ظأزضةرتعلشعنعث    (بذنعث ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر(آعتاب بئرعلضةنلةر   

ةن هة   عدعن آةلض ارع تةرعص عدعن     صةرؤةردعض ذالرنعث قعلمعش دذ، اهللا ظ ذم بعلع ةنلعكعنع، حوق ةت ظعك قعق
ةس عل ظةم ةت   ))1غاص لعرعنع ظعجاب االمنعث تةلةص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ذ ظورذن اال ب  اهللا تاظ

ة  دعنقعلغانلعقع دعغان قعبلعض دعغان ؤة رازع بولع ع آأرع ذنع ياخش قا   ؤة ظ از ظوقذش اراص نام ق
   .ن خةؤةر بةردعدعبذيرذغانلعقع

داق د  ذيرذص مذن كة ب ة يىزآةلتىرىش تعم قعبلعض ع قئ دعظعككعنح ة (: ئ ةردعن سةصةرض قةي
ة (يىزىثنع مةسجعدع هةرام ) حعقمعغعن، نامعزعثدا  ةنع آةب ةن، ) ي ذ، هةقعقةت ن؛ ب كة قعلغع تةرةص

  اهللاصةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن آةلضةن هةقعقةتتذر، اهللا سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن غاصعل ظةمةستذر
اهللا تاظاال تةرعصعدعن آةلضةن بعر هةقعقةت      ) يةنع قعبلعنعث آةبة بولذشعنعث   (تاظاال بذ ظورذندا ظذنعث     

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث    ذنعث ص ذص، ب ة ظارزذبول ذن ظعك عغا ظذيغ اال  نس ذنعث اهللا تاظ ةم ب لعكعنع ه
  . عياخشع آأرعدعغان ؤة رازع بولعدعغان بعر هةقعقةت ظعكةنلعكعنع بايان قعلد

ة       ذدعيالرنعث قعبلعلعرعض االمنعث يةه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ذيرذقتا اهللا تاظ ع ب ظىحعنح
ةن   ع بعل ةنمةيدذ  (يىزآةلتىرعش ا ظعش ث دعنعمعزغ دذ ،بعزنع ا يىزآةلتىرع اآعت ،) قعبلعمعزغ  دةص ص

ةلتىر ع ع قارشىصآ قان آعش اآعت لةرالش ةن ص ةربانع عنعث آةلتىرض دذر تب ش ظىحىن ذدعيالر .  قعلع يةه
دا       ات ظارع ة ص ان آةبعض ع بولغ االمنعث قعبلعس راهعم ظةلةيهعسس دا ظعب ث آعتابع ةيغةمبةر ظأزلعرعنع ص

االم ةتتع ظةلةيهعسس دعغانلعقعنع بعل ذنعثدةك . نعث يىزآةلتىرع ةيغةمبةر   (ش ذدعيالرنعث ص ةنع يةه ي
                                                 

 .  ـ ظايةت144قةرة سىرة بة) 1(
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اتلعرع     اآعت ظعسص ةن ص عغا آةلتىرض االمنعث قارشعس دةكدةربابظةلةيهعسس ةيغةمبة)  بولغان ر ص
االمنعث       راهعم ظةلةيهعسس ان ظعب ةتلعك بولغ ةث هأرم عدعن ظ ذدعياالرنعث قعبلعس االم يةه ظةلةيهعسس

مذهةممةد مةن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث        (ظةرةب مذشرعكلعرعنعث   . قعبلعسعضة يىزآةلتىرضةن ظعدع  
دذ  دا دةي ةيغةمبةر ظةلةيه      ،دعنع دذ دةص ص از ظوقذماي اراص نام ة ق ذنعث قعبلعسعض ئكعن ظ االمنعث   ل عسس

ةن عغا آةلتىرض اآعت ) قارشعس ةربا -ص اتلعرع ب دعدظعسص ذغاليتتع.  بول ةبعنع ظذل رعكلةر آ ذ مذش . ظ
  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعثغا يىزآةلتىرضةنلعكع ظذالرنع هةيران قالدذردع

  عنعث هئكمعتع توغرعسعدا عرعشقعبلعنعث ظأزض
 ظسصات بولماسلعقع -  ضة سعلةرضة قارشع دةلعل)يةنع يةهذدعيالر ؤة مذشرعكالر(آعشعلةر 
ةتنعث  ظىحىن ذ ظىمم ةلتىرىش ب اب آةبعضة يىزآ ةهلع آعت ةنع ظ دذ  ي عتع ظعكةنلعكعنع بعلع ر سىص . بع

عتع   ذ سىص ث ب ع ظأزعنع االمنعث ظىممعت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن عتعؤ يوقنعص اةتك اب بولس ةهلع آعت  ظ
ع  اآعت آةلتىرعش عغا ص ذلمانالرنعث قارشعس ذمكعنمذس ث(.  م ةهلع آعتابنع كة ) ظ بةيتذلمذقةددةس

ا     ذلذص قالغانلعقعغ ذالرغا قذش ذلمانالرنعث ظ تة مذس ذلمانالرغا(يىزآةلتىرىش عمذس اآعت )  قارش ص
  . اهللا تاظاال بةيتذلمذقةددةستعن آةبعضة يىزآةلتىرىشكة بذيرذدع(آةلتىرمةسلعكع ظىحىن 

 قعبلعنعث ظأزضةرضةنلعضعنع سعلةرضة قارشع (صةقةت ظذالرنعث ظعحعدعكع زذلذم قعلغذحعالرال
 مذشرعكلعرعنعث بةزعسع ظورذنسعز صاآعتالرنع آةلتىرىص، بذ آعشع    قذرةيش يةنع   )دةلعل قعلعؤالعدذ 

ظأزعنع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دعنعدا دةص ضذمان قعلعدذ، ظةضةر ) يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(
،  ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دعنعدا بولغان بولسا    ضةنلعكعآةلتىرظذنعث بةيتذلمذقةددةس تةرةصكة يىز   

اهللا تاظاال ظذنعثغا بعرعنحع قئتعم     : دعغان جاؤاب عبذنعثغا بئرعل .  ظذنعثدعن يانمايتتع دةيدذ   مذهةممةد
دع  نع تاللع كة يىزآةلتىرىش ىن بةيتذلمذقةددةس ةت ظىح االم.هئكم ةد ظةلةيهعسس تا  مذهةمم ذ ظعش  ب

ارعغا ذنعد صةرؤةردعض ة      . عبويس ان آةبعض ع بولغ االمنعث قعبلعس راهعم ظةلةيهعسس ذنع ظعب دعن ظ ظان
ذيرذدع  كة ب ذيرذقعغا   . يىزآةلتىرىش ث ب ة اهللا تاظاالنع ذ يةن ذنعدظ ة . عبويس ذ ه دا  ظ داق ظةهؤال اهللا ر قان
عتعمذ  ظذنعث ظىمم .  ظذ اهللا تاظاالنعث بذيرذقعدعن قعلحعمذ باش تارتقعنع يوق      .تاظاالغا بويسذنغذحعدذر 

  . داقشذنهةم 
 مةندعن قورقذثالر) مئنعث ظةمرعمنع تذتذش بعلةن(دعن قورقماثالر، ) يةنع زالعمالر(ظذالر 

ث    علةر زالعمالرنع ةنع س رعكالرنعث (ي ةنع مذش علةر     ) ي اثالر س ذص قالم ذمانلعرعدعن قورق ةن ض آةلتىرض
   .يعق زاتتذر قورقذثالر، حىنكع، اهللا تاظاال ظذالرنعثمذ قورقذشعغا الالمةندعن
)سعلةرضة بةرضةن نئمعتعمنع آامالةتكة يةتكىزىشىم ) قعبلعنع ظأزضةرتعشكة ظةمر قعلعشعم
ى ةنع نظىح عم ( ي ة ظأزضةرتعش ع آةبعض ة) قعبلعن ةنسعلةرض تعن   بةلضعلةنض ة تةرةص ةرعظةت هةمم  ش

ذن نع ، تولذقالنس ة يىزآةلتىرىش ا يولثآةبعض ةن  عشلع قويذغ ة بعل ةن سعلةرض  ثمنعنئمعتعبةرض
   . ظىحىندذرلعنعشعتولذق
ؤة توغرا يولدا بولذشذثالر ظىحىندذر آةبعضة( يةنع باشقا ظىممةتلةرنع باشلعمعغان نةرسعضة (

شذنعث ظىحىن بذ ظىممةت هةممة ظىممةتلةرنعث ظةث     . سعلةرنع باشالص سعلةرنع ظذنعثغا خاس قعلدعم   
   .ياخشعسعدذر

 * * * * * * *  
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ظأز ظعحعثالردعن ) ضة بةرضةن نئمعتعمنع آامالةتكة يةتكىزضعنعمدةكيةنع سعلةر(شذنعثدةك 

صاك ) مذشرعكلعك ؤة ضذناهدعن(سعلةرضة بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع تعالؤةت قعلعص بئرعدعغان، سعلةرنع 
ظأضعتعدعغان، )يةنع دعنعي ظةهكامالرنع (ؤة هئكمةتنع ) يةنع قذرظاننع(قعلعدعغان، سعلةرضة آعتابنع 

 ظعبادةت -تاظةت(مئنع . 151لمعضةنلعرعثالرنع بعلدىرعدعغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتتذقسعلةرضة بع
ساؤاب بئرعش بعلةن، مةغصعرةت قعلعش (مةنمذ سعلةرنع ) مئنع ياد ظةتسةثالر(ياد ظئتعثالر، ) بعلةن
  .152ماثا شىآىر قعلعثالر، ناشىآىرلىك قعلماثالر. ياد ظئتعمةن) بعلةن

 اهللا تاظاالغا شىآرع ظئيتعشنع نعثساالمنعث صةيغةمبةر بولذص آةلضةنلعكعمذهةممةد ظةلةيهعس
    بعر نئمةت ظعكةنلعكع توغرعسعداآاتتاؤاجعب قعلعدعغان 

ص   ذق قعلع ةتلعرنع ظوح ث ظاي ذالرغا اهللا تاظاالنع ة، ظ أمعن بةندعلعرعض ة م ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
ةندىرع  ان نعي ،دعغانحىش ةخالق، يام ار ظ ذالرنع ناح ث  ظ ذرذنقع زاماننع تعن ب الم آئلعش ةت ؤة ظعس

ذرظان              ذالرغا ق اليدعغان، ظ ا باش وغرا يولغ ذقالردعن ت ذالرنع ظازغذنل اآعزاليدعغان، ظ دعن ص ـ قعلعقلعرع
هةدعسنع ؤة ظأز ؤاقتعدا ظذالر بعلمعضةن نذرغذن نةرسعنع بعلدىرعدعغان صةيغةمبةرنع ظذالرغا ظةؤةتعشع 

ة   ان نئم ذالرغا قعلغ ارقعلعق ظ لعتعدذظ دع    . تلعرعنع ظةس ادان ظع ذرذن ن تعن ب الم آئلعش ةر ظعس . مأمعنل
عتع         العملعق    ظاندعن ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن هعدايةتنعث شاراص  بعلةن ظةؤلعيا ؤة ظ

حعل آعشعلةردعن تظاندعن ظذالر ظةث بعلعملعك، ظةث ياخشع، ظةث سةمعمع ؤة ظةث راس.  يةتتععتعضةهال
  . بولدع
دذ ا ة مذنداق دةي ذ هةقت ةتلعرعنع تعالؤةت قعلعدعغان، ا: هللا تاظاال ب هللا مأمعنلةرضة اهللا نعث ظاي

) يةنع قذرظان بعلةن سىننةتنع   (صاك قعلعدعغان، ظذالرغا آعتابنع ؤة هئكمةتنع     ) ضذناهالردعن(ظذالرنع  
ن قعلدع؛ هالبذآع، ظذالر ظأضعتعدعغان، ظأزلعرعدعن بولغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتعص، ظذالرغا حوث ظئهسا  

ارقعلعق    ( اهللا تاظاال بذ نئمةتنعث    ))1بذرذن ظوحذق ضذمراهلعقتا ظعدع     بئرعلضةن صةيغةمبةر ظةؤةتعش ظ
اهللا نعث بةرضةن نئمعتعضة آذفرعلعق    : قةدرعنع بعلمعضةن آعشعضة آايعص مذنداق دةيدذ      ) نئمةتنعث 

ةؤمعنع  أز ق ان ؤة ظ ةن(قعلغ ازدذرذش بعل ةت مة) ظ انالرنع هاالآ ىرىص قويغ ة حىش ؤقةسعض
ذ؟  دذ ))2آأرمعدعثم داق دةي اس مذن ع ظابب ةردة ظعبن ذ ي ةردعكع: ( ب ذ ي ع اهللا تاظاال) ب ث نئمعت نع

  . يعلضةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آأزدة تذتذلعدذئد
ذ نئمة اال مأمعنلةرنع ب ا شىآرع ئنع تونذص يتشذثا اهللا تاظ تعشكة ؤة ظذنعث ظىحىن اهللا تاظاالغ

مئنع ياد (ياد ظئتعثالر، )  ظعبادةت بعلةن -تاظةت(مئنع :  مذنداق دةيدذ  رعغبةتلةندىرىصا  قئيتعشظ
ماثا شىآىر . ياد ظئتعمةن) ساؤاب بئرعش بعلةن، مةغصعرةت قعلعش بعلةن(مةنمذ سعلةرنع ) ظةتسةثالر

اثالر  ىآىرلىك قعلم ثالر، ناش دة  قعلع ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي علة: هةسةنبةسرع  ب ةن  س ع م ر مئن

                                                 
  . ظايةت-164 سىرة ظال ظعمران )1(
  . ظايةت-28 سىرة ظعبراهعم )2(
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ع ان نةرس ةرز قعلغ ة ص ارقعلعقسعلةرض ةلتىرىش ظ لةثلةرنع بعجاآ علةرنع سعلةر.  ظةس ةن س ةم  دةؤة ض
  .  دئضةنلعك بولعدذ دئدع،بةرضةن نةرسعلةرنع بئرعش ظارقعلعق ظةسلةيمةن

آعمكع مئنع آأثلعدة ياد «:  دئضةنلعكع بايان قعلعندعمذنداقنعث اهللا تاظاالع قذددعسعدا هةدعس
سا،  ر قعلع مئنع بعر تىرآىم آعشعلةرنعث ظعحعدة تذرذص زعك . ة مةنمذ ظذنع آأثلىمدة ياد ظئتعمةن     ظةتس

   .»مةن ظذنع ظذالردعن ياخشعراق آعشعلةرنعث ظعحعدة زعكرع قعلعمةن
يغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع       دعن صة ظعمام ظةهمةد، ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ    

اد ظةتسةث         «:  تاظاال مذنداق دةيدذ  اهللاعدذ، رعؤايةت قعل  ظع ظادةمنعث بالعسع، سةن مئنع آأثلىثدة ي
مةنمذ سئنع آأثلىمدة ياد ظئتعمةن، سةن مئنع آعشعلةرنعث ظعحعدة زعكرع قعلساث مةنمذ سئنع بعر        

دة زعك  تعلةرنعث ظعحع ىم صةرعش رتىرآ ةنع علةرنعث   ،  قعلعم عراق آعش دعن ياخش اآع ظذنعث ي
دة ظع) صةرعشتعلةرنعث( ةنحع ر قعلعم ر غ . زعكع ا بع رعحسةن ماث ةز   ئ ر ض ةن ساثا بع  يئقعنالشساث، م

اثا   . يئقعنلعشعمةن ةن س ةز يئقعنالشساث، م ر ض ا بع رسةن ماث ذالح  بع عمةن، سةن مئنعث  غ  يئقعنلعش
  . »)1(يىضىرضةن هالةتتة بارعمةن) يئنعثغا(ماثغان هالةتتة آةلسةث، مةن سئنعث ) يئنعمغا(

 ىآىر قعلع ا ش اثالر ماث ىآىرلىك قعلم قا     ثالر، ناش ىآرع ظئيتعش ة ش اال ظأزعض ةنع اهللا تاظ  ي
تئخعمذ ياخشعلعق قعلعدعغانلعقعغا ؤةدة قعلعص مذنداق   ) آعشعضة(ظذنعثغا شىآرع ظئيتقان    . بذيرذدع
تئخعمذ زعيادة قعلعمةن، ) ظذنع(نئمعتعمضة شىآىر قعلساثالر، «: ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعثالر: دةيدذ
ةت(ةر ظةض ذفرانع نئم دذ ) آ اتتعق بولع ذ ق ة، بةآم ازابعم، ظةلؤةتت ث ظ اثالر، مئنع دةص » قعلس

  . ))2جاآارلعدع
ذرعجا  ةد، ظةب ام ظةهم د ظعم ةت قعل عظةتارع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذنعث مذن ع : ع ران ظعبن ظعم

ار  يعصةك   آأرىص باقمعغان   بعز يضةنلعكعنع ع آ بذرذن ظذنعثسةين بعزنعث يئنعمعزغا    ىه يذثدعن  عالش ظ
: ئضةن ظعدع  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق د   : ئدع يعص حعقعص مذنداق دعتعكعلضةن بعر آعيعمنع آ  

ا قعلسا،  « ةت ظات ر آعشعضة نئم اال بع آأرىشنع ياخشع بةندعسعدة نئمعتعنعث ظةسعرعنع شذ اهللا تاظ
  . »آأرعدذ

 * * * * * * *  
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ةر  ع مأمعنل ةثالر ! ظ اردةم تعل ارقعلعق ي از ظ ارقعلعق ؤة نام ةؤر ظ ة . س ةن س ؤر اهللا هةقعقةت

ظألىك دئمةثالر، ) يةنع شئهعتلةرنع(اهللا نعث يولعدا ظألتىرىلضةنلةرنع  .153قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر
  .154بةلكع ظذالر تعرعكتذر، لئكعن سعلةر بذنع سةزمةيسعلةر

   قعلعش ؤة ناماز ظوقذشنعث صةزعلعتع توغرعسعداؤرسة

                                                 
عزمذ   ) 1( تعن هةرض ذ هةدعس ىرةيدعكةن   ااهللا ت”ب اش يىض ة ظوخش اال بعزض ةنح “ظ ةن حىش دذ،     ة دئض ا بولماي ذص قالس ةيدا بول عص ة  ، حىنك ث هةمم اهللا تاظاالنع

  . ظأزعضة اليعق رةؤعشتة بولعدذهةرعكةتلعرع 
  .  ظايةت-7 سىرة ظعبراهعم )2(
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اال  ة (اهللا تاظ ةن نئمةتلعرعض قا ب  ) بةرض ىآرع ظئيتعش ة  ش يعن س دعن آئ ان ؤذيرذص بولغان رنع باي
ة  ص س ذيرذدع    ؤقعلع كة ب اردةم تعلةش ةن ي از بعل ايدذ    . ر ؤة نام دة ياش ةتنعث ظعحع دة نئم ع، بةن ، حىنك

ا   اآع جاص دذ، ي ذنعثغا شىآرع قعلع ذنعثغا سة -ظ ايدذ، ظ دة ياش ةققةتنعث ظعحع دذؤ مذش ذ . رع قعلع ب
دذ، ع أمعننعث ظعشع آعشعنع تولعمذ ظةجةبلةندىر    م«:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ     هةقتة

. مأمعن ظىحىن ياخشعلعق هئسابلعنعدذ    ، ظذ ، اهللا تاظاال ظذنعثغا قانداق بعر ظعش بعلةن هأآىم قعلسا    
تعص ئظذنعثغا بعر يامانلعق ي. ياخشعدذرظذنعث ظىحىن ، بذ ظذنعثغا خذشاللعق آةلسة، شىآرع ظئيتعدذ

  . »دذرظذنعث ظىحىن ياخشع) انلعقعرع قعلغؤسة(، ر قعلعدذؤقالسا سة
ر بعلةن  ؤاهللا تاظاال آةلضةن مذسعبةتلةنع آأتىرىشكة ظةث ياخشع ياردةمحع بولعدعغان نةرسة سة  

ناماز . ياردةم تعلةثالر) اهللا دعن(سةؤر قعلعش، ناماز ظوقذش ظارقعلعق : ناماز ظعكةنلعكعنع ظأزعنعث
ذحعالر  ةن(اهللا دعن قورقق ةرلعك بعل ةنع آةمت ا بويسذنغذحعالري ةن )  اهللا غ دعن باشقعالرغا هةقعقةت
   ؛ خعل بولعدذبعر نةححةرع ؤسة.  بايان قعلدعظايعتعدة دئضةن مذشةققةتلعك ظعشتذر

ا         ه هارام ؤة ضذنا  ؛بعرعنحعسع  ر ؤ مذشةققةتلةرضة سة  ـ ظعشالرنع قعلماسلعق يولعدا آةلضةن جاص
  . )1(رقعلعشتذ

ا      ظعبادةت قعلعش ـ ظةمةل  ؛ظعككعنحع ، تذرر قعلعش ؤ مذشةققةتلةرضة سة  ـنعث يولعدا حةآكةن جاص
   .نعث ساؤابع يذقعرع بولعدذربذ سةؤ

 آةمحعلعكلةردعن مةغصعرةت   خذددع بذ  ، رذت قعلعش ؤر قازاالرغا سة  ـ آةلضةن بااليع    ؛ظىحعنحعسع
  . اجعبتذر ؤتعلعضةنضة ظوخشاش

:  بعرعنحعسع ؛عككع تىرلىك بولعدذ  سةؤرع ظ: مان ظعبنع ظةسلةم مذنداق دةيدذ    هبذ هةقتة ظابدذرا  
ظذ ظئغعر آةلسعمذ سةؤرع     )  ظعبادةتنعث يولعدا  –ظةمةل  (سعنعث يولعدا     راهللا تاظاال ياخشع آأرضةن نة    

ش ع. قعلع دا    : ظعككعنحعس عنعث يولع ةن نةرس ان آأرض اال يام ىن   (اهللا تاظ الرنع تاشالش ظىح ان ظعش يام
. رنع قعلعشقا آأثىل تارتسعمذ ظذنعثغا سةؤرع قعلعش ظذ يامان ظعشالدة )  مذشةققةتلةرـحةآكةن جاصا  

ةر  ا   ظةض ذنداق قعاللعس ر آعشع مذش ا        -بع اال خالعس دعن   ـ اهللا تاظ ذحعالرنعث قاتارع ةؤرع قعلغ ذ س  ظ
  . بوالاليدذ

  الرنعث هايات ظعكةنلعكع توغرعسعداتشئهع
 ةلكع ظذالر تعرعكتذرظألىك دئمةثالر، ب) يةنع شئهعتلةرنع(اهللا نعث يولعدا ظألتىرىلضةنلةرنع 

ئهع   اال ش ةنع اهللا تاظ ان ظار   تي ة بولغ يعن قعيامةتكعح ةندعن آئ ا علةر ظألض عدعن (لعقت اال تةرعص ) اهللا تاظ
  . عص تعرعك ياشايدذ دةص خةؤةر بةردععلق بئرعرعز

ام    ة ظعم ذ هةقت لعمب دذ      مذس داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ان هةدعس ةت قعلغ :  رعؤاي
الرنعث جانلعرع جةننةتنعث ظعحعدة خالعغان يةرضة ظذحذص يىرعدعغان يئشعل قذشنعث       تعشئهجةزمةن  «
. دذعيذلغان صانذس حعراغالرغا آئلعص قذنوظئسعص قعكع ظذ قذش ظةرشعنعث ظاستعد.  بولعدذ آانلعرعداوص

. دذسعلةر قانداق نةرسة تةلةص قعلعسعلةر؟ دةص سوراي          : نةزةر تاشالص    سئنعث صةرؤةردعضارعث      غاظذالر
 سةن، سئنعث مةخلذقاتلعرعثنعث ظعحعدعن هئحكعمضة بةرمعضةن نةرسعنع         !ظع صةرؤةردعضارعمعز : ظذالر

                                                 
ا       ) 1( ان بولس ادةتلعنعص قالغ كة ظ اراق ظعحعش اآع ه كة ي ا حعكعش ع تاماآ ر آعش علةن بع ةن      ،مةس ىن حةآك الش ظىح عنع تاش ان ظعش ادةتلعنعص قالغ ذ ظ  ظ

 .ر قعلعشؤقعيعنحعلعقالرغا سة



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 253                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

بذ سوظالنع ظذالرغا )اهللا تاظاال. ( دةص جاؤاب بئرعدذ،نئمة تةلةص قعالرمعز) ةيةن(بعزضة بةرضةن تذرساث 
ا ق ذالر . دذعيوقايت االدعن(ظ ا   ) اهللا تاظ ة سورعمعس ر نةرس ث ) االاهللا تاظ(بع ذالرننع  عظ

ذق    تؤةتمةيدعغانلعقعغا آأزع يئتعص، ظذالر شئهع     عيوق ع ظىحىن  كلعقعنع آأرضةنلع  عرعلعقنعث ساؤابعنعث ي
ظذرذش قعلساق يةنة  ) آاصعرالر بعلةن(ثدا عبعزنع دذنياغا قايتذرساث، بعز سئنعث يول   ) اهللا تاظاالدعن (

ورايدذ   ةك دةص س ا ظألتىرىلس اال  . قايت دعن اهللا تاظ ذالرنعث  :)ذالرغاظ(ظان ةن ظ ئهع ( م ةنع ش ) الرنعثتي
  . »دذنياغا قايتماسلعقعنع صىتىؤةتكةن ظعدعم دةص جاؤاب بئرعدذ

مأمعننعث «: عدذظعمام ظةهمةد، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل        
ع،   دعن روه اال قةبرع ذنع اهللا تاظ ةرنع (ظ ة ظألىآل ع) هةمم دعغان آىن ة ظ، قوزغاي ث جةسعدعض أزعنع
  . »)1( جةننةتنعث دةرةخلعرعضة قذنذص يىرعدعغان بعر ظذحار قذشتذرةحعقايتذرغ

 * * * * * * *   
Ν ä3¯Ρ uθè= ö7 sΨ s9uρ & ó y´ Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒ ù: $# Æíθàfø9 $# uρ <Èø) tΡuρ z ÏiΒ ÉΑ üθøΒ F{$# Ä§àΡ F{$#uρ ÏN ü yϑ ¨W9 $#uρ 3 Í Ïe±o0 uρ 

šÎ É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ tÏ% ©! $# !# sŒÎ) Ν ßγ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ–Β (#ûθ ä9$s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθãèÅ_ ü‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝÎκ ö n= tæ 

ÔN üθ n= |¹ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑ ômu‘ uρ ( y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ ãΝ èδ tβρß‰tG ôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪  

ةن ؤة ماللعر  ةتحعلعك بعل از قةه ةن، بعرظ ذنح بعل از قورق علةرنع بعرظ ز س ا، بع عثالرغ
بئشعغا . (جانلعرعثالرغا، بالعلعرعثالرغا، زعراظةتلعرعثالرغا يئتعدعغان زعيان بعلةن حوقذم سعنايمعز

ان  عبةت، زعي ةن مذس ة-آةلض ةؤرقعلغذحعالرغا )  زةخمةتلةرض ةن (س ةت بعل ةؤةر ) جةنن ذش خ خ
عن ذالر . 155بةرض دا، ظ ةن حاغ عبةت آةلض رةر مذس ذالرغا بع ة اهللا «: ظ ز ظةلؤةتت ث بع  نع

. 156دةيدذ »، حوقذم اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعمعز)يةنع اهللا نعث بةندعلعرعمعز (ظعضعدارحعلعقعدعمعز 
ةت  ذالر هعداي ة ش ة ظئرعشكىحعلةردذر، ظةن عرعتع ؤة رةهمعتعض ارعنعث مةغص ذالر صةرؤةردعض ة ش ظةن

  . 157تاصقذحعالردذر
  ؤابقا ظئرعشعدذظارقعلعق ساقعلعش ر ؤسةسعناققا دذح آئلعص معن أم

 هةقتة اهللا تاظاال بو  .  خةؤةر بةردعدعناهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظأزعنعث بةندعلعرعنع سعنايدعغانلعقع     
دذ  داق دةي ة  : مذن علةرنع ظةلؤةتت ز س ةآلعص    (بع ةققةتلعك ظعشالرغا ت ةمعر قعلعش ؤة مذش ا ظ جعهادق
ةن  ش بعل ثالردعن    ) قعلع علةرنعث ظعحع اآع س عنايمعز، ت ث(س دااهللا نع ذحعالرنع ؤة  )  يولع اد قعلغ جعه

ىحعلةرنع بعلضةنضة، سعرلعرعثالردعن ؤاقعص بولغانغا  ) جعهادنعث مذشةققةتلعرعضة( حعداشلعق بةرض
   .))2ةرقةد

ارقعلعق      ارحعلعق ظ ذنح ؤة ظاح تعم قورق ر قئ ةتكىزىش، بع اللعق ي تعم خذش ر قئ اال بع اهللا تاظ
اهللا ظذالرغا قعلمعشلعرع   : اال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ       اهللا تاظ  ،قعيعنحعلعق يةتكىزىش بعلةن سعنايدذ   

   .))3تىصةيلعدعن ظاحلعقنعث ؤة قورقذنحنعث ظةلعمعنع تئتعتتع
                                                 

  . بئرعدذبذ هةدعس صىتىن مأمعنلةرنعث روهعنعث شذنداق بولعدعغانلعقعنع آأرسعتعص) 1(
  . ـ ظايةت31سىرة مذهةممةد ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع112سىرة نةهل ) 3(
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بعز سعلةرنع بعرظاز قورقذنح بعلةن، بعرظاز قةهةتحعلعك بعلةن ؤة ماللعرعثالرغا يةنع ظذنعث 
قانلعرع ؤة غتذ  - يئقعنلعرع، ظذرذق  جانلعرعثالرغا، بالعلعرعثالرغا  بعلةن   وقعتعؤئتعشبةزعسعنع ي 

 يةنع باغالرنعث ؤة زعراظةتلةرنعث ازعراظةتلعرعثالرغ بذرادةرلعرعنعث ظألىص آئتعشع بعلةن   - تدوس
  .رعمعنع آئمةيتعؤئتعش بعلةن سعنايدذعآ

) خذش ) جةننةت بعلةن(سةؤرقعلغذحعالرغا )  زةخمةتلةرضة-بئشعغا آةلضةن مذسعبةت، زعيان
 ظاندعن اهللا تاظاال ظأزعنعث رةهمعتعضة ظئرعشكةن سةؤرع قعلغذحعالرنعث قانداق آعشع      عنخةؤةر بةرض 

دذ    داق دةي ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي دا : ظعك ةن حاغ عبةت آةلض رةر مذس ذالرغا بع ذالر  ظ ةنع ظ  ي
اهللا يةنع (بعز ظةلؤةتتة اهللا نعث ظعضعدارحعلعقعدعمعز « ظأزلعرعضة آةلضةن مذسعبةتتعن ظأزلعرعنعث

دئضةن سأزلعرع بعلةن تةسةللع تاصتع ؤة  »، حوقذم اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعمعز)نعث بةندعلعرعمعز
ذالر  ث ظ ث ظأزلعرعنع االلكعظعاهللا تاظاالنع ةنلعكعنع، اهللا تاظ ة بةندعدة ظعك العغلعرعض رادة عنع خ نع ظع
د ع  ،عغانلعقعنعقعلع ةت آىن اغلع  اهللا تاظاال قعيام دا زةررة ح ث ظالدع عمذق نع ار نةرس  بعك

بذنعث سةؤةبع ظذالرنعث ظأزلعرعنع اهللا تاظاالنعث بةندعسع ظعكةنلعكعنع ؤة        . عغانلعقعنع بعلدع مةيدتآة
  . قعيامةت آىنع اهللا تاظاالنعث تةرعصعضة قايتعدعغانلعقعنع تونذص يةتكةنلعكعدعندذر

ذثا  اال  ش ةن ن اهللا تاظ ذالرغا بةرض ع ظ ةؤةر ق ئمعتعن دذ  عل خ داق دةي ص مذن ذالر  :ع ة ش ظةن
يةنع بذ اهللا تاظاالدعن ظذالرغا بولغان  صةرؤةردعضارعنعث مةغصعرعتع ؤة رةهمعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر

ظذالر  يةنع  : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دةيدذ  . رةهمةت ؤة مةدهعيةدذر  
  . ذحعالردذرظةنة شذالر هعدايةت تاصق غذحعالردذرعن خاتعرجةم بولتظازاب

، (يةنع اهللا نعث بةندعلعرعمعز)بعز ظةلؤةتتة اهللا نعث ظعضعدارحعلعقعدعمعز مذسعبةت يةتكةندة 
    دئيعشنعث صةزعلعتع توغرعسعداحوقذم اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعمعز

، )يةنع اهللا نعث بةندعلعرعمعز(بعز ظةلؤةتتة اهللا نعث ظعضعدارحعلعقعدعمعز مذسعبةت آةلضةندة 
بذ .  دئيعشنعث ساؤابع توغرذلذق نذرغذنلعغان هةدعسلةر آةلدع))1وقذم اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعمعزح

  . تذرهةدعسلةرنعث ظعحعدعن ظعمام ظةهمةد، ظذممذ سةلةمة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلغان هةدعس
عن رعؤايةت قعلغان   دظذممذ سةلةمة رةزعيةلالهذ ظةنها    بذ هةدعسلةرنعث ظعحعدة ظعمام ظةهمةدنعث   

قايتعص  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعدعن    ذ ذسةلةمة رةزعيةلالهذ ظةنه   ةبظ بعر آىنع   .هةدعسمذ بار 
ا(آئلعص  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن): ماث مذسذلمانالرنعث ظعحعدعن بعرسعضة مذسعبةت  «: مةن ص
، حوقذم اهللا نعث ) نعث بةندعلعرعمعزيةنع اهللا(بعز ظةلؤةتتة اهللا نعث ظعضعدارحعلعقعدعمعز  دةيةتكةن

ر ؤة ظذنعث  عماثا آةلضةن مذسعبةت ظىحىن ظةج    ! ظع اهللا”: دةص بولذص ظارقعدعن  دةرضاهعغا قايتعمعز 
ن   ظور ا قعلغع علعق ظات ا ياخش ة “نعغ عنع ،دةص تعلعس دذ تعلعض دعم دةص  »بئرعلع ةنلعكعنع ظاثلع  دئض
  . دئدع

ةنهاظذممذ دا سةلةمة رةزعيةلالهذ ظ دذمذن دعم شعمدعدعيولمةن : ق دةي اد ظئلعؤال انع ي . ن شذ دذظ
عم  ةن   يولدعش دا م ات بولغان عدارحعلعقعدعمعز  :ؤاص ث ظعض ة اهللا نع ز ظةلؤةتت ث (بع ةنع اهللا نع ي

ظاندعن  . دةص يةنة يذقعرعدعكع دذظانع ظوقذدذم      ، حوقذم اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعمعز )بةندعلعرعمعز
مةن آأثلىمدة ماثا . دةص دذظا قعلدعم ،ذ ظةنهذدعن ياخشع بعرسعنع بةرضعنماثا ظةبذسةلةمة رةزعيةلاله

                                                 
  .  دئيعش“ظعننا لعلالهع ؤة ظعننا ظعلةيهع راجعظذن”يةنع ) 1(
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آىنلةرنعث مئنعث ظعددعتعم توشقان نةدعمذ ظةبذسةلةمة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ياخشعسع بولسذن دئدعم، 
 مةن. مضة آعرعشكة ظعزنع سورعدعىصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنعث ظأي.  مةن تئرة ظاشالؤاتاتتعمبعرع
اليدعغان د  قو رة ظاش دعكع تئ ذ ولذم ع ي ةردعم  يعرعن ةت ب كة رذخس ذنعثغا آعرعش ةيغةمبةر . ؤئتعص ظ ص

 سئلعص ظوت ـ حأص تعقعص تعكعلضةن تئرة آأرصعنع       ظذنعثغا ظعحعضة قذرذق ظةلةيهعسساالم آعرضةندة، 
 عتعصض ظذ سأزعنع تى  . ص، ماثا توي قعلعش تةلعؤعنع قويدع           ظولتذرذ  داظذ ظذنعث شذنعث بعلةن   . بةردعم

ضة ياق دةيدعغان   ةصلعرعنعث تةل لعع مةندة س  !ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : مةن ظذنعثغا ،  بولغاندعن آئيعن 
) ياقتذرمايدعغان( مةندعن لععس، دةشلعكع ناهايعتع يامان ظايالن لئكعن مةن آى.يوقهئح بعر سةؤةب 

) يةنة آئلعص . (دعن قورقعمةن لعص اهللا تاظاالنعث مئنع ظذنعث بعلةن ظازابلعشع      ئظعشتعن بعرنع آأرىص ق   
دعم ؤة بال رعص قال ةن قئ أصعم ذ آ دعمد ،لعرعمم اال. ئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اتتعق «: مص عزنعث ق س

ظةمما سعز . سعزضة يةتكةن قئرعلعق ماثعمذ يةتتع. ؤئتعدذعتعقوآىندةشلعكعثعزنع اهللا تاظاال سعزدعن ي    
  . ئدع د»لعرعمثعز مئنعث بالعرع دئسعثعز سعزنعث بالعلعآأصبالعلعرعم 

ة مة ةظذممذسةل  دذيةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تاصشذر : مذنداق دةي ظذنعث  ذصمةن ظأزةمنع ص
دع ةن توي قعل داش قعلعص بئرعشع،  . مبعل ا يول ةد ظةلةيهعسساالمنع ماث ةيغةمبعرع مذهةمم اهللا نعث ص

  . رضةن نئمعتعدذرمئنعث بذرذنقع يولدعشعم ظألىص آةتكةندعن آئيعن، ظذنعثدعنمذ ياخشعسعنع بة
 * * * * * * *  
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دذر ) دعنعنعث(هللا نعث سةفا بعلةن مةرؤة هةقعقةتةن ا  أمرة . ظاالمةتلعرع اآع ظ هةج قعلغان ي

رةر . قعلغان ظادةم ظذالرنعث ظارعسعدا سةظيع قعلسا هئح باك يوق  ةن بع ارع بعل أز ظعختعي آعمكع ظ
ةن  علعق قعلعدعك دذ (ياخش اتعنع بئرع ذنعث مذآاص اتعنع )اهللا ظ ىآىرنعث مذآاص ة ش ، اهللا ظةلؤةتت

  .158لضىحعدذربةرضىحعدذر، اهللا هةممعنع بع
  توغرعسعدادئضةن سأزنعث مةنعسع يوق  قعلسا ضذناه تاؤاصلعقعدا عا ؤة مةرؤة تئغعنعث ظارةفس

ظذ : (عدذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل رةزعيةلالهذ ظةنهاظاظعشةدعن ظعمام ظةهمةد، ظذرؤة
ا بعلةن مةرؤة هةقعقةتةن اهللا سةف سةن اهللا تاظاالنعث !ظع سعثلعمنعث ظوغلع: مذنداق دةيدذ) ظذرؤعضة

ذالرنعث ظارعسعدا سةظيع . ظاالمةتلعرعدذر) دعنعنعث(نعث  هةج قعلغان ياآع ظأمرة قعلغان ظادةم ظ
اك يوق  يةنع  ( ظذ ظعككع تاغنع    كع، دئضةن سأزع توغرعسعدا اهللا تاظاال بعلةن قةسةم      قعلسا هئح ب

 سأز بةك يامان   بذ  ثمذ؟ سةن   ئدع د،ناه يوقغان آعشعضة هئحقانداق ضذ  معتاؤاص قعل ) سةفا ؤة مةؤعنع  
هئح باك   ظذ ظعككعسعنع تاؤاص قعلمعسعمذ    «،سةن دئضةندةك بولعدعغان بولساظعش ظةضةر ظذ   . سةنصدة
ةردة                   . دةص آئلةتتع  ق،يو  لئكعن بذ ظايةتتة ظةنسارعالر مذسذلمان بولذشتعن بذرذن مذشةللةل دئضةن ي

ات ذتقا تةلبعية ظئيت ادةت قعلعدعغان ب اؤاص  . تعظعب ان آعشع سةفا ؤة مةرؤعنع ت ة ظئيتق ذتقا تةلبعي ذ ب ظ
اباليتتعقعلع ذناه هئس نع ض المغا آعر. (ش ذالر ظعس يعنظ ةندعن آئ ةيغةمبةر ) ض ذق ص ذ توغرذل ب

ع اهللا نعث «: غاظةلةيهعسساالم ةيغةمبعرع ظ ذرذن س   !ص تعن ب ع آئلعش الم دعن ز ظعس ةةف بع ؤعنع را ؤة م
اؤاص قعل ةتنع نازعل قعلدع . ضةندة دئ»تذقعشنع ضذناه هئساباليتت ذ ظاي اال ب ةن : اهللا تاظ ةفا بعل س
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هةج قعلغان ياآع ظأمرة قعلغان ظادةم ظذالرنعث . ظاالمةتلعرعدذر) دعنعنعث(مةرؤة هةقعقةتةن اهللا نعث 
  . ظارعسعدا سةظيع قعلسا هئح باك يوق

ة ةنها   ظاظعش ذ ظ دذ رةزعيةلاله داق دةي اؤاص قعلعش  : مذن عنع ت ذ ظعككعس ةيغةمبةر ظ نع ص
  .  آعشعنعث ظذ ظعككعسعنع تاؤاص قعلماسلعقع دذرذس ظةمةسهةرقانداق. ظةلةيهعسساالم يولغا قويغان
 مةن بذ سأزنع ظةبذبةآرع ظعبنع ظابدذراهمان ظعبنع           : هرع مذنداق دةيدذ     أيةنة بعر رعؤايةتتة ز    

ةردعم ةآرع مذنداق د. هارعس ظعبنع هعشامغا سأزلةص ب ذ: ئدعظاندعن ظةبذب اثالص باقمعغان ب  مةن ظ
دا  ظاظعشة   : مةن آأصلعضةن بعلعملعك آعشعلةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم         . كةن ظع ظعش يذقعرع

ارعالردعن   ان ظةنس ر قعلغ علةر زعكع قا آعش نعث   :باش ع تاش ذ ظعكك ث ب ةرؤعنعث ( بعزنع ةفا ؤة م ) س
ألىك    . شلعرعدعن دةيدذ  لعقعدا تاؤاص قعلعشعمعز ظعسالم آئلعشتعن بذرذنقع زاماننعث ظع      عظار يةنة بعر ب

ارعالر دذق، س     : ظةنس قا بذيرذل اؤاص قعلعش ةبعنع ت ز آ ار ةفبع ةرؤعنعث ظ قا  عا ؤة م اؤاص قعلعش لعقعنع ت
سةفا بعلةن مةرؤة هةقعقةتةن اهللا نعث :  ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع.، دئدعبذيرذلمعدذق

   .ظاالمةتلعرعدذر) دعنعنعث(
لعقعنع عا ؤة مةرؤعنعث ظارةفس(بذ ظايةت يذقعرعدا :  ظعبنع ظابدذراهمان مذنداق دةيدذ،عظةبذبةآر

 حىشكةن بولذشع  هةققعدةدئضةن آعشعلةر) تاؤاص قعلعش ظعسالم آئلعشتعن بذرذنقع زاماننعث ظعشلعرع
غعدا  ا تئغعدا ؤة ناظعلة دئضةن بذت مةرؤة تئ          ةف دئضةن بذت س      فظعسا : شةظبع مذنداق دةيدذ   . مذمكعن
دع ذرذن (. ظع ذتنع    )ظعسالم آئلعشتعن ب ذ ظعككع ب ىن مةآكعضة آةلضةن آعشعلةر ظ  هةج قعلعش ظىح

يعن  ظاندعن ظذ . سعاليتتع  دا تاؤاص قعلعش    الر ظعسالم آةلضةندعن آئ نع ضذناه  ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقع
  .نازعل قعلدعظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع . هئسابلعدع

  عقعدا سةظيع قعلعشنعث هأآمع ؤة ظذنعث آئلعص حعقعشع توغرعسعداسةفا ؤة مةرؤعنعث ظارعل
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن لعم، جابعرنع ام مذس االم : ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

اش     ارا ت ذص، ق اؤاص قعلعص بول ةبعنع ت ؤةد”آ ئلعص نعث ي“هةجةرعلظةس ا آ علعدع ،ئنعغ ذنع س اآع .  ظ ي
 دئضةح حئقعص   ظعننةس سةفا ؤةلمةرؤةتة معن شاظاظعرعلاله . عنكعدعظاندعن سةفانعث ظعش  . يدعأس

دع دعن ،سةفا مةرؤعضة آةل ةردعن باشاليمةن« ظان اال سةفا  (»اهللا تاظاالنعث باشلعغان ي ةنع اهللا تاظ ي
يةنة بعر رعؤايةتتة    . دئدع ) تئغعنع بالدذر آةلتىردع مةنمذ سةظيع قعلعشنع سةفا تئغعدعن باشاليمةن           

  .سعلةر اهللا تاظاال باشلعغان يةر بعلةن سةظيع قعلعشقا باشالثالر: عدذمذنداق دئيعل
دذ    ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةجرانعث مذن ع ظةبذظ ة بعنت ةد، هةبعب ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

ىرىثالر  ازدع !ظةلةيهعسساالمنعث آعشعلةرنعث ظارعسعدا يىض ة يىضىرىشنع ي اال سعلةرض ضةح  دئ، اهللا تاظ
ذنعث ظئهرام  ةرؤعنعث       ظ ةفا ؤة م ىرىص س اتتعق يىض دة ق ةتكىدةك دةرعجع ا يأضعشعص آ ع تعزعغ ع ظعكك

  . ظارعلعقعنع تاؤاص قعلغانلعقعنع آأردىم
ةفا  ةن س ةدعس بعل ذ ه العمالر ب ةرزع  ـ  ظ ر ص ةجنعث بع ش ه ةظيع قعلع دا س ةرؤعنعث ظارعلعقع م

ةلتىردع  ار  . ظعكةنلعكعضة دةلعل آ ةنلةرمذ ب ةرز ظةمةس ؤاجعب دئض ذنع ص دا. (ظ ذنع ) ؤاجعب بولغان ظ
يةنع ظذنعثغا  (قةستةن ياآع سةؤةنلعك بعلةن قعلمعسا، ظذنع قان قعلعش بعلةن تولذقلعؤالغعلع بولعدذ   

سةفا مةرؤعنعث ظارعلعقعدا سةظيع قعلعش مذستةهةب دئضةن آأز ). بعر قوينع قان قعلعش ؤاجعب بولعدذ
ار  مذ ب انالر  . قاراش وغرا دةص قارالغ دعن ت ذنعث ظعحع ةرز  ب ذ ص ت   ، ظ أز قاراش ةن آ ذر دئض اآع ؤاجعبت . ذري

اال  ع، اهللا تاظ ةفا حىنك دعن       ـ   ، س ةجنعث ظةهكاملعرع نع ه ةظيع قعلعش دا س ةرؤعنعث ظارعلعقع ةن (م ع ي
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ان قعلدع   )لغان ظعشالرنعث قاتارعدعن    ذتعدا يولغا قوي    ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ؤاق   بذنعث  .  دةص باي
هةدعستة  (.  سأزلعنعص ظأتتع  ةهةدعسعد   رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   ظعبنع ظابباس ظةسلع آئلعص حعقعشع    

ذنعث آئلعص حعقعشع راهعم ظةلةيهعسساالم ) آةلضةندةك ب ) هاجةر ؤة ظذنعث ظوغلع ظعسماظعلنع(ظعب
بعرمذ ظعنسان يوق يةر مةآكعدة قالدذرذص قويذص آةتكةن حاغدا ظذ ظعككعسعنعث سىيع ؤة ظذزذقلذقع            

ىن  ةنلعكع ظىح ةص آةتك ةنلعكعتىض دا يىضىرض ةرؤعنعث ظارعلعقع ةفا ؤة م زدةص س ذ ظع عغا س ذ بالعس   ظ
ةؤةبع ان س ئلعص حعقق دع   . دعن آ ةن ظع ذقع تىضعض عنعث ظذزذقل ذ ظعككعس انعمعز .ظ ةر ظ عدعن  هاج  بالعس

عرةص  ذص     (ظةنس عدعن قورق ألىص آئتعش ذزلذقتعن ظ اآع ظذسس احلعقتعن ي ذنعث ظ ةنع ظ االدعن ) ي اهللا تاظ
 مةرؤعنعث ظارعلعقعدعكع دأث يةردة اهللا تاظاالغا يئلعنغان ظذنعثدعن ـظذ سةفا . لعدعردةم تعلةشكة باشيا

ع آ    ذنعث غئمعن اال ظ ة، اهللا تاظ ةن هالةتت اد ظةتك ذنع ي ان ؤة ظ ةتىرعؤأقورقق ذنعثغا ةتكعح  ؤة ظ
ذلعقعنع حعقعرعص بةرضىح  ا بولعدعغان زةمزةم ب  سةفا ةظذسسذزلذقعنع باسعدعغان ؤة آئسةللةرضة شعص

ذياققا  ب دا ظ ةرؤعنعث ظارعلعقع ةن م ىردع  -عل ىرىص ي ذياققا يىض ذثا( ب دا  ) ش عنعث ظارعلعقع ذ ظعككعس ظ
ع    ةربعر آعش ةن ه دا (يىضىرض ث ظالدع ةنلعكعنع،      ) اهللا تاظاالنع دة ظعك ار بةن اجعز ؤة خ ر ظ ث بع ظأزعنع

حىرىم قعلعنعشعدا  ظأزعنعث قةلبعنع توغرا يولغا باشالشقا، ظذنعث هالعنع ياخشعالشقا ؤة ضذناهعنعث آة        
دعن ساقلعنعشع ظىحىن     عرع  ظأزعنعث آةمحعلعك ؤة ظةيعبل      ، ظةسلةش  اهللا تاظاالغا موهتاج ظعكةنلعكعنع    

دا                اهللا تاظاالغا يئلعنعش، اهللا تاظاالدعن توغرا يولغا باشلعشعشعنع، تاآع هاياتعنعث ظاخعرغعحة ظذ يول
دةك   ام قعلعنغان ة ظعنظ عنع ؤة هاجةرض تةهكةم تذرغذزذش عنع ؤة مذس ذناهلعرعنع آةحىرىش ث ض ظأزعنع

  .  الزعمعشعتوغرا يولغا باشلعشعنع تعل
 اهللا ظذنعث مذآاصاتعنع بئرعدذ(آعمكع ظأز ظعختعيارع بعلةن بعرةر ياخشعلعق قعلعدعكةن( بذ 

ار    أز قاراشالر ب ة خعل آ ر نةحح دة بع ةتنعث مةنعسع هةققع ةرؤعنعث   . ظاي أز قاراشالر، سةفا ؤة م ذ آ ب
ارعلعقع ذر     ظ داردعن ظاش ان معق عدا ؤاجعب بولغ ان تاؤعص ان آعشع، ظأزعنعث قعلغ اؤاص قعلغ تعص ئؤعنع ت

سةآكعز، توققذز قئتعم، ياآع ظذنعثدعن ظارتذق مئثعؤةتسة، ياآع ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعدا نةصلة              
لة ظأم  اآع نةص ةج ي ا، دئضةنلةر  رعه ةرنع قعلس لة ظعبادةتل قا نةص اآع باش ا، ي عنع قعلس ث تاؤاص ة نع ض

باشقا نةصلة ظعبادةتلةرنع    (ظىحعنحع خعل   . بذالرنعث هةممعسعنع ظعمام رازع بايان قعلدع     . ظوخشاشتذر
   .آأز قاراش، هةسةنبةسرعدعن بايان قعلعندع) قعلسا، دئضةن
اهللا ظةلؤةتتة شىآىرنعث مذآاصاتعنع بةرضىحعدذر، اهللا هةممعنع بعلضىحعدذر ظاز ظةمةل ( يةنع

ة اؤ ) ظعبادةتك أص س دعن    آ ىحع ظان دارعنع بعلض اؤابنعث معق ىحع، س ق بولغ  (اب بةرض ان بعرآعشع اليع
هللا هةقعقةتةن ا: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ. ةيتعؤةتمعضىحعدذرئمظذنعث ساؤابعنع آ) ساؤابعدعن

دذ   ذم قعلماي ة زذل ادة        . زةررعح علةص زعي ذنع هةسس ا، اهللا ظ علعقع بولس ة ياخش عنعث زةررعح ةر آعش ظةض
  . )1(ظاتا قعلعدذ) يةنع جةننةت(علعدذ، ظأز دةرضاهعدعن بىيىك ظةجر ق

 * * * * * * *  
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آعشعلةرضة توغرا يولنع ظئنعق بايان قعلغعنعمعزدعن آئيعن، بعز ) يةنع تةؤراتتا(بذ آعتابتا 

روشةن ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث راست صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان(نازعل قعلغان 
؛ )اق قعلعدذيةنع رةهمعتعدعن يعر(دةلعللةرنع ؤة توغرا يولنع يوشذرعدعغانالرغا اهللا لةنةت قعلعدذ 

ة قعلغانالر، . 159مذ ظذالرغا لةنةت) يةنع صةرعشتعلةر ؤة مأمعنلةر (لةنةت قعلغذحعالر  ةقةت تةؤب ص
بايان قعلغانالرال ) يةهذدعيالرنعث تةؤرات ظةهكاملعرعدعن يوشذرغانلعرعنع(تىزةتكةنلةر، ) ظةمةلعنع(

نا  دعن مذستةس ةن، . بذنعث ذل قعلعم عنع قوب ذالرنعث تةؤبعس ة ش ذل ظةن ذ قوب ةؤبعنع بةآم ةن ت  م
شىبهعسعزآع، آاصعر بولذص، آاصعر صئتع ظألضةنلةر . 160ناهايعتع مئهرعباندذرمةن. قعلغذحعدذرمةن

ة  عنعث لةنعتعض انالرنعث هةممعس تعلةرنعث ؤة ظعنس ث، صةرعش ذم اهللا نع ذالر حوق ة ش ار، ظةن ب
يئنعكلعتعلمةيدذ، ظذالرغا بئرعلعدعغان ظذالر دوزاختا مةثضى قالعدذ، ظذالردعن ظازاب . 161ظذحرايدذ

  .162ظازاب آئحعكتىرىلمةيدذ
  دعنغا مذناسعؤةتلعك هأآىملةرنع يذشذرغانالرغا داظعم لةنةت ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدا

صةصغةمبةرلعرعضة آعتاب حىشىرىش ظارقعلعق بةندعلعرعضة بايان قعلغاندعن    بذ ظايةتتة   اهللا تاظاال   
ئ  ةيغةمبةر ظ يعن، ص ا     آئ اآعتالرنع ؤة دعلالرغ دعغان ظوحذق ص ةرنع ظذقتذرع وغرا هةقعقةتل ةن ت لعص آةلض

وغرا يولالرنع ي  شعصالعق   اتتعق قورقذتتع   وبولغان ت ذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة   . شذرغان آعشعنع ق ب
شذرغان ظةهلع آعتاب و ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرعنع يصةيغةمبةربذ ظايةت : ظةبذظالعية مذنداق دةيدذ

كةن   عدا حىش العم      . توغرعس ذش ظ ذحار ق اؤادعكع ظ ق ؤة ه ذدعكع بئلع ةتتا س ة ه ة نةرس دعن هةمم ظان
ةهلع آعتابالر    ورعغاندةك ظ عنع س ذناهعنعث آةحىرىلعش عنعث ض اآعش ةيغةمبةر (غ االمنعث ص  ظةلةيهعسس

ذ ظةهلع  ظ.  دةص خةؤةر بةردع   ، هةممة نةرسة ظذالرغا لةنةت ظوقذيدذ     )شذرغانلعقع ظىحىن وسىصةتلعرعنع ي 
ظةهلع ) ساعنع سورلىشعهةممة نةرسة ظالعمالرنعث ضذناهعنعث آةحىرى. (آعتابالر ظالعمالرغا ظوخشعمايدذ

علةر  ة نةرس قا هةمم اال ؤة باش ا اهللا تاظ علةر (آعتابالرغ قا آعش ةر ؤة باش تعلةر، مأمعنل ةنع صةرعش ) ي
  . ظوقذيدذ،لةنةت

ذ ؤة باشقع  ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنه داق  هةدعستة ظةب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن الردعن ص
بعر آعشعدعن شذ آعشع بعلعدعغان بعرةر نةرسة سورالغان بولسا، ظذ        «: دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ  

ظوتتعن يىضةن   ) غعزعغا ئظذنعث ظ ( قعيامةت آىنع  ، شذرغان بولسا  ويبعلعص تذرذص      نةرسعنع    ظذآعشع  
  . »دذسئلعنع

ظةضةر اهللا تاظاالنعث آعتابع       «: داق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ      هةدعستة ظةبذهىرةيرعنعث مذن  
زدعن ) يةنع تةؤراتتا (بذ آعتابتا دعكع   )قذرظان( ان قعلغعنعمع آعشعلةرضة توغرا يولنع ظئنعق باي

ان  ل قعلغ ز نازع يعن، بع ةنلعكعنع (آئ ةيغةمبةر ظعك ت ص االمنعث راس ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
اتاليدعغان ةن دةلعل) ظعسص دذ روش ةت قعلع ذرعدعغانالرغا اهللا لةن ع يوش وغرا يولن ةرنع ؤة ت ةنع (ل ي

دذ  راق قعلع دعن يع اي)رةهمعتع أزلةص    عتع دئضةن ظ ة س ر نةرس ة بع ةن بعرآعشعض ا م ان بولس  بولمعغ
  . »بةرمعضةن بوالتتعم
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دذ    داق دةي د مذن ة   : مذجاهع ىز بةرس اقحعلعق ي دا قورغ ادةم بال  ، زئمعن ذ ظ ايؤانالر ب ث عه لعرعنع
ذنا دع هكارلعرعنعث ض ةؤةبعدعن بول ذناهكارلعرع   . س ث ض ادةم بالعلعرعنع اال ظ ذن غا اهللا تاظ ةت قعلس  ،لةن
   .دةيدذ
مذ ظذالرغا لةنةت قعلعدذ ) يةنع صةرعشتعلةر ؤة مأمعنلةر (ةنةت قعلغذحعالر ل    بذ ظايةتنعث 

داق        ارلعقالر مذن ةتادة قات ةس ؤة ق ع ظةن يظ ظعبن ة، رةبع دة ظةبذظالعي دذمةنعسع هةققع دعغان : دةي بعلع
دذ    ةت قعلع ةر لةن تعلةر ؤة مأمعنل ة صةرعش ذرغان آعشعلةرض علةرنع يذش ةتنع ي(. نةرس ذرذص وهةقعق ش

  . ظذنعثغا تةؤبة قعلغان آعشع بذنعث سعرتعدا) آئيعن
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب انالر، : اهللا تاظ ة قعلغ ةقةت تةؤب ةلعنع(ص ةر، ) ظةم تىزةتكةنل

 يةنع بايان قعلغانالرال بذنعثدعن مذستةسنا)  ظةهكاملعرعدعن يوشذرغانلعرعنعيةهذدعيالرنعث تةؤرات(
ةللعرنع ؤة      ث ظةم نعص ظأزلعرعنع لعرعدعن يئ ان ظعش ذرذنقع قعلغ ذرذن   ب ا ؤة ب ةهؤالعنع ياخشعلعس  ظ

ظةنة شذالرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعمةن، مةن شذرغان نةرسعنع آئيعن آعشعلةرضة بايان قعلسا، وي
 بذ ظايةت آذصذرلذققا ياآع بعدظةتكة ناهايعتع مئهرعباندذرمةن.  بةآمذ قوبذل قعلغذحعدذرمةنتةؤبعنع

ا، اهللا تاظاال   ة قعلس ا تةؤب ان آعشع اهللا تاظاالغ ثحاقعرغ دعغانلعقعغا   نع ذل قعلع عنع قوب ذنعث تةؤبعس  ظ
  . صاآعتتذر

ضة قعيامةت آىنعضعحة اهللا    اهللا تاظاال آاصعر بولذص آذصذرلعقعدا تاآع ظألضعحة حعث تذرغان آعشع        
 ظذالرغا قعلعنعدعغان ظازاب ،تاظاالنعث صةرعشتعلةرنعث ؤة هةممة آعشعلةرنعث لةنعتع بولعدعغانلعقعدعن    

ع        ث ظوت دعغان دوزاخنع عرعص آةتمةي اظةتمذ ظأزض ر س ذالردعن بع عللعتعلمةيدعغان ؤة ظ ذ يةثض ظازراقم
، آاصعر بولذص، آاصعر صئتع ظألضةنلةر بار، ظةنة شىبهعسعزآع: بارلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ

 اهللا تاظاال شذالر حوقذم اهللا نعث، صةرعشتعلةرنعث ؤة ظعنسانالرنعث هةممعسعنعث لةنعتعضة ظذحرايدذ
  !!!ظامعنبعزنع بذنعثدعن ساقلعسذن 

  آاصعرالرغا لةنةت ظئيتعشنعث دذرذسلذقع توغرعسعدا
ةنةت ظئيتعشنعث دذرذس ظعكةنلعكعدة هئحقانداق ظعختعالص ظالعمالرنعث ظوتتذرعسعدا آاصعرالرغا ل

االردا             . يوق ظأمةر ظعبنع خةتتاب ؤة ظذنعثدعن آئيعنكع ظالعمالر دذظايعقذنذت ؤة ظذنعث سعرتعدعكع دذظ
ذيتتع  ةت ظوق عرالرغا لةن عرغا     . آاص ر آاص ةن بع ث مذظةيي عم ظالعمالرنع ر قعس ةزع بع االنع  (ب علةن ص مةس

ذ   ةت بولس عرغا لةن ةت ظئيتعش  ) ن دةصآاص دذع دذرذسلةن ار     ، بولماي ع ب أز قارعش ةن آ ذالرنعث  ( دئض ظ
عرنعث آئيعنكع       ). ظأزلعرعنعث آأز قارعشعغا بذ صاآعتنع آةلتىردع          حىنكع، بعز اهللا تاظاالنعث شذ آاص

ةيمعز    دعغانلعقعنع بعلم داق قعلع اقعؤعتعنع قان يعن    (ظ ةن آئ انلعقع بعل عر بولغ ازعر آاص ذ ه ةنع ظ ي
  ).  بولذص قئلعشع مذمكعنسذلمانذم

 هاراق ظعحعص    حىنكع، . دةيدذ ،بعر قعسعم ظالعمالر مذظةييةن بعر آاصعرغا لةنةت ظئيتسا بولعدذ         
جازاسع بئرعلعص ) ظذنعثغا هاراق ظعحكةننعث( بولذص قالغان آعشعدعن بعرسعنع ظئلعص آئلعص تمةس

ذص    ع قوص يعن بعرس دعن آئ ذنع:بولغان ذن  اهللا ب ةت قعلس ذ !ثغا لةن ة      ب ذ يةرض ص ب ق ظعحع اراقنع جع  ه
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة ص دذ دئض ة(آةلتىرىلع ذغان آعشعض ةت ظوق دذ) لةن داق دةي ةن «: مذن س

تعمعغعن  ةت ظئي ذنعثغا لةن ةيغةمبعر  ظ ذنعث ص اال ؤة ظ ذ اهللا تاظ عز، ظ دذعنع شةآس ع آأرع  » ياخش
ذنعث صةيغةمبعرعنع ياخشع آأرمةيدعغان   اهللا ؤة ظنعثدعن بذ. عكع ظذ ظالعمالرنعث دةلعلعدذر   لعكعددئضةن

  .  مةنا حعقمايدذ دئضةن،آعشعضة لةنةت ظئيتسا بولعدذ



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 260                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 * * * * * * *  
 ö/ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ ( Hω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ ß≈ yϑ ôm§9 $# ÞΟŠÏm §9$# ∩⊇∉⊂∪  

قتذر؛ ظذ ناهايعتع يو) بةرهةق(سعلةرنعث ظعالهعثالر بعر ظعالهتذر، ظذنعثدعن باشقا هئح مةبذد 
  .163شةصقةتلعكتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

ةنلعكعنع، ظأزعنعث هئح     أزعنعثال اليعق ظعك ادةت قعلعنعشقا يالغذز ظ ة ظعب ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
موهتاج ظعكةنلعكعنع ؤة ظأزعنعث ) اهللا تاظاالغا(آعشعنعث ظأزعضة  شئرعكع يوق ظعكةنلعكعنع، هةممة 

  .  شةصقةتلعك ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص بئرعدذناهايعتع مئهرع ـ
ةيغةمبةر         ةآةندعن ص ع س د ظعبن ع يةزع ما بعنت ةب ظةس ع هةؤش أهرة ظعبن تة ش هةدعس

ا ظعسمع   اهللا تاظاالنعث ناهايعتع   «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ؤة آاتت
ظةلعف، الم، معم، ظةلالهذ الظعالهة  ؤة انذر رةهعمظعالهذآذم ظعالهذن ؤاهعد ال ظعالهة ظعلال هذؤةرراهم

ظاندعن اهللا .  دئضةن ظعككع ظايةتتة آةلضةن اهللا تاظاالنعث ظعسعملعرعدذر    ))1ظعلال هذؤةل هةييذل قةييذم   
 زئمعننع ؤة ظذنعث بعرلعكعنع ظذقتذرعدعغان     -تاظاال ظأزعنعثال ظعبادةتكة اليعق ظعكةنلعكعضة ظاسمان      

  : ياراتقانلعقع بعلةن صاآعت آةلتىرىص مذنداق دةيدذمةخلذقاتالرنع 
 ¨β Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈n= ÏG ÷z $# uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$yγ ¨Ψ9$# uρ Å7 ù= àø9 $# uρ  ÉL©9 $# “ Í øgrB ’ Îû Íós t7 ø9$# $ yϑ Î/ 

ßìxΖ tƒ }¨$̈Ζ9$# !$tΒ uρ tΑ u“Ρr& ª! $# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# ÏΒ & !$̈Β $uŠ ômr' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $ pκ ÌEöθtΒ £] t/uρ $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅à2 

7π−/ !# yŠ É#ƒÎ óÇ s? uρ Ëx≈tƒ Íh9$# É>$ys¡¡9 $# uρ Í ¤‚ |¡ßϑ ø9 $# t ÷t/ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθè= É)÷è tƒ ∩⊇∉⊆∪   
لةرضة ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشعدا، آئحة بعلةن آىندىزنعث نأؤةتلعشعشعدة، آعشع

ةن،  ذتتعن ياغدذرذص بةرض ةردة، اهللا بذل صايدعلعق نةرسعلةرنع ظئلعص دئثعزدا ظىزىص يىرضةن آئمعل
امال  اتالردا، ش ةن هايؤان ة تارقعتعؤةتك ةر يىزعض ذردا، ي دعغان يامغ ع تعرعلدىرع ةن زئمعنن ظألض

مان  عدا، ظاس عرعص تذرذش لعرعنعث ظأزض عدا -يأنىلىش ن ظارعس ذنعد زئمع ذتالردا، ذرذلغان بذبويس ل
  .164دةلعللةر باردذر) اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(حىشعنعدعغان آعشعلةر ظىحىن، ظةلؤةتتة 

  اهللا تاظاالنعث بعرلعكعنع ظوقتذرعدعغان صاآعتالر توغرعسعدا
 اظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشعد    ث ظئضعزلعكع، حعرايلعقلعقع،     يةنع ظاسمان ظأزعنع
ؤة تذرغذن يذلتذزالرنعث يذلتذزالرنعث عكع، ظذنعث ظعحعدعكع هةرعكةت قعلعص تذرعؤاتقان لقع، آةثذبوشل

 بذ زئمعندعكع قاتتعق يةرلةر، ظويمانلعقالر، تاغالر،   ،ظأز ظوقع ظةتراصعدا ظايلعنعشعدا   ظذالرنعث   ،بولذشع
غان نةرسعلةرنعث عنعدعمةنصةظةتل) آعشعلةر(حعدعكع ، جعلغعالر، يايالقالر، دئثعزالر ؤة ظذنعث ظعأللةرح

دةلعللةر ) اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(حىشعنعدعغان آعشعلةر ظىحىن، ظةلؤةتتة بولذشعدا، 
  . باردذر
 عدة دىزنعث نأؤةتلعشعش ةن آىن ة بعل ذ      آئح ث ظازراقم ة بعرعنع ا يةن ث ظورنعغ ةنع بعرعنع  ي

عنعدعغان آعشعلةر ظىحىن، ظةلؤةتتة حىش سعستئمعلعق هالةتتة آئلعص بولذشعدا،    ،حعكعص قالماي ئآ
                                                 

  . ـ ظايةتلةر2 ـــ ـ1 ظال ظعمرانسىرة ) 1(
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آىننعث : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ. دةلعللةر باردذر) اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان (
ذص قئلعشع (ظايغا يئتعؤئلعشع  ةنع ظعككعسعنعث جةم بول دىزدعن ظئشعص آئتعشع  )ي ، آئحعنعث آىن

ع ظئلع  ( دىزنعث ظورنعن تعن آىن ع آةلمةس ةنع ؤاقت ىزىص   ) شعي ةلةآتة ظ رع ص ةر بع ةس، ه ذمكعن ظةم م
دذ ذز - آئحة ))1تذرع اهع ظ دىزنعث ض داق  ع آىن اال مذن دة اهللا تاظ اهع قعسقعرايدعغانلعقع هةققع راص ض
دذ ىزعدذ      : دةي ة آعرض دىزنع آئحعض ىزعدذ، آىن ة آعرض ع آىندىزض ة  (اهللا آئحعن ةن آئح ذنعث بعل  - ش

  . )2() صةسعللةر بويعحة نأؤةتلعشعص تذرعدذ قعسقا بولذشع جايالر،-آىندىزنعث ظذزذن 
آعشعلةرضة صايدعلعق نةرسعلةرنع ظئلعص دئثعزدا ظىزىص يىرضةن آئمعلةردة يةنع آعشعلةرنعث 

ةظةتع ىنمةنص ة  ظىح ذ تةرعصع آئم عدعن ظ ذ تةرعص ر نةرسة يأتك  دئثعزنعث ب ع  عضة بع ىن دئثعزن شع ظىح
ذتتعن ذرذص بةرضةنلعكعدة، بويسذنعد دعغان اهللا بذل ع تعرعلدىرع ةن، ظألضةن زئمعنن ياغدذرذص بةرض
ذردا دع  يامغ داق دئ ة مذن اال بذهةقت ألىك :  اهللا تاظ ذرغاق (ظ ةنع ق ع ) ي ةن (زئمعنن ذر بعل ) يامغ

ذالرغا        ةنلعكعمعز ظ لعقنع ظأستىرض دعغان ظاش ذالر يةي دعن ظ دىرىص، ظذنعث ذدرعتع   (تعرعل ث ق اهللا نع
ىزىم باغلعرعنع           رظاالمةتتذ) آامعلةسعنع آأرسعتعدعغان  اغلعرعنع، ظ بعز زئمعندا نذرغذنلعغان خورما ب

بذ  (مئؤعسعنع يئسذن،   ) يةنع باغالرنعث(ظذالر ظذنعث  . بةرصا قعلدذق، شذ زئمعندا بذالقالرنع ظئقعتتذق     
ان ظةمةس، ظذالر ) مئؤعلةرنع وللعرع ياراتق اهللا  شىآىر قعلمامدذ؟) اهللا نعث نئمةتلعرعضة(ظذالرنعث ق

ىتىن ظ ( انالردعن-ةيعب ص اراتتع     )  نذقس ىص ي ةيظعلةرنع ج ىتىن ش ذ ص اآتذر، ظ ىص  . ص دعن ظىن زئمعن
علةر        دعغان نةرس ذالر بعلمةي ث ؤة ظ ذالرنعث ظأزلعرعنع علةرنعث، ظ دعغان نةرس ايعص  (حعقع ةنع ظاج ي

  . )3(هةممعسعنعث جىصتع بارنعث )مةخلذقاتالر
 اتالردا ةر يىزعضة تارقعتعؤةتكةن هايؤان ظعنسانالرغا  (رنعث شةآعللعرع رةثلعرع    يةنع ظذال  ي

 بعرعنعث يةنة بعرعضة ظوخشعمايدعغانلعقعدا، اهللا       ،لعكعك حوثلذقع ؤة آعحع   ،مةنصةظةتلعرع) آئلعدعغان
 اهللا ،غذحع ؤة ظذالرغا رعزعق بئرعص تذرغذحع ظعكةنلعكعدة         ر بذالرنعث هةممعسعنع بعلعص تذ     نعثتاظاال

ذالرنعث ظ  ا ظ ر نعتاظاالغ دعن هئحبع ة يحع دا، وةرس ذرذن بولمايدعغانلعقع علةر ش عنعدعغان آعش حىش
   .دةلعللةر باردذر) اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(ظىحىن، ظةلؤةتتة 

يةر يىزعدعكع هايؤانالرنعث هةممعسعضة رعزعق بئرعشنع اهللا     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     
عدعن( ةت يىزعس ان، اهللا ظ ) مةرهةم ة ظالغ ايعنع ؤة ظىستعض ذرار ج يعن(ذالرنعث ت ةندعن آئ ) ظألض

ا   ةن آعتابق ع روش ذالرنعث هةممعس دذ، ظ ايعنع بعلع دعغان ج ذزغا(آأمىلع ةنع لةؤهذلمةهص ) ي
  . ))4يئزعلغاندذر
 شامال يأنىلىشلعرعنعث ظأزضعرعص تذرذشعدا  بعر قئتعم رةهمةت، بعر قئتعم نعث يةنع شامال 

دا ذتنعث ظالدع ازاب، بعر قئتعم بذل دا، ) يامغذر ياغعدعغاننعث (ظ بئشارةتحعسع بولذص آئلعدعغانلعقع
ذ تعم  هةرنعثظ ذتنع( قئ تعم  ) بذل اليدعغانلعقعدا، بعر قئ رقئتعم بعر يةرضة توص دا، بع هةيدةيدعغانلعقع

تعن             ذب تةرةص تعم جةن ر قئ ة بع تعن ؤة يةن عمال تةرةص تعم ش ر قئ دعن بع دا ظان ذنع تارقعتعدعغانلعقع ظ
 يةنع بذلذتالرنعث ظاسمان ؤة زئمعننعث ذرذلغان بذلذتالردابويسذنعدزئمعن ظارعسعدا  آئلعدعغانلعقعدا،

اهللا نعث بعرلعكعنع (حىشعنعدعغان آعشعلةر ظىحىن، ظةلؤةتتة ظارعلعقعدا، هةرعكةت قعلعدعغانلعقعدا، 
                                                 

 .ظايةتـ  40سىرة ياسعن ) 1(
  .نعث بعر قعسمع ـ ظايةت13سىرة فاتعر ) 2(
  .كعحة ـ ظايةت36 ــــ 33سىرة ياسعن )  3(
  . ـ ظايةت6سىرة هىد )  4(
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عتعدعغان اردذر ) آأرس ةر ب ةن ب     دةلعلل ىحة سأزلةنض ة آةلض ذ يةرض الص ب دعن باش ةنع يذقعرع ارلعق  ي
دعغان ص     ع بعلدىرع ارلعقعنع ؤة بعرلعكعن ث ب علةردة اهللا تاظاالنع ل           ونةرس تةهكةم دةلع ـ التتةك مذس

  . ظعسصاتالر باردذر
ظاسمان ؤة زئمعنالرنعث يارعتعلعشع آئحة ؤة آىندىزنعث ظالمعشعشع اهللا تاظاالنعث بار  (اهللا تاظاال

شىبهعسعزآع، ظاسمانالرنعث ؤة   : داق دةيدذ  مذن ) توغرعسعدا بعرلعكعضة ظوحذق دةلعل ظعكةنلعكع   ؤة  
ىن،       علعرع ظىح ةقعل ظعض عدا، ظ دىزنعث نأؤةتلعشعص تذرذش ةن آىن ة بعل عدا، آئح زئمعننعث يارعتعلعش

ار ةر ب ةن دةلعلل ة، روش لةص . ظةلؤةتت ع ظةس ذ اهللا ن ذ، ياتقاندعم ذ، ظولتذرغاندعم أرة تذرغاندعم ذالر ظ ظ
ث يا  مانالرنعث ؤة زئمعننع دذ، ظاس ىزعدذ تذرع عكعر يىرض عدا ص ع توغرعس دذ. (رعتعلعش ذالر ظئيتع ) ظ

   .))1سةن صاآتذرسةن، بعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن. بذنع بعكار ياراتمعدعث! صةرؤةردعضارعمعز«
 * * * * * * *  

 š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρr& öΝ åκtΞθ™6Ït ä† Éb= ßsx. «! $# ( tÉ‹ ©9 $#uρ (#ûθ ãΖ tΒ#u ‘‰ x© r& $ {6ãm 

°! 3 öθs9 uρ “ u tƒ tÏ% ©!$# (# ûθãΚ n= sß øŒÎ) tβ÷ρ u tƒ z># x‹ yèø9 $# ¨β r& nο §θà) ø9 $# ¬! $Yè‹ Ïϑ y_ ¨βr& uρ ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É># x‹ yèø9 $# ∩⊇∉∈∪ øŒÎ) 

r&§ t7 s? tÏ% ©!$# (#θãèÎ7 ›? $# zÏΒ šÏ% ©!$# (#θãè t7̈? $# (# ãρr&u‘ uρ z>#x‹ yèø9 $# ôM yè©Ü s) s? uρ ãΝÎγ Î/ Ü>$t7 ó™F{$# ∩⊇∉∉∪ tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# 

(#θãèt7 ¨? $# öθs9 χ r& $sΨ s9 Zο § x. r& § t6oKsΨ sù öΝåκ ÷] ÏΒ $ yϑ x. (#ρâ § t7s? $̈Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9 ẍ‹ x. ÞΟ ÎγƒÍãƒ ª! $# öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& BN ü y£xm öΝ Îκ ö n= tæ ( 

$ tΒ uρ Νèδ tÅ_Í≈ y‚ Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9$# ∩⊇∉∠∪   
ةر اهللا   ةزع ظادةمل ن ب ةرنع دع ذتالرنع(غةيرعيل ةنع ب ذالرنع ) ي دذ، ظ ا شئرعك قعلعؤالع اهللا غ

). يةنع ظذلذغاليدذ ؤة ظذالرغا بويسذنعدذ(اهللا نع دوست تذتقعنعدةك دوست تذتعدذ ) مأمعنلةرنعث(
الر  ذحعالردذر، زالعم ت تذتق ةك دوس دعن ب ع هةممع ةر اهللا ن ع ظأزلعرعض (مأمعنل ةت آىن ة قعيام

 قذؤؤةتنعث اهللا غا مةنسذص ظعكةنلعكعنع ؤة اهللا نعث -ظازابنع آأرضةن حاغدا صىتىن آىح) تةييارالنغان
ا شئرعك آةلتىرضةنلعكلعرعضة (ظازابعنعث قاتتعق ظعكةنلعكعنع آاشكع بعلسة ظعدع  ادا اهللا غ دذني

ع  ايمان قعالتت ادة صذش دعن زعي ىحعلةر ظ . 165)هةددع ا ظةضةشتىرض ةينع ؤاقعتت أرىص، ظ ازابنع آ
) يةنع دذنيادعكع دوستلذقع(ظذالرنعث ظأز ظارا مذناسعؤعتع .  جذدا بولعدذ-ظةضةشكىحعلةردعن ظادا

 قايتعشقا بولسا ظعدع، ظذالر بعزدعن ظادا) دذنياغا(آاشكع بعزلةرضة «: ظةضةشكىحعلةر. 166ظىزىلعدذ
ظعشلعرعنعث ) يامان(اهللا ظذالرغا . دةيدذ» جذدا بوالتتذق -جذدا بولغاندةك بعزمذ ظذالردعن ظادا -

  . 167هةسرةت بولغانلعقعنع مذشذنداق آأرسعتعدذ، ظذالر دوزاختعن حعقمايدذ
مذشرعكالرنعث دذنيا ـ ظاخعرةتتعكع ظةهؤاللعرع ؤة قعيامةت آىنع ظةضةشتىرضىحعلةرنعث 

  ظأزلعرعنعث ظةضةشكىحعلعرعدعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا 

                                                 
  . ـ ظايةتلةر191 ــــ 190 سىرة ظال ظعمران 1)(
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ظاال بذ ظايةتتة هئح شئرعكع يوق بعرال اهللا تاظاالنع ياخشع آأرضةندةك ياخشع آأرعدعغان،    اهللا تا 
ا ؤة    رعكالرنعث دذني دعغان مذش ذص قعلع علةرنع قوش قا نةرس ة باش ان ظعبادةتك ا قعلغ اهللا تاظاالغ

دذ    ان قعلع ةهؤالعنع باي اخعرةتتعكع ظ ذ ظةنه   . ظ ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذلاله ظعبن لةردة ظاب ذنعث هةدعس
ةت قعلع   ةنلعكع رعؤاي داق دئض ةن : دذنعمذن االمدعن (م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث  ) ص ع اهللا تاظاالنع ظ

ةيغةمبعرع وث  ! ص ةث ح ذناه ظ ع ض ورعدعم؟قايس ان اهللا تاظاال  . دةص س ئنع ياراتق ذ س ئرعك   ظ ا ش غ
   .دةص جاؤاب بةردعىشىث، آةلتىر
 ذحعالردذر اهللا تاظاالنع بةك ياخشع        أمعنلةر  م مأمعنلةر اهللا نع هةممعدعن بةك دوست تذتق

ار ؤة بعر دةص بعلضةنلعكع ظىحىن، اهللا       يآأرضةنلعكع، اهللا تاظاالنع هةقعقع    تذنذغانلعقع، اهللا تاظاالنع ب
دذ    ئرعك آةلتىرمةي عنع ش ئح نةرس ا ه ادةت قعلع    . تاظاالغ ذرذص ظعب ردةص ت ذنع بع ةلكع ظ ذنعثغا . دذب ظ

  . ثغا ظئسعلعدذ هةممة ظعشلعرعدا ظذنع،تةؤةآكىل قعلعدذ
زالعمالر . ظاندعن اهللا تاظاال ظأزلعرعضة زذلذم قعلغان مذشرعكالرغا تةهدعت سئلعص مذنداق دةيدذ

ىتىن آىح ) قعيامةت آىنع ظأزلعرعضة تةييارالنغان ( دا ص ا - ظازابنع آأرضةن حاغ ذؤؤةتنعث اهللا غ  ق
دذنيادا اهللا غا (اشكع بعلسة ظعدع مةنسذص ظعكةنلعكعنع ؤة اهللا نعث ظازابعنعث قاتتعق ظعكةنلعكعنع آ

 يةنع ظذالر تئتعيدعغان نةرسعنع     ) زعيادة صذشايمان قعالتتعهةددعدعنشئرعك آةلتىرضةنلعكلعرعضة 
ة         دة ظأزلعرعض ةت آىنع ىن قعيام انلعقع ظىح ذرلذق قعلغ ةنلعكع ؤة آذص ئرعك آةلتىرض ث ش ظأزلعرعنع

ازابنع بعلضةن بولسا          ظذالر ظأزلعرعنعث ظازغذنلعقعدعن حذقذم       ، ظعدع  بولعدعغان قورقذنحلذق قاتتعق ظ
  . ياناتتع

أزلعر  ذالرنعث ظ اال، ظ علةرنع    عاهللا تاظ ة آعش دعن ؤة آةينعض دعن تانغانلعقع ذنغان بذتلعرع  حذق
 جذدا بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر   -ظةضةشتىرىص ماثغانالر ظأزلعرعنعث آةينعضة ظةضةشكىحعلعرعدعن ظادا  

 جذدا -ع ؤاقعتتا ظةضةشتىرضىحعلةر ظازابنع آأرىص، ظةضةشكىحعلةردعن ظاداظةين: بئرعص مذنداق دةيدذ
دذ ةنعبولع ادا      ي ذالردعن ظ ان صةرعشتعلةر ظ ذمان قعلغ دذق دةص ض ادةت قعل ادا ظعب ذالر دذني ذدا - ظ  ج

ةتتع ذص آ دذ. بول داق دةي تعلةر مذن ارعمعز(: صةرعش اثا !) صةرؤةردعض عص س ذالردعن يعراقلعش ظ
تذق، ظ  ايتتع   يئقعنالش ادةت قعلم ة ظعب ع   (ذالر بعزض ادةت قعالتت لعرعغا ظعب ع خاهعش ةقةت نةصس  )ص

) ظذالر بعزضة حوقذنمايتتع     . (سةن صاآتذرسةن، بعزنعث دوستعمعز ظذالر ظةمةس، سةن             ))1دئيعشعدذ
ادا      ))2ظذالرنعث تولعسع جعنغا ظعمان آةلتىرةتتع      . بةلكع جعنغا حوقذناتتع    جذدا  - جعنمذ ظذالردعن ظ

  . ذص آةتتعبول
ادةت قعلعنغان نةرسعلةر     يةنع صةرعشتعلةر جعنال (ظذالرنعث هةممعسع    ) ر ؤة ظذنعثدعن باشقا ظعب

ادا  دعن ظ ذالرغا قعلغان ظعبادةتلعرع عرالرنعث ظ داق .  جذدا بولذص آةتتع-آاص ة مذن ذ هةقت اال ب اهللا تاظ
واللمايدعغان بذتالرغا حوقذنعدعغان اهللا نع قويذص قعيامةتكعحة دذظانع ظعجابةت قعلعشقا قادعر ب: دةيدذ

) يةنع مذشرعكالر  (ظذالر   ))3ظادةمدعنمذ ضذمراه ظادةم بارمذ؟ بذتالر ظذالرنعث دذظاسعدعن غاصعلدذر         
دا ظعززةتلعك بولذشلعرع       (ظعززةتكة ظئرعشعش ظىحىن     يةنع بذتلعرعنعث شاصاظعتع بعلةن اهللا نعث ظالدع

ظعش ظذالرنعث ضذمان قعلغعنعدةك ظةمةس       غا حوقذندع   ) بذتالر يةنع(، اهللا نع قويذص ظعالهالر   )ظىحىن

                                                 
   . ـ ظايةت63سىرة قةسةس  1)(

  .  ـ ظايةت41 ظسىرة سةبة ) 2(

  .ظايةتـ  ـ5سىرة ظةهقاف ) 3(
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دذ    ( ةؤةبع بواللماي لعرعنعث س ززةت تئصعش دا ظع ذالرنعث اهللا ظالدع ذتلعرع ظ ةنع ب ذالرنعث  )ي ةنع (، ظ ي
  .)1(دىشمعنعضة ظايلعنعدذنعث )يةنع مذشرعكالر(نع ظعنكار قعلعدذ، ظذالر عحوقذنذش) مذشرعكالرنعث

بذتالرغا حوقذنذش مةقسعتعدة (بذ دذنيادا : االم ظادةملعرعضة مذنداق دةيدذظعبراهعم ظةلةيهعسس
عثالرنعث ذد  ) يعغعلعش ذتالرنع مةب ذص ب ع قوي ىن، اهللا ن ع ظىح ةؤةب بولذش تلذققا س اراثالردعكع دوس ظ

ةت قعلعؤالدعثالر، ظاندعن قعيامةت آىنع بةزعثالرنع بةزعثالر ظعنكار قعلعسعلةر، بةزعثالرغا بةزعثالر لةن
علةر  ىحعلةر        (ظوقذيس دذ، ظةضةشتىرض مةنلعككة ظايلعنع تلذق دىش ذر دوس ع مةزآ ةت آىن ةنع قعيام ي

ادا  دذ، حىنكع،  –ظةضةشكىحعلةردعن ظ ةت ظوقذي دذ، ظةضةشكىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرضة لةن  جذدا بولع
لعدذ، سعلةرنع ، سعلةرنعث جايعثالر دوزاخ بو)ظذالرنعث دذنيادعكع دوستلذقع اهللا ظىحىن بولغان ظةمةس

دعغان ( تعن قذتذلدذرع دذ  ) دوزاخ اردةمحع بولماي داق ي دذ  . ))2هئحقان داق دةي اال مذن ةر  : اهللا تاظ ظةض
ةن          ع بعل ع بةزعس دا بةزعس ذلغان حاغ وختعتعص قوي اهعدا ت ارعثنعث دةرض ع صةرؤةردعض زالعمالرن

دعث  جئدةل ةث ظع عؤاتقاندا آأرس ث  (لعش النع آأرةتتع ذق ه ة قورقذنحل انالر  ،)ظةلؤةتت وزةك قعلعنغ  ب
حوثحعلعق   .دةيدذ » ظةضةر سعلةر بولمعساثالر بعز حوقذم ظعمان ظئيتاتتذق        «: حوثحعلعق قعلغانالرغا 

ا   وزةك قعلعنغانالرغ انالر ب دعن      «: قعلغ علةرنع ظذنعث ز س يعن بع ةندعن آئ ةت آةلض ة هعداي سعلةرض
بوزةك قعلعنغانالر    .دةيدذ » الرتوستذقمذ؟ هةرضعز توسمعدذق، سعلةر ظأزةثالر ضذناه قعلغذحع بولدذث       

 آىندىز قعلغان هعيلة     -آئحة  ) سعلةرنعث بعزضة (هةرضعز ظذنداق ظةمةس،    «: حوثحعلعق قعلغانالرغا 
، ظأز ؤاقتعدا سعلةر بعزنع اهللا نع ظعنكار قعلعشقا ؤة ظذنعثغا   )بعزنع ظعماندعن توستع( معكرعثالر  -

دذ» شئرعك آةلتىرىشكة بذيرذيتتذثالر   ازاب . دةي هةر ظعككع ضذرذه ظعمان  (نع آأرضةن حاغدا، ظذالر  ظ
ا العمعز      ) ظئيتمعغانلعقلعرعغ اقالرنع س ذنلعرعغا تاق عرالرنعث بوي دذ، آاص ايمان قعلع دة صذش  .ظعحع

تعلةر  ةص، جةنن يةنع هئساب تىض     (ظعش صىتكةندة    ))3ظذالرغاصةقةت قعلمعشلعرعنعث جازاسع بئرعلعدذ   
د  ايرعلعص بولغان الر ظ ةن دوزعخع ةيتان)ابعل ة «: ، ش ةن سعلةرض ذحعنع (اهللا هةقعقةت ةت قعلغ ظعتاظ

ا   (راست ؤةدعنع قعلغان ظعدع،  ) مذآاصاتالش، ظاسعيلعق قعلغذحعنع جازاالشتعن ظعبارةت     ؤةدعسعضة ؤاص
ؤةدة ) ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش، ساؤاب، جازا دئضةنلةر يوق، دةص يالغان           (مةن سعلةرضة     ). قعلدع

دعم،   ان ظع ث   ) ةؤةدةمض(قعلغ ة مئنع دعم، سعلةرض لعق قعل ذدةك (خعالص ذناهقا زورلعغ ذفرعغا، ض ) آ
ةقةت     علةرنع ص ةن س وق، م ع ي أآىمرانلعقعم بولغعن ذمراهلعققعال(ه علةر  ) ض دعم، س دةؤةت قعل

ع( ةن      ) دةؤعتعمن ةثالر، م أزةثالرنع ظةيعبل ةثالر، ظ ع ظةيعبلعم ىن مئن ذنعث ظىح دعثالر، ش ذل قعل قوب
اردةم بئرعص مئنع قذتقذزالمايسعلةر،      سعلةرضة ياردةم بئرعص س    علةرنع قذتقذزالمايمةن، سعلةرمذ ماثا ي

ا    ع اهللا غ ذرذن مئن علةرنعث ب ةن س ة(م ةن،  ) ظعبادةتت راص قعلمايم انلعقعثالرنع ظئتع ئرعك قعلغ ش
  . ))4دةيدذ» شىبهعسعزآع، زالعمالر حوقذم قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ

ىحعلةر ا ظةضةشتىرض ةينع ؤاقعتت اداظ أرىص، ظةضةشكىحعلةردعن ظ ازابنع آ دذ- ظ ذدا بولع .  ج
ارا مذناسعؤعتع  أز ظ ذالرنعث ظ ادعكع دوستلذقع(ظ ةنع دذني دذ) ي ةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث ظىزىلع  ي

ازاب أردععظ ذالرنعث . نع آ ازابتعن قوتذل(ظ ان ذظ ة ؤة آأرسةتكةن ) شع ظىحىن ظعشلةتمةآحع بولغ هعيل
ق ة ظةس ئح نةرسعض العرع ه المعدع. اتمعدعبان ةرنع تاص دعغان ي تعن قوتذلع ذالر دوزاخ ةتنعث . ظ ذ ظاي ب

                                                 
  . ـ ظايةت82 ــــ 81م ة مةريةسىر) (1

  . ـ ظايةت25ةنكةبذت سىرة ظ) 2(
  .كعحةظايةتـ  33 ـــ ـ31 ظسىرة سةبة) 3(

   ـ ظايةت22سىرة ظعبراهعم ) (4
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ةتا،    :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    مةنعسع هةققعدة ظ
  .لىص آةتتعىزىدوستلذق ظ
جذدا  - داقايتعشقا بولسا ظعدع، ظذالر بعزدعن ظا) دذنياغا(آاشكع بعزلةرضة «: ظةضةشكىحعلةر

دذنياغا ) ظةضةشكةن آعشعلةر( يةنع بعزضة دةيدذ» جذدا بوالتتذق-بولغاندةك بعزمذ ظذالردعن ظادا
ادا       تعن ظ ادةت قعلعش ذالرغا ظعب ذالردعن ؤة ظ ذ ظ ا، بعزم دعغان بولس ايتعش بولع ا ق ذص  -قايت ذدا بول  ج

ذق مذ قويمايتت ذالرغا قاراص ةلكع. ظ االب ةقةت اهللا تاظ ادةتنع ص ز ظعب ذق بع دذ،غعال قعالتت ذالر .  دةي ظ
سالغان نةرسعضة   والر دذنياغا قايتذرذلسا، ظذالر ت    ظذ ظةضةر. ظأزلعرعنعث بذ سأزعدة يالغان ظئيتقذحعدذر    

  .  قايتعدذيةنة) يةنع اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشكة(
 ظعشلعرعنعث هةسرةت بولغانلعقعنع مذشذنداق آأرسعتعدذ) يامان(اهللا ظذالرغاعكار  يةنع ب

يةنع آاصعرالرنعث قعلغان ظةمةللعرعنعث ظاخعرقع هئسابتا بعكار            (اهللا تاظاال بذ هةقتة     . بولذص آئتعدذ 
عدا  دعغانلعقع توغرعس ذص آئتع دذ ) بول داق دةي ر    : مذن ةللعرعنع بع ان ياخشع ظةم ذالرنعث قعلغ ز ظ بع

ؤئتعمعز،       دةك قعلع ةن توزان ذص يىرض ذنع ظذح ص، ظ ةرةص قعلع ذالر ظعم (ت ةنع ظ انلعقتعن،  ي ععز بولغ انس
ز ا حعقعرعمع ةللعرعنع يوقق ع ظةم ان ياخش ان 1( ()قعلغ ث قعلغ ار قعلغانالرنع ارعنع ظعنك صةرؤةردعض

ع( ايدذ ) ياخش ة ظوخش ر دأؤة آىلض ةن بع ذرذص آةتك امال ظذح دة ش ق آىن ةللعرع بورانلع  ))2ظةم
  ادةم      ظةمةللعرع باياؤاندعكع سة  ) ياخشع ظةمةل دةص ظويلعغان   (آاصعرالرنعث رابقا ظوخشايدذ، تةشنا ظ

، ظذ  )يةنع سذ آأرمةيدذ   (ظذنع سذ دةص ضذمان قعلعدذ، ظذنعث يئنعغا آةلسة هئح نةرسة آأرىنمةيدذ              
أز  دا ) ظةمةلعنعث(اهللا نعث ظ أزعتعص تذرغذحع(يئنع ذنعث قعلمعشعغا ) آ دذ اهللا ظ ظعكةنلعكعنع بايقاي

  . ))3تئضعشلعك جازا بئرعدذ، اهللا تئز هئساب ظالغذحعدذر
ذالر : ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرع بعكار بولذص آةتكةنلعكع ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ          ظ

  . دوزاختعن حعقمايدذ
 * * * * * * *  

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θè= ä. $£ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= xm $Y7 Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θãèÎ6 ®Ks? ÏN¨uθäÜ äz Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# 4 … çµ̄Ρ Î) öΝä3s9 

Aρß‰ tã îÎ7 –Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) Ν ä.ã ãΒ ù' tƒ Ï ûθ¡9 $$Î/ Ï!$ t±ós xø9 $# uρ β r&uρ (#θä9θà) s? ’ n?tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∉∪  
انالر  ع ظعنس االل ! ظ دعكع ه ةر يىزع ا -ي ةيتاننعث يوللعرعغ ةثالر، ش علةردعن ي اآعز نةرس  ص

مةندذر  ذق دىش ة ظوح ةيتان سعلةرض ع، ش مةثالر، حىنك ةن . 168ظةضةش علةرنع هةقعقةت ةيتان س ش
اهللا سعلةرضة هاالل قعلغان نةرسعلةرنع (يامانلعقالرغا، قةبعه ضذناهالرغا ؤة اهللا نامعدعن، يالغاندعن 

االل دةص  علةرنع ه ان نةرس ارام قعلغ ارام دةص، ه قا )ه علةرنع ظئيتعش دعغان نةرس علةر بعلمةي ، س
  .169بذيرذيدذ

  سذش توغرعسعداو شةيتاننعث يوللعرعغا ظةضعشعشتعن تهاالل نةرسعنع يئيعشكة بذيرذش ؤة

                                                 
  . ـ ظايةت23ذرقان فسىرة ) (1
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرى ظعبراهعم ) (2
  .  ـ ظايةت39سىرة نذر ) (3
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ىتىن      دا ظأزعدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق بعر زاتنعث يوقلذقعنع، ظذ ظأزعنعث ص اهللا تاظاال يذقعرع
 زئمعن ؤة باشقا مةخلذقاتالرنع ياراتقانلعقعنع بايان قعلعص، بذ يةردة ظذ صىتىن مةخلذقاتالرغا -ظاسمان 

ةنل  ىحع ظعك ق بةرض لعدع رعزع قا باش ان قعلعش أزع   . عكعنع باي علةردعن ظ دعكع نةرس اال زئمعن اهللا تاظ
 آأثىلدة شةك آةلتىرمةيدعغان صاك   ،تةرعصعدعن هاالل قعلعنعغان، بةدةن ؤة ظةقعلضة زعيان قعلمايدعغان   

  . يعشنع بذيرذغانلعقعنع بايان قعلعدذئنةرسعلةردعن ي
ة ظةضةش  دا ظأزعض ذرذنقع زامان تعن ب الم آئلعش ة ظعس انع(كةن آعشعلةرض ق ) خات حعرايلع

 ةتكةنؤعآأرسعتعص، بعر نةححة خعل هايؤانالردعن صايدعلعنعشنع هارام قعلعش ظارقعلعق ظذالرنع ظازدذر           
 عشةيتاننعث آعشعلةرضة هاالل نةرسعنع هارام قعلغانلعق         . دذعسوشةيتاننعث يوللعرعغا ظةضعشعشتعن ت   

مةن بةندعلعرعمضة بةرضةن هةممة مال    : اهللا تاظاال «دةيدذ  توغرعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق     
اراتتعم، ظاندعن ظذالرنعث    ع  مةن بةندعلعرعمنع توغرا دعندا قعل    - مىلك ظذالرغا هااللدذر - يئنعغا  ص ي

 ظذالرغا مةن هاالل قعلعص بةرضةن نةرسعنع   ،شةيتان آئلعص ظذالرنع ظأزلعرعنعث دعنعدعن ظازدذرذؤئتعص     
  . دذدةي» هارام قعلدع
 مةندذر ذق دىش ة ظوح ةيتان سعلةرض ع، ش دعن  حىنك ذ ظذنعث ةيتاندعن ( ب ةنع ش ) ي

دذ. ظاضاهالندذرذشتذر اال شةيتاندعن ظاضاهالندذرذص مذنداق دةي شةيتان هةقعقةتةن سعلةرضة : اهللا تاظ
 ))1دذدىشمةندذر، ظذنع دىشمةن تذتذثالر، شةيتان ظأزعنعث تةؤةلعرعنع ظةهلع دوزاختعن بولذشقا حاقعرع

   علةر؟ ت قعلعؤاالمس ةؤالدعنع دوس ذنعث ظ نع ؤة ظ ذص ظعبلعس ع قوي ة  همئن ذالر سعلةرض ذآع، ظ الب
يةنع اهللا غا ظعبادةت قعلعشنعث ظورنعغا   ! (دىشمةندذر، ظعبلعس زالعمالر ظىحىن نئمعدئضةن يامان بةدةل     

  . )2()يامان! شةيتانغا حوقذنذش نئمعدئضةن
حذق دىشمةندذروالر، حىنكع، شةيتان سعلةرضة ظشةيتاننعث يوللعرعغا ظةضةشمةث بذ ظايةتنعث 

اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعكع هةرقانداق ضذناه ظعش      : مةنعسع هةققعدة قةتادة ؤة سذددع مذنداق دةيدذ        
  . شةيتاننعث يوللعرع هئسابلعنعدذ

د،   ع هةمع ذمانعث  ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت  ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ مذن : قعلع
يةنع صاالنع ظعش مذنداق بولسا، مةن مذنداق قعلعمةن          (دا قةسةم ظعحسة ياآع نةزعر قعلسا         ظاححعقع
تعضة ظوخشاش    آةففارعتع قةسةمنعث    آةففارع بذنعث   . بذمذ شةيتاننعث يوللعرعدعن هئسابلعنعدذ   ) دئسة
  . بولعدذ
 اهللا (اهللا نامعدعن، يالغاندعن شةيتان سعلةرنع هةقعقةتةن يامانلعقالرغا، قةبعه ضذناهالرغا ؤة

االل دةص  علةرنع ه ان نةرس ارام قعلغ ارام دةص، ه علةرنع ه ان نةرس االل قعلغ ة ه علةر )سعلةرض ، س
 يةنع سعلةرنع، سعلةرنعث دىشمعنعثالر بولغان شةيتان بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع ظئيتعشقا بذيرذيدذ

دذ    قا بذيرذي الرنع قعلش ان ظعش ان   . يام الرنعث يام ذ ظعش اش  ب ا ظوخش ذناه راقع زعناغ الردذرض .  ظعش
. بذنعثدعنمذ ظةث يامعنع بعلمةي تذرذص اهللا تاظاالنعث نامعدا هااللنع هارام، هارامنع هاالل دئيعشتذر            

بذ ظايةتنعث هأآمعضة هةر قانداق آاصعر ؤة ظعسالمدا بولمعغان ظعشالرنع صةيدا قعلعدعغان بعدظةتخورالر 
  . آعرعدذ

 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةت6سىرة فاتعر ) 1(

  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع50سىرةآةهف ) (2
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يةنع اهللا صةيغةمبعرعضة (اهللا نازعل قعلغان نةرسعضة «): يةنع مذشرعكالرغا(هةرقاحان ظذالرغا 
ذالر » ظةضعشعثالر) نازعل قعلغان ؤةهعضة، قذرظانغا  ا «: دئيعلسة، ظ اق، ظات وؤعلعرعمعزدعن  -ي ب

يولدا  بوؤعلعرع هئح نةرسعنع حىشةنمعضةن ؤة توغرا -ظاتا . دئيعشعدذ» قالغان دعنغا ظةضعشعمعز
ةمدذ؟  ذالرغا ظةضعش ة ظ ا، يةن ان تذرس ذددع . 170بولمعغ ذحع خ ة دةؤةت قعلغ عرالرنع هعدايةتك آاص

مةنعسعنع حىشةنمةي تاؤذشعنع ؤة نعدانعال ظاثاليدعغان حاهارصايالرنع حاقعرغان ظادةمضة ظوخشايدذ 
آوردذر، ) ىشتعنهةقنع آأر(ضاحعدذر، ) هةقنع سأزلةشتعن(ضاستذر، ) آاصعرالر هةقنع ظاثالشتعن(

  .171حىشةنمةيدذ)  نةسعهةتنع-ؤةز(ظذالر 
  ظاتا ـ بوؤعسعنعث يوللعرعغا ظةضةشكىحع مذشرعكالر توغرعسعدا

سعلةر اهللا تاظاال صةيغةمبعرعضة : مذشرعكالردعن بولغان آاصعرالرغاتةرعصعدعن بذ ظايةتتة اهللا تاظاال 
ان  ل قعلغ عثالر نازع ة ظةضعش ا  نةرسعض ذق ؤة ج ذ  ، ظازغذنل ة، ظ الثالر دئيعلس ةن  هعللعقنع تاش الر جاؤاب

ا   ) قعلعص آةلضةن بذتقا ظعبادةت قعلعشتعن ظعبارةت ظعبادةت بوؤعلعرعمعزـظةزةلدعن تارتعص ظاتا  (  ـ ظات
  .  دةيدذ،بوؤعلعرعمعزنعث يوللعرعغا ظةضعشعمعز

ا : اهللا تاظاال ظذالرنعث بةرضةن جاؤابعغا رةددعية بئرعص مذنداق دةيدذ          يةنع  وؤعلعرع ب ـظات
هئح نةرسعنع حىشةنمعضةن ؤة توغرا يولدا بولمعغان تذرسا، يةنة بوؤعلعرع ـ ظذالرنعث ظةضةشكةن ظاتا 

ةمدذ  ذالرغا ظةضعش وغرا   ؟ظ ةن ؤة ت عنع حىشةنمعض ر نةرس ذالر بع ةنع ظ ة    ي ا، يةن معغان تذرس ول تاص  ي
  غا ظةضعشةمدذ؟ ظذالر

بذ  :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذةنهذمانعثظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظظعبنع ظعسهاق،   
ا              ظايةت    بوؤعلعرعمعز  -صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعسالمغا آعرعشكة حاقعرغان ظاندعن ظذالر بعز ظات

  .  حىشكةن هةققعدة دةص جاؤاب بةرضةن يةهذدعيالر،قعلعص آةلضةن يولغا ظةضعشعمعز
  غرعسعدامذشرعكالرنعث هايؤانغا ظوخشاش ظعكةنلعكع تو

 دانعال آاصعرالرنع هعدايةتكة دةؤةت قعلغذحع خذددع مةنعسعنع حىشةنمةي تاؤذشعنع ؤة نع
غرا يولدعن حةتنةص آئتعشتة، و، يةنع ظذالر تظاثاليدعغان حاهارصايالرنع حاقعرغان ظادةمضة ظوخشايدذ

لذص توؤلعسا صةقةت ظذنعث   ظعضعسع هةيدةص ماثماقحع بو،ؤاتقانقتا ؤة نادانلعقتا يايالقتا ظوتال   ظازغذنلذ
نةلمةيدعغان هايؤانالرغا ظوخشاشتذر بذ سأز نذرغذنلعغان  ظاثالشتعن باشقا هئح نةرسعنع حىش  ظاؤازعنع  

دع  ةت قعلعن العمالردعن رعؤاي دذ   . ظ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةنمةيدعغانالر  : اهللا تاظ ة ظعش ظاخعرةتك
ذنع     ( أرىش، خوت ان آ ع يام أرىص، قعزن ذلنع ياخشع آ ا     ظوغ ز تذغس ذص، قع ال بول ا خذش ذل تذغس  ظوغ



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 268                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

)  نومذستعن ؤة آةمبةغةللعكتعن قورقذص، قعزالرنع تعرعك آأمىشكة ظوخشاش  -ظاححعقع آئلعش، ظار    
  .))1يامان سىصةتلةرضة ظعضة

)هةقنع آأرىشتعن(ضاحعدذر، ) هةقنع سأزلةشتعن(ضاستذر، ) آاصعرالر هةقنع ظاثالشتعن (
وردذر ةقنع ظ آ ذالر ه ةنع ظ تعن      ي ع آأرىش ذنعث يوللعرعن احا، ظ تعن ض ذنع سأزلةش اس، ظ تعن ض اثالش
ذالر . آوردذر  ضعضة  ئظويالص ظذنعث ت   يةنع ظذالر هئح نةرسعنع     حىشةنمةيدذ )  نةسعهةتنع -ؤةز(ظ

   .يئتةلمةيدذ
 * * * * * * *  

 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝ ä3≈ sΨ ø% y— u‘ (#ρã ä3ô© $# uρ ¬! β Î) óΟ çFΖ à2 çν$§ƒ Î) 

šχρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊇∠⊄∪ $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ §xm ãΝ à6ø‹n= tæ sπtG øŠ yϑ ø9$# tΠ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ ÍƒÍ“ΨÏ‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Ïµ Î/ Î ö tóÏ9 «!$# ( Çyϑ sù 

§ äÜôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$tã Iξsù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩⊇∠⊂∪  
بعز سعلةرنع رعزعقالندذرغان هاالل نةرسعلةردعن يةثالر، ظةضةر اهللا غعال ظعبادةت ! أمعنلةرظع م

. 172شىآىر قعلعثالر)  هئسابسعز نئمةتلعرعضة-يةنع اهللا نعث هةددع (قعلعدعغان بولساثالر، اهللا غا 
ةير  ن غ عنع، اهللا دع قا ضأش اننع، حوش ايؤاننع، ق ان ه ألىص قالغ أزع ظ ة ظ ةنع (عينعث اهللا سعلةرض ي

أز ظعختعيارعحة . نامع ظئيتعلعص بوغذزالنغان هايؤاننع يئيعشنع هارام قعلدع ) بذتالرنعث آعمكع ظ
هاياتعنع ساقالص قالغذدةك يئسة، ) يذقعرعقع هارام قعلعنغان نةرسعلةردعن(ظةمةس، ظعالجعسعزلعقتعن 

دذ  ذناه بولماي ئح ض ذنعثغا ه عرةت قع . ظ ايعتع مةغص ةن اهللا ناه ايعتع هةقعقةت دذر، ناه لغذحع
  .173مئهرعباندذر

زة هاالل نةرسعلةرنع يئيعشكة بذيرذش ؤة هارام قعلعنغان نةرسعلةرنع بايان قعلعش عصاآ
  توغرعسعدا

اآعزلعرعنع         عنعث ص ةن نةرس ص بةرض ق قعلع ةرنع رعزع ة مأمعنل ذ ظايةتت اال ب ةنع (اهللا تاظ ي
 بةندعسع بولسا، ظذنعث هاالل قعلعص بةرضةن يهةقعقعيئيعشكة، ظةضةر ظذالر اهللا تاظاالنعث ) هاالللعرعنع

ا ؤة ظعبادةتنعث    ئهارام نةرسعدعن ي  . تعشقا بذيرذدع  شذ نةرسعلعرع ظىحىن ظذنعثغا شىآرع ظئي   سة دذظ
ذ دةك هاالل نةرسعدعن يمةقب دذ  ئل بولمعغعنع ا ؤة ظعبادةتنعث مةقبذل بولذشعغا سةؤةب بولع . سة دذظ

اهللا تاظاال . ظع خااليعقالر شةآسعز اهللا تاظاال صاآتذر«: قتة مذنداق دةيدذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هة
دذ   ذل قعلع عنعال قوب اك نةرس ةقةت ص ة   . ص ذيرذغان نةرسعض ةيغةمبةرلعرعنع ب ةرنع ص اال مأمعنل اهللا تاظ

   .»بذيرذدع
ةعهاالل نةرس  ! ظع صةيغةمبةرلةر  : اهللا تاظاال صةيغةمبعرعنع بذيرذص مذنداق دةيدذ      ثالر، لةرنع ي

 ))2ياخشع ظةمةللةرنع قعلعثالر، مةن هةقعقةتةن سعلةرنعث قعلغان ظةمةللعرعثالرنع ظوبدان بعلعمةن              
دذ  ذيرذص مذنداق دةي ةر: اهللا تاظاال مأمعنلةرنع ب ع مأمعنل دذرغان هاالل ! ظ ز سعلةرنع رعزعقالن بع

                                                 
  .عسمعظايةتنعث بعرقـ  60ة نةهل سىر  )(1

  .  ـ ظايةت51معنذن ظسىرة مأ) (2
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 -يةنع اهللا نعث هةددع ( غا نةرسعلةردعن يةثالر، ظةضةر اهللا غعال ظعبادةت قعلعدعغان بولساثالر، اهللا
  . شىآىر قعلعثالر) هئسابسعز نئمةتلعرعضة

ا باسقان                 هالةتتة  ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذزذن سةصةر قعلغان، حاحلعرع حوؤذق، تذص
دا يىرضةن   ـ حأل   ، دةص! ظع صةرؤةردعضارعم!ظع صةرؤةردعضارعم: زىصوظعككع قولعنع ظاسمانغا س  باياؤان

 آئحعكع هارامدعن آةلضةن    ـ ظعحمعكع ؤة آعيعم    ـمةك   ئظذنعث ي«: عث هالعنع بايان قعلعصبعرآعشعن
  .  دةيدذ»! غعزاالنغان تذرسا، ظذنعث دذظاسع قانداقمذ ظعجابةت بولسذن؟هارامدعنؤة 

يشكة بذيرذغانلعقعنع ئاهللا تاظاال ظذالرغا رعزعق ظاتا قعلغانلعقعنع ؤة ظذالرنع ظذنعث صاآعزعدعن ي
ان يعنباي دعن آئ ذرذص ظأ.  قعلغان ذالرغا ظ ص  ىللتىررىظ عزدعن يعقعلع ةن، ظئض ذص ظألتىرىلض ةن، بذغ ض
تىرىلضةن  سىص ظألتىرىلضةن ؤة يعرتقذح هايؤانالر تةرعصعدعن ظأل          ةن باشقا هايؤانالر تةرعصعدعن ظى       ظألض

دعن باشقا   ) انالرماستعن يذقعرعدعكع سةؤةبلةر بعلةن ظأزع ظألىص قالغان هايؤ     نيةنع بوغذزال (هايؤانالر  
دع     ان قعل انلعقع باي ارام قعلمعغ عنع ه ألىص     . بعرنةرس عدعن ظ ايؤانلعرع ظأزلعض ز ه اال دئثع اهللا تاظ

دذ   داق دةي ص مذن ان قعلع دة باي عدا ظاالهع االللعقع توغرعس ذ ه علةرنعث ؤة : قالغانلعرعنعثم س
ة    ىن سعلةرض ع ظىح ذحعالرنعث مةنصةظةتلعنعش ز هايؤانلعرع  يول دعغان  ، دئثدعندئثع زدعن حعقع ع

 سىيع  نعث دئثعز«:  بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ  ))1يئمةآلعكلةر هاالل قعلعندع  
   .»لعرع هااللدذرصاآعز، ظألىص قالغان هايؤان

نعث  رةزعيةلالهذ ظةنهذ الر ظعبنع ظأمةر قاتارلعقظعمام شافعظعي، ظةهمةد، ظعبنع ماجة ؤة دارذقذتنع 
بعزضة ظعككع خعل ظأزع ظألىص قالغان هايؤان ؤة ظعككع خعل   «:  رعؤايةت قعلعدذ  عكعنعمذنداق دئضةنل 

دع   االل قعلعن ان ه ع خ . (ق ا  ظعكك ايؤان بولس ل ه ةن ح )ع ق بعل ان   . (دذرةكةتك ئ، بئلع ل ق ع خع ظعكك
  . لةر اهللا تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا آئلعدذعبذنعثغا مذناسعؤةتلعك مةسعل. ، جعضةر بعلةن تالدذر)بولسا

عحة قعالرنعث قارعش افعظعي ؤة باش ام ش ذمع  : ظعم دعكع توخ ذنعث ظعحع ىتع ؤة ظ ث س ظألىآنع
تذر تذر    نعجعس ذ نعجعس ىتعنعث قايماقلعرعم ذنعث س ار   ،ؤة ظ ةت ب هذر رعؤاي ةن مةش اهابعالرنعث  .  دئض س
ةر دعن ي  ةظوتص عرالرنعث قايمعقع ةرنعث    ئس آاص افعظعي مةزهعبعدعكعل ةنلعكع ش ىتعنعث   ”ض ث س ظألىآنع

  . ضة قارشعدذرع دئضةن سأز“ايمعقع نعجعسق
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه المان رةزعيةلاله ة، س ع ماج ةيغةمبةر : ظعبن ص

االم ئ ظةلةيهعسس اؤا ظ  س ث ؤة ي ث، قايماقنع ذ   ئرعق ماينع ورالغاندا، ظ دعن س ةآنعث هأآمع االل  «: ش ه
دا     ث آعتابع اال ظأزعنع ةن اهللا تاظ ةنع قذرظا(دئض داي اال     ) ن ةن اهللا تاظ ارام دئض ة، ه ان نةرس االل قعلغ ه

نةرسة، اهللا ) اهللا تاظاال هااللمذ قعلمعغان ؤة هاراممذ قعلمعغان(ظأزعنعث آعتابعدا هارام قعلغان نةرسة، 
ث آةحىرىؤ ةنتاظاالنع دعن  ةتك علةرنعث قاتارع ذناه    ( نةرس داق ض ا هئحقان دعن صايدعالنس ةنع ظذنعث ي

الرغا حوشقعنعث ضأشعنع ؤة يئغعنع مةيلع مذسذلمانشذنعثدةك اهللا تاظاال . )2(ع دةص جاؤاب بةرد»)يوق
ألىص قال   أزع ظ اآع ظ ذ بوغذزالنسذن ي ان بولسذن،ظ دع  غ ارام قعل ةن   - ه امع بعل ث ن ةنع اهللا تاظاالنع  ي

امع بعلةن بوغذزالنغان نةرسعنعث ضأشعنع هارام   ذتنعث ؤة ظذنعثدعن باشقا نةرسعلةرنعث ن ظةمةس ب
  . عقعلد

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع96سىرة ماظعدة ) 1(
علةرنع اهللا ت    ) 2( ورالغان نةرس أآمع س ةنع ه دع        اي ذ آةلتىرمع اآع هارامنعث قاتارعدعنم دعن ي دا هااللنعث قاتارع اال قذرظان دذ    . ظ ةثالر بولع اال ظعشلةتس ذ اهللا تاظ ظ

 . ل قويغان نةرسعلةرنعث قاتارعدعن سانعلعدذدةص يو
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عرلعرع (ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن غةيرع ظةرةب           ظعمام قذرتذبع     ظأزعنعث بايراملعرعغا    ) آاص
نع قانداق قعلعش   ظذ(هةدعية قعلعص بةرسة    سذلمانالرغا  ذم) ضأشعدعن(غان نةرسعسعنعث   عظاتاص بوغذزل 
عدا ور) توغرعس ذ. غانداعس اص   «: ظ ىن ظات ىن ظىح ذ آ عرالرنعث ش علةر آاص ذزلعغان س عنعث بوغ نةرس

دعن ئي) ضأشعدعن( ذالرنعث مئؤعلعرع ةثالر، ظ ة قعلغان مئؤعلعرعنع (م ة هةدعي ذالرنعث سعلةرض ةنع ظ ) ي
  . دةص جاؤاب بةرضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع»يةثالر
زذقلذقع تىضةص قعيلعنعص قالغان آعشع ظىحىن هارام نةرسعنع يئيعشنعث دذرذسلعقع ظو

  توغرعسعدا
اال  االل ياهللا تاظ ةآلعئه علماي م ام ي(ك تئص دة  ئتاظ دعغان دةرعجع ألىص آئتع ة ظ زأرىر ؤة ) معس

يعشنع دذرذس قعلعص ئظئهتعياجع حىشىص قالغان ؤاقعتتا اهللا تاظاال يذقعرعدا هارام قعلغان نةرسعلةرنع ي
يذقعرعقع هارام قعلعنغان (آعمكع ظأز ظعختعيارعحة ظةمةس، ظعالجعسعزلعقتعن : بئرعص مذنداق دةيدذ

اتعنع ساقالص قالغذدةك يئسة) عننةرسعلةرد ةنع جئنعنع ساقالص قالغذدةك قورسعقعنع بةك  هاي  ي
ىؤاتمعيغذزوت ة ئ يدةكعض دذ س ذناه بولماي ئح ض ذنعثغا ه ذنعث ي ظ ةنع ظ ذناه  ئ ي ئح ض ة ه ضةنلعكعض

  . بولمايدذ
دذ   داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي د ب ش : مذجاهع ذالثحعلعق قعلع ةر ب ذلمانالرنعث ،ظةض  مذس

يعشكة  ئنع يعقلعرعغا قارشع حعقعش ياآع بعر ضذناه ظعشنع قعلعش ظىحىن حعقعص هارام نةرس             باشلع
  . بذنعثدعن باشقا هالةتلةردة دذرذس بولعدذ. يعش دذرذس بولمايدذئمةجبذر بولذص قالسا ظذنع ي

هةقعقةتةن اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذرظأزعنعث هاالل تاظامع  
ادةم ظأزع      نعليوق قعي   يعشكة بولعدعغان   ئظألىص قالغان هايؤان بعلةن باشقا بعرسعنعث ي            عص قالغان ظ

ةنع ظأزع ظألىص قالغان     (نةرسعلعرعنع ظعضعسعنعث رذخسعتسعز ظالغان بولسا      ذ ظعككع هارامدعن ي ب
عسعنع يئسة نةرسعدعن قايس) لئكعن يئيعشكة بولعدعغان(هايؤان ؤة ظئضعسعدعن رذخسةتسعز ظئلعنغان 

بةلكع ظذ هئح   .  دذرذس ظةمةسظأزع ظألىص قالغان هايؤاننع يعيعشعبذنداق ظةهؤالدا   )دذرذس بولعدذ؟ 
  . سة دذرذس بولعدذئظعككعلةنمةستعنال باشقعالرنعث يعيعشكة بولعدعغان نةرسعلعرعدعن ي

بعر  : قعلعدذ بذ هةقتة ظعبنع ماجة، ظذبباد ظعبنع شذرةهبعلعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت              
ا آعردعم، ظاندعن بعر باشاقنع ظئلعص       غ ظاحارحعلعق يةتتع، مةن مةدعنعضة آئلعص بعر با       بعزضةيعلع   ق

مةن . ظذنع ظذؤاص يعدعم ؤة خالتامغعمذ ظالدعم، آئيعن باغؤةن آئلعص مئنع ظذرذص آعيعمعمنع ظئلعؤالدع
ان ظعش   ئلعص بولغ ا آ االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغص ةردعمانع ظ أزلةص ب ةيغةمبةر . س  ص

ة   ذ آعشعض االم ش اح  «: ظةلةيهعسس ذ ظ م      ظ ا بعلع عز تذرس دعث ؤة بعلعمس ام بةرمع ذنعثغا تاظ ا ظ تذرس
دعث عتعص قويمع دعد» ظأض كة  . ئ دعن بئرعش كة ؤة تاظام ذرذص بئرعش ع قايت ث آعيعمعمن دعن مئنع ظان

  . بذيرذدع
ذ  ذظةيبن    ب ع ش ةمرع ظعبن دة ظ لةرنعث ظعحع ةقتعكع هةدعس ار  ه عمذ ب ذ هةدعس ةيغةمبةر . عث مذن ص

االمدعن دةر ع ي تعخةظةلةيهعسس ع مئؤعن ةيغةمبةر    ئك ورالدع، ص عدا س دعغانلعقع توغرعس داق بولع ة قان س
ةن آعشعدعن بعرسع «: ظةلةيهعسساالم دعن قاحعغا قاحعلعماستعن هاجاتم ر (مئؤع ةنع ظذنعثدعن بع ي

دةص جاؤاب  » سة ظذنعثغا هئح ضذناه يوق         ئ ظولتذرذص ي  )نةرسعضة قاحعالص ظئلعص حعقعص آةتمةستعن    
  . بةردع
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هةقعقةتةن اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر بذ ظايةتنعث مةنعسع 
هارامدعن يعضةن نةرسعنع آةحىرؤةتكىحع، هاجةت بولذص  : هةققعدة سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دةيدذ 

ارامنع هاالل قعلعص ب  دا ه دذ قالغان حاغ ةن رةهعم قعلغذحع دئضةنلعك بولع مةسرذقنعث . ئرعشع بعل
دذ  ةت قعلعنع ةنلعكع رعؤاي داق دئض وق   : مذن ة ي ر نةرس االل بع ر آعشع ه دابع ةص   ظةهؤال ارامنع ي  - ه

ةي  ةي ؤة ظعحم ذنع يئم ئلعص ظ ذص ق ذر بول كة مةجب احلعقتعن(ظعحعش ا ) ظ ا، دوزاخق ةن بولس ظألض
  . )1(آعرعدذ

 * * * * * *  
 ¨β Î) šÏ% ©!$# tβθßϑ çFõ3 tƒ !$ tΒ tΑ u“Ρ r& ª! $# zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# šχρã yI ô±o„uρ  ÏµÎ/ $ YΨoÿ sS ¸ξ‹ Ï= s%   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& $tΒ 
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نازعل قعلغان نةرسعلةرنع يوشذرعدعغان ؤة ظذنع ظازغعنا صذلغا ) يةنع تةؤراتتا (اهللا آعتابتا 

ذالرنع (ساتعدعغانالرنعث قارنعغا يئضعنع صةقةت ظوتتذر  حىنكع، ظذالرنعث يئضةن شذ هارام مئلع ظ
علمايدذ، ظذالرنع سأز ق) ظذالرنع خذشال قعلعدعغان(، قعيامةت آىنع اهللا ظذالرغا )دوزاخقا ظئلعص بارعدذ

ذناهلعرعدعن ( دذ ) ض ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق ذالر ق اآلعمايدذ، ظ ةتنع . 174ص ذالر هعداي ة ش ظةن
ا،  عرةتنع ظازابق ذمراهلعققا، مةغص ا (ض ةتنع دوزاخق ةنع جةنن ا ) ي ذالر دوزاخ ظازابعغ تع، ظ تئضعش

داملعق ذ . 175!نئمعدئضةن حع ازاب(ب اتتعق ظ ابنع شذنعث ظىحىنكع، اهللا ) ق ةن هةق آعت هةقعقةت
ةؤراتنع( دع ) ت ل قعل ةرتعؤةتتع (نازع ذردع ؤة ظأزض علةرنع يوش ةؤراتتعكع نةرس ذالر ت اب )ظ ، آعت

  . 176توغرعسعدا ظعختعالص قعلغذحعالر حوثقذر نعزادعدذر
يةهذدعيالرنعث اهللا تاظاال حىشىرضةن نةرسعنع يذشذرغانلعقع ظىحىن ظةيعبلةنضةنلعكع 

  توغرعسعدا
نازعل قعلغان نةرسعلةرنع يوشذرعدعغان ؤة ظذنع ظازغعنا صذلغا ) يةنع تةؤراتتا(عتابتا اهللا آ

ذالرنع (ساتعدعغانالرنعث قارنعغا يئضعنع صةقةت ظوتتذر  حىنكع، ظذالرنعث يئضةن شذ هارام مئلع ظ
دذ ئلعص بارع ا ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال )دوزاخق ةنع يةهذدعيالر ظأزلعرعنعث آعتابلعرعدعكع ص منعث ي

حىنكع ظةضةر يةهذدعيالر      . هةقعقعي صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة ضذؤاه بولعدعغان سىصةتلعرعنع يوشذرعدذ           
ةتلعرعنع ( االمنعث سىص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس الص  ) ص أزلعرعنع تاش علةرنعث ظ ا، آعش كارعالص قويس ظاش

ظاجعزالص قئلعشع، ظذنعثغا ظةضعشعص آئتعشعدعن، ظأزلعرعنعث باشقعالر ظىستعدعكع هأآىمرانلعقعنعث 
ةهرذم قئلعشعدعن      وؤغاتلعرعدعن م دعغان س ذالرغا بئرع ص، ظ وث بعلع ذالرنع ح ةرنعث ظ شذنداقال ظةرةبل

                                                 
ذنع م          ) 1( اال ظ ا آعرعشع اهللا تاظ دذر            وظذنعث دوزاخق ذيرذغانلعقع ظىحىن قا ب اننع قذتذلدذرذش ةص ج عمذ ي ارام بولس دا ه ذص قالغان اج بول ذ    . هت ذ اهللا تاظاالنعث ش ظ

  .بذيرذقعغا بويسذنمعغانلعقع ظىحىن دوزاخقا آعرعشكة اليعق بولعدذ
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دذ قا ظذرذنع عنع يوشذرذش ذثا هةرنةرس عدذر، ش ايدعغا . قورقعش ة ص ةن آعحعككعن ذنعث بعل ذالر ب ظ
اتتع  أزلعرعنع س ة     . ظ ع، هةقعقةتك وغرا يولن ايدعغا ت ة ص ذ آعحعككعن ذالر ش ةيغةمبةر  ظ نع، ص  ظةضعشعش

شذنعث بعلةن . ظةلةيهعسساالم ؤة ظذ اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظئلعص آةلضةن نةرسعضة ظعشعنعشنع تئضةشتع
ظعشالر (ظعبارةتكع، شع شذنعثدعن عظذالرنعث دذنيادا زعيان تارت. ظذالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة زعيان تارتتع
اي   دةك بولم ذالرنعث ظويلعغانلعرع ا) ظ اتالرنع     اهللا تاظ اآعت ظعسص كةن ص ذق ؤة آةس ايعتع ظوح ال ناه

ةقعقع    االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ارقعلعق بةندعلعرعض ةلتىرىش ظ ةيغةمبةرلعكعنع  يآ ت ص  راس
ظذنعثغا ظةضعشعص آئتعشعدعن قورققان آعشعلةر ظذنعثغا ظعشعنعص ) يةهذدعيالرنعث. (ظعسصاتالص بةردع

ذدعيالرن     ة يةه ةن بعلل ةيغةمبةر بعل دع    ص ة ظايالن عدعغان ياردةمحعلةرض عغا ظذرش ةمما  . عث قارعشعس ظ
اهللا تاظاال ظذالرنع   . غةزعبعضة هةسسعلةص ظذحرعدع) اهللا تاظاالنعث( يةهذدعيالرظاخعرةتتة زعيان تارتعش  

ةردة ظةيعبلعدع       ا تأؤةندعكع ظايةتلةر بذالرنعث قاتارعدعن     . ظأزعنعث آعتابعدا بعر نةححة ي اهللا آعتابت
نازعل قعلغان نةرسعلةرنع يوشذرعدعغان ؤة ظذنع ظازغعنا صذلغا ساتعدعغانالرنعث ) ةؤراتتايةنع ت (

ئلعص (قارنعغا يئضعنع صةقةت ظوتتذر  ا ظ ذالرنع دوزاخق ذالرنعث يئضةن شذ هارام مئلع ظ حىنكع، ظ
داص ا قعيامةت آىنع الؤذل   غقورساقلعرع  ظىحىن     يةنع ظذالر هةقعقةتنع يذشذرغاننعث جازاسع          )بارعدذ

  . تذرعدعغان ظوتنع يةيدذ
ذم  ز:  مذنداق دةيدذ  هةققعدة اهللا تاظاال داظعم آعشعلةرنعث قعيامةت آىنع ظوت يةيدعغانلعقع         ذل

ال  ةرنعث م ع  - قعلعص يئتعمل عقعغا  ) ناهةق(مىلكعن عزآع، قورس دعغانالر، شىبهعس ةت (يةؤالع قعيام
 )1(آعرعدذ) يةنع دوزاخقا(نعص تذرغان ظوتقا ظوتنع يةؤالغان بولعدذ، ظذالر يئ    )آىنع يئنعص تذرعدعغان  

ضةن ياآع بعر    ئظالتذن ؤة آىمىش قاحعدا تاماق ي    «: بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ     
   .»يعدذأرآعرةص آىجةهةننةمنعث ظوتع ض قورسعقعدا نعثنةرسة ظعحكةن آعشع

 ذالرغا ع اهللا ظ ةت آىن دعغان(قعيام ال قعلع ذالرنع خذش ذالرنع س) ظ دذ، ظ أز قعلماي
 ظذنداق بولذشع يةهذدعيالر بعلعص صاآلعمايدذ، ظذالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) ضذناهلعرعدعن(

غةزعصعضة هةقلعق بولغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاالنعث ظذالرغا  ) اهللا تاظاالنعث(تذرذص هةقعقةتنع يوشذرذص    
بةلكع ظذالرنع خورلعغذحع .  ياخشع نةزةر بعلةن قارعمايدذظذالرغا) اهللا تاظاال. (غةزةب قعلغانلعقعدعندذر
  . ظازابالر بعلةن ظازاباليدذ
  تئضعشتعظةنة شذالر هعدايةتنع ضذمراهلعققا:  مذنداق دةيدذ ظذالر توغرذلذقظاندعن اهللا تاظاال

ذ    ةتلعرعنع، ظ االمنعث سىص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص دا آةلض ث آعتابلعرع ذالر ظأزلعرعنع ةنع ظ نعث ي
صةيغةمبةر بولذص آئلعشعنع ؤة ظذنعث بذرذنقع صةيغةمبةرلةرنعث آعتابلعرعدعن قالغان بئشارةتلعرعنع،      
رعش،       ا حعقع ذنع يالغانحعغ ع، ظ وغرا يولن ارةت ت تعن ظعب ذنعثغا ظعشعنعش عش ؤة ظ ذنعثغا ظةضعش ظ

ظوخشاش   قارذش  ؤة ظأزلعرعنعث آعتابلعرعدعكع ظذنعث سىصةتلعرعنع يذشذ          ظعمان ظئيتماسلعق  ظذنعثغا  
  . تئضعشتعرغاالظعبارةت ظازغذنلذق

 ،عتئضعشت) يةنع جةننةتنع دوزاخقا (مةغصعرةتنع ظازابقا       يةنع ظذالر يذقعرعدعكع ظعشالرنع 
ا تئضعشتع     ) اهللا تاظاالنعث  (قعلعش ظارقعلعق    ا نئمعدئضةن . مةغصعرعتعنع ظازابق ذالر دوزاخ ظازابعغ ظ

داملع ة قحع ذ ظايةتت اال ب يعن  . اهللا تاظ ايعتع حعدعغذسعز قع ذالرنعث ناه  قعستاق ؤة ظازابالرنعث - ظ
 ظذنعثغا قانداق حعدعغاندذ دةص هةيران قالغذدةك درةعجعدة        ظذالر ظعحعدة تذرغانلعقعنع آأرضةن آعشع،   
                                                 

  . ـ ظايةت10ة نعسا سذر) (1
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ذالرغا قورقذن دعغانلعقعنع  حظ ازاب بولع اتتعق ظ ان قعللذق ق ازاب . دعباي داق ظ اال بعزنع بذن عن تاهللا تاظ
   !ظامعن ـ ساقلعسذن
 نازعل قعلدع ) تةؤراتنع(شذنعث ظىحىنكع، اهللا هةقعقةتةن هةق آعتابنع ) قاتتعق ظازاب(بذ

 يةنع ظذالر شذ قاتتعق ظازابقا هةقلعق )ظذالر تةؤراتتعكع نةرسعلةرنع يوشذردع ؤة ظأزضةرتعؤةتتع (
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعثدعن ظعلضعرع  . بولدع اال ص ظأتكةن صةيغةمبةرلعرعضة حىنكع، اهللا تاظ

ابال  دع        آعت ل قعل ىن نازع وقعتعش ظىح ةقنع ي ش ؤة ناه ا قعلع ةتنع بةرص ذدعيالر اهللا  . رعنع هةقعق ذ يةه ظ
 ظذنع يوشذرمايظذالرنعث آعتابع ظذالرنع بذ توغرعسعدعكع ظعلعمعنع . تاظاالنعث ظايةتلعرعنع آةمسعتتع

عمذ    قا بذيرذس ةث يئيعش ذنعثغا  . آ ا (ظ ةنع آعتابعغ ةنمعدع   خ) ي ذنعثغا ظعش ص ظ لعق قعلع . عالص
ظذالرنع اهللا  ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم     (صةيغةمبةرلةرنعث ظةث ظاخعرقعسع بولغان بذ صةيغةمبةر          

ؤةهالةنكع ظذالر ظذنعثغا     . ظذالرنع ياخشعلعققا بذيرذص يامانلعقتعن تذستع         . تاظاال تةرعصعضة حاقعردع  
عص ظذنعث  ةنمةي، قارشعلعش دع دعنظعش ةتلعرعنع ي تان ذنعث سىص ث  وؤة ظ دة اهللا تاظاالنع ذردع هةم ش

عتتع    ةتلعرعنع آةمس ةن ظاي ة حىشىرض اتتعق     . صةيغةمبةرلعرعض ذق ق ذ قورقذنحل ذالر ش ىن ظ ذنعث ظىح ش
  . ظازابقا هةقلعق بولدع

ذ : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ       ازاب (ب اتتعق ظ ةن هةق ) ق شذنعث ظىحىنكع، اهللا هةقعقةت
، آعتاب )ظذالر تةؤراتتعكع نةرسعلةرنع يوشذردع ؤة ظأزضةرتعؤةتتع(نازعل قعلدع ) اتنعتةؤر(آعتابنع 

  . توغرعسعدا ظعختعالص قعلغذحعالر حوثقذر نعزادعدذر
 * * * * * * *  
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أزعال ياخشع ظةمةلضة  سعلةرنعث آىن حعققان ؤة آىن صاتقان تةرةصكة يىزآةلتىرىشىثالرنعث ظ

، )يةنع اهللا نازعل قعلغان آعتابالرغا(بةلكع اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة، صةرعشتعلةرضة، آعتابقا . ياتمايدذ
ةلتىرىش، اهللا نع سأيىش يىزعسعدعن خعش  ةقرعباالرغا - صةبغةمبةرلةرضة ظعمان آ ة،  ظ ، يئتعملةرض

، ) مئلعدعن ظاالقعسع ظىزىلىص قالغان مذساصعرالرغا- يةنع صذل(معسكعنلةرضة، ظعبن سةبعللةرضة 
از ظوقذش، زاآات - ساظعلالرغا ؤة قذلالرنعث ظازاتلعققا ظئرعشعشعضة صذل   مال ياردةم بئرعش، نام

دا قعلعنغان اهللا نعث ي(بئرعش، ظةهدعضة ؤاصا قعلعش، يوقسذزلذققا، آئسةللعككة ؤة  ظذرذشقا ) ولع
) يةنع يذقعرعقع سىصةتلةرضة ظعضة آعشعلةر(ظةنة شذالر . بةرداشلعق بئرعش ياخشع ظةمةلضة آعرعدذ

  .177راستحعل ظادةملةردذر، ظةنة شذالر تةقؤادار ظادةملةردذر) ظعمانعدا(
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  بارلعق ياخشعلعقالر توغرعسعدا
أز  نعذمعيىزلىك قاظعدعلةر ظومنعت نذرغذنلعغان صاساهةتلعك سأزلةربذ ظاية   ؤة توغرا ظةقعدعنع ظ

 اهللا تاظاال مأمعنلةرنع بعرعنحع قئتعم بةيتذل مذقةددةسكة يىز -بذ ظايةتنعث مةنعسع  . ظعحعضة ظالعدذ 
ا  ذيرذغان بولس نع ب ذالرنعث  ،آةلتىرىش يعن ظ تعن ( آئ ذل مذقةددةس كة  ) بةيت ىز آةلتىرىش ة ي آةبعض

ظاندعن اهللا تاظاال   . الرغا ظئغعر تذيذلدع  مذسذلمان  آعتاب ؤة بةزع      بذيرذغان حاغدا، بعر تىرآىم ظةهلع        
ظذ هئكمةت بولسا اهللا تاظاالغا      . نازعل قعلدع ) بذ ظايةتنع (ظذنداق قعلعشنعث هئكمعتعنع بايان قعلعص      

ىز                بويسذنذش، ظذنعث قعل دئضةن ظعشلعرعنع قعلعش، ظذ قةيةرضة يىز آةلتىر دئضةن بولسا شذ يةرضة ي
ةلتىرىش  تذر  آ ة ظةضعشعش ان نةرسعض ول قويغ ذ ي ةقؤادارلعق ؤة ،مذشذنداق قعلعش ياخشعلعق . ؤة ظ  ت

آىن حعقعش ياآع آىن صئتعش تةرةصكة يىز آةلتىرىش اهللا تاظاالنعث بذيرذقع . آامعل ظعمان هئسابلعنعدذ
ذنغانلعق       ا بويس علعق ؤة اهللا تاظاالغ ذ ياخش ا ظ ةن بولمعس ع بعل ذص بئرعش ول قوي ذنعث ي ؤة ظ

  . ابالنمايدذهئس
اهللا غا ظذالرنعث ضأشلعرع ؤة قانلعرع يئتعص بارمايدذ، اهللا غا          : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    

يةهذدعيالر آىن صئتعش   :  ظةبذظالعية مذنداق دةيدذ))1ريئتعدعغعنع صةقةت سعلةرنعث تةقؤادارلعقعثالردذ  
  . ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع.تةرةصكة، خرعستعظانالر آىن حعقعش تةرةصكة يىز آةلتىرةتتع

 سعلةرنعث آىن حعققان ؤة آىن صاتقان تةرةصكة يىزآةلتىرىشىثالرنعث ظأزعال ياخشع ظةمةلضة
بةلكع اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة، .  يةنع ظعمان سأزعنعث هةقعقعتع بولسا، ظةمةل قعلعشتذرياتمايدذ

  . ، صةبغةمبةرلةرضة ظعمان آةلتىرىش)زعل قعلغان آعتابالرغايةنع اهللا نا(صةرعشتعلةرضة، آعتابقا 
دذ     داق دةي ةؤرع مذن ام س دة ظعم ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي علعقالرنعث   : ب ىتىن ياخش ةت ص ذ ظاي ب

دذ ة ظالع أز ظعحعض ع ظ ان. تىرلعرعن وغرا ظئيتق ايعتع ت ذ ناه ةن  . ظ الر بعل ةتتعكع ظعش ذ ظاي ع، ب حىنك
صتعن ظعسالمنعث ظعحعضة آعرضةن ؤة صىتىن ياخشعلعقنعث جذغالنمعسعنع سىصةتلةنضةن آعشع هةممة تةرة

غان بعر اهللا تاظاالغا    معظذ بولسعمذ ظذنعثدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق زات بول      . قولغا آةلتىرضةن بولعدذ  
ان          ةلحع بولغ دا ظ ةيغةمبةرلعرعنعث ظارعلعقع ذنعث ص ةن ظ اال بعل تذر ؤة اهللا تاظ ان آةلتىرىش ظعم

ا  ،نعث بارلعقعغا ظعشعنعشع صةرعشتعلةر  ا (آعتابق ةنع اهللا نازعل قعلغان آعتابالرغ ذرذنقع  )ي  بذ ب
ة حىشكةن آ ةث ظاخعر صةيغةمبةرلةرض ابالردعن باشالص ظ ةنع عت ذغالنغان  قعسغعحة ي ىتىن ياخشعلعق ج ص
قا  ساظادعتعنع ظأز ظعحعضة ظالغان ظذنعث حىشىشع بعلةن ظذنعثدعن باش    -دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث بةخت     

دعغان،       تعق قعلع ابالرنع تةس ة آعت ذرذنقع هةمم دعن ب دعغان ؤة ظأزع ار قعلع أآمعنع بعك ث ه آعتابالرنع
  . آعتابالرنعث ظةث ظذلذغع بولغان قذرظان آةرعمضعحة بولغان آعتابالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

عللةرضة  ظةقرعباالرغا، يئتعملةرضة، معسكعنلةرضة، ظعبن سةب- اهللا نع سأيىش يىزعسعدعن خعش
، ساظعلالرغا ؤة قذلالرنعث ظازاتلعققا ) مئلعدعن ظاالقعسع ظىزىلىص قالغان مذساصعرالرغا-يةنع صذل(

ذل  ة ص رعش -ظئرعشعشعض اردةم بئ ال ي ذرذص     م زعقعص ت ذنعثغا قع أرىص ؤة ظ النع ياخشع آ ةنع م  ي
  . ضةنلةرنع آأرسعتعدذبةر) آعشعلةرضة(

                                                 
  .مععس ـ ظايةتنعث بعرق37سىرة هةج )  1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 275                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

عدة ظة لعمنعث هةدعس ذخارع ؤة مذس ام ب ان ظعم انلعقع باي ةت قعلغ داق رعؤاي ذهىرةيرعنعث مذن ب
ارزذ قعلعص      ، ساالمةت  – ساق    سئنعث سةدعقة،ظةث ياخشع   «: قعلعنعدذ  ظئهتعياجلعق، باي بولذشنع ظ

  . » سةدعقةثدذرشتعن قورقذص تذرغان حاغدا بةرضةنيذقسذزلذق يئتعص قئلع
معسكعنضة، يعتعمضة ؤة ظةسعرضة    ظأزع موهتاج تذرذقلذق،   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     

دذ  ام بئرع دذ ( تاظ ذالر ظئيتع علةردعن        «) ظ ز، س ام بئرعمع ىن تاظ ع ظىح ث رازعلعق ز اهللا نع ة بع سعلةرض
ة( ذنعث بةدعلعض ا ) ب ةص قعلم ةآكذر تةل ات ؤة تةش داق مذآاص ةن ( (1يمعزهئحقان ع آأرض ياخش

ة    ةرص قعلمعغعح ةثالردعن س ع  (نةرس ث ياخشعس ةنع ماللعرعثالرنع ة ي ةدعقة قعلمعغعح عز ) نع س هةرض
علعققا  ة (ياخش ةنع جةننةتك علةر) ي ذالردعن )2( ظئرعشةلمةيس ذهاجعرالردعن (ظ ةنع م دة ) ي مةدعنع

انالر     ىك بولغ انع آىحل ان، ظعم ةرلعك بولغ ار (ي ةنع ظةنس ةنلةرنع    ) الرعي ص آةلض رةت قعلع ا هعج يئنعغ
رسعلةر ظىحىن ظعحع تارلعق قعلمايدذ، ظذالر      دوست تذتعدذ، ظذالرغا بئرعلضةن نة    ) يةنع مذهاجعرالرنع (

  .)3(دعن ظةال بعلعدذ )تعةمةنصةظتعنع ظأزلعرعنعث ةمذهاجعرالرنعث مةنصةظ( تذرذقلذق موهتاج
 ظةقرعباالرغا - اهللا نع سأيىش يىزعسعدعن خعش    تذغقانلعرع،  - يةنع ظةر آعشعنعث ظذرذق 

ةدعقة بئرع علةردذر  لعس ةتلعك آعش كة الياق ذالرنع. ش ةنلعكع    ظ ع ظعك ةتلعك آعش ةث الياق ة ظ ث سةدعقعض
معسكعنلةرضة بئرعلضةن سةدعقة بعر سةدعقة     ) باشقا(«: توغرعسعدا هةدعستة مذنداق رعؤايةت قعلعندع    

بذنعث بعرع سةدعقة .  تذغقانالرغا بئرعلضةن سةدعقة ظعككع سةدعقة هئسابلعنعدذ-ظذرذق . هئسابلعنعدذ
دارحعلعق مئهرعنع  رع تذغقان ة بع دذريةن ةنلعك ظىحىن ذالر ساثا سئنعث ياخشعلعقعثغا ؤة  .  يةتكىزض ظ

شنع،  عاهللا تاظاال ظذالرغا ياخشعلعق قعل      . »سئنعث بعر نةرسة بئرعشثضة ظةث الياقةتلعك آعشعلةردذر        
  . بذنعثدعن باشقا آأص جايالردا بذيرذص آةلدع

 ة ةنع  يئتعملةرض رةر ظعشنع قعاللغ  ي ذالر باالغةتكة يئتعشتعن ؤة بع ذرذن ظ تعن ب ذدةك بولذش
العالردذر   ؤة ظاجعز ،رعكحعلعك يولع يوق ع بعرةر ت،ظاتعلعرع ظألىص آةتكةن   ظابدذرازاق ظةلع   .  آعحعك ب

) بعر باال(«: رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 . »ايدذالنمبدعن آئيعن يئتعم هئساعنعباالغةتكة يئتعص بولغ

معسكعنلةرضةيةنع (حةك ؤة ياتقعلع يةر ئ آ-ذالر ظأزلعرعضة يئتةرلعك تاظام ؤة آعيعم  يةنع ظ
  .  يئتةرلعك بعر نةرسة بئرعلعدذضةبذالرغا ظأزلعرعنعث هاجعتع. دذرتاصالمايدعغان آعشعلةر) ظأي

لعم  ذخارع ؤة مذس ام ب ذهىرةير،ظعم ذ ظةب ذ ظةنه ةيغةمبةر ظةلةة رةزعيةلاله االمدعن ص نعث يهعسس
 تال ياآع ظعككع تال خورما، بعر لوقما         بعر: معسكعن دئضةن «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

يةنع بعر تال ياآع ظعككع تال خورما بةرسة ياآع بعر           (ياآع ظعككع لوقما نان بعلةن قايتذرعدعغان       
عشعلةرنعث ظأيلعرعنع ظايلعنعص آ) لوقما ياآع ظعككع لوقما نان بةرسة شذنع ظئلعص قايتعص آئتعدعغان

دعغان آعشع ظةمةس  ة     . يذرع ر نةرس ىن بع اجعنع قامداش ظىح ةن ظأزعنعث ظئهتعي ئكعن معسكعن دئض ل
  . »)4(بعلمةيدعغان آعشعدذر) ث ظاشذ هالدا ظعكةنلعكعنعآعشعلةر ظذنع(تاصالمايدعغان 

                                                 
 .لةر ـ ظايةت9 ــــ 8سىرة ظعنسان ) (1
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع92سىرة ظال ظعمران ) (2
  .  ـ ظايةتنعث بعرقعسمع9سىرة هةشر ) (3

ذ) 4( ذنداق يوقس ذ ش ةنع ظ ذلي ث يوقس عمذ ظأزعنع ةي ظعلذقل بولس ة بعلدىرم ع عتعصصعنع آعشعلةرض عغان آعش ةن ياش ا، بعل ذ  بولغاحق ةدعقة قعلظ قا عس نعش
 . ظةث الياقةتلعكتذر
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 صعرالرغا مئلعدعن ظاالقعسع ظىزىلىص قالغان مذسا-يةنع صذل(ظعبن سةبعللةرضة(  بذ يةنع
آئتعؤالغذدةك بعر نةرسة   يذرتعغا  بذنعثغا ظأزعنعث  . ن مذساصعر آعشعدذر  ا مىلك تىضةص قالغ  -مال  

 دةص ،ظعشالرنع) مةسعلةن بعلعم ظئلعش ياآع جعهادقا بئرعشقا ظوخشاش(شذنعثدةك ياخشع . بئرعلعدذ
ضة ظذالرنعث ظعحع. عساد بئرعلعدذ آئلعشكة يئتةرلعك ظعقت-سةصةر قعلماقحع بولغان آعشعضعمذ بئرعص 

  . رعدذعمئهمان بولذص آةلضةن آعشعمذ آ
ة،  ةلع ظعبنع ظةبذتةله ة ظ ذ هةقت ذمانعثب داق دئضةنلعكعنع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه  مذن

دذ  ةت قعلع ال («: رعؤاي ع -م ةن     مىلك عر دئض ان مذساص ىص قالغ ذلمانظىزىل ة(الرنعث مذس ) ظأيلعرعض
مئهماننعثمذ بذالرنعث قاتارعغا آعرعدعغانلعقع توغرعسعدعكع آأز  . »ةن آعشعدذر مئهمان بولذص حىشك  
  . ن ظالعمالردعن رعؤايةت قعلعندعاقاراشالر نذرغذنلعغ

ساظعلالرغا  لعدذرعبعر نةرسة سورعغذحعالرغعمذ زاآات ؤة سةدعقة بئيةنع .  
 اردةم بئرعش - ؤة قذلالرنعث ظازاتلعققا ظئرعشعشعضة صذل ذم   ايعنخوجةنع ي   مال ي عغا مةل

   . قعلعشع ظىحىن صىتىشكةن آعشعنع آأرسعتعدذ-معقداردا صذل تألةص ظأزعنع ظازاد 
 ذ از ظوق ع       شنام ةرز، ؤاجعبلعرعن قا ص دعن باش ةجدة ؤة ظذنعث ذ، س ذنعث رذآ ازنع ظ ةنع نام  ي

لنعث زاآعتعنع   مازاآات بئرعش. ظعسالم دعنعدا آأرسعتعلضةن بويعحة قعلعص ظأز ؤاقتعدا ظادا قعلعش     
  . بئرعش دئضةنلعك بولعدذ

 ظةهدعضة ؤاصا قعلعش      بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  :     يةنع اهللا  (ظذالر اهللا نعث ظةهدعضة
ةتلعرع، ظةمما     )1(ؤاصا قعلعدذ، بةرضةن ؤةدعسعنع بذزمايدذ   ) تاصشذرغان ظعشالرغا  بذ مأمعنلةرنعث سىص

  . عدذرمذناصعقالرنعث سىصةتلعرع بذنعث ظةآس
دذ    داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدا ص ةتلعرع توغرعس عقالرنعث سىص عق«: مذناص نعث مذناص

أزلةيدذ     ان س ة يالغ دذ، سأزلعس ىك بولع ىح تىرل االمعتع ظ ا ؤةدعسع.ظ دذ،   ؤةدة قعلس لعق قعلع ة خعالص ض
سأزلعسة يالغان   «: يةنة بعر هةدعستة مذنداق رعؤايةت قعلعنعدذ      . »لسا خعيانةت قعلعدذ  ذظامانةت قوي 

ارقعلعق بالدذر  (ةشسة مذنازعرعلسأزلةيدذ، ظةهدع قعلسا ؤاصا قعلمايدذ،     هةقتعن  ) يالغاننع سأزلةش ظ
  . »حةتنةص آئتعدذ
 ظذرذشقا بةرداشلعق بئرعش) اهللا نعث يولعدا قعلعنغان(يوقسذزلذققا، آئسةللعككة ؤة يةنع 

ؤة دىشمةنلةر بعلةن ظذرذش قعلعش ظىحىن ظذحراشقان صئقعر ؤة آئسةل بولذص قالغان ؤاقتعدا، ظذرذشقان 
  .  قعلغذحعالررؤاقتعدا سةؤ
 راستحعل ظادةملةردذر) ظعمانعدا) (يةنع يذقعرعقع سىصةتلةرضة ظعضة آعشعلةر(ظةنة شذالر 

ةتلةر بعلةن سىصةتلةنضةن آعشعلةر ظأزلعرعنث       ةيةنع يذقعرعدعن باشالص بذيةرضة آةلضىح       بولغان سىص
علةردذرظعمانلعرع تحعل آعش ةقعقعي راس انلعرعنع  . دا ه دعكع ظعم ث دعللعرع ذالر ظأزلعرعنع ع، ب حىنك

  . رع بعلةن ظعصادعلعدععهاياتعدا ظأزلعرعنعث سأز ؤة ظةمةلعيةتل
 ظةنة شذالر تةقؤادار ظادةملةردذر ظأزلعرعنعث ظعمانلعرعدا راستحعل بولغان      ، ظئلعنغان  تعلغا 

ةقعقع االدعن ه ذدعغان آعشعلةردذرآعشعلةر اهللا تاظ ارام ظعشالردعن ساقلعنعص  . ي قورق ذالر ه حىنكع، ظ
  . ياخشع ظعشالرنع قعلدع

 * * * * * * *  
                                                 

  . ظايةتـ  20سىرة رةظد ) (1
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ظألتىرىلضةنلةر ظىحىن قعساس ظئلعش سعلةرضة صةرز قعلعندع، هىر ظادةم ظىحىن ! ظع مأمعنلةر

) دعني(قاتعل ظىحىن . هىر ظادةمدعن، قذل ظىحىن قذلدعن، ظايال ظىحىن ظايالدعن قعساس ظئلعنعدذ
عيةت يةنع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع قاتعلدعن د(قئرعندعشع تةرعصعدعن بعرنةرسة آةحىرىم قعلعنسا 

حعرايلعقحة تةلةص ) ظئلعشقا رازع بولذص قعساس ظئلعشتعن ؤاز آةحسة، ظذ، جعنايةتحعدعن دعيةتنع
يةنع آئحعكتىرمةستعن، آئمةيتعؤةتمةستعن (ياخشعلعقحة ) جعنايةتحعمذ دعيةتنع (قعلعشع الزعم، 

 يئنعكلعتعشتذر )سعلةرضة بئرعلضةن(صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن ) هأآىم(بذ . بئرعشع الزعم) تولذق
، حئكعدعن ظئشعص آةتكةن )يةنع دعيةتنع قوبذل قعلغاندعن آئيعن(شذنعثدعن آئيعن . ؤة رةهمةتتذر

سعلةرضة ! ظع ظةقعل ظعضعلعرع . 178ظادةم قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ ) يةنع قاتعلنع ظألتىرضةن (
زعنعثمذ ظألتىرىلعدعغانلعقعنع يةنع آعشع بعراؤنع ظألتىرضةن تةقدعردة ظأ(قعساستا هاياتلعق بار 

بعلسة، ظذ، ظادةم ظألتىرىشتعن يانعدذ، شذنعث بعلةن، ظذنعث ظأزعمذ، ظذ ظألتىرمةآحع بولغان ظادةممذ 
دذ  اقلعنعص قالع تعن س تعن ). (ظألىش ان تأآىش ةق ق ىن ) ناه عثالر ظىح ا (ساقلعنعش قعساس يولغ

  .179)قويذلدع
ا بذيرذش ؤة قعساستا بولغان صايدعنع بايان ظادةم ظألتىرضةن قاتعلدعن قعساس ظئلعشق

  قعلعش توغرعسعدا 
ة  ذ ظايةتت اال ب ة   : اهللا تاظ عرعكع آعشعلةرض علةردعن ظعلض ةر اهللا تاظاالنعث س ع مأمعنل قعساس (ظ

ةرتعؤ  ) ظئلعشتا أآمعنع ظأزض تعص اهللا تاظاالنعث ه ةص آئ دعن حةتن ةن قانذنع وختعتعص بةرض دةك عنةتكعت
علةرنعثمذ  وختعتعص اهللا تاظا(س ة ت ث سعلةرض ازا  ) النع ةي ظ ةص آةتم دعن حةتن ةن قانذنع ة دبةرض  آعشعض

ئلعص         ةن قعساس ظ ال آعشع بعل ة ظاي ال آعشعض ةن ؤة ظاي ذل بعل ذلغا ق ةن، ق ازاد آعشع بعل ادةم (ظ ظ
عدعن ةن آعش دع ) ظألتىرض ةرز قعلعن عثالر ص ادعللعق قعلعش ثالردا ظ ان حئغع اس ظالغ دذقعس ذ . ، دةي ب

سةؤةبع بولسا، ظعسالم آئلعشتعن ظعلضعرعكع زاماندا قذرةيزة قةبعلعسع بعلةن نةزعر ظايةتنعث حىشىش  
. نةزعر قةبعلسع ظذرذشتا قذرةيزة قةبعلعسعدعن غالعب آئلةتتع. التتعو ظارعلعقعدا ظذرذش بقةبعلعسعنعث

آعشع  نةزعر قةبعلعسعدعن بعرسع قذرةيزة قةبعلعسعدعن بعر ظادةمنع ظألتىرسة نةزعر قةبعلعسعدعكع              
 قةبعلعسعدعن ةقذرةيز( بةلكع .)يةنع قعساس ظئلعنمايتتع (لمةيتتعى ظىحىن ظألتىرعظذنع ظألتىرضةنلعك 

ىن   ع ظىح ةن آعش ةق ) ظألض ىز ؤةس ةيتتع )1(ي ا تأل ةزعر    .  خورم رع ن دعن بع ذرةيزة قةبعلعس ةر ق ظةض

                                                 
  .  آعلو ضعرام آئلعدذ150ظألحةم بعرلعكع بولذص، هةر بعر ؤةسةق تةخمعنةن ) 1(
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ادةمنع ظألتىر ر ظ عدعن بع ذرةيزىقةبعلعس ذ ق ة، ظ ةن آةؤةتس ععدعن ظألتىرىلض ىن  قةبعلس ع ظىح عش
  . ظألتىرىلةتتع

ةيتتع   ةنع ظعككع هةسسة تأل ىز ؤةسةق ي ةم تألعمةآحع بولسا، ظعككع ي دعن اهللا . ظةضةر تأل ظان
اهللا تاظاالنعث ظأزلعرعضة ساس ظالغاندا ظادعللعق قعلعشقا، آذصذرلذق ؤة زوراؤانلعق يىزعسعدعن عتاظاال ق

دة  ةر يىزع لعق قعلعص، ي دعغان آعشعلةرنعث  بحىشىرضةن هأآىملعرعضة خعالص ئلعص بارع ذزغذنحعلعق ظ
ظألتىرىلضةنلةر ظىحىن قعساس ظئلعش ! ظع مأمعنلةر: يولعغا ظةضةشمةسلعككة بذيرذص مذنداق دةيدذ

سعلةرضة صةرز قعلعندع، هىر ظادةم ظىحىن هىر ظادةمدعن، قذل ظىحىن قذلدعن، ظايال ظىحىن ظايالدعن 
هىر ظادةم ظىحىن هىر ظادةمدعن، قذل ظىحىن قذلدعن، النعث  بذ ظايةتتعكع اهللا تاظاقعساس ظئلعنعدذ

دئضةن ظايةت »  جان-جانغا «: عنعث هأآمعنعظايعت دئضةن ظايال ظىحىن ظايالدعن قعساس ظئلعنعدذ
  ). نعدذعظةر آعشعدعن ظايال، قذل ياآع هىر آعشع ظىحىن قعساس ظئل(اندذرغظةمةلدعن قالدذر
ا بعرلعككة  ت دئضةن آأز قاراش   ،ع آاصعر ظىحىن ظألتىرىلمةيدذ    ظالعمالر مذسذلمان آعش آأصحعلعك

دع اآعتع . آةل ذالرنعث ص عتعدة ب ذخارعسىص ام ب ةيغةمبةر  ،ظعم ذدعن ص ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله  ظ
 آاصعرنع ظألتىرضةنلعكع ظىحىن       مذسذلمان«: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    

دذ ةمما ظةبذهة. »ظألتىرىلمةي ة ظ ث «نعيف ذالر اهللا تاظاالنع ةؤالدع (ظ راظعل ظ ةنع ظعس ةؤراتتا  ) ي ا ت غ
ان   ا ج علعدذقكع، جانغ دذ  (شذنداق بةلض ةن ظألتىرىلع ادةم ظألتىرض ةنع ناهةق ظ ايعتع )1()ي  دئضةن ظ

  .  قاراشقا آةلدعدئضةن»  آاصعر ظىحىن ظألتىرىلعدذمذسذلمانهةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ دةص 
أت  ةبت ام مةزه حعلعكؤة  عظعم العمالرآأص ةر بعرلعشعص  «:  ظ ر نةححة ظادةمل ر آعشعنع (بع بع

   .ئدعد» ظذالرنعث هةممسع شذ بعر آعشع ظىحىن ظألتىرىلعدذ) ظألتىرضةن بولسا
العنع ظألتىرؤةتكةندة،       ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن يةمةندة يةتتة آعشع بعرلعشعص بعر آعحعك ب

ذ   ة مةهك عنع ظألىمض ذالرنعث هةممعس دع  ظ داق دئ ذص مذن ص بول ذنع  «: م قعلع ةر ظ كة(ظةض ) ظألتىرىش
رةتتعم       ع بئ ألىم جازاس ة ظ ذالرنعث هةممعسعض ا، ظ قان بولس ع قاتناش انظالعقالرنعث هةممعس . »س

ة ( ا هأآمعض ةرنعث حعقارغ ع    ) ظأم ع قارش ئح قايسعس دعن ه اهابعالرنعث ظعحع عدا س ذنعث زامانعس ظ
  . آةلضةن بعر هأآىمدةك بولدعبذ خذددع هةممة آعشع بعرلعككة . حعقمعدع

 آأص آعشع بعر آعشع ظىحىن ظألتىرىلمةيدذ، بعر آعشع ظىحىن بعرال آعشع                :ظعمام ظةهمةدتعن 
ةير، ظابدذلمةلعك ظعبنع مةرؤان،         . دع دئضةن سأز رعؤايةت قعلعن   ،ظألتىرىلعدذ بذ سأز مذظاز، ظعبنع زذب

  . نعغانعمذ رعؤايةت قععلظعبنع سعرعين ؤة هةبعب ظعبنع ظةبذسابعت قاتارلعقالردعن
 ىن ل ظىح ي(قاتع ا ) دعن ةحىرىم قعلعنس ة آ عدعن بعرنةرس ع تةرعص ةنع (قئرعندعش ي

ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع قاتعلدعن دعيةت ظئلعشقا رازع بولذص قعساس ظئلعشتعن ؤاز آةحسة، ظذ، 
يةنع ( ياخشعلعقحة )جعنايةتحعمذ دعيةتنع(حعرايلعقحة تةلةص قعلعشع الزعم، ) جعنايةتحعدعن دعيةتنع

 بذ ظايةتتعكع آةحىرىم قعلعنسا دئضةن بئرعشع الزعم) آئحعكتىرمةستعن، آئمةيتعؤةتمةستعن تولذق
عدة    ألتىرىش ؤةقةس تةن ظ ع قةس ةتنعث مةنعس عنعث  (ظاي ةن آعش ىحع ظألتىرىلض تةن ظألتىرض قةس

.  دئضةن بولعدذعقعلعشظذنع قوبذل ) نعثرععظألتىرىلضةن آعشعنعث ظعضعل  (دعيةت بةرسة   ) ظعضعلعرعضة
  . يةت قعلعنعدذابذ ظايةتنعث مةنعسعنعث ظاشذنداق بولعدعغانلعقع نذرغذنلعغان ظالعمالردعنمذ رعؤ

                                                 
 .  ـ ظايةت45سىرة ماظعدة ) 1(
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 ىن ل ظىح ي(قاتع ا ) دعن ةحىرىم قعلعنس ة آ عدعن بعرنةرس ع تةرعص ةنع (قئرعندعش ي
 بذ ز آةحسةظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع قاتعلدعن دعيةت ظئلعشقا رازع بولذص قعساس ظئلعشتعن ؤا

اك،  دة زةهه ع هةققع ةتنعث مةنعس ذمانعثظاي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةنلعكعنع ظعبن داق دئض  مذن
 دعيةت ظئلعشق تورذغلذق عقعساس ظئلعشقا هةقلظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع قاتعلدعن : رعؤايةت قعلعدذ

  . بذ آةحىرضةنلعك بولعدذ) ظاندعن( بولسا،  آةحىرضةنظارقعلعق
 حعرايلعقحة تةلةص قعلعشع الزعم ) يةتحعدعن دعيةتنع ظذ، جعنا        قعلسا   يةنع دعيةتنع قوبذل

يةنع (ياخشعلعقحة ) جعنايةتحعمذ دعيةتنع(.  الزعمع حعرايلعقحة ظئلعشظذنع ظالماقحع بولغان آعشع
دعيةتنع ( يةنع ظادةم ظألتىرضةن آعشع بئرعشع الزعم) آئحعكتىرمةستعن، آئمةيتعؤةتمةستعن تولذق

  .زعيان يةتكىزمةستعن حعرايلعقحة بئرعشع الزعم) لماقحع بولغان ظادةملةرضةظا
 يئنعكلعتعشتذر ؤة رةهمةتتذر) سعلةرضة بئرعلضةن(صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن ) هأآىم(بذ 

الردعن         ةن ظعش وختعتعص بةرض ة ت ةن ظذممةتلةرض عرع ظأتك علةردعن ظعلض ة س اال سعلةرض ةنع اهللا تاظ ي
ة سعلةرضة رةهمةت قعلعش يىزعسعدعن قةستةن بولغان ظألتىرىشتعنمذ دعيةت ظئلعشنع         يةثضعللعتعش ؤ 

  .  قويذص بةردعغايول
ذر،    ع مةنس ةظعد ظعبن ذمانعث  س ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن

حعدة  عرنعث ظظسعراظعل ظةؤالدعغا ظألتىرىلضةنلةر ظىحىن قعساس ظئلعش صةرز قعلعنعص، ظذال                 : قعلعدذ
ظاندعن اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتع ظىحىن    .  قويذلمعغان ظعدع  غادعيةت ظئلعش يول  

ةرز قعلعندع، هىر ! ظع مأمعنلةر : مذنداق دئدع  ظألتىرىلضةنلةر ظىحىن قعساس ظئلعش سعلةرضة ص
قاتعل ظىحىن . ن قعساس ظئلعنعدذظادةم ظىحىن هىر ظادةمدعن، قذل ظىحىن قذلدعن، ظايال ظىحىن ظايالدع

يةنع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع قاتعلدعن (قئرعندعشع تةرعصعدعن بعرنةرسة آةحىرىم قعلعنسا ) دعني(
ذص قعساس ظئلعشتعن ؤاز آةحسة  ةردعكع آةحىرىش قةستةن بولغان   دعيةت ظئلعشقا رازع بول  بذ ي

  . قاتعللعقتعنمذ دعيةتنع قوبذل قعلعش دئضةنلعكتذر
،ذ ةتنعظ دعن دعي م، )  جعنايةتحع ةص قعلعشع الزع ة تةل ةتنع(حعرايلعقح ذ دعي ) جعنايةتحعم

علعقحة  ذق (ياخش تعن تول تعن، آئمةيتعؤةتمةس ةنع آئحعكتىرمةس م) ي ذ . بئرعشع الزع أآىم(ب ) ه
 بذ ظايةتنعث مةنعسع يئنعكلعتعشتذر ؤة رةهمةتتذر) سعلةرضة بئرعلضةن(صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن 

دذهةققع داق دةي ةتادة مذن ة رةه : دة ق االمنعث ظىممعتعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ص عاهللا تاظ م قعلع
ةردع       االل قعلعص ب ةتنع ه ان دعي االل قعلعنمعغ ة ه ر آعشعض ئح بع عرع ه ذالردعن ظعلض ذدعيالردا . ظ يةه

. رذلدع ؤئتعشكعال بذي ىخرعستعظانالر آةحىر . لئكعن دعيةت ظئلعش يوق ظعدع     . قعساس ظئلعش بار ظعدع 
ة    االمنعث ظىممعتعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا  ص ةن بولس ئلعش  ظألتىرىلض اس ظ اآعقعس ذل   ي ةتنع قوب  دعي

ش ةزانع ز،قعلع ر ظ ةش يول ة بع ةم تأل ا، تأل ةن بولس اخمعلةندىرض دعغ قعالردعنمذ  .  قويذل أز باش ذ س ب
  . ظوخشاش رعؤايةت قعلعندع

 يةنع (، حئكعدعن ظئشعص آةتكةن )نيةنع دعيةتنع قوبذل قعلغاندعن آئيع(شذنعثدعن آئيعن
ا دذحار بولعدذ ) قاتعلنع ظألتىرضةن  اتتعق ظازابق  يةنع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع دعيةتنع     ظادةم ق

ار      ،ؤةتسةعظئلعص بولغاندعن آئيعن قاتعلنع ظألتىر     ازاب ب اتتعق ظ بذ سأز نذرغذنلغان    .  ظذنعث ظىحىن ق
  . ظالعمالردعن رعؤايةت قعلعندع

  عسع ؤة ظذنعث هئكمعتع توغرعسعداقعساسنعث صايد
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 ار اتلعق ب تا هاي ة قعساس ذ (سعلةرض دعردة ظأزعنعثم ةن تةق ع ظألتىرض ع بعراؤن ةنع آعش ي
ذ  ذ، ظ ذنعث ظأزعم ةن، ظ دذ، شذنعث بعل ادةم ظألتىرىشتعن يانع ذ، ظ دعغانلعقعنع بعلسة، ظ ظألتىرىلع

شعدا باشقا ذقعساسنعث يولغا قويذل يةنع )ظألتىرمةآحع بولغان ظادةممذ ظألىشتعن ساقلعنعص قالعدذ
ار     ةت ب وث هعكم ارةت ح تعن ظعب اقالص قئلعش انالرنع س ان آعشع    . ج ةآحع بولغ ادةم ظألتىرم ع، ظ حىنك

  . نلعقعنع بعلسة، ظذ ظادةم ظألتىرىشتعن يانعدذالعدعغىظأزعنعث ظألتىر
دذ      اقلعنعص قالع اتع س قعالرنعث هاي تا باش قا قعساس ع   . شذثالش ةتنعث مةنعس ذ ظاي دة ب هةققع

دذ    داق دةي ة مذن نع  : ظةبذظالعي اال قعساس قعالرنعث (اهللا تاظ دع   ) باش ع قعل ر يول نعث بع ات قعلعش . هاي
 آئيعن ظأزعنعثمذ ظألتىرىلعدعغانلعقعنع      ،بذنداق بولذشع آعشعلةر بعرةرسعنع ظألتىرىشنع ظويلعغاندا     

  . دعر رعؤايةت قعلعنثغا ظوخشاش سأزلةباشقعالردعنمذ مذشذنع. بعلعص يامان نعيعتعدعن يانعدذ
 علعرع ةقعل ظعض ع ظ تعن ( !ظ ان تأآىش ةق ق ىن ) ناه عثالر ظىح ا (ساقلعنعش اس يولغ قعس

دع  عل)قويذل ةقعل ظعض ع ظ ةنع ظ ول قويذل ! عرع ي نعث ي ة قعساس علةرنعث ذسعلةرض ع س ادةم (ش ظ
ارةت  تعن ظعب عثالردعن ساقلعنع   ) ظألتىرىش ىص قئلعش الرغا حىش ان ظعش ارام قعلغ اال ه عاهللا تاظ ثالر ش

   .ظىحىندذر
 * * * * * * *  

 |= ÏG ä. öΝä3ø‹ n= tæ # sŒÎ) u |Ø xm ãΝ ä.y‰ tnr& ßN öθ yϑ ø9$# βÎ) x8u s? #¶ ö yz èπ §‹ Ï¹ uθø9 $# Ç÷ƒ y‰ Ï9 üθù= Ï9 tÎ/ u ø% F{$#uρ 

Å∃ρã ÷èyϑ ø9 $$Î/ ( $̂) xm ’ n?tã tÉ) −Fßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊃∪ .yϑ sù …ã& s!£‰ t/ $tΒ y‰ ÷èt/ … çµyèÏÿ xœ !$uΚ ¯Ρ Î* sù … çµßϑ øO Î) ’ n?tã tÏ% ©!$# ÿ… çµ tΡθä9Ïd‰ t7 ãƒ 4 ¨βÎ) 

©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×ΛÏ= tæ ∩⊇∇⊇∪ ôyϑ sù t∃% s{ ÏΒ <Éθ–Β $ ¸ uΖ y_ ÷ρ r& $ Vϑ øOÎ) yx n= ô¹ r' sù öΝæη uΖ÷ t/ Iξsù zΟ øO Î) Ïµ ø‹n= tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà xî 

ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇∇⊄∪   
 - ظانعسعغا ؤة خعش-تاظةضةر سعلةردعن بعرةيلةن ظألىش ظالدعدا آأص مال قالدذرسا، ظذنعث ظا

ظةقرعبالعرعغا ظادعللعق بعلةن ؤةسعيةت قعلعشع تةقؤادارالرنعث ظأتةشكة تئضعشلعك بذرحع سىصعتعدة 
ذنعث ضذناهع . 180صةرز قعلعندع  ةرتعدعكةن، ظ ذنع ظأزض ؤةسعيةتنع ظاثلعغاندعن آئيعن، آعمكع ظ

دذ ة يىآلعنع اثالص . ظأزضةرتكةنلةرض ةممعنع ظ ةن ه ص اهللا هةقعقةت ةممعنع بعلع دذر، ه تذرغذحع
انلعقعنع . 181تذرغذحعدذر  اتوغرا قعلغ اآع قةستةن ن آعمكع ؤةسعيةت قعلغذحعنعث سةؤةنلعكع ي

ىزةص ) يةنع ؤةسعيةت قعلغذحعالر بعلةن ؤةسعيةت قعلعنغذحعالرنعث (بعلعص، ظذالرنعث  ظارعسعنع ت
عرةت  ةن مةغص دذ، اهللا هةقعقةت ذناه بولماي ئح ض ذنعثغا ه ا، ظ ايعتع قويس دذر، ناه  قعلغذحع

  .182مئهرعباندذر
ظاتا ـ ظانعغا ؤة ظذرذق ـ تذغقانالرغا ؤةسعيةت قعلعشقا بذيرذغانلعقع ظاندعن ظذنع 
  معراسخورالرنعث هةققعدعكع ظايةت بعلةن ظةمةلدعن قالدذرغانلعقع توغرعسعدا

ا  ةت ظات ذ ظاي ذرذق -ب ا ؤة ظ دذرغان مال - ظان ذغقانالرغا قال غرعسعدا ؤةسعيةت  مىلكع تو- ت
ؤةسعيةت قعلعش معراسقا بذيرذيدعغان ظايةت حىشىشتعن بذرذن . قعلعشقا بذيرذشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ 

معراس  . آئيعن معراسنعث ظايعتع حىشكةندة بذ ظايةتنعث هأآمع ظةمةلدعن قالدذرذلدع             . ؤاجعب ظعدع 
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ق بول   ذنعثغا اليع ذنع، ظ الرنعث، ظ ذلغان معراس ةص قوي دة ظألح عز  ظايعتع علةر ؤةسعيةتس ان آعش غ
عدعن ب اال تةرعص دعغانلعقع اهللا تاظ دع ئظالع ايلعنعص قال ةمرع . كعتعلضةن بعر صةرزضة ظ شذثا هةدعستة ظ

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع خارجعنع ةن : ظعبن ةبلعغ   م االمنعث ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ؤئتعص ةق ظعضعسع  «: قعلع ة ه اال هةمم عزآع، اهللا تاظ ة تشىبهعس ةردع  ئض ةققعنع ب لعك ه راس . ضعش مع

يةنع ظذنعث ظىحىن ؤةسعيةت قعلعنمعسعمذ ظذ ظأزعنعث      . (دعغان آعشع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعش يوق     عظال
  .ئدع د دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم»)معراستعكع هةققعنع ظالعدذ

ظابباس ظعبنع :  ظعبنع سعرعيننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذدظعمام ظةهمةد، مذهةممة
ظةضةر سعلةردعن بعرةيلةن ظألىش ظالدعدا آأص مال قالدذرسا، ظذنعث سىرة بةقةرةنع ظوقذص ظولتذرذص 

 ظةقرعبالعرعغا ظادعللعق بعلةن ؤةسعيةت قعلعشع تةقؤادارالرنعث ظأتةشكة -  ظانعسعغا ؤة خعش-اظات
يةتنعث هأآمع ظةمةلدعن     دئضةن ظايةتكة آةلضةندة بذ ظا   تئضعشلعك بذرحع سىصعتعدة صةرز قعلعندع 

 شذنداق دئضةنلعكعنع سةظعد ظعبنع مةنسذر       ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   . ، دئدع قالدذرذلدع
  . ؤة هاآعم ظأزلعرعنعث آعتابلعرعدا رعؤايةت قعلعشتع

ظانعسعغا ؤة خعش-ظةضةر سعلةردعن بعرةيلةن ظألىش ظالدعدا آأص مال قالدذرسا، ظذنعث ظاتا  
ةقرع- ذرحع  ظ كة تئضعشلعك ب ةقؤادارالرنعث ظأتةش عيةت قعلعشع ت ةن ؤةس ادعللعق بعل بالعرعغا ظ

ةم،       سىصعتعدة صةرز قعلعندع  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ     بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظبنع ظةبذهات
ذمانعث دذ ظةنه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةت:  مذن ذ ظاي ث ب أآمعنع اهللا تاظاالنع  -ا ظاتنعث ه

ار،    ) يةنع مئيعتنعث تةرةآعسعدة    (انعسع ؤة تذغقانلعرع قالدذرغان معراستا         ظ ةرنعث هةسسعسع ب ظةرل
ا   ار   -ظات ع ب ذ هةسسعس تا ظايالالرنعثم دذرغان معراس ذغقانلعرع قال ع ؤة ت ذ  . ظانعس ةيلع ظ ةنع (م ي

ة ادةم     ) تةرةآ ةر ظ ذن، ه أص بولس اآع آ ذن ي از بولس ةرعظعتعدة (ظ ل ش ث ظادع ةن بةلض) اهللا نع علةنض
ظذنعثدعن باشقا نذرغذنلعغان ظالعمالرنعث        .  دئضةن ظايعتع ظةمةلدعن قالدذردع     ))1هةسسعسعنع ظالعدذ 

  . دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع،بذ ظايةتنعث هأآمعنع يذقعرعدعكع ظايةت ظأزضةرتعؤةتتع
  عدامعراس تةضمةيدعغان ظذرذق ـ تذغقانلعرع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعشنعث درذرذسلعقع توغرعس

ال      ىن م ذغقانلعرع ظىح ذرذق ت مةيدعغان ظ راس تةض ىح ع مىلك-مع ث ظ عنع  تعن نع ر هةسسعس بع
ؤةسعيةت قعلعش توغرعسعدا ظعبنع ظأمةر، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث . ؤةسعيةت قعلعش مذستةهةبتذر

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ان    «: مذن دذراي دةص ظويلعغ ص قال عيةت قعلع عنع ؤةس ر نةرس بع
  . »مذسذلماننعث ظذنع يئزعص يئنعدا قويذص قويماستعن ظعككع آئحعنع ظأتكىزعؤئتعش هةققع يوق

دذ  داق دةي ةر مذن تعن    :ظعبنع ظأم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغان ؤاقعت ذ سأزنع ص مةن ب
  .ؤةسعيتعم يئزعلعص تذراتتع) مئنعث شذ آعحعدعكع(باشالص، بعر آئحعنع ظأتكىزسةم 

  ورمال بولذشع توغرعسعداؤةسعيةتنعث ن
ظع ): دئضةن ساهابة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن(دع سةظ: هةدعس آعتابلعرعدا مذنداق دئيعلدع

ةيغةمبعرع مئنعث مئلعم ا دذ آأصهللا نعث ص ا بعر قعزعمدعن باشقعسع معراسخور بولماي ذنعث . ( ماث ظ
دع  ار ظع زع ب رال قع ىح ،)بع قعالرغا( ظعككع هةسسعسعنع تعن مةن مئلعمنعث ظ ؤةسعيةت قعلعص ) باش

                                                 
  . ظايةتـ 7سىرة نعسا ) (1
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ورعدع  ذ؟ دةص س دذرذص قويايم االم. قال ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اق«: ص دع»ي ذ.  دئ ذ؟ دةص : ظ يئرعمعنعح
ةيغةمبةر . دةص سورعدع ظىحتعن بعرعنعحذ؟ : ظذ . دئدع» ياق «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . سورعدع   ص

العلعرعثنع آعشعلةردعن بعر        ذرت بعرعمذ جعق  تعن بولسذن، ظىح  عظىحعتعن بعر «: ظةلةيهعسساالم ، سةن ب
   .ئدعد»  باي هالةتتة قويذص آةتكعنعث ياخشع،نةرسة سورايدعغان صئقعر هالةتتة قويذص آةتكىحة

ذخارع،  ام ب ذمانعث ظعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ  ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن
كع  علةر آاش ال (آعش دعغان م عيةت قعلع ع-ؤةس ع تعنىحظ)  مىلكعن تعن( بعرعن عيةت قعلعش ) ؤةس

أت ع ع بعرتعنت قا (ن عيةت قعلعش ةن بولس ) ؤةس ىح    !كةنعحىشىرض االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص  حىنك
  . هةسسعسعنعث بعرعنعمذ جعق دئضةن

 ؤةسعيةتنع ظاثلعغاندعن آئيعن، آعمكع ظذنع ظأزضةرتعدعكةن، ظذنعث ضذناهع ظأزضةرتكةنلةرضة
دذ دذر اهللا هةقعق. يىآلعنع ص تذرغذحع ةممعنع بعلع دذر، ه اثالص تذرغذحع ةممعنع ظ ةن ه ةنع ةت  ي

مةيتعؤةتسة  ئيسا ياآع ظذنعثدعن بعر نةرسعنع آ        ؤةسعيةتنع ظأزضةرتعص ظذنعثغا بعر نةرسة قوشذص قو      
ة يىآلعنعدذ شذرسا،  وذنع يياآع ظ   ذنعث ضذناهع ظأزضةرتكةنلةرض  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة     ظ

اس ؤة ب  ع ظابب دذ  ظعبن داق دةي قعالر مذن عيةت : اش ذص  ؤةس ص قوي ةجرع    قعلع ة ظ ةن آعشعض ألىص آةتك ظ
  .  آعشعلةرضة بولعدذةتكةنعؤظأزضةرتضذناهع ؤةسعيةتنعث معقدارعنع . رعدذعبولذؤ
 اهللا هةقعقةتةن هةممعنع ظاثالص تذرغذحعدذر، هةممعنع بعلعص تذرغذحعدذر   يةنع اهللا تاظاال 

 ةتكةنلعكعنععؤظأزضةرت ؤةسعيةت قعلغانلعقعنع ؤة ظذنع باشقعالرنعث     ظألىص آةتكةن آعشعنعث نئمعنع      
  . بعلعص تذرغذحعدذر

 آعمكع ؤةسعيةت قعلغذحعنعث سةؤةنلعكع ياآع قةستةن ناتوغرا قعلغانلعقعنع بعلعص، ظذالرنعث
ظارعسعنع تىزةص قويسا، ظذنعثغا هئح ) يةنع ؤةسعيةت قعلغذحعالر بعلةن ؤةسعيةت قعلعنغذحعالرنعث(

دذر  ايعتع مئهرعبان دذر، ناه عرةت قعلغذحع ةن مةغص دذ، اهللا هةقعقةت ذناه بولماي اس، ض ع ظابب  ظبعن
اهللا تاظاالنعث ظايعتعدعكع (ظةبذظالعية، مذجاهعد، زةههاك، رةبعيظ ظعبنع ظةنةس ؤة سذددع قاتارلعقالرمذ 

سةؤةنلعكع       ت قعلعش جةريانعدا   بذ ؤةسعية  .  دةيدذ  ، دئضةن سأزنعث مةنعسع خاتالعق دئضةن بولعدذ
أز ظعحعضة ظالعدذ      العقالرنع ظ يةنع ؤةسعيةت قعلغذحع   ) ظايةتنعث مةنعسع . (بولذص قالغان هةممة خات

اآع بعرعضة معراسنع    أز معراسخورلعرعدعن بعرعنع ظذنتذص قالغان ي اآع سةؤةنلعك بعلةن ظ قةستةن ي
ذنع ت    ا، ظ ةن بولس العق ظأتكىزض تةك خات عيةت قعلعش كة ؤةس ق بئرعش دا جع الم دعنع ىزعتعش ؤة ظعس

ة      ةرتكةن آعشعض عيةتنامعنع ظأزض ذ ؤةس ىن ظ ةلتىرىش ظىح ة آ ةن هالةتك عيةتنامعنع (بةلضعلضةنض ؤةس
  . حىنكع، ظذ خاتانع تىزعتعش ظىحىن ظأزضةرتكةن بولعدذ. ضذناه بولمايدذ) ظأزضةرتكةنلعكع ظىحىن

  ؤةسعيةت قعلغاندا ظادعللعق قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
ةت    ظاب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص دذرازاق، ظةبذهىرةيرع
. ظةمةلنع قعلعدذ) ياخشع(شىبهعسعزآع، بعرآعشع يةتمعش يعل ياخشع آعشعلةر قعلعدعغان «: قعلعدذ

ن ظاندعن ظذنعث ظأمرع يامان ظعش بعلة     . ظاندعن ظذ ؤةسعيةت قعلسا، قعلغان ؤةسعيعتعدة زذلذم قعلعدذ       
 . يعل يامان آعشعلةر قعلعدعغان ظعشعنع قعلعدذ70 بعر آعشع.  دوزاخقا آعرعدذ دة، ظذ-ظاخعرلعشعدذ 

رع ياخشع ظعش بعلةن ظاخعرلعشعدذ، شذنعث     تعدة ظادعللعق قعلعدذ، ظذنعث ظأمظاندعن قعلغان ؤةسعيع  
ظةنة شذالر   )  تاظاالنعث اهللا(ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةضةر خالعساثالر   . »ظذ جةننةتكة آعرعدذ  
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لعق    ة خعالص ث بةلضعلعمعلعرعض اثالر اهللا نع لعق قعلم ذنعثغا خعالص علعمعلعرعدذر، ظ ث بةلض اهللا نع
   . دئضةن ظايعتعنع ظوقذثالر دئدع))1زالعمالردذر قعلغذحعالر

 * * * * * * *  
 $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ à6Ï= ö7 s% öΝ ä3¯= yès9 

tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪ $YΒ$§ƒr& ;N¨yŠρß‰ ÷è̈Β 4 yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9x y™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$§ƒ r& u yz é& 4 ’ n?tã uρ 
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βÎ) óΟçFΖ ä. tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪  
ةر  ع مأمعنل ذناهالردعن! (ظ ة ) ض علةردعن ظعلضعرعكعلةرض ىن، س عثالر ظىح ةنع (ساقلعنعش ي

. 183صةرز قعلعندع) رامعزان روزعسع(روزا صةرز قعلعنغاندةك، سعلةرضعمذ ) ظعلضعرعكع ظىممةتلةرضة
لذص ساناقلعق آىنلةردذر، سعلةردعن آعمكع آئسةل ياآع سةصةر ظىستعدة بو) بذ صةرز قعلعنغان روزا(
ةرنع )روزا تذتمعغان بولسا ( ذتمعغان آىنل ةنع قازاسعنع (، ت ةردة تذتسذن، روزعنع ) ي باشقا آىنل
آىنلىآع (ظاران تذتعدعغان آعشعلةر تذتمعسا، ) قئرعلعق ياآع ظاجعزلعق تىصةيلعدعن مذشةققةت بعلةن(

ىن م ) ظىح ة بئرعشع الزع اق فعدعي ذدةك تام ر معسكعن تويغ دعيعنع . بع ع فع ةن بةل(آعمك ضعلةنض
ظارتذق بةرسة، بذ ظأزع ظىحىن ياخشعدذر، ظةضةر بعلسةثالر روزا تذتذش سعلةر ظىحىن ) معقداردعن

  .184ياخشعدذر) ظئغعز ظوحذق يىرىشتعن ؤة فعدعية بئرعشتعن(
  روزا تذتذشقا بذيرذش توغرعسعدا

ة ناحار ظةخالقالردعن رع ؤة دعللعرعنع يامان خعسلةت ؤعاهللا تاظاال بذ ظايةتتة مأمعنلةرنعث نعيةتل    
ىن     الص آ تعن باش عرعكع ؤاقعت تعن ظعلض اث يورذش ةنع ت قا ي ذالرنع روزا تذتذش عدعن ظ ازعالش يىزعس ت

يعش، ظعحعش ؤة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن         ئ حة بولغان ظارعلعقتا بعر نةرسة ي     ظولتذرذص بولغذ 
ذال   دةك ظ ةرز قعلغان ة ص ع مأمعنلةرض ذيرذدع ؤة روزعن ة  ساقلعنعشقا ب ردعن ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةرض

ادا     نعث مأمعنلةرضة ظىلضة ظعكةنلعكعنع ؤة مأمعنلةر      نعث ظذالر ،صةرز قعلغانلعقعنع   بذ صةرزنع تولذق ظ
عرعكعلةردعن  ةآرةكقعلعشتا ظعلض دع ئ آع تعرعشعشب ان قعل ع باي ذ ظ. رةآلعكعن اال ب ةتنعث ىاهللا تاظ مم

عرعكعلةردعن   دا ظعلض ادا قعلغان ةرزلةرنع ظ ىن ياخص ع ظىح ادا قعلعش عراق ظ دذش داق دةي ع (:  مذن ظ
ظةضةر اهللا . غا بعر خعل شةرعظةت ؤة ظوحذق يول تةيعن قعلدذق        سعلةرنعث هةر بعرعثالر  !) ممةتلةر ظى

ىتىن ظعنسانالرنع بعر دعندا قعالتتع       (خالعسا، ظةلؤةتتة، سعلةرنع بعر ظىممةت قعالتتع        لئكعن  ). يةنع ص
ةن شةرعظةتل دع (ةر بارعسعدا سعلةرنع سعناش ظىحىن  اهللا سعلةرضة بةرض ةت قعلعص ظايرع ). آأص ظىمم
  . ))2ياخشع ظعشالرغا ظالدعراثالر

                                                 
  . ث بعر قعسمع ظايةتنع ـ229 ةسىرة بةقةر) (1
  ظايةتنعث بعر قعسمعـ  48سىرة ماظعدة ) (2
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ةر ع مأمعنل ذناهالردعن! (ظ ة ) ض علةردعن ظعلضعرعكعلةرض ىن، س ةنع (ساقلعنعشعثالر ظىح ي
زان روزعسع (روزا صةرز قعلعنغاندةك، سعلةرضعمذ ) ظعلضعرعكع ظىممةتلةرضة  ةرز قعلعند ) رامع  عص

  . سعنع ظازايتعدذةبولغان ؤةسؤ) ظادةمضة(شةيتاننعث حىنكع، روزا نعيةت ؤة دعلالرنع صاآالص 
دذ ةروزا شةيتاننعث ؤةسؤ داق دةي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن دعغانلعقع ظىحىن ص : سعنع ظازايتع

علسذن، توي   الردعن توي قعلعشقا قادعر بوالاليدعغانالر توي ق  ظعحعثنعث سعلةر!سعةظع ياشالر جاماظ «
ادعر بواللمعغانالر روزا تذتسذن اال . » روزا ظذنعث شةهؤعتعنع آةسكىحعدذر،قعلعشقا ق دعن اهللا تاظ ظان

اناقلعق      نعروزع ذنع س اي قالمعسذن دةص ظ ادا قعاللم ذنع ظ ئلعص ظ ر آ ة ظئغع دارعنع ؤة آعشعلةرض ث معق
  . آىنلةرال صةرز قعلغانلعقعنع بايان قعلدع

: م، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ظعمام بذخارع ؤة مذسلع   
زان ظئيعنعث روزعسع صةرز عمذهةررةم ظئيعنعث ظونعنحع آىنع روزا تذتذلعدعغان آىن ظعدع، آئيعن رام«

دع ع      . قعلعن ان آعش دعغان ؤة خالعغ ع روزا تذتع ان آعش دة خالعغ ع آىنع ث ظونعنح ةررةم ظئيعنع مذه
  . ولدعتذتمايدعغان ب
 ظاران تذتعدعغان آعشعلةر ) قئرعلعق ياآع ظاجعزلعق تىصةيلعدعن مذشةققةت بعلةن (روزعنع

ة بئرعشع الزعم ) آىنلىآع ظىحىن (تذتمعسا،   بذ ظايةتنعث   بعر معسكعن تويغذدةك تاماق فعدعي
العغان آعشع   روزا تذتذشقا بذيرذلغان ؤاقعتنعث باشلعرعدا خ  :مةنعسع هةققعدة مذظاز رةزعيةلالهذ ظةنهذ    

ذتمعغان آىنع ظىحىن بعر معسكعنضة     . روزا تذتاتتع  ذتماي هةر بعر روزا ت امخالعغان آعشع روزا ت  تاظ
ع ة بوالتت ةت   . بةرس ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةآؤةنعث مذن ع ظ ةلعمة ظعبن ذخارع س ام ب ذنعثدةك ظعم ش

دذ ث: قعلع ع  اهللا تاظاالنع ةيلعدعن مذ (روزعن اجعزلعق تىص اآع ظ ق ي ةن قئرعلع ةققةت بعل اران ) ش ظ
 بعر معسكعن تويغذدةك تاماق فعدعية بئرعشع الزعم) آىنلىآع ظىحىن(تذتعدعغان آعشعلةر تذتمعسا، 

دا    ل بولغان ايعتع نازع ةن ظ دعن     ،دئض أآمعنع ظةمةل ذنعث ه ذص ب ل بول ةت نازع ع ظاي دعن آئينك  ظذنعث
ام بةرسة بوالتتع    بعر  ) بعر آىنلعكع ظىحىن     (قالدذرغعحة خالعغان آعشع روزا تذتماي        . معسكعنضة تاظ

دذ    ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةرنعث مذن ع ظأم دعن ظعبن دذلاله، نافعظ أآمع  : ظذبةي ةتنعث ه ذ ظاي ب
  . ظةمةلدعن قالدذرذلغاندذر

 ظارتذق بةرسة، بذ ظأزع ظىحىن ياخشعدذر، ظةضةر ) بةلضعلةنضةن معقداردعن(آعمكع فعدعيعنع
 يةنع ياخشعدذر) ظئغعز ظوحذق يىرىشتعن ؤة فعدعية بئرعشتعن( ظىحىن بعلسةثالر روزا تذتذش سعلةر

دا هازعر بولسا  بذ ظايةتنعث هأآمعنع ظذنعثدعن آئيعنكع       :ظالعمالر زان ظئيع سعلةردعن آعمكع رامع
 دئضةن ظايةت حىشىص ظذنعث هأآمعنع ظةمةلدعن قالدذرعؤةتكعحة، خالعغان رامعزان روزعسعنع تذتسذن

ذ انآعشع روزا ت ر آىنل تاتتع ؤة خالعغ ةر بع ذتماي ه ر معسكعنضة ي ى آعشع روزا ت ىن بع ةك ئآع ظىح م
  .  دئدع،بئرةتتع

  وغرعسعداةرسة بولعدعغانلعقع تظاجعز ؤة ياشانغان آعشعلةر روزا تذتماي ظذنعث ظورنعغا فعدعية ب
 شعلةر ظاران تذتعدعغان آع ) قئرعلعق ياآع ظاجعزلعق تىصةيلعدعن مذشةققةت بعلةن (روزعنع

 بذ ظايةت هةققعدة بعر معسكعن تويغذدةك تاماق فعدعية بئرعشع الزعم) آىنلىآع ظىحىن(تذتمعسا، 
بذ :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثظعمام بذخارع، ظةتادعن 

تاي دئسة تذتااليدعغان ؤة لئكعن بذ ظايةتنعث هأآمع روزا تذ. ظايةتنعث هأآمع ظةمةلدعن قالدذرذلغاندذر
  .  ظايالالر هةر بعر آىننعث ظورنعغا بعر معسكعنضة تاظام بئرعدذ- ظةر لعص قالعدعغان قئرعنعقعي
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ةيردعن      ع جذب ةظعد ظعبن قعالرمذ س ذنعثدةك باش ذمانعث   ش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن
اشقا سةلةص ظالعملعرعنعث آأز قارعشعحة ظعبنع ظابباس ؤة ب. يذقعرعقعدةك دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

زان روزعسعنع تذتسذن اهللا تاظاالنعث    دا هازعر بولسا رامع  دئضةن  سعلةردعن آعمكع رامعزان ظئيع
ظايعتع هةممة آعشعضة روزا تذتذشنع صةرز قعلعش بعلةن يذقعرعدعكع ظايةتنعث هأآمع تةن ساالمةتلعكع 

يةنع تةن ساالمةتلعكع ياخشع، مذساصعر (عن قالدذرذلدع  مذساصعر ظةمةس آعشع ظىحىن ظةمةلد،ياخشع
  ). قذم روزا تذتعدذو حظةمةس آعشع

دذ       عمذ بولع علةر روزا تذتمعس رع آعش دعغان قئ ادعر بواللماي قا ق ةمما روزا تذتذش عنع . ظ قازاس
ام                قعلعشقا مذمكعن بولمعسا قازاسعنعمذ قعلمايدذ، بةلكع ظذ هةر بعر آىن ظىحىن بعر معسكعنضة تاظ

دذ رع آعشعلةر ظىحىن آىحكة ظعضة  . (بئرع أآمع قئ ةتنعث ه ذ ظاي ةنع ب ذ سأزنع  ) ي ذ ب ام بذخارعم ظعم
روزا تذتماي معسكعنضة تاظام ، قئرعص قالغان آعشع روزا تذتذشقا قادعر بواللمعسا: تالالص مذنداق دئدع

دذ ذ  . بئرع ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ع، ظةن اآع ظعكك     حىنك ل ي ر يع يعن بع دعن آئ زان  قئرعغان ل رامع ع يع
دع        ذتمعغان ظع رعص روزا ت أش بئ ان ؤة ض ة ن ر معسكعنض ىن بع ع ظىح ر آىن ةر بع ث ه رع . ظئيعنع قئ

ظأزلعرعضة ) ظةضةر روزا تذتسا(معتعؤاتقان ظايالالرمذ ئآعشعلةرضة ظوخشاش، قورساق آأتةرضةن ؤة باال ظ
ان يئتعص قئلعشعدعن قورقسا        ذتماي(ياآع بالعلعرعغا بعرةر زعي هةر بعر  . (قازاسعنع قعلعدذ  ) روزا ت

ة    ر معسكعنض ىن بع ىن ظىح دذ   ) آ ة بولع ام بةرس ر        ،تاظ ة بع ر آىنض ةر بع الرمذ ؤة ه أز قاراش ةن آ  دئض
  .  دئضةن آأز قاراشالرمذ بار،قازاسعنع قعلعدذبعرضة معسكعنضة تاظام بئرعش بعلةن 

 * * * * * * *  
 ã ÷κ y− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑ Í“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# uö à) ø9 $# ”Y‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ sΨ Éi t/uρ zÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$ s% öà ø9 $#uρ 4 yϑ sù 

y‰ Îκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ u ÷κ ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁ uŠù= sù ( tΒ uρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$§ƒr& u yz é& 3 ß‰ƒÍãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ 

u ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÍ ãƒ ãΝ à6Î/ u ô£ãèø9 $# (#θè= Ïϑ ò6çG Ï9 uρ nο £‰ Ïèø9 $# (#ρãÉi9 x6çG Ï9 uρ ©! $# 4’ n?tã $ tΒ öΝ ä31 y‰yδ öΝ à6¯= yè s9uρ 

šχρã ä3ô± n@ ∩⊇∇∈∪   

ةت   رامعزان ظئيعدا قذرظان نازعل بولذشقا باشلعدع، قذرظان ظعنسانالرغا يئتةآحعدذر، هعداي
قعلغذحع ؤة هةق بعلةن ناهةقنع ظايرعغذحع روشةن ظايةتلةردذر، سعلةردعن آعمكع رامعزان ظئيعدا 

ولذص ب) يةنع مذساصعر(هازعر بولسا رامعزان روزعسعنع تذتسذن؛ آعمكع آئسةل ياآع سةصةر ظىستعدة 
اهللا سعلةرضة ظاسانلعقنع خااليدذ، . باشقا آىنلةردة تذتسذن) تذتمعغان بولسا، تذتمعغان آىنلةر ظىحىن(

دذ،  لعكنع خالعماي زان (تةس ةن رامع ش بعل عنع قعلع ةرنعث قازاس ةن آىنل ذق يىرض اغزعثالر ظوح ظ
ظذلذغلعشعثالرنع، سانعنع تولدذرذشذثالرنع، سعلةرنع هعدايةت قعلغانلعقعغا اهللا نع ) روزعسعنعث

  .185شىآىرقعلعشعثالرنع خااليدذ) ظذنعث ظعنظاملعرعغا(
  رامعزان ظئيعنعث صةزعلعتع ؤة ظذ ظايدا قذرظاننعث حىشكةنلعكع توغرعسعدا
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ان        ىن تاللعغ ل قعلعش ظىح ذرظاننع نازع ان، ق ذبارةك بولغ ةث م دعن ظ ث ظعحع اال ظايالرنع اهللا تاظ
دذ زان ظئيعنع ماختاي زان. رامع اي  نعث ظئيعرامع ابلعرع حىشكةن ظ ، صةيغةمبةرلةرضة اهللا تاظاالنعث آعت

  . كع توغرعسعدا هةدعس بارعظعكةنل
ةت     داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن قةظعدعن ص ع ظةس ةد ظعبن ام ظةهم ظعم

تةؤرات  . دعننازعل قعلع آئحعسع  ـ  1ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث سةهعصعلعرع رامعزاننعث «: قعلعدذ
نعث   ظئيعرامعزان آةرعم   قذرظان ، آىنع ـ 13دع، ظعنجعل رامعزاننعث نازعل قعلعن آىنع  ـ 6رامعزاننعث 

  .»نازعل قعلعندع آىنع  ـ24
  قذرظاننعث صةزعلعتع توغرعسعدا

 قذرظان ظعنسانالرغا يئتةآحعدذر، هعدايةت قعلغذحع ؤة هةق بعلةن ناهةقنع ظايرعغذحع روشةن
ةردذر  ا ظايةتل وغرا يولغا    بذ مان ذرظانغا ظعشةنضةن ؤة ظذنعثغا ظةضةشكةن آعشعلةرنعث دعلعنع ت ، ق

  . باشلعغذحع قعلعص نازعل قعلعنغان قذرظان ظىحىن مةدهعيةدذر
 روشةن ظايةتلةردذر    اآعتالرنع حىش       يةنع نةلةيدعغان ؤة ظويلعيااليدعغان  عقذرظاندعكع دةلعل ص

ةن  ئلعص آةلض ذرظان ظ ذ ق ىن ش ع ظىح ةن  آعش ةق بعل اتلعغان ؤة ه ةنلعكعنع ظعسص ةق ظعك ث ه  يولنع
  . بعلةن هارامنعث ظارعلعقعنع ظايرعغان هالدا حىشىرىلضةندذر-ناهةقنعث، هاالل 

  رامعزان ظئيعنعث روزعسعنع تذتذشنعث صةرزلعكع توغرعسعدا
 زان روزعسعنع تذتسذن ت  يةنع بذ ظاية   سعلةردعن آعمكع رامعزان ظئيعدا هازعر بولسا رامع

ان   ةر قعلمعغ ةندة سةص ع آعرض زان ظئي ةن ،رامع ةرز   - ت ة روزا تذتذشنع ص االمةتلعكع ياخشع آعشعض  س
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةندةك بذ ظايةت مذساصعر ظةمةس تئنع ساغالم آعشعنعث روزا تذتماي . قعلدع

دذ  ام بةرسة بولع ةتنعث هأآمعنع  دئضةن ظاي،ظذنعث ظورنعغا هةر بعر آىنع ظىحىن بعرمعسكعنضة تاظ
  . ظةمةلدعن قالدذرعؤةتتع

ذش     عنع تذت ث روزعس زان ظئيعنع ةرزرامع علةر ؤة     ص ةل آعش اال آئس يعن اهللا تاظ دعن آئ  بولغان
ةن تذتم  ةرتع بعل ش ش عنع قعلع عنعث قازاس ث روزعس زان ظئيعنع ىن رامع عرالر ظىح ا مذساص عس

دعغانلع دذ عقبولع داق دةي ص مذن ةت قعلع اآ: نع رذخس ةل ي ع آئس تعدة آعمك ةر ظىس ةنع (ع سةص ي
 يةنع بعر آعشع باشقا آىنلةردة تذتسذن) تذتمعغان بولسا، تذتمعغان آىنلةر ظىحىن(بولذص ) مذساصعر

ذ    علع تئخعم ذنعث آئس اآع ظ دعغان ي ر آئلع ذنعثغا ظئغع ا ظ ةن روزا تذتس ةؤةبع بعل ةلنعث س آئس
بذ آعشع روزا تذتمعسعمذ دذرذس    ظئغعرلعشعص آئتعدعغان ظةهؤال بولسا، ياآع سةصةر ظىستعدة بولسا     

  . ظةضةر ظذ روزا تذتمعسا روزا تذتمعغان آىنلةرنعث ظورنعغا باشقا آىنلعرع قازاسعنع تذتعدذ. بولعدذ
 دذ لعكنع خالعماي دذ، تةس انلعقنع خاالي ة ظاس ةردعكع   اهللا سعلةرض ةللعك ؤة سةص ةنع آئس  ي

ع سعلةرضة ظاسانالشتذرذش ؤة رةهمةت قعلعش ؤاقتعثالردا روزا تذتماسلعقنعث سعلةرضة رذخسةت قعلعنعش
  . دعندذرعيىز

  سةصةر ظىستعدعكع روزعغا مذناسعؤةتلعك مةسعلعلةر توغرعسعدا
هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةآكعنع صةتهع قعلعش ظىحىن رامعزان ظئيعدا حعققانلعقع    

ا  ( ذالقنعث يئنعغ ةن ب د دئض ذتمعغ ) آةدع ذ روزا ت ةندة ظأزعنعثم قعالرنعمذ روزا آةلض انلعقع ؤة باش
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ذيرذق روزا تذ   ةردعكع ب ذ ي ان ب ان قعلعنغ ذيرذغانلعقع باي ماسلعققا آةسكعن بئرعلضةن  تتذتماسلعققا ب
ةس  ذيرذق ظةم ةن بذيرذق    ،ب ا بئرعلض لعق ظعختعيارلعقعغ اآع تذتماس ذش ي ذر روزا تذت ذنعث روزا  .ت  ظ

زان ظايل    اهابعالر رامع لعكع س كعن ظةمةس لعققا آةس دا تذتماس الر    (عرع قا ظعش اآع باش اد قعلعش ي جعه
دعغانالرمذ  عقاتتع، ظذالرنعث ظعحعدة روزا تذتصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة سةصةرضة حع  ) ظىحىن

ع   ذ بوالتت ذتقانالرنع     . ؤة روزا تذتمايدعغانالرم ذتمعغانالر ت ذتمعغانالرنع، روزع ت ذتقانالر ت روزا ت
ةيتتع ةر  .ظةيعبلعم ذص     روزا تذت( ظةض كعن بول ذيرذق آةس ةن ب لعققا بئرعلض ةرز   ) ماس لعق ص روزا تذتماس

ا،   دعغان بولس ةردة (بولع ذ ي ةيعبلعك ه ) ب ذش ظ ع ئروزا تذت ابالنغان بوالتت ةيغةمبةر  . س دة ص بةزع
  . ظةلةيهعسساالممذ سةصةر ظىستعدة روزا تذتقان ظعدع

ذتقانلعقع توغرع    تعدة روزا ت ةر ظىس االمنعث سةص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ؤة   ص ام ب عدا ظعم س
بعز رامعزان ظئيعنعث     : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         رةزعيةلالهذ ظةنهذ  مذسلعم ظةبذدةردا 
) هاؤانعث ظعسسعقلعقعدعن قولعمعزنع بئشعمعزنعث ظىستعضة سايعؤةن قعلعؤاالتتذق          (قاتتعق ظعسسعق   

ة       ة سةصةرض ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة ص ذق آىنلعرع ةيغةمبةر    . حعقت زدة ص ث ظعحعمع بعزنع
  . ظةلةيهعسساالم ؤة ظابدذلاله ظعبنع راؤاهة دئضةن ساهابعدعن باشقا روزا تذتقان آعشع يوق ظعدع

ةر ثبةزعل ةن(  اهللا تاظاالنع لعققا بةرض ةردة روزا تذتماس ة  )سةص ةن رذخسعتعض ة آةلض ذ هةقت ؤة ب
صةيغةمبةر  بذ توغرعسعدعكع هةدعستة      . شع دئدع   ظاساسلعنعص سةصةردة روزا تذتماسلعق ياخ       هةدعسكة  

االمدعن نعث هظةلةيهعسس ةردة روزا تذتذش ةنلعكع آمعأ سةص داق ظعك ث قان عدانع ورالدع توغرعس  . س
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذتور«: ص دع، معغان زا ت ع قعل ع ياخش ذتروزا آعش ذنا قانت ئح ض ة ه  آعشعض

  .  دةص جاؤاب بةردع»يوق
ة بعر هةدعستة صةيغ داق دةمبةرظةيةن دذلةيهعسساالم مذن ةردة روزا «: ةي اال سعلةرضة سةص اهللا تاظ

م ىبعر تىرآ   .»ثالرقوبذل قعلع  اهللا تاظاالنعث رذخسعتعنع    سعلةر    .دعتذتماسلعقنع رذخسةت قعلعص بةر     
أز  ةن آ اش دئض ع ظوخش ةر ظعككعلعس ذنعث ه قا ظالعمالرظ دع قاراش ة.آةل اآعتع ظاظعش ذالرنعث ص   ب

ظع :  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعنلةمنعثظةس هةمزة ظعبنع ظةمر رعؤايةت قعلغان؛ نعثهارةزعيةلالهذ ظةن
ث  اهللا ةيغةمبعرعنع ةك ج  !ص ع ب ةن روزعن ادةم عم دعغان ظ ةن؟  ،ق تذتع ةردعمذ روزا تذتامدعم دةص  سةص
ذنعثغا، غانداعسور ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ذتقخالعساث«: ص ذتمعغعنع روزا ت  دةص »ن، خالعساث ت

  .  دئضةن هةدعسعدذر،جاؤاب بةردع
بذالرنعث صاآعتع جابعرنعث    . بةزعلةر روزا تذتسا قعينعلعص قالسا روزا تذتماسلعق ياخشع دئدع           

االمنعث ظ . هةدعسعدذر ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ، ص ايأظ ذ   عزعضة س أرىص، ب ر آعشعنع آ ان بع ؤةن قعلعؤالغ
ور   ع دةص س داق آعش ذتقان آع  عقان اهابعالر روزا ت ةن  غاندا س اؤاب بةرض ع دةص ج ةيغةمبةر   . ش دعن ص ظان

ظةضةر بعر   .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع   »سةصةردة روزا تذتذش ياخشع ظةمةس     «: ظةلةيهعسساالمنعث
ع  ص  (آعش ةت قعلع لعقنع رذخس ىننةتتعن  ) روزا تذتماس ةن س تعن (آةلض ةنع هةدعس أرىص روزا  ) ي ىز ظ ي

ةآرذه  لعق م ذنعثغ  ،تذتماس دا ظ ذ حاغ ا، ظ دذ   دةص قارعس ارام بولع ع ه ذ روزا  . (ا روزا تذتذش ع، ظ حىنك
   ).تذتماسلعققا بذيرذغان هةدعستعن يىز ظأرعدع

عن  ث قازاس ا  رامعزاننع دا ظارق دعن تذت -ع تذتقان ىن      ذ ظارقع ر آ ا بع ةس، خالعس ب ظةم ع ؤاجع ش
ا      ا ظارق عمذ، خالعس ىن تذتمعس ر آ ذص، بع دذ    - تذت عمذ بولع ذالص تذتس دعن ظ اآعتع  . ظارقع ذالرنعث ص  ب

زان ظئي اعرامع ذالص تذتذشنعث ؤاجعب ب  - دا ظارق دعن ظ ادا    وظارقع دة ظ ذ ظاينعث ظعحع ع ش لذشع روزعن
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دذر ع ظىحىن نعث زأرىرلعك ان  .قعلعش ذتالماي قالغ ةقةت ت ادةم ص ان ظ ذتماقحع بولغ عنع ت ةمما قازاس  ظ
   . بولعدذتذتسعال قازاسعنعال ثآىنلةرنع

بولذص  ) يةنع مذساصعر  (ةل ياآع سةصةر ظىستعدة    آعمكع آئس  : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ       
 ظعمام   آأزقاراشيذقعرعدعكع ()1(باشقا آىنلةردة تذتسذن) تذتمعغان بولسا، تذتمعغان آىنلةر ظىحىن   (

  ). عكعلةرضة ظاظعتتذرشافعظعينعث مةزهعبعد
ا      -ظةمما ظعمام ظةبذهةنعيفةنعث مةزهعبعدة      رقعدعن   ظا- رامعزاننعث قازاسعنع تذتقاندعمذ ظارق

ا          ، ظذنعث صاآعتع شذآع   .تذتذشع الزعم   ، ظارقعدعن بولغان ظعكةن   - رامعزاننعث روزعسعنع تذتذش ظارق
يةنة بذنعثدعن باشقا صاآعت ظعسصاتالرمذ .  ظارقعدعن بولذشع الزعمدذر- ظذنعث قازاسعنع تذتذشمذ ظارقا

  . بار
  سعداعتةسلةشتىرمةي ظاسانالشتذرذش توغر

 دذ اهللا سعلةرضة ظاسانلع دذ، تةسلعكنع خالعماي  ظعمام ظةهمةد ظةنةس رةزعيةلالهذ         قنع خاالي
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس العكتعن ص ع م ذ ظعبن : ظةنه

  . »! قاحذرماثالر، خاتعرجةم قعلعثالر!رمةثالرى تةسلةشت،ظاسانالشتذرذثالر«
ةن ظةبذمذسانع يةمةنضة ظةؤةتكةن حاغدا ظذ ظعككعسعضة يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذظاز بعل

 .رمةثالرى تةسلةشت ، ظاسانالشتذرذثالر . قاحذرماثالر ،بئشارةت بعرعثالر  خذش ـ   سعلةر «: مذنداق دئدع
  . » ظعختعالصالشماثالر، بويسذنذثالررغا بعرعثال-بعر 
 ،ر ظوحذق يىرضةن آىنلةرنعث ظاغزعثال(اهللا سعلةرضة ظاسانلعقنع خااليدذ، تةسلعكنع خالعمايدذ

عنعث  زان روزعس ةن رامع ش بعل عنع قعلع ةت ) قازاس علةرنع هعداي ذثالرنع، س انعنع تولدذرذش س
يةنع  شىآىرقعلعشعثالرنع خااليدذ) ظذنعث ظعنظاملعرعغا(قعلغانلعقعغا اهللا نع ظذلذغلعشعثالرنع، 

ةل   ةص آئس نع آأزل ة ظاسانالشتذرذش قا ظأ ،سعلةرض عرالر ؤة باش ىن روزا   مذساص علةر ظىح ك آعش زرعلع
م قالغان روزعنع تولذقالش ظىحىن روزعنعث قازاسعنع       ةرامعزان ظئيعدا آ  ؤة  تذتماسلعققا رذخسةت قعلدع    

  . دعذتذتذشقا بذير
  ظعبادةتنعث ظاخعرعدا اهللا تاظاالنع زعكرع قعلعش توغرعسعدا

 ،عثالرنع ع ظذلذغلعش ا اهللا ن ةت قعلغانلعقعغ علةرنع هعداي ذنعث ظ(س اظ ) عنظاملعرعغ
دذ  عثالرنع خاالي االنع زعك    شىآىرقعلعش دا اهللا تاظ ص بولغان ادعتععثالرنع قعلع علةر ظعب ةنع س ر ع ي

  . قعلعثالر
ادا قعلغاندعن آئيعن،      : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      سعلةر هةجضة ظاظعت ظعبادةتلةرنع ظ

ا   ا ظات ع بولس ع -اهللا ن ةخعرلعنعص( بوؤاثالرن اد ظةتكة) ص اد    ي ادة ي ذ زعي اآع ظذنعثدعنم دةك ي ن
زئمعنغا تارعلعص ) يةنع نامازدعن صارعغ بولغعنعثالردعن آئيعن(ناماز ظوقذلذص بولغاندا  ))2ظئتعثالر

، اهللا نعث صةزلعدعن تةلةص قعلعثالر، مةقسعتعثالرغا ظئرعشعش          )يةنع ظأز مةشغذالتعثالر بعلةن بولذص    (
اد ظئتعثالر        آاصعرالرنعث سأزلعرعضة سةؤر قعلغعن، آىن          !) ظع مذهةممةد   )3( .)ظىحىن اهللا نع آأص ي

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع184سىرة بةقةرة ) 1(

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع200سىرة بةقةرة ) (2
  . ـ ظايةت10ة ذظمذسىرة ج) (3
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تقعن  تقعن، هةمدع ظئي  حعقعشتعن ظعلضعرع ؤة آىن صئتعشتعن ظعلضعرع صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه ظئي
  . )1(تةسبعه ظئيتقعن) يةنع صةرز نامازالرنعث ظارقعسعدا(آئحعدة ؤة سةجدعدعن آئيعن 

ث ظار   ةرز نامازالرنع ىن ص ذنعث ظىح عدعن ش دذلعلاله،  ”قعس ذبهانةلاله، ظةلهةم ذس ةرظالاله “  ظةآب
  . دئيعشنعث ياخشع ظعكةنلعكع هةققعدة هةدعس بار

بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامعزعنعث       :  مذنداق دةيدذ   رةزعيةلالهذ ظةنهذما  ظعبنع ظابباس 
العمالر      . عن بعلةتتذق  عددةص تةآبعر ظئيتعش   ) ظةآبةرظالالهذ  ظذنعث  (ضةنلعكعنع  عتىض شذثا آأصلعضةن ظ
) عنعث زان روزعس ةن رامع ش بعل عنع قعلع ةرنعث قازاس ةن آىنل ذق يىرض اغزعثالر ظوح انعنع ) ظ س

) ظذنعث ظعنظاملعرعغا(تولدذرذشذثالرنع، سعلةرنع هعدايةت قعلغانلعقعغا اهللا نع ظذلذغلعشعثالرنع، 
دذ لعنعص روزا هئ شىآىرقعلعشعثالرنع خاالي ة ظاساس ةن ظايةتك دا  دئض ةر(يت نامعزع دةص ) اهللا ظةآب
  . تةآبعر ظئيتعشنع يولغا قويدع

)شىآىرقعلعشعثالرنع خااليدذ) ظعنظاملعرعغا نعث اهللا يةنع سعلةر اهللا تاظاالنعث صةرزلعرعنع 
علةص       ذنعث بةلض نعش ؤة ظ علةردعن يئ ةن نةرس ش، حةآلعض ادا قعلع ةن  ظ ة  لعبةلضعلعمعبةرض ة رعظاي رعض

ةن اهللا تاظ ذيرذقلعرعغا بويسذنساثالر سعلةر  قعلعش بعل ا(االنعث ب شىآرع ظئيتقانالرنعث ) اهللا تاظاالغ
  . الاليسعلةروقاتارعدعن ب

 * * * * * * *  
 # sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$t6 Ïã  Éi_ tã ’ ÏoΤ Î* sù ë=ƒÍ s% ( Ü=‹Å_ é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ Åf tG ó¡uŠù= sù ’Í< 

(#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ ø9 uρ ’ Ï1 öΝ ßγ̄= yès9 šχρß‰ ä© ö tƒ ∩⊇∇∉∪  

، مةن هةقعقةتةن ظذالرغا )ظذالرغا ظئيتقعنكع(مئنعث بةندعلعرعم سةندعن مةن توغرذلذق سورعسا 
ةن  ةن(يئقعنم ةهؤالعنع، سأزلعرعنع بعلعص تذرعم ذالرنعث ظ ةنع ظ ا )ي ا قعلسا، مةن دذظ ا دذظ ، ماث

ذل قعلغذحعنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعمةن، ظذالر توغرا يول تئ  صعش ظىحىن مئنعث دةؤعتعمنع قوب
  . 186)يةنع هةمعشة ظعمان بعلةن بولسذن(قعلسذن ؤة ماثا ظعمان ظئيتسذن 

   بةندعسعنعث دذظاسعنع ظاثاليدعغانلعقع توغرعسعدانعثاهللا تاظاال
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظةرعنعث مذن ا ظةش ةد ظةبذمذس ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ز ص بع

م بعلةن بعللة بعر جةثدة ظعدذق، بعز ظئضعزضة ظأرلعسةك ياآع جعلغا سايالرغا حىشسةك             ظةلةيهعسساال
ذق، ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة     عددةص ظاؤازلعرعمعزنع آأتىرىشكة باشل   “ ذ ظةآبةر ظالاله”

) تنع بعر زا (آىحةثالر، سعلةر ضاس ؤة يوق         ) ظازراق  (!ظع خااليعقالر   «: يئقعن آئلعص مذنداق دئدع     
علةرعؤاتحاقعر ذحع  ،مايس أرىص تذرغ ذحع ؤة آ علةر ظاثلعغ ع( س علةر عؤاتعحاقعر) زاتن علةر، س س

علةرنعث بعرعثال دعغان زات س احاقعرع ذنعث رغ ذرغانعم( ظ ئقعن) نعص ت ةدعندعن ي ذغعنعث ض ع  .ظذل ظ
ظذ  (يايمذ؟  وعدعن بولغان بعر سأزنع ظأضعتعص ق  مةن ساثا جةننةتنعث بايلعقلعر!ظابدذلاله ظعبنع قةيس 

  . »دذر“ هالهةؤلة ؤةال قذؤؤةتة ظعلال بعلال”) سأز بولسعمذ

                                                 
  . ـ ظايةتلةر40 ــــ 39سىرة قاف) (1
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 ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع           ،ظعمام ظةهمةد 
 ظذ  ،مةن بةندةمنعث ماثا بولغان ضذمانعغا قارعتا بولعمةن «: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ : رعؤايةت قعلعدذ 

  .» مةن ظذنعث بعلةن بعللة دذرمةن،دذظا قعلساماثا 
  قعلغان دذظانعث قوبذل بولعدعغانلعقع ؤة ظذنعث بعكار بولذص آةتمةيدعغانلعقع توغرعسعدا

ةد  ام ظةهم ةظع،ظعم ذدعن  ظةبذس ذ ظةنه داق  د رةزعيةلاله االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذناه بولم«: دئض ذلمان ض ر مذس ذرذقبع اآع ظ دعغان ؤة ي ذغقاننعث  ـ       اي  ت

ظارعلعقعنع ظىزىش ظىحىن بولمعغان بعر دذظانع قعلسا، اهللا تاظاال ظذنعثغا ظذ دذظانعث سةؤةبع بعلةن              
دذ اآع  .ظىح ظعشنعث بعرنع بئرع دذي ذنعث تعلضعنعنع تئز بئرع ذنعثغا ظ اآع ظذنع ظذنعث ظىحىن .ظ  ي

ةر آئلعدعغان باشقا بعر يامانلعقنع      ؤذظا تعلعضعنعضة بارا   ياآع ظذنعثدعن د   ،ظاخعرةتكة ساقالص قويعدذ  
داق بولسا: ساهابعالر.»دذعقايتذر أص قعاليلع ، ظذن انع آ ز دذظ دع، بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئ : ص

  .  دئدع»اهللا تاظاال دذظا قانحعلعك آأص بولسعمذ ظذنع ظعجابةت قعلعدذ«
ك ام مالع ذد ،ظعم ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله داق   ظةب االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عن ص

ا قعلدعم        سعلةر«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظةمما ظعجابةت    . دعن بعرسع قعلغان دذظاسعدا مةن دذظ
  . »قعلعنمعدع، دةص ظالدعراقسانلعق قعلمعسعال، ظذنعث دذظاسع ظعجابةت قعلعنعدذ

ةيغةمب   ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم، ظةب ام مذس داق  ظعم االمنعث مذن ةر ظةلةيهعسس
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذرذق    «: دئض اآع ظ ىن ي ش ظىح دعغان ظع ذناه بولع دة ض ذغقاننعث -بةن  ت

ذ ارعلعقعنع ب ا ظ انال بولس ا قعلمعغ ىن دذظ ة  ؤةزذش ظىح دعراص آةتمعس ع ( ظال ان دذظاس ذنعث قعلغ ) ظ
 دةص سورالغاندا،  ،لعق قانداق بولعدذ  غانعظع اهللا نعث صةيغةمبعرع ظالدعر    . »نعص تذرعدذ عظعجابةت قعل 

ا قعلدعم، دذظا        «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم  دعرغانلعق دئضةن، دذظ ظعجابةت قعلعنغانلعقعنع    يعمنعث   ظال
  .دئدع»  دةص هئرعص قئلعص، دذظا قعلعشنع تاشلعؤئتعشتذر،آأرمعدعم

  قعلغان دذظاسع ظعجابةت قعلعنعدعغان ظىح تىرلىك آعشع توغرعسعدا
ارلعقالر ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن                 ظعمام ظة  همةد، تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قات

مذنداق ظىح تىرلىك آعشع بار، «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 
نعث ن آعشع، روزا تذتقا)نعث قعلغان دذظاسع(ظذالرنعث دذظالعرع قذرذق قايتذرذلمايدذ؛ ظادعل صادعشاه    

دا   ان ؤاقتع تار قعلغ ان دذظاسع (ظعص ع )قعلغ ذحرعغان آعش ذمغا ظ اال  نعث، زذل ان دذظاسع، اهللا تاظ  قعلغ
زذلذمغا ظذحرعغان آعشعنعث قعلغان دذظاسعنع قعيامةت آىنع بذلذتنعث ظىستعضة آأتىرىص ؤة ظذنعثغا            

 قةسةم قعلعمةن، شةآسعز    مئنعث ظعززعتعم بعلةن   : ظاسمانالرنعث ظعشعكلعرع ظئحعلعص مذنداق دةيدذ      
   .»مةن ساثا بعرمذددةتتعن آئيعن بولسعمذ ياردةم قعلعمةن

 * * * * * * *  
 ¨≅ Ïm é& öΝà6 s9 s' s#ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß]sù §9$# 4’ n< Î) öΝä3Í← !$|¡ ÏΣ 4 £èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡ r& uρ Ó¨$t6Ï9 £ßγ©9 3 zΝ Ï= tæ ª!$# 

öΝ à6¯Ρr& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tF øƒ rB öΝà6|¡àΡ r& z>$tG sù öΝä3ø‹ n= tæ $ xtã uρ öΝä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9 $$sù £èδρã Å³≈ t/ (#θäótF ö/$# uρ $ tΒ 
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روزا آئحعلعرعدة ظاياللعرعثالرغا يئقعنحعلعق قعلعش سعلةرضة هاالل قعلعندع، ظذالر سعلةر  

دذر  ىن آعيعم ة ظار (ظىح ذالر سعلةرض ةنع ظ قاندةك عي ة يئصعش يعم بةدةنض ايدذ ؤة آع عص ياش لعش
لعشعص ياشايسعلةر ؤة عيةنع سعلةرمذ ظذالرغا ظار (، سعلةرمذ ظذالر ظىحىن آعيعمسعلةر )يئصعشعدذ

يةنع (اهللا ظأزةثالرنعث ظأزةثالرنع ظالدعغانلعقعثالرنع ). يعم بةدةنضة يئصعشقاندةك يئصعشعسعلةرآع
ذ  .بعلدع) روزا آئحعسعدة يئقعنحعلعق قعلغعنعثالرنع ذل قعلدع، سعلةرنع ظةص اهللا تةؤبةثالرنع قوب

دعر قعلغان يئقعنحعلعق قعلعثالر، اهللا سعلةر ) يةنع ظاياللعرعثالرغا (ظةمدع ظذالرغا . قعلدع ضة تةق
يةنع (تةلةص قعلعثالر، تاآع تاثنعث ظاق يعصع قارا يعصعدعن ظايرعلغانغا ) يةنع صةرزةنتنع(نةرسعنع 

ذثالر، سعلةر مةسجعدتة ) تاث يورذغانغا  دعن آةح آعرضعحة روزا تذت ةثالر، ظعحعثالر، ظان ةدةر ي ق
، ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلماثالر، ظةنة )آىندىز بولسذن، آئحة بولسذن( ظئتعكاصتا ظولتذرغان حئغعثالردا

رعالردذر  ةن حئض ذالر اهللا بةلضعلعض الردذر ( ش ان ظعش ةنظع قعلغ ةنع م ماثالر )ي ذنعثغا يئقعنالش  .، ظ
ساقلعنعشلعرع ظىحىن، اهللا ظايةتلعرعنع ظذالرغا مذشذنداق  )هارام قعلعنغان ظعشالردعن(آعشعلةرنعث 
  .187ذبايان قعلعد

 عغانلعقبولعدععلعرعدة يةص ـ ظعحعش ؤة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة رامعزان ظئينعث آئح
  توغرعسعدا

ذ   ا ب الم دعن    مان عتع ؤة ظعس ان رذخس ذلمانالرغا بولغ ث مذس ث عاهللا تاظاالنع كع نع دةسلةص
ظعسالمنعث دةسلةصكع مةزضعلعدة ظذالرنعث بعرع ظعصتار        . يعنحعلعقنع آأتىرعؤئتعشتذر ع ق دةؤرلعرعدعكع

عثغا يعيعش، ظعحعش ؤة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ناماز خذصتةنضعحة ياآع ظذنعثدعن        قعلسا، ظذن 
قذص بولسعال  ناتتع، قاحان ظذخلعسا ياآع خذصتةن نامعزعنع ظو    عهاالل قعل ظذخالص قالغان حاغقعحة    ذرذن  ب

ة ي   ر نةرس ذنعثغا بع ارام      ئظ تارغعحة ه ع ظعص أتكىزىش ظةتعس عؤةت ظ عي مذناس ش ؤة جعنس يعش، ظعحع
دع قعلعن ان ظع وث ق  . غ ايعتع ح دعن ناه ذالر ظذنعث دعن ظ تع عظان ئس قعلعش ق ه اال. يعنحعلع ، اهللا تاظ

 كةش عرعدة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزى    ؤئتعش ظىحىن رامعزان آئحعل     ىظذالرنعث قعيعنحعلعقعنع آأتىر    
  . رذخسةت قعلدع

هاق ازةب ،ظةبذظعس ع ظ ةرا ظعبن ذ  ب ذ ظةنه ةنلعكع  رةزعيةلاله داق دئض دذ نعث مذن ةت قعلع : نع رعؤاي
ذرذن          تعن ب تار قعلعش ذ ظعص دعن ظ ا، ظان ذتقان بولس اهابعلعرع روزا ت االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ام  ) يةنع ظةتعسع ظعصتار ؤاقتع آئلعص بولغعحة      (ظذخالص قالسا، ظذ شذنعثغا ظوخشاس ؤاقعتقعحة            تاظ
ذتقان ظعدع،  . يئمةيتتع دة تئرعلغذ  زاوظذ شذ رقةيس ظعبنع سةرمة دئضةن ظةنسارع روزا ت ذتقان آىن ت

سئنعث  ) ظذنعثدعن (يئرعدة ظةمضةك قعلعؤاتاتتع، ظعصتار ؤاقتع آةلضةندة ظايالعنعث قئشعغا آئلعص،                 
 . دئدع ،بئرعص ظئلعص آئلعص بعرةي ) ظأيضة(لئكعن مةن ، ياق: قئشعثدا تاظام بارمذ؟ دةص سوردع، ظذ     

ؤاي : الع آئلعص ظذنعث ظذخالص قالغانلعقعنع آأرىص          ظاي . سع آئلعص ظذخالص قالدع   ذظاندعن ظذنعث ظذيق  
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هذشسععزلعنعص ) ظاحلعقتعن(آىن حىش ؤاقتع بولغاندا ظذ   ) ظةتعسع. (ظذخالص قاصسةنغذ؟ دئدع  ! ظعست
ةتتع .آةتتع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ي دعن بذهةقتعكع خةؤةر ص ةت نازعل  .  ظان ذ ظاي ةن ب شذنعث بعل
عرعثالرغا يئقعنحعلعق قعلعش سعلةرضة هاالل قعلعندع، ظذالر سعلةر روزا آئحعلعرعدة ظايالل: بولدع

دذر  ىن آعيعم ة ظار (ظىح ذالر سعلةرض ةنع ظ قاندةك عي ة يئصعش يعم بةدةنض ايدذ ؤة آع عص ياش لعش
لعشعص ياشايسعلةر ؤة عيةنع سعلةرمذ ظذالرغا ظار (، سعلةرمذ ظذالر ظىحىن آعيعمسعلةر )يئصعشعدذ

يةنع (اهللا ظأزةثالرنعث ظأزةثالرنع ظالدعغانلعقعثالرنع ). ك يئصعشعسعلةرآعيعم بةدةنضة يئصعشقاندة
ذ  .بعلدع) روزا آئحعسعدة يئقعنحعلعق قعلغعنعثالرنع ذل قعلدع، سعلةرنع ظةص اهللا تةؤبةثالرنع قوب

دعر قعلغان ) يةنع ظاياللعرعثالرغا (ظةمدع ظذالرغا . قعلدع ة تةق يئقعنحعلعق قعلعثالر، اهللا سعلةرض
يةنع (تةلةص قعلعثالر، تاآع تاثنعث ظاق يعصع قارا يعصعدعن ظايرعلغانغا ) يةنع صةرزةنتنع(نع نةرسع

  .  ظاندعن ظذالر ناهايعتع خذشال بولذشتعقةدةر يةثالر، ظعحعثالر) تاث يورذغانغا
ذخارع، ظعبنع ظعسهاقنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ داق .ظعمام ب ةرانعث مذن  مةن ب

رامعزان ظئينعث روزعسع صةرز بولذص حىشكةندة، ظذالر رامعزاننعث هةممعسعدة      : كعنع ظاثلعدعم دئضةنلع
ة       ارقعل       (رظاياللالرغا يئقعن بارمايتتع، ظةرل ظأزلعرعضة خعيانةت   ) قعجعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ظ

اتتع دع    .قعلعش ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب ةن اهللا تاظ ذنعث بعل أز :  ش ث ظ ةثالرنع اهللا ظأزةثالرنع
اهللا تةؤبةثالرنع قوبذل  .بعلدع) يةنع روزا آئحعسعدة يئقعنحعلعق قعلغعنعثالرنع(ظالدعغانلعقعثالرنع 

  . قعلدع، سعلةرنع ظةصذ قعلدع
ة   ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ذمانعث    ،ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن

دا خ    : قعلعدذ الالر            مذسذلمانالر رامعزان ظايلعرع تةن نامعزعنع ظوقذص بولسا، ظذالرغا ظاي بعلةن بعرضة   ذص
امبولذش  يعشؤة تاظ ارام قعل  يئ تار ؤاقتع آئلعص بولغعحة ه ألىك  ع، ظةتعسع ظعص ر ب دعن بع اتتع، ظان ن

دا خذصتةندعن آئيعن ظايالالرغا يئقعنحعلعق قعلعص قالدع ؤة تاظامالردعن يةص    عمذسذلمانالر رامعزان ظئي  
ار ظعدع           ظذالرن. قالدع ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا     . عث ظعحعدة ظأمةر ظعبنع خةتتابمذ ب

.  شذنعث بعلةن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع       .ظأزلعرعنعث بذ ظعشلعرعنع شعكايةت قعلعص آةلدع      
 غعنعثالرنعيةنع روزا آئحعسعدة يئقعنحعلعق قعل(اهللا ظأزةثالرنعث ظأزةثالرنع ظالدعغانلعقعثالرنع (

) يةنع ظاياللعرعثالرغا(ظةمدع ظذالرغا . اهللا تةؤبةثالرنع قوبذل قعلدع، سعلةرنع ظةصذ قعلدع .بعلدع
ثالر ةت  يئقعنحعلعق قعلع  ظةؤفعيمذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن شذنعثغا ظوخشاش رعؤاي

  . قعلدع
 تةلةص قعلعثالر) يةنع صةرزةنتنع(اهللا سعلةرضة تةقدعر قعلغان نةرسعنع بذ ظايةتنعث مةنعسع 

العمالر مذنداق دةيدذ          العنع         : هةققعدة ساهابعالر ؤة نذرغذنلعغان ظ اهللا تاظاال سعلةرضة تةقدعر قعلغان ب
ثالر ةص قعلع دذ  . تةل داق دةي ةتادة مذن دة ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ة  : ب اال سعلةرض علةر اهللا تاظ س

سلةر  : سةظعد قاتادنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           .  رذخسةتنع تةلةص قعلعثالر    ةتكةنصىتعؤ
  .اهللا تاظاال سعلةرضة هاالل قعلعص بةرضةن نةرسعنع تةلةص قعلعثالر

  سوهذرلذقنعث ظاخعرقع ؤاقتع توغرعسعدا 
 ا عدعن ظايرعلغانغ ارا يعص اق يعصع ق اآع تاثنعث ظ ا(ت اث يورذغانغ ةنع ت ةثالر، ) ي ةدةر ي ق

ث ظةضةر ع يةنع اهللا تاظاال بذ ظايةتتة روزع تذتقان آعشعنآةح آعرضعحة روزا تذتذثالرظعحعثالر، ظاندعن 
ا يةص                    -خالعسا، رامعزان آئحعللعرع، آئحعنعث قاراثغذلعقع تىضةص تاث سىزىلضعحة بولغان ظارعلعقت
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ان         دعغانلعقعنع باي كة بولع عؤةت ظأتكىزىش عي مذناس ة جعنس عرعكع ظايةتت دعن ظعلض ش ؤة بذنعث  ظعحع
  . قعلدع

ةدةر دة      ا ق عدعن ظايرعلغانغ ارا يعص ص ق اق يع ذنع ظ ذرظان ب دع ق ان قعل ذنعث  . ص باي دعن ب ظان
  .  دئضةن سأزع بعلةن حىشةندىردعتاآع تاثنعثكسعز بولغان يئرعنع ظذنعث عنعحىش

ارا :  سةهل ظعبنع سةظعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ،ظعمام بذخارع  ظاق يعصع ق
ةثالر، ظعحعثالر يعصعدعن اآع تاثنعث  دئضةن ظايةت حىشىص      ظايرعلغانغا قةدةر ي  دئضةن ظايةت   ت

حىشكعحة آعشعلةر روزا تذتماقحع بولسا، ظأزلعرعنعث ظعككع صذتعغا ظاق يعص بعلةن قارا يعصنع باغالص 
ةيتتع  ام ي ة تاظ ورذق بولغذح ىدةك ي ةرق ظئتةلعض نع ص ذ ظعككعس ذص ظ اال . قوي دعن اهللا تاظ اآع ظان ت

آئحة بعلةن ) ظاق يعص بعلةن قارايعص دئضةن سأزدعن(ظاندعن ظذالر .  دئضةن ظايةتنع حىشىردعتاثنعث
  . آىندىزنعث آأزدة تذتذلغانلعقعنع بعلدع

أزعنع    (ظةدعي  : ظعمام بذخارع، شةظبعيدعن ظةدعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        يةنع ظ
ةآحع ةن ق  ) دئم اق يعص بعل نظ ئلعص ارا يعص دع ع ظ ذص قوي دا قوي قا    . يئنع ع يعص ذ ظعكك ع ظ ر آىن ذ بع ظ
 ظذ ظعككع يعص ظايرعلغذحة يةي       .لةندذرضعلع بولمعدع صةرقظذ ظعككع يعصنع بعرسع بعرسعدعن      . قارعدع

ظع  : دئسة آىن حعقعص قاالتتع شىنعث ظىحىن ظةتتعضةندعال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا بئرعص    
ةيغةمبعرع  ث ص ا   !اهللا نع تذقذمنعث يئنعغ ةن ياس ص ق( م عنع    ويع نعث رةثض ةن يعص انتعم م ذص قويغ ي

ةرق ةن ،لةندىرةلمعدعمص داق قعلعم ورعدع) ؟ قان االم .دةص س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص   «:  ص اق يع ةر ظ ظةض
ئنعث ياستذق     داقتا س ا، ظذن ان بولس دا بولغ تذقذثنعث يئنع ارا يعص ياس ةن ق ةث ذبعل ةن آ  »ث نئمعدئض

  . دئدع
ظع اهللا نعث   «: ظةدعي مةن  :  ظةدعي ظعبنع هاتةمدعن يةنة مذنداق رعؤايةت قعلعدذ      ،ارعظعمام بذخ 

يعصمذ؟ دةص  ) يهةقعقع (ظذ ظعككعسع   ) ظايرعلعشع دئضةن نئمة   ( ظاق يعصنعث قارايعصتعن    !صةيغةمبعرع
ور االم . معدعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةقعقع «: ص عنع ه ذ ظعككعس ةن ظ ص دةص  يظةضةرس ال يع ع ت  ظعكك

يةنع ظذ ظعككعسع    (ظذ ظذنداق بولماستعن    . )1(ةن بولساث، شةآسعز سئنعث ضةدعنعث آةثكةن      حىشةنض
  . دئدع»بةلكع آئحعنعث قاراثغذلعقع بعلةن آىندىزنعث ظاقلعقعدذر) ظعككع دانة يعص بولماستعن

  سوهذرلذقنعث ظةؤزةللعكع ؤة ظذنعث ؤاقتع توغرعسعدا
يعشنعث ياخشع   ئة يول قويغانلعقع سوهذرلذق ي       ظعحعشك  -اهللا تاظاالنعث تاث ظاتقذحعلعك يةص      

يعش اهللا تاظاال رذخسةت قعلعص بةرضةن ظعشالردعندذر،    ئحىنكع، سوهذرلذق ي . ظعكةنلعكعنعث صاآعتعدذر 
 شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر    .ش ياخشعدذر ع نع قوبذل قعلعص ظذنعثغا ظةمةل قعل         عاهللا تاظاالنعث رذخسعت   

االم  علةرنع(ظةلةيهعسس وهذرلذق) آعش ةن ئ يس داق دئض دىرىص مذن كة رعغبةتلةن علةر «: يعش س
   .» سوهذرلذقتا بةرعكةت بار،سوهذرلذق يةثالر

ةمر ام مذسلعم، ظ داق    ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذدعن ص ظعبنع ظاس رةزعيةلالهذ ظةنه
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي عنعث  «: دئض ث روزعس ةهلع آعتابنع ةن ظ ز بعل ث روزعمع عز بعزنع شةآس

  . )2(»يعشتذرئرعلعقعدعكع صةرق، سوهذرلذق يظا

                                                 
  . آحعيةنع ياستذقعث ظذفذق سئغعدعغان دةرعجعدة آةثكةن دئمة) 1(
 .مةي روزا تذتعدذئمعز، ظذالر سوهذرلذق يعبعز سوهذرلذق يةص روزا تذت) 2(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 294                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةظع   ةد، ظةبذس ام ظةهم ةت     دظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن ص
دذ ةن بولسعمذ سوهذرلذق    ئسوهذرلذق ي«: قعلع ى ظعحعش بعل ذم س ر يذت ذر، سعلةر بع يعش بةرعكةتت

قعلعدذ ؤة صةرعشتعلةر ظذنعث ضذناهعنعث آةحىرىم ضىحعلةرضة اهللا تاظاال رةهمةت ئقعلعثالر، سوهذرلذق ي
  . »نعشعنع تعلةيدذعلعق

عمذ ضةنلةرنعث قاتارعدعن بولذش ظىحىن بعر يذتذم سذ بعلةن بولس  ئبذنعثدعن باشقا سوهذرلذق ي  
يعشنعث ئبذنعثدعن سوهذرلذق ي (.رعدعغان نذرغذنلعغان هةدعسلةر بارىسوهذرلذق قعلعشقا رعغبةتلةند

سوهذرلذقنع تاث سىزىلضعلع باشلعغان ؤاقعتقعحة آئحعكتىرىص         ). رىؤاالاليمعزأعنع آ ياخشع ظعكةنلعك 
  . يعش مذستةهةبتذرئي

ابعتنعث         ع س د ظعبن العكتعن زةي ع م ذ ظعبن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله لعم، ظةن ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم
هذرلذق يةص بولذص بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة سو: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

) نامازنعث(مةن زةيتتعن   : ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع     . ظاندعن ناماز بامداتنع ظوقذدذق    
ار   دا قانحعلعك ؤاقعت ب ةن سوهذرلذقنعث ظارعلعقع ةزعنع بعل ةت   ظ ةللعك ظاي ذ ظ ظعدع دةص سورعدعم؟ ظ

دع   ( ار ظع ت ب ذحعلعك ؤاقع ةردع ) ظوقذغ اؤاب ب ذنلعغان س . دةص ج ذ نذرغ اهابعلةر ؤة تابعظعنالرنعثم
  . سة بولعدذ دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعئسوهذرلذقنع تاث ظئتعشقا يئقعن ي

داق    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ةنهادعن ص ذ ظ ذخارع ؤة مذسلعم ظاظعشة رةزعيةلاله ام ب ظعم
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي علةرنع  «: دئض ةزعنع س ث ظ وهذرلذق يثبعاللنع عثالردئ س ةص يعش عن حةآل

دذ  . قويمعسذن ةزان ظئيتع ذرذن ظ اث يذرذشتعن ب ذ ت ذمنعث  . حىنكع، ظ دعن سعلةر ظعبنع ظذممذمةآت ظان
  . »دذمايظعحعثالر، ظذ تاث سىزىلمعضعحة ظةزان ظئيتـ ظةزان ظئيتقانلعقعنع ظاثلعغذحة يةص 

د  االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعن ص ةلقنعث ظاتعس ع ت ةيس ظعبن ةد، ق ام ظةهم اق ظعم
عدعكع ظذزذنعغا سوزذلغان       «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    تاث سىزىلىش دئضةن، ظاسماننعث ظةتراص

ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعنعث رعؤايعتعدة       . توغرعسعغا آةتكةن ظاقعلعقتذر     ) ظذ (ظةمةس، بةلكع     ) ظاقلعق(
دع داق دةص آةل عز  : مذن علةرنع ظئض ثالر، س ةص ظعحع علةر ي عغا(س ةنع ظذزذنعس اقلعق آةتك) ي ةن ظ
) يةنع توغرعسعغا آةتكةن ظاقلعقنع آأرضعحة(غذحة  سعلةرضة قعزعللعق توغرا قعلعن.حةآلةص قويمعسذن

   .ظعحعثالرـ يةص 
قذزذص قالغان آعشعنعث روزا تذتذشعنعث دذرذس بولعدعغانلعقع لذق هالعتعدة تاث ظاتذبنذج

  توغرعسعدا
ىن  ع ظىح ان آعش ذتماقحع بولغ ث روزا ت ةص اهللا تاظاالنع عؤةت -ي عي مذناس نع ؤة جعنس  ظعحعش

ظأتكىزىشنع تاث يورذغعحة رذخسةت قعلغانلعقع، بعر آعشع جذنذبلذق هالةتتة تاث ظاتقذزذص قالسا              
اآعتعدذر   دعغانلعقعنعث ص ذص روزعسعنع تذتعؤةرسة دذرذس بولع املعرع،  . يذيذن ةبنعث ظعم أت مةزه ذ ت ب

  . شعدذرعالرنعث آأزقارساندعكع ظالعم سةلةص ؤة خةلةصلةردعن بولغان آأص
بذتوغرعسعدا ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظاظعشة ؤة ظذممذسةلةمة رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق        

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي عؤةت      : دئض عي مذناس ةس، جعنس دعن ظةم االم ظئهتعالم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ظعمام  . يذنذص روزعسعنع تذتعؤئرةتتع      ظاندعن يذ   .ظأتكىزضةنلعكتعن جذنذبلذق هالعتعدة تاث ظاتقذزاتتع    
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دع     داق دةص آةل دة مذن ان رعؤايعتع ةنهادعن قعلغ ذ ظ ةلةمة رةزعيةلاله ذ س لعمنعث ظذمم ذخارع ؤة مذس : ب
  . ظاندعن روزا تذتاتتع قازاسعنع قعلمايتتع

بعر آعشع   : ظعمام مذسلعم ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             
ةيغةمبعرع ): مبةر ظةلةيهعسساالمدعنصةيغة (  مةن جذنذبلذق هالعتعدة نامازنعث ؤاقتع   !ظع اهللا نعث ص

دذ   رعص قالع دذ   (آع رعص قالع ع آع ث ؤاقت دات نامعزعنع ةنع بام وردع  ) ي ةن؟ دةص س ةن روزا تذتامدعم  .م
تع   ؤاقنعث ) يةنع بامدات نامعزع   (مئنعثمذ جذنذبلذق هالعتعمدة ناماز     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ذ روزا تذت دذ، مةنم رعص قالع ذعآع دع»مةنغ ذ.  دئ دعن ظ ةيغةمبعرع: ظان ث ص ع اهللا نع ة !ظ ةن بعزض  س
ذناهعثنع آةحىرعؤةتكةن تذرسا   ارلعق ض اال سئنعث ظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع ب  ؟ظوخشعمايسةن، اهللا تاظ

اهللا تاظاالدعن سعلةردعن اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئدع
عراق          علةردعن ياخش نع س ةقؤادارلعق قعلعش ةن ؤة ت ارزذ قعلعم ةك ظ عمنع ب دعغان بولذش ةآرةك قورقع ب

  .  دئدع»بعلعمةن
  آىننعث آعرعص آئتعشع بعلةن روزعنعث تىضةص ظعصتارنعث باشلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

ظاندعن آةح آعرضعحة روزا تذتذثالرعظةتنعث هأآمع بويعحة آىننعث آعرعص  يةنع بذ ظايةت شةر
دذ      عتعص بئرع ع آأرس نعث الزعملعقعن تار قعلعش ةن ظعص ع بعل ةر    . آئتعش لعم ظأم ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه داق رةزعيةلاله ةنلعكعمذن دذ نعدئض ةت قعلع ةر «:  رعؤاي ظةض
قعلعص آةتسة، روزا تذتقان آعشع ذ تةرةصتعن آةينعنع آئحة بذتةرةصتعن ظالدعنع قعلعص آةلسة، آىندىز ب

  . »قذم ظعصتار قعلعشع آئرةكوح
ةظعد  ع س ةهل ظعبن ذس ذ ظةنه ةنلعكعنع   رةزعيةلاله داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

  . »دذرعغان بولسعال، ظذالر ياخشعلعقتعآعشعلةر ظعصتار قعلعشقا ظالدعر«: رعؤايةت قعلعدذ
ةد،   ام ظةهم ة   ظعم ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله داق  يغةظةب االمنعث مذن مبةر ظةلةيهعسس

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دع «: دئض داق دئ اال مذن دعن  : اهللا تاظ دعلعرعمنعث ظعحع ا بةن عز ماث شةآس
  .)1(»غعنعدذرعياخشع آأرىلعدعغعنع ظعصتار قعلعشقا ظالدعر

  روزعنع ظذالص تذتذشتعن حةآلةش توغرعسعدا
دا ظعصتار ؤة سوهذرلذق قعلماي       سوهذرلذق  ؤة ظعصتار قعلعش ياخشع بولغانلعقع ظىحىن، ظارعلعق

  . ظعككع آىننع ظذالصال روزا تذتذشتعن حةآلعضةن نذرغذنلعغان هةدعسلةر بار
داق   االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم ظعم

 !ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع: ساهابعالر. »سعلةر روزعنع ظذالص تذتماثالر «:دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ةنغذ   ذالص تذتذدعكةنس ةن ظ دع؟س االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن  «: ص ة(م ة  ) بذجةهةتت سعلةرض

ام بعرعدذ ؤة سذ           .  دئدع »بئرعدذ  ظوخشعمايمةن، مةن آئحعسع ياتسام ماثا مئنعث صةرؤةردعضارعم تاظ
ساهابعالر شذنعثدعن آئيعنمذ روزعنع ظذالص تذتذشتعن       : ةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ  ظةبذهىرةيرة رةزعي 

ةن بعللة ظعككع آئحة   ذالر بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ دعن ص ذالص -يانمعدع، ظان دىز روزعنع ظ  آىن
                                                 

دذ،                      ) 1( ا بولماي ذص قالس ةيدا بول ةنحة ص ةن حىش ذدةك دئض ا بولغ تار قعلس ذرذن ظعص بذنعثدعن ظعصتارغا ظالدعرساق ياخشع ظعكةن دةص آىن آعرعص آئتعشتعن ب
ةقعقع           ظعصتارغا ظالدعراش دئضةن آىن آعرعص بولسعمذ، ظ   ىن ه ةي آ ا آئحعكتىرم ةر ظىحىن ظارقعغ قا غةرةزل اآع باش أرىص قعلعش ي ذز آ رعص  يعصتارنع يذلت  آع

  .آةتكةن هامانال ظعصتار قعلعش دئضةن بولعدذ
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دع  اينع آأرىص قال ذالر يئثع ظ دعن ظ ذتتع، ظان ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ت دعن ص ةر ظاينع«: ظان ث ظةض
  . )1( دئدع»، ظاؤذتاتتعم)ظذالص روزا تذتذشنع(حعقعشع آئحعككةن بولسا 

االمغا ب  ور( ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ذالص تذتقان ع ظ ةنئزعن ةك ) رعلض ةنعؤع  -يئم ةك م  ظعحم
 بولعدعغان بولسا، روزعنع ظذالص     ي ظعحمةك هةقعقع  -جةهةتتعكع يئمةك ظعحمةآتذر، ظةضةر ظذ يئمةك          

سة آىن آعرعص آةتكةندعن آئيعن ر آعشع روزعنع ظذالشنع ياخشع آأرظةضةر بع. يدذسابالنمائتذتقذحع ه
دذ،        ة بولع ة يعمعس رةر نةرس ة بع وهذر ؤاقتعغعح اي س تار قعلم ع    (ظعص ان آعش ذلعماقحع بولغ ع ظ رذزعن

  ). بىضىننعث سوهذرعدعن باشالص ظةتعنعث سوهذرعغعحة ظذلعسذن
ذدرع    ةد خ ة ظةبذظةس ذ هةقت ذ ظةنب ذ رةزعيةلاله االم ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق  ص نعث مذن

سعلةر روزعنع ظذالص تذتماثالر، سعلةردعن قايسعثالر روزعنع ظذالشنع      «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
.  دئدع ؟ سةن ظذاليدعكةنسةنغذ   !ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع      : ظذالر . »خالعسا سوهذر ؤاقتعغعحة ظذلعسذن   

خشعمايمةن، مةن آئحعدة ياتسام ماثا تاظام   وسعلةرضة ظ ) هةتتةبذجة(مةن  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
  . دئدع»بار) زات(دعغان ؤة سذ بئرعدعغان عبئر

  ظئتعكاصنعث هأآىملعرع توغرعسعدا
ظذالرغا )آىندىز بولسذن، آئحة بولسذن( سعلةر مةسجعدتة ظئتعكاصتا ظولتذرغان حئغعثالردا ،

اثالر ق قعلم ع ظةبذتةليئقعنحعلع ةلع ظعبن ة  ظ ذمانعثه ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب داق ظعبن  مذن
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذن        : دئض دا بولس قا حاغ دعن باش اآع رامعزان ذن ي دا بولس ةت رامعزان ذ ظاي ب

اآع      دة ي ذنعثغا آئحع اال ظ ذص، اهللا تاظ ةن بول دة آةلض ع هةققع ذرغان آعش تا ظولت حعتتة ظئتعكاص مةس
  .  بولغعحة ظايالعغا يئقعنلعشعشنع هارام قعلدعآىندىزدة بولسذن ظئتعكاصنع تىضعتعص

ضعرع ظئتعكاص قعلغان آعشع، خالعسا مةسحعتتعن حعقعص ظايالعغا            ظعل: زةههاك مذنداق دةيدذ  
ذرغان : يئقعن آئلةتتع، ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع   تا ظولت سعلةر مةسجعدتة ظئتعكاص

اثالر )سذنآىندىز بولسذن، آئحة بول ( حئغعثالردا  يةنع سعلةر ظذالرغا    ، ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلم
  . مةسحعتتة ياآع مةسحعتتعن باشقا يةردة ظئتعكاص قعلعص تذرغان ؤاقتعثالردا يئقعنالشماثالر

دذ  ةت قعلع داق رعؤاي ارلعقالر مذن ةتادة قات ان  : مذجاهعد ؤة ق ذرذن مةسحعتتة ظئتعكاص قعلعؤاتق ب
  . قةدةر خالعسا سعرتقا حعقعص ظاياللعرعغا يئقعن آئلةتتع ظايةت حىشكةنضة ذآعشعلةر مذش

العمالر ظئتعكاص ق ىتىن ظ دا ظايالعغا لعص ذرغان ؤاقتع غان آعشعنعث مةسحعتتة ظئتعكاص قعلعص ت
دع عنعيئقعنلعشعش عدا بعرلعككة آةل اراملعقع توغرعس اآع   . ث ه ذ هاجةت قعلعشقا ظوخشاش ي ةر ظ ظةض

 شذ هاجعتعنع تىضعتعص بولعدعغان  ظأيعدةت ظىحىن ظأيضة بارسا، ظعحعشكة ظوخشاش زأرىرعية-يعش ئي
العنع سأيعدعغان ؤة قذحاقاليدعغان ظعشالرنع     . شع دذرذس ظةمةس   ذؤاقعتتعن ظارتذق ظأيدة تذر     مذظذ ظاي

ذ ظئت  رةك، ظ لعقع آئ ؤئتعص      عقعلماس دا آئتع دذ، يول ش قعلماي داق ظع قا هئحقان تعن باش اص قعلعش ك
. ظةمما آئسةل يوقلعغعلع بعراؤنعث ظأيعضة آعرسة بولمايدذ. دا سورعسا بولعدذآئسةلنعث ظةهؤالعنع يول

دا ياآع                اهللا تاظاالنعث ظئتعكاصنع روزا تذتذشنع بايان قعلعص بولغاندعن آئيعن آةلتىرىشع، روزا تذتقان
   . مةزمذنعنع ظعصادعلةيدذ ظةسكةرتعش ؤة تةؤسعية قعلعش رامعزان ظئينعث ظاخعرعدا ظئتعكاص قعلعشقا

                                                 
ىن ق    ) 1( ع آ ة ظعكك ا، يةن ان بولس ص قالمعغ اي حعقع ةنع ظ اقحع ظ     وي عتعص قويم لعكعنع آأرس ادعر ظةمةس قا ق ذالص تذتذش ع ظ ذالرنعث روزعن ذص ظ دعش . ع

تعن ت      ذالص تذتذش ع ظ اهابعالرنع روزعن االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص الردعن         وس اس ظعش ة خ ذش ظأزعض ذالص تذت ع ظ ذتقانلعقع روزعن ذالص ت ذالرنعث ظ ص ظ
  . دذعظعكةنلعكعنع ؤة ظذنعثغا قادعر ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص بئر
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غان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤاصات  عنظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعل    
ات بولغان  ذرغانلعقع، ؤاص تا ظولت دة ظئتعكاص ون آىنع اخعرقع ظ ذنعث دعنبولغعحة رامعزاننعث ظ يعن ظ  آئ

ان قعلعندع  ذرغانلعقع باي تا ظولت دا م. ظاياللعرعنعث ظئتعكاص دذ هةدعس آعتابلعرع ان قعلعنع داق باي : ذن
اتتع          الع  (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةسحعتتة ظئتعكاص قعلعؤات يةينعنعث قعزع سةفعية    ىه) ظذنعث ظاي

تع   اظةت سأزلةش رةر س ةن بع االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص دع، ظ وقالص آةل ذنع ي ة ،ظ دعن ظأيض  ظان
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع    .ظعدع قايتعشع ظىحىن ظورنعدعن تذردع، ظذحاغدا آئحة بولذص قالغان          

ةدعن     أيع م ذنعث ظ ذردع، ظ ىن ت ذش ظىح رعص قوي ئلعص بئ ة ظ ع   عظأيعض امة ظعبن دعكع ظذس ر حئتع نعث بع
رعدع، ظذ   غا ظةنسارعالردعن ظعككع آعشع ظذح زةيدنعث قورذسعدا ظعدع، يولدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ةيغةمبةر ظةلةي   ع ص ع آعش أرىص ظ ظعكك االمنع آ دع هعسس دعراص ماث ةيغةمبةر    ،ال ة ص ر رعؤايةتت ة بع  يةن
دعغا ظالدع       أزلعرعنع دال ا قعلعص ظ  ،ظةلةيهعسساالم ظايالع بعلةن بعللة بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن هاي

دع ة. دةص آةل ذ ظعككعسعض االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع «: ص ةينعنعث قع ذ هذي دعرعماثالر ب ظال
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا : ع ، ظاندعن ظذ ظعككعسع   دئد »)يةنع بذ مئنعث ظايالعم   (سةفعية

شىبهعسعزآع، «: دئيعشتع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   “ سذبهانةلاله ”دئضةن سأزعدعن هةيران قئلعص     
ان        ا يام علةرنعث دعللعرعثالرغ ةيتاننعث س ةن ش دذ، م دا ظاقع ان تومذرلعرع عنعث ق ادةم بالعس ةيتان ظ ش

  .  دئدع»ن قورقعمةنضذمان سئلعص قئلعشعدع
دذ  داق دةي ام شافعظعي مذن ان   : ظعم رةر يام ةردة ظذظعككعسعنع بع ذ ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ب ص

صاك ) ظأزعنعث(ضذمانغا حىشىص قالمعسذن دةص تأهمةت بولذص قئلعش ظئهتعمالع بار ظذرذندا ظذنعثدعن 
غةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بعرةر  ظذ ظعككعسع صةي.ص قويذشنع خالعدعىرىظعكةنلعكعنع ظىممعتعضة بعلد  

  . دعغان آعشعلةر ظعدععظعشنع ضذمان قعلعشتعن اهللا تاظاالدعن قورق
دا ( اص قعلعؤاتقان عؤةت     ) ظئتعك عي مذناس اآع جعنس ذحاقالش ي اآع ق أيىش ي عنع س ال آعش ظاي

 ظةمما بعرةر نةرسعنع سذنذص بئرعش ياآع ظئلعش دذرذس        .ظأتكىزىشلةرنعث هةممعسع دذرذس ظةمةس   
  . ولعدذب

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بئشعنع    : بذ هةقتة ظاظعشةنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ           
ياتتعم، ظذ ظأيضة ظأزعنعث و هالعتعدة تذرذص حئحعنع تاراص قعكزلعماثا يئقعن قعلعص بعرةتتع مةن هةي     

ؤاتقان ؤاقتع بولذشع   بذ ظاظعشةنعث ظئتعكاص قعلع   : (ظاظعشة مذنداق دئدع  . هاجعتع ظىحىنال آعرةتتع   
  . آئسةل ظأيدة بولسا، مةن آئتعؤئتعص ظذنعثدعن ظةهؤال سورايتتعم) مذمكعن
ظةنة شذالر اهللا بةلضعلعضةن حئضرعالردذر  يةنع بعز بايان قعلغان ؤة صةرز قعلغان روزا ؤة ظذنعث

دا قاحان      ام يةص، قاحان    هأآىملعرع، ظذنعثدا قعلعشقا يول قويغان ؤة حةآلعضةن نةرسة روزا تذتقان  تاظ
ا ان  شتوخت ان قعلغ أزع باي ةن ؤة ظ ذص بةرض ول قوي ث ي ةتلةر اهللا تاظاالنع دعكع رذخس ذنعث ظعحع  ؤة ظ

  . هأآىملعرعدذر، سعلةر ظذنعثدعن هالقعص آةتمةثالر
 ذالرغا  )هارام قعلعنغان ظعشالردعن (آعشعلةرنعث ساقلعنعشلعرع ظىحىن، اهللا ظايةتلعرعنع ظ

ان قعل  ةنع ظعنسانالرنعث قانداق يول تئصعشع ؤة قانداق بويسذنذشنع بعلعش   عدذ مذشذنداق باي  ع ي
) ظعبادةتلةرنعث ياآع صةرزلةرنعث  (ظىحىن خذددع روزا ؤة ظذنعث هأآىملعرعنع بايان قعلغاندةك، باشقا         

  . معز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث تعلع ظارقعلعق بايان قعلعدذعهأآىملعرعنع بعزنعث صةيغةمبعر
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نذرعغا  ) ظعماننعث (قاراثغذلذقعدعن   ) آذفرعنعث (سعلةرنع :  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      اظاالتاهللا  
دع، اهللا شةك     ل قعل ةرنع نازع ةن ظايةتل ة رذش ىن، اهللا بةندعسعض رعش ظىح ة  -حعقع عز سعلةرض  شىبهعس

  . ))1رمةرهةمةتلعكتذر، ناهايعتع مئهرعباندذ
 * * * * * * *  

 Ÿω uρ (# ûθè= ä. ù' s? Νä3s9 üθ øΒ r& Ν ä3sΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰è? uρ !$yγ Î/ ’ n< Î) ÏΘ$¤6çt ù: $# (#θè= à2ù' tG Ï9 $Z)ƒÍsù ôÏiΒ ÉΑ üθ øΒ r& 

Ä¨$̈Ψ9$# ÉΟ øO M}$$ Î/ óΟ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∇∇∪  
ذرذص آعشعلةرنعث بعر قعسعم -بعر  ةؤالماثالر، بعلعص ت اللعرعنع ناهةق ي  بعرعثالرنعث م

  .188ؤئلعش ظىحىن هاآعمالرغا، صارا بةرمةثالرماللعرعنع زذلذم بعلةن ية
  صارعخورلذقنعث هاراملعقع توغرعسعدا

ة   ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ذمانعثظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن
مال ظعضعسعنعث    ) لئكعن(بعر آعشعنعث ظىستعدة باشقا بعر آعشعنعث مئلع بار،         ) ظايةت(بذ  : قعلعدذ
شذنعث بعلةن مال ظالغذحع ظذ      ظذ مالنعث ظذ آعشعنعث ظىستعدة ظعكةنلعكعضة هأججعتع يوق،       دا  قولع
ضةن آعشعنعث ضذناهكار    ئؤة هارام ي ) تةرةصتة ظعكةنلعكعنع  ظذنعث قارشع   ( تئنعؤئلعص، هةق     لدعنما

عد   ع توغرعس ان آعش ا بارغ ث يئنعغ ىن هاآعمالرنع عش ظىح ذرذص، دةؤالعش ص ت دعغانلعقعنع بعلع ا بولع
  . حىشكةندذر

شذنعثدةك مذجاهعد، سةظعد ظعبنع جذبةير، ظعكرعمة، هةسةن، قةتادة، سذددع، مذقاتعل ظعبنع        
: هةييان ؤة ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم قاتارلعقالرنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ        

  .عغعنغانلعقعثنع بعلعص تذرذص دةؤاالشمسةن ظأزةثنعث زذلذم قعل
  نعث هأآمعنعث هااللنع هارام ؤة هارامنع هاالل قعاللمايدعغانلعقع توغرعسعداقازع

االمنعث         ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهادعن ص ذ ظ ةلةمة رةزعيةلاله ذ س لعم ظذمم ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ص ق «: مذن ث       وبعلع ادةم، مئنع اش ظ ة ظوخش ذ سعلةرض ذثالر مةنم ي

 آئلعدذ، سعلةرنعث بةزعثالر بةزعثالردعن هأججةت آةلتىرىشكة ظذستعراق بولذشعثالر   قئشعمغا دةؤاضةر 
اراص (مذمكعن، مةن    مةن بعر آعشعضة بعر مذسذلماننعث   . هأآىم قعلعمةن  ) آةلتىرضةن هأججعتعضة ق

  . »هةققعنع بذيرذص بةرسةم، ظذنع ظالسذن ياآع قويذص قويسذن، ظذ جةزمةن ظوتنعث بعر صارحعسعدذر
ذ ظ ثب ةدعس هاآعمنع ةت ؤة ه دعن  اي لعدعكع هأآمع عنع ظةس ر نةرس أآمع بع  ه
يدعغانلعقعنع بعلدىرعدذ، بعر ظعش ظةسلعدة هارام بولسا ظذنع هاالل قعاللمايدذ، هاالل     ةتةلمئظأزضةرتعؤ

دذ   ارام قعاللماي ذنع ه ا ظ اآعم. بولس أآ  ه اراص ه عرتعغا ق عنعث س ر نةرس دذر ىم بع قا بذيرذلغان .  قعلعش
معضة ظذيغذن آةلسة ياخشعدذر،      هأآمع نةرسعنعث ظةسلعدعكع هأآ    عرعغا قاراص حعقارغان    ظذنعث تاشق 

ا   داق بولمعس ةر ظذن ا     (ظةض ان بولس أآىم قعلغ االل دةص ه اراص ه قعرعغا ق عنعث تاش ذ نةرس ةنع ظ  ،ي
ا    ان بولس ارام بولغ ة ه ذ نةرس ة ظ انلعقع    ) ظةمةلعيةتت ةت قعلغ عنع تئصعشنع نعي ذنعث توغرعس اآعم ظ ه

                                                 
   . ـ ظايةت9سىرة هةدعد ) 1(
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دذ ظىحىن  ذنعثغا ساؤاب بولع االل آأرسةتكةن  . (ظ ارامنع ه ذ نةرسعنع ساختا قعلعص ه ةر ) ظ هعيلعض
  . ضذناهكار بولعدذ

 ذرذص آعشعلةرنعث بعر قعسعم -بعر  بعرعثالرنعث ماللعرعنع ناهةق يةؤالماثالر، بعلعص ت
ةثالر ارا بةرم ا، ص ةؤئلعش ظىحىن هاآعمالرغ ةن ي ذم بعل اللعرعنع زذل ةنع سعلةر دةم ان  ي ؤا قعلعؤاتق

علةر  ذرذص دةؤالعشامس ص ت ةقلعقعنع بعلع عنعث ناه ان نةرس ة قعلعؤاتق أزلعرعثالردا مذبالعغ ةتادة . س ق
مع ساثا هارامنع هاالل قعلعص علعص قويغعن، شةآسعز قازعنعث هأآب! ظع ظادةم بالعسع: مذنداق دةيدذ

عالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعغا قاراص قازعمذ آأرضةن ؤة ضذؤاهح  . بةرمةيدذ، ناهةقنع هةق قعلعص بةرمةيدذ    
دذ  أآىم حعقعرع ذ .ه عدعغانظذم ةم ، خاتالعش دعغان ظادةم  ه وغرا ظعش قعلع ذثبعلعص . دذر ت ر قوي الر بع

هةققع بعلةن هأآىم قعلعنغان بولسا، ظذنعث دةؤا ظعشعنع اهللا تاظاال قعيامةت آىنع ) آعشعنعث(آعشعضة 
ذم   ئلعص زذل ئلعص آ ة ظ ر يةرض نع بع ذ ظعككعس كةن ظ ذحع ظعرعش ذم قعلغ ذدذنيادا زذل ذحعغا ب قعلعنغ

   .ظئلعص بئرعش ظارقعلعق بذ دةؤانعث ظاخعرعنع تاماماليدذ) ساؤابعنع(نع عنةرسعدعن ياخشعراق نةرس
 * * * * * * *  

 * y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ Çtã Ï'©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï%¨uθtΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ys ø9$# uρ 3 }§øŠs9 uρ •É9 ø9 $# β r'Î/ (#θè?ù' s? šVθãŠç6 ø9 $#  ÏΒ 
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يةنع ظاينعث آعحعك حعقعص حوثعيعدعغانلعقع، (سةندعن يئثع حعققان ظاي !) ظع مذهةممةد(

دع  دعن آعحعكلةي عدذ، ) غانلعقعظان ذق سورعش ذالرغا(توغرذل ع، ) ظ علةرنعث «ظئيتقعنك ذ آعش ظ
ارلعق -تعرعكحعلعك، سودا ( ئحعش قات ز ظ ذش، ظئغع ة، روزا تذت ظعشالرنعث ؤة )  سئتعق، مذظامعل

دعكع ظئهرام جاهعلعيةت دةؤرعدة قعلغعنعثالردةك . (»هةجنعث ؤاقعتلعرعنع هئسابلعشع ظىحىندذر 
نعث ظةمرعضة  اهللا. (آعرعش ياخشعلعققا ياتمايدذ) تأشىك ظئحعص(رقعسعدعن ظأيلةرنعث ظا) حئغعثالردا

دعكع حئغعثالردا ظئهرام . (دذر )ظعضعسع(قورققان ظادةم ياخشع ظةمةل ) مذخالعص ظعش قعلعشتعن 
ظأيلةرنعث دةرؤازعلعرعدعن آعرعثالر، بةختكة ظئرعشعشثالر ظىحىن اهللا غا تةقؤادارلعق ) ظادةتتعكعدةك

  . 189قعلعثالر
  يئثع حعققان ظاي هةققعدعكع سوظال توغرعسعدا

آعشعلةر  :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   ظةؤفعي،  
ظع (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن يئثع حعققان ظاي توغرعسعدا سوراشتع، ظاندعن بذظايةت حىشتع                    

ا !) مذهةممةد ان ظ دعن (ي سةندعن يئثع حعقق دعغانلعقع، ظان ةنع ظاينعث آعحعك حعقعص حوثعيع ي
تعرعكحعلعك، (ظذ آعشعلةرنعث «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا(توغرذلذق سورعشعدذ، ) آعحعكلةيدعغانلعقع

ظعشالرنعث ؤة هةجنعث ؤاقعتلعرعنع )  سئتعق، مذظامعلة، روزا تذتذش، ظئغعز ظئحعش قاتارلعق- سودا
دعندعكع قةرزلعرعنع بئرعش ؤاقتعنع، رالر ظايالر بعلةن ظأزلعرعنعث ضة يةنع ظذ»هئسابلعشع ظىحىندذر

  . ظاياللعرعنعث ظعددعتعنع ؤة هةجلعرعنعث ؤاقتعنع بعلعدذ
ةت   ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةردعن ص ع ظأم دذرازاق، ظعبن ظاب

دعغان، تعجارةت قعلعدعغان،    ي  زعراظةت تئرع  اهللا تاظاال يئثع حعققان ظاينع آعشعلةر ظأزلعرعنعث      : قعلعدذ
ص     ابلعؤالعدعغان قعلع ص هئس ع بعلع ةجلعرعنعث ؤاقعتلعرعن دعغان ؤة ه ددعتعنع بعلع ث ظع ظاياللعرعنع
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تعثالر عشذثا سعلةر ظاينعث بئشعدا ظذنع آأرىص روزا تذتذثالر ؤة ظذنع آأرىص رامعزاننع تىض           . بةردع 
 ظةضةر هاؤا بذلذتلذق    .) ظوقذص رامعزاننع ظاياغالشتذرذثالر   روزا تذتذشنع توختعتعص هئيت نامعزعنع    (

  .بولذص قالسا، سعلةر ظوتتذز آىننع تولذق توشقذزذثالر
   تةقؤالعق بعلةن بولعدعغانلعقع توغرعسعدانعثياخشعلعق

) تأشىك (ظأيلةرنعث ظارقعسعدعن ) دعكع حئغعثالرداظئهرامجاهعلعيةت دةؤرعدة قعلغعنعثالردةك
قورققان ظادةم ) نعث ظةمرعضة مذخالعص ظعش قعلعشتعن اهللا. ( ياخشعلعققا ياتمايدذآعرعش) ظئحعص

ظأيلةرنعث دةرؤازعلعرعدعن ) دعكع حئغعثالردا ظادةتتعكعدةكظئهرام. (دذر )ظعضعسع(ياخشع ظةمةل 
ق  ظعمام بذخارع، بةرانعث مذنداآعرعثالر، بةختكة ظئرعشعشثالر ظىحىن اهللا غا تةقؤادارلعق قعلعثالر

دا    ظذالر ظعسالم آئلعشتعن بذرذ       : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     هرام  ئظ) هةج قعلعش ظىحىن    (نقع زامان
  . ضة ظارقا تةرةصتعن آعرةتتع، ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدعلعرعباغلعسا ظأي

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرانعث مذن عي، ب ذداؤذد تةيالس ذنعثدةك ظةب ا: ش رعالر ظةنس
ةردعن آةلسة،  ةيتتعتظعشعك) ظأيضة(سةص داق   . عن آعرم تع، هةسةنبةسرع مذن ةت حىش ذ ظاي دعن ب ظان

سةصةر (ظعسالم آئلعشتعن بذرذنقع آعشعلةر بعرع سةصةر قعلماقحع بولذص ظأيدعن حعقسا ظاندعن : دةيدذ
اي عك   ) قعاللم ا، ظعش ةآحع بولس ايتعص آعرم ة ق عدعن ظ  تظأيض ا تةرعص ةي، ظارق ععن آعرم . اتالص آعرةتت

   .ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع
 بةختكة ظئرعشعشثالر ظىحىن اهللا غا تةقؤادارلعق قعلعثالر       يةنع اهللا تاظاالدعن قورقذثالر اهللا 

 بذيرذغان ظعشنع قعلعثالر ؤة سعلةرنع توسقان ظعشتعن يئنعثالر، شذنداق قعلساثالر     ضةتاظاال سعلةر 
عدة  ئقعن آةلضىس دة   (ي ةت آىن ذق        ) قعيام علةرنع تول ذ س ثالردا ظ ذرغان ؤاقتع دا ت ث ظالدع اهللا تاظاالنع

   .مذآاصاتاليدذ
 * * * * * * *  
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اثالر،   اد قعلعثالر، تاجاؤذز قعلم دا جعه سعلةرضة ظذرذش ظاحقان ظادةملةرضة قارشع اهللا يولع

دذ ةن دوست تذتماي ذالرنع . 190تاجاؤذز قعلغذحعالرنع اهللا هةقعقةت ةنع مذشرعكالرنع(ظ ذالر ) (ي ظ
ايالردا بولسذن  ذحراتق ) هةرةمدة بولسذن، باشقا يةردة بولسذن، ظذرذش هارام قعلعنغان ظ ةردة ظ ان ي

حعقعرعؤةتكةندةك، سعلةرمذ ظذالرنع يذرتعدعن ) يةنع مةآكعدعن(ظألتىرىثالر، سعلةرنع يذرتذثالردعن 
تاآع ظذالر ظأزلعرع ظذرذش ظاحمعغعحة . حعقرعؤئتعثالر، زعيانكةشلعك قعلعش ظذرذشتعنمذ ياماندذر



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 301                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

) مةسجعدع هةرام ظةتراصعدا (مةسجعدع هةرام ظةتراصعدا ظذالر بعلةن ظذرذش قعلماثالر، ظةضةر ظذالر 
ةر . 191آاصعرالرنعث جازاسع شذنداق بولعدذ. ظأزلعرع ظذرذش ظاحسا، ظذالرنع ظألتىرىؤئرعثالر  ظةض

هةقعقةتةن ) تةؤبة قعلغذحعالرغا(، اهللا )سعلةرمذ ظذرذشتعن قول يعغعثالر(ظذالر ظذرذشنع توختاتسا 
تاآع زعيانكةشلعك تىضعضةن ؤة اهللا نعث دعنع . 192مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر 

يولغا قويذلغانغا قةدةرظذالر بعلةن ظذرذشذثالر؛ ظةضةر ظذالر ظذرذشنع توختاتسا، زذلذم قعلغذحعالردعن 
  .193باشقعالرغا دىشمةنلعك قعلعشقا بولمايدذ

   يةردة ظألتىرىش توغرعسعداآأرضةن ظذرذش قعلعش ؤة ظذنع ظاحقانغا قارشعظذرذش 
سعلةرضة ظذرذش ظاحقان ظادةملةرضة قارشع اهللا يولعدا جعهاد قعلعثالر بذ ظايةتنعث مةنعسع 

: هةققعدة ظةبذجةظفةر رازع، رةبعيظ ظعبنع ظةنةستعن ظةبذظاليةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   
عن سىرة تةؤبة   بذ ظذرذش توغرعسعدا مةدعنعدة بعرعنحع بولذص حىشكةن ظايةت، بذ ظايةت حىشىص، ظاند       

حىشىص بولغعحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذرذش قعلغان آعشع بعلةن ظذرذش قعلعص، ظذرذش قعلمعغان 
  . آعشع بعلةن ظذرذشمايتتع

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظابدذراهمان ظعبنع زيد ظعبنع ظةسلةممذ يذقعرعقعغا ظوخشاش آأز            
ةتنعث هأآمع اهللا تا ذ ظاي ولالص، ب ةردة : ظاالنعثقاراشنع ق ةردة ظذحراتساثالر، شذ ي مذشرعكالرنع قةي

  .  دئضةن ظايعتع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلدع، دئضةن سأزنع قوشذص قويدع))1ظألتىرىثالر
حىنكع، . بذ ظايةتنعث هأآمع ظةمةلدعن قالدذرذلدع دئضةن سأزنع ظعنعقالص بئقعشقا توغرا آئلعدذ

 دئضةن ظايعتع مذسذلمانالرنع ظألتىرمةآحع قان ظادةملةرضة قارشعسعلةرضة ظذرذش ظاحاهللا تاظاالنعث 
يةنع ظذالر خذددع سعلةرنع      . رعغبةتلةندىرىشتىر ) يةنع آاصعرالرنع ظألتىرىشكة   (بولغان دىشمةنلةرنع   

  . ظألتىرضةندةك سعلةرمذ ظذالرنع ظألتىرىثالر دئضةنلعكتذر
لةرضة بعرلعكتة هذجذم قعلغاندةك، سعلةرمذ       مذشرعكالر سع : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     
  . ))2ظذالرغا قارشع بعرلعكتة ظذرذش قعلعثالر

  ظذالر هةرةمدة بولسذن، باشقا يةردة بولسذن، ظذرذش هارام ) (يةنع مذشرعكالرنع (ظذالرنع
) عنيةنع مةآكعد(ظذحراتقان يةردة ظألتىرىثالر، سعلةرنع يذرتذثالردعن ) قعلعنغان ظايالردا بولسذن

ؤئتعثالر  دعن حعقرع ذالرنع يذرتع علةرمذ ظ دةك، س ذالرنعث مةقسعتع سعلةرنع   حعقعرعؤةتكةن ةنع ظ ي
علةرنع   ألتىرىش ؤة س ذظ اس  يذرت دةك قعس رعش بولغعنع علةرنعث   ،ثالردعن حعقع ىن س ئلعش ظىح  ظ

  . ثالردعن قوغالص حعقعرعؤئتعش بولسذنذالرنع ظألتىرىش ؤة ظذالرنع يذرتذمةقسعتعثالرمذ ظ
رضة خعيانةت رذشتا آعشعلةرنعث جةسةتلعرعنعث ظةزالعرعنع آئسعش ؤة غةنعمةتلةظذ

  ش توغرعسعداقعلعشتةك ظعشالرنع توسذ
تاجاؤذز قعلماثالر، تاجاؤذز قعلغذحعالرنع اهللا هةقعقةتةن دوست تذتمايدذ يةنع اهللا تاظاالنعث 

اد   دا جعه ذثالر، ظذنعث دا ظذرذش علعمعيولع القعص آةتبةلض ةثالرلعرعدعن ه ةندةك . م رع دئض هةسةنبةس
ةن    تعش دئض القعص آئ ةتلعرعنعث (ه علةرنعث جةس ةر) آعش عؤئتعش  ـ   ظذي ةرلعرعنع آعس تا (بذي ظذرذش

                                                 
  .سمع ـ ظايةتنعث بعر قع5سىرة تةؤبة ) 1(
 . ــ ظايةتنعث بعر قعسمع36 سىرة تةؤبة ) 2(
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خعيانةت قعلعش، جةث قعلعشقا صعكعر قوشمعغان ؤة جةثضة قاتناشمعغان ظايالالرنع، ) ظالغان ظولجعالرغا
العالرنع   ك ب ألتىرىش، راهعب آعحع علةرنع ظ رع آعش ع ؤة ظعبادةتخانالؤة قئ ادةت  عرن اي ظعب دعن حعقم

ألتىرىش   ئسعش ؤة آأيدىرىش، هايؤانالرنع ظو  قعلعدعغان آعشعلةرنع ظألتىرىش، دةرةخلةرنع آ     رذنسعز ظ
  . قاتارلعق قعلمعشالردذر

ةييان ؤة         ع ه ذقاتعل ظعبن ةزعز، م ةرظعبنع ظابدذلظ ذما ظأم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن
رع د  قعالرمذ هةسةنبةس دع   باش ان قعل اش باي ة ظوخش دةدعن     . ئضةنض لعم بذرةي ام مذس ة ظعم ذ هةقت ب

سعلةر اهللا تاظاالنعث يولعدا جةث «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ثالر،          اد قعلع ثالر، جعه ذرذش قعلع ةن ظ ع بعل ان آعش عر بولغ ا آاص ثالر، اهللا تاظاالغ ا(قعلع ) ظولجعالرغ

ةت  ةر  خعيان ذزماثالر، جةسةتلةرنعث ظذي اثالر، ظةهدعنع ب ةرلعرعنع آئسعؤةتمةثالر، آعحعك -قعلم  بذي
  .»بالعالرنع ؤة ظعبادةتخانعدا ظعبادةت قعلعدعغان آعشعلةرنع ظألتىرمةثالر

دذ         ةت قعلع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم لعم، ظعبن ذخارع ؤة مذس ام ب ةيغةمبةر : ظعم ص
ص بارغان ظذرذشلعرعنعث مةلذم بعرعدة بعر ظايالنعث جةسعدع ظذحرعدع، شذنعث ظةلةيهعسساالمنعث ظئلع

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص دع    «: بعل نع ظةيعبلع ةن قعلمعش العالرنع ظألتىرض ك ب الالر ؤة آعحع . »ظاي
  . توغرعسعدا آةلضةن هةدعسلةر ناهايعتع آأصتذر) يذقعرعدا آأرسعتعلضةن آعشعلةرنع ظألتىرمةسلعك(

  تاظاالغا شئرعك آةلتىرىش ظذرذش قوزغعغاندعن يامان ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا 
ا،     ارةت بولس تعن ظعب انلعقالرنع ظألتىرىش علةرنع ؤة ج ش آعش ذرذش قعلع عرالرنعث(ظ اهللا ) آاص

اال  ذنعث   دعن تاظ ع ؤة ظ ئرعك آةلتىرىش ذنعثغا ش ع ؤة ظ تعن (تئنعش ة تارقعتعش ع آعشعلةرض ) دعنعن
عسوت د ذش ذرذش قعلغان دذر ، ظ دذ   . عن يامان داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ش : ش لعك قعلع زعيانكةش

  . ظذرذشتعنمذ ياماندذر
سعلةردعكع بذ دعنسعزلعق  ! ظع آاصعرالر: بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذمالعك مذنداق دةيدذ    

  . ظذرذش قعلغاندعنمذ ياماندذر
د، سةظعد ظ   ة، مذجاهع دة ظةبذظالي ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ة، هةسةن،  ب ةير، ظعكرعم عبنع جذب
دذ    داق دةي ارلعقالر مذن ةس قات ع ظةن يظ ظعبن اك ؤة رةبع ةتادة، زهه ا: (ق ةلتىرىش ) اهللا تاظاالغ شئرعك آ

  .ظذرذش قعلغاندعن ياماندذر
  هةرةمدة ظذرذش قعلعشنعث هاراملعقع ؤة تاجاؤذزحعدعن قوغدعنعشنعث دذرذسلعقع توغرعسعدا

 ذرذش ظ أزلعرع ظ ذالر ظ اآع ظ ذرذش ت ةن ظ ذالر بعل عدا ظ ةرام ظةتراص جعدع ه ة مةس احمعغعح
شةآسعزآع اهللا تاظاال، ظاسمان ؤة       «: بذتوغرعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع      قعلماثالر

بعر  (نعث هأرمعتعنع قعلماسلعقنع هارام قعلعؤةتكةن      ) يةنع مةآكة (زئمعننع ياراتقان آىنع بذشةهةر  
ذرذش   ألتىرىش، ظ ة ظ دذر     نةرس ارام قعلعنغان الش ه عص تاش ةرنع آئس ش، دةرةخل ث  ).  قعلع اهللا تاظاالنع

ماثا آىندىزدة بعر    . هأآىمع بويعحة مةآكعنعث هأرمعتعنع قعلماسلعق تا قعيامةتكعحة هارام قعلعندع        
شةك ـ . قعلعص بةردع) يةنع اهللا تاظاال ماثا مةآكعدة ظذرذش قعلعشنع بعر ساظةتال هاالل(ساظةت هاالل 

عحة         شىب ةت آىنعض ةن قعيام ع بعل ارام قعلعش ث ه الص اهللا تاظاالنع اظةتتعن باش ذ س ذ، ب عزآع، ظ هعس
ظةضةر بعر آعشع   . لذنمايدذ  حأصلعرع يذ -ظذنعث يئشعل ظوت    . دذظذنعث دةرعخع آئسعلمةي   . هارامدذر 
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ة      ذ دئس ةت قعلعندعغ ذش رذخس االمغا سذقذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغا(ص اال  ) ظ عز اهللا تاظ شةآس
  . »صةيغةمبعرعضة رذخسةت قعلغان، لئكعن سعلةرضة رذخسةت قعلمعدع دةثالر

ةن    ( عرالر بعل دعكع آاص ذنعث مةآكع ع ظ ان آىن ةتهع قعلغ االم ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ي
ةآحع  قانلعقعنع دئم ر      )ظذرذش عرالردعن بع دا آاص ةتهع قعلغان ةن ص ع بعل ورال آىح ةآكعنع ق ع، م ، حىنك
ة دئ عال خةدعم ة آعش دعنةحح ةردة ظألتىرىل ةن ي االم. ض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عكعنع «: ص ث ظعش ظأزعنع

ياآع  .  قالعدذ هةرةمضة آعرعؤالغان ساالمةت   . ساالمةت قالعدذ  ) يةنع ظأيضة آعرعؤالغان     (ظئتعؤالغانالر  
زع بعلةن ظذالرغا خاتعرجةملعك       دئضةن سأ    » ساالمةت قالعدذ    ظةبذسذفياننعث قورذسعغا آعرعؤالغانالر   

  . بةردع
 ،تاآع ظذالر ظأزلعرع ظذرذش ظاحمعغعحة مةسجعدع هةرام ظةتراصعدا ظذالر بعلةن ظذرذش قعلماثالر

آاصعرالرنعث . ظأزلعرع ظذرذش ظاحسا، ظذالرنع ظألتىرىؤئرعثالر) مةسجعدع هةرام ظةتراصعدا(ظةضةر ظذالر 
عغعحة سعلةر ظذالر    يةنع هةرةم مةسحعتعدة آاصعرالر سعلةرضة ظذرذش ظاحم      جازاسع شذنداق بولعدذ 

مانلعق  ظذالر بعلةن ظذرذشذش ؤة سعلةرضة يا    ) ظةضةر ظذالر ظاؤؤال ظذرذش ظاحسا     (بعلةن ظذرذشماثالر،   
عنع تو ان آعش اقحع بولغ ار قعلم ةققعثالر ب ألتىرىش ه ذالرنع ظ ىن ظ ذش ظىح اآعتع. (س ذنعث ص ) ب

 بولغان دوستلعرع هذدةيبعية   قذرةيشنعث آاصعرلعرع ؤة ظذالرنعث سةقعب آةنتلعرعدعن ؤة هةبةشلةردعن  
يعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارشع ظذرذشذش ظىحىن يعغعلغاندا، ساهابعلةرنعث هذدةيبعية آىنع             

  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دةرةخ ظاستعدا آاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا ظةهدة بةرضةنلعكعدذر
: ولغان ظذرذشنع تذسذص قئلعص مذنداق دةيدذ          سعدا بولماقحع ب    عظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنعث ظار     

             ،اهللا ظذالرنع سعلةرضة قول سئلعشتعن توستع هةمدة ظذالر ظىستعدعن غةلعبة قعلغعنعثالردعن آئيعن
دة   ةآكعنعث ظعحع دة (م ةنع هذدةيبعيع تع   ) ي عثالردعن توس ول سئلعش ذالرغا ق علةرنع ظ دة(. س ) مةآكع

ألتىرىص قويذش بعلةن            ظايال مأمعنلةر    - سعلةر بعلمةيدعغان ظةر   بولذص، سعلةر بعلمةستعن ظذالرنع ظ
ظةلؤةتتة اهللا مةآكعضة آعرعشعثالرغا رذخسةت    (ضذناهقا ضعرعصتار بولذشذثالرنعث خةؤصع بولمعسا ظعدع    

ع    ةللةت قعالتت عرالرغا مذس علةرنع آاص ع ؤة س ع  )قعالتت ادةمنع رةهمعت ان ظ ة(، اهللا خالعغ ) داظعرعسعض
يةنع مأمعنلةر (، ظةضةر ظذالر ظايرعلسا )رنع مةآكعنع صةتهع قعلعشتعن توستعسعلة(آعرضىزىش ظىحىن 

  . )1(، ظذالرنعث ظارعسعدعكع آاصعرالرنع قاتتعق ظازاب بعلةن ظازاباليتتذق)آاصعرالردعن ظايرعلسا
 تةؤبة قعلغذحعالرغا(، اهللا )سعلةرمذ ظذرذشتعن قول يعغعثالر(ظةضةر ظذالر ظذرذشنع توختاتسا (
 يةنع ظذالر هةرةمدة ظذرذش قعلعشنع تاشالص قةتةن مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذرهةقع

اال       عمذ، اهللا تاظ ةن بولس ذلمانالرنع ظألتىرض دة مذس ذرذن هةرةم ذالر ب ا، ظ ة قعلس ايتعص تةؤب ظعسالمغا ق
ن آعشعنعث ضذناهعنع   حىنكع، اهللا تاظاال حعن دعلع بعلةن تةؤبة قعلغا       . ظذالرنعث ضذناهعنع آةحىرعدذ  

  . تعدذىؤاآةحىر
اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشنعث دذنيانع قاصالص آةتمةسلعكع ظىحىن ظذرذش قعلعشقا 

  بذيرذغانلعقع توغرعسعدا
دذ  داق دةي ذيرذص مذن قا ب ذرذش قعلعش ةن ظ عرالر بعل اال آاص لعك : اهللا تاظ اآع زعيانكةش ت

ةتىضعضةن ذثالر ض ةن ظذرذش ذالر بعل ذ  قةدةرظ ةتتعكع ب  دئضةن سأزنعث مةنعسع  “زعيانكةشلعك” ظاي
                                                 

  .لةر ـ ظايةت25 ــــ 24ه عسىرة فةت) 1(
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ذقاتعل     يظ، م ةتادة، رةبع ة، مذجاهد، هةسةن، ق ذما ظةبذظالعي اس رةزعيةلالهذ ظةنه دة ظعبنع ظابب هةققع
ارلعقالر مذنداق دةيدذ          ةر ـ      : ظعبنع هةييان، سذددع ؤة زةيد ظعبنع ظةسلةم قات سعلةر آاصعرالر بعلةن ي

   .مامةن يذقالغذحعلعك ظذرذشذثالريىزعدة شئرعك ظةمةللعرع تا
 رنعث دعنع يولغا قويذلغانغا قةدةرظذالر بعلةن ظذرذشذثال  ؤة اهللا اهللا تاظاالنعث   سعلةر  يةنع 

ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم .  بارلعق دعنالردعن ظىستىن بولذشع ظىحىن آاصعرالر بعلةن ظذرذشذثالرنعثدعنع
ة ظةبذمذسا ظةشظةرعنعث مذنداق دئض ذ هةقت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعنب : ةنلعكع رعؤايةت قعلعدذ، ص

ا         ان، ؤة رعي ذرذش قعلغ ةن دةص ظ عنع قوغدايم اآع قةبعلعس ان، ي ذرذش قعلغ عدعن ظ ذق يىزعس باتذرل
يىزعسعدعن ظذرذش قعلغان آعشعلةرنعث قايسعسع اهللا تاظاالنعث يولعدا ظذرذش قعلغان هئسابلعنعدذ؟                  

ورالدع ةيغةمبةر ظةلةيهع. دةص س االمص ث «: سس ةلاله ”اهللا تاظاالنع ة ظعلل أ “ الظعاله ةن س زعنعث دئض
ان    ذرذش قعلغ دا ظ ث يولع ع اهللا تاظاالنع ان آعش ذرذش قعلغ ىن ظ ع ظىح تىنلعككة ظئرعشعش ظىس

  .  دةص جاؤاب بةردع»هئسابلعنعدذ
دذ        داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدة ص لعمنعث هةدعس ذخارع ؤة مذس ام ب ةن،  «: ظعم م

 دئضةن سأزنع دعضىحعلعك ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم، ظةضةر           “الظعالهة ظعللةلاله  ”آعشعلةر
.  نع دئسة ظذالر مةندعن ظأزلعرعنعث قانلعرعنع ؤة ماللعرعنع ساقالص قالعدذ           “الظعالهة ظعللةلاله ”ظذالر

دذ، ظةضةر ظذالرنعث    مىلكعنع ظئلعشقا بولماي   -نع ظألتىرىش ؤة مال يةنع ظذالر شذ سأزنع دئسة ظذالر     (
) جانلعرعدعن قعساس ظئلعش ؤة ماللعرعدعن زاآات ظئلعشقا ظوخشاش ظعسالم دعنعدا ظئلعشقا تئضعشلعك

ظةضةر ظذالر تاشقع آأرىنىشتة ظعسالم دعنعغا آعرضةن بولذص، . (نعدذعهةق بولغان بولسا، بذ هةقلةر ظئل
  . » هئسابعنع اهللا تاظاال ظالعدذ، ظذنعث)ظعحكع جةهةتتة آذصذرلذق هالعتعدة قالغان بولسا

 قا مةنلعك قعلعش قعالرغا دىش ذحعالردعن باش ذم قعلغ ا، زذل نع توختاتس ذالر ظذرذش ةر ظ ظةض
 يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشتعن ؤة مأمعنلةر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن يانغان              بولمايدذ

ذرذش با      م ظ يعن آع ذنعثدعن آئ ثالر، ش علةرمذ يئنع ا س ابلعنعدذ،    بولس م هئس ا زالع لعغان بولس ش
يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا آةلتىرعؤاتقان شئرعكعدعن ؤة مأمعنلةر      (زالعمالردعن باشقا آعشعلةر ظألتىرىلىص     

ابالنمايدذ    م هئس ذالر زالع ةن ظ ان ظعك عدعن يانغ ان ظذرذش ةن قعلعؤاتق ألتىرىلىص . بعل ذالر ظ ذثا ظ ) ش
  . جازاالنمايدذ

بعراؤ سعلةرضة   : شذش توغرعسعدا مذنداق دئدع      ذقان آعشعلةر بعلةن ظذر      ح ظا اهللا تاظاال ظذرذش  
بعر يامانلعقنعث جازاسع     )1( سعلةرمذ ظذنعثغا شذنحعلعك حئقعلعثالر       ،  قانحعلعك حئقعلغان بولسا    

يةنع ساثا بعر آعشع قانحعلعك حئقعلسا، شذنحعلعك حئقعلماي             (شذنعثغا ظوخشاش بعر يامانلعقتذر     
ام ظالماقحع   )  زةخمةت ظىحىن-ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان    (ظةضةر   )2()لمايدذظاشذرذؤةتسةث بو  ظعنتعق

ام ظئلعثالر       -بولساثالر، ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان     يةنع  ( زةخمةت قانحعلعك بولسا، شذنحعلعك ظعنتعق
  . )3()ظاشذرذؤةتمةثالر

دذ     داق دةي ةتادة مذن ة ؤة ق ةن   : ظعكرعم م دئض ةلال  ”زالع ة ظعلل علع    “هالظعاله أزنع دئض ةن س  دئض
 . معغان آعشعدذرعظذن

                                                 
  .ث بعر قعسمعنعتة ـ ظاي194سىرة بةقةرة ) 1(

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40ـسىرة شذرا ) (2
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع126سىرة نةهل ) (3
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نعث دعنع يولغا قويذلغانغا قةدةرظذالر بعلةن ظذرذشذثالر تاآع زعيانكةشلعك تىضعضةن ؤة اهللا 
بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعمام بذخارع، نافعظعدعن ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق           

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذ   ع ظعبن : دئض عتنة بول عدا ص ةيرعنعث زامانعس ع   زذب ا ظعبن ذ ؤاقتت ؤاتاتتع، ش
آعشعلةر صعتنعضة قالدع، سةن ظأمةرنعث ظوغلع : ظأمةرنعث قئشعغا ظعككع آعشع آئلعص مذنداق دئدع     

سالغذ بولدع؟    سئنعث ظذرذشقا حعقعشعثغا نئمة تو    ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةمراهع ظعدعث، 
دعن . دةص سوراشتع ةرظان ع ظأم ارا  : ظعبن ع تأآىشنع ه ذرادعرعمنعث قئنعن ا اهللا نعث مذسذلمان ب م ماث

اآع زعيانكةشلعك اهللا تاظاال    : ظذ ظعككعسع   . دئدع  سالغذ بولدع،  قعلغانلعقتعن ظعبارةت هأآىمع تو    ت
ظعبنع  .  دئمعدعمذ؟ دئدع  نعث دعنع يولغا قويذلغانغا قةدةرظذالر بعلةن ظذرذشذثالر  تىضعضةن ؤة اهللا 

) بذرذن (نع ظىستىن قعلش ظىحىن بعز      عيةر يىزعدعكع شئرعكنع تىضعتعش ؤة اهللا تاظاالنعث دعن         : مةرظأ
قان ث دعنع   . ظذرذش ع، اهللا تاظاالنع ئرعكنعث تارقعلعش ازعر ش علةر ه ثس ىن  نع لعقع ظىح تىن بولماس  ظىس

  . )1(ظذرذش قعلعشنع خااليسعلةر، دئدع
بعر آعشع ظعبنع ظأمةرنعث يئنعغا آئلعص       : دذظوسمان ظعبنع سالعه مذنداق دةص رعؤايةت قعلع      

ةر : ظذنعثدعن ع ظأم ع ظعبن اال    ! ظ أمرة قعلعشعثنعث ؤة اهللا تاظ ر يعل ظ ة بع ر يعل هةج يةن سئنعث بع
ظأزعنعث يولعدا جعهاد قعلعشقا رعغبةتلةندىرضةنلعكعنع بعلعص تذرذص جعهاد قعلماسلعقعثنعث سةؤةبع         

ظعسالم دعنع بةش نةرسعنعث ظىستعضة ! ي قئرعندعشعمنعث ظوغلععظع دعن: ظاندعن ظذ. نعمة؟ دةص سوردع
اهللا تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعمان آةلتىرىش، بةش ؤاخ ناماز ظوقذش،       ) ظذ بولسعمذ (قورذلغان،  

ةردع   ادا قعلعش ؤة هةج قعلعش، دةص جاؤاب ب ظع : ظذ. رامعزان ظئيعنعث روزعسعنع تذتذش، زاآاتنع ظ
ظةضةر مأمعنلةردعن ظعككع ضذرذه ظذرذشذص اهللا تاظاال ظأزعنعث آعتابعدا آةلتىرضةن سةن ! ظعبنع ظأمةر

ا،         اؤذز قعلس ة تاج رع ظعككعنحعسعض ذالرنعث بع ةر ظ ذثالر، ظةض ىزةص قوي عنع ت ذالرنعث ظارعس ا، ظ قالس
 ظذنعث )يةنع تاجاؤذزعنع توختاتقانغا قةدةر(تاجاؤذز قعلغذحع تاآع اهللا نعث هأآمعضة قايتقانغا قةدةر 

ذالر  تاآع زعيانكةشلعك تىضعضةن ؤة اهللا)2( بعلةن ظذرذشذثالر  ذلغانغا قةدةرظ ا قوي نعث دعنع يولغ
ذثالر  ةن ظذرذش ةن  بعل دع  دئض ذ؟ دئ ةتلعرعنع ظاثلعمعدعثم ذ ظاي دع  . ب داق دئ ةر مذن ع ظأم ز : ظعبن بع

عز، بعر آعشع ظأزعنعث     ظذرذشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا ظعسالم دعنعنعث آىحع ظاج           
عللةردة ظعسالم آىحعيعص شئرعك   اتتعق ظازابلعنعدعغان مةزض اآع ق دعغان ي دعنع سةؤةبعدعن ظألتىرىلع

ظذ آعشع ظذنعثدعن ظةلع بعلةن ظوسمان توغرعسعدا قانداق           . ظةقعدة تىضعضعحة ظذرذش قعلغان ظعدذق     
ةن وردع ؟قارايس ةر .  دةص س ع ظأم ة  : ظعبن اال آ ماننع اهللا تاظ نع   ،حىرىؤةتتعظوس ذنع آةحىرىش علةر ظ  س

بولسا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تاغعسعنعث ظوغلع ؤة آىيظوغلع دةص،            ظةمما ظةلع  ؟خالعمامسعلةر
  . ظعشارةت قعلعص تذرذص ظاؤذ ظأي ظذنعث ظأيع دةص جاؤاب بةردع

* * * * * * *   
 ã ÷κ ¤¶9 $# ãΠ# u ut ù: $# Í÷κ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ#u ut ù: $# àM≈ tΒ ã çt ù:$# uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 Ç yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝä3ø‹ n= tæ (#ρß‰ tFôã $$sù Ïµø‹ n= tã È≅ ÷VÏϑ Î/ 

$ tΒ 3“ y‰ tG ôã $# öΝä3ø‹ n= tæ 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# (# ûθßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©!$# yì tΒ tÉ) −Fßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪  
                                                 

  . عص بولغان ظذرذش ظعدع، شذثا ظعبنع ظأمةر ظذالرغا يذقعرعقعدةك جاؤاب بةرضةن ظعدعظذرذش مذسذلمانالر ظوتتذرسعدا خةلعصعلعك تالعش) 1(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 9رات ذجذىرة هس 2)(
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ذرذش ( اي ) ظ ذرذش ( هارام قعلعنغان ظ ا تةثدذر  هارام )ظ ارام ( قعلعنغان ظايغ ذرذش ه ةنع ظ ي
دذ قعل ذالرغا حئقعلساثالر بولع ). عنغان ظايالردا دىشمعنعثالر سعلةرضة حئقعلسا، شذ ظايالردا سعلةرمذ ظ

اراؤةر  ةث ب ةنع هىرمعتع ساقلعنعشقا تئضعشلعك ( هىرمعتع ساقلعنعشقا تئضعشلعك نةرسعلةرنع ت ي
 دةصسةندة قعلساثالر نةرسعلةرنع باشقعالر دةصسةندة قعلسا، ظعنتعقام ظعلعش يىزعسعدعن، سعلةرمذ ظذالرنع

بعراؤ سعلةرضة قانحعلعك حئقعلغان بولسا سعلةرمذ ظذنعثغا شذنحعلعك حئقعلعثالر؛ ). هئح يامعنع يوق
  . 194اهللا غا تةقؤادارلعق قعلعثالر، بعلعثالرآع اهللا تةقؤادارالر بعلةن بعللعدذر

لعشنعث ظذرذش قعلعش حةآلةنضةن ظايالردا دىشمةن ظذرذشنع باشلعمعسا ظذرذش قع
  هاراملعقع توغرعسعدا

قعالر    ةتا ؤة باش ةس، ظ ع ظةن يظ ظعبن عم، رةبع ةتادة، مذقس ذددع، ق اك، س اس، زةهه ع ظابب ظعبن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هعجعرعيعنعث ظالتعنحع يعلع ظأمرعضة ظئهرام باغالص هةرةمضة : مذنداق دةيدذ

ا    ة ماثغ ةن بعلل ذنعث بعل ذنع ؤة ظ عرالر ظ دع، آاص ان  ماثغان ظع ارام قعلعنغ ذرذش ه ن مذسذلمانالرنع ظ
زذلقةظعدة ظئيعدا هةمرةمضة آعرعشتعن توستع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالر بعلةن آئلعدعغان يعلع       

شذنعث بعلةن ظذ مذسذلمانالر بعلةن بعللة آئلعدعغان يعلع            . هةرةمضة آعرعش ظىحىن آئلعشعم تىزدع     
بذ ظايةتنع بايان قعلعص  صعرالردعن قعساس ظئلعص بةرضةنلعكعنع      آا  ظذنعثغا اهللا تاظاال . هةرةمضة آعردع 

ذرذش هارام (قعلعنغان ظايغا تةثدذر ) ظذرذش(هارام قعلعنغان ظاي ) ظذرذش(: حىشىردع ةنع ظ ي
). قعلعنغان ظايالردا دىشمعنعثالر سعلةرضة حئقعلسا، شذ ظايالردا سعلةرمذ ظذالرغا حئقعلساثالر بولعدذ

يةنع هىرمعتع ساقلعنعشقا تئضعشلعك (ا تئضعشلعك نةرسعلةرنع تةث باراؤةر هىرمعتع ساقلعنعشق
ام ظ  ذالرنع دةصسةندة ئنةرسعلةرنع باشقعالر دةصسةندة قعلسا، ظعنتعق لعش يىزعسعدعن، سعلةرمذ ظ

  . )قعلساثالر هئح يامعنع يوق
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن ابعرظعبنع ظاب ةد، ج ام ظةهم ةيغةمبةر :ظعم  ص

دا    ةن ظاي ذرذش حةآلةنض االم ظ ذمغا ظذح  ظةلةيهعسس عدعن هذج عرالر تةرعص ش   عر آاص ذرذش قعلع ا، ظ معس
ظذرذش قعلعؤاتقان بولسا، ظذرذش حةآلةنضةن ظاي آعرسة ظذ ظاي حعقعص          . ظىحىن هذجذم باشلعمايتتع  

ؤاتقان ذدعر تعكعص تذر  شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هىدةيبعيةدة حع   . آةتكىحعلعك ظذرذش قعلمايتتع  
دع        تعص آةل ةؤعرع يئ ةنلعك خ ذنعث ظألتىرىلض ذ ظةنه مان رةزعيةلاله ذنعثغا ظوس دا ظ ةيغةمبةر . ؤاقتع ص

رعكالر ةن مذش ةت بعل ارحة خ ر ص ماننع بع االم ظوس دعغاظةلةيهعسس ةن ظع ةيغةمبةر .  ظةؤةتك ص
ىز ساهابة دةرةخنعث ظاستعدا آاصعرالر ب                 علةن جةث قعلعشقا بةيظةت     ظةلةيهعسساالمغا بعر معث تأت ي

دة      ةؤعرع يةتكةن ةنلعك خ ماننعث ظألتىرىلمعض االمغا ظوس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص دع، ظان قعل
ظاندعن آئلعدعغان يعلع هةرةمضة آعرعشكة آئلعشعم  . شذشتعن توختاص آئلعشعم قعلماقحع بولدع ذظذر

دع  ان ظذر . قعل ةن بولغ ع بعل اؤازعن قةبعلعس ع ه ةين آىن ذنعثدةك هىن دعن ش ذالر ظعحع تا ظ ذش
دع      ان ظع ة آعرعؤالغ عل ظعحعض تعكع سعئص ةنلعرع تاظعص كة   . يئثعلض االم تاظعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةنح     ذنع م االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص اؤغا ظال علنع قورش ذ سئص اتلعنعص ظ اؤغا  اظ ةن قورش ناق بعل
ع   دة ظئي دا زذلقةظع ئلعص تذرغان رعصظ دعآع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس.  قال اؤنع ص عحة 40االم قورش  آىنض

  . داؤامالشتذردع
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بذ هةقتة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت           
ا،          : قعلعدذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعنعث ظعحعدعن ظألتىرىلىص آةتكةنلةر آأص بولغاحق

هرام باغالص مةآكعضة جةظعرانة دئضةن يةردعن ظأمرعضة ظئدعن ظان. ظذ تاظعصنع ظعشغال قعلعشتعن ياندع
ألىص بةردع          صةيغةمبةر  . قايتعص آئتعص هىنةينعدة ظالغان ظولجعالرنع ظذرذشقا قاتناشقان ساهابعالرغا ب

  .  يعلع بولغان ظعدع ـ8نعث يةرع بذقئتعمقع قعلغان ظأمرعسعمذ هعجظةلةيهعسساالمنعث
لغان بولسا سعلةرمذ ظذنعثغا شذنحعلعك حئقعلعثالربعراؤ سعلةرضة قانحعلعك حئقع يةنع اهللا 

ادعللعق ق  رعكالرغعمذ ظ اال مذش ذيرذدععتاظ قا ب دذ. لعش داق دةي عدا مذن اال بذتوغرعس ةر : اهللا تاظ ظةض
 -ظعنتعقام ظالماقحع بولساثالر، ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان )  زةخمةت ظىحىن-ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان (

  . )1()ريةنع ظاشذرذؤةتمةثال(حعلعك بولسا، شذنحعلعك ظعنتعقام ظئلعثالر زةخمةت قان
دذر ةن بعللع ةقؤادارالر بعل ثالر، بعلعثالرآع اهللا ت ةقؤادارلعق قعلع ا ت اال  اهللا غ ةنع اهللا تاظ ي

ذيرذدع     قا ب ةقؤادارلعق قعلعش قا ؤة ت وي سذنذش قا، ب دعن قورقذش ذلمانالرنع ظأزع ان  . مذس داق قعلغ بذن
  .بايان قعلدعةرضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ياردةم بئرعدعغانلعقعنع آعشعل

 * * * * * * *  
 (#θà)ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ÿω uρ (#θà)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è=÷κ−J9$# ¡ (#ûθ ãΖÅ¡ômr& uρ ¡ ¨β Î) ©!$# =Ït ä† tÏΖÅ¡ósßϑø9 $# ∩⊇∈∪  
أزةثالرنع هاالآةتكة تاشلعماثالر، ظئهسان سةرص قعلعثالر،  ) مال-صذل (نعث يولعدا  هللا  ظ

  . 195قعلعثالر، ظئهسان قعلغذحعالرنع اهللا هةقعقةتةن دوست تذتعدذ
  اهللا نعث يولعدا مال ـ مىلكعنع سةرص قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

سةرص قعلعثالر، ظأزةثالرنع هاالآةتكة تاشلعماثالر ) مال-صذل (نعث يولعدا  اهللا بذ ظايةتنعث 
دذ   ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذخارع هذزةيفعنعث مذن ام ب دة ظعم ةت مال: مةنعسع هةققع ذ ظاي  -ب

ان            مىلىآنع اهللا تاظاال يولعدا سةرص قعلعش توغرعسعدا حىشكةن، باشقا ظالعمالردعنمذ مذشذ رعؤايةت باي
  . قعلعندع

ذظعمراننعث    ةبعبتعن ظةسلةم ظةب ع ظةبذه د ظعبن ع سةظعد، يةزع ةيس ظعبن ةنلعكعنع ل داق دئض  مذن
أزعنع  )2(قذستانتعنعيةدة: رعؤايةت قعلعدذ  مذهاجعرالرنعث ظعحعدعن بعر آعشع دىشمةننعث سئصعضة ظ

ردع ىص آع تعص بأس دع  . ظئ ار ظع اهابة ب ةن س ارع دئض ذب ظةنس ةن ظةبذظةيي ز بعل علةر . بع ةزع آعش ب
اتتع دئي     ة ظ أزعنع هاالآةتك ان آعشع، ظ أزعنع ظاتق ة ظ مةننعث سئصعض ارع  . عشتعدىش ذب ظةنس ظةبذظةيي

دع داق دئ ذق حىشكةن   : مذن ز توغذرل ةت بع ذ ظاي ز، ب دان بعلعمع ةتنعث مةنعسعنع ظوب ذ ظاي ز ب ز . بع بع
عص    ة قاتنعش ذنلعغان جةثلةرض ة نذرغ ةن بعلل ذنعث بعل ذص ظ ةمراه بول االمغا ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

غعلعص  ندا، بعز ظةنسارعالر بعر يةرضة يع اظاندعن ظعسالم آئثعيعص غةلعبة قعلغ   . ظذنعثغا ياردةم قعلدذق  
علةردعن       دعغان آعش اردةم بئرع ذنعثغا ي اهابعلعرعدعن قعلعش ؤة ظ ةيغةمبعرعنعث س ة ص اال بعزض اهللا تاظ

. ظعسالممذ آئثعيعص ظذنعثغا ظعشعنعدعغان آعشعلةرمذ آأصةيدع           . قعلعش ظارقعلعق مةرهةمةت قعلدع     
العلعرعمعز ؤة مال   بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظاياللعرع  .  مىلكعمعزدعن ظىستىن آأردذق   -معز، ب

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع126سىرة نةهل ) 1(
  . هازعرقع ظعستانبذل) 2(
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اال    ذن ب ز خوت دع بع دع، ظةم مذ توختع ةن   -ظذرذش ئلعش بعل ةؤةر ظ دعن خ ث هالع  حاقعلعرعمعزنع
دا  اهللا: شذنعث بعلةن  . شذغذلالنساق تعجارةت قعلعص ماللعرعمعزنع آأصةيتسةك دئيعشتذق       نعث يولع

 دئضةن ظايةت بعزنعث هةققعمعزدة رنع هاالآةتكة تاشلعماثالرسةرص قعلعثالر، ظأزةثال ) مال-صذل (
تع ة    . حىش ع هاالآةتك ةتتعكع ظىزةثالرن ذ ظاي ةنع ب أزنعث مةنعسع  ي ةن س لعماثالر دئض علةر اهللا :تاش  س

اال    ذن ب ذرذش قعلعشنع تاشالص، خوت دا ظ ذص  -تاظاالنعث يولع ةن بول اللعرعثالر بعل اقعلعرعثالر ؤة م  ح
  . ةنلعكتذر دئض)1(آةتمةثالر

بعز قذستانتعنعيةدة   : ظةبذداؤذدنعث ظةسلةم ظةبذظعمراندعن قعلغان رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلعدذ         
د دئضةن    ة ظعبنع ظذبةي امعر، شاملعقالرغا فذزال ة ظعبنع ظ ظعدذق، معسعردعن آةلضةن آعشعلةرضة ظذقب

ىزىص تذردع، بعزمذ   شذنع حعقعص، سةص ت    وشةهةر تةرةصتعن رذمنعث حوث بعر ق       . آعشع مةسظذل ظعدع  
ذردذق    ىزىص ت ةص ت ع س ذالرغا قارش ة     . ظ ذالرنعث ظعحعض ع ظ دعن بعرآعش ذلمانالرنعث ظعحع دعن مذس ظان

وؤالص         اراص ت ذنعثغا ق علةر ظ دعن آعش ع، ظان نعص حعقت رعص يئ تعلعص آع ذبهانةلاله : ظئ أزعنع  ! س ذ ظ ظ
سعلةر  ! ظع خااليعقالر : ذظةييذبظاندعن ظةنسارعالردعن بولغان ظةب   . هاالآةتكة تاشلعدع، دئيعشعص آةتتع   

ةتنعث مةنعس ذ ظاي دة حىشعب ر مةنع ز ظةنسارعالر توغرعسعدا  عنع باشقا بع ةت بع ذ ظاي نعدعكةنسعلةر، ب
دعغان آعشعلةر آأص  . حىشكةن اردةم بئرع اال ظأزعنعث دعنعنع ظىستىن قعلعص، ظذنعث دعنعغا ي اهللا تاظ

ظذرذش قعلعمعز دةص ظذنعثدا تارتقان    (رةصكة يىزلعنعص،   بولغاندا بعز ظةنسارعالر ظأزظارا ماللعرعمعز تة     
  . شتذق، ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدععيتولذقلعؤالساق دئ) زعيانلعرعمعزنع

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةبعظعنعث مذن هاق س اش ظةبذظعس ع ظعيي ةآرع ظعبن : ظةبذب
ةن دىشم    ةر م تعن ظةض ع ظازعص ةرا ظعبن ع     بعرآعشع ب ذالر مئن دعن ظ ةم، ظان تعلعص آعرس ذز ظئ ة يالغ ةنض

ياق، حىنكع، اهللا تاظاال   : بةرا. ظألتىرعؤةتسة، مةن ظأزةمنع هاالآةتكة ظاتقان بذالمدعمةن؟ دةص سورعدع       
اد قعلغعن    اهللا!) ظع مذهةممةد (: ضة مذنداق دئدع  عصةيغةمبعر ةنع ظأزةث يالغذز  (نعث يولعدا جعه ي

اد قعلغعن،  ة ؤةدة قعلعنغانبولساثمذ جعه ا . ساثا غةلعب ئلعص قالغانلعقعغ ادتعن ق عقالرنعث جعه مذناص
ةقةت ظأزةثضعال جاؤابكارسةن). ظةهمعيةت بئرعص آةتمة ةمما ))2سةن ص دا  اهللا ظ ذل (نعث يولع  -ص

 - دئضةن ظايةت اهللا تاظاالنعث يولعدا مال      سةرص قعلعثالر، ظأزةثالرنع هاالآةتكة تاشلعماثالر  )مال
  . نع سةرص قعلعش توغرعسعدا حىشكةن دةص جاؤاب بةردعمىلكع

ذل       ىن ص الر ظىح دا ياخشع ظعش اال ظأزعنعث يولع قعحة مةنعسع، اهللا تاظ ةتنعث قعس ع -ظاي  مئلعن
ة          تعدعن غةلعب عرالر ظىس ذالرنعث آاص دا ظ ذرذش قعلغان ةن ظ عرالر بعل ذلمانالر آاص قا، مذس ةرص قعلعش س

ذل    ىن ص ع ظىح ةرص قع -قعلعش ع س ذل    مئلعن ذيرذدع ؤة ص قا ب عرال -لعش ع آاص ذرذش   مئلعن ةن ظ ر بعل
رذنالرغا سةرص قعلمعغان آعشع ظىحىن هاالآةت ظئلعص آئلعدعغانلعقعدعن خةؤةر             قعلعشتةك ياخشع ظو  

ةردع انغا     . ب ان ظعهس العي دةرعجعسع بولغ ةث ظ ا بويسذنذشنعث ظ دعنال اهللا تاظاالغ ذنعث ظارقع دعن ظ ظان
  . سان قعلعثالر، ظئهسان قعلغذحعالرنع اهللا هةقعقةتةن دوست تذتعدذظئه: بذيرذص مذنداق دةيدذ

 * * * * * * *  

                                                 
مةن ي  ) 1( اثالر، دىش داق قعلس ةر ظذن عؤئلعصذرتذظةض ال ـ      ،ثالرنع بئس علةرنع م اال  س ةتتا ب ا ه دذ ع ـ حاق   مىلكعثالرغ ة قعلماي ذ ظعض ةقعقعي . لعرعثالرغعم ه

  . هاالآةت دئضةن شذ
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-84سىرة نعسا ) (2
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) دىشمةن ياآع آئسةللعك سةؤةبعدعن(هةج بعلةن ظأمرةنع اهللا ظىحىن تولذق ظورذنالثالر، ظةضةر 

يةنع تأضة، (هةجنع ياآع ظأمرةنع ظادا قعلعشتا توسقذنلذققا ظذحرعساثالر، ظذهالدا نئمة ظوثاي بولسا 
عدعغان مال جايعغا ، شذنع قذربانلعق قعلعثالر، قذربانلعق قعلعن)آاال، قويدعن نئمعنع تاصالعساثالر

يةنع (سعلةردعن آعمكع آئسةل . يةتمعضعحة بئشعثالرنع حىشىرمةثالر) يةنع بةلضعلةنضةن جايغا (
ةل عحئح دعغان آئس ان قعلع ة زعي ع حىشىرس ةت ) ن عدا ظعلل اآع بئش عتقا (ي اغرعقع، ص اش ظ ةنع ب ي

روزا تذتسذن ياآع ) ظىح آىن(، فعدعية قعلعش يىزعسعدعن )بئشعنع حىشىرمعسة(بولذص ) ظوخشاشالر
رةر مال (سةدعقة بةرسذن، ياآع ) ظالتة معسكعنضة ظىح سا ( ة ) بع ذربانلعق قعلسذن، ظةمعنلعكت ق

ادةم ) ظاراثالردعن(بولغان حئغعثالردا  ظأمرة قعلغاندعن آئيعن هةج قعلعشتعن بةهرعمةن بولغان ظ
، شذنع قذربانلعق قعلسذن، نئمة ظوثاي بولسا) يةنع هةجدعن بذرذن ظأمرة قعلعص تاماملعغان ظادةم(
تاصالمعغان ظادةم هةج جةريانعدا ) صذلع يوقلذقتعن ياآع قذربانلعق مال يوقلذقعدعن قذربانلعق مال(

قايتقاندعن آئيعن يةتتة آىن روزا تذتسذن، ظذنعث هةممعسع ظون ) هةجدعن(ظىح آىن روزا تذتسذن، 
اآع روزا تذتذش يةنع ظأمرة قعلغان ظادةمضة قذرب (مانا بذ . آىن بولعدذ  انلعق قعلعش الزعملعقع ي

ظولتذرذشلذق بولمعغان آعشعلةر ) يةنع هةرةمدة(مةسجعدع هةرام داظعرعسعدة ) هةققعدعكع هأآىم
  .196نعث ظازابع قاتتعقتذر اهللا غا تةقؤادارلعق قعلعثالر، بعلعثالرآع، اهللا. ظىحىندذر

  لعش توغرعسعداهةج بعلةن ظأمرعنعث صاظالعيةتلعرعنع تولذق ظادا قع
ظذنعث آةينعدعن، اهللا تاظاالنعث يولعدا آاصعرالر بعلةن ظذرذش  يذقعرعدا روزا تذتذشنعث، اهللا تاظاال

 هةجنعث صاظالعيةتلعرعنع بايان قعلعشقا باشالص، هةج قعلعشنعث هأآىملعرعنع بايان قعلغاندعن آئيعن،
بذ ظايةتنعث باش ـ ظايعغع هةج بعلةن       . ذدعبعلةن ظأمرعنعث صاظالعيةتلعرعنع تولذق ظادا قعلعشقا بذير

أز ظعحعضة ظالعدذ    ادا قعلعشنع ظ اظالعيةتلعرعنع تولذق ظ يعن ظذنعث ص . ظأمرعنع باشالص بولغاندعن آئ
ةر : شذثا اهللا تاظاال ظذ ظعككعسعنع تولذق ظادا قعلعشقا بذيرذص بولغاندعن آئيعن مذنداق دئدع                  ظةض

 هةجنع ياآع ظأمرةنع ظادا قعلعشتا توسقذنلذققا ظذحرعساثالر) دىشمةن ياآع آئسةللعك سةؤةبعدعن(
تعن     اظالعيةتلعرعنع تولذقالش ث ص ةن ظأمرعنع ةج بعل تعن ؤة ه تعص بئرعش ذلالهقا يئ ةنع بةيت ي

  ... حةآلةنسةثالر
اظالعيةتلعرعنع  عشذثا صىتىن ظالعمالر هةج ؤة ظأمرة قعلعشنع باشلعغان آعشع ظذ ظعككعس         نعث ص

ذ  ة تول دع      ظاخعرعغعح ة آةل أزدة بعرلعكك ةن س ب، دئض ش ؤاجع ادا قعلع عنع   . ق ظ ذ ظعككعس ذل، ظ مةآه
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رذنالردعن هةج بعلةن ظأمرعضة بعرال ؤاقعتتا وتولذقالش دئضةنلعك ظئهرام باغالشقا آأرسعتعص بئرعلضةن ظ
  . ظئهرام باغالش، دئدع

مةر اهللا تاظاالنعث   ظأ: ظابدذرازاق مذظةممةردعن زأهرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         
 ورذنالثالر ذق ظ ىن تول أمرةنع اهللا ظىح ةن ظ ةج بعل دة  ه ع هةققع ث مةنعس ةن ظايعتعنع ذ :  دئض ظ

ايرعم   ذ ظعككعسعنعث هةر بعرعنع ظ ذقالش دئضةن، ظ ايرعم قعلعش -ظعككعسعنع تول ةنع هةجنع ( ظ ي
هةج ؤاقتع نكع، اهللا تاظاال حى. نع هةجنعث ظايلعرعدعن باشقا ظايالردا قعلعشعهةجنعث ظايلعرعدا، ظأمر
 دئدع، )يةنع شةؤؤال، زذلقةظدة ظايلعرع ؤة زذلهةججة ظئيعنعث ظون آىنعدذر(مةلذم بعرقانحة ظايدذر 

  . ضةندئ
 ورذنالثالر ذق ظ أمرةنع اهللا ظىحىن تول ةن ظ بذ ظايةتعنعث مةنعسع هةققعدة     سذددع    هةج بعل

ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة قةتادة زعراردعن  بذ. علعثالرسعلةر هةج بعلةن ظأمرعنع ظادا ق: مذنداق دةيدذ
ظايةتتعكع هةج دئضةنلعك : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

  . ظةرةفات دئضةنلعك، ظأمرة دئضةن تاؤاص دئضةنلعك بولعدذ
هةج  : بذ ظايةتنع ظابدذلالهنعث   بذظايةتنعث مةنعسع هةققعدة    ظةظمةش ظعبراهعمدعن ظةلقةمةنعث      

 دةص، ظوقذغان قعراظةتعضة ظاساسةن، ظأمرة قعلغاندا بةيتذلالهدعن ر ظورذنالثال آةبعضعحةبعلةن ظأمرةنع
أتىص آةتمةسلعك  أمرة دئضةن بة(باشقا يةرضة ظ ةنع ظ ظذنعثدعن باشقا . تذلالهنعث ظعحعدعال بولعدذيي

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة      . ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع    دئ) معنا ؤة ظةرةفاتالرغا حعقعص آةتمةسلعك    
  . باشقعالردعنمذ بذنعثغا ظوخشاش رعؤايةتلةر بايان قعلعندع

 قانداق قعلعدعغانلعقع غان آعشع يولدا توسذلذص قالغانداضة ظئهرام باغلعهةجضة ياآع ظأمرع 
  توغرعسعدا 

 أمرةنع ظادا قعلعشتا توسقذنلذققا هةجنع ياآع ظ) دىشمةن ياآع آئسةللعك سةؤةبعدعن(ظةضةر
دعن نئمعنع تاصالعساثالر (ظذحرعساثالر، ظذهالدا نئمة ظوثاي بولسا  اال، قوي ، شذنع )يةنع تأضة، آ

ثالر ذربانلعق قعلع ث ق ةت هعجعرعيعنع العمالر بذظاي ع         6 ظ ة يعل ةنع هىدةيبعي كةن، ي ع حىش  ـ يعل
اهللا تاظاال  . شتعن توسقان ؤاقتعدا حىشكةن دئدع    مذشرعكالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع هةرةمضة آعرع 

سذص قالغان حاغدا،  ةيهعسساالمنع هةرةمضة آعرعشتعن توهىدةيبعية يعلع مذشرعكالرنعث صةيغةمبةر ظةل   
  . سىرة فةتهعنعث هةممعسعنع نازعل قعلدع

ذزالشقا،   تأضعنع بوغ 70لعرع بعلةن بعللة قذربانلعق ظىحىن ظئلعص آةلضةن  ظذالرغا ظأز  اهللا تاظاال 
دع     ةت قعل قا رذخس دعن حعقعش كة ؤة ظئهراملعرع احلعرعنع حىشىرىتىش االم  . ح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دعن   ىرتىص ظئهرام احلعرعنع حىش ذالرنع ح ذيرذدعظ قا ب ع   . حعقعش أزع حعقعص حئحعن ذالر ص ظ دعن ظ ظان
عنع حىشىرتىص، يةنع حئح (حىشىرعؤةتمعضىحة، بذ هأآىمنعث ظأزضعرعشعنع آأتىص، بذيرذغان ظعشالرنع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حئحعنع حىشىرؤ.  قعلمعدع)ظئهرامدعن حعقعشنع أرىص، ص ةتكةنلعكعنع آ
ة آعشع  ىردع هةمم احلعرعنع حىش قارتقانالرمذ    .  ح ىرىؤةتمةي قعس احلعرعنع حىش دعن ح ذالرنعث ظعحع ظ

دع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . بول ة ر«: شذثا ص ع حىشىرؤةتكةنلةرض دع»!هعم قعلسذنةاهللا حئحعن .  دئ
ةيغةمبعرع: ظذالر ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . حئحعنع قعسقارتقانالرغعحذ؟ دةص سورعدع! ظع اهللا نعث ص ص

دا  قارتقانالرغ «: ظىحعنحع قئتعم ع قعس ذن عحئحعن ةت قعلس دع»!مذ رةهم ىن   .  دئ ذربانلعق ظىح ذالر ق ظ
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علعرع ئلعص آةلضةن تأض ع دعظ ر تأض ة آعشع بعرلعشعص بع ةر يةتت ذربانلعق ظىحىن بوغذزلعدعن ه . نع ق
انع   ذالرنعث س دع 1400ظ ةرنعث     .  آعشع ظع ةؤة ي ة ت رع هةرةمض كةن يئ ةدعكع حىش ذالرنعث هذدةيبعي ظ
هةجضة ياآع ظأمرعضة ظئهرام باغلعغان . بةزعلةر هةرةم تةرةصتة ظعدع، دةصمذ بايان قعلدع. سعرتعدا ظعدع

وختعتعص قو  دا ت عنع يول ةؤةبلةر، دىش آعش دعغان س ان  مةننعث يوليع رام باغلعغ ع ظئه ع تذسذؤئلعش ن
ذنع   اآع ظ زعقعص آئتعشع، ي دعن ظئ ذنعث يول ذص قئلعشع ظ ذل آعشعنعث آئسةل بول  ماللعرعنعث -ث ص

اص آئتعشع ايرعلعص    يوق دا ظ ذص ماثغان آعشعنعث يول ذنعثغا مةهرةم بول ال آعشع بولسا ظ اآع ظاي  ي
  . قئلعشعدةك سةؤةبلةردعن ظعبارةتتذر

ة ظع ذ هةقت ةت  ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ارعنعث مذن ةمرع ظةنس ع ظ ةججاج ظعبن ةد، ه ام ظةهم م
بعرآعشعنعث بعر يئرع سذنذص آةتسة ياآع قايرعلعص            «: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث     : قعلعدذ

م        ش الزع ةج قعلع ر ه قا بع ذنعثغا باش دذ، ظ ةن بولع ص آةتك دعن حعقع ع ظئهرام ذ آعش ة، ظ  »آةتس
دع ةمرع. مدئضةنلعكعنع ظاثلع ةن ظةبذهىرةيرعضة دةص  : هةججاج ظعبنع ظ ذنع ظعبنع ظابباس بعل مةن ب

  . ظذالرمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دئضةندةك جاؤاب بةردع، دئدع. بةرضةن ظعدعم
دة     ةنعث رعؤايعتع ع ماج ةن ظعبن ذداؤذد بعل ة    : ظةب ايرعلعص آةتس رع ق ر يئ عنعث بع اآع  بعرآعش  ي

ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظعبنع . ص قالسا، دةص بايان قعلدع ياآع ظذ آئسةل بولذسذنذص آةتسة
ةتا، مذقاتعل                     ةير، مذجاهعد، نةخةظعي، ظ زذبةير، ظةلقةمة، سةظعد ظعبنع مذسةييعب، ظذرؤة ظعبنع زذب

ظئهرام باغلعغان آعشعنعث يولدا تذسذلذص قئلعشع، دىشمةننعث : ظعبنع هةييان قاتارلعقالر مذنداق دئدع
ةرلعرع سذ      ذسذص قئلعشعدعن ياآع آئسةل بولذص        يولنع ت  نذص آةتكةنلعكتعن  قالغانلعقتعن ياآع بعر ي
سذلذص قئلعش سةؤةبحع بولعدعغان هةرقانداق ظةزعيةت     ويولدا ت: سذص قئلعش دئضةن وسةؤرع ت . بولعدذ

  . بئرعدعغان نةرسعدعن ظعبارةتتذر، دئدع
عثدعن  اليدعغان نةرسعنعث آئسةل ؤة ظذن      اليةنع يولدا توسذلذص قئلعشقا سةؤةبحع بو      (بذ هةقتة   

ةت بئ   داق ظةزعي قا هةرقان عدا  عرباش ةنلعكع توغرعس ة ظعك ةنهانعث   ) دعغان نةرس ذ ظ ة رةزعيةلاله ظاظعش
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زعبابة بعنت زذبةير ظعبنع ظابدذمذتةللعب : هةدعسعدة مذنداق بايان قعلعنغان

! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع: ظذ ظايال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا. دئضةن ظايالنعث قئشعغا آعرضةن ظعدع
ئكعن(مةن هةج قعلعشنع خااليمةن،   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالغا. دئدع مةن آئسةلحان، ) ل : ص

ةل م« ث ؤة آئس ةج قعلع ذحاغدا  ئه ةن ؤة ش ةج قعلعم ة ه دعن ظايرعغذح ش ظعمكانعيتع ةج قعلع ع ه ن
  .  دئدع»رت قعلعثظئهرامدعن حعقعمةن دةص شة

ظعمام مذسلعم ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن مذشذ هةدعسكة ظوخشاش يةنة بعر هةدعس          
  . بذ هةدعسلةرضة ظاساسةن هةجضة شةرت قويسا بولعدذ. رعؤايةت قعلدع
 هةجنع ياآع ظأمرةنع ظادا قعلعشتا توسقذنلذققا ) دىشمةن ياآع آئسةللعك سةؤةبعدعن(ظةضةر

دعن نئمعنع تاصالعساثالر (الر، ظذهالدا نئمة ظوثاي بولسا ظذحرعساث اال، قوي ، شذنع )يةنع تأضة، آ
ثالر ذربانلعق قعلع داق   ق ذتالعبنعث مذن ةلع ظعبنع ظةب دة ظعمام مالعك، ظ ةتنعث مةنعسع هةققع بذظاي

  . دذرقوي)  مال-قذربانلعق ظىحىن ظئلعص آئلعنعدعغان حارؤا (يةنع : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 مالالر تأضة، آاال، ظأحكة ؤة قوي     -ظعبنع ظابباس قذربانلعق ظىحىن ظئلعص آئلعنعدعغان حارؤا       

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظابدذرازاق، ظعبنع     . حعشعلعرعدعن بولعدذ دئدعـ قاتارلعقالرنعث ظةرآةك  
آعم قذدرعتعنعث يئتعشحة    هةر  : ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      
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دذ ذربانلعق قعلع اس. ق ع ظابب ةؤفعي، ظعبن ذمانعظ ذ ظةنه ةت  رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن
دذ العنع، ؤة        : قعلع ا آ أؤةنرةك بولس دعن ت ةهؤالع ظذنعث ذش ظ عنع، تذرم ا تأض اي بولس ذ ب ةر ظ ظةض

  . ظذنعثدعن تأؤةنرةك بولسا قوينع بوغذزاليدذ
ةتنعث مةنع  ذ ظاي ةت         ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ذرؤة دادعس ع ظ ام ظعبن دة هعش ع هةققع س

دذ ارؤا : قعلع دعغان ح ذربانلعق قعلعنع ةتنعث ظارع-ق ةن قعمم ةرزان بعل ال ظ دذ م دا بولع دا . لعقع يول
سذلذص قالغاندا قوي ظألتىرسعمذ بولعدذ، دئضةنلعكعنعث مةنعسع شذآع تذسذلذص قالغاندا سةصةردعن تو
الي بولسا شذنع قذربانلعق قعلعثالر دةص بذيرذغانلعقع ظىحىن قذربانلعق     وبانلعق قعلعش قنئمعنع قذر 

.  مالالر ظعبنع ظابباس دئضةندةك تأضة، آاال، قوي ؤة ظأحكعلةردعن ظعبارةت بولعدذ-قعلعنعدعغان حارؤا 
يهعسساالم بعر    صةيغةمبةر ظةلة  : ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث هةدعسعدة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث             
  . قئتعم قويدعن بعرنع قذربانلعق قعلغان، دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع

 ةنع بةلضعلةنضةن جايغا (قذربانلعق قعلعنعدعغان مال جايعغا يةتمعضعحة بئشعثالرنع ) ي
دئضةن ظايةت  هةج بعلةن ظأمرةنع اهللا ظىحىن تولذق ظورذنالثالربذظايةت يذقعرعدعكع  حىشىرمةثالر

ة  عبذنعث مةنعسع ظةضةر هةرةمضة خات  . ن باغلعنعشلعقتذربعلة  ارغعلع بولعدعغان هالةتت رجةم يئتعص ب
  . دذرذس ظةمةس) هةرةمضة بئرعص قذربانلعق قعلعص بولمعغعحة(حئحعنع حىشىرىش 

 ةنع بةلضعلةنضةن جايغا (قذربانلعق قعلعنعدعغان مال جايعغا يةتمعضعحة بئشعثالرنع ) ي
ةر حىشىرمةثالر ةن ظأمرعنعث   ظةض ةن ظأمرعضة ظئهرام باغلعغان آعشع بولسا، هةج بعل ذ هةج بعل ظ

اظالعيةتلعرع تاماملعنعدذ               ظةضةر هةجضة   . صاظالعيةتلعرعنع تولذق ظادا قعلعص بولغاندعن آئيعن هةج ص
اغالص         رام ب ة ظئه اؤؤال ظأمرعض دعن ظ ةجنعث ظايلعرع ةنع ه ا، ي ان بولس رام باغلعغ ة ظئه اآع ظأمرعض ي

قعلعص بولذص ظئهرامدعن حعقعص هةجنعث ؤاقتعغعحة هةرةمدة تذرذص، هةجنعث ؤاقتع آةلضةندة ظأمرعنع 
اظالعيةتلعرعنع تىضةتسة، ظذ قعلماقحع بولغان هةج ياآع ظأمرعسعنع              هةرةمدعن ظئهرام باغالص هةج ص

  . تاماملعغان بولعدذ
 نئمة   ! نعث صةيغةمبعرع    ظع اهللا  : بذ هةقتة هةفسة رةزعيةلالهذ ظةنها صةيغةمبةر ظةلةهعسساالمغا           

سةن ظئهرامعثدعن حعقمايسةن؟ . لعرعنعث ظأمرعضة باغلعغان ظئهراملعرعدعن حعقعدذظىحىن آعشعلةر ظأز
دع االم . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ذرذص «: ظان ع قات ةن حئحعمن اقحع  )1(م ذربانلعق قعلم دذم، ق  قوي

دىر     ةنلعكعنع بعل ذربانلعق ظعك ا ق ث بوينعغ ان مئلعمنع دذم  بولغ عص قوي ة ظئس ىن بعرنةرس . عش ظىح
 »)يةنع ظئهرامدعن هةجنع قعلعص بولذص حعقعمةن        ( ظئهرامدعن ظذنع قذربانلعق قعلمعغعحة حعقمايمةن    

  . دئدع
ؤةتكةن آعشعضة فعدعيةنعث ؤاجعب بولعدعغانلعقع ىظئهرامنعث ظعحعدة تذرذص حئحعنع حىشىر

  توغرعسعدا
 ياآع بئشعدا ) ىرسة زعيان قعلعدعغان آئسةلنع حىشعيةنع حئح(سعلةردعن آعمكع آئسةل
ةت  الر (ظعلل عتقا ظوخشاش اغرعقع، ص اش ظ ةنع ب ذص ) ي ة(بول ة قعلعش )بئشعنع حىشىرمعس ، فعدعي

بعرةر (سةدعقة بةرسذن، ياآع ) ظالتة معسكعنضة ظىح سا(روزا تذتسذن ياآع ) ظىح آىن(يىزعسعدعن 
ع توغرعسعدا ظعمام بذخارع، ظابدذراهمان، ظعبنع  بذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبقذربانلعق قعلسذن) مال

                                                 
  . لعرعنع قاتتذرذؤاالتتعحنع قاتذرذص قويعدعغان بعرخعل ماددا بعلةن حاحشذ زامانالردا صعتالص آةتمةسلعك ظىحىن، حا) 1(
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داق       ةلنعث مذن ع مةظق دذلاله ظعبن ةن ظاب دذ، م ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض فعهاننعث مذن ظةس
مةن آذفعنعث مةسحعتعدة آةظب ظعبنع ظةجةرنعث قئشعدا ظولتذرذص ظذنعثدعن      : دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم 

دعغا    ىن روزا تذتذلع ة آ ىن قانح ة ظىح ورعدعمفعدعي ةيغةمبةر    . نلعقعنع س ةن ص ةر م ع ظةج ةظب ظعبن آ
دعم    ئلعص بئرعل ة ظ كةن هالةتت ة حىش ث يىزىمض عتلةر مئنع ا ص االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر . ظةلةيهعسس ص

قعيعنحعلعق ساثا بذ دةرعجعدة يةتكةنلعكعنع ظويلعمعغان ظعدعم، فعدعية ظىحىن بعر       «: ظةلةيهعسساالم
ظةضةر فعدعية بةرضعلع بعر    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . اق، دئدعم ي: مةن. دئدع» قوي تاصالمامسةن؟ 

 )1(قوي تاصالمعساث، ظىح آىن روزا تذتقعن ياآع ظالتة معسكعنضة؛ هةر بعر معسكعن ظىحىن يئرعم سا                
. بذظايةت مةن توغرعسعدا حىشتع     : آةظب ظعبنع ظةجةر  .  دئدع »تكعندعن تاظام بئرعص حئحعثنع حىشىر    

  . مذ ظورتاقتذر، دئدعلئكعن ظذ سعلةرضع
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظةج ةظب ظعبن ةد، آ ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

ظةلةيهعسساالم مئنعث قئشعمغا آةلدع، ظذ حاغدا صعتالر يىزلعرعمضة ياآع قئشعمغا حئحعلعص حىشكةن            
اتتعم ة قازانغا ظوت قاالؤات ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. هالةتت ئشعثدعكع جانؤارالر ظةزعيةت ساثا ب«: ص

دع»يةتكىزعؤاتامدذ؟ دعم: مةن .  دئ ة، دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. هةظ ؤئتعص ىحئحعثنع حىشىر«: ص
  .ئدعد» ياآع ظالتة معسكعنضة تاظام بةرضعن ؤة ياآع بعر نةرسة بوغذزلعغعنظىح آىن روزا تذتقعن، 

ة  عنعث فعدعي ةن آعش ا دىح آةلض ذ قعيعنحعلعقق ذرظان مذش ع ق ارقعلعق حئحعن ع ظ  بئرعش
دا         ان قعلغان ة قعلعش يىزعسعدعن حىشىرؤئتعشكة رذخسةت قعلغانلعقعنع باي روزا ) ظىح آىن (فعدعي

 دةص قذربانلعق قعلسذن) بعرةر مال(سةدعقة بةرسذن، ياآع ) ظالتة معسكعنضة ظىح سا(تذتسذن ياآع 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ظعشنعث ظاسعنعدعن باشلعدع  ظعبنع ظةجةرنع شذ ظعشنع قعلعشقا  آةظب: ص

ام        «: بذيرذغاندا ظذنع ياخشعراقعنع قعلعشقا بذيرذص      بعر قوي بوغذزلعغعن ياآع ظالتة معسكعنضة تاظ
  .  دئدع»بةرضعن ؤة ياآع ظىح آىن روزا تذتقعن

  هةجدة بةهرعمةن بولذشنعث بايانع توغرعسعدا
 ثالردا ان حئغع ة بولغ اراثالردعن(ظةمعنلعكت أمرة ) ظ تعن ظ ةج قعلعش يعن ه دعن آئ قعلغان

نئمة ظوثاي بولسا، ) يةنع هةجدعن بذرذن ظأمرة قعلعص تاماملعغان ظادةم(بةهرعمةن بولغان ظادةم 
 يةنع سعلةر هةج قعلعشقا قادعر بولساثالر، سعلةر ظأمرعنع قعلعص بولذص،         شذنع قذربانلعق قعلسذن 

هةجنعث ظايلعرعدا ظاؤؤال ظأمرعضة ظئهرام باغالص      يةنع  (هةج ؤاقتعغعحة بةهرعمةن بولماقحع بولساثالر      
اقال       عؤةت، س ةن جعنسعي مذناس دا حةآلةنض رام ؤاقتع ة ظئه ةج ؤاقتعغعح ذص، ه أمرعنع قعلعص بول  -ظ

ةآكعنعث   ة م ةندة، هةجض ةج آةلض ذص ه ةن بول الردعن بةهرعم ارةت ظعش تعن ظعب ذرذتالرنع تةآشعلةش ب
 مالالرنعث  -ربانلعق ظىحىن بوغذزالشقا ظةرزعيدعغان حارؤا     ، قذ)ظعحعدة ظئهرام باغالص هةج قعلساثالر 

سع قويدذر، آاال ي مالالرنعث ظةث ظاددع-ظذ حارؤا . ظعحعدعن قذدرعتعثالر يةتكعنعدعن بعرنع بوغذزالثالر
  . حىنكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم ظاياللعرعنعث نامعدعن آاال بوغذزلعغان ظعدع. بوغذزلعسعمذ بولعدذ
ةؤزاظعي ظ دذ   ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذهىرةيرعنعث مذن االم  : ةب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ظأزعنعث ظاياللعرعنعث نامعدعن آاال بوغذزلعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرع هةج ظايلعرعدا 

                                                 
  . غا تةث آعلو ضعرام3.8عكع بولذص، بعر سا تةخمعنةن بذ بعر ظألحةم بعرل) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 314                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

علةردعن      ةن نةرس دا حةآلةنض رام ؤاقتع عحة ظئه ذص هةجض ص بول أمرة قعلع اغالص، ظ رام ب ة ظئه ظأمرعض
  . ةهرعمةن بولغان ظعدعب

دعن        ادا قعلعص بولغان ذنع ظ اغالص ظ رام ب ة ظئه دا ظأمرعض ةج ظايلعرع لةردة ه ةت ؤة هةدعس ذ ظاي ب
يعن هةج ؤاقتعغعحة ظئهرامدا حةآلةنضةن نةرسعلةردعن بةهرعمةن بولذشنعث د  رذس ظعكةنلعكعضة ذآئ

  .صاآعت باردذر
 ـ مال تاصالمعسا ظون آىن روزا بةهرعمةن بولغان آعشع قذربانلعق قعلعش ظىحىن حارؤا

  دعغانلعقع توغرعسعدا تعتذ
) تاصالمعغان ظادةم هةج ) آع قذربانلعق مال يوقلذقعدعن قذربانلعق مال اصذلع يوقلذقتعن ي

ذنعث ) هةجدعن (جةريانعدا ظىح آىن روزا تذتسذن،  ة آىن روزا تذتسذن، ظ يعن يةتت دعن آئ قايتقان
بانلعق قعلعش ظىحىن مال ياآع صذلعنعث يوقلذقع سةؤةبعدعن         يةنع قذر    هةممعسع ظون آىن بولعدذ 

  . قذربانلعق قعاللمعغان آعشع، هةج جةريانعدا ظىح آىن روزا تذتسذن
قذربانلعق :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثظةؤفعي، 

ع قعالل ان آعش ع تو معغ ىك روزعس ىح آىنل ع، ظ ةرةفات آىن ةرةفات  ظ ابتا، ظ دعغان هئس ذقلعنعص بولع ل
ذن،    نع باشلعس ذرذن روزا تذتذش دعن ب يعن (آىنلعرع دعن آئ ىن روزا   ) هةج ة آ دا يةتت ة قايتقان ؤةتعنعض

دذ     . تذتسذن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم ةردعن ظعبن هاق ؤةب ذنعثدةك ظةبذظعس : ش
: جةظفةر ظعبنع مذهةممةد ظاتعسعدعن ظةلعنعث     . تعدذ يةتتعنحع، سةآكعزعنحع ؤة ظةرةفات آىنع روزا تذ      

  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،شذ آىنلةردة روزا تذتعدذ
معنع             ر قعس ذنعث بع اآع ظ عنع ي ث هةممعس ىن روزعنع ىح آ عرع ظ تعن ظعلض ع آئلعش ت آىن هئي

  ظعبنع ظأمةر  ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان ظاظعشة ؤة . تذتمعسا، ظذنع هئيت آىنلعرع تذتسعمذ بولعدذ    
ذم ذ ظةنه رع ر: نعثرةزعيةلاله ت آىنلع ىنهئي ش ظىح ذربانلعق قعلع ذش ق المعغان وزا تذت ال تاص  م

  . دذر دةلعلسأزلعرع دئضةن ، رذخسةت قعلعندعضةآعشعلةر
ةلع    عدعن ظ ةدنعث ظاتعس ع مذهةمم ةر ظعبن ذفيان، جةظف ة س ذ يةن ذ ظةنه داق  رةزعيةلاله نعث مذن

  . عدذهةج جةريانعدا تذتالمعغان روزعنع هئيت آىنلعرع تذتسا بول :دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
دئضةن   هةج جةريانعدا ظىح آىن روزا تذتسذن : ظألعماالرنعث مذنداق دئيعشع، اهللا تاظاالنعث

ظعمام مذسلعم، قذتةيبة    . ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع ظىحىندذر   ) هئيتتعن آئيعنكع آىنلةرنعمذ  (ظايعتعنعث  
هئيت آىنلعرع يةص ـ  «: ةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذهةزةلدعن صةيغةمب
  . )1(»ظعحعش آىنلعرعدذر

)قايتقاندعن آئيعن يةتتة آىن روزا تذتسذن، ظذنعث هةممعسع ظون آىن بولعدذ) هةجدعن  بذ
تلعرعنع تىضعتعص  سعلةر هةج صاظالعية: (بعرع. نعث مةنعسع هةققعدة ظعككع خعل آأز قاراش بار       عتعظاي

ذص اثالر  ) بول ا قايتس ذثالر  (ياتاقلعرعثالرغ ىن روزا تذت ة آ رع ). يةتت ة بع علةر : يةن ص  (س ةجنع قعلع ه
  ). يةتتة آىن روزا تذتذثالر(يذرتذثالرغا قايتساثالر ) بولذص

                                                 
اآعتعدذر       ) 1( دعغانلعقعنعث ص ا بولماي رع روزا تذتس ةدعس هئيت آىنلع ذ ه دذ       . ب كة زعت آةلمةي دعكع هةدعس ةدعس يذقعرع ذ ه ئكعن ب دعكع  . ل حىنكع يذقعرع

  .اس قعلعنغاندذرهةدعس صةقةت قذربانلعق قعاللمايدعغان هةجدعكع هةج قعلعؤاتقان آعشعلةر ظىحىن خ
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دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض العمنعث مذن دذرازاق، س ث: ظاب دعن(: اهللا تاظاالنع ) هةج
دع ذن قايتقان ىن روزا تذتس ة آ يعن يةتت دة   ن آئ ةتنعث مةنعسع هةققع ةن ظاي ةرنعث دئض ع ظأم :  ظعبن

اال   ث ب دا   -ظأزعنع ذرتعغا قايتقان ث ي ةنلعكعنع   ( حاقعلعرعنع دذ دئض ىن روزا تذتع ة آ دعم) يةتت ، ظاثلع
   . باشقا ظالعمالردعنمذ شذنعثغا ظوخشاش رعؤايةتلةر بايان قعلعندع.دةيدذ

العم ذخارع، س ام ب ةرظعم ع ظأم دذلالهتعن ظعبن ع ظاب ذما ظعبن ذ ظةنه داق  رةزعيةلاله نعث مذن
 ؤعدالعشعش هةجعدة  ) ظأمرعنعث ظاخعرعدعكع (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

اغالص  رام ب ة ظئه ان ظار   أمرعظ، ظأمرعض عحة بولغ يعن هةجض دعن آئ ص بولغان ا لعقعنع قعلع رام (ت ظئه
ظأزع بعلةن بعللة زذلهذلةيفة دئضةن        . بةهرعمةن بولدع   ) حةآلةنضةن نةرسعلةر بعلةن    ؤاقعتتا  باغلعغان  

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ قئتعمقع     . (يةردعن قذربانلعق ظىحىن ظئلعص آةلضةن مالنع بوغذزلعدع 
ةن بولذش    دا بةهرعم ةجنعث ظارعلعقع ةن ه أمرع بعل دة ظ داق عهةج ةريانع مذن ةيغةمبةر ): نعث ج ص

ظأمرعنع قعلعص بولغاندعن آئيعن،      . (باشالص ظأمرعضة ظئهرام باغلعدع   ) هةج قعلعشنع (عسساالم  ظةلةيه
عؤةت         عي مذناس ةن جعنس دا حةآلةنض رام باغلعغان ص، ظئه دعن حعقع ا ظئهرام ان ظارعلعقت عحة بولغ هةجض

ظاندعن  ) رناقلعرعنع ظئلعشتةك ظعشالردعن بةهرعمةن بولدع   ع ساقالالرنع ياساش ؤة ت ـ ظأتكىزىش، حاح
باشقعالرمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن        . هةجضة قايتا ظئهرام باغلعدع     ) هةجنعث ؤاقتع آةلضةندة  (

دا   ةج ظارعلعقع ةن ه أمرة بعل ة ظ الردعن(بعلل ةن ظعش دا حةآلةنض رام باغلعغان دع) ظئه ةن بول . بةهرعم
ذربانلع  ذربانلعق قعلعشع ظىحىن ق ةن بعللة ق أزلعرع بعل دة ظ دةص آةلضةن ظذالرنعث ظعحع ق مالنع هةي

دع ار ظع ةنلةرمذ ب دةص آةلمعض علةرمذ ؤة هةي ةندة . آعش ة آةلض االم مةآكعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
، ق مالنع بعللة ظئلعص آةلضةنلةر بولسا     عسعلةرنعث ظعحعثالردا قذربانل   «: آعشعلةرضة مذنداق دئدع    

ع بعللة ظئلعص قذربانلعق مالن. نقمعسذعظأمرعنع قعلعص بولذص، هةججعنع قعلعص بولغعحة ظئهرامدعن ح
ا  ةنلةر بولس ة آةلمعض ةفا         ؤةآةب رقعص    ـ  س ع قع ص حئحعن اؤاص قعلع ةرؤعنع ت ع   (، م دا حئحعن ذ حاغ ب

هةجضة ظئهرام باغلعسذن،   ، )هةجنعث ؤاقتع آةلسة   (.قسذن عظئهرامدعن ح) حىشىرىش ياخشع ظةمةس   
ظذ مةآكعدة . آئرةكذربانلعق قعلعشع ق ظأمرعنع قعلعص بولذص ظاندعن هةجضة ظئهرام باغلعغان آعشع    (

دذ     ذربانلعق قعلع ا، ق العغان بولس ذربانلعق تاص ذقع      . ق ذلنعث يوقل اآع ص ال ي دعغان م ذربانلعق قعلع ق
هةج جةريانعدا ظىح آىن، ظأيعضة قايتقان ؤاقتعدا         ) سةؤةبع بعلةن قذربانلعق مالنع تاصالمعغان آعشع      

  .»يةتتة آىن روزا تذتسذن
ن آىن بولعدذظذنعث هةممعسع ظوبايان قعلعص ظأتكةن مةنعنع ا بذ ظايةتنعث مةنعسع يذقعرعد 

ص آةتكةن مةنعنع آىحلةندىرىش ىظةرةبلةرنعث تعل ظةدةبعياتعدا ظعلضعرع ظأت.  دئيعلدع،آىحلةندىرعدذ
ار ذم : مةسعلةن مذنداق دةيتتع. ظعصادعسع ب ذلعقعم بعلةن ظاثلعدعم، قول مةن آأزىم بعلةن آأردىم، ق

  . )1( خةت يازدعمبعلةن
ار         ةر ب دعغان ظايةتل أزعنع آىحلةندىرع عرعكع س دعن ظعلض قعمذ ظأزع دعن باش دا بذنعث . قذرظان

مةيلع ظعككع قانعتع بعلةن ظذحعدعغان ظذحار قذش   . تأؤةندعكع ظايةتلةر بذ ظايةتلةرنعث قاتارعدعندذر    
ةيتتعث )2( بولسذن ذناجات (مذساغا  ))1خةت يئزعشنعمذ بعلم ة م ع ) قعلعشقابعزض ذز آئحعن ظوتت

                                                 
قا ق                    ) 1( أزعنع، ظاثالش دىرىش ظىحىن آأرىشكة آ ذ آىحلةن ةنعنع تئخعم عمذ م ةن بولس ول بعل ذالق ؤة ق أز، ق الر، آ اثالش، يئزعش نع، ذلعقعيةنع آأرىش، ظ

ةتنعث                . يئزعشقا قولعنع قوشذص قويدع    عمذ ظاي ىن بولس ون آ ذلغاندا ظ ىن قوش ة آ ةن يةتت ىن بعل دا شذنعثدةك ظايةتتعمذ ظىح آ ع  ظ  ظاخعرع ذنعث هةممعس
  . آةلدعتةآعتلعنعصدةص  ظون آىن بولعدذ

  . ظايةتـ  38سىرة ظةنظام ) (2
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ظذنعثغا يةنة ظون آئحعنع قوشتذق، شذنعث بعلةن، صةرؤةردعضارعثنعث ؤةدة قعلغان ؤاقتع . ؤةدة قعلدذق
يةنع يذقعرعدعكع ظايةتلةردة آىحلةندىرىش ظىحىن ظذحار قذشقا ظعككع قانعتعنع         . ))2 آئحة بولدع  40

دا يئزعلسعمذ ظذنع آىحلةندىرىش ظىحىن قولنع ظعككعنحع ظايةتتة خةت دئضةن قول  . قوشذص بايان قعلدع  
بولسعمذ بولعدعغانلعقع ظعنعق  آىن 40 آىننع قوشسا 10ة عح آىنض30قع ظايةتتة ظاخعر. ص قويدعقوشذ

دا  عظاخعرع ان ؤاقت دع40صةرؤةردعضارعثنعث ؤةدة قعلغ ة بول ة .  دةص قوشذص قويدع آئح ذ ظايةتت ب
 دذ ىن بولع ون آ ع ظ ذنعث هةممعس ع ظ ذيرذ   روزعن قا ب ذق تذتذش ىن تول ون آ ةن  غان ظ ةن دئض  آةلض

   .قاراشمذ بارآأز
مةآكعلعك آعشعلةرنعث ظأمرة بعلةن هةجنعث ظارعلعقعدا بةهرعمةن بواللمايدعغانلعقع 

  توغرعسعدا
 يةنع ظأمرة قعلغان ظادةمضة قذربانلعق قعلعش الزعملعقع ياآع روزا تذتذش هةققعدعكع (مانا بذ
 ظولتذرذشلذق بولمعغان آعشعلةر ظىحىندذر) يةنع هةرةمدة(م داظعرعسعدة مةسجعدع هةرا) هأآىم

علةردذر    ةرةملعك آعش ذالر ه ةنع ظ ذالر . ي دعكع      (ظ ان ظارعلعقع عحة بولغ ذص هةجض ص بول أمرعنع قعلع ظ
شذثا (بةهرعمةن بولغذحع هئسابالنمايدذ ) ؤاقعتتا ظئهرام باغلعغان ؤاقعتتعكع حةآلةنضةن نةرسعلةردعن

  ). قذربانلعق قعلعش ؤاجعب بولمايدذظذالرغا 
دذرازاق تا    ة ظاب ذ هةقت دذ     ؤب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ذش   : ذس ةن بول بةهرعم

ذر هةرةملعك آعشعلةر ةلكع باشقا ي دذر ظىحىن ظةمةس، ب ةتنعث . تتعن آةلضةن آعشعلةر ظىحىن ذ ظاي ب
ذ تاؤ     ذ ظةنهذمادعنم اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ان    مةنعس ةت باي دةك رعؤاي نعث رعؤايعتع ذس

دع ثالر . قعلعن ةقؤادارلعق قعلع ا ت الردا   اهللا غ ذيرذغان ظعش علةرنع ب ةنع س ذثالر  ي ةقؤا بول  ! ت
نعث ظازابع قاتتعقتذر بعلعثالرآع، اهللا يةنع اهللا تاظاالنعث ظازابع ظذنعث بذيرذقعغا خعالصلعق قعلغان 

  . ذر ظعشلعرعنع قعلغانالر ظىحىندحةآلعضةنؤة 
 * * * * * * * 

 k ut ù: $# Ößγ ô© r& ×M≈ tΒθè= ÷è̈Β 4 yϑ sù uÚu sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k ut ù: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿωuρ s−θÝ¡èù Ÿω uρ tΑ# y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 

$ tΒ uρ (#θè= yèø s? ôÏΒ 9 ö yz çµ ôϑ n= ÷ètƒ ª! $# 3 (#ρßŠ¨ρu“ s? uρ χ Î* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9 $# 4 Èβθà) ¨? $#uρ ’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇∠∪  
يةنع شةؤؤال، زذلقةظدة ظايلعرع ؤة زذلهةججة ظئيعنعث ظون (هةج ؤاقتع مةلذم بعرقانحة ظايدذر 

ظادةمنعث جعنسي ظاالقة ) يةنع ظئهرام باغلعغان(بذ ظايالردا هةج قعلعشنع نعيةت قعلغان ). آىنعدذر
داقلعكع ياخشع ظةمةلنع قعلعشع، ضذناه قعلعشع ؤة جاثجال قعلعشع مةنظع قعلعنعدذ،   سعلةر قان

 راهعلة ظئلعؤئلعثالر، ظةث ياخشع -زاد ) ظاخعرةتلعكعثالر ظىحىن(قعلساثالر، اهللا ظذنع بعلعص تذرعدذ 
  .197ماثا تةقؤادارلعق قعلعثالر! ظع ظةقعل ظعضعلعرع.  راهعلة تةقؤادارلعقتذر-زاد 

  هةجضة ظئهرام باغالشنعث ؤاقتع توغرعسعدا 

                                                                                                                                          
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع48سىرة ظةنكةبذت ) 1(

  . ـ ظايةت142سىرة ظةظراف ) (2
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يةنع شةؤؤال، زذلقةظدة ظايلعرع ؤة زذلهةججة ظئيعنعث ظون (ع مةلذم بعرقانحة ظايدذر هةج ؤاقت
ايالردا دذرذس بولمايدذ      باغالش هةجنعث   ظئهرام  يةنع هةجضة     )آىنعدذر بذ سأز   . ظايلعرعدعن باشقا ظ

ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت    ، ظعبن ارلعقالردعن رعؤاي د قات اؤذس ؤة مذجاهع ةتا، ت ابعر، ظ  ج
ايالردا              . قعلعنغاندذر بذنعث صاآعتع اهللا تاظاالنعث هةجنعث ؤاقتعنع بعر يعلنعث ظعحعدعكع بعر نةححة ظ

دذر ا دذرذس      . قعلغانلعقع ذرذن ظوقذس دعن ب ذ ؤاقتع ذددع نامازنعم ةنلعكع خ علةص بةرض ع بةلض ؤاقعتن
  . ذبولمعغاندةك شذ ظايالردعن بذرذن هةج قعلسا دذرذس بولمايدعغانلعقعنع بعلدىرعد

اهللا .  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثظعمام شافعظعي  
يةنع شةؤؤال، زذلقةظدة ظايلعرع ؤة زذلهةججة ظئيعنعث (هةج ؤاقتع مةلذم بعرقانحة ظايدذر تاظاالنعث 

دا ظئهرام     دئضةن ظايعتعضة ظاساسةن بعرآعشعنعث هةجضة هةج ظايلعرعدعن            )ظون آىنعدذر   باشقا ظاي
ع  ةسباغلعش ع خ. دذرذس ظةم ذ ذظعبن ذمانعث   زةيمعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذنداق ظعبن  ش

   .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ذدعن     ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ةردةؤعي ج ع م اال ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عنعث  «: منعثص ر آعش بع

را   ة ظئه ايالردا هةجض قا ظ دعن باش ةجنعث ظايلعرع ةسه ةت ةنلعكعنعدئض» م باغلعشع دذرذس ظةم  رعؤاي
  .قعلعدذ

  هةجنعث ظايلعرع توغرعسعدا
 دذر ة ظاي ذم بعرقانح ع مةل ةج ؤاقت ةر   ه ع ظأم ذخارع، ظعبن ام ب ذما ظعم ذ ظةنه نعث  رةزعيةلاله

ايلعرع شةؤؤال، زذلقةظدة ؤة زذلهةجنعث       : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ) لقعلاؤظاؤ (هةجنعث ظ
  . بذ هةدعسنع ظعبنع جةرعرمذ ظعنبع ظأمةردعن رعؤايةت قعلدع. ذرظونعد

دة ؤة زذلهةجنعث نعثهةجنعث ظايلعرع اؤؤالقع  شةؤؤال، زذلقةظ ةلع،  ظونع ظعكةنلعكعظ ظأمةر، ظ
ةير، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما        ظ ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظابدذلاله         ةتا،  ، عبنع زذب ظ

اؤذس، مذجاهعد اك،  ظعبراهعم  ،ت ةتادة، زةهه نةخةظعي، شةظبعي، هةسةن، ظعبنع سعرعين، مةآهذل، ق
ظبنع مذزاهعم، ربعيظ ظعبنع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة مذقاتعل ظعبنع هاييان قاتارلعقالردعن رعؤايةت           

  . قعلعنغاندذر
 ايالردا هةج قعلعشنع نعيةت قعلغان ذ ظ رام باغلعغان (ب ةنع ظئه ادةم) ي ذ ظا ظ يةت هةج ب

نعث       ةن تامامالش رام بعل ةجنع ظئه ع ؤة ه عنعث زأرىرلعكعن رام باغلعش ث ظئه ان ظادةمنع اقحع بولغ قعلم
  . ؤاجعبلعقعنع آأرسعتعص بئرعدذ

ة،      ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دة ظ ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ذمانعث  ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن
:  ظةتا .»...ضة ظئهرام باغلعسا   ة هةجضة ياآع ظأمر   بعر آعشع  «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

 زةههاك ؤة باشقعلعرعدعنمذ  ،ظبعراهعم.  دةيدذ،صةرز دئضةن ظئهرام باغالش دئضةنلعكتذر ) بذ ظايةتتعكع (
  .شذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت بايان قعلعندع

  هةج مةزضعلعدة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن توسقانلعقع توغرعسعدا
 ة عظادةمنعث جعنس ) يةنع ظئهرام باغلعغان (هةج قعلعشنع نعيةت قعلغان بذ ظايالردا ي ظاالق
يةنع هةجضة ياآع ظأمرعضة ظئهرام باغلعغان آعشع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن يعراق  قعلعشع
ذن نع        . بولس تةك هةؤةس ةرلعرعنع سعالش ةر بذي أيىش، ظذي ذحاقالش، س عنع ق ال آعش ذنعثدةك ظاي ش
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دعغان ظعش  مذ    قوزغاي أزلةرنع قعلعش عؤةتلعك س ذنعثغا مذناس دا ب ث ظالدع ش ؤة ظايالالرنع الرنع قعلع
ةندذر دذ     . حةآلةنض ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم دعن ظعبن ةرعر، نافعظ ع ج : ظعبن

ةتتعكع  ة ظاي ش      رةفةس ق قعلع ا يئقعنحعلع أز ظايالالرغ ةن س عؤةت    ( دئض عي مذناس ةنع جعنس ي
  .  ظاياللعق مذناسعؤةت توغرذلذق سأز قعلعشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ- ظةر ،)ظأتكىزىشع

دذ  داق دةي اؤذس مذن دعن     : ت ةن ظئهرام ا س ع ظايالعغ ر آعش ع بع أزنعث مةنعس دعكع س يذقعرع
ام   حعق ةردة بولس ر ي ةن بع ةن بعل اث، س ةنلعكتذر  س ش دئض أزلةرنع قعلع ةندةك س ذنلعغان .  دئض نذرغ

سعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ياآع ظايالالرغا ظاالقعدار سأزلةرنع             ظالعمالردعنمذ ظذ سأزنعث مةنعسع جعن    
ةر قعلعندع ةتنعث مةنعسع. قعلعش دئضةنضة ظوخشاش رعؤايةتل داقتا ظاي هةجضة ظئهرام باغلعغان : ظذن

رةر ظئغعز   الع بعلةن شذنعثغا مذناسعؤةتلعك بع اآع ظاي آعشعنعث جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع ي
  . دئضةنلعكتذر،قا بولمايدذعشسأز قعلعش

  اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلعشتعن توسقانلعق توغرعسعداهةجدة 
ضذناه قعلعشع ؤة جاثجال قعلعشع مةنظع قعلعنعدذ  دئضةن سأزنعث » فذسذق«بذ ظايةتتعكع
دةمةنعسع ع مذق هةققع قعالؤة م س ذمانعث   رباش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةنلعكعنع  ظعبن داق دئض  مذن

 دئضةن سأزنعث مةنعسع اهللا تاظاال حةآلعضةن ظعشالر دئضةن   ؤةالفذسذقة يذقعرعدعكع: رعؤايةت قعلعدذ 
دذ ةن،     . بولع ةظب، هةس ع آ ةد ظعبن ةير، مذهةمم ع جذب ةظعد ظعبن ة، س اؤذس، ظعكرعم د، ت ةتا، مذجاهع ظ

ةببان، ظعبنع رةبعيظ ظعبنع ظةنةس، ظةتا ظعب              قةتادة، ظعبراهعم نةخةظعي، زأهرع     نع  ، مةآهذل، ظعبنع ظ
ذ سأزنعث مةنعسعنع ظعبنع ظابباسقا    ةييان قاتارلعقالرمذ ب ذقاتعل ظعبنع ه يةسار، ظةتاخذراسانعي، م

  . ظوخشاش بايان قعلدع
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن تعن نافعظنع ب، يذنذس ع ؤةه ةر. ظعبن ع ظأم : ظعبن

ةتتعكع ( وقةظاي دة اهللا تاظاالؤةالفذس ع هةرةم أزنعث مةنعس ةن س لعرعنع  دئض ةن ظعش ث حةآلعض نع
دذ علقع ةنلعك بولع دع،ش دئض ذ س  .  دئ العمالر ب ةزع ظ ةندىر ب ذ حىش قا مةنعلةردعم ئكعن . عدذأزنع باش ل

  . )1(توغرعسع اهللا تاظاالنعث حةآلعضةن ظعشلعرع دئضةن مةنعدذر
 جعنسعي) هةجضة ظئهرام باغالص(بعر آعشع «: بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ

،  هةج قعلسااهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلماي، مذناسعؤةت ياآع ظذنعثغا مذناسعؤةتلعك ظعشالرنع قعلماي
  . »غذلغان آىنعضة ظوخشاش صاآلعنعدذذظذ آعشع ضذناهعدعن ظانعسعدعن ت

   ـ ماجرا قعلماسلعق توغرعسعداجئدةلهةج مةزضعلعدة 
ؤة جاثجال قعلعشع مةنظع قعلعنعدذ دئضةن مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر، جئدةل بذ سأزنعث 

عث هسةن هةمرا  : ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        
 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثمذقسعم ؤة زةههاك ! مابعلةن ظذ ظاححعقالص قالغذحعلعك تاآالالش
ظذنعثدعن باشقا نذرغذنلعغان ظالعمالردعن بذ سأزنعث .  قعلعدذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنلعكعنع رعؤايةت

  . مةنعسع يذقعرعدا سأزلةنضةندةك مةنعدة رعؤايةت قعلعندع

                                                 
ةن            ) 1( اال حةآلعض عنعث اهللا تاظ ان آعش دذ     ، ظعشالرنع قعلعص  ظذنداقتا ظايةتنعث مةنعسع هةجضة ياآع ظأمرعضة ظئهرام باغلعغ قا بولماي عيلعق قعلعش ذنعثغا ظاس  ظ

 . دئضةنلعكتذر
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زذقلذق ظئلعؤئلعش عغبةتلةندىرىش ؤة هةج سةصعرعدة ظوهةجدة ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ر
  توغرعسعدا 

 ذنع ب اثالر، اهللا ظ ةلنع قعلس داقلعكع ياخشع ظةم علةر قان دذس ص تذرع اال  علع ةنع اهللا تاظ  ي
ا،      ةن بولس ةردعن حةآلعض ان هةرعكةتل أز ؤة يام ان س ةرنع يام دا بةندعل ةردة (يذقعرع ذ ي ع ) ب ياخش

ظعشالرنع قعلعشقا رعغبةتلةندذرعدذ ؤة ظذنعث ظذ ظعشالرنع بعلعص تذرغذحع ظعكةنلعكعنع ؤة قعيامةت            
  . عدذبايان قعللعقعنع ذآاصات بئرعدعغانآىنع شذ ظعش ظىحىن ظذالرغا تولذق م

)ىن اخعرةتلعكعثالر ظىح ع زاد -زاد ) ظ ةث ياخش ؤئلعثالر، ظ ة ظئلع ة - راهعل  راهعل
ذر ذداؤذد، تةقؤادارلعقت ذخارع ؤة ظةب ام ب ذمانعث ظعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب داق ظعبن  مذن

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةؤةآك : دئض ا ت ز اهللا تاظاالغ ةر بع ذحىيةمةنلعكل ذق وعالر دةص ظل قعلغ زذقل
 -زاد ) ظاخعرةتلعكعثالر ظىحىن(: هةجضة آئلةتتع، ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدعظالماي 

  .  راهعلة تةقؤادارلعقتذر-راهعلة ظئلعؤئلعثالر، ظةث ياخشع زاد 
شعلةر  آع: ظعبنع جةرعر، ظعبنع مةردةؤعي ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           

دا ظ    هةجضة ياآع ظأمرعضة ظئه     زذقلذق  وزذقلذقنع تاشلعؤئتعص باشقعدعن ظ      و يئنعدعكع ظ   أزرام باغلعغان
االتت دع. عظ دع نظان ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب ىن( . اهللا تاظ اخعرةتلعكعثالر ظىح ة -زاد ) ظ  راهعل

ذر -ظئلعؤئلعثالر، ظةث ياخشع زاد  ة تةقؤادارلعقت ذقالرنع تاشلعؤئتعشتعن  زذقل و يةنع ظذالر ظ   راهعل
  .)1( تالقان ؤة نان ظئلعؤئلعشقا بذيرذلدع،عنعص ظذنحةآل

  زذقلعقع توغرعسعداظاخعرةت سةصعرعنعث ظو
)ىن اخعرةتلعكعثالر ظىح ع زاد -زاد ) ظ ةث ياخش ؤئلعثالر، ظ ة ظئلع ة - راهعل  راهعل

ذر  اال تةقؤادارلعقت ةنع اهللا تاظ ذيرذش بعلةن زذقوظذالرنع دذنيانعث سةصعرع ظىحىن ظ  ي لذق ظئلعشقا ب
ذ ظ اخعرةت ظىحىنم دعوظ قا ظىندع ذق ظئلعؤئلعش ةقؤادارلعق . زذقل ا، ت ذقع بولس ث ظوزذقل ظاخعرةتنع

  . قعلعشتذر
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب عدذر  : اهللا تاظ ةث ياخش ع ظ ةقؤادارلعق لعباس اال  ))2ت ةنع اهللا تاظ  ي

قورقذش ؤة ظذنعثغا    ) اهللا تاظاالدعن  ( بعرضة يةنة    يعمنع زعكرع قعلعش بعلةن   عيعدعغان آ عظذححعسعغا آ 
بويسذنذشتعن ظعبارةت، روهع آعيعمنعث ظةؤزةللعكعنع بايان قعلعص، ظذنعث هةممة نةرسعدعن ياخشع ؤة 

  . صايدعلعق ظعكةنلعكعنع زعكعر قعلدع
 ةقعل ظعضعلعرع ةقؤادارلعق قعلعثالر ! ظع ظ ا ت يرذقذمغا  ذ ب !ظةقعل ظعضعلعرع   ظع    يةنع    ماث

  ! ويسذنماي خعالصلعق قعلغان آعشعلةرضة بولعدعغان جازا ؤة ظازابعمدعن قورقذثالرب
 * * * * * * *  

                                                 
ذ ظ) 1( دذ  وب ع حعقماي نعث الزعملعق ذ ظئلعؤئلعش علةرنع هازعرم ذ نةرس دعن ب قا بذيرذغانلعقع ذقالرنع ظئلعؤئلعش ع ظ. زذقل العي  وحىنك دعكع ظ أز ؤاقتع ذق ظ زذقل
 .لؤالسا بولعدذئهازعر صةقةت صذل ظ. مةآلعكلةردعن ظعدعئي

  . ظايةتنعث بعر قعسمعـ  26سىرة ظةظراف ) (2
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ارقعلعق (ةرؤةردعضارعثالردعن ص ةت ظ ةص ع رعز )هةج مةؤسىمعدة تعجارةت ؤة باشقا ظوق ق تةل

يةنع (ظةرةفاتتعن قايتقان حئغعثالردا مةشظةرع هةرامدا  .قعلساثالر، سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ
اد ظئتعثالر، ) ةمذزدةلعفةد ذنع ي ةت قعلغانلعقع ظىحىن، ظ اهللا نع ياد ظئتعثالر، اهللا سعلةرنع هعداي

دعثالر  ذمراه ظع ةن ض علةر هةقعقةت عرع س عرع (ظعلض تعن ظعلض ةت قعلعش علةرنع هعداي ةنع اهللا س ي
  .198)ضذمراهالر قاتارعدا ظعدعثالر

  هةجدة تعجارةت قعلعش توغرعسعدا 
ذخارع   ام ب ع ظابب ظعم ذمانعث ظعبن ذ ظةنه دذ   اس رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن

دا     اؤالقع زامان ازار ظعدع    ) هةرةمدة(ظعسالم آئلعشتعن ظ ةر ب . ظذآاز، مةجنةه ؤة زذلمةجاز دئضةن يةرل
: ظاندعن بذ ظايةت حىشتع    . لئكعن مذسذلمانالر هةج ؤاقعتلعرعدا تعجارةت قعلعشنع ضذناه دةص قارايتتع   

ق تةلةص قعلساثالر، عرعز )هةج مةؤسىمعدة تعجارةت ؤة باشقا ظوقةت ظارقعلعق(ضارعثالردعن صةرؤةردع
  . سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ

ذداؤ قعالر ذظةب ذمانعث د ؤة باش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن
دذ  اال     : قعلع ذ اهللا تاظ دا ب ةج ؤاقعتلعرع علةر ه ودا   ع ر قعلع زعكنع آعش ةر دةص س ئتعق  -دعغان آىنل  س

ايتتع دع    . قعلم ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب دعن اهللا تاظ ارعثالردعن : ظان ىمعدة (صةرؤةردعض ةج مةؤس ه
  . رعزق تةلةص قعلساثالر، سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ )تعجارةت ؤة باشقا ظوقةت ظارقعلعق

 تعجارةت  دعنظعبنع ظأمةر  : ايةت قعلعدذ   ظةبذظومةييعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤ    ،ظعبنع جةرعر 
هةج (صةرؤةردعضارعثالردعن : ظذنعثرعغاندا  توغرعسعدا سونعث هأآمعقعلغاح هةج قعلغان بعر آعشع

ارقعلعق  ةت ظ قا ظوق ارةت ؤة باش ىمعدة تعج ذناه  )مةؤس ئح ض ة ه اثالر، سعلةرض ةص قعلس زق تةل رع
  . دئضةن ظايةتنع ظوقذغانلعقعنع ظاثلعدعم بولمايدذ

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيمعينعث مذن ة ت ةد، ظةبذظذمام ام ظةهم ع : ظعم ةن ظعبن م
: ذ بعزدعن ظ. آعرا قعلغاح قعلغان هةججعمعز هةج بوالمدذ؟ دةص سورعدعمثظأمةردعن بعز آعراآةشلةرنع

علةر؟   ةرةفاتقا آةلمةمس علةر؟ ظ اؤاص قعلمامس ةبعنع ت علةر آ ةيتانغا(س علةر؟ ) ش اش ظاتمامس ت
ظاندعن ظعبنع   .  دةص جاؤاب بةردذق  ،شذنداق قعلعمعز : بعز. حئحعثالرنع حىشىرمةمسعلةر؟ دةص سوردع  

دع   داق دئ ةر مذن دعن        : ظأم ازعر مةن ةن ه ئلعص س ع آ ر آعش ا بع االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةيغةمبةر سورعغان سوظالنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سورعغان ظعدع، جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم، ص         

رعزق  )هةج مةؤسىمعدة تعجارةت ؤة باشقا ظوقةت ظارقعلعق(صةرؤةردعضارعثالردعن  :ظةلةيهعسساالمغا
دذ  ذناه بولماي ئح ض ة ه اثالر، سعلةرض ةص قعلس ةيغةمبةر     تةل كعحة ص ئلعص حىش ةتنع ظ ةن ظاي دئض

 ظةلةيهعسساالم ظذ   صةيغةمبةر ) بذ ظايةت حىشكةندعن آئيعن     (.ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا جاؤاب بةرمعدع 
  . دةص جاؤاب بةردع»  هئسابلعنعسلةرسعلةر هةج قعلغذحع«: آعشعنع حاقعرعص

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض العهنعث مذن ةرعر، ظةبذس ع ج ةن. ظعبن ةرنعث : م ع مأمعنل ظ
ثالر؟ دةص سورعدعم ظ !خةلعصعسع دا تعجارةت قعالمتع ذالرنعث آ: أمةر سعلةر هةج ؤاقتع ةقةتعظ  رعمع ص
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ارقعلعق           ( ظةمةسمعدع؟ دةص جاؤاب بةردع         ةمعدمةؤسىهةج   يةنع ظذالر هةج ؤاقتعدا تعجارةت قعلعش ظ
   ).تذرمذشلعرعنع ياخشعلعؤاالتتع

  ظةرةفاتتا تذرذش توغرعسعدا
 اهللا نع ياد ظئتعثالر) يةنع مذزدةلعفةدة(ظةرةفاتتعن قايتقان حئغعثالردا مةشظةرع هةرامدا 

دة تو  ةرةفات دئضةن هةج دذرظ دعغان ظورذن ةرةفاتتا ت. رع اظالعيةتلعرنعث ظاساسعدعندذر ذظ . رذش هةج ص
دذرراهمان         ارلعقالر ظاب ة قات ع ماج ةظع ؤة ظعبن ز، نةس ذداؤذد، تعرمع ةد، ظةب ام ظةهم ىن ظعم ذنعث ظىح ش

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىح    مةن  : ظعبنع يةظمةر دةيلعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       
تعم ةرةفاتتا    «: قئ ةن ظ ةج دئض تعن        )رذشذت (ه ع ظئتعش ث تئث ت آىنعنع ةرةفاتتا هئي ع ظ ر آعش ، بع
ذرذن ةرةفاتتا تذرساب ا ظ دعغان ؤاقعت ظىح آىن . ، ظذ آعشع هةج قعلغان بولعدذقع ؤاقعتت ادا تذرع معن

 بعر . رذص ظالدعراص آعرعص آةتسعمذ ظذنعثغا هئحقانداق ضذناه يوق         ذبولذص، بعر آعشع ظعككع آىن ت     
ظذنعثغعمذ هئح    ) ؤئتعص قايتعص آةتسة  ذرذظىح آىن تولذق ت   (آئحعكتىرىص  ) قايتعص آئتعشنع (آعشع  

 9يةنع زذلهةجنعث (دعغان ؤاقعت ظةرةفات آىنع عتذر) ظةرةفاتتا(. دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم» ضذناه يوق
  . غعحة بولعدذذروقذياش حىشتعن قايرعلغاندعن باشالص ظةتعسع تاث ي) نعثع آىنـ

)  آىنعنعث ـ10تذرذش (بعر آعشع ظةرةفاتتا «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم مذنداق دةيدذةقتة هبذ 
ع ي ذرذن وتئث تعن ب ذرالعغان  رذش ةرةفاتتا ت ع    ظ ذ آعش ا، ظ ةج(بولس دذ ) ه ان بولع ذ  . »قعلغ ةر ظ ظةض

ةن  آىنعنعث ناماز شامدعن آئيعن تذرغان بولسا ظذنعثغا مذظةيي     ـ 9لةن ع مةس،آئحعسع تذرغان بولسا
دذ   ورذش ؤاجعب بولماي ر ؤاقعت ت ةمما . بع ذياش ظ ـ     9ظ ع ق دىز  ئ آىن يعن آىن داضعلضةندعن آئ  ؤاقعتع

ةتك     رعص آ ىن آع ذنعثغا آ ا ظ ذرغان بولس دذ ذحعلعك تعت ب بولع ةيغةمبةر  . رذش ؤاجع ع، ص حىنك
آىن  ننع ظوقذص بولغاندعن آئيعن    شع ئص) ظةرةفاتتا(رعدا قعلغان هةجدة    ظةلةيهعسساالم ظأمرعنعث ظاخع  

  . ئدعد» سعلةر مةندعن ظأزةثالرنعث هةج ظعشلعرعنع بعلعؤئلعثالر«رعص آةتكعحة تذرذص، عآ
: ظذرؤة ظعبنع مذزرعس، ظعبنع هارعسة ظعبنع المعلتاينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ               

) ذمكعنمدات بولذشع م   اناماز ب  (فعضة، ظذ نامازغا       ة ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا مذزدةل   صةيغةمبةرمةن  
.  مةن تةييعظع دئضةن تاغدعن آةلدعم!ظع اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع: حعقاي دةص تورغاندا يئتعص آئلعص

اهللا نعث نامع بعلةن    .  آةتتعم هئرعص  ظأزةممذ بةك     ،رعؤةتتعمذعرعمعدة معنضةن ظولذغعمنعمذ هارد      سةص
، مئنث قعلغان هةججعم  )آةلدعم(تذرذص ، يولدا بعرةر تاغنع ظذحراتسسامال ظذ تاغدا        قةسةم قعلعمةنكع 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. هةج بوالمدذ؟ دةص سورعدعم ذ نامعزعمعزغا «: ص بامدات بولذشع (بعزنعث ب
يةنع  ( بذنعثدعن  ،قاتناشقان ؤة بعز بذ يةردعن قوزغذلذص بولغذحة بعز بعلةن بعللة تذرغان                ) مذمكعن
ةرةفاتتا آئحعسع بو) ضة آئلعشتعنةمذزدةلعف ذرذن ظ ذرغان آعشعنعث  ب دىزع بولسذن ت اآع آىن لسذن ي

اندعن آئيعن حاحلعرعنع ؤة      يةنع ظئهرامدعن حعقق   (ظذ آعرعنع تازعلعسذن  . قعلغان هةججع تولذق بولدع   
  . دةص جاؤاب بةردع» )لعرعنع ظالسذنتعرناق

ةرةفاتنعث  ةرةفات”ظ ع ج “ظ دذررازاق ظعبن عدا ظاب انلعقع توغرعس ع ذ دةص ظاتالغ رةيج ؤة ظعبن
دذ   مذسة ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذتالعبنعث مذن ع ظةب ةلع ظبعن اال جعبرعظعل  : ييعبتعن ظ اهللا تاظ

االمنع  لعرعنع ظأض(ظةلةيهعسس ةجنعث ظعش ىنعه ا عظ) تعش ظىح االمنعث يئنعغ راهعم ظةلةيهعسس بع
ةؤةتتع راه . ظ ةندة ظعب ةرةفاتقا آةلض ص ظ ةج قعلع ة ه ةن بعلل ذنعث بعل االم ظ ل ظةلةيهعسس عم جعبرعظع

ظةرةفاتقا  ) ظذنداق دئيعشع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم      . (تونعدعثمذ دئدع ) ظةرةفاتنع(ظةلةيهعسساالمغا  
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دةص ظاتعلعص  ) تونذشلذق ياآع تونذشذش   (شذثا ظةرةفات   . بذنعثدعن بذرذن بعر قئتعم آةلضةن ظعدع         
دع ظةرعلهةرام . قال ةرةفات مةش ا،)1(ظ الل)2( مةشظةرعلظةقس مال )3( ؤة ظع ةن ظعس دذ  دئض ذ ظاتعلع . ر بعلةنم

  . دذع رةهمةت تئغع دةصمذ ظاتعلالرظةرةفاتنعث ظوتتذرعسعدعكع تاغ
  دعن قايتعشنعث ؤاقتع توغرعسعداظةرةفات ؤة مذزدةلعفة

ةم،   ع هات ذمانعث   ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ   ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن
ع    الم دعن تعن ظعس ةرةف  آئلعش علةر ظ ذرذن آعش ذياش  تاتب دا ق ذرغان ؤاقعتع علةرنعث  ا ت ذددع آعش  خ

ظعسالم  . علعرعغا آةلضةندة ظةرةفاتتعن قايتعص حىشةتتع  قبئشعدعكع سةللعلعرعضة ظوخشاش تاغنعث حذق    
حعلعك عآةلضةندعن آئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرةفاتتعن قايتعص حىشىشنع قذياش آعرعص آةتك          

  . حعكتىردعئظارقعغا آ
ع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرةفاتتعن حىشىشن    : عنعث رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلدع   ظعبنع مةردعؤ 

بامدات نامعزعنع  ) ظذ يةردة . (دة تذردع ةظاندعن مذزدةلعف . حعكتىردعئقذياش آعرعص آةتكعحة ظارقعغا آ    
 ،نتاث ظوبدان سىزىلىص هةممة نةرسعلةر ظئنعق آأرىنضعدةك بولغا) آئيعن. (تىن قاراثغذسعدا ظوقذدع

  . دعن قايتتع) مذزدةلعفة(بامدات نامعزعنعث ظاخعرعقع ؤاقتع آةلضةندة 
دذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ةيغةمبةر : (ظعمام مذسلعم، جابعر ظعبنع ظاب ص

االم ىن  ) ظةلةيهعسس ةرةفاتتا آ رعصظ ازراق     آع اقلعق ظ دعغان ظ ةيدا بولع دعن ص ذنعث آةينع تعص ظ  آئ
ذردع، ة ت دعن (يوقالغعح االم    ) ظان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دىرىص ص عغا معن عنعث ظارقعس امعنع تأضعس ظذس

قةسؤا دئضةن تأضعنعث نوقتعسعنع تأضعنعث بئشع دةسسةص تذرغان ظىزةثضعضة ) دةظةرةفاتتعن حىشكةن(
تع    ارتعص حىش دة ت ذدةك دةرعجع عص قالغ ة    . تعض ةن آعشعلةرض ع بعل وث قول االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

 بعر دوثضة -ظذ مذزدةلعفعضة آةلضىحة هةر .  دةيتتع» ظاستا-ظع خااليعقالر ظاستا    «قعلعص  ظعشارةت  
ظذ يةردة ناماز شام بعلةن  ) ظذ مذزدةلعفعضة آئلعص (.آةلسة دوثضة حعقعؤالغذحة ظازراق قويذص بئرةتتع   

دا  ةآبعر بعلةن ظوقذدع ؤة ظذ ظعككع نامازنعث ظارعلعقع ةزان ؤة ظعككع ت تةننع بعر ظ لة ناماز خذص  نةص
تاث يذرعغاندا بامدات نامعزعنع بعر ظةزان ؤة بعر       . ظاندعن ظذ تاث ظاتقذحعلعك يئنحة ياتتع     . ظوقذمعدع

ا آئلعص   ) مذزدةلعفعدعكع(ظاندعن يةنة قةسؤا دئضةن تأضعسعضة مئنعص       . تةآبعر بعلةن ظوقذدع   بعر تاغق
ص       ا قعلع ا دذظ اراص اهللا تاظاالغ كة ق ة تةرةص ذ ظة(قعبل ة ظعل اهللا ه ةر ؤة ال ظعلةه ةلآب اهللا (دةص ) الهل

االنع دعن ظذ . زعكعر قعلدع) تاظ اث خئلع ظاقارغذح) شذ تاغدا(ظان ذردعة ت ظاندع آىن حئقعشتعن . ت
  .بذرذن ظذ يةردعن قايتعص حىشتع

دع      ان قعلعن داق باي عدة مذن لعمنعث هةدعس ذخارع ؤة مذس ام ب تعن،   ،ظعم ع زةيت امة ظعبن  ظذس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرةفات ؤة مذزدةلعفعدعن(االمنعث ص دعغانلعقع ) ظ داق ماثع ايتعص حىشكةندة قان ق

شاالث ) آعشعلةر(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نورمال ماثاتتع، ظةضةر : سامة ظذ،سورالغان ظعدعهةققعدة 
   . جاؤاب بةردع،يةرنع تاصسا تئزراق ماثاتتع دةص

  مةشظةرعلهةرةم توغرعسعدا 
                                                 

  . ظعبادةت قعلعش يولغا قويذلغان، هأرمعتع تأآىلىشع حةآلةنضةن جاي) 1(
  . ظعبادةت قعلعش يولغا قويذلغان يعراقتعكع جاي) 2(
  . ظةرةفاتتعكع بعر تاغنعث نامع) 3(
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العمدعن  دذرازاق، س ةرظاب ع ظأم ذماظعبن ذ ظةنه ةت   رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن
  .عنعث هةممعسع مةشظةرعلهةرةم هئسابلعنعدذفمذزدةلع: قعلعدذ
دذ  اه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن دعن نافعظنع عم، هةججاج ةردعن اهللا : ش ع ظأم ظعبن

 اهللا نع ياد ظئتعثالر) يةنع مذزدةلعفةدة(ظةرةفاتتعن قايتقان حئغعثالردا مةشظةرع هةرامدا تاظاالنعث 
ذ     ةر ظ عدا سورعغاندا، ظعبنع ظأم ظةرعلهةرام توغرعس دعكع مةش دعكع(دئضةن ظايعتع اغ ؤة ) مذزدةلعفع ت

  . دةص جاؤاب بةردع،ظذنعث ظةتراصع
ةير، ظعكرعمة، مذجاهعد، سذددع، رةبعيظ           ،  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما     سةظعد ظعبنع جذب

ع ظ  ارلعقالر   ظعبن ةتادة قات ةن ؤة ق ةس، هةس ث     : ةن ع تاغنع دعكع ظعكك ا مذزدةلعفع ظةرعلهةرةم بولس مةش
  .  دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع،ظارعلعقعدعكع بعر ظورذن

ةنلعكعنع       داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن دعن ص ع مةتظةم ةير ظعبن ةد، جذب ام ظةهم ظعم
دذ ةت قعلع ةرةفاتنعث هةممعسع تذر«: رعؤاي ذرذن، سعلةر  ظ دعغان ظ ةرةفاتتعكع(ع ة”) ظ  دئضةن “ظذرذن

ذثالر  راق بول ةردعن يع دذ(ي ة آعرمةي ةرةفاتنعث تةؤةلعكعض ذ ظ ع، ظ ع م). حىنك ذزدةلعفعنعث هةممعس
ذثالر     وةسسعر دئضةن ظ    همذ) دعكعةمذزدةلعف (رذن سعلةر   وتذرعدعغان ظ  حىنكع، ظذ     (،رذندعن يعراق بول

ةر       ). ذمذزدةلعفعنعث تةؤةلعكعضة آعرمةيد   يةنع  (مةآكعنعث يوللعرعنعث هةممعسع مال بوغذزاليدعغان ي
   .»)مةآكعنعث قايسع يئرعدة مال بوغذزلعسا بولعدذ

اهللا سعلةرنع هعدايةت قعلغانلعقع ظىحىن، ظذنع ياد ظئتعثالر بذ اهللا تاظاالنعث بذرذن ظعبراهعم 
ان   اظالعيةتلعرعنع باي ارةت،  ظةلةيهعسساالمغا بعلدىرضةندةك هةجنعث ص  قعلعص ظذنع بعلدىرضةندعن ظعب

ةن نئمعتعنع ظةسلعتعشتذر  ذالرغا بةرض دذ . ظأزعنعث ظ داق دةي اال مذن علةر : شذثا اهللا تاظ ظعلضعرع س
دا (هةقعقةتةن ضذمراه ظعدعثالر  ةت قعلعشتعن ظعلضعرع ضذمراهالر قاتارع يةنع اهللا سعلةرنع هعداي

  . )ظعدعثالر؟
 * * * * * * *  

 ¢Ο èO (#θàÒ‹Ïù r& ôÏΒ ß] ø‹xm uÚ$ sùr& â¨$̈Ψ9$# (#ρã ÏøótG ó™$# uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇∪  
آعشعلةر قايتقان جاي بعلةن قايتعثالر، اهللا دعن مةغصعرةت ) ظةرةفاتتعن(ظاندعن آئيعن، سعلةر  

  .199اندذراهللا هةقعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعب. تةلةص قعلعثالر
ظعسالم دعنع آئلعشتعن بذرذن ظةرةفاتتا تذرمعغان آعشعلةرنع ظةرةفاتقا حعقعشقا بذيرذش 

  توغرعسعدا
نع زعكعر  رذندا اهللا تاظاالوبعر ظ ) دعكعةمذزدةلعف(اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظةرةفاتتا تذرغان آعشعنع        

ىن مذزدةلعف ع ظىح ذنعث  ةقعلعش قا ؤة ظ ة قايتعش ةرةفاتتا(ض علةر  تذر) ظ قا آعش تعن باش ع قذرةيش ذش
دةك، ظ  ذيرذدع     تةرةفاتقعلغان عنع ب ة بولذش ةن بعلل علةر بعل ة آعش ذرغان هةمم ز  . ا ت لعكلةر بع قذرةيش

اخعرئرعسعدعن حعقعص آةتمةي هةرةمنعث ح هةرةملعك آعشعلةر دةص، هةرةمنعث داظع قع ضرعسعنعث ظ
  . )1(نوقتعسعغا بئرعص تذراتتع

                                                 
  . ضراسع آأزدة تذتذلعدذئسع بولماستعن بةلكع هةرةم ظةتراصعدعكع مةهةللعنعث حضرائضرا هازعرقع سةظذدع ظةرةبعستاننعث حئبذ يةردة دئيعلضةن ح) 1(
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ذخارع، ظاظ ام ب ة ظعم ذ هةقت ةنهاعشةب دذ  رةزعيةلالهذ ظ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي : نعث مذن
ذرةيش ؤ ةر مذزدةلعفق ذالرنعث دعنعدعكعل ذراتتعةة ظ ةؤةلعكع  . دة ت ةرةمنعث ت ة ه ع، مذزدةلعف حىنك

ظعسالم  .  باشقا ظةرةبلةر ظةرةفاتتا تذراتتع      قذرةيشتعن . دةص ظاتايتتع  هذمسعظذالر ظذنع   . هئسابلعناتتع
ي  ةندعن آئ ةرةفاتق آةلض ةيغةمبعرعنع ظ اال ص ورذ عن اهللا تاظ ئلعص ت ذيرذص  شا آ قا ب ذيةردعن قايتعش  ؤة ش
  . آعشعلةر قايتقان جاي بعلةن قايتعثالر) ظةرةفاتتعن(ظاندعن آئيعن، سعلةر مذنداق دةيدذ 

ةتا، قةتادة، سذددع ؤة باشقعالرمذ يذقعرعدعكع       ، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    مذجاهعد، ظ
  . ة ظوخشاش دئيعشتعسأزض

دذ  ةمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع ةير ظعبنع مةتظ ةم : ظعمام ظةهمةد، جذب مئنعث تأض
دع   ةن ظع اص آةتك ىن   . يوق زدةش ظىح ذنع ظع ةن ظ ةرةفاتقا(م االم   ) ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ام ص ذ (بارس ظ

دعغانمعدذ؟ صةيغةمبةر امابلعنهئس) دعنةيةنع مذزدةلعف(مسعدعن ذمةن ظةرةفات ه. تذرغان ظعكةن) يةردة
ةردة نئمة ظىحىن تذر         ظةلةيهعس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   (دعغاندذ؟ دةص ظويالص قالدعم     عساالم بذ ي

ةن        ةيغةمبعرعمعزنع آأرض ذمكعن، ص ذرذن بولذشع م تعن ب رةت قعلعش ة هعج ةرةفاتتا تذرذشع مةدعنعض ظ
دع      عر ظع ع آاص دا تئخ ذ حاغ عمذ ش ةيغةمبةر ظ . آعش ذثا ص ذرغانلعقعنع   ش ةرةفاتتا ت االمنعث ظ ةلةيهعسس

ذرماي مذزدةلعفآأرىص قذرةيشل ةرةفاتتا ت ذ ةةرنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ دعغان تذرسا، ص دة تذرع
  ). رذص قئلعصتذ دةص، هةيران قالغان دئيعشتعذيةردة تذرماي ظةجةب بذ يةردة ت

بذ  : داق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      مذن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   ظعمام بذخارع،   
تاش ظئتعش ظىحىن      ) شةيتانغا (دعن  ةمذزدةلعف ) ن قايتعص حىشىش بولماي   ظةرةفاتتع(يةردعكع قايتعش   

  .معناغا حىشىش دئضةنلعكتذر
  ضذناهالرنعث آةحىرىم بولذشعنع تعلةش ؤة شذنعثغا ظاظعت بةزع دذظاالر توغرعسعدا 

اهللا هةقعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع . راهللا دعن مةغصعرةت تةلةص قعلعثال
أزعنع زعكعر              آأصعنحة ةنع اهللا تاظاال      ي  رمئهرعباندذ ا ظعبادةتلةرنع قعلعص بولغاندعن آئيعن ظ  ؤاقعتت

شذثا هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازدعن آئيعن ظىح قئتعم اهللا تاظاالدعن        . قعلعشقا بويرذيدذ 
ذناهعنعث  ةحىرىم قعلض ةص  ع آ عنع تعل ةزعم «نعش تةغفعرذلاله ظةلظ ذيتتع »ظةس ع ظوق ةيغةمبةر .  ن ص

يعن    ازدعن آئ االم نام ةر   «ظةلةيهعسس ذ ظةآب دذلعلاله، ظالاله ذبهانةلاله، ظةلهةم ع » س دعن 33ن  قئتعم
  .دعذدئيعشكة بذير

 مةردةؤعية، ظعمام اهللا تاظاالدعن ضذناهالرنعث آةحىرىلعشعنع تعلةيدعغان دذظاالر توغرعسعدا ظعبنع    
بذخارعنعث شادداد ظعبنع ظةؤستعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان            

دذعهةدعس دذ . (نع آةلتىرع داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال(« :)ص ذناهالرنعث ) دعناهللا تاظ ض
ظع اهللا سةن مئنعث    ”: بذ دذظانع ظوقذشع آةحىرىم بولذشعنع تعلةيدعغان دذظاالرنعث ظةؤزعلع بةندعنعث    

ةن       دةث، م ةن سئنعث بةن ع ياراتتعث م وق، سةن مئن اله ي قا هئح ظع صةرؤةردعضارعمسةن، سةندعن باش
ةن    دة تذرعم دة ؤة ؤةدةم ةن ظةهدةم ع ظاتعمعزنعث  (آىحىمنعث يئتعشعحة ساثا بةرض اال بعزن ذ اهللا تاظ ب

ةل  عنعش ؤة ظةم ة ظعش رعص ظأزعض تعدعن حعقع دذر-صذش ان ظةهدع قا ظئلعؤالغ ادةت قعلعش ةن .) ظعب  م
ذناه             ةن ض ةردعث، م ةرنع ب أص نئمةتل ا آ ةن ماث ةن، س اناه تعلةيم لعرعمدعن ص ان قعلمعش ةندعن يام س
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بعر  . )1(“ ضذناهلعرعمنع آةحىرضعن، حىنكع، ضذناهالرنع صةقةت سةنال آةحىرةلةيسةن   ،ظأتكىزىص قويدذم 
ظذنع  . ذدع  شذ آئحعدة ظألىص قالسا ظذ آعشع جةننةتكة آعر       آعشع بذ دذظانع آئحعسع ظوقذسا ظاندعن   

  . »ظألىص قالسا ظذ آعشع جةننةتكة آعرعدذ) شذ آىنع(بعر آعشع آىندىزع ظوقذص ظاندعن 
ةنلعكعنع      داق دئض ةآرعنعث مذن دعن، ظةبذب ع ظةمرع دذلاله ظعبن لعم ظاب ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

 ماثا نامعزعمدا ظوقذيدعغان بعر دذظانع ظأضعتعص   !غةمبعرعظع اهللا تاظاالنعث صةي   : رعؤايةت قعلعدذ، مةن    
دعم ويغعن دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ق ع اهللا”«: ص ذناهالرنع  ! ظ دعم، ض ذم قعل مةن ظأزةمضة آأص زذل

ذر   ذحع يوقت ةحىرىم قعلغ قا آ ةندعن باش ةن    . س ع، س ن، حىنك ع قعلغع ا رةهم عن، ماث ع آةحىرض مئن
  .  دئدع»دئضعن )2(“سةنآةحىرضىحع ؤة رةهعم قعلغذحعدذر

 * * * * * * *  
 # sŒÎ* sù Ο çG øŠŸÒs% öΝ à6s3Å¡≈ sΨ̈Β (#ρã à2 øŒ$$sù ©! $# ö/ä. Í ø.É‹ x. öΝà2 u!$ t/#u ÷ρ r& £‰ x© r& #X ò2ÏŒ 3 š∅Ïϑ sù 

Ä¨$̈Ψ9$# tΒ ãΑθà) tƒ !$ sΨ −/u‘ $ sΨÏ?# u ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $ tΒ uρ … ã& s! ’Îû Ïο u ½z Fψ $# ôÏΒ 9,≈ n= yz ∩⊄⊃⊃∪ Οßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ̈Β ãΑθà) tƒ !$ sΨ −/u‘ $ sΨ Ï?#u 

’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ xm ’ Îûuρ Ïο u ½z Fψ $# ZπuΖ |¡xm $sΨ Ï% uρ z># x‹ tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θç7 |¡x. 4 ª!$# uρ 

ßìƒÎ |  É>$ |¡Ït ù: $# ∩⊄⊃⊄∪   

ا سعلةر هةجضة ظاظعت ظعبادةتلةرنع ظادا قعلغاندعن آئيعن، اهللا نع بولس   بوؤاثالرنع -ا ظات
ةخعرلعنعص( علةر ) ص ةزع آعش ثالر، ب اد ظئتع ادة ي ذ زعي اآع ظذنعثدعنم دةك ي اد ظةتكةن ع «: ي ظ

هالبذآع، ظذنعثغا ظاخعرةتتة . دةيدذ» بذ دذنيادعال بةرضعن) نئسعؤعمعزنع(بعزضة ! صةرؤةردعضارعمعز
علعقتعن( ذر) ياخش عؤة يوقت ئح نئس علةر. 200ه ةزع آعش ادا ! ارعمعزصةرؤةردعض«: ب ة دذني بعزض

» ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، ظاخعرةتتعمذ ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، بعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن
نعث هئساب ظئلعشع  اهللا. ظةنة شذالر ظأزلعرع قعلغان ظةمةللعرعنعث مول مئؤعسعنع آأرعدذ. 201دةيدذ

  . 202) هئساب ظئلعص بولعدذيةنع شذنحة آأص خااليعقتعن قعسقا ؤاقعت ظعحعدة(تئزدذر 
آأص زعكعر قعلعش ؤة هةج قعلعص بولغاندعن آئيعن دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ياخشعلعقعنع 

  تعلةش توغرعسعدا
أص زع   يعن آ دعن آئ عتعص بولغان لعرعنع تىض ةجنعث ظعش ة ه ذ ظايةتت اال ب قا اهللا تاظ ر قعلعش كع

اد ظئتعثالر ) صةخعرلعنعص(بوؤاثالرنع  -اهللا نع بولسا ظاتا . دععبوير  بذ ظايةت   ياد ظةتكةندةك ي
ةير،          مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت      ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       هةققعدة سةظعد ظعبنع جذب

دذ تعن ظ: قعلع الم آئلعش عرعكعظعس علعلض دة ة آعش ةرةفاتتا(ر هةج ذرذص ) ظ ات -ت ام ظ علعرعمعز تاظ
ع أتىرةتتعبئرةتت أزع آ ة( ، ظئغعرحعلعقنع ظ دعغان نع ي دا تألةي ألتىرىص قالغان ادةم ظ ا ظ ةتنع )خات  دعي

                                                 
ا         ) 1( ةررع م ن ش ة مع تةتةظتذ، ظةظذزذبعك ة، مةس ة ؤة ؤةظدعك ةال ظةهدعك ةنا ظ ة، ؤة ظ ةنا ظةبدذآ ةنع، ؤةظ ة خةلةقت ال ظةنت ة ظعل ع، الظعاله ة رةبب ة ظةنت ظاللهذمم

  . ية ،ؤةظةبذظذ بعزةنبع، فةغفعرلع فةظعننةهذ اليةغفعرذززذنذبة ظعلال ظةنتةسةنةظتذ، ظةبذظذ لةآة، بعنعظمةتعكة ظةلةي
ن ظعندعك            ) 2( ةن مع ةغفعرلع مةغفعرةت ة، ف ال ظةنت ة ظعل عيرا، ؤةال يةغفعرذززذنذب ةن آةس ذرذر    ةظالالهذممة ظعننع زةلةمتذ نةفسع زذلم ة ظةنتةلغةف ةمنع ظعننةآ  ؤةره

  . رةهعم
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ةيتتع ذالر ظأزلعرعنعث ، تأل اتدةص ظ ايتتع ظ دعن اهللا . علعرع قعلغان ظعشالردعن باشقعنع زعكعر قعلم ظان
ا : صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا بذ ظايةتنع نازعل قعلدع        بوؤاثالرنع -اهللا نع بولسا ظات

 يةنع بذنعثدعن بولغان مةقسةت ظةتكةندةك ياآع ظذنعثدعنمذ زعيادة ياد ظئتعثالرياد ) صةخعرلعنعص(
   .رذزعكرع قعلعشقا رعغبةتلةندىرىشتآأص اهللا تاظاالنع 

بولغاندعن آئيعن بةندعلةرنع ظأزعضة دذظا قعلعشنع ظئيتعص ر عزعكآأص ظاندعن اهللا تاظاال ظأزعضة 
قا رعغبةتلة  دقعلعش ذ ؤاقعت. ىردعن ع، ب ذمكعنحىنك ع م ذص قئلعش ةت بول ا ظعجاب ا دذظ ث . ت ظأزعنع

ةزع آعشعلةر : نع تعلعضةن آعشعنع ظةيعبلةص مذنداق دةيدذ       عظاخعرةتلعكعدعن يىز ظأرىص دذنيالعق    : ب
ادعال بةرضعن ) نئسعؤعمعزنع (بعزضة ! ظع صةرؤةردعضارعمعز « ذ دذني دذ » ب ذنعثغا . دةي ذآع، ظ هالب

ة  علعقتعن(ظاخعرةتت عؤة ) ياخش ئح نئس ذره ة   يوقت دعكع آعشعلةرض ةردعكع ظةيعبلةش شذ خعل ذ ي  ب
   .حعضة ظالعدذعظوخشعشعص قئلعشنعمذ ظأز ظ

ةير،    ع جذب ةظعد ظعبن ذمانعث   س ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن
دذ  ةرةفات: قعلع علةر ظ ىم آعش ر تىرآ ةهرالعقالردعن بع ئلعصس ع اهللا : قا آ ع(ظ ذ يعلن ذر ) ب أص يامغ آ

دعغان اال(ؤة حعرايلعق  مولحعلعق ،ياغع عنذت) ب دعغان يعل قعلعص بةرض ةرنع ! غذلع دئضةندةك تعلةآل
  . دععتعلةص ظاخعرةتنعث ظعشلعرعدعن بعرنعمذ تعلعم

ذالر  اال ظ ةتنع نازعل قعلدعهةققعدةاهللا تاظ ذ ظاي ةزع آعشعلةر.  ب ارعمعز«: ب ع صةرؤةردعض ! ظ
) ياخشعلعقتعن(هالبذآع، ظذنعثغا ظاخعرةتتة . دةيدذ» ال بةرضعنبذ دذنيادع) نئسعؤعمعزنع(بعزضة 

ذر  عؤة يوقت ئح نئس ع   ه داق دةيتت ئلعص مذن ةر آ دعن مأمعنل ذالرنعث آةينع علةر :  ظ ةزع آعش : ب
بعزضة دذنيادا ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، ظاخعرةتتعمذ ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، ! صةرؤةردعضارعمعز«

  . دةيدذ» غعنبعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلع
أزلعرع قعلغان ظةمةللعرعنعث مول . اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع      ظاندعن   ة شذالر ظ ظةن

يةنع شذنحة آأص خااليعقتعن قعسقا ؤاقعت ظعحعدة (نعث هئساب ظئلعشع تئزدذر  اهللا. مئؤعسعنع آأرعدذ
:  آعشعنع ماختاص مذنداق دةيدذ  نع تعلعضةنع ؤة ظاخعرةتلعك دذنيا  اهللا تاظاال  )هئساب ظئلعص بولعدذ 

بعزضة دذنيادا ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، ظاخعرةتتعمذ ياخشعلعق ! صةرؤةردعضارعمعز«: بةزع آعشعلةر
دعن ساقلعغعن ع دوزاخ ظازابع ن، بعزن ا قعلغع دذ)1(»ظات ة  دةي ا دذنيانعث ظعحعدعكع هةمم ذ دذظ  ب

اناه تعل      آأزلعضةن ياخشعلعقنع   ادذر   ؤة هةممة يامانلعقتعن ص حىنكع، دذنيادعكع ياخشعلعق    . عضةن دذظ
ةن ت ال        ئدئض أص م ذش، آ الع بول ذش، ياخشع ظاي أيع بول ا ظ وث آاتت ذش، ح اغالم بول ع س ع، -ن  مىلك

ةث          علةرنعث ظ قا نةرس دعن باش ع ؤة ظذنعث اش قورال ةت قاتن ةلع راه ع ظةم ع، ياخش ايدعلعق بعلعم ص
دعغان نةرسعلةرنعث هةممعسعنع  ععشعشكة قعزعق رئياخشعسعنعث بولذشعنع تعلةشتعن ظعبارةت دذنيادا ظ     

  . ظأز ظعحعضة ظالعدذ
ةت     ا قعيام رعش، ظذنعثدعن قالس ة آع ةث ظالعيسع جةننةتك اخعرةتتعكع ياخشعلعقنعث ظ ةمما ظ ظ
قا           دعن باش ذش ؤة ظذنعث ان بول ابع ظاس ذش، هئس ةم بول ذنحتعن خاتعرج وث قورق ةث ح دعكع ظ مةيدانع

ظةمما دوزاختعن قذتذلذش دئضةندة هارام ؤة . عنع ظأز ظعحعضة ظالعدذظاخعرةتنعث بارلعق ياخشع ظعشلعر
تعن قوتذلذشنعث     ادا دوزاخ ارقعلعق دذني ذنع قعلماسلعق ظ ذناه ظعشالرنع قعلعشتعن ساقلعنعش ؤة ظ ض

  . سةؤةبلعرعنع قعلعشنع تةلةص قعلعدذ
                                                 

  .ةسةنةتةن ؤةفعلظاخعرةتع هةسةنةتةن ؤةقعنا ظازابةنناررةببةنا ظاتعنا فعددذنيا ه) 1(
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زعكعر قعلعدعغان بعر آعشعضة شىآرع قعلعدعغان دعل، : قاسعم ظعبنع ظابدذراهمان مذنداق دةيدذ
تعل ؤة سةؤرع قعلعدعغان تةن بئرعلسة، شةآسعز ظذ آعشع دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ياخشعلعقع بئرعلضةن           

دذ     اقالنغان بولع دعن س ث ظازابع قا       . ؤة دوزاخنع انع قعلعش ذ دذظ تة ب ىن هةدعس ذنعث ظىح ش
مذنداق دئضةنلعكعنع ظعمام بذخارع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعبنع مالعكنعث . رعغبةتلةندىرضةندذر

بعزضة دذنيادا ياخشعلعق ظاتا قعلغعن،  ! صةرؤةردعضارعمعز«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . رعؤايةت قعلعدذ 
  . دةيتتع»ظاخعرةتتعمذ ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، بعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن

ةيغةمبةر : قعلعدذظعمام ظةهمةد، ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  ص
الرنعث ظعحعدعن  مذسذلمان باشقعحة بولذص قالغان    ) آئسةلنعث سةؤةبع بعلةن ظورذقالص   ( ظةلةيهعسساالم

ا قعالتتعث  قانداق   سةن اهللا تاظاالغا      «: بعر آعشعنعث آئسعلعنع يوقالص ظذنعثغا        : ياآع . دئدع » ؟دذظ
ةن « االدعن(س ورامتعث؟  ) اهللا تاظ عنع س رةر نةرس د »بع ةن ظع ع . ع دئض ذ آعش ةن  : ظ ة، م اهللا (هةظ

ادا ظازابلعساث دةص            ! ظع اهللا ) تاظاالدعن مئنع ظاخعرةتتة ظازابلعماقحع بولغان ظازابعث بعلةن مذشذ دذني
سةن ظازابقا حعدعيالمايسةن، ياآع    ! سذبهانةلاله«: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  دئدع ،سورايتتعم

ذنع آأتىرةلمةيسةن  ار”: سةن ظ ذ   ! عمعزصةرؤةردعض ن، ظاخعرةتتعم ا قعلغع ادا ياخشعلعق ظات ة دذني بعزض
 دئضةن  “ دئضةن بذ دذظانع ظوقذمعدعثمذ؟    »ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، بعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن      

دع  دذ    . ظع داق دةي ذ مذن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ا     : ظةن ا دذظ االمنعث اهللا غ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ظان
  .عث آئسعلع ساقايدعقعلعشع بعلةن ظذ آعشعن

بعر آعشع ظعبنع ظابباس : هاآعم سةظعد ظعبنع جذبةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث قئشعغا آئلعص مةن هةرةمضة بارعدعغان بعر تىرآىم آعشعلةردعن هةق ظئلعص         

 قعلعش شةرتع بعلةن مةن ظذالر   خعزمعتعنع قعلماقحع بولدذم، ظذالرنعث مئنع هةج قعلعشعمغا رذخسةت      
دعم   ةج قعل رعص ه ىص بئ ازراق حىش ادعن ظ كةن باه ةن آئلعش دذ؟ دةص . بعل ةججعم دذرذس بوالم ذ ه ب

ور اس . مدععس ع ظابب ث : ظعبن ةن اهللا تاظاالنع ول : س ةللعرعنعث م ان ظةم أزلعرع قعلغ ذالر ظ ة ش ظةن
 آأص خااليعقتعن قعسقا ؤاقعت ظعحعدة يةنع شذنحة(اهللا نعث هئساب ظئلعشع تئزدذر . مئؤعسعنع آأرعدذ

  .  دئضةن ظايعتعدة بايان قعلغان آعشعلةردعن ظعكةنسةن دةص جاؤاب بةردع)هئساب ظئلعص بولعدذ
 * * * * * * *  

 * (#ρã ä. øŒ$#uρ ©! $# þ’ Îû 5Θ$§ƒ r& ;N ÿŠρß‰ ÷è̈Β 4 yϑ sù Ÿ≅¤f yè s? ’ Îû È ÷tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝ øOÎ) Ïµø‹ n= tã tΒ uρ u ¨z r' s? Iξ sù zΝ øO Î) 

Ïµø‹ n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’s+ ¨? $# 3 (#θà) ¨? $#uρ ©! $# (#ûθßϑ n= ôã$# uρ öΝ à6¯Ρr& ÏµøŠ s9Î) tβρã |³øt éB ∩⊄⊃⊂∪  
يةنع نامازلعرعثالرنعث (اهللا نع ياد ظئتعثالر ) يةنع تةشرعق آىنلعرعدة(ساناقلعق آىنلةردة 
قان ظادةمضة هئح ضذناه بولمايدذ، ظالدعراص ظعككع آىندة قايت) معنادعن(، )ظاخعرعدا تةآبعر ظئيتعثالر

ةهكامالر . (تةخعر قعلعص قايتقان ظادةمضعمذ هئح ضذناه بولمايدذ  ةقؤادارلعق قعلعص ) يذقعرعقع ظ ت
اهللا دعن قورقذثالر؛ بعلعثالرآع، سعلةر هئساب . هةجنع تولذق ظادا قعلماقحع بولغان ظادةم ظىحىندذر(

  .203نعث دةرضاهعغا يعغلعسعلةر ظىحىن اهللا
  هئيت آىنلعرعدة اهللا تاظاالنع زعكعر قعلعش توغرعسعدا
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 يةنع نامازلعرعثالرنعث (اهللا نع ياد ظئتعثالر ) يةنع تةشرعق آىنلعرعدة(ساناقلعق آىنلةردة
بذ ظايةتتعكع   . ( بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعكرعمة مذنداق دةيدذ        )ظاخعرعدا تةآبعر ظئيتعثالر 

ةر دةص  هئيت آىنلع) زعكرع قعلعشتعن ةر، اهللا ظةآب ةر، اهللا ظةآب يعن اهللا ظةآب ازالردعن آئ ةرز نام رع ص
  . تةآبعر ظئيتعش آأزدة تذتذلعدذ

ظعمام ظةهمةد، ظذقبة ظعبنع ظامعردعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
بذ ذلمانالرنعث بايرعمع، دعن آئينكع ظىح آىن مذسظةرةفات آىنع هئيتنعث بعرعنحع ؤة ظذنعث«: قعلعدذ

   .»ظعحعدعغان آىنلةردذرـ يةص 
ةيغةمبة   دعن ص ةد، نةبشة هةزةلع ام ظةهم ةن ظعم داق دئض االمنعث مذن ةت ر ظةلةيهعسس لعكعنع رعؤاي

دذ رع «. قعلع ةص      هئيت آىنلع ةردذر عظـ ي دعغان آىنل االنع زعكرع قعلع دعغان ؤة اهللا تاظ ع . »حع ظعبن
داق د  ذهىرةيرعنعث مذن دذ جةرعر، ظةب ةت قعلع دذلاله  : ئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، ظاب ص

ىرىص      ايلعنعص ي ادا ظ ةنع معن ع هذزةيف ةردة  «ظعبن ذ آىنل دة  (ب ت آىنلعرع ةنع هئي ذتماثالر ) ي ! روزا ت
ع، ب  ةص           حىنك ةردذرـذ ي دعغان آىنل رع قعلع االنع زعك ارلعغعلع » ظعحعدعغان ؤة اهللا تاظ دةص جاآ

  . )1(ظةؤةتتع
  نلعرع توغرعسعداهئيت آى

هئيت :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   مذقسعم،  
  . آىنع ؤة ظذنعثدعن آئيعنكع ظىح آىن) بعرعنحع(مال بوغذزاليدعغان . آىنلعرع تأت آىندذر

ع      ةظعد ظعبن ة، س د، ظعكرعم ةتا، مذجاهع ا، ظ ةير، ظةبذمذس ع زذب ةر، ظعبن ع ظأم ةير، ظعبن جذب
ظةبذمالعك، ظعبراهعم نةخةظعي، يةهيا ظعبنع ظةبذآةسعر، هةسةن، قةتادة، سذددع، زأهرع، رةبعيظ ظعبنع 

هئيت آىنلعرعنعث . ظةنةس ؤة باشقعالر هئيت آىنلعرع توغرعسعدا ظعبنع ظابباس دئضةندةك بايان قعلدع
دذ  داق دةي اال مذن دعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظ أت آىن بولع ادعنمع(: ت دة ) ن دعراص ظعككع آىن ظال

 يةنع بذ قايتقان ظادةمضة هئح ضذناه بولمايدذ، تةخعر قعلعص قايتقان ظادةمضعمذ هئح ضذناه بولمايدذ
  . آىننعث ظارقعسعدعن يةنة ظىح آىن بارلعقعنع بعلدىرعدذ) بعرعنحع(ظايةت مال بوغذزاليدعغان 

اظالعيةتلع       رعدة بعللة بولغاندعن آئيعن، ظذالرنعث هةر           اهللا تاظاال هةجدعكع آعشعلةرنعث، هةج ص
دا مذنداق دئدع       ان قعلعص ظاخعرع اراص آةتكةنلعكعنع باي . قايسعسع هةر شةهةرلةرضة ؤة ظةتراصالرغا ت

)اهللا . هةجنع تولذق ظادا قعلماقحع بولغان ظادةم ظىحىندذر(تةقؤادارلعق قعلعص ) يذقعرعقع ظةهكامالر
 بذ هةقتة اهللا تاظاال نعث دةرضاهعغا يعغلعسعلةر لةر هئساب ظىحىن اهللادعن قورقذثالر؛ بعلعثالرآع، سع

) هئساب بئرعش ظىحىن(ياراتتع، ) نةسعللةندىرىش يولع بعلةن(اهللا سعلةرنع زئمعندا  : مذنداق دةيدذ 
  . ))2ظذنعث دةرضاهعغا يعغعلعسعلةر

 * * * * * * *  

                                                 
ت      ) 1( ذربان هئي ا، ق ش بولس رع قعلع ةردعكع زعك ذ آىنل دعكع  ب ان          آىنع اش ظاتق ةيتانغا ت علةرنعث ش دعكع آعش يعن، هةج ازدعن آئ ت نام ةش ؤاقع ب

  . ؤاقتعدعكع ؤة ظذنعثدعن باشقا ؤاقعتالردعكع تةآبعر ؤة زعكعرالردذر
  .  ـ ظايةت79ن معنذظسىرة مأ) (2
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 z ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ y7 ç6Åf ÷èãƒ … ã&è!öθ s% ’ Îû Ïο 4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©! $# 4’ n?tã $tΒ ’ Îû ÏµÎ6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$ s! r& 
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yŠ$|¡x ø9$# ∩⊄⊃∈∪ # sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ã& s! È,̈? $# ©! $# çµ ø?x‹ s{r& äο ¨“ Ïèø9 $# ÉΟ øOM} $$ Î/ 4 … çµç7 ó¡ys sù ãΛ ©yγ y_ 4 }§ ø⁄Î6 s9 uρ ßŠ$yγÏϑ ø9 $# ∩⊄⊃∉∪ š∅ ÏΒ uρ 

Ä¨$̈Ψ9$#  tΒ “ Í ô±o„ çµ|¡ øtΡ u !$ tóÏG ö/ $# ÏN$|Êó s∆ «! $# 3 ª! $# uρ 8∃ρâ u‘ ÏŠ$ t6Ïèø9 $$ Î/ ∩⊄⊃∠∪  
ةد ( ع مذهةمم ع !) ظ ا تعرعكحعلعض ذنعث دذني ارآع، ظ ادةم ب ذنداق ظ عدا ش علةر ظارعس آعش

دعلعدعكع نةرسعضة  ، ظذ)لئكعن ظذ يالغانحع مذناصعقتذر(توغرعسعدعكع سأزع سئنع قعزعقتذرعدذ 
ذ . اهللا نع ضذؤاه قعلعدذ) يةنع دعلع باشقا تعلع باشقا ظةمةسلعكعضة ( ذآع، ظ ساثا ؤة ساثا (هالب

ةتكة (ظةشةددعي دىشمةندذر ) كىحعلةرضةظةضةش دار قعياص ارقعلعق دعن آأرىنىشتة ظذشئرعن سأزع ظ
دذ ذ . 204)آعرعؤالع دعن(ظ ىن ؤة ) هذزذرذث ذزذقحعلعق قعلعش ظىح دا ب يعن، زئمعن دعن آئ قايتقان

رنع ظذنعث بذزغذنحعلعقع ظةمةلدة ظعنسانال(زعراظةتلةرنع، هايؤاناتالرنع هاالك قعلعش ظىحىن تعرعشعدذ 
هاالك قعلعش ظىحىندذر، حىنكع، زعراظةتلةرسعز ؤة هايؤاناتالرسعز ظعنسانالرنعث ياشعيالعشع مذمكعن 

ةس  دذ ). ظةم ذزذقحعلعقنع ياقتذرماي ذنعثغا . 205اهللا ب أز (ظ ان س نعص يام عهةت قعلع  ـؤةز نةس
يةنع هةقتعن (لةيدذ اهللا دعن قورققعن دئيعلسة، غذرذرع ظذنعثغا ضذناه يىآ) هةرعكةتلعرعثدعن قايتعص

عتنة  ارتعص، ص اش ت ةن ب ذق بعل دذ -تةآةببذرل ذ ظةزؤةيلةي اتتا تئخعم ةم ) صاس ذنعثغا جةهةنن ، ظ
ذالر اهللا نعث رةزاسع . 206يئتةرلعكتذر، جةهةننةم ناهايعتع يامان جايدذر  بةزع آعشعلةر بارآع، ظ

دذ  عدا قعلع ع ص ىن جئنعن ث (ظىح ةقةت اهللا نع ةن ص ةلع بعل ان ظةم د قعلغ نعال تعلةي اهللا ). ذرازعلعقع
  .207بةندعلعرعضة تولعمذ مةرهةمةتلعكتذر

  مذناصعقالرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا
دذ  داق دةي ع ش : سذددع مذن ةت ظةخنةس ظعبن ذ ظاي دة فعقةسة قةيرذب ذ آعشع .  حىشتعهةققع ظ

عص، دعلعدا بولسا  قعلاحعدعال ظاشكارذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آئلعص ظعسالمنع تعلعنعث ظ     
   .ظأزعنعث مذناصعقلعقعنع ساقالص قالدع
دذ    داق دةي اس مذن ع ظابب ةت خ : ظعبن ذ ظاي ة رة  ةيبذب ةن بعلل ذنعث بعل ةردة  جعب ؤة ظ ةن ي ظ دئض

عقالر       ع ظةيعبل نعظذالر تعل تةآكىزضةن ؤة     غاظألتىرىلضةن هةمراهلعرع   توغرعسعدا   ضةن بعر تىرآىم مذناص
ذناصعقالرنع سأآىص يذقعرعدعكع ظايةتنع، خذبةيب ؤة ظذنعث هةمراهلعرعنع    ظاندعن اهللا تاظاال م . حىشتع

ذالر اهللا نعث رةزاسع ظىحىن . ظايةتنع نازعل قعلدع  تأؤةندعكع بذ   ماختاص   ارآع، ظ ةزع آعشعلةر ب ب
 بذ ظايةتلةر هةممة )قعلغان ظةمةلع بعلةن صةقةت اهللا نعث رازعلعقعنعال تعلةيدذ(جئنعنع صعدا قعلعدذ 

ار     مذن بذنداق دئضةنلةر قةتادة،    . اصعقالر ؤة هةممة مأمعن آعشعلةر ظىحىن حىشكةن دئضةن بايانالرمذ ب
   .مذجاهعد ؤة رةبعيظ ظعبنع ظةنةس قاتارلعقالردذر

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةؤفعنعث مذن دعن ن ةرعر قذرةزع ع ج ةؤفع : ظبعن ةؤرات ؤة ن ت
دعغان آعشع ظعدع  ع ظوقذي ذ . ظعنجعلالرن دذظ داق دةي ةن اهللا تاظاال: مذن دم اب  (عكعنعث آعتابع ذ آعت ب

ل   اآع ظعنجع ةؤرات ي ذمكعن ت ع م ةنع    ) بولذش علةرنعث ي ىم آعش ر تىرآ دعن بع ةتنعث ظعحع ذ ظذمم ب
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ذالرنعث( ذالرنعث     ) ظ اححعق، ظ ةردعن ظ رع زةه اتلعق، دعللع ةلدعن ت رع هةس ىن تعللع العق ظىح دذني
اهللا تاظاال مذنداق ) ظذالر توغرعسعدا. (رع تىلكعنعث دعلعدعندذرآعيعملعرع قوينعث تعرعلعرعدعن، دعللع

اللعق ؤة حوثلذق قعلعدذ    ) ظذالر ضذناهالر بعلةن   («: دةيدذ  -مةن ظذالرنعث ظعحعدة ظئغعر     . ماثا قوص
دعم        ةم قعل نع قةس ذالرغا ظةؤةتعش عتنعنع ظ ر ص دعغان بع عرعتعص قويع عنعمذ ضاثض عق آعش  »بئس

  . دئضةنلعكعنع ظوقذدذم
ذ ةتلعرعنع ظرةزع، مق علةرنعث سىص ذ آعش عقالر دةص وةن، ظ دا مذناص ام قذرظان ويالص باقس دان ظ ب

ةن  علةر ظعك دعغان آعش ث  . قارعلع ةتلعرعنع اهللا تاظاالنع ذالرنعث سىص ةد(ظ ع مذهةمم علةر !) ظ آعش
ظارعسعدا شذنداق ظادةم بارآع، ظذنعث دذنيا تعرعكحعلعضع توغرعسعدعكع سأزع سئنع قعزعقتذرعدذ 

) يةنع دعلع باشقا تعلع باشقا ظةمةسلعكعضة(، ظذدعلعدعكع نةرسعضة )لئكعن ظذ يالغانحع مذناصعقتذر(
دذ ذؤاه قعلع ع ض دذ  اهللا ن ذحراتتعم دةي دة ظ عق  .  دئضةن ظايعتع وغرا ؤة مذؤاص ذ سأزع ت ذرةزعنعث ب ق

  . سأزدذر
 نع ضذؤاه قعلعدذاهللا) يةنع دعلع باشقا تعلع باشقا ظةمةسلعكعضة(دعلعدعكع نةرسعضة  ظذ  
     عقلعقنع اهللا   . يةنع ظذ مذناصعق ظعسالمنع ظعنسانالرغا ظاشكارا قعلعدذ قةلبعدعكع آذصذرلذق ؤة مذناص

دذ ا ظاشكارا قعلع دذ . تاظاالغ داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالر : ب ةتلعرعنع(ظ ظعنسانالردعن ) خعيان
 يذقعرعدعكع ظايةتنعث مةنعسع       )1(وشذرمايدذ ي) خعجعل بولذص   (يوشذرعدذ، اهللا دعن      )خعجعل بولذص (

ظذ مذناصعق ظعنسانالرغا ظعسالمنع ظاشكارعلعغان ؤاقتعدا قةسةم ظعحعص قةلبع بعلةن تعلعنعث     : هةققعدة
 دةص قارالغان آأز ابذ توغر. بعردةك ظعكةنلعكعضة اهللا تاظاالنع ضذؤاهحع قعلعدذ دئضةن آأز قاراشمذ بار      

  . غانبذنع قوللعظعبنع جةرعرمذ . قاراشتذر
 ة (ظذ آأرىنىشتة ظذشئرعن سأزع (ظةشةددعي دىشمةندذر ) ساثا ؤة ساثا ظةضةشكىحعلةرض

ةتكة آعرعؤالعدذ  دار قعياص ارقعلعق دعن عقالر دةؤاالشقا  )ظ ةنع مذناص ةتنع   ي ندا يالغان ظئيتعدذ، هةقعق
دذ ؤة ظئغعزذب دذ عرمعالي ع بذزع دا    . ن االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت دذب عقنعث  «: ق دةي مذناص

ذر االمعتع ظىحت أزلةيدذ،ظ ان س ة يالغ دذ، سأزلعس ع بذزع ا ؤةدعن ا .  ؤةدة قعلس عئظ(دةؤاالشس ) غعزعن
   .»بذزعدذ

عشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع         ظعمام بذخارع ظاظ  
دذ ةت قعلع ان آأر«: رعؤاي ةث يام اال ظ عز اهللا تاظ عدعغان شةآس اتتعق دىشمةنلعش ع ق دعغان آعش ع

   .»آعشعدذر
قايتقاندعن آئيعن، زئمعندا بذزذقحعلعق قعلعش ظىحىن ؤة زعراظةتلةرنع، ) هذزذرذثدعن( ظذ

ظذنعث بذزغذنحعلعقع ظةمةلدة ظعنسانالرنع هاالك قعلعش (هايؤاناتالرنع هاالك قعلعش ظىحىن تعرعشعدذ 
اهللا ). هايؤاناتالرسعز ظعنسانالرنعث ياشعيالعشع مذمكعن ظةمةسظىحىندذر، حىنكع، زعراظةتلةرسعز ؤة 

دذ ذزذقحعلعقنع ياقتذرماي ع سةتتذر  ب عقنعث سأزع ؤة قعلعق ةنع مذناص ان  . ي ة باي دعكع ظايةتت يذقعرع
أزعدذ عقنعث س ع مذناص دذر. رقعلعنغعن ذنعث قعلعقع ةتتعكع ظ ذ ظاي دذر،ب أزع يالغان ع ، س  ظةقعدعس

ذر ة،بذزذقت رع س تعن ،تتذر قعلعقلع ذنحعلعق قعلعش دة بذزغ ةر يىزع عقنعث ي ذ مذناص ةت ؤة ، ب  زعراظ
  . مئؤعلةرنع بذزذشتعن ؤة هايؤانالرنعث نةسلعنع قذرتعؤئتعشتعن باشقا مةقسعتع يوقتذر
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دذ  داق دةي د مذن ا : مذجاهع ذنحعلعق قعلس دا بذزغ ذرنع ياغدذرم ، زئمعنع اال يامغ دذاهللا تاظ ، اي
ةت  ةن زعراظ ذنعث بعل ةر،ش ذرذص آ  مئؤعل لع ق ث نةس ذزذقحعلعقنع . دذتعئ ؤة هايؤانالرنع اهللا ب

آعشعنع ياخشع  ) مذناصعقلعقنعث سىصعتع تئصعلعص قالغان   ( يةنع اهللا تاظاال بذ سىصةتلعك       ياقتذرمايدذ
  . آأرمةيدذ

  مذناصعقنعث نةسعهةتنع قوبذل قعلمايدعغانلعقع توغرعسعدا
 اهللا دعن قورققعن )  هةرعكةتلعرعثدعن قايتعص-نةسعهةت قعلعنعص يامان سأز ـ ؤةز (ظذنعثغا

 -يةنع هةقتعن تةآةببذرلذق بعلةن باش تارتعص، صعتنة (دئيعلسة، غذرذرع ظذنعثغا ضذناه يىآلةيدذ 
 مذناصعقالرغا نةسعهةت قعلعنعص ظذنعثغا اهللا تاظاالدعن قورققعن، سةن      )صاساتتا تئخعمذ ظةزؤةيلةيدذ 

ايتقعن دئيعلسة     يئنعص  سأز ؤة قعلعقعلعرعثدعن    ) يامان( ناه ؤذجذدعنع ضذ  . نعمعدع ذ ظذ ظ   ،هةقعقةتكة ق
  . ظذ تةآةببذرلذق قعلدع ؤة ظاحعققالندعحعرمعؤالغانلعقتعن، 

دذ   ة مذنداق دةي ذ هةقت ةتلعرعمعز ظوقذص بئرعلسة،  : اهللا تاظاال ب عرالرغا بعزنعث روشةن ظاي آاص
كار قعلغانلعقعنع آأرعسةن، ظذالرنعث بعزنعث ظعن) قوشذمعسع تىرىلضةنلعكتعن(ظذالرنعث حئهرعلعرعدة 

ع،         ةن، ظئيتقعنك انلعقعنع آأرعس اس قعلغ ع ت ذم قعلغعل ة هذج ذص بةرضىحعلةرض ةتلعرعمعزنع ظوق ظاي
ذر    « ذ دوزاخت ذ؟ ظ تعص بئرةيم انراقعنع ظئي ذ يام ةن بذنعثدعنم ة م عرالرغا ؤةدة  . سعلةرض ذنع آاص اهللا ظ

اي نئمع    دعغان ج ايتعص بارع ذالر ق دع، ظ ان قعل ةن يام داق    ))1»!دئض ة مذن ذ ظايةتت اال ب ذثا اهللا تاظ  ش
دذر : دةيدذ  يةنع جةهةننةم ظذنع    ظذنعثغا جةهةننةم يئتةرلعكتذر، جةهةننةم ناهايعتع يامان جاي

  .جازاالشقا يئتةرلعكتذر
 ظعكةنلعكع تذق بعلعش هةقعقعي مأمعننعث سىصعتعدعناهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع هةممعدعن ظار

  عدا توغرعس
رعص       ةؤةر بئ ةتلعرعدعن خ ان سىص عقالرنعث يام اال مذناص ةردة    اهللا تاظ ذ ي يعن ب دعن آئ ذ (بولغان ب

ذالر : مأمعنلةرنعث ياخشع سىصةتلعرعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ      ) يةردة ارآع، ظ بةزع آعشعلةر ب
دذ  عدا قعلع ع ص ةقةت اهللا نع (اهللا نعث رةزاسع ظىحىن جئنعن ةن ص نعال قعلغان ظةمةلع بعل ث رازعلعقع

   .اهللا بةندعلعرعضة تولعمذ مةرهةمةتلعكتذر). تعلةيدذ
ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةييةب،  ، ظعبن ع مذس ةظعد ظعبن ذ، س ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ظةن

دذ      داق دةي علةر مذن ىم آعش ر تىرآ ة ؤة بع دع، ظعكرعم مان نةه ةت : (ظةبذظوس ذ ظاي ع  ) ب ذهةيب ظعبن س
 ع شذنعث ظىحىنكع،   حىشىش  علعق توغر  توغرعسعدا حىشتع، بذ ظايةتنعث ظذ     معي دئضةن آعشع  ذسعنان ر 

عرلعرع ظذنعث         ) مةدعنعضة(ظذ مةآكعدة ظعسالمغا آعرعص      هعجرةت قعلماقحع بولغاندا، قذرةيشنعث آاص
ال  ر مىلك-م رةت قعلعشعنع ت لع ةن هعج رةت قعلعشنع    وع بعل رعص هعج ة تاشالص بئ ةر بعزض سذص ظةض

ذن  ذنداق قعلس ا ش دع د،خالعس عنان .ئ ع س ذهةيب ظعبن دعن س ال  ظان رعص  - م ذالرغا بئ ع ظ  مىلكعن
ظذنعثغا ظأمةر ظعبنع خةتتاب ؤة . ظاندعن اهللا تاظاال ظذ توغرعسعدا يذقعرعقع ظايةتنع حىشىردع. قذتذلدع

دع        ايدا قعل ث ص ذنعثغا تعجارعتع ذحراص ظ عدة ظ ر تةرعص ث بع علةر هعررةنع ىم آعش ر تىرآ ةنع . (بع ي
دذ -ظذ مال آاصعرالرنعث   دذ .  مىلىآنع بعزضة بةرسة هعجرةت قعالالي دئضةن . بولمعسا هعجرةت قعلماي

                                                 
  . ـ ظايةت72سىرة هةج  1)(
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دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث    آنع ظذالرغا بةرضةنلعكعث ساثا ى مىل-شةرتعضة قوشذلذص هعجرةتنع تالالص مال   
دع ئلعص آةل عنع ظ دع)صايدعس ذ. دئ ذن دةص،:  ظ ا ظذحراتمعس ارعتعثالردا زعيانغ علةرنعمذ تعج  اهللا س

 دئضةنلعكعنعث سةؤةبعنع سوردع ظأمةر ظذنعثغا اهللا تاظاالنعث بذ ،ظذالرنعث تعجارعتعث صايدعلعق بولدع
  .  بةردعظئيتعص حىشىرضةنلعكعنع تنع ظذنعث هةققعدةةظاي

االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغانعثص ذهةيب «:  ظ ع س ث !ظ دع تعجارعتع ايدعلعق بول »  ص
ظعسالم دعنعنع ضىللةندىرىش    (تنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث يولعدا     بذ ظاية . دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع  

أز ظعحعضة ظالعدذ             ) ظىحىن : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     . جعهاد قعلغان هةممة مذجاهعدالرنع ظ
        شىبهعسعزآع، اهللا مأمعنلةردعن ظذالرنعث جانلعرعنع، ماللعرعنع ظذالرغا جةننةتنع بئرعص سئتعؤالدع .

يةنع دىشمةنلةر بعلةن    (ظألتىرعدذ ؤة ظألتىرىلعدذ  ) دىشمةنلةرنع( نعث يولعدا ظذرذش قعلعص     ظذالر اهللا 
دذ  ئهعت بولع اد قعلعص ش ةتنع ؤةدة قعلعش (، )جعه ذحعالرغا جةنن اد قعلغ دا ؤة ) جعه ةؤراتتا، ظعنجعل ت

ا          ) اهللا نعث  (قذرظاندا زعكرع قعلعنغان       قعلغذحع آعم   راست ؤةدعسعدذر، ؤةدعسعضة اهللا دعنمذ بةك ؤاص
ار؟  وق (ب ةدع ي ادار ظةه ذ ؤاص ةنع اهللا دعنم ذ زور  ) ي ذثالر، ب ال بول وداثالردعن خذش ذ س ان ب قعلغ

   .))1مذؤةصصةقعيةتتذر
قعلغان  (رعص آةتكةندة ظذنعث   عظارعسعغا بأسىص آ) آاصعرالرنعث(هعشام ظعبنع ظامعر ظذرذشتا     

بنع خةتتاب، ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة ظاندعن ظأمةر ظع . بةزع آعشعلةر ياقتذرمعدع  ) بذ ظعشنع 
باشقعالر هعشام ظعبنع ظامعرنعث دىشمةن ظارعسعغا ظئتعلعص آعرضةن ظعشعنع ياقتذرمعغان آعشعلةرضة          

قعلغان (بةزع آعشعلةر بارآع، ظذالر اهللا نعث رةزاسع ظىحىن جئنعنع صعدا قعلعدذ : رةددعية بئرعص  
 دئضةن اهللا بةندعلعرعضة تولعمذ مةرهةمةتلعكتذر). زعلعقعنعال تعلةيدذظةمةلع بعلةن صةقةت اهللا نعث را

   .ظايةتنع ظوقذدع
 * * * * * * *  

 $yγ•ƒ r' ¯≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè=äz ôŠ $# ’Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# Zπ©ù!$ Ÿ2 Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÅV¨uθäÜäz Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 4 … çµ̄ΡÎ) öΝà6s9 

Aρß‰ tã ×Î7 –Β ∩⊄⊃∇∪ βÎ* sù Ο çFù= s9 y— .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΝà6ø? u !%y` àM≈sΨ Éit6 ø9$# (# ûθßϑn=÷æ $$ sù ¨βr& ©!$# î“ƒÍ• tã íΟŠÅ6xm ∩⊄⊃∪  
ةهكاملعرعغا (ظعسالم دعنعغا صىتىنلةي آعرعثالر ! ظع مأمعنلةر  ىتىن ظ يةنع ظسالم دعنعنعث ص

، شةيتاننعث )ثالربويسذنذثالر، بةزع ظةهكاملعرعغا ظةمةل قعلعص، بةزع ظةهكاملعرعنع تةرك ظةتمة
ا  عغا(يوللعرعغ مةثالر) ؤة ظعغؤاس مةندذر . ظةضةش كارا دىش ةن ظاش ة هةقعقةت ةيتان سعلةرض . 208ش
يعن ) ظعسالم دعنعنعث هةقلعقعنع آأرسعتعدعغان (سعلةرضة  ةر آةلضةندعن آئ وغرا (روشةن دةلعلل ت
دعن ع، ) يول ةثالر، بعلعثالرآ يعص آةتس ع، (تئ علةر، حىنك علةر جازالعنعس ذر )س ةنع ( اهللا غالعبت ي

  . 209، هئكمةت بعلةن ظش قعلغذحعدذر)سعلةردعن ظعنتعقام ظئلعشتعن ظاجعز ظةمةستذر
  ظعسالمنع قوبذل قعلغاندا هةممة هأآىملعرعنع تولذق قوبذل قعلعش الزعم ظعكةنلعكع توغرعسعدا
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ةن بةن   االمغا ظعشةنض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ؤة ص ة ظأزعض ذ ظايةتت اال ب الم اهللا تاظ دعلعرعنع ظعس
قا  ذل قعلعش أآىملعرعنع قوب ة ه ث هةمم علةرنعث  ع آىح،دعنعنع ذيرذغان نةرس ذنعث ب حة ظ ث يئتعش نع

  .  بذيرذدعاهةممعسعضة ظةمةل قعلعشقا ؤة توسقان ظعشلعرعنعث هةممعسعدعن يئنعشق
غا يةنع ظسالم دعنعنعث صىتىن ظةهكاملعرع(ظعسالم دعنعغا صىتىنلةي آعرعثالر ! ظع مأمعنلةر

 بذ ظايةتنعث )بويسذنذثالر، بةزع ظةهكاملعرعغا ظةمةل قعلعص، بةزع ظةهكاملعرعنع تةرك ظةتمةثالر
مةنعسع هةققعدة ظةؤفعي ظعبنع ظابباس مذجاهعد، تاؤذس، زةههاك، ظعكرعمة، قةتادة، سذددع، ظعبنع             

  . ثالر دئضةنلعك بولعدذآعرعمغا يةنع ظعسال: زةيد قاتارلعقالرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ىتىنلةي ذ ص أزنعث ب ذما س ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة، ظعبن ع هةققع د، ،  مةنعس مذجاهع

اك            ةييان ؤة زةهه ع ه ذقاتعل ظعبن ذددع، م ةس، س ع ظةن يظ ظعبن ةتادة، رةبع ة، ق ة ظعكرعم ظةبذظالعي
   . ، تولذق دئضةنلعكتذر دةيدذ يةنع هةممعسعضة:قاتارلعقالر

ةتنعث ذ ظاي دذب داق دةي دة مذجاهعد مذن ىتىن ياخشع ظعشالرنعث :  مةنعسع هةققع ةنع سعلةر ص ي
ابتعن  ةهلع آعت مذ ظ ثالر، بولذص عنع قعلع تعظانالردعن(هةممعس ذدعي ؤة خرعس ةنع يةه المغا ) ي ظعس

  .  الزعمعآعرضةنلةر شذنداق قعلعش
ةت ذ ظاي ابالردعن ظعسالمغا آعرضةنلةر مةقسةت قعلعنعدذتعنب ئضةنلعك توغرعسعدا  د، ظةهلع آعت

ةم   ةنع :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث ظعبنع ظةبذهات ي
غا ظذالر اهللا تاظاال! ظةهلع آعتابتعن ظعسالمغا آعرضةنلةر ظعسالم دعنعنعث هةممة هأآىملعرعضة آعرعثالر   

عنعش  ارقعلعقظعش ذال   ظ ذ، ظ ةندعن آئيعنم المغا آعرض ةل     ظعس ة ظةم ةزع هأآىملةرض ةن ب رغا حىشىرىلض
 . قعالتتع
 يةنع ظسالم دعنعنعث صىتىن ظةهكاملعرعغا بويسذنذثالر، (ظعسالم دعنعغا صىتىنلةي آعرعثالر

!  يةنع ظع ظةهلع آعتابالر)بةزع ظةهكاملعرعغا ظةمةل قعلعص، بةزع ظةهكاملعرعنع تةرك ظةتمةثالر
ةمما  ةلتىرىثالر، ظ ان آ ةؤراتقا ظعم تا(ت ةل قعلعش ة ظةم ث ) هأآىملةرض ةدنعث دعنعنع مذهةمم
  .  ظذنعثدعن آعحعككعنعمذ بعر نةرسعنع ظايرعص قويماثالر،هأآىملعرعنعث هةممعسعنع قوبذل قعلعص

 ظةضةشمةثالر) ؤة ظعغؤاسعغا(شةيتاننعث يوللعرعغا ظعبادةت قعلعثالر ؤة ـ  يةنع سعلةر ظةمةل
اهللا تاظاال شةيتاننعث آعشعلةرنع يامان ظعشالرغا         . ساقلعنعثالر شةيتان سعلةرنع بذيرذغان نةرسعدعن        

دذ  داق دةي عدا مذن دعغانلعقع توغرعس ه  : بذيرذي ا، قةبع ةن يامانلعقالرغ علةرنع هةقعقةت ةيتان س ش
دعن  دعن، يالغان ذناهالرغا ؤة اهللا نامع ارام  (ض ارام دةص، ه علةرنع ه ان نةرس االل قعلغ ة ه اهللا سعلةرض

علةرن  ان نةرس االل دةصقعلغ دذ   )ع ه قا بذيرذي علةرنع ظئيتعش دعغان نةرس علةر بعلمةي ةيتان )1( ، س ش
 : شذثا اهللا تاظاال بذ ظايةتتة مذنداق دةيدذ   ))2ظأزعنعث تةؤةلعرعنع ظةهلع دوزاختعن بولذشقا حاقعرعدذ    

شةيتان سعلةرضة هةقعقةتةن ظاشكارا دىشمةندذر .  
 يعن ) عتعدعغانظعسالم دعنعنعث هةقلعقعنع آأرس (سعلةرضة ةر آةلضةندعن آئ روشةن دةلعلل

م دعنعنعث ظعسال آعمكع  يةنعسعلةر جازالعنعسعلةر(تئيعص آةتسةثالر، بعلعثالرآع، ) توغرا يولدعن(
اآعتالر ت ذذغرذهةقلعكعضة ص ن  زذل يعن هةق دع دعن آئ الم(ص بولغان دعندعن ظعس ة ) ع ىز ظأرعس ذم ي  حوق

 يةنع   )يةنع سعلةردعن ظعنتعقام ظئلعشتعن ظاجعز ظةمةستذر (اهللا غالعبتذر ) حىنكع، .جازالعنعدذ

                                                 
 . ظايةتـ 169ة سىرة بةقةر) 1(
  .  ـ ظايةت6سىرة فاتعر ) 2(
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ذثالر دذ  آع،بعلعص قوي اجعز آةلمةي ام ظئلعشتعن ظ اال ظعنتعق ر آعشع   .  اهللا تاظ دعن بع ذنعث ظعنتعقامع ظ
دذ       ب آئلةلمةي ئحكعم غالع تعدعن ه ذنعث ظىس دذ ؤة ظ ئحعص قذتذاللماي ش . ق ةن ظ ةت بعل هئكم

   .كمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذرئن ظعشلعرعدا هيةنع ظأزعنعث قعلغا قعلغذحعدذر
 * * * * * * *  

 ö≅ yδ tβρã ÝàΨ tƒ Hω Î) βr& ãΝ ßγ uŠÏ?ù' tƒ ª! $# ’Îû 5≅ n= àß z ÏiΒ ÏΘ$yϑ tó ø9$# èπ x6Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $#uρ z ÅÓè% uρ ã øΒ F{$# 4 ’ n< Î) uρ «!$# 

ßìy_ ö è? â‘θãΒ W{$# ∩⊄⊇⊃∪   

قعيامةت آىنع خااليعقنعث (ت اهللا نعث صةقة) يةنع ظسالمغا آعرعشنع تةرك ظةتكةنلةر (ظذالر 
لةرنعث آئلعشعنع ؤة عبذلذت صارحعلعرع ظعحعدة آئلعشعنع، صةرعشت) ظارعسعدا هأآىم حعقعرعشع ظىحىن

خااليعقنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعص، بعر ضذرذه جةننةتع، بعر ضذرذه دوزعخع بولذص ظايرعلعش (
  . 210هةممة ظعشع اهللا غا قايتذرذلعدذ) بةندعلةرنعث(ذ؟ ظعشعنعث صىتىشعنع آىتةمد) بعلةن خااليعقنعث

  ظعمان ظئيتعشنع آئحعكتىرمةسلعككة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا
االاهللا  داق    تاظ رعص مذن اهالندذرذش بئ عرالرغا ظاض ةن آاص االمغا ظعشةنمعض ةد ظةلةيهعسس  مذهةمم

قعيامةت آىنع خااليعقنعث (اهللا نعث صةقةت ) يةنع ظسالمغا آعرعشنع تةرك ظةتكةنلةر(ظذالر : دةيدذ
بذلذت صارحعلعرع ظعحعدة آئلعشعنع، صةرعشتعلةرنعث آئلعشعنع ؤة ) ظارعسعدا هأآىم حعقعرعشع ظىحىن

خااليعقنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعص، بعر ضذرذه جةننةتع، بعر ضذرذه دوزعخع بولذص ظايرعلعش (
 بعر آعشعضة ظذنعث قعلغان ظةمةلعضة    ر ظاندعن هة  ظعشعنعث صىتىشعنع آىتةمدذ؟ ) بعلةن خااليعقنعث 

اتاليدذ   قاراص ياخشع ظةمةل قعلغان بولسا      ظةضةر ضذناه ظعشالرنع قعلغان بولسا ظذنعثغا       .  ظذنع مذآاص
هةممة ظعشع ) بةندعلةرنعث(: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ). يةنع دوزاخقا آعرضىزعدذ(جازا بئرعدذ 

  . عدذاهللا غا قايتذرذل
دذ   ا داق دةي ة مذن ذ هةقت علالر (: هللا ب ع غاص ا     !) ظ ذ ظارق ن ظارقعم ثالر، زئمع دعن يئنع بذنعث

دا  ةن حاغ ةص               تةؤرعتعلض تعلةر س ةن ؤة صةرعش ارعث آةلض دا   ـصةرؤةردعض ةن حاغ ذص آةلض ةص بول   س
ىن ( ذناهكارالرنعث آأرىشع ظىح دة ظعنسان   ) ض دا، شذ آىن ةم آةلتىرىلضةن حاغ عر(جةهةنن ةنع آاص ) ي
 )(1ظةسلعضةننعث ظذنعثغا نئمة صايدعسع بولسذن    ) بذ حاغدا (ظةسلةيدذ،  ) ادعكع قعلمعشلعرعنع دذني(
   ألىم (ظذالر صةقةت قذياشنعث  (صةرعشتعلعرعنعث ياآع صةرؤةردعضارعثنعث ياآع صةرؤةردعضارعثنعث      ) ظ

ارةت ةزع ظاالمةتلعرعنعث آئلعشعنعال) مةغرعبتعن حعقعشعدعن ظعب دذ ب ةزع صةرؤةردعضارعث. آىتع نعث ب
ش   ع ظع تعص ياخش ان ظئي اآع ظعم ث ي ان ظئيتمعغانالرنع عرع ظعم دة ظعلض ةن آىن ةتلعرع آةلض ظاالم

آىتىثالر، ) سعلةر ظأزةثالرغا آئلعدعغان ظعشالرنع(«. قعلمعغانالرنعث ظئيتقان ظعمانع صايدعسعز بولعدذ
  . ))2دئضعن» بعزمذ ظةلؤةتتة آىتعمعز

 قعيامةت آىنع خااليعقنعث (صةقةت اهللا نعث ) ك ظةتكةنلةريةنع ظسالمغا آعرعشنع تةر(ظذالر
بذلذت صارحعلعرع ظعحعدة آئلعشعنع، صةرعشتعلةرنعث آئلعشعنع ؤة ) ظارعسعدا هأآىم حعقعرعشع ظىحىن

خااليعقنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعص، بعر ضذرذه جةننةتع، بعر ضذرذه دوزعخع بولذص ظايرعلعش (
                                                 

 . كعحة ظايةت23 ـــــ 21سىرة فةجر  1)(
   ظايةت ـ158سىرة ظةنظام ) (2
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 بذ ذهةممة ظعشع اهللا غا قايتذرذلعد) بةندعلةرنعث(ث صىتىشعنع آىتةمدذ؟ ظعشعنع) بعلةن خااليعقنعث
 ظةبذظالعيةنعث ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذجةظفةر رازع، رةبعيظ، ظعبنع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن

ذتنعث صارحعلعرع ظىستعدة آئلعدذ         : لعكعنع رعؤايةت قعلغان  مذنداق دئضةن  ، صةرعشتعلةر نعصعز ظاق بول
  . آئلعدذ) سىنداوؤة خالعغان ي(ع خالعغان نةرسعدة اهللا ظأز

 * * * * * * *  
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وشةن دةلعللةرنع دعن سورعغعنكع، بعز ظذالرغا نةقةدةر آأص رعظعسراظعل ظةؤالد!) ظع مذهةممةد(

ظأزضةرتعؤةتسة ) آذفرعلعق قعلعص(آعمكع اهللا نعث نئمعتعضة ظئرعشكةندعن آئيعن، ظذنع . ظاتا قعلدذق
آاصعرالرغا دذنيا تعرعكحعلعكع . 211، اهللا نعث ظازابع هةقعقةتةن قاتتعقتذر)اهللا ظذنعثغا ظازاب قعلعدذ(

عتعلدع  ق آأرس ث شةهؤةتل(حعرايلع ذالر دذنيانع ةنع ظ دذي تذن بولع ة مةص ة، نئمةتلعرعض ، )عرعض
ظىستىن ) دةرعجة جةهةتتة(مأمعنلةرنع مةسخعرة قعلعدذ، هالبذآع قعيامةت آىنع تةقؤادارالر ظذالردعن 

  . 212تذرعدى؛ اهللا خالعغان آعشعضة هئسابسعز رعزعق بئرعدذ
   توغرعسعدانعث جازاسععش ؤة مأمعنلةرنع مةسخعرة قعلشاهللا تاظاالنعث نئمعتعنع ظأزضةرتع

اال  ا،    اهللا تاظ ص حعقارس ا تعقع ع قوينعغ االمنعث قولعن ا ظةلةيهعسس ةؤالدعنعث مذس عراظعل ظ ظس
ع،            ع يئرعش ةن دئثعزن ا بعل ع، هاس ا ظايلعنعش عنعث يعالنغ انلعقع، هاسعس ذص حعقق اق بول ث ظ قولعنع

 بعلةن  نرةنجعبعتاشتعن سذ حعقعرعشع، قاتتعق ظعسسعقتا ظذالرغا بذلذتنع ساية قعلعص بئرعشع ؤة تة            
لةرنع  عبارلعقعنع ؤة يذقعرعدعكع مأجعز  ،  بأدىنعنع حىشىرىص بئرعشعضة ظوخشاش اهللا تاظاالنعث بعرلعك      

ةتكةآ عن أرس ر      آعش اآعتالرنع بع ذنلعغان ص دعغان نذرغ ةنلعكعنع بعلدىرع ةيغةمبةر ظعك ةقعقعي ص نعث ه
ا آاص    ا ظعشعنعشنعث ظورنعغ ذرذص، اهللا تاظاالغ أرىص ت تعم آ رعص دعن عر بولغانلعقعنةححة قئ ةؤةر بئ خ

دذ  داق دةي ذنع : مذن يعن، ظ كةندعن آئ ة ظئرعش ث نئمعتعض ع اهللا نع ص (آعمك ذفرعلعق قعلع ) آ
  . ، اهللا نعث ظازابع هةقعقةتةن قاتتعقتذر)اهللا ظذنعثغا ظازاب قعلعدذ(ظأزضةرتعؤةتسة 

د     داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ عرلعرعدعنمذ خ ذرةيش آاص اال ق ذنعثدةك اهللا تاظ ةن  : عش ث بةرض اهللا نع
ةؤمعنع     أز ق ان ؤة ظ ذفرعلعق قعلغ ة آ ةن (نئمعتعض ازدذرذش بعل ىرىص   ) ظ ة حىش ةت مةؤقةسعض هاالآ

ذ؟  انالرنع آأرمعدعثم ع ( قويغ ةت مةؤقةس ذ    ) هاالآ دذ، ظ ة آعرع ذالر جةهةننةمض دذرآع، ظ جةهةننةم
  . ))1!نئمعدئضةن يامان جاي

ث نا  دعن دذنيانع اال ظان ث   نئمةتلعرعزذاهللا تاظ ذ ماللعرعنع الص، ظ الالرنع توص ان، م ة رازع بولغ ض
اتلعرعنع بئرع ةن زاآ عتعص بةرض كة آأرس ىك آعشعسش ةنةآكعز تىرل ة بةرمعض ذل ،ض كةن ص  - ظئرعش

لعقعنع ظعزلةص اهللا تاظاالنعث يولعدا ياخشع ظورذنالرغا سةرص قعلغان مأمعنلةرنع عزامالالردعن اهللا نعث ر

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر29  ــــ28سىرة ظعبراهعم ) (1
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ى    عرالر ظىح ان آاص خعرة قعلغ ةنلعكع   مةس ص بةرض ق قعلع انع حعرايلع ذ دعن،ن دذني ةر  ( ش مأمعنل
قعيامةت آىنع بةختلعك ظورذن ؤة تولذق نةتعجة        ) يذقعرعقعدةك ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانلعقع ظىحىن     

ةن غةل ذرذص  عبعل تىن ت عرالردعن ظىس اهتا آاص ازعنعص، مةهشةرض ة ق ة  ،ب ا دةرعجعلةرض ةث آاتت  ظ
  . خةؤةر بةردعدعن  دوزاخنعث ظةث تأؤةن قاتلعمعدا بولعدعغانلعقع آاصعرالرنعثدعن،رعشعدعغانلعقعئظ

دذ     داق دةي ىن مذن دعغانلعقع ظىح اننع قعلع تعدة خالعغ دعلعرع ظىس اال بةن ذثا اهللا تاظ اهللا : ش
دذ  ق بئرع عز رعزع ة هئسابس ان آعشعض ة   خالعغ ان آعشعلةرض دة خالعغ دعلعرعنعث ظعحع ةنع اهللا بةن  ي

  .  ساناقسعز نذرغذنلعغان ياخشع نئمةتلةرنع بئرعدذ- سان  ظاخعرةتتة-رعزعق، دذنيا 
دع  داق دةص آةل ة هةدعس قذددعسعدا مذن ذ هةقت دع«. ب ادةم بالعسع: اهللا مذنداق دئ  سةن !ظع ظ

   .»بةرضعن مةن ساثا بئرعمةن) آعشعلةرضة(
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ة بعر هةدعستة(ص دذ) يةن ) ةآعشعلةرض( سةن ظع بعالل«: مذنداق دةي

ة  . »مةيتعؤئتعشعدعن قورقمعغعن  ئآ) يةنع اهللا نعث  (عنعث ظعضعسنعث  بةرضعن، سةن ظةرش    اهللا بذ هةقت
دذ  داق دةي دا (: مذن ق    ) اهللا نعث يولع ذ رعزع دذ، ظ دذرذص بئرع ع اهللا تول ةثالرنعث ظورنعن ةن نةرس بةرض

  . ))1»بةرضىحعلةرنعث ياخشعسعدذر
دة هةر آىنع ظةتتعضةن     ىبهعسعزآع،   ش«: ص آةلدع  ظعمام بذخارعنعث هةدعس آعتابعدا مذنداق دة        

ماندعن حىش   تة ظاس ع صةرعش رع  . ذدعظعكك نعث بع ذ ظعككعس دعن ظ ع اهللا: ظان ة! (ظ ةدعقة ) آعشعلةرض س
ذقالص بةرضعن دةيدذ    -قعلغان آعشعضة مال    آعشعلةرضة  ! (ظع اهللا : يةنة بعرع  .  مىلكعنعث ظورنعنع تول

ال  ايع مىلك-م ةدعقة قعلم ع س ق) ن عنعث  قبئخعللع ان آعش ال (علغ ع-م ؤةتكعن عزوت)  مىلكعن تع
   .»دةيدذ

 مئلعم مئنعث  ظادةم بالعسع مئنعث مئلعم،    «: ظعمام مذسلعمنعث هةدعسعدة مذنداق دةص آةلدع   
تقعنعث، سةدعقة قعلعص    عراعثدعن يةص تىضةتكعنعث، آعيعص آون سئنعث مئل !) ظع ظادةم بالعسع  . (دةيدذ

  . »قالغعنع باشقا آعشعلةر ظىحىندذر. عؤةتكعنعثال ساثا هئسابتذرهئسابعغا ظأتكىزاهللا تاظاالنعث 
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد، ص ام ظةهم ا  «: ظعم دذني

دذنيانع ظةقلع يوق    .  مىلكعدذر ـ مىلكع يوق آعشعنعث مال     -دئضةن ظأيع يوق آعشعنعث ظأيع، مال 
   .»آعشع توصاليدذ

 * * * * * * *  
 tβ% x. â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn¨uρ y]yè t7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# šÍ Ïe±u;ãΒ tÍ‘É‹ΨãΒ uρ tΑ u“Ρ r& uρ ãΝ ßγ yètΒ |=≈tG Å3 ø9$# Èd, ys ø9$$ Î/ 

zΝ ä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# $ yϑŠ Ïù (#θà n= tF÷z $# ÏµŠ Ïù 4 $ tΒ uρ y# n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ω Î) tÏ%©! $# çνθè?ρé& .ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ ÞΟ ßγø? u !% y` àM≈ sΨ Éi t6ø9 $# 

$JŠ øót/ óΟ ßγ sΨ÷ t/ ( “ y‰yγ sù ª! $# š Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u $yϑ Ï9 (#θàn= tF ÷z $# ÏµŠ Ïù zÏΒ Èd,ys ø9$# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 3 ª! $#uρ “ Ï‰ôγ tƒ tΒ â!$ t±o„ 

4’ n< Î) 7Þ ü ÅÀ ?ΛÉ) tG ó¡–Β ∩⊄⊇⊂∪  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع39 ظسىرة سةبة) (1
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ئيعن ظذالرنعث بةزعسع ظعمان آ(ظعدع ) يةنع هةق دعندا(بعر ظىممةت ) دةسلةصتة(ظعنسانالر 
خذش خةؤةر ) مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن(، اهللا )ظئيتعص، بةزعسع ظعمان ظئيتماي ظعختعالص قعلعشتع

آعشعلةرنعث ) اهللا(ظاضاهالندذرغذحع صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتع؛ ) آذففارالرنع دوزاختعن (بةرضىحع، 
ظىحىن، ظذالرغا هةق آعتابنع نازعل قعلدع، ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلعرع ظىستعدة هأآىم حعقعرعش 

ارا هةسةت  أز ظ يعن ظ ةر آةلضةندعن آئ صةقةت آعتاب بئرعلضةن آعشعلةرال ظأزلعرعضة روشةن دةلعلل
اهللا ظأز . ، آعتاب توغرعسعدا ظعختعالص قعلعشتع)يةنع آاصعرالر مأمعنلةرضة هةسةت قعلعص(قعلعشعص 

. ظعختعالص قعلعشقان هةقعقةتكة هعدايةت قعلدع)  ضذمراهالريةنع(ظعرادعسع بويعحة مأمعنلةرنع ظذالر 
  . 213اهللا خالعغان آعشعنع توغرا يولغا باشاليدذ

  بعلعدعغان نةرسة ظىستعدة ظعختعالصلعشعشنعث ظازغذنلذقنعث صاآعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ظادةم : ايةت قعلعدذظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤ

ذه ظةلةيهعس  ةن ن االم بعل دع  ظةلةيهعسس ةن ظع عر ظأتك ون ظةس دا ظ االمنعث ظارعلعقع عردة  . (س ذ ظةس ب
ظاندعن . ظعدع) سعدا بعرمذ آاصعر يوقعظذالرنعث ظار(هةممعسع هةق شةرعظةتتة) ياشعغان آعشعلةرنعث

ةيدا قعلعص آاصعر   شذنعث بعلةن اهللا . كة باشلعدع مذسذلمان دةص بألىنىش-ظذالر شئرعك ظةقعدعسع ص
  .صةيغةمبةرلةرنع بئشارةتحع ؤة ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتع

 ظعدع) يةنع هةق دعندا (بعر ظىممةت ) دةسلةصتة(ظعنسانالر       بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة 
دذ داق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع ةتادعنعث مذن ةنع ظذالرنعث : ظابدذرازاق مذظةممةردعن ق معسع هةمي

) آذففارالرنع دوزاختعن(خذش خةؤةر بةرضىحع، ) مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن(اهللا توغرا يولدا ظعدع، 
ةؤةتتع  ةيغةمبةرلةرنع ظ اهالندذرغذحع ص يعن     (ظاض دعن آئ ةيدا بولغان ألىنىش ص ذص   ) ب ع بول بعرعنح

   .ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةر نذه ظةلةيهعسساالم ظعدع
ظعختعالص قعلعشقان هةقعقةتكة ) يةنع ضذمراهالر(أمعنلةرنع ظذالر اهللا ظأز ظعرادعسع بويعحة م

دع  ةت قعل ةيغةمبةر    هعداي دعن ص دذرازاق، ظةبذهىرةيرع دة ظاب ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ز «: ظةلةيهعسس ا(بع ةث ) دذنياغ دظ دذقظاخعرع . ا آةل

لئكعن بعزدعن ظعلضعرع   . جةننةتكعمذ باشقعالردعن بذرذن آعرعمعز  . عمعزقعيامةت آىنع ظةث ظالدعدا آئل    
اب بئرعلدع  ذرذن آعت زدعن ب ة، بع دع . ظأتكةن آعشعلةرض يعن بئرعل ذالردعن آئ اب ظ ة آعت أز . بعزض اهللا ظ

يةنع جىمة   (ظذالر بذ آىندة  . ظعرادعسع بعلةن ظذالر ظعخعتعالصلعشعص قالغان هةقعقةتكة بعزنع باشلعدع     
 ظةمةس آعشعلةر    مذسذلمان . اهللا بعزضة جىمة آىنعنع بةردع     . ظعختعالص قعلعشعص قالغان ظعدع   ) آىنعدة

كىحعدذر    ة ظةضةش دة بعزض ذ آىن ع   . ظ ث ظةتعس ذ آىننع ةنبة (ظ ةنع ش دذر ؤة   ) ي ذدعيالر ظىحىن ع يةه آىن
   .»خرعستعظانالر ظىحىندذر) شةنبةيةآ (ضىنعأظ

دة ظعبنع ؤة  ةتنعث مةنعسع هةققع ذقعرعقع ظاي د ظعبنع ظةسلةمدعن   ي دذراهمان ظعبنع زةي هب ظاب
. دة ظعخعتعالصلعشعص قالدعظذالر جىمة آىنع«: ظذنعث ظاتعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

دع ع ظال ةنبة آىنعن ذدعيالر ش دع. يةه ع ظال ةنبة آىنعن تعظانالر يةآش ةد . خرعس دعن اهللا مذهةمم ظان
ة آى  ة جىم االمنعث ظىممعتعض ةردع ظةلةيهعسس ع ب دع   . نعن عص قال دة ظعختعالصلعش ة هةققع ذالر قعبل . ظ

دع     كة يىزلةن ةددةس تةرةص ذدعيالر بةيتذلمذق كة، يةه ش تةرةص ىن حعقع تعظانالر آ دعن اهللا . خرعس ظان
ظذالر  .  آةظبعضة يىزلعنعشكة بذيرذدع      بولغان  هةقعقعي قعبلة      نع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتع   

تعالص ق  تا ظعخ از ظوقذش دع نام عص قال دعن  . علعش ذالرنعث ظعحع ازد(ظ ةجدة   ) انام ا س ذ قعلس رذآ
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ار          ،قعلمايدعغان .  سةجدة قعلسا رذآذ قعلمايدعغان، نامازنعث ظعحعدة ضةص قعلعدعغان ؤة ماثعدعغانالر ب
ظذالر روزا . ظاندعن اهللا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعضة توغرا بولغان ناماز ظوقذشنع بعلدىردع      

عدعغانالر ؤة بةزع تاظامالرنع  ظعخعتعالص قعلعشعص قالدع، ظذالرنعث ظعحعدة يئرعم آىن روزا تذت تذتذشتا  
ار    ) مةسلعك بعلةن ئي( معضةنلعك ظذالر ظىحىن روزا    ئنع يماق يةنع مذظةييةن بعر تا   (روزا تذتعدعغانالر ب

 تاظاالنعث دةرضاهعدا اهللاظاندعن اهللا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعنع ). تذتقانلعق هئسابلعنعدذ
ظذالر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم توغرعلعق ظعختعالص قعلعشعص         . توغرا بولغان روزعنع تذتذشقا بذيرذدع       

دع دع      . قال دع دئ تعظان ظع ذ خرعس تعظانالر ظ ة، خرعس دع دئس ذدعي ظع ذ يةه ذدعيالر ظ راهعم . يةه اهللا ظعب
ذحع    اد قعلغ ا ظئتق وغرا دعنغ االمنع ت ذلماظةلةيهعسس دع نمذس ان قعل انلعقعنع باي دعن اهللا .  قعلغ ظان

دىردع      عنع بعل ذنعث توغرعس ة ظ االمنعث ظىممعتعض ةد ظةلةيهعسس ةد  (مذهةمم ةنع مذهةمم ي
اد قعلغذحع   ا ظئتعق وغرا دعنغ ذنع ت دعمذسذلمانظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتع ظ ذالر ظعسا ).  دةص بعل ظ

دع  عص قال عدا ظعختعالصلعش االم توغرعس ذد. ظةلةيهعسس ذنعث  يةه رعص ظ ا حعقع ذنع يالغانحعغ عيالر ظ
خرعستعظانالر ظعسانع ظعاله ؤة  . توغرعسعدا حوث بوهتانالرنع توقذدع ) يةنع هةزرعتع مةريةم  (ظانعسعنع  

ذنعثغا (ظذ اهللا نعث سأزع ؤة روه صىؤلعشع بعلةن بولغان ظعدع .  دةؤالدعاهللا نعث بالعسع ةنع اهللا ظ ي
ةن ؤة   دعن صىؤلعض ث روهع ول«ظأزعنع ةنع »غعنب ار«، ي ذنع  » تعلغعنعي ارقعلعق ظ أزع ظ ةن س دئض

ظاندعن اهللا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظذممعتعضة شذ هةقعقةتنع بعلدىردع     ). ظاتعسعز ياراتقان ظعدع  
. خرعستعظانالردةك ظعالهمذ قعلعؤالمعدع . يةنع مذسذلمانالر ظعسانع يةهذدعيالردةك يالغانحعمذ قعلمعدع (

  ). ياراتقان بولسا شذنداق دةص ظئتعقاد قعلدعاهللا ظذنع قانداق 
أز ظعرادعسع بويعحة دع  اهللا ظ داق دئ دة ظعبنع جةرعر مذن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي اهللا (: ب

ظذالرنع باشالص قويغان نةرسعنع بعلعشع بعلةن، ظأزعنعث مةخلذقاتلعرعنعث ظعحعدعن    ظذالرنع ؤة  ) نعث
اليدذاهللا خالعغان آعشعنع توغرا يولغا باش .  

: نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ة رةزعيةلالهذ ظةنها   ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم، ظاظعش    
جعبرعظعل، معكاظعل ؤة   «: ظوقذيتتع) بذ دذظانع(آئحعسع نامازغا تذرغاندا    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
 بةندعلعرعث ،رعنع بعلضىحعشذرن ؤة ظاشكاوع، ظاسمان ـ زئمعننع ياراتقذحع يظعسرافعلنعث صةرؤةردعضار

ظعخعتعالصلعشعص قالغان نةرسعدة ! ظعخعتعالص قعلعشعص قالغان نةرسعضة هأآىم قعلغذحع صةرؤةردعضارعم
ةك                 ةن، ش ة باشلعغايس ع هةقعقةتك ا     ـ مئن وغرا يولغ عنع ت ان آعش ةن خالعغ عزآع، س شىبهعس

  . )1(»باشلعغذحعدذرسةن
عمذتأؤةندعكع ادذر  س ذغان دذظ لةر ظوق ارعم :  سةلةص ع صةرؤةردعض دىر  !ظ ةتنع بعل ة هةقعق ص، ى بعزض
ذنعثغا ظةضعشع ن ئنع نشظ عص قعلغع دىر . س الرنع بعل ا ظعش نع ن ىخات دعن ساقلعنعش عص ئص ظذنعث س

ن ز       . قعلغع زعص آئتعمع ز ظئ داقتا بع ويمعغعن، ظذن ص ق دعغان قعلع عنع ظايرعيالماي ذ ظعككعس ع . ظ بعزن
   .)2(تةقؤادارالرغا ظىلضة قعلغعن

* * * * * * *   

                                                 
ع    ) 1( ذ فعيه ة فعماآان ة ظعبادعك ذ بةين ة تةهكذم ةهادة ظةنت ةيبع ؤةشش ةرز ظالعمةلغ اماؤات ؤةلظ رافعلة فاتعرعسس ة ؤة ظعس ة ؤة معكاظعل ة جعبرعظعل ة رةبب ظالالهذمم

  . عزنعكة ظعننةآة تةهدع مةن تةشاظذ ظعال سعراتعم مذستةقعمظعهدعنع لعماختذلعفة فعيهع معنةلهةققع بعظ. يةختئلعفذن
ة              ) 2( ةينا فةنعزعلل ةن ظةل ذ مذلتةبعس ةه ؤةالتةجظةله ا ظعجتعناب ةن ؤةرزذقن ة باتعل ةرعنال باتعل ةه ؤة ظ ا ظعتتعباظ ةن، ؤةرزذقن ة هةقق ةرعنال هةقق ة ظ ظالالهذمم

  .ؤةجةظالنا لعلمذتتةقعنة ظعماما
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â !#§ œØ9$# uρ (#θä9 Í“ ø9ã— uρ 4 ®L xm tΑθà) tƒ ãΑθß™ §9$# tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u … çµyè tΒ 4 tL tΒ ã óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) u óÇ nΣ «! $# Ò=ƒÍ s% ∩⊄⊇⊆∪  
نع  ة آعرعش ذرذص جةننةتك ذحرعماي ت ة ظ ذحرعغان آىلصةتلةرض عرعكعلةر ظ ع ظعلض علةر تئخ س

لةر ظئغعرحعلعقالرغا، آىلصةتلةرضة ظذحرعغان ؤة ) مأمعن(ظويالمسعلةر؟ سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن 
ياردعمع قاحان ) دة قعلغانبعزضة ؤة(اهللا نعث«: حأحىتىؤئتعلضةن ظعدع، هةتتا صةيغةمبةر ؤة مأمعنلةر

  . 214بعلعثالرآع، اهللا نعث ياردعمع هةقعقةتةن يئقعندذر. دئضةن ظعدع» آئلعدذ؟
   توغرعسعداع آئيعن ظئرعشعدعغانلعققاتتعق سعنالغاندعناهللا نعث ياردعمعضة ؤة جةننةتكة 

 ذرذص جةننةتكة آعر ذحرعماي ت ة ظ ذحرعغان آىلصةتلةرض عشنع سعلةر تئخع ظعلضعرعكعلةر ظ
 يةنع سعلةر، سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةر سعنالغاندةك سعنعلعشتعن بذرذن                 ظويالمسعلةر؟

سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن : شذثا اهللا مذنداق دةيدذ). جةننةتكة آعرعمعز دةص ضذمان قعالمسعلةر؟   (
بذالر هةر خعل     لةر ظئغعرحعلعقالرغا، آىلصةتلةرضة ظذحرعغان ؤة حأحىتىؤئتعلضةن ظعدع) مأمعن(

  .آئسةل، ظاغرعق ؤة مذسعبةت قاتارلعقالردذر
 ا ) مأمعن (سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن ةر ظئغعرحعلعقالرغ  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة     ل

ذما  ذ، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه د، سةظعد ، ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه ة، مذجاهع ظةبذظالعي
ةير، مةررة هامدان يظ، سذددع ؤة مذقاتعل ظعبنع هةييان  ظعبنع جذب ةتادة، زةههاك، رةبع ع، هةسةن، ق

   . دئدع،ظذ ظئغعرحعلعق بولسا، صئقعرحعلعقتذر: قاتارلعقالر
ةآىلصةتلةرضذ ةلعمع ب دع     آ داق دئ اس مذن ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ذ: نعث مةنعس ةتلةر ظ  آىلص

  . بذلسا، ظذالرنعث آئسةلضة مذصتعال بولذشعدذر
ئتعلضةن ظعدعؤة حأحىتىؤ يةنع دىشمةنلةردعن قذرقذص قاتتعق ظةندعشعضة حىشىش ظارقعلعق 

دع عنالغان ظع ةرت. س ع ظ ةبباب ظعبن تة خ ذهةدعس ذ ظةنه ةت  رةزعيةلاله ةنلعكع رعؤاي داق دئض نعث مذن
دذ،  زقعلعنع ةيغةمبعرع : بع ع اهللا نعث ص ة !ظ ن( بعزض دذق  ) اهللا تع ا قعلمامسةن؟ دئ ةص دذظ اردةم تعل . ي

دعن االم ظان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةردعن «:  ص عنعث   س ث بئش علةردعن بعرعنع ةن آعش عرع ظأتك ظعلض
عنعغعح  ذص تاص ذ ةظوتتذرعسعغا هةرعنع قوي دعن قايت ذ آعشعنع ظأزعنعث دعنع . رالمايتتع هةرعدعسعمذ، ظ

عدعن  ظأزعنعث دعنعشنعكعنعث ظارعلعقعنع تأمىر تاغاقالر بعلةن تارعسعمذ ظذ آعظذنعث ضأشع بعلةن سأث
ذرالمايتتع ث اهللا . قايت تىنلعككة       نع ع ظىس الم دعنعن ذم اهللا ظعس ةنكع، حذق ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ن
هةتتا سةنظادعن هةزرةمةؤتكعحة ظذالغلعق ماثغان آعشعلةر هئحنئمعدعن قورقمايدعغان          . ظعرعشتىرعدذ

دةص،  »راص آئتعؤاتعسعلةرلئكعن سعلةر ظالدع.  قورقعدذالصةقةت قويلعرعنع بأرة يةص آئتعشعدعن. بولعدذ
ذدع ةتنع ظوق ذ ظاي ةلعف، الم، معم: ب انالر  ظ ان ظئيتتذق«ظعنس عنالماي  » ظعم ةنال س دةص قويذش بعل

) ظعمانعدا(ظذالردعن بذرذن ظأتكةنلةرنع بعز هةقعقةتةن سعنعدذق، اهللا         تةرك ظئتعلعمعز، دةص ظويالمدذ؟   
  . )1(رنعمذ حوقذم بعلعدذيالغانحعال) ظعمانعدا(راستحعلالرنع حوقذم بعلعدذ، 

                                                 
  .كعحة ـ ظايةت3  ــــ1سىرة ظةنكةبذت ) (1
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ظةينع : اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ. شعدا بولدعذرذبذ سعناقنعث ظئغعرع ساهابعالرغا خةندةك ظ
بذ حاغدا   . آةلضةن ظعدع) هذجذم قعلعص(ؤاقعتتا ظذالر يذقعرع تةرعصعثالردعنمذ، تأؤةن تةرعصعثالردعنمذ   

رغا قاصلعشعص قالغان، اهللا هةققعدة تىرلىك ضذمانالردا  آأزىثالر حةآحعيعص قالغان، يىرعكعثالر ظاغزعثال    
بئشعغا آةلضةن آىننعث قاتتعقلعقعدعن ضويا ظذالرنع (بذ يةردة مأمعنلةر سعنالغان ؤة  ،بولغان ظعدعثالر

ةندةك ةر سعلكعض دع  ) ي ذحرعغان ظع كة ظ اتتعق تةؤرعنعش دا   . ق عقالر ؤة دعللعرع ا مذناص ةينع ؤاقعتت ظ
» اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعزلةرضة قذرذق ؤةدعلةرنع قعلعصتعكةن            «: بارالرآئسعلع  ) مذناصعقلعق(

  . ))1دئيعشةتتع
اهلعرعدعن هعرةق ( تىرىص،    لرذم صادعش ةهؤالعنع سىرىش االمنعث ظ ةد ظةلةيهعسس  مذهةمم

سعلةر ظذنعث بعلةن ظذرذش قعلدعثالرمذ؟          : ظةبذسذفياندعن) ظةبذسذفيان بعلةن ظأتكىزضةن سأهبعتعدة   
. قانداق بولدع؟ دةص سوردع) نةتعجعسع(ظذرذش : هعرةقل.  دةص جاؤاب بةردع،هةظة: غاندا ظذعسوردةص 

ذفيان دذ   : ظةبذس ع يئثع ذ بعزن ا ظ ةزع ؤاقعتت ز دةص   . ب ذنع يئثعمع ز ظ ا بع ةزع ؤاقعتت ةردع ،ب اؤاب ب .  ج
   .ع دئد،قع غةلعبة ظذالرغا بولعدذظاندعن ظاخعر. دذصةيغةمبةرلةر شذنداق سعنعلع: هعرةقل
 ذرذص جةننةتكة آعرعشنع سعلةر ذحرعماي ت ة ظ ذحرعغان آىلصةتلةرض تئخع ظعلضعرعكعلةر ظ

لةر ظئغعرحعلعقالرغا، آىلصةتلةرضة ظذحرعغان ؤة ) مأمعن(سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن  ظويالمسعلةر؟
عمع قاحان يارد) بعزضة ؤةدة قعلغان( اهللا نعث«: حأحىتىؤئتعلضةن ظعدع، هةتتا صةيغةمبةر ؤة مأمعنلةر

. نع تعلةيدذ  عيةنع ظذالر ظأزلعرعنعث دىشمةنلعرع ظىستعدعن غةلعبة قازعنعش      . دئضةن ظعدع » آئلعدذ؟
) اهللا تاظاالدعن (ا قالغان ظةهؤالدا يئقعن ظارعدا بعر حعقعش يولع بئرعشنع        تناهايعتع ظئغعر قعيعنحعلعق  

  . تعلةيدذ
 بعلعثالرآع، اهللا نعث ياردعمع هةقعقةتةن يئقعندذر     يعنحعلعقتعن  عيةنع بعر ق  ( اهللا بذ هةقتة

ظةلؤةتتة هةر بعر مىشكىللىك بعلةن بعر     : مذنداق دئدع ) توغرعسعدابئرعدعغانلعقع  آئيعن ظاسانلعق   
   .))2ظةلؤةتتة هةر بعر مىشكىللىك بعلةن بعر ظاسانلعق بار ،ظاسانلعق بار

بعلعثالرآع، اهللا نعث :  مذنداق دئدعتارتقان قئيعنحعلعققا قارعتا ياردةم آةلضةنلعكع ظىحىن اهللا
   .ياردعمع هةقعقةتةن يئقعندذر

 * * * * * * *  
 y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ # sŒ$tΒ tβθà)ÏΖ ãƒ ( ö≅ è% !$tΒ ΟçF ø)xΡ r& ô ÏiΒ 9 ö yz È ø y‰Ï9 üθù= Ï= sù tÎ/u ø% F{$# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡pRùQ $# uρ 

È ø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# 3 $ tΒ uρ (#θè= yèø s? ôÏΒ 9 ö yz ¨βÎ* sù ©! $# ÏµÎ/ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄⊇∈∪  
ةد(  ع مذهةمم ةندعن !) ظ اللعرعنع(س ورايدذ، ) م دعغانلعقعنع س ا بولع داق سةرص قعلس قان

ع،  ال«ظئيتقعنك ا - م ذنع ظات اثالر، ظ ةرص قعلم ع س ىلكعثالردعن نئمعن ش ـ  م ا، خع  ـ  ظاناثالرغ
ياخشعلعقتعن نئمعنع . ضة سةرص قعلساثالر بولعدذظةقرعبالعرعثالرغا، معسكعنلةرضة ؤة ظعبن سةبعللةر

  . 215»قعلماثالر، اهللا ظذنع بعلعص تذرعدذ

                                                 
  .كعحة ـ ظايةت12 ــــ 10 سىرة ظةهزاب) (1

  ظايةتلةر ـ  6 ـ  ـــ5سىرة ظعنشعراه ) (2
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  سةدعقعنعث آعملةرضة بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
بذ ظايةتنعث مةنعسع    . مذقاتعل ظعبنع هةييان بذ ظايةت نةصلة سةدعقة توغرعسعدا حىشكةن دئدع          

ظذالر سةندعن قانداق سةدعقة قعلعشنع سورايدذ؟       : دةيدذ هةققعدة ظعبنع ظابباس ؤة مذجاهعد مذنداق    
) ماللعرعنع(سةندعن !) ظع مذهةممةد(: ظاندعن اهللا ظذالرغا شذنع بايان قعلعص بئرعص مذنداق دةيدذ

 مىلكعثالردعن نئمعنع سةرص - مال«قانداق سةرص قعلسا بولعدعغانلعقعنع سورايدذ، ظئيتقعنكع، 
 ظةقرعبالعرعثالرغا، معسكعنلةرضة ؤة ظعبن سةبعللةرضة سةرص -الرغا، خعش ظاناث-قعلماثالر، ظذنع ظاتا

  . شعلةرضة بئرعثالر دئيعلضةن آعآنع مذشذ ظايةتتةى مىل- يةنع سعلةر ظذ مال ذقعلساثالر بولعد
ظاناثغا، ظاتاثغا،   ) سةن سةدعقة قعلماقحع بولساث    («: بذ هةقتة هةدعستة مذنداق دةص آةلدع       

ا        ا       ثعللعرعثع سـظاح ذآعلعرعثغاـغا ؤة ظاآ دعن    ، ظ ذغقانلعرعثغا ؤة ظان راق ت ذالردعن يع دعن ظ  ظان
يةنع (بذ : بذ ظايةتنع مايمذنة ظعبنع مئهران ظوقذص مذنداق دئدع. » قعلغعنظذالردعنمذ يعراقراقلعرعغا
ورذنالر ة آةلضةن ظ ورذنالر) ظايةتت دعغان ظ ة ) اهللا(. سةدعقة قعلعنع ذ ظايةتت دعقة  مىلىآنع سة-مال (ب

رةتلةرنع ؤة تامغا مباقالرنع، سذنايالرنع، ياغاحقا ظويذلغان سىذداص، د) قعلعدعغان ظورذنالرنعث ظعحعدة
 ). يةنع بذ ظورذنالرغا سةرص قعلغان صذل سةدعقة هئسابالنمايدذ. (دعلةرنع تعلغا ظالمعدعتارتعلغان صةر
ياخشعلعقتعن نئمعنع قعلماثالر، اهللا ظذنع بعلعص تذرعدذ شع ع سعلةر قانداقلعكع بعر ياخيةن

اثالر نع قعلس ذنع ح! ظعش دذ واهللا ظ ص تذرغذحع ذم بعلع ذق  . رق علةرنع تول عدة س ن آةلضىس يعقع
  . اهللا تاظاال هةرضعزمذ بةندعسعضة زةررعحة زذلذم قعلمايدذ. مذآاصاتلعغذحعدذر

 * * * * * * *  
 |= ÏG ä. ãΝà6 ø‹n= tæ ãΑ$tFÉ) ø9 $# uθ èδ uρ ×ν ö ä. öΝ ä3©9 ( # |¤ tã uρ β r& (#θèδ u õ3s? $ Z↔ ø‹x© uθ èδ uρ Ö ö yz öΝ à6©9 ( # |¤ tã uρ β r& 

(#θ™6Ås è? $ Z↔ ø‹x© uθèδ uρ @ Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª! $# uρ ãΝn= ÷è tƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪  
هالبذآع، سعلةر ظذنع ياقتذرمايسعلةر، سعلةر بعرةر نةرسعنع . سعلةرضة جعهاد صةرز قعلعندع

ذمكعن، ظةمما ظذ سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر؛ سعلةر بعرةر نةرسعنع ياقتذرذشذثالر ياقتذرماسلعقعثالر م
اهللا بعلعدذ، ) سعلةرضة نئمعنعث صايدعلعق ظعكةنلعكعنع. (مذمكعن، ظةمما ظذ سعلةر ظىحىن زعيانلعقتذر

  . 216اهللا بذيرذغانغا ظالدعراثالر) شذنعث ظىحىن(سعلةر بعلمةيسعلةر 
  ظعكةنلعكع توغرعسعداجعهاد قعلعشنعث صةرز 

جعهاد قعلعشنع  اهللا تاظاال سذش ظىحىن ولعرعنع ت ث ظعسالم دعنعغا قعلغان ظةسكعلعك    دىشمةنلةرنع
، جعهادقا حعققان آعشع بولسذن، ياآع ظأيعدة قالغان        جعهاد قعلعش : زأهرع مذنداق دةيدذ  . صةرز قعلدع 

ةرزدذر        ا حعقماي    (ظةضةر   . آعشع بولسذن، هةممة آعشعضة ص ماددعي  (قالغان آعشعدعن   ) ظأيعدة جعهادق
ة  قا جةهةتت اآع باش دا     ) ي ةص قعلعنغان ا حعقعشع تةل اآع جعهادق اردةم قعلعشع، ي ورالغاندا ي اردةم س ي

ا حعقعشعغا ظئهتعياجع بولمعسا، ظذ        . جعهادقا حعقعشع الزعم    ) ظأيعدة (مذسذلمانالرنعث ظذنعث جعهادق
  .ظولتذرسعمذ بولعدذ

بعر آعشع جعهاد قعلماي ؤة جعهاد قعلعشنع نعيةت قعلماي «: ةلدعشذثا هةدعستة مذنداق دةص آ
دذ        ةندةك بولع ا ظألض ذرذنقع ؤاقعتت تعن ب الم آئلعش ا، ظعس ةن بولس االم   . »ظألض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
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هعجرةت قعلعش   لغاندعن آئيعن   صةتهع بو ) مةآكة («: صةتهع قعلغان آىنع مذنداق دئدع        ) مةآكعنع(
وق ئكعن . )1(ي الغعنع(ل اد قعلعش ؤة  )ق ذنعثغا( جعه تذر ) ظ ةت قعلعش علةر  . نعي ةر س ا(ظةض ) جعهادق

   .»حعقعثالر) جعهادقا(حاقعرعلساثالر 
 دع ةرز قعلعن اد ص ة جعه علةر  .سعلةرض ذنع ياقتذرمايس علةر ظ ذآع، س اتتعق ؤة  هالب ةنع ق  ي

اد دئضةن شذنداق بولعدذ  . كتذرمذشةققةتلع  اآع  ،جعه ا ظألتىرىلعدذ ي اد دئضةندة ي  ظذزاق يولالرنع   جعه
  ... بئسعص بئرعص، دىشمةنلةر بعلةن ظذرذشذص جاراهةتلعنعدذ

سعلةر بعرةر نةرسعنع ياقتذرماسلعقعثالر مذمكعن، ظةمما ظذ سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر يةنع 
 مىلكعضة ؤة  ـظذرذشتعن آئيعن دىشمةننعث ظىستعدعن غةلعبة قازانغاندا، ظذالرنعث شةهةرلعرضة، مال       

  . رعشعدذئحاقعلعرعغا ظ ـ اال ب،خوتذن
سعلةر بعرةر نةرسعنع ياقتذرذشذثالر مذمكعن، ظةمما ظذ سعلةر ظىحىن زعيانلعقتذر بذ ظايةت 

ايدا يوق بعر نةرسعنع            . هةممة جةهةتتة ظومذمعيدذر    ظعنسان ظأزع ظىحىن هئحقانداق ياخشعلعق ؤة ص
اي  قا حعقم ذمكعن، ظذرذش ع م ع آأرىش دة(ياخش الرنعث قاتارعدعنذمظولتذرذش) ظأيع ذ ظعش . دذر ب

ذرتقا دىشمةننعث ظعضة     ) يةنع ظذرذشقا حعقماي ظأيعدة ظولتذرغاندعن آئلعدعغان      (بذنعثدعن   اقعؤةت ي ظ
   .هأآىمرانلعق قعلعشعدذر) ظذنعثغا(بولذؤئلعشع ؤة 

)شذنعث ظىحىن(اهللا بعلعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر ) سعلةرضة نئمعنعث صايدعلعق ظعكةنلعكعنع (
دعراثالراهللا ذيرذغانغا ظال ع  ب ةنع اهللا ظعشالرنعث آئيعنلعكعن ايدا  ، ي ة ص ة سعلةرض ا ؤة ظاخعرةتت  دذني

ىحعدذر    عراق بعلض علةردعن ياخش عنع س دعغان نةرس ةن  . (قعلع ان ظعك ذنداق بولغ ول  ) ش وغرا ي ت
   . ظذنعث بذيرذقعغا بويسذنذثالر،تئصعشعثالر ظىحىن سعلةر ظذنعث حاقعرعقعغا ظاؤاز قوشذص

* * * * * * *   
 y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ Ç tã Í ÷κ ¤¶9 $# ÏΘ#u ys ø9$# 5Α$tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$tF Ï% ÏµŠ Ïù Ö Î6x. ( <‰ |¹ uρ  tã È≅‹ Î6y™ «! $# 7 ø à2uρ  ÏµÎ/ 

Ï‰ Åfó¡yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# u y⇔ ø9$# ßl# u ÷z Î) uρ Ï& Í#÷δ r& çµ÷Ψ ÏΒ ã y9 ø.r& y‰ΨÏã «! $# 4 èπ uΖ÷G Ï ø9 $#uρ ã y9 ò2r& z ÏΒ È≅ ÷Fs) ø9$# 3 Ÿω uρ tβθä9# u“ tƒ 

öΝ ä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ 4 ®L xm öΝ ä.ρ–Šã tƒ  tã öΝ à6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tG ó™ $# 4  tΒ uρ ôŠÏ‰s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tã Ïµ ÏΖƒÏŠ ôM ßϑ uŠsù uθ èδ uρ 

Ö Ïù% Ÿ2 y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7 xm óΟßγè=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ïο u ½z Fψ$# uρ ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù 
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ةد ( ذالر سةندعن !) ظع مذهةمم ذرذش قعلعشقا بوالمدذ؟ «: ظ دا ظ ص دة» هارام قعلعنغان ظاي

ا «سورايدذ، ظئيتقعنكع،  بذ ظايدا ظذرذش قعلعش حوث ضذناهتذر؛ اهللا نعث يولعدعن توسذش، اهللا غ
توسذش ؤة مةسجعدع هةرامدعن ظاهالعنع ) ظعبادةت قعلعشتعن(آذفرعلعق قعلعش، مةسجعدع هةرامدا 

                                                 
عتعدذ      ،بذ يةردة هعجرةت قعلعش يوق دئضةنلعك    ) 1( نع آأرس دعن هعجرةت قعلعص حعقعش ةقعقي ظعسالم       . مةآكع ادةتلعرعنع ه ذ ظأزعنعث ظعب ئكعن هازعرم ل

  .معسا، ظعبادعتعنع تولذق قعلعشقا تذسالغذ بولمايدعغان جايغا هعجعرةت قعلعش باردذرآأرسةتمعسع بويعحة ظئلعص بارال
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يانداشلعق يةنع مأمعنلةرضة زع(هةيدةص حعقعرعش اهللا نعث دةرضاهعدا تئخعمذ حوث ضذناهتذر، صعتنة 
قولعدعن آةلسعال سعلةرنع ) يةنع آذففارالر(ظذالر . ظادةم ظألتىرىشتعنمذ قاتتعق ضذناهتذر  )قعلعش

سعلةردعن آعمكع ظأز دعنعدعن . دعنعثالردعن قايتذرؤةتكةنضة قةدةر سعلةر بعلةن داؤاملعق ظذرذشعدذ
ة بعكا  ا ؤة ظاخعرةتت ةللعرع دذني ذنعث ظةم ئتع ظألسة، ظ عر ص ايتعص آاص ذص آئتعدذ ق داق . ر بول بذن

شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتقانالر، . 217 قالغذحعالردذرىظادةملةر ظةهلع دوزاختذر، ظذالر دوزاختا مةثض
جعهاد قعلغانالر ظةنة شذنداق آعشعلةر اهللا نعث رةهمعتعنع ظىمعد  هعجرةت قعلغانالر ؤة اهللا نعث يولعدا

  . 218، ناهايعتع مئهرعباندذرقعلعدذ، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر
 حةآلةنضةن ظايدا ظذرذشعشنعث ذشخورمازارلعققا ظةؤةتعلضةن بعر قوشذننعث ؤة ظذرذش

  هأآمع توغرعسعدا
صةيغةمبةر  : ظعبنع ظةبذهاتةم، جذندذب ظعبنع ظابدذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        

قان   ةرآعب تاص عدعن ت ة آعش ر نةحح االم بع ةرراهنع ظةلةيهعسس ع ج دة ظعبن ذننع ظةبذظذبةي ر قوش ث بع
دا صةيغةمبةر              .  ظذنعثغا يولغا سالدع   باشحعلعقعدا اتلعنعش ظالدع ظةبذظذبةيدة ظبعنع جةرراه سةصةرضة ظ

يعغالص سالغان ظعدع، ظذنع ظئلعص قئلعص ظذنعث ظورنعغا                ) ظايرعلعشقا حعدعماي (ظةلةيهعسساالمدعن  
ظذنعثغا خةتتعن بعرنع يئزعص بئرعص، ظذنع صاالنع . شلعق قعلدعنع قوشذنغا باعظابدذلاله ظعبنع جةهش

ذيرذص   لعققا ب ةتنع ظوقذماس ة خ ة بارمعغذح ر يةرض ةن («: بع يعن س ةندعن آئ ئحعص آأرض ةتنع ظ  )خ
ظذ، صةيغةمبةر   .  دئدع »هةمراهلعرعثدعن بعر آعشعنعمذ ظأزةث بعلةن بعللة مئثعشقا مةجبذرلعمعغعن        

يعن خةتنع ظوقذصظةلةيهعسساالم دئضةن يةرضة ي ا لعلال«: ئتعص بارغاندعن آئ ةيهع هظعنن ا ظعل  ؤةظعنن
ذن دع» راجعظ ةيغةمبعرعنعث . دئ ذنعث ص ذ اهللا ؤة ظ ةن ظ ذنعث بعل ذيرذقعغا(ش ذنعمةن ) ب دةص بويس

ظعككع  ) ظذالرنعث ظعحعدعن  . (ظةهؤالدعن خةؤةر بئرعص، ظذالرغا خةتنع ظوقذص بةردع       ) هةمراهلعرعغا(
ا   عغا ق ع ظارقعس ةتتعآعش دع  ،يتعص آ ئلعص قال انالر ق ةن    .  قالغ ةزرةمع دئض ع ه ذالر ظعبن عرغا(ظ ) آاص

يةنع هئلعقع آاصعر ظألتىرضةن آىننعث ظذرذش قعلعش       (ظذالر شذ آىننعث   . يولذقذص ظذنع ظألتىرىؤةتتع  
شذ ظعشتعن   . رةجةب ياآع ظذرذش حةآلةنمعضةن جذمادعية ظئيع ظعكةنلعكعنع بعلمةيتتع            ) حةآلةنضةن

ظاندعن اهللا  .  دئدع ،سعلةر ظذرذش حةآلةنضةن ظايدا ظذرذش قعلدعثالر   : الرغامذسذلمانذشرعكالر  آئيعن م 
هارام قعلعنغان ظايدا ظذرذش قعلعشقا «: ظذالر سةندعن!) ظع مذهةممةد(. بذ ظايةتنع نازعل قعلدع

   .بذ ظايدا ظذرذش قعلعش حوث ضذناهتذر«دةص سورايدذ، ظئيتقعنكع، » بوالمدذ؟
تارعخشذناس ظابدذلمةلعك ظعبنع هعشام،  )  قعلعندعبايانسة يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق      بذ قعس (

داق    ةدةنعنعث مذن ار م ع يةس هاق، ظعبن ع ظعس ةد ظعبن دعن مذهةمم دذلاله بذآاظع ع ظاب اد ظعبن زعي
ظابدذلاله ظعبنع جةهش ظعبنع رعظاب ظةسةدع           صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ةدر     ق ب ع قئتعملع عنع بعرعنح ةن آعش عدعن دئض نع ظذرذش ةب ظ ال آئيع ةن رةج ةقةت دا ع يئ آةلض  ص
ظذنعثغا بعر صارحة خةتنع     . مذهاجعرالردعنال تةرآعب تاصقان سةآكعز آعشعلعك بعر قوشذننع ظةؤةتعدذ    

ىن ظعككع آ  (ظذ  .  خةتنع ظوقذماسلعقنع تاصعاليدذ   ةبئرعص ظذنعثغا ظعككع آىن يول مئثعص بولمعغذح       
يعن  دعن آئ ثعص بولغان دعن  ) مئ ذص ظذنعث ةتنع ظوق ع خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(هئلعق ذنع  ) ص نعث ظ

ذيرذغانلعقعنع         لعقعنع ب عنعمذ مةجبذرلعماس ر آعش دعن بع عنع ؤة هةمراهلعرع قا مئثعش ذيرذغان ظعش ب
ظةبذهذزةيفة مذهاجعرالردعن تةرآعب تاصقان آعشعلةر ظابدذشةمسع ظعبنع مانافنعث جةمةتعدعن     . بعلعدذ
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ة ؤة ظعب ع ظذتب اف  ن ع مان ةمس ظعبن ةتعنعث ظعتتعصاقدظابدذشش لعقع  عجةم ذننعث باش ذ قوش عدعن ب ش
نةؤفةل   .ظابدذلاله ظعبنع جةهش ؤة ظةسةد ظعبنع خذزةيمعنعث جةمةتعدعن ظذآاش ظعبنع مذهسعن ظعدع       

بنع آعالبنعث جةمةتعدعن ظعبنع ظابدذ مةنافنعث جةمةتعدعن ظذتبة ظعبنع غةزؤان ظعبنع جابعر، زأهرع ظع
سةظعد ظعبنع ؤاققاس، ظةدعي جةمةتعدعن ظامعر ظعبنع رةبعظة، تةميم جةمةتعدعن ؤاقعد ظعبنع ظابدذلاله، 

دعن عنعث جةمةتع ع لةيس ةظعد ظعبن دعن  ،س ةهرعنعث جةمةتع ع ص ارعس ظعبن ةآرع ؤة ه ع ب د ظعبن  خالع
  . سذهةيل ظعبنع بةيزا قاتارلعقالر ظعدع

 -خةتتة  . جةهش ظعككع آىن مئثعص بولغاندعن آئيعن خةتنع ظئحعص ظوقذدع        ظابدذلاله ظعبنع   
سةن بذ خةتنع ظوقذغاندعن آئيعن مةآكة بعلةن تاظعصنعث ظارعلعقعدعكع خورمازارلعققا بئرعص، ظذ يةردة   

عن    ةؤعرعنع يةتكىزض ذالرنعث خ ة ظ ىزعتعص بعزض ان ظعكةن-قذرةيشنع آ ع .  دةص يئزعلغ دذلاله ظعبن ظاب
ةت  ةهش خ ذص    ج ذص بول ذر ظوق ر ق ذيرذقعغا  (نع بع ةيغةمبعرعنعث ب ذنعث ص ذنعمةن ) اهللا ؤة ظ  دةص ،بويس

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنع خورمازارلعققا بئرعص، ظذ يةردة قذرةيشلةرنع آىزعتعص،         : هةمراهلعرعغا
ذيرذدع   ة ب ئلعص آئلعشعمض ةؤعرعنع ظ ذالرنعث خ عنعمذ م   . ظ ر آعش ثالردعن بع علةرنعث ظعحع ع س ةن مئن

عمنع توستع   قا مةجبذرلعش ة مئثعش ةن بعلل ذن،    . بعل ةن ماثس ةن بعل دعغانالر م ئهعت بولذشنع خاالي ش
 ،خالعمايدعغانالر بولسا قايتعص آةتسذن، ظةمما مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذيرذغعنعغا ماثعمةن

  . تتعشذنعث بعلةن ظذ ؤة هةمراهلعرعدعن بعر آعشع ظايرعلعص قالماي يىرىص آة. دئدع
ظاندعن ظذالر هعجازغا آئتعؤئتعص بذهران دئضةن يةرنعث يذقعرع تةرعصعدعكع مةظدعن دئضةن يةرضة 

ع نأؤةتلعشعص م       ةزؤان ظعككعس ع غ ة ظعبن ذؤاققاس ؤة ظذتب ع ظةب ةظعد ظعبن ةندة س ةن عآةلض نعص آةلض
ه ظعبنع جةهش   ظابدذلال . تأضعسعنع يىتتىرىص قويذص، ظذنع ظعزدةش ظىحىن قوشذندعن ظايرعلعص قالدع       

ةمراهلرع    ان ه ذنعث قالغ ا(ؤة ظ ؤةردع) يولعغ ئلعص . (مئثع ذالر آ تع ) ظ ا حىش دعن . خورمازارلعقق ظان
عدعن ( ذالرنعث قئش ارؤان        ) ظ ر آ ان بع ئلعص ماثغ اللعرعنع ظ نعث م ىت ؤة قذرةيش ىزىم، آىنج ذرذق ظ ق

أتتع ةن  . ظ ارؤان بعل لع (آ ةزرةمع، ظ  ) كلةردعنقذرةيش ع ه ةمرع ظعبن مان ظعب وظ ع   س دذلاله ظعبن ع ظاب ن
ازاد قعلع                 ؤةتكةن مذغعيرة، ظذنعث قئرعندعشع نةؤفةل ظعبنع ظابدذلاله ؤة هعشام ظعبنع مذغعيرعنعث ظ

قذرةيشلةر ظذالرغا  . قذرةيشلةر قوشذننع آأرىص ظذالردعن قورقتع . قذلع هةآةم ظعبنع آعسانالر بار ظعدع     
ظذالرنعث يئنعغعراق ) دئضةن ساهابع (سعن  يئقعن بعر يةرضة آئلعص حىشتع، ظاندعن ظذآاش ظعبنع مذه        

اردع ىر. ب ع حىش ذ حئحعن دععؤةتكةنظ أرىص .  ظع ذنع آ لعكلةر ظ ان (قذرةيش أمرع قعلغ ذالرنع ظ ظ
ذص ) آعشعلةرآةن دةص ةم بول ذالردعن خاتعرج ذالر: (ظ أمىر) ظ ذص  ةظ ذالردعن قورق ةن، ظ ذحعالر ظعك  قعلغ

  .  دئيعشتع،دةكعآةتمعسةثلةرمذ بولغ
أز     . عنعث ظاخعرقع آىنع ظعدع   بذ رةجةب ظئي ارا مةسلعهةتلعشعص  ـساهابعالر ظ اهللا نعث نامع   :  ظ

ذ آ   ذالرنع ب ةر سعلةر ظ ةن قةسةم، ظةض ة قويذؤةتسةثالرئبعل ةر   ،ح دذ، ظةض رعص آئتع ذالر هةرةمضة آع  ظ
علةر        ألتىرىص قالعس دا ظ ةن ظاي ش حةآلةنض ذرذش قعلع ذالرنع ظ ةثالر، ظ ذالرنع ظألتىرس عص  دئي،ظ عش

ذالرغا ه  ظعككعل ئلعص ظ نعص ق ع ذجذع تعن قورقت ر  . م قعلعش ذالر بع دعن ظ ذالرغا  -ظان ع ظ ذ بعرعن  مهذج
 مىلكعنع -قعلعشقا رعغبةتلةندىرىص، قذرةيشلعكلةرنعث ظعحعدعن تذتذؤالغعنعنع ظألتىرىص ظذنعث مال 

 ظعبنع  ظةمرع ) ساهابة (ظاندعن ؤاقعد ظعبنع ظابدذلاله تةمعمع دئضةن         . ظئلعؤئلعشقا بعرلعككة آةلدع    
ةزرةمع دئضةن  عرنع(ه ألتىردع ) آاص تعص ظ ةن ظئ ا بعل ع  وظ. ظوقي ةم ظعبن دذلاله ؤة هةآ سمان ظعبنع ظاب
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قاحذرذص  ) آاصعرنع (ضةن   ئنةؤفةل ظعبنع ظابدذلاله د     . ظالدعظةسعرضة   )ظعككع آاصعرنع (آعسان دئضةن   
  . قويذص تذتالمعدع

ة ظةسعرضة حىشكةن ظعككع آعشعنع    رع آارؤاننع ؤ عظابدذلاله ظعبنع جةهش ؤة ظذنعث هةمراهل     
دع      عغا آةل االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ئلعص مةدعنعض ع     .ظ دذلاله ظعبن هاق ظاب ع ظعس ظعبن

هةمراهلعرعغا  ه ظابدذلال : نعث ظادةملعرعنعث بةزعسعنعث مذنداق دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      عجةهش
بذ اهللا  .  دئدع ،ةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعمعز  بعز ظولجا ظالغان نةرسعنعث بةشتن بعر قعسمعنع صةيغةمب         

ألىص بئرعشنع     ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  (ظولجا ظالغان نةرسعلةرنعث بةشتعن بعر قعسمعنع         صةرز ب
ةيغةمبةر     . قعلعشتعن بذرذن بولغان ظعدع    ظاندعن ظابدذلاله ظالغان ظولجعنعث بةشنعث بعر قعسمعنع ص

ظاندعن ظذالر    . عنعنع ظأزعنعث هةمراهلعرعغا ظىلةشتىرىص بةردع        ظةلةيهعسساالمغا ظايرعص قئلعص قالغ     
االم     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة، ص ا آةلض االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذش   «: ص علةرنع ظ ةن س م

دةص، آارؤان ؤة ظعككع ظةسعرنعث ظعشلعرعنع       » حةآلةنضةن ظايدا ظذرذش قعلعشقا بذيرذمعغان ظعدعم      
وختع    اي ت ةرةص قعلم ر ت عنع        بع ر نةرس ة بع ولجعالردعن آعحعككعن ةن ظ ئلعص آةلض ذالر ظ ذص، ظ تعص قوي

   .ظئلعشقعمذ ظذنعمعدع
ا    ) ظذالر (شذ ضةصنع قعلعشع بعلةن       ) ظذالرغا(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    باشقا ساهابعالرنعث تاص

االك بولدذق ظذالر ظأزلعرعنع ه). يةنع ساهابعالر ظذالرغا ماالمةت قعلغعلع تذردع   . ( تةنعسعضة قالدع  -
.  قئرعنداشلعرع ظةيعبلعدع   مذسذلمانظذالرنعث قعلعص سالغان ظعشع ظىحىن ظذالرنع       . دةص ضذمان قعلدع  

مذهةممةد ؤة ظذنعث ساهابعلعرع ظذرذش حةآلةنضةن ظاينعث هأرمعتعنع  : يةنة بعر تةرةصتعن قذرةيشلةر 
اي ان ت  قعلم دا ق ذ ظاي الالرنع ب. آتعأ ظ عر  ذم علةرنع ظةس دع ؤة آعش دعلع ذردع ،ظال علع ت دعن .  دئض ظان

دعكع  ذلمانمةآكع دع   مذس داق دئ رعص مذن ة بئ ذالرغا رةددعي ذالر : الر ظ لعك  (ظ اهابعالر قذرةيش س
يةهذدعيالر  . ظالدع ) يةنع ظذرذش حةآلةنمعضةن ظايدا(ظئلعؤالغان ظولجعنع شةظبان ظئيعدا     ) آاصعرالردعن

ةيغةمبةر     ةن ص ش بعل ذ ظع اق ب ب االمغا يانتاي اقظةلةيهعسس ذص ولم ذدع (حع بول ةنع يةه تا  ي ذ ظعش يالر ظ
ظةمرع  .  ظةمرع ظعبنع هةزرةمع دئضةن آاصعرنع ؤاقعد ظعبنع ظابدذلاله ظألتىرعؤةتتع    )مذنداق صال ظالدع  

ن ظذرذش دئضة) ظعبنع ظابدذلاله( ؤاقعد ،هةزرةمعي دئضةن ظذرذش هازعرالندع. دئضةن ظذرذش ظاؤاتالشتع
ةن بول   ةتتع دئض ززعص آ دذقع ذال ي (.ع ذدعيالر ب ةنعلعرعنع ي ةنع يةه عملعرعنعث م عصئرنعث ظعس اهللا ). ش

ان شذثا   (ؤئتعصعكةن دئدععظذالرغا شذنع صىت ذ شذملذق ظذالرنعث ظعسعملعرعدعن آئلعص حعقق ةنع ب ي
  .)تعث يوق دئيعشتعع مذناسعؤبذنعث بعلةن سئنعث هئحقانداق
اهللا صةيغةمبعرعضة بذ ظايةتنع نازعل  سأز ناهايعتع آأصعيعص آةتكةندة -آعشعلةر ظارعسعدا ضةص 

دةص » هارام قعلعنغان ظايدا ظذرذش قعلعشقا بوالمدذ؟ «: ظذالر سةندعن !) ظع مذهةممةد (: قعلدع
ا «سورايدذ، ظئيتقعنكع،  بذ ظايدا ظذرذش قعلعش حوث ضذناهتذر؛ اهللا نعث يولعدعن توسذش، اهللا غ

توسذش ؤة مةسجعدع هةرامدعن ظاهالعنع ) تعنظعبادةت قعلعش(آذفرعلعق قعلعش، مةسجعدع هةرامدا 
يةنع مأمعنلةرضة زعيانداشلعق (هةيدةص حعقعرعش اهللا نعث دةرضاهعدا تئخعمذ حوث ضذناهتذر، صعتنة 

يةنع ظةضةر سعلةر ظذرذش حةآلةنضةن ظايدا ظألتىرضةن  ظادةم ظألتىرىشتعنمذ قاتتعق ضذناهتذر )قعلعش
ا آاصعر بولذشع، ظذنعث يولعدعن ؤة هةرةم مةسجعدعدعن توسقانلعقع،        بولساثالرمذ ظذالرنعث اهللا تاظاالغ   

اهعدا  سعلةر هةرةملعك تذرذص سعلةرنع هةرةمدعن حعقعرعؤةتكةنلعكع          تئخعمذ حوث ، اهللا نعث دةرض
  . ؤةتكعنعثالردعن ظئغعر ضذناهتذرى يةنع سعلةرنعث ظذالرنع ظألتىرضذناهتذر
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 ظادةم ظألتىرىشتعنمذ قاتتعق ضذناهتذر )قعلعشيةنع مأمعنلةرضة زعيانداشلعق (صعتنة  يةنع
 بولغاندعن آئيعن ظذنع دعنعدعن آذصذرغا قايتذرذش ظىحىن       مذسذلمان آعرعصظذالر بعر آعشع ظعسالمغا     

  . بذ اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ظادةم ظألتىرضةندعنمذ ظئغعر ضذناهتذر. ظذنع ظازاباليدذ
 ةلسعال سعلةرنع دعنعثالردعن قايتذرؤةتكةنضة قةدةر سعلةر قولعدعن آ) يةنع آذففارالر(ظذالر

 ظةسكعلعكعدعن )قعلعؤاتقان(ؤة تةؤبة قعلماستعن ) غااهللا تاظاال( يةنع ظذالر بعلةن داؤاملعق ظذرذشعدذ
ظبعنع ظعسهاق مذنداق     . توختاص قالماستعن ظأزلعرعنعث ظةث يامان ظةسكعلعكعنع داؤامالشتذرغذحعدذر       

دذ ة: دةي ذ هةقت ىص ب ةت حىش ذلماناهللا  ظاي ةم مذس دع -الرنعث غ تذرغان ظع عنع ظاخعرالش .  ظةندعشعس
سمان وقذرةيشلعكلةر ظ. نع قولعغا ظالدعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آارؤان ؤة ظعككع ظةسعرنعث ظعشلعرع

ع آعس   ةم ظعبن دذلاله ؤة هةآ ع ظاب ذالرنع ق ظعبن رعص ظ ة بئ ةيغةمبةر  ذانالرغا فعدعي ىن، ص دذرذش ظىح تذل
سعنع ظعزدةص عضأيوقاصكةتكةن ت(بعزنعث «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. تتعةظةلةيهعسساالمغا ظةلحع ظةؤ

ةن ع  ) آةتك ةظعد ظعبن ةمراهعمعز س ذ     ه ز ظ عحة بع ايتعص آةلمعض ةزؤان ق ع غ ة ظعبن ذؤاققاس ؤة ظذتب ظةب
عنع  علةردعن(ظعككعس ةيمعز  ) س ذرذص بةرم ئلعص قايت ة ظ علةر . فعدعي ز س ذ ظعككعبع ة نعث ظ سعض

لعك ق( عثالردعن عزعيانكةش ورقعمعز ) لعش ذ      . ق ةثالر بعزم نع ظألتىرىؤةتس ذ ظعككعس علةر ظ ةر س ظةض
. آئيعن سةظعد بعلةن ظذتبعمذ قايتعص آةلدع      . دئدع» معزعظعككع ظادعمعثالرنع ظألتىر  ) بذ (سعلةرنعث

هةآةم ظعبنع  . بةردع ظئلعص ظذ ظعككعسعنع قايتذرذص فعدعيةظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالردعن   
ةردة شئهعت    ) دذقعذذنةه ق  ظمة( بولذص   مذسذلمان  ياخشع    آعرعص آعسان ظعسالمغا     دةص ظاتعلعدعغان ي

ظةمما ظأسمان ظعبنع ظابدذلاله مةآكعضة . بولذص آةتكىحعلعك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئندا تذردع
  .آئتعص ظذ يةردة آاصعر هالةتتة ظألدع

داق  هاق مذن ع ظعس دذظعبن ذنعث  : دةي ةهش ؤة ظ ع ج دذلاله ظعبن كةندة ظاب ةت حىش ظاي
صةيغةمبةر  (ظذالر ظةجعر ظىمعد قعلعص     . ظةندعشة آأتىرىلىص آةتتع   ـ هةمراهلعرعنعث ظىستعدعكع غةم  

االمغا دع ) ظةلةيهعسس داق دئ ةيغةمبعرع  «: مذن ث ص ع اهللا نع ث    ! ظ اد قعلغانالرنع ةثنعث جعه ذ ج ز ب بع
ظاندعن اهللا بذ . دعع دةص سور  »نع ظىمعد قعلساق بوالمدذ؟   عبولذص قئلعش ظةجرع يئزعلعدعغان بعر جةث     

داجعهاد . ظايةتنع نازعل قعلدع   شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتقانالر، هعجرةت قعلغانالر ؤة اهللا نعث يولع
عرةت  ايعتع مةغص دذ، اهللا ناه د قعلع ع ظىمع ث رةهمعتعن علةر اهللا نع ذنداق آعش ة ش انالر ظةن قعلغ

دذر،  دذر قعلغذحع ايعتع مئهرعبان عنع    ناه ذ آاتتعس ذالرنع ظذنعثدعنم ةنع اهللا ظ ث  ( ي ةنع اهللا نع ي
   .قعلعص قويدع) رةهمعتعنع ظىمعد قعلعدعغان

 * * * * * * *  
 * y7 tΡθè= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Í ôϑ y‚ ø9$# Î Å£÷ yϑ ø9 $#uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øOÎ) Ö Î7Ÿ2 ßìÏ≈ sΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$ yϑ ßγßϑ øO Î) uρ ã y9 ò2 r& 

ÏΒ $yϑ Îγ Ïèø ¯Ρ 3 y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ uρ # sŒ$tΒ tβθà)ÏΖãƒ È≅è% uθ øyè ø9$# 3 y7 Ï9 ẍ‹ x. ß Îit7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝ à6¯= yès9 tβρã©3 xtF s? 

∩⊄⊇∪ ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ïο u ½z Fψ $# uρ 3 y7 tΡθè= t↔ ó¡o„uρ Ç tã 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹ Î) öΝ çλ°; Ö ö yz ( βÎ) uρ öΝèδθäÜÏ9$sƒ éB öΝ ä3çΡ üθ÷z Î* sù 4 

ª! $#uρ ãΝ n= ÷è tƒ y‰ Å¡ø ßϑ ø9$# z ÏΒ Ëx Ï= óÁßϑ ø9 $# 4 öθ s9 uρ u!$ x© ª!$# öΝ ä3tFuΖ ôã{ 4 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3xm ∩⊄⊄⊃∪  
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بذنعث هةر «: سةندعن هاراق ؤة قعمار توغرعسعدا سورعشعدذ، سةن ظذالرغا!) ظع مذهةممةد(
صايدعمذ بار، لئكعن ظذالردعكع ضذناه صايدعغا ) زغعنا ماددعظا(ظعككعسعدة حوث ضذناه ؤة آعشعلةرضة 

دا  وث  قارعغان ذ ح ورايدذ، » تئخعم ذق س ش توغرذل ةدعقة قعلع ع س ةندعن نئمعن ذالر س عن، ظ دئض
دعن(« ذقعنع ) ظئهتعياج ثالر(ظارت ةدعقة قعلع عن» )س لعرعنع . (دئض ث ظعش ا ؤة ظاخعرةتنع ) دذني

أز ظا  ىن اهللا ظ عثالر ظىح ةآكذر قعلعش دذ تةص ان قعلع ذنداق باي ة ش ةتلعرعنع سعلةرض ع (. 219ي ظ
لةش، ماللعرعنع عتةربعي(«ظذالر سةندعن يئعتعملةر توغرذلذق سورعشعدذ، ظئيتقعنكع، !) مذهةممةد
لعشعص عظار) ظذالرغا صايدعلعق بولغان رةؤعشتة(ظذالرنع تىزةش ياخشعدذر، ظذالر بعلةن ) ظأستىرىص

دا  ذ حاغ ذال (ياشعساثالر، ظ ةنع ظ ة قعلعثالر ي ذالر سعلةرنعث دعني )رغا قئرعنداشالرحة مذظامعل ، ظ
ظةضةر اهللا . بذزغذحع ؤة تىزضىحعنع بعلعص تذرعدذ) يئتعملةرنعث ظعشلعرعنع(اهللا . قئرعندعشعثالردذر
اغا ساالتتع ) قعيعن ظعشقا تةآلعص قعلعش بعلةن(خالعسا، سعلةرنع  ذم جاص ةن . »حوق اهللا هةقعقةت
  . 220بعلةن ظعش قعلغذحعدذرغالعصتذر، هئكمةت 

  هاراقنعث تةدرعجعي هالدا هارام قعلعنغانلعقع توغرعسعدا
ةر  ةرةدعن ظأم ةد، ظةبذمةيس ام ظةهم ذ ظعم ذ ظةنه ةت   رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن

ا قعلعشع،         ! ظع اهللا : ظأمةرنعث: قعلعدذ  هاراقنع بعزضة ناهايعتع ظوحذق بايان قعلعص بةرسةث، دةص دذظ
دذر        ةؤةبلعرعدعن بعرع نعث س ل قعلعش ةت نازع دة ظاي ش هةققع ارام قعلع اراقنع ه ث ه ع (. اهللا نع ظ

بذنعث هةر ظعككعسعدة «: سةندعن هاراق ؤة قعمار توغرعسعدا سورعشعدذ، سةن ظذالرغا!) مذهةممةد
 ارعغانداصايدعمذ بار، لئكعن ظذالردعكع ضذناه صايدعغا ق) ظازغعنا ماددع(حوث ضذناه ؤة آعشعلةرضة 

  . دئضعن» تئخعمذ حوث
اقعرعلعص  ةر ح ةت(ظأم ذ ظاي دع ) ب ذص بئرعل ذنعثغا ظوق ذ. ظ دعن ظ ع : ظان ث ! اهللاظ هاراقنع

أآمعنع( ة ) ه ذبعزض ةثتئخعم ص بةرس ان قعلع ذق باي دع! ظوح ةننع تةآرارلع ةت .  دئض ذ ظاي دعن ب ظان
تع ةر : حىش ع مأمعنل اثالر ! ظ ةس بولس علةر م ع ، س ة دةؤاتقعنعثالرن ا  نئم عنعثالرغعحة نامازغ  بعلض

ماثالر ع        ))1يئقعنالش ةس آعش دا، م ا تذرغان ةززعنع نامازغ االمنعث مذظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص  ظان
ذن  ا يئقعنالشمعس ئالن قعل !نامازغ اقعرتعلعص   . دع دةص ظ ةر ح دعن ظأم ةت (ظان ذ ظاي ذص  ) ب ذنعثغا ظوق ظ

دع ذ . بئرعل دعن ظ ع اهللا: ظان ث ! ظ أآمعنع(هاراقنع ةث    بعزض) ه ص بةرس ان قعلع ذق باي ايعتع ظوح ة ناه
  . دئضةننع يةنة تةآرارلعدع

هاراق ظعحعش، قعمار ظويناش، بذتالر       ! ظع مأمعنلةر : اهللا تاظاال بذظايةتنع نازعل قعلدع    ظاندعن  
غا حوقذنذش، صال ظوقلعرع بعلةن صال سئلعش شةيتاننعث        )يةنع حوقذنذش ظىحىن تعكلةنضةن تاشالر    (

شةيتان  لعقالردذر، بةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن شةيتاننعث ظعشعدعن يعراق بولذثالرظعشع، صاسكعنا قع
هاراق، قعمار ظارقعلعق ظاراثالردا دىشمةنلعك، ظاداؤةت تذغدذرماقحع، سعلةرنع نامازدعن ؤة اهللا نع ياد      

  . )2(؟يانمامسعلةر) هاراقتعن، قعماردعن(ظئتعشتعن توسماقحع بولعدذ، سعلةر ظةمدع 
د ذنعثغا  ظان اقعرتعلعص ظ ةر ح ةت(عن ظأم ذ ظاي رعلعص ) ب ذص بئ علةر ظةمدع ظوق اراقتعن، (س ه
اردعن ةر  يانمامسعلةر؟) قعم دة ظأم دذق: دئضةن يةرضة يةتكةن دذق، يان ةتتع!يان ذداؤذد،  . دةص آ ظةب

                                                 
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 43سىرة نعسا ) (1
 .ظايةتلةرـ  91 ــــ ـ90 سىرة ماظعدة) (2
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ةلعكنع(تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ  ةت قعلدع) ؤةق ذقعرعقعغا ظوخشاش رعؤاي دعكع. ي ذ توغرع  ب
  . هةدعسلةرنع اهللا خالعسا ظالدعمعزدا ظذحرعتعمعز

) ةد ع مذهةمم عدذ !) ظ عدا سورعش ار توغرعس اراق ؤة قعم ةندعن ه ةتتاب  س ع خ ةر ظعبن  ظأم
ذالرغا . نةرسعنعث هةممعسع هاراق هئسابلعنعدذ   ع آةتكىزعدعغان   دئضةندةك ظةقعلن  ذنعث «: سةن ظ ب

 يةنع هاراق بعلةن قعمار  صايدعمذ بار) ا ماددعظازغعن(هةر ظعككعسعدة حوث ضذناه ؤة آعشعلةرضة 
نع ماق بةدةنضة ظازراق صايدا قعلعش، تا:غعنة صايدعالرظاز) ظذالردعكع(ظةمما . دعنعي جةهةتتعن ضذناهتذر

أتكىر قعلعش             ،سعثدىرىرش، ظادةمنعث هاجةتلعرعنع راؤانالشتذرذش، بةزع آعشعلةرنعث نئرؤئسعنع ظ
ةززةتلعنعش ذنعث،ظذنعثدعن ل اص    ظ ار ظوين ايدعلعنعش ؤة قعم ذلدعن ص قان ص ارةتتعن تاص دار تعج غا ظاالقع

ايدعالردذر ي ماددعةك حاقعلعرعغا سةرص قعلعص بئرعشت  -ظذتعؤالغان صذلنع ظأزعضة ؤة باال       لئكعن بذ   .  ص
هئح غا ؤة ظةقلعضة آةلتىرعدعغان زعيانغا سئلعشتذرغاندا ناهايتعمذ عظازغعنا ماددعي صايدعالر ظذنعث دعن

   .ظةرزعمةس بعر صايدعدذر
 دئضعن » تئخعمذ حوث  لئكعن ظذالردعكع ضذناه صايدعغا قارعغاندا      شذنعث بعلةن بذ ظايةت 

ىتىنلةي هارام قعلعشتا   (بذ ظايةت . نعشع ظىحىن ظاساس بولدععهاراقنعث قةتظعي هارام قعل   ) هاراقنع ص
 !ظع اهللا : )نعثغا ظوقذص بئرعلضةندة   ظذ بذ ظايةت (مةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ شذثا ظأ. ظوحذق ظةمةس ظعدع  

ث  أآمعنع(هاراقنع عن  ) ه ص بةرض ان قعلع ذق باي ايعتع ظوح ة ناه دع!بعزض دعن. ( دئ ذنعث ) ظان ظ
هاراق ظعحعش، قعمار ظويناش، ! ظع مأمعنلةر. ظايةت حىشتعظوحذق بذ هاراملعقعغا سىرة ماظعدعدعكع 

ذتالر  الر   (ب ةن تاش ىن تعكلةنض ذش ظىح ةنع حوقذن ا حو )ي ئلعش     غ ال س ةن ص وقلعرع بعل ال ظ ذش، ص قذن
راق       ةيتاننعث ظعشعدعن يع ىن ش ة ظئرعشعشعثالر ظىح الردذر، بةختك كعنا قعلعق ةيتاننعث ظعشع، صاس ش

  . ))1بولذثالر
ع زةيد ظعبنع   ن ببدذراهمان ظع ظعبنع ظأمةر، شةظبعي، مذجاهعد، قةتادة، رةبعيظ ظعبنع ظةنةس، ظا          

: سةندعن هاراق ؤة قعمار توغرعسعدا سورعشعدذ، سةن ظذالرغا!) ظع مذهةممةد: ظةسلةم قاتارلعقالر
ذناه « وث ض عدة ح ةر ظعككعس ذنعث ه ارب اراقنع   ب ةت ه ذ ظاي عدا ( دئضةن ب ارام قعلعش توغرعس ) ه

، سعلةر مةس بولساثالر     ! ظع مأمعنلةر   : ظاندعن سىرة نعسادعكع     . بعرعنحع بولذص حىشكةن ظايةتتذر      
ظاندعن سىرة   .  دئضةن ظايةت حىشتع   ))2عثالرغعحة، نامازغا يئقعنالشماثالر  نئمة دةؤاتقعنعثالرنع بعلضعن  

  . دئيعشتع،ماظعدعدعكع ظايةت حىشىص هاراقنع قةتظعي يوسذندا هارام قعلعؤةتتع
  مال ـ مىلىآنعث ظارتذقعنع سةدعقة قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

 ،سةدعقة (ظارتذقعنع ) عياجدعنظئهت(«ظذالر سةندعن نئمعنع سةدعقة قعلعش توغرذلذق سورايدذ
ثالر عن» )قعلع ذ      دئض اس رةزعيةلاله ع ظابب عمدعن ظعبن ةم، مذقس دة هةآ ةتنعث مةنعسع هةققع  بذظاي

نعث ظئهتعياجعدعن ظاشقان ررعثالعلع حاق- يةنع باال :ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
  . نةرسعنع آأرسعتعدذ

                                                 
  . ـ ظايةت90سىرة ماظعدة ) 1(

   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 43سىرة نعسا )  (2
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عكرعمة، سةظعد ظعبنع جذبةير، مذهةممةد ظعبنع آةظب، هةسةن،         ظعبنع ظأمةر، مذجاهعد، ظةتا، ظ    
يظ ظعبنع ظةنةس ؤة باشقعالرمذ      ةتا خذراسانعي، رةبع ةتنعث مةنعسع  (قةتادة، قاسعم، سالعم، ظ بذ ظاي

  . يذقعرعدا ظعبنع ظابباس دئضةنضة ظوخشاش بايان قعلدع) هةققعدة
ذهىرةير  ةرعر، ظةب ع ج ذ ظعبن ذ ظةنه دذ  نعث مذنة رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ر ،داق دئض  بع

ار          ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : آعشع  دئضةندة،  ؟سةدعقة قعلعمةن  ) آعمضة (مئنعث قئشعمدا بعر دعنار ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ذنع ظأزةثضة سةرص قعل«: ص دع»ظ ذ.  دئ ة بعرمئنعث يئنعم: ظ اردا يةن  ،ع ب

ع مئنعث يئنعمدا يةنة بعر    : ظذ .  دئدع »لعثغا سةرص قعل  ظذنع ظايا «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع
مئنعث يئنعمدا يةنة : ظذ. دئدع» ظذنع بالعلعرعثغا سةرص قعل  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئدع ،بار

ار  رع ب دع،بع االم :  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن «: ص ةرص قعلش   (س ة س ذنع قةيةرض أزةثنععظ ع  ظ  ياخش
  . دئدع»نبعلعسة

سعزآع عشىبه: نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ رةزعيةلالهذ ظةنهذ جابعرظعمام مذسلعم،
ظأزةثضة سةرص   ) ظالدع بعلةن  (سةدعقعنع ظأزةثدعن باشالص     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر آعشعضة   

اال    ا ب دعن ظاشس ن، ظأزةث ذرذق             -قعلغع ا ظ دعن ظاشس اال ـ حاعلعرعث ةر ب ا، ظةض  – حاقعلعرعثغ
 »راصعثدعكع آعشعلةرضة سةدعقة قعلغعن        تذغقانلعرعثدعن ظاشسا ظةت    -ذرذق   ظةضةر ظ  ،غاتذغقانلعرعث

  .دئدع
دع  داق دةص آةل ة مذن ع «: هةدعستة يةن ادةم بالعسعظ الغعنعنع سةدعقة  ! ظ مئلعثنعث ظئشعص ق
ث سةن  عنعتذتذص تذرغ  ) سةدعقة بةرمةي  (نعنع ظئشعص قالغع. بةرضعنعث سةن ظىحىن جةزمةن ياخشعدذر    

   .)1(»ظئشعص قالمايدعغانغا ماالمةت قعلعنمايسةن.  ياماندذرظىحىن
)تةصةآكذر قعلعشعثالر ظىحىن اهللا ظأز ظايةتلعرعنع سعلةرضة ) دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظعشلعرعنع

يةنع سعلةرضة بذ هأآىملةرنع بايان قعلغاندةك سعلةرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث  شذنداق بايان قعلعدذ
  . الر ظىحىن بذنعثدعن باشقا ظايةتلعرعدعكع هأآىملةرنعمذ بايان قعلعص بئرعدذظعشلعرعنع ظويلعشعث

ذتالعص  ع ظةب ةلع ظعبن ذظ ذ ظةنه ث    رةزعيةلاله ذمانعث، اهللا نع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ، ظعبن
)تةصةآكذر قعلعشعثالر ظىحىن) دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظعشلعرعنع دئضةن سأزنعث مةنعسع هةققعدة 

داق دئ دذ مذن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دعغانلعقع : ض ةص آئتع ث تىض ةنع دذنيانع ى يي اي و ؤة مةثض قالم
  .يئقعنلعشعؤاتقانلعقع توغرعسعدا ظويلعنعشعثالر ظىحىنظاخعرةتنعث  تذرعدعغان

  يئتعمالرنعث ماللعرعنع تىزةش توغرعسعدا
لةش، عتةربعي(«ظذالر سةندعن يئعتعملةر توغرذلذق سورعشعدذ، ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد

) ظذالرغا صايدعلعق بولغان رةؤعشتة(ظذالرنع تىزةش ياخشعدذر، ظذالر بعلةن ) ماللعرعنع ظأستىرىص
، ظذالر سعلةرنعث )يةنع ظذالرغا قئرعنداشالرحة مذظامعلة قعلعثالر(لعشعص ياشعساثالر، ظذ حاغدا عظار

ظةضةر . ع ؤة تىزضىحعنع بعلعص تذرعدذبذزغذح) يئتعملةرنعث ظعشلعرعنع(اهللا . دعني قئرعندعشعثالردذر
   .»حوقذم جاصاغا ساالتتع) قعيعن ظعشقا تةآلعص قعلعش بعلةن(اهللا خالعسا، سعلةرنع 

                                                 
ةهؤالعث) 1( ذش ظ ئنعث تذرم ةنع س ال   ي ةندعكع م اآع س ا، ي ذص قالس اش بول ةن ظوخش ةهؤالع بعل ذش ظ عنعث تذرم ان آعش اقحع بولغ ةدعقة قعلم  - سةن س

  .مىلىك سئنعث تذرمذش خعراجعتعث ظىحىن ظئشعص قالماي ياآع آةملةص قالماي يةتسة ظذنداقتا سةدعقة قعلمعساثمذ ظةيعبلعك هئسابالنمايسةن
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اهللا : ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              
ث ة يةتكةنض   : تاظاالنع ذ باالغةتك اآع ظ ع ت ذلدا   يئتعمنعث مئلعن ايدعلعق ظذس ةث ص ذنعثغا ظ ةدةر ظ ة ق

ثالر ةررذص قعلع ال )1( تةس ةرنعث م ص يئتعمل ذم قعلع ع  - زذل ةق(مىلكعن دعغانالر، ) ناه يةؤالع
عقعغا   عزآع، قورس دعغان  (شىبهعس نعص تذرع ع يئ ةت آىن نعص    )قعيام ذالر يئ دذ، ظ ةؤالغان بولع ع ي ظوتن

ظايةتلعرع حىشكةندة ظأزلعرعنعث يئنعدا يئتعم بالعالر دئضةن . )2(آعرعدذ) يةنع دوزاخقا(تذرغان ظوتقا 
ةك   ذالرنعث يئم علةر ظ ار آعش ةك  -ب ث يئم ةآلعرعنع ظأزلعرنع ايرعؤةتتع- ظعحم دعن ظ .  ظعحمةآلعرع

ظذ باال شذ . ياتتعوظىحىن ظذنعث يئمةآلعكعدعن جعق ظايرعص ساقالص ق) يئتعم باال(ظاندعن ظذ آعشع بذ 
ةيتتع ياآع ية     ا  ) ظئحعص  (عص بواللمعغعن يئمةآلعكنع ي بذنداق قعلعش ظذالرغا ظئغعر     . تتعالبذزذلذص ق

شذنعث بعلةن اهللا بذ ظايةتنع  . ظاندعن ظذالر بذ ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خةؤةر قعلدع     . آةلدع
دع ل قعل ةد: نازع ع مذهةمم ع، !) ظ عدذ، ظئيتقعنك ذق سورعش ةر توغرذل ةندعن يئعتعمل ذالر س ظ

ةن ) ماللعرعنع ظأستىرىص تةربعيلةش، (« ذالر بعل ايدعلعق (ظذالرنع تىزةش ياخشعدذر، ظ ذالرغا ص ظ
، )يةنع ظذالرغا قئرعنداشالرحة مذظامعلة قعلعثالر(لعشعص ياشعساثالر، ظذ حاغدا عظار) بولغان رةؤعشتة

 بعلعص بذزغذحع ؤة تىزضىحعنع) يئتعملةرنعث ظعشلعرعنع(اهللا . ظذالر سعلةرنعث دعني قئرعندعشعثالردذر
   .»حوقذم جاصاغا ساالتتع) قعيعن ظعشقا تةآلعص قعلعش بعلةن(ظةضةر اهللا خالعسا، سعلةرنع . تذرعدذ

ذ   ذالر ب دعن ظ ةك ) يئتعمالرنعث(ظان ةك  -يئم ةآلعرعنع ظأزلعرعنعث يئم  ظعحمةآلعرعضة - ظعحم
  . قوشذؤةتتع

ا      ع ظابب دا ظعبن ذ يذقعرع اآعم قاتارلعقالرم ةظع ؤة ه ذداؤذد، نةس ان   ظةب اش باي ة ظوخش س دئضةنض
  . بذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبع توغرعسعدا سأزلعضةن ظالعمالرمذ ظوخشاش بايان قعلدع. قعلدع

د          ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ةرراه، ظاظعش ع ج ة ظعبن  :ذؤةآعظ
ةك     ذ مئنعث يئم ك تاظامعنعثم الرنعث مايعقعحعلع دعكع قذش ة ظارعلعشعص   ظ–يئتعمنعث مةن عحمعكعمض

   .قئلعشعنع هةقعقةتةن يامان آأرعمةن
)تىرىص عتةربعي اللعرعنع ظأس ةش، م عدذر ) ل ىزةش ياخش ذالرنع ت أثىل    ظ دة آ ةنع ظاالهع ي
يةنع (لعشعص ياشعساثالر، ظذ حاغدا عظار) ظذالرغا صايدعلعق بولغان رةؤعشتة(ظذالر بعلةن . بألىثالر

 يةنع ظةضةر   ، ظذالر سعلةرنعث دعني قئرعندعشعثالردذر )ة قعلعثالرظذالرغا قئرعنداشالرحة مذظامعل 
ذالرنعث يئمةك -رنعث يئمةك سعلةر ظأزةثال ةآلعرعثالرنع ظ  ظعحمةآلعرعضة ظارعالشتذرساثالر - ظعحم

  . حىنكع، ظذالر سعلةرنعث دعندعكع قئرعندعشعثالردذر. سعلةرضة هئح ضذناه يوق
بذزغذحع ؤة تىزضىحعنع بعلعص ) يئتعملةرنعث ظعشلعرعنع(اهللا : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

  . دعغانلعقعنع ياآع تىزةيدعغانلعقعنع بعلعدذع بذز ظعشعنع يةنع اهللا ظذنعث نعيعتعنع يئتعمنعثتذرعدذ
 حوقذم جاصاغا ساالتتع) قعيعن ظعشقا تةآلعص قعلعش بعلةن(ظةضةر اهللا خالعسا، سعلةرنع 

ا   ةر اهللا خالس ةنع ظةض ة ي نع( ظةلؤةتت ع  ) ظعش تذرذص بئرةتت ة قعيعنالش ة   . سعلةرض ذ سعلةرض ئكعن ظ ل
ايدعلعق ظذسذلدا      )  ظعحمةآلعرعنع  -ظذ يئتعمالرنعث يئمةك     (سعلةرضة  . بةردعظاسانالشتذرذص   ظذالرغا ص

   .قوشذشقا رذخسةت بةردع)  ظذالرغا زذلذم قعلماستعن ظعحمةآلعرعثالرنع-مةك ظأزةثالرنعث يئ(

                                                 
  قعسمعتنعث بعر ة ـ ظاي152سىرة ظةنظام ) 1(
  ـ ظايةت10سىرة نعسا ) 2(
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اال  دا  اهللا تاظ ذ توغرع ةك  (ب ذالرنعث يئم ا  -ظ ذالرغا ص ةآلعرعنع ظ ذش  ي ظعحم ذلدا قوش دعلعق ظذس
عدا دع) توغرعس داق دئ ةث : مذن ذنعثغا ظ ةدةر ظ ة ق ة يةتكةنض ذ باالغةتك اآع ظ ع ت ث مئلعن يئتعمنع

  . ))1صايدعلعق ظذسذلدا تةسةررذص قعلعثالر
 * * * * * * *  

Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ s? ÏM≈x. Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®L xm £ÏΒ ÷σãƒ 4 ×π tΒ{ uρ îπsΨ ÏΒ ÷σ–Β Ö ö yz ÏiΒ 7π x.Î ô³–Β öθ s9 uρ öΝ ä3÷G t6 yfôã r& 3 Ÿωuρ 

(#θßs Å3Ζè? tÏ. Îô³ ßϑø9 $# 4 ®Lxm (#θãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 Ó‰ö7 yès9 uρ íÏΒ ÷σ–Β Ö öyz ÏiΒ 78Î ô³–Β öθs9 uρ öΝ ä3t6 yfôã r& 3 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθããô‰ tƒ ’ n< Î) 

Í‘$̈Ζ9 $# ( ª! $# uρ (#ûθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Ïπ ¨Ψ yfø9 $# Ïο u Ï øóyϑ ø9 $#uρ  ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ ( ß Îi t7ãƒ uρ ÏµÏG≈ tƒ# u Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ̄= yè s9 tβρã ª.x‹ tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪  
) هىر. (مذشرعك ظايالالر ظعمان ظئيتمعغعحة ظذالرنع نعكاهعثالرغا ظالماثالر!) ظع مذسذلمانالر( 

غان تةقدعردعمذ، مأمعن دئدةك، سعلةرنع مةصتذن قعل)  جامالع ؤة مئلع بعلةن-هأسن(مذشرعك ظايال 
مذشرعك ظةرلةر ظعمان ظئيتمعغعحة مأمعن ظايالالرنع ظذالرغا ياتلعق . ظةلؤةتتة، ظذنعثدعن ظارتذقتذر

مذشرعك ظةر سعلةرنع مةصتذن قعلغان تةقدعردعمذ مأمعن قذل ظةلؤةتتة، ظذنعثدعن ) هىر(قعلماثالر، 
دوزاخقا حاقعرعدذ، اهللا ظأزظعرادعسع ) يالالر سعلةرنعيةنع مذشرعك ظةر ؤة ظا(ظةنة شذالر . ظارتذقتذر
ةند ) سعلةرنع(بويعحة  دذ، آعشعلةر ص  نةسعهةت ظالسذن دةص اهللا -جةننةتكة، مةغصعرةتكة حاقعرع

  .221ظذالرغا ظأز ظايةتلعرعنع بايان قعلعدذ
  مذشرعكالر بعلةن نعكاهلعنعشنعث هاراملعقع توغرعسعدا

اآع   ذتقا ي ة ب الالرنع     اهللا مأمعنلةرض رعك ظاي دعغان مذش ة حذقذنع قا نةرسعلةرض دعن باش  ظذنعث
دع   ارام قعل نع ه دذ     . ظئلعش قا بولع الالرنع ظئلعش تعظان ظاي ذدعي ؤة خرعس ئكعن يةه ة  . )2(ل ذ هةقت اهللا ب

دعن بولغان   ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر   (سعلةردعن ظعلضعرع آعتاب بئرعلضةنلةر    : مذنداق دةيدذ 
ة ظايالالر كارا            ظةفعف ولغعنعثالر ؤة ظاش ةتلعك ب ةثالر، ظعصص ةهرعنع بةرس ث م عنع  ـ نع ذرذن صاهعش يوش

  . )3(، ظذالر سعلةرضة هااللدذر)ظذالرنع ظالساثالر(آأزلعمعضعنعثالر هالدا 
)مذشرعك ظايالالر ظعمان ظئيتمعغعحة ظذالرنع نعكاهعثالرغا ظالماثالر!) ظع مذسذلمانالر  بذ

د    ع هةققع ةتنعث مةنعس داق         ظاي ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ة ظ
 نع ياآع خرعستعظان دعنعغا ظئتعقاد قعلعدعغان ظايالالر اهللا تاظاال يةهذدعي  : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ةير، مةآهذل، هةسةن، زةههاك،           . دعن ظعستعسنا قعلدع  بذ هارام  مذجاهعد، ظعكرعمة، سةظعد ظعبنع جذب
ع يذقعرعدا ظعبنع ظابباس ةيد ظعبنع ظةسلةم، رةبعيظ ظعبنع ظةنةس ؤة باشقعالرمذ بذ ظايةتنعث مةنعسعن       ز

  .  ظوخشاش بايان قعلدعدئضةنضة
ة        لعقعغا هةمم نعث دذرذس الالرنع ظئلعش تعظان ظاي ذدعي ؤة خرعس ةرعر، يةه ع ج ةر ظعبن  ظةبذجةظف

ظذنع :  بذ هةقتة يةنة مذنداق دئدع     ،ن آئيعن ظالعمالرنعث بعرلعككة آةلضةنلعكعنع سأزلةص بولغاندع     

                                                 
  . ـ ظايعتعنعث بعر قعسمع152سىرة ظةنظام ) 1(
ةقعقع    ) 2( الالر ه ذ ظاي ةرحة ب قا رذخسةت           يض ذالرنع ظئلعش ةنلعكع ظىحىن اهللا ظ ان آةلتىرض ا ظعم ر آعتابق عدعن حىشكةن بع عمذ اهللا تةرعص الالر بولمعس أمعن ظاي  م

  .قعلدع
  . قعسمع ـ ظايةتنعث بعر5سىرة ماظعدة ) 3(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 352                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

) مذسذلمان(، )ظذنعث يامان آأرىشع (حىنكع،  . ظأمةر يامان آأردع  ) لعشنععظايالالر بعلةن توي ق   شذ  (
انلعقع        لعرعنع ظويلعغ ر تةرةص قا بع دعن باش اآع بذنعث ع، ي أرىص قئلعش ىز ظ تعن ي الالرنع ظئلعش ظاي

  . ظىحىندذر
دا ةقعقنعث مذن ذرةيب، ش دذظةبذآ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ر ه: ق دئض اهابة بع ةن س ة دئض ذزةيف

ظاندعن . ظذ ظايالنعث خئتعنع بةرضعن دةص خةت يازدع: يةهذدعي ظايال بعلةن توي قعلدع، ظأمةر ظذنعثغا
. مةن ظذنعث خئتعنع بئرعدعغانغا، سةن ظذنع هارام دةص ضذمان قعالمسةن؟ دةص جاؤاب يازدع             : هذزةيفة

ن ظذنع هارام دةص ضذمان قعلمايمةن، لئكعن مةن ظذالرنعث ظعحعدعكع يولدعن حعقعص         مة: ظاندعن ظأمةر 
  .  دةص جاؤاب بةردع،آةتكةن ظةسكع ظايالالرنع ظئلعص قئلعشثالردعن قورقعمةن

ةت           ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتتابنعث مذن ع خ ةر ظعبن دعن ظأم ع ؤةهبع د ظعبن ةرعر، زةي ع ج ظعبن
دذ ذلمان : قعلع ةر، مذس تعظ ال بخرعس ا  عظان ظاي وي قعلس ةن ت دذ ل وي قعلماسلعق   (بولع ةن ت ذالر بعل ظ

  .لئكعن مذسذلمان ظايالالر خرعستعظان ظةرلةر بعلةن توي قعلعشقا قةتظعي بولمايدذ). ياخشراقتذر
ةم مذنداق دع ظنظعب الالرنع : ةص رعؤايةت قعلعدذةبذهات ظعبنع ظأمةر يةهذدعي ؤة خرعستعظان ظاي

ان ظئيتمعغعحة !) ظع مذسذلمانالر ( :)اهللا نعث  (ظذ   . عظئلعشنع يامان آأرةتت    الالر ظعم مذشرعك ظاي
اثالر  ا ظالم ذالرنع نعكاهعثالرغ ةردع   ظ ة ب قعحة مةن ة باش ةن ظايعتعض ع   .  دئض ذخارع، ظعبن ام ب ظعم

ةرنعث تعظان ظايال : ظأم ةن خرعس ارعم ظ م ث صةرؤةردعض وثراق   نع ةنلعكعدعن ح ا دئض ا  اظااهللا ت(عس الغ
  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،كنع بعلمةيمةنشئرع) بولغان

ةنلعكعنع        داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله تة ظةب هةدعس
دذ ةت قعلع ث «: رعؤاي تا ظايالنع وي قععلش أت   : ت ارةت ت دعن ظعب ع، ؤة دعنع ةبع، حعراي ايلعقع، نةس ب

دذ   أزدة تذتذلع لعتع آ دارغا ظعرعش  . خعس ةن دعن اث   (،)1(كعنس داق قعلمعس ةر ظذن ارتعص  ) ظةض ان ت زعي
   .»قالعسةن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر، ص ع ظأم ا«: ظعبن  دذني
  . »دذنيا مةنصةظةتلعرعنعث ظةث ياخشعسع تةقؤا ظايالدذر. مةنصةظةتتذرضةن دئ

ع ظذالرغا ياتلعق قعلماثالرمذشرعك ظةرلةر ظعمان ظئيتمعغعحة مأمعن ظايالالرن  يةنع سعلةر
مذشرعك ) هىر (: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    . مأمعن ظايالالرنع مذشرعك ظةرلةرضة نعكاهالص بةرمةثالر       

ذر  يةنع مأمعن    ظةر سعلةرنع مةصتذن قعلغان تةقدعردعمذ مأمعن قذل ظةلؤةتتة، ظذنعثدعن ظارتذقت
  . ةيدعغان قذل بولسعمذ باشلعق بولغان آاصعردعن ياخشعدذرضةرحة باشقعالرنعث قول ظاستعدعدا ظعشل

 الالر سعلةرنع (ظةنة شذالر دذ ) يةنع مذشرعك ظةر ؤة ظاي ا حاقعرع بعلةن   يةنع ظذالر   دوزاخق
ةن      ( عرالر بعل ا، آاص وي قعلس عرالر ت ةن آاص ذلمانالر بعل ةنع مذس دا   ) ي عش جةريانع اش ؤة ظارعلعش ياش

بذنعث ظاقعؤعتع . ة ؤة ظذنع ظاخعرةتتعن ظىستىن آأرىشكة ظئلعص بارعدذظذالرنع دذنيانع ياخشع آأرىشك
  . بةك ياماندذر
 جةننةتكة، مةغصعرةتكة حاقعرعدذ ) سعلةرنع(اهللا ظأزظعرادعسع بويعحة       يةنع ظأزعنعث يول 

ةند . سع بعلةن بعرضة حاقعرعدذ  عضةن نةرسعقويذص بةرضةن نةرسعسع، بذيرذقع ؤة حةآل   - آعشعلةر ص
  . ةت ظالسذن دةص اهللا ظذالرغا ظأز ظايةتلعرعنع بايان قعلعدذنةسعه

                                                 
أت نةرس              ) 1( ان ظايالنعث ت اقحع بولغ وي قعلم اث، ت اقحع بولس وي قعلم ة عسيةنع سةن ت ةنع   ،عض ال  ي ة، نة -م ا ؤة دعن  س مىلكعض ة، حعرايعغ ارعغعن،   عةبعض ا ق غ

  .ظةضةر ظذ ظايالدا باشقا ظىح تةرعصع تئصعلماي صةقةت دعنعال تئصعلغان بولسا، سةن ظذنع ظئلعؤةرضعن
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çνθà)≈ n= –Β 3 Í Ïe±o0 uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊄⊄⊂∪  
ة (ظذالر سةندعن هةيز توغرذلذق !) ظع مذهةممةد ( ةن جعنسعي ظاالق ال بعل يةنع هةيزدار ظاي

 هةيز زعيانلعقتذر«ظئيتقعنكع، . سورايدذ) قعلعشنعث دذرذسلعقع ياآع دذرذس ظةمةسلعكع توغرذلذق
ةر ( ذر -يةنع هةيز مةزضعلعدة جعنسعي ظاالقة قعلعش ظ ذن هةر ظعككعسعضة زعيانلعقت يز ، هة ) خوت

صاك بولغذحة ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلماثالر، صاك ) هةيزدعن(مةزضعلعدة ظايالعثالردعن نئرع تذرذثالر، 
اهللا هةقعقةتةن تةؤبة قعلغذحعالرنع . »بولغاندا، ظذالرغا اهللا بذيرذغان جايدعن يئقعنحعلعق قعلعثالر

دذ ت تذتع ةتتعن. (دوس دعن ؤة نعجاس ة) هارام ذحعالرنع هةقعقةت اك بولغ دذص ت تذتع . 222ن دوس
ىن  علةر ظىح اللعرعثالر س ذددع(ظاي ذر ) خ دذر(ظئكعنزارلعقت دعغان جاي عل تئرعي ةنع نةس ، )ي

ظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة آئلعثالر، ظأزةثالر ظىحىن ظالدعنظاال ياخشع ظةمةل تةييارالثالر، 
ذثالر، بعلعثالرآع س ) ضذناهتعن حةآلعنعش بعلةن ( ا مذالقات بولذسعلةر، اهللا دعن قورق علةر اهللا غ

  . 223خذش خةؤةر بةرضعن) جةننةت بعلةن(مأمعنلةرضة 
  ظايالالر هةيزدار ؤاقتعدا ظذالر بعلةن بعر يةردة بولماسلعق توغرعسعدا

الر يةهذدعي: ظعمام ظةهمةد، ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
يئمةيتتع ؤة ظأيلعرعدة بعرضة ) ص تاماقذرذلتوبعر يةردة ظ(اقتعدا ظذالر بعلةن ن ؤظاياللعرع هئيز آأرضة

ظاندعن اهللا بذ ظايةتنع . دععسور) بذ توغرذلذق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن  (ساهابعالر  . ظولتذرمايتتع
عنسعي يةنع هةيزدار ظايال بعلةن ج(ظذالر سةندعن هةيز توغرذلذق !) ظع مذهةممةد(. نازعل قعلدع

ذق  هةيز « ظئيتقعنكع، . سورايدذ ) ظاالقة قعلعشنعث دذرذسلعقع ياآع دذرذس ظةمةسلعكع توغرذل
، ) خوتذن هةر ظعككعسعضة زعيانلعقتذر-يةنع هةيز مةزضعلعدة جعنسعي ظاالقة قعلعش ظةر(زعيانلعقتذر 

  . صاك بولغذحة ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلماثالر) هةيزدعن(
ةيغةمبةر ظةل  دعن ص دع ظان داق دئ االم مذن عؤةت ظأتكىز «: ةيهعسس عي مذناس علةر جعنس تعن س ىش

: ظذالر مذنداق دئدع   . ظاندعن بذ سأز يةهذدعيالرغا يئتعص باردع       » باشقعسعنعث هةممعسعنع قعلعثالر  
  .  قعلعدذقارشعمعزنعمذهةممةد هةممة ظعشتا بعزنعث 

ةر       ع بةش ذبادة ظعبن ر ؤة ظ ع هىزةي ةيد ظعنب دعن ظذس ةيغةمبة(ظان ا  ص االمنعث يئنعغ ر ظةلةيهعسس
ئلعص ةيغةمبعرع  ): آ ث ص ع اهللا نع ذدعيالر ! ظ ث    : (يةه تا بعزنع ة ظعش ةد هةمم ش مذهةمم ا ظع  زعتعمعزغ
الالر بعلةن جعنسععي مذناسعؤةت      ) بعز ظذالرغا تئخعمذ قارشعلعق قعلعش       (دةصتذ   ) قعلعدذ هةيزدار ظاي

هةتتا بعز . االمنعث حعرايع ظأزضعرعص آةتتعشذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسس. دئدع ظأتكىزمةيلعمذ؟
 قعلدع دةص ظويلعدذق، ظاندعن ظذ ظعككعسع حعقعص   صصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظذ ظعككعسعضة غةزة    
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ . شذ حاغدا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هةدعية ظىحىن سىت آعردع. آةتتع
) ظذالر قايتعص آعردع     . (ظةؤةتتع ) قعرعص آئرعشع ظىحىن بعرعنع    ظذالرنع حا (ظعككعسعنعث آةينعدعن،   

ظأزلعرعضة ظذ ظعككعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ) ظاندعن ظذ ظعككعسعضة هئلعقع سىتنع ظعحىردع
  . قعلمعغانلعقعنع بعلدعصغةزة

 هةيز مةزضعلعدة ظايالعثالردعن نئرع تذرذثالرزدة  يةنع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع آأ
االمنعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذتقانلعقع، ص عؤةت «: ت عي مذناس علةر جعنس قعنعث س تعن باش ظأتكىزىش

ثالر ذ هةدعستعن عدئضةن سأز» هةممعسنع قعلع دذر، ب ةيز آأرع آأصدعن مةلذم العمالر ه ان ىنحة ظ ؤاتق
  .راشقا آةلدعدئضةن آأز قا. قذحاقلعسا بولعدذكىزمةي ظذنع تظايال آعشع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأ

داق        ث مذن دعن بعرعنع االمنعث ظاياللعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةدعن ص ذداؤذد، ظعكرعم ظةب
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي االم«: دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن( ص ث ظعحع أرىص ) ظاياللعرعنع ةيز آ ه

ةن         ع بعل ايعنع آعيعم ةتلعك ج ذنعث ظعصص ا، ظ نع خالعس ق قعلعش ا يئقعنحعلع ان ظايالعغ عص قالغ يئص
   .)1(»ياتتعوق

 ظذالغقا تايتةن  ظا مةسرذق دئضةن آعشع   : ظةبذجةظفةر ظعبنع جةرعر مذنداق دةص رعؤايةت قعلعدذ        
صةيغةمبةر ؤة ظذنعث ظاظعلة تاؤاباتلعرعغا : ص ظذنعثغاعمئنعص ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث يئنعغا آئل

ةردع، ظاظعشة !  بولسذنعساالماهللا نعث   ظاندعن .  دئدع!ظالعمةن، قارشع ظالعمةن قارشع  : دةص ساالم ب
مةن سعزدعن بعرنةرسعنع    : غاظذنعث آعرعشعضة رذخسةت بئرعلدع، ظذ آعرعص ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها    

ا قعلعؤاتعمةن) لئكعن (سوراي دةيمةن،   مةن سئنعث ظاناث، سةن مئنعث  : ظاندعن ظاظعشة .  دئدع ،هاي
دع االم دئ ةنه. (ب ذ ظ ة رةزعيةلاله ةنع ظاظعش عي اث دئيعش ئنعث ظان ةن س ةيغةمبةر ،انعث م ع، ص  حىنك

ذنداق   ذالرنعث ش ابلعنعدذ، ظ ع هئس ةرنعث ظانعس ع مأمعنل ث هةممعس االمنعث ظاياللعرعنع ظةلةيهعسس
ئلعش دذرذس ظةمةس  عبولذش ذالرنع ظ ذرظان آأرسةتكةن شذثا ظ ذ) نع ق دعن ظ الع : ظان ظةرآعشعضة ظاي

ظايال آعشعنعث ظعصصةتلعك جايعدعن : ظاظعشة. دعع؟ دةص سورهةيز آأرىص قالغاندا ظذنعث نئمعسع هاالل
   . دةص جاؤاب بةردع،باشقا هةممة يئرع هاالل

ظاظعشة  . يعش ظعختعالصسعز هااللدذر  ئ ظذ هةيزدار ظايال بعلةن بعللة يئتعش ؤة بعللة بعر نةرسة ي         
دع  داق دئ ةيز آأرىؤاتقان  : مذن ةن ه ث    دام ع ظأزعنع االم مئن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص  ص عنع يذي  بئش

ألىنىص             . قويذشذمغا بذيرذيتتع  يةنة مةن هةيز آأرىؤاتقان مةزضعلعمدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا ي
   .ظولتذرذص قذرظان ظوقذيتتع

غاجاص،  مةن هةيزدار تذرذص سأثةك  : يةنة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةص رعؤايةت قعلعدذ     
ةيتتع          ،رسةم ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بة     مةن بعر   . سأثةآنع مةن غاجعلعغان يةردعن غاجاص ي

صةيغةمبةر  (هةدعستة  . نةرسة ظعحعص بولذص ظذنعثغا قاحعنع بةرسةم، مةن ظعحكةن يئرعدعن ظعحةتتع         
دعن االمنعث ظاياللعرع ةت  ) ظةلةيهعسس ةنلعكع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ارعس هعاللعي ع ه ة بعنت مةيمذن

دذ ةيغةمبةر ظةل: قعلعنع االمص تعنعنع      ةيهعسس ذنع ظعش ا، ظ ذحاقلعماقحع بولس العنع ق ةيزدار ظاي ه
   . بذيرذيتتعقاآئيعؤئلعش

ذد، تعرمعزع، ظعبنع ماجة قاتارلعقالر ظابدذلاله ظعبنع سةظعد ظةنسارعنعث             ؤظعمام ظةهمةد، ظةبذدا  
: لةيهعسساالمدعنصةيغةمبةر ظة) يةنع ظابدذلاله ظعبنع سةظعد(ظذ : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
                                                 

 . ناسعؤةت ظأتكىزمةي سعالش، قذحاقالشقا ظوخشاش باشقا ظعشالرنع قعالتتع مذييةنع جعنعسع) 1(
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: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . مئنعث ظايالعم هةيز آأرضةن ؤاقتعدا ظذنعثدعن نئمة هاالل؟ دةص سورعدع              
  . دةص جاؤاب بةردع» ظعصصةتلعك يئرعدعن باشقعسعنعث هةممعسع هاالل«

ث  دئضةن ظايعتع ظذنع  صاك بولغذحة ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلماثالر) هةيزدعن(اهللا تاظاالنعث   
 ذرذثالر .  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعنع حىشةندىرىص بئرعدذ     هةيز مةزضعلعدة ظايالعثالردعن نئرع ت

  .يةنع ظايال آعشع هةيزدار بولسا ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش حةآلةنضةندذر
 صاك بولغاندا، ظذالرغا اهللا بذيرذغان جايدعن يئقعنحعلعق قعلعثالر    شع   بذ ظايةت ظايال آع

 دئضةن مةنادا بولذص، ظايال     ،يذيذنذص بولغاندعن آئيعن ظاندعن ظذالر بعلةن بعر يةردة بولذشقا بولعدذ         
آعشعنعث هةيز توختاص بولذص تاآع ظذ يذيذنمعغعحة ياآع سذ زعيان قعلعدعغان ظأزىرلعك ظايال بولسا،     

االل ظةم  أتكىزىش ه عؤةت ظ عي مذناس ةن جعنس ذنعث بعل ة ظ ذم قعلمعغذح قا ،ةستةيةمم ةن قاراش  دئض
اك بولغذحة «: ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ      . ظالعمالر بعرلعككة آةلدع   ) صاآعزة بولذش  ( قاندعن   ص

 دا اك بولغان ةن   ص ذ بعل ةنع س ذش ( ي اآعز بول ةنلعكتذر) ص قعالرد. دئض اش  عنباش ذنعثغا ظوخش مذ ش
  .سأزلةر رعؤايةت قعلعندع

  عث هاراملعقع توغرعسعداظارقا تةرةصكة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشن
 ثالر دعن يئقعنحعلعق قعلع ذيرذغان جاي ذالرغا اهللا ب دة ظعبنع  ظ ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي  ب

بذ ظايةتتة ظارقعسعغا !) آةلمةثالر(يولع تةرةصكة يةنع ظارقا مةقةت : ظابباس ؤة مذجاهعد مذنداق دةيدذ
  . آئلعشنعث هاراملعقعغا دةلعل صاآعت باردذر

ارلعقالر مذنداق دةيدذ            :  مةنعسع هةققعدة  بذ ظايةتنعث  يةنع  : ظةبذرةزعن، ظعكرعمة ؤة زةههاك قات
  .  ظارقا تةرةصتعن آئلعش هارامدذرعمذصاآعزة ؤاقتعد. هةيزدار ظةمةس) ظايالالر(

دع    داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ دذ : ش ت تذتع ذحعالرنع دوس ة قعلغ ةن تةؤب ةنع  اهللا هةقعقةت  ي
يةنع هةيزدار  صاك بولغذحعالرنع هةقعقةتةن دوست تذتعدذ) ن ؤة نعجاسةتتعنهارامدع(ضذناهالردعن 

اقلعنعش    ئلعص قئلعشتعن س اآع ظارقعسعغا آ ا ي اآع ظارقع (ظايالالرغ ةيزدار ؤاقعتتعكع ي ةنع ه عغا ي س
أزلعرعنع   علةردعن ظ كعنا نةرس ذالردعكع صاس دعكع ظ ةن ؤاقتع علةرنع آةلض اقلعغان آعش اآعزة س  ) ص

  .آأرسعتعدذ
 حىشىش دئضةن ظايعتعنعث  ظئكعنزارلعقتذر(خذددع)ظاياللعرعثالر سعلةر ظىحىن  نعث اهللا

  سةؤةبع توغرعسعدا
 ىن علةر ظىح اللعرعثالر س ذددع(ظاي ذر) خ دذ  ظئكعنزارلعقت داق دةي اس مذن ع ظابب : ظعبن

  . ظئكعنزارلعق دئضةن باال بولعدعغان يةر
 رظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة آئلعثال           يةنع ظذنعث ظالدع تةرعصعدعن آئلةمسعلةر 

ظعصصةتلعك جايع ) لئكعن نعشان(ياآع آةينع تةرعصعدعن آئلةمسعلةر ظأزةثالر خالعغان بويعحة آئلعثالر 
  .بولسذن

دذ،  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةدعرنعث مذن ع مذنك ذخارع، ظعبن ام ب ةن جابعرظعم ثم : نع
ا تةرعصعدعن آةلسة، باال ظالغاي بولذص قالعدذ دةيتتع               ظايالعنعث   ) ظةرآعشع(يةهذدعيالر   ظاندعن  . ظارق
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 ىن علةر ظىح اللعرعثالر س ذددع(ظاي ذر ) خ دذر (ظئكعنزارلعقت دعغان جاي عل تئرعي ةنع نةس ، )ي
  . دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم، دئضةن ظايةت حىشتعظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة آئلعثالر

جابعر  :  ظعبنع مذنكةدعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            ظعبنع ظةبذهاتةم، مذهةممةد  
دذلاله ةد ظعبنع مذنكةدعرغا ،ظعبنع ظاب ذدعيالر مذسذلمانالرغا: مذهةمم ال آعشعضة : يةه بعرآعشع ظاي

دع         ةن ظع دذ دئض ذص قالع اي بول اال ظالغ ة، ب عدعن آةلس ا تةرعص ذنعث ظارق اال . ظ دعن اهللا تاظ : ظان
 علة اللعرعثالر س ىن ظاي ذددع(ر ظىح ذر ) خ دذر (ظئكعنزارلعقت دعغان جاي عل تئرعي ةنع نةس ، )ي

  . خةؤةر بةردع، دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع دةصظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة آئلعثالر
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   دذ، ص داق دةي ةرعر مذن ع ج دذ  «: ظعبن عدعن بوالم دع تةرعص ظايالنعث ظال

  . دئدع»ؤئرعدذع بولعصعنع نعشان قعلسعالن بوالمدذ، ظالدع تةردععياآع آةينع تةرعص
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم : ظعم

 ىن علةر ظىح اللعرعثالر س ذددع(ظاي ذر ) خ دذر (ظئكعنزارلعقت دعغان جاي عل تئرعي ةنع نةس ، )ي
ان رةؤع  ا خالعغ ثالر ظئكعنزارلعقعثالرغ تة آئلع عدا      ش ارعالر توغرعس ىم ظةنس ر تىرآ ةت بع ةن ظاي دئض

سورعغان  ) شذ ظعش توغرذلذق    (حىشكةن ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آئلعص ظذنعثدعن        
قايسع تةرةصتعن   ) ظايالعثالرغا(نعشان ظالدع تةرةصال بولسا، سعلةر      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ظعدع

  .جاؤاب بةردعدةص » ذآةلسةثالر بولعد
مةن ظابدذراهمان   : ظعمام ظةهمةد، ظابدذراهمان ظعبنع سابعتنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        

زع هة   ةآرعنعث قع ع ظةبذب رعص  فظعبن عغا آع عنعث قئش ور   :س عنع س ر نةرس عزدعن بع ةن س دعم، ماقحع ع م ظع
دعم   ةن دئ ل بولعم تعن خعجع ئكعن سوراش ذ. ل ذرادعرعمنعث ظ : ظ ع ب عظ ولمعغعن !وغل ل ب دع، خعجع ةن.  دئ : م

ا تةرعصعدعن آةلسة قانداق بولعدذ؟ دةص سورعدعم               ماثعمذ ظذممة سةلعمة    : هةفسة . ظايال آعشعلةرنعث ظارق
ةن؛   داق دةص بةرض ث  مذن ارعالر ظايالعنع ةقةت ظةنس عدعن ص دع تةرعص ذدعيالر ئ آالظال ةتتع، يةه ع ل  نعث هةممعس

ة    عدعن آةلس ا تةرعص ث ظارق ذنظايالنع دذ  ظ ذص قالع اي بول ع ظالغ ع،عث بالعس ذهاجع .  دةيتت دعن م الر رظان
ال ا تةرعصعدعن آةلضةندةمةدعنعضة آئلعص ظةنسارعلعق ظاي ذالرنعث ظارق ئلعص، ظ ال ظئرعضة ،الرنع ظ  بعر ظاي

ذنعثغا وب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سور   :يسذنماي ظ ذ ظعشنع، مةن ص دع،معغذحة قعلمايسةنع سةن ب .  دئ
ذ ظ دعن ظ ةردع  ظان ان ظعشنع دةص ب رعص بولغ ا آع ةلعمعنعث يئنعغ ذ س ال ظذمم دعن ظذممة.اي ذ (سةلعمة  ظان ظ

ا ذرذث    ) ظايالغ ىص ظولت ىحة آىت االم آةلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس د ،ص االم   . ع دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ظان
سورعيالماي  سوراشتعن خعجعل بولذص      ) شذ ظعشنع   (آةلضةندة هئلعقع ظايال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن      

ةتتع  ص آ ةلعمة  . حعقع ذ س ة (ظذمم ذ هةقت دع   ) ب ورعغان ظع االمدعن س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر . ص ص
النع حاقعرعص        .  دئدع  »تعثنع حاقعر  ظايال عقظةنسارعل« :)ظذممة سةلعمعضة (ظةلةيهعسساالم   ظاندعن ظذ ظاي

يةنع (ظئكعنزارلعقتذر ) خذددع(ىحىن ظاياللعرعثالر سعلةر ظ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا. آعردعم
بةردع  دئضةن ظايةتنع ظوقذص ، ظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة آئلعثالر)نةسعل تئرعيدعغان جايدذر

  . دئدعدئضةن ظعدع،
ظةبذظةزعز  نةسةظع، آةظب ظعبنع ظةلقةمدعن ظةبذنةزعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،    

.  جعق بولذص آةتتع    سأز -سئنعث ظىستىثدة ضةص    : عغا فعظ ناقذلع ؤةتكةنع قعلنعث ظازادرظعبنع ظأمة 
 ، دةص صةتعؤا بةردع،ذظايالالرغا ظذالرنعث ظارقا تةرعصعدعن آةلسة بولعد: ظعبنع ظأمةر) آعشعلةرضة(سةن 

دع  داق دئ افعظ مذن تذ : دةصسةن دئضةندة، ن ذالر مئنعث ظىستعمدعن يالغان ظئيتعص ئكعن مةن ساثا . ظ ل
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رةي    ظ أزلةص بئ ةقعقعتعنع س نعث ه دعم       . عش عدا ظع ةرنعث قئش ع ظأم ةن ظعبن ع، م ر آىن ذرظان   . بع ذ ق ظ
ث   ذؤئتعص اهللا تاظاالنع ىن ظوق علةر ظىح اللعرعثالر س ذددع (ظاي ذر ) خ عل (ظئكعنزارلعقت ةنع نةس ي

ظع : ندةدئضةن ظايعتعضة آةلضة ، ظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة آئلعثالر)تئرعيدعغان جايدذر
بعز :  ظذ. دةص جاؤاب بةردعم،ياق: مةن.  دةص سوردع؟بذ ظايةت هةققعدة بولغان ظعشنع بعلةمسةن! نافعظ

ذالرنعث   ا ظ لعكلةر ظايالالرغ ة    قذرةيش ز مةدعنعض ذق، بع عدعن آئلةتت ا تةرعص ص (ظارق رةت قعلع ) هعج
ذ      ئلعص ظذالرغعم الالرنع ظ ارعلعق ظاي ةندة، ظةنس ادعتعمعز  (آةلض ذرذنقع ظ ة ب عدعن  ) بويعح ا تةرعص ظارق

دذق اتتعق يامان آأرعدعكةن . آةلمةآحع بول ذالر بذظعشنع ق اللعرع . ظ ذ ظعشنع(ظةنسارعالرنعث ظاي ) ب
ا تةرعصعدعن آئلعشنع يامان آأرةتتع ؤة        . (يةهذدعيالردعن ظاثلعغان ظعكةن    يةهذدعيالر ظايالالرنعث ظارق

دذ     ذص قالع اي بول اال ظالغ ة ب داق آةلس ع ،ظذن ذثا  .) دةيتت دع    ش ةس، ظال تعن ظةم ا تةرةص ذالرغا ظارق ظ
ةن  عدعن آئلعدعك دع     . تةرعص ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب دعن اهللا تاظ ىن : ظان علةر ظىح اللعرعثالر س ظاي

، ظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة )يةنع نةسعل تئرعيدعغان جايدذر(ظئكعنزارلعقتذر ) خذددع(
   .آئلعثالر

اهللا هةقعقةتنع «:  ظعبنع سابعت خةتةمعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعثظعمام ظةهمةد، خذزةيمة
ا قعلمايدذ   ) دئيعشتعن( ا    « دئضةن سأزنع ظىح قئتعم تةآرارالص،            »هاي سعلةر ظاياللعرعثالرنعث ظارق

  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ» مةقةت يولع تةرعصعضة آةلمةثالر
اس رةزعيةلال    ع ظابب ةظع، ظعبن زع ؤة نةس ذماد تعرمع ذ ظةنه االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  عن ص

مةقةت  ( ظارقعسعغا  اهللا ظةر آعشعنعث ياآع ظايال آعشعنعث       «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
   .»آةلضةن آعشعلةرضة قارعمايدذ) يولع تةرعصعضة

ةببا   ار ظةبذخ ع ياس ةظعد ظعبن ي، س دذراهمان، دارعمع ع ظاب دذلاله ظعبن ةد، ظاب بنعث  ظةبذمذهةمم
دذ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي داق  : مذن ة ظايالالرنعث ظارقعسعغا آئلعشكة قان مةن ظعبنع ظأمةرض

  . مذسذلمانمذ بذ ظعشنع قعالمدذ؟ دئدع: ظذ. دئدعمقارايسةن؟ 
ث     ع روهنع ماظعل ظعبن ةندعن ظعس ع هةس ماظعل ظبعن ابذرع، ظعس اد نعيس ع زعي ةآرع ظعبن ظةبذب

 مالعك ظعبنع ظةنةستعن ظايالالرنعث ظارقععسعغا آئلعشع            ،مةن : ت قعلعدذ مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاية  
يةنع ظةرةب تعلعنع ياخشع     (سعلةر ظةرةب ظةمةسمذ؟    : ظذ. توغرعسعدا قانداق قارايسةن؟ دةص سورعدعم    

دا آأزدة تذتذلغان ظ      ) بعلعدعغان آعشعلةر ظةمةسمذ؟     ةر     كعنزارلعق دئضةن ظذرذ     ئقذرظان ق سالعدعغان ي
! ظع مالعك ظعبنع ظةنةس: مةن. دئضةنلعكتذر!  ظذ جايدعن ظأتىص آةتمةثالر،نعسعلةرعع حىشظعكةنلعكعن

ظذ آعشعلةر .  دئدعم، دةصتذ دةص ظاثلعدعمغذ،سئنع ظايالالرنعث ظارقعسعغا آةلسة بولعدذ) آعشعلةردعن(
  .دئدعمئنعث ظىستعمدعن يالغان ظئيتعصتذ، 

ةتا، سةظعد          سةلةص ظالعملعرعدعن سةظعد ظعبنع مذسةيي     ،بذ ةب، ظةبذسةلعمة، ظعكرعمة، تاؤذس، ظ
ةر، هةسةن ؤة باشقعالرنعثمذ آأز قارعشعدذر       . ظعبنع جذبةير، ظذرؤة ظعبنع زذبةير، مذجاهعد ظعبنع جةب

ظذالرنعث ظعحعدة ظايالعنعث . ظذالر ظايالالرنعث ظارقعغا آةلضةن آعشعلةرنع ناهايعتع قاتتعق ظةيعبلةيتتع
ار        ظارقعسعغا آةلضةن آعشع    يةنع ظذنداق قعلغان آعشعلةر آاصعر         (ظذ   . نع آاصعر بولعدذ دئضةنلةرمذ ب

  .دئيعش آأصلعضةن ظالعمالرنعث آأز قارعشعدذر) بولعدذ
 ةييارالثالر ةل ت دعنظاال ياخشع ظةم ىن ظال أزةثالر ظىح ارام ظعشالرنع  ظ علةرنع ه ةنع اهللا س  ي

ة ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ب  ةن بعلل دذقعلعشتعن توسذش بعل دع . ذيرذي داق دئ اال مذن : شذثا اهللا تاظ
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اهللا دعن قورقذثالر، بعلعثالرآع سعلةر اهللا غا مذالقات بولذسعلةر) ضذناهتعن حةآلعنعش بعلةن يةنع 
 خذش خةؤةر بةرضعن) جةننةت بعلةن(مأمعنلةرضة . اهللا سعلةرنعث هةممة ظعشعثالردعن هئساب ظالعدذ

توسقان ظعشنع قعلمعغان آعشعلةر آأزدة تذتذلغاندذريةنع اهللا بذيرذغان ظعشنع قعلغان ،.  
دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةتانعث مذن مةن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ  : ظعبنع جةرعر، ظ

 دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع ظأزةثالر ظىحىن ظالدعنظاال ياخشع ظةمةل تةييارالثالر :ظةنهذمانعث اهللا نعث
  .  دئدع،نعمةنعدةثالر دئضةنلعك دةص حىش“ بعسمعلاله”مةآحع بولساثالرجعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىز

داق          االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع، ظعبن ام ب ظعم
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دا      «: دئض نع خالعغان ا آئلعش رعثالر ظايالعغ علةرنعث بع ةر س ع اهللا”ظةض  !ظ

ةرزةنتتعن يعراق قعلغعن         شةيتاننع بعزدعن ؤ    دئضةن بولسا ظذالرنعث     “)1(!ة بعزضة بةرمةآحع بولغان ص
  . »ظارعلعقعدا باال بولذص قالسا، شةيتان ظذ بالعغا هةرضعزمذ زةرةر يةتكىزةلمةيدذ

 * * * * * * *  
 Ÿω uρ (#θè= yèøgrB ©!$# Zπ|Ê óãã öΝ à6ÏΨ≈ yϑ ÷ƒX{ χ r& (#ρ• y9 s? (#θà) −G s?uρ (#θßs Ï= óÁè? uρ š ÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ 

ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄⊄⊆∪ ω ãΝä. ä‹Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθøó ¯=9$$ Î/ þ’ Îû öΝä3 ÏΨ≈yϑ ÷ƒ r&  Å3≈ s9 uρ Ν ä. ä‹Ï{# xσ ãƒ $ oÿ Ï3 ôM t6 |¡x. öΝ ä3ç/θè= è% 3 ª! $# uρ î‘θà xî 

×ΛÏ= xm ∩⊄⊄∈∪   

م قعلعش ياخشعلعق قعلماسلعققا، تةقؤادار بولماسلعققا ؤة آعشعلةرنع ظةصلةشتىرمةسلعككة قةسة
يةنع اهللا بعلةن قةسةم قعلعشنع ياخشع (اهللا نع توسالغذ قعلماثالر ) ظذالرنع قعلعشقا(شةآلع بعلةن 

) ظةهؤالعثالرنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) سأزلعرعثالرنع(، اهللا )ظشالرنع قعلماسلعقنعث سةؤةبع قعلماثالر
دذ، مةقسةتسعز ظعحكةن قةسعمعثالر ظىحىن اهللا . 224بعلعص تذرغذحعدذر  ا تارتماي  سعلةرنع جازاغ

اهللا مةغصعرةت قعلغذحعدذر، هةلعمدذر . قةستةن ظعحكةن قةسعمعثالر ظىحىن اهللا سعلةرنع جازاغا تارتعدذ
  .225)يةنع بةندعلعرعنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ(

  ياخشع ظعشالرنع قعلماسلعق ظىحىن قةسةم ظعحعشتعن توسقانلعق توغرعسعدا
اال م دذ اهللا تاظ داق دةي ذرذق : ذن ذغقانالرنعث ظارعلع-ظ تعن    ت عؤةتنع حئثعتعش دعكع مذناس قع

 دةص قةسةم ظعحكةن بولساثالر، سعلةر اهللا     ،بارةت ياخشع ظعشالرنع ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلمايمةن    عظ
ان   ةن قعلغ ذ(بعل عدعغان ؤاس   ) ش نع توس ةملعرعثالرنع ياخشع ظعشالرنع قعلعش اثالر عقةس تة قعلعؤالم

  ). رعثالرع ظعشالرنع قعلعؤعتعنع بئرعثالر ؤة ياخشآةففارع سعلةر بذ قةسعمعثالرنع بذزذص ظذنعث يةنع(
دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ش      : اهللا تاظ انالر خع ةن بولغ ةرةم ؤة دألةتم ةهلع آ اراثالردا ظ  -ظ

ا      رةت قعلغانالرغ دا هعج ن يولع ة ؤة دع ةقرعباالرغا، معسكعنلةرض ة (ظ ر نةرس لع) بع ةم بةرمةس ككة قةس
ذناهعنع(قعلمعسذن،  ذالرنعث ض عرةت قعلعشعنع   ) ظ ة مةغص ذ قعلسذن، آةحىرسذن، اهللا نعث سعلةرض ظةص

                                                 
  . بعسمعلاله، ظالالهذممة جةننعبناششةيتانة ؤة جةننعبعششةيتانة مارةزةقتةنا) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 359                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

علةر؟ عمعدعن ))1ياقتذرمامس ةن قةس ةنع ظعحك ذنعثغا ت( ي انئظ لعك بولغ ةففارةت) ضعش رعص آ نع بئ
  . قةسةمدعن يانماي ظذنع داؤامالشتذرذؤئرعشع ضذناهتذر

دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق ة رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةبذهىرةيربذ هةقتة ظعمام بذخارع،
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ز «: دئض ةممعنعث(بع ا ه ع ) دذنياغ ةت آىن دذق، قعيام دا آةل ظارقع

 ـ ظأزعنعث باال نعثسعلةرنعث بعرعثالر ، نامع بعلةن قةسةمكع نعثاهللا. ظالدعدا بولعمعز) هةممعسعنعث(
) مةن ظذالرغا ياخشعلعق قعلمايمةن ياآع ظذنداق ظعشنع قعلعص بةرمةيمةن دةص           (رعسعدا  حاقعلعرع توغ 

ان    ةرز قعلغ نع ص عمعدعن اهللا بئرعش ةن قةس ةففارةتظعحك رعص آ عمعدعن(نع بئ ذنع  ) قةس اي ظ يانم
  . »داؤامالشتذرذؤئرعشع اهللا نعث دةرضاهعدا حوث ضذناهتذر

 ةقؤادار بولماسلعق قا ؤة آعشعلةرنع ظةصلةشتىرمةسلعككة قةسةم ياخشعلعق قعلماسلعققا، ت
يةنع اهللا بعلةن قةسةم قعلعشنع (اهللا نع توسالغذ قعلماثالر ) ظذالرنع قعلعشقا(قعلعش شةآلع بعلةن 

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةلع ظعبنع تةلهة          )ياخشع ظشالرنع قعلماسلعقنعث سةؤةبع قعلماثالر 
ذمان  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ ظعبن ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي عمعثالرنع  : عث مذن علةر قةس س

لعق   الرنع قعلماس ع ظعش ةؤةبحع  تاياخش ىن     س عمعثالر ظىح ئكعن قةس اثالر، ل ةففارةت قعلعؤالم رعص  آ  بئ
  . ياخشع ظعشالرنع قعلعثالر

مةسرذق، شةظبعي، ظعبراهعم نةخةظعي، مذجاهعد، تاؤذس، سةظعد ظعبنع جذبةير، ظةتا، ظعكرعمة، 
ةتا       اك، ظ ةس، زةهه ع ظةن يظ ظعبن ةييان، رةبع ع ه ذقاتعل ظعبن ةتادة، م ةن، ق رع، هةس ذل، زأه مةآه
ان    دا ظعبنع ظابباس دئضةندةك باي ةتنعث مةنعسعنع يذقعرع ذ ظاي خذراسانعي ؤة سذددع قاتارلعقالرمذ ب

  . قعلدع
عؤايةت قعلغان   بذ ظالعمالرنعث سأزلعرعنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث ظةبذمذسا ظةشظةرعدعن ر          

دذ دذ . هةدعسع آىحلةندىرع داق دةي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن ةن قةسةمكع،  «: ص امع بعل اهللا نعث ن
ةم     قا قةس ر ظعش ةن بع ا م ةر اهللا خالعس ةم، ظةض دعن  ظعحس دعن ظذنعث عراق   ظان ر ظعشنع ياخش قا بع باش

ةمدعن   ةن ؤة قةس نع قعلعم ةن ظش ع آأرض ةم، ياخش ذنعث (آأرس ةففارعظ ارقعلعقتعنع بآ رعش ظ ) ئ
  .»نعؤالعمةنئي

ذهىرةير  لعم، ظةب ام مذس ذ ظعم ذ ظةنه داق  ة رةزعيةلاله االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص
دذ ةت قعلع ر ظعشقا قةسةم ظعحكةن بو «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ذلسا، بعرآعشع بع دعن ظ ظذنعثدعن ، ظان

 بئرعؤئتعص شذ ياخشع ظعشنع     تآةففارة بعر ظعشنع آأرضةن بولسا، ظذ قعلغان قةسعمعضة               ياخشعراق
  .»قعلسذن

  مةقسةتسعز قعلعنغان قةسةم توغرعسعدا
 دذ ا تارتماي علةرنع جازاغ ىن اهللا س ةن قةسعمعثالر ظىح علةرنعث مةقسةتسعز ظعحك ةنع س  ي

دذ    ا تارتماي علةرنع جازاغ ىن اهللا س عمعثالر ظىح ان قةس عز قعلغ ذهىرةيرة  . مةقسةتس ة ظةب ذ هةقت ب
ةت قعلعدذرةزعيةلالهذ ظةنهذ ص داق دئضةنلعكعنع رعؤاي بعر آعشع «: ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن

ذ   ة، ظ دعم دئس ةم قعل ةن قةس ذتالر بعل ةن ب ذززا دئض عمعدة، الت ؤة ظ ةن قةس ال : ظعحك ة ”دةره الظعاله
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سأزنع يئثعدعن مذسذلمان بولذص تعللعرعنع تئخع شذ   .سذنئد “ذالهلةلظعل

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع22سىرة نذر ) 1(
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دا الرنعث نامع بعلةن قةسةم ظعحعشتعن يعغالمعغان آعشعلةر مةقسةتسعز     بذت شذ بذتالرنعث نامع     ( هال
ةن ا   ) بعل الغان بولس ص س ةم ظعحع القةس ع   دةره ان آةلعمعس ة ظعل” ظعم ع “ ذالهلةلالظعاله كة ئيدن عش

ذيرذدع دعغانلعقع توغرعسعد   (.)1(ب اال مةقسةتسعز ظعحكةن قةسةم ظىحىن ظازابلعماي داق ) ااهللا تاظ مذن
 يةنة بعر ظايةتتة مذنداق  قةستةن ظعحكةن قةسعمعثالر ظىحىن اهللا سعلةرنع جازاغا تارتعدذ : دةيدذ
  . (2)دذمايكارلعققا تارتبقعلغان قةسعمعثالر ظىحىن جاؤاسةؤةنلعك بعلةن سعلةرنع اهللا  :دئدع

االمنعث      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهادعن ص ذ ظ ة رةزعيةلاله ذداؤذد، ظاظعش ةنلعكعنع   ظةب داق دئض  مذن
نعث اهللا : بعر آعشعنعث ظأي ظعحعدة قعلعدعغان، مةقسةتسعز قعلعنغان قةسةم دئضةن«: رعؤايةت قعلعدذ

ذ ظعش(بعلةن قةسةم نامع  ذ ظعش(بعلةن قةسةم نامع ظذنداق ظةمةس، اهللا ) ظ شذنداق بولغذسع ) ظ
   .»دذرع سأز)دئضةنضة ظوخشاش(

: ةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ظعبنع ظةبذهاتةم ظعبنع ظابباس ر     
ةمدذر  ةن قةس دا ظعحك ةن ظاححعقالنغان ةم دئض ان قةس عز قعلعنغ ص مةقسةتس االل قعلع اثا ه  ؤة اهللا س

 آةففارةت) مةقسةتسعز قعلعنغان قةسةمضة(بذ قةسةم ظىحىن . بةرضةن نةرسعنع هارام قعلغان قةسةمدذر
  . ع جذبةير بذ هةقتة ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش بايان قعلدعسةظعدع ظعبن. آةتمةيدذ

ذداؤذد  ش ”ظةب ةم ظعحع ذرذص قةس اححعقلعنعص ت ةن باب“ظ ةييعبنعث   دئض ع مذس ةظعد ظعبن ا، س ت
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ارعالر : مذن ر ظةنس ان بع ذآعنعث            دعن بولغ ا ـ ظ دا   ظاآ ظارعلعقع

لىشعشنع تةلةص ىظ) شذ معراسنع(عرع يةنة بعرعدعن سعنعث بظذ ظعككع. عدعغان معراسع بار ظعدعبألىش
ا سورعساث مئنعث هةممة مال       ىظ) معراسنع(ظةضةر سةن مةندعن : يةنة بعرع . قعلدع  -لىشعشنع قايت

آةظبة : نعثظاندعن ظذنعثغا ظأمةر.  دةص قةسةم ظعحتع،مىلكىم آةظبعنعث ظعشعكع ظىحىن بولذص آةتسذن
انغعن ؤة قئرعندعشعثغا    آةففارةت سةن قةسعمعثدعن   . اجةتتذر مىلكىثدعن بعه  -سئنعث مال     بئرعص ي

االمنعث   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ن، م ةص قعلغع ارعنعث «: ض اهعدا  صةرؤةردعض دعغان دةرض ذناه بولع ض
الر ش ؤةظعش ذرذق  نع قعلع ش ؤة    -ظ ةم قعلع ىن قةس ىزىؤئتعش ظىح ارعلعقعنع ظ ذغقانالرنعث ظ  ت

  . دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم»قعلعشع يوق) 3(ةرسعنع نةزعرظعضعدارحعلعقعدا بولمعغان ن
 ا تارتعدذ  بذ هةقتة ظعبنع ظابباس         قةستةن ظعحكةن قةسعمعثالر ظىحىن اهللا سعلةرنع جازاغ

ر نةرسعنعث كىحعنعث بعبذ بولسا قةسةم ظعح: رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد ؤة باشقعالر مذنداق دةيدذ
ةنلعكعنع ب ان ظعك ص تعيالغ عدذر رذذلع ةم ظعحعش ةن قةس ة بعل ذ نةرس ذ . ص ش قعالر ب د ؤة باش مذجاه

 قةستةن ظعحكةن قةسعمعثالر ظىحىن اهللا سعلةرنع جازاغا تارتعدذ: ظايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث
  . دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاشتذر دئدع

 الدعراص آةتمةيدذيةنع بةندعلعرعنع جازاالشقا ظ(اهللا مةغصعرةت قعلغذحعدذر، هةلعمدذر(نع  ية
   .حعدذر ؤة ظازابالشقا ظالدعرعمعغذحعدذرىبةندعلعرعنعث ضذناهعنع آةحىرض

 * * * * * * *  

                                                 
علةر ) 1( ةزع آعش انعمعزدا ب ذنعثدةك زام رةي، ي  : ش ةص بئ ان دةسس تذ، ن راق تورذص أزعنع   حع ان س ئلعص، قعلغ ا ظ امعنع تعلغ ث ن رةر ظادةمنع اآع بع

الردذر  ةآلعك ظعش دعغان ش عص قالع ذنعثغا يئقعنلعش الرمذ مذش ان ظعش اتلعماقحع بولغ رةك. ظعسص ع آئ دعن ساقلعنعش ذثا ظذنعث ةم اهللا . ش ع قةس حىنك
  . تاظاالدعن باشقعنعث نامع بعلةن قعلعنسا شئرعكتذر

  .عث بعر قعسمع ـ ظايةتن89سىرة ماظعدة ) 2(
ةن         : نةزعر دئضةن ) 3( داق ظعش قعلعم ةن مذن ا، م داق بولس علةن . بذ ظعشعم مذن ة         : مةس ةن دئضةنض ر مةسحعت سئلعص بئرعم ام بع علعمدعن ساقايس ةن آئس م

 .ظوخشاش ظعشالردعن ظعبارةتتذر
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بذ (ظاياللعرعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحكةن آعشعلةر تأت ظاي آىتعدذ؛ ظةضةرظذالر 

) ظاياللعرعغا يامانلعق قعلغان ضذناهعنع(قايتسا، ) مذددةت ظعحعدة ظاياللعرعغا يئقعنحعلعق قعلعشقا
عرةت قعلغذحعدذر  دذر اهللا نا . اهللا هةقعقةتةن مةغص االق قعلعش  .226هايعتع مئهرعبان ذالر ت ةر ظ ظةض

بعلعص ) نعيةتلعرعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) ظذالرنعث سأزلعرعنع (نعيتعضة آةلسة، اهللا هةقعقةتةن 
  . 227تذرغذحعدذر
   ظىحىن قةسةم ظعحعش ؤة ظذنعث هأآمع توغرعسعدالماسلعقعقعنحعلعق قغا يئظايالع

م بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن دةص قةسةم ظعحسة، بذ     بعر آعشع بعر مذددةت ظايالع 
ظاز ) تأت ظايدعن(ظةضةر ظذ . مذددةت تأت ظايدعن ظاز بولذشع ياآع ظذنعثدعن ظذزاقراق بولذشع مذمكعن

شذ   (،آىتىص تذرذص  ) جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي     (ةبولسا ظذ آعشع شذ مذددةت ظأتىص آةتكىح           
الع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة بولعدذ           ) ن آئيعن مذددةت ظأتىص آةتكةندع   ظايالنعث شذ    . ظاي

   . قعلعشع الزعمةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلماي سةؤرمذددةت ظعحعدة ظئرعدعن جعنسعي مذناسعؤ
داق دئضةنلعكعنع   ةنهانعث مذن ذخارع ؤة ظعمام مذسلعم ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ ة ظعمام ب ذ هةقت ب

دذ  ةت قعلع ةيغ: رعؤاي االمص عؤةت       ةمبةر ظةلةيهعسس عي مذناس اي جعنس ر ظ ةن بع اللعرع بعل ظاي
اللعرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت         29ظأتكىزمةسلعك ظىحىن قةسةم ظعحتع، ظاندعن       دا ظاي  آىن بولغان

ا   (بعر ظاي دئضةن       «: ظأتكىزىص ظعمام بذخارع بعلةن مذسلعم      .  دئدع  »بولعدذ آىن    29 )بةزع ؤاقعتت
  . خةتتابتعن شذنعث ظوخشعشعنع رعؤايةت قعلدعظأمةر ظعبنع ) يةنة(

الع ظئرعدعن                    ظةمما مذددةت تأت ظايدعن ظارتذق بولسا، تأت ظاي مذددةت توشقاندعن آئيعن ظاي
ظةر ظايالعنعث تالعقعنع . (جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع، بولمعسا تاالق قعلعؤئتعشنع تةلةص قعلعدذ    

ة ى  ) بةرمعس لعق ظىح ث ظازابالنماس ةرنع  ظايالنع اآعم ظ العقعنع بئرعشكة (ن ه ذنعث ت دذ) ظ . مةجبذرالي
 يةنع ظاياللعرعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحكةن آعشعلةر: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

ذ    ةر ب ةم ظعحكةنل ىن قةس لعك ظىح عؤةت ظأتكىزمةس عي مذناس ةن جعنس اللعرع بعل ث ظاي ظأزلعرعنع
توي   (،أتكىزمةسلعك ظىحىن بولعدعغان قةسةمنعث دئدةآلةر ظةمةس           ظايةتتعكع جعنسعي مذناسعؤةت ظ   

  . بذ آأص سانلعق ظالعمالرنعث آأز قارعشعدذر. ظالغان ظايالالرغا خاس ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ) قعلعص
تأت ظاي آىتعدذ ظاندعن ظذنعثدعن . يةنع ظةر قةسةم ظعحكةن ؤاقتعدعن باشالص تأت ظاي آىتعدذ

أتكىزىش(قةسعمعدعن حعقعش  ذنعث جعنسعي مذناسعؤةت ظ ةنع ظ اآع ) ي ذنع(ي االق قعلعؤئتعشتا ) ظ ت
ةص قعل دذعتةل دذ . نع داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ةرظذالر : ش ا (ظةض دة ظاياللعرعغ ذددةت ظعحع ذ م ب

قا ا) يئقعنحعلعق قعلعش ةنع   قايعتس ةنع ظعلضعرعكع هالعتعضة قايتسا ي ةن(ي الع بعل جعنسعي ) ظاي
عؤةت ظأ ة، مذناس ذناهعنع (تكىزس ان ض انلعق قعلغ ا يام عرةت ) ظاياللعرعغ ةن مةغص اهللا هةقعقةت
تئضعشلعك ) ظايالالرنعث(بعلةن ةبع  يةنع قةسةم ظعحكةن سةؤاهللا ناهايعتع مئهرعباندذر. قعلغذحعدذر

  .حعدذرىأتىلىص قالغان آةمحعلعكنع آةحىرضظ) ظةردعن(هةققعنع ظادا قعلماي 
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 االق قعل ذالر ت ةر ظ ة ظةض ة آةلس ش نعيتعض أتىص  ع أت ظاينعث ظ ةت ت ذ ظاي ةنال   ب  آئتعشع بعل
  . )1(قتذرعدذذعدعن تاالق بولذص آةتمةيغانلعقعنع ظكظايالعنعث ظأزلع

ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم دذلاله ظعبن دعن ظاب ك، نافعظ ام مالع ة ظعم ذ هةقت ب
كىزمةسلعك ظىحىن قةسةم ظعحكةن بولسا، تأت ظأتبعر آعشع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت : قعلعدذ

عمذ     ةن بولعس أتىص آةتك اي ظ الع (ظ ذنعث ظاي دذ ) ظ االق بولماي يعن   . (ت دعن آئ اي ظأتكةن أت ظ ذ  ) ت ظ
تاالق قعلعؤئتعشع ياآع ظذنعث جعنسعي مذناسعؤةت ) ظايالعنع(ياآع  ) ظذنعثدعن(قويذص،  عتعلعص  توخت

   .ظأتكىزىشع تةلةص قعلعنعدذ
ةت   ظعبنع جةرعر،  داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذنعث ظاتعسعنعث مذن سذهةيل ظعبنع ظةبذسالعهتعن ظ

 ظعحكةن آعشع توغرعسعدامةن ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعك ظىحىن قةسةم   : قعلعدذ
حة ظذنعثغا هئحقانداق ضذناه    عتأت ظاي ظأتىص آةتمعض  : ظذالرنعث هةممعسع . ساهابعدعن سورعدعم  12

دذ دعن . بولماي يعن     (ظان دعن آئ أتىص آةتكةن اي ظ أت ظ ةنع ت عي    ) ي ةن جعنس الع بعل دعن ظاي ظذنعث
االق ق اآع ت أتكىزىش ي عؤةت ظ ةص قعلعمذناس ؤئتعش تةل ا علع ذ قايتس ةر ظ دذ، ظةض عي (نع ةنع جعنس ي

دذ الع تاالق بولذص آةتمةي االق . مذناسعؤةت ظأتكىزسة ظاي العنع ت ظةضةر ظذ قايتماسلعقنع خالعسا ظاي
  .دئدع ،تعدذقعلعؤئ

رةزعيةلالهذ ظةنهذم   ردا، ظاظعشة، ظعبنع ظأمةر ؤة ظعبنع ظاباس           ةسمان، ظةلع، ظةبذد   وبذ ظأمةر، ظ  
د،         ةزعز، مذجاهع ع ظابدذلظ ةر ظعبن ةييةب، ظأم ع مذس ةظعد ظعبن ان، س ةت قعلعنغ ذ رعؤاي قاتارلعقالردعنم

ة يذقعر     ذ هةقت ذ ب عم قاتارلعقالرم ةظب ؤة قاس ع آ ةد ظعبن اؤذس، مذهةمم ة ظوخشاش ت ان  عدعكعلةرض باي
   .قعلدع

 * * * * * * *  
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 آىنعضة ظةضةر ظذالر اهللا غا، ظاخعرةت. تاالق قعلعنغان ظايالالر ظىح هةيز ظأتكىحة ظعددةت تذتعدذ

اآع هةيزنع (ظعشعنعدعكةن، بةححعدانلعرعدعكع اهللا ياراتقان نةرسعنع  العنع ي ةنع ب يوشذرذشع ) ي
ذالرنع  دذرذس ظةمةس، ظذالرنعث ظةرلعرع ظةضةر ظةصلعشعص قئلعشنع خالعسا، شذ مذددةت ظعحعدة ظ

رلةرنعث هةقلعرع ظاياللعرع ظىستعدة ظة. ظةث هةقلعقتذر) باشقعالرغا قارعغاندا(قايتذرذص آئلعشكة 
يةنع ظايالالر مذؤاصعق دةرعجعدة هوقذقتعن (بولغعنعدةك، ظةرلعرع ظىستعدة ظايالالرنعثمذ هةقلعرع بار 

دة مةجبذرعيةتمذ ظأتعشع آئرةك  ا مةهرع ). (بةهرعمةن بولذشع آئرةك، مذؤاصعق دةرعجع ظايالالرغ
ة  ةتلعرع ظةرلةرض داش مةجبذرعي عنع قام ذالرنعث تذرمذش رعش ؤة ظ ةنلعكتعنبئ ةر ) يىآلةنض ظةرل

  . 228هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر. اهللا غالعصتذر. ظايالالردعن بعر دةرعجة ظارتذقلذققا ظعضة

                                                 
  .آعشع ظأزلعكعدعن تاالق بولذص آئتعدذهةنةفعي مةزهعبعدة تأت ظاي ظأتىص آئتعش بعلةنال، ظةر آعشع تاالق قعلمعسعمذ ظايال ) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 363                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

  تاالق قعلعنغان ظايالنعث ظعددعتع توغرعسعدا
اهللا هةيز آأرعدعغان ظايالالرنعث ظعحعدعن ظئرع بعلةن بعر يةردة بولذص بولغاندعن آئيعن، تاالق           

ظىح هةيز ظأتىص آئتعص بولغاندعن . (ةتكةن ظايالالرنع ظىح هةيز ظأتكىحة آىتىشكة بذيرذدعقعلعنعص آ
   .خالعسا ظةرضة تةضسة بولعدذ) آئيعن

  نعدعغانلعقع توغرعسعداعهةيز ؤة صاآعزلعنعشتا ظايالالرنعث سأزعنعث قوبذل قعل
 اآع هةيزنع (بةححعدانلعرعدعكع اهللا ياراتقان نةرسعنع العنع ي ةنع ب  يوشذرذشع دذرذس )ي
ارلعق      ظةمةس بذ ظايةتنعث مةنعسعنعث شذنداق        . نع آأرسعتعدذ  ع يةنع هامعلدارلعقنع ياآع هةيزنعث ب

دعغانلعق ذما عبولع ةم ظعبنع   نع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه د، شةظبعي، هةآ ةر، مذجاهع ظعبنع ظأم
  . دعظذتةيبة، رةبعيظ ظعبنع ظةنةس، زةههاك ؤة باشقعالردعن بايان قعل

 عنعدعكةن ة ظعش اخعرةت آىنعض ا، ظ ذالر اهللا غ ةر ظ ان   ظةض ىن بولغ الالر ظىح ذ ظاي  ب
ظذالر هامعلدارمذ ياآع هةيز مذددعتع تىضعدعمذ ياآع تىضعمعدعمذ دئضةن           ( بذ ظايةت    تذرظاضاهالندذرذش
علعلةردة  دذ   ) مةس عتعص بئرع دعغانلعقعنع آأرس ا ظئلعنع أزلعرعنعث ظئتعبارغ ذالرنعث س ع. ظ ذ حىنك ، ب

. نعق بعلعشع ناتايعنئباشقعالرنعث بذ ظعشالرنع ظ. قتذرظعشالر توغرذلذق خةؤةر بئرعش ظذالرغعال تةظةللذ
ظذنعثدعن  ) ظعددةت هةققعضة ظوخشاش   (ظذالر ظعددعتعنع بالدذر توشقذزعؤئتعشنع مةقسةت قعلعص ياآع        

ويالص    ايدعالرنع ظ ةزع ص دعغان ب ة  ،آئلع ذنع آةينعض دة   ظ وزذش نعيعتع أزلعمةي يالس ان س ةقنع  ،غ  ه
  . سأزلةشكة بذيرذلدع

ظايالعنع ظىح تاالق قعلمعغان آعشعنعث ظذ ظايالع بعلةن يارعشعؤئلعشقا هةقلعق ظعكةنلعكع 
  توغرعسعدا

 ظذالرنعث ظةرلعرع ظةضةر ظةصلعشعص قئلعشنع خالعسا، شذ مذددةت ظعحعدة ظذالرنع قايتذرذص
ظايال ظأزعنعث   ) ظىح تاالق قعلعنمعغان ( يةنع ظذ قتذرظةث هةقلع) باشقعالرغا قارعغاندا (آئلعشكة 

تعكع مةقس       ذنعثغا قايتعش ث ظ ا، ظئرنع دعال بولس ددعتع ظعحع عؤةتلعرعنع  (تع عظع ث مذناس ) ظأزلعرعنع
ذر  اآع ظةسلعضة آةلتىرىش بولسا، ظذنعث ظذ ظايالغا يئنعشع هةقلعقت االق . ياخشعالش ي ةمما ظىح ت ظ

  .شع دذرذس ظةمةستذريئنع ظئرعنعث غاقعلعنغان ظايال
  ظةر ـ ظايالنعث هةق ـ هوقذقلعرع توغرعسعدا

 ظاياللعرع ظىستعدة ظةرلةرنعث هةقلعرع بولغعنعدةك، ظةرلعرع ظىستعدة ظايالالرنعثمذ هةقلعرع
ار  دة (ب عق دةرعجع رةك، مذؤاص ع آئ ةن بولذش ذقتعن بةهرعم دة هوق عق دةرعجع الالر مذؤاص ةنع ظاي ي

ةر ظىستعدة هةققع بولغعنعدةك، ظةرلةرنعثمذ               )كمةجبذرعيةتمذ ظأتعشع آئرة   يةنع ظايالالرنعث ظةرل
ار  ةققع ب تعدة ه ذالرنعث ظىس ادا   ) شذثا. (ظ ةتلعرعنع ظ ةر ظعككعسع ظأزلعرعنعث مةجبذرعي ذالرنعث ه ظ

  . قعلعشع الزعم
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن لعم، جابعرنع ام مذس ة ظعم ذ هةقت ةيغةمبةر : ب ص

سعلةر ظايالالر توغرعسعدا   «: بعسعدة مذنداق دةيدذ   ؤعدالعشعش هةججعدة سأزلعضةن خذت    االمظةلةيهعسس
دعثالر،     ةمرعثالرغا ظال دا ظ انعتع ظورنع ث ظام ذالرنع اهللا نع علةر ظ ذثالر، س االدعن قورق ةنع (اهللا تاظ ي
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، )الل قعلدعثالر  ها غا ر قعلعص بةرضةن سأزع بعلةن ظأزةثال   ظذالرنع اهللا نعث ظايالالرنع ظئلعشنع دذرذس    
سعلةرنعث ظذالرنعث ظىستعدعكع هةققعثالر ظذالر تأشةآلعرعثالرغا سعلةر يامان آأرعدعغان آعشعلةرنع             

 سعلةر يامان آأرعدعغان يامان آعشع مةيلع ظذ            غا رعثاليةنع ظذالر سعلةرنعث ظأيلعر    (يوالتماسلعقتذر  
ةر بولسذن باشلعمعسذن    اآع ظ ال بولسذن ي ذال) آعشع ظاي ةر ظ علةر   ظةض ا س ر شذ ظعشنع قعلعص سالس

ذرذثالر  ذرماي بوشراق ظ اتتعق ظ ذالرنع ق ذالرنعث . ظ ذالرنعث يهةققع) سعلةرنعث ظىستعثلةردعكع(ظ  ظ
يعم ـ آئحعكع     ـ يئمةك      دا ظعحمةك ؤة آع أز اليعقع ايذؤةتمةيظاشذر(نع ظ مذ قويم ةييارالص ) ، قعسعص ت
  .»...بئرعشتذر

عسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع  دادةييعد قذرةيشع حوث   بةهزع ظعبنع هةآةم، مذظاؤعية ظعبنع ه    
دذ ظذ ةيغةمبعرع: رعؤايةت قعلع دعرععلبعزنعث ظايال! ظع اهللا نعث ص . معزنعث بعزدعكع هةققع نئمة؟ دئ

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ت  («: ص علةرنعث ظىس ذالرنعث س ةققعىظ ام ي ) ثالردعكع ه ةن تاظ ةث ئس س
يىزعضة  ) ظذنعث (يضىزضعن، سةن     عسةث ظذنعثغعمذ آعيعم آ      يعآ ذنعثغعمذ تاظام بةرضعن، سةن آيعم       ظ

ظأيدعن باشقا يةردة ) ظذنع(، سةن )ياآع سةت ضةص قعلمعغعن(ظذرمعغعن، سةت تعل بعلةن تعللعمعغعن 
  . دةص جاؤاب بةردع» تاشالص قويمعغعن

: قعلعدذؤةآع، ظعكرعمةدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت        
ظىحىن حعرايلعق نمدةك مةنمذ ظايالعم عمةن ظايالعمنعث مةن ظىحىن حعرايلعق ياسعنعشعنع ياخشع آأرض

ةرنعث هةقلعرع بولغعنعدةك، حىنكع، اهللا    . ياسعنعشعمنع ياخشع آأرعمةن   اللعرع ظىستعدة ظةرل ظاي
جعدة هوقذقتعن بةهرعمةن يةنع ظايالالر مذؤاصعق دةرع(ظةرلعرع ظىستعدة ظايالالرنعثمذ هةقلعرع بار 

   . دةيدذ)بولذشع آئرةك، مذؤاصعق دةرعجعدة مةجبذرعيةتمذ ظأتعشع آئرةك
  ظةرلةرنعث ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا

 ة ذققا ظعض ة ظارتذقل ر دةرعج الالردعن بع ةر ظاي ةدةب           ظةرل ارعتعلعش، ظ ةنع ي ةخالق ـ  ي ظ
ةتتعكع( ةرنعث باشقذرذشع(ظورنع ) جةمعظي الالرنع ظةرل ذن )ظاي اال ـ حاقعلعرعنع خعراجةت      ؤة ، خوت ب

ارلعق                  ذغذللعنعش قات ةن ش الر بعل عدعغان ظعش ع تئض ة صايدعس ا ـ ظاخعرةتت ةش ؤة دذني ةن تةمعنل بعل
ظةرلةر ظايالالرنعث هامعيلعرعدذر، بذ       : اهللا تاظاال بذ توغرذلذق مذنداق دةيدذ     . ظارتذقحعلعققا ظعضعدذر 

عد   عنع بةزعس ذالرنعث بةزعس ث ظ ارلعق     (عن اهللا نع ش قات ا حعقع ذؤؤةت، غازاتق ىح ق ةرنع آ ةنع ظةرل ي
الالردعن ةردة ظاي ذل    )جةهةتل أز ص ةرنعث ظ دذر ؤة ظةرل ذق قعلغانلعقعدعن ةرص -ظارت اللعرعنع س  م

  . )1()قعسع ظةرلةرنعث زعممعسعضة يىآلةنضةنلعكعدعندذرعيةنع ظايالالرنعث نةص(قعلغانلعقعدعندذر 
ةن ظعش قعلغذحعدذرهئكمةت بعل. اهللا غالعصتذر يةنع ظذنعثغا ظاسعي بولغان ظذنعث بذيرذقعغا 

دذر        ع يةتكىحع قا آىح ام ظئلعش عدعن ظعنتعق ان آعش لعق قعلغ ا  . خعالص أزع قعلغ تذرغان  نظ  ؤة ظورذنالش
   .ظعشلعرعدا هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

 * * * * * * *  

                                                 
  .ث بعر قعسمعنعتةـ ظاي34سىرة نعسا ) 1(
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دعغان ( قا بولع ا يارعشعش يعن ) قايت دعن آئ دذر، ظذنعث ع قئتعم االق ظعكك ذنعنع(ت ) خوت

يةنع زذلذم قعلماي، يامان ضئصعنع قعلماي، آعشعلةرنع (حعرايلعقحة تذتذش، ياآع ياخشعلعق بعلةن 
اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعاللماسلعق خةؤصع . قويذؤئتعش الزعم) ذرمايظذنعثدعن يعراقالشت

ةر ( ة قعاللماسلعق -يةنع ياخشع ظأتةلمةسلعك، اهللا بةلضعلعضةن ظ ذقلعرعغا رعظاي  خوتذنلذق هوق
مىلىآتعن هئحقانداق  - بةرضةن مال) مةهرع ظىحىن(بولمعسعال، ظأزةثالرنعث ظاياللعرعثالرغا ) خةؤصع
ذرنةرس دذذعنع قايت ذالر . ؤئلعش دذرذس بولماي علةر ظ ةر س ةر(ظةض ةنع ظ ال-ي ث  ) ظاي نعث اهللا نع

) تاالق خئتعنع ظئلعش مةقسعتعدة(رعظاية قعاللماسلعقعدعن قورقساثالر، خوتذننعث  بةلضعلعمعلعرعضة
هللا نعث ظةنة شذالر ا. ضذناه بولمايدذ) خوتذنغا ـ يةنع ظةر(مال بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ ظعككعسعضة 

لعق قعلغذحعالر  اثالر اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعضة خعالص لعق قعلم ذنعثغا خعالص  بةلضعلعمعلعرعدذر، ظ
باشقا ظةرضة ) خوتذن(تاالق قعلسا، ) ظىح قئتعم) (يةنع خوتذنعنع(ظذنع ) ظذ(ظةضةر . 229زالعمالردذر

االق قعلغان  ذنع ت ةر ظ ع ظ دذ، آئيعنك ذنعثغا دذرذس بولماي عحة ظ يعن تةضمعض ددعتعنع (دعن آئ ظع
ذالر اهللا نعث . ، بذرذنقع ظةر بعلةن قايتا ياراشسا، ظذالرغا هئح ضذناه بولمايدذ )توشقذزذص ظةضةر ظ

دعغانلعقعنع  ة قعالالي ة رعظاي ع (بةلضعلعمعلعرعض يعن ياخش قاندعن آئ ا ياراش ةنع قايت ي
يةنع (آع، اهللا ظذنع بعلعدعغان تةسةؤؤذر قعلسا، بذ اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعدذر) ظأتةلةيدعغانلعقعنع

  .230قةؤم ظىحىن بايان قعلعدذ) ظعشنعث ظاقعؤعتعضة صةمع يئتعدعغان
تاالقنعث ظىحكة قعسقارتعلغانلعقع ؤة قايتا يانغعلع بولعدعغان ؤة يانغعلع بولمايدعغان 

  تاالقنعث بايانع توغرعسعدا
العنع ي               ىز قئتعم تاالق قعلسعمذ، ظذ ظايال      بذ ظايةت ظعسالم دعنعنعث باشلعرعدا، بعر آعشع ظاي

ذنعثغا يئن   دذردع عظعددةتنعث ظعحعدعال بولسا، ظذ آعشع ظ دعن قال دعغان ظادةتنع ظةمةل بذنداق . ؤاالالي
ىن اهللا   دعغانلعقع ظىح ان بولع ا زعي دا ظايالالرغ االقلرعنع(بولغان ذالرنعث ت قارتتع) ظ ة قعس اهللا . ظىحك

ا، صةقةت    بعرعنحع ؤة ظعككعنحع قئتعملعق تاالقت     ا يئنعشعشنع يول قويدع ؤة ظىحعنحع قئتعملعق تاالقت
دع    ان قعل دعغانلعقعنع باي انغعلع بولماي دذ    . ي داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب قا (: اهللا تاظ ا يارعشعش قايت

   .تاالق ظعككع قئتعمدذر) بولعدعغان
 ذالر اهللا . تاالق قعلعنغان ظايالالر ظىح هةيز ظأتكىحة ظعددةت تذتعدذ ةر ظ اخعرةت ظةض ا، ظ  غ

عنع  ان نةرس دعكع اهللا ياراتق عنعدعكةن، بةححعدانلعرع ة ظعش ةيزنع (آىنعض اآع ه العنع ي ةنع ب ) ي
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 دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذداؤذد ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ          يوشذرذشع دذرذس ظةمةس 
تاالق قعلعؤةتسعمذ   ئتعم   قبعر آعشع ظايالعنع ظىح      : ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    

ا (: ظاندعن اهللا ظذ هأآىمنع ظةمةلدعن قالدذرذص مذنداق دئدع       . ذنعثغا يئنعش هةققع بار ظعدع    ظ قايت
  . تاالق ظعككع قئتعمدذر) يارعشعشقا بولعدعغان

بعر آعشع ظايالعغا مةن سئنع   : ظعبنع ظةبذهاتةم، ظذرؤعنعث مذنداق دئضةنلكعنع رعؤايةت قعلعدذ      
ظايالع ظذ قانداق ظعش .  دئدع،تاالق قعلمايمةن ؤة سةن بعلةن هةرضعزمذ بعر يةردة بولمايمةنهةرضعزمذ 

دع ةن   . دئ االق قعلعم ئنع ت رع س ةي  ،ظئ ددعتعث تىض ئنعث ظع عمةن    ، س ةن يئنعش ةن بعل دا س  دةص قالغان
دا سةن بعلةن يئنعشعمةن          ( ظعشنع  بذ  ،ظاندعن يةنة تاالق قعلعمةن يةنع ظعددعتعث تىضةي دةص قالغان

ىز         اظذند. (دئدع) توختعماي قعلعمةن  ق بولذشعدا ظذ حاغدا تاالقنعث حةآلعمعسع يوق بولذص بعرآعشع ي
الع بعلةن ظايرعلعص آئتعص يئنعشااليتتع                شذنعث بعلةن هئلعقع ظايال      ) قئتعم، هةتتا معث قئتعم ظاي

ا (ظاندعن اهللا  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آئلعص ظذ ظعشنع ظذنعثغا سأزلةص بةردع              قايت
دعغان دذر) يارعشعشقا بولع االق ظعككع قئتعم ةتنع نازع ت ذ . ل قعلدعدئضةن ظاي ظعبنع جةرعرمذ ب

  . نعث مةنعسع هةققعدة يذقعرعدا سأزلةنضةنضة ظوخشاش بايان قعلدعظايةت
 اي، يةنع زذلذم قعلم(حعرايلعقحة تذتذش، ياآع ياخشعلعق بعلةن ) خوتذنعنع(ظذنعثدعن آئيعن

يةنع سةن ظايالعثنع  قويذؤئتعش الزعم) يامان ضئصعنع قعلماي، آعشعلةرنع ظذنعثدعن يعراقالشتذرماي
بعر تاالق ياآع ظعككع تاالق قعلساث، ظذ ظأزعنعث ظعددعتعنعث ظعحدعال بولعدعغان بولسا، مذناسعؤةتنع 

ؤئلعش ياآع ظذنع قويذص    رعشع ياخشعالش ؤة ظذنعثغا ياخشعلعق قعلعش نعيعتع بعلةن ظذنعث بعلةن يا      
  .  سئنعث ظعختعيارلعقعثدعدذربئرعش

ةت         ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ظ
ظذ،  ) يةنع . (بعر آعشع ظايالعنع ظعككع تاالق قعلسا، ظىحعنحع تاالقتا اهللا تاظاالدعن قورقسذن    : قعلعدذ

شعص آةتمةآحع بولسا، حعرايلعقحة     عرياآع ظذنعثدعن ظاج  . اخشع ياشعسذن ص ي ظذنع حعرايلعقحة ساقال  
  . تالعقعنع بئرعص ظذنعث هةققعدعن آعحعككعنعمذ بعر نةرسعنع تذتذص قالماي ظذنع قويعؤةتسذن

  قنع قايتذرعؤئلعشنعث دذرذس بولمايدعغانلعقع توغرعسعدارضةن تويلذبة
 ة قعاللم ة رعظاي ث بةلضعلعمعلعرعض ع اهللا نع لعق خةؤص لعك، اهللا (اس ع ظأتةلمةس ةنع ياخش ي

ةر ع-بةلضعلعضةن ظ ة قعاللماسلعق خةؤص ذقلعرعغا رعظاي ذق هوق بولمعسعال، ظأزةثالرنعث )  خوتذنل
ؤئلعش دذرذس ذمىلىآتعن هئحقانداق نةرسعنع قايتذر - بةرضةن مال) مةهرع ظىحىن(ظاياللعرعثالرغا 

دذ  تويلذقنعث هةممعسنع ياآع بةزعسعنع ظذالردعن قايتذرذص       يةنع سعلةرنعث ظذالرغا بةرضةن      بولماي
  . ظئلعؤئلعشثالر ظىحىن، ظذالرغا بئسعم ظعشلعتعشعثالر هاالل ظةمةس

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت ذالر : اهللا ب علةر ظ ةر س ةر (ظةض ةنع ظ ال -ي ث  ) ظاي ث اهللا نع نع
) ق خئتعنع ظئلعش مةقسعتعدةتاال(رعظاية قعاللماسلعقعدعن قورقساثالر، خوتذننعث  بةلضعلعمعلعرعضة

ظأز ) ظايال( يةنع ظذ ضذناه بولمايدذ) خوتذنغا -يةنع ظةر(مال بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ ظعككعسعضة 
  .رازعلعقع بعلةن تويلذقتعن بعر نةرسة بةرضةن بولسا، ظذنع ظالسا بولعدذ
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 بةرضةن تويلذقعنع قايتذرذص بئرعش شةرتع بعلةن ظايرعلعص آئتعش ؤة تويلعقعنع
  قايتذرذؤئلعش توغرعسعدا 

ال            ئلعص ظاي عص ق ذن يامانلعش ةر ـ خوت تعدعكع (ظ ث ظىس ادا ) ظأزعنع ذقلعرعنع ظ ةرنعث هوق  ظ
بعر ظأيدة ياشاش مذمكعنحعلعكع قالمعغان دةرعجعدة ظئرعنع يامان         قعلمايدعغان، ظذنعث ظئرع بعلةن      

ةرنعث تويل  ذ ظ ذنعثغذآأرىص قالغان بولسا، ظ ذرذص بةرسة، ظ دذقعنع قايت ذناه بولماي داق ض . ا هئحقان
بذنعث بعلةن ظايال آعشع تاالق . ظةرضعمذ تويلذقنع قايتذرؤالغانلعقع ظىحىن هئحقانداق ضذناه بولمايدذ

اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعاللماسلعق خةؤصع : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. بولذص آئتعدذ
ةر يةنع ياخشع ظأتةلمةسلعك، اهللا بةلضعلع ( ة قعاللماسلعق - ضةن ظ ذقلعرعغا رعظاي  خوتذنلذق هوق

مىلىآتعن هئحقانداق  - بةرضةن مال) مةهرع ظىحىن(بولمعسعال، ظأزةثالرنعث ظاياللعرعثالرغا ) خةؤصع
  . ؤئلعش دذرذس بولمايدذذنةرسعنع قايتذر

داق سةؤةبسعز   ال آعشعنعث هئحقان ةمما ظاي ايرعلعص آئت  (ظ ةن ظ ةر آعشع بعل ذ ظ ةنع ظ عشكة ي
ورذص  وق ت داق سةؤةب ي رعص  ظ) هئحقان ذرذص بئ ذقنع قايت ا يولدعشعذنعثغا تويل العقعنع سورعس دعن ت

قايسع بعر ظايال ظئرعدعن   «: بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ    .  توغرا ظةمةستذر  )بذ(
  . »سةؤةبسعز تالعقعنع سورسا، ظذ ظايالغا جةننةتنعث صذرعقع هارامدذر

ع ج ع   ظعبن ة بعنت الع هةبعب ذنعث ظاي عماس ؤة ظ ع ش ةيس ظعبن ع ق ابعت ظعبن ةت س ذ ظاي ةرعر ب
  . ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي ظعبنع سةلذل توغرعسعدا حىشكةن دئدع

هةبعبة  : ظعمام مالعك، هةبعبة بعنتع سةهل ظةنسارعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ               
نع    ع شعماس ةيس ظعبن ع ق ابعت ظعبن ةهل، س ع س االم   بعنت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص الع ظع ر (ث ظاي بع

ع ا حعق ) آىن دات نامعزعغ دابام ىن قان ةهل   -، ت ع س ة بعنت عدا هةبعب عكع  نعث قاراثغذس ث ظعش  ظأزعنع
ظع اهللا نعث   : ظذ . دئدع » بذ آعم؟   «: رغانلعقعنع آأردع، ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم        ذظالدعدا ت  

ة بعنتع سةهل  ! صةيغةمبعرع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدعمةن هةبعب دعثعز«: ص . دئدع» ؟نئمة بول
ذ دعن ظ ةن  : ظان ةيعس بعل دة تورذشعمنعث مذمكعنحعلعكع قالمعدع (مئنعث سابعت ظعبنع ق ر ظأي  ،)بع

دع ةيعس . دئ ع ق ابعت ظعبن دعن س ا(ظان االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع) ص ةيغةمبةر . آةل ص
.  دئدع »لعك ضةصنعث هةممعنع قعلدع عنتع سةهل دئيعشكة تئضعش هةبعبة ب «: ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا 

.  دئدع،ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع ظذنعث ماثا بةرضةن تويلذقعنعث هةممعسع قئشعمدا بار: ظاندعن هةبعبة
االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة (ص ةنعث ظئرعض دعن «): هةبعب ذقنع(ظذنعث الغعن ) تويل ذثغا ظ دع» قول . دئ

ا  . ؤالدعذويلذقنع قايتذر دعن ظذ ظذنعثدعن ت   ظان يةنع  ( ظانعسعنعث قئشعغا آةتتع    -هةبعبة ظأزعنث ظات
  ). شعص آةتتععظذ ظعككعسع ظاجر

ذخارع، ظع ام ب اسنبظعم ذماع ظابب ذ ظةنه دذ   رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : نعث مذن
 نعث ظع اهللا: عغا آئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنسابعت ظعبنع قةيعس ظعبنع شعماسنعث ظايالع

ةيغةمبعرع ع   ! ص ذنع دعن ةن ظ ةتتعن ظةيعبلعم  م ةخالقع جةه اآع ظ ةن،ي ذرلذقنع   ةيم المدا آذص ئكعن ظعس  ل
) تويلذقعثعز ظىحىن بةرضةن خورمذلذق    (ظذنعث  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئدع،)1(يامان آأرعمةن 

                                                 
  . يةنع مةن يامان آأرىص قالغاندعن آئيعن ظعسالمدا تةلةص قعلعنغان بويعحة ظذنعث خعزمعتعنع قعاللمايمةن) 1(
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عز  ذرذص بئرةمس ع قايت دع» بئغعن ذ.دئ دع : ظ اقول دئ ةيغة.  م ة ص االم ظئرعض اغنع «: مبةر ظةلةيهعسس ب
  .  دئدع»قوبذل قعلص، ظذنعث خئتعنع بةرضعن

  تويلذقنع قايتذرذص بئرعص خئتعنع ظالغان ظايالنعث ظعددعتع توغرعسعدا
ةفرانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ظذ : تعرمعزع، رةبعيظع بعنتع مذظةؤؤعز ظعبنع ظ

ظئرعضة تويلذقنع قايتذرذص بئرعص     (ةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا     صةيغةمبةر ظ  ) رةبعيظ دئضةن ظايال    (
ظاندعن ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر هةيز آأرىش بعلةنال     . خئتعنع ظالغان ظعدع  ) ظذنعث ظورنعغا 

ذيرذدع   قا ب ددةتتعن حعقعش أت  . ( ظع ةمما ت ةب ظ أز مةزه ث آ ال     ظعماملعرعنع ذ ظاي ة، ظ ع بويعح قارعش
  ).ةيز آأرىش بعلةن حعقعدذظعددعتعدعن ظىح ه

  اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعدعن حعقعص آئتعشنعث زذلذم ظعكةنلعكع توغرعسعدا
 ظةنة شذالر اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعدذر، ظذنعثغا خعالصلعق قعلماثالر اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعضة

ذحعالر  لعق قعلغ الردذر خعالص ال     زالعم ذ ظعش ةن ب ذص بئرعلض ول قوي ة ي ةنع سعلةرض ث ي ر اهللا نع
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . خعالصلعق قعلماثالر) بذ بةلضعلعمعلةرضة(سعلةر . بةلضعلعمعلعرعدذر

ةن   داق دئض ذنلعغان (اهللا «: مذن ةردع   ) نذرغ علةص ب علعمعلةرنع بةلض لعق    . بةلض ذنعثغا خعالص علةر ظ س
) نذرغذنلعغان (ظذ  . غا سةل قارعماثالر  سعلةر ظذنعث. صةرزلةرنع بئكعتتع ) نذرغذنلعغان(اهللا  . قعلماثالر

اهللا ظذنتذص قالغانلعقتعن ظةمةس، بةلكع سعلةرضة . ص قالماثالرعسعلةر ظذنع قعل. ظعشالرنع هارام قعلدع
يةنع ظذ نةرسعلةرنع    (بايان قعلمعدع   ) هأآمعنع(نةرسعلةرنعث  ) نذرغذنلعغان(رةهمةت قعلغانلعقعتعن   
  . »ذ نةرسعلةر توغرعسعدا سوظال سورعماثالرسعلةر ظ). هاالل ياآع هارام دئمعدع

  بعراقال ظىح تاالق قعلعشنعث هاراملعقع توغرعسعدا
االق ظعككع قئتعمدذر ) قايتا يارعشعشقا بولعدعغان (يذقعرعدعكع    دئضةن ظايةت بعر سأز         ت

عؤايةت   رنةسةظعظذنعث هارام ظعكةنلعكعنع . كعنع بعلدىرعدذعم ظعكةنلابعلةن ظىح تاالق قعلعشنعث هار   
دنعث ه    ع لةبع ذد ظعبن ان مةهم دذ  ةقعلغ قا بولع عدعنمذ آأرىؤئلعش دذ  . دعس داق دةي ذ مذن ةيغةمبةر  : ظ ص

دة    ةؤةر يةتكةن ذق خ انلعقع توغرذل االق قعلغ ىح ت العنع ظ عنعث ظاي ر آعش االمغا بع ظةلةيهعسس
ذص   ة قوص ان هالةتت ةن ظو     «: ظاححعقالنغ ابع بعل ث آعت اممذ اهللا نع ثالردا تذرس ةن ظعحع علةنيم ر عشامس

دا آأر     ( ذقنعث ظورنع ذرظاننع ظويذنح ابع ق علةر اهللا نعث آعت ام س ات تذرس ةن هاي ةنع م علةرةي  »)؟مس
العنع ظىح تاالق قعلغان   (ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع مةن ظذنع    : رذصذبعر آعشع ظورنعدعن ت   . دئدع  ظاي

  ...ظألتىرىؤةتمةيمذ؟ دئدع) آعشعنع
  ظةمةسلعكع توغرعسعدا  يارعشعشنعث دذرذسظىحعنحع تاالقتعن آئيعن ظايالع بعلةن

 ةر ذ(ظةض ذنع ) ظ ذنعنع(ظ ةنع خوت تعم) (ي ىح قئ االق قعلسا، ) ظ ذن(ت ة ) خوت قا ظةرض باش
 يةنع بعرآعشع ظايالعنع بعرعنحع قئتعم ؤة ظعككعنحع قئتعم          تةضمعضعحة ظذنعثغا دذرذس بولمايدذ 

االق قعلغ   تعم ت يعن ظىحعنحع قئ دعن آئ االق قعلعص بولغان ذنعثغا  ت ةن ظ ال هةقعقةت ذ ظاي ان بولسا، ظ
هةقعقعي نعكاهالص ظئلعص ظذنع  يةنع ظذ باشقا بعر ظةر باشقا ظةرضة تةضمعضعحة. هارام بولذص آئتعدذ

ظةضةر ظذنع بعرآعشع . رعضة هاالل بولمايدذئظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضعحة بذرذنقع ظ
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 ةاسعؤةت ظأتكىزضةن بولسعمذ ظذ يةنعص ظذنعث بعلةن جعنسعي مذننعكاهالص ظالماي قذل قعلعص سئتعؤئل
  . )1(بذرذنقع ظئرعضة هاالل بولمايدذ

كةن بولسا، ظذ آعشع ظذنعث        ض تة) بعر آعشعضة   (قعي نعكاه بعلةن      هةقع ) ظايال(شذنعثدةك ظذ   
 )ظايال  (ظذ ) ظذ ظايال ظذ ظةردعن ظايرعلعص آةتكةن بولسا         (يالبعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضة   
  . يةنة بذرذنقع ظئرعضة هاالل بولمايدذ

بعر : بذ هةقتة ظعمام مذسلعم ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ذنع ظىح قئتعم تاالق قعلعؤةتكةندعن   بعر ظايالنع ظئلعص ظاندعن ظ    : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن آعشع  

ذ  يعن، ظ ال(آئ ر ) ظاي قا بع ذرذن   باش تعن ب ص، جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش وي قعلع ةن ت آعشع بعل
صةيغةمبةر  . ظايرعلعص آةتكةن بولسا، ظذ ظايال ظأزعنعث بذرذنقع ظئرعضة هاالل بوالمدذ؟ دةص سورعدع               

ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضعحة، بذرذنقع          ظذنعث ظعككعنحع ظئرع     «: ظةلةيهعسساالم
   .دةص جاؤاب بةردع» ذظئرعضة هاالل بولمايد

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ةد، ظاظعش ام ظةهم ةن ؤة : ظعم م
ةآرع  دذق   ظةبذب دا ظع االمنعث يئنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعث يئن. (ص اعظ عدعكع  ) غ ذرةيز قةبعلعس ق

ظاندعن مئنع . كةن ظعدع قعلعؤةتتاالق بعراقال ظىحرذفاظع مئنع :  مذنداق دئدعآعرعصرذفاظعنعث ظايالع 
ةير نعكاه   ع زذب دذراهمان ظعبن دع ظاب ا ظال ث   . عغ ع آئيعمعنع عي ظةزاس ذنعث جعنس اش  ئ صظ ة ظوخش شعض

ا  . ()2(شعنع تذتتعئ دةص آعيعمنعث بعر ص   ،ظعكةن خالعد ظعبنع سةظعد ظعبنع ظاسقا رذخسةت       ) بذ ؤاقعتت
ذراتتع    دا ت عك ظالدع ةي ظعش ةظعد  . بئرعلم ع س د ظعبن ع:خالع ةآرع ظ ذ !  ظةبذب ذننع(ب ةيغةمبةر ) خوت ص

مبةر ظةلةيهعسساالم  صةيغة . دئدع ؟ ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدا بذنداق سأزلةرنع قعلعشتعن توسمامسةن     
شعشنع  عرذفاظع بعلةن يار   ) بذرذنقع ظئرعثعز   (سعز   «): هئلعقع ظايالغا  (لىص قويذص   ىصعسسعثثعدة آ 

عز دةك تذرعس عز . خااليدعغان ع ظئرع(س ثآئيعنك علعنع، ) ثعزنع ز(هةس ع ظئرعثع عزنعث ) آئيعنك س
ارعلعقعثالردا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتىلمعضعحة    (هةسعلعثعزنع تئتعمعغذحة   سعزنعث بذرذنقع   ) يةنع ظ

دذ   عثعز دذرذس بولماي ةن يارعشعؤئلعش ز بعل دع» ظئرعثع ام   . دئ ذخارع ؤة ظعم ام ب نع ظعم ذ هةدعس ب
  .رعؤايةت قعلدعمذسلعم قاتارلعقالرمذ يذقعرعقعغا ظوخشاش 

قعرعص بئرعش ظىحىن ظذنع ؤاقعتلعق ظالغان آعشعضة ؤة اشقا بعر آعشعنعث ظايالعغا يول حعب
ظايالعغا يول تئصش ظىحىن ظايالعنع باشقا بعر آعشعضة ظئلعص بةرضةن آعشعضة لةنةت 

  بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
زعقعشع ععثغا حعن قةلبعدعن قع بولسا، ظذنظةسلعدة بعر ظةرآعشع بعر ظايال بعلةن توي قعلماقح

ةت قعلعش   ة ياشاشنع نعي ى بعلل ةن مةثض ذنعث بعل معؤة ظ ذرذنقع   .  الزع ع ب دا نعيعت وي قعلغان ةر ت ظةض
ا بذ هةدعسل              .  ؤة لةنةت ظوقذلغان آعشعدذر   ن ظةيعبلةنضة ةردةظئرعضة يول حعقعرعص بئرعش بولسا، مان

                                                 
ذجايعنع     ) 1( ث خ ذ ظايالنع ع ظ ذ آعش ا، ظ ئتعؤالغان بولس ىتىنلةي س النع ص ر ظاي ع بع ابلعنعدذبعرآعش عؤةت   . هئس عي مذناس عز جعنس ةن نعكاهس ال بعل ذ ظاي ظ

دذ    ئتعؤالماقحع                 . ظأتكىزىشع دذرذس بولع ىتىنلةي س النع ص ر ظاي ر آعشع بع ةمما بع ةس، ظ ذد ظةم دا مةؤج ازعرقع زامان ذ ه اآع ظعككع      ،ب ايلعقع ي ر ظ ذنعث بع  ظ
ذلع                    ذنعث ق ذ، ظ ا ظ ئتعؤالغان بولس ع س رةر يعللعقعن ابالنمايدذ ظايلعقعنع ؤة ياآع بع ع   . هئس ذ آعش ةم ظ عؤةت       نعثه عز جعنسعي مذناس ةن نعكاهس ال بعل ذ ظاي  ظ

  . بولمايدذعضعمذ شىظأتكىز
ظعكةن دئمةآحع) 2( ز  ظاجع ظذ جعنسعي مذناسعؤةتتة   .يةنع 
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 ظىحىن ظالعدعغانلعقعنع رعضة يول حقعرعص بئرعشبذرذنقع ظئظةضةر نعكاه قعلغاندا ظأزعنعث ظذ ظايالنع  
  .  قارعشعحة ظذ نعكاه، نعكاه بولمايدذ- آأصعنحة ظالعمالرنعث آأز ،ظوحذق دئسة

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن ةد، ظاب ام ظةهم االم  : ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ة ( علةرنعث بةدعنعض ة ؤة    ) آعش ة حةآكىحعض ر نةرس ةبةدعنع(بع اح     ) ض ة، ح ة حةآتىرضىحعض ر نةرس بع

يول حعقعرعص بةرضىحعضة  ) آعشعلةرنعث ظاياللعرعنع ؤاقعتلعق نعكاهالص (ظذلعغذحعغا ؤة ظذالتقذحعغا،    
 ظالغذحعغا ؤة جازانة بةرضىحعضة    ةيول تاصقذحعغا، جازان  ) الص بئرعص ظاياللعرعنع باشقعالرغا نعكاه  (ؤة  

  . لةنةت ظئيتتع
داق  اآعم، نافعظنعث مذن دذ ه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا   :  دئض ةرنعث يئنعغ ع ظأم ر آعشع ظعبن بع

النع ظذنعث بعلةن هةقعقعي ظأي تذتذش                   : ثدعنعآئلعص ظذن  بعر ظادةم ظئرع ظىح تاالق قعلعؤةتكةن ظاي
ا،        ان بولس ىن ظالغ رعش ظىح رعص بئ ول حعقع ة ي ذرذنقع ظئرعض تعن، ب ىن بولماس ان  (ظىح ع ظالغ آئيعنك

ظذ  : ظعبنع ظأمةر. بذرذنقع ظئرعضة هاالل بوالمدذ؟ دةص سورعدع  ) غاندعن آئيعن آعشعدعن ظايرعلعص بول  
ةن ظالسا   ذنعثغا ظوخشاش نعكاه بعل ذرذنقع ظئرعضة (ب ال ب ذ ظاي ذ ظعشنع  ) ظ ز ب دذ، بع هاالل بولماي

  . دئدع،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا زعنا دةص سانايتتذق
ذزجا    ةيبة، ج ع ظةبذش ةآرع ظعبن ةيس     ظةبذب رةم، قذب ةآرع، ظةس انع ؤة ظةبذب ةربعل آئرعم نعي، ه

) ث ظايالعغاعآعشعن(ظأمةر مئنعث يئنعمغا  : ظعبنع جابعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   
رعص بةرضىحع ول حعقع ا  ي ذ ظعككعسعنع حالم ئلعص قالسا، ظ ول حعقارغذحع آ ةن - ؤة ي  آئسةك قعلعم

   . دئدع)عنع بئرعمةنيةنع ظذ ظعككعسعضة زعنانعث جازاس(
 ظأزعنعث بذرذنقع ظئرعضة قانداق حاغدا هاالل بولعدعغانلعقع نعثظىح تاالق قعلعنغان ظايال

  توغرعسعدا
 يعن دعن آئ االق قعلغان ذنع ت ةر ظ ع ظ ةنع آئيعنك ان  ( ي ةن ظالغ اه بعل ةقعقعي نعك ذنع ه ) ظ

عي مذنا     ةن جعنس ذنعث بعل رع ظ ع ظئ دعن   ظعككعنح أتكىزىص بولغان عؤةت ظ ين  س ة   آئع االق قعلعؤةتس ت
)بذرذنقع ظةر بعلةن قايتا ياراشسا، ظذالرغا هئح ضذناه بولمايدذ)ظعددعتعنع توشقذزذص ،  يةنع ظايال

دعغانلعقعنع بعلةن بذرذنقع ظئرع   ا (ظةضةر ظذالر اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعالالي ةنع قايت ي
ياخشعلعقحة ) ظذ ظعككعسع( يةنع تةسةؤؤذر قعلسا) ياراشقاندعن آئيعن ياخشع ظأتةلةيدعغانلعقعنع

ظذ (ظةضةر : بذ ظايةتنعث مةنعسع توغرعسعدا مذجاهعد مذنداق دةيدذ. ياشعسا، دئضةنلعكعنع آأرسعتعدذ
ع اه ) ظعككعس ث نعك اه دةص  ظأزلعرنع ةقعقعي نعك اعنع ه دذ ظويلعس ةنلعك بولع ث .  دئض ذ اهللا نع ب

علعمعلعرعدذرآع ةنع اهللا نعث ش بةلض دذر ي ذنعث هأآىملعرع دعغان . ةرعظةتلعرع ؤة ظ ذنع بعلع اهللا ظ
   .يةنع روشةنلةشتىرىص بئرعدذ قةؤم ظىحىن بايان قعلعدذ) يةنع ظعشنعث ظاقعؤعتعضة صةمع يئتعدعغان(

 * * * * * * *  
 # sŒÎ) uρ ãΛ äø) ¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9 $# zøó n= t6sù £ßγ n= y_ r&  ∅ èδθä3Å¡øΒ r' sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& £èδθãm Îh |  7∃ρã ÷è oÿÏ3 4 Ÿω uρ 
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سعلةر ظايالالرنع تاالق قعلغان بولساثالر، ظذالرنعث ظعددعتع توشاي دةص قالغان بولسا، ظذالر 

ة يارعشعص،  ةن حعرايلعقح اهعثالردا(بعل ذالرنع نعك ذالرنع ياخشعلع ) ظ اآع ظ ذثالر، ي ةن تذت ق بعل
ذؤالماثالر  ذالرنع تذت ةتكىزىص ظ ان ي عتعدة زعي ذم قعلعش مةقس ذؤئتعثالر، زذل ذنداق . قوي آعمكع ش

يةنع آعمكع حعرايلعقحة ظأي تذتذش نعيعتع بعلةن ظةمةس، بةلكع ظعددعتعنع ظذزارتعص (قعلعدعكةن 
ذم قعلغان )زذلذم قعلعش نعيعتعدة خوتذنع بعلةن يارعشعدعكةن  اهللا نعث . بولعدذ ، ظأزعضة ظأزع زذل

يةنع اهللا نعث ظةهكاملعرعنع خعالصلعق قعلعش يولع بعلةن مةسخعرة (ظايةتلعرعنع آىلكة قعلعؤالماثالر 
نةسعهةت قعلعش ظىحىن نازعل  - ، اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ؤة سعلةرضة ؤةز )قعلماثالر

ةهكامالرنع (قعلغان آعتابنع، هئكمعتعنع  ةنع آعتابعدعكع ظ ةقؤادارلعق ي ) ي ا ت اد ظئتعثالر، اهللا غ
  .231بعلعثالرآع، اهللا هةر نةرسعنع بعلضىحعدذر. قعلعثالر

  تاالق قعلعنغان ظايالغا ياخشع مذظامعلة قعلعش توغرعسعدا
االق      الع ظعددعتعدعن    نعاهللا، ظةرلةردعن بعرسع ظايالعنع ظذنعث بعلةن يارعشااليدعغان ت  قعلسا، ظاي

ة ص بولغعح اظايالع حعقع ذيرذغ قا ب ة قعلعش ع مذظامعل عرع . دع ياخش تعن ظعلض ددعتع توشذش ةنع ظع ي
ةقعقعي          ع ؤة ه ئلعص آئلعش ذؤاهحع ظ عؤالغانلعقعغا ض ةن يئنعش ذنعث بعل ا، ظ عؤالماقحع بولس يئنعش

تعن حعقعص بولغعحة ظذنع ظأيعدة      تظةضةر يئنعشمايدعغان بولسا، ظعددة     . ياشاشنع نعيةت قعلعشع الزعم   
اقالص  دع(س يعن  ظعددعتع دعن آئ ص بولغان ذص بئرعشع    ) ن حعقع ة قوي ماي حعرايلعقح ماي، ظذرذش تعلالش
   .)1(الزعم
رزذلذم قعلعش مةقسعتعدة زعيان يةتكىزىص ظذالرنع تذتذؤالماثال بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة 

ذقاتعل    يظ، م اك، رةبع ةتادة، زةهه د مةسرذق، هةسةن، ق ذما، مذجاهع اس رةزعيةلالهذ ظةنه  ظعبنع ظابب
تىضةي دةص  ظذنعث ظعددعتع  عص،  قعلقبعر آعشع ظايالعنع تاال: ظعبنع هةييان ؤة باشقعالر مذنداق دئدع 

يةنة ظذنع (قالغاندا زعيان يةتكىزىش مةقسعتع بعلةن ظذ ظايالنع باشقا بعرسعضة آئتعص قالمعسذن دةص         
ظذ بذ   (تاالق قعالتتع   ظعددةت تذتذش ؤاقتعنع تئخعمذ ظذزارتعش ظىحىن ظذنع يةنة               ) نعكاهعغا ظئلعص  

ظاندعن اهللا ظذالرنع بذ ظعشتعن توستع ؤة ظذالرنع ظاضاهالندذرذص مذنداق ). ظعشنع قايتا ـ قايتا قعالتتع 
، ظأزعضة ظأزع )بةلكع ظعددعتعنع ظذزارتعص زذلذم قعلعش نعيعتعدة خوتذنع بعلةن يارعشعدعكةن: دئدع

ارقعلعق ظأزعضة      يةنع اهللا تاظاالنعث بذيرزذلذم قعلغان بولعدذ ذم   ـذقعغا خعالصلعق قعلعش ظ  ظأزع زذل
  .قعلغان بولعدذ
 يةنع اهللا نعث ظةهكاملعرعنع خعالصلعق قعلعش يولع (اهللا نعث ظايةتلعرعنع آىلكة قعلعؤالماثالر

اثالر  خعرة قعلم ةن مةس داق        )بعل انعث مذن ةرعر ظةبذمذس ع ج دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

                                                 
ال                ) 1( ذ ظاي دذ ؤة ظ دة تذتع ددعتعنع ظئرعنعث ظأيع ال آعشع ظع ان ظاي االق قعلعنمعغ ىح ت ة ظ أآمع بويعح ة    ظةسلع ظعسالمنعث ه دعن حعقعص بولغعح  ظعددعتع

نع              ر ظعش داق بع ةر قان دعغان ه ا قعلعنماي ات ظايالالرغ اش ي ا ظوخش اق قعلغانغ ةن حاقح ع بعل نعش نعيعت ا، يئ اقحع بولس رع يئنعؤالم ذرذنقع  قعظئ ا، ب لس
دذ   نعص قالع ة يئ اهلعق هالعتعض دة تذ  . نعك ث ظأيع ددةتنع ظئرعنع د   تذظع ذ جةريان رع، مذش دعن بع ذنعث هئكمةتلعرع أزدة   ش عنع آ ار يئنعشعؤئلعش ال ب ا ظام

  .شذثا بذيةردة ظعددةتتعن حعقعص بولغاندعن آئيعن ظذنع حعرايلعقحة قويذص بئرعش دةص آةلدع. تذتقاندذر
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ظاندعن  . ظةشظةرعلعك آعشعلةرضة ظاححعقالندع      صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم : ةت قعلعدذ دئضةنلعكعنع رعؤاي 
دع   داق دئ ئلعص مذن ا آ ا ظةبذمذس ذنعث يئنعغ ةيغةمبعرع : ظ ث ص ع اهللا نع ة !ظ ةن ظةشظةرعلعكلةرض  س

دع ذ؟ دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ظاححعقلعدعثم رعثالر «: ص علةرنعث بع العمنع(س دعم ) ظاي االق قعل ت
بذ مذسذلمانالرنعث تالعقع ظةمةس، ظذنعث هةيز آأرعشعدعن ظعلضعرع تاالق . يئنعشتعم دةيدذ) عنظاند(

العنع (بولسا  ظذ   : مةسرذق مذنداق دئدع     .  دئدع )1(»قعلعثالر ظذنعث ؤاقتع ظةمةس حاغدا تاالق      ) ظاي
ارقعلعق ظذنع تاالق قعلعش ؤة ظذنعثغا يئنعشع           قعلعدعغان ؤة     ظايالغا  ،ص ظذنعث ظعددعتعنع ظذزارتع   ظ

  . زعيان يةتكىزعدعغان آعشع
 يةنع اهللا نعث ظةهكاملعرعنع خعالصلعق قعلعش يولع (اهللا نعث ظايةتلعرعنع آىلكة قعلعؤالماثالر

 بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة هةسةن، قةتادة، ظةتا خذراسانعي، رةبعيظ ؤة )بعلةن مةسخعرة قعلماثالر
تاالق قعلعص بولذص ظويناشقان     ) ظايالعنع(ظذ بولسا   : نداق دةيدذ مذقاتعل ظعبنع هةييان قاتارلعقالر مذ    

ظئلعص بولذص ظويناشقان ظعدعم دةيدعغان آعشع        ) خوتذن (ظازاد قعلعؤئتعص ياآع      ) قذل(ظعدعم، ياآع   
دع ة      . ظع عمذ ظةمةلعيةتت ان بولس ةرحة حاقحاق قعلغ ذ، ض ذ ظعشالردا، ظ ارقعلعق ب ةت ظ ذ ظاي اال ب اهللا تاظ

  . ن حعققان سأز بويعحة هأآىم قعلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلدعغعزعدعئظذنعث ظ
نةسعهةت قعلعش ظىحىن نازعل قعلغان - اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ؤة سعلةرضة ؤةز 

 يةنع اهللا نعث سعلةرضة صةيغةمبةر ياد ظئتعثالر) يةنع آعتابعدعكع ظةهكامالرنع(آعتابنع، هئكمعتعنع 
  . نئمعتعنع ظةسلةثالرعدةكرا يول ؤة ظوحذق صاآعتالر بعلةن ظةؤةتعص بةرضةنلعكظةلةيهعسساالمنع توغ

 سعلةرضة ؤةز نةسعهةت قعلعش        يةنع سعلةرنع بذيرذيدذ، توسايدذ ؤة سعلةرنعث حةآلةنضةن
اهالندذرعدذ      علةرنع ظاض ىن س انلعقعثالر ظىح الرنع قعلغ ان     . ظعش علةر قعلمعغ ان ؤة س علةر قعلغ س

  . غا تةقؤادارلعق قعلعثالراهللا نةرسعلةردة 
 ىحعدذر عنع بعلض ةر نةرس ع، اهللا ه ةنع سعلةرنعث يوشذرذن       بعلعثالرآ ان اظاشكارـ  ي  قعلغ

بذ ظعشالرغا ظاساسةن سعلةرضة       . شذرذن بولمايدذ وثغا ي ظعشلعرعثالردعن آعحعككعنعمذ بعر نةرسة ظذنع    
  . جازا ياآع مذآاصات بئرعدذ

 * * * * * * *  
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دة بويعحة  ذالرنعث ظعددعتع توشقان ؤة قاظع ذص، ظ االق قعلغان بول الالرنع ت ظةضةر سعلةر ظاي

بذنعث بعلةن، . ظئرع بعلةن صىتىشكةن بولسا، ظذالرنع نعكاهلعنعشتعن توسماثالر) تةضمةآحع بولغان(
 - يةنع ؤةز( ظعمان آةلتىرضةنلةرضة نةسعهةت قعلعنعدذ، بذ ظعحعثالردعن اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة

اآتذر، )نةسعهةت ظئلعش، اهللا نعث ظةمرعلعرعنع تذتذش  ايدعلعقتذر ؤة ظةث ص ، سعلةر ظىحىن ظةث ص

                                                 
 . راص آئتعدذعظةضةر هةيز آأرضةندعن آئيعن تاالق قعلسا، ظذ ظايالنعث ظعددةت تذتعدعغان ؤاقتع ظذز) 1(
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ةنلعكعنع ( ايدعلعق ظعك ةث ص ةر ظ ة نئمعل دعن سعلةرض ةرعظةت ظةهكاملعرع علةر ) ش دذ، س اهللا بعلع
  .232بعلمةيسعلةر

ظايال ظأزعنعث بذرذنقع ظئرع بعلةن ظذ ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان آعشعلةرنعث بعر ظايالغا 
   توغرعسعداعتوسعماسلعقظذنع قايتا يارعشعؤالماقحع بولغاندا 

: ظةلع ظعبنع تةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
، ظاندعن ظايالعنعث ظعددعتع تىضةص، ظذنعث ظذ      االق قعلغانبذ ظايةت ظايالعنع بعر تاالق ياآع ظعككع ت      

ظايال بعلةن ياراشقذسع آئلعص قالغان ظايالعمذ شذنع خاالص قالغان، ظاندعن ظذ ظايالغا ظعضعدارحعلعق           
كةن        عدا حىش قانلعقع توغرعس تعن توس النع يارعشعش ذ ظاي علةر ظ دعغان آعش ا   . قعلع دعن اهللا ظايالغ ظان

. نعث ظأز ظئرع بعلةن يارعشعشعدعن توسذشنع حةآلعدع         غان آعشعلةرنع ظذ ظايال   عق قعلعدع ظعضعدارحعل
دع       ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي دةك دئض ذمانعث يذقعرعدعكع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةم ظعبن ذ ه . ظةؤفعيم

   .باشقعالرمذ شذنداق رعؤايةت قعلدع
س بولمايدعغانلعقع ظايالغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان بعر آعشع بولمعسا، نعكاهنعث دذرذ

  توغرعسعدا
ةت ذ ظاي دعغانلعقعنعث دةلعلع ب ة بئرةلمةي أزعنع ظةرض ال آعشعنعث ظ رعش  . دذر ظاي ة بئ ذنع ظةرض ظ

بذ هةقتة هةدعستة مذنداق        . بولعدعغان بعرآعشع بولذشع الزعم       ) ؤةلعي (ظىحىن حوقذم ظذنعثغا ظعضة     
دع ع،  «: دةص آةل ذن آعش ذن  خوت ة بةرمعس عنع ظةرض ذن آعش ذن آعشع  خ.خوت ة   وت أزع ظةرض أزعنع ظ ، ظ
:  مذنداق دئيعلضةنيةنة. »شةآسعز ظأزعنع ظأزع ظةرضة بئرعدعغان خوتذن، بذزذق خوتذندذر. بةرمعسذن

ل ضذؤاهحع بولمعسا، قعلغان    ظايالغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان ظةقعللعق بعر آعشع ؤة ظعككع ظادع     «
  .» نعكاه هئسابالنمايدذنعكاه
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  سةؤةبع توغرعسعدابذ ظايةتنعث حىشىش 
ار    ع يةس ةل ظعبن ةت مةظق ذ ظاي ان دةص      ب ل بولغ عدا نازع ذنعث هةمشعرعسع توغرعس ةزعنع ؤة ظ م

عبنع يةسارنعث مةظقةل ظ: مذنداق دئضةن هةققعدة   عظعمام بذخارع بذ ظايةتنعث مةنعس    . رعؤايةت قعلعندع 
ظذنعث بعلةن ياراشماي آئيعن ظاندعن ظذنعث ظعددعتع تىضعضعحة . هةمشعرعسعنع ظئرع تاالق قعلعؤئتعدذ

ظةضةر سعلةر ظايالالرنع : شذنعث بعلةن. عدعبذنعثغا مةظقةل قوشذلم. ظذنعث بعلةن ياراشماقحع بولعدذ
ظئرع بعلةن ) تةضمةآحع بولغان(تاالق قعلغان بولذص، ظذالرنعث ظعددعتع توشقان ؤة قاظعدة بويعحة 

  .تعدئضةن بذ ظايةت حىش رصىتىشكةن بولسا، ظذالرنع نعكاهلعنعشتعن توسماثال
 بذ هةدعسنع مذنداق دةص    ظعمام تعرمعزع . باشقا هةدعس ظالعملعرعمذ بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلدع      

مةظقةل ظعبنع يةسار ظأزعنعث هةمشعرعسعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا : رعؤايةت قعلعدذ
 ظاندعن ظذ. قئشعدا مةلذم بعر مذددةت تذردع) آعشعنعث(ظذ ظايال ظذ . بعر مذسذلمانغا نعكاهالص بةردع

العنع  ةن يئنعشمعدع آعشع ظاي ذنعث بعل ددعتع تىضعضعحة ظ ؤئتعص ظع االق قعلع يعن . ت ارا آئ ذالر ظأزظ ظ
دع  اقحع بول ةن   . يارعشعص قالم قعالر بعل ذ آعشع باش ا(ظ ة   ) قايت ذ ظايالنعث ظأيعض ىن ظ يارعشعش ظىح

مةت قعلعص ظذنع ساثا نعكاهالص    مةن سئنع هأر   ! ظةخمةق ظع: اظذ ظايالنعث قئرعندعشع ظذنعثغ   . آةلدع
ةن            ةن بعل ى س ذ مةثض ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ث ن ث، اهللا نع االق قعلعؤةتتع ذنع ت ةن ظ ةم، س بةرس

ظأزعنعث ظئرعضة بولغان    ) ظايالنعث (ظذ  ؤة ظايالغا بولغان هاجعتعنع نعث ظذ   اهللا ظذ  .ئدع، د يئنعشمايدذ
  . هاجعتعنع بعلدع

ذالرنعث ظعددعتع توشقان ؤة : بعلةنشذنعث   ذص، ظ االق قعلغان بول ظةضةر سعلةر ظايالالرنع ت
. ظئرع بعلةن صىتىشكةن بولسا، ظذالرنع نعكاهلعنعشتعن توسماثالر) تةضمةآحع بولغان(قاظعدة بويعحة 

دذ، بذ بذنعث بعلةن، ظعحعثالردعن اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان آةلتىرضةنلةرضة نةسعهةت قعلعنع
، سعلةر ظىحىن ظةث صايدعلعقتذر ؤة ظةث ) نةسعهةت ظئلعش، اهللا نعث ظةمرعلعرعنع تذتذش- يةنع ؤةز(

اهللا بعلعدذ، سعلةر ) شةرعظةت ظةهكاملعرعدعن سعلةرضة نئمعلةر ظةث صايدعلعق ظعكةنلعكعنع(صاآتذر، 
علةر دع   بعلمةيس ل قعل ةتنع نازع ةن ظاي اثالص   .  دئض ةل ظ ةتنع مةظق ذ ظاي ارعمغا  : ب ةن صةرؤةردعض م
ذنعد اقعرعص  ،ذمبويس ادةمنع ح ع ظ اثا  :  دةص هئلعق ةن س عرةمنع(م ئنع  ) هةمش ةن ؤة س بئرعم

ةن دع،هأرمةتلةيم ةل   .  دئ دة مةظق ةردعؤعنعث رعؤايعتع ع م ةن  «: ظعنب ةن ظعحك ة عمعقةسم ةففارةتمض  آ
  . دئدع ،بئرعمةن
 ة ظعم اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ ثالردعن اهللا غ ةن، ظعحع ذنعث بعل عهةت ب ة نةس ان آةلتىرضةنلةرض

ةمرعلعرعنع تذتذش  -يةنع ؤةز (قعلعنعدذ، بذ  ظع ظايالالرغا   ( يةنع  )نةسعهةت ظئلعش، اهللا نعث ظ
ارا صىتىشىص، ظذالر بعلةن ياراشماقحع          )!ظعضعدارحعلعق قعلغان آعشعلةر    الالر ظةرلعرع بعلةن ظأزظ  ظاي

سعلةرنعث  (ثالردعن سعلةرنع توسقانلعقعمعزغا     غا سعلةرنعث قوشذلماسلعقع  شعبولسا، ظذالرنعث يئنعشع  
  . مأمعنلةر بويسذنعدذ) ظعحعثالردعكع
 عهةت ة نةس ان آةلتىرضةنلةرض ة ظعم اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ ثالردعن اهللا غ ةن، ظعحع ذنعث بعل ب

ذ  دذ، ب ةنع ؤةز (قعلعنع ذش  -ي ةمرعلعرعنع تذت ث ظ ئلعش، اهللا نع عهةت ظ ث  )نةس ةنع اهللا نع  ي
  . اهللا نعث تةهدعتعدعن ؤة ظذنعث ظاخعرةتتة بولعدعغان ظازابعدعن قورقعدذ. نعدذعشةرعظعتعضة ظعش
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 اآتذر ةث ص ايدعلعقتذر ؤة ظ ةث ص ىن ظ علةر ظىح ةنع  س الالرنع  ي اهعللعقعثالرنع تاشالص ظاي ج
ظأزلعرعنعث ظةرلعرع بعلةن توي قعلعص بئرعشعثالر، سعلةرضة ظةث صايدعلعق ؤة دعللعرعثالرنع صاآعزالش 

  . ن ظةث ياخشعدذرظىحى
دذ ىحعدذر      اهللا بعلع ايدعالرنع بعلض عدعكع ص قان نةرس دعغان ؤة توس أزع بذيرذي ةنع اهللا ظ .  ي
سعلةر بعلمةيسعلةرسعلةر قعلعؤاتقان ؤة قعلمعغان نةرسعدعكع ياخشعلعقنع بعلمةيسعلةر  .  

* * * * * * *  
 * ßN ẗ$ Ï! üθ ø9$# uρ z÷è ÅÊö ãƒ £èδ y‰≈ s9÷ρ r& È ÷,s! öθxm È ÷n= ÏΒ% x. ( ôyϑ Ï9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ Éãƒ sπ tã$|Ê §9$# 4 ’ n?tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# …ã& s! 

£ßγ è% ø—Í‘ £åκ èEuθ ó¡Ï. uρ Å∃ρã÷è pRùQ $$Î/ 4 Ÿω ß# ¯= s3è? ë§ø tΡ ωÎ) $ yγyè ó™ãρ 4 Ÿω §‘ !$ ŸÒè? 8ο t$ Ï! üρ $ yδ Ï$ s!uθ Î/ Ÿω uρ ×Šθä9 öθ tΒ … çµ©9 

Ïν Ï$ s! uθÎ/ 4 ’ n?tã uρ Ï^Í‘#uθ ø9 $# ã≅ ÷VÏΒ y7 Ï9 s̈Œ 3 ÷βÎ* sù #yŠ# u‘ r& »ω$ |ÁÏù tã <Ú# u s? $uΚ åκ ÷] ÏiΒ 9‘ãρ$ t±s? uρ Ÿξ sù yy$ sΨã_ $ yϑ Îκö n= tã 3 

÷βÎ) uρ öΝ ›?Š u‘ r& βr& (# ûθãèÅÊ ö yIó¡n@ ö/ ä. y‰≈ s9÷ρ r& Ÿξsù yy$uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n= tæ # sŒÎ) Ν çFôϑ ¯= y™ !$ ¨Β Λ äø‹ s?#u Å∃ρá ÷è pRùQ$$ Î/ 3 (#θà)̈? $# uρ ©! $# 

(# ûθßϑ n= ôã $# uρ ¨βr& ©! $# $oÿ Ï3 tβθè= uΚ ÷ès? Ö ÅÁt/ ∩⊄⊂⊂∪  
انعالر   دة (ظ تعش مذددعتع العالرنع ظئمع ل ) ب ع يع ذق ظعكك ا، تول ةآحع بولس ذق ظئمعتم تول

م دة بويعحة يئمةك . ظئمعتعشع الزع انعالرنع قاظع اتعالر ظ يعم -ظ ةك ؤة آع ةن - ظعحم  آئحةك بعل
ظانعنع بالعسع . غان ظعشقعال تةآلعص قعلعنعدذآعشع صةقةت قولعدعن آئلعدع. تةمعنلةص تذرذشع آئرةك

ظةضةر ظاتا . (سةؤةبلعك زعيان تارتقذزماسلعق، ظاتعنعمذ بالعسع سةؤةبلعك زعيان تارتقذزماسلعق الزعم
يةنع ظانا بولغذحعغا نةصعقة بئرعش ؤة (ظذنعث ؤارعسع ظاتعغا ظوخشاش مةسظذلعيةتنع ) ظألىص آةتسة

ا . ظأز ظىستعضة ظئلعشع آئرةك ) قاتارلعقالرنعظذنعث هةقلعرعضة رعظاية قعلعش  ةر ظات ا - ظةض  ظان
. ظايرعؤةتمةآحع بولسا ظذالرغا هئح بعر ضذناه بولمايدذ) بالعنع ظعككع يعل توشماستعنال(آئثعشعص 

ةققعنع  ذالرنعث ه ة ظ دة بويعح اثالر، قاظع ةآحع بولس ا ظئمعتم العلعرعثالرنع ظعنعكظانعالرغ ةر ب ظةض
ةثالرال سعلةر دذ بةرس ذناه بولماي ئح ض ة ه ن . ض ةتحعلعك (اهللا دع ة مذخالعص ث ظةمرعض ةنع اهللا نع ي

  . 233ظةمةلعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذرقعلغان قورقذثالر، بعلعثالرآع، اهللا سعلةرنعث ) قعلعشتعن
  بالعنعث ظئمعدعغان مذددعتعدعن باشقا حاغدا ظئمعلداش بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا 

ث   ذ اهللا تاظاالنع كة       ب ذق ظئمعتعش ل تول ع يع العلعرعنع ظعكك ث ب انعالرنع ظأزلعرعنع ظ
شذثا اهللا تاظاال . هئحقانداق تةسعرع يوقتذر) سىتنعث(ظعككع يعلدعن آئيعن ظةمضةن . بذيرذغانلعقعدذر
تولذق ظئمعتمةآحع بولسا، تولذق ظعككع يعل ) بالعالرنع ظئمعتعش مذددعتعدة(ظانعالر : مذنداق دئدع

ظذ ظايال ظةمضةن بولسا، ) بعر ظايالنع(رذص ذ ظةضةر بعر باال ظعككع ياشقا آعرمةي ت       عمظئمعتعشع الز 
ظةمضةن  ) بعر ظايالنع(ظةضةر بعر باال ظعككع ياشتعن ظاشقاندا . ظذ بالعنعث ظعنعكظانعسع هئسابلعنعدذ   

  .  ظايال ظذ بالعنعث ظعنعكظانعسع هئسابالنمايدذبولسا، ظذ
ة   ة س زع، ظذمم ة تعرمع ذ هةقت ةنلعكعنع   ب داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعمةدعن ص

دذ  ةت قعلع ةآتع لعقظئمعلداش: رعؤاي ةقةت ظةمح دة     عؤظاير ن ص ل ظعحع ع يع عرع ظعكك تعن ظعلض ئتعش



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 376                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

مذشذ هةدعسكة ظاساسةن آأص ساندعكع     . سىتتعن بولعدذ   دعن ظئتعلعص حعققان  مذرالر وتظةمحةآتعكع  
العمالر ظعنعك  قا ظ اهابعالر ؤة باش ة تئضعشلعك    س ةقةت بالعنعث ظئمعتعشعض ئلعش ص ابلعنعص ق ا هئس ظان

باال ظعككع ياشتعن ظاشقاندا ظةمضةن بولسا، باال بعلةن . بولغان ظعككع يعل ظعحعدعكع مذددةتتة بولعدذ
ظذنع ظئمعتكةن ظانا ظوتتذرعسعدا ظعنعكظانعلعق ؤة ظئمعتكةن بالعلعق مذناسعؤةت بولمايدذ، دئضةن آأز         

  . قاراشتذر
بالعنعث ظئمعتعش مذددعتعنعث ظعككع يعل بولعدعغانلعقع يةنع ظعككع ياشقعحة ظئمعتعدعغانلعقع 
هةققعدة ظعمام ظةهمةد بةرا ظعبنع ظازعب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،              

ر  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع ظعب اش ص ر ي دا،10اهعم بع ايلعق بولغان ألىص  ظ . آةتكةن ظعدع ظ
قالغان مذددعتعدة، ظئمعشع    (.ظذ ظئمعدعغان مذددعتع ظعحعدة ظألىص آةتتع     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

   .دئدع» ظذنعث جةننةتتة ظئمعدعغان بعر ظانعسع بار) ظىحىن
 صةقةت ظعككع     قظئمعلداشلع: ع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     نبدارذقذتنع، ظع 

   .دئدع، معتعشتة بولعدذئ ظعكعحعديعلنعث ظع
  حوث بالعالرنع ظئمعتعش توغرعسعدا

ةنهانعث  ذ ظ ة رةزعيةلاله لعم ظاظعش ام مذس قان: (ظعم تعن ظاش ع ياش عمذ ) ظعكك العنع ظئمعتس ب
دذ داش بولع دع ،ظئمعل ةت قعل دعغانلعقعنع رعؤاي ع ر .  دةص قاراي ةتا ظعبن ةم ظ ذ ه ع  ةب اه ؤة لةيسع ظعبن ب

  . شعدذرسةظعدنعثمذ آأز قارع
خعزمةتحعسعضة  (ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها بعر ظايالنعث قئشعغا آعرعص حعقمعسا بولمايدعغان            

اش  ذنع ظئمعتعؤئت ) ظوخش ا ظ ذ ظايالغ ا، ظ ع بولس ر ظةرآعش ذيرذيتتع عبع نع ب دا . ش ذالرنعث ظارعلعقع ظ
دذ    ذنعث بالعسعدةك بولع ذ آعشع ظ ةن، ظ ذ آعشعنع ظئمعتكة(ظئمعلداشلعق حىشىشع بعل ذنعث ظ دة ظ ن

  ). عنع ظئحعص ظئمعتمةي سىتنع بعر نةرسعضة سئغعص بةرسذنآأآسظالدعدا 
دع          اآعت قعل عنع ص العمنعث هةدعس ذلع س ان ق ازاد قعلغ ذزةيفعنعث ظ ذنعثغا ظةبذه ة ب . ظاظعش

بذ حاغدا سالعم بولسا     (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هذزةيفعنعث ظايالعنع سالعمنع ظئمعتعشكة بذيرذغان  
ادةم   شذنعث بعلةن سالعمنع ظئمعتعص قويذش بعلةن ظذ هذزةيفعنعث ظايالعنعث قئشعغا           ).  ظعدع حوث ظ

  . )1(دعغان بولغان ظعدعآعرعص حعقاالي
اللعرع    قا ظاي االمنعث باش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمما ص ةنعث(ظ عغا  ) ظاظعش أز قارعش ذ آ ب

ذلمايتتع ارايت   . قوش ش دةص ق اس ظع ذنعثغا خ عنع ش ذ ظعش العمنعث ب ذالر س ةن  . تعظ ةم آأصلعض ذ ه ب
  .)2(رظالعمالرنعث قارعشعدذ

                                                 
ذزةيفعنعث) 1( لعدة ظةبذه العم ظةس دعس ع ظع ان بالعس ان بالعس.  بئقعؤالغ يعن بئقعؤالغ عدا عآئ ةرقلةنمةيدعغانلعقع توغرعس داق ص دعن هئحقان ات ظادةم نعث ي

ةن        الع بعل ذزةيفعنعث ظاي ذنعث ه كةندة، ظ ةت حىش ةن   (ظاي ع بعل ان ظانعس ةنع بئقعؤالغ ع         ) ي ة بئرعش ة بعلل رةر يةرض اآع بع ع ي ذز قئلعش ةردة يالغ ر ي بع
دذ ذ  . حةآلعنع ئكعن ب ة ظئ  ل ذ ظاظعل الرغا ظ االمنعث يئن     هظعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس الع ص ذزةيفعنعث ظاي ا ه اجلعق بولغاحق دذ    عتعي ذق بارع ش توغرذل ذ ظع ا ب . غ

دذ كةصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنع سالعمنع ظةمضىزعؤئتعش    دذ        .  بذيرذي ايلعنعص قالع عغا ظ ةن بالعس ذنعث ظئمعتك العم ظ ةن س ذنعث بعل ةن بالعنع  . ش ث ظةمض
 .ظذ بذ تةرةصتعن ظأزعنعث بالعسعغا ظوخشاشتذر. لعرع بعلةن توي قعلعشع هارامدذرع ـ حاقظئمعتكةن ظايال ؤة ظذنعث باال

مةيدذ  ) 2( يعن حىش قاندعن آئ تعن ظاش ع ياش لعق ظعكك ةندةك ظئمعلداش دا دئض ةنع يذقعرع تذر . ي اس ظعش ة خ ذ آعشعض ع ظ العمنعث ظعش ةمما س ذنعثغا . ظ ش
قا بعر       مظادةظاساسةن بعر    اآع باش ا، ي الغان بولس ىتعنع ظعحعص س ىت  ظايال ظايالعنعث س ةن         عنعث س رع بعل رع بع دا بع ذنعث ظارعلعقع ا، ظ الغان بولس نع ظعحعص س

 ـ ت ـ . ظئلعص تئضعشنع هارام قعلعدعغان ظئمعلداشلعق بولمايدذ
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  باال ظئمعتكةننعث ظةجرعنع بئرعش توغرعسعدا
 دة بويعحة يئمةك انعالرنع قاظع اتعالر ظ يعم -ظ ةص - ظعحمةك ؤة آع ةن تةمعنل  آئحةك بعل

ا ظأزعنعث قذدرعتع يئتعشحة بةآمذ ظعسراص قعلماستعن، ياآع بةآمذ بئخعلل         تذرذشع آئرةك   عق  ظات
ئلعص       قع ذالرغا آعيعم ـ آئحةك ظ لماستعن بالعالرنعث ظانعلعرعنعث حعقعملعرعنع قعلعص بئرعشع ؤة ظ

دذر دذ . بئرعشع الزعم داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ادةم : اهللا تاظ اي ظ العنع ؤة بالعسعنع(ب ظأزعنعث ) ظاي
ذنعثغا بةرض        ث ظ ادةم اهللا نع ان ظ ار قعلعنغ ع ت ذن، رعزق ا تةمعنلعس ا يارعش ا  بايلعقعغ ة يارعش عنعض

اهللا ظعنساننع  ). يةنع هةر ظادةم ظأزعنعث ظعقتعسادعي ظةهؤالعغا يارعشا خعراجةت قعلسذن       (تةمعنلعسذن  
اينع تةآلعص قعلغان ظعشقا           (صةقةت تاقعتع يئتعدعغان ظعشقعال تةآلعص قعلعدذ             يةنع صئقعر ظادةمنع ب

ايلعقنع      (دذ  ، اهللا قعيعنحعلعقتعن آئيعن ظاسانلعقنع بئرع      )تةآلعص قعلمايدذ  ئقعرلعقتعن آئيعن ب يةنع ص
  . ))1بئرعدذ

العلعق بولذص بولغاندعن آئيعن بةرضةن      (بعر آعشع ظايالعنعث خئتعنع : زةههاك مذنداق دةيدذ   ب
العنع    ذ ب ال ظ ذ ظاي دعن ظ ذ   (بولسا، ظان ذ آعشعضة ظ ا، ظ ةن بولس تعص بةرض ال(ظئمع ال ) ظاي نعث نورم

  . ؤاجعبتذرع بئرعش آئحعكعنع قعلعص-نع ؤة آعيعم عحعقعم
  زعيان يةتكىزمةسلعك توغرعسعدا

ظانعنع بالعسع سةؤةبلعك زعيان تارتقذزماسلعق ظاتعغا تةربعيلةش جةريانعدا ظانا بالعنع يةنع 
ذرذ  ذنعثغا قايت ان يةتسذن دةص، ظ ارقعلعق زعي ذ ص بئرعشع ظ ان يةتكىزمعسذنظاتعغاظ ئكعن .  زعي ذ ل ظ

ال ) ظايال( عمذ آأصعنحة هالالردا سىت ظةممعسة بولمايدعغان مذددةتتعن بذرذن               نع قايتذرذص بةرضةند    عب
دذ   ة بولماي ذرذص بةرس عغا         . قايت العنع ظاتعس ال ب ذ ظاي ا ظ ةر خالعس يعن ظةض ذددةتتعن آئ دعغان م ظئمع
دذ ذرذص بةرسة بولع ذنع تةربعي  . قايت ذرذص بةرسة ظ العنع ظاتعسعغا قايت ةر ب ئقعش  عظةض ذنع ب لةش ؤة ظ

دا ذ قعيعنح جةريانع ا، ظ دعغان بولس ارتعص قالع ق ت ث(علع ع دذرذس ) ظايالعنع ذرذص بئرعش ذنع قايت ظ
   .تارتعؤئلعشع دذرذس ظةمةس) بالعنع(ظةرنعثمذ ظايال آعشعنع قعيناش ظىحىن ظذنعثدعن . ظةمةس
 م لعق الزع ان تارتقذزماس ةؤةبلعك زعي ع س ذ بالعس ىن  ظاتعنعم اش ظىح النع قعين ةنع ظاي  ي

ارت     العنع ت ةتكىزىش   (عؤئلعش  ظذنعثدعن ب بذ سأز مذجاهعد، قةتادة،     . دذرذس ظةمةس ) ظايالغا زعيان ي
  .زةههاك، زأهرع، سذددع، ظعبنع زةيد ؤة باشقعالردعن رعؤايةت قعلعندع

) ة ألىص آةتس ا ظ ةر ظات ظذلعيةتنع ) ظةض اش مةس ا ظوخش ع ظاتعغ ذنعث ؤارعس ا (ظ ةنع ظان ي
ظأز ظىستعضة ظئلعشع ) اية قعلعش قاتارلعقالرنعبولغذحعغا نةصعقة بئرعش ؤة ظذنعث هةقلعرعضة رعظ 

بالعنعث :  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد، شةظبعي ؤة زةههاك قاتارلعقالر مذنداق دةيدذآئرةك
يعن  دعن آئ ألىص آةتكةن ع ظ خورع ظات ،ظاتعس ث معراس ص عنع عغا قعلع ذنعث ظانعس ع ظ ث ظاتعس  بالعنع
ان حعقعم  لعك بولغ ع قعبئرعشكة تئضعش يعم ن ذنعثغا آع ةكئ آ- علعص ظ ةك ح ةآلعرعنع -، يئم  ظعحم

لعك     ان آةلتىرمةس ذنعثغا زعي ع ؤة ظ ةييارالص بئرعش دذرعت قا     .  الزعم ع ياش العنع ظعكك ةرعر ب ع ج ظعبن
  .  دئدع،ةتكىزىشع مذمكعنث بةدعنعضة ياآع ظةقلعضة زعيان ي بولغاندعن آئيعن ظئمعتعش، ظذنعآعرعص

                                                 
  . ـ ظايةت7سىرة تاالق ) (1
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ظعككع ياشقا آعرعص بولغاندعن آئيعنمذ         ) بالعسع (ر ظايالنعث   بع: سذفيان سةؤرع، ظةلقةمعنعث  
   .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ سعز ظذنع ظئمعتمةث) ظذنعثغا(معتعؤاتقانلعقعنع آأرىص ئظذنع ظ

  بالعنع ظةر ـ ظايال ظعككعسع رازع بولذشقاندعن آئيعن، ظئمعتعشتعن ظايرعؤئتعش توغرعسعدا
 ظايرعؤةتمةآحع بولسا ظذالرغا ) نع ظعككع يعل توشماستعنالبالع(ظةضةر ظاتا ظانا آئثعشعص

ظاتا ـ ظانا بالعنع ظعككع ياشتعن بذرذن ظةمحةآتعن ظايرعؤئتعشنع باال يةنع  هئح بعر ضذناه بولمايدذ
العنع ظةمحةآتعن ظايرعؤةتسة      ظىحىن صايدعلعق دةص قارعسا ؤة هةر ظعككع تةرةصنعث قوشذلذشع بعلةن ب

ذالرغا( دذ هئحقان) ظ ذناه بولماي عنعث    . داق ض ةي، بعرس لعهةتكة آةلم ر مةس ع بع ةر ظعككعس ظةض
لعتعص     عم ظعش ذنعثغا بئس الماي ظ لعهةت س ة مةس ة بعرسعض ع يةن اآع بعرس ئلعص ي ع آ ظايرعؤةتكعس

  . ظايرعؤئتعش دذرذس ظةمةس) بالعنع(
ة رةه العنع تةربعي عاهللا بةندعسعض ص ب ا   عم قعلع ذنعث ظات نع ظ عنعث ز-لةش ة ممئ ظانعس عسعض

اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق . يىآلعدع ؤة ظذالرغا ظأزلعرعضة ؤة بالعلعرعغا صايدعلعق ظعشالرنع بعلدىردع
العلعرعثالرنع (ظةضةر ظذالر سعلةر ظىحىن       : دةيدذ هةققعنع  ) ظئمعتعش (ظئمعتعص بةرسة، ظذالرنعث       ) ب

يةنع (عكعردة آئلعشةلمعسةثالر، ظذنع بئرعثالر، هةققانعي ظاساستا ظأزظارا مةسلعهةتلعشعثالر، ظةضةر ص
العنع ذن   ) ب ال ظئمعتس ر ظاي قا بع ا  ))1باش ةنع ظات رعش     - ي ةجرعنع بئ تعص ظ عص آئ ا ظاجرعش  ظان

نعث             ر تةرةص يعن بع ا، آئ ان بولس ىن ظئلعؤالغ رعش ظىح تعص بئ ع ظئمع العنع ظانعس ةن ب عمع بعل آئلعش
ةجرعنع حعرايلعق  ةن ظ ذنعث ظئمعتك ا ظ ةن ظانعغ ع بعل ةر  ظأزرعس قا ه العنع قايتذرعؤئلعش رعص ب ة بئ ح

ذلذص،   ذنع(ظعككعسع قوش ذنع     ) ظ ة، ظانعنعث ظ ا بةرس ر ظايالغ قا بع ع باش ئلعص ظئمعتكعل ذرذص ظ قايت
  . قايتذرذص بةرضةنلعكع، ظاتعنعث ظذنع قايتذرذص ظالغانلعقع ظىحىن هئحقانداق ضذناه يوق

 ةتحعلعك قعلع (اهللا دعن ذثالر ) شتعن يةنع اهللا نعث ظةمرعضة مذخالعص  يةنع سعلةرنعث   قورق
 يةنع  بعلعثالرآع، اهللا سعلةرنعث ظةمةلعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذر ظةهؤالعثالرنعث هةممعسعدة،   

ذنعثغا  ااهللا (ظ ة نةرس     ) تاظاالغ أزىثالردعن آعحعككعن علةرنعث س ةهؤالعثالردعن ؤة س علةرنعث ظ  عمذس
  . مةخصعي ظةمةس

 * * * * * * *  
 tÏ% ©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3ΖÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒuρ % [` üρø— r& zóÁ −/ uyI tƒ £Îγ Å¡àΡ r'Î/ sπyè t/ö‘ r& 9 åκ ô− r& # [ ô³tã uρ ( #sŒÎ* sù zøón= t/ 

£ßγ n= y_ r& Ÿξsù yy$sΨ ã_ ö/ä3øŠ n= tæ $yϑŠ Ïù zù= yè sù þ’ Îû £ÎγÅ¡àΡ r& Å∃ρÞ ÷ê yϑ ø9 $$Î/ 3 ª! $#uρ $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ÖÎ6 yz ∩⊄⊂⊆∪  
أزع ؤاصات بولذص ظاياللعرع قئلعص قالغان آعشعلةر بولسا، ظاياللعرع تأت ظاي ظون ظعحعثالردا ظ 

آىن ظعددةت تذتذشع الزعم، ظعددعتع توشقاندعن آئيعن ظأزلعرع توغرذلذق قاظعدة بويعحة ظعش قعلسا، 
دذ ) يةنع شذ ظايالالرغا ظئضعدارحعلعق قعلغذحعالرغا (سعلةرضة  اهللا سعلةرنعث . هئح ضذناه بولماي

  . 234قعلغان ظةمةلعثالردعن خةؤةرداردذر
  ظئرع ظألىص قالغان ظايالنعث ظعددعتع توغرعسعدا

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة تاالق ) (1
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اال ة، اهللا تاظ ذ ظايةتت عي     ب ةن جعنس ةرلعرع بعل ذالر ظ ةيلع ظ الالرنع م ان ظاي ألىص قالغ رع ظ ظئ
تأت  مذناسعؤةت ظأتكىزضةندعن آئيعن بولسذن ياآع ظذنعثدعن بذرذن ظألىص آةتكةن بولسذن، ظذالرنع          

ظئرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةن ظايالنعث ظعددةت . ظاي ظون آىن ظعددةت تذتذشقا بذيرذدع
دعكع       انلعقع ؤة تأؤةن ة ظالغ أز ظعحعض ةممعنع ظ اي ه ذالرنع ظايرعم ةت ظ ذ ظاي ةؤةب، ب عدعكع س تذتذش

  . هةدعسنعث آةلضةنلعكع ظىحىندذر
العمالردعن رعؤايةت قعلعنغان بعر     ظعمام ظةهمةد، ؤة ظذنعثدعن باشقا هةدعس رعؤا    يةت قعلعدعغان ظ

دع داق دةص آةل ةن جعنسعي   : هةدعستة مذن ذنعث بعل دعن ظ ان، ظان النع ظالغ ر ظاي ظعبنع مةسظذتتعن بع
ذنعثغا   رةي دةص (مذناسعؤةت ظأتكىزمةي ؤة ظ ذنحعلعك بئ ذقنع م دعغان تويل ألىص ) بئرع اي ظ توختاتم

ظاندعن ظذالر ظذنعث قئشعغا بذ هةقتة نةححة قئتعم         . رالدعآةتكةن بعر آعشع توغرعسعدا سوظال سو      
دع ذ   . آةل ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس دا(ظعبن أز    ): ظاخعرع ث آ تا ظأزةمنع ذ ظعش ةن ب عمنع -م  قارعش
ا قعلعشع بعلةن بولعدذ                   . دةيمةن ا    . ظةضةر ظذ توغرا بولذص قالسا، بذ اهللا نعث ظذتذق ظات ظةضةر ظذ خات

ث آة  ا مئنع ذص قالس دذ  بول دعن بولع ةيتاننعث ظازدذرعؤاتقانلعقع دعن ؤة ش ذنعث . محعلعكعم اهللا ؤة ظ
ذ   ةد ظةلةيهعسساالم ظ ةيغةمبعرع مذهةمم العقتعن(ص اآتذر) خات ذق  ،ص ذق تول ذنعثغا تويل ذص ظ  دةص بول

  .  دةص جاؤاب بةردع،بئرعلعدذ
ة  ر رعؤايةتت ة بع تعن  -م ةآ: يةن ادة قعلماس تة  ( زعي قا تةرةص ع ؤة باش ذ) حعراي اص ظ نعثغا ظوخش

  هةم  شع الزعم  تذظعددعتعنع تذ ) ظألىمنعث(ظذ ظايال   . آئتعدعغان ظايالغا بئرعلعدعغان تويلذق بئرعلعدذ    
دذ راس بئرعلع ذنعثغا مع دع ،ظ ذص . دئ ار قوص ع يةس ةل ظعبن دعن مةظق ةن،ظان ةيغةمبةر   م ص

ة   زع بةرؤةظ قعنعث قع االمنعث ؤاش دةظةلةيهعسس اش هةققع ا ظوخش أآىم قعلغانغ ةن ه أآىم  س  ه
دعم   ان ظع انلعقعنع ظاثلعغ دع ،قعلغ اثالص   نبظع. دئ ذنع ظ ظذد، ب أآمع   (ع مةس ان ه ث حعقارغ ظأزعنع

ناهايعتع بةك خذشال  ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هأآمع بعلةن ظذدذل حعقعص قالغانلعقع ظىحىن    
  . بولذص آةتتع

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بعز : يةنة بعر رعؤايةتتة، ظةشجةظ قةبعلعسدعن بعر تىرآىم آعشعلةر
  . دئدع،هأآىم قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعمعز) هأآىمضة ظوخشاش(ؤاشقعنعث قعزع بةرؤةظةضة ظذ 

مةيلع ظئرع ظألىص (ظئغعر ظاياق ظايال بذ هأآىمنعث ظعحعضة آعرمةيدذ، ظذ    ظئرع ظألىص قالغان    
ة    اآع يةتت يعن تذغسذن، ي دعن آئ ر نةححة آىن تعص بع يعن تذغسذن سةآكعز-آئ دعن آئ العنع )  ظاي ب

 بارلعق هامعلدار ظايالالرنعث ظعددعتعنعث ظذالرنعث بالعنع توغذص       .تذغقاندعن آئيعن ظعددةتتعن حعقعدذ   
  . بولذشع بعلةنال تىضةيدعغانلعقعنع تأؤةندعكع ظايةت هةدعسلةر آأرسعتعص بئرعدذ

   ددعتع ث ظع دار ظايالالرنع ذن، (هامعل ةن بولس ةيلع قويذؤئتعلض ةن   م ألىص آةتك رع ظ ةيلع ظئ  م
ذن  ةيدذ) بولس ةنال تىض عنعش بعل ث  )(1بوش ةن ظايعتعنع ذمعيىزلىك دئض دة ظوم ةنلعكعنع ؤة تأؤةن  ظعك

   .آةلضةن هةدعستعمذ آأرسعتعلضةندذر
ظئرع   ظئغعرظاياق حاغدا، ظذنعث    سةبعظة ظةسلةمعي دئضةن ظايال       : هةدعستة مذنداق دةص آةلدع   

  . ظألىص آئتص ظذزذنغا قالمايال تذغدع) ظئرع(ظذ . تتع ظألىص آةسةظعد ظعبنع خةؤلة
دع        نال تذغ دعن آئيع ة آىن ر نةحح ة بع ر رعؤايةتت ة بع ةص ظذنعث   . يةن ع تىض ذنعث نعفاس دعن ظ

اآعزلعنص( يعن) ص دعن آئ علةر،حعققان ةن آعش ذص آةلض ةلحع بول ىننع آى ظ ؤئلعش ظىح انغعلع تع  ياس
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ذردع ع بةظك    . ت انابعل ظعبن عغا ظةبذس ذنعث قئش ع  ظ ةن آعش رعصةك دئض ذنعثغاآع ة دةص  : ظ عز نئم  س
ارزذ قعلعدعغاندةك تذرعسعز؟ اهللا بعلةن قةسةم              سعزضة تأت   كع،ياسعنعسعز، سعز تذرمذش قورذشنع ظ

  . دئدع ذشعثعز توغرا بولمايدذ،ظاي ظون آىن توشمعغعحعلعك بعرسع بعلةن تذرمذش قذر
مةن آةح آعرضةندة آعيعملعرعمنع      ،يعنظذ ماثا ظذ ضةصنع قعلغاندعن آئ      : سةبعظة مذنداق دئدع  

ورعدعم        عآ عدا س ش توغرعس ذ ظع دعن ش ئلعص، ظذنعث ا آ االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . يعص ص
ا،  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماث ةؤةر   مئنعث ص انلعقعمنع خ دعال ظعددعتعمدعن حعقق ذغقان حئغعم العنع ت ب

   . توي قعلعشعمغا رذخسةت بةردع)مةيلع آعم بعلةن بولسذن(بةردع ؤة ظةضةر خالعسام 
  ظعددةت تذتذشنعث هئكمعتع توغرعسعدا

سةظعد ظعبنع مذسةييعب، ظةبذظالعية ؤة باشقعالر ظئرع ظألىص قالغان ظايالالرنعث ظعددعتع تأت           
. ظاي ظون آىن بولذشنعث هئكمعتع ظذنعث قورسعقعدا باال بولذص قعلعشنعث ظئهتعمالع بولغانلعقعدعندذر    

  . ، دئدع ظاي ظون آىن آىتسة بالعنعث بار يوقلذقع ظاشكار بولعدذظةضةر ظذ تأت
االمنعث        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس لعم ظعبن ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةن«: مذن رعتعلعشع ظانعسعنعث سعلةرنعث بعرعثالرنعث يا هةقعقةت
)  آىن ظعحعدة  40يةنع (ظاندعن شذنعث ظوخشعشعدا . مةنعي هالعتعدة تذرعدذ  آىن ظابعي    40قورسعقعدا  

. بعر صارحة ضأشكة ظايلعنعدذ   )  آىن ظعحعدة  40(ظاندعن شذنعث ظوخشعشعدا    . لةختة قانغا ظايلعنعدذ   
  .»يدذؤلةظذنعثغا جان صى) صةرعشتة(ظاندعن ظذنعثغا بعر صةرعشتة ظةؤةتعلعص، ظذ 

 مة آىندعن آ 30بةزع ظايالر .  هئسابلعساق تأت ظاي بولعدذ »نعدئضةن 40ظىح  «بذ هةدعستعكع   
هةرعكةت ظذنعثغا جان آعرضىزىص بولغاندعن آئيعن بولعدعغانلعقع              ) بالعدعكع( ؤة    بولغانلعقع )ظاز(

  .ظىحىن تأت ظايدعن آئيعن ظون آىن ظئهتعيات ظىحىن قوشذص قويذلعدذ
 قالغاندا تذتعدعغان ظعددعتع خوجعسعدعن قورساق آأتىرضةن دئدةآنعث خوجعسع ظألىص

  توغرعسعدا
ظةضةر (دةآنعث ظعددعتع ئجعسعدعن تذغذص سالغان دوظالعمالر خ) بةزع(يذقعرعدعكع مةسعلعلةردة 

ا تيذقعرعدا دئضةن هىر ظايالنعث ظعددعتعضة ظوخشاش بولعدذ دئضةن آأز قاراش       ) جعسع ظألىص قالسا  وخ
دع أز قارعشعنع قذؤؤ . بعرلعككة آةل ذالرنعث آ داق   ظ ع ظاسنعث مذن ةمرع ظعبن ةد، ظ ام ظةهم ةص ظعم ةتل

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبعرعمعزنعث سىننع : دئض ث ص علةر بعزنع علةرنع س ا نةرس ة خات  تعض
ألىص قالسائغذص سالغان دو خوجعسعدعن ت!ثالرةتمةظارعالشتذرذؤ ددعتع ، دةآنعث خوجعسع ظ ذنعث ظع ظ

  . دئدع ر،تأت ظاي ظون آىندذ
  عحعدة قارلعق تذتذشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكع توغرعسعدابذ ظعددةت ظ

 يةنع شذ (ظعددعتع توشقاندعن آئيعن ظأزلعرع توغرذلذق قاظعدة بويعحة ظعش قعلسا، سعلةرضة
اهللا سعلةرنعث قعلغان ظةمةلعثالردعن . هئح ضذناه بولمايدذ) ظايالالرغا ظئضعدارحعلعق قعلغذحعالرغا

ةؤةرداردذر ألى  خ رع ظ ةت ظئ ذ ظاي ة     ب ص بولغعح دعن حعقع ث ظعددعتع ان ظايالنع ىن (ص قالغ رع ظىح ) ظئ
بذ هةقتة هةدعستة مأمعنلةرنعث ظانعلعرعدعن ظذممذ هةبعبة          . قارلعق تذتذشنعث الزعملعقعنع ظوقتذرعدذ   
اهللا «: ع رعؤايةت قعلعنعدذلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكؤة زةينةب بعنتع جةهشعدعن صةيغةمبةر ظة
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ا ظألىص قالغان آعشع ظىحىن     قيامةت آىنعضة ظعمان آةلتىرضةن ظايال آعشع ظئرعدعن باش        ا ؤة قع  غتاظاال
ع  ارلعق تذتذش ذق ق دعن ظارت ىح آىن ةسظ االل ظةم ا. (ه ةمما ظئرعغ ارلعق ) ظ ىن ق ون آ اي ظ أت ظ ت

  . »تذتعدذ
 ظع اهللا : بعر ظايال  نة بعر هةدعستة ظذممذ سةلعمةنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ،            ية

ةيغةمبعرع ألىص آةتكةن ظعدع!نعث ص ذنعث .  قعزعمنعث ظئرع ظ دع، بعز ظ اغرعص قال قعزعمنعث آأزع ظ
ة( ورعدع  ) آأزعض دذ؟ دةص س ىرمة تارتساق بوالم االم . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص اق«: ظان دةص » ي

 دةص »ياق «سوظال سورالغان هةر قئتعمدا ظعككع قئتعم ياآع ظىح قئتعم                ) بذنعثدا(. جاؤاب بةردع 
تأت ظاي ظون آىن، ظعسالم آئلعشتعن بذرذن ) قارلعق ؤاقتعظذنعث  شىبهعسعزآع، شةك«: جاؤاب بئرعص

  . دئدع» تذراتتعثالر) ظأيدة(بعر يعل ) قارلعق ظىحىن(سعلةر 
ظئرع ظألىص قالغان    «: بذرذنقع قارلعق هةققعدة ظذممذ سةلعمةنعث قعزع زةينةب مذنداق دةيدذ          

ظذنعثغا بعر يعل بولمعغعحة خذشبذي   . عرعنع آعيعص قازناققا آعرعص ظولتذراتتع   ظايال ظأزعنعث آعيعمل  
اقتعن (بعر يعلدعن آئيعن      ). يةنع ظعشلةتمةيتتع (نةرسعنع تذتذص سالمايتتع     ظذنعثغا  . حعقاتتع ) قازن

اتتع) ظذحارلعقنعث( ذنع ظات ةتتع ظاندعن ظ ايعقع بئرعل ذنعثغا. م دعن ظ دةك،ئ ظظان اآع قوي  شةآتةك، ي
. سذندذراتتع ياآع آئسةتتع     ) خانلعرعنععظذست (ظاندعن ظذ ظذنعث    . ارلعق بعر هايؤان آةلتىرىلةتتع   ظذح
  .بةزع ؤاقعتتا ظألىص قاالتتع) هايؤان(ظذ 

ق      لعك، حعرايلع علةرنع ظعشلةتمةس بوي نةرس اش خذش ة ظوخش ةن، ظةتعرض ذش دئض ارلعق تذت ق
قارلعق . لعرعنع ظعشلةتمةسلعكتعن ظعبارةتتذرآئعينمةسلعك ؤة ظالتذن جابدذقالرغا ظوخشاش زعبذزعننةت 

ازاد، قذل،     ياآع   تذتذش ظئرع ظألىص قالغان، باالغةتكة يةتمعضةن آعحعك قعز بولسذن،                 ال، ظ حوث ظاي
معغان ظئرع ظألىص قئلعص قارلعق تذت. (آاصعر، ياآع مذسذلمان قاتارلعق هةممة ظايالالر ظىحىن ؤاجعبتذر

  ). آعيعنعص ياسعنعشنع تاشلعمعغان ظايالالر قاتتعق ضذناهكار بولعدذلعق تذتسعمذ، حعرايلعقياآع قار
هئح ) يةنع شذ ظايالالرغا ظئضعدارحعلعق قعلغذحعالرغا(سعلةرضة ، ظعددعتع توشقاندعن آئيعن

يةنع  : زةههاك ؤة رةبعيظ ظعبنع ظةنةس مذنداق دةيدذ   :  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ضذناه بولمايدذ 
  . ع تىضةص بولسا، ظايالالرغا ظعضعدارحعلعق قعلغذحعالرغا ضذناه بولمايدذظذالرنعث ظعددعت

 ظعددعتع توشقاندعن آئيعن ظأزلعرع توغرذلذق قاظعدة بويعحة ظعش قعلسا    ظةؤفعي، ظعبنع 
تاالق قعلعنسا ياآع     بعر ظايال : ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      

رع ظ ذنعث ظئ ددةتتعن حعقعص ألىص قالساظ ذ ظع يعن(، ظ دعن آئ ة تئضعشع ظىحىن  ) بولغان ذنعث ظةرض ظ
ةس      ذناه ظةم ةن آأرىشعشع ض ةنلةر بعل ذص آةلض ةلحع بول ة ظ ق آعيعنعشع ؤة ظأزعض ذ  . حعرايلع ا ب مان

  . قاظعدة، بذ هةقتة باشقعالردعنمذ شذنداق دةص رعؤايةت قعلعنعدذ
يةنع شذ (غرذلذق قاظعدة بويعحة ظعش قعلسا، سعلةرضة ظعددعتع توشقاندعن آئيعن ظأزلعرع تو

اهللا سعلةرنعث قعلغان ظةمةلعثالردعن . هئح ضذناه بولمايدذ) ظايالالرغا ظئضعدارحعلعق قعلغذحعالرغا
ةؤةرداردذر دة  خ ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي دنعثب ةنع هاالل نعكاه: ظعبنع جةرعر، مذجاهع  قعلسا ي

ةنلعكعنع رع  ةنلعكتذر دئض دذ دئض ةت قعلع اش   .ؤاي ذنعثغا ظوخش ذددعالردعنمذ ش رع ؤة س ةن، زأه  هةس
   .رعؤايةت قعلعندع

 * * * * * * *  
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ذنع   اآع ب ذرعتعص ظأتسةثالر ي دعغانلعقعثالرنع ب ذالرنع ظالع ا ظ ظعددعتع توشمعغان ظايالالرغ

ظذالرغا ظئغعز ظاحعدعغانلعقعثالر اهللا غا . دعلعثالردا يوشذرذن تذتساثالر سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ
يتعلسا آعشع خعجعل ظاشكارا ظئ(مةلذمدذر، لئكعن ظذالر بعلةن يوشذرذن ؤةدعلعشعص قويماثالر، صةقةت 

مذؤاصعق سأزنع قعلساثالر بولعدذ، ظعددعتع توشمعغعحة ظذالرنع نعكاهعثالرغا ظئلعشقا ) بولمايدعغان
يةنع اهللا نعث ظةمرعضة (بةل باغلعماثالر، بعلعثالرآع، اهللا دعلعثالردعكعنع بعلعص تذرعدذ، ظذنعثدعن 

رآع، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، هةزةر قعلعثالر، بعلعثال) خعالصلعق قعلعص جازالعنعشتعن
ة ( ذناهتعن حةآلةنضةنلةرض ةنع ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا (هةلعمدذر ) اهللا دعن قورقذص ض ي

  .235)ظالدعراص آةتمةيدذ
  ظعددةت تذتذؤاتقان ظايالغا ظةلحع ظةؤةتعش توغرعسعدا

رنع بذرعتعص ظأتسةثالر سعلةرضة هئح ظعددعتع توشمعغان ظايالالرغا ظذالرنع ظالعدعغانلعقعثال
ؤاتقان ظايالالرغا سعلةرنعث   ذعص ظذالر ظىحىن ظعددةت تذتذص تذر      ظةرلعرع ظألىص آئت     ضذناه بولمايدذ 
  ). سعلةرضة هئح ضذناه يوق( قويساثالر عتعصانلعقعثالرنع ظوحذق دئمةي صذرظذالرنع ظالعدعغ

 دعغا ذالرنع ظالع ذنع ظعددعتع توشمعغان ظايالالرغا ظ اآع ب ذرعتعص ظأتسةثالر ي نلعقعثالرنع ب
 سةؤرع، شأظبة، جةرعر ؤة باشقعالر ظعبنع دعلعثالردا يوشذرذن تذتساثالر سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ

 قويذش دئضةن، مةن     عتعصصذر : ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            
ال      مذن ) ياآع (.ظأيلعنعشنع خااليمةن  ةتلعك ظاي سأز  ضىزةل   دةص ،نع ياخشع آأرعمةن  داق، مذنداق سىص

ارقعلعق صذر دذعتعظ نع بعلدىرع ة . ش ر رعؤايةتت ة بع ع   : يةن دعن بعرن ع ظايال ا ياخش ث ماث ةن اهللا نع م
ظالعدعغانلعقعنع  ) ظذ ظايالغا (ظذ ) دئدع(شذنعثغا ظوخشاش سأز قعلغان   ) ياآع. (بئرعشنع خااليتتعم 

ة  كارا دئس دذ بولم،ظاش ذ        .اي اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع، ظعبن ام ب دة ظعم ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب
شنع خااليمةن، مةن     عنعمةن ظأيل  : صذرذتذش دئضةن   : ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      

دعم ذص قال ةن بول ا هاجةتم ث( .ظايالالرغ ع بئرعش) اهللا نع دعن بعرن ع ظايال ا ياخش ةنعماث  ،نع خااليم
ةير، ظعبراهعم نةخةظعي، شةظبعي، هةسةن،            . شتذردئيع مذجاهعد، تاؤذس، ظعكرعمة، سةظعد ظعبنع جذب

بنع مذهةممةد قاتارلعقالرمذ    قةتادة، زأهرع، يةزعد ظعبنع قةسعيد، مذقاتعل ظعبنع هةييان ؤة قاسعم ظع     
  . يذقعرعدا ظعبنع ظابباس دئضةنضة ظوخشاش صعكعردة بولدع) ش توغرعسعداعتعصذر(

دا                  :  ظالعملعرعمذ سةلةص الالر ظةرلعرع ظىحىن ظعددةت تذتذؤاتقان حاغلعرع ظئرع ظألىص قالغان ظاي
  .دئدع ،ظذالرغا ظأزعنعث ظالعدعغانلعقعنع ظوحذق دئمةي صذراتسا بولعدذ
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ذالرغا         دا ظ دعكع حاغ ددةتنعث ظعحع ذالر ظع ذ ظ ال ظىحىنم ان ظاي االق قعلعنغ ىح ت ذنعثدةك، ظ  ش
قةيسنعث قعزع  بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ص قويسا بولعدذعتعع صذرظأزلعرعنعث ظالعدعغانلعقعن

، ظذنع ظعبنع ظذممذمةآتذمنعث    ةتكةندة فاتعمةنع، ظذنعث ظئرع ظةمرع ظعبنع هةفسة ظىح تاالق قعلعؤ        
 ،ددةتتعن حعقعص بولسعثعز ماثا خةؤةر بئرعث   ظةضةر سعز ظع  : ظأيعدة ظعددةت تذتذشقا بذيرذص ظذنعثغا    

ثغا بعرضةص  نعدةتتعن حعقعص بولغاندعن آئيعن بذ    يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ يةردة ظعد   (. دئدع
 ظذنعثغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ،ظعددةتتعن حعققاندعن آئيعن) ص قويدععتعقعلعدعغانلعقعنع صذر
الم ظذنع ظذسامة   ظةلحع بولذص آةلدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا   ) ظذسامة ظعبنع زةيد(ظازاد قعلغان قذلع  

  . )1(ظعبنع زةيدقا ظئلعص بةردع
علدة،     ذؤاتقان مةزض ددةت تذت ذ ظع ال ظىحىن ظ االق قعلعنغان ظاي اآع ظعككع ت االق ي ةمما بعر ت ظ

اآ          عظئرعدعن باشقا بعر آعش     عتعصع صذر نعث ظذنعثغا ظأزعنعث ظالماقحع بولغانلعقعنع ظوحذق دئيعش، ي
ةس   ذش دذرذس ظةم ددةت (قوي ذ ظع ع، ظ دة   حىنك ث ظعلكع ذرذنقع ظئرعنع ة ب ص بولغذح تعن حعقع

  ). هئسابلعنعدذ
 دذ ة هئح ضذناه بولماي  يةنع سعلةرنعث     ياآع بذنع دعلعثالردا يوشذرذن تذتساثالر سعلةرض

أثلىثال  انلعقعثالرنع آ اقحع بولغ ذالرنع ظالم دذظ ذناه بولماي داق . ردة يذشذرساثالر ض ة اهللا مذن ذ هةقت ب
دذ ارعث : دةي ذتقانلعرعنع ؤة    صةرؤةردعض ذرذن ت دا يوش ذالرنعث دعللعرع دا(ظ ةنلعرعنع ) ظئغعزلعرع دئض

  . )(3مةن سعلةر يوشذرغان ؤة ظاشكارعلعغان نةرسعلةرنع بعلعص تذرعمةن ))2بعلعص تذرعدذ
 دذر ا مةلذم دعغانلعقعثالر اهللا غ ز ظاحع ذالرغا ظئغع أث ظ ةنع آ علةر، ىللعرعثالردا  ي ظةسلةيس

  . سلعضةن ضذناه سعلةردعن آةحىرىم قعلعندعآأثىللعرعثالردا ظة
لئكعن ظذالر بعلةن يوشذرذن ؤةدعلعشعص قويماثالر بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةلع ظعبنع 

ةن ظذنعثغا  س : ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
مةندعن باشقا بعرسعضة ) ياآع(عزنع ياخشع آأرىص قالدعم،  مةن س)ظذ ظعددعتعدعن حعقعشتعن بذرذن(

  . تةضمةسلعككة ماثا ؤةدة بئرعث دئضةنضة ظوخشاش ضةصلةرنع قعلما
ذقعرعقع    ةير، شةظبعي، ظعكرعمة، ظةبذزذها، زةههاك ؤة زأهرع قاتارلعقالرمذ ي سةظعد ظعبنع جذب

دع   ان قعل قا قوشذلعدعغانلعقعنع باي أز قاراش ة مذجاه. آ ذ هةقت دع ب داق دئ ةؤرع مذن د ؤة س ذ: ع ذ، ظ  ظ
  .ظايالدعن ظأزعدعن باشقعسعغا تةضمةسلعك ظىحىن ؤةدة ظئلعؤئلعش دئضةنلعكتذر

 مذؤاصعق سأزنع قعلساثالر بولعدذ) ظاشكارا ظئيتعلسا آعشع خعجعل بولمايدعغان(صةقةت بذ 
عد ظعبنع جذبةير، سذددع، ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد سةظ

دا سأزلةنضةن صذر   بذ ظايةتتعن : سةؤرع ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالر مذنداق دةيدذ      قويذشنعث  عتعصيذقعرع
  . دذرذسلعقع مةقسةت قعلعنعدذ

دةدعن اهللا تاظاالنعث   ةقةت مذهةممةد ظعبنع سعرعين، مةن ظذبةي ا آعشع (ص ظاشكارا ظئيتعلس
سام، ع دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة سورسأزنع قعلساثالر بولعدذمذؤاصعق ) خعجعل بولمايدعغان

                                                 
ار             عظةمما صذر ) 1( ذم ب عزنع ظالغ انلعقعنع مئنعث س اقحع بولغ وي قعلم ان        . تماي ظأزعنعث ظذنعث بعلةن ت ددعتعثعز قاح دعم، ظع أرىص قال عزنع ياخشع آ ةن س م

 . دئيعشع هارامدذرسأزلةرنع تىضةيدذ ياآع ماثا تئضةمسعز، دئضةن سأزلةرضة ظوخشاش ظوحذق 
  . ـ ظايةت69 قةسةس سىرة) 2(
  .ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1متةهعنة ذسىرة م) 3(
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 ةتمةث ة، ظذنع مئنعث خةؤعرعمسعز بئرعؤ  بعر آعشع ظذ ظايالغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان آعشعض     «: ظذ
  .  دةص جاؤاب بةردع»دئضةندعن ظعبارةت

 ظعددعتع توشمعغعحة ظذالرنع نعكاهعثالرغا ظئلعشقا بةل باغلعماثالر  ظايةتنعث مةنعسع    بذ 
ةس،     ع ظةن يظ ظبن ةتادة، رةبع ةظعبي، ق د، ش ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن هةققع
ظةبذمالعك، زةيد ظعبنع ظةسلةمة، مذقاتعل ظعبنع هةييان، زأهرع، ظةتا خذراسانعي، سذددع، سةؤرع ؤة          

دذ  داق دةي ارلعقالر مذن اك قات ةص بولغذح : زةهه ددعتع تىض اه ةسعلةر ظع اثنعك العمالر . الر قعلم ىتىن ظ ص
  . لعككة آةلدع دئضةن صعكعردة بعر،رذص قعلغان نعكاه دذرذس بولمايدذذمةي تعظعددعتع تىض
 يةنع اهللا نعث ظةمرعضة خعالصلعق (بعلعثالرآع، اهللا دعلعثالردعكعنع بعلعص تذرعدذ، ظذنعثدعن

يالالر توغرعسعدا يامان ظعشالرنع خعيالعغا   ظذالرنع، ظا) اهللا (هةزةر قعلعثالر ) قعلعص جازالعنعشتعن 
ع         دة ياخش اهالندذرذص، آأثلع عدعن ظاض ذص قئلعش ةيدا بول ث ص ان خعيالالرنع دة يام ةلتىرىص آأثلع آ

: سعزلةندىرمةي مذنداق دئدع   عدظاندعن ظذالرنع ظأزعنعث رةهمعتعدعن ظىم  . ظعشالرنع ظويالشقا بذيرذدع  
 اهللا دعن قورقذص ضذناهتعن حةآلةنضةنلةرضة (علغذحعدذر، بعلعثالرآع، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت ق (

  . )يةنع ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ(هةلعمدذر 
 * * * * * * *  

 ω yy$uΖ ã_ ö/ ä3ø‹n= tæ βÎ) ãΛ äø) ¯= sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# $tΒ öΝ s9 £èδθ¡yϑ s? ÷ρ r& (#θàÊÍ ø s? £ ßγs9 ZπŸÒƒÍ sù 4 £èδθãèÏnF tΒ uρ ’ n?tã 

ÆìÅ™θçRùQ $# … çν â‘ y‰ s% ’ n?tã uρ Î ÏIø) ßϑ ø9$# …çν â‘ y‰ s% $Jè≈ tG tΒ Å∃ρÞ ÷ê yϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ) xm ’ n?tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$# ∩⊄⊂∉∪  
ظةضةر سعلةر ظاياللعرعثالرغا يئقعنحعلعق قعلماي ياآع مةهرع تةيعنلةنمةي تذرذص ظذالرنع تاالق 

اثالر  ال ب (قعلس ان ظاي ا ظالغ ةنع نعكاهعثالرغ ةهرعنع ي اآع م ان ي ةردة بولمعغ ر ي ةن بع عل
ظذنع قويذؤةتسةثالر، سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، لئكعن ظذنعثغا ) مذظةييةنلةشتىرمعضةن شاراظعتتا

بئرعشعثالر آئرةك، ظذالرغا نةرسة بئرعثالر، باي ظأز ) مال - يةنع بةلضعلعك معقداردا صذل(مذتظة 
ذ ( يارعشا قاظعدة بويعحة بةرسذن، هالعغا يارعشا، آةمبةغةلمذ ظأزهالعغا  ةرنعث ) ب ياخشع ظادةمل
  . 236ظأتةشكة تئضعشلعك مةجبذرعيعتعدذر

  جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي تذرذص تاالق قعلعش توغرعسعدا
ذرذن     تعن ب عؤةت ظأتكىزىش ةن جعنسعي مذناس ذنعث بعل ذص ظ ئلعص بول النع ظ اال ظاي ذنع اهللا تاظ  ظ

شذنداقال ظذنع تاالق قعلعص ظذنعث دعلعغا ظةزعيةت بئرعدعغان ظعش . قعلدع رذخسةت تعشكةتاالق قعلعؤئ
عمذ  ذص قالس تعن ؤة      ،بول عؤةت ظأتكىزىش عي مذناس ةن جعنس ذنعث بعل ذنع ظ دا  ظ( ظ ةن حاغ ة تةآك ) ةرض
عز تة ذقنع   ضتويلذقس ان تويل ةآحع بولغ ز دةص بةرم ذق بئرعمع ذنحعلعك تويل ذنعثغا م ا، ظ كةن بولس

  .ن بذرذن تاالق قعلسعمذ بولعدذمذظةييةنلةشتذرذشتع
  تاالق قعلعص بولذص بعر نةرسة بئرعش توغرعسعدا

ذثا اهللا  نع (ش ةر آعش ا       ) ظ امرات بولس ا، ن ا بايلعقعغ اي بولس ا ب ة يارعش ث قذدرعتعض ظأزعنع
ا   ا يارعش االق     (نامراتلعقعغ ذرذن ت تعن ب ذقنع بئكعتعش تعن ؤة تويل عؤةت ظأتكىزىش عي مذناس جعنس

  . ظذنعثغا بعر نةرسة بئرعشكة بذيرذدع) ايالنعث آأثلعنع ياساش ظىحىننعص آةتكةن ظعقعل
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ة ظعمام بذخارع    قاتارلعقالرنعث  رةزعيةلالهذ ظةنهذ سةهل ظعبنع سةظعد ؤة ظةبذظذسةيد ،بذ هةقت
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذراهعلنعث قعزع ظذمةيمة بعلةن توي   : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

دع د. قعل ذ ظاظان ذر  عن ظ االم ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ال ص ىزىلدع ذي ة آعرض ةيغةمبةر . ؤاتقان ظأيض ص
ع      االمنعث قولعن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ال ص ذ ظاي ذندع، ظ كة س ال تةرةص ذ ظاي ع ظ االم قولعن ظةلةيهعسس

ص ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذظذسةيدنع ظذنع تةييارال. سذنغانلعقعنع يامان آأرضةندةك قعلدع
  .  بذيرذدعكةبئرعش نعظعككع تعنيولغا سئلعص قويذشقا ؤة ظذنعثغا آأك آأثلةآ

 * * * * * * *  
 β Î) uρ £èδθßϑ çF ø)̄= sÛ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £èδθ¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çFôÊ u sù £çλm; ZπŸÒƒÍ sù ß#óÁ ÏΨ sù $tΒ ÷Λ äôÊ u sù HωÎ) β r& 

šχθà ÷ètƒ ÷ρr& (# uθà ÷ètƒ “ Ï%©! $# Ïν Ï‰ u‹Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr& uρ (#ûθ à ÷ès? ÛU uø% r& 3“ uθø) −G= Ï9 4 Ÿωuρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ xø9 $# 

öΝ ä3uΖ ÷ t/ 4 ¨βÎ) ©! $# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? í ÅÁt/ ∩⊄⊂∠∪  
ظةضةر سعلةر ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع ؤة مةهرع تةيعنلعنعص بولغاندعن آئيعن 

يةنع مةهرعدعن (عنعث يئرعمعنع بئرعثالر، ظةمما ظايالالر ظأتىنسة تاالق قعلساثالر، تةيعنلةنضةن مةهر
يةنع (ياآع نعكاهنعث تىضىنع ظأز ظعلكعدة بولغان ظةرلةر ظأتىنسة ) ؤاز آئحعص صىتىنلةي ظالمعسا

سعلةر ظأتىنسةثالر . شذ بويعحة بعر تةرةص قعلعش الزعم) تةيعنلةنضةن مةهرعنعث هةممعسعنع بةرسة
اهللا هةقعقةتةن . ظأز ظارا ظئهسان قعلعشنع ظذنتذماثالر.  تةقؤادارلعققا ظةث يئقعندذر)ظأتىنضةن ظادةم(

  . 237لعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذرمةقعلغان ظة
رذص تاالق قعلعنغان ظايالغا تويلذقنعث يئرعمع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي تذ

  بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
االق قعلعنماقحع بولغان ظايالغا، مذنحعلعك تويلذق  رذصذجعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي ت  ت

. بئرعلعدذ دةص، بئكعتعلعص بولغان بولسا ظذنعثغا ظاتالغان تويلذقنعث يئرعمعنع بئرعش ؤاجعب بولعدذ         
 ظةضةر باشقا نةرسة بئرعش ؤاجعب بولغان بولسا، ظذ             . بذنعثدعن باشقا نةرسة بئرعش ؤاجعب بولمايدذ     

ان قعل ععنباي ان بوالتت ةن جعنسعي مذناسعؤةت    .غ ذنعث بعل ذص ظ ع قعلعص بول تعص توين ذقنع بئكع  تويل
ث    رعش ظالعمالرنع ا بئ ع ظايالغ ذقنعث يئرعمعن ا، تويل ان بولس االق قعلغ ورذص ت ةي ت ارا ظأزظأتكىزم ظ

  .كة آةلضةن بعر مةسعلعدذر بعرلعكهالدا سعزهئحقانداق ظعختعالص
 شذ بويعحة بعر تةرةص  )آئحعص صىتىنلةي ظالمعسايةنع مةهرعدعن ؤاز (ظةمما ظايالالر ظأتىنسة

سة، ظةر آعشعضة ظذنع ىص بةر يةنع ظايالالر ظأزلعرعضة تئضعشلعك بولغان تويلذقنع ظأتىنقعلعش الزعم
  . بئرعش ؤاجعب ظةمةستذر

داق     ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب العهتعن ظعبن ذددع ظةبذس دة س ةت هةققع ذ ظاي ب
أتىن     ظذ ظايال  يةنع  : ةت قعلعدذ دئضةنلعكعنع رعؤاي   سة ظةر آعشعضة ظذنع    ىص بةرظأزعضة تئضعشلعكنع ظ

ةم، شذرةيبة، سةظعد ظعبنع مذسةييعب،       .  ؤاجعب ظةمةستذر بئرعشع ظعمام ظةبذمذهةممةد ظعبنع ظةبذهات
اك،    ةتا خذراسانعي، زةهه د، ظ ةتادة، جابعر ظعبنع زةي افعظ، ق د، شةظبعي، هةسةن، ن ة، مذجاهع ظعكرعم
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بذ  (رع، مذقاتعل ظعبنع هاييان، ظعبنع سعرعين، رةبعيظ ظعبنع ظةنةس ؤة سذددع قاتارلعقالردعنمذ           زأه
  . ع ظابباس دئضةنضة ظوخشاش دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندعنبيذقعرعدا ظع)  توغرعسعداظايةتنعث مةنعسع

 ةهرعنعث يةنع تةيعنلةنضةن م(ياآع نعكاهنعث تىضىنع ظأز ظعلكعدة بولغان ظةرلةر ظأتىنسة
م، ظةمرع ظعبنع شذظةيبنعث حوث    ة ظةبذهات شذ بويعحة بعر تةرةص قعلعش الزعم ) هةممعسعنع بةرسة 

نعكاهنعث تىضىنعضة    : ظاتعسعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          
   .ظعضة آعشع ظةردذر

دئضةن  ) عث تىضىنع ظذنعث قولعدا     يةنع ظايةتتعكع نعكاهن    (مةردعؤعمذ شذنعثغا ظوخشاش    ظعبنع  
 حىنكع، نعكاهنعث تىضىنعنع .ظعبنع جةرعرمذ بذ قاراشنع توغرا دةص قذؤؤةتلعدع. سأزنع رعؤايةت قعلدع

دذر ةرنعث قولعدع ذزذش ظ ذنع ب اآع ظ تعش ي ان . حعثع عدارحعلعق قعلغ ا ظعض ر ظايالغ ئلعص بع ة آ يةن
دعن بعر نةرسعنع ب-آعشعنعث شذ ظايالنعث مال  أزع خالعغانحة بئرعشع داش مىلكع رذس ذقعالرغا ظ

 ظذنعث  ) مىلكعنع باشقعالرغا بئرعشع دذرذس بولمعغاندةك     -ظذنعث مال   (شذنعثغا ظوخشاش   . ظةمةس
وق      ةققع ي رعش ه قعالرغا بئ ذ باش ةن      (تويلذقعنعم دا دئض ىنع قولع ث تىض ةتتعكع نعكاهنع ذ ظاي ةنع ب ي

  ). بةلكع شذ ظايالنعث ظئرع آأزدة تذتذلعدذ. ةمةسآعشعدعن ظايالغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان آعشع ظ
 ادةم(سعلةر ظأتىنسةثالر دذر) ظأتىنضةن ظ ةث يئقعن ةقؤادارلعققا ظ ةزع  ت  ظعبنع جةرعر، ب

بذ ظايةتنعث .  ظايالالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع-ظةر ) بذ ظايةت(ظالعمالرنعث 
عص ىص بئرل آعشع ظأزعضة تئضعشلعكنع ظأتىن  يةنع ظايا : ذنداق دةيدذ  ظعبنع ظابباس م   هةققعدةمةنعسع  

ؤئتعص ظايالغا هةممعسعنع   ىظةردعن بعر نةرسة ظالمعسا، ياآع ظةر آعشع ظأزعضة تئضعشلعكنع آةحىر           
أتىن       ةقؤادارلعققا ظةث     ىص بئرعؤةبئرعؤةتسة، ظذ ظعككعسعنعث قايسعسع ظأزعنعث هةققعنع ظ تسذن، شذ ت

  . يئقعندذر
 ؤة باشقعالرمذ بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة يذقعرعدا ظعبنع ظابباس دئضةنضةن ظوخشاش        شةظبعي
 بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سةظعد مذنداق    ظأز ظارا ظئهسان قعلعشنع ظذنتذماثالر . بايان قعلدع 

   . ظذنذتماثالر قعلعشنعيةنع ياخشعلعق: دةيدذ
 ان ظةم ةن قعلغ أرىص ةاهللا هةقعقةت دذرلعثالرنع آ علةرنعث    تذرغذحع ا س ةنع اهللا تاظاالغ  ي

هةر بعر آعشعضة ظذنعث قعلغان       . شذرذن بولمايدذ وظعشلعرعثالر ؤة ظةهؤالعثالردعن هئحقانداق نةرسة ي     
  . ظةمةلعضة قاراص مذآاصات ياآع جازا بئرعدذ

 * * * * * * *  
 (#θÝà Ï≈xm ’ n?tã ÏN¨uθn= ¢Á9 $# Ïο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4‘sÜ ó™ âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ ÷β Î* sù óΟçF ø½z »ω$y_ Ísù ÷ρ r& 

$ZΡ$t7ø. â‘ ( !# sŒÎ* sù ÷ΛäΨ ÏΒ r& (#ρãà2 øŒ$$ sù ©! $# $ yϑ x. Ν à6yϑ ¯= tæ $ ¨Β öΝs9 (#θçΡθä3s? šχθãΚ n= ÷è s? ∩⊄⊂∪   

يةنع صىتىن شةرتلعرع بعلةن ؤاقتعدا (نامازنع بولذصمذ نامازدعضةرنع داؤامالشتذرذثالر ) بةش(
قورقذنحتا . 238ظعتاظةتمةنلعك بعلةن تذرذثالر) يةنع نامازدا(، اهللا نعث هذزذرعدا )ا قعلعثالرتولذق ظاد

ظامانلعق تاصقعنعثالردا اهللا نعث ) ناماز ظوقذثالر(قالغعنعثالردا، صعيادة ياآع ظذالغلعق آئتعص بئرعص 
ةنع قورقذنح تىضعضةند (سعلةرضة ظأضةتكعنع بويعحة اهللا نع ياد ظئتعثالر  ة، اهللا نامازنع قانداق ي

  . 239)ظأتةشكة ظةمر قعلغان بولسا، تولذق ظةرآانلعرع بعلةن شذنداق ظأتةثالر
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ذنع            ألىص، ظ أثىل ب ا آ ذنعث ؤاقتعغ قا ؤة ظ ادا قعلعش دا ظ ازنع ظأزؤاقتع ت نام ةش ؤاقع اهللا ب
  . مذآةممةل ظورذنالشقا بذيرذيدذ

هذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت      ظعبنع مةسظذد رةزعيةلال ،ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم   
دذ،   ةن  قعلع االمدعن  م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ورعدعم   : ص ع؟ دةص س ةل ياخش ع ظةم ةيغةمبةر . قايس ص

ذلغان ناماز«: ظةلةيهعسساالم دا ظوق أز ؤاقتع ةردع» ظ . ظاندعن آئيعنحذ؟ دةص سورعدعم. دةص جاؤاب ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ا«: ص دا قعلعنغ اداهللا يولع ةردع»ن جعه دعن آئيعنحذ؟ دةص .  دةص جاؤاب ب ظان

ا   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . سورعدعم ظعبنع  .  دةص جاؤاب بةردع    » ظانعغا ياخشعلعق قعلعش      -ظات
دع  داق دئ ذ مذن ذ ظةنه ةر   : مةسظذد رةزعيةلاله ةردع، ظةض ذالرنع دةص ب ا ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماث ص

  .ام ماثا آأصرةك جاؤاب بةرضةن بوالتتعبذنعثدعنمذ آأصرةك سورعغان بولس
  ظوتتذرا نامازنعث قايسع ناماز ظعكةنلعكع توغرعسعدا

دع      ةص آةل دة تةآعتل ازنع ظاالهع ذرا نام دعن ظوتت ث ظعحع ذ نامازالرنع ةر   . اهللا ب از دعض ذ نام ظ
ابعظعالر ؤة آأصلعضةن ظ    . نامعزعدذر العمالرنعث  ظوتتذرا نامازنعث دعضةر ناماز ظعكةنلعكع ساهابعالر ؤة ت

اآعتتذر   ضةظذ نامازنعث دعضةر ناماز ظعكةنلعكع    . ظورتاق آأز قارعشعدذر   ظعمام  .  تأؤةندعكع هةدعسلةر ص
  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   نعثظةهمةد، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ   

عدا  دةك ظذرذش ازدعن   «: خةن دعكع نام ع ظوتتذرع عرالر بعزن ةنع(آاص امعزعنع  ) ي ةر ن تعن(دعض ) ظوقذش
ظاندعن آئيعن ظذنع . دئدع» اهللا ظذالرنعث دعللعرعنع ؤة ظأيلعرعنع ظوتقا توشقذزعؤاتسذن. توسذص قويدع

بذ هةدعسنع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن نذرغذنلعغان        . ناماز شام بعلةن خذصتةننعث ظارعلعقعدا ظوقذدع       
  . هةدعس ظالعملعرع رعؤايةت قعلدع

ام ظ  دذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمةرنعث مذن ةد، س االم،ةهم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  : ص
امعزع ظعكةنلعكعضة بذنعثدعن    .  دئدع »ظوتتذرا ناماز دعضةر نامعزعدذر   « ذرا نامازنعث دعضةر ن ظوتت

  .تأؤةندعكع هةدعسلةرمذ بذ هةقعقةتنع تةآعتلةيدذ. باشقا آأصلعضةن هةدعسلةر بار
ةر ع ظأم ذ رةزعظعبن ذ ظةنه ةت يةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

 حاقعلعرع ؤة مال   -قويسا، ظذ خذددع ظأزعنعث باال     قعلعص  قازا نعنامعزعدعضةر  بعر آعشع   «: قعلعدذ
يةنة بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق           . » مىلكعدعن ظايرعلعص قالغانغا ظوخشاشتذر     -

ازا قعلعؤةتسة،     ! هاؤا تذتذق آىندة نامازغا ظالدعراثالر «: دئضةن حىنكع، بعر آعشع دعضةر نامعزعنع ق
  .»ظعبادعتع بعكار بولذص آئتعدذـ جةزمةن ظذنعث قعلغان ظةمةل 

  رذص ضةص قعلعشتعن توسذش توغرعسعدانامازدا تذ
 ظعتاظةتمةنلعك بعلةن تذرذثالر) يةنع نامازدا(اهللا نعث هذزذرعداهللا نعث ظالدعدا قورققان  يةنع ا

ضةص قعلعش نامازدا شذك تذرذش بعلةن قارمذ . تأؤةن تذتقان هالةتتة تذرذثالر ناهايتع) ظأزةثلةرنع(ؤة 
دذ   ةص قعلعنع ازدا ضةص قعلماسلعق تةل انلعقع ظىحىن نام ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . قارشع بولغ شذثا ص

ذ ظةن   ظذد رةزعيةلاله ع مةس دا ظعبن از ظوقذؤاتقان ذنعثغا  نام ذ ظ ذم«ه االمذ ظةلةيك االم »ظةسس  دةص س
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة، ص االم«: بةرض ذم ظةسس اؤاب بةر» ؤة ظةلةيك أزرة دةص ج ة ظ معضةنلكعض

  . دئدع» نامازدا تذرغاندا ناماز بعلةنال بولذش الزعم«: ظئيتعص
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ذرذص سأزلعض   ازدا ت ةم نام ع هةآ ة ظعبن عدة مذظاؤعي لعمنعث هةدعس ام مذس ةيغةمبةر ظعم ةندة ص
االمنعث دا  «: ظةلةيهعسس از ظوقذغان دذ   نام قا بولماي ةص قعلعش ذ ض ر ظئغعزم بعه،   . بع ةقةت تةس از ص نام

  . دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع» تةآبعر ؤة اهللا نع زعكرع قعلعشتعن ظعبارةتتذر
ةت قعلع         ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمنعث مذن ع ظةرق د ظعبن ةل، زةي ع هةنب ةد ظعبن ام ظةهم دذ، ظعم

رذص ظأزعنعث ظئهتعياجع ظىحىن يئنعدعكع ذعث زامانعسعدا بعرآعشع نامازدا تصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمن
ذنعث   ع ش ةص قعالتت ة ض ىن آعشعلةرض تع ظىح ةت حىش ذ ظاي دا : ب ث هذزذرع ازدا(اهللا نع ةنع نام ) ي

  .ذيرذلدذقشذك تذرذشقا ب) نامازدا ضةص قعلماي(ظاندعن بعز  رظعتاظةتمةنلعك بعلةن تذرذثال
  قورقذنحلذق هالةتتة نامازنع قانداق ظوقذش توغرعسعدا

 ظامانلعق ) ناماز ظوقذثالر(قورقذنحتا قالغعنعثالردا، صعيادة ياآع ظذالغلعق آئتعص بئرعص
يةنع قورقذنح تىضعضةندة، اهللا (تاصقعنعثالردا اهللا نعث سعلةرضة ظأضةتكعنع بويعحة اهللا نع ياد ظئتعثالر 

 جانابع اهللا )اق ظأتةشكة ظةمر قعلغان بولسا، تولذق ظةرآانلعرع بعلةن شذنداق ظأتةثالرنامازنع قاند
ذؤاتقان   ) بذ يةردة. (نامازغا ظةهمعيةت بئرعص ظذنع ظأز يولعدا ظوقذشقا بذيرذدع     ) يذقعرعدا( ظذرذش بول

ذ        ة، ظ ةن بعرض ذيرذش بعل قا ب ذنع ظوقذش ذ ظ ان ؤاقعتتعم ة حعقق ذقعرع صةللعض ةث ي داق ؤة جةث ظ نع قان
ذالغلعق : ن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ      دعظوقذيدعغانلعقع اآع ظ عيادة ي الغعنعثالردا، ص ذنحتا ق قورق
ضةن هالةتتة   عن يةنع سعلةر يول يىرىؤاتقان هالةتتة ياآع ظذالغقا م           )ناماز ظوقذثالر (آئتعص بئرعص 

د        ةثالر قان ىز آةلتىرم اآع ي ةلتىرىثالر ي ة يىزآ ةيلع قعبلعض دذ م از    بوالم ذن نام ة بولس ر هالةتت اق بع
  . ظوقذثالر

ة   ذ هةقت ام ب ك، ناظعم دذ  فمالع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةردعن نظعب: عظنع ع ظأم
از    ة نام ذق هالةتت داق  قورقذنحل ورالغاندا  لع ظوقذقان وظال س عدا س داق   دعغانلعقع توغرعس ذ قان ، ظ

دع داق دئ ةتلةص بئرعص مذن اتتعق بولساظةضة: ظوقذلعدعغانلعقعنع سىص ذنح بةك ق : مةسعلةن(، ر قورق
 دىشمةننعث هذجذم قعلعشع  ،رذص قالغانذتقان مذجاهعدالر نامازغا تظذالر ظذرذش قعلعش ظالدعدا تذرذؤا    

يىزلعرعثالرنع قعبلة تةرةصكة بوالمدذ ياآع قعبلعدعن باشقا        ) ناهايعتع ظئهتعمالغا يئقعن هالةتتة بولسا    
 يةردة مئثعص تذرغان ) لةنضةن بولسا، شذ تةرةصكة قاراصيسع تةرةصكة يىزيةنع قا(بعر تةرةصكة بوالمدذ  

ذ هالةتت       ا، ش ة بولس ةن هالةتت ذالغقا مئنض اآع ظ ذثالر ةي از ظوق افعظ .  نام ذنع     :ن ةر ب ع ظأم ةن ظعبن  م
  . دئدع، دةيمةننسأزلعدعمكع) ظاثالص ظاندعن(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن 

ذداؤذد،  ام مذسلعم، ظةب ، ظعبنع ماجة، ظعبنع جةرعردعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ   نةسةظعظعم
دذ   ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذمانعث مذن علةرنعث : ظةنه ازنع س ع اهللا نام ةيغةمبعرعثالرنعث تعل ص

ظارقعلعق سةصةرضة حعقمعغاندا تأت رةآظةت، سةصةرضة حعققاندا ظعككع رةآظةت ؤة قورقذنحلذق هالةتتة      
نع  ةت ظوقذش ر رةآظ دعبع ةرز قعل ع  . ص ة ظعبن ذ هةقت قعالرمذ ب اك ؤة باش ةتادة، زةهه رع، ق هةسةنبةس

  .بايان قعلدع ظابباسقا ظوخشاش
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةؤزاظعينعث مذن ذخارع، ظ ام ب عؤاتقان: ظعم ةر ظذرذش  داظةض

عشارةت قعلعص   هةر بعر آعشع ظ ،  ناماز ظوقذشقا صذرسةت بولمعغان بولسا    ئلعصشقا ظاز ق  لعشةهةرنع ظئ 
دعغا  أز ظال دذظ از ظوقذي ادعر بواللمعسا ظذرذش ظاخعرالشقعحة نامازنع  . نام ةر ظعشارةت قعلعشقا ق ظةض
ظةضةر ظذالر   . ياآع ظذالر خاتعرجةملعككة ظئرعشكةندعن آئيعن ظعككع رةآظةت ظوقذيدذ          . آئحعكتىرعدذ

ظعككع سةجدة بعلةن بعر رةآظةت      ؤة  ) بعر رذآذ   (قادعر بواللمعسا نامازنع     ) ظعككع رةآظةت ظوقذشقا  (
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اية    ) نامازنعث ظورنعغا (ظةضةر ظذالر بذنعثغعمذ قادعر بواللمعسا،      . قعلعص ظوقذيدذ  تةآبعر ظئيتعشع آذص
مةآهذلمذ بذ هةقتة ظةؤزاظعي     . ظذالر نامازنع خاتعرجةملعككة ظئرعشكىحعلعك آئحعكتىرعدذ     . قعلمايدذ

  . دئضةنضة ظوخشاش بايان قعلدع
دا  ذروتاث ي  : مالعك مذنداق دئدع     ظةنةس ظعبنع     توستةر دئضةن شةهةرنعث سئصعلعنع صةتهع      غان

. ظذرذش ناهايعتع قاتتعق بولذص آئتعص بعز ناماز ظوقذشقا قادعر بواللمعدذق. قعلعشقا قاتناشقان ظعدعم
ار ظعد         . بعز نامازنع آىن ظأرلعضةندعن آئيعن ظوقذدذق      . عناماز ظوقذغاندا بعز بعلةن بعللة ظةبذمذسا ب

ؤة  دذنياصىتىن نامازنعث ظورنعغا آةلضةن بذ : ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ. ظالدذق) سئصعلنع(ظاندعن بعز 
  . دئدع،ش قعاللمايدذذظذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةر مئنع خ

  خاتعرجةم هالةتتة نامازنع تولذق ظوقذش توغرعسعدا
  ة ظأضةتكعنع بويعحة قعنعثالردا اهللا نعث سعلةرض اد ظئتعثالر ظامانلعق تاص ةنع (اهللا نع ي ي

ةن  ةرآانلعرع بعل ذق ظ قورقذنح تىضعضةندة، اهللا نامازنع قانداق ظأتةشكة ظةمر قعلغان بولسا، تول
 يةنع سعلةر نامازنع قانداق ظوقذشقا بذيرذلغان بولساثالر شذنداق ظوقذص ظذنعث     )شذنداق ظأتةثالر 

   !رذشالرنع خذشذ بعلةن تولذق ظادا قعلعثالررذآذ، سةجدعلعرع، ظذنعثدعكع قعيامدا تذرذش ؤة ظولتذ
اهللا نعث سعلةرضة ظأضةتكعنع بويعحة سعلةرضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة صايدا قعلعدعغان ظعشالرنع 

سعلةرضة بةرضةن نئمعتعضة شىآرع ) اهللا نعث(ظأضةتكةنلعكع ؤة سعلةرنع ظذنعثغا باشلعغانلعقع ظىحىن 
  ! قعلعثالر ؤة زعكرع ظئيتعثالر

ةتنعث مةزمذنع اهللا تاظاالنعثيذقع دعكع ظاي ىتىن (خاتعرجةم بولغان حئغعثالردا نامازنع : رع ص
شىبهعسعزآع، ناماز مأمعنلةرضة ؤاقتع بةلضعلةنضةن صةرز       . مذآةممةل ظادا قعلعثالر  ) شةرتلعرع بعلةن 

 خالعسا   ر اهللا ةبذنعثغا مذناسعؤةتلعك هةدعسل     .  دئضةن ظايعتعنعث مةزمذنعغا ظوخشاشتذر      ))1قعلعندع
  .نعدذعظالدعمعزدا بايان قعل

 * * * * * * *  
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ذال  دعغانالر ظ ئلعص قالع الع ق ذص ظاي ات بول أزع ؤاص ثالردا ظ علةرنعث ظعحع ةنع (رنعث س ي

ةن تةمعنلعنعشعنع، ظأيعدعن - ظعحمةك، آعيعم  - بعر يعلغعحة يئمةك ) ظاياللعرعنعث آئحةك بعل
ظأزلعرع حعقعص آةتسة، ظذالرنعث ) ظاياللعرع(ظةضةر . هةيدةص حعقعرعلماسلعقعنع ؤةسعيةت قعلسذن

هئح ) عضعلعرعضةيةنع مئيعتنعث ظ(شلعرع ظىحىن سعلةرضة عظأزلعرع توغرعسعدا قعلغان قاظعدعلعك ظ
تاالق قعلعنغان ظايالالرغا قاظعدة  .240اهللا غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر. ضذناه بولمايدذ
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سعلةرنعث  .241تةقؤادارالرنعث ظأتةشكة تئضعشلعك مةجبذرعيعتعدذر) ظذ. (بويعحة نةصعقة بئرعش الزعم
ظايةتلعرعنع سعلةرضة مذشذنداق ) ص بئرعدعغانظأز ظةهكاملعرعنع آأرسعتع(حىشعنعشعثالر ظىحىن اهللا 

  .242بايان قعلعدذ
  بذ ظايةتنعث ظةمةلدعن قالدذرذلغانلعقع توغرعسعدا

دذ     داق دةي العمالر مذن اندعكع ظ أص س ث    : آ دعكع اهللا تاظاالنع أآمعنع يذقعرع ةتنعث ه ذ ظاي : ب
  ،اللعرع تأت ظاي ظون آىن      ظعحعثالردا ظأزع ؤاصات بولذص ظاياللعرع قئلعص قالغان آعشعلةر بولسا  ظاي

  .  دئضةن ظايعتع ظةمةلدعن قالدذردع))1ظعددةت تذتذشع الزعم
سمان ظعبنع   ومةن ظ «: ظعمام بذخارع، ظعبنع زذبةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       

ا  ذالرنعث ظاففانغ دعغانالر ظ ئلعص قالع الع ق ذص ظاي ات بول أزع ؤاص ثالردا ظ علةرنعث ظعحع ةنع (س ي
ةن تةمعنلعنعشعنع، ظأيعدعن  -  ظعحمةك، آعيعم- بعر يعلغعحة يئمةك ) ظاياللعرعنعث آئحةك بعل

تنعث هأآمعنع باشقا بعر ظايةت ظةمةلدعن         ة دئضةن ظاي  هةيدةص حعقعرعلماسلعقعنع ؤةسعيةت قعلسذن 
ظذنع   تمةي لعؤةئيازعسةن ياآع ظذنع نئمعشقا قذرظاندعن ظ  ) قذرظانغا(قالدذرغان تذرسا، ظذنع نئمعشقا    

مةن قذرظاننعث ظعحعدعن هةر قانداق ! ظع دوستذمنعث ظوغلع: سمانوظ.  دئدعم،قذرظاندا قويذص قويعسةن
  .  دئدع،)2(بعر نةرسعنع ظأز ظورنعدعن ظأزضةرتعؤةتمةيمةن

سعلةرنعث ظعحعثالردا  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث اهللا تاظاالنعث          ،ظعبنع ظةبذهاتةم 
 - بعر يعلغعحة يئمةك) يةنع ظاياللعرعنعث(بولذص ظايالع قئلعص قالعدعغانالر ظذالرنعث ظأزع ؤاصات 

يعم ةك، آع عيةت -ظعحم لعقعنع ؤةس دةص حعقعرعلماس دعن هةي عنع، ظأيع ةن تةمعنلعنعش ةك بعل آئح
ظئرع ) ظعسالمنعث دةسلةصكع دةؤرعدة: ( مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذضةظايعتعدئضةن  قعلسذن

شذنعث بعلةن اهللا   . لىص قالغان ظايال آعشع ظىحىن بعر يعلغعحة آئتعدعغان حعقعم ؤة ظأي بئرعلةتتع  ظأ
ظعحعثالردا ظأزع ؤاصات بولذص ظاياللعرع قئلعص قالغان آعشعلةر بولسا، ظاياللعرع تأت ظاي : تاظاالنعث

لدعن قالدذرذص، ظذ ظايال  دئضةن معراس ظايعتع ظذنعث هأآمعنع ظةمة))3ظون آىن ظعددةت تذتذشع الزعم
  . مىلكعدعن تأتنعث ياآع سةآكعزنعث بعرعنع بئرعشكة بذيرذدع-ظىحىن ظةرنعث مال 

 ظعبنع ظةبذتةلهةدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت           ،ظةلع
دذ ا  : قعلع ألىص قالغان بولس رع ظ ر ظايالنعث ظئ ال (،بع ذ ظاي ر يعلغعحة ظ ) ظ ددةت بع دة ظع ةرنعث ظأيع
ظعحعثالردا  :ظاندعن اهللا تاظاال.  مىلكعدعن حعقعم قعلعنعص بئرعلةتتع-ظذنعثغا ظةرنعث مال . تذتاتتع

ددةت         ىن ظع ون آ اي ظ أت ظ اللعرع ت ا، ظاي علةر بولس ان آعش ئلعص قالغ اللعرع ق ذص ظاي ات بول أزع ؤاص ظ
  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع))4تذتذشع الزعم

ظئرع ظألىص ) ظةمما. ( بولدع شذنداقآأتةرمعضةن ظئرع ظألىص قالغان ظايالنعث ظعددعتعقورساق 
العنع قاحان تذغسا شذ حاغدا تىضةيدذ           عايالاق آأتةرضةن ظ  قالغان قورس  ظةمما اهللا  . (نعث ظعددعتع ظذ ب

 معراسنعث   ظةضةر سعلةرنعث بالعلعرعثالر بولمعسا، بذ حاغدا ظاياللعرعثالرغا سعلةر قالدذرغان         ): نعث

                                                 
  .  ـ ظايةتعث بعر قعسمع134سىرة بةقةرة ) 1(
  .سمان قذرظاننع آىصةيتعص باشقا شةهةرلةرضة تارقاتقان ؤاقتعدا بولغانوبذ ظعش ظ) 2(
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دذرغان             العلعرعثالر بولسا، بذ حاغدا ظايالعثالرغا سعلةر قال أتتعن بعرع تئضعدذ، ظةضةر سعلةرنعث ب ت
  . دئضةن ظايعتع ظايال آعشعنعث معراسعنع بايان قعلعص بةردع))1معراستعن سةآكعزدعن بعرع تئضعدذ

الع سعلةرنعث ظعحعثالردا ظ : ظعمام بذخارع، مذجاهعدنعث اهللا تاظاالنعث    ذص ظاي ات بول أزع ؤاص
آئحةك  -  ظعحمةك، آعيعم-بعر يعلغعحة يئمةك) يةنع ظاياللعرعنعث(قئلعص قالعدعغانالر ظذالرنعث 

دةص حعقعرعلماسلعقعنع ؤةسعيةت قعلسذن  دئضةن ظايعتعنعث    بعلةن تةمعنلعنعشعنع، ظأيعدعن هةي
ظئرع ظألىص قالغان   ةلضةن بذ ظعددةت ظايةتتة آمةنعسع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،    

  . ظأيدعكعلعرعنعث يئنعدا تذتذشقا ؤاجب بولغان ظعددعتعدذر ظئرعنعث نعثظايال
ةتع نازعل قعلدع ذ ظاي اال ب ذص : شذنعث بعلةن اهللا تاظ ات بول أزع ؤاص ثالردا ظ سعلةرنعث ظعحع

 -  ظعحمةك، آعيعم-ة يئمةكبعر يعلغعح) يةنع ظاياللعرعنعث(ظايالع قئلعص قالعدعغانالر ظذالرنعث 
ذن  عيةت قعلس لعقعنع ؤةس دةص حعقعرعلماس دعن هةي عنع، ظأيع ةن تةمعنلعنعش ةك بعل ةر  .آئح ظةض

شلعرع ظىحىن عظأزلعرع حعقعص آةتسة، ظذالرنعث ظأزلعرع توغرعسعدا قعلغان قاظعدعلعك ظ) ظاياللعرع(
تأت ( اهللا ظذ ظايالغا بعر يعلنعث  يةنعهئح ضذناه بولمايدذ) يةنع مئيعتنعث ظعضعلعرعضة(سعلةرضة 

ظذ ظايال ظةضةر خالعسا بعر يعل       . نةصلة قعلعص بةردع   ) ظاي ظون آىنعدعن باشقعسعنع ؤاجعب قعلماي        
ؤاجعب بولغان تأت ظاي ظون آىن ظعددةتنع تذتذص بولذص قالغعنعنع           (ياآع خالعسا   . ظعددةتنع تذتعدذ 

  . ظعددةتتعن حعقعدذ) تذتماي
أزلعرع توغرعسعدا ) ظاياللعرع(ظةضةر : بذ اهللا تاظاالنعث   ظأزلعرع حعقعص آةتسة، ظذالرنعث ظ
 هئح ضذناه بولمايدذ ) يةنع مئيعتنعث ظعضعلعرعضة (شلعرع ظىحىن سعلةرضة عقعلغان قاظعدعلعك ظ 

  . دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعدذر
ةت قعلع   داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذمانعث مذن ةتا، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ةت : دذظ ذ ظاي ب

ث ظأي   ذنعث ظأزعنع ددةت تذتذش  ظ دا ظع دذردع عدعكعلعرعنعث يئنع دعن قال ةردة   . نع ظةمةل ذ قةي دعن ظ ظان
ظأزلعرع حعقعص آةتسة، ) ظاياللعرع(ظةضةر : بذ اهللا تاظاالنعث. خالعسا شذ يةردة ظعددةت تذتسا بولعدذ

دعلعك ظ  ان قاظع عدا قعلغ أزلعرع توغرعس ذالرنعث ظ ىن عظ لعرع ظىح ة ش ث (سعلةرض ةنع مئيعتنع ي
  .تعنعث مةنعسعدذرع دئضةن ظايهئح ضذناه بولمايدذ) ظعضعلعرعضة
ةتا ث،ظ دعلعك ظ:  اهللا تاظاالنع ان قاظع ة عقعلغ ىن سعلةرض لعرع ظىح ث (ش ةنع مئيعتنع ي
 - دئضةن ظايعتعضة ظاساسلعنعص، ظةضةر ظذ خالعسا، ظأزعنعث ظاتا هئح ضذناه بولمايدذ) ظعضعلعرعضة

. ظعددةتتعن حعقعص آةتسعمذ بولعدذ    ) قالغان نةصلة  (ؤئتعص، خالعسا تذنعث يئنعدا ظعددعتعنع تذ ظانعسع
ظعددةت تذتقان ظايال ظىحىن ظأي تذتذص بئرعدعغان (ظاندعن معراس ظايعتع حىشىص : ظةتا مذنداق دةيدذ

أآىمنع دذردع ) ه دعن قال دذ   . ظةمةل ددعتعنع تذتع ةردة ظع ان ي أزع خالعغ ذ ظ ئكعن. (ظ ذ) ل أي ظ نعثغا ظ
  .تذتذص بئرعش شةرت ظةمةس

 ، آئلعشع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلدع    نعثبذ ظايةتهأآىمع  معراس ظايعتعنعث  :ظةتا ؤة باشقعالر  
ةن ظاي  ع       تتةدئض دة تذتذش ةرنعث ظأيع ددةتنع ظ دعغان ظع ذق تذتع دعن ظارت ون آىن اي ظ أت ظ ذالر ت عن، ظ

ظةضةر ظذالر ظذ ظايال تأت ظاي     . ا بذ توغرا بولعدذ   دئضةن مةقسةتتة قعلغان بولس    ،ظةمةلدعن قالدذرذلدع 
ارالص  مىلكعدعن ظذنعثغا ظأي تةيي    -ظون آىن ظعددةت تذتقاندعمذ ظذنعث ظألىص قالغان ظئرعنعث مال        

دع  دعن قالدذرذل رعش ظةمةل ع     ،بئ ث ظعختعالص علعدة ظالعمالرنع ذ مةس ا ب ان بولس ةننع مةقسةت قعلغ  دئض
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 ظاي ظون آىن ظعددةت تذتقان حاغدعمذ ظعددةت تذتعدعغان ظأي ظةرنعث          ظذالرنعث ظذ ظايال تأت   ( باردذر
ب         رعش ؤاجع ذص بئ أي تذت دة ظ ةرنعث ظأيع ذنعثغا ظ ذلماي ظ ة قوش ةن سأزعض دذ، دئض ابعغا بولماي هئس

ظعمام مالعك، زةينةب بعنتع آةظبة      ) ىشع ظىحىن  زلعرعنعث دئضةن سأزعنع آىحلةندىر دئضةن ظالعمالر ظأ  
   .ؤايةت قعلغان هةدعسنع صاآعت قعلدعع ظأجرعدعن رعنظعب

دع  ( داق دئ ةب مذن ةظ)زةين ذنعث س   ظةبذس ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ع   ععد خ ك ظعبن ع مالع ثلعس
زدةص    ذللعرعنع ظع ئحعص آةتكةن ق ة ظئرعنعث ق ذلالرنع ) ظأيعدعن(ساناننعث قعزع فةرعظ ذ ق حعقعص، ظ

) ظاندعن(، ىؤةتكةنلعكع ظذنعث ظئرعنع ظألتىرقةدذم دئضةن يةرنعث بعر تةرعصعدة تئصعؤالغاندا، ظذ قذلالر
ئلعص      ا آ االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث ص ا     ،ظأزعنع عدعكع ظات ذدرع قةبعلعس دعن خ  - ظذنعث

رعص       أزلةص بئ ة س ورعغانلعقعنع زةينةبك نع س ايتعص آئتعش عغا ق عنعث قئش ةن : ظانعس ةيغةمبةر م ص
ا     عدعكع ظات ذدرع قةبعلعس االمدعن خ ورعدعم     ظانا-ظةلةيهعسس نع س ايتعص آئتعش عغا ق ث قئش . منع

بعر ظأيدة هئحقانداق خعراجةتسعز قويذص          بولمعغان   ظئرعم مئنع ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعدا      ) حىنكع(
دع  ةن ظع االم  .آةتك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  ص ذلدعتةلعؤعمض ة . قوش دعن م ص ظأي ظان ايتعص حعقع دة ىن ق م

ذراتتعم اقع . ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ح ةيغةمبةر   . رتتعمئنع ص دعن ص ردعم ظان ذنعث قئشعغا آع ةن ظ م
ا  االم ماث دعثعز «: ظةلةيهعسس ة دئ دع»نئم رعم ت .  دئ ةن ظئ ا     وم نع قايت ةن ضةص أزلةص بةرض ذق س غرذل

ةردعم  أزلةص ب االم  . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص أيعثعزدة  «: ظان عز ظ دة  (س ث ظأيع ةنع ظئرعثعزنع ) ي
مةن شذنعث بعلةن    . دئدع » تذرذث ) عتعثعزدعن حعققذحعلعك  يةنع سعز ظعدد     (آعتاب ؤاقتعغا يةتكىحة    

  . »ظأيدة تأت ظاي ظون آىن ظعددةت تذتتذم
ظةؤةتعصتذ، مةن  ) ظادةم(ظوسمان شذ ظعشنع سورعغعلع ماثا      ) دةؤرعدة(ظوسمان ظعبنع ظاففاننعث    

ذنعثغا ذيرذغانلعق     : ظ قا ب ددةت تذتذش دة ظع ث ظأيع ع ظئرعمنع االم مئن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دةص عنع ص
  . دئدع)1(ظوسمان شذ بويعحة باشقعالرغا هأآىم قعلدع. بةردعم

تاالق قعلعنغان ظايال ظىحىن تويلذقتعن سعرت بعر نةرسة بئرعشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكع 
  توغرعسعدا

تةقؤادارالرنعث ظأتةشكة ) ظذ. (تاالق قعلعنغان ظايالالرغا قاظعدة بويعحة نةصعقة بئرعش الزعم
لعك مةجبذر  دذرتئضعش ث  عيعتع لةم اهللا نع ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ذ(: ظاب ع ) ب ياخش

دذ     لعك مةجبذرعيعتع كة تئضعش ةرنعث ظأتةش ع      ))2رظادةمل ر آعش كةندة بع ايعتع حىش ةن ظ ةر   دئض ظةض
ان : ظاندعن اهللا. سام ياخشعلعق قعلمايمةن دئدعمعسام ياخشعلعق قعلعمةن، خالع عخال االق قعلعنغ ت

ا قا م ظايالالرغ رعش الزع عقة بئ ة نةص دة بويعح ذ. (ظع لعك ) ظ كة تئضعش ةقؤادارالرنعث ظأتةش ت
تاالق قعلعنغان بذ ظايةتنع ظالعمالرنعث ظعحعدعن .  دئضةن ظايعتعنع نازعل قعلدع دئدعمةجبذرعيعتعدذر
داردا ب     ذظايالالرنعث تويل  ا   ئكعتعلمعضةن بولسذن ياآع ب   ئقع مةيلع مذظةييةن معق آع كعتعلضةن بولسذن ي

رذص تاالق قعلعنغعنع ياآع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص بولذص           ذجعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي ت     

                                                 
ذيرذدع  ) 1( قا ب دة تذتذش ث ظأيع ددةتنع ظئرعنع الالرنع ظع ةن ظاي ألىص آةتك رع ظ االم ظئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ذ هةدعس ةنع ب ث . ي ذنعثغا ظئرعنع دعن ظ بذنعث

  . ص بئرعشنعث الزعملعقع بعلعنعدذهئسابعغا بعر ظأي تةييارال
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع 230سىرة بةقةرة ) 2(
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العمالر   ، تاالق قعلعنغان هةممة ظايالالرغا بعر نةرسة بئرعش ؤاجعب        ،تاالق قعلعنغعنع بولسذن    دئضةن ظ
  . ظأزلعرعنعث آأز قاراشلعرعغا دةلعل قعلعص آةلتىردع

ظعبنع  . مذ سةظعد ظعبنع جذبةير ؤة ظذنعثدعن باشقعالرمذ قوشذلدع             بذ سأزضة سةلةص ظالعمالردعن   
وغرا دةص قارع   أزنع ت ذ س ةرعر ب ةن  . (دعج أزلعنعص ظأتك دا س ةمما يذقعرع علةر  : اهللا نعث) ظ ةر س ظةض

يةنع  (ظاياللعرعثالرغا يئقعنحعلعق قعلماي ياآع مةهرع تةيعنلةنمةي تذرذص ظذالرنع تاالق قعلساثالر          
) الغان ظايال بعلةن بعر يةردة بولمعغان ياآع مةهرعنع مذظةييةنلةشتىرمعضةن شاراظعتتانعكاهعثالرغا ظ

داردا     (ظذنع قويذؤةتسةثالر، سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، لئكعن ظذنعثغا مذتظة               يةنع بةلضعلعك معق
ذل ال-ص ا، آةمبةغةل    )  م ا يارعش أز هالعغ اي ظ رعثالر، ب ة بئ ذالرغا نةرس رةك، ظ عثالر آئ ذ بئرعش م

ذن،    ة بةرس دة بويعح ا قاظع ا يارعش ذ(ظأزهالعغ لعك   ) ب كة تئضعش ةرنعث ظأتةش ع ظادةمل ياخش
هةممة هأآىمع تاالق قعلعنغان هةممة    ( سأزلةنضةن   ا دئضةن ظايعتع هازعر يذقعرعد    ))1مةجبذرعيعتعدذر

ان        ة ظالغ أز ظعحعض ةت ظ ان ظاي ب قعلغ نع ؤاجع ة بئرعش ر نةرس ا بع ع  ،ظايالغ عي مذناس ةزع جعنس ؤةت  ب
ةي  ذنعث تويل ؤة ظأتكىزم ةي ت  قعذظ داردا بعكعتم ةن معق ث ذنع مذظةيي ان ظايالنع االق قعلعنغ ) رذص ت

  . هأآىمعنع بايان قعلعص آةلضةن ظايةت هئسابلعنعدذظايةتنعث 
 ظايةتلعرعنع ) ظأز ظةهكاملعرعنع آأرسعتعص بئرعدعغان(سعلةرنعث حىشعنعشعثالر ظىحىن اهللا

 هارام،  - يةنع سعلةرنع بذيرذغان ؤة توسقان ظعشالردعكع هاالل     علعدذسعلةرضة مذشذنداق بايان ق
علعمعلةرنع  ةرز ؤة بةلض ذنع حىش ظ) بعلعشكة(ص اجعثالر حىشكةندة، ظ اي،  كعنعئهتعي سعز تاشالص قويم

  . نعشعثالر ظىحىن ناهايعتع ظوحذق بايان قعلعص بةردععسعلةرنعث حىش
 * * * * * * *  

 * öΝs9 r& u s? ’ n< Î) tÏ%©! $# (#θã_ u yz ÏΒ öΝ Ïδ Í≈tƒ ÏŠ öΝ èδ uρ î∃θä9 é& u‘ x‹ tn ÏN öθ yϑ ø9$# tΑ$ s)sù ÞΟ ßγ s9 ª!$# (#θè?θãΒ §Ν èO 

óΟ ßγ≈ u‹ ôm r& 4 χ Î) ©! $# ρ ä% s! @≅ ôÒsù ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# £Å3≈ s9 uρ u nYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχρã à6ô±o„ ∩⊄⊆⊂∪ (#θè= ÏG≈ s% uρ ’ Îû 

È≅‹ Î6y™ «! $# (#ûθ ßϑ n= ôã $#uρ ¨β r& ©! $# ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄⊆⊆∪ ̈Β # sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÍ ø) ãƒ ©!$# $ ·Êö s% $YΖ |¡xm … çµx Ïè≈ ŸÒ ãŠsù ÿ… ã& s! 

$]ù$yè ôÊr& Zο u ÏW Ÿ2 4 ª! $# uρ âÙ Î6ø) tƒ äÝ +Áö6 tƒuρ ÏµøŠs9 Î) uρ šχθãèy_ ö è? ∩⊄⊆∈∪  
ان آعشعلةردعن  ئحعص حعقق دعن ق ذص، يذرتلعرع ظأزلعرع معثالرحة تذرذقلذق، ظألىمدعن قورق

ظاندعن آئيعن اهللا ظذالرنع تعرعلدىردع، ). ظذالر ظألدع(دئدع » ظألىثالر«ث يوقمذ؟ اهللا ظذالرنع خةؤعرع
) اهللا نعث نئمعتعضة(اهللا ظعنسانالرغا هةقعقةتةن مةرهةمةتلعكتذر ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث آأصحعلعكع 

ظاثالص ) سأزىثالرنع(ةقعقةتةن اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلعثالر، بعلعثالرآع، اهللا ه .243شىآىر قعلمايدذ
آعمكع اهللا غا قةرزي هةسةنة  .244بعلعص تذرغذحعدذر) نعيعتعثالرنع، ظةهؤالعثالرنع(تذرغذحعدذر، 

، اهللا ظذنعثغا )مئلعنع خذشاللعق بعلةن سةرص قعلعدعكةن - يةنع اهللا نعث يولعدا صذل(بئرعدعكةن 
سعناش ظىحىن، (اهللا . آأص قايتذرعدذ) عضعحةيةنع ظون هةسسعدعن يةتتة يىز هةسس(نةححة هةسسة 

                                                 
   . ـ ظايةت236 ةسىرة بةقةر) 1(
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) قعيامةت آىنع(آةث قعلعدذ، ) بةزع آعشعلةرنعث رعزقعنع(تار قعلعدذ، ) بةزع آعشعلةرنعث رعزقعنع
  .245سعلةرعاهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذل

  ظألىآلةرنعث قعسسعسع توغرعسعدا
: داق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظعبنع ظةبذهاتةم ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذن        

ذالر  دع   ظ علةر ظع ةنتلعك آعش دعغان آ ردان دةص ظاتعلع عم  . داؤع ع ظاس ةلع ظعبن ةن   : ظ عت دئض ذالر ؤاس ظ
  .  دئدع، يعراقلعقتعكع داؤعردان آةنتلعك آعشعلةر ظعدع)1(يةردعن بعر صةرسةخ

 حعققان آعشعلةردعن ظأزلعرع معثالرحة تذرذقلذق، ظألىمدعن قورقذص، يذرتلعرعدعن قئحعص
ذ؟  ةؤعرعث يوقم ذ        خ اس رةزعيةلاله ع ظابب اررام، ظعبن ع ج ظ ظعبن دة ؤةآع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذالر: ظةنه ذص4000 ظ ع بول علعدعن  آعش ذن آئس ، تاظ
ئحعص ز :ق ا آئتعمع ر زئمعنغ وق بع ألىم ي ز ظ علةردذر، بع ان آعش ة  .  دةص حعقق ر يةرض ذم بع ذالر مةل ظ

ذالرنع : آةلضةندة  ألىثالر«اهللا ظ دع» ظ نعث قئشعدعن بعر ظاندعن ظذالر.  ظاندعن ظذالر ظألدع)دئ
أتىص  ةيغةمبةر ظ ذالرنع تعر ،ص ارعغا ظ ا قعلعؤ   صةرؤةردعض ىن دذظ دىرىص بئرعشع ظىح ذالرنع . دعئعل اهللا ظ
ة تذرذقلذق، ظألىمدعن قورقذص، يذرتلعرعدعن ظأزلعرع معثالرحبذ اهللا تاظاالنعث . تعرعلدىرىص بةردع

  . دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعدذرقئحعص حعققان آعشعلةردعن خةؤعرعث يوقمذ؟
ةلةص ظالعمل ع عرع س ث آأصعنحعس دع  دةصنع داق قارع ةؤالدع   :  مذن راظعل ظ علةر ظعس ذ آعش ظ

اتتعق   بعلةن آئلعشةلم   ) هاؤاسع(ظذالر يذرتعنعث   . شةهةرلعك آعشعلةر ظعدع   عكعرعدؤدة عدع، ظذالرغا ق
شذنعث بعلةن  . ظاندعن ظذالر ظألىمدعن قئحعص ناهايعتع آةث بعر جعلغعغا حىشتع    . ؤابا آئسعلع تةضدع  

ةتتع     ذص آ ة تول عغعحة ظادةملةرض ذ بئش عدعن ب ذ بئش ا ظ ذقعرع   . جعلغ ث ي ذالرغا جعلغعنع دعن اهللا ظ ظان
اؤاز      . تعتةرعصعدعن بعر صةرعشتة، تأؤةن تةرعصعدعن بعر صةرعشتة ظةؤةت      ظاندعن ظذ ظعككع صةرعشتة بعر ظ

  . حعقعرعؤئدع، ظذالرنعث هةممعسع بعر ظادةم ظألضةندةآال ظألىص آةتتع
ضة تامالر ؤة قةبرعلةر    عظذالرنعث ظىست . اليدعغان ظئغعلالرغا جذغالندع   وظاندعن ظذالر مالالرنع س      

ذرذلدع ةتتع. قوص تعلعص آ رعص تئ ذالر حع يعن. ظ دعن آئ ان ظأتكةن ر زام ةؤالدعنعث بع راظعل ظ  ظعس
أتىص      عدعن ظ ذالرنعث قئش ةيغةمبةر ظ ةن ص ةزقعل دئض ةيغةمبةرلعرعدعن ه أز   ،ص ذالرنع آ االدعن ظ  اهللا تاظ

 حعرعص آةتكةن   ظع : اهللا ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعص ظذنع     . ظالدعدا تعرعلدىرىص بئرعشنع سورعدع   
أث دذ   ! آلةرةس قا بذيرذي ة يعغعلعش ر يةرض علةرنع بع دع  ،اهللا س ةمرع قعل ر  . دئيعشكة ظ ةر بع دعن ه ظان

اهللا سعلةرنعث  ! ظع سأثةآلةر   : ظاندعن ظذنع   . بةندعنعث سأثعكع ظأزعنعث صارحعلعرع بعلةن جةملةندع       
دذ  قا بذيرذي ع قوندذرذش ةي ؤة تئرعلعرعثالرن أش، ص دع ،ض ةمر قعل قا ظ الرنعث .  دةص حاقعرعش ذ ظعش ب

هةر بعر جان     اهللا سعلةرنع  ! جانالر  ظع : ظاندعن . ولدع هةممعسع ظذ صةيغةمبةرنعث آأز ظالدعدا هازعر ب       
  ظذالر ظاندعن . حاقعرعشقا بذيرذدع   دةص ،ظأزعنعث بذرذنقع ياشاص آةلضةن بةدعنعضة قايتعشنع بذيرذيدذ     

. شةآسعز اهللا ظذالرنع ظذزذن ظذيقعسعدعن آئيعن تعرعلدىردع    . قارعغان صئتع تعرعلعص قوصتع   ) ظةتراصقا(
ذالر ئنع هةم : ظ ز س ةمح بع ة آ ز لعم اك دةص بعلعمع ر زات    ،عكتعن ص ق بع ة اليع قا ظعبادةتك ةندعن باش  س
رعلعدعغانلعقعغا ظوحذق ع آىنع بةندعلةرنعث جعسمع بعلةن ت ظذالرنعث تعرعلعشع قعيامةت. دئدع،يوقتذر

  .صاآعتتذر
                                                 

  . تةث مئتعرغا 4827بعر صةرسةخ تةخمعنةن ) 1(
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 ذر ةن مةرهةمةتلعكت انالرغا هةقعقةت ةرنع ؤة آةسكعن   اهللا ظعنس وث ظاالمةتل ذالرغا ح ةنع ظ  ي
 شىآىر قعلمايدذ) اهللا نعث نئمعتعضة(ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث آأصحعلعكع . صاآعتالرنع آأرسعتعمعز

  .  ظذالر اهللا نعث ظذالرغا بةرضةن دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث نئمةتلعرع ظىحىن شىآرع قعلمايدذعيةن
 ظاخعرع  ،اتةقدعر قعلعؤةتكةن قعسمةتتعن قئحعص قوتذلغعلع بولمايدعغانلعقعغ       ) اهللا(بذ قعسسة   

حىنكع، ظذالر ؤابادعن   . اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعن باشقا قايتعدعغان يةرنعث يوقلذقعغا ظوحذق صاآعتتذر        
ظذالرغا ظذالر مةقسةت قعلعص حعققان   .  دةص حعققان آعشعلةر ظعدع،قئحعص هاياتعمعزنع ساقالص قالعمعز 

  . ع تئز يئتعص آةلدعتتا ظألىم ناهايعتعظعشنعث ظةآسعحة بولذص ظذالرغا بعرال ؤاق
ذمادعن       ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم ةلعكع ظعم ايدعغان  ؤةق ذنعثغا ظوخش ب

عدعن ع  هةدعس د بعرن ةت قعل دذ  . عرعؤاي داق دةي اس مذن ع ظابب دع  : ظعبن امغا ماث ةر ش ةرةغ  . ظأم ذ س ظ
ذنعثغا    ةندة ظ ة آةلض دعغان يةرض ذلمان(دةي لعقلعرعدعن  ) مذس ع  ظةسكةرلعرعنعث باش دة ظعبن ظةبذظذبةي

 ظأمةر.  شامدا ؤابا آئسعلعنعث تارقالغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ،جةرراه ؤة ظذنعث هةمراهلعرع يولذقذص
آعرسةك بوالرمذ ياآع     ظذالر   .شامغا آعرعش ياآع آعرمةسلعك توغرعسعدا ظذالرغا مةسلعهةت سالعدذ             

راهمان ظعبنع ظةؤف، بعر ظعش بعلةن بعر     ظابدذ. قارارغا آئلةلمةي تذرعدذ دةص بعر   آعرمعسةك بوالرمذ؟   
بذ توغرذلذق   ) بولغان ظعشتعن خةؤةر تئصعص       ظذ   . (قئشعغا آةلدع   ظذ ظأمةرنعث     . يةرضة آةتكةن ظعدع   

ةردة بولساثالر سعلةر              «: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث     ةردة بولسا، سعلةر ظذ ي ا بعر ي ظةضةر ؤاب
ةر ظذنعثدعن قئحعص حعقعص آةتمةثالر، ظةضةر ب ارلعقعنع ظاثلعساثالر ظذ يةرضة آعرمةثل ةردة ب » عر ي

دع دعم دئ ان ظع ةنلعكعنع ظاثلعغ ةر اهللا . دئض دعن ظأم اظان تعص تاظاالغ انا ظئي عغا( هةمدذس ) ظارقعس
  .قايتعص آةتتع

جعهاد قعلعشتعن قئحعش ظةجةلنع يئقعنالشتذرالمايدعغانلعقع ياآع يعراقالشتذرالمايدعغانلعقع 
  توغرعسعدا

 ظاثالص تذرغذحعدذر، ) سأزىثالرنع(نعث يولعدا جعهاد قعلعثالر، بعلعثالرآع، اهللا هةقعقةتةن اهللا
صىتىؤةتكةن ظعشتعن ) اهللا ظةسلعدة( يةنع خذددع بعلعص تذرغذحعدذر) نعيعتعثالرنع، ظةهؤالعثالرنع(

لعق     ذنعثغا قاتناشماس ئحعش ؤة ظ ادتعن ق اش جعه دعغانغا ظوخش دعن قوتذلع ئحعص ظذنعث ر بع(ق
عنعث تذرالمايدذ ظألع) آعش ع يئقنالش ةم  دعغان ؤاقتعن تذرالمايدذه ةلكع . يعراقالش ذ(ب لعدةنعثظ )  ظةس

ةج ةن ظ ىتىلىص آةتك ذص   عص ادة بول دذ ؤة زعي يعص آةتمةي ة آئمع ئح نةرس دعن ه دعغان رعزقع لع ؤة يةي
  . قالمايدذ

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ث (: اهللا تاظ ة اهللا نع ذ يةن قا حعق) ب ان  ظذرذش نع خالعمعغ عش
يةنع ( ظةضةر ظذالر«: ظولتذرذص قئرعنداشلعرعغا) مذناصعقالرنع ظايرعشع ظىحىندذرآع، ظذالر ظأيلعرعدة(

ةر ا  ) مأمعنل ذنغان بولس ة بويس ا  (بعزض ان بولس تعن قايتق اثالص ظذرذش عهعتعمعزنع ظ ةنع نةس ، )ي
عقالرغا   ! ظع مذهةممةد  . ( دئدع »ظألتىرىلمةيتتع ظةضةر ظذرذشقا حعقماسلعق      («،  ظئيتقعنكع ) بذ مذناص

أزةثالردعن دةصظع قعلعص بئقعثالر، ظةضةر             ) ظألىمدعن قذتذلدذرعدعغان بولسا     ألىمنع ظ ) دةؤايعثالردا (ظ
بعزضة نئمة ظىحىن جعهادنع   !صةرؤةردعضارعمعز«): ظألىمدعن قورقذص (ظذالر   ))1»راستحعل بولساثالر 

ا      ذزاققا قالم ع ظ ىن بعزن ة ظىح دعث؟ نئم ةرز قعل دعغان ظةجةلض ص دعث؟   عي آئلع ةخعر قعلمع ةنع (حة ت ي
                                                 

  . ـ ظايةت168سىرة ظال ظعمران ) 1(
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!) ظع مذهةممةد . (دئدع» )ظةجعلعمعز يةتكىحة تةخعر قعلساث، ظذرذشتا ظألتىرىلمعسةك بولماسمعدع؟ 
انعيدذر     (دذنيانعث مةنصةظعتع ظازدذر    «ظئيتقعنكع،   ؤة (قورققان   ) اهللا دعن  (،  )يةنع دذنيانعث نئمعتع ص

ذتقانالر  ةمرعنع ت ذنعث ظ ى) ظ دذ   ظىح ذم قعلعنماي ة قعلحعلعك زذل عدذر، سعلةرض اخعرةت ياخش ةنع (ن ظ ي
ظألىم سعلةرنع ) ظةجةل آةلضةندة ( قةيةردة بولماثالر    .»)لعثالرنعث ساؤابع آئمةيتعلمةيدذ  ةقعلغان ظةم 

  . ))1تاصعدذ، سعلةر مذستةهكةم قةلظةلةردة بولغان تةقدعردعمذ
 ظعسالمنعث قوغدعغذحعسع،   ،ث يول باشلعغذحع  مذسذلمان ظةسكةرلعرعنعث قذماندانع ؤة ظذالرنع     

ان    ة يالعثاحالنغ ث دىشمةنلعرعض ذ     قعلعحاهللا تاظاالنع د رةزعيةلاله ع ؤةلع د ظعبن ان خالع ام ظالغ ع دةص ن
  مئنعث بةدعنعمدة ظوقيا  .قاتناشتعم) ظذرذشقا( يةردة    صذآذنع مةن صاالنع «: ظةنهذ ؤاصات تئصعش ظالدعدا   

ةزا يوق    ) قعلعح (سانجعلمعغان ؤة  ) صعحاق ياآع نةيزة   (تةضمعضةن،   ظةمدع مةن   . ظذرذلمعغان بعرةر ظ
دذم    دعغان بول ألىص آئتع تعدة ظ ة ظىس اق آأرص ةندةك يذمش ةك ظألض ذنق. ظئش أزلعرع ورق حاقالرنعث آ

 بولماي  ظذ ظأزعنعث آاصعرالر بعلةن بولغان ظذرذشتا شئهعت   ظذنعث بذ سأزع.  دةيدذ »ظذيقعغا بارمعدع 
  . لعكعدعندذر هةسرةت حةآكةن،ىص آةتكةنلعكعضة قاراص قاتتعق ظازابلعنعصآأرصة ظىستعدة ظأل

   مىلكعنع سةرص قعلعش ؤة ظذنعث ساؤابع توغرعسعدا ـخذشاللعق بعلةن اهللا نعث يولعدا مال
 مئلعنع خذشاللعق بعلةن -يةنع اهللا نعث يولعدا صذل(آعمكع اهللا غا قةرزي هةسةنة بئرعدعكةن 

آأص ) يةنع ظون هةسسعدعن يةتتة يىز هةسسعضعحة( ظذنعثغا نةححة هةسسة ، اهللا)سةرص قعلعدعكةن
بذ .  مىلكعنع سةرص قعلعشقا رعغبةتلةندىرعدذ- يةنع اهللا بةندعلعرعنع ظأزعنعث يولعدا مال  قايتذرعدذ

 نع بايان قعلعصعهةقتة آئحعنعث ظىحتعن بعرع قالغاندا اهللا تاظاالنعث بعرعنحع ظاسمانغا حىشعدعغانلعق
بعلةن  ؤة بئخعللعق قعلعش ةتمةينع بئرعؤعمال ـ مىلكعنعث هةممعس«: ضةن هةدعستة اهللا تاظاالنعثلآة

ةرز بئرعدذ     ذم قعلماستعن خذشاللعق بعلةن آعم ق ذ . عدذدئضةنلعكع رعؤايةت قعلعن » ظأزعضة زذل اهللا ب
  . ظايةتنع قذرظان آةرعمدة بعر نةححة يةردة تةآرارالص آةلدع

آأص قايتذرعدذ) يةنع ظون هةسسعدعن يةتتة يىز هةسسعضعحة(ةححة هةسسة اهللا ظذنعثغا ن 
دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت ذل   : اهللا ب دا ص ث يولع ث   -اهللا نع ةرص قعلغانالرنع ع س ان  ( مئلعن ةرص قعلغ س
رعلعص  ة تئ ع يةرض عقعدا   ) نةرسعس ةر باش ان، ه اق حعقارغ ة باش ذتقان 100يةتت ا   دان ت ر دانغ بع

ايدذ دذ   اهللا . )2(ظوخش اؤاب بئرع علةص س ة هةسس ان بةندعسعض ةمعتع  . خالعغ ث مةره ةآلعك (اهللا نع ح
  . )3()اهللا مال سةرص قعلغذحعنعث نعيعتعنع بعلضىحعدذر(آةثدذر ) ظةمةس
 بةزع آعشعلةرنعث رعزقعنع(تار قعلعدذ، ) سعناش ظىحىن، بةزع آعشعلةرنعث رعزقعنع(اهللا (

دذ ةث قعلع علةر  آ ةنع، س ث يولع(ي ال ) دااهللا نع ثالر -م ةرص قعلع ع س علةر  (، مىلكعثالرن س
دعن خالعغان  ع ظذ بةندعلعر . قورقماثالر، اهللا رعزقع بةرضىحع زاتتذر) ماللعرعثالرنعث ظازالص آئتعشعدعن  

بذنداق بولذشعدا اهللا نعث بعر . خالعغان آعشعنعث رعزقعنع آةث قعلعدذ. (قعلعدذ آعشعنعث رعزقعنع تار
  . اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلسعلةر) عيامةت آىنعق(. آاتتا هئكمعتع بار

 * * * * * * *  

                                                 
  . لةر ـ ظايةت78  ـــــ77سىرة نعسا ) 1(
  .  مالنعث ساؤابعنعث هةسسعلةص آأص بولعدعغانلعقعغا معسالبذ اهللا ظىحىن سةرص قعلعنغان صذل ـ) 2(
  . ـ ظايةت261سىرة بةقةرة ) 3(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 397                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
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óΟ ßγ÷Ζ ÏiΒ 3 ª! $#uρ 7ΟŠÏ= tæ šÏϑ Ï=≈ ©à9 $$Î/ ∩⊄⊆∉∪  
ا  اثا مذس اتع(س راظعل ظةؤال ) ؤاص يعن ظعس ن آئ ةؤعرع دعدع ةنعث خ ر جاماظ ان بع دعن بولغ

ظذنعث (بعزضة صادعشاه تعكلةص بةرضعن، «: يةتمعدعمذ؟ ظذالر ظأز ؤاقتعدا ظأزلعرعنعث صةيغةمبعرعضة
عهاد سعلةرضة ج«: صةيغةمبةر. دئيعشتع» اهللا نعث يولعدا جعهاد قعاليلع) علةن دىشمةنلةرضة قارشعب

يذرتلعرعمعزدعن هةيدةص حعقعرعلغان ؤة «: ظذالر. دئدع» صةرز قعلعنسا جعهاد قعلماي قاالرسعلةرمذ؟
ظذالرغا . دئدع» ظوغذللعرعمعزدعن جذدا قعلعنغان تذرساق قانداقمذ اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلمايلع؟

 اهللا زالعمالرنع . تارتتعجعهاد صةرز قعلعنغان حاغدا، ظازغعنعسعدعن باشقا هةممعسع جعهادتعن باش 
  .246ظوبدان بعلضىحعدذر

  شنع تةلةص قعلغانلعقع توغرعسعداعنع ؤة ظذرذش قعليةهذدعيالرنعث صادعشاهلعق
دذ    داق دةي قعالر مذن ةه ؤة باش ع مذنةبب ب ظعبن ةؤالدعل : ؤةه عراظعل ظ ا عرعظس  مذس
ظعشالرنع   دعن ظذالر بةزع يامانظان. ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن بعر زامانغعحة توغرا يولدا ماثغان ظعدع      

دع دع . قعل ذتقا حوقذن ةزعلعرع ب دعغان   ،ب علعققا بذيرذي ذالرغا ياخش ة ظ الرنع قعلغذح ذ ظعش ذالر ب  ، ظ
ظاندعن . يامانلعقتعن توسعدعغان ؤة ظذالرنع تةؤراتنعث يولعغا باشاليدعغان صةيغةمبةرلةر آئلعص تذراتتع

يعن     دعن آئ الرنع قعلغان ان ظعش ذ يام ذالر ش أآىمران     ،ظ مةنلعرعنع ه ذالرنعث دىش ذالرغا ظ اال ظ  اهللا تاظ
آعشعلةرنع ظةسعرضة    نذرغذن   ظذالر يةهذدعيالردعن نذرغذنلعغان آعشعلةرنع ظألتىرىص ؤة       . قعلعص قويدع 

دع دع    . ظال ةهةرلعرعنع تارتعؤال ة ش ر نةحح ذالرنعث بع ذالرنع . ظ ذدعيالرنعث دىش (ظ ةنلعرعنع ميةه
  . يئثةلمعدعبعر آعشعمذ ) يةهذدعيالردعن

ارتعص مذسا ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعن    ؤة  ظذنداق بولذشع يةهذدعيالرنعث قئشعدا تةؤرات        ت
ظاندعن . آىص آةتتعأظذالر ظازغذنلعققا ح. نعص آةلضةن بعر ساندذق بار ظعدععآئعينكعلةرضة معراس قعل

. رنعث قوللعرعدعن تارتعؤالدع  بعر صادعشاهع بعر ظذرذشتا ظذ ساندذقنع ؤة تةؤراتنع ظذال        ) دىشمةننعث(
دعن  ذالرنعث ظعحع ةقةتظ علةر    ص ا آعش دعغان ظازغعن ا بعلع ةؤراتنع يادق دعال ت لعدعن  .  قال ذالرنعث نةس ظ

دع   اص قال ةيغةمبةرلعك توخت ةن      . ص لعدعن ظألتىرىلض دعغان الؤع نةس ةيغةمبةر حعقع دة ص ذالرنعث ظعحع ظ
 اهللا ظذ ظايالغا ظأزلعرعضة صةيغةمبةر  :ن يةهذدعيالرظاندع. تىرضةن بعرال ظايال قالدعأظئرعدعن قورساق آ 

النع بعر ظأيدة ساقلعدع       ،بولعدعغان بالعدعن بعرنع بئرعص قاالرمعكعن     ظذ  .  دئضةن ظىمعد بعلةن ظذ ظاي
ا قعلدع   عظايال، اهللا تاظاالنعث ظأزعضة بعر ظوغذل بئرعش           اهللا ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت    . نع تعلةص دذظ

ر ظ  ذنعثغا بع ص ظ ةردع قععل ذل ب دع   . وغ عم قوي ةمذيعل دةص ظعس ذنعثغا ش ال ظ ذ ظاي دعن ظ ذ . ظان ب
بةزعلةر ظذنع شةمظذن دةصمذ . ظعسعمنعث مةنعسع اهللا مئنعث دذظايعمنع ظعجابةت قعلدع دئضةنلعك بولعدذ

ظاندعن ظذ صةيغةمبةر بولعدعغان ياشقا . ظذ ظوغذل ظذالرنعث ظعحعدة ظأسىص يئتعلعص حوث بولدع. ظاتعدع
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ذنع     يةتك ص ؤة ظ ي قعلع ذنعثغا ؤةهع دة، اهللا ظ اال(ةن ر دةص ب) نعاهللا تاظ ة  عبع ش ظةقعدعسعض لع
ذيرذدع) آعشعلةرنع( ةؤالدلعرعنع . حاقعرعشقا ب ذ ظعسراظعل ظ يةهذدعيالر . حاقعردع) شذ ظةقعدعضة(ظ

لةص  نع تةعظذنعثدعن ظأزلعرعنعث دىشمةنلعرع بعلةن ظذرذش قعلعدعغان بعر صادشاهنع تذرغذزذص بئرعش     
اهللا سعلةرضة بعر   : ظذ صةيغةمبةر يةهذدعيالرغا   . ظذالرنعث ظعحعدة هةم صادعشاهمذ يوقالغان ظعدع     . قعلدع

. ظذرذش قعلماي قاالرسعلةرمعكعن دئدع    ) دىشمةنضة قارشع  (صادشاهنع تذرغذزذص بةرسة ظذنعث بعلةن      
دع ( داق دئ ذالر مذن ذالر) ظ ان ؤة ظوغ «: ظ دةص حعقعرعلغ ذرتلعرعمعزدعن هةي ذدا ي ذللعرعمعزدعن ج

ايلع؟  اد قعلم دا جعه ث يولع ذ اهللا نع اق قانداقم ان تذرس دع» قعلعنغ ث  دئ زدعن بعزنع ةنع بع  ي
   .دئدع. شةهةرلعرعمعزنع تارتعؤالدع ؤة باال ـ حاقعلعرعمعزنع ظولجعغا ظالدع

اهللا .ظذالرغا جعهاد صةرز قعلعنغان حاغدا، ظازغعنعسعدعن باشقا هةممعسع جعهادتعن باش تارتتع 
ا قعل       زالعمالرنع ظوبدان بعلضىحعدذر  ظذالرنعث  ظةآسعحة،   . معدع  يةنع ظذالر ظأزلعرعنعث ؤةدعسعضة ؤاص

   .عن باش تارتتع، اهللا ظذالرنع بعلعص تذرغذحعدذرتنحعسع جعهاد قعلعشعآأص
ذدعيالر   د يةه اهنعث     مذجاهع ذ صادعش ث ش رعش ؤة ظأزلعرعنع ةص بئ ر صادعشاه تعكل ة بع ظأزلعرعض

حعل اد قعلع باش ةيغةمبةر    عقعدا جعه ان ص ةص قعلغ ا قعلعشنع تةل ا دذظ ىن اهللا تاظاالغ ةمظذيعل ش ظىح ، ش
  .  دئدع،ظةلةيهعسساالمدذر

 * * * * * * *  
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ظذالر . دئدع »قعقةتةن سعلةر ضة تالذتنع صادعشاه قعلعص ظةؤةتتعاهللا هة«: صةيغةمبعرع ظذالرغا
راز بعلدىرعص ( دذ «): صةيغةمبعرعضة ظئتع ة صادعشاه بولع ذ بعزض ذ قانداقم ارعمعزدا صادعشاه . (ظ ظ

 - صادعشاهلعققا بعز ظذنعثدعن هةقلعقمعز، ظذنعث ظىستعضة ظذنعث مال) لعرع بولغانلعقتعنالتظةؤ
ظذنع ) صادعشاه قعلعشقا( اهللا هةقعقةتةن سعلةرضة«: صةيغةمبةر. دئدع» رسامىلكع آأص بولمعغان تذ

ظعختعيار قعلدع، ظذنعث ظعلمعنع زعيادة ؤة بةدعنعنع قابعل قعلدع، اهللا سةلتةنةتنع خالعغان ظادةمضة 
دذ  ةزلع (اهللا . بئرع دعغانلعقعنع (آةثدذر،  )نعث ص ذنعثغا آعمنعث اليعق بولع دذ ) ظ دان بعلع » ظوب
  . 247دئدع

غةمبعرعدعن ظأزلعرعضة بعر صاد  ةنع يةهذدعيالر يةص ذ  عي دا ظ ةص قعلغان شاه تعكلةص بئرعشنع تةل
ةيغةمبةر( ذتنع ) ص ذالرغا تال ص(ظ اه قعلع ةردع) صادعش ةص ب كةرلعرعنعث  . تعكل ذالرنعث ظةس ذت ظ تال

 ظذالرنعث  ظةسلع . ظعحعدعكع بعر آعشع بولذص، ظذالرنعث ظعحعدعكع صادعشاه جةمةتعدعن ظةمةس ظعدع        
صةيغةمبعرعضة ظئتعراز (ظذالر : شذثا ظذالر مذنداق دئدع. ظعحعدة صادعشاه يةهذزا جةمةتعدعن بوالتتع

) لعرع بولغانلعقتعن تظارعمعزدا صادعشاه ظةؤال . (ظذ قانداقمذ بعزضة صادعشاه بولعدذ «): بعلدىرعص
» مىلكع آأص بولمعغان تذرسا -صادعشاهلعققا بعز ظذنعثدعن هةقلعقمعز، ظذنعث ظىستعضة ظذنعث مال

آعشعلةرنعث  (بةزع ظالعمالر ظذنع  ،  مىلكع يوق بعر آةمبةغعل تذرسا-يةنع صادعشاهنعث مال  دئدع
  .  دئدع،سذحع ظعدع) ظأيلعرعضة سذ تذشذيدعغان



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 399                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

بذ ظذالرنعث ظأزلعرعنعث صةيغةمبعرعضة     .  دئدع  ظعدع، آعشع )  ظاشاليدعغان ةتئر(ظذ  : ؤة بةزعلةر 
  . ظذالرنعث ظذنعثغا بويسذنذشع الزعم ظعدع. نلعقع ؤة ظذنعث سأزعضة آعرمعضةنلعكعدذرقارشع حعققا

دع داق دئ رعص مذن اؤاب بئ ذالرغا ج ةيغةمبةر ظ ةن ص ذنعث بعل ة«: ش ةن سعلةرض  اهللا هةقعقةت
ارقعلعق سعلةرضة        ) اهللا( يةنع    ظذنع ظعختعيار قعلدع ) صادعشاه قعلعشقا ( ةيغةمبعرعثالر ظ تالذتنع ص

د ىحعدذر   . عتاللع عراق بعلض علةردعن ياخش ذنع س ة    . اهللا ظ عم بويعح أز خاهعش اهنع ظ ةن صادعش م
دعم ذنع         . تذرغذزمع ع ظ ىن، اهللا مئن انلعقعثالر ظىح ةص قعلغ اهنع تةل ر صادعش دعن بع علةر مةن ةلكع س ب

  . صادعشاه قعلعشقا بذيرذدع
 ةدعنعنع قابعل قعلدع ادة ؤة ب عرضة ظذ سعلةردعن     يةنع شذنعث بعلةن ب     ظذنعث ظعلمعنع زعي

ك ةددع        ، بعلعملع ةتلعكـق علةردعن ، قام عنع س ذرذش تاآتئكعس داملعق ؤة ظ علةردعن حع تا س  ظذرذش
ةتتعن صادعشاه بولماقحع بولغان آعشعنعث بعلعملعك، قةددع       . ياخشعراق بعلعدذ  ذ ظاي  قامةتلعك، ـب

  .ظعرادعلعك ؤة آىحلىك بولذشعنعث زأرىرلعكع حعقعدذ
ةلتةنةتنع خ دذاهللا س ة بئرع ان ظادةمض دعغان زات،  العغ اننع قعلع اال خالعغ ةنع اهللا تاظ  ي

 شةصقةتلعك - عهئكمةت بعلةن قعلغذحع ؤة ظأزعنعث مةخلذقاتلعرعغا مئهر  ) هةممة ظعشنع (بعلعملعك،  
  . قعلعنمايدذراق بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث قعلغان ظعشعدعن سو

 دئدع» ظوبدان بعلعدذ) عق بولعدعغانلعقعنعظذنعثغا آعمنعث الي(آةثدذر،  )نعث صةزلع(اهللا 
ذر     ةثرع زاتت ةرهعمعتع آ ذنعث م ةنع ظ دذ      . ي اس قعلع ة خ ث رةهمعتعض عنع ظأزعنع ان آش ذ خالعغ . ظ

   .صادعشاهلعققا اليعق آعشعنع ؤة اليعق ظةمةس آعشعنع بعلعدذ
 * * * * * * *  
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∩⊄⊆∇∪  
 شذآع، سعلةرضة بعر ساندذق ظذنعث صادعشاهلعقعنعث ظاالمعتع«ظذالرغا صةيغةمبعرع ظئيتتعكع، 

آئلعدذ، ظذنعثدا رةببعثالر سعلةرنع تةسكعن تاصقذزعدعغان نةرسة ؤة مذسانعث، هارذننعث تةؤةلعرع 
) يةنع مذسانعث هاسعسع، آعيمع ؤة تةؤرات يئزعلغان بةزع تاختعالر (قالدذرذص آةتكةن نةرسعلةر 

دذ  أتىرىص آئلع تعلةر آ ذنع صةرعش دذ، ظ ان بولع ةر ظة. قاحعالنغ ة (ض اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ اهللا غ
عنعدعغان دا ) ظعش اثالر، بذنعث ة (بولس ذتنع سعلةرض ث تال عدا اهللا نع ل بولذش ذتنعث نازع ةنع تاب ي

  .248»ظاالمةت بار) روشةن(ظةلؤةتتة سعلةر ظىحىن ) صادعشاهلعققا تاللعغانلعقعغا
ةيغةمبعرع ذالرنعث ص ذدعيالرغا ظ اه :يةه ذتنعث صادش ة تال ع بولسعلةرض ةرعكعتعنعث دعكعذش  ب

ذآع  االمعتع ش اال  ،ظ ذرذص      اهللا تاظ ة قايت ث سعلةرض اندذقنع اهللا تاظاالنع ان س علةردعن تارتعؤئلعنغ س
عدذر دعبئرعش ع، . ، دئ ةيغةمبعرع ظئيتتعك ذالرغا ص ذآع، «ظ االمعتع ش اهلعقعنعث ظ ذنعث صادعش ظ

اصقذزعدعغان نةرسةقاحعالنغان سعلةرضة بعر ساندذق آئلعدذ، ظذنعثدا رةببعثالر سعلةرنع تةسكعن ت
   . آاتتعلعق ؤة رةهمةت باردذر)ظذنعثدا( يةنع بولعدذ
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 ةنع مذسانعث هاسعسع، (ؤة مذسانعث، هارذننعث تةؤةلعرع قالدذرذص آةتكةن نةرسعلةر ي
 بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع قاحعالنغان بولعدذ) مع ؤة تةؤرات يئزعلغان بةزع تاختعالرعآعي

ةرعر، دذ     ج ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب اندذقتا :  ظعبن س
  .  تاختعلعرعنعث صارحعلعرع بار ظعدع)تةؤرات(مذسانعث هاسعسع ؤة 

ذ     ة قاتارلعقالرم ةس، ؤة ظعكرعم يظ ظعبنع ظةن ةتادة سذددع، رةبع دة ق ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
ان        ار ظعدع   ،تةؤراتمذ ) ؤة لئكعن ظذالر ظذ ساندذقنعث ظعحعدة        . (قعلدع ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش باي  ب

  .دةص قوشذص قويدع
ؤة مذسانعث، هارذننعث تةؤةلعرع قالدذرذص آةتكةن : ظابدذرازاق مةن سةؤرعدعن اهللا تاظاالنعث

 قاحعالنغان بولعدذ) مع ؤة تةؤرات يئزعلغان بةزع تاختعالرعيةنع مذسانعث هاسعسع، آعي(نةرسعلةر 
ورعدعم     دة س ع هةققع ث مةنعس ةن ظايعتعنع ةؤرع. دئض العمالردعن : س داردا    ،ظ ذم معق دة مةل ذنعث ظعحع  ظ

ةرةنجعبعن ؤة  ةؤرات(ت دع،  ) ت ار ظع ارحعلعرع ب ذ تاختعسعنعث ص اردةيدعغانالرم دعن. ب ذالرنعث ظعحع  :ظ
  .  دئدع،هاسا بعلةن ظعككع دانة آةش بار ظعدع، دةيدعغانالرمذ بار

لةر آأتىرىص آئلعدذظذنع صةرعشتع بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابباس 
ةت قعلعدذ ذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةن : رةزعيةلالهذ ظةنه صةرعشتعلةر ساندذقنع ظاسمان بعل

ذتنعث   ئز دا تال أز ظالدع أتىرىص آعشعلةرنعث آ دا آ دعمننعث ظارعلعقع دعغا قوي ذدعيالر  .ظال دعن يةه ظان
  . عبويسذنعدنعث صةيغةمبةرلعكعضة ظعشةندع ؤة تالذتقا يعلشةمظذ
 يةنع تابذتنعث نازعل (بولساثالر، بذنعثدا ) اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشعنعدعغان(ظةضةر

) روشةن(ظةلؤةتتة سعلةر ظىحىن ) بولذشعدا اهللا نعث تالذتنع سعلةرضة صادعشاهلعققا تاللعغانلعقعغا
سعلةرضة ظئلعص   ، بولساثالر) اهللا تاظاالغا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشعنعدعغان    (ظةضةر   يةنع   ظاالمةت بار 

ذيرذغان بذيرذق       قا ب ذتقا بويسذنذش علةرنع تال ةيغةمبةرلعكعمدة ؤة س ةن ص تحعل   ذآةلض ث راس دا مئنع م
   .ظعكةنلعكعمضة ظاالمةتلةر بار

 * * * * * * *  
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ا «: ان حاغدا ظايرعلغ )بةيتذلمذقةددةستعن(تالذت ظةسكةرلعرع بعلةن  اهللا سعلةرنع بعر دةري

ىيعنع  ا س ع دةري ةس، آعمك ةؤة ظةم ا ت ذ ماث ةن، ظ دعن ظعحعدعك ع ظذنعث عنايدذ، آعمك ةن س بعل
ظعحكةن ) ظذسسذزلذقعنع بعرظاز بئسعش ظىحىن(تئتعمايدعكةن، ظذ هةقعقةتةن ماثا تةؤةدذر، ظذنعثدعن 

الرنعث ظعحعدعكع ظازغعنا آعشعدعن باشقا ظذ. دئدع» )بذيرذققا خعالصلعق قعلغان بولمايدذ (ظادةم 
ع دا . هةممعسع ظذنعثدعن ظعحت ادعن ظأتكةن حاغ ان آعشعلةر دةري ان ظئيتق ذنعثغا ظعم ذت ؤة ظ تال

بىضىن بعز جالذت ؤة «): دىشمةننعث آأصلىآعنع آأرىص قورقذنحقا حىشىص، ظذالرنعث بعر صعرقعسع(
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اهللا غا ) تالذتنعث تةؤةلعرعدعن. (دئدع» لمةيمعزظذنعث ظةسكةرلعرع بعلةن ظذرذشذشقا تاقةت آةلتىرة
اهللا نعث ظعرادعسع بعلةن ظاز جاماظة آأص جاماظة ظىستعدعن «: مذالقات بولذشقا ظئتعقاد قعلعدعغانالر

 . 249راهللا حعداملعق آأرسةتكىحعلةر بعلةن بعللعدذ. دئدع» غةلعبة قعلعدذ
ةؤالدعنعث صا     راظعل ظ ة ظعس ذ ظايةتت اال ب ةن     اهللا تاظ كةرلعرع بعل ث ظةس ذت ظأزعنع اهع تال دعش

دذ  ةؤةر بئرع علةردعن خ ذنغان آعش ذنعثغا بويس دعن ظ كةرلةرنعث ظعحع انلعقعنع، ظةس ذنعث . حعقق ظ
ةن    ذماتعغا ظاساس ةن مةل ذددعنعث بةرض ةردة س ذ آىنل كةرلعرع ش ةردعكع  . ظةس ذ آىنل ذت ش تال

ا : اق دئدع تالذت ظذالرغا مذند  .  معث آعشع ظعدع  80 ظةسكةرلعرعنعث سانع   اهللا سعلةرنع بعر دةري
  . بعلةن سعنايدذ

 ظعظوردانعية بعلةن صةلةستعننعث ظارعلعقعدعكع دةرياظذ : ظعبنع ظابباس ؤة باشقعالر مذنداق دةيدذ
  . دةريادذر
 ةؤة ظةمةس ا ت ذ ماث ةن، ظ ىن هةمراه  آعمكع ظذنعثدعن ظعحعدعك ا بىض دا ماث ذ يول ةنع ب  ي

ذن ى . بولمعس ا س ع دةري دعن آعمك ةؤةدذر، ظذنعث ا ت ةن ماث ذ هةقعقةت ةن، ظ يعنع تئتعمايدعك
 دئدع» )بذيرذققا خعالصلعق قعلغان بولمايدذ(ظعحكةن ظادةم ) ظذسسذزلذقعنع بعرظاز بئسعش ظىحىن(

  . يةنع ظذنعثغا هئحقانداق ضذناه يوق
ظذالرنعث ظعحعدعكع ظازغعنا آعشعدعن باشقا هةممعسع ظذنعثدعن ظعحتعمةنعسع  بذ ظايةتنعث 

: هةققعدة ظعبنع جذرةيج، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        
. ظالغانالر ظذسسذزلذققا قاندع   ) ظازراق (دةريانعث سىيعدعن قولع بعلةن     ) ظئغعزعنع نةملةش ظىحىن   (

  .  ظئغعزنع حأآىرىص ظعحكةنلةر ظذسسذزلذققا قانمعدعسذغا
ةرعر، ع ج دذ ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع ظازعبنع ةرا ظعبن ز ، ب داق  بع مذن

ادةم   310مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع بةدرع ظذرذشع بولغان آىندة          : دئيعشتذق  نةححة ظ
ادعن    . تالذت بعلةن دةريادعن ظأتكةنلةرنعث سانعمذ شذنعثغا ظوخشاش ظعكةن          . ظعدع ظذنعث بعلةن دةري

  .  ظأتىصتعكةنمأمعنلةرال
 دىشمةننعث آأصلىآعنع (تالذت ؤة ظذنعثغا ظعمان ظئيتقان آعشعلةر دةريادعن ظأتكةن حاغدا

ىضىن بعز جالذت ؤة ظذنعث ظةسكةرلعرع بعلةن ب«): آأرىص قورقذنحقا حىشىص، ظذالرنعث بعر صعرقعسع
لةر دىشمةننعث سانعنعث  يةنع تالذت بعلةن دةريادعن ظأتكةندئدع» ظذرذشذشقا تاقةت آةلتىرةلمةيمعز

أردع  از آ انعنع ظ ث س قا ظأزلعرعنع ةن سوقذشذش ذالر بعل أرىص ظ لىآعنع آ ث . آأص دعن اهللا تاظاالنع ظان
ةقلعقعنع  عنعث ه دعغانلعقع  ،ؤةدعس عدعن آئلع اردةم اهللا تةرعص لىآع ؤة   ، ي انعنعث آأص عزمذ س  هةرض

العمالر ظذالرنع    خعللعقع بعلةن بولمايدعغ   ) ظذرذشقا ظعشعلعتعدعغان قورالالرنعث   ( انلعقعنع بعلعدعغان ظ
قا   ( ة ظاتلعنعش ع جةثض ةر قارش دىردع) دىشمةنض دذ   . رعغبةتلةن داق دةي ذالر مذن ذثا ظ ث «: ش اهللا نع

دذ  ة قعلع تعدعن غةلعب ة ظىس أص جاماظ ة آ از جاماظ ةن ظ ع بعل دع» ظعرادعس داملعق. دئ  اهللا حع
   . بعللعدذرآأرسةتكىحعلةر بعلةن

 * * * * * * *  
 $£ϑ s9uρ (#ρã— u t/ šVθä9$y∨ Ï9 Ïν ÏŠθãΖ ã_uρ (#θä9$s% !$sΨ −/ u‘ ùøÍ øùr& $ uΖøŠ n= tã # [ ö9 |¹ ôMÎm7 rO uρ $ sΨ tΒ#y‰ ø% r& $tΡ ö ÝÁΡ $# uρ ’ n?tã 
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sπ yϑ ò6Ït ù: $#uρ … çµyϑ ¯= tã uρ $£ϑ ÏΒ â !$ t±o„ 3 Ÿω öθs9 uρ ßìøùyŠ «! $# }¨$̈Ψ9$# Ο ßγŸÒ ÷èt/ <Ù÷è t7Î/ ÏN y‰ |¡x©9 Ù⇓ö‘ F{$# 

£Å6≈ s9 uρ ©! $# ρèŒ @≅ ôÒsù ’ n?tã šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∈⊇∪ y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθè= ÷FtΡ y7ø‹ n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ 4 y7 ¯ΡÎ) uρ zÏϑ s9 

šÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩⊄∈⊄∪  
قةلبعمعزنع ! صةرؤةردعضارعمعز«: ة ظذنعث ظةسكةرلعرع بعلةن ظذحراشقان حاغداظذالر جالذت ؤ 

ساباتلعق قعلغعن، آاصعر قةؤمضة ) ظذرذش مةيدانعدا(حعداملعقلعق بعلةن تولدذرغعن، قةدةملعرعمعزنع 
عرالرنع مةغلذص . 250دئدع» قارشع بعزضة ياردةم بةرضعن  مأمععنلةر اهللا نعث ظعرادعسع بعلةن آاص

. بةردع) يةنع صةيغةمبةرلعكنع(قا سةلتةنةتنع، هئكمةتنع داهللا داؤذ. دع، داؤذد جالذتنع ظألتىردعقعل
اهللا ظعنسانالرنعث بةزعسعنع . بعلدىردع) يةنع صايدعلعق ظعلعملةرنع(ظذنعثغا خالعغان نةرسعلعرعنع 

ىحلىك بولغان يةنع آىحلىك تاجاؤذزحعغا ظذنعثدعنمذ آ (بةزعسع بعلةن مذداصعظة قعلعص تذرمعسا 
ا  عرعدة قعلمعس عنع ظاص اتتع ) بعرس اتقا ظايلعن ة صاس ىزع ظةلؤةتت ةر ي دع، ي ا (ظع ةنع خارابلعقق ي

صىتىن جاهان ظةهلعضة ) يامانلعقنع ظىستىنلىآكة ظعضة قعلماسلعق بعلةن(، لئكعن اهللا )يىزلعنةتتع
ذنع بعز ساثا . 251رمةرهةمةت قعلغذحعدذ  دذرآع، ظ ذ اهللا نعث ظايةتلعرع وغرا رةؤعشتة ظوقذص ب  ت

ز ةد. (بئرعمع ع مذهةمم ة !) ظ ةن ظةلؤةتت ةن(س ىن ظةؤةتعلض ةتكىزىش ظىح ع ي ث دةؤعتعن ) اهللا نع
  . 252صةيغةمبةرلةرنعث بعرعسةن

ذتنعث آأص         ظادةملعرع آىحلىك   غنة، ظعمانع     تالذتنعث ظاز  ، ظأزلعرعنعث دىشمةنلعرع بولغان جال
قةلبعمعزنع حعداملعقلعق ! صةرؤةردعضارعمعز:  مذنداق دئدعظادةملعرع بعلةن يىزمذ يىز ظذحراشقاندا

ةدةملعرعمعزنع  ، يةنع سئنعث تةرعصعثدعن بعزضة سةؤرع قعلعشنع حىشىرسةث      بعلةن تولدذرغعن  ق
 يةنع دىشمةنلةر بعلةن ظذحراشقاندا، سةن بعزنع قئحعشتعن ؤة ساباتلعق قعلغعن) ظذرذش مةيدانعدا(

   .دئدع آاصعر قةؤمضة قارشع بعزضة ياردةم بةرضعن ،يعراق قعلساثظاجعز آئلعص قئلعشعمعزدعن 
 مأمععنلةر اهللا نعث ظعرادعسع بعلةن آاصعرالرنع مةغلذص قعلدع   ظذالر اهللا تاظاالنعث ظذالرغا 

  . ظىستعدعن غةلعبة قعلدع) دىشمةنلعرعنعث(ياردةم ظاتا قعلعشع بعلةن 
 ألتىردع ذتنع ظ راظعل داؤذد جال ةنع ظعس علعرعدة دلع ي دعكع  اكلةرنعث قعسس ذتنع قولع ؤذد جال

ةن   الغا بعل اش(س ألتىردع ) ت تعص ظ عدذ ،ظئ ذت.  دئيعش ذنعثغا    ،تال ة ظ ذتنع ظألتىرس ةر داؤذد جال  ظةض
ئلعص بئرعشنع، مال   ألىص بئرعشنع ؤة ظأزعنعث ظعشعغا  -ظأزعنعث قعزعنع ظ  مىلكعنعث يئرعمعنع ب

دع   ان ظع نع ؤةدة قعلغ ئرعك قعلعش ذ ظأزع. ش ة ؤ ظ ث ؤةدعسعض دع انع ا قعل اال داؤذد  . ص دعن اهللا تاظ ظان
ةرد ةيغةمبةرلعكنع ب دعع،ظةلةيهعسساالمغا ص ذنعثغا يأتكةل دذ.  صادعشاهلعق ظ داق دةي : شذثا اهللا مذن

بةردعاهللا داؤذدقا سةلتةنةتنع  ؤذدقا بةردعايةنع تالذتنعث صادعشاهلعقعنع د .  
 بةردع) يةنع صةيغةمبةرلعكنع (هئكمةتنع  لدعن آئيعن صةيغةمبةرلعكنع داؤذدقا   ظعيةنة شةمذ
يةنع اهللا ظأزعنعث  بعلدىردع) يةنع صايدعلعق ظعلعملةرنع(ظذنعثغا خالعغان نةرسعلعرعنع . بةردع

  . صةيغةمبعرعضة خالعغان بعلعمنع خاس قعلعدذ
 ا ص تذرمعس عظة قعلع ةن مذداص ع بعل عنع بةزعس انالرنعث بةزعس ىك (اهللا ظعنس ةنع آىحل ي

عرعدة قعلمعسا ت ة ) اجاؤذزحعغا ظذنعثدعنمذ آىحلىك بولغان بعرسعنع ظاص ىزع ظةلؤةتت ةر ي ظعدع، ي
 يةنع اهللا ظعسراظعل ظةؤالدعنع تالذتنعث ظذرذشع ؤة )يةنع خارابلعققا يىزلعنةتتع(صاساتقا ظايلعناتتع 
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ع هةق    ذالرنعث هةممعس ا، ظ دعمعغان بولس ةن قوغ ع بعل ذق آأرسعتعش ث باتذرل االك  عداؤذدنع ةن ه قةت
ع ذنعثغا ظ. بوالتت ا  وش ا، دذني دعغان بولس ةن قوغدعماي ع بعل علةرنع بةزعس ةزع آعش اش، اهللا ب خش

  . خارابعلعققا ظايلعنعص آةتكةن بوالتتع
 بعرعضة قارشعلعق آأرسةتكىزمعضةن -ظةضةر اهللا ظعنسانالرنع بعر : اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ
رع، حئرآاؤالر، يةهذدعيالرنعث ظعبادةتخانعلعرع ؤة اهللا نعث نامع آأص بولسا، راهعبالرنعث ظعبادةتخانعلع

  . ))1اتتعيادلعنعدعغان مةسجعدلةر ظةلؤةتتة ؤةيران قعلعن
 ئكعن اهللا ةن (ل لعق بعل ة قعلماس تىنلىآكة ظعض انلعقنع ظىس ة ) يام ان ظةهلعض ىتىن جاه ص

دذر ةت قعلغذحع ةن بةزعسعنع  مةرهةم ذالرنعث بةزعسع بعل ةنع ظ دعغانلعقع  ي ذالرغا ) اهللا نعث(قوغ ظ
بذ اهللا نعث ظايةتلعرعدذرآع، ظذنع بعز ساثا توغرا رةؤعشتة ظوقذص . قعلغان نئمعتع ؤة رةهمعتعدذر   

ز ةد. (بئرعمع ع مذهةمم ة !) ظ ةن ظةلؤةتت ةن(س ىن ظةؤةتعلض ةتكىزىش ظىح ع ي ث دةؤعتعن ) اهللا نع
 ظةؤالدعنعث قولعدعكع آعتابلعرعدا يئزعلغان ؤة  يةنع بذ هةقعقةت ظعسراظعلصةيغةمبةرلةرنعث بعرعسةن

  . ظذالر ظذنع ظئنعق بعلعدعغان هةقعقةتتذر
 * * * * * * *  

 * y7 ù=Ï? ã≅ ß™ ”9$# $sΨ ù= Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’n? tã <Ù÷è t/ ¢ Ν ßγ ÷ΨÏiΒ  ¨Β zΝ ¯= x. ª!$# ( yì sùu‘ uρ óΟßγ ŸÒ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 
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ª! $# $ tΒ (#θè= tG tG ø% $# £Å3≈ s9uρ ©!$# ã≅ yèø tƒ $ tΒ ß‰ƒÍãƒ ∩⊄∈⊂∪   

يةنع (ظةنة شذ صةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن ظىستىن قعلدذق؛ اهللا ظذالرنعث بةزعسع 
االم  ا ظةلةيهعسس عنعث ) مذس تع ؤة بةزعس ةن سأزلةش االمنعث (بعل ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ) ي

ظألىآلةرنع تعرعلدىرىش، ضاحعالرنع، بةرةس  (مةريةم ظوغلع ظعساغا. دةرعجعسعنع يذقعرع آأتىردع
قا ظوخشاش  علعنع ساقايتعش دذق ) آئس ا قعل ةرنع ظات ةن مأجعزعل ذدذس . روش ذنع روهذلق ةنع (ظ ي

يعن . بعلةن آىحلةندىردذق ) جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم  ظةضةر اهللا خالعغان بولسا ظعدع، ظذالردعن آئ
ضةندعن آئيعن ظأز ظارا ظذرذشماس ظعدع، لئكعن ظذالر آةلضةن ظىممةتلةر ظذالرغا روشةن دةلعللةر آةل

ظةضةراهللا خالعغان بولسا ظعدع، ظذالر . ظعختعالص قعلعشتع، بةزعسع ظعمان ظئيتتع، بةزعسع آاصعر بولدع
  . 253 ظارا ظذرذشماس ظعدع، لئكعن اهللا خالعغعنعنع قعلعدذزظأ

                                                 
  .  ــ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة هةج ) 1(
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  توغرعسعدا غانلعقع لةرنعث بةزعسعدعن ظارتذق قعلعنبةزع صةيغةمبةر
داق         ة مذن ذ هةقت رعص ب ةؤةر بئ دعن خ ذق قعلغانلعقع عدعن ظارت ةيغةمبةرلةرنع بةزعس ةزع ص اهللا ب

ا    ،بعز هةقعقةتةن صةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن ظىستىن قعلدذق     : دةيدذ ا زةبذرنع ظات  داؤذتق
  .))1قعلدذق
يةنع (ق؛ اهللا ظذالرنعث بةزعسع ظةنة شذ صةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن ظىستىن قعلدذ

االم  ا ظةلةيهعسس تع ) مذس ةن سأزلةش ةد     بعل ةن مذهةمم االم بعل ا ظةلةيهعسس ذالر مذس ةنع ب  ي
  . شذنعثدةك هةدعستة رعؤايةت قعلعنغانغا ظاساسةن ظادةم ظةلةيهعسساالمدذر. ظةلةيهعسساالمدذر

 يذقعرع آأتىردعدةرعجعسعنع ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث(ؤة بةزعسعنعث مذهةممةد 
االمنع اهللا  عمايدعغانلعقعنع     ظةلةيهعسس ث ظوخش ةيغةمبةرلةرنعث دةرعجعلعرعنع اهعدا ص ث دةرض تاظاالنع

لعكع اهللا تاظاالنعث ظأز قذدرعتع بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةآكعدعن صةلةستعندعكع                آأرضةن
ان قعلعنغان هةدعستة رعؤايةت قعلعنعص           مةسحعتع ظةقساغا ظئلعص آةلضةنلعكع توغرعسعدا ؤةقة      لعك باي

  . آةلدع
لعم   ذخارع ؤة مذس ام ب ةت      ،ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب

ياق  : يةهذدعي قةسةم ظعحعص . قعلعدذ، مذسذلمانالردعن بعر آعشع بعر يةهذدعي بعلةن تعللعشعص قالدع  
ظاندعن مذسذلمان يةهذدعينعث يىزعضة       .  بعلةن قةسةم قعلعمةن دئدع         ظالةملةرضة تاللعغان زات    نعمذسا

ئلعص   ات س ر آاح س : بع ةي نعجع تىن     ! ه االمدعنمذ ظىس ةد ظةلةيهعسس االمنع مذهةمم ا ظةلةيهعسس مذس
دع ةن؟ دئ ةيغةمبةر    . آأرةمس ص ص عكايةت قعل تعدعن ش ذلماننعث ظىس ذدعي مذس ةن يةه ذنعث بعل ش

دع   ا آةل االمنعث يئنعغ دع    . ظةلةيهعسس داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ع   «: ظان علةر مئن س
ةثالر) باشقا( ةيغةمبةرلةردعن ظارتذق بعلم ع ه آعشعلةر. ص دذذشقعيامةت آىن دعن . سعزلنعص آئتع ظان

مةن بعرعنحع بولذص هذشذمغا آةلضةن آعشع بولعمةن، مةن مذسانع ظةرشعنعث صذتعنع حعث تذتذؤالغان     
ةن ة آأرعم ذ مة. هالةتت دا هذش   ظ ذر تئغع ذ ت اآع ظ ذ ي عغا آةلدعم ذرذن هذش دعن ب دعن آةتكةنلعكعضة عن

دعم   ذ بعلمع تعم هذشعدعن آةتمعدعم ذ قئ رعلعص ب ات بئ ع . مذآاص ذق ) باشقا(مئن ةيغةمبةلةردعن ظارت ص
  . »بعلمةثالر

ةن   داق دئض ة مذن ر رعؤايةتت ة بع علةر «: يةن ذق   س دعن ظارت ع بعرع ةيغةمبةرلةرنعث بعرعن ص
 سوظال دئضةننعمعز؟ عبعرلةشتىرىص حىشنع قانداق لةرهةدعسؤة  ظةضةر يذقعرعدعكع ظايةت »!آأرمةثالر

بذ يةردة بعر ظادةم، بعر ظادةم بعلةن ظاححعقلعشعص قالغاندا :  ظذنعث جاؤابع تأؤةندعكعحة،آئلعص قالسا
ةيغةمبةرلةردعن  ( قا ص االمنع باش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذق دةص ب) ص تعن توس عظارت ذرش آئرةذلعش . آت
ارا    ( . بةلكع ظذ اهللا نعث ظعشعدذر    . بعزنعث ظعشعمعز ظةمةس     ) شع ىلةندىرىلصةرقصةيغةمبةرلةرنعث ظأزظ

  .بعز ظذ هأآىمضة بويسذنذشعمعز ؤة ظعشعنعشعمعز الزعمدذر
 ظألىآلةرنع تعرعلدىرىش، ضاحعالرنع، بةرةس آئسعلعنع ساقايتعشقا (مةريةم ظوغلع ظعساغا
ةرن) ظوخشاش دذقروشةن مأجعزعل ا قعل ةنع ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث اهللا نعث بةندعسع ؤة ع ظات  ي
 ظعسراظعل ظةؤالدلعرعغا ظئلعص آةلضةن شةرعظةتنعث راست ،صةيغةمبةر ظعكةنلعكع) ظةؤةتعلضةن(ظذالرغا 

  .  بةردذق)ظعساغا( صاآعتالرنع -ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان آةسكعن دةلعل 
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع55سىرة ظعسرا ) 1(
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 دىردذق ) ل ظةلةيهعسساالم يةنع جعبرعظع (ظذنع روهذلقذدذس ةن آىحلةن  يةنع اهللا ظذنع      بعل
ظةضةر اهللا خالعغان بولسا ظعدع، : ظاندعن مذنداق دئدع. جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم بعلةن آىحلةندىردع

ارا ظذرذشماس  أز ظ ظذالردعن آئيعن آةلضةن ظىممةتلةر ظذالرغا روشةن دةلعللةر آةلضةندعن آئيعن ظ
اهللا خالعغان  ظةضةر. تعالص قعلعشتع، بةزعسع ظعمان ظئيتتع، بةزعسع آاصعر بولدعظعدع، لئكعن ظذالر ظعخ
 يةنع بذ ظعشالرنعث هةممعسع اهللا نعث صىتىؤئتعشع بعلةن ظارا ظذرذشماس ظعدعزبولسا ظعدع، ظذالر ظأ

   .لئكعن اهللا خالعغعنعنع قعلعدذ: شذثا اهللا مذنداق دةيدذ. بولغاندذر
 * * * * * * *  

 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u (#θà) ÏΡr& $£ϑ ÏΒ Ν ä3≈ sΨ ø% y— u‘  ÏiΒ È≅ ö7 s% βr& z’ ÏAù' tƒ ×Πöθ tƒ ω ÓìøŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ Ø' ©#äz Ÿωuρ 

×π yè≈ x x© 3 tβρãÏ≈ s3ø9 $#uρ ãΝèδ tβθãΚ Ï=≈ ©à9$# ∩⊄∈⊆∪  
ن آىنع شاصاظةت بولمايدعغا) اهللا نعث ظعزنعسعز( سئتعق، دوستلذق ؤة -سودا ! ظع مأمعنلةر

ع ( ةت آىن ةنع قعيام ز رعز ) ي ة بع ذرذن، سعلةرض تعن ب تعص آئلعش ال عيئ ةن م ص بةرض  - ق قعلع
زذلذم ) ظأزلعرعضة(آذفرانع نئمةت قعلغذحعالر . سةرص قعلعثالر) ياخشعلعق يوللعرعغا(مىلىآلةردعن 
  .254قعلغذحعالردذر
 عدعضارعنعث دةرضاهعدا آأرىش    مىلكعنعث ساؤابعنع صةرؤةر  - اهللا ظاتا قعلغان مال     نعثبةندعلةر

دا مال ،ظىحىن ذالرنع هاياتلعقع ا آئحعكتىرمةي سةرص قعلعؤئلعشقا  - اهللا ظ  مىلكعنع ياخشع يولالرغ
شاصاظةت ) اهللا نعث ظعزنعسعز( سئتعق، دوستلذق ؤة -سودا ! ظع مأمعنلةر: بذيرذص مذنداق دةيدذ

ق قعلعص بةرضةن ع بذرذن، سعلةرضة بعز رعزيئتعص آئلعشتعن) يةنع قعيامةت آىنع(بولمايدعغان آىنع 
 يةنع قعيامةت آىنعدة بعر آعشع ظأزعنع سةرص قعلعثالر) ياخشعلعق يوللعرعغا( مىلىآلةردعن -مال

ئتعؤااللمايدذ     عنع س ر آعش ة بع ىن يةن دذرذش ظىح مذ    . قذتذل ذن بئرعص قذحة ظالت ن توش أزعنع (زئمع ظ
  بعرظذ قانداقمةيلع . عشعنعث دوستلذقعمذ صايدا قعلمايدذقذتذلدذرالمايدذ ؤة ظذنعثغا بعر آ    ) ظازابتعن

ذرذق   عنعث ظ وث آعش ئلعص     -ح ايدا ظ داق ص ذنعثغا هئحقان ةبع ظ ذنعث نةس عمذ ظ دعن بولس  ظةؤالدع
  . آةلمةيدذ

لعنغان آىندة ظذالرنعث ظارعسعدعكع تذغقانحعلعق مةؤجذت ئسذر ح : بذ هةقتة اهللا مذنداق دةيدذ    
  . )1(سوراشمايدذ) ظةهؤالعنعمذ(عرعنعث  ب-بعر . بولماي قالعدذ
 عز (ؤة ث ظعزنعس دعغان ) اهللا نع اظةت بولماي ان     شاص اقحع بولغ اظةت قعلم ذالرغا شاص ةنع ظ  ي

 زذلذم قعلغذحعالردذر) ظأزلعرعضة(آذفرانع نئمةت قعلغذحعالر . آعشعلةرنعث شاصاظعتع صايدا قعلمايدذ
  . ظذحراشقان آعشعدعن ضذمراه آعشع يوقتذريةنع شذ آىنع اهللا تاظاالغا آاصعر هالةتتة 

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع دعينارنعث مذن ةتا ظعبن ةم، ظ ع ظةبذهات ة(: ظعبن ) ظأزلعرعض
آذفرانع نئمةت دئمةي   يةنع زالعمالر آاصعر بولغذحعدذر.دذرزذلذم قعلغذحعالرآذفرانع نئمةت قعلغذحعالر

  . )2(دئضةن اهللا تاظاالغا هةمدذ ـ سانا بولسذن عالردذرزذلذم قعلغذح) ظأزلعرعضة(قعلغذحعالر 
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت101معنذن أظسىرة م) 1(
  . هةر قانداق آعحعككعنة زذلذم قعلغان مذسذلمانمذ آاصعر بولذص آئتعدذظةضةر زالعمالر آاصعر بولغذحعدذر دئيعلعص قالسا، ظذ حاغدا ) 2(
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ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊄∈∈∪  
اله  ئح ظع قا ه ن باش ر اهللا دع ة تبع ذر؛ اهللا هةمعش ص عيوقت دارة قعلع ةممعنع ظع ذر، ه رعكت

تذرغذحعدذر؛ ظذ مىضدةص قالمايدذ، ظذنع ظذيقذ باسمايدذ؛ ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة نةرسة 
دذر؛ اهللا نعث رذخسعتعسعز آعممذ اهللا نعث ظالدعدا شاصاظةت قعاللعسذن؛ اهللا ظذالرنعث ) مىلكع(اهللا نعث 

ظعشالرنعث ) يةنع ظذالر ظىحىن ظاخعرةتتة تةييارلعغان(، آةينعدعكع ) دذنيادا قعلغانيةنع(ظالدعدعكع 
ث م  ذالر اهللا نع دذ؛ ظ ص تذرع عنع بعلع دعن هةممعس ذالرغا بعلدى) اهللا(ةلذماتع ان رىظ نع خالعغ ش

باشقا هئح نةرسعنع ) يةنع صةيغةمبةرلةرنعث تعلع ظارقعلعق بعلدىرضةن نةرسعلةردعن(نةرسعلةردعن 
 زئمعننع -ظاسمان . ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظأز ظعحعضة ظالعدذ) مةلذماتع(مةيدذ، اهللا نعث آذرسع بعل

  .255ظذ يذقعرع مةرتعؤعلعكتذر، هةممعدعن ظذلذغدذر. ساقالش ظذنعثغا ظئغعر آةلمةيدذ
  ظايةتذلكذرسعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا 

دذر    ايعتع حوث ةزعلعتع ناه عنعث ص ت. ظايةتذلكذرس ذ اهللا   هةدعس االمنعث ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص
ظعمام ظةهمةد، ظذبةي ظعبنع       . تاظاالنعث آعتابعدعكع ظةث صةزعلةتلعك ظايةت دئضةنلعكع بايان قعلعنعدذ        

ظذنعثدعن  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     رةزعيةلالهذ ظةنهذ  آةظب
ةت    « ع ظاي دا قايس ث آعتابع ةزعلةتلعك؟ اهللا نع ةث ص ورعدعدةص» ظ ذ.  س ةيغةمبعرع  :ظ ذنعث ص  اهللا ؤة ظ

دذ  ةردع ،بعلع اؤاب ب دعن .  دةص ج وظالنع (ظان ذ س االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعم  ) ص ة قئ ر نةحح بع
دع دعن . تةآرارلع ةيذظظان ا (: ب ةت بولس ذ ظاي عدذر) ظ ةردع  دةصظايةتذلكذرس اؤاب ب ةن  . ، ج ذنعث بعل ش

ار بولسذن    ! ظع ظذبةي  «: مذنداق دئدعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    مئنعث جئنعم ظذنعث    . ساثا بعلعم ي
ةن         ةنكع، هةقعقةت ةم قعلم ةن قةس امع بعل ث ن ان زاتنع دة بولغ عنعث (ظعلكع اهنع  ) ظايةتذلكذرس صادعش

   .»ظةرشعنعث يئنعدا ظذلذغالص تذرعدعغان بعر تعلع ظعككع آالصذآع بار) يةنع اهللا تاظاالنع(
ةد، ظةبذ  ام ظةهم ذبظعم ذ ظةيي ذ ظةنه دذ   رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةن : نعث مذن م

ظاندعن صةيغةمبةر . ظالدع) خورمعدعن(جعن آئلعص ) ظذ ظامبارغا. (ظأزةمنعث خورما ظامبعرعمدا ظعدعم   
ذ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا) جعندعن(ظةلةيهعسساالمغا ظ ةردعم، ص ذ «: شعكايةت قعلعص ب سةن ظ

ارغعن          آأر جعننع ةن دئض » ضةن ؤاقتعثدا اهللا نعث ظعسمع بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا ب
ظذ جعن ماثا    . ظذنعثغا هئلعقع دذظانع ظوقذص ظذنع تذتعؤالدعم        . ظذ جعن آةلدع  . دذظانع قعلغعن دئدع  

ةيغةمبةر ظاندعن مةن ص   . شذنعث بعلةن مةن جعننع قويذص بةردعم     . مةن بذ يةرضة قايتا آةلمةيمةن دئدع   
دعم  ا آةل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغ ذتعؤالغان (رعث عسئنعث ظةس«:  ص ةنع ت ي

ةآحع ع دئم دع) جعنن ة قعل دع» نئم دعم . دئ ذؤالغان ظع ذنع تذت ةن ظ ا،م ذ ماث ا  : ظ ة قايت ذ يةرض ةن ب  م
: يغةمبةر ظةلةيهعسساالم صة .  دئدعم،قويذص بةردعم مةن ظذنع .آةلمةيمةن دةص ظعككع قئتعم دئضةن ظعدع    
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ا آةلدع   . دئدع» ظذ حوقذم قايتا آئلعدذ   «  ظىح قئتعم تذتذؤالدعم،    -مةن ظذنع ظعككع    . ظذ جعن قايت
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا  . قايتا آةلمةيمةن دةيدذ ) بذ يةرضة (هةر قئتعمدا ظذ جعن مةن      

 مةن  :ظذ ماثا  . ن ظذنع تذتذؤالغان ظعدعم   مة .  دةص سورعدع  »سئنعث ظةسرعث نئمة قعلدع؟    «آةلسةم،  
ظذ حوقذم    «: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     .  دةص جاؤاب بةردعم    ،آةلمةيمةن دئدع ) بذ يةرضة (قايتا  

ا آئلعدذ ة(ظاندعن مةن ظذنع . دئدع» قايت دعم) يةن ظذ مئنع قويذص بةرضعن مةن ساثا بعر . تذتذؤال
ذياي   عتعص ق عنع ظأض ذ   (،نةرس ةن ظ ةر س ئقعن      ) نعظةض ة ي انلعق نةرس داق زعي اثا هئحقان اث س ظوقذس

غا  عظاندعن مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئن     .  دةص ظايةتذلكذرسعنع ظأضعتعص قويدع       ،آئلةلمةيدذ
بذ ظعشتا راست ظذ يالغانحع تذرذص «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. آئلعص بولغان ظعشتعن خةؤةر بةردعم

   .دةص جاؤاب بةردع» سأزلةصتذ
ذهىرةير       ذخارع، ظةب ام ب عنع ظعم ر قعسس ة بع عغا ظوخشاش يةن ذ قعسس ذ ب ذ ظةنه دعن ة رةزعيةلاله

دذ       داق دةي ذ مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله دذ، ظةب ةت قعلع االم : رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع   ص مئن
دع     ذص قوي قا قوي اتنع ساقالش ان زاآ دا يعغعلغ ئلعص    . رامعزان ع آ ر آعش عمغا بع ث قئش ةن(مئنع  م

اقالؤاتقان لعقتعن ظذ ظ) س لعدع اش قا باش ذؤئلعص  . سذش ذنع تذت ةن ظ ةيغةمبةر    :م ئنع ص ةن س  م
ذؤةتكعن، مئنعث باال    ومئنع ق ) ماثا( دئدعم ظاندعن ظذ     ،ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا ظئلعص بارعمةن     -ي

ظةتتعضةندة ، مةن ظذنع قذيذؤةتتعم. قاتتعق ظئهتعياجعم بار دئدع) ظاشلعققا( مئنعث ظذ .حاقعلعرعم بار
دةص » رعث نئمة قعلدع؟ عظاخشام سئنعث ظةس! ظع ظةبذهىرةيرة«): مةندعن(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  

اتتعق موهتاج ظعكةنلعكعدعن ؤة باال      عظذ ظةسعر ظأز  ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : مةن. سورعدع  -نعث ق
 ،عم ظاغرعص قويذص بةردعم       مئنعث ظذنعثغا ظعح    . ؤالدع ذحاقعلعرعنعث بارلعقعدعن شعكايةت قعلعص تذر     

دع االم . مدئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ  «: ص ول ظ ةك ب تذ   سةض ان سأزلةص اثا يالغ ذ ، س ذم ظ ا  حوق ة قايت يةن
دذ دع» آئلع دعغانلعقعنع     . دئ ا آئلع ذنعث قايت أزعدعن ظ االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص دعن م ظان

ذردذم ىص ت ذنع آىت ص، ظ ةند. بعلع االم دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ةك ص لظ ئلعص ظاش قا عقتعن ظذآ سذش
ظذ  . باشلعدع، مةن ظذنع تذتعؤئلعص سئنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظئلعص بارعمةن دئدعم          

ار  - مئنعث باال   ،مئنع قويذؤةتكعن مةن بذ ظاشلعققا بةآمذ موهتاج            ا    .  حاقعلعرعم ب مةن ظةمدع قايت
ظةتتعضعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . يؤةتتعموذنع قمئنعث ظذنعثغا ظعحعم ظاغرعص ظ.  دئدع،آةلمةيمةن
ظع اهللا نعث   : مةن .  دةص سورعدع »ظاخشام سئنعث ظةسرعث نئمة قعلدع؟      ! ظع ظةبذهىرةيرة «: مةندعن

ؤالدع،  ذرع بارلعقعدعن شعكايةت قعلعص تذر    حاقعلع -ظذ موهتاج ظعكةنلعكعدعن ؤة باال       ! صةيغةمبعرع
سةضةك  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .  دةص جاؤاب بةردعم     ،ص بةردعم ظذنعثغا ظعح ظاغرعتعص ظذنع قويذ    

ذ جةزمةنساثا يالغانظذ بول  تذ ظ دذ سأزلةص ا آئلع تعم ظا. دئدع»  قايت ندعن مةن ظذنع ظىحعنحع قئ
بذنعث  مةن ظذنع تذتذؤئلعص      ). دئضةندةك ظذ آئلعص ظاشلعقتعن ظذسذشقا باشلعدع           (ص تذردذم    عتعآىز

ا       . بعلةن ظىح قئتعم بولدع  مةن سئنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظئلعص بارعمةن، سةن قايت
دعم  دعث دئ ة آةل ةن دةص يةن ذنعث    . آةلمةيم ةن ساثا، اهللا ساثا ظ ذؤةتكعن م ع قذي ا مئن ذ ماث دعن ظ ظان

دعغ ايدا يةتكىزع ايوان بعر نةححة سأزلةرنع ظأضعتعص قبعلةن ص دع،ي ذنعثغا(مةن .  دئ ذ سأزلةر ) ظ ظ
 بعر اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذرثغا بارساث ذسةن ظاخشعمع ياتعدعغان ظورن: ظذ. دئدعمقايسع؟ 

ذغعن  ذنع ظوقذساث(دةص ظايةتذلكذرسنع ظايعغعحة ظوق عدعن بعر ساقلعغذحع ساثا  ) سةن ظ اهللا تةرعص
 ظةتعضعنع  .عميعؤةتت ومةن ظذنع ق. هةمراه بولعدذ ؤة تاث ظاتقذحة ساثا شةيتان يئقعن آئلةلمةيدذ دئدع    
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ظع اهللا نعث   : مةن .  دةص سورعدع »؟ظاخشام سئنعث ظةسرعث نئمة قعلدع       «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ةيغةمبعرع ة   ! ص ر نةحح دعغان بع ايدا يةتكىزع ةن ص أز بعل ذ س ا اهللا ظ ذ ماث حة ظ ذمان قعلعش ذنعث ض ظ
أزلةرنع ظ دع س عتعص قوي ذنع ق  . أض ةن ظ دعن م ذؤةتتعموظان دعم،ي ةيغةمبةر . دئ االمص ذ «:  ظةلةيهعسس ظ

ا بار : مةن.  دةص سورعدع»سأزلةر قايسع؟ دعغان ظورنعثغ ا سةن ياتع ذ ماث دا، ظ ظايةتذلكذرسعنع غان
عدعن   ذغعن   بئش ة ظوق الص ظاخعرعغعح اث  . (باش ذنع ظوقذس ةن ظ ر    ) س عدعن بع ةن اهللا تةرعص ةن بعل س

هابعالر سا ) بعز . (دئدعم ،دئدعساثا تاث ظاتقذحة شةيتان يئقعن آئلةلمةيدذ      . ساقلعغذحع بعللة بولعدذ  
ا ظذنعث ظأضعتعص قويغان سأزع ظىحىن ظذنع قويذص بةرضةن ظعدعم          ياخشعلعققا قعزعقعدعغان     .بولغاحق
ظع  . ساثا راست سأزلةصتذ   ) بذ ظعشتا   (رذص  ذ ظذ يالغانحع ت      !ظاضاه بول   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  

» آعشعنعث آعملعكعنع بعلةمسةن؟   ) هئلعقع (ظىح آئحعدعن بذيان سةن سأزلعشعؤاتقان      ! ظةبذهىرةيرة
  . دئدع»  شةيتاندذرظذ«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئدعم، ياق: مةن.دئدع

  ظايةتذلكذرسعدعكع اهللا نعث آاتتا ظعسمع توغرعسعدا
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع    رةزعيةلالهذ ظةنها  ظعمام ظةهمةد، يةزعد ظعبنع سةآةننعث قعزع ظةسما      

ذر؛ اهللا بعر اهللا دعن باشقا بذ  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةن  ،  رعؤايةت قعلعدذ  هئح ظعاله يوقت
اهللا دعن باشقا هئح     ،ظةلعف، الم، معم ؤة رعكتذر، هةممعنع ظعدارة قعلعص تذرغذحعدذرعهةمعشة ت 

 دئضةن  )(1تعرعكتذر، مةخلذقاتنع ظعدارة قعلعص تذرغذحعدذر      ) هةمعشة(يوقتذر، اهللا   ) بةرهةق(مةبذد  
   . دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم»اهللا نعث آاتتا ظعسمع بار ظعككع ظايةتتة

آعمكع  : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ة رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظعبنع مةردةؤع، ظةبذظذمام  
ا       بةقةرة، ظال ظعمران ؤة تاهادعن ظعبارةت ظىح سىرعدعكع اهللا نعث آاتتا ظعسعملعرعنع تعلغا ظئلعص دذظ

   .ذاهللا ظذ دذظانع ظعجابةت قعلعدساقعل
 ª!$# Iω tµ≈s9) اهللا نعث آاتتا ظسمع بار(سىرة بةرقةردعكع : هعشام مذنداق دئدع Î) ω Î) uθèδ ‘ ysø9 $# 

ãΠθ•‹s) ø9 $#  ظال ظعمراندعكعسع  : $Ο!9# ∩⊇∪ ª!$# Iω tµ≈s9 Î) ω Î) uθèδ ‘ y⇔ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9 $#  سىرة تاهادعكع  : ÏMuΖtãuρ 

çνθã_âθø9 $# Äc y∏ ù=Ï9 ÏΘθ–Šs) ø9 $# دئضةن ظايةتلةردذر .  

  توغرعسعداظون مةزمذن ظايرعم ـ ظايرعم ظأز ظعحعضة ظالعدعغان  ظايةتذلكذرسع
1-  بعر اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر اهللا تاظاال هةممة مةخلذقاتالرنعث ظعبادةت يةردة  بذ

  . ن خةؤةر بئرعدذال اليعق ظعكةنلعكعدعنعثقعلعشقا يالغذز ظأزع
2 - اهللا هةمعشة تئرعكتذر، هةممعنع ظعدارة قعلعص تذرغذحعدذر   يةنع ظألىص قالمايدعغان 

ظعدارة قعلعص   ) ظذالرغا رعزعق بئرعش ؤة ساقالش بعلةن     (مةثضى تعرعك ظأزعدعن باشقا مةخلذقاتالرنع   
دذر علةر . تذرغذحع ة نةرس ذر  هةمم ذنعثغا ظئهتعياجلعقت ذالردعن ب . ظ ذ ظ ذرظ ذد  . عهاجةتت ذالرنعث مةؤج ظ

  .  دئضةنلعكتذر،بولذشع ظذنعث بذيرذقعسعز بولمايدذ

                                                 
 . ـ ظايةتلةر2 ـ 1سىرة ظال ظعمران) 1( 
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دذ داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت مان: ب ث ظاس ةن   ـ        اهللا نع ةمرع بعل أز ظ ع ظ ةق(زئمعنن ) مذظةلل
   .)1(ظاالمةتلعرعدعندذر) آامالع قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(تذرغذزذشع اهللا نعث 

3 - ،دذ دةص قالماي ذ مىض مايدذظ ذ باس ذنع ظذيق العق ظ ةنع خات أز ، ي لةت ؤة ظ  غةص
ظذ . ظعشالر اهللا تاظاال يىز بةرمةيدذ) اهللا تاظاالغا اليعق بولمايدعغان(مةخلذقاتلعرعنع ظذنتذص قئلعشتةك 

دذر   ذص تذرغذحع ذؤاه بول قا ض ر ظعش ةر بع ص ؤة ه نع بعلع ان ظعش انلعق قعلغ ر ج ةر بع دعن . ه ظذنعث
  . خالشمذ يىز بةرمةيدذذهةتتا ظذنعثدا مىضدةش ؤة ظ. يدذذن بولماشذرو نةرسة يهئحقانداق

ظعمام بذخارع ظةبذمذسا رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، صةيغةمبةر              
االم زدة  ظةلةيهعسس دا ظعحعمع ة ؤةز ظئيتقان دع  بعزض أزنع دئ أت س ذ ت دذ «:  ب عز ظذخلعماي . اهللا شةآس

ذخالش اليع  ذنعثغا ظ ةسظ اآع رعزعق. ق ظةم ةمنع ي ذ ظألح ة عنظ ىرعدذ ؤة خالعغانح ة حىش ع خالعغانح
دذ ذنعث دة. آأتىرعؤئتع ة آ   ظ ةلع آئح دىزنعث ظةم اهعغا آىن دذ  عرض ذرذن آأتىرىلع تعن ب ث . رعش آئحعنع

دذ   ذرذن آأتىرىلع تعن ب اث ظئتعش ةلع ت ذنعث صةردعسع  . ظةم لعتعؤاتقان   (ظ ز ظعش ازعرقع بع دعن ه بذنعث
ظاحعدعغان بولسا،   ) صةردعنع(ظةضةر ظذ  . نذر ياآع ظوتتذر  )  تةسةؤؤذر قعلعنسا بولمايدذ   صةردعدةك صةردة 

ذقاتلعرعنع     ةن مةخل أزع يةتك ذنعث آ ذرع ظ ث ن ذنعث يىزعنع ذقاتلعرعنع (ظ ىتىن مةخل ةنع ص ) ي
  .»تعدذئآأيدىرعؤ
4 -  ث ة اهللا نع ة نةرس دعكع هةمم مانالردعكع ؤة زئمعن ع(ظاس ىتىن  دذر) مىلك ذ ص  ب
نعث هأآىمرانلعقع ظاستعدا ظعكةنلعكعدعن خةؤةر        ذذنعث قذلع، ظذنعث ظعلكعدة ؤة ظ          ظ  نعثذقاتالرمةخل

عدذر دذ   . بئرعش داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذص    : اهللا تاظ دة بول ا بةن دا اهللا غ مانالردا ؤة زئمعن ظاس
ؤة سانعنع   شىبهعسعزآع، اهللا ظذالرنع تولذق ظعضةللعدع  -شةك  بويسذنمايدعغان هئح مةخلذق يوقتذر 

   .))2قعيامةت آىنع ظذالرنعث هةممعسع اهللا نعث دةرضاهعغا تةنها آئلعدذ مذآةممةل بعلدع
5 -  اهللا نعث رذخسعتعسعز آعممذ اهللا نعث ظالدعدا شاصاظةت قعاللعسذن      بذ هةقتة اهللا تاظاال 

دذ داق دةي ئح ن  : مذن اظعتع ه ذالرنعث شاص ذص، ظ تعلةر بول ذن صةرعش مانالردا نذرغ ة ظاس ةرسعض
عال        ةت قعلس قا رذخس اظةت قعلعش ة شاص ان ظادةمض ان ؤة رازع بولغ أزع خالعغ ةقةت اهللا ظ قاتمايدذ، ص ظةس

دعن( قاتعدذ  ) ظان اظعتع ظةس ذالرنعث شاص دعن   ))3ظ اتتعلعقع ؤة حوثلعقع ث آ ةنع اهللا نع ذنعث ، ي  ظ
  .جىرظةت قعاللمايدذ بعر آعشعضة شاصاظةت قعلعشقا ة بعر آعشع يةندةرضاهعدا) اهللا نعث(رذخسعتسعز 

دذ       ان قعلعنع داق باي ذنع مذن لةرنعث مةزم عدعكع هةدعس اظةت توغرعس ةيغةمبةر . شاص ص
ظاندعن اهللا تاظاال مئنع ظأزع    . ضعضة آئلعمةن ـ دة، سةجدة قعلعمةن ئمةن ظةرشعنعث ت«: ظةلةيهعسساالم

ةر،   ) ماثا (ظاندعن   . خالعغان مذددةتكعحة سةجعدعدة قويذص قويعدذ      ) سأزىث (سأزلعضعن  بئشثنع آأت
دذ     ذقع بئرعلع اظةت قعلعش هوق عن شاص اظةت تعلعض دذ، شاص دذ،ظاثلعنع دعن .  دةي اال(ظان ا ) اهللا تاظ ماث
دذ    تعص بئرع ألحعمعنع بئكع ان ظ ذحعالرنعث س اظةت قعلعنغ ة   . شاص ذالرنع جةننةتك ةن ظ دعن م ظان

  .»...آعرضىزعمةن
6 - يةنع ظذالر ظىحىن ظاخعرةتتة (، آةينعدعكع )يةنع دذنيادا قعلغان(دعكع عاهللا ظذالرنعث ظالد

هةممة نةرسعنع؛ ظذنعث ظأتىص    ) اهللا تاظاال( بذ   ظعشالرنعث هةممعسعنع بعلعص تذرعدذ ) تةييارلعغان

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة رذم ) 1(
  .كعحةظايةتـ  95 ــــ 93سىرة مةريةم ) 2(
  . ـ ظايةت26سىرة نةجم ) 3(
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: اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  . ع ؤة آئيعنكعسعنع بعلعدعغانلعقعنعث صاآعتعدذر   عنآةتكعنعنع، هازعرقعس 
  دعمعزدعكع، ظارقعمعزدعكع ؤة             صةرؤةردعضارعثنعث ) دذنياغا(بعز  ظةمرع بعلةن حىشعمعز، بعزنعث ظال

دع   ارعث     -ظال دذر، صةرؤةردعض ث ظعلكعدع ع ظالالنع الرنعث هةممعس عدعكع ظعش ةينعمعز ظارعس  آ
  .)1(ظذنتذمايدذ) بةندعلعرعنعث ظةمةللعرعدعن هئح نةرسعنع(

7 -  ذالرغا بعلدىر ) اهللا(لذماتعدعن ظذالر اهللا نعث مة ةنع (لعغان نةرسعلةردعن شنع خا ىظ ي
 يةنع بعر باشقا هئح نةرسعنع بعلمةيدذ) صةيغةمبةرلةرنعث تعلع ظارقعلعق بعلدىرضةن نةرسعلةردعن

ع اهللا تاظاال ذنعثغا بعلد آعش دعن اهللا ظ ث بعلعمع عنع    ىنع ذ نةرس قا آعحعككعنعم عدعن باش ةن نةرس رض
دذ عم سىصةتلعرعض    . بعلمةي ث ظعس دعن اهللا تاظاالنع ةن بذنعث ةردعن اهللا  ي عؤةتلعك بعلعمل ة مذناس

دئضةنلعك مةقسةت قعلعنغان بولذشع مذمكعن   . بعلدىرضةندعن باشقا هئحقانداق بعر نةرسعنع بعلمةيدذ 
دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت ذالرنعث ظالد: اهللا ب ذنع  عاهللا ظ ذالر بولسا ظ دذ، ظ دعكعنع ؤة آةينعدعكعنع بعلع

  . ))2بعلمةيدذ
8 -  ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظأز ظعحعضة ظالعدذ) ذماتعمةل(اهللا نعث آذرسع بذ ظايةتنعث 

:  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثمةنعسع هةققعدة ؤةآعظة، 
ذت   ع ص ذنعث ظعكك ع ظ ث آذرس ةردذر عاهللا تاظاالنع دعغان ي داق . نع قويع ةر قان ع اهللا تاظااله ث  آعش نع

  . حعلعكلعكعنع ظألحعيةلمةيدذنعث قانظةرشع
اك،  ذمانعث زةهه ذ ظةنه ع ظابباس رةزعيةلاله دذ ظعبن ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةر :  مذن ظةض

 ظاندعن بعرسع بعرسعضة ظذالشسعمذ آذرسعنعث ظالدعدا ،يةتتة قات ظاسمان ؤة يةتتة قات زئمعن يئيعلعص
  . بعصايان حألدة تذرغان بعر تال هالقعدةك تذرعدذ

9 -  زئمعننع ساقالش ظذنعثغا ظئغعر آةلمةيدذ-ظاسمان  زئمعن ؤة ظذنعث - يةنع ظاسمان 
.  ظذنعثغا ظاساندذر  ظةآسعحة. ظعحعدعكع ظعنسانالرنع ؤة نةرسعلةرنع ساقالش ظذنعثغا ظئغعر آةلمةيدذ    

ان ظعشنع بعلع    انلعق قعلعؤاتق ر ج ةر بع ذ ه دذرظ ىز . ص تذرغذحع عنع آ ة نةرس دذرعتعهةمم . ص تذرغذحع
دا ظاددعي هةم ظاجعزدذر ؤة        . شذرذن بولمايدذ   و هئحقانداق نةرسة ي    غاظذنعث هةممة نةرسة ظذنعث ظالدع

دذر ذنعثغا موهتاج تذر . ظ ةن ظةمةس ة هاجةتم اننع . اهللا هئحنئمعض ىحعدذر، خالعغ مةدهعيعلةنض
  . قعلغذحعدذر

ارلعق مةخلذقاتال     . اهللا تاظاال قعلغان ظعشعدعن سوراق قعلعنمايدذ      ر قعلغان ظعشلعرعدعن     لئكعن ب
دذ ة نةرسعنع  . سوراق قعلعنع اال هةمم ذنعدظأزعضة اهللا تاظ ة نةرسعدعن هئساب  . ذرغذحعدذربويس هةمم

دذر دذر  . ظالغذحع عنع آىزةتكىحع ة نةرس دذر   . هةمم تىندذر ؤة آاتتع عدعن ظىس ة نةرس دعن  . هةمم ظذنعث
  . يوقتذرباشقا ظعبادةتكة اليعق زات يوقتذر ؤة ظذنعثدعن باشقا ياراتقذحع

10 - ظذ يذقعرع مةرتعؤعلعكتذر، هةممعدعن ظذلذغدذرمةنعسع اهللا نعث بذ ظايعتعنعث نعث بذ 
تذر ة ظوخشاش دعن  : مةنعسعض ىحعدذر، هةممع عنع بعلض الرنعث هةممعس كارا ظعش عي ؤة ظاش اهللا مةخص

  . دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاش ظعشتذر ))3بىيىآتذر، هةممعدعن ظىستىندذر
* * * * * * *   

                                                 
  . ـ ظايةت64مةريةم سىرة ) 1(
  .ظايةت ـ 110سىرة تاها ) 2(
  .ـ ظايةت9سىرة رةظد ) 3(
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 Iω oν# uø. Î) ’Îû ÈÏe$! $# ( ‰ s% t ¨t6 ¨? ß‰ô© ”9 $# z ÏΒ Äc xöø9 $# 4 yϑ sù öà õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «! $$Î/ Ï‰ s) sù 

y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Ïο uρ ó ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$|ÁÏΡ$# $oλ m; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛÏ= tæ ∩⊄∈∉∪  
الش يوقتذر، هعدايةت ضذمراهلعقتعن ظئنعق ظايرعلدع، آعمكع زور) ظذنعثغا آعرعشكة(دعندا 

نع ظعنكار قعلعص، اهللا غا ظعمان ظئيتعدعكةن، ظذ سذنماس، ) يةنع اهللا دعن باشقا بارحة مةبذد(تاغذت 
) ظعشلعرعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع(مةهكةم تذتقعنع تذتقان بولعدذ، اهللا 

  .256بعلعص تذرغذحعدذر
  دعندا زورالشنعث يوقلذقع توغرعسعدا 

 زورالش يوقتذر) ظذنعثغا آعرعشكة(دعندا يةنع سعلةر بعر آعشعنع ظعسالم دعنعغا آعرعشكة 
ظعسالم دعنع   . ظعسصاتلعرع ظوحذق ؤة ناهايعتع روشةندذر    ـ  شةآسعز بذ دعننعث دةلعل       . مةجبذرلعماثالر

بةلكع اهللا تاظاال ظعسالمغا باشلعغان، دعلعنع . تاج ظةمةسبعر آعشعنع ظذنعثغا آعرعشكة زورالشقا موه
ارقعلعق آعرعدذ         اهللا تاظاال  . ؤة آأزعنعث نذرعنع ظئحعؤةتكةن آعشعال ظذنعثغا ناهايعتع ظوحذق صاآعت ظ

أزلعرعنع ص  ذالق ؤة آ ةن، ق عرلةنمةس قعلعؤةتك ع تةس عنعئدعلعن ا  حةتلعؤةتكةن آعش الم دعنعغ ظعس
  . هئحقانداق صايدعسع يوقمةجبذرالص آعرضىزىشنعث 

أز ظعحعضة ظال    بذ ظايةت هأآمع   ضةرحة   غان بولسعمذ، بذ ظايةت بعر تىرآىم        هةممة آعشعلةرنع ظ
  . ظةنسارعالر هةققعدة حىشكةن دةص بايان قعلعنعدذ

بعر  :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث  ظعبنع جةرعر،   
ظذ ظةضةر بعر بالعسع ياشاص قالسا، ظذنع       . هةسرةت ظعحعدة ياشايتتع  )  تذرمعغانلعقتعن بالعسع(ظايال  

أز ـ ظأزعضة ؤةدة قعلدع      دا قعلعشع ظىحىن ظ يعن . يةهذدعي دعنع العلعق بولغاندعن آئ بالعسعنع (ظذ ب
دع  ذدعي قعل ذدعيلعرع   ) يةه ةتع يةه ةزعر جةم دعن(ن ذالرنعث   ) مةدعنع دا ظ وغالص حعقعرعلغان دةق  ظعحع

ار ظعدع    رعظةنسارعالرنعث بالعلع  العلعرعمعزنع   :شذنعث بعلةن ظةنسارعالر     . مذ ب يةهذدعيالر بعلةن   ( بعز ب
ظاندعن اهللا تاظاال بذ    .  دئدع !ص قااليلععلالص قويماي ظذالرنع بعز بعلةن ظئ    تاش) بعللة آأحىص آئتعشكة  
ةت ضذمراهلعقتعن ظئنعق زورالش يوقتذر، هعد) ظذنعثغا آعرعشكة (دعندا : ظايةتنع نازعل قعلدع   اي

  .ظايرعلدع
ةيغةمبةر       ان ص ةت قعلعنغ ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ةدنعث ظةن ام ظةهم ةمما ظعم ظ

ة   ر آعشعض االمنعث بع ولغعن «: ظةلةيهعسس ذلمان ب ع  »مذس ذ آعش ة، ظ ةن :  دئس المنع(م ان ) ظعس يام
ةن ذنعثغا،آأرعم االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة، ص ةر «:  دئض ةثمذ، ) المنعظعس(ظةض ان آأرس يام

  .  دئضةن هةدعسع ظعسالمغا آعرعشنع مةجبذرلعغانلعقنعث قاتارعدعن ظةمةس»!مذسذلمان بولغعن
ذنع    ةلكع ظ دع، ب كة مةجبذرلعمع المغا آعرعش ذنع ظعس االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ظئنعقك

لمايدعغانلعقعنع بةلكع   يةنع ظذ آعشع ظعسالم دعنعنع قوبذل قع    (ظاندعن ظذ . ظعسالمغا حاقعردع خاالس  
دا دعغانلعقعنع  ع ظذنع يامان آأر   سةن يامان آأرسةثمذ مذسذلمان     «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ظئيتقان

   ). دئضةنلعكعدذر»!اهللا سئنعث نعيعتعثنع ياخشعالص ظعخالس ظاتا قعلغاي! بولغعن
   ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنع بار ؤة بعر دةص بعلعش ظةقعدعسعنعث ناهايعتع مةهكةم تذتقا
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 نع ظعنكار قعلعص، اهللا غا ظعمان ظئيتعدعكةن، ) يةنع اهللا دعن باشقا بارحة مةبذد(آعمكع تاغذت
ظاثالص تذرغذحعدذر، ) بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع(ظذ سذنماس، مةهكةم تذتقعنع تذتقان بولعدذ، اهللا 

ادةت    شةيتان   ؤة يةنع بعر آعشع بذتالرنع          بعلعص تذرغذحعدذر ) ظعشلعرعنع( اهللا تاظاالنع قويذص ظعب
ادةت قعلسا ؤة         ،قعلعشقا حاقعرغان نةرسعلةرنع تاشالص     اهللا تاظاالنع بار ؤة بعر دةص بعلعص ظذنعثغا ظعب

ذتقعنع ظذنعثدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق زاتنعث يوقلذقعغا ضذؤاهلعق بةرسة      ظذ سذنماس، مةهكةم ت
  . أرنةك قعلعشقا تئضعشلعك توغرا يولدا بولغان بولعدذ يةنع ظذ هةقعقةتتة ظتذتقان بولعدذ
 بةندعلعرعنعث (اهللا غا ظعمان ظئيتعدعكةن، ظذ سذنماس، مةهكةم تذتقعنع تذتقان بولعدذ، اهللا

 يةنع هةقعقةتةن ظذ دعندعكع ناهايعتع حعث بعر تذتقعغا ظوخشاش            ظاثالص تذرغذحعدذر ) سأزلعرعنع
ذ سذنماس، : شذثا اهللا مذنداق دةيدذ. آىحلىك بعر ظةنضىشتةرنع تذتتع   اهللا غا ظعمان ظئيتعدعكةن، ظ
  . مةهكةم تذتقعنع تذتقان بولعدذ

 دئضةن سأزدعن ظعمان مةقسةت    ،ناهايعتع مةهكةم تذتقا   ) ظايةتتعكع : (مذجاهعد مذنداق دئدع   
  . دئدع،ظذنعثدعن ظعسالم مةقسةت قعلعنعدذ: سذددع. قعلعنعدذ

ع  ةيس ظعبن ةد، ق ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذبادعنعث مذن ةن مةسحعتتة :  ظ م
) مةسحعتكة (يىزعدعن تةقؤالعقعنعث ظاالمةتلعرع حعقعص تذرغان بعر آعشع آئلعص            ) ظذ يةرضة (ظعدعم  

ذدع از ظوق ةت نام ع رةآظ عنة ظعكك رعص يةثضعلض علةر. آع دعن آعش دعغان : ظان ة آعرع ذ جةننةتك ب
ر ا آئ ع بولس علةرنعث بعرس تعآعش ذ . ةك دئيعش حعتتعن(ظ ةن ) مةس عحعلعك م ة آعرض ص ظأيعض حعقع

آعرعص ظذنعث بعلةن   ) ظذنعث ظأيعضة  (ظذنعثغا ظةضعشعص ماثدعم ظاندعن مةنمذ ظذنعث بعلةن بعللة        
تعم ذ . سأزلةش دعن(ظ ذنعثغا ) مةن ةن ظ دا، م دةك بولغان كة  : قورذنمعغع حعت تةرةص ةن مةس س

ذق    ةن توغذرل علةر س دا آعش داق آئلعؤاتقعنعث تع  -مذن أزلةرنع قعلعش داق س دعم، مذن ذ.  دئ : ظ
مةن نئمة ظىحىن . بعر آعشعنعث ظأزع بعلمةيدعغان نةرسة ظىستعدة سأزلعشع ياخشع ظةمةس! سذبهانةلال

مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا    . ظذالرنعث شذنداق دةيدعغانلعقعنع ساثا سأزلةص بئرةي   
ظأزةمنع بعر   ) مةن حىشىمدة (ر ظةلةيهعسساالمغا دةص بةرضةن ظعدعم؛     بعر حىش آأرىص، ظذنع صةيغةمبة    

أردعم  تانلعقتا آ عل بوس ذنعث  دةصيئش ةثرعلعكعنع، ظ ذنعث آ عللعقعنع، ظ تانلعقنعث يئش ذ بوس ، ظ
 ظذنعث  بولذص،ضع يةردة، ظذحع ظاسماندائرىآنعث بارلعقعنع ظذ تىؤرىآنعث تظوتتذرعسعدا بعر تأمىر تىؤ

ذتق  ر ت دا بع ا  عظذحع دعن ماث رعص، ظان ةتلةص بئ ارلعقعنع سىص ن :نعث ب ة حعققع ث ظىستعض  ، تىؤرىآنع
دعم، حعقالمايمةن:مةن. دئيعلدع دعن مئنعث.  دئ دعظان ذ .  قئشعمغا بعر ياخشع آعشع آةل ياخشع (ظ
. عحعققعن دئد  ) ماثا تىؤرىآكة   (مدعن آعيعمعمنع آأتىرىص    امئنعث ظارق : ظذ. خعزمةتكار ظعدع ) آعشع

دعن مةن  تعم هةتتا تذتقظان ذمعحعق ذ . نعمذ تذتت دعن ظ ا(ظان ذتقعن): ماث ذتقعنع حعث ت دع،ت مةن .  دئ
ظاندعن مةن صةيغةمبةر    . مدا تذرعدذ ذ مئنعث قول  ذشذنعث بعلةن ظويغاندعم، قارعغذدةك بولسام، ظذ تذتق      

ذ   ئلعص ظ عغا آ االمنعث قئش نع(ظةلةيهعسس ةردعم) حىش أزلةص ب االم. س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ«: ص  ظ
دذر       ةم تذتقع ايعتع مةهك ذتقا ناه دذر، ت ىؤرىك ظعسالمنعث تىؤرىآع تانعدذر، ت تان ظعسالمنعث بوس بوس

ةآحع  ( ذتقعنع دئم ةم ت ةتتعكع مةهك ةنع ظاي ألى) ي تعدة بول سةن ظ ة ظعسالمنعث ظىس  »سةنعص آةتكىح
   . دئدع،ظابدذلاله ظعبنع ساالمدذر) حىش آأرضةن آعشع(ظذ : قةيس ظعبنع ظابباد. دئدع

 * * * * * * *  
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∩⊄∈∠∪  
ذالرنع  عدذر، ظ ةرنعث ظعضعس ذفرعنعث(اهللا مأمعنل دعن ) آ ث(زذلمعتع ا ) ظعماننع يورذقلعقعغ

ذالرنع  عرالرنعث ظعضعسع شةيتاندذر ظ دذ؛ آاص ذمراهلعقنعث(يورذقلعقعدعن ) ظعماننعث(حعقعرع ) ض
  .257رظةنة شذالر ظةهلع دوزاختذر، ظذالر دوزاختا مةثضى قالغذحعالردذ. قاراثغذلذقعغا حعقعرعدذ

ظأزعنعث رازعلعقعنع آأزلعضةن آعشعنع توغرا يولغا باشاليدعغانلعقعدعن،   ) بذ ظايةتتة (اهللا تاظاال   
دعلعر ارتعص حعقعرعص ناهايعتع روشةن بولغان  عمأمعن بةن ذر ؤة شئرعكنعث ظازغذن يولعدعن ت نع آذص

عرالرنعث ظعضعسع شةيتانالر ب  دعن، آاص ذرعغا حعقعرعدعغانلعقع ةتنعث ن ذالر هةقعق ذص ظ عرالرغا(ول ) آاص
دعن        ةق يول ذالرنع ه رعص ظ عتعص بئ ق آأرس ذقلعرعنع حعرايلع ادانلعقلعرعنع ؤة ظازغذنل ذالرنعث ن ظ

  . آذصذرلذققا، حعقعرعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع
 ظةنة شذالر ظةهلع دوزاختذر، ظذالر دوزاختا مةثضى قالغذحعالردذر         هةق دئضةن صةقةت بعرال 

ةن،     ذن) بذ ظايةتتة ظعماننعث   ( اهللا ىنبولغانلعقع ظىح   رع دةص بعرلعك مةنعنع ظعصادعلةيدعغان سأز بعل
ىن     انلعقع ظىح ق بولغ رع جع ذرلذقنعث تىرلع ذمراهلعقنع( آذص ذمرا) ض ذقلعرع دةص  ض هلعقنعث قاراثغذل

ل ةلتىردع ىآأص ادعلةص آ ةن ظعص أز بعل ادعلةيدعغان س ع . آنع ظعص ث هةممعس ذرلذقنعث تىرلعرعنع آذص
  . ذقتذرظازغذنل

ة  ذ هةقت ةنلعكع  (اهللا ب أص ظعك ث آ ذرلذقنعث تىرلعرعنع ةنلعكع، آذص ر ظعك ةقنعث بع ةنع ه ي
عدا دع) توغرعس داق دئ ذ: مذن ولالردا     ب وغرا ي ا ت ثالر، ن دا مئثع ذ يول دذر، ش وغرا يولذم ث ت مئنع

دذ،  دعن ظايرعؤئتع ث يولع علةرنع اهللا نع ذالر س اثالر، ظ ذص دوز(ماثم ةمرعنع تذت ث ظ تعناهللا نع ) اخ
سانا ظاسمانالرنع  جعمع هةمدذ)1( ساقلعنعشعثالر ظىحىن، اهللا سعلةرضة بذ ظعشالرنع تةؤسعية قعلعدذ    

   .))2!ؤة زئمعننع ياراتقان، زذلمةتلةرنع ؤة نذرنع صةيدا قعلغان اهللا غا خاستذر
هةممعسنع  بذ ظايةت ؤة بذنعثدعن باشقا ظايةتلةردة اهللا هةقنع ظذقتذرذص بئرعدعغان سأزلةرنعث             

ذرلذقنع ظذ  ةن، آذص دعغان سأزلةرنعث هةممعسعنع آأصلىك سأزع بعلةن قبعرلعك سأزع بعل تذرذص بئرع
   .آةلتىردع

 * * * * * * *  
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ةشكةن، اهللا نعث ظاتا قعلغان صادعشاهلعقع مذنازعرعلبعلةن صةرؤةردعضارع توغرعسعدا ظعبراهعم 
نع آأرمعدعثمذ؟ ظةينع ) يةنع نةمرذد(عشعشكة ظئلعص آةلضةن ظادةم مذنازعرعلظذنع ظعبراهعم بعلةن 

راهعم  دا ظعب عتعص (زامان ل آأرس ا دةلع ث بارلعقعغ ارعم «): اهللا نع ث صةرؤةردعض ألىآنع(مئنع ) ظ
دذ،  ع(تعرعلدىرةلةي دذ) تعرعكن دع» ظألتىرةلةي ذ. دئ ذ «: ظ ألىآنع(مةنم ةن، ) ظ تعرعلدىرةلةيم

نةمرذد ظألىمضة هأآىم قعلعنغان ظعككع ظادةمنع حاقعرتعص آئلعص (دئدع » ظألتىرةلةيمةن) تعرعكنع(
ةتلعكعنع آأرىص (ظعبراهعم ). بعرعنع ظألتىردع، بعرعنع قويذص بةردع  ): نةمرذدنعث بذنداق هاماق

دذ، اهللا هةقعقةتةن آىننع « ذنع )  قعلعدعغان بولساث خذدالعق دةؤاسع ( شةرقتعن حعقعراالي سةن ظ
اهللا زالعم . آاصعر ظئغعز ظاحالماي قالدع) بذنداق صاآعت ظالدعدا. (دئدع» بتعن حعقعرعص باققعنغةر

   .258قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ
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علةن اهللا تاظاالنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث نةمرذد دئضةن آاصعر ب
  ةشكةنلعكع توغرعسعدامذنازعرعل

 ةشكةن آاصعر بابعلنعث  مذنازعرعلظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث صةرؤةردعضارع توغرذلذق       

بذ نةمرذد ظعبنع فالعخ ظعبنع .  ظعدعصادعشاهع نةمرذد ظعبنع آةنظان ظعبنع آوشع ظعبنع سام ظعبنع نذه
مذجاهعد ؤة  : بعرعنحعسع . م ظبنع نذه دةصمذ ظاتعلعدذ      ظابر ظعبنع شالعخ ظعبنع ظةرفةخشةز ظعبنع سا           

أزعدذر  قعالرنعث س دذ  . باش داق دةي د مذن ث     : مذجاهع قعحة دذنيانع ىن صئتعش ارتعص آ تعن ت ىن حعقعش آ
اردذر       ظعككع مأمعن   . بذنعث ظعككعسع مأمعن ؤة ظعككعسع آاصعردذر         . صادعشاهع بولغان تأت آعشع ب

ظعككع . سذلةيمان ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعسكةندةر زذلقةرنةيندذربولسا داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع 
  . ننةسسعردذرذا نةمروز ياآع نةمرذد بعلةن بوختآاصعر بولس
 ةشكةن، اهللا نعث ظاتا قعلغان صادعشاهلعقع مذنازعرعلصةرؤةردعضارع توغرعسعدا ظعبراهعم بعلةن

 يةنع نع آأرمعدعثمذ؟) يةنع نةمرذد(م عشعشكة ظئلعص آةلضةن ظادةمذنازعرعلظذنع ظعبراهعم بعلةن 
ةشكةن آعشعنع  مذنازعرعلظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن   (سةن صةرؤةردعضارعث هةققعدة    ! ظع مذهةممةد 
مةن ظأزةمدعن باشقا يةنة بعر ! ظع آاتتعالر: ظذ آعشعدعن آئيعن صعرظةؤن ظادةملعرعضة) آأرمعدعثمذ؟

ارلعقعنع بعلمةيمةن    دعن ضةنضة ظوخشاش ظذمذ ظأزعدعن باشقا بعر ظعالهنعث بارلعقع      دئ))1ظعالهنعث ب
ظذنعث بذ دةرعجعدة هةددعدعن ظئشعص آئتعشعضة ؤة آذصذرلذق قعلعشعغا ظذنعث تةآةببذرلعقع          . تاناتتع

  . ؤة ظذزذن مذددةت صادعشاه بولذص تذرذشع سةؤةب بولدع
قان صةرؤةردعضارعنعث بارلعقعغا   بذ آاصعر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن ظذ، ظعشعنعشكة حاقعرعؤات    

ألىآنع (مئنعث صةرؤةردعضارعم : صاآعت تةلةص قعلغاندا، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع           ) ظ
دذ،  ع(تعرعلدىرةلةي دذ) تعرعكن ذ   ظألتىرةلةي أرذص ت ةن آ ةنع س علةرنعث  ذر ي ارلعق نةرس ؤاتقان ب

ععن تقذيوقل ا آئلعش ذص آئتبارلعقق وق بول ارلعقتعن ي ةن   ؤة ب ارع بعل أز ظعختي الرنع ظ ذ ظعش ع ب عش
اآعتتذر        ةيدا بولذص    ى بذ نةرسعلةر ظأزل  حىنكع، . قعلعؤاتقان بعر زاتنعث بارلعقعغا روشةن بعر ص آعدعن ص

ةيدا قعلغذحعنعث بولذشع زأرىردذر             . قالمعدع ظذ  . ظذنداق بولغان ظعكةن، ظذ نةرسعلةرنع يوق يةردعن ص
  . ذنعثغعال قعلعشقا مةن دةؤةت قعلغان صةرؤةردعضارعمدذربولسا شئرعكع يوق تةنها، ظعبادةتنع ظ

 ظألتىرةلةيمةن) تعرعكنع(تعرعلدىرةلةيمةن، ) ظألىآنع(مةنمذ : د مذنداق دئدعذظاندعن نةمر
ارلعقالر مذنداق دةيدذ      ظألىمضة اليعق بولغان ظعككع     : قةتادة، مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ؤة سذددع قات

ظاندعن ظذ ظعككعسعنعث بعرعنع ظألتىرىؤئتعشكة بذيرذدع، ظذ           . تىرىلدعآعشع نةمرذدنعث قئشعغا آةل   
دع  ةنلعك    . ظألتىرىل ألتىرىش دئض دىرىش ؤة ظ ذ تعرعل ا ب رعص، مان ذص بئ ةي قوي ع ظألتىرم ة بعرعن يةن

دذ دع،بولع اؤاب       .  دئ ةرلعك ج ىن قاناظةتلعن االم ظىح راهعم ظةلةيهعسس ع ظعب ان ظعش عرنعث قعلغ ذ آاص ب
ذ   ذ ب عمذ ظ ث  بولمعس اهعللعقعنع ؤة ظأزعنع ذر ؤة ج ذ تةآةبب ث تئخعم دا ظأزعنع ذ ظورذن ةن ب ع بعل ظعش

  . ظألتىرىص تعرعلدىرةلةيدعغانلعقعنع آأرسعتعص قويماقحع بولدع
دع      داق دئ ذنعثغا مذن االم ظ راهعم ظةلةيهعسس ذثا ظعب ةر : ش ع ش ةن آىنن قتعن اهللا هةقعقةت

 يةنع سةن بتعن حعقعرعص باققعن سةن ظذنع غةر) قعلعدعغان بولساثخذدالعق دةؤاسع(حعقعرااليدذ، 
دةؤا قعلغاندةك تعرعلدىرةلةيدعغان ؤة ظألتىرةلةيدعغان بولساث، تعرعلدىرةلةيدعغان ؤة ظألتىرةلةيدعغان 

                                                 
  .ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة قةسةس ) 1(
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مان   دذ ؤة ظاس ذقاتالرنع يارعتاالي ىتىن مةخل عالنعتالرنعث  -زات ص دعكع ص ذنعث ظعحع ث ؤة ظ  زئمعننع
أزع خالعغانح   ةتلعرعنع ظ قذرااليدذهةرعك ىن . ة باش ةن      آ ةر س دذ، ظةض تعن حعقع ةرق تةرةص ةرآىنع ش ه

رعص     تعن حعقع ةرب تةرةص ع غ اث، آىنن اله بولس دعغان ظع دعغان ؤة ظألتىرةلةي ةندةك تعرعلدىرةلةي دئض
بذنع قعاللمايدعغانلعقعنع ؤة بذ ظورذندا تةآةببذرلذق قعلعشقا ظاجعز      ) آاصعر(ظذ  ). دئدع(باقمامسةن؟  

  . بعلعص، يئثعلضةنلعكعضة تةن بئرعص بعر ظئغعزمذ ضةص قعاللمعدعآةلضةنلعكعنع 
 اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ ظذالرنعث  (زالعمالرغا صاآعت ؤة ظعسصاتالرنع ) اهللا( يةنع

ا دذ ) ظئغعزلعرعغ ئلعص بةرمةي ةق    . س اهعدا ه ارعنعث دةرض اآعتلعرع صةرؤةردعض ذالرنعث ص ةلكع ظ ب
  . غةزعصع ؤة قاتتعق ظازابع باردذر)  نعثاهللا(ظذالرغا . ظةمةستذر

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن نةمرودنعث ظارعلعقعدا بولغان بذ مذنازعرة        : سذددع مذنداق دئدع  
معغان  ذص، ظذ نةمرذد بعلةن آأرىشىص باقظعبراهعم ظةلةيهسعساالم ظوتتعن حعققاندعن آئيعن بولغان بول 

. بعلةن بعر يةرضة آئلعص يىزلةشكةن     ) نةمرذد( صادعشاه   )ان آىن ظوتتعن حعقق  (صةقةت شذ آىنعال  . ظعدع
   .ظاندعن ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعدا يذقعرعقع مذنازعرة بولغان
 * * * * * * *  

 ÷ρ r& “ É‹ ©9$% x. § tΒ 4’ n?tã 7πtƒ ö s% }‘ Ïδ uρ îπ tƒÍρ% s{ 4’ n?tã $ yγ Ï©ρá ãã tΑ$s% 4’̄Τ r& Ç‘ ósãƒ Ïν É‹≈ yδ ª!$# y‰÷è t/ $ yγÏ? öθtΒ ( 

çµ s?$tΒ r' sù ª!$# sπ s($ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO … çµ sVyèt/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7 s9 $ ·Β öθtƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θöθtƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷VÎ7 ©9 

sπ s($ÏΒ 5Θ$tã ö ÝàΡ $$sù 4’ n< Î) y7 ÏΒ$yè sÛ y7 Î/#u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ |¡tF tƒ ( ö ÝàΡ$# uρ 4’ n< Î) x8Í‘$yϑ Ïm y7 n= yèôf uΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ( 

ö ÝàΡ$# uρ ’ n< Î) ÏΘ$sàÏè ø9$# y# ø‹ Ÿ2 $yδ ã” Å³⊥çΡ §ΝèO $ yδθÝ¡õ3tΡ $ Vϑ ós s9 4 $£ϑ n= sù š ¨t7 s? … çµs9 tΑ$s% ãΝ n= ôã r& ¨βr& ©! $# 4’ n?tã 

Èe≅ à2 & ó x« ÖƒÏ‰ s% ∩⊄∈∪  
دعن ) يةنع بةيتذلمذقةددةس(شةهةر ) خارابة(ياآع سةن تام، ظأضزعلعرع يعقعلعص ؤةيران بولغان 

ذزةيرنع (أتكةن آعشعنع ظ ةنع ظ ذ ) ي ذ شةهةرنعث ظألضةن «): ظةجةبلعنعص (آأرمعدعثمذ؟ ظ اهللا ب
آامالع (اهللا ظذنع يىز يعل ظألىك هالعتعدة تذرغذزذص ظاندعن . دئدع» ظاهالعسعنع قانداق تعرعلدىرةر؟
ذدرعتعنع آأرسعتعش ظىحىن  دىردع )ق ارقعلعق(اهللا . تعرعل ةبذهال(«: ظذنعثدعن) صةرعشتة ظ ) ةتت

. دئدع» بعرآىن ياآع بعر آىنضة يةتمةيدعغان ؤاقعت تذردذم«: ظذ. دةص سورعدع» قانحعلعك تذردذث؟
ع ةس «: اهللا ظئيتت داق ظةم ذق(ظذن ذردذث100) تول ل ت ارعغعنكع،  ! يع ة ق ةك ظعحمعكعثض يئم

ارعغعنكع  ذزذلمعغان؛ ظئشعكعثضة ق رعص آةتكةن (ب ذنعث سأثةآلعرع حع دةك ). (ظ ساثا يذقعرعقع
دةلعلع قعلعش ) قذدرعتعمعزنعث(سئنع بعز آعشعلةرضة ) ظادةتتعن تاشقعرع ظعشالرنع قعلغانلعقعمعز

. بذ سأثةآلةرضة قارعغعنكع، ظذنع قانداق قذراشتذرعمعز، ظاندعن ظذنعثغا ضأش قوندذرعمعز. ظىحىندذر
: ، ظذ)ضةن حاغدايةنع ظذ روشةن مأجعزعلةرنع آأر(ظذنعثغا ظئنعق بولغان حاغدا ) يذقعرعقع ظعشالر(

  .259دئدع» مةن اهللا نعث هةممة نةرسعضة قادعر ظعكةنلعكعنع بعلدعم«
  ظذزةير ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
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 يةنع بةيتذلمذقةددةس(شةهةر ) خارابة(ياآع سةن تام، ظأضزعلعرع يعقعلعص ؤةيران بولغان (
ذزةيرنع (دعن ظأتكةن آعشعنع  ةنع ظ ذ ظايةت بعلةن يذقعرعدعكع ظايةتنعث مةنة            ب  آأرمعدعثمذ؟ ) ي

  . جةهةتتة باغلعنعشلعقع باردذر
نعث مذنداق   رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظعبنع ظةبذهاتةم ناجعية ظعبنع آةظبعدعن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب         

) ظذزةير (ظذ آعشعنعث . ظذزةيردذر) ظذ خاراب شةهةردعن ظأتكةن آعشع    : (دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
  . نع ظعبنع جةرعرمذ ناجعيةدعن رعؤايةت قعلدعظعكةنلعكع

ؤة هةسةن، قةتادة، سذددع ، ظعبنع جةرعر ؤة ظعبنع ظةبذهاتةم، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما
دة قاتارلعقالرنعثمذ ةلذس ذزةير(يمان ظعبنع بةرع ةت قعلدع) ظذ آعشع ظ جاهعد ذم. دئضةنلعكعنع رعؤاي

. ظذ شةهةر بولسا بةيتذلمذقةددةستذر    . دعن بولغان بعر آعشع دئدع    ظذ ظعسراظعل ظةؤالدع : ظعبنع جةبةر 
ننةسرع ؤةيران قعلعص ؤة ظذ يةردعكع ظادةملةرنعث هةممعسعنع ظألتىرىص بولغاندعن آئيعن      ذبوختظذنع  

  . ظذ، ظذيةردعن ظأتكةن ظعدع
 شةهةر) خارابة(سةن تام، ظأضزعلعرع يعقعلعص ؤةيران بولغان    ا بعر   ظاندعن ظذ بذنعث آاتت

ران بولغانلعقعنع آأرىص ظويلعنعص تذرذص مذنداق دةؤةتتع            : هةشةمةتلعك قذرذلذشع بولذص آئيعن ؤةي
 دىرةر؟ داق تعرعل عنع قان ةن ظاهالعس ةهةرنعث ظألض ذ ش داق  (اهللا ب ذنعث بذن ذنعث  ) ظ ع ظ دئيعش
ةهةرنعث( ة قايتع  ) ش ذرذنقع ظةسلعض ذنعث ب انلعقعنع ؤة ظ ران بولغ ادة ؤةي دعن زعي نعث هةددع ش

  . ظئهتعمالدعن بةك يعراقلعقعنع آأرضةنلعكع ظىحىندذر
 آامالع قذدرعتعنع آأرسعتعش ظىحىن( يعل ظألىك هالعتعدة تذرغذزذص ظاندعن 100اهللا ظذنع( 

ظذنعثدا  . ظاؤات قعلعندع  ) بذرذنقعدةك ( ظذ شةهةر ظذزةير ظألىص يةتمعش يعلدعن آئيعن           تعرعلدىردع
ذ آأص  لذق ظاظعلعلةرم دعظولتذرذش راظعل. عيعص قال دع  لعرع ظةؤالدعظعس ايتعص آةل ذنعثغا ق ذ ظ اهللا . م

، ظورنعدعن قوزغعغاندا اهللا ظذنعثغا بةدعنعنع قانداق )تعرعلدىرىص(ظذزةيرنع ظألىص آةتكةندعن آئيعن     
ىزدع  ان آعرض ة ج ع آأزعض ذنعث ظعكك ذص ظ ع بول ىن، بعرعنح عتعش ظىح دعغانلعقعنع آأرس . تعرعلدىرع

ىتىن بةد ( ذنعث ص ةظ دا ) عنعض ىزىص بولغان ان آعرض ارقعلعق (اهللا : ج تة ظ دعن) صةرعش ذ(«: ظذنعث  ب
ة ذردذث؟ ) هالةتت ك ت ورعدع» قانحعلع دذ  دةص س داق دةي العمالر مذن ةن ةتظ) اهللا: ( ظ داعض  ؤاقتع

دع ع ظال ذزةيرنعث جئنعن دع. ظ ان ظع ىن قايرعلغ ةندة آ ذنع تعرعلدىرض دعن ظ رعص . ظان ث آع ذ آىننع ظ
بعرآىن ياآع «: ظذ: آأرىص، ظذ مةن ظألىص قالغان آىننعث ظأزع دةص ضذمان قعلعص      آةتمعضةنلعكعنع  

ذردذم  دعغان ؤاقعت ت ىزىم،    دئدع » بعر آىنضة يةتمةي دا ظذنعث بعلةن بعللة ظ  ظئيتعشالرغا قارعغان
مئؤة سىيعنعثمذ بذزذلذص آةتمعضةنلعكعنع ؤة مئؤعلةرنعثمذ سئسعص     . ظةنجىر ؤة مئؤة سىيع بار ظعدع     

  . معغانلعقعنع آأردعقال
 ظذنعث سأثةآلعرع حعرعص آةتكةن (ظئشعكعثضة قارعغعنكع(     يةنع اهللا نعث ظذنع قانداق 

) ساثا يذقعرعقعدةك ظادةتتعن تاشقعرع ظعشالرنع قعلغانلعقعمعز(رعلدىرعدعغانلعقعغا قاراص تذرغعن عت
يامةتنعث هةق ظعكةنلعكعضة قع يةنع دةلعلع قعلعش ظىحىندذر) قذدرعتعمعزنعث(سئنع بعز آعشعلةرضة 

  . قعلعمعزصاآعت 
 بذ سأثةآلةرضة قارعغعنكع، ظذنع قانداق قذراشتذرعمعز    يةنع بعز سأثةآلةرنع جةملةيمعز ، 

:  سذددع ؤة باشقعالر مذنداق دةيدذظاندعن ظذنعثغا ضأش قوندذرعمعز .ظاندعن ظأزظارا قذراشتذرعمعز
ظذ سأثةآلةر ظاقعرعص . ة سول تةرعصعدة حئحعلعص تذراتتعظذنعث ظئشعكعنعث سأثةآلعرع ظذنعث ظوث ؤ
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ذراتتع  ارقعراص ت ةنلعكتعن ص ةن    . آةتك ئحعلعص آةتك ةردعكع ح ةؤةتعص شذ ي ر شامالنع ظ دعن اهللا بع ظان
شذنعث بعلةن   .ظاندعن هةر بعر سأثةآنع ظأزعنعث ظورنعغا قذراشتذردع  . سأثةآلةرنع بعر يةرضة يعغدع  
ذنعثغا ضأش، صةي، ت. غان بعر ظئشةآكة ظايالندعظذ ضأشع يوق سأثةآتعن بول  ر ؤة ذموظاندعن اهللا ظ

ظاندعن . ظئشةآنعث بذرنعغا صىؤلعدع) صةرعشتة( ظاندعن ظذ .اهللا بعر صةرعشتعنع ظةؤةتتع. تئرة قوندذردع
  . اهللا تاظاالنعث ظعزنع بعلةن ظذنعثغا جان آعرعص هاثرعدع

أز آأزع       . دا بولدع بذ ظعشالرنعث هةممعسع ظذزةيرنعث آأز ظالدع    بذ ظعشالرنعث هةممعسعنع ظذ ظ
ذقعرعقع ظعشالر (: بعلةن آأرىص ظذنعثغا ظعشةنضةن هالدا مذنداق دئدع   ذنعثغا ظئنعق بولغان ) ي ظ

ذ )يةنع ظذ روشةن مأجعزعلةرنع آأرضةن حاغدا (حاغدا  ادعر «: ، ظ ة نةرسعضة ق مةن اهللا نعث هةمم
أز آأزىم بعلةن        يةنع مةن بذ   دئدع» ظعكةنلعكعنع بعلدعم  نع بعلضىحعدذرمةن، شةآسعز مةن ظذنع ظ

  . آأردىم، مةن بذ ظعشنع مئنعث زامانعمدعكع آعشعلةردعن ياخشعراق بعلعمةن
 * * * * * * *  

 øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟ↵ Ïδ ü ö/Î) Éb> u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ sAöθ yϑ ø9$# ( tΑ$s% öΝ s9 uρr&  ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9uρ 

£Í≥ yϑ ôÜ uŠÏj9  É<ù= s% ( tΑ$s% õ‹ ã‚ sù Zπyè t/ö‘ r& zÏiΒ Î ö ©Ü9$# £èδ öÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_ $# 4’n? tã Èe≅ä. 5≅ t6 y_ £åκ ÷] ÏiΒ #[ ÷“ ã_ ¢Ο èO 

£ßγ ããôŠ $# y7 sΨ Ï?ù' tƒ $\Š÷è y™ 4 öΝ n= ÷æ$# uρ ¨βr& ©! $# î“ƒÍ• tã ×ΛÅ3xm ∩⊄∉⊃∪  
ا ظألىآ !صةرؤةردعضارعم «: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم  دعغانلعقعثنع ماث ةرنع قانداق تعرعلدىرع ل

ةتكعن دع» آأرس دعغانلعقعمغا(«: اهللا. دئ ةرنع تعرعلدىرةلةي ةنمعدعثمذ؟) ظألىآل دع» ظعش . دئ
. دئدع» )آأرىشنع تعلةيمةن(قارار تاصسذن ظىحىن ) تئخعمذ(ظعشةندعم، لئكعن آأثلىم «: ظعبراهعم
يةنع ظذالرنع صارحعالص ضأشلعرع (زةثضة توصلعغعن قذشتعن تأتنع ظالغعن، ظذالرنع ظأ«: اهللا ظئيتتع

، ظاندعن هةر بعرتاغقا ظذالردعن بعر بألىآعنع قويغعن، ظاندعن ظذالرنع )بعلةن صةيلعرعنع ظارعالشتذرغعن
بعلضعنكع، اهللا غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش . »حاقعرغعن، سئنعث ظالدعثغا ظذالر حاصسان آئلعدذ

  .260قعلغذحعدذر
م ظةلةيهعسساالمنعث صةرؤةردعضارعدعن ظألىآنع قانداق تعرعلدىرعدعغانلعقعنع ظعبراهع

  نع سورعغانلعقع توغرعسعداعآأرسعتعص قويذش
ةؤةبلةرنع     ذنلعغان س عدا نذرغ ذنع سورعغانلعقع توغرعس راهعم ظةلةيهعسساالمنعث ب العمالر ظعب ظ

تعرعلدىرةلةيدذ، ) ظألىآنع(عضارعم مئنعث صةرؤةرد: ظذ سةؤةبلةرنعث بعرع ظذ نةمرذدقا. بايان قعلدع
 دئضةن ؤاقتعدا بذنع ظأز آأزع بعلةن آأرىص بذ هةقتة ناهايعتع ظعشةنحلعك   ظألتىرةلةيدذ) تعرعكنع(

ظألىآلةرنع  !صةرؤةردعضارعم«: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم: صاآعتقا ظئرعشعشنع ظارزذ قعلعص مذنداق دئدع
ا آأرس  دعغانلعقعثنع ماث داق تعرعلدىرع دع» ةتكعنقان ةرنع («: اهللا. دئ ظألىآل

) تئخعمذ(ظعشةندعم، لئكعن آأثلىم «: ظعبراهعم. دئدع» ظعشةنمعدعثمذ؟) تعرعلدىرةلةيدعغانلعقعمغا
  . دئدع» )آأرىشنع تعلةيمةن(قارار تاصسذن ظىحىن 

اق دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذندة رةزعيةلالهذ ظةنهذرةيرىبذ هةقتة ظعمام بذخارع، ظةبذه
: حىنكع، ظذ  . بعز ظعبراهعمدعنمذ بةآرةك شةآلعنعشقا هةقلعقتذرمعز       «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
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 راهعم دا ظعب أز ؤاقتع ارعم«: ظ ا  !صةرؤةردعض دعغانلعقعثنع ماث داق تعرعلدىرع ةرنع قان ظألىآل
: ظذ.  دئدع»ظعشةنمعدعثمذ؟) ظألىآلةرنع تعرعلدىرةلةيدعغانلعقعمغا(«: اهللا.  دئدع»آأرسةتكعن

» آأرىشنع تعلةيمةن(قارار تاصسذن ظىحىن ) تئخعمذ(ظعشةندعم، لئكعن آأثلىم(«بذ . » دئدع
  .  صاآعتنع تةلةص قعلعشقا هةقلعقتذرمعزظعشةنحلعكشةآسعز بعز ناهايعتع : هةدعسنعث مةنعسع

  ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا 
 ارحعالص (ع ظالغعن، ظذالرنع ظأزةثضة توصلعغعن قذشتعن تأتن«: اهللا ظئيتتع ذالرنع ص ةنع ظ ي

ويغعن، )ضأشلعرع بعلةن صةيلعرعنع ظارعالشتذرغعن  ، ظاندعن هةر بعرتاغقا ظذالردعن بعر بألىآعنع ق
بذ ظذحار قذشنعث قايسع قذش  »ظاندعن ظذالرنع حاقعرغعن، سئنعث ظالدعثغا ظذالر حاصسان آئلعدذ

العمالر دة ظ دعظعكةنلعكع عص قال تعالص قعلعش ع  .  ظعخ داق صايدعس نعث هئحقان ذ ظعختعالص ة ب ظةمةليةتت
ايدا بولعدعغان بولسا، اهللا      ئ قذشنعث قايسع قذش ظعكةنلعكعنع ظ     ظةضةر ظذحار . يوقتذر نعق بعلضةنضة ص

  . ظذنع ظوحذق بايان قعالتتع
ظذالرنع ظأزةثضة توصلعغعنةزعيةلالهذ ظةنهذما بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس ر، 

ة، هةسةن، سذددع ؤة      ع مونةبب ذمالعك، ظةبذظةسؤةد، ؤةهب ظعبن ةير، ظةب ع جذب ة، سةظعد ظعبن ظعكرعم
  .  صارحعلعغعنظذ قذشالرنعيةنع : باشقعالر مذنداق دةيدذ

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذحار قذشتعن تأتنع ظئلعص : ظاندعن ظالعمالر مذنداق دةص بايان قعلعدذ   
 تعتما قعلعص بعرعنع -ظذالرنعث تىآلعرعنع يذثداص ظذالرنع تعتما . ظذالرنع ظألتىرىص صارحعلعدعآئلعص 

بعر نةححعضة   ) ظارعالشتذرذلغان ظذحار قذشنعث ضأشع ؤة سأثةآلعرعنع    (ظاندعن  . بعرعضة ظارعالشتذردع 
احتع         ا ح ر تاغق ة بع ألىآعنع يةن ر ب ة بع ا، يةن ر تاغق ألىآعنع بع ر ب ألىص بع أت تا. ب احتع  ت ا ح غق

  . يةتتة تاغقا حاحتع دئضىحعلةرمذ بار. دئضىحعلةرمذ بار
. ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم قولعدا ظذالرنعث باشلعرعنع تذتذص تذردع: ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ

ظذ ظذالرنع اهللا ظذنع    . ظاندعن اهللا ظذنع تاغقا حاحقان ظذحار قذشنعث صارحعلعرعنع حاقعرعشقا بذيرذدع            
د اقعردع  بذيرذغان ذلدا ح كة        . ةك ظذس نعث ضأش ا، ضأش ث قانغ ة، قاننع ةرنعث تىآك ذ تىآل دعن ظ ظان

ر   ارحعلعرع بع نعث ص ذحار قذش ر ظ ةر بع ذلغانلعقعنع ؤة ه ث  –قوش ذص ظأزعنع ةن تذتذش رع بعل  بع
ظذنعث ظذالرنع تئخعمذ ياخشع آأرىؤئلعشع    . ظةسلعدعكع شةآلعضة آةلضةنلعكعنع آأرىشكة باشلعدع    

ذ  ذالر ظ ىن ظ دعغا ظىح ذحماي(نعث ظال دع ) ظ ثعص آةل االمنعث   . مئ راهعم ظةلةيهعسس ذش ظعب ر ق ةر بع ه
الغعلع   دعكع بئشعنع ظ دعغا(قولع ذنعث ظال ةر . آئلعشكة باشلعدع) ظ االم(ظةض راهعم ظةلةيهعسس ) ظعب

ذنعثغا   . ظذنعثغا ظأزعنعث بئشعدعن باشقا بعر باشنع بةرسة ظذ قذش ظذنعثغا ظذنذمعدع           ظةضةر ظذ ظ
  . بئشعنع بةرسة ظذ اهللا تاظاالنعث قذدرعتع بعلةن جعسمعغا قذراشتذرذلذص قالدعظأزعنعث 
 دذر ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ذر، هئكم عنكع، اهللا غالعبت ة   بعلض داق نةرس ذنع هئحقان  ظ

دذ  عز بول      . يئثةلمةي ر توسالغذس ئح بع ة ه داق نةرس ةر قان ان ه ذ خالعغ دذظ ايعتع   .ع ذ ناه ع، ظ  حىنك
ذر ة . قذدرةتلعكت ة  رنةهةمم عنع ظأزعض ذنعدس أزلعرعدة ؤة   . ذرغذحعدذربويس لعرعدا، س ث ظعش ذ ظأزعنع ظ

  . يولغا قويغان ظعشلعرعدا هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
» أثلىم ئكعن آ ةندعم، ل ذ(ظعش ىن ) تئخعم ذن ظىح ارار تاصس ةن (ق نع تعلةيم  »)آأرىش

دذرازاق  ذمانعث ظاب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةنلظعبن داق دئض دذ مذن ةت قعلع ث : عكعنع رعؤاي مئنع
  .ظىمعد قعلعنعدعغان ظايةت يوقتذر) اهللا نعث رةهمعتع بةك(قارعشعمحة قذرظاندا بذ ظايةتتعن باشقا 
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ظعبنع  : ظعبنع ظةبذهاتةم، مذهةممةد ظعبنع مونكةدعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         
سئنعث قارعشعثحة قذرظاننعث ظعحعدة  : ئلعصظابباس ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظاسقا ظذحرعشعص ق       

دذ؟       د قعلعنع ةك ظىمع ع ب ث رةهمعت ة اهللا تاظاالنع ع ظايةتت دع  قايس ةمرع اهللا    . دئ ع ظ دذلاله ظعبن ظاب
ث ةد (: تاظاالنع ع مذهةمم دعن ! ظ ث تعلعم ع، ) مئنع ؤئرعص («ظئيتقعنك ذناهالرنع قعلع ة ) ض ظأزلعرعض

دعلعرعم   ان بةن ةت قعلغ ث رةهم ! جعناي عزلةنمةثالر  اهللا نع دعن ظىمعدس ةن  . عتع ان  (اهللا هةقعقةت خالعغ
جعمع ضذناهلعرعنع مةغصعرةت قعلعدذ، شىبهعسعزآع، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر،            ) ظادةمنعث

دذر ةت))1ناهايعتع مئهرعبان ةردع، دئضةن ظاي أز : ظعبنع ظابباس مةن اهللا تاظاالنعث.  دةص جاؤاب ب ظ
» ظألىآلةرنع قانداق تعرعلدىرعدعغانلعقعثنع ماثا آأرسةتكعن !ؤةردعضارعمصةر«: ؤاقتعدا ظعبراهعم

دع دعغانلعقعمغا(«: اهللا. دئ ةرنع تعرعلدىرةلةي ةنمعدعثمذ؟) ظألىآل دع» ظعش راهعم. دئ : ظعب
ةندعم« ع ...ظعش ث رةهمعت ة اهللا تاظاالنع ةن ظايةتت دلعكرةآمعكعن( دئض ةك ظىمع ةن) ب دع،دةيم .  دئ
ع، اهللا( ر) حىنك االمنعث ظعب ةندعماهعم ظةلةيهعسس دع ظعش ة رازع بول ةن ظايعتعض ةت .  دئض ذ ظاي ب

   .دئدع ،قعتعش ظىحىندذرونع يسعةرنعث دعلعدا صةيدا قعلغان ؤةسؤةشةيتاننعث آعشعل
 * * * * * * *  
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) سةرص قعلغان نةرسعسع يةرضة تئرعلعص( مئلعنع سةرص قعلغانالرنعث -اهللا نعث يولعدا صذل 
اهللا خالعغان بةندعسعضة . وخشايدذ دان تذتقان بعر دانغا ظ100يةتتة باشاق حعقارغان، هةر باشعقعدا 

دذ  اؤاب بئرع علةص س ةمعتع . هةسس ث مةره ةس(اهللا نع ةآلعك ظةم دذر ) ح ةرص (آةث ال س اهللا م
  .261)قعلغذحعنعث نعيعتعنع بعلضىحعدذر

                                                 
  .ـ ظايةت53سىرة زذمةر  )1(
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  اهللا نعث يولعدا سةرص قعلغان صذل ـ مالغا بئرعلعدعغان ساؤاب توغرعسعدا 
ذ ذنع   اهللا تاظاالب دا ؤة ظ ث اهللا يولع زدةص  نع ع ظع ال  (ث رازعلعقعن ث م ع-ظأزعنع ةرص )  مىلكعن س

اؤاب  ة س ان آعشعض ىن   عقعلغ علعق ظىح ر ياخش دعغانلعقع ؤة بع علةص بئرع ة هةسس  700نع نةحح
عح  اؤاةهةسسعض ال ب س ةن معس دعغانلعقعغا آةلتىرض ةلتىرىص. (دذرع بئرع النع آ ذ معس داق ) اهللا ب مذن

) سةرص قعلغان نةرسعسع يةرضة تئرعلعص(قعلغانالرنعث  مئلعنع سةرص -اهللا نعث يولعدا صذل : دةيدذ
 سةظعد ظعبنع جذبةير      دان تذتقان بعر دانغا ظوخشايدذ 100يةتتة باشاق حعقارغان، هةر باشعقعدا 

  . يةنع اهللا نعث دةرضاهعدا ساؤاب بولعدعغان ظعش ظىحىن دئضةنلعك بولعدذ: مذنداق دةيدذ
دذ   داق دةي ذل مذن ةنع : مةآه ال (ي ع مىل-م قا    ) ىآن ورال ؤة باش ذش، ق ئلعص قوي ات ظ ظ

لعتعش    ىن ظعش علةر ظىح ق نةرس ا الزعملع دعكع جعهادق ث يولع اش اهللا تاظاالنع ةييارلعقالرغا ظوخش ت
 ضعحة ظاؤذتذص   700) بعر ياخشعلعقنع  (سعدة قئلعشتا   ئظ) آعشعلةرنعث(بذ معسال   . بولعدذدئضةنلعك  
 بذ معسالدا خوددع ياخشع ،)حىنكع (.عن ياخشعراقزعكرع قعلغاند) ظعسمعنع(نعث 700  دةص،بئرعمعز

يةرضة زعراظةت تئرعغان آعشعنعث زعراظعتع ظأسىص ظاؤذص حعققاندةك اهللا ياخشع ظعش قعلغان آعشعضة        
اردذر   ارةت ب دعغانلعقعغا ظعش ةجعر بئرع علةص ظ علعقنعث  . هةسس ر ياخش عحة 700بع  هةسسعض

  . لةر آةلدعظاؤذيدعغانلعقعنع بايان قعلعص تأؤةندعكع هةدعس
بعر آعشع اهللا نعث يولعدا   :  ظةبذمةسظذدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ،ظعمام ظةهمةد 

ذرنعغا  ىك(ب أتكىزىص قويغ ) حىل ر تأض ظ دع عان بع ةدعقة قعل االم   . نع س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ظان
 »أضة بولذص آئلعدذ    ت700ظأتكىزىلضةن  ) حىلىك (قعيامةت آىنع بذرنعغا     ) ساثا(ظذ  «): ظذنعثغا(

دع دة  . دئ لعمنعث رعؤايعتع ام مذس ذنعثغا (ظعم االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اثا  «): ص ىن س ذنعث ظىح ب
  .  دئدع» تأضة بار700قعيامةت آىنع 

داق         االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةبذه ام ظةهم ظعم
 ظعبادعتعنعث ساؤابع    -لعسعنعث روزا تذتقاندعن باشقا ظةمةل      ظادةم با «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

.  ضعحعلعك ساؤاب بئرعلعدذ700دعن هةتتا 10بعر ياخشعلعققا . نةححة هةسسعضعحة آأصةيتعص بئرعلعدذ
دذ   ةيتعص بئرع ة آأص العغعنع بويعح دا . (اهللا خ ةمما روزا توغرعس دذ ) ظ داق دةي ذتقاننعث : اهللا مذن روزا ت

ةن ظىحىن  اؤابع م ةن  . دذرس أزةم بئرعم اتعنع ظ ذنعث مذآاص عي   . ظ ع دةص ظوزذقلعنعشنع ؤة جعنس ذ مئن ظ
ةتتع    ةرك ظ نع ت عؤةت ظأتكىزىش اردذر     . مذناس اللعق ب ع خذش ىن ظعكك ع ظىح ذتقان آعش ر . روزا ت بع

دا،   تار قعلغان اللعق ظعص ة(خذش اللعق  ) يةن ر خذش ع (بع ةت آىن ةن  ) قعيام ارع بعل ظأزعنعث صةرؤةردعض
قاندا عز ر. ظذحراش ذر شةآس ث ص عنعث ظاغزعنع ذتقان آعش ارنعث  قع اهللا تاظاالعوزا ت اهعدا ظعص ث دةرض نع

  . »صةردعدذر) دوزاختعن توسذص تذرعدعغان(روزا . قعدعنمذ خذشبذيراق صذرايدذعصذر
اهللا خالعغان بةندعسعضة هةسسعلةص ساؤاب بئرعدذ يةنع ظذ هةسسعلةص بئرعش قعلغان ظةمةل 

ا بولعدذ   ظعبادةتتعكع ظعخالسعغا   اهللا مال (آةثدذر ) حةآلعك ظةمةس (اهللا نعث مةرهةمعتع .  قارعت
ظذ  .  ظذنعث مةرهةمعتع ظذنعث مةخلذقاتلعرعدعن جعقتذر  )سةرص قعلغذحعنعث نعيعتعنع بعلضىحعدذر 

  . مةرهةمةتكة هةقلعق آعشعنع ؤة هةقسعز آعشعنع بعلضىحعدذر
 * * * * * * *  
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دعغان ؤة - صذل ذنعثغا معننةت قعلماي دعغان، ظارقعسعدعن ظ  مئلعنع اهللا يولعدا سةرص قعلع

ساؤاب  ؤةردعضارعنعث دةرضاهعدارةنجعتمةيدعغان آعشعلةر صةر) خةير ساخاؤعتعضة ظئرعشكةنلةرنع(
ياخشع سأز ؤة آةحىرىش آئيعن  .262قورقذنح ؤة غةم قايغذ بولمايدذ) قعيامةت آىنع(تاصعدذ، ظذالرغا 

بعهاجةتتذر، هةلعمدذر ) بةندعلةرنعث سةدعقعسعدعن(اهللا . ظةزعيةت يةتكىزعدعغان سةدعقعدعن ظةؤزةلدذر
مئلعنع  - صذل! ظع مأمعنلةر .263الشقا ظالدعراص آةتمةيدذيةنع ظةمرعضة خعالصلعق قعلغانالرنع جازا(

آعشعلةرضة آأرسعتعش ظىحىن سةرص قعلعدعغان، اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان آةلتىرمةيدعغان 
ظوخشاش، بةرضةن سةدعقةثالرنع معننةت قعلعش ) نعث قعلغان ظةمةلعنع بعكار قعلعؤةتكعنعضة(آعشع 

مئلعنع باشقعالرغا آأرسعتعش  - صذل(بذنداق . ن بعكار قعلعؤةتمةثالر ؤة ظةزعيةت يةتكىزىش بعلة 
 حاث قونذص قالغان، قاتتعق يامغذردعن آئيعن -ظادةم خذددع ظىستعضة توصا ) ظىحىن سةرص قعلعدعغان

ذص( ان سعلعق تاشقا ظوخشايدذ) يذيذل ذص قالغ دةك بول ةللعرع ظىحىن . بذرذنقع ذالر قعلغان ظةم ظ
  .264اهللا آاصعر قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ. نداق ساؤابقا ظعضة بواللمايدذهئحقا) ظاخعرةتتة(

  قعلغان سةدعقعسعضة معننةت قعلعش ؤة ظةزعيةت يةتكىزىشتعن توسقانلعق توغرعسعدا
ال    دا م ة ظأزعنعث يولع ذ ظايةتت اال ب ان  -اهللا تاظ ع سةرص قعلغ ةن   مىلىآن أزلعرع سةدعقة بةرض ظ

 معننةت قعلمعغان آعشعلةرنع     نهةرعكةتلعرع بعلة    قلعرع ظىحىن سأز ؤة     قعلغان ياخشعلع  آعشعلةرضة،  
  . مةدهعيعلةيدذ
علةر دعغان آعش ان  رةنجعتمةي ة قعلغ ان آعشعلةرض علعق قعلغ أزلعرع ياخش ذالر ظ ةنع ظ  ي

دذئياخشعلعقعنع بعكار قعلعؤ دة ظةزعيةت بةرمةي اال ظذالرنعث شذنداق . تعدعغان دةرعجع ظاندعن اهللا تاظ
انل دذ      قعلغ داق دةي ص مذن ات ؤةدة قعلع أص مذآاص ايعتع آ ذالرغا ناه ىن ظ ارعنعث : عقع ظىح صةرؤةردعض

بئرعش باشقا بعرسعنعث قولعدا ) مذآاصات( يةنع ظذالرنعث ياخشع ظعشلعرعغا ساؤاب تاصعدذ دةرضاهعدا
  . ظةمةس بةلكع اهللا نعث قولعدعدذر

 يدذقورقذنح ؤة غةم قايغذ بولما  )قعيامةت آىنع (ظذالرغا يةنع ظذالرنعث ظالدعدا آئلعدعغان 
 - حاقعلعرعنع ؤة مال -ظذالر باال .  دئضةنلعك بولعدذ،قعيامةتنعث قورقذنح ظعشلعرعدعن غةم قعلمايدذ
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ةنلعكع ظىحىن هةسرةتلةنمةيدذ  دذرذص آةتك ادا قال ادا  . مىلىآلعرعنع دذني أزلعرع دذني ذالر ظ ع، ظ حىنك
  . تعرسعضة ظئرعشنةرسعدعن ياخشعراق نةتاشالص آةتكةن 

 ياخشع سأز          ا قعلعش  سأز ياآع   ؤة آةحىرىش  يةنع مذسذلمان ظىحىن ياخشع سأز ؤة دذظ
ارقعلعق بولذص قالغان ظذؤالحعلعقنع آةحىر        دعغان ؤئتعش ىظعش هةرعكةت ظ يعن ظةزعيةت يةتكىزع آئ

  . رسةدعقعدعن ظةؤزةلدذ
 بةندعلةرنعث سةدعقعسعدعن(اهللا (بعهاجةتتذرعنعث مةخلذقاتلعرعدعن  يةنع ظأز)بعهاجةتتذر (
 دذر دذ (هةلعم دعراص آةتمةي قا ظال انالرنع جازاالش لعق قعلغ ة خعالص ةنع ظةمرعض ذالرنعث ي ةنع ظ  ي
  . ظةصذ قعلغذحعدذر) ظذالرنعث ظأتكىزىص سالغان خاتالعقلعرعنع(آةحىرضىحع ؤة ) ضىناهلعرعنع(

ظعمام .  نذرغذنلعغان هةدعسالر باردذرعدةهةققش ذغاندعن آئيعن معننةت قعلعشنع توسسةدعقة قعل
ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله لعم ظةب مذس

قعيامةت آىنع اهللا سأزلعمةيدعغان، قارعمايدعغان، صاآلعمايدعغان ؤة قاتتعق ظازاب بولعدعغان «: قعلعدذ
تةآةببذرلذق  (بةرضةن نةرسعسعضة معننةت قعلعدعغان، ظعشتعنعنع   : )بذالر. (ظىح تىرلىك آعشع باردذر   

مةسعلةن  (، ساتماقحع بولغان نةرسعسعنع يالغان قةسةم بعلةن       سأرةص آئتعدعغان ظذزذن  ) يىزعسعدعن
سأزلةر بعلةن داثالص    ) اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم مةن بذنع مذنحة صذلغا بةرمعدعم دئضةنضة ظوخشاش       

  . »عدعغان آعشعلةردذرياخشع باهاغا سات
ةر ع مأمعنل ار ! ظ ةن بعك ةتكىزىش بعل ةت ي ةت قعلعش ؤة ظةزعي ةدعقةثالرنع معنن ةن س بةرض

بذ ظايةتتة معننةت ؤة ظةزعيةتنعث سةؤةبع بعلةن سةدعقعنعث بعكار بولذص            ) اهللا( يةنع   قعلعؤةتمةثالر
  . ةردعآئتعدعغانلعقعدعن، ظذنعث ساؤابعنعث بئرعلمةيدعغانلعقعدعن خةؤةر ب

ذل دعغان  - ص ةرص قعلع ىن س عتعش ظىح ة آأرس ع آعشعلةرض اشالرغا مئلعن ةنع ظوخش  ي
ة( د      ) آعشعلةرض عنع ظىمع اؤاب بئرعش أص س ذنعث آ ع ؤة ظ ث رعزالعقعن عدعن اهللا نع ةن سةدعقعس بةرض

اآع   عنع ي ذنع ماختعش علةرنعث ظ عحة آعش اي، ظةآس ع(قعلم علةر مئن ذن دئضةن) آعش ئخع دئس ة س ض
نع آأزدة تذتذص آعشعلةرضة آأرسعتعش ظىحىن سةدعقة قعلغان آعشع          ذنيالعق مةقسةتلةر ظوخشاش بذ د  

ئرعش ظارقعلعق سةدعقعسعنع بعكار قعلعؤةتكةندةك سعلةرمذ سةدعقةثالرنع معننةت قعلعش ؤة ظةزعيةت ب        
  . ربعكار قعلعؤةتمةثال

 دعغان آعشع ان آةلتىرمةي ة ظعم اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ ان ظة(اهللا غ ث قعلغ ار نع ةلعنع بعك م
ة اال  )قعلعؤةتكعنعض دعن اهللا تاظ قعالرغا  ظان ال    باش ة معس ان آعشعض ةدعقة قعلغ ىن س عتعش ظىح آأرس

) مئلعنع باشقعالرغا آأرسعتعش ظىحىن سةرص قعلعدعغان - صذل(بذنداق : آةلتىرىص مذنداق دةيدذ
بذرذنقعدةك ) يذيذلذص(قاتتعق يامغذردعن آئيعن ،  حاث قونذص قالغان-ظادةم خذددع ظىستعضة توصا 

ايدذ  قا ظوخش علعق تاش ان س ذص قالغ اث    بول ذر ظاشذ تاشنعث ظىستعدعكع ح اتتعق يامغ ذ ق ةنع ظ  ي
اآعزة، سعلعق هالةتكة آةلتىرىص قويغانغا      ـتوزاثنع ظازراقمذ قويماي ظئقعتعؤئتعص ظذ تاشنع صاك            ص

تلعرعمذ آعشعلةرضة آأرىنىشتة     ظعبادة-ظوخشاش، رعيا ظىحىن سةدعقة قعلعدعغان آعشعلةرنعث ظةمةل       
 ظعبادةتتةك آأرىنسعمذ، ظذ اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا تاشنعث معسالعغا ظوخشاش هةممعسع             -ظةمةل  

هئحقانداق ) ظاخعرةتتة(ظذالر قعلغان ظةمةللعرع ظىحىن : شذثا اهللا مذنداق دةيدذ. يوقعلعص آئتعدذ
   .يةت قعلمايدذاهللا آاصعر قةؤمنع هعدا. ساؤابقا ظعضة بواللمايدذ

 * * * * * * *  
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ظادةتلةندىرىش )  ظئهسانغا-سةدعقة (ماللعرعنع اهللا نعث رازعلعقعنع تعلةش ؤة نةصعسلعرعنع 

يىزعسعدعن سةرص قعلعدعغانالر ظئضعزلعككة جايالشقان، قاتتعق يامغذردعن بةهرعمةن بولسا مئؤعسع 
دعغان ظعككع هةسسة آأص بولعدعغان، قاتتعق يامغذردعن بةهر  عمةن بولمعسا شةبنةم بعلةنمذ قانع

دعغان ( ؤة بئرع دا بولسذن مئ ةنع قايسع هال ايدذ ) ي ا ظوخش ر باغق ةيرع (بع داق خ ةك، بذن  -دئم
دذ  ا يارعشا بئرع اهللا قعلغان ). ساخاؤةتلعك ظادةم مئلع آأص بولسا آأصكة يارعشا، ظاز بولسا ظازغ

  .265ظةمةلعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذر
قة قعلغان آعشعنعث  اهللا نعث رازعلعقعنع ظعزدةص سةدع  ة آةلتىرضةن معسال ماللعرعنع  بذ ظايةتت  

 رظادةتلةندىرىش يىزعسعدعن سةرص قعلعدعغانال)  ظئهسانغا-سةدعقة (ؤة نةصعسلعرعنع معسالعدذر 
ذالر ظأزلعر ةنع ظ دعغانلعقعغا   عي ةجعر بئرع ذق ظ ذالرغا تول ث ظ ىن اهللا نع ع ظىح ان سةدعقعس ث قعلغ نع

دع  ظ ةن ظع ةل   . عشةنض ان ظةم أمعن قعلغ ةج  –م ث ظ دعغانلعقعغا  عر ظعبادعتعنع ث بئرع نع اهللا تاظاالنع
ظعشعنعدعغانلعقعنع بايان قعلعص هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت          

ظعشةنضةن ؤة  ) اغعث اهللا تةرعصعدعن بذيرذلغانلعقع   ظذ روزعن (آعمكع رامعزاننعث روزعسعنع    «: قعلعنعدذ
االدعن( ذنعث ساؤابعنع اهللا تاظ ذناهلعرع  ) ظ ذنعث ظعلعضعرع قعلغان ض ة تذتسا ظ د قعلغان هاالتت  ظىمع

  . »ص آئتعدذىآةحىرىل
 ظئضعزلعككة جايالشقان، قاتتعق يامغذردعن بةهرعمةن بولسا مئؤعسع ظعككع هةسسة آأص

دعغان بولعدعغان، قاتتعق يامغذردعن بةهرعمةن بولمعسا شةبنةم  دا (بعلةنمذ قانع ةنع قايسع هال ي
 آأصلعضةن ظالعمالرنعث آأز قارعشعحة بذ يةر يىزعدعن بعر باغقا ظوخشايدذ) بولسذن مئؤة بئرعدعغان

ظعبنع ظابباس بعلةن زةههاك ظذنعثدا ظأستةثالر      . ظئضعز آأتىرىلىص تذرعدعغان تىصتىز يةردعكع باغدذر   
  . ع قوشذص قويدع دةص ظأستةثلةرن،ظئقعص تذرعدعغان باغ

 دعغان ذ قانع ةبنةم بعلةنم ذرذص    ش ىن ق انلعقع ظىح راقتا بولغ اغ ظاشذ ياخشع تذص ذ ب ةنع ب  ي
حىنكع، ظذنعثغا قاتتعق يامغذر يئغعص سذ آةلمعسعمذ ظازراق شةبنةمدةك هألمذ يئتةرلعك             . آةتمةيدذ

ةلكع اهللا ظذنع . ةيدذ  ظعبادعتع هةرضعزمذ بعكار بولذص آةتم  -شذنعثدةك مأمعننعث ظةمةل  . بولعدذ  ب
دذ   ةيتعص بئرع ذ آأص ذنع تئخعم ذل قعلعص ظ دع . قوب داق دئ ةلعثالرنع : شذثا اهللا مذن ان ظةم اهللا قعلغ

دذر أرىص تذرغذحع دعلعرعنعث ظعش آ ذنعثغا بةن ةنع ظ عمذ لعرعدعن آعحعككعن ي ر نةرس ذرذن وية بع ش
   .بولمايدذ

 * * * * * * *  
 –Š uθtƒ r& öΝ à2 ß‰tn r& β r& šχθä3s? … çµs9 ×π ¨Ψ y_ ÏiΒ 5≅Š Ï‚ ¯Ρ 5>$sΨ ôã r&uρ “ Í ôf s? ÏΒ $ yγ ÏFós s? ã≈yγ ÷Ρ F{$# … çµs9 

$ yγ‹ Ïù ÏΒ Èe≅ à2 ÏN ü yϑ ¨W9 $# çµt/$ |¹ r&uρ ã y9 Å3ø9 $# … ã&s!uρ ×π§ƒ Íh‘èŒ â !$ xyè àÊ !$ yγt/$ |¹ r' sù Ö‘$|Áôã Î) Ïµ‹ Ïù Ö‘$tΡ ôM s% u yIôm $$ sù 3 
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ئقعص  رعقالر ظ تعدعن ظئ ىك، ظاس ق، ظىزىمل ذنعث خورمعلع ذنكع، ظ ذ ياقتذرس اراثالردا آعمم ظ
أزع قئرعص قالغان،  ذنعث ظ تذرعدعغان، مئؤعلةرنعث هةممة خعللعرع بولغان بعر بئغع بولسذن، ظ

سعلةرنعث . راندا آأيىص آةتسذنظوت ظئلعص آةلضةن بعر قارا بو) بذ باغ(بالعلعرع ظذششاق بولذص، 
يةنع (بايان قعلعدذ ) ضىزةل معسال بعلةن(ظويلعنعشعثالر ظىحىن، اهللا سعلةرضة ظايةتلعرعنع شذنداق 

 مئلعنع رعيا ظىحىن سةرص قعلغان ياآع باشقعالرغا رةنجعتعش، معننةت قعلعش بعلةن سةرص -صذل 
  .266) قويغان بولعدذقعلغان ظادةم ساؤابعنع ظةث موهتاج تذرذقلذق يوقعتعص

 تىصةيلعدعن يوقاص آئتعدعغانلعقعغا آةلتىرىلضةن نعث يامان ظعشالرياخشع ظعشالرنعث ساؤابع
  معسال توغرعسعدا

ظعمام بذخارع بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس ؤة ظذبةيد ظعبنع ظذمةيرعنعث مذنداق      
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةر ظعبن : دئض ع ظأم ر آىن ة بع ةتتاب ساهابعلةرض ذ : ع خ اراثالردا آعمم ظ

ياقتذرسذنكع، ظذنعث خورمعلعق، ظىزىملىك، ظاستعدعن ظئرعقالر ظئقعص تذرعدعغان، مئؤعلةرنعث هةممة 
.  دئضةن بذ ظايةت آعم هةققعدة حىشكةن دةص قارايسعلةر؟ دئدع        خعللعرع بولغان بعر بئغع بولسذن 

.  دةص ظاححعقلعدع !بعلعمعز ياآع بعلمةيمعز دةثالر    : ظأمةر . دعدةص جاؤاب بةر   ،  اهللا بعلضىحعدذر : ظذالر
اس  ع ظابب دعن ظعبن ع : ظان ةرنعث خةلعصعس ع مأمعنل داق   ! ظ دة مذن ةن آأثلىم دة، م ةت هةققع ذ ظاي ب

ةن دع،ظوياليم ةر.  دئ ع  : ظأم ذرادعرعمنعث ظوغل ع ب نع  (!ظ دعكع ضةص عن) آأثلىث اددعي  ،دئض أزةثنع ظ  ظ
دع،آأرمعضعن دع  : اسظعبنع ظابب.  دئ ةت بعر ظةمةلضة معسال قعلعص آةلتىرىل ذ ظاي دع ،ب ةر. دئ : ظأم

ادةت قعلعش بعلةن بولغان،     -اهللا تاظاالغا ظةمةل   : ظعبنع ظابباس   . قانداق ظةمةلضة؟ دةص سورعدع       ظعب
ة   ةيتاننع ظةؤةتس ذنعثغا ش دعن اهللا ظ تعص(ظان رعص آئ ة آع ةيتاننعث آةينعض ذ ش الرنع ) ظ ان ظعش يام

 ظعبادةتلعرعنعث هةممعسع بعكار بولذص آةتكةن بعر          -ظذنعث قعلغان ظةمةل        علةن،قعلغان، شذنعث ب  
  .  دئدع،تىرىلضةن معساللآعشع ظىحىن آة

بذ هةدعس بذ ظايةتنعث مةنعسعنع ؤة ظذنعثدا آةلضةن ظاؤؤال ياخشع ظعشالرنع قعلعص ظاندعن           
ان ظعش         لعرعنع يام ع ظعش ذرذنقع ياخش ارقعلعق ب ش ظ الرنع قعلع ان ظعش عؤ يام ةن تئضعش  ةتكةنالر بعل

اق بولذص اهللا تاظاالدعن بعزنعث ظةمةللعرعمعزنعث ظذند. آعشعنعث معسالعنع ظوحذق بايان قعلعص آةلدع   
  ! لةيمعزتع صاناه قئلعشعدعن

 بذرذنقع  ،نع بعكار قعلعؤةتكةن ع بعلةن بذرذنقع ياخشع ظعش   عبذ هةدعس يةنة ظأزعنعث يامان ظعش     
اؤابعغا مو  ةلعنعث س ع ظةم اجياخش ةث قعيعن هت ان ظ ةن    بولغ ذنعثغا ظئرعشةلمعض دا ظ ق ظةهؤال حعلع

  . آعشعنعث معسالعنع حىشةندىرىص بئرعدذ
 ،ظوت ظئلعص آةلضةن بعر قارا ) بذ باغ(ظذنعث ظأزع قئرعص قالغان، بالعلعرع ظذششاق بولذص

ذن  أيىص آةتس دا آ ذ ب   بوران ةنع ب ةن ؤة دةرةخلعر  وي ع آأيدىرىؤةتك ذنعث مئؤعلعرعن ع  ران ظ عن
  . قذمذرذؤةتكةن بولسا، ظذنعث هالع قانداق بولذص آئتعدذ

ةم  ع ظةبذهات ةنلعكعنع     ،ظعبن داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دعن ظعبن  ظةؤفعي
دذ ةت قعلع ىحعدذر : رعؤاي الالرنع آةلتىرض ع معس ايعتع ياخش ع . اهللا ناه الدعن بعرن ع معس اهللا ياخش

الردا آعممذ ياقتذرسذنكع، ظذنعث خورمعلعق، ظىزىملىك، ظاستعدعن ظاراث: آةلتىرىص مذنداق دةيدذ
 يةنع ظذ باغدعن ظئرعقالر ظئقعص تذرعدعغان، مئؤعلةرنعث هةممة خعللعرع بولغان بعر بئغع بولسذن
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 ظذنعث ظأزع قئرعص قالغان    دا ظذنعث باال         . دا ظايرعلعص قالدع  حاقعلعرع تئخع   - يةنع ظذ قئرعغان
ظاندعن ظذنعثغا ظوت ظارعالش قاتتعق شامال آئلعص ظذنعث   . ةتمعضةن هالةتتة ظعدع  آىحعضة ي ) آعحعك(

دىرىؤةتتع دع   . بئغعنع آأي ان ظع دذر قالمعغ دا ماغ ذت قوللعرع اغ يئتعشتىرىش ظىحىن ص دةك ب . بذرذنقع
ظذ  .  حاقعلعرعنعث ظعحعدعمذ بعرةرسعنعث بذ باغنع قايتا يئتعشتىرىشكة قذربع يةتمةيتتع          –ظذنعث باال   

ياآع ظذ ظاؤات ( قذؤؤةت قالمعغان -بذ باغقا مئؤة تعكعص ظذنع قايتا يئتعشتىرىش ظىحىن ظذنعثدا آىح 
اغنع  ان ب تىرىش  قعاللمعغ ع يئتعش ذنعث بالعس ىن  ظ ذنعثغاظىح ار بواللماي   ظ ز باس ا  دعغان ظع ذ باغق ، ظ

ا سع        ثدىرضةن ظةجعرع   ناهايعتع ظئهتعياجلعق حاغدا، ظذ باغنعث مئؤعسع آأيىص آئتعص ظذنعث ظذ باغق
ة           ذ ظأزعض دا، ظ ة قايتذرذلغان عرمذ اهللا تةرعصعض ع آاص ةت آىن اش، قعيام ة ظوخش ذص آةتكةنض ار بول بعك

المايدذ ؤة ظذ اهللا              جةننعتعضة ظةث ظئهتعياجلعق ؤاقتعدا      تاظاالنعث ظةسقاتقذدةك بعرةر ياخشعلعقمذ تاص
  . ظذنعثدعنمذ قذرذق قالعدذ

:  دذظادا مذنداق دةيدعغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ      نعثعسساالمشذنعثدةك هاآعم صةيغةمبةر ظةلةيه   
  .»!منعث ظاخعرعدا ماثا رعزقعمنع آةثرع قعلعص بةرسةثى مةن قئرعغان ؤاقتعمدا ؤة ظأمر! ظع اهللا «

 ضىزةل معسال بعلةن(سعلةرنعث ظويلعنعشعثالر ظىحىن، اهللا سعلةرضة ظايةتلعرعنع شذنداق (
ئلعنع رعيا ظىحىن سةرص قعلغان ياآع باشقعالرغا رةنجعتعش، معننةت  م -يةنع صذل (بايان قعلعدذ 

 يةنع )قعلعش بعلةن سةرص قعلغان ظادةم ساؤابعنع ظةث موهتاج تذرذقلذق يوقعتعص قويغان بولعدذ
االرنع حىش  ان     ،صعنعمعس ذنداق باي ىن اهللا ش ةرنع بعلعشعثالر ظىح ان مةنعل ذالردعن مةقسةت قعلعنغ  ظ
ةردع ص ب دذاهللا. قعلع داق دةي ة مذن ذ هةقت انالرغا :  ب ز ظعنس ا (بع ذالرنعث زئهنعغ دا ظ قذرظان

   .)1(بايان قعلغان بذ تةمسعللةرنع صةقةت ظالعمالرال حىشعنةلةيدذ) يئقعنالشتذرذش ظىحىن
 * * * * * * *  
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ة زئمعندعن حعقعرعص بةرضةن سعلةر ظئرعشكةن نةرسعلةرنعث ؤة بعز ! ظع مأمعنلةر  سعلةرض

علةر  ةر (نةرس لعقالر، مئؤعل ةنع ظاش ةقةت  )ي ذ ص ثالر؛ ظأزةثالرم ةدعقة قعلع علعرعدعن س ث ياخش نع
بذنداق (بعلعثالرآع، اهللا . آأزىثالرنع يذمذص تذرذص ظالعدعغان ناحارلعرعنع ظعلغاص سةدعقة قعلماثالر

شةيتان سعلةرنع صئقعرلعقتعن قورقعتعدذ، يامان  .267بعهاجةتتذر، هةمدعضة اليعقتذر) سةدعقةثالردعن
بذرذيدذ؛ اهللا سعلةرضة ظأز مةغصعرعتعنع ؤة صةزلعنع ) يةنع بئخعللعققا، زاآات بةرمةسلعككة(ظعشالرغا 

                                                 
  . ـ ظايةت43سىرة ظةنكةبذت ) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 427                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةتنع  .268اهللا نعث مةرهةمعتع آةثدذر، ظذهةممعنع بعلعص تذرغذحعدذر . ؤةدة قعلعدذ  ةنع (هئكم ي
خالعغان بةندعسعضة ظاتا قعلعدذ؛ هئكمةت ظاتا ) دعغان صايدعلعق ظعلعمنع ياخشع ظةمةلضة يئتةآلةي 

صةقةت ظةقعللعق ظادةملةرال بذنعثدعن صةند . آأص ياخشعلعق ظاتا قعلعنغان بولعدذ قعلعنغان ظادةمضة
  .269 نةسعهةت ظالعدذ-

  اهللا يولعدا صاك ؤة هاالل مالنع ظعشلعتعشكة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا
: ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ       . سةدعقة قعلعشقا بذيرذيدذ     ) اهللا يولعدا  (معن بةندعلعرعنع   اهللا مأ 

ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن مالالرنعث ؤة ظذالرغا زئمعندعن ظأستىرىص بةرضةن مئؤة ) اهللا مأمعنلةرنع(
 )مالنعث (رنع ظذ  ظذال. سعلعدعن سةدعقة قعلعشقا بذيرذيدذئتلةرنعث ظةث صاك، هاالل ؤة ظةث ظ  ؤة زعراظة 

  . اهللا صاآتذر، صاآتعن باشقعسعنع قوبذل قعلمايدذ) حىنكع،. (دذعناحعرعدعن سةدعقة قعلعشتعن توس
ظأزةثالرمذ صةقةت آأزىثالرنع يذمذص تذرذص ظالعدعغان ناحارلعرعنع ظعلغاص سةدعقة قعلماثالر 

ةن بولسا سعلةر ظذنع آأزىثالرنع       ظةضةر ناحعرع سعلةرضة بئرعلض   . ظويلعماثالريةنع ناحعرعنع بئرعشنع    
علةر، بولم   اثال ظالعس ذص ظالس علةر يذم ا ظالمايس علةرنعث . عس علعرعثالردعن   اهللا س ار نةرس ذ ناح ش

: اهللا تاظاالنعث. سعلةر اهللا يولعدا ظأزةثلةر ياخشع آأرمةيدعغان نةرسعنع سةدعقة قعلماثالر       . بعهاجةتتذر
ص ظالعدعغان ناحارلعرعنع ظعلغاص سةدعقة قعلماثالرظأزةثالرمذ صةقةت آأزىثالرنع يذمذص تذرذ دئضةن 

 دئضةن آأز   ،هاالل مالنع قويذص هارام مالدعن سةدعقة قعلماثالر دئضةنلعك بولعدذ         : ظايعتعنعث مةنعسع 
  . قاراشالرمذ بار

ث     ث اهللا تاظاالنع ع ظازعبنع ةرا ظعبن ةرعر، ب ع ج ةر : ظعبن ع مأمعنل كةن ! ظ علةر ظئرعش س
نعث  )يةنع ظاشلعقالر، مئؤعلةر(ة بعز سعلةرضة زئمعندعن حعقعرعص بةرضةن نةرسعلةر نةرسعلةرنعث ؤ

ياخشعلعرعدعن سةدعقة قعلعثالر؛ ظأزةثالرمذ صةقةت آأزىثالرنع يذمذص تذرذص ظالعدعغان ناحارلعرعنع 
: دذ دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع          ظعلغاص سةدعقة قعلماثالر 

ةت( ذ ظاي كةن) ب دة حىش ارعالر هةققع ورمعلعقتعن . ظةنس ةردة خ دعغان آىنل ع يعغع ارعالر خورمعن ظةنس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسحعتعدعكع ظعككع      ذنع ص ص، ظ ئلعص حعقع ةن ظ لعرع بعل ع ساص خورمعن

اتتع وظارعلعقعدعكع ظارغامحعغا ظئسعص ق      تىؤرىآنعث   ةيتتع  ظذنعثدعن مذهاجعرالرنعث صئقعرلع     . ي . رع ي
صىحةك  ) يعضعلع بولمايدعغان  (ظاندعن ظذالرنعث ظعحعدعن بعرسع دذرذس بولعدذ دئضةن ضذمان بعلةن                 

دا اهللا بذ ظايةتنع نازعل       بعللة  خورمعنعمذ شئخع بعلةن ياخشع خورما بعلةن       ظئسعص قويماقحع بولغان
   .ناحارلعرعنع ظعلغاص سةدعقة قعلماثالر: قعلدع

ع ظةبذتةله   ةلع ظعبن ةت      ظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن
ظةضةر سعلةرنعث بعرظادةمدة بعر نةرسعثالر بولسا، ظذنعث ظورنعغا ظذنعثدعن ناحارراق بعر              : قعلعدذ

ا       عنعث ظورنعغ ذنع ياخشعس علةر ؤة ظ ذنعثغا رازع بولمايس علةر ظ ا، س ةن بولس ئلعص آةلض عنع ظ نةرس
علةر ث . ظالمايس ذ اهللا تاظاالنع دعغان : ب ذرذص ظالع ذص ت أزىثالرنع يذم ةقةت آ ذ ص ةن ظأزةثالرم  دئض

ثالر، ىر رازع بولمايدعغان نةرسعنع قانداقمذ ماثا راؤا آأرد      يةنع سعلةر ظأزةثال  .ظايعتعنعث مةنعسعدذر 
ةسمذ؟ سعلع ظةمئعرعثالرنعث ظةث ياخشعسع ؤة ظةث ظثالردعكع هةققعم سعلةرنعث ماللىسعلةرنعث ظىست

ةت    ذ رعؤاي ع جةرعرم ةم ؤة ظعبن ع ظةبذهات دعغانلعقعنع ظعبن ذنداق بولع عنعث مذش ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
دع ث  . قعل ةرعر اهللا تاظاالنع ع ج ة     : ظعبن ةرص قعلمعغعح ةثالردعن س ةن نةرس ع آأرض ةنع (ياخش ي
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ة   ةدعقة قعلمعغعح عنع س ث ياخشعس علعققا  ) ماللعرعثالرنع عز ياخش ة (هةرض ةنع جةننةتك ) ي
  .  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع بعلةن ظوخشاش دئضةن سأزنع قوشذص قويدع))1رعشةلمةيسعلةرظئ

 ةدعقةثالردعن (اهللا داق س ذر ) بذن ة اليعقت ذر، هةمدعض ةدعقة   بعهاجةتت علةرنع س ةنع اهللا س  ي
ذ        عمذ، ظ قا بذيرذس ةدعقة قعلعش عدعن س ث ياخشعس ذ مالنع قا ؤة ظ ةدعقةثلةردعن (قعلعش علةرنعث س ) س

  . سةدعقة قعلشقا بذيرذلذشذثالر صةقةت باي بعلةن صئقعرنعث باراؤةر ياشعشع ظىحىندذر. تتذربعهاجة
ث تأؤ   ع اهللا تاظاالنع ةتنعث مةنعس ذ ظاي تذر نةب ة ظوخشاش ث مةنعسعض ا : دعكع ظايعتعنع اهللا غ

علةرنعث         ةقةت س دعغعنع ص ا يئتع دذ، اهللا غ تعص بارماي انلعرع يئ لعرع ؤة ق ذالرنعث ضأش ظ
ةقؤادارلع ذر  ))2رقعثالردذت دعن بعهاجةتت ة مةخلذقاتلعرع ذ ظأزعنعث هةمم ةنع ظ ة  .  ي ذنعث هةمم ةمما ظ ظ

ظذنعث ظعلكعدعكع ياخشعلعق      . ظذنعث مةرهةمعتع بةك آةثرعدذر       . مةخلذقاتلعرع ظذنعثغا موهتاجدذر  
بعلعص  مىلكعدعن سةدعقة قعلغان بولسا، ظذ -تىضةص قالمايدذ، بعر آعشع هاالل صذل بعلةن تاصقان مال 

ىحعدذر ؤة ناهايعتع سئخعدذر  لةص بةرض دذر، آأص ةن . قويسذنكع شةآسعز اهللا ناهايعتع باي ذنعث بةرض ظ
  . سةدعقعسعضة نةححة هةسسعلةص مذآاصات بةرضىحعدذر) آعحعككعنة(

دذر    ان ظعشلعرعدا ماختالغذحع ا قويغ ان ؤة يولغ أزلعرعدة قعلغ اال ظأزعنعث س دعن . اهللا تاظ ظذنعث
  . ة اليعق زات يوق ؤة ظذنعثدعن باشقا صةرؤةردعضار يوقتذرباشقا ظعبادةتك

  لعرع توغرعسعداعسةدعقة قعلغان حاغدعكع شةيتاننعث ؤةسؤةس
 الرغا ان ظعش دذ، يام ئقعرلعقتعن قورقعتع علةرنع ص ةيتان س ات (ش ا، زاآ ةنع بئخعللعقق ي

اهللا نعث مةرهةمعتع . لعدذبذرذيدذ؛ اهللا سعلةرضة ظأز مةغصعرعتعنع ؤة صةزلعنع ؤةدة قع) بةرمةسلعككة
ذ دذر، ظ دذر آةث ةممعنع بعلعص تذرغذحع دذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ  ه ةم، ظاب  ظعبنع ظةبذهات

ظادةم بالعسعنعث دعلعدا   : ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 
اردذر شةيتان ظىحىن بعر ظورذن ؤة صةرعشتة ظىحىن بعر ظورذ   أز ظورنعدا     . ن ب ) ظذنعثغا (ظةمما شةيتان ظ

دذ    قا حاقعرع ا حعقعرعش ةقنع يالغانغ قا ؤة ه انلعقنع ؤةدة قعلعش دا  . يام أز ظورنع تة ظ ةمما صةرعش ظ
ا ظذحرعغان    . ياخشعلعقنع ؤةدة قعلعشقا ؤة هةقنع راستقا حعقعرعشقا حاقعرعدذ        ) ظذنعثغا( بذ حاقعرعقق

. نعث هةق يولعدا ظعكةنلعكعنع بعلسذن، اهللا تاظاالغا هةمدذ ظئيتسذنآعشع، شةآسعز ظأزعنعث اهللا تاظاال
  . صاناه تعلعسذن) يامانلعقعدعن(شةيتاننعث ) اهللا تاظاالدعن(قعغا ظذحرعغان آعشع عشةيتاننعث حاقعر

شةيتان سعلةرنع صئقعرلعقتعن قورقعتعدذ، : ظاندعن ظابدذلاله ظعنبع مةسظذد بذ ظايةتنع ظوقذدع
بذرذيدذ؛ اهللا سعلةرضة ظأز مةغصعرعتعنع ؤة ) يةنع بئخعللعققا، زاآات بةرمةسلعككة(رغا يامان ظعشال

  . اهللا تاظاالنعث مةرهةمعتع آةثدذر، ظذهةممعنع بعلعص تذرغذحعدذر. صةزلعنع ؤةدة قعلعدذ
 شةيتان سعلةرنع صئقعرلعقتعن قورقعتعدذ    نع حعث  ثالردعكع مالالر  ذ يةنع شةيتان سعلةرضة قول

دذقعرئذزذش ظىحىن سعلةرنع صتذتق اللعرعثالرنع اهللا رازع  . لعقتعن قورقذتع ةن سعلةر م شذ سةؤةب بعل
  . بولعدعغان ظعشالرغا ظعشلةتمةيسعلةر

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع92 سىرة ظال ظعمران) 1(
  .ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 37سىرة هةج ) 2(
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 الرغا ان ظعش لعككة (يام ات بةرمةس ا، زاآ ةنع بئخعللعقق دذ) ي علةرنع  بذرذي ذ س ةنع ظ  ي
ذص    ئقعرلعقتعن قورقذت ىن  (ص ولالر ظىح ع ي اللعرعثالرنع ياخش ة   )م ةن بعرض ذش بعل تعن توس  ظعشلعتعش

  . سعلةرنع ضذناه بولعدعغان هارام ظعشالرغا بذيرذيدذ
اهللا سعلةرضة ظأز مةغصعرعتعنع ؤة صةزلعنع ؤةدة قعلعدذ يةنع شةيتان سعلةرنع يامان ظعشالرغا 

ئقعرلعقتعن ق   . بذيرذغان بولسا، اهللا سعلةرضة ظأز مةغصعرعتعنع ؤةدة قعلعدذ    ورقذتقان  شةيتان سعلةرنع ص
اهللا نعث مةرهةمعتع آةثدذر، ظذهةممعنع . بولسا، اهللا تاظاال سعلةرضة ظأز مةرهةمعتعنع ؤةدة قعلعدذ  

  .بعلعص تذرغذحعدذر
  مةنعسع توغرعسعدا هئكمةتنعث 

 خالعغان بةندعسعضة ظاتا ) يةنع ياخشع ظةمةلضة يئتةآلةيدعغان صايدعلعق ظعلعمنع(هئكمةتنع
بذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت             ظةلع ظعبنع ظة   قعلعدذ
دذ ةت دئضةننعث مةنعسع ئه(: قعلع دعكع ) كم ذرظاننعث ظعحع ةتنعث(ق قا ظاي دعن ) باش أآمعنع ظةمةل ه

قالدذرذص آةلضةن، هأآمع ظةمةلدعن قالدذرذلغان، مةنعسع ظوحذق بولغان ؤة مةنعسع ظوحذق بولمعغان، 
ذرذن ح ةن         ب ص آةلض ان قعلع ةرنع باي قا هأآىمل ارامنع ؤة باش االلنع، ه كةن، ه يعن حىش كةن ؤة آئ ىش

  . ظايةتلةرنع بعلعش دئضةنلعك بولعدذ
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، مةن          رةزعيةلالهذ ظةنهذ   دذهمةد، ظعبنع مةسظ  ظعمام ظة 

ظعككع تىرلىك آعشعضة هةسةت قعلسا « :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم
 مالنع بئرعص ظذنع ياخشع يولغا ظعشلعتعشكة ظعضة قعلعص قويغان           -بعرع اهللا ظذنعثغا صذل     . بولعدذ
ظاندعن ظذ هئكمةت بعلةن هأآىم قعلغان ؤة ظذنع        . بعرع اهللا ظذنعثغا هئكمةت بةرضةن      ) يةنة . (آعشع

  .»ظأضةتكةن آعشعدذر
  ا قعلعنغان بولعدذ  ظادةمضةهئكمةت ظاتا قعلعنغان ةقعللعق . آأص ياخشعلعق ظات ةقةت ظ ص

ةند  دعن ص ةرال بذنعث دذ-ظادةمل عهةت ظالع ةنع ؤةز  نةس عهةتتعن- ي نةلةيدعغان ع سأزنع حىش نةس
  .  صايدعلعنااليدذالظةقعللعق آعشعلةر

 * * * * * * *  
 !$ tΒ uρ Ο çFø) xΡr& ÏiΒ >πs) x ¯Ρ ÷ρr& Ν è?ö‘ x‹ tΡ ÏiΒ 9‘ õ‹̄Ρ χ Î* sù ©! $# … çµßϑ n= ÷è tƒ 3 $ tΒ uρ šÏϑ Ï=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ A‘$ |ÁΡ r& 

∩⊄∠⊃∪ βÎ) (#ρß‰ö6 è? ÏM≈s% y‰¢Á9 $# $ £ϑ ÏèÏΖ sù }‘Ïδ ( βÎ) uρ $ yδθà÷‚ è? $ yδθè? ÷σè? uρ u !# u s)à ø9$# uθ ßγ sù Ö ö yz öΝ à6©9 4 ãÏe s3ãƒ uρ 

Ν à6Ζ tã ÏiΒ öΝ à6Ï?$t↔ Íh‹ y™ 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? Ö Î6yz ∩⊄∠⊇∪  
اآع -نئمعنع خةير  اثالر ي دا ( ظئهسان قعلم ذنع ) اهللا نعث يولع اثالر اهللا ظ نئمعنع ؤةدة قعلم

اآع صذل (زالعمالر . هةقعقةتةن بعلعص تذرعدذ  اتنع مةنظع قعلغذحعالر ي ةنع زاآ  مئلعنع ضذناه -ي
 بةرسةثالر، بذسةدعقعنع ظاشكارا  .270غا هئحقانداق مةدةتكار حعقمايدذ)  سةرص قعلغذحعالرغاظعشالر

بذ، سعلةرنعث .  بةرسةثالر ؤة يوقسذلالرغا بةرسةثالر، تئخعمذ ياخشعدذرعيياخشعدذر، ظةضةر ظذنع مةخص
  .271بةزع ضذناهلعرعثالرغا آةففارةت بولعدذ، اهللا سعلةرنعث قعلغان ظةمةلعثالردعن خةؤةرداردذر
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ان هةر بعر آعشعنع دعغسةرص قعلع مىلكعنع -ىحىن مال  ياخشع ظعشالر ظ ظأزعنعثاهللا بذ ظايةتتة
)  مىلكعنع-مال (بذ بعلعش اهللا نعث رازعلعقعنع ظعزدةص . بعلعص تذرغذحع ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بةردع

أز ظعحعضة ظالعدذ) اهللا نعث(سةرص قعلغان آعشعلةرضة  دعغانلعقعنع ظ ذنعثغا . تولذق مذآاصات بئرع ظ
ان، ظ     لعق قعلغ ذيرذقعغا خعالص ذنعث ب ذنماي ظ ذنعثغا    بويس ةن ؤة ظ ة ظعشةنمعض ةن خةؤعرعض ذنعث بةرض

ادةت قعلغان آعشعنع ظاضاهالندذرذص مذنداق دةيدذ              ةنع (زالعمالر : باشقا بعر شئرعكنع قوشذص ظعب ي
غا هئحقانداق )  سةرص قعلغذحعالرغا مئلعنع ضذناه ظعشالر -زاآاتنع مةنظع قعلغذحعالر ياآع صذل 

  . امةت آىنع اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن قذتقذزذدعغان آعشع يوق يةنع ظذالرنع قعيمةدةتكار حعقمايدذ
  ظاشكارا ؤة يوشذرذن سةدعقة قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

 ذ  يةنع ظةضةر سةدعقعنع ظاشكارا قعلساثالر ظذ    ياخشعدذر سةدعقعنع ظاشكارا بةرسةثالر، ب
  . ياخشعدذر
 ذنع مةخص  بذ ظايةتتة   ثالر، تئخعمذ ياخشعدذر  بةرسةثالر ؤة يوقسذلالرغا بةرسة عيظةضةر ظ

ش   عي قعلع ةدعقعنع مةخص اردذر     ،س اآعت ب ة ص دا ياخشع ظعكةنلعكعض ا قارعغان كارا قعلغانغ ذنع ظاش .  ظ
دذ     راق بولع ادعن يع ةدعقة رعي ان س عي قعلعنغ ع، مةخص ذنعث   . حىنك ا، ظ كارا قعلس ةدعقعنع ظاش ةر س ظةض

قعلعدعغان ظعش بولسا، بذ     عص ظذالرمذ سةدعقة   سةدعقة قعلغانلعقعنع آعشعلةر آأرىص ظذنعثغا ظةضعش      
  .  سةدعقعنع ظاشكارا قعلعش ياخشعدذرجةهةتتعن

قذرظاننع ظاشكارا ظوقذغان آعشع، سةدعقعنع ظاشكارا    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع   
ة    ان آعشعض ذرذن قعلغ ةدعقعنع يوش ع س ذغان آعش دة ظوق ذرظاننع ظعحع اش، ق ة ظوخش ان آعشعض قعلغ

دا ظةسلعدة بذ ظايةتنعث            . »شاشتذرظوخ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تأؤةندة دئضةن سأزعضة قارعغان
  .مةنعسع سةدعقعنع يوشذرذن قعلعش ياخشع بولعدذ دئضةنلعكتذر

االمنعث        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم ظةب ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم
ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذمذن وق «: ع اية ي داق س قا هئحقان عدعن باش ث سايعس . اهللا تاظاالنع

ار     ادةم ب ىك ظ ة تىرل دعغان يةتت ة ظالع أز سايعسعض دة اهللا ظ ةت آىنع ل -1: قعيام ذلمان( ظادع ) مذس
 قةلبع اهللا تاظاالنعث مةسحعتعضة باغالنغان -3.  اهللا نعث ظعبادعتعدة ظأسىص يئتعلضةن ياش-2.صادعشاه
 -5. عدا دوست بولذص اهللا ظىحىن يعغعلغان ؤة اهللا ظىحىن ظايرعلغان ظعككع آعشع           اهللا يول  -4. آعشع

 ظوث قولع -6.  دةص رةت قعلغان آعشع“مةن اهللا دعن قورقعمةن”حعرايلعق ظايال ظذنع ظأزعضة حاقعرسا 
 صعنهان -7. نئمعنع بةرضةنلعكعنع سول قولع بعلمةي قالغعدةك دةرعجعدة مةخصعي سةدعقة بةرضةن آعشع

  . » ياش تأآكةن آعشعزعكرع قعلعصجايدا اهللا تاظاالنع 
 بذ، سعلةرنعث بةزع ضذناهلعرعثالرغا آةففارةت بولعدذ   يةنع سعلةرنعث قعلغان سةدعقةثلةر 

علعققا   ةحىرىلىص، ياخش ذناهلعرعثالر آ أتىرىلىص، ض ةثالر آ علةرنعث دةرعج ا، س ذرذن بولس يوش
علةر ان ظةم . ظئرعشعس علةرنعث قعلغ ةؤةرداردذر اهللا س ان   ةلعثالردعن خ دا قعلعنغ ةنع اهللا يولع  ي

دذ ؤة    ذرذن بولماي االدعن يوش ة اهللا تاظ داق نةرس ةدعقعدعن هئحقان ة  ) اهللا(س ا سعلةرض ذنعثغا قارعت ظ
  . مذآاصات بةرضىحعدذر

 * * * * * * *  
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ساثا تاصشذرذلغان (ظذالرنع هعدايةت قعلعش سئنعث مةسظذلعيعتعث ظةمةس !) ظع مذهةممةد(

لئكعن اهللا خالعغان بةندعسعنع هعدايةت ). ؤةزعصة صةقةت آعشعلةرضة اهللا نعث ؤةهعسعنع يةتكىزىشتذر
 ظئهسان قعلماثالر، ظذ ظأزةثالرنعث صايدعسع ظىحىندذر، سعلةر -مئلعثالردعن نئمعنع خةير . قعلعدذ

ظئهسانعثالر ظىحىن اهللا نعث  - يةنع خةير(قعلعسعلةر   ظئهسان- صةقةت اهللا نعث رازعلعقع ظىحىنال خةير
ة  ظئهسا -مئلعثالردعن نئمعنع خةير ). رازعلعقعدعن باشقعنع آأزدة تذتماثالر  اثالر، سعلةرض ن قعلم

دذ  ذم قعلعنماي ةنع قعلغان ياخشع ظةمةلعثالرنعث (ظذنعث ساؤابع تولذق بئرعلعدذ، سعلةرضة زذل ي
غا ريعراق جايال) تعرعكحعلعك قعلعش ظىحىن(ظأزعنع اهللا يولعغا ظاتعغان، . 272)ساؤابع آئمةيتعلمةيدذ

ظةهؤالنع ظذقمعغانالر، ظذالرنعث نةرسة . ةك ظئهسان قعلعنعشع آئر-بارالمايدعغان يوقسذلالرغا خةير 
تعلعمعضةنلعكلعرعضة قاراص، ظذالرنع باي دةص ضذمان قعلعدذ، ظذالرنعث حعرايعدعن تونذيسةن، ظذالر 

 ظئهسان قعلماثالر، اهللا -مئلعثالردعن نئمعنع خةير . آعشعلةرضة حاصلعشعؤئلعص تعلةمحعلعك قعلمايدذ
ة ؤاقعت ( آىندىز - ماللعرعنع آئحة .273هةقعقةتةن ظذنع بعلضىحعدذر ةنع هةمم ، يوشذرذن ؤة )ي

 ظئهسان قعلعدعغانالر صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ساؤاب تاصعدذ، ظذالرغا -ظاشكارا يوسذندا خةير 
  . 274 قايغذ بولمايدذ-قورقذنح ؤة غةم ) ظاخعرةتتة(

  مذشرعكالرغا سةدعقة بئرعش توغرعسعدا
، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    نةسةظع ظةبذظابدذراهمان  

.  تذغقانلعرعغا بعر نةرسة بئرعشنع يامان آأرةتتع       -مأمعنلةر مذشرعكالردعن بولغان ظذرذق     : قعلعدذ
!) ظع مذهةممةد: سورعغاندا ظذالرغا رذخسةت قعلعنعص، بذ ظايةت حىشتع) بذ توغرذلذق(ظاندعن ظذالر 

ساثا تاصشذرذلغان ؤةزعصة صةقةت آعشعلةرضة (هعدايةت قعلعش سئنعث مةسظذلعيعتعث ظةمةس ظذالرنع 
ةت قعلعدذ ). اهللا نعث ؤةهعسعنع يةتكىزىشتذر  ئكعن اهللا خالعغان بةندعسعنع هعداي مئلعثالردعن . ل

ازعلعقع  ظئهسان قعلماثالر، ظذ ظأزةثالرنعث صايدعسع ظىحىندذر، سعلةر صةقةت اهللا نعث ر-نئمعنع خةير 
ظئهسانعثالر ظىحىن اهللا نعث رازعلعقعدعن باشقعنع  -يةنع خةير(ظئهسان قعلعسعلةر  -ظىحىنال خةير 

ذق -دعن نئمعنع خةير مئلعثالر). آأزدة تذتماثالر   ظئهسان قعلماثالر، سعلةرضة ظذنعث ساؤابع تول
 )ساؤابع آئمةيتعلمةيدذيةنع قعلغان ياخشع ظةمةلعثالرنعث (بئرعلعدذ، سعلةرضة زذلذم قعلعنمايدذ 
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 ظذ ظأزةثالرنعث صايدعسع ظىحىندذر،  ظئهسان قعلماثالر-مئلعثالردعن نئمعنع خةير : اهللا تاظاالنعث
ؤة  آعمكع ياخشع ظعش قعلعدعكةن، صايدعسع ظأزعضعدذر      نعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث     عتعدئضةن بذ ظاي  

  . ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاص آئتعدذ دئضةن ))1يامان ظعش قعلعدعكةن زةرةرعمذ ظأزعضعدذر
 ظئهسان قعلماثالر، ظذ ظأزةثالرنعث صايدعسع ظىحىندذر، سعلةر -مئلعثالردعن نئمعنع خةير 

ظئهسانعثالر ظىحىن اهللا نعث  - يةنع خةير( ظئهسان قعلعسعلةر - صةقةت اهللا نعث رازعلعقع ظىحىنال خةير
:  مةنعسع هةققعدة هةسةنبةسرع مذنداق دةيدذ يعتعنعثظابذ  )رازعلعقعدعن باشقعنع آأزدة تذتماثالر 

حىنكع، مأمعن سةدعقة قعلسا، اهللا تاظاالنعث . مأمعننعث قعلغان سةدعقعسع ظأزعنعث صايدعسع ظىحىندذر
  . رازعلعقع ظىحىن سةدعقة قعلعدذ

دذ   داق دةي انعي مذن ةتا خذراس ةن  : ظ ةر س ةدعقعنع(ظةض زدةص ) س ع ظع ث رازعلعقعن  اهللا تاظاالنع
يةنع  . بةرسةث، سةدعقة ظالغذحع ظذنعث بعلةن قانداق ظعش قعلسذن، ساثا هئحقانداق ضذناه بولمايدذ           

 يامان  ياآع بعر آعشع سةدعقعنع اهللا نعث رازعلعقعنع ظعزدةص قعلغان بولسا، سةدعقة ظالغذحع ياخشع           
ذن اي آعشع       . بولس ان ب ةقلعق بولمعغ اآع ه ذن، ي امرات آعشع بولس ةقلعق ن ةدعقعغة ه ذ  س ذن ظ بولس

  . سةدعقعنع اهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع ظعزدةص بةرضةنلعكع ظىحىنال، ظذنعثغا ظةجعر ؤة ساؤاب بئرعلعدذ
 ظئهسان قعلماثالر، سعلةرضة ظذنعث ساؤابع تولذق -مئلعثالر دعن نئمعنع خةير : اهللا تاظاالنعث

 )الرنعث ساؤابع آئمةيتعلمةيدذيةنع قعلغان ياخشع ظةمةلعث(بئرعلعدذ، سعلةرضة زذلذم قعلعنمايدذ 
  . تأؤةندعكع هةدعسع بذنعث دةلعلعدذردئضةن ظايعتع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 

 ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع     ،ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم   
 دة، ظأزعنعث بةرمةآحع   ـدئدع   بعر آعشع حوقذم مةن بذ آئحة بعر سةدعقة بئرعمةن    «: رعؤايةت قعلعدذ

دع     رعص قال ا بئ ذزذق ظايالغ ر ب دعكع بع ان يول تعن يام ان سةدعقعسعنع بعلمةس علةر . بولغ دعن آعش ظان
مةن بذزذق ظايالغا    ! ظع اهللا : ظاندعن ظذ  . سةن بذزذق ظايالغا سةدعقة قعلدعثمذ دةص ظةيعبلةشتع   : ظذنع

تعمةنسةدعقة قعلعص  ان . قاص ذ ساثا هةمدذس ةدعقة   !االر بولسذنبذنعثغعم ر س ذ آئحة بع ذم ب ةن حوق  م
. ظاندعن ظذ ظأزعنعث بةرمةآحع بولغان سةدعقعسعنع بعر باي آعشعضة بئرعص قالدع .  دئدع،بئرعمةن 

مةن بعر ! ظع اهللا: ظاندعن ظذ. سةن آئحعدة بعر بايغا سةدعقة قعلدعثمذ دةص ظةيعبلةشتع: آعشعلةر ظذنع
ا سةدعقة قعلعص  تعمةن،بايغ انا  بذ قاص دذ س ذ ساثا هةم ر   ! بولسذنالرنعثغعم ذ آئحة بع ذم ب ةن حوق  م

. ظاندعن ظذ ظأزعنعث بةرمةآحع بولغان سةدعقعسعنع بعر ظوغرعغا بئرعص سالدع    .  دئدع ،سةدعقة بئرعمةن 
شذنعث بعلةن  . ظاندعن آعشعلةر ظذنع يةنة سةن بعر ظوغرعغا سةدعقة قعلدعثمذ دةص ظةيعبلعضعلع تذردع     

ذ ع اهللا: ظ ة! ظ اثا      س ذ س تعمةن بذنعثغعم رعص قاص ا بئ ا ؤة ظوغرعغ ا، بايغ ذزذق ظايالغ دعقةمنع ب
دع   ذن دئ اناالر بولس ئلعص   . هةمدذس ع آ ا بعرس ذنعث يئنعغ دعن ظ ع    : (ظان ةن آعش ا آةلض ذنعث يئنعغ ظ

ار   ع ب ث ظعختعالص عدا ظالعمالرنع تة      . توغرعس عنع صةرعش عغا آةلض ذنعث قئش دعن ظ ذالرنعث ظعحع ئكعن ب ل
بةلكع بذزذق ظايال سئنعث ظذنعثغا . سئنعث بةرضةن سةدعقةث قوبذل بولدع) حلىآرةآتذردئضةن سأز آى

بةرضةن سةدعقةث بعلةن ظأزعنعث قعلعؤاتقان بذزذقحعلعقعدعن يئنعشع، باي آعشع ظعبرةت ظئلعص ظذمذ          
ال   ةن م ذنعثغا بةرض ةدعقةث      -اهللا ظ ةن س ذنعثغا بةرض ئنعث ظ ذ س ع، ظوغرعم ةدعقة بئرعش دعن س  مىلكع

  . »لةن ظأزعنعث قعلعؤاتقان ظوغرعلعقعدعن يئنعشع مذمكعن دئدعبع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة فذسسعلةت ) 1(
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  سةدعقعضة آعمنعث هةقلعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ا ظاتعغان أزعنع اهللا يولعغ ةيغةمبعرع ظىحىن هعجرةت قعلعص  ظ ةنع سةدعقة اهللا ؤة ظذنعث ص ي

ذهاج     ان م ع بولمعغ دعغان يول عنع قامداي ث تورمذش ذرغان، ظأزلعرعنع دة ت ذرمةدعنع . عرالرغا هةقلعقت
)ظئهسان قعلعنعشع -يعراق جايالرغا بارالمايدعغان يوقسذلالرغا خةير ) تعرعكحعلعك قعلعش ظىحىن 

 . قعاللمايدذارةت قعلعص ياشاش ظىحىن سةصةرمذ  يةنع ظذالر تعجآئرةك
مان ظةهؤالنع ظذقمعغانالر، ظذالرنعث نةرسة تعلعمعضةنلعكلعرعضة قاراص، ظذالرنع باي دةص ضذ
يةنع مذهاجعرالرنعث ظعشلعرعنع ؤة ظذالرنعث ظةهؤاللعرعنع بعلمعضةن آعشع ظذالرنعث آعيعم         قعلعدذ

أز  - ةك ؤة س دكعت هةرع- آئح دذ     ع ذمان قعلع ايمعكعن دةص ض ذالرنع ب اراص ظ ايعلعقعغا ق . عكع سعص
بعر «: داق دةيدذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن) هةقعقعي صئقعرنعث قانداق بولعدعغانلعقع توغرعسعدا(

ا     ر لوقم ا، بع ال خورم اآع ظعككع ت ا، ي ال خورم اآع(ت ر حعشلةم  لظعككع ) ي ام، بع ا تاظ اآع(وقم ) ي
ة ظئ   لةم نةرسعض ع حعش ذ   ظعكك عص، ظأيم ايلعنعص يىر -رعش أي ظ كعن    ع  ظ ةقعقعي معس ع ه دعغان آعش

آعشعلةر ظذنعث شذ   هةقعقعي معسكعن دئضةن ظأزعضة يئتةرلعك نةرسعنع تاصالمعغان بولسعمذ،  (ظةمةس  
ةتلعكعدعن   ةن ؤة ظعصص ةدعقة بةرمعض ذنعثغا س ةنلعكتعن ظ انلعقعنع سةزةمعض ىص قالغ ا حىش هالغ

  . »آعشعلةردعن بعر نةرسعمذ سورعمعغان آعشعدذر
 ظذالرنعث حعرايعدعن تونذيسةن             يةنع ظةقعللعق آعشعلةر ظذ صئقعرالرنع ظذالرنعث ظعصصةتلعك 

دذ  .يدذذتونبولذشتةك سىصةتلعرع ظارقعلعق     ةمحعلعك قعلماي  يةنع  آعشعلةرضة حاصلعشعؤئلعص تعل
ظذالر ظأزلعرع موهتاج بولمعغان نةرسعلةرضة    . ؤالمايدذعظذالر بعر نةرسة سورعغاندا حعث تذرذص حاصلعش      

  . آعشعلةرنع ظاؤارة قعلعص يىرمةيدذ
ةظعد  ةد، ظةبذس ام ظةهم ذ ظعم ذ ظةنه ةنلعكعنع رعؤاي  رةزعيةلاله داق دئض دذنعث مذن ام : ةت قعلع ظان

ةؤةتتع     ىن ظ ةص آئلعشعم ظىح ر نةرسة تعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظذنعثدعن بع ع ص . مئن
ئلعص            ع ظ زغعن قارش ع قع االم مئن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعم، ص عغا آةل ذنعث قئش ةن ظ ةن م ذنعث بعل ش

اهللا (بعر آعشع   .  قعلعدذ باي بولذشنع سورعسا، اهللا ظذنع باي         ) اهللا دعن  (بعر آعشع   «: مذنداق دئدع 
آعشعلةردعن بعر نةرسة    (بعر آعشع     . ظعصصةتلعك بولذشنع تعلعسة، اهللا ظذنع ظعصصةتلعك قعلعدذ            ) دعن

تعن دذ  ) تعلةش عنعنع بئرع ذنعثغا تعلعض ة، اهللا ظ نع تعلعس و   . ساقلعنعش ة آعل ر نةحح ع بع ر آعش بع
ظذ بعر نةرسة    ( سورعسا، شةآسعز      صذلع بار تذرذص آعشعلةردعن بعر نةرسة         ) ظاشلعق سئتعؤالغعدةك (

شذنعث بعلةن مةن مئنعث سئرعق تأضةم بعر نةححة آعلو . »حاصلعشؤالغان بولعدذ) تعلةشتة آعشعلةرضة
  . ياخشعراقتذر دةص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بعر نةرسة سورعمايال قايتعص آةلدعم) ظاشلعقتعنمذ(

 ةير ع خ ثالردعن نئمعن اثالر-مئلع ان قعلم ىحعدذر ظئهس ذنع بعلض ةن ظ  ، اهللا هةقعقةت
ياخشعلعق  . (شذرذن بولمايدذ  وغا هئحقانداق نةرسة ي    ياخشعلعقعدعن اهللا تاظاال  ) آعشعلةرنعث قعلغان (

علةر  ان آعش ذالرغا       ) قعلغ اال ظ دا، اهللا تاظ ذرغان ؤاقتع ذص ت اج بول ةث موهت اتقا ظ ع مذآاص ةت آىن قعيام
  . تولذق مذآاصات بةرضىحعدذر

  ن آعشعلةرنع مةدهعيعلةش توغرعسعدا سةدعقة قعلغا
 يوشذرذن ؤة ظاشكارا يوسذندا خةير )يةنع هةممة ؤاقعت ( آىندىز -ماللعرعنع آئحة ،- 

قورقذنح ؤة غةم ) ظاخعرةتتة(ظئهسان قعلعدعغانالر صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ساؤاب تاصعدذ، ظذالرغا 
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دذ - ذ اهللا تاظاالنعث ظذنعث يولعدا   قايغذ بولماي ؤة آىندىز ـ  ؤة ظذنعث رازعلعقعنع ظعزدةص آئحة        ب
ة ـظاشكارا      اللعرعنع( يوشذرذن هالةتت دذر) ظأزلعرعنعث م . سةدعقة قعلغان آعشعلةرنع ماختعغانلعقع

 حاقعلعرعغا سةرص قعلغان آعشعلةرمذ     ـ ماللعرعنع خوتذن ؤة باال     -بذنعث ظعحعضة ظأزلعرعنعث صذل     
  . آعرعدذ

يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر  (يهعسساالم مةآكعنع صةتهع قعلغان يعلع،      بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلة   
ع     ان يعل ةججعنع قعلغ عش ه االمنعث ؤعدالعش علعنع    ) ظةلةيهعسس نعث آئس ع ظةبذؤاققاس ةظعد ظعبن س

دع     داق دئ ذنعثغا مذن دا ظ علع بارغان ث ظئغ  «: آأرض ةتتا ظايالعثنع ةن ه ئلعص    عس ة س ر نةرس ا بع زعغ
ع ظعشعثدعمذ اهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع ظعزدةص قعلساث، سةن ظذنعث بعلةن            قويغان آعحعككعنة ياخش   

  . »لعسةنىبعر دةرعجة آأتىر
داق  االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ةد، ظةبذمةس ام ظةهم ظعم

ظىمعد ) علعقعنعاهللا تاظاالنعث راز( حاقعلعرعغا -ظعنسان ظأزعنعث باال «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
  . » ماللعرعنع سةرص قعلسا، ظذ ظذنعث ظىحىن حوقذم سةدعقة هئسابلعنعدذ-قعلعص صذل 
 ظئهسان قعلعدعغانالر صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ساؤاب تاصعدذ-خةير   يةنع ظذالر قعلغان

عدذ       اؤاص تاص اهعدا س ارعنعث دةرض ع صةرؤةردعض ةت آىن ىن قعيام لعرع ظىح ع ظعش ذال. ياخش رغا ظ
   . قايغذ بولمايدذ-قورقذنح ؤة غةم ) ظاخعرةتتة(

 * * * * * * *  
 šÏ% ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ (# 4θt/ Íh9$# Ÿω tβθãΒθà) tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθà) tƒ ”Ï% ©!$# çµ äÜ¬6 y‚ tFtƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# zÏΒ Äb§ yϑø9 $# 

4 y7 Ï9 s̈Œ öΝßγ ¯Ρr' Î/ (# ûθä9$s% $ yϑ ¯Ρ Î) ßìø‹ t7 ø9$# ã≅÷W ÏΒ (#4θ t/Íh9 $# 3 ¨≅ xm r&uρ ª! $# yìø‹ t7 ø9$# tΠ§ xmuρ (# 4θ t/Íh9 $# 4 yϑ sù … çν u !% y` ×πsà Ïã öθtΒ 

ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ 4‘yγ tFΡ $$sù …ã& s#sù $tΒ y# n= y™ ÿ…çν ã øΒ r&uρ ’ n< Î) «! $# ( ï∅tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $ pκÏù 

šχρà$ Í#≈ yz ∩⊄∠∈∪  
أرلعرعدعن (جازانة، ظأسىم يئضةن ظادةملةر  علعص قالغان ساراث ) قعيامةت آىنع ض جعن حئص

 -سودا «بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر اهللا هارام قعلغان ظعشنع هاالل بعلعص . ظادةملةردةك قوصعدذ 
 سئتعقنع هاالل -اهللا سودا . دئدع» )جازانة نئمعشقا هارام بولعدذ؟ (سئتعق، جازانعضة ظوخشاش 

هارام ) نلعقع، شةخسكة ؤة جةمظعيةتكة زعيانلعق بولغانلعقع ظىحىنبةدةلسعز بولغا(قعلدع، جازانعنع، 
عدعن ؤةز . قعلدع يعن -آعمكع صةرؤةردعضارع تةرعص ة مةنظع ( نةسعهةت آةلضةندعن آئ ةنع جازان ي

دعن  يعن ظذنعث دعن آئ ا ) قعلعنغان ع اهللا غ ذنعث ظعش دذ، ظ ث بولع الغعنع ظأزعنع ذرذن ظ ا، ب يانس
ةهلع قايتا جازانة قعلغانالر ). نع آةحىرعدذ، خالعسا جازااليدذ ظذعسايةنع اهللا خال (تاصشذرذلعدذ  ظ

  .275 قالعدذىدوزاخ بولذص، دوزاختا مةثض
  جازانعخورالرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا 

 تذغقانالرغا آئحة ؤة آىندىز، ظاشكارا ؤة يوشذرذن صذل      -اهللا يذقعرعدا هاجاتمةنلةرضة ؤة ظذرذق      
دعقعلعرعنع بةرضةن آعشعلةرنع بايان قعلعص بولذص، ظاندعن جازانعخورالرنع       ماللعرعنعث زاآات ؤة سة    -
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ظاندعن . ؤة آعشعلةرنعث ماللعرعنع هةر خعل هارام يولالر بعلةن يةؤالغان آعشعلةر توغرعسعدا توختالدع
آئلعص بولغعحة ظارعلعقتعكع ظةهؤالعدعن خةؤةر بئرعص      ) هئساب مةيدانعغا (ظذالرنعث قةبرعدعن حعقعص    

جعن حئصعلعص قالغان ) قعيامةت آىنع ضأرلعرعدعن(جازانة، ظأسىم يئضةن ظادةملةر : ذنداق دةيدذم
عدذ  ةردةك قوص اراث ظادةمل اتتعق        س ة ق دعن يةرض ث قةبرعلعرع ع ظأزلعرعنع ةت آىن ذالر قعيام ةنع ظ  ي

 ناهايعتع ظذ. يعقعلغان آعشع ياآع جعن حاصلعشعؤالغان آعشع ظورنعدعن قوصقاندةك دةلدةثشعص قوصعدذ
  .سةت قوصذشتذر

دذ    داق دةي اس مذن ع ظابب دةك       : ظعبن ان مةجنذن عقعلعص قالغ ئلع س ع ض ةت آىن ازانعخور قعيام ج
ةير، سذددع،      . قةبرعسعدعن قوزغعلعدذ  بذ سأز ظعبنع ظةبذهاتةم ؤة ظةؤف ظعبن مالعك، سةظعد ظعبنع جذب

  . ردعنمذ رعؤايةت قعلعندعرةبعيظ ظعبنع ظةنةس، قةتادة ؤة موقاتعل ظعبنع هةييان قاتارلعقال
ةيغةمبةر     ان ص ةت قعلغ ذدعن رعؤاي ذ ظةنه دذب رةزعيةلاله ع جذن ةمذرة ظعبن ذخارع، س ام ب ظعم
ةيغةمبةر     دا، ص ذزذن هةدعسنعث داؤامع ةن ظ ةن نةرسعنع سأزلةص بةرض ظةلةيهعسساالمنعث حىشعدة آأرض

دذ    داق دةي االم مذن ا آ    «: ظةلةيهعسس تةثنعث يئنعغ ر ظأس ز بع دعن بع دذق،  ظان ع   (-ةل ةمذرة ظعبن س
دذب دع   ): جذن ا ظوخشاش قعزعل ظع ذ ظأستةث قانغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ةن ص دعمعكعن دةص . م دئ

دع  ةن دئ دع   . -ظوياليم ار ظع ع ب ر آعش دعغان بع ىزىص تذرع ذ ظ دة س تةثنعث ظعحع تةثنعث . ظأس ظأس
د         ار ظع ع ب ر آعش لعؤالغان بع الرنع توص ة تاش عغا بعرمذنح دا قئش ع  . عقعرغعقع تةثنعث  (هئلعق ظأس

ذم معقدار سذ ظىزىص بولذص هئلعقع قئشعغا تاش توصالص                      ) ظعحعدعكع سذ ظىزىص تذرعدعغان آعشع مةل
دذ      ئحعص بئرع ع ظ ذنعثغا ظئغعزعن ئلعص ظ دعغا آ عنعث ظال ان آعش ذنعث  . قويغ ذ ظ دعن ظ ا(ظان ) ظاغزعغ

 ، تذرغان ظذ آعشع جازانعخوردذر   ظعمام بذخارع ظأستةثدة سذ ظىزىص    . »...تاشتعن بعرنع تاشالص قويعدذ   
  . دئدع
 سئتعق، جازانعضة -سودا«بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر اهللا هارام قعلغان ظعشنع هاالل بعلعص 

 سئتعقنع هاالل قعلدع، جازانعنع، - اهللا سودا .دئدع» )جازانة نئمعشقا هارام بولعدذ؟ (ظوخشاش 
 يةنع هارام قعلدع) انلعق بولغانلعقع ظىحىنبةدةلسعز بولغانلعقع، شةخعسكة ؤة جةمظعيةتكة زعي(

. يعشنع هاالل سانعدع  ئظعتعدعكع هأآىملعرعدعن يىز ظأرعضةنلعكع ظىحىن، جازانة يعظذالر اهللا نعث شةر 
حىنكع، مذشرعكالر اهللا قذرظاندا يولغا . سئتعققا ظوخشاتقانلعقع ظةمةستذرـ بذ ظذالرنعث جازانعنع سودا  

سئتعققا ـ ظةضةر ظذالر جازانعنع سودا . اظعدة تىزىملعرعنع ظئتعراص قلعمايدذ سئتعقنعث ق-قويغان سودا 
  .  سئتعققا ظوخشاش دةيتتع-ظوخشاتقان بولسا، حوقذم ظذالر جازانة سودا 

 دئدع» )جازانة نئمعشقا هارام بولعدذ؟( سئتعق، جازانعضة ظوخشاش -سودا«: لئكعن ظذالر
 سئتعق هاالل   ـخشاش، نئمعشقا جازانة هارام قعلعنعص، سودا         سئتعق دئضةن جازانعغا ظوـيةنع سودا  

دذقعلعنعدعكةن؟  راز بعلدىرعشعدذر . دةي ان نةرسعضة ظئتع ذالرنعث اهللا يولغا قويغ ذ ظ : اهللا تاظاالنعث. ب
 بةدةلسعز بولغانلعقع، شةخعسكة ؤة جةمظعيةتكة ( سئتعقنع هاالل قعلدع، جازانعنع، ـاهللا سودا

انلع انلعق بولغ دع) قع ظىحىنزعي ارام قعل ذالر اهللا تاظاالنعث سودا ه ايعتع ظ  سئتعقنعث - دئضةن ظ
ان ظئت    ذرذص قعلغ ص ت انلعقعنع بعلع ارعلعقعنع ظايرعغ ث ظ ث هأآمعنع ةن جازانعنع أآمع بعل ا عه رازعغ

  . بئرعلضةن رةددعيةنعث تولذقلعمعسع بولذشع مذمكعن
مةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر ؤة بعلعملعك    ظذ هئك. اهللا نعث هأآمعضة هئحكعم قارشع حعقالمايدذ     

ظذ ظعشالرنعث  .  بةلكع ظعنسانالر سورعلعدذ   .ظذ ظأزعنعث قعلغان ظعشع توغرعسعدا سورالمايدذ      . زاتتذر 
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ايدعلعق نةرسعنع يولغا        . هةقعقةتلعرعنع ؤة ظذنعث صايدعلعق تةرةصلعرنع بعلضىحعدذر      ظذ بةندعلعرعضة ص
ا آعحعك بالعسعغا مئهرعبان        . ع توسقذحعدذر  زعيانلعق نةرسعلةردعن ظذالرن   ،قويذص ظذ بةندعلعرعضة ظان

  . بولغاندعنمذ بةآرةك مئهرعباندذر
 عدعن ؤةز يعن -آعمكع صةرؤةردعضارع تةرعص ة مةنظع ( نةسعهةت آةلضةندعن آئ ةنع جازان ي

دعن  يعن ظذنعث دعن آئ ا ) قعلعنغان ع اهللا غ ذنعث ظعش دذ، ظ ث بولع الغعنع ظأزعنع ذرذن ظ ا، ب يانس
دذ (صشذرذلعدذ تا ا جازاالي دذ، خالعس ع آةحىرع ا ظىن ةنع اهللا خالعس ةنع بعر آعشعضة اهللا نعث  )ي ي

جازانعدعن توسقانلعقع يةتكةندعال ظذنعثدعن يانغان بولسا، ظذنعث ظعلضعرع ظالغعنع ظأزعضة هئساب                
دذ  ازانعخورلعقعنع آةحىر (بولع الغان ج ص س عرع قعلع ذنعث ظعلض ةنع اهللا ظ دذىي ة اهللا). ؤئتع ذ هةقت  ب

  . ))1ظأتكةنكع ضذناهنع اهللا ظةصذ قعلدع: مذنداق دةيدذ
ظعسالم آئلعشتعن بذرذن «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةآكعنع صةتهع قعلغان آىنع مذنداق دئدع

ذ ظع   ث ب ع مئنع ث هةممعس ان جازانعنع لعنعص آ ظالغ ة تاش ذتذمنعث تعضعض ع ص دذكك ع  (ئتع هةممعس
 »دعغان جازانة ظابباسنعث جازانعسعدذرعن بعرعنحع بولذص ظةمةلدعن قالدذرةم). ظةمةلدعن قالدذرذلعدذ

ذيرذماي   دا ظالغان جازانعنع قايتذرذشقا ب ةت ؤاقتع ذالرنع جاهعلعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ةلكع . ص ب
  . نع آةحىرىؤةتتععظعلضعرع ظالغان جازانعلعر) ظذالرنعث(

 ظأزعنعث بولعدذ، ظذنعث ظعشع اهللا غا تاصشذرذلعدذ بذرذن ظالغعنع: اهللا بذ هةقتة مذنداق دئدع
 سةظعد ظعبنع جذبةير ؤة سذددع اهللا تاظاالنعث )يةنع اهللا خالعسا ظىنع آةحىرعدذ، خالعسا جازااليدذ(
 بذرذن ظالغعنع ظأزعنعث بولعدذ     هارام قعلعشتعن   ) جازانعنع : (دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة

  . دئدع) أزعنعث بولعدذظ(بذرذن ظالغان جازانعسع 
 قايتا جازانة قعلغانالر        يةنع اهللا تاظاالنعث جازانعدعن توسقانلعقع ظذنعثغا يئتعص بولغاندعن 

ازابعنع        ث ظ ذم اهللا تاظاالنع ذ حوق ا، ظ ذق قعلس ة جازانعخورل ذ يةن يعن، ظ ة(آئ دع ؤة  ) ظأزعض م قعل الزع
  . ضة قارشع صاآعت هازعرلعدععظأز

ذص، د ةهلع دوزاخ بول دذظ ا مةثضى قالع داق دئضةنعلعكعنع وزاخت ذداؤذد، جابعرنعث مذن  ظةب
ةر اهللا تاظاالنعث   : رعؤايةت قعلعدذ  أرلعرعدعن (جازانة، ظأسىم يئضةن ظادةمل جعن ) قعيامةت آىنع ض

:  دئضةن ظايعتع حىشكةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم          حئصعلعص قالغان ساراث ظادةملةردةك قوصعدذ 
ع  « ىحتع  آعمكع زئمعنن لعقنعث ظ دعغان ظاش دعن حعقع ة ظ  ظذنعث ة ظعجارعض أتتعن بعرعض اآع ت لعص ئن ي

  .  دئدع»، ظذ اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة جةث ظئالن قعلسذن)2(تئرعشنع تاشلعمعسا
ؤة           رعش، مئ ئلعص تئ ة ظ ع ظعجارعض ة زئمعنن ر ظىلعشعض ذم بع لعقنعث مةل ان ظاش دعن حعقق زئعمعن

ؤة    أل مئ ئخعدعكع ه ث ش اقالردعكع    دةرعخعنع ع تئضعشعش ؤة باش ذرذق مئؤعن ةردعكع ق ةن ي ةنع (بعل ي
ا ظوخشاش     دان بعلةن ساص ظاشلعقنع تئضعشعش ؤة بذالرغا ظوخشاش ظعشالرنعث        ) بذغداي ياآع قوناقق

ذقنعث يولعنع ظئتعش ظىحىن هارام قعلعندع          يةنع  (حىنكع، بذ ظعككع ظاشلعق     . هةممعسع جازانعخورل
شةرعظةتتة . نعث معقدارعنع تةثشعضعلع بولمايدذ) ذرذق بولغانلعقع ظىحىنبعرسع هأل ؤة يةنة بعرسع ق

  . تعنعث ظأزع هارامدذرعهةر قانداق هارامغا ظئلعص بارعدعغان ؤاس

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع95سىرة ماظعدة ) 1(
دذر   ) 2( انلعقع ظىحىن ق بولمعغ دارع ظئنع ث معق دعغان ظعجارعنع اآع بئرع ةق ي دعغان ه رع ظئلعنع ةؤةبلعرعدعن بع نعث س ذنع حةآلةش ذ . ب ذثا بذم ش

  . نعدذعجازانعنعث قاتارعدعن هئسابل
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: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ     ) شذثا . (جازانعنعث هأآىملعرع نذرغذنلعغان ظالعمالرغا قعيعن آةلدع     
ث   وث دادعنع ع(ح ةت )معراس ةن ظاي ة دئض علةرنعث   ، آاالل دعغان نةرس ة بولع ع ؤة جازان نعث مةنعس

ان قعلعص آةتكةن بولسا        تىرلعرعدعن ظعبارةت ظىح ظعش توغرعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة باي
  . بولذصتعكةن، دةص قالدعم دئدع

مان ظعبنع بةشعردعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق     ظوظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم، ن     
ظذ  . هةقعقةتةن هااللمذ ظوحذق ظاشكارا، هاراممذ ظوحذق ظاشكارعدذر          «: لعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  دئضةن

شذ هاالل ياآع (آعمكع . نعق بولمعغان نةرسعلةر بارئظ) هاالل ؤة هاراملعقع(ظعككعسعنعث ظارعلعقعدا 
ؤة ظأزعنعث  ) نآةمحعلعكتع (ظعنعق بولمعغان نةرسعلةردعن ساقالنسا، ظذ ظأزعنعث دعنعنع     ) هاراملعقع

اقالص قال  ابرذيعنع س دذ ظ ان بولع ا   . غ ذ ظعشالرنع قعلعص سالس ع ش عدا  . آعمك رانعث ظةتراص ذددع حئض خ
 ظذمذ هارامغا حىشىص ،ضرانعث ظعحعضة آعرعص قالغعلع ظاز قالغاندةكئؤاتقان صادعحع حعصادعحعلعق قعل
  . »لعدذاقالغعلع ظاز ق

ةيدا قعلغان ظعشنع      ىآأثل«: االمنعثهةسةن ظعبنع ظةلع مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسس       ثدة شةك ص
  .  دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم دئدع»)قعلغعن(قعلماي، شةك صةيدا قعلمعغان ظعشنع 

ةد، سةظعد ظعبنع مذسةييةبتعن ظأمةر  ام ظةهم ذظعم دة: (نعث رةزعيةلالهذ ظةنه ذرظاننعث ظعحع ) ق
ةلةيهعسساالم بعزضة ظذنع حىشةندىرىص صةيغةمبةر ظ. ظةث ظاخعرعدا حىشكةن ظايةت جازانعنعث ظايعتعدذر

سعلةر جازانعخورلذق ؤة شىبهعلعك بولغان نةرسعلةردعن       ) شذثا. (قويذشتعن بذرذن ؤاصات بولذص آةتتع    
   . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع»!يعراق بولذثالر

داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ة ظةب ع ماج  ظعبن
ار 70جازانعخورلذقتا «: عكعنع رعؤايةت قعلعدذ  دئضةنل ظةث يةثضعلع   ) ضذناهالرنعث (ظذ  .  خعل ضذناه ب

  . »بعر آعشع ظأزعنعث ظانعسع بعلةن زعنا قعلغاننعث ضذناهع بعلةن باراؤةردذر
بذنعث صاآعتع ظعمام ظةهمةد، ظاظعشة     . تعالرمذ هارامدذرعدعغان ؤاس ع هارام ظعشالرغا ظئلعص بار   

ذ  ةنهانعثرةزعيةلاله ذقنعث : ظ اراملعقع(جازانعخورل اخعرقع   ) ه ةث ظ ةرةنعث ظ ىرة بةق عدعكع س توغرعس
ذنع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةسحعتكة حعقعص ظ ايعتع حىشكةندة، ص  ،ظوقذص بئرعص) رغاساهابعال(ظ

 ،دعلةن تعجارةت قعلعشنعمذ هارام قعل     هارام نةرسة بع  ،ظاندعن هارام نةرسعنع ظعستعمال قعلمعسعمذ     
  . ئضةن هةدعسعدذرد

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع     اهللا يةهذدعيالرغا لةنةت قعلسذن،  «: يةنة بعر هةدعستة ص
  . )1(»دعئالر ظذنع ظئرعتعص سئتعص صذلعنع يظذ.  يئغع هارام قعلعنغان ظعدع)ضأشعنعث(ظذالرغا 

داق دةص آةلدع ة بعر هةدعستة مذن ة«: يةن ة ظالغذحعغا، جازان  بةرضىحعضة، جازانعغا اهللا جازان
  . »ظذنع يازغان آعشعضة لةنةت قعلسذن) صىتىشكةندة(ضذؤاهحع بولغذحعغا ؤة 

 * * * * * * *  

                                                 
 . ضةنلعكع ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا اهللا نعث لةنعتعنع تعلعدعئمعسعمذ ظذنعثدعن آةلضةن صذلنع يئيةنة ظذالر هارام قعلعنغان ياغنع ي) 1(
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اهللا هةر . زعيادة قعلعدذ) كعتعنععبةر(ؤئتعدذ، سةدعقعنعث ذرذحذظ) كعتعنععبةر(اهللا جازانعنعث 
ان، ظ. 276ضذناهكارنع دوست تذتمايدذ) انعغذحعيةنع جازانعنع هاالل س(بعر ناشىآىر  عمان ظئيتق

اهعدا  ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان، ناماز ظوقذغان ؤة زاآات بةرضةن آعشعلةر صةرؤةردعضارعنعث دةرض
  .277 قايغذ بولمايدذ-قورقذنح ؤة غةم ) ظاخعرةتتة(ساؤابقا ظئرعشعدذ، ظذالردا ) حوث(

  ا بةرعكةت بولمايدعغانلعقع توغرعسعداجازانعخورلذق بعلةن تاصقان مالد
تعؤئتعش ياآع   عمعسعنع جازانعخورنعث قولعدعن يوق  هةم) مالنعث(اهللا تاظاال، جازانعدعن آةلضةن  

ايدعلعنالمايدعغان  ) ماللعرعدعن (تعؤئتعش بعلةن ظذنعث جازانعدعن آعرضةن       عرعكعتعنع يوق مئلعنعث بة  ص
ازان  ةردع ؤة ج ةؤةر ب دعن خ ة   قعلعؤئتعدعغانلعقع ا ؤة ظاخعرةتت ةن دذني ال بعل ذ م عخورنع ظ

  . ظازاباليدعغانلعقعنع بايان قعلدع
دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت ةد(: اهللا ب ع مذهةمم لىآع !) ظ ث آأص ةرحة هارامنع ع ض ع (ظئيتقعنك ظ

اراؤةر ظةمةس   ) !تعثشعغذحع االل ب ةن ه ارام بعل عمذ، ه ذالرنع (اهللا نعث  ))1سئنع ظةجةبلةندىرس ظ
ذ  ادا مةغل ع   دذني ة هةيدعش ة جةهةننةمض ع، ظاخعرةتت ةرقلةندىرىش   ) ب قعلعش دعن ص عرنع مأمعن آاص

دذر تع  ، ظىحىن عرالرنع ظىس ة آاص ا    -اهللا هةمم يعن، دوزاخق لعغاندعن آئ ةص توص ة دأؤعل ظىستعض
اليدذ ذل    )2( تاش علةرنعث ص علةر آعش ذل       -س رةر ص ىن بع تىرىش ظىح دة ظأس ع ظعحع ال  - مئل  م

يةنع آعشعلةر بةرضعنعمدعن جعقراق قايتذرسذن دئضةن         (ضاهعدا ظذ ظأسمةيدذ       بةرسةثالر، اهللا نعث دةر    
  . )3()نعيةت بعلةن بئرعلضةن سوغعنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ساؤابع بولمايدذ

ةر (اهللا جازانعنعث : ظعبنع جةرعر اهللا تاظاالنعث   دئضةن ظايعتعنعث    ؤئتعدذ ذرذحذظ) كعتعنععب
:  مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلغان       مةنعسعضة ظابدذلاله ظعبنع 

ازدذر         ) مال(جازانعدعن آةلضةن   « دئضةن هةدعسعنعث    » قانحعلعك آأص بولسعمذ، ظذنعث آئيعنلعكع ظ
  . )4(مةنعسع ظوخشاص آئتعدذ دئدع

   توغرعسعدا اهللا تاظاالنعث سةدعقة قعلغان آعشعنعث ماللعرعنع آأصةيتعص بئرعدعغانلعقع
 زعيادة قعلعدذ) كعتعنععبةر(سةدعقعنعث بذ هةقتة ظعمام بذخارع، ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمبةر 

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن قان   «: ظةلةيهعسس ةن تاص ول بعل االل ي ع ه ر آعش بع
دعن ( ا،     ) مئلع ةدعقة قعلس عنع س اغلعق نةرس ا ح دعن باش (خورم عزآع اهللا هاالل ذل  شةآس عنع قوب قعس

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع100سىرة ماظعدة ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع37سىرة ظةنفال ) 2(
  .نعث بعر قعسمع ـ ظايةت39سىرة رذم ) 3(
  . بذ يةردة دئيعلعؤاتقان جازانعخورلذققا هازعرقع زاماندعكع بانكعغا قويغان ياآع ظالغان صذلنعث ظأسىمعمذ آعرعدذ) 4(
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دذ وث ). قعلماي ذ سةدعقعنع ظ ارؤا     اهللا ظ رعثالر ظأزعنعث ح علةرنعث بع ص، س ذل قعلع ةن قوب ع بعل  -قول
  . »ماللعرعنع بئقعص آأصةيتكةندةك ظذنع ظأز ظعضعسعضة تاغدةك آأصةيتعص بئرعدذ

  ضذناهكار آاصعرالرنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا يامان آأرىلعدعغانلعقع توغرعسعدا
ضذناهكارنع دوست تذتمايدذ) يةنع جازانعنع هاالل سانعغذحع(هللا هةر بعر ناشىآىر ا يةنع 

اهللا .  ياخشع آأرمةيدذ  ناحار آاصعرالرنع   هةرعكةتلعرع -اهللا تاظاال دعلعدا آذصذرلذق بار، سأز ؤة ظعش     
ازانعخور اهللا بةرضةن جبذنعث جاؤابع شذآع،  دئيعلسة، ؟تاظاال جازانعخورالرنع نئمعشقا قاتتعق ظازاباليدذ

االل رعز  اي،         عقه ةت قعلم ا قاناظ االل يولغ ةن ه ص بةرض ذنعثغا دذرذس قعلع اي ؤة ظ ا رازع بولم ق
اهللا تاظاالنعث هةم . آعشعلةرنعث ماللعرعنع هةر خعل ناحار يولالر بعلةن ظورذنسعز يةؤئلعشقا تعرعشعدذ

ذم  ) ظذالرغا (رذنسعز يةؤئلعش بعلةن   آعشعلةرنعث ماللعرعنع ظو  هةمدة  .  نئمعتعضة تانعدذ  )بةرضةن( زذل
  . عدذقعل

  شىآىر قعلغذحعالرنع مةدهعيعلةش توغرعسعدا
ذنعثغا شىآىر     ذيرذقعغا بويسذنغان، ظ ذنعث ب ارعغا ظعشةنضةن، ظ اال ظأزعنعث صةرؤةردعض اهللا تاظ

ارقعلعق ياخشعلعق قعلغان آعشعلة   ذنعث بةندعلعرعضة زاآات بئرعش ظ ذغان، ظ از ظوق رنع قعلغان، نام
ازا          يعن ج دعكع قع ةت آىنع ذالرنعث قعيام دعن ؤة ظ ةييارلعغان مةرهةمعتع ذالرغا ت ث ظ اص، ظأزعنع ماخت

دذ     داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ةم بولعدعغانلعقع دا خاتعرج ع : مةيدانع ان، ياخش ان ظئيتق ظعم
) حوث(عدا ظةمةللةرنع قعلغان، ناماز ظوقذغان ؤة زاآات بةرضةن آعشعلةر صةرؤةردعضارعنعث دةرضاه 

  . ذ قايغذ بولمايد-قورقذنح ؤة غةم ) ظاخعرةتتة(ساؤابقا ظئرعشعدذ، ظذالردا 
 * * * * * * *  
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) نعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك(مأمعن بولساثالر، اهللا ) هةقعقعي! (ظع ظعمان ظئيتقان آعشعلةر
اقلعنعثالر،  تعن س عدة (قعلعش علةرنعث زعممعس ازانعنع ) آعش ان ج ئلعص قالغ ةنع (ق ىمنعي ) ظأس

ئالن . 278ظالماثالر ذرذش ظ ة ظ ذنعث رةسذلع سعلةرض ظةضةر ظذنداق قعلساثالر بعلعثالرآع، اهللا ؤة ظ
سةرمايةثالر ظأزةثالرغا قايتعدذ، ) قةرز بةرضةن(تةؤبة قعلساثالر، ) جازانة قعلعشتعن(قعلعدذ، ظةضةر 

ظةضةر قةرزدارنعث قولع قعسقا  .279لةرباشقعالرنع زعيان تارتقذزمايسعلةر، ظأزةثالرمذ زعيان تارتمايسع
ةر  ىثالر، ظةض عالنغذحة آىت الع ياخش ذنعث ه ا، ظ ةثالر، (بولس ةنلعكعنع بعلس ش ظعك ةيرلعك ظع خ
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سةدعقة قعلعص بئرعؤةتكعنعثالر سعلةر ) قعيعنحعلعقتا قالغان قةرزداردعن ظالعدعغان قةرزنع ظذنعثغا
قورقذثالرآع، ) يةنع قعيامةت آىنعدعن(ر آىندعن سعلةر شذنداق بع. 280ظىحىن تئخعمذ ياخشعدذر

)  يامان-ياخشع (ظذآىندة سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، ظاندعن هةر آعشع قعلغان 
يةنع ياخشع ظةمةلع آئمةيتعلعص، (ظةمةلعنعث نةتعجعسعنع تولذق آأرعدذ، ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ، 

  . 281)يامان ظةمةلع آأصةيتعلمةيدذ
  تةقؤادارلعق قعلعشقا ؤة جازانعخورلذقتعن يعراق تذرذشقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا

ذالر       ذيرذص، ظ قا ب ةقؤادارلعق قعلعش دعلعرعنع ت أمعن بةن ث م ا  اهللا ظأزعنع ث ظازابعغ نع ظأزعنع
تذر دعغان ؤعيئقعنالشتذر دعن يئراقالش ذنعث رازعلعقع دذ عة ظ داق دةي ع : دعغان نةرسعدعن توسذص مذن ظ

قعلعشتعن ) نعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك(مأمعن بولساثالر، اهللا ) هةقعقعي! (ان ظئيتقان آعشعلةرظعم
 هةر   يةنع سعلةر قعلغان ظعشعثالردا اهللا تاظاالدعن قورقذثالر ؤة اهللا تاظاالنعث سعلةرنعث         ساقلعنعثالر

  ! دعغانلعقعنع بعلعثالرعبعر ظعشعثالرنع آىزعتعص تذر
) ئلعص قالغان جازانعنع ) سعدة آعشعلةرنعث زعممع ةنع ظأسىمنع (ق اثالر ) ي  يةنع بذ   ظالم

ارقعلعق   (ظاضاهالندذرذشتعن آئيعن سعلةر آعشعلةرنعث زعممعسعدعكع دةسمايةثالردعن باشقا        جازانة ظ
  ! زعيادة صذلالرنع ظالماثالر) آةلضةن
)ةقعقعي اثالر ) ه أمعن بولس ودا     م ة س ةر اهللا سعلةرض ةنع ظةض ئتعقنع ه -ي  ،االل س

ارقعلعق آةلضةن صذلالرنع     ،ةنضىحع بولساثالرجازانعخورلذقنع هارام قعلعص بةرضةنلعكعضة ظعش    جازانة ظ
  . ظالماثالر

ارلعقالر    ذ ظايةت(زةيد ظعبنع ظةسلةم، ظعبنع جورةيج، مذقاتعل ظعبنع هةييان ؤة سذددع قات ) ب
عدعكع    ةخزذم قةبعلعس ةير، م ع ظذم ةمرع ظعبن عدعكع ظ ةقعص قةبعلعس عدا س ةتع توغرعس ذغعرة جةم م

ظذالرنعث ظارعلعقعدا جازانعخورلذق مذناسعؤعتع بار ظةسلعدة ظسالم آئلعشتعن ظعلضعرع .  دةيدذحىشكةن
دع ع     . ظع ةقعف قةبعلعس يعن س دعن آئ ذص بولغان ذلمان بول ذ مذس ئلعص ظذالرم الم آ دعن(ظعس ) قايتع

ذغعرة جةمةتع  ةص قعلدعدعنجازانعخورلذق قعلعص م ةتع مةسلعهةتلعشعص .  ظأسىمنع تةل ذغعرة جةم م
مةآكعنعث باشلعقع ظعتاب ظعبنع . سةقعف قةبعلعسعضة ظعسالمدا ظأسىمنع بئرعش يوق دةص جاؤاب بةردع
   .شذنعث بعلةن بذ ظايةت حىشتع. ظذسةيد بذ ظعش توغرعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خةت يازدع

ةيد   االم ظذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ثآة اهللا تظان علةر : اظاالنع ان آعش ان ظئيتق ع ظعم ! ظ
ةقعقعي( اثالر، اهللا ) ه أمعن بولس ةتحعلعك (م ة مذخالعص ث ظةمرعض اقلعنعثالر، ) نع تعن س قعلعش
عدة ( علةرنعث زعممعس ازانعنع ) آعش ان ج ئلعص قالغ ىمنع (ق ةنع ظأس اثالر) ي داق . ظالم ةر ظذن ظةض

دئضةن ظايعتعنع يئزعص  ذرذش ظئالن قعلعدذقعلساثالر بعلعثالرآع، اهللا ؤة ظذنعث رةسذلع سعلةرضة ظ
ةؤةتتع ز       . ظ ة قعلعمع ا تةؤب ز اهللا تاظاالغ ذالر، بع ةن ظ ذنعث بعل ذرذنقع(ش انلعرعنع  ) ب ىمنعث قالغ ظأس

ايمعز، دةص   ىمنع(ظالم ان ظأس دع) قالغ ذ  . ظالمع دعن آئيعنم ىص بولغان ةت حىش ة، ظاي ذ ظايةتت ب
  . لعقعدعن ظعشارةت باردذراتتعق بعر تةهدعت بارجازانعخولذقنع داؤامالشتذرغان آعشع ظىحىن ق

جازانعنع يئيعشنعث اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة قارشع جةث ظئالن قعلغانلعق بولعدعغانلعقع 
  توغرعسعدا 
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 ظذرذش ظئالن قعلعدذ  ،ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جذرةيج
اراثالردا      : ع رعؤايةت قعلعدذ   مذنداق دئضةنلعكعن    ظةنهذمانعث سعلةر اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلةن ظ

دعغانلعقعغا آةسكعن ظعشعنعثالر  ةثنعث بولع ر ج ة. (بع ذمانعث ) يةن ذ ظةنه ع ظابباس رةزعيةلاله : ظعبن
ة ظالغذحعغا قعيامةت آىنع ذدع : جازان ةتنع ظوق ذ ظاي دذ دةص ب الغعن دئيعلع : جةث ظىحىن قورالعثنع ظ

داق قعلساثالر بعلعثالرآع، اهللا ؤة ظذنعث رةسذلع سعلةرضة ظذرذش ظئالن قعلعدذظةضةر ظذن .  
ة،      ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دة ظ ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ذمانعث  ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

بعر آعشع جازانعدعن نةصسعنع يعغماي داؤاملعق جازانعخورلذق     : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   
ذيرذش  ) اهللا تاظاالغا (سا، مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث ظذنع ضذناهعدعن يئنعص    قعل ة قعلعشعقا ب تةؤب

ار ةققع ب ذ . ه ةر ظ ذقتعن(ظةض ةن    ) جازانعخورل قا آةلض نعص ياخشع ظعش ذناهعدعن يئ ا، ض أزعنع تارتس ظ
  . ظةضةر ظذ جازانعخورلذقتعن يانمعسا، مذسذلمانالرنعث باشلعقع ظذنع ظألتىرعدذ. بولعدذ
 سةرمايةثالر ظأزةثالرغا قايتعدذ، ) قةرز بةرضةن(تةؤبة قعلساثالر، ) جازانة قعلعشتعن(ظةضةر

ان تارتقذزمايسعلةر ان تارتمايسعلةر، باشقعالرنع زعي ذ زعي ةن  ظأزةثالرم ذرذن بةرض ةلكع سعلةر ب  ب
  . لعؤالعسلةرعةتمةي ؤة ظارتذقمذ ظالماي قايتذرمةيتعؤئيعثالرنع ظذنعثدعن بعر نةرسعنع آدةسما

دذ  ةت قعلع ةمرع ظعبنع ظةهؤةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةم، ظ ةيغةمبةر : ظعبنع ظةبذهات ص
ذثالر   «: ظةلةيهعسساالم ؤعدالعشعش هةججعدة سأزلعضةن نذتقعدا مذنداق دئدع         ظعسالم دعنع   ! ظاضاه بول

عر تعن ظعلض ان جازانعخورلذقآئلعش ا قعلغ ارثالرنعث هةممعذعكع ؤاقعتت ع بعك دعس علةر .  قعلعن س
ثالرنع ةظأزلعرعثالرمذ دةسماي   (م قعلماي،    باشقعالرغا زذلذ   ) ردعن زعيادعسعنع ظئلعش بعلةن   ثالةدةسماي(

ةن لعق بعل دذ ) ظالماس اثالر بولع مايعثالرنع ظالس ةن دةس ذحرعماي بةرض ذمغا ظ ذقنعث . زذل جازانعخورل
دع  ار قعلعن ان جازان . هةممعسع بعك ار قعلعنغ ذص بعك ةللبنعث  بعرعنحع بول ع ظابدذمذت اس ظعبن ة، ظابب

  . »جازانعسعدذر
  قعيعنحعلعقع بار آعشعضة ياخشعلعق قعلعش توغرعسعدا 

ظذالر صذل تئصعص   (قعيعنحعلعقع بار آعشعدعن قةرزعنع سىيلعمةي،) قةرز ظعضعلعرعنع(اهللا تاظاال  
دذ) حةعقايتذرذص بةرض داق دةي ذيرذص مذن ةرزدا: سةؤرع قعلص تذرذشقا ب ةر ق قا ظةض ع قعس رنعث قول

 ظعسالم آئلعشتعن ظعلضعرعكع زاماندا آعشعلةر ظأزلعرعضة بولسا، ظذنعث هالع ياخشعالنغذحة آىتىثالر
ا      ع توشس ةرزنعث ؤاقت ة ق ةرزدار آعشعلةرض ةن  : ق ذرذص بئرعس ةرزنع قايت ذرذص   . ق ازعر قايت ةر ه ظةض

مةي قةرزدار صذل تئصعص بولغعحة سعلةر ظذنداق دئ.  دةيتتع،ن ظأسىمع بعلةن بئرعسةنيعبئرةلمعسةث آئ
ذرذثالر  ص ت ةؤرع قعلع علعرعنع  . س ةرز ظعض دعن اهللا ق ةرزداردعكع(ظان ةرزعنع آةحىر) ق كة ىق ؤئتعش

خةيرلعك (ظةضةر : رذص ؤة ظذنعثغا آأص ساؤاب بئرعدعغانلعقعنع ؤةدة قعلعص مذنداق دئدعرعغبةتلةندى
سةدعقة ) ةرزداردعن ظالعدعغان قةرزنع ظذنعثغاظعش ظعكةنلعكعنع بعلسةثالر، قعيعنحعلعقتا قالغان ق

ذ ياخشعدذر  ىن تئخعم علةر ظىح ؤةتكعنعثالر س ذ قعلعص بئرع ةن ص ةرز بةرض ةنع ق لنعث هةممعسعنع  ي
  . بعكار قعلعؤئتعثالرزنع قةرؤئتعص ظذنعث ضةدعنعدعنىقةرزداردعن آةحىر

دةدعن ظاتعسعنعث مذنداق دئضةن  دذ، ظعمام ظةهمةد، سذلةيمان ظعبنع بذرةي لعكعنع رعؤايةت قعلع
ظذ صذل تئصعص (قةرزدارغا ةرز ظعضعسع قعيعنحعلعقع بار بعر بعر ق«: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث

قةرز بةرضةن صذلنع    ) يةنع قةرز ظعضعسعضة   (آىتىص تذرسا هةرآىنع ظذنعثغا         ) حة ؤاقعت بئرعص  عبولغ
ث  ةدعقة قعلغاننع دذ(س اؤابع بولع ةنلعكعنع ظاثلع. »)س ةيغةمبةر . دعمدئض ة ص ذ يةن دعن ظ ظان
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االمنعث ةرزدارنعث   «: ظةلةيهعسس ار ق ع ب ةرز ظعضعسع قعيعنحعلعق ة (ق علعنعص بولغعح ةهؤالع ياخش ) ظ
آىتىص تذرسا، هةر آىنع ظذنعثغا قةرز بةرضةن صذلدعن ظعككع هةسسة جعق صذلنع سةدعقة قعلغاننعث                 

ةيغةمبعرع ظع اهللا ن: مةن .  دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم »ساؤابع بولعدذ  مةن سئنعث قةرز ظعضعسع   ! عث ص
قعيعنحعلعقع بار بعر قةرزدارغا صذل تئصعص بولغعحة ؤاقعت بئرعص آىتىص تذرسا، هةر آىنع ظذنعثغا                     

ظاندعن سئنعث   . دئضةنلعكعثنع ظاثلعغان ظعدعم : قةرز بةرضةن صذلنع سةدعقة قعلغاننعث ساؤابع بولعدذ      
آىتىص تذرسا، هةر آىنع       ) ظةهؤالع ياخشعلعنعص بولغعحة  (ث  قةرز ظعضعسع قعيعنحعلعقع بار قةرزدارنع    

دذ   اؤابع بولع ث س ةدعقة قعلغاننع ذلنع س ق ص ة جع ع هةسس ذلدعن ظعكك ةن ص ةرز بةرض ذنعثغا ق  ،ظ
قةرزنع بئرعشنعث مذددعتع توشذشتعن    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  ظاثلعدعم دئسةم  مذدئضةنلعكعثنع

ظةضةر  . عثغا قةرز بةرضةن صذلنع سةدعقة قعلغاننعث ساؤابع بولعدذ    بذرذن آىتكةن بولسا، هةر آىنع ظذن  
لعص ظاندعن ظذنع آىتكةن بولسا، هةر آىنع ظذنعثغا قةرز بةرضةن صذلدعن          ئقةرزنعث مذددعتع توشذص ق   

  .  دئدع»)ساؤابع بولعدذ(ظعككع هةسسة صذلنع سةدعقة قعلغاننعث 
ذرةزعنعث مذ      ةظب ق ع آ ةد ظعبن ةد، مذهةمم ام ظةهم دذ،    ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ن

ار ظعدع         ظذ قةرزدارنعث قئشعغا قةرز سىيلةص آةلسة،       . ظةبذقةتادعنعث بعر آعشعدة ظالعدعغان قةرزع ب
أزعنع قاحذرذص يىرةتتع      بعر آىنع ظةبذقةتادة هئلعقع قةرزدارنع ظعزدةص آةلسة،      . قةرزدار ظذنعثدعن ظ

ظذ ظأيدة بعر    : باال .  بالعدعن قةرزدارنع سورعغان ظعدع    ظذ آعحعك  . بعر آعحعك باال حعقتع     ) ظأيعدعن(
حعق، مةن سئنعث ) بذ يةرضة! (ظع صاالنع: ظاندعن قةتادة ظذ آعشعنع. نةرسة يةؤاتعدذ دةص جاؤاب بةردع

نئمعشقا  : ظةبذقةتادة . ظذ آعشع ظذنعث قئشعغا حعقتع     . ظأيدة بارلعقعثنع بعلدعم دةص حاقعرغان ظعدع      
مةن قعيعنحعلعقتا قالدعم، مئنعث : قةرزدار. سةن؟ دةص سورعدععحةتكة ظئلعص يذر مةندعن ظأزةثنع سةن

دع وق دئ ةم ي داق نةرس ث . هئحقان ةتادة اهللا نع امع ظةبذق ةمن ةن قةس ةن كع،بعل ةن س  هةقعقةت
شذنعث بعلةن ظةبذقةتادة يعغالص آئتعص . ظذ شذنداق دةص جاؤاب بةردع. قعيعنحعقعلعقتا قالدعثمذ؟ دئدع

ؤةتسة  ىتىرأآ) قعيعنحعلعقعنع (بعر آعشع ظأزعنعث قةرزدارعدعن   «: ةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةن صةيغ 
 دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم »ؤةتسة ظذ قعيامةت آىنع ظةرشنعث سايعسع ظاستعدا بولعدذ   عياآع ظذنع آةحىر  

  . دئدع
منعث مذنداق  دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال  رةزعيةلالهذ ظةنهذ هافعز ظةبذيةظال مةؤسعلعي، هذزةيفة   

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دة    «: دئض ر بةن دعن بع دعغا بةندعلعرع ث ظال ع اهللا تاظاالنع ةت آىن قعيام
ورايدذ          دعث؟ دةص س ش قعل ة ظع ىن نئم ةن ظىح ادا م ةن دذني دعن س ةلتىرىلىص، اهللا ظذنعث دة . آ ع  : بةن ظ

ارعم ةندعن  ! صةرؤةردعض ادا س ةن دذني عنع (م ر نةرس ذدةك زةررة ) بع د قعلغ ش  ظىمع ر ظع اغلعق بع  ح
دعم دذ،قعلمع اؤاب بئرع دة ب.  دةص ج ذ بةن اؤابنع ظ دذذ ج تعم تةآرارالي ىح قئ ق . ظ ع قئتعملع ظىحعنح

دا ارعم : جاؤابعنعث ظاخعرع ع صةرؤةردعض ة    ! ظ ةن آعشعلةرض ةردعث، م ال ب ا م ةن سةن ماث ر (هةقعقةت بع
مةن باي آعشعلةرضة .  ظعدعؤئتعشعآةحىر) آعشعلةردعن(ساتعدعغان آعشعمةن، مئنعث ظادعتعم ) نةرسة

ظذالرنعث هالع ياخشعلعنعص بولغعحة     (نامرات، قعيعنحعلعقع بار آعشعلةرنع     . ظاسانالشتذرذص بئرةتتعم 
ىيلعمةي  ذلنع س دعغان ص دع ) ظالع ةتتعم دئ دعن اهللا. آىت ةث    : ظان ةن ظ دذرذص بئرعشكة م انلعق تذغ ظاس

   » دةيدذجةننةتكة آعرضىزىثالر) ظذ بةندعنع( دةص ،هةقلعقتذرمةن
ال    دعكع م ذنعث ظعحع ا ؤة ظ ص دذني عهةت قعلع ة نةس دعن اهللا بةندعلعرعض ةر ؤة -ظان  مىلىآل

وق   علةرنعث ي قا نةرس دعن باش ث  علعظذنعث دعغانلعقعنع، ظاخعرةتنع دعن (ص آئتع ة-آىن )  آىنض
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علةرنعث(ؤاتقانلعقعنع عيئقعنلعش ة نةرس ذقاتلعرعنع) هةمم دعغانلعقعنع، مةخل ة قايتع ث اهللا تةرعصعض
اآع          علعقع ي ةللعرعنعث ياخش ان ظةم ذالرنعث قعلغ دعغانلعقعنع، ظ اب ظالع لعرعدعن هئس ان ظعش قعلغ
ذالرنع ظأزعنعث     اهالندذرذص ؤة ظ دعغانلعقعنع ظاض ازا بئرع اآع ج ات ي ذالرغا مذآاص اراص، ظ ا ق يامانلعقعغ

ورق  دعن ق دع عتعص ظازابع داق دئ دعن : مذن ر آىن ذنداق بع علةر ش ةت آىنع (س ةنع قعيام ) دعني
ياخشع (قورقذثالرآع، ظذآىندة سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، ظاندعن هةر آعشع قعلغان 

يةنع ياخشع ظةمةلع (ظةمةلعنعث نةتعجعسعنع تولذق آأرعدذ، ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ، )  يامان-
  .)آئمةيتعلعص، يامان ظةمةلع آأصةيتعلمةيدذ

 مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت      ع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث      ظعبن ظعمام نةسةظع، ظابدذلاله      
دا حىشكةن ظايةت اهللا نعث      : قعلعدذ دعن : قذرظاننعث ظعحعدعكع ظةث ظاخعرع سعلةر شذنداق بعر آىن

قورقذثالرآع، ظذآىندة سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، ظاندعن ) يةنع قعيامةت آىنعدعن(
ان  ع قعلغ ةر آعش ع (ه ان-ياخش ذم )  يام ذالرغا زذل دذ، ظ ذق آأرع عنع تول ةلعنعث نةتعجعس ظةم

ةيتعلمةيدذ (قعلعنمايدذ،  .  دئضةن ظايعتعدذر  )يةنع ياخشع ظةمةلع آئمةيتعلعص، يامان ظةمةلع آأص
  .  شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثزةههاك ؤة ظةؤفعيمذ 

* * * * * * *   
 $ yγ •ƒr'̄≈ tƒ šÏ% ©! $# (# ûθãΖ tΒ# u # sŒÎ) Λ äΖtƒ# y‰s? A øy‰Î/ #’n< Î) 5≅ y_r& ‘wΚ |¡–Β çνθç7 çFò2$$sù 4 =çG õ3 u‹ø9uρ öΝ ä3 uΖ÷ −/ 

7=Ï?$Ÿ2 ÉΑ ô‰yèø9$$ Î/ 4 Ÿω uρ z>ù' tƒ ë=Ï?%x. β r& |=çFõ3tƒ $ yϑŸ2 çµ yϑ̄= tã ª!$# 4 ó=çGò6 u‹ù= sù È≅Ï=ôϑ ãŠ ø9uρ “Ï%©! $# Ïµ ø‹ n=tã 

‘, ysø9$# È, −G u‹ø9uρ ©!$# … çµ −/u‘ Ÿω uρ ó§y‚ö7tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ $Z↔ ø‹x© 4 βÎ* sù tβ%x. “Ï% ©!$# Ïµ ø‹n= tã ‘, ysø9 $# $·γŠ Ïy™ ÷ρr& $̧‹Ïè|Ê ÷ρr& Ÿω 
ßì‹ÏÜtG ó¡o„ β r& ¨≅Ïϑãƒ uθ èδ ö≅Ï=ôϑ ãŠ ù=sù …çµ •‹Ï9 uρ ÉΑ ô‰yèø9$$Î/ 4 (#ρß‰Îηô±tFó™$# uρ Èø y‰‹Îκ y− ÏΒ öΝ à6 Ï9% y Í̀h‘ ( β Î* sù öΝ ©9 $tΡθ ä3 tƒ 

È÷ n=ã_u‘ ×≅ ã_u sù Èβ$s? r&zö∆ $# uρ  £ϑÏΒ tβ öθ |Êö s? z ÏΒ Ï !#y‰pκ’¶9$# β r& ¨≅ ÅÒs? $ yϑßγ1y‰÷nÎ) uÅe2 x‹çFsù $ yϑßγ1y‰÷nÎ) 

3“u ÷zW{$# 4 Ÿω uρ z>ù'tƒ â!# y‰pκ’¶9$# #sŒÎ) $tΒ (#θ ããßŠ 4 Ÿω uρ (#ûθ ßϑt↔ ó¡s? β r& çνθ ç7çFõ3 s? #¶Éó|¹ ÷ρr& #¶Î7Ÿ2 #’n< Î)  Ï&Í#y_r& 4 

öΝ ä3 Ï9¨sŒ äÝ|¡ø%r& y‰ΖÏã «!$# ãΠ uθ ø%r&uρ Ïο y‰≈pκ¤¶= Ï9 #’ oΤôŠr&uρ ω r& (# ûθ ç/$s? ös? ( Hω Î) βr& šχθ ä3 s? ¸ο u≈yfÏ? Zοu ÅÑ%tn $yγ tΡρ ãƒÏ‰è? 

öΝ ä3 sΨ÷ t/ }§øŠ n= sù ö/ ä3ø‹ n= tæ îy$uΖ ã_ ω r& $yδθ ç7çFõ3 s? 3 (#ÿρ ß‰Îγ ô© r&uρ #sŒÎ) óΟ çF÷ètƒ$ t6s? 4 Ÿω uρ §‘!$ ŸÒãƒ Ò=Ï?%x. Ÿω uρ Ó‰‹Îγ x© 4 β Î) uρ 

(#θè= yèøs? …çµ ¯ΡÎ* sù 8−θÝ¡èù öΝ à6Î/ 3 (#θ à)̈?$# uρ ©!$# ( ãΝ à6 ßϑÏk= yèãƒuρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅à6Î/ >ó x« ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄∇⊄∪  
يئزعص ) هأججةت قعلعص(مذددةت بةلضعلةص ظأز ظارا قةرز بئرعشسةثالر، ظذنع ! رظع مأمعنلة

ظادعللعق بعلةن يازسذن، )  زعيادةقعلماي-آةم (ان آعشع ظذنع قويذثالر، ظاراثالردعكع خةت بعلعدعغ
رةت قعلمعسذن، ظذ ) اهللا ظذنعثغا بعلدىرضةندةك توغرعلعق بعلةن يئزعشعنع(خةت بعلعدعغان آعشع 

) قةرزدار(ظئيتعص بةرسذن ) يازعدعغان آعشعضة(يازسذن، زعممعسعدة باشقعالرنعث هةققع بولغان ظادةم 
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عن قورقسذن، قةرز ظالغان نةرسعدعن هئحنئمعنع آئمةيتعؤةتمعسذن، ظةضةر قةرز صةرؤةردعضارع اهللا د
يةنع آعحعك باال ياآع (ياآع ظاجعز ) يةنع خذدبعن، ظةقعلسعز، ظعسراصخور(ظالغذحع ظادةم ظةخمةق 

تعص ) ضةص قعاللماسلعقع، ضاحعلعقع، آئكةحلعكع تىصةيلعدعن (بولسا، ياآع ) بةآمذ قئرع  ظأزع ظئي
ة ةر بئرةلمعس علةر ظ تعص بةرسذن، س ةن ظئي ادعللعق بعل ادةم ظ قذرغذحع ظ ذنعث ظعشلعرعنع باش ، ظ

آعشعثالردعن ظعككع آعشعنع ضذؤاهلعققا تةآلعص قعلعثالر؛ ظةضةر ظعككع ظةرآعشع يوق بولسا، سعلةر 
 رازع بولعدعغان آعشعلةردعن بعر ظةر، ظعككع ظايالنع ضذؤاهلعققا تةآلعص) ظادالعتعضة، دعيانعتعضة(

العدذ  ذص قالسا، ظككعنحعسع ظئسعضة س ث بعرسع ظذنت ذ ظعككع ظايالنع ثالر، ب ذؤاهحعالر . قعلع ض
قةرز مةيلع ظاز بولسذن، مةيلع . باش تارتمعسذن) ضذؤاه بولذشتعن(حاقعرعلغان ؤاقتعدا ) ضذؤاهلعققا(

يةنع (عرعدة اهللا نعث نةز. آأص بولسذن، ظذنع قايتذرذش ؤاقتع بعلةن قوشذص يئزعشتعن ظئرعنمةثالر
دة اتلعقتذر )هأآمع ةث ظعسص ادعللعق ؤة ظ ةث ظ ذ ظ ةث (، ب لعقعنع ظ ذؤاهلعقنعث ظذنتذلماس ةنع ض ي

ذ قول . ، ضذمانالنماسلعقعثالرغا ظةث يئقعندذر )ظعسصاتلعغذحعدذر اراثالردا قعلعشقان قولم ئكعن ظ ل
ؤاقتعثالردا ضذؤاهحع ظأزظارا سودا قعلعشقان . سودعدا هأججةت يازمعساثالرمذ هئح ضذناه بولمايدذ 

تةآلعص قعلعثالر، صىتىآحعضعمذ ضذؤاهحعغعمذ زعيان يةتكىزىلمعسذن؛ ظةضةر زعيان يةتكىزسةثالر ضذناه 
ساقلعنعثالر، ) ظةمرعضة ؤة نةهيعسعضة مذخالعصةتحعلعك قعلعشتعن(ظأتكىزضةن بولعسعلةر، اهللا نعث 

، اهللا هةممة )ايدعلعق بولغان ظعلعمنع بئرعدذيةنع سعلةرضة ظعككعال دذنيادا ص(اهللا سعلةرضة ظأضعتعدذ 
  . 282ضىحعدذرلنةرسعنع بع

   ظئلعم ـ بئرعم ظعشلعرعدا هأججةت يئزعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعداينئسع
ع مذسةييعبنعث  ن ب سةظعد ظع ،ظعبنع جةرعر   . بذ ظايةت قذرظاننعث ظعحعدعكع ظةث ظذزذن ظايةتتذر         

  .  حىشكةن ظايةتتذردا بذ ظايةت قذرظاننعث ظعحعدعكع ظةث ظاخعرع:مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
يئزعص ) هأججةت قعلعص(مذددةت بةلضعلةص ظأز ظارا قةرز بئرعشسةثالر، ظذنع ! رظع مأمعنلة
قةرزنعث سان  بئرعم قعلعشقاندا ـسع ظئلعم ئن) ظأز ظارا(يةنع اهللا مأمعن بةندعلعرعنع ظذالر  قويذثالر
 ظعشةنحلعك  ظئنعق بولذشع ؤة ضذؤاهحع بولغانالرغعمذ         نعثدعغانلعقعذل قاحان قايتذر  ؤة ظذنعث معقدارع  

  . بولذشع ظىحىن هأججةت يئزعشقا بذيرذدع
دذ   داق دةي اهالندذرذص مذن دة ظاض دا ظاالهع ةتنعث ظاخعرع ذ ظاي ة ب ذ هةقعقةتك ث : اهللا ب اهللا نع

دة  دة (نةزعرع ةنع هأآمع اتلع )ي ةث ظعسص ادعللعق ؤة ظ ةث ظ ذ ظ ذؤاهلعقنعث (قتذر ، ب ةنع ض ي
  .رضذمانالنماسلعقعثالرغا ظةث يئقعندذ، )ظذنتذلماسلعقعنع ظةث ظعسصاتلعغذحعدذر

 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت      ،ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم   
ذالر     ةندة، ظ ة آةلض االم مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ، ص ةنع مةدعن (نعثقعلع علةرنعث ي دعكع آعش  )ع

ار ظعكةن  ادعتع ب دعغان ظ ذلعنع ظعلضعرع بئرع اآع ظىح يعللعق ص . ظالماقحع بولغان مئؤعنعث ظعككع ي
 بولسا، ظعلضعرع بةرمةآحع) صذلنع(بعر آعشع مئؤة ظئلعش ظىحىن «: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

  .  دئدع)1(»نعق قعلعص بةرسذنئمذددةتنع ؤة معقدارعنع ظ

                                                 
ذر    ) 1( ان تاصش ع قاح ذ مئؤعن ا، ظ اقحع بولس أتكىزىص قويم ذل ظ ذرذن، ص تعن ب ع آئلعش عدعغان ؤاقت ذنعث صعش علةردة ظ اش نةرس ة ظوخش ةنع مئؤعض . ؤالعدذعي

دذ             . آعلوالص بةرسة قانحة آعلو بئرعدذ     ةم بئرع ة ظألح دة ؤة قانح ة قايسع ظألحةم ةص بةرس عنع ظ  . ظألحةمل ذالرنعث هةممعس ذل      ئب دعن ص ذص ظان ق قعلعص بول نع
  .بئرعشع الزعم
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 يئزعص قويذثالر) هأججةت قعلعص(ظذنع  ظىحىن ع  بولذشظعشةنحلعكبئرعمنعث ـ  يةنع ظئلعم
ارا يئزعشعثالر أز ظ دع. ظذنع ظ داق دئ ةرز ظالسا، هأججةت يئزعص بئرعص  : ظعبنع جةرعر مذن آعمكع ق

ظةبذسةظعد، شةظبع، رةبعيظ      . ضذؤاهحع قعلسذن   ) بعر آعشعنع   (آعمكع بعر نةرسة سئتعؤالسا،     . ظالسذن
ورةي  ظعب ع ج ةن، ظعبن ةس، هةس ع ظةن قعالر  جن ذالردعن باش د ؤة ظ ع زةي زعش  : ، ظعبن دا يئ ةرز ظالغان ق
ا ظعشعنعص : ظاندعن ظذ هأآىم اهللا تاظاالنعث    . ؤاجعب ظعدع ) ظةسلعدة( ظاراثالردا بعرعثالر بعرعثالرغ

 بةرضىحع قةرز يةنع قةرز(ظامانةت قويسا، ظذ حاغدا ظامانةتنع ظالغذحع ظادةم ظامانةتنع تاصشذرسذن 
دا  ةرزنع دئيعشكةن ؤاقتع ةرزدار ق أرى ظالمعسا، ق ر نةرسعنع ض ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن بع

  . دئضةن ظايعتع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلذص آةتتع دئدع )قايتذرسذن
 ظادعللعق بعلةن يازسذن)  زعيادةقعلماي-آةم (ظاراثالردعكع خةت بعلعدعغان آعشع ظذنع 

ةن ادعللي ذنع ظ ةن يازس ةق بعل تا عق ؤة ه ذنع يئزعش نعث( ظ ع تةرةص نعص ) ظعكك ذم قعلع ة زذل بعرعض
  . صىتىشكةن نةرسعنع ظارتذق ؤة آةم قعلماي يازسذن) قةرز بةرضىحع ؤة ظالغذحعالر(قالمعسذن، آاتعبالر 

 ع دعغان آعش ةت بعلع عنع (خ ةن يئزعش ق بعل ةندةك توغرعلع ذنعثغا بعلدىرض رةت ) اهللا ظ
يئزعص بئرعش تةلةص قعلعنسا، ) هأججةت(يةنع ظةضةر آاتعبالردعن آعشعلةرضة  ذ يازسذنقعلمعسذن، ظ

ظذ ظةسلعدة خةت يئزعشنع . تارتمعسذن ظذالرنعث ظأزرعسع بولمايدعغانال بولسا، هأججةت يئزعشتعن باش
علةرضة  شذنعث ظىحىن خةت يازالمايدعغان آعش    . ص قويدع ىبعلدىرخةت يئزعشنع    اهللا ظذنعثغا    .ةيتتعبعلم

  . يئزعص بةرسذن) ظذالرنعث خةتلعرنع(ياخشعلعق قعلعص، 
دع  داق دةص آةل تة مذن عدا هةدعس دعغانلعقع توغرعس ةدعقة بولع ة س اردةم بةرس قعالرغا ي : باش

ال« ة ياس ر نةرس ئنعث بع عنعثماس اردةم بةرض ة ي ر ،يدعغان آعشعض عنعث بع دعغان آعش اآع بعلمةي  ي
  . »اتارعدعن بولعدذظعشعنع قعلعص بةرضعنعث سةدعقعنعث ق

دع  داق دةص آةل تة مذن ر هةدعس ة بع ر نةر «: يةن دعغان بع ع بعلع ر آعش عنع بع ذنع (س ةن ظ م
ذنعث ظاغزعغا(شذرسا قعيامةت آىنع وي) بعلمةيمةن دةص وتتعن يىضةن سئلعنعدذ) ظ مذجاهعد ؤة . »ظ

ةتا دعغان آعشعنعث : ظ دعغانالرنعث هأججةتلعرعنع يئزعص خةت يازاالي ذر خةت يازالماي  بئرعشع ؤاجعبت
  . دئدع
 قةرزدار(ظئيتعص بةرسذن ) يازعدعغان آعشعضة(زعممعسعدة باشقعالرنعث هةققع بولغان ظادةم (

ار قةرزنع           صةرؤةردعضارع اهللا دعن قورقسذن  هأججةت  (يةنع قةرزدار آعشع ظأزعنعث زعممعسعدعكع ب
ةنع بعر نةرسعنع آةم ظئيتعص  (آعشعضة ظئيتعص بةرسذن ؤة ظذنعثدا اهللا دعن قورقسذن) يازعدعغان  ي

  ).بئرعشتعن اهللا دعن قورقسذن
ذن ع آئمةيتعؤةتمعس عدعن هئحنئمعن ان نةرس ةرز ظالغ عنع  ق ر نةرس دعن بع ةنع ظذنعث ي

ياآع ظاجعز ) يةنع خذدبعن، ظةقعلسعز، ظعسراصخور(ظةضةر قةرز ظالغذحع ظادةم ظةخمةق . شذرمعسذنوي
اآع بةآمذ قئرع ( اال ي اآع ) يةنع آعحعك ب احعلعقع، آئكةحلعكع (بولسا، ي ضةص قعاللماسلعقع، ض

ظأزع ظئيتعص بئرةلمعسة، ظذنعث ظعشلعرعنع باشقذرغذحع ظادةم ظادعللعق بعلةن ظئيتعص ) تىصةيلعدعن
  . بةرسذن

  هأججةت يئزعش بعلةن بعرضة ضذؤاهحع آةلتىرىش توغرعسعدا 
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لعص قعلعثالرسعلةر ظةر آعشعثالردعن ظعككع آعشعنع ضذؤاهلعققا تةآ  يةنع اهللا تاظاال تئخعمذ
ةنحلعك  ىن   ظعش ع ظىح ةت ( بولذش ة   ) هأجج ةن بعلل زعش بعل عنع  (يئ ع آعش قا  ) ظعكك ذؤاهحع قعلعش ض

  . بذيرذدع
 علةر ا، س وق بولس ع ي ع ظةرآعش ةر ظعكك ة (ظةض ة، دعيانعتعض دعغان ) ظادالعتعض رازع بولع

ةآل  ذؤاهلعققا ت النع ض ع ظاي ةر، ظعكك ر ظ علةردعن بع ثالرآعش ال   عص قعلع ةنع م ة -ي  مىلىآك
عؤةتلعك  ذؤاهحعلعقتا(مذناس أؤةنرةك    ) ض عدعن ت ابعلعيعتع ظةرآعش ذؤئلعش ق عنعث تذت ال آعش ظاي

  .  بولعدذؤةر باراغا ضذؤاهلعقعبولغانلعقع ظىحىن ظعككع ظايال آعشعنعث ضذؤاهلعقع بعر ظةر آعشعنعث
أؤةن ظعكةنلعكع توغرعسعدا      يةنع ظايال آعشعنعث تذتذؤئلعش قابعلعيتعن    (بذ هةقتة    ظعمام  ) عث ت

ظع  «: مذسلعم، ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             
ذرذهع  الالر ض ثالر ؤة  ! ظاي ةدعقة قعلع ن(س ذناهعثالرنعث آةحىر) اهللا دع ا   ىض أص دذظ ةص آ عنع تعل لعش

   .»نحعسعنعث ظايالالر ظعكةنلعكعنع آأردىمععلةرنعث آأصوزاخقا آعرعدعغان آعشحىنكع، مةن د. قعلعثالر
ال   ر ظاي ةقعللعقراق بع دعن ظ ذالرنعث ظعحع دعن ظ ا  : ظان ةيغةمبعرع نئمعشقا دوزاخق ع اهللا نعث ص ظ

ول      سعلةر لةنةتنع    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .  دئدع  ؟معزعآعرعدعغان آعشعلةرنعث آأصعنحعسع بعز ب
علةر  ق ظوقذيس ةرلعرعثالرن . جع لعرع   ظ ع ظعش ةن ياخش ص بةرض علةرنعث   دعنعث قعلع علةر، س  تانعس

ظع اهللا نعث : ظذ ظايال.  دئدع»ظعحعثالردعكع ظةقعللعق دئضةنلةرنعثمذ يةنعال ظةقلع ؤة دعنع آةمتىآتذر
صةيغةمبةر  . م بولعدذ؟ دةص سورعدع  ةظةقلعمعز بعلةن دعنعمعز آ      ) بعزنعث( قانداق قعلعص    !صةيغةمبعرع

االم  ث («: ظةلةيهعسس ةقلعنعث آ  ) ظايالالرنع ةرنعث     ةملعكع ظ ر ظ ذؤاهلعقع بع ث ض ع ظايالنع ظعكك
يز سةؤةبع ةه( ظذالر ةملعكعظايالالرنعث دعنعنعث آ. عدذرةملعكبذ ظةقعلنعث آ. ضذؤاهلعقعغا تةث بولعدذ

دا ر    ) يةنع نةححة آىنلةر   (لةص  عآئح) بعلةن ا بذ دعننعث     ناماز ظوقذمايدذ ؤة رامعزان وزا تذتمايدذ، مان
  .  دةص جاؤاب بةردع»عدذركلعةمآ

 دعغان آعشعلةردعن ) ظادالعتعضة، دعيانعتعضة (سعلةر ادعللعق دئضةن     رازع بولع  بذ ظايةت ظ
اآعتتذر   ة ص ذؤاهحعالردا تئصعلعشعنعث شةرت ظعكةنلعكعض ةتنعث ض ع . سىص ث بعرس ع ظايالنع ذ ظعكك ب

حع ضذؤاهظايال ن اعقنع ظذنتذص قالغ شذنعث بعلةن ضذؤاهلظككعنحعسع ظئسعضة سالعدذ، ظذنتذص قالسا
  .  ظعسعضة ظالعدذبولغانلعقعنع
 ذؤاهحعالر ذؤاهلعققا(ض دا ) ض ان ؤاقتع تعن (حاقعرعلغ ذؤاه بولذش ذن ) ض اش تارتمعس ذ ب  ب

اهللا ظذنعثغا بعلدىرضةندةك توغرعلعق بعلةن (خةت بعلعدعغان آعشع : ظايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث
بذ ظايةتتعن    .  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاص آئتعدذ         ن، ظذ يازسذن رةت قعلمعسذ ) يئزعشعنع

  . ضذؤاهلعق بولذص بئرعش صةرز آذصاية دئضةن هأآىم ظئلعندع) بعر ظعشقا(
 باش تارتمعسذن) ضذؤاه بولذشتعن(حاقعرعلغان ؤاقتعدا ) ضذؤاهلعققا(ضذؤاهحعالر يةنع ظةضةر 

  . آئلعش زأرىر ظةمةسعدعن ظأزلعكلمعسا، ضذؤاهلعقتعن ظأتىص بئرعش ظىحىن حاقعرع
قعالر   ذجلعز ؤة باش د، ظةبذم اث       : مذجاهع ىن حاقعرعلس رعش ظىح ذص بئ ذؤاهحع بول ةن ض ةر س ظةض

ضذؤاهحع بولساث، آئيعن ضذؤاهلعقتعن ظأتىص      . ظعختعيارع سةندة) ضذؤاهحع بولذش ياآع بولماسلعق  (
   . دئدع، بئرعشعث الزعمدذر)سئنعث(بئرعشقا حاقعرعلساث 

 قةرز مةيلع ظاز بولسذن، مةيلع آأص بولسذن، ظذنع قايتذرذش ؤاقتع بعلةن قوشذص يئزعشتعن
 بئرعم ظاز بولسذن ياآع ـ بذ يذقعرعدعن باشلعنعص آةلضةن نةسعهةتنعث داؤامع، بذ ظئلعم ظئرعنمةثالر
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نع ظذ ظاز بولسذن  يةظئرعنمةثالر. آأص بولسذن ظذنع يئزعشنعث الزعم ظعكةنلعكعضة بولغان بذيرذقتذر
  .  ظئرعنمةثلةرمذ يئزعشتعننعؤاقعت) قايتذرعدعغان(ياآع آأص بولسذن ظذنع 

 يةنع ضذؤاهلعقنعث (، بذ ظةث ظادعللعق ؤة ظةث ظعسصاتلعقتذر )يةنع هأآمعدة(اهللا نعث نةزعرعدة
اراثالردا لئكعن ظ ، ، ضذمانالنماسلعقعثالرغا ظةث يئقعندذر )ظذنتذلماسلعقعنع ظةث ظعسصاتلعغذحعدذر 

 ـسع بولغان ظئلعم ئ يةنع نقعلعشقان قولمذ قول سودعدا هأججةت يازمعساثالرمذ هئح ضذناه بولمايدذ
 ماجرانعث ظالدعنع جئدةلبئرعمدة هأججةت قعلعشقا بذيرذش، ظذنع ظذنتذص قئلعش ظارقعلعق بولعدعغان 

ع، ن. ظئلعشتذر ئلعم       ئحىنك دا ظذنتذ  ـسع ظ ان حاغ اي قالغ رعم يئزعلم ةك    بئ الع ب ئلعش ظئهتعم ذص ق ل
  .  بولسا هأججةت يئزعشمعسعمذ بولعدذق بولماي نة بئرعم نعسعي–ظةضةر ظئلعم . آىحلىآتذر

دا ظذنعثغا ضذؤاهحع تةآلعص قعلعش توغرعسدا اهللا مذنداق دةيدذ        ـظةمما سودا   :  سئتعق قعلغان
 ظأزظارا سودا قعلعشقان ؤاقتعثالردا ضذؤاهحع تةآلعص قعلعثالر يةتنعث هأآمع اهللا تاظاالنعثبذ ظا :
 ادةم ذحع ظ ةتنع ظالغ دا ظامان ذ حاغ ا، ظ ةت قويس عنعص ظامان ا ظعش رعثالر بعرعثالرغ اراثالردا بع ظ

يةنع قةرز بةرضىحع قةرز ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن بعر نةرسعنع ضأرى (ظامانةتنع تاصشذرسذن 
ذن  دا قايتذرس كةن ؤاقتع ةرزنع دئيعش ةرزدار ق ا، ق دعن    )ظالمعس ةن ظةمةل ايعتع بعل ةن ظ  دئض

ؤاجعب )  سئتعق قعلغاندا ضذؤاهحع ظئلعص آئلعش-ظذ ظايةتنعث مةنعسع سودا (ياآع . قالدذرذلغاندذر
  . بةلكع مذستةهةب دئضةن مةنعنع ظذقتذرعدذ. ظةمةس
نعث دةلعلع   سئتعقتا ضذؤاهحع ظئلعص آئلعشنعث ؤاجعب ظةمةس، مذستةهةب ظعكةنلعكع    ـسودا   (
ةت قعلغان   ظ) بولسا ةنعث تاغعسعدعن رعؤاي ةممار ظعبنع خذزةيم ان ظ ةد، ظةنسارعالردعن بولغ ام ظةهم عم

عدذر ئتعؤالدع      . هةدعس ات س ر ظ ةرةبتعن بع ر ظ ةن بع دعن آةلض ةت يئزع االم ح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . ص
قويذص بئرةي آةينعمدعن ماثغعن دةص ) باشقا يةردة(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ظاتنعث صذلعنع      

دذ         دعن ماثع ةيغةمبعرعمعزنعث ظارقع ةرةب ص ةهرالعق ظ ع س دذ، هئلعق زراق ماثع علةر   . تئ دعن آعش ظان
ص، ظذ  ذستعن ظذ سةهرالعقنعث ظالدعنع توس     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ ظاتنع ظالغانلعقعنع بعلمة     

اتنع سود اليدذعشعلعظ قا باش ةيغةمبةر ظ. ش ةهرالعققا ص ع س ذالرنعث بةزعس ةتتا ظ االم ه ةلةيهعسس
دذ     ةآحع بولع ذل بةرم ذق ص ذلدعن ظارت ئتعؤالغان ص االمنع    . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةهرالعق ص دعن س ظان

اقعرعص ة: ح ذنع         ظةض ةن ب ا م الغعن بولمعس رعص ظ ذلنع بئ اث ص اقحع بولس اتنع ظالم ذ ظ ةن ب قا ر س باش
دذ    ةن دةي ئتعص بئرعؤعتعم ة س ةهرالعقنعث   . بعرسعض االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اثالص   ص عنع ظ ذ ضعص ب

سةهرالعق ياق، اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم،   .  دةيدذ »مةن ظذنع سةندعن سئتعؤالمعدعممذ؟   «: ظذنعثغا
ةن   ذنع (م اتمعدعم ) ظ اثا س دذ ،س االم .  دةي ةيغةمبةر ظةلةسهعسس ةندعن   «: ص ذنع س ةن ظ ةن م هةقعقةت

ئتعؤالدعم دذ»س ةيغةمبةر ظةلةيهعس .  دةي علةر ص ةن آعش ذنعث بعل االم ش ا س ةهرالعقنع ظارعغ ةن س بعل
مةن ظالدعم، مةن   «: شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذ سةهرالعق ظارعسعدا       . لعؤالعدذئظ

اتمعدعم لةر بول  » س اش ضةص ة ظوخش عدذعدئضةنض االمغا   . ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةهرالعق ص دعن س : ظان
ذ    دعغان ض ذؤاهلعق بئرةلةي اتقانلعقعمغا ض اثا س ذنع س ث ظ دذ مئنع ةل دةي ئلعص آ ع ظ . ؤاهحعدعن بعرن

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساثا      ! ؤاي اساث : سةهرالعققا) شذ يةرضة آةلضةن آعشعلةر   (مذسذلمانالردعن  
أزلعمةيدذ  قعنع س ةقتعن باش دذ،ه ة.  دةي يعن خذزةيم ئلعص ،آئ ةهرالعقنعث  آ ةيغةمبةر س ص

ؤاهلعق بئرةلةيدعغان ضذؤاهحعدعن بعرنع     ساثا ساتقانلعقعمغا ضذ  ) ظذ ظاتنع (مئنعث  : ظةلةيهعسساالمغا
اثالص ةنلعكعنع ظ ةل دئض ئلعص آ ةهرالعققا. ظ االمغا : س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اتنع ص ذ ظ ئنعث ب ةن س م
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: ر ظةلةيهعسساالم خذزةيمعضة قاراص ظذنعثغاظاندعن صةيغةمبة.  دةيدذ،ساتقانلعقعثغا ضذؤاهلعق بئرعمةن
دعن خذزةيمة. دذدةي» نئمعضة ظاساسةن ضذؤاهلعق بئرعسةن« ةيغةمبعرعنعث ظع اهللا : ظان  سئنعث !ص

ةن   ذؤاهلعق بئرعم لعنعص ض ة ظاساس تحعل ظعكةنلعكعثض دذ،راس ةيغةمبةر  .  دةي ةن ص ذنعث بعل ش
ا  (ظةلةيهعسساالم خذزةيمعنعث ضذؤاهلعقعنع ظعككع آعشعنعث ضذؤاهلعقعنعث ظورنعدا قوبذل قعلعدذ،     مان

ودا    تعن س ذ هةدعس ذؤاهحعن -ب ئتعقتا ض دذ   س ع حعقع ب ظةمةسلعض ان    . عث ؤاجع ب بولغ ذ ؤاجع ةر ظ ظةض
  ). غان بوالتتعحاقعربولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاتنع سئتعؤالغاندا ضذؤاهحع 

صىتىآحعضعمذ ضذؤاهحعغعمذ زعيان يةتكىزىلمعسذن  يةنع هأججةت يازغذحع ظذنعثغا يئزعشقا
زعش   قعنع يئ أزدعن باش ةن س أزع ظ ،دةص بةرض ذؤاهحع ظ ذؤاهل   ض ةن ض أزدعن باشقعسع بعل ان س عق اثلعغ
عنع ي   ذنعث هةممعس اآع ظ رعش ي ارقعلعق    وبئ ع ظ ذؤاهحعلعق بئرعش ذرذص ض اآع  (ش اتقذحعغا ي س

  . بذ هةسةن، قةتادة ؤة باشقعالرنعث سأزعدذر. زعيان يةتكىزمعسذن) ظالغذحعغا
ظةضةر زعيان يةتكىزسةثالر ضذناه ظأتكىزضةن بولعسعلةر ر بذيرذلغان ظعشقا يةنع ظةضةر سعلة

ذنماي ( تعن ) يويس ذلغان ظعش اثالر ؤة توس العغعنعثالرنع قعلس اي(خ اثالر ) يانم ذنع قعلس علةر (ظ س
ةن  ذنعث بعل علةر   ) ب ان بولذس دعن حعقق ث ظعتاظعتع ث . اهللا نع ة (اهللا نع ة ؤة نةهيعسعض ظةمرعض

ةتحعلعك قعلعشتعن  االدعن قور  ساقلعنعثالر) مذخالعص ذيرذقعغا  يةنع سعلةر اهللا تاظ قذثالر، ظذنعث ب
  . بويسذنذثالر ؤة ظذنعث توسقان ظعشعدعن يئنعثالر

 يةنع سعلةرضة ظعككعال دذنيادا صايدعلعق بولغان ظعلعمنع بئرعدذ(اهللا سعلةرضة ظأضعتعدذ(ذ  ب
ظةضةر اهللا   ! ظع مأمعنلةر   : تنعث مةنعسع تأؤةندعكع ظايةتلةرنعث مةنعسعضة ظوخشعشعص آئتعدذ           ةظاي

) ظعساغا(ظع  ))1قساثالر، اهللا سعلةرضة هةق بعلةن باتعلنع ظايرعيدعغان هعدايةت ظاتا قعلعدذدعن قور
علةر  ان آعش ان ظئيتق ةيغةمبعرع    ! ظعم ذنعث ص ا ؤة ظ ذثالر، اهللا غ ن قورق ةد (اهللا دع مذهةمم

سعلةر  ظعمان ظئيتعثالر، اهللا سعلةرضة رةهمعتعدعن ظعككع هةسسة بئرعدذ، سعلةرضة           ) ظةلةيهعسساالمغا
  . )2(ماثعدعغان نذرنع صةيدا قعلعدذ) ظاخعرةتتة صعلسعراتتا(

اهللا هةممة نةرسعنع بعضىحعدذر يةنع ظذ ظعشالرنعث هةقعقعتعنع، ظذنعث صايدعلعق تةرةصلعرعنع 
ذ ىحعدذر ئنعث آؤة ظ اقعؤئتعنع بعلض ع ظ علةردعن آعحعككعن  . يعنك ذ نةرس ا ب ر نةرس ةاهللا تاظاالغ  عمذ بع

  . دذر هةر نةرسعنع بعلضىحع، بةلكع ظذشذرذن ظةمةسوي
 * * * * * * *  

 * β Î) uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n?tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρß‰ Åfs? $Y6 Ï?% x. Ö≈ yδ Í sù ×π|Êθç7 ø) ¨Β ( ÷βÎ* sù z ÏΒ r& Νä3àÒ ÷èt/ $VÒ ÷èt/ ÏjŠxσ ã‹ù= sù 
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قةرز (ضةر سعلةر سةصةر ظىستعدة بولذص خةت يازااليدعغان ظادةمنع تاصالمعساثالر، بذ حاغدا ظة

ا  أرى قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر بو ) هأججعتع يئزعص بئرعشنعث ظورنعغ اراثالردا ض دذ؛ ظ لع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29سىرة ظةنفال ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة هةدعد ) 2(
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ةتنع  ادةم ظامان ذحع ظ ةتنع ظالغ دا ظامان ذ حاغ ا، ظ ةت قويس عنعص ظامان ا ظعش رعثالر بعرعثالرغ بع
يةنع قةرز بةرضىحع قةرز ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن بعر نةرسعنع ضأرى ظالمعسا، (تاصشذرسذن 

صةرؤةردعضارعدعن ) اية قعلعشتاقةرزدار ظامانةتكة رعظ(، )قةرزدار قةرزنع دئيعشكةن ؤاقتعدا قايتذرسذن
ضذؤاهلعقنع يوشذرماثالر، آعمكع ظذنع يوشذرعدعكةن، هةقعقةتةن ظذنعث دعلع ضذناهكار . قورقسذن
  . 283اهللا قعلمعشعثالرنع تامامةن بعلضىحعدذر. بولعدذ

  ضأرىضة قويذشنعث بايانع توغرعسعدا
ظةضةر سعلةر سةصةر ظىستعدة بولذص بعر ـ   ، شذ مذددةت ظعحعدة ،ولذصيةنع سةصةر ظىستعدة ب 

   .بعرعثالر بعلةن قةرز ظاالقعسع قعلشساثالر
 ادةمنع تاصالمعساثالر هأججةت يازغذحعنع تئصعص      ظذالر   : ظعبنع ظابباس    خةت يازااليدعغان ظ
ةز ةرز ظعضعسع    قةغ ذنعث ظورنعغا ق المعغان بولسا هأججةت يازماي ظ ةمنع تاص اآع قةل ةرز (سعياه ي ق

  . ضأرى ظىحىن بعر نةرسة ظالعدذ) عنظالغان آعشعد
دا : ظعبنع ظابباس اهللا تاظاالنعث   ذ حاغ ا (ب ةرز هأججعتع يئزعص بئرعشنعث ظورنعغ أرى ) ق ض

دئضةن ظايعتعنع ضأرى بولسا، قولغا بعر نةرسة ظئلعش بعلةن  قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر بولعدذ
تة ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع بذ هةقتة هةدعس. بولعدذ دئضةنلعكعضة صاآعت قعلدع

دع ةت قعلعن أمىر     : رعؤاي دعغان ت دة آعيع ذنعث جةث دة ظ ذص آةتكةن ات بول ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاص ص
اال   ذنعث ب ع ظ ان   –آعيعم ىن ظالغ ةآلعكع ظىح ث يئم ر  )1( ؤةسةق30 حاقعلعرعنع ا بع عنعث ظورنعغ  ظارص

 مةدعنعلعك يةهذدعيالرنعث يئنعدا :يةنة بعر رعؤايةتتة. يذلغان ظعدعوقيذص و قةيةهذدعينعث يئنعدا ضأرىض  
  .  دئيعلضةن،ظعدع
 ظاراثالردا بعرعثالر بعرعثالرغا ظعشعنعص ظامانةت قويسا، ظذ حاغدا ظامانةتنع ظالغذحع ظادةم

رى يةنع قةرز بةرضىحع قةرز ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن بعر نةرسعنع ضأ(ظامانةتنع تاصشذرسذن 
ذن  دا قايتذرس كةن ؤاقتع ةرزنع دئيعش ةرزدار ق ا، ق ذدرع     )ظالمعس ةظعد خ ةم، ظةبذس ع ظةبذهات ظعبن
ـ ظئلعش   (بذ ظايةت ظأزعنعث ظالدعدعكع     : رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     

ظايةتنعث  ) انزعشقا ؤة ضذؤاهحع تذرغذزذشقا بذيرذغ    ئ سئتعقتا هأججةت ي  ـبئرعش ظعشلعرع ؤة سودا        
دذردع    دعن قال أآمعنع ظةمةل ةظبعي  . ه ع  (ش ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةزعثالر         ): ب علةرنعث ب ةزعثالرغا ـ س ب

وق     ظعشةنحلعك ذناه ي داق ض اثالرمذ هئحقان ذؤاهحع تذرغذزمعس اآع ض اثالرمذ ي ذنع يازمعس ا، ظ  ، بولس
  . دئضةنلعك بولعدذ دئدع

) تا ة قعلعش ة رعظاي ةرزدار ظامانةتك ا) ق ذنصةرؤةردعض ةنع رعدعن قورقس ةنحلعك ي  دةص ظعش
ئلعم          ذ ظ ع ش ان آعش االـقارالغ لعرعدا اهللا تاظ رعم ظعش ذندعن قورق بئ ةد، . س ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب

ةيغةمبةر         تة ص ان هةدعس ةت قعلغ ارلعقالر رعؤاي ة قات ع ماج ةظع ؤة ظعبن زع، نةس ذداؤذد، تعرمع ظةب
ةنع بعر آعشع بعر نةرسعنع  (يتذرغذحعلعك قولغا ظالغان نةرسعنع ظعضعسعضة قا«: ظةلةيهعسساالم ي

، هةتتا ظعضعسعضة   )ساقالص بئرعش ظىحىن ياآع باشقا بعر ظعش ظىحىن ظعضعدارحعلعقعغا ظالغان بولسا         
   .» ظذنع ساقالش شذ آعشعنعث مةجبذرعيتعدذرة ساالمةت قايتذرغذح-ساق 

                                                 
  .  آعلوضعرامغا توغرا آئلعدذ140 نبعر ؤةسةق تةخمعنة) 1(
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ذرماثالر ذؤاهلعقنع يوش قعالر  ض اس ؤة باش ع ظابب ذؤا : ظعبن ان ض وث  يالغ رعش ح هلعق بئ
  . شذرذشمذ حوث ضذناهالرنعث قاتارعدعندذر دةيدذوعدعندذر ؤة ضذؤاهحعلعقنع يضذناهالرنعث قاتار

ضذؤاهلعقنع يوشذرماثالر، آعمكع ظذنع يوشذرعدعكةن، هةقعقةتةن ظذنعث دعلع ضذناهكار بولعدذ .
يةنع ظذنعث دعلع     : ققعدة  سذددع بذ ظايةتنعث مةنعسع هة         اهللا قعلمعشعثالرنع تامامةن بعلضىحعدذر 

  . بذزذلدع دئضةنلعك بولعدذ دئدع
ةتلعر تأؤةندعكع   بذ ظايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث        ظةضةر  «: نعث مةنعسعضة ظوخشاشتذر   عظاي

 ))1دةص اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلسذن » ظذنع يوشذرساق، بعز ظةلؤةتتة ضذناهكارالردعن بولعمعز     
ةر ع مأمعنل ذدالعق ظى! ظ ا خ ث ؤة ظات تة، ظأزةثالرنع ذؤاهلعق بئرعش ىن ض اآع -ح ث ي  ظاناثالرنع

توغرا آةلضةن تةقدعردعمذ، ظادالةتنع بةرصا قعلعشقا ) ضذؤاهلعق بئرعشكة(تذغقانلعرعثالرنعث زعيعنعغا   
ذؤاهلعق بئرعلضىحع(تعرعشعثالر،  ا ) ض اي بولس ة قعلماستعن (ب ذنعثغا رعظاي ا  )ظ ئقعر بولس اآع ص ، ي

ذنعثغا ظعح( دذر   )  ظاغرعتماستعنظ ذالرغا يئقعن ذثالر، اهللا سعلةردعن ظ ذؤاه بول ان ظادعل ض ةنع (هام ي
دذ      دان بعلع دعغانلعقعنع ظوب دة بولع ةظعتعنعث نئمع ذالرنعث مةنص عص   )ظ عثالرغا ظةضعش ع خاهعش ، نةصس

ةتتعن( ةثالر ) هةقعق ذص آةتم اثالر   . بذرذل ع تولغذس ةر تعلعثالرن اآعتنع   (ظةض ذؤاهلعقتعكع ص ةنع ض ي
اثالر علةرنعث   )بذرمعلعس ةن س داقتا اهللا هةقعقةت اثالر، مذن اش تارتس ذؤاهلعقتعن ب اآع ض ، ي

   .))2قعلمعشعثالردعن خةؤةردار بولذص تذرغذحعدذر
 * * * * * * *  

 °! $tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 βÎ) uρ (#ρß‰ ö7è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡àΡ r& ÷ρ r& çνθà÷‚ è? Ν ä3ö7Å™$y⇔ ãƒ ÏµÎ/ 

ª! $# ( ã Ï øóu‹ sù yϑ Ï9 â!$ t±o„ Ü> Éj‹ yèãƒ uρ  tΒ â !$ t±o„ 3 ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« íƒÏ‰s% ∩⊄∇⊆∪  
ظعضعدارحعلعق قعلعش جةهةتتعن بولسذن، تةسةررذص (ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع شةيظعلةر 

 مةيلع ظاشكارا قعلعثالر، )يامانلعقنع(دعلعثالردعكع . اهللا نعث ظعلكعدعدذر) قعلعش جةهةتتعن بولسذن
دذ  ذنعث ظذحذن اهللا سعلةردعن هئساب ظالع عرةت . مةيلع يوشذرذثالر، ظ اهللا خالعغان آعشعضة مةغص

  . 284اهللا هةممة نةرسعضة قادعردذر. قعلعدذ، خالعغان آعشعضة ظازاب قعلعدذ
عقع شذرغان نةرسة ظىحىن هئساب قعلعنعشع ياآع قعلعنماسلنعث دعللعرعدا يوبةندعلةر

  توغرعسعدا
ارلعق نةرسعلةرنعث ظعضعسع       ـظأزعنعث ظاسمان    ) بذ ظايةتتة  (اهللا   زئمعن ؤة ظذنعث ظعحعدعكع ب

ك      ايعتع آعحع دعغان ناه اآع آأرىنمةي دعغان ي كارا آأرىنع عدعكع ظاش ذنعث ظارعس ةنلعكعنع ظ ظعك
علةر ذنعث  نةرس تعن ظ عي قالماس ذنعثغا مةخص ص تذرعدعغانلعقعنعثمذ ظ عنع بعلع دعن، هةممعس

ان ؤة دعللعر دعلعرعنعث قعلغ دا يبةن ذرغان وع ان(ش اب  ) يام ذالردعن هئس ىن ظ الر ظىح ظعش
  . ظالعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع106سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةت135سىرة نعسا ) 2(
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دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت ع : اهللا ب ةيلع  (ظئيتقعنك ذرذثالر، م ةيلع يوش ع م دعلعثالردعكعن
. بعلعص تذرعدذ   معندعكع نةرسعلةرنعمذظاشكارعالثالر، اهللا ظذنع بعلعص تذرعدذ، اهللا ظاسمانالردعكع ؤة زئ        

ادعردذر  ة ق ةر نةرسعض ص    )1( اهللا ه الرنع بعلع عيرةك ظعش ذ مةخص عرنع ؤة ظذنعثدعنم ذ س ع، ظ حىنك
تذر         ))2تذرعدذ ساهابعالر اهللا  . بذ ظايةت ساهابعالرغا بةك ظئغعر تذيذلدع       .  بذ هةقتة ظايةتلةر بةك آأص

نعث  عبذ ظذالرنعث ظعمان. عدعن هئساب ظئلعشعدعن قورقتعتاظاالنعث حوث ؤة آعحعك ظعشالرنعث هةممعس     
  . بةك آىحلىك ظعكةنلعكعنعث ظاالمعتعدذر

ةت       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب
دذ ث : قعلع ةيظعلةر اهللا تاظاالنع دعكع ش مانالردعكع، زئمعن ةتت (ظاس ش جةه عدارحعلعق قعلع عن ظعض

دذر ) بولسذن، تةسةررذص قعلعش جةهةتتعن بولسذن  انلعقنع (دعلعثالردعكع . اهللا نعث ظعلكعدع ) يام
اهللا خالعغان . مةيلع ظاشكارا قعلعثالر، مةيلع يوشذرذثالر، ظذنعث ظذحذن اهللا سعلةردعن هئساب ظالعدذ

ادعردذر اهللا هةممة نةرسعضة. آعشعضة مةغصعرةت قعلعدذ، خالعغان آعشعضة ظازاب قعلعدذ   دئضةن   ق
ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   . ظايعتع حىشكةندة، بذ ظايةت ساهابعالرغا ناهايعتع ظئغعر تذيذلدع 

 بعز ناماز ظوقذش، روزا تذتذش، جعهاد      !صةيغةمبعرع نعث  ظع اهللا  : يئنعغا آئلعص تعزلعنعص ظولتذرذص      
ذ  دعغان ظعشالرغا ب ز قعالالي دذققعلعش ؤة سةدعقة بئرعشتةك بع ازعر (،يرذلغان ظع ةت ) ه ذ ظاي ساثا ب

: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئدع ،بعز قعاللمايمعز ) بذيرذلغان نةرسعلةرنع (حىشتع، بذ ظايةتتة    
قذالق سالعمعز ؤة ) ثضةىسأز(ي ؤة خرعستعظانالر دئضةندةك سعلةر، سعلةردعن ظعلضعرعكع يةهذدع«
ذثغا( علعق قعل) بذيرذق ز دئيعش عقارش ةلكع  عمع علةر؟ ب ةىسأز(نع خاالمس العمعز ؤة  ) ثض ذالق س ق
آةحىرعشعثنع ) بعزنعث ضذناهلعرعمعزنع(سئنعث  ! صةرؤةردعضارعمعز ) ظع(بذيسذنعمعز، ) بذيرذقذثغا(

  .  دئدع»تعلةيمعز، ظاخعر قايتعدعغان جايعمعز سئنعث دةرضاهعثدذر دةثلةر
ة  ةتنعث هأآمعض ذ ظاي ذالر ظ ةن ظ ذنعث بعل كةن ش اش ظةض دع ب ةتنعث آ. ظع ذ ظاي ديةاهللا ب عنال نع

دعكع دعتأؤةن ل قعل ةتنع نازع ان :  ظاي ل قعلعنغ ذنعثغا نازع عدعن ظ ارع تةرعص ةيغةمبةر صةرؤةردعض ص
ث      ا ؤة اهللا نع ع اهللا غ ذالرنعث هةممعس ةلتىردع، ظ ان آ ذ ظعم ةلتىردع، مأمعنلةرم ان آ ا ظعم آعتابق

ة    ا ؤة صةيغةمبةرلعرعض ة، آعتابلعرعغ ةلتىردع صةرعشتعلعرعض ان آ ذالر. (ظعم ث «) ظ اهللا نع
ةيمعز    ع ظايرعؤةتم ةيغةمبةرلعرعنعث هئحبعرعن ة     (ص تعص، بةزعسعض ان ظئي ة ظعم ذالرنعث بةزعسعض ةنع ظ ي

ايمعز  اي قالم ان ظئيتم دذ» )ظعم ذالر. دةي ز «: ظ ع(بع دذق ؤة ) دةؤعتعثن ة(ظاثلع ةت ) ظةمرعثض ظعتاظ
» ز، ظاخعر يانعدعغان جايعمعز سئنعث دةرضاهعثدذر  قعلدذق، صةرؤةردعضارعمعز، مةغصعرعتعثنع تعلةيمع   

  .  ظاندعن ظذالر بذ ظايةتتة دئضةن ظعشالرنع قعلدع))3دةيدذ
د  ةن اهللا يذقعرع ةت شذنعث بعل ر آةلضةن ظاي ذالرغا ظئغع دذرذص تعنعكع ظ دعن قال أآمعنع ظةمةل :  ه

     دذ ةآلعص قعلماي قا ت دعغان ظعش اقعتع يةتمةي ع ت عنعث قعل.اهللا هئحكعمن علعقع   آعش ان ياخش ث (غ نع
ظةضةر بعز    ! ةرؤةردعضارعمعز ص«) ظذالر . (ظأزعضعدذر ) نعث جازاسعمذ   (ظأزعضعدذر، يامانلعقع    ) ساؤابع

اق    اآع خاتاالشس اق ي ذق       (ظذنتذس ةمرعثنع تول ةؤةبعدعن ظ ةؤةنلعك س اآع س ذش ي ز ظذنت ةنع بع ي
اق ارتمعغعن  )ظورذنلعيالمعس ا ت ع جازاغ ارعمعز. ، بعزن زدعن! صةرؤةردعض ة بع  ظعلضعرعكعلةرض

                                                 
  .  ـ ظايةت29سىرة ظال ظعمران ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7سىرة تاها ) 2(
  . ـ ظايةت285سىرة بةقةرة ) 3(
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عن    ىك يىآلعمعض ر ي ة ظئغع اش، بعزض ة ظوخش ةآلعص   (يىآلعضعنعثض الرغا ت يعن ظعش ع قع ةنع بعزن ي
عن،  ! ، صةرؤةردعضارعمعز)قعلمعغعن ارتمعغعن، بعزنع آةحىرض دعغان نةرسعنع بعزضة ظ آىحعمعز يةتمةي

ن، سةن بعزنعث ظعضعمعزسةن، آاص    ة رةهعم قعلغع ن، بعزض عرةت قعلغع ة مةغص عر قةؤمضة قارشع بعزض
  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع))1دةيدذ» بعزضة ياردةم بةرضعن

دذ     ةت قعلع داق دةص رعؤاي ة مذن ذ هةقت لعم ب ام مذس ة   : ظعم ةتنعث هأآمعض اهابعالر ظاي دعن س ظان
دع   ان ظع ةل قعلغ اال . ظةم ةيظعلةر  : اهللا تاظ دعكع ش مانالردعكع، زئمعن ش  (ظاس عدارحعلعق قعلع ظعض

ةتتعن بو ذن  جةه ةتتعن بولس ش جةه ةررذص قعلع ذن، تةس دذر ) لس ث ظعلكعدع ع . اهللا نع دعلعثالردعك
 مةيلع ظاشكارا قعلعثالر، مةيلع يوشذرذثالر، ظذنعث ظذحذن اهللا سعلةردعن هئساب ظالعدذ) يامانلعقنع(

ة دع       ندئض ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي دذرذص ب دعن قال أآمعنع ظةمةل ث ه اقعتع  :  ظايعتعنع ع ت اهللا هئحكعمن
دذ  ي ةآلعص قعلماي قا ت دعغان ظعش علعقع  ،ةتمةي ان ياخش عنعث قعلغ اؤابع ( آعش ث س عدذر، ) نع ظأزعض

انلعقع  عمذ (يام ث جازاس عدذر) نع ذالر. (ظأزعض ارعمعزص«) ظ اآع   ! ةرؤةردعض اق ي ز ظذنتذس ةر بع ظةض
اق  اق      (خاتاالشس ذق ظورذنلعيالمعس ةمرعثنع تول ةؤةبعدعن ظ ةؤةنلعك س اآع س ذش ي ز ظذنت ةنع بع ، )ي

  . »زنع جازاغا تارتمعغعنبع
ارعمعز ة   ! صةرؤةردعض اش، بعزض ة ظوخش ة يىآلعضعنعثض زدعن ظعلضعرعكعلةرض ىك بع ر ي ظئغع

! صةرؤةردعضارعمعز  دئضةن ظايةتكة ؤة   )يةنع بعزنع قعيعن ظعشالرغا تةآلعص قعلمعغعن     (يىآلعمعضعن  
  .  دئدع“، ماقذلهةظة” تاظاال دئضةن ظايةتكة، اهللا آىحعمعز يةتمةيدعغان نةرسعنع بعزضة ظارتمعغعن

»  ث ةن بعزنع ن، س م قعلغع ة رةهع ن، بعزض عرةت قعلغع ة مةغص عن، بعزض ع آةحىرض بعزن
  .  دئدع“، ماقذلهةظة”  اهللا تاظاالدةيدذ» ظعضعمعزسةن، آاصعر قةؤمضة قارشع بعزضة ياردةم بةرضعن

ةد  ام ظةهم ة   ،ظعم دذ، م ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن اس  ن  مذجاهع ع ظابب ظعبن
ظعبنع  . مةن ظعبنع ظأمةرنعث يئنعدا ظعدعم     ! ظع ظعبنع ظابباس  :  يئنعغا آعرعص  رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث 

ظذ : مةن. ظذ قايسع ظايةت؟ دةص سورعدع: ظعبنع ظابباس. ظأمةر بعر ظايةتنع ظوقذص يعغالص آةتتع دئدعم
 لع يوشذرذثالرمةيلع ظاشكارا قعلعثالر، مةي) يامانلعقنع(دعلعثالردعكع  دئضةن ظايةت دةص جاؤاب

  . بةردعم
بذ ظايةت حىشكةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع ناهايعتع غةمكعن : ظعبنع ظابباس

دذق، بعز سأزلعضةن سأزلعرعمعزضة ؤة    ! صةيغةمبعرع نعث ظع اهللا  : بولذص  ) ظةمةليةتتة(بعز هاالك بول
ارعمعزدا   ) ظعشلعرع (تذق، ظةمما دعللعرعمعزنعث   قعلغان ظعشلعرعمعزغا هئساب ظئلعنات    بعزنعث ظعختعي

ةس دع،ظةم ذالرغا   .  دئ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص علةر «: ظان ةىسأز(س العمعز ؤة  ) ثض ذالق س ق
ذيرذقعثغا( الر  ) ب ذنذمعز دةث دع»بذيس ذالر .  دئ ة ىسأز(«: ظ العمعز ؤة  ) ثض ذالق س ذثغا (ق ) بذيرذق
ذنعثغا : ذ ظايةتنعث هأآمعنع    ظاندعن ظ  .  دئدع »معزعيسذنوب عدعن ظ ةيغةمبةر صةرؤةردعضارع تةرعص ص

مأمعنلةرمذ ظعمان آةلتىردع، ظذالرنعث هةممعسع اهللا غا ؤة ، نازعل قعلعنغان آعتابقا ظعمان آةلتىردع
ةلتىردع ان آ ة ظعم ا ؤة صةيغةمبةرلعرعض ة، آعتابلعرعغ ث صةرعشتعلعرعض ذالر. اهللا نع ث «: ظ اهللا نع

يةنع ظذالرنعث بةزعسعضة ظعمان ظئيتعص، بةزعسعضة (عنعث هئحبعرعنع ظايرعؤةتمةيمعز صةيغةمبةرلعر
ظعتاظةت ) ظةمرعثضة(ظاثلعدذق ؤة ) دةؤعتعثنع(بعز «: ظذالر. دةيدذ» )ظعمان ظئيتماي قالمايمعز

» قعلدذق، صةرؤةردعضارعمعز، مةغصعرعتعثنع تعلةيمعز، ظاخعر يانعدعغان جايعمعز سئنعث دةرضاهعثدذر
                                                 

 . ـ ظايةت286سىرة بةقةرة ) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
 453                                                                                              ـ سىرة بةقةرة2

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

نعث (آعشعنعث قعلغان ياخشعلعقع . اهللا هئحكعمنع تاقعتع يةتمةيدعغان ظعشقا تةآلعص قعلمايدذ. دةيدذ
  .  دئضةن ظايةت ظةمةلدعن قالدذردعظأزعضعدذر) نعث جازاسع مذ(ظأزعضعدذر، يامانلعقع ) ساؤابع

رنعث ظعش  ؤئتعلعص ظذالعشذنعث بعلةن ظذالرنعث دعللعرعدعكع نةرسعلةر هئساب ظئلعشتعن آةحىر     
  . هةرعكةتلعرعدعن هئساب ظئلعنعدعغان بولدع

هةدعس ظالعملعرع ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت          
اهللا مةن  ظىممعتعم دعلعغا آةحكةن نةرسعنع سأزلعمعسعال ياآع ظذنع ظةمةلعيةتتة قعلمعسعال         «: قعلعدذ

  . »ؤاتعدذعآةحىر) ظذالردعن(ظىحىن ظذنع 
 ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع     ،مذسلعمؤة  ظعمام بذخارع   

اهللا صةرعشتعلةرضة، بةندةم بعر يامان ظعشقا نعيةت قعلغان بولسا، ظذنع يازماثالر،               «: رعؤايةت قعلعدذ 
ظةضةر ظذ بةندةم بعر     . ئزعثالر ظةضةر بةندةم ظذ يامان ظعشنع قعلغان بولسا، ظذنعثغا بعرال يامانلعق ي           

زعثالر       علعق يئ رال ياخش ذنعثغا بع ا، ظ ان بولس ذنع قعلمعغ ةت قعلعص ظ ذ  . ياخشع ظعشنع نعي ةر ظ ظةض
  . »ياخشع ظعشنع قعلسا ظذنع ظون قعلعص يئزعثالر دئدع

 * * * * * * *  
 z tΒ# u ãΑθ ß™§9$# !$yϑ Î/ tΑ Í“Ρé& Ïµ ø‹s9Î)  ÏΒ  Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 4 <≅ä. z tΒ#u «!$$Î/  ÏµÏF s3Í×̄≈ n= tΒ uρ  Ïµ Î7çFä.uρ Ï&Í#ß™â‘ uρ 

Ÿω ä−Íh xçΡ š÷ t/ 7‰xmr&  ÏiΒ  Ï&Í#ß™•‘ 4 (#θ ä9$s% uρ $ uΖ÷èÏϑ y™ $sΨ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ# uøäî $sΨ−/ u‘ y7 ø‹s9 Î)uρ ãÅÁyϑø9 $# ∩⊄∇∈∪ Ÿω 
ß# Ïk= s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $ yγ yèó™ãρ 4 $ yγ s9 $tΒ ôMt6|¡x. $ pκö n= tãuρ $ tΒ ôMt6|¡tFø.$# 3 $ sΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠ Å¡°Σ ÷ρr& $ tΡù' sÜ÷zr& 

4 $sΨ −/u‘ Ÿω uρ ö≅Ïϑ óss? !$uΖøŠ n= tã #X ô¹Î) $yϑ x. …çµ tFù= yϑxm ’n? tã šÏ% ©! $# ÏΒ $ uΖÏ= ö6s% 4 $uΖ −/u‘ Ÿω uρ $ sΨù= Ïdϑysè? $tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $sΨ s9 

 Ïµ Î/ ( ß# ôã$# uρ $̈Ψ tã ö Ïøî$# uρ $sΨ s9 !$ uΖôϑxmö‘ $#uρ 4 |MΡr& $ uΖ9 s9öθ tΒ $tΡö ÝÁΡ$$sù ’ n? tã ÏΘöθ s)ø9$# šÍÏ≈x6 ø9$# ∩⊄∇∉∪   
ةلتىردع،  ان آ ا ظعم ان آعتابق ل قعلعنغ ذنعثغا نازع عدعن ظ ارع تةرعص ةيغةمبةر صةرؤةردعض ص

تابلعرعغا ؤة مأمعنلةرمذ ظعمان آةلتىردع، ظذالرنعث هةممعسع اهللا غا ؤة اهللا نعث صةرعشتعلعرعضة، آع
اهللا نعث صةيغةمبةرلعرعنعث هئحبعرعنع ظايرعؤةتمةيمعز «) ظذالر. (صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان آةلتىردع

بعز «: ظذالر. دةيدذ» )يةنع ظذالرنعث بةزعسعضة ظعمان ظئيتعص، بةزعسعضة ظعمان ظئيتماي قالمايمعز(
ضارعمعز، مةغصعرعتعثنع تعلةيمعز، ظعتاظةت قعلدذق، صةرؤةردع) ظةمرعثضة(ظاثلعدذق ؤة ) دةؤعتعثنع(

اهللا هئحكعمنع تاقعتع يةتمةيدعغان ظعشقا . 285ذدةيد» رظاخعر يانعدعغان جايعمعز سئنعث دةرضاهعثدذ
) نعث جازاسعمذ(ظأزعضعدذر، يامانلعقع ) نعث ساؤابع(آعشعنعث قعلغان ياخشعلعقع . تةآلعص قعلمايدذ

يةنع بعز ظذنتذش (ضةر بعز ظذنتذساق ياآع خاتاالشساق ظة! صةرؤةردعضارعمعز«) ظذالر. (ظأزعضعدذر
اق  ذق ظورذنلعيالمعس ةمرعثنع تول ةؤةبعدعن ظ ةؤةنلعك س اآع س ارتمعغعن )ي ا ت ع جازاغ . ، بعزن

بعزدعن ظعلضعرعكعلةرضة يىآلعضعنعثضة ظوخشاش، بعزضة ظئغعر يىك يىآلعمعضعن ! صةرؤةردعضارعمعز
آىحعمعز يةتمةيدعغان نةرسعنع ! ، صةرؤةردعضارعمعز)عغعنيةنع بعزنع قعيعن ظعشالرغا تةآلعص قعلم(

بعزضة ظارتمعغعن، بعزنع آةحىرضعن، بعزضة مةغصعرةت قعلغعن، بعزضة رةهعم قعلغعن، سةن بعزنعث 
  . 286دةيدذ» ظعضعمعزسةن، آاصعر قةؤمضة قارشع بعزضة ياردةم بةرضعن
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  !سذنقعل ظايةت بعلةن مةنصةظةت اهللا بعزضة بذ ظعككع
  ظعككع ظذلذغ ظايةتنعث ظارتذقحعلعقعغا ظاالقعدار هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعدابذ 

ظذد    ذخارع، ظةبذمةس ام ب ذدعن  ظعم ذ ظةنه داق     رةزعيةلاله االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
آئحعدة سىرة بةقةرةنعث ظاخعردعكع ظعككع ظايةتنع ظوقذسا       آعمكع، «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 

  . »يئتةرلعكتذر) يةت ظذنعثغاظعككع ظا(ظذ 
اهللا تاظاال  : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظعمام مذسلعم، ظابدذلاله  

مةآكعدعن صةلةستعندعكع بةيتذلمذقةددةسكة بعر آئحعدة ظئلعص آئلعص،         (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع   
ةردعن ظاسمانغا آأتىرضةن ندعن ظىستعضة ظأرلعضةن نةرسعنعث هةممعسع  ظعسرا آئحعسع زئمع) شذ ي

يئتعص حعقعص ظذنعثدعن خالعغاننع تذتذص قالعدعغان، ظذنعث ظىستعدعن حىشكةن نةرسة ظذنعث قئشعغا 
سعدرةتذلمذنتةهانع ) ظذ(يئتعص آةلسة، ظذنعثدعن خالعغاننع تذتذص قالعدعغان ظالتعنحع ظاسماندعكع 

ذرع( ةرنعث صةرؤةردعضارعنعث ن دا ق) ظالةمل لعغان حاغ أردع(اص ة)1()آ ان قعلعن دئضةن ظايةتت ان  باي غ
ئدرةتذلمذنتاها    ان، س دعن بولغ ذقع ظالتذن عغا (يوص ث قئش ةن دةرةخنع دع) دئض ةيغةمبةر . يةتكىزىل ص

ث ظعحع          ايعتع ؤة ظىممعتعنع ع ظ ذ ظعكك ةرةنعث ب ىرة بةق از، س ةش ؤاخ نام االمغا ب ن اهللا دعظةلةيهعسس
ئرعك آةلتى  ا ش ةي رتاظاالغ ذناهعنعث آةحىر  م ةن آعشعنعث ض ألىص آةتك ىح ظعش   ىلىظ ارةت ظ دعن ظعب ش

  . بئرعلدع
ذمانعث        ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةندة ظعبن ةزعلعتعنع سأزلعض ةنعث ص ىرة فاتعه ث : س بعزنع

ار ذراتتع عظ االم ظولت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع   . معزدا ص ار ظع االم ب ل ظةلةيهعسس عدا جعبرعظع ذنعث قئش . ظ
ذق  اؤاز ظاثالندع ظذشتذمتذت ي تعن بعر ظ ذ «: ظاندعن جعبرعظعل آأزعنع ظاسمانغا تعكعص  . عرع تةرةص ب

ظذ ظعشعكتعن بعر صةرعشتة     . دئدع » بذنعثدعن بذرذن ظئحعلعص باقمعغان ظاسماننعث بعر ظعشعكعدذر       
تع ئلعص   . حىش عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ة   «: ظان عرعكع صةيغةمبةرض ةندعن ظعلض س

الغعن   بئرعلمعض ارةت ظ ذش بئش ةن خ ذر بعل ع ن ةن ظعكك اثعال بئرعلض ةقةت س ذر (ةن، ص ع ن ذ ظعكك ظ
عمذ ةرص        ) بولس ر ه ةتتعن بع ع ظاي ذ ظعكك دذر، ظ اخعرقع ظايةتلعرع ةرةنعث ظ ىرة بةق ة ؤة س ىرة فاتعه س

  . دئضةنلعكع سىرة فاتعهةدة بايان قعلعنغان ظعدع.  دئدع»ظوقذساث تعلعضعنعثضة ظئرعشعسةن
  توغرعسعدا ايةتنعث مةنعسع بذ ظعككع ظ

دع  داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ عدعن خ ث : اهللا هةممعس ا ؤة اهللا نع ع اهللا غ ذالرنعث هةممعس ظ
ةلتىردع  ان آ ة ظعم ا ؤة صةيغةمبةرلعرعض ة، آعتابلعرعغ ذالر. (صةرعشتعلعرعض ث «) ظ اهللا نع

 ظئيتعص، بةزعسعضة يةنع ظذالرنعث بةزعسعضة ظعمان(صةيغةمبةرلعرعنعث هئحبعرعنع ظايرعؤةتمةيمعز 
ايمعز  اي قالم ان ظئيتم دذ» )ظعم ذز دةي ر، يالغ ةر، اهللا تاظاالنعث بع ذنعثغا  ظعكةنلعكعضة  مأمعنل ظ

ة  ذق(هةمم ث      ) الرنعثاتمةخل ق زاتنع ة اليع قا ظعبادةتك دعن باش ة، ظذنعث اجلعق ظعكةنلعكعض ظئهتعي
عنعدذ     ذقعغا ظعش ارنعث يوقل قا صةرؤةردعض دعن باش ذقعغا ؤة ظذنعث ة،   .يوقل ة صةيغةمبةرلةرض ذالر هةمم  ظ

عنعدذ   ا ظعش ان اهللا تاظاالنعث آعتابلعرعغ ةيغة. ظاسماندعن نازعل قعلعنغ ذالر ص ة مظ بةرلةرنعث بةزعسعض
دذ   عنع ظايرعؤةتمةي ذالرنعث ظارعس ةنمةي ظ ة ظعش عنعص ؤة بةزعسعض ئلعص  . ظعش عنعث ظ ةتتا هةممعس ه
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غان صةيغةمبةرلةرنعث ظةث ظاخعرقعسع بولغان    قعيامةت آىنعضعحة داؤاملعشعدع  ) شةرعظةتلعرع(آةلضةن  
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث شةرعظعتع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرغانغا قةدةر اهللا تاظاالنعث ظعزنع بعلةن           

دعن قالدذرذلمعسعمذ   ئلعص آةلضةن هأآمع بةزعسعنعثكعنع ظةمةل ذالرنعث بةزعسعنعث ظ دا (،ظ ) ظاخعرع
ةر  ةيغةمبةرلةرنعث هةممعسع مأمعنل ان    ص وغرا يولغ قذحع ؤة ت ول تاص وغرا ي تحعل، ت عدا راس نعث قارعش

  . باشلعغذحع آعشعلةر هئسابلعنعدذ
ةت قعلدذق ) ظةمرعثضة(ظاثلعدذق ؤة ) دةؤعتعثنع(بعز «: ظذالر دذ » ظعتاظ يةنع ظع     دةي

ت  ظعبادة– بعز سئنعث سأزىثنع ظاثلعدذق، ظذنع حىشةندذق ؤة ظذنعث بويعحة ظةمةل !صةرؤةردعضارعمعز
  . قعلدذق
 صةرؤةردعضارعمعز، مةغصعرعتعثنع تعلةيمعز       بعزنعث  (يةنع ظع صةرؤةردعضارعمعز بعز سئنعث

  . رةهعم قعلعشعثنع سورايمعز) بعزضة(ؤئتعشعثنع ؤة ىآةحىر) ضذناهلعرعمعزنع
 دذ ةآلعص قعلماي دعغان ظعشقا ت اقعتع يةتمةي  يةنع اهللا تاظاال بعر آعشعنع     اهللا هئحكعمنع ت
بذ اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتلعرعغا بولغان مئهرعبانلعقع،          . ىحع يةتمةيدعغان ظعشقا بذيرذمايدذ    ظذنعث آ 

ذالرغا قعلغان ياخشعلعقعدذر ة. رةهمعتع ؤة ظ ذ ظاي دعكع ساهابعالرنع قب ذنعث ظالدع : ةتكةنتعؤعرقوت ظ
 ن اهللا سعلةردعن ىحىثالر، مةيلع يوشذرذثالر، ظذنعث ظمةيلع ظاشكارا قعلع) يامانلعقنع(دعلعثالردعكع

 لئكعن  ،ظةضةر اهللا هئساب ظالسعمذ     . ؤةتتععتنعث هأآمعنع ظةمةلدعن قالدذر    دئضةن ظاية  هئساب ظالعدذ 
 ظذنع قايتذرذشقا قادعر بواللمايدعغان نةرسة ظىحىن ظذنع شعنعث دعلعدعكع ؤةسؤةسعضة ظوخشاشبعر آع

دذ دعن   . ظازابلعماي ذنع دعلع عغان ظ ة ظوخش دعكع ؤةسؤةسعض دعغان   دعلع ذمكعن بولماي  حعقعرعؤئتعشع م
دعن حعقعر  عنع دعل دذ عنةرس كة بذيرذماي ع. (ؤئتعش أرىش   ) دعلالردعك ان آ علةرنع يام ذزذق ؤةسؤةس ب

  . ظعماننعث تةلعؤعدذر
 علعقع ان ياخش عنعث قعلغ اؤابع(آعش ث س عدذر) نع انلعقع يا. ظأزعض عمذ(م ث جازاس ) نع

سالغان ظعشالرنعث قاتارعغا آعرضةن     و بذيرذلغان ؤة ت )ؤة يامان ظعشالر  ياخشع  ( يةنع بذ    ظأزعضعدذر
م   ع الزع دعن   . بولذش دعلعرعنع ظأزع دعن اهللا بةن ةتلعرعنع (ظان ذالرنعث   ) هاج ذيرذدع ؤة ظ كة ب تعلةش

  . هاجةتلعرعنع هةقعقةتةن ظعجابةت قعلعدعغانلعقعغا آئصعل بولدع
اآع !صةرؤةردعضارعمعز «: اهللا ظذالرنع مذنداق دةص تعلةشكة بذيرذدع     ةر بعز ظذنتذساق ي  ظةض

، )يةنع بعز ظذنتذش ياآع سةؤةنلعك سةؤةبعدعن ظةمرعثنع تولذق ظورذنلعيالمعساق (خاتاالشساق 
 ياآع ظذنتذص قئلعص    رزنع ظذنتذص قئلعص قعلماي قالسا    يةنع بعز بعر صة»بعزنع جازاغا تارتمعغعن 

وغ   ذنعث ت ر ظعشتا ظ اآع بعز بع تعص بعر هارام ظعشنع قعلعص سالساق ي ا آئ عنع بعلمةي خات را تةرعص
  . قالساق، بعزنع جازاغا تارتمعغعن

دا ةندة اهللا  ،يذقعرع ذنداق تعلعض ةر مذش عدة مأمعنل ان هةدعس ةت قعلغ لعمنعث رعؤاي ام مذس  ظعم
ث ة«: تاظاالنع ذلهةظ دع  »، ماق ان قعلعن ةنلعكع باي ذمانعث  .  دئض ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

ان  »شةآسعز شذنداق قعلدعم«:  تعلعضةندة اهللا تاظاالنعث  هةدعسعدة مأمعنلةر شذنداق    دئضةنلعكع باي
 . قعلعندع
ارعمعز ىك ! صةرؤةردعض ر ي ة ظئغع اش، بعزض ة ظوخش ة يىآلعضعنعثض زدعن ظعلضعرعكعلةرض بع

 يةنع سةن صةيغةمبعرعث مذهةممةد       )يةنع بعزنع قعيعن ظعشالرغا تةآلعص قعلمعغعن (يىآلعمعضعن 
ةؤةتتعث ظةلةيهعسساالمنع ظ ةن ظ ن بعل ع  . اسان ؤة يةثضعل دع دا بعزن ةن ظةؤةتكةن دعن ذنعث بعل سةن ظ
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ن    ةآلعص قعلمعغع الرغا ت يعن ظعش ةت      . قع دعن رعؤاي لعمنعث ظةبذهىرةيرع ام مذس دة ظعم ةت هةققع ذ ظاي ب
ةر شذنداق تعلعضةندة  ة«:  اهللا تاظاالنعث،قعلغان هةدعسعدة مأمعنل ذلهةظ ان » ، ماق دئضةنلعكع باي

  . قعلعندع
ث   عدة، اهللا تاظاالنع ان هةدعس ةت قعلغ االمدعن رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اس ص ع ظابب : ظعبن

بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق  .  دئضةنلعكع بايان قعلعندع »هةقعقةتةن شذنداق قعلدعم  «
  . »مةن هةق ؤة يةثضعل بعر دعن بعلةن ظةؤةتعلدعم«: دئدع
بعزنع آةحىرضعن. تمةيدعغان نةرسعنع بعزضة ظارتمعغعنآىحعمعز ية! صةرؤةردعضارعمعز يةنع 
ع اهللا دعغان ! ظ ةن بعلع عن    ،س ةمحعلعكعمعزنع آةحىرض الغان آ ص س ث قعلع عرةت .  بعزنع ة مةغص بعزض
العقتعن بعزنع            قعلغعن بعزنعث ظارعلعقعمعز بعلةن باشقا بةندعلعرعثنعث ظارعلعقعدا بولذص قالغان خات

عن ة رةهع . آةحىرض نبعزض ةن بعز     م قعلغع تا، س دعغان ظعش دعمعزدا آئلع ةنع ظال ا   ي ذق ظات ة ظذت ض
  . يةنة بعر ضذناه ظعشقا حىشىص قئلعشعمعزدعن بعزنع ساقلعغعنقعلعشعث بعلةن 

دع  داق دئ العمالر مذن ذثا ظ اج  : ش ة موهت ىح نةرسعض داق ظ ع مذن الغان آعش ص س ذناه قعلع . ض
 ظذنعث ضذناهعنع     ااهللا بةندعلعرعنعث ظارعسعد    : ككعنحع ظع. اهللا تاظاالنعث ظذنع آةحىرىشعضة     : بعرعنحع

 يةنة ظذنعثدعن حوثراق ضذناهقا     نعظذ: ظىحعنحع. يئصعص، ظذالرنعث ظارعسعدا ظذنع رةسؤا قعلماسلعقعغا     
  . ا موهتاجدذرعشعغحىشىص قئلعشتعن ساقل
ان قعلعنعص ظأتتع    »، ماقذلهةظة« اهللا تاظاالنعث    ،باشتعكع هةدعستة   يةنة بعر   . دئضةنلعكع باي
  .  دئضةنلعكع بايان قعلعندع»هةقعقةتةن شذنداق قعلدعم«: هةدعستة اهللا تاظاالنعث

 ةن ث ظعضعمعزس ةن بعزنع ةؤةآكىل        س اثعال ت ز س اردةمحعمعز، بع عمعز، ي ث ظعض ةن بعزنع س
ايعنعمعز ؤة سةندعن باشقا آىح         قذؤؤةت ظعضعسع   ـ قعلعمعز، سةندعنال ياردةم تةلةص قعلعمعز، ساثعال ت

  . يوق
»دةيدذ» آاصعر قةؤمضة قارشع بعزضة ياردةم بةرضعن بارلعقعثغا - يةنع دعنعثغا، بعرلعك 

ادةت قعلغان ؤة ساثا شئرعك       ،)ظعمان ظئيتمعغان   (ؤة صةيغةمبعرعثضة تانغان     سةندعن باشقعسعغا ظعب
اردةم قعلغ      ا   ظاخعرةتتة بعزضة ياخش   ـ ن ؤة دذنيا    ع آةلتىرضةن آاصعرالرغا قارشع بعزضة ي اقعؤةت ظات ع ظ

يةنة بعر هةدعستة مذنداق     . دئدع » ، ماقذل هةظة «: هةدعستة مذنداق دةص آةلدع، اهللا تاظاال   . قعلغعن
  .  دئدع»شةآسعز شذنداق قعلعمةن«: دةص آةلدع، اهللا تاظاال

مذظاز رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ   : ظعبنع جةرعر، ظةبذظعسهاقنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
  .  دةيتتعظامعن دةص تىضةتسة دةيدذ» آاصعر قةؤمضة قارشع بعزضة ياردةم بةرضعن«ن سىرعدع

  . بارلعق هةمدذسانا اهللا تاظاالغا خاستذر. سعرع تىضعدعشذنعث بعلةن سىرة بةقةرةنعث تةص
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  سىرة ظال ظعمراننعث مةدعنعدة حىشكةنلعكع توغرعسعدا
عمعز   دة حىشكةن دئيعش ىرعنع مةدعنع ذ س ةؤةبدعكعب ذآع س ىرعنعث بئشعدعن  ، ش ذ س اآع ب   ـ     83 ت

 بعز بذ سىرة    . حىشكةن هةققعدة  لةرظةلحع  يعلع نةجران قةبعلعسعدعن آةلضةن ـ 9رعيةنعث ع هعجة،ظايةتكعح
ان قعلعص ظأت        لعرع سأزلةنضةن   بعلةن سىرة بةقةرةنعث صةزعلةت    ةرةنعث بئشعدا باي كةن  هةدعسلةرنع سىرة بةق

  . ظعدذق

ijk  

 $Ο !9# ∩⊇∪ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ ‘y⇔ ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9 $# ∩⊄∪ tΑ ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑ Ïj9 t ÷t/ 

Ïµ÷ƒ y‰ tƒ tΑ u“Ρr& uρ sπ1 u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ ∩⊂∪ ÏΒ ã≅ ö7 s% “ Y‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 tΑ u“Ρ r&uρ tβ$s% ö à ø9$# 3 ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#ρã x x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ 

«! $# óΟßγ s9 Ò># x‹ tã Ó‰ƒÏ‰x© 3 ª!$# uρ Ö“ƒÍ• tã ρèŒ BΘ$ s)ÏFΡ $# ∩⊆∪   
  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ةلعف، الم، معم  ذد . 1ظ قا هئح مةب ذر، اهللا ) بةرهةق(اهللا دعن باش ذر) هةمعشة(يوقت ، تعرعكت
دذر  دارة قعلعص تذرغذحع ذقاتنع ظع ةدظع م (. 2مةخل ابالرنع تةستعق !)ذهةمم دعن ظعلضعرعكع آعت ظأزع

ابنع  ةق آعت ذحع ه ذرظاننع(قعلغ ةنع ق دع ) اهللا) (ي ل قعل اثا نازع ول  .س ة ي عرع، آعشعلةرض ظعلض
اتعلنع ظايرعغذحع . 3آأرسةتكىحع قعلعص تةؤرات بعلةن ظعنجعلنع نازعل قعلغان ظعدع  ةن ب هةق بعل

ةتلعرعنع ظعنكار  شىبهعسعزآع، اهللا . نازعل قعلدع) يةنع بارلعق ساماؤع آعتابالرنع (آعتابنع  نعث ظاي
  .4جازالعغذحعدذر) يامانالرنع(قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ، اهللا غالعبتذر، ) ظاخعرةتتة(قعلغانالر 
 ظةلعف، الم، معم   ةت لعرع     بذ ظاي ةرةنعث    تعكع ظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعصبة هةرص  هةققعدة سىرة بةق

  . أتكةن ظعدذقبئشعدا سأزلةص ظ
 ر ئح  بع قا ه ن باش الهاهللا دع ذر، اهللا ظع ة( يوقت ذر، ) هةمعش ةممعتعرعكت ص  ه دارة قعلع نع ظع

دذر م،  ؤة ))1تذرغذحع ةلعف، الم، مع ذد ظ قا هئح مةب ن باش ذر، اهللا ) بةرهةق(اهللا دع ) هةمعشة(يوقت
 لةر بعلةنقعدة آةلضةن هةدعس دئضةن ظعككع ظايةت هةقرتعرعكتذر، مةخلذقاتنع ظعدارة قعلعص تذرغذحعدذ

دا     دة يذقعرع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةنب مع    ةظاي«  ظأتك ا ظعس ث آاتت عدعكع اهللا تاظاالنع تذلكذرس
  . معدا توختالغان ظعدذقئ دئضةن ت»توغرعسعدا

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع255سىرة بةقةرة ) 1(

    ظايةت200        سىرة ظال ظعمران    مةدعنعدة نازعل بولغان  
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) ةد ع مذهةمم ابنع  !)ظ ةق آعت ذحع ه تعق قعلغ ابالرنع تةس عرعكع آعت دعن ظعلض ةنع (ظأزع ي
نع  آةرعمشةك يوق قذرظانهئحقانداق اهللا ساثا !  يةنع ظع مذهةممةد نازعل قعلدعساثا) اهللا) (قذرظاننع

ارقعلعق حىشىرضةندذر          . نازعل قعلدع  صةرعشتعلةرنعث  . قذرظان آةرعمنع اهللا تاظاال ظأزعنعث هةقعقعي بعلعمع ظ
  . اهللا ضذؤاهلعق بئرعشكة يئتةرلعكتذر. ضذؤاهحعدذر) ظذنعثغا(هةممعسع 
كع آعتابالرنع تةستعق قعلغذحع هةق آعتابنعظأزعدعن ظعلضعرع يةنع صةيغةمبةرلةرضة ظاسماندعن 

قذرظاننع تةستعقالص ؤة ظذنعث     بئرعص،    نعخةؤةرلعرع  آةرعمنعث    ظعلضعرعكع آعتابالر قذرظان   ازعل قعلعنغان ن
ذرذنقع صةيغةمبةرلةرضة حىشىرىلضةن آعتابالرنع تة          ستعقالص  بعلةن خذش بئشارةت بئرعص آةلدع، قذرظانمذ ب

دع ذغ    . آةل ع ظذل ص ظةؤةتعش ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ةد ظةلةيهعسس ث مذهةمم ذرظان اهللا تاظاالنع ع، ق حىنك
ابالردا ظالدعن بئرعلضةن خذش بئشارةتكة تامامةن ظذيغذن               قذرظاننع ظذنعثغا حىشىرىشع، ظعلضعرعكع آعت

  . لدعآةهالدا بولغان 
 ةؤرات بعل ص ت ةتكىحع قعلع ول آأرس ة ي د آعشعلةرض ان ظع ل قعلغ ع نازع ةنع عةن ظعنجعلن  ي

ةؤرات« االمغا  » ت ران ظةلةيهعسس ع ظعم ا ظعبن ل «،مذس ا » ظعنجع ةن  ظعس االمغا حىشىرىلض ظةلةيهعسس
ذص ذالر،بول ا ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا    ب ةن ظعس ا ظةلةيهعسساالم بعل ذرذن مذس دعن ب ذالرنعث قذرظان  ظ

  .  قعلعنغان ظعدعول آأرسةتكىحع قعلعص نازعلظىممةتلعرعضة ي
 نازعل قعلدع) يةنع بارلعق ساماؤع آعتابالرنع(هةق بعلةن باتعلنع ظايرعغذحع آعتابنع يةنع 

ارقعلعق توغرا يول      قذرظان اهللا تاظاال ظذنعثدا آةلتىرضةن هأججةت، ظوحذق ظاالمةتلةر ؤة آةسكعن صاآعتالر ظ
ارعلعقعنع ظايرعغذحعدذر ؤة      نع، هةق بعلةن ناهةقنع، ظازغذنلذق    عبعلةن ظازغذنلذق يول   ةتنعث ظ  بعلةن هعداي

  . ظوحذق بايان قعلعص بةرضىحعدذر
 ة (شىبهعسعزآع، اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغانالر ا دذحار ) ظاخعرةتت اتتعق ظازابق ق

 تاندع ؤة  عند يةنع آاصعرالر اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرع       جازالعغذحعدذر) يامانالرنع(بولعدذ، اهللا غالعبتذر، 
دع  ار قعل عز ظعنك ذنع ظورذنس دذ   . ظ ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق عرالر ق ع آاص ةت آىن أآىمرانلعقع . قعيام اهللا ه

ذر  ا زاتت عدعن       . آاتت ان آعش علعق قعلغ ة قارش ذنعث صةيغةمبةرلعرعض ةن ؤة ظ ة ظعشةنمعض ذنعث ظايةتلعرعض ظ
  . ظعنتعقام ظالغذحعدذر

 * * * * * * *  
 ¨β Î) ©! $# Ÿω 4‘x øƒ s† Ïµ ø‹n= tã Öó x« ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ∩∈∪ uθ èδ “ Ï% ©!$# óΟ à2â‘ Ècθ |Áãƒ ’ Îû 

ÏΘ% tnö‘ F{$# y# ø‹ x. â !$t± o„ 4 Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠ Å3ysø9 $# ∩∉∪   
عي ظةمةس  شىبهعسعزآع،  ا مةخص دعكع هئح نةرسة اهللا تاظاالغ ذ سعلةرنع  .5ظاسمان ؤة زئمعن ظ

ظذنعثدعن . ظأزع خالعغان شةآعلضة آعرضىزعدذ )يةنع ظاناثالرنعث قورسعقعدعكع حئغعثالردا(ححعدانالردا بة
  . 6اهللا تاظاالغالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر. يوقتذر) بةرهةق(باشقا هئح مةبذد 

ث اهللا  ة هئح   ظأزعنع دعغانلعقعنع ؤة ظأزعض ةيعبلعرعنع بعٍلع ث غ مان ؤة زئمعننع عنعث  ظاس داق نةرس قان
لعكعنع،   ع ظةمةس ان قعلعمةخص دذباي داق دةي دانالردا : ص مذن علةرنع بةححع ذ س ث (ظ ةنع ظاناثالرنع ي

 يةنع اهللا تاظاال سعلةرنع ظاناثالرنعث باال ظأزع خالعغان شةآعلضة آعرضىزعدذ )قورسعقعدعكع حئغعثالردا
ةختلعك قعلع   ياتقذلعرعدا ظوغذل ياآع قعز، حعرايلعق ياآع سةت، بةختسع  اآع ب ، ظأزع خالعغان بويعحة    صز ي

  . يارعتعدذ
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 لعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذراهللا غا. يوقتذر) بةرهةق(ظذنعثدعن باشقا هئح مةبذد 
ةنع  ارلعق نةرسعلةرنع ي ذحع اهللاب ذر  ،ياراتق ذنعث هئح شئرعكع يوقت ذر، ظ أزع يالغذزال ظعبادةتكة اليعقت .  ظ

  . ة هأآىم قعلعش قاتارلعق بارلعق ظعشالر ظأزعضعال خاستذرآاتتعلعق، هئكمةت ؤ
بذ ظايةت مةريةم ظوغلع ظعسا ظةلةيهعسساالمنعثمذ باشقا آعشعلةرضة ظوخشاش يارعتعلغان بعر بةندة             

اآعتتذر   ذق ص ة ظوح ع. ظعكةنلعكعض ةلتىردع    ،حىنك ىرةتكة آ ذدا س اال ياتق ذنع ب ان   .  اهللا ظ أزع خالعغ ذنع ظ ظ
اراتتع ة ي تعظانالر ظ. بويعح االم خرعس ا ظةلةيهعسس ذن (عس ةنعتع بولس ث ل ذالرغا اهللا تاظاالنع ذمان ) !ظ ض

ة بعر هالغا       ) ظانعنعث قورسعقعدا   (ظذ  . قعلغاندةك ظعاله ظةمةس   ةدرعجعي ظأزضعرعص حوث    بعر هالدعن يةن ت
دذ             آئيعن  دعن  بولغان ة مذنداق دةي اهللا سعلةرنع  : تذغذلغان تذرسا ظذ قانداقمذ ظعاله بولسذن؟ اهللا بذ هةقت

ان،     (ظاناثالرنعث قارنعدا بعر هالةتتعن يةنة بعر هالةتكة تةرةققع قعلدذرذص           ة ق يةنع ظابعمةنع، ظاندعن لةخت
يةنع باالهةمراهعنعث صةردعسع، بةححعدان ؤة    (، ظىح قاراثغذلذق   )ظاندعن صارحة ضأش باسقذحلعرعغا بألىص    

  . )1(ظعحعدة يارعتعدذ) ظانعنعث قورسعقع
* * * * * * *   

 uθ èδ ü“ Ï% ©!$# tΑ u“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tG Å3 ø9$# ã yz é&uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $̈Β r' sù 

tÏ% ©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θè= è% Ô÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®KuŠsù $tΒ tµ t7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u !$tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ï ø9 $# u !$ tóÏG ö/ $# uρ  Ï&Í#ƒÍρù' s? 3 $tΒ uρ ãΝ n= ÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒÍρ ù' s? ωÎ) 

ª! $# 3 tβθã‚Å™ §̈9$# uρ ’Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθä9θà)tƒ $̈Ζ tΒ# u ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/ u‘ 3 $ tΒ uρ ãª. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# ∩∠∪ 

$ sΨ−/ u‘ Ÿω ùøÍ“ è? $sΨ t/θè= è% y‰ ÷èt/ øŒÎ) $sΨ oK÷ƒ y‰yδ ó= yδ uρ $ uΖ s9 ÏΒ y7Ρà$ ©! ºπ yϑ ôm u‘ 4 y7 ¯ΡÎ) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9$# ∩∇∪ !$ sΨ −/u‘ y7 ¯Ρ Î) 

ßìÏΒ$y_ Ä¨$̈Ψ9 $# 5Θöθ uŠÏ9 ω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù 4 χ Î) ©!$# Ÿω ß# Ï= ÷‚ãƒ yŠ$ yèŠÏϑ ø9 $# ∩∪  
ةنع (ظذنعثدا مةهكةم .نازعل قعلدع) يةنع قذرظاننع(ساثا آعتابنع ) اهللا(ظذ  !)ظع مذهةممةد ( ي

ذق ذ )مةنعسع ظوح ةر بارآع،ظ ث ظايةتل ذرظاننعث (الر آعتابنع ىتىن ق ةنع ص قا  )ي ة باش عدذر؛ يةن ظاساس
يةنع ضذمراهلعققا (دعللعرعدا ظةضرعلعك بار . ظايةتلةر باردذر)يةنع مةنعسع مذظةييةن ظةمةس(مذتةشابعه 

صعتنة قوزغاش ؤة ظأز رايع بويعحة مةنة بئرعش ظىحىن، مذتةشابعه ظايةتلةرضة ظةضعشعدذ  آعشعلةر) مايعل
) هةقعقعي(بذنداق ظايةتلةرنعث ). ذتةشابعه ظايةتلةرنع ظأز نةصسع خاهعشع بويعحة حىشةندىرعدذيةنع م(

دذ ةقةت اهللا بعلع عنع ص دذ .مةنعس قانالر ظئيتع دا توش ع «: ظعلعم ةندذق، هةممعس ذنعثغا ظعش ظ
ان  ل بولغ عدعن نازع ارعمعز تةرعص ذنع. (صةرؤةردعض عنعدذ  )ب علعرعال حىش ةقعل ظعض ةقةت ظ . 7ص

بعزنع هعدايةت قعلغعنعثدعن آئيعن دعللعرعمعزنع توغرا يولدعن بذرعؤةتمعضعن، بعزضة ! ةردعضارعمعزصةرؤ
ةن  عزآع، س لعغعن، شىبهعس ةت بئغعش اهعثدعن رةهم االرنع (دةرض ة ظات ذ ) بةندعلعرعثض بةآم

دة ! صةرؤةردعضارعمعز .8بئغعشلعغذحعسةن ةنع هئساب (شىبهعسعزآع، آئلعشع شةآسعز بولغان آىن ي
دة  ةت آىنع دعغان قعيام لعق ) ظئلعنع ة خعالص عزآع، اهللا ؤةدعسعض ةن، شىبهعس علةرنع توصلعغذحعس آعش

  . 9»قعلمايدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة زىمةر ) 1(
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ظايةتلةرنعث بايانع ( مذتةشابه) ؤة مةنعلعرع مذظةييةن بولمعغان( مذهكةم)مةنعلعرع ظوحذق 
  توغرعسعدا

ة  (اهللا  ذ ظايةتت ان     ) ب ةس بولمعغ عنعش ت دة حىش ذرظاننعث ظعحع ةن ،ق ذق   م ةم (علعرع ظوح ) مذهك
 آأص ساندعكع آعشعلةرضة    .نعث بارلعقعنع ؤة بذ ظايةتلةرنعث ظاساسع ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ         ظايةتلةر

ةن        ة بعر تىرلىك مةنعسع مذظةيي از ساندعكع آعشعلةرضة مةنعسعنع حىشعنعش تةس بولعدعغان يةن اآع ظ ي
ان  اعبه(بولمعغ ار ) مذتةش ةر ب ع ظو . ظايةتل ع مةنعس ان  آعمك ذق بولغ ةم(ح ع  )1()مذهك ةرنع مةنعس  ظايةتل

ةن بولمعغان  ةن بولمعغان  لةرضظايةت) مذتةشابعه(مذظةيي ) مذتةشابعه(ة هأآىمران قعلص، مةنعسع مذظةيي
اراص حىشةنسة توغرا     ) مذهكةم (ظايةتلةرنعث مةنعسعنع حىشعنعشتة مةنعسع ظوحذق بولغان           ظايةتلةرضة ق

  . معسا خاتالعشعص قالعدذظةضةر ظذنداق قعل. قعلغان بولعدذ
دذ    ذالر آعتابنعث : شذثا اهللا مذنداق دةي ذرظاننعث (ظ ىتىن ق ةنع ص ةنع مةنعسع  ظاساسعدذر  )ي  ي

دا تاي         )مذهكةم (ظوحذق بولغان  ةر، باشقا ظايةتلةرنعث مةنعسعنع حىشعنعش قعيعن بولغان نعدعغان  ع ظايةتل
  . قذرظاننعث ظاساسعدذر

    اردذر   )نعسع مذظةييةن ظةمةس  يةنع مة (يةنة باشقا مذتةشابعه ةر ب ةنع مةنعسع مذظةييةن    ظايةتل  ي
ذن        عمذ ظذيغ ةرنعث مةنعلعرعض ان ظايةتل ذق بولغ ع ظوح ةنعلعرع مةنعس دعغان م ةتنعث ظذقتذرع ان ظاي بولمعغ

دذ دعغان . (آئلع ةت ظذقتذرع تعن  ) ظاي ةتتعن بولماس ةت جةه ار (مةقس ةتتعكع ب ذ  )ظاي أز ؤة ظ ام س ، خ
دذ  سأزلةرنعث بعرسع يةن ذ ظذقتذرع قا مةنعنعم ةتتعن باش اغلعنعش جةه ةن ب ةت،  . ة بعرسع بعل ذ ظاي شذثا ب

ان  ةن بولمعغ ع مذظةيي ابعه(مةنعس دذ ) مذتةش ةت دةص ظاتعلع ان ظاي ةس بولغ عنعش ت ةنع حىش ع . ي مةنعس
ذق  ةم (ظوح ذنعث        ) مذهك ذحع، ظ دعن قالدذرغ أآمعنع ظةمةل ةتلعرعنعث ه قا ظاي ذرظاننعث باش ةر ق ظايةتل
دعك اي ظعحع ةرنع، جعن ارام نةرسعلةرنع، هأآىمل االل، ه ةرز  عع ه ازاالرنع ؤة ص ان ج أآىم حعقارغ  ظعشالرغا ه

  .  ؤة ظةمةل قعلعشقا بذيرذلغان ظايةتلةردذرع بايان قعلعص آةلضةن ظعشعنعشكةظعبادةتلةرن
دذرذلغان، ظعلضعرع     ) مذتةشابعه(مةنعسع مذظةييةن بولمعغان  ئيعن  آـ ظايةتلةر هأآمع ظةمةلدعن قال

  . الر ظىحىن آةلضةن، ظذنعثغا ظعشعنعشكة بذيرذلغان لئكعن ظةمةل قعلعنمايدعغان ظايةتلةردذرلمعسا
 ظايةتلةر بار )يةنع مةنعسع ظوحذق(ظذنعثدا مةهكةم  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة، مذهةممةد

دذ          اهللا تاظاالنعث هأججةت   بذ ظايةتلةردة     مةنعسع ظوحذق بولغان       : ظعبنع ظعسهاق ظعبنع يةسار مذنداق دةي
ذ         ذص، ب ان بول ان قعلعنغ الر باي اتوغرا ظعش ع ؤة ن العقالردعن ساقلعنعش ةرنعث خات اآعتلعرع، بةندعل ص

دذ     كة بولماي عدعن ظأزضةرتعؤئتعش لعدعكع مةنعس ةرنع ظةس ابعه    . ظايةتل ان مذتةش ةن بولمعغ ع مذظةيي مةنعس
عنعص   ة ظعش ذنع  ،ظايةتلةرض دعغان دةرع  ( ظ عص آةتمةي دة خاتالعش دذ    ) جع ا بولع ة ظئيتس ةرتعص مةن اهللا . ظأزض

ةرنعث         ان ظايةتل ةن بولمعغ ع مذظةيي ذالرنع مةنعس عنعغاندةك ظ الردا س ارام ظعش االل ؤة ه دعلعرعنع ه بةن
  . مةنعلعرعضة توغرا مةنعنع بئرعش ؤة بةرمةسلعك مةسعلعسع ظىستعدة سعنعدع

دذ      ار : شذثا اهللا مذنداق دةي رعلعك ب دا ظةض ةنع (دعللعرع عتنة  آعشعلةر ) ضذمراهلعققا مايعل ي ص
ة ظةضعشعدذ  ة بئرعش ظىحىن، مذتةشابعه ظايةتلةرض ةنع مذتةشابعه (قوزغاش ؤة ظأز رايع بويعحة مةن ي

ةنع  )ظايةتلةرنع ظأز نةصسع خاهعشع بويعحة حىشةندىرعدذ  دا ( ي ظازغذنلذق ؤة توغرا يولدعن    ) دعللعرع
                                                 

ةردعكع    : مذهكةم) 1( ةم ”بذ ي ةم ” ؤة   “مذهك اجعم             “مةهك العه ه ةم س ذنع مذهةمم ذص، ب ةص بول ر ض ةلعمعلعرع ظةسلعدة بع ةم ” آ ان “مةهك ذ   .  دةص قولالنغ ز ب بع
  .  دةص قولالندذق“مذهكةم”ا ظاساسةن يةردة ظةرةب تعلعنعث ظةسلع تةلةصصذزعغ
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تعش   ص آئ ا حعقع ا يولغ العخات ع  ظئهتعم ار آعش ة      ب ان مةنعض ةرتمةآحع بولغ أزع ظأزض أزلعرع ظ ام س لةر، خ
ع           دعغان مةنعس ذمكعن بولع ةرتكعلع م ىن ظأزض ةتلعرع ظىح ذزذق مةقس ث ب دعغان ؤة ظأزعنع ال آئلع ظئهتعم

ة ان مذظةيي ابعه(ن بولمعغ علعدذ رةظايةتل) مذتةش ة ظئس ان   . ض ذق بولغ ع ظوح ةمما مةنعس ةم(ظ ) مذهك
ةردة ةرنع ،ظايةتل ذالرنعث ظايةتل دذ   ظ ذمكعن بولماي ع م ىن ظأزضةرتعش ةتلعرع ظىح ان نعي ث يام . ظأزلعرعنع

ان   ذق بولغ ع ظوح ع، مةنعس ةم(حىنك ةر ) مذهك ىن (ظايةتل ةتلعرع ظىح ان نعي ث يام ) ظأزلعرعنع
ةردذر  ةرتةلمةيدعغان ظايةتل ة. ظأزض ة   ظةض ةرنع ظأزضةرتس ذ ظايةتل ذالر ب ذالرنعث   ،ر ظ ةر ظ ذ ظايةتل ا عزعي ب  نعغ

  . دذهأججةت بولذص قالع
 صعتنة قوزغاش ؤة ظأز رايع بويعحة  آعشعلةر) يةنع ضذمراهلعققا مايعل(دعللعرعدا ظةضرعلعك بار

خرعستعظانالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنعثمذ باشقعالرغا  مةنة بئرعش ظىحىن، مذتةشابعه ظايةتلةرضة ظةضعشعدذ
د    ةيغةمبةرلعرع ظعحع ث ص دة ؤة اهللا تاظاالنع ر بةن ان بع ةنلعكعنع  ظوخشاش يارعتعلغ ةيغةمبةر ظعك ر ص عكع بع

دعغان اهللا تاظاالنعث  ذ ظذقتذرع ا(ظ ةنع ظعس ع   ) (ي اآع ظعالهنعث ظوغل اله ي دةك ظع ذمان قعلغان ناساراالر ض
ةس دذر) ظةم ر بةندع كةن بع ة ظئرعش ةيغةمبةرلعك نئمعتعمعزض ةقةت ص ث )1( ص عزآع، اهللا تاظاالنع شىبهعس

الع    انعث معس دة ظعس عز ي (نةزعرع ذ ظاتعس انلعقتعنظ ث  )ارعتعلغ االمنعث  (ظادةمنع ادةم ظةلةيهعسس ةنع ظ ) ي
ايدذ العغا ظوخش ادةمنع اهللا  .معس ا(ظ عز - ظات اراتتع،) ظانعس راقتعن ي ذنعثغا تذص دعن ظ ذتقا «: ظان ؤذج

ذ  دة،- دئدع »آةل دع  ظ ةرلعك ظةمةس(ؤذجذتقا آةل  )2()ظعسانعث ظعشع ظادةمنعث ظعشعدعن ظةجةبلعن
 قذرظاندا ظعسا اهللا نعث روهع ؤة ظذنعث      نع قويذص، نعثدعن باشقا نذرغذنلعغان ظايةتلعرع   ظذ ؤةدئضةن ظايعتع   

 ، ظةسلعدة دعندا يوق   سةؤةبع بعلةن   ظازغذنلذقع  عكع دعللعرعد  ،مةريةمضة تاشلعغان سأزعدذر دئيعلدع دةص     
ىزعؤالغان  ا آعرض ةمما دعنغ لعرخظ ا ظعش دةك آأ عات ة توغرع كةن آعشعلةرض ة ظةضةش عتعصنع ظأزلعرعض  ،رس

  . ظذالرنع ظازدذرذش ظىحىن قذرظاننع صاآعت قعلعص آةلتىرعدذ
رايع بويعحة مةنة بئرعش ظىحىن، مذتةشابعه ظايةتلةرضة ظةضعشعدذ ظأز  يةنع ظذنع ظأزع خالعغان

  . مذتةشابعه ظايةتلةرضة ظةضعشعدذمةقسةتكة ظأزضةرتعش ظىحىن 
د   ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ةد، ظاظعش ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ، اق دئض ص

ظذنعثدا مةهكةم  .نازعل قعلدع) يةنع قذرظاننع(ساثا آعتابنع ) اهللا(ظذ  !)ظع مذهةممةد( ظةلةيهعسساالم
ظاساسعدذر؛ يةنة باشقا )يةنع صىتىن قذرظاننعث(ظذالر آعتابنعث  ظايةتلةر بارآع، )يةنع مةنعسع ظوحذق(

يةنع ضذمراهلعققا (دعللعرعدا ظةضرعلعك بار . ظايةتلةر باردذر )مذظةييةن ظةمةسيةنع مةنعسع (مذتةشابعه 
صعتنة قوزغاش ؤة ظأز رايع بويعحة مةنة بئرعش ظىحىن، مذتةشابعه ظايةتلةرضة ظةضعشعدذ  آعشعلةر) مايعل

) قعقعيهة(بذنداق ظايةتلةرنعث ). يةنع مذتةشابعه ظايةتلةرنع ظأز نةصسع خاهعشع بويعحة حىشةندىرعدذ(
ظذنعثغا ظعشةندذق، هةممعسع صةرؤةردعضارعمعز «: ظعلعمدا توشقانالر ظئيتعدذ.مةنعسعنع صةقةت اهللا بعلعدذ
ظةضةر « : دئضةن ظايةتنع ظوقذص»صةقةت ظةقعل ظعضعلعرعال حىشعنعدذ)بذنع. (تةرعصعدعن نازعل بولغان

ذرظان  دةق ةثلةر  جئدةل هةققع علةرنع آأرس كةن آعش ذالر اهللا ،لةش ة ( ظ ذ ظايةتت ةن   ) ب ص ظأتك ان قعلع باي
اقلعنعثالر   ذالردعن س علةر ظ علةردذر، س دع »آعش نع . دئ ذ هةدعس ام    ب ةنهادعن ظعم ذ ظ ة رةزعيةلاله ظاظعش

  . غانبذخارع، مذسلعم ؤة ظةبذداؤذد قاتارلعقالرمذ ظأزلعرعنعث آعتابلعرعدا رعؤايةت قعل

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59سىرة زذخرذف ) 1(
  .  ـ ظايةت59سىرة ظال ظعمران ) 2(
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ع صةقةت اهللا تاظاالنعثال مةنعسعن مةنعسع مذظةييةن بولمعغان ظايةتلةرنعث هةقعقعي
  بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

 مةنعسعنع صةقةت اهللا بعلعدذ) هةقعقعي(بذنداق ظايةتلةرنعث قذرظانشذناس ظالعمالر بذ ظايةتنعث 
دة توختاش دع آئرةآلعكعقايسع يئرع دة ظعختعالص قعلعشعص قال ةر. ( هةققع اهللا تاظاالنعث ظعسمعدا ) بةزعل

  . توختايمعز دئدع)  يةردة دئضةنلةلالهيةنع ظعل(
دذ      داق دةي ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ،     : ظعبن ل بولع أت خع ع ت ذرظاننعث مةنعس ق

عبعرعنحع ادةم حىش  : س داق ظ ةر قان ةناعه ةر : ظعككعنحعسع. نةلةيدعغان م أز ظةرةبل دعن  ظ دا بذنعث تعللعرع
لةت عرع ظعش لعنعص حىشىكةن سأزلظعلض ة ظاساس ع. )1(ةةننةلةيدعغان معآلعرعض دا : ظىحعنحعس ظعلعم

ةر حىشىنةلةيدعغان مةنا       ةقةت اهللا تاظاال    : تأتعنحعسع . آامالةتكة يةتكةنل نةلمةيدعغان عدعن باشقعسع حىش    ص
  .  بذ سأز ظاظعشة، ظذرؤة، ظةبذشةظسا، ظةبذنةهعك ؤة ظذالردعن باشقعالردعنمذ رعؤايةت قعلعندع.مةنا

دا توشقان : بةزعلةر اهللا تاظاالنعث   دذ ظعلعم ايمعز دئدع        الر ظئيتع عنحة    .  دئضةن سأزعدة توخت بذ آأص
ث          دعغان ظالعمالرنع ةتقعق قعلع لعنع ت ث ظةس اندعكع دعننع أص س دعغان ؤة آ عنع بعلع ذرظاننعث مةنعس ق

  . قذرظاندا مةنعسعنع حىشةنضعلع بولمايدعغان ظايةت يوقتذر دئدع: بذ ظالعمالر. سأزعدذر
ع ظةبذ هظعبن ةنلعكعنع     تعن ظعبند، مذجاهعنةجعي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب
دذ  ةت قعلع ةن حىش     : رعؤاي ع بعل ةقعقعي مةنعس ذرظاننعث ه ةن ق قانالرنعث  عم دا توش نعدعغان ظعلعم
   .قاتارعدعندذرمةن

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ذماغا  نعثهةدعس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع اهللا:  ظعبن دا  !ظ ذنع دعن  ظ
  . )2( دةص دذظا قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعندع،مةنعسعنع بعلدىرسةث) قذرظاننعث( ؤة ظذنعثغا ظالعم قعلساث
ظذنعثغا ظعشةندذق، هةممعسع صةرؤةردعضارعمعز تةرعصعدعن نازعل «: ظعلعمدا توشقانالر ظئيتعدذ
ان ة     »بولغ ان ظايةتلةرض ةن بولمعغ ع مذظةيي ذالر مةنعس ةنع ظ ةلتىرد (ي ان آ ذ ظايةتل )ذقظعم ةرنعث ، ب

ةق ع ه ةندذر . هةممعس عدعن حىشىرىلض ع اهللا تةرعص ع، هةممعس ةن  . حىنك عدعن حىشىرىلض اال تةرعص اهللا تاظ
  . نةرسة بعرع ـ بعرعضة قارمذ قارشع بولمايدذ
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذرظان     : اهللا تاظ ةر ق ىزمةمدذ؟ ظةض عكعر يىرض تعدة ص ذرظان ظىس ذالر ق ظ

عقالر ( ةن مذناص دةكمذشرعكالر بعل ذمان قعلغان ة،   )  ض ا، ظةلؤةتت ان بولس عدعن بولغ ةيرعنعث تةرعص ن غ اهللا دع
  . ))3ظذنعثدعن نذرغذن زعددعيةتلةرنع تاصقان بوالتتع

)ةقعل ظعضعلعرعال حىشعنعدذ  )بذنع ةقةت ظ ةآكذرلذق        ص ةقلع هذشع جايعدا ؤة توغرا تةص ةنع ظ  ي
  . تةصةآكذر قعالاليدذ) توغرا (نعدذ ؤةعتوغرا حىش) يةتلةرنعث مةنعلعرعنعظا(آعشعلةر 

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن ع يةزع ة ظعبن ذنزعر، نافعظ ع م ة  : ظعبن دا آامالةتك بعلعم
أؤة    أزعنع ت  نيةتكةن آعشع دئضةن، اهللا يولعدا آةمتةر بولغان ؤة اهللا تاظاالنعث رازعلعقعغا ظئرعشعش ظىحىن ظ

                                                 
ةين ) 1( أزلىآلةرنع حىش      عظ ةزع س دعكع ب ةر قذرظان دا ظةرةبل ة      ع زامان ان مةنعلعرعض ةرنعث قولالنغ ةرلعك قةبعلعل ئظعرالر ؤة ي ذرذنقع ش ىن ب  نش ظىح

  .ظاساسلعناتتع
  .بذ هةدعسلةردعن قذرظاننعث مةنعلعرعنع بعلةلةيدعغان بعلعمدا توشقانالرمذ بار دئضةنلعك حعقعدذ) 2(
  . ـ ظايةت82سىرة نعسا ) 3(
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أؤةن آعشعلةرنع صةس آأرمةيدعغان       . امةت قعلمايدعغان تذتقان، ظأزعدعن يذقعرع آعشعلةرضة خذش     ظأزعدعن ت
  . آعشعدذر

ةر ظأزلعرعنعث صةرؤةردعضارعغا      ع ! صةرؤةردعضارعمعز : ظاندعن اهللا، بعلعمدة آامالةتكة يةتكةنل بعزن
 دةص دذظا قعلعدعغانلعقعنع بايان هعدايةت قعلغعنعثدعن آئيعن دعللعرعمعزنع توغرا يولدعن بذرعؤةتمعضعن

دع ع . قعلع ةتنعث مةنعس ارعمعز : (ظاي ع صةرؤةردعض دعن      !) ظ يعن ظذنعث دعن آئ ةت قعلغان ع هعداي ةن بعزن س
بعزنع ظازدذرؤةتمعضعن، بعزنع قذرظاننعث ظعحعدعكع مةنعسع مذظةييةن بولمعغان ظايةتلةرضة ظةضعشعدعغان،         

ر  دا ظةض دا   عدعللعرع ىز يولعث ع ت ن ؤة بعزن اش قعلمعغع ة ظوخش ار آعشعلةرض دا  لعك ب وغرا دعنعث  ؤة ت
   .، دئضةنلعك بولعدذمذستةهكةم قعلغعن

بعزضة دةرضاهعثدعن رةهمةت بئغعشلعغعن رضاهعثدعن، بعزنعث دعللعرعمعز ةسئنعث دبعزضة  يةنع
  !تعثنع بئغعشلعغعنعمةهكةم تذرعدعغان ؤة بعزنعث ظعمانعمعزنع ؤة ظعشةنحعمعزنع ظاشذرعدعغان رةهم

 االرنع بةندعلع(شىبهعسعزآع، سةن ذ بئغعشلعغذحعسةن ) رعثضة ظات ةم ؤة  بةآم  ظعبنع ظةبذهات
ةلعمة ذ س ةرعر ظذمم ع ج االمنعث ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةنلعكعنع  رةزعيةلاله داق دئض مذن

دذ ةت قعلع ئنعث دعنعث  «: رعؤاي ع س ث دعلعمن ارعم، مئنع ذحع صةرؤةردعض ةرتعص تذرغ ع ظأزض ع دعلالرن ا دظ
بعزنع هعدايةت قعلغعنعثدعن آئيعن دعللعرعمعزنع ! صةرؤةردعضارعمعز دةص ظاندعن» !مذستةهكةم قعلغعن

ةن  عزآع، س لعغعن، شىبهعس ةت بئغعش اهعثدعن رةهم ة دةرض عن، بعزض دعن بذرعؤةتمعض وغرا يول ت
   . دئضةن ظايةتنع ظوقذدعبةآمذ بئغعشلعغذحعسةن) بةندعلعرعثضة ظاتاالرنع(

 دة شىبهعسعزآع، ! صةرؤةردعضارعمعز دعغان ( آئلعشع شةآسعز بولغان آىن ةنع هئساب ظئلعنع ي
يةنع  »آعشعلةرنع توصلعغذحعسةن، شىبهعسعزآع، اهللا ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ) قعيامةت آىنعدة

دا           شةآسعز سةن قعيامةت    ! ظع صةرؤةردعضارعمعز  : بعلعمدا آامالةتكة يةتكةن آعشعلةر ظأزلعرعنعث دذظالعرع
ذقاتلعرعث ع مةخل ة نع آىن ر يةرض ارا ظعختعالص بع ذالر ظأزظ ةن، ظ قانيعغعس أآىم  الش تعدة ه ة ظىس  نةرس

علعقع    ان ياخش ادعكع قعلغ ذنعث دذني ة ظ ر آعشعض ةر بع ةن ؤة ه اآع(حعقعرعس اراص ) ي ا ق يامانلعقعغ
   .، دةيدذجازا بئرعسةن) يامانلعقعغا(مذآاصات ) ياخشعلعقعغا(

 * * * * * * *  
 ¨β Î) šÏ% ©!$# (#ρã xx.  s9 z É_øóè? óΟ ßγ ÷Ψtã óΟßγ ä9 üθøΒ r& Iωuρ Ο èδ ß‰≈s9 ÷ρ r& z ÏiΒ «! $# $ Z↔ ø‹ x© ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ öΝ èδ ßŠθè% uρ 
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ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊇⊇∪  
ة دال  ئح نةرسعض ةن ه دا هةقعقةت ازابع ظالدع ث ظ العلعرع اهللا تاظاالنع اللعرع، ب ث م عرالر نع آاص

دذ ةنع  .بواللماي ذالر ي ذففارالر(ظ الع(. 10دوزاخنعث يئقعلغذسعدذر) آ ذففارالر نعث ه ذ آ عرظةؤن  )ب ص
ا ظوخشايدذ  ذالر بعزنعث .تةؤةلعرعنعث ؤة ظذالردعن ظعلضعرعكعلةرنعث هالعغ ةتلعرعمعزنع يالغانغا ظ  ظاي

  . 11نعث جازاسع قاتتعقتذر اهللاحعقاردع،ضذناهع تىصةيلعدعن اهللا ظذالرنع جازالعدع، 
  قعيامةت آىنع مال ـ دذنيا ؤة باال ـ حاقعلعرعنعث صايدا قعلمايدعغانلعقع توغرعسعدا
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اال  ع بولع    اهللا تاظ ث يئقعلغذس عرالرنعث دوزاخنع ع آاص ةت آىن ة قعيام ذ ظايةتت ةؤةر  ب دعن خ دعغانلعقع
دذ ع. بئرع ةت آىن ثقعيام ة    :  اهللا تاظاالنع ذالر لةنةتك دذ، ظ ايدا بةرمةي أزرعلعرع ص عرالرنعث ظ دة آاص ذ آىن ظ

  . دئضةن ظايعتعدة سىصةتلةنضةن آىندذر))1ظذحرايدذ، ظذالر ظاخعرةتنعث ظازابعغا دذحار بولعدذ
ال  قان م ادا تاص ذالرنعث دذني اقعل      -ظ اال ـ ح ايدا    مىلكع ؤة ب ذالرغا ص اهعدا ظ ث دةرض عرع اهللا تاظاالنع

دذ      دعن قذتذلدذرالماي اتتعق ظازابع ث ق ذالرنع اهللا تاظاالنع دذ ؤة ظ دذ   . يةتكىزمةي داق دةي ة مذن ذ هةقت  :اهللا ب
   مىلكع ؤة ظةؤالدع سئنع ظةجةبلةندىرمعسذن، اهللا ظذالرنع بذ دذنيادا شذ نةرسعلةر بعلةن            -ظذالرنعث مال 

ي، ذ مال،ظابر -صذل  (آاصعرالرنعث   ))2ذالرنعث آاصعر صئتع جان ظىزىشعنع ظعرادة قعلعدذ       ظازابالشنع ؤة ظ  
عدعن   زدةش يىزعس ةرتعؤة ظع ذن   ) م ئنع ظالدعمعس لعرع س زعص يىرىش ةهةرلةردة آئ ةن   . ش ا بةهرعم ذ ظازغعن ب

  . ))3!ظذ نئمعدئضةن يامان تأشةك. بولذشتذر، آةلضىسعدة ظذالرنعث جايع جةهةننةم بولعدذ
 ةن هئح نةرسعضة دال دا هةقعقةت ازابع ظالدع العلعرع اهللا تاظاالنعث ظ اللعرع، ب عرالر نعث م آاص

ةنع  .بواللمايدذ ذالر ي ذففارالر (ظ ةنع اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرع       دوزاخنعث يئقعلغذسعدذر ) آ تانغان  دعن   ي
لعق    ذنعث آعتابعدعكع هأآىملةرضة خعالص قعلغان ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعشةنمعضةن، ظ

ان ؤةهع ة قعلغ عرالريصةيغةمبةرلعرعض ايدعالنمعغان آاص عدعن ص ع ،س دعغان يعقعلغذس ث قعزعتعلع  دوزاخنع
  . بولعدذ

ع ةتنعث مةنعس ذ ظاي اشب ة ظوخش ةتنعث مةنعسعض دعكع ظاي رعكالر(:  تأؤةن ع مذش ةن !) ظ هةقعقةت
  . ))4ن دوزاخقا يئقعلغذ بولعسعلةرسعلةر اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلغان نةرسةثالر بعلة

)صعرظةؤن تةؤةلعرعنعث ؤة ظذالردعن ظعلضعرعكعلةرنعث هالعغا ظوخشايدذ)بذ آذففارالر نعث هالع 
اك   دة زةهه ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةنلعكعنع   ،ب داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

  . صعرظةؤننعث ظادةملعرعنعث قعلعقلعرعغا ظوخشايدذ) عرعيةنع ظذ آاصعرالرنعث قعلعقل: (رعؤايةت قعلعدذ
ةتتنعث مةنعسع هةققعدة     (ظعكرعمة، مذجاهعد ظةبذمالعك، زةههاك ؤة ظذالردعن باشقعالردعنمذ        بذ ظاي

ةر  رعؤايةت)ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث رعؤايعتعضة ظوخشاش       ذ (ظذالرنعث ظعحعدعن   .  قعلعندع ل ب
ع ةتتنعث مةنعس لعرعغا ؤة ) ظاي ث ظعش عرظةؤننعث ظادةملعرعنع ا، ص ث يوللعرعغ عرظةؤننعث ظادةملعرعنع ص

  . صعرظةؤننعث ظادةملعرعضة ظوخشاش دئضةنلعك بولعدذ دئضةنلةرمذ بار
ة              رع ـ بعرعض ةر بع ذ مةنعل ع، ب دذ حىنك ادعلةص بئرع عنع ظعص ةرنعث هةممعس ذ مةنعل ةت ب ذ ظاي ب

اال ـ حاقعلعرع، ظذالرنع اهللا        : مةنعسعظورتاق ظايةتنعث . ظوخشعشعص آئتعدذ آاصعرالرنعث مال ـ مىلكع ؤة ب
دذ   ايدا بئرةلمةي داق ص ذالرغا هئحقان دذ ؤة ظ دعن قوتذلدذرالماي ث ظازابع ذالر . تاظاالنع ةلكع، ظ ب

عرظةؤن     اآعتلعرعغا ظعشةنمعضةن ص ئلعص آةلضةن ظايةتلعرعضة ؤة ظذنعث ص ةيغةمبةرلةرنعث ظ ادةملعرنعثص  ع ظ
  . ص ظازابلعنعدذقعلعنعضعرع ظأتكةن آعشعلةر هاالك بولغاندةك هاالك ؤة ظذالردعن ظعل
 اهللا تاظاالنعث جازاسع قاتتعقتذر   بعرمذ ضذناهكار   .  يةنع اهللا تاظاالنعث ظازابع ناهايعتع قاتتعقتذر

 ؤة ظذ ظازابتعن ساقلعنعص قااللمايدذ، بةلكع، اهللا تاظاال هةممعضة آىحع يةتكىحع ؤة خالعغاننع قعلغذحعدذر    
ذنغذحعدذر   ة بويس ة نةرس ذنعثغا هةمم ق زات   ،ظ ة اليع قا ظعبادةتك دعن باش ةم ظذنعث قا  ه دعن باش  ظذنعث

  . صةرؤةردعضار يوقتذر
                                                 

  . ـ ظايةت52 غافعرسىرة ) 1(
  . ـ ظايةت55سىرة تةؤبة ) 2(
  . ـ ظايةتلةر197ـ ـــ 196سىرة ظال ظعمران ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع98سىرة ظةنبعسا ) 4(
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) ظاخعرةتتة(مةغلذب قعلعنعسعلةر ؤة ) دذنيادا(سعلةر«قعنكع، آاصعرالرغا ظئيت!) ظع مذهةممةد(
بةدرعدة ! ظع يةهذدعيالر جاماظةسع( .12»جةهةننةمضة توصلعنعسعلةر، جةهةننةم نئمعدئضةن يامان تأشةك

ىن ذرذهتا سعلةر )جةث ظىح قان ظعككع ض ذؤاتقان  ظذحراش دا ظذرذش رع اهللا يولع ار، بع رةت ب ىن ظعب ظىح
ظأزلعرعدةك ظعككع باراؤةر ظوصظوحذق آأرضةن آاصعرالر  )سانعنع(بعرع مذسذلمانالرنع ضذرذهتذر، يةنة 

ذرذهعدذر  ىن، (ض ول يعغدذرذش ظىح ذالرنع ظذرذشتعن ق ةن ظ ذنح سئلعش بعل عرالرغا قورق ةنع اهللا آاص ي
ةتتع  انعنع جعق آأرس ذلمانالرنعث س عرالرغا مذس دذ ). آاص رعص قولالي اردةم بئ ة ي ان آعشعض . اهللا خالعغ

   .13بذنعثدا هةقعقةتةن ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ظعبرةت بار
دعغانلعقع بعلةن ظذالرغا تةهدعد سئلعش ؤة بةدرع آىنعدعن عيةهذدعيالرنعث صات ظارعدا يئثعل

  ظعبرةت ظئلعشقا ظىندةش توغرعسعدا
عرالغا   «: اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دةيدذ      ادا «ر سعلة : ظع مذهةممةد آاص دذني

 » ؤة ظاخعرةتتة جةهةننةمضة توصلعنعسعلةر، جةهةننةم نئمعدئضةن يامان تأشةكنعسعلةرعمةغلذب قعل
عن داق   . »دئض ةتادةنعث مذن ع ق ةر ظعبن ع ظأم عم ظعبن ار، ظاس ع يةس هاق ظعبن ع ظعس ةد ظعبن مذهةمم

ة قعلعص   ) ر ظىستعدعنآاصعرال(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةدرع آىنع    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   غةلعب
ذقا قةب    ذدعيالرنع قةين دا يةه ة قايتقان الم    عمةدعنعض ذالرنع ظعس ص ، ظ ا يعغع عنعث بازعرعغ ا لعس دةؤةت  دعنعغ

دع االمغا  . قعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ع«: ظ ةن  ظ ةد س تا ( مذهةمم ةث قعلعش ذرذش  تةج) ج عز، ظ رعبعس
لعكلةرن    ىم قذرةيش ر تىرآ دعغان بع نع بعلمةي ز      ئع يقعلعش ةن بع ةر س ة، ظةض ةص آةتم ةك آأرةثل ال ب ثعؤعلعص

ةن س اش    عقذشوبعل ة ظوخش ع بعزض ةن تئخ ةن، س ص قالعس ع بعلع ث آعملعكعمعزن اث بعزنع دعغان بولس
  .  دئدع»لذقذص باقمعدعثوآعشعلةرضة ي
)ظىحىن ظعبرةت  ظذحراشقان ظعككع ضذرذهتا سعلةر )بةدرعدة جةث ظىحىن! ظع يةهذدعيالر جاماظةسع

ار ةنع يذقعب ذدعيالر   ي ان يةه نع قعلغ دعكع ضةص ذرذش قعلعص مذسذلمانالرنعث  رع ذرذهنعث ظ ةنع ظعككع ض ي
ع    ث دعنعن ث ظأزعنع عدا اهللا تاظاالنع ة قعلعش تىنغةلعب دعغانلظىس اردةم  ع قعلع ة ي قعغا، صةيغةمبعرعض

بعرع اهللا . مةت باردذر ظىستىن قعلعدعغانلعقعغا ظاال  ) يةنع قذرظاننع (بئرعدعغانلعقعغا ؤة ظأزعنعث سأزعنع     
  . يةنع ظذالر مذسذلمانالردذر يولعدا ظذرذشذؤاتقان ضذرذهتذر

 ة بعرع مذسذلمانالرنع عرالر  )سانعنع (يةن ظوحذق آأرضةن آاص اراؤةر ظوص دةك ظعككع ب ظأزلعرع
ذرذهعدذر ع   ض ظوحذق ظعكك انعدعن ظوص ث س ة ظأزلعرعنع ان جةهةتت ذلمانالرنع س ع مذس ةدرع آىن ذالر ب  ظ

عرلعرعدذر  هةس ذرةيش آاص ةن ق ذق آأرض ة ظارت ةؤةب   . س عغا س ة قعلعش ذلمانالرنعث غةلعب ذنع مذس ةنع اهللا ب ي
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دع ة      . قعل ان جةهةتت ذرذهعنع س عرالر ض ذرذهع آاص ذلمانالر ض دذ مذس داق بولع ع مذن ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
  .رغا ياردةم قعلدعرذصمذ اهللا ظذالذشذنداق ت. ظأزلعرعنعث سانعدعن ظوصظوحذق ظعككع هةسسة ظارتذق آأردع

دذ    داق دةي ظذد مذن ع مةس دذلاله ظعبن أردذق،    : ظاب ذق آ زدعن ظارت انعنع بع رعكالرنعث س ز مذش بع
ارعغعنعمعزدا ظذالرنع بعزدعن بعر آعشعمذ ظارتذق آأرمعدذق               بذ اهللا تاظاالنعث   . ظعككعنحع قئتعم ظذالرغا ق

ذ  عدذر ظايعتعب ث مةنعس نع ظعش : نع لعك ظعش قا تئضعش ةن اهللا بولذش مةن بعل ىن، دىش ذرذش ظىح قا ظاش
ثالردا،  قان حئغع ذن دةص (ظذحراش ةت قعلس قا جىرظ ع تذرذش ة قارش علةرنعث ) دىشمةنلةرض ذالرنع س ظ

) سعلةرضة قارشع تةييارلعقتا بولمعسذن دةص(آأزىثالرغا ظاز آأرسةتتع ؤة سعلةرنع ظذالرنعث آأزلعرعضة 
ةتتع  از آأرس دذل ظةبذ ظ دعن ظاب هاق، ظةبذظذبةي ةت    ظعس ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن ع مةس اله ظعبن

دذ ةن : قعلع دع هةقعقةت از آأرىن ة ظ ة . مذشرعكالر بعزنعث آأزلعرعمعزض ر آعشعض دعكع بع ةن يئنعم ةتتا م : ه
انع ( ذالرنعث س دذ،يةتمعش) ظ دعم حة حعقام داق؟ دئ ذ.  قان ىز  : ظ ذالرنع ي ةن ظ دةكم أردىم ظادةم دع، آ .  دئ

سعلةر قانحة آعشع    : لعؤالدذق، ظاندعن ظذنعثدعن    ئدعن بعر آعشعنع ظةسعرضة ظ       ظاندعن بعز ظذالرنعث ظعحع   
  .  دةص جاؤاب بةردع،بعز معث آعشع ظعدذق: ظذ. ظعدعثالر؟ دةص سورعدذق

ةؤةآكىل قعلعش  ) اهللا تاظاالغا  (نعثاهللا تاظاال ظعككع ضذرذه بعرع ـ بعرعنع آأرضةندة مذسذلمانالر   ، عت
ذنعثغا يىزل اردةم تعل  ؤة ظأزلعرعشعنعظ ارعدعن ي ث صةرؤةردعض ث  عشععنع عرالرنع ظأزلعرعنع ىن آاص  ظىح

ذق   ة ظارت ع هةسس انعدعن ظعكك ةتتعس رعكالرنع.  آأرس ث  ثمذش ذنحدعلعنع انحعلعق ؤة قورق ، قااليمعق
. ظأزلعرعنعث سانعدعن ظعككع هةسسة ظارتذق آأرسةتتع         سانعنع   ث ظىحىن مأمعنلةرنع  عشعظةنسعزلعك قاصل 

ة بعرعضة هذجذم قعلعشع            ) رذش ظىحىن  ظذ (ظاندعن ظذالر     سةص بولذص ظعككع ضذرذه ظذحراشقاندا بعرع يةن
  . ظىحىن اهللا بعر ضذرذهنع يةنة بعر ضذرذهنعث آأزعضة ظاز آأرسةتتع

 دذ (هةممة ظعش اهللا تاظاالغا قايتذرذلعدذ ةنع اهللا تاظاالنعث   )اهللا ظأزع خالعغانحة هأآىم قعلع  ي
اهةقنعث ظارعلعقعنع ظايرعش، ظعماننع آذصذردعن ظىستىن قعلعش، مأمعنلةرنع      مذنداق قعلعشع هةق بعلةن ن    

اهللا سعلةرضة بةدرعدة نذسرةت   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ. ظةزعز، آاصعرالرنع خار قعلعش ظىحىندذر   
   .)1()سانعثالر ؤة قورالعثالر ظاز ظعدع(ظاتا قعلدع، هالبذآع، سعلةر آىحسعز ظعدعثالر 

بذنعثدا هةقعقةتةن ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ظعبرةت . هللا خالعغان آعشعضة ياردةم بئرعص قولاليدذا
ار أمعن بةندع    ب ة م ا ؤة ظاخعرةتت ة، دذني ث هئكمعتعض ةنع اهللا تاظاالنع ة،    ي اردةم بئرعشعض ة ي لعرعض

ىن    ئبئكعتعؤ ع ظىح ان آعش ار بولغ ع ب ةقلع ؤة حذشةنحعس اليدعغان ظ ة باش ةن تةقدعرعض دا تعلض يذقعرع
  . سأزلةنضةن ظعشتا شةآسعز ظعبرةت باردذر

 * * * * * * *  
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ظارغعماقالر، حارؤعالر ؤة ظئكعنلةردعن   آأمىشتعن توصالنغان آأص مالالر،-ظالتذن  ظوغذلالر، ظايالالر،

ا  .ظعبارةت آأثىل تارتعدعغان نةرسعلةرنعث مذهةببعتع ظعنسانالرغا حعرايلعق آأرسعتعلدع  ذالر دذني ظ
ةظ  دة مةنص وق (ةتلعنعدعغان تعرعكحعلعكع ع ي ا ) باقاس اهعدا بولس ث دةرض ةيظعلةردذر؛ اهللا تاظاالنع ش
اردذر ) يةنع جةننةت (قايتعدعغان ضىزةل جاي  زعقعش (ب شذنعث ظىحىن باشقعغا ظةمةس، جةننةتكة قع

يةنع دذنيانعث زعبذزعننةتلعرع ( ظذالردعنمذ ضةسعلةر«ظئيتقعنكع، ) قةؤمعثضة !ظع مذهةممةد(. 14كآئرة
ذؤة ن ارع ) ئمةتلعرعدعنم ىن صةرؤةردعض ةقؤادارالر ظىح ذ؟ ت تعص بئرةيم علةرنع ظئي ان نةرس ع بولغ ياخش

جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، ) ظذالر(هذزذرعدا ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةر بولذص، 
اهللا بةندعلعرعنع . »سع باريةنة اهللا تاظاالنعث رةزا) تةقؤادارالر ظىحىن(صاك جىصتعلةر بار، )جةننةتلةردة(
  .15آأرىص تذرغذحعدذر) يةنع ظذالرنعث هةممة ظعشلعرعنع(

  بذ دذنيانعث بايانع توغرعسعدا

، عنعدعغان ظايالالر ؤة بالعالردعن ظعبارةت بذ دذنيادا آعشعلةرضة حعرايلعق آأر     ) بذ ظايةتتة (اهللا تاظاال   
ةؤةر ب    دعن خ علةرنعث تىرلعرع دعغان نةرس وزذر ظئلعنع رعص ه ذص (ئ ع بول ال) بعرعنح لعدعالظاي . ردعن باش

   .حىنكع، ظذالردعن آئلعدعغان صعتنة ناهايعتع حوثدذر
دذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةي ة ص ذ هةقت ةآرةك «: ب ة ظايالالردعنمذ ب مةندعن آئيعن ظةلةرض

عتنعنع ق  ر ص دعغان بع ان يةتكىزع ذص قويموزعي الالرنع نع.»معدعي ةرنعث ظاي ةمما ظ تعكع  ظ ا ظئلعش كاهعغ
ةرغعب  ) ظعسالم دعنع  (ش ؤة باال تةلةص قعلعش بولغان بولسا، بذ          تذتذصاك  ضذناهالردعن  مةقسعتع، ظأزعنع    ت

  . قعلغان ؤة تةلةص قعلغان ياخشع ظعشتذر
ار   لةر ب ذنلعغان هةدعس ة نذرغ ذ هةقت ذص،ب دذر   بول ذنعث قاتارعدعن لةر ب دعكع هةدعس ذ «:  تأؤةن ب

ع    ةث ياخشعس ةتنعث ظ ع  ظىمم ذق آعش أص خوتذنل ةن   «، » آ ا دئض ةظةت دذني عدذر، مةنص لعنعدعغان نةرس
دذر،       مةنصةظةت ال دئضةن؛    لعنعدعغان نةرسعنعث ظةث ياخشعسع ياخشع ظايال  ظةضةر ظئرع ظايالعغا     ياخشع ظاي

دذ     ال ظذنع خذرسةن قعلع ذنعثغا بذيسذنعدذ     . قارعسا ظاي ةر  (ظةضةر ظذ   . ظةضةر بعر ظعشقا بذيرذسا ظ ةنع ظ ي
أزعنع ؤة ظئرعنعث مال ـ مىلكعنع          ) ظذنع ظأيدة قويذص بعر يةرضة     آعشع   ) خعيانةت قعلماي  (آةتسة، ظذ ظ

   .»ياخشع ساقاليدذ
دذ      ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةي الالر ؤة خذش بذي نةرسعلةر      «: يةنة بعر هةدعستة ص ماثا ظاي

دع       ازدا قعلعن ادلعقعم نام ث ش دع ؤة مئنع ع آأرىل ة رةزع . »ياخش دذ    ظاظعش داق دةي ةنها مذن ذ ظ  «: يةلاله
ة  . »لعدعغان نةرسة يوق ظعدع    ىياخشع آأرباشقا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظاتتعن قالسا ظايالالردعن       يةن

  . ضةن آةلمذ دةص»لعدعغان نةرسة يوق ظعدعىالالردعن قالسا ظاتتعن ياخشع آأرظاي«: بعر رعؤايةتتة
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ع      ش ظعكك ارزذ قعلع نع ظ ع بولذش ل مةبالعس ةتتةخع دذقس ذش ؤة    :  بولع وث تذت أزعنع ح رع ظ بع
ة بذ ظايةت. آعشعلةرضة آأز ـ آأز قعلعش ظىحىندذر  ة بعرع نةسلعنع    . )1( ظعحعضة آعرعدذ  تة دئيعلضةن مةن يةن

ادةت قعلعدعغان                مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث   ،ظاؤذتذش ؤة يالغذز بعر اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرمةي ظعب
  . بذ ظعسالم دعنعدا ياخشع آأرىلضةن ظعشتذر. ندذرظىممعتعنع ظاؤذتذش ظىحى

ار  ةدعس ب داق ه ة مذن ذ هةقت علةر «: ب أص ت ) عظئرعن(س دعغان ؤة آ ع آأرع ةك ياخش دعغان عغذب
ةن          لعكعثالر بعل علةرنعث آأص ع س ةت آىن ةن قعيام ا، م ذنداق بولس ثالر، ش الالرنع ظئلع قا(ظاي ) باش

  . »تلةردعن ظىستىن تذرغايمةنةظىمم
صةخعرلعنعش،  : بولعدذ؛ بعرعنحسع  مةقسةتتة  خعلىآكة ظئرعشعشنع ظارزذ قعلعشمذ ظعككع مال ـ مىل 

ذق قعلعش ؤة ص ا تةآةببذرل دذئظاجعزالرغ ذم قعلعش ظىحىن دا ظةيع. رقعرالرغا زذل ذ ظعسالم دعنع . لةنضةندذربب
ع ش ؤة               : ظعككعنحعس اردةم قعلع ذغقانالرغا ي ذرذق ـ ت لعتعش، ظ ىن ظعش ولالر ظىح ع ي قعر ـ          ئص(ياخش
  . بذ ظعسالم دعنعدا ماختالغان ؤة ياخشع آأرىلعدعغان ظعشتذر. سةدعقة بئرعش ظىحىندذر) معسكعنلةرضة

  ظئتع بولذشعنع ظارزذ قعلعش ظىح خعل مةقسةتتة بولعدعغانلعقع توغرعسعدا 
اد قعلعشقا   (ظاتنع بئقعص اهللا تاظاالنعث يولعدا        : سعبعرعنحع ةييارلعق قعلع ) جعه الر قاحان ظذ  . رذشت ت

ا  ذص قالس اقحع بول اد قعلم دذ ،جعه نعص جةث قعلع ا مع ذالر.  ظاتق ىن(غا شذثا ب اققعنع ظىح اتنع ب ساؤاب ) ظ
دذ عظعككعنحع. بئرعلع اتنع ص: س ع ت ظ ذلمانغا قارش ىن بذةخعرلعنعش ؤة مذس تذررذش ظىح ذ  .ئقعش ات ب ظ

دذ    ئلعص آئلع ذناه ظ ة ض ا ظىحعنحع. ظعضعسعض ع بولس ذنعث    : س ذش ؤة ظ اي بول اتنع ب ةيتعش  ظ لعنع آأص نةس
ادا قعل          ) ظادةمظذ   (بذنعثدا. ئقعشتذرظىحىن ب  ) ظات ( بذ  سا، ظذ ظاتنعث ظىستعدعكع اهللا تاظاالنعث هةققعنع ظ

عنع ص  تعن توس ئظعضعس ذص قعلعش نع   . دذعقعر بول ةن هةدعس ة آةلض ذ هةقت ا(ب ان  ) اهللا خالعس دعمعزدا باي ظال
  . قعلعمعز

ةد  ام ظةهم ذ ظةن ،ظعم ذزةر رةزعيةلاله ةنلعكعنع     ظةب داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ه
دذ  ةت قعلع ةرةب نةس «: رعؤاي ةهةردة   عللعك ظ ع س ةر آىن ا ه ع اهللا: ظاتق ث    ! ظ ع ظادةمنع ةن مئن عز س شةآس

اال ـ حاقعلعرعدعن      )ظذنعث(ظذنعثغا  سةن مئنع .قعلعص بةردعثنئمةت بالعلعرعغا   مال ـ مىلكع ؤة خوتذن، ب
اآع  !نرسةتكع يىملىك آأأس  اال ـ حاقعلعرعدعن ؤة مال ـ مىلكعدعن         مئنع  ي يىملىك أس  (مذ ظذنعث خوتذن، ب

  . » ظعككع قئتعم تعلةشكة رذخسةت قعلعنعدذ،دةص!) قعلغعن
 انالرغا ةببعتع ظعنس علةرنعث مذه دعغان نةرس أثىل تارتع ارةت آ ةردعن ظعب ارؤعالر ؤة ظئكعنل ح

عتعلدع  ق آأرس اال ؤة  حعرايلع علةر، آ ةنع تأض ىن     أويالر، آ ق  ي ش ظىح ق قعلع ش ؤة تئرعقحعلع ةت تعكع ح
وق (ظذالر دذنيا تعرعكحعلعكعدة مةنصةظةتلعنعدعغان . دذرتةييارالنغان يةرلةر   شةيظعلةردذر ) باقاسع ي
  . حةآلعرع ؤة يوقاص آئتعدعغان زعنةتلعرعدذرئز بذ دذنيانعث توزذص آئتعدعغان حشةآسعيةنع ظذ نةرسعلةر 

باردذر) يةنع جةننةت(اهعدا بولسا قايتعدعغان ضىزةل جاي اهللا تاظاالنعث دةرض  يةنع قايتعدعغان
  . ياخشع جاي اهللا تاظاالنعث ضىزةل دةرضاهعدذر

                                                 
ذ   ) 1( علةرنع ب ص آعش ان قعلع ىلىك دةص باي ا مةثض ةت بولس علةر، جةنن ق نةرس ع ؤاقعتلع علةرنع صايدعس ان نةرس ان قعلغ ة باي ذ ظايةتت اال ب ة اهللا تاظ يةن

  .رعشكة رعغبةتلةندىردععنةرسعلةردعن يىز ظأرىص جةننةتكة آ
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اهللا تاظاالدعن قورقعدعغان تةقؤادار آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصاتنعث دذنيانعث هةممة نازذ ـ 
  نئمةتلعرعدعن ياخشع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

)يةنع دذنيانعث زعبذزعننةتلعرع ؤة ( ظذالردعنمذ ضةسعلةر«ظئيتقعنكع، ) قةؤمعثضة !دظع مذهةممة
سةن آعشعلةرضة، مةن !  يةنع ظع مذهةممةدياخشع بولغان نةرسعلةرنع ظئيتعص بئرةيمذ؟) نئمةتلعرعدعنمذ

ة  دعغان ؤة نازذ  ئحسعلةرض وزذص آئتع ةآلعرع ت ةتلعرع تح دعغان ىنئم ةص آئتع ادا آعشعلة ،ض ذ دذني ة  ب رض
  . ؟ دئضعنئرةيمذخةؤةر بعدعن حعرايلعق آأرسعتعلضةن نةرسعلةردعن ياخشعراق بعر نةرس

تةقؤادارالر ظىحىن صةرؤةردعضارع هذزذرعدا : ظذنعثدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدعاهللا تاظاال ظاندعن 
 يةنع آأز لعدذجةننةتلةردة مةثضى قا) ظذالر(ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةر بولذص، 

ىت،          ةل، س ان، هةس رعص باقمعغ ا آع عنعث خعيالعغ ر آعش ان ؤة بع اثالص باقمعغ ذالق ظ ان، ق أرىص باقمعغ آ
ةردعن ظئرعق ـ ظأستةث     ئقعص    شاراب، سذ ؤة ظذنعثدعن باشقا هةرخعل ظعحعملعكل عدا ظ لةر جةننةتنعث ظةتراص

  . عشنع هةرضعز خالعمايدذظذالر جةننةتتة مةثضى تذرعدذ ؤة ظذنعثدعن حعقعص آئت. رعدذذت
)ةردة ار  )جةننةتل تعلةر ب اك جىص دعغان     ص دا بولع ث ظاياللعرع ةر دذنيانع ةتتعكع هىرل ةنع جةنن ي

  . ي بولذص قئلعشتةك ظعشالردعن صاآتذرذبتصاس، آعر بولذش ؤة بةئيز، نةه
)يةنة اهللا تاظاالنعث رةزاسع بار) تةقؤادارالر ظىحىنعث رازعلعقع بئرعلعدذ يةنع ظذالرغا اهللا تاظاالن .

دذ عزمذ غةزةبلةنمةي يعن هةرض دعن آئ ذالرغا ظذنعث اال ظ دذ. اهللا تاظ داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذالر (: ش ظ
عدعغان ع ) ظئرعش ث رازعلعق عدعن(اهللا تاظاالنع ةتلعرعنعث هةممعس ةت نئم دذر) جةنن ةنع اهللا  ))1آاتتع ي

  . رغا بةرضةن مةثضىلىك نئمةتتعن آاتتعدذرظذال) قعيامةت آىنع(تاظاالنعث رازعلعقع، اهللا 
 دعلعرعنع لعرعنع (اهللا بةن ة ظعش ذالرنعث هةمم ةنع ظ دذر) ي أرىص تذرغذحع ر آ ةر بع ةنع اهللا ه  ي

  . آعشعضة اليعق بولغان نةرسعنع بئرعدذ
 * * * * * * *  

 šÏ% ©!$# tβθä9θà) tƒ !$sΨ −/ u‘ !$ sΨ ¯ΡÎ) $ ¨Ψ tΒ# u öÏ øî $$sù $ uΖ s9 $sΨ t/θçΡ èŒ $ uΖ Ï% uρ z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊇∉∪ tÎ É9≈ ¢Á9 $# 

šÏ% Ï‰≈¢Á9 $# uρ šÏF ÏΖ≈s) ø9 $#uρ šÉ)ÏΨ ßϑ ø9$# uρ šÍ Ïøó tG ó¡ßϑ ø9 $#uρ Í‘$ysó™ F{$$Î/ ∩⊇∠∪  
ذالر  ةقؤادارالر (ظ ةنع ت ارعمعز« ):ي ث ! صةرؤةردعض ذق، بعزنع ان ظئيتت عز ظعم ز شىبهعس بع

ع دوز  ن، بعزن عرةت قعلغع ذناهلعرعمعزنع مةغص اقلعغعنض دعن س دذ» اخ ظازابع ذالر . 16دةي ةنع (ظ ي
ياخشعلعق يوللعرعغا (ظعتاظةت قعلغذحعالردذر،  )اهللا غا(سةؤر قعلغذحعالردذر، راستحعلالردذر، ) تةقؤادارالر

  .17رسةرص قعلغذحعالردذر ؤة سةهةرلةردة ظعستعغصار ظئيتقذحعالردذ)  ماللعرعنع-صذل 
  علةرنعث دذظالعرع ؤة ظذالرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا اهللا تاظاالدعن قورقعدعغان آعش

ةتلةص مذنداق دئدع      ظأزعنعث  اهللا تاظاال    ذالر : آأص ساؤابنع ؤةدة قعلغان تةقؤادار بةندعلعرعنع سىص ظ
يةنع ساثا، سئنعث آعتابعثغا ؤة  بعز شىبهعسعز ظعمان ظئيتتذق! صةرؤةردعضارعمعز«): يةنع تةقؤادارالر(
  . ثضة ظعمان ظئيتتذقنعث صةيغةمبعرعئس

                                                 
  .ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 72سىرة تةؤبة ) 1(
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ن عرةت قعلغع ذناهلعرعمعزنع مةغص ث ض ةن  بعزنع ذص بةرض ول قوي ة ي ةن بعزض اثا ؤة س ةنع س ي
نةرسعضة ظعشةنضةنلعكعمعز بعلةن بعزضة بولغان مةرهعمعتعث ؤة رةهمعتعث بعلةن بعزنعث ضذناهلعرعمعزنع       

  .  دةيدذ»بعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن. معزنع آةحىرضعنعؤة آةمحعلعكلعر
سةؤر قعلغذحعالردذر ظةمةل ـ ظعبادةت قعلعش يولعدا ظذحرعغان ،تاشالص يةنع ظذالر هارام ظعشالرنع 

   .جاصا ـ مذشةققةتلةرضة سةؤر قعلغذحعالردذر
تحعلالردذر تحعلالردذرراس دا راس ث ظعمانلعرع ةنع ظأزلعرعنع ا(.  ي ةت ) اهللا تاظاالغ ظعتاظ

  . غذحعالردذر يةنع بويسذنقعلغذحعالردذر
)سةرص قعلغذحعالردذر )  ماللعرعنع ـياخشعلعق يوللعرعغا صذل      ا، ظذرذق ـ ةنع ياخشع يولالرغ  ي

  . تذغقانالرغا، آئرةآلعك يةرلةرضة ؤة هاجةتمةن آعشعلةرضة ظأزلعرعنعث ماللعرعنع سةرص قعلغذحعالردذر
 سةهةرلةردة ظعستعغصار ظئيتقذحعالردذر)    نع عش عا ضذناهالرنعث آةحىرىل   سةهةر ؤاقتعد   ) بذ ظايةت
ة «: ب ظةلةيهعسساالم بالعلعرعغا  ذق ةظي. ث ظارتذقحعلعقعنع ظذقتذرعدذ  تعلةشنع صةرؤةردعضارعمدعن سعلةرض

ةن  عرةت تعلةيم اال مةغص ذب ظةلةيهعسس دا يةظق ةن حاغ عحم دئض نع سةهةرض عرةت تعلةش ذالرغا مةغص  ة ظ
  . حعكتىردع دئيعلدعئآ

ةيغةمبةر ظةلةيهعس    ان قعلعندع        هةدعستة ص اهللا تاظاال هةر آىنع،    «: ساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع باي
ىحت ئآ ث ظ ةن          عحعنع ذ؟ م ع بارم ىحع آعش ة تعلعض ر نةرس ىص بع مانغا حىش ع ظاس دا بعرعنح رع قالغان ن بع

ذنعث         ةن ظ ذ؟ م ع بارم ذحع آعش ا قعلغ ةن، دذظ ذنعثغا بئرعم عنع(ظ ذناهنعث   ) دذظاس ةن، ض ةت قعلعم ظعجاب
  . »آةحىرعمةن دةيدذ) ضذناهعنع(ةيدعغان آعشع بارمذ؟ مةن ظذنعث آةحىرىلعشعنع تعل

ةت   ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله تة ظاظعش لعم هةدعس ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم
دا ؤعتعر        ئيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر بعر آ   صة«: قعلعدذ اآع ظاخعرع اآع ظوتتذرعسعدا ؤة ي حعنعث بئشعدا ي

ذي  امعزعنع ظوق اث ي   ظ. تعن ةتتا ت امعزع ه ر ن اتتع وذنعث ؤعتع ة داؤاملعش ةر   . »رعغعح ع ظأم دذلاله ظعبن ظاب
ذ  ئآ ذيتتع، ظ از ظوق افعظ«): نافعظغا (حعدة نام اث يذر!ظع ن ذ.  دةيتتع»دعمذ؟ ع ت ة«: ظ  دةص جاؤاب »هةظ

  . بةرسة، ظذ تاآع تاث ظاتقذحعلعك دذظا قعلعص ضذناهعنعث آةحىرىم بولذشعنع تعلةيتتع
 * * * * * * *  

 y‰ Îγ x© ª! $# … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# uρ (#θä9 'ρé& uρ ÉΟ ù=Ïè ø9$# $Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ– yê ø9 $# 

ÞΟŠ Å6y⇔ ø9$# ∩⊇∇∪ ¨βÎ) šÏe$! $# y‰ΨÏã «! $# ÞΟ≈ n= ó™M} $# 3 $ tΒ uρ y# n= tF ÷z $# šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# ωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

ãΝ èδ u!% y` ÞΟ ù= Ïèø9 $# $J‹ øót/ óΟ ßγ sΨ ÷ t/ 3  tΒ uρ ö àõ3 tƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# χ Î* sù ©! $# ßìƒÎ |  É>$|¡Ït ù:$# ∩⊇∪ ÷βÎ* sù x8θ•_!% tn ö≅ à) sù 

àM ÷Κ n= ó™r& }‘ Îγô_ uρ ¬! ÇtΒ uρ Çyè t7̈? $# 3 ≅ è% uρ tÏ% ©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# z↵Íh‹ ÏiΒ W{$# uρ óΟ çFôϑ n= ó™ r&u 4 ÷βÎ* sù (#θßϑ n= ó™r& Ï‰ s) sù 

(#ρy‰ tF÷δ $# ( χ Î)̈ρ (# öθ©9 uθ s? $yϑ ¯Ρ Î* sù y7 ø‹ n= tã à≈ n= t6 ø9$# 3 ª! $#uρ 7 ÅÁt/ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$ Î/ ∩⊄⊃∪  
ةردعكع،  ذؤاهلعق ب دا ض ذد  اهللا ظادالةتنع بةرصا قعلغان هال ) بةرهةق (ظذنعثدعن باشقا هئح مةب

ذر تعلةرمذ،. يوقت م ظةه صةرعش ةردع علعلظعلع ذؤاهلعق ب ذنداق ض ذ ش ذد :رعم ئح مةب قا ه دعن باش ظذنعث
هةقعقةتةن اهللا نعث نةزعرعدة مةقبذل . 18ظذ غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر يوقتذر،) بةرهةق(
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ةنع يةهذد (آعتاب بئرعلضةنلةر . دذر) دعنع(دعن ظعسالم  ةقةت ظأزلعرعضة ظعلعم  )يالر ؤة ناساراالر عي ص
يةنع ظعسالمنعث هةقلعقعنع، مذهةممةد (ن آئيعنال ظأزظارا هةسةت قعلعشعص ظعختعالص قعلعشتع آةلضةندع

ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع روشةن صاآعتالر ظارقعلعق بعلعص تذرذص، آأرةلمةسلعكتعن ظعنكار 
اهللا تئز هئساب ) يدذاهللا ظذنع يئقعندا جازاال(ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلعدعكةن نعث ، آعمكع اهللا )قعلعشتع

دذر ةد( .19ظالغذحع ع مذهةمم ةن !) ظ ذالر سةن بعل ةر ظ ن بارعسعدا(ظةض ا «: ةشسةمذنازعرعل) دع ماث
ذردذم  ا تاصش أزةمنع اهللا غ ةن ظ ة، م ةن بعرلعكت كةنلةر بعل ة (ظةضةش ث ظةمرلعرعض ةنع اهللا نع ي

يةنع (ؤة ظىممععلةرضة ) راالرغايةنع يةهذدعي ؤة ناسا(آعتاب بئرعلضةنلةرضة . دئضعن» )بوسذنغذحعمعز
ول . دئضعن» مذسذلمان بولدذثالرمذ؟ «): ظةرةب مذشرعكلعرعغا  وغرا ي ظةضةر ظذالر مذسذلمان بولسا، ت

دذ قان بولع عة . تاص ىز ظأرىس ذالر ي ةر ظ وق (ظةض ع ي ئح زعيعن اثا ه ةبلعغ قعلعش )س ةقةت ت ئنعث ص ، س
  .20آأرىص تذرغذحعدذر) هؤالعنعيةنع هةممة ظة(مةسظذلعيعتعث بار، اهللا بةندعلعرعنع 

  اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعضةبئرعلضةن ضذؤاهلعق توغرعسعدا
ةردع،        ) بذ ظايةتتة ( اهللا تاظاال  ظأزعدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق هئحبعر زاتنعث يوقلعقعغا ضذؤاهلعق ب

  . حعلع ؤة ظةث ظادعلعدذرتظذ ضذؤاهحعالرنعث، سأزلعضىحعلةرنعث ظةث راس. ظذ ضذؤاه بئرعشكة يئتةرلعكتذر
 يوقتذر) بةرهةق(ظذنعثدعن باشقا هئح مةبذد ،يةنع ظذ هةممة مةخلذقاتالرنعث يالغذز ظعالهعدذر 

  . ذر، لئكعن اهللا ظذالردعن بعهاجةتتذرتموهتاج ظذنعثغا .دذرهةممة ظذنعث قذلعدذر، ظذنعث مةخلذقاتع
دذ       ؤة ناساراالر سئنعث صةيغةمبةرلعكعثضة ضذؤاهلعق       يةهذدعيالر   (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي

ضذؤاهلعق  ) صةيغةمبةرلعكعثضة(لئكعن اهللا ساثا نازعل قعلغان قذرظان ظارقعلعق      ) بةرمعسة ضذناهع ظأزعضة  
ةردة         ))1بئرعدذ ظاندعن اهللا صةرعشتعلةرنعث ؤة ظالعمالرنعث ضذؤاهلعقلعرعنع ظأزعنعث ضذؤاهلعقع بعلةن بعر ي

ةردعكع، : ق دئدع آةلتىرىص مىندا  ذؤاهلعق ب ظذنعثدعن باشقا هئح  اهللا ظادالةتنع بةرصا قعلغان هالدا ض
ظذنعثدعن باشقا : رعمذ شذنداق ضذؤاهلعق بةردععصةرعشتعلةرمذ،ظعلعم ظةهلعل. يوقتذر) بةرهةق(مةبذد 

مالر ظىحىن  بذ ظورذندا ظالعرظذ غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذ يوقتذر،) بةرهةق(هئح مةبذد 
  .  باردذر ظاالهعدعلعكآاتتا بعر

  دعن ظعكةنلعكع توغرعسعداتوغرا  ظعسالم دعنعنعث هةقعقعي 

 دعنع(هةقعقةتةن اهللا تاظاالنعث نةزعرعدة مةقبذل دعن ظعسالم (دذريةنع اهللا تاظاال  ) ة ) بذ ظايةتت
ةردع  دعنيدعغانلعقع ا بولماسبعر آعشعدعن ظعسالم دعنعدعن باشقا هةرقانداق دعننع قوبذل قعل         ظةث  .  خةؤةر ب

االمغعح    ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبةر مذهةمم اخعرقع ص ئلعص      ةظ ةيغةمبةرلةر ظ ةن ص دا ظةؤةتك ر زامان ةر بع  اهللا ه
كةنلعكتذر    المغا ظةضةش كةنلعك ظعس ا ظةضةش ةن دعنغ ذ     . آةلض ةنال، ظ ع بعل االم آئلعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

قا    دعن باش ةن دعن ئلعص آةلض ةيغةمبةرل(ظ ةن ص ئلعص آةلض دع   ) ةر ظ دعن قال ع ظةمةل ث هةممعس . دعنالرنع
 آعم ظذ ظئلعص آةلضةن دعندعن باشقا دعنغا       ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بولذص آةلضةندعن آئيعن  

ا   اد قعلس ا     (ظئتعق ةن بولس ألىص آةتك ذرذص ظ ص ت اد قعلع ا ظئتعق قا دعنغ ةنع باش ن  ) ي ذ دع ث (ظ اهللا تاظاالنع
غةيرعي دعننع ) دعنعدعن(آعمكع ظعسالم : بذل ظةمةس، اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ       مةق) دةرضاهعدا

  . قوبذل قعلعنمايدذ، ظذ ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعدذر) يةنع ظذنعث دعنع(تعلةيدعكةن، هةرضعز ظذ 
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نعال ظعكةنلعكعنع             خةؤةر قعلعص   اهللا تاظاال ظأزعنعث دةرضاهعدا قوبذل قعلعنعدعغان دعننعث ظعسالم دع
: ظاندعن اهللا تاظاال   دذر) دعنع (هةقعقةتةن اهللا تاظاالنعث نةزعرعدة مةقبذل دعن ظعسالم : مذنداق دئدع  

ذق       ارقعلعق ظوح ىرىش ظ ابالرنع حىش ةؤةتعش ؤة آعت ةيغةمبةرلةرنع ظ ة ص ةن آعشعلةرض اب بئرعلض ذرذن آعت ب
ذالرنعث ظعختعالص قعلعشعص   ذ ظ ةندعن آئيعنم اآعتالرنع بةرض دذ ص داق دةي ةؤةر بئرعص مذن دعن خ : قالغانلعقع

 صةقةت ظأزلعرعضة ظعلعم آةلضةندعن آئيعنال ظأزظارا )يالر ؤة ناساراالرعيةنع يةهذد(آعتاب بئرعلضةنلةر
ار      ع بعر يةنع ظذالر  هةسةت قعلعشعص ظعختعالص قعلعشتع  ة بعرعضة هةسةت قعلعشقانلعقع ؤة ظأزظ ا نعث يةن

ظذالرنعث بةزعسع بةزعسعنع يامان     . ةق ظىستعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع        ه  يامان آأرىشكةنلعكع ظىحىن   
  .  بةزعسعنعث سأزلعرع ؤة ظعشلعرع توغرا بولسعمذ ظذنعث بعلةن قارشعلعشعشقا ظئلعص باردع،آأرضةنلعكع

ذنع (آعمكع اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلعدعكةن  :ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     اهللا ظ
دذ ي دذر ) ئقعندا جازاالي ةنع اهللا تاظاال ظ  اهللا تئز هئساب ظالغذحع نع أزعنعث آعتابعدا حىشىرضةن نةرسع     ي

ان ار قعلغ لعق     ظعنك ا خعالص دذ ؤة آعتابعغ دعن هئساب ظالع ذنعث تانغانلعقع رعص، ظ عنع بئ عنعث جازاس  آعش
  .  ظازاباليدذغذحعنعقعل

)مذنازعرةلةشسة) عسعدادعن بار(ظةضةر ظذالر سةن بعلةن !)ظع مذهةممةد يةنع ظذالر سةن بعلةن 
ماثا ظةضةشكةنلةر بعلةن «) سةن ظذالرغا(لةشسة جئدةلاهللا تاظاالنع بعردةص بعلعش ظةقعدعسع توغرعسعدا 
  دئضعن»)نعث ظةمرلعرعضة بويسذنغذحعمعزاهللا يةنع (بعرلعكتة، مةن ظأزةمنع اهللا تاظاالغا تاصشذردذم 

  . غا خالعس قعلعمةن دئضعناهللا ئحقانداق شئرعكع، بالعسع ؤة ظايالع يوق يالغذز يةنع مةن ظعبادعتعمنع ه
 ة ةن بعرلعكت كةنلةر بعل ا ظةضةش ةنع ماث دذ  « ي ذنداق قعلع علةرمذ ش دعكع آعش ث دعنعم  »مئنع
عن دذ    . دئض داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ع، : اهللا تاظ دذر،   «ظئيتقعنك ث يولذم ذ مئنع علةرنع(ب ا اهللا ) آعش غ
  .))1قعلعمةن، مةن ؤة ماثا ظةضةشكةنلةر روشةن دةلعلضة ظاساسلعنعمعزدةؤةت 

ظعسالم دعنعنعث هةممة آعشعلةرنعث دعنع ظعكةنلعكع ؤة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صىتكىل 
  ظعنسانالرغا صةيغةمبةر قعلعنعص ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا 

ةد ظ     ةيغةمبعرع مذهةمم ع ؤة ص ث بةندعس اال ظأزعنع ذدعي ؤة   اهللا تاظ االمنع يةه ةلةيهعسس
ةن        اب بئرعلمعض ارةت آعت رعكالردعن ظعب علةرنع ؤة مذش ةن آعش اب بئرعلض ارةت آعت تعظانالردعن ظعب خرعس

ا ؤة ظأز     ث دعنعغ ا، ظأزعنع ث يولعغ علةرنع، ظأزعنع ةن شةر  عآعش ئلعص آةلض ث ظ ىن   عنع ع ظىح ة آعرعش ظعتعض
دذ  داق دةي ذيرذص مذن ا ظةضةشكةنلةر «: حاقعرعشقا ب ا ماث أزةمنع اهللا تاظاالغ ةن ظ ة، م ةن بعرلعكت بعل

ة .  دئضعن »)يةنع اهللا تاظاالنعث ظةمرلعرعضة بويسذنغذحعمعز (تاصشذردذم  اب بئرعلضةنلةرض ةنع (آعت ي
 »مذسذلمان بولدذثالرمذ؟ «): يةنع ظةرةب مذشرعكلعرعغا (ؤة ظىممعلةرضة ) يةهذدعيالر ؤة ناساراالرغا 

دذ دئضعن، ظةضةر ظذالر مذسذلمان بول  ىز ظأرىسة  .سا، توغرا يول تاصقان بولع ذالر ي ةر ظ ساثا هئح (ظةض
.  يةنع اهللا ظذالردعن هئساب ظالغذحعدذر     ، سئنعث صةقةت تةبلعغ قعلعش مةسظذلعيعتعث بار )زعيعنع يوق 

ظذ خالعغان آعشعنع    . قايتعدعغان ؤة ظورذنلعشعدعغان جايع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدذر     ) ظاخعرع (ظذالرنعث  
اهللا تاظاالنعث حوث هئكمعتع ؤة      ) ظذنداق قعلعشعدا   . (ا يولغا باشاليدذ ؤة خالعغان آعشعنع ظازدذرعدذ        توغر

  . آىحلىك صاآعتع باردذر
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 يةنع آأرىص تذرغذحعدذر) يةنع هةممة ظةهؤالنع(اهللا بةندعلعرعنع : مذنداق دةيدذ شذثا اهللا تاظاال
  .  ؤة آعمنعث ظازغذنلذققا اليعق بولعدعغانلعقعنع بعلعدذاهللا آعمنعث توغرا يولغا اليعق بولعدعغانلعقعنع

ىت  االمنعث ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعرع ص ةتنعث ظوخشاش ذ ظاي ةت ؤة ظ ذ ظاي انالرغا لىكب  ظعنس
اآعتعدذر    عظومذم ةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة ظاظعت    ظومذمعيىزلىك ظذنعث  . يىزلىك صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنعث ص  ص

  . ةر بارنذرغذنلعغان ظايةت ؤة هةدعسل
دذر ةرنعث قاتارعدعن ةر شذ ظايةتل دعكع ظايةتل ةد( :تأؤةن ظع ظعنسانالر «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةمم

ةن سعلةرنعث هةممعثالرغا اهللا تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعمةن    ةهلعنع  )1( مةن هةقعقةت ىتىن جاهان ظ ص
دعن ( ث ظازابع ىن، بةندعس ) اهللا تاظاالنع ع ظىح اهالندذرغذحع بولذش ة ظاض ةد  (عض ةنع مذهةمم ي

االمغا ةرعكعتع  ) ظةلةيهعسس ث ب ان اهللا تاظاالنع ل قعلغ ذرظاننع نازع ذحع ق اتعلنع ظايرعغ ةن ب ةق بعل ه
  . ))2بىيىآتذر

ذنذص     ذيرذقعغا بويس ث ب االم اهللا تاظاالنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ارعخ آعتابلعرع ةدعس ؤة ت ه
ةرةب بولس    ذالر ظ ةيلع ظ اهالرغا م تعكع صادعش اب     ظةتراص ذالر آعت ةيلع ظ ذن، م ةت بولس قا معلل اآع باش ذن، ي

ةن  ذن  (بئرعلض تعظان بولس اآع خرعس ذدعي ي ةنع يةه اد    )ي ا ظئتعق قا دعنغ ةن باش اب بئرعلمعض اآع آعت ، ي
  . قعلعؤاتقانالر بولسذن، ظذالرنع اهللا تاظاالنعث دعنعغا حاقعرعص خةت ظةؤةتتع

ذدعن ص   ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله دذرازاق ظةب ةنلعكعنع  ظاب داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس
دذ  ةت قعلع ان    «: رعؤاي دة بولغ ذنعث ظعلعكع نعم ظ ث جئ ةمكع  زاتمئنع ةن قةس امع بعل ث ن  ، اهللا تاظاالنع

ذدعي بولسذن،  اآع(يةه ةتتعن بعرسع  ) ي ذ ظىمم تعظان بولسذن ب ذرذص، خرعس اثالص ت ذق ظ ةن توغرذل ةن م  م
   .»ىص آةتسة، ظذ آعشع دوزاخقا آعرعدعغان آعشعلةردعن بولعدذظئلعص آةلضةن دعنغا ظعشةنمةي ظأل

دذ     داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ر هةدعس ة بع قا(«: يةن ث  ) باش ةيغةمبةرلةر ظأزعنع ص
ةيغةمبةر بولذص    (ظومذمعيىزلىك  ظعنسانالرغا    لىكمةن صىت . ظةؤةتعلةتتع) صةيغةمبةر بولذص (عال  ضمعللعتع ) ص

  . »ظةؤةتعلدعم
دذ     يةن داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ر هةدعس ةنلعك     «: ة بع ارا ت ةنلعك ؤة ق اق ت ةن ظ م

  . »تعلدعمةصةيغةمبةر قعلعص ظةؤ ظعنسانالرغا كىلصىت
 * * * * * * *  

 ¨β Î) tÏ% ©!$# šχρã àõ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθè= çG ø)tƒ uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Îö tó Î/ 9d,xm šχθè= çG ø) tƒ uρ šÏ% ©!$# 

šχρã ãΒ ù' tƒ ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ š∅ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# Ο èδ ö Åe³t7 sù A># x‹ yèÎ/ AΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# ôM sÜÎ6 xm óΟ ßγè=≈ yϑ ôã r& ’ Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ïο u ½z Fψ$# uρ $ tΒ uρ Ο ßγ s9 ∅ÏiΒ šÎ ÅÇ≈̄Ρ ∩⊄⊄∪  
لتىرعدعغانالر،آعشعلةرنعث اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلعدعغانالر ،صةيغةمبةرلةرنع ناهةق ظأ

ذم عنع ظألتىر) يةنع اهللا تاظاالغا دةؤةت قعلغذحعالر (ظعحعدعكع ظادالةتكة بذيرذيدعغانالر  دعغانالرغا حوق
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اخعرةتتعكع ظةمةللعرع بعكار  .21قاتتعق ظازاب بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن  ا ؤة ظ ة شذالرنعث دذني ظةن
  .22ظذالرغا هئح ياردةم قعلغذحع يوقتذر بولدع،

يةهذدعيالرنعث آاصعر بولغانلعقع، صةيغةمبةرلةر ؤة ياخشع آعشعلةرنع ظألتىرضةنلعضع ظىحىن 
  ظةيعبلةنضةنلعكع توغرعسعدا

ةيغةمبةرلةر يةتكىزضةن     ـ اهللا تاظاال آعتاب بئرعلضةن آعشعلةرنعث، ظذالرغا ظعلضعرع       آئيعن بولذص ص
انلعقعنع ؤ  ار قعلغ ةتلعرعنع ظعنك ث ظاي علعق  اهللا تاظاالنع ش، قارش ذق قعلع ة تةآةببذرل ة صةيغةمبةرلةرض

ارتعش      ارقعلعق حوث    ؤةقعلعش، هةقنع قوبذل قعلماسلعق ؤة ظذنعثغا ظةضعشعشتعن باش ت  ظعشةنمةسلعك ظ
ة ظأزلعرعضة اهللا تاظاالنعث دعنعنع          ،آعتاب بئرعلضةن آعشعلةر   . ضذناهالرنع ظأتكىزضةنلعكعنع ظةيعبلةيدذ    يةن

ةيغةمبةرلة ةن ص قا   (رنع يةتكىزض انلعقتعن باش ة حاقعرغ علةرنع هةقك ةن آعش اب بئرعلض ذالرنعث آعت  )ظ
  . هئحقانداق يامانلعقع بولمعسعمذ ظألتىرضةن ظعدع

،يةنع (آعشعلةرنعث ظعحعدعكع ظادالةتكة بذيرذيدعغانالر  صةيغةمبةرلةرنع ناهةق ظألتىرعدعغانالر
ةنع    قاتتعق ظازاب بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن حوقذم دعغانالرغاعنع ظألتىر) اهللا غا دةؤةت قعلغذحعالر ي

  . كعضة يةتكةن تةآةببذرلذقتذرئصةيغةمبةرلةرنع ظألتىرىش ح
دذ   داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدا ص دعغانلعقع توغرعس داق بولع ذقنعث قان : تةآةببذرل

  . »تةآةببذرلذق دئضةن هةقنع قوبذل قعلماسلعق ؤة باشقعالرنع آةمسعتعشتذر«
ألتىر    آعشعلةرضة تةآ  . ر تةآةببذرلذق قعلعص هةقنع قوبذل قعلمعدع      ظذال دع ةببذرلذق قعلعص ظذالرنع ظ

اآع ار ؤة صةس شذثااهللا. آةمسعتتع ي ادا خ ذالرنعث دذني ة ظ ذالرغا عدعن، ياشايدعغانلعق هالةتت ة ظ  ظاخعرةتت
ةن حظذالرغا : خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذدعن  خارلعغذحع ظازابنعث بولعدعغانلعقع   ازاب بعل اتتعق ظ وقذم ق

ظذالرغا هئح ياردةم   ظةنة شذالرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتعكع ظةمةللعرع بعكار بولدع،.خذش خةؤةر بةرضعن
  . قعلغذحع يوقتذر

 * * * * * * *  
 óΟ s9 r& u s? ’ n< Î) šÏ% ©!$# (#θè?ρé& $ Y7ŠÅÁtΡ z ÏiΒ É=≈ tG Å6ø9 $# tβöθ tã ô‰ãƒ 4’ n< Î) É=≈ tFÅ2 «! $# zΝ ä3ós uŠÏ9 óΟ ßγsΨ ÷ t/ 

¢Ο èO 4’ ¯< uθtG tƒ ×,ƒÍ sù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊ Í ÷è–Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9 s̈Œ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$ s% s9 $sΨ ¡¡yϑ s? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) $YΒ$§ƒr& ;N ÿŠρß‰÷è ¨Β ( 
öΝ èδ¡ xî uρ ’ Îû ΟÎγ ÏΨƒÏŠ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρã yIø tƒ ∩⊄⊆∪ y# ø‹s3 sù # sŒÎ) óΟßγ≈ sΨ ÷èyϑ y_ 5Θöθ uŠÏ9 ω |= ÷ƒu‘ Ïµ‹ Ïù ôM u‹ Ïjùãρ uρ 

‘≅ à2 <§ø tΡ $̈Β ôM t6|¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω šχθßϑ n= øà ãƒ ∩⊄∈∪  
ةنلةر  عؤة بئرعلض ابتعن نئس العرع (آعت ذدعيالرنعث ظألعم ةنع يةه ذ؟) ي ع آأرمعدعثم أز  ن ذالر ظ ظ

 اهللا نعث آعتابع بويعحة هأآىم حعقعرعشقا حاقعرعلسا،) دةتاالش قعلعشقان ظعشالر توغرعسدا(ظارعسعدا 
ظذالر هةقتعن  يىز ظأرىيدذ،) نعث هأآمعنع قوبذل قعلعشتعن يةنع اهللا(بعر تىرآىمع بذنعثدعن ظذالرنعث 

بذ ظذالرنعث . 23)يةنع هةقتعن يىز ظأرىش ظذالرنعث تةبعظعتعضة سعثعص آةتكةن(يىز ظأرىضىحعلةردذر 
ةرال « ذنغان (دوزاخ ظوتع بعزنع ساناقلعق آىنل ا حوق ةنع موزايغ تال 40ي دذ ) آىنلىك ؤاقع »  آأيدىرع
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دعغانلعقع  أزلعرعنع ظال علعرعنعث ظ ان نةرس دذرذص حعقارغ ة ظوي ي جةهةتت ةنلعكلعرع ؤة دعنع دئض
دذر دة . 24ظىحىن دة(آئلعشع شةآسعز بولغان آىن ةنع قعيامةت آىنع ر  )ي ةر بع اليمعز، ه ذالرنع توص ظ

ظازابنع زعيادة قعلعؤئتعش ( ظذالرغا آعشعنعث قعلغان ظعشعنعث جازاسع ؤة مذآاصاتع تولذق بئرعلعدعغان،
  .25قانداق بولعدذ؟) ظذالرنعث هالع(زذلذم قعلعنمايدعغان شذ حاغدا  )ياآع ساؤابنع آئمةيتعؤئتعش بعلةن

آعتاب بئرعلضةن يةهذدعي، ناساراالرنعث اهللا تاظاالنعث آعتابع بعلةن هأآىم قعلمعغانلعقع 
  نضةنلعكع توغرعسعدا لةظةيعبظىحىن 

ذ ظ  اال ب ث         اهللا تاظ ابنع حع ع آعت ارةت ظعكك دعن ظعب ةؤرات ؤة ظعنجعل دعكع ت ث قولع ة ظأزلعرعنع ايةتت
ابتعكع اهللا                  اتتعق سأآتع، ظذالر ظذ ظعككع آعت تذتتذق دةص ضذمان قعلغان يةهذدعيالر ؤة خرعستعظانالرنع ق

ث عثالر  « :تاظاالنع االمغا ظةضعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذيرذق »ص ةن ب ا ع دئض قا حاقعرعلس ذالر غا بويسذنذش  ظ
اتتعق       قةبذ ظايةت ظذالرنعث هةق   . ز ظأرعدع ظذنعثدعن يى  ىز ظأرضةنلعكعنع ق قارشع حعققانلعقعنع ؤة هةقتعن ي
  . ظةيعبلةيدذ

دذ   ةرال «بذ ظذالرنعث : ظاندعن اهللا مذنداق دةي ا (دوزاخ ظوتع بعزنع ساناقلعق آىنل ةنع موزايغ ي
 يةنع شةآسعز ظذالرنع هةقكة قارشع حعقعشقا رعدئضةنلعكلع »آأيدىرعدذ)  آىنلىك ؤاقعتال40حوقذنغان 

ا دذنيانعث هةر معث يعل         ) قعيامةت آىنع   (: ظئلعص بارغان نةرسعسع ظذالرنعث     ظىحىن بعر آىندعن      عدوزاخت
ةر   .  دةص اهللا تاظاالغا حاصلعغان بوهتانلعرعدذر،جةمظع يةتتة آىن ظازابلعنعمعز   بذنعثغا مذناسعؤةتلعك مةنعل

  . سعرعدة بايان قعلعندعسىرة بةقةرةنعث تةص
 ؤة دعنعي جةهةتتة ظويدذرذص حعقارغان نةرسعلعرعنعث ظأزلعرعنع ظالدعغانلعقع ظىحىندذر  يةنع 

ذزغان نةرسة،    دا حعث تذرغ ا دعنع ذالرنع شذ خات ذمانعحة(ظ ذالرنعث ض ىن  ) ظ ذناهلعرعمعز ظىح ةن ض ظأتكىزض
أزلعرعنع  ،ال آأيدىرعدذ دوزاخ بعزنع بعر نةححة آىن       أزلعرع ظويدذرذص     . غانلعقعدذرعضولل  دةص ظ ظذالر بذنع ظ

  . حعقاردع
ةي   اآعت آةلتىرم داق ص ة هئحقان ذ هةقت دذ  ،اهللا ب داق دةي اهالندذرذص مذن ذالرنع ظاض ع :  ظ آئلعش

دذ؟ ) ظذالرنعث هالع (عساق ظذالرنع توصل  )يةنع قعيامةت آىنعدة (شةآسعز بولغان آىندة  داق بولع  قان
عز  ةنع شةآس ذالر اهللا ت،ي ان  ظ ا بوهت ةيغةمبةرلعرعنع ؤة   و تاظاالغ ةنمعدع، ص ة ظعش ذدع، صةيغةمبةرلعرعض ق

ألتىردع             العمالرنع ظ ظةمدع ظذالرنعث   . ظذالرنعث ظعحعدعكع ياخشعلعققا بذيرذغان ؤة يامانلعقتعن قايتذرغان ظ
ةر؟  ذص آئت داق بول الع قان ذ نةرسعلةرنعث هةممعسعدعن سوظال سورعغذحعدذر ! ه ذالردعن ظ ذال. اهللا ظ ردعن ظ

  . هئساب ظالغذحعدذر ؤة ظذالرغا جازا بةرضىحعدذر
 دة دة (آئلعشع شةآسعز بولغان آىن ةنع قعيامةت آىنع ذالرنع توصل )ي ذالرنعث هالع (عساق ظ ) ظ

هةر بعر آعشعنعث قعلغان ظعشعنعث جازاسع . ظذنعث يىز بئرعشع شةك يوق آىندةيةنع  قانداق بولعدذ؟
 )ظازابنع زعيادة قعلعؤئتعش ياآع ساؤابنع آئمةيتعؤئتعش بعلةن( الرغاظذ ،ذؤة مذآاصاتع تولذق بئرعلعد 

  . ذزذلذم قعلعنمايد
 * * * * * * *  
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خالعغان ظادةمضة صادعشاهلعقنع بئرعسةن، ! صادعشاهلعقنعث ظعضعسع بولغان ظع اهللا«، ظئيتقعنكع
خالعغان ظادةمدعن صادعشاهلعقنع تارتعص ظالعسةن؛ خالعغان ظادةمنع ظةزعز قعلعسةن، خالعغان ظادةمنع خار 

ة ياخشعلعق  دذر ) نعث خةزعنعسع يالغذز (قعلعسةن؛ هةمم ةن هةم . سئنعث قولذثدع معضة سةن هةقعقةت
 - شذنعث بعلةن آئحة(آئحعنع آىندىزضة آعرضىزعسةن، آىندىزنع آئحعضة آعرضىزعسةن، . 26قادعرسةن

يةنع تعرعك بولغان (؛ جانلعقنع ) قعسقا بولذشع صةسعللةر بويعحة نأؤةتلعشعص تذرعدذ-آىندىزنعث ظذزذن 
ةنع (عرعسةن، جانسعزنع حعق) يةنع جانسعز بولغان ظابعمةنعدعن (جانسعزدعن ) ظعنساننع، هايؤاننع  ي

حعقعرعسةن؛ ظأزةث ) يةنع جانلعق بولغان ظعنساندعن، هايؤاندعن(جانلعقتعن ) جانسعز بولغان ظابعمةنعنع
  .27»خالعغان آعشعضة هئسابسعز رعزعق بئرعسةن

  اهللا تاظاالغا شىآرع قعلعش توغرعسعدا
اال  االمغا (اهللا تاظ ةد ظةلةيهعسس دذ ) مذهةمم داق دةي عظئيت: مذن ةد   قعنك ع مذهةمم ةنع ظ ةن !ي  س

ارلعق ظعشلعر              ذغلعغان، ظذنعثغا شىآرع قعلغان، ب ثنع ظذنعثغا تاصشذرغان     عسئنعث صةرؤةردعضارعثنع ظذل
ة     ةؤةآكىل قعلغان هالةتت خالعغان ظادةمضة ! صادعشاهلعقنعث ظعضعسع بولغان ظع اهللا « :ؤة ظذنعثغا ت

ةزعز صادعشاهلعقنع بئرعسةن، خالعغان ظادةمدعن صادعش  ادةمنع ظ ارتعص ظالعسةن؛ خالعغان ظ اهلعقنع ت
ةنع سةن بةرضىحعسةن، سةن توسقذح       . دئضعن  قعلعسةن، خالعغان ظادةمنع خار قعلعسةن  سةن، سئنعث   عي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث        . خالعغعنعث بولعدعغان، خالعمعغعنعث بولمايدعغان زاتتذرسةن     بذ ظايةت ص
ث  ع اهللا تاظاالنع لعتعدذ      ظىممعتعن ةرنع ظةس ذ نئمةتل دذ ؤة ش قا بذيرذي ىآرع قعلعش ة ش ةن نئمةتلعرعض .  بةرض

ةآكعلعك،   عز، م راظعلدعن ساؤاتس ةنع ظعس ةيغةمبةرلعكنع ب اال ص ع، اهللا تاظ ةرةب قذرةيشحىنك لعك ظ
دعن ان،معللعتع ةث ظاخعرقعسع بولغ ةيغةمبةرلةرنعث ظ ةد ظةلةيهعسساالمغا ي ص ارلعق أ مذهةمم ذ ب دع، ظ تكع

ارلعق          ظعنسا ن ؤة جعنالرنعث صةيغةمبعرع، اهللا تاظاال ظذنعثغا ظذنعثدعن ظعلضعرع ظأتكةن صةيغةمبةرلةرنعث ب
ع ؤة شةرعظعتعنع بعلعش، ظعلضعرع    ناهللا تاظاال ظذنعثغا اهللا تاظاال    . دعةشتىرضىزةل سىصةتلعرعنع مذجةسسةمل  

ث      ش، ظاخعرةتنع ةرنع بعلع دعغان غةيعبل يعن بولع دعن آئ ان ؤة بذنعث ةتلعرعبولغ رعش، ئ ظنع هةقعق حعص بئ
ع ةرعظةتلةردعن        ئ زدعنعن ن ؤة ش قا دع ةرعظةتنع باش ةن ش ئلعص آةلض ذ ظ يعش ؤة ظ ة يئ ة يئرعض ث هةمم معننع

ةيغةمبةرلةردعن هئحبعر صةيغةمبةرضة بةرمعضةن             ،ظىستىن قعلعشتعن ظعبارةت    ظذنعثدعن ظعلضعرع ظأتكةن ص
ةردع  عيةتلةرنع ب ع . خذسذس ث رةهمعت العمع اهللا تاظاالنع اآع  ؤة س ةت آىنت عحعقعيام ق ،ةض  داؤاملع

  ! صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا بولسذن
 ،صادعشاهلعقنعث ظعضعسع بولغان ظع اهللا«ظئيتقعنكع!ظىستعدة  سةن ظأزةثنعث مةخلذقاتلعرعث 

ةن  العغعنعثنع قعلغذحعدذرس ذثا. (خ اال) ش ذالر اهللا تاظ ع  «: ظ قا ظعكك ذرظان نئمعش ذ ق ةهةر ب ةنع (ش ي
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دعن اظعف ظادةملعرع ةن ت ة بعل دع؟) مةآك ل قعلعنمع ة نازع ا ظادةمض ر آاتت تع» بع  دةص اهللا ))1دئيعش
دذ           داق دةي رعص مذن ة بئ ة رةددعي ان آعشعلةرض اقحع بولغ اننع قعلم أزع خالعغ لعرعدا ظ ث ظعش : تاظاالنع

       صةرةؤردعضارعثنعث رةهمعتعنع ظذالر تةقسعم قعلعص بئرةمدذ؟)2( ةنع ب عز، بعزنعث مةخلذقاتلعرعمعزدا     ي
ز  العغعنعمعزنع قعلعمع عز خ داق توسالغذس ز ؤة   . هئحقان وث هئكمعتعمع ث ح عمعزدا بعزنع ذنداق قعلعش ش

  . شذنعثدةك بعز صةيغةمبةرلعكنع خالعغان آعشعضة بئرعمعز. معز باردذرعتولذق صاآعت
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسعنع قةية: اهللا ب ة ظورنعتعشنع اهللا ص ث (رض ةنع آعمنع ي

دعغانلعقعنع   ةهلع بولع ذنعث ظ دذ ) ظ دان بعلع تىن    )3( ظوب داق ظىس عدعن قان عنع بةزعس ذالرنعث بةزعس ظ
  .))4قعلغانلعقعمعزغا قارعغعن

آئحعنع آىندىزضة آعرضىزعسةن، آىندىزنع آئحعضة آعرضىزعسةن يةنع سةن بذنعث ظذزذنلذقعدعن 
ظاندعن ظذنعثدعن  . ظاندعن ظذ ظعككعسع تةص ـ تةآشع بولعدذ         . ظذالص قويسةن  ظئلعص ظذنعث قعسقعلعقعغا    

ةن  ذص قويس ذنعثغا قوش ئلعص ب دعن . ظ عنعث    (ظان ذ ظعككعس ذص ظ ذزذن بول ع ظ ة بعرس قا يةن ع قعس بعرس
ة تةص ـ تةآشع بولعدذ     .  صةيدا بولعدذصةرق) ظارعلعقعدا ةهؤال بذ . ظاندعن يةن از، آىز ؤة قعشتعن      ظ  باهار، ي

  .رةت تأت صةسعلدة مذشذنداق داؤام قعلعدذظعبا
 انلعقنع ايؤاننع (ج اننع، ه ان ظعنس ك بولغ ةنع تعرع عزدعن ) ي ان (جانس عز بولغ ةنع جانس ي

ةنعنع (حعقعرعسةن، جانسعزنع ) ظابعمةنعدعن ةنع جانسعز بولغان ظابعم ةنع جانلعق (جانلعقتعن ) ي ي
دعن  اندعن، هايؤان ان ظعنس ةن) بولغ ةنع دانن  حعقعرعس ع   ي دعن، خورمعن ةتنع دان ةتتعن، زعراظ ع زعراظ

ذدعن   ذمنع توخ دعن، تذخ ذنع تذخذم دعن، ، توخ ذرذغنع خورمع دعن، ظ عرنع  ،ظذرذغع عردعن، آاص أمعننع آاص  م
  . مأمعندعن حعقارغذحعدذرسةن

 ة ق بئرعس عز رعزع ة هئسابس ان آعشعض أزةث خالعغ اناص  نظ ة س ان آعشعض ةن خالعغ ةنع س  ي
ذنع قعسعص قويبواللمعغعدةك مال ـ مىل     ذ سئنعث هئكمعتعث، . سةنعىك بئرعسةن، خالعغان آعشعدعن ظ ب

  . ظعرادةث ؤة ظادعللعقعث بعلةن بولغاندذر
 * * * * * * *  

ω É‹ Ï‚−G tƒ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# zƒÍ Ï≈ s3ø9 $# u !$uŠÏ9 ÷ρ r&  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ( tΒ uρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9 s̈Œ }§ øŠn= sù š∅ÏΒ «!$# 

’ Îû > ó x« Hω Î) β r& (#θà) −G s? óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s)è? 3 ãΝ à2â‘ Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª! $# …çµ |¡ø tΡ 3 ’ n< Î) uρ «! $# ãÅÁ yϑø9 $# ∩⊄∇∪ 
مأمعنلةر مأمعنلةرنع قويذص آاصعرالرنع دوست تذتمعسذن، آعمكع شذنداق قعلعدعكةن ظذ اهللا نعث 

ار قعلعشعثال دوستلذقعغا ظئرعشةلمةيدذ، ذص دوستلذق ظعزه ذالردعن قورق ناظ اهللا . ربذنعثدعن مذستةس
  .28سعلةرنع ظأزعنعث ظازابعدعن قورقذتعدذ،ظاخعر قايتعدعغان جاي اهللا نعث دةرضاهعدذر

  آاصعرالرنع دوست تذتذشتعن توسقانلعق توغرعسعدا 

                                                 
  . ـ ظايةت31سىرة زذخرذف ) 1(
  .نعث بعر قعسمع ـ ظايةت32سىرة زذخرذف ) 2(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع124سىرة ظةنظام ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة ظعسرا ) 4(
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ظأزعنعث مأمعن بةندعلعرعنع آاصعرالر بعلةن دوست بولذشتعن ؤة مأمعنلةرنع         ) بذ ظايةتتة (اهللا تاظاال   
ذص   عرالرغاآا(قوي ةتكىزىصوي) ص تلذق ي ذرذن دوس تع،ش تعن توس ت تذتذش ذالرنع دوس ذنداق .  ظ دعن ش ظان

دذ  ) آعشعنع(دوست تذتقان    ذ اهللا نعث : قاتتعق ظاضاهالندذرذص مذنداق دةي آعمكع شذنداق قعلعدعكةن ظ
دعن ظادا ـ جذدا يةنع اهللا تاظاال توسقان ظعشنع قعلغان آعشع شةآسعز اهللا تاظاال دوستلذقعغا ظئرعشةلمةيدذ

  . بولذص آئتعدذ
دذ    داق دةي عدا مذن لعقع توغرعس عرالرنع دوست تذتماس ةرنعث آاص اال مأمعنل ةر، : اهللا تاظ ع مأمعنل ظ

ةتنع    ةن هةقعق ة آةلض ذالر سعلةرض ذتماثالر، ظ ت ت معنعثالرنع دوس علةرنعث دىش معنعمنع ؤة س ث دىش مئنع
ذرظاننع  ( المنع، ق ةنع ظعس ا،  ) ي ان تذرس ار قعلغ ذالر    ظعنك علةر، ظ تلذق يةتكىزعس ذالرغا دوس  ظ

دةص      ذثالردعن هةي علةرنع يذرت ةيغةمبةرنع ؤة س ىن ص ثالر ظىح ان ظئيتقعنع ا ظعم ارعثالر اهللا غ صةرؤةردعض
ان بولساثالر   ةص حعقق اد قعلعص ؤة رازعلعقعمنع تعل دا جعه ةر سعلةر مئنعث يولذم اردع، ظةض دا (حعق ذ حاغ ظ

علةرنعث دى   معنعمنع ؤة س ث دىش ذتماثالر  مئنع ت ت معنعثالرنع دوس تلذق    )ش ذرذن دوس ذالرغا يوش علةر ظ ، س
ذنداق      ع ش ةن، آعمك ص تذرعم علةرنع بعلع كارعلعغان نةرس ذرغان ؤة ظاش علةر يوش ةن س علةر، م يةتكىزعس

، ظذ هةقعقةتةن   )يةنع ظذالرنع دوست تذتذص، ظذالرغا صةيغةمبةرنعث خةؤةرلعرعنع يةتكىزعدعكةن      (قعلعدعكةن  
ةر   )1(  ظازغان بولعدذ   توغرا يولدعن  قويذص، آاصعرالرنع دوست    ) دوست تذتذشنع  (مأمعنلةرنع  !ظع مأمعنل

ا  علةرنعث زعيعنعثالرغ ذتماثالر، س ةنلعكعثالرغا  ( ت عق ظعك ةنع مذناص عنع   ) ي اآعتع بولذش ةن ص ث روش اهللا نع
علةر؟ ةر )2( خاالمس ع مأمعنل ذتماثالر   ! ظ اراالرنع دوست ت ذدعي ؤة ناس ر . يةه ذالر بع ع دوست   - ظ بعرعن

  . ))3سعلةردعن آعمكع ظذالرنع دوست تذتعدعكةن، ظذمذ ظةنة شذالردعن سانعلعدذ. تذتعدذ
اال  ذاهللا تاظ ةرهاجعرم قا ظ ارع ؤة باش تلابع، ظةنس ارا دوس ث ظأزظ ص ذ مأمعنلعرعنع ان قعلع قعنع باي

دذ   داق دةي يعن مذن دعن آئ عرالر : بولغان تا (آاص دة ؤة معراس ر) ياردةم ة -بع ذ   بعرعض ةر ب عدذر، ظةض  ظعض
  . ))4صعتنة ؤة حوث قااليمعقانحعلعق تذغذلعدذ هأآىمضة ظةمةل قعلمعساثالر، يةر يىزعدة

 عثالر ار قعلعش تلذق ظعزه ذص دوس ذالردعن قورق نا  ظ دعن مذستةس ةزع   بذنعث ةر ب ةنع مأمعنل  ي
عرالرنعث ز     تالردا آاص ةزع ؤاقع اآع ب ةردة ي ا ح  عدألةتل عدعن قورقس لعك قعلعش ةس   يانكةش دعن ظةم ن قةلبع ع

ظذالرنعث يامانلعقعدعن ساقالنسا    ) ظذالرنع ياخشع آأرضةندةك قعياصةتتة تذرذص(بةلكع، تاشقع آأرىنعشعدة   
  . بولعدذ

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذدةرداعنعث مذن ذخارع، ظةب ام ب ة    «: ظعم عرالرنعث يىزعض ز آاص بع
   .»عمعز ظذالرغا لةنةت ظوقذيدذدعللعر) لئكعن (. قويعمعز صةقةت هعجعيعصالقاراص

ةر آاصعرالردعن ساقلعنعش ظىحىن زأرىر تئصعلغاندا   (: هةسةننعث ظعمام بذخارع    بذ حارعنع  ) مأمعنل
  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع ،قعيامةت آىنعضعحعلعك قولالنسا بولعدذ

اهللا سعلةرنع ظأزعنعث ظازابعدعن قورقذتعدذيةنع (عث دىشمةنلعرعنع  يةنع اهللا سعلةرنع اهللا تاظاالن
عرالرنع دعن         ) آاص دعغان ظازابع ة بولع ان آعشعض مةن بولغ تلعرعغا دىش ث دوس ذتقان ؤة اهللا تاظاالنع ت ت دوس
  . قورقذتعدذ

                                                 
  . ـ ظايةت1سىرة مذمتةهعنة ) 1(
  . ـ ظايةت144سىرة نعسا ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع51سىرة ماظعدة ) 3(
  . ـ ظايةت73سىرة ظةنفال ) 4(
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 اهعدذر ث دةرض اي اهللا نع دعغان ج اخعر قايتع ةنع ظ اخعرع( ي ث  ) ظ اي اهللا تاظاالنع دعغان ج قايتع
  . مذآاصات بةرضىحعدذر) ياآع(ا قارعتا جازا دةرضاهعدذر، ظذ هةر بعرآعشعضة قعلغان ظعشعغ

 * * * * * * *  
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 بعلعص تذرعدذ، اهللا دعلعثالردعكعنع مةيلع يوشذرذثالر، مةيلع ظاشكارعالثالر، اهللا ظذنع(ظئيتقعنكع 
يةنع (ظذ آىندة . 29اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر. بعلعص تذرعدذ ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنعمذ

هةر ظادةمنعث قعلغان ياخشع ظعشلعرع يامان ظعشلعرع ظأزعنعث ظالدعدا ظايان بولعدذ، ) قعيامةت آىنعدة
أزع  ،)ظذالر يامان ظعشلعرعنع آأرمةسلعكنع ( ةن يامان ظعشلعرعنعث ظارعسعدا ظ ةن (بعل مةشرعق بعل

عدةك  ةغرعبنعث ظارعس دذ  )م ارزذ قعلع عنع ظ ة بولذش ذزذن مذساص دعن . ظ ث ظازابع علةرنع ظأزعنع اهللا س
  .30قورقذتعدذ، اهللا بةندعلعرعضة مئهرعباندذر

علغان هةممة  قعيامةت آىنعدة بةندعنعث ق،اهللا تاظاالنعث دعلالردعكع نةرسعلةرنع بعلعدعغانلعقع
  ظعشلعرعنع آةلتىرعدعغانلعقع توغرعسعدا 

اال ةردة،اهللا تاظ ذ ظايةتل عنع    ب علةرنعث هةممعس كارا نةرس عي ؤة ظاش ث مةخص ة ظأزعنع  بةندعسعض
دعل دعغانلعقعنع، بةن ذنعث عنعث ظأزعضةنعث ظعشلعرعدعن هئح نةرسعرعبعلع دعغانلعقعنع، ظ عي بولماي  مةخص

أز ظعحعضة ظئلعص تذرعدعغانلعقعن              هةر قاحان، هةر زام    نعثبعلعمع  ع،ان، هةر آىنع ؤة هةر ؤاقعت ظذالرنع ظ
ةيلع  ن م مان زئمع اغالر بول ظاس ز ؤة ت عم، دئثع اغلعق ة ر زةردعكعذ ظذنعثس ذؤة ظذنعثدعنح ك ع آم حع

علةرنعث  ذرذن بولماي وينةرس عنع   دعغانلعقعنع،ش عنعث هةممعس دعكع نةرس مان ؤة زئمعن ذ ظاس  ظ
  . قعلدع نبايا نعبعلعدعغانلعقع
اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر بذ اهللا . يةنع ظذنعث قذدرعتع ظذ نةرسعلةرنعث هةممعسعضة يةتكىحعدذر

ضةن بعر  ةر ظىحىن بعتاظاالنعث بةندعلةرضة ظأزعنعث توسقان ؤة يامان آأرعدعغان ظعشالرنع قعلعص سالماسلعق    
ظذ ظذالرنعث ضذناهلعرعغا      . لعرعنع بعلضىحعدذر  شةآسعز اهللا تاظاال ظذالرنعث هةممة ظعش     . ذرعدظاضاهالندذرذش

ذر  ازا بئرعشكعمذ يئتةرلعكت ا ج دعن بعرآعشعنع  . قارعت ذالرنعث ظعحع ذ ظ اي(ظ ا،  ) ظازابلعم دذرغان بولس قال
  . ظذنع ؤاقعتلعق قويذص بئرعص، ظاندعن آئيعن ظذنع ناهايعتع قاتتعق تذتعدذ

 غان ياخشع ظعشلعرع يامان ظعشلعرع ظأزعنعث هةر ظادةمنعث قعل) يةنع قعيامةت آىنعدة(ظذ آىندة
يامان ظعشلعرعنعث    يةنع قعيامةت آىنع بةندعنعث ظالدعغا ظذنعث قعلغان ياخشع ؤة     ظالدعدا ظايان بولعدذ 

  . لعدذىهةممعسع آةلتىر
دذ       حوث بولسذن،آعحعك بولسذن، ياخشعلعق     (بذ آىندة ظعنسانغا       : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي

   .)1( ظاخعرع قعلغان ظةمةللعرع ظذقتذرذلعدذ-ظعلضعرع ) امانلعق بولسذنبولسذن، ي
                                                 

  . ـ ظايةت13سىرة قعيامةت ) 1(
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لعر  ث ظعش ان ظأزعنع دعن ظعنس ذ    عظان دذ، ظ ال بولع ة خذش عنع آأرس ع ظعش دعن ياخش نعث ظعحع
ا بولذص هةسرةت حئكعدذ، ظذ            ) ظعشلعرعنعث ظعحعدعن (  خذددع اهللا تاظاالنعث   يامان ظعشنع آأرسة، ظذ خاص

دة عر ظ : ظايعتع ع   (ادةم آاص ةت آىن ةن قعيام ةمراهع بعل دا   ) ه ةن حاغ اهعمعزغا آةلض ةمراهعغا(دةرض ): ه
ةن       « ا ظعك ارعلعق بولس عدةك ظ ةربنعث ظارعس ةن غ ةرق بعل دا ش ث ظارام ةن مئنع ةن بعل كع س ةن. (آاش ) س

ةمراه   ان ه ةن يام ةؤة    ! (نئمعدئض ة س ث بةختسعزلعكعمض ةن مئنع ع، س دذثبحىنك دذ » )حع بول  ))1دةي
ذ دئضعنعدةك ظذ ةيتان   م ذيرذغان ش ا ب ذنع يامانلعقق ذص ظ ع بول ذنعث يئقعن ادا ظ ذص       دعن دذني ذدا بول ادا ـ ج ظ

ارزذ   عنع ظ ة بولذش ذزذن مذساص ايعتع ظ دا ناه عنعث ظارعلعقع ان ظعش ان يام ةن قعلغ أزع بعل نع ؤة ظ آئتعش
  . قعلعدذ

 ظاندعن اهللا تاظاال عدذسعلةرنع ظأزعنعث ظازابعدعن قورقذت: ظاضاهالندذرذص مذنداق دةيدذ اهللا تاظاال
: بةندعلعرعنع ظأزعنعث رةهمعتعدعن ظىمعدسعزلعنعص آةتمعسذن دةص ظذالرنع ظىمعدؤار قعلعص مذنداق دئدع          

اهللا بةندعلعرعضة مئهرعباندذر .  
دذ   داق دةي رع مذن ث   : هةسةنبةس ذالرنع ظأزعنع انلعقع ظ ان مئهرعب ة بولغ ث بةندعلعرعض اهللا تاظاالنع

دعن قورقذت تذرظازابع دع . ذش داق دئ قعالر مذن ةت   : باش ذقاتلعرعغا رةهم ث مةخل اال ظأزعنع ةنع اهللا تاظ ي
ةتلعك       ث هأرم عنع ؤة ظأزعنع اي مئثعش دا ظازم وغرا دعنع ع ؤة ت وغرا يول ث ت ذالرنعث ظأزعنع دذر، ظ قعلغذحع

   .نع ياخشع آأرضىحعدذرعصةيغةمبعرعضة ظةضعشعش
 * * * * * * *  

 ö≅ è% β Î) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãè Î7̈? $$sù ãΝä3ö7 Î6 ósãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ ö/ä3 s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘ 
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اثالر، ماثا ظةضعشعثالرآع، ظةضةر سعلةر اهللا نع دوست تذتس« ،ظئيتقعنكع )ظذالرغا!ظع مذهةممةد(

دذ  علةرنع دوست تذتع ةنكع (اهللا س دذ  )ظأتك عرةت قعلع ذناهعثالرنع مةغص عرةت . ض ايعتع مةغص اهللا ناه
 ظةضةر »اهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثالر« ظئيتقعنكع. 31»قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

يةنع اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغان ؤة (اصعرالرنع يىز ظأرىسة، اهللا آ  )ظعتاظةت قعلعشتعن (ظذالر 
  .32دوست تذتمايدذ) صةيغةمبةرلعرعضة ظاسعيلعق قعلغانالرنع

يغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعشتة ظعصادعلعنعدعغانلعقع  صةنعثاهللا تاظاالنع ياخشع آأرىش
  توغرعسعدا

 اهللا تاظاالنع  ظأزعنعث  ،سالم يولع بعلةن ماثماي  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن ظع     ،بذ ظايةت 
ع آأرع  ة دعغانلعقعنع ياخش ان ه عنعث  دةؤا قعلغ داق آعش ةص        (ر قان ش        ـ ض أز ؤة ظع دةـ س  )هةرعكةتلعرع

عحة    ا ظةضةشمعض ةرعظةت ؤة دعنعغ ةن ش ئلعص آةلض االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثص عدا  ، ظ ان دةؤاس  قعلغ
  . ذيالغانحع ظعكةنلعكعضة هأآىم قعلعد

دع      داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت عمعزدا   «: ب ث ظعش ع بعزنع ث  (آعمعك ةنع بعزنع ي
  . »لعنمايدذع ظذ ظعش قوبذل ق،يوق بعر ظعشنع قعلسا) دعنعمعزدا
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)ظةضةر سعلةر اهللا نع دوست تذتساثالر، ماثا ظةضعشعثالرآع، «ظئيتقعنكع  )ظذالرغا!ظع مذهةممةد
دذ اهللا سعلةرنع دوست تذ  ةنع سعلةر تةلةص قعلغان   تع ردعن  سعلةرنعث اهللا تاظاالنع ياخشع آأرىشعثال  ، ي

ة ن  ر نةرسة سعلةرض ذ بولسعمذ اهللا تاظاال ئظارتذق بع دذ، ظ اهللا . شعدذرىنعث سعلةرنع ياخشع آأرسعص بولع
   . سعلةرنعث ظذنع ياخشع آأرىشعثالردعن ياخشعدذر،شعىنعث سعلةرنع ياخشع آأرتاظاال

بعر تىرآىم آعشعلةر ظأزلعرعنعث     :  ؤة ظذنعثدعن باشقا سةلةص ظالعملعرع مذنداق دةيدذ       هةسةنبةسرع
دعغانلعقعنع       اهللا تاظاالنع    ةرةز (ظويلعغان  شةآسعز ياخشع آأرع  ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنع    . قعلغان ظعدع  )ص

لةر اهللا نع دوست ظةضةر سع«ظئيتقعنكع  )ظذالرغا !ظع مذهةممةد(: بذ ظايةت بعلةن سعناص مذنداق دئدع
  . تذتساثالر، ماثا ظةضعشعثالرآع، اهللا سعلةرنع دوست تذتعدذ

) دذ )ظأتكةنكع دذر، ناهايعتع . ضذناهعثالرنع مةغصعرةت قعلع عرةت قعلغذحع اهللا ناهايعتع مةغص
دذر عثالر   مئهرعبان ة ظةضعشعش علةرنعث صةيغةمبةرض ةنع س ارقعلعق ي علةرنعث  ظ دعن س ذنعث بةرعكعتع  ظ

اهللا غا «ظئيتقعنكع : ظاندعن اهللا هةممة آعشعلةرنع بذيرذص مذنداق دةيدذ. رعثالر آةحىرىم بولعدذضذناهلع
ةت قعلعشتعن ( ظةضةر ظذالر »ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثالر  ىز ظأرىسة  )ظعتاظ ةنع ظذالر  ي  ظذنعث   ي

ا لعق قعلس ذيرذقعغا خعالص عرالرنع  ،ب ةتلعرعنع ( اهللا آاص ث ظاي ةنع اهللا نع ان ؤة ي ار قعلغ ظعنك
انالرنع  عيلعق قعلغ ة ظاس دذ) صةيغةمبةرلعرعض ت تذتماي لعق   دوس ا خعالص وغرا يولغ ةت ت ذ ظاي ةنع ب  ي

ذر  نعث آذص اآعتتذر لذققعلعش دعغانلعقعغا ص ةت  .  بولع ذ سىص لعق    (ب ا خعالص وغرا يولعغ ث ت ةنع اهللا تاظاالنع ي
ذحع ع   ) عتعسىصنعث قعلغ ان آعش ةتلعنعص قالغ ةن سىص ةرحة ،بعل ع    ض االنع ياخش دة اهللا تاظ آأثلع

دعغانلعقعنع    ق قعلع ذنعثغا يئقعنحعلع دعغانلعقعنع ؤة ظ ةرةزآأرع ص ص ويالص  قعلع عمذ، اهللا  ظ ذنع دةؤا قعلس ظ
ةيغةمبةر     عز ص دعغان ساؤاتس عنع قعلماي تعن باشقعس ة ظةضعشعش ذنعث شةرعظعتعض ذنذص ؤة ظ ا بويس تاظاالغ

اص ق دة ياش االمنعث دةؤرع ةد ظةلةيهعسس ةد  مذهةمم عمذ، مذهةمم ةيغةمبةر بولس ا ص ة آاتت ةر قانح ان ه الغ
عح  االمغا ظةضةشمعض دذ   ةظةلةيهعسس ع آأرمةي ذنع ياخش اال ظ ة             .  اهللا تاظ ر ـ بعرعض ةيغةمبةرلةرنعث بع ص

ذنالردا   عؤةتلعك مةزم عدعغانلعقعغا مذناس ا(ظةضعش اال خالعس ث)اهللا تاظ دا اهللا :  اهللا تاظاالنع أز ؤاقتع ظ
ا قعلدعم، آئيعن سعلةرضة،        « :ن ظةهدة ظئلعص  صةيغةمبةرلةردعن حع  سعلةرضة مةن آعتابنع ؤة هئكمةتنع ظات

ةيغةمبةر     ) يةنع آعتاب بعلةن هئكمةتنع   (سعلةردعكع نةرسعلةرنع    ةنع مذهةممةد   (ظئتعراص قعلغذحع بعر ص ي
االم ا    ) ظةلةيهعسس ة ي ذنعثغا ظةلؤةتت رةك ؤة ظ عثالر آئ ان ظئيتعش ة، ظعم ذنعثغا، ظةلؤةتت ة ظ ردةم آةلس
   . دئضةن ظايعتعضة آةلضةندة تةصسعلعي توختعلعمعز))1...»كبئرعشعثالر آئرة

 * * * * * * *  
 * ¨β Î) ©! $# #’ s∀sÜ ô¹ $# tΠyŠ# u % [nθçΡ uρ tΑ# u uρ zΟŠ Ïδ ü ö/Î) tΑ# uuρ tβ¨uôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊂⊂∪ Oπ§ƒ Íh‘ èŒ $ pκÝÕ÷è t/ 

.ÏΒ <Ù÷èt/ 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿ xœ íΟŠÏ= tæ ∩⊂⊆∪  
تالالص، ) صةيغةمبةرلعككة(ظعمران ظةؤالدعنع  ظعبراهعم ظةؤالدعنع، اهللا هةقعقةتةن ظادةمنع، نذهنع،

ر . 33جاهان ظةهلعدعن ظارتذق قعلدع) ظذالرنع ظأزلعرعنعث زامانعدعكع( ةن ـظذ ظةؤالدالر بع  بعرع بعل
تذر، اهللا  أزلعرعنع(قانداش ةرنعث س دذر،  )بةندعل اثالص تذرغذحع ةتلعرعنعبةند(ظ ةرنعث نعي ص ) عل بعلع

  .34رتذرغذحعدذ
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  زئمعندعكع ظعنسانالردعن تالالنغان آعشعلةر توغرعسعدا 
ة    اهللا تاظاال  ن خةؤةر  دع ظأزعنعث زئمعن يىزعدعكع ظعنسانالرغا بذ آعشعلةرنع تاللعغانلعقع          ، بذ ظايةتت

دذ،  اال(بئرع ع بع  ) اهللا تاظ أز قول ذنع ظ الالص ظ االمنع ت ادةم ظةلةيهعسس ذنعثظ اراتتع، ظ ةن ي ث غال  ظأزعنع
 ظذنع  .هةممة نةرسعلةرنعث ظعسعملعرعنع بعلدىردع      ؤة   روهعدعن صىؤلعدع، صةرعشتعلعرعنع سةجدة قعلدذردع    

   . يةرضة حىشىردع)جةننةتتعن(ظاندعن ظذنع مةلذم بعر هئكمةت بعلةن . جةننعتعضة آعرضىزدع
علةر اهللا تاظ     دع، آعش االمنع تاللع ذه ظةلةيهعسس ر      اهللا ن وق بع ع ي داق ظاساس دا هئحقان ث دعنع االنع

ةلتىرىص   ئرعك آ عنع ش ة       ،نةرس دعكع آعشعلةرض ةر يىزع دا ي ادةت قعلغان ذتالرغا ظعب ع   )اهللا( ب ذنع بعرعنح  ظ
 ـمةخصعي   ؤة حة ـ آىندىز    ئنعغا آنعث دعنذه ظةلةيهعسساالم ظىممعتعنع اهللا تاظاال. صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتع

ذزذن زامظاشكارا دا ظ ان  انالر هال ذنعحاقعرغ ذ قاحذربولسعمذ ظ ذنعثغا عث حاقعرعقع ظذالرنع تئخعم ؤئتعص ظ
ا آعشع      ظذنعثغا  ) اهللا ظذالردعن (دذظا قعلدع  ت  ظذ ظذالرغا بة  ثا ظةضةشتع، شذ  لةرالظذالرنعث ظعحعدعن ظازغعن

ان باالسع بئرعص   وت(حىن ظذالرنعث بعرعنعمذ قويماي         ظعنتعقام ظئلعص بئرعش ظى     . لعؤةتتع ق قعسذغا غةر  ) ص
  . غا ظةضةشكةن آعشعلةرال قذتذلذص قالدععنذه ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث دعن) دعنتوصان باالسع(

دة      ث ظعحع ة تاؤاباتلعرعنع ذنعث ظاظعل دع، ظ اتلعرعنع تاللع ة تاؤاب ث ظاظعل اال ظعبراهعمنع اهللا تاظ
  . دذرمذ بارماال ؤة صةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسع مذهةممةد ظةلةيهعسسسةردارعالرنعث نظعنسا

اهللا تاظاال ظعمراننعث ظاظعلة تاؤاباتلعرعنع تاللعدع ظعمران ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسع هةزرعتع             
االمنعث بال  راهعم ظةلةيهعسس االم ظعب ا ظةلةيهعسس عدذر، ظعس ةمنعث دادعس دذرعمةري ث قاتارعدعن . لعرعنع

  . دا يةنة آئلعدذ ظالدعمعز)اهللا خالعسا(بذنعثغا مذناسعؤةتلعك مةزمذنالر 
 * * * * * * *  

 øŒÎ) ÏM s9$s% ßN r&u øΒ $# tβ ü ôϑ Ïã Éb> u‘ ’ ÏoΤ Î) ßNö‘ x‹ tΡ y7 s9 $ tΒ ’ Îû  É_ôÜ t/ #Y‘ § ysãΒ ö≅¬7 s) tG sù û Éi_ ÏΒ ( y7 ¯Ρ Î) |MΡ r& 

ßìŠÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9$# ∩⊂∈∪ $ £ϑ n= sù $ pκ÷J yè|Ê uρ ôM s9$s% Éb> u‘ ’ ÏoΤ Î) !$ pκ çJ÷è|Ê uρ 4 s\Ρ é& ª!$# uρ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑ Î/ ôM yè|Ê uρ }§øŠs9 uρ ã x.©%! $# 
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دذنيا (مةن قورسعقعمدعكع صةرزةنتعمنع ! صةرؤةردعضارعم« :ظأز ؤاقتعدا ظعمراننعث ظايالع ظئيتتع

قوبذل قعلغعن، ) بذ نةزرةمنع(ظازاد قعلعنغان هالدا حوقذم سئنعث خعزمعتعثضة ظاتعدعم،  )نظعشلعرعدع
ظذ قعز تذغقان . 35»بعلعص تذرغذحعسةن) نعيعتعمنع(ظاثالص تذرغذحعسةن، )دذظايعمنع(سةن هةقعقةتةن 

د   دئدع،»قعز تذغدذم! ظع صةرؤةردعضارعم «: ؤاقتعدا ذغقانلعقعنع اهللا ظوب ة ت دذ ظذنعث نئم ذ . (ان بعلع ظ
ظعمراننعث ). (بةلكع، بذ قعز ظارتذقتذر(قعزغا ظوخشاش ظةمةس ) ظاتا قعلعنغان(ظوغذل  )تةلةص قعلغان

مةن ظذنع مةريةم ظاتعدعم، مةن هةقعقةتةن ظذنعث ظىحىن،ظذنعث ظةؤالدلعرع ظىحىن ساثا ) ظايالع ظئيتتعكع
  .36»سئغعنعص، قوغالندع شةيتاندعن صاناه تعلةيمةن

  رعتع مةريةمنعث تذغذلعشع توغرعسعدا هةز
مذهةممةد ظعبنع   . ةمنعث ظانعسعدذر ي فاقذزنعث قعزع هىننةه ظعمراننعث ظايالعدذر، ظذ هةزرعتع مةر          

دذ داق دةي ر قذشنعث   يهةزرعتع مةر«: ظعسهاق مذن ع بع ر آىن ذ بع دع، ظ ال ظع ذغماس ظاي ةمنعث ظانعسع ت
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اغالص قالدع، شذنعث بعلةن ظذ اهللا تاظاالدعن بعر         ؤاتقانلعقعنع آأرىص بالعغا    عبالعسعغا يةم بئر   ظعشتعياق ب
ق    ذنعثغا يئقعنحعلع ث ظ دعن ظئرعنع دع، ظان ةت قعل عنع ظعجاب ذنعث دذظاس دع، اهللا ظ ا قعل ةص دذظ اال تعل ب
ع       نعث خعزمعتعن ادةت ؤة بةيتذلمذقةددةس العنع ظعب عقعدعكع ب ذ قورس دع، ظ دار بول ذ هامعل ةن ظ قعلعشع بعل

 )دذنيا ظعشلعرعدعن(مةن قورسعقعمدعكع صةرزةنتعمنع ! صةرؤةردعضارعم«: مذنداق دئدعقعلعشقا ظاتاص 
قوبذل قعلغعن، سةن هةقعقةتةن ) بذ نةزرةمنع(ظازاد قعلعنغان هالدا حوقذم سئنعث خعزمعتعثضة ظاتعدعم، 

 دذظايعمنع   مئنعث اهللا تاظاال يةنع   »بعلعص تذرغذحعسةن ) نعيعتعمنع(ظاثالص تذرغذحعسةن، )دذظايعمنع(
  . ظاثلعغذحعدذر، مئنعث نعيعتعمنع بعلضىحعدذر

ةيتتع         ةنلعكعنع بعلم ز ظعك اآع قع ذل ي ث ظوغ عقعدعكع بالعنع ث قورس ذ ظأزعنع ذغقان : ظ ز ت ذ قع ظ
 ظعبادةت ظذنعث نئمة تذغقانلعقعنع اهللا ظوبدان بعلعدذ  دئدع،»قعز تذغدذم! ظع صةرؤةردعضارعم«: ؤاقتعدا

أثىل بألىشتة قعلعش ؤة بةيتذلمذقةد قا آ ع قعلعش ان ( دةسنعث خعزمعتعن ةص قعلغ ذ تةل ذل  )ظ ا (ظوغ ظات
  . )بةلكع، بذ قعز ظارتذقتذر(قعزغا ظوخشاش ظةمةس ) قعلعنغان
)ظعمراننعث ظايالع ظئيتتعكع (مةن ظذنع مةريةم ظاتعدعم يةنع بذ ظايةتتة )ظعسمعنع باال ) بالنعث

دعغا    عمذ دذرذس بولع ع قويس ذلغان آىن معنع      تذغ ع ظعس ذلغان آىن اال تذغ ع، ب اردذر، حىنك اآعت ب نلعقعغا ص
  . قويذش ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرنعث دعنعدا آأرستعلضةن ظعشتذر

دع    ةت قعلعن ةنلعكع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت االم  «: ب ر ب مئنعث بع
  . »ع قويدذمآعحعدة تذغذلدع، ظذنعثغا مئنعث بوؤام ظعبراهعمنعث ظعسمعن
دع     داق دةص آةل تة مذن ر هةدعس ة بع ذنعثدةك يةن ع ظ «: ش نعث ظانعس نعثظةنةس عنع ةنةس  ظعنعس

دا ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ،تذغقان دع، ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةل أتىرىص ص ذ ظعنعسعنع آ  ظ
ةردع         باشقعالرنعث ظعسعمعنعمذ   شذنعثدةك . »ظذنع ظئغعزالندذرذص، ظذنعثغا ظابدذلاله دةص ظعسعم قويذص ب

  .تذغذلغان آىنعدة قويغانلعقع رعؤايةت قعلعندع
ةتتعنحع آىنع قويسعمذ بولعدذ             ( ةيغةمبةر      ) بالعنعث ظعسمعنع تذغذلغان آىنعدة قويماي ي ة ص بذ هةقت

دذ داق دةي االم مذن ة «: ظةلةيهعسس ث ظةقعقعسعض اال ظأزعنع ك ب ر آعحع ةر بع دذر، ى ضأر)1(ه ة قويذلغذحع ض
  . » حئحع حىشىرعلعدذلعدذ، ظذنعث ظعسمع قويذلذص، آىنع ظذنعث ظىحىن قوي ظألتىرعيةتتعنحع

اال  ة اهللا تاظ ةنلعكعنع     ظايةتت داق دئض عنعث مذن ةمنعث ظانعس ةزرعتع مةري دع ه ان قعل ةن : باي م
اناه  ةيتاندعن ص دع ش ئغعنعص، قوغالن اثا س ىن س ةؤالدلعرع ظىح ذنعث ظ ذنعث ظىحىن،ظ ةن ظ هةقعقةت

ةن ع اهللا ي»تعلةيم دعن   ! ةنع ظ ةيتاننعث يامانلعقع ان ش دع قعلعنغ انع قوغالن ذنعث بالعسع ظعس ذنع ؤة ظ ظ
ورايمةن  عثنع س دع   . ساقلعش ةت قعل عنع ظعجاب ذنعث دذظاس ذهىرةيرة    . اهللا ظ دذرازاق ظةب ة ظاب ذ هةقت ب

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةم ؤة مة«: رةزعيةلاله ري
ع   ذنعث ظوغل ادعن(ظ قا  ) ظعس ع باش عاليدذ      ذتيئث ةيتان س دا ش ذلغان ؤاقتع العنع تذغ ة ب ذلغان هةمم ذ  . غ ش

ةم بعلةن ظذنعث    («: ظاندعن ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ    . »سةؤةبتعن باال يعغلعغان صئتع حىشعدذ   مةري
ةلتىرىص  اآعت آ علعمعغانلعقعغا ص ةيتاننعث س عنع ش ةر خالع) بالعس اثالرظةض ذنعث  : س ةن ظ ةن هةقعقةت م

اناه تعلةيمةن             ةتنع   »ظىحىن،ظذنعث ظةؤالدلعرع ظىحىن ساثا سئغعنعص، قوغالندع شةيتاندعن ص  دئضةن ظاي
   . دئدع»ظوقذثالر

 * * * * * * *  
                                                 

  .  ظةمةلنعث نامعدذرسىننةتعدعغان قعزغا بعر قوي سوي،  قذدرعتع يةتكةنلةر ظىحىن باال تذغذلغاندا شىآرانعسع ظىحىن ظوغذلغا ظعككع:ظةقعيقة دئضةن) 1(
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ظذنعثغا زةآةرعيانع آئصعل  ظذنع ظوبدان ظأستىردع، ظذنع صةرؤةردعضارع حعرايلعقحة قوبذل قعلدع،

ظعبادةتضاهعغا  )ظذنعث(زةآةرعيا هةر قئتعم  ).يةنع ظذنعث خعزمعتعنع قعلعشقا زةآةرعيانع قويدع(قعلدع 
ةردعن ! ظع مةريةم «: ظذ .ظذنع آأرضعلع آعرسة ظذنعث يئنعدا بعرةر يئمةآلعك ظذحرعتاتتع  بذ ساثا قةي

جاصا (اهللا هةقعقةتةن خالعغان ظادةمضة .  دةيتتع» آةلدعبذ اهللا تةرعصعدعن«:  دةيتتع، مةريةم»آةلدع؟
  37ق بئرعدذعهعسابسعز رعز) مذشةققةتسعزال

هةزرعتع مةريةمنعث ظأسىص يئتعلعشع ؤة ظذنعث اهللا تاظاالنعث نةزعرعدة هأرمةتكة سازاؤةر 
  بولغانلعقع توغرعسعدا

  . قوبذل قعلدعمةريةمنع ظانعسعدعن نةزعر هئسابعدا هةزرعتع بذ ظايةتتة اهللا 
 دان ظأستىردع ةنع   ظذنع ظوب ةمنعث شةآلع ؤة آأرىنعشعنع حعرايلعق قعلدع     اهللا تاظاال ي  ؤة  مةري

قوبذل قعلعشنعث سةؤةبلعرعنع ظاسانالشتذرذص بئرعص، ياخشعلعق، بعلعم ؤة دعن       مةسحعتنعث خعزمعتعضة   
  . لدعظأضةنسذن دةص بةندعلعرعنعث ظعحعدعكع ياخشع آعشعلةر بعلةن يئقعن قع

 يةنع ظذنعث خعزمعتعنع قعلعشقا زةآةرعيانع قويدع(ظذنعثغا زةآةرعيانع آئصعل قعلدع( يةنع 
ذنعثغا آ    االمنع ظ ةرعيا ظةلةيهعسس دع  ئاهللا زآ عل قعل االمدعن    . ص ةرعيا ظةلةيهعسس ةمنعث زةآ ةزرعتع مةري ه

ىن اهللا ت ع ظىح ةختلعك بولذش عنعص ب ةرنع ظأض ع ظةمةلل م ؤة ياخش ايدعلعق بعلع ةرعيا ص اال زةآ اظ
حىنكع، ظعبنع ظعسهاق، ظعبنع جةرعر ؤة باشقعالر   . المنع ظذنعث آئصعلع بولذشعغا تةقدعر قعلدع  اظةلةيهعسس

عنعث      ا ظاحعس ةمنعث هامم ةزرعتع مةري االم ه ةرعيا ظةلةيهعسس ةن، زةآ ة ظاساس ان رعؤايةتك ةت قعلغ رعؤاي
  . نعث ظئرع ظعدع دئضةنلةرمذ بارعنعةلةيهعسساالم مةريةمنعث بعر تذغقزةآةرعيا ظ. ظئرعدذر

دع داق دةص آةل تة مذن دىرىص هةدعس أزنع آىحلةن ذ س ةن «: ب ةهيا بعل ةرعيا (ي ةنع زةآ ي
ال     )  بعلةن ظوغلع ظةلةيهعسساالمنعث   ةنع ظعككعسع ظاحا ـ سئثعلنعث      (لعرع عظعسا بعر هامما ظاحعنعث ب ي

ةم هامما ظاحعسعنعث       ظعبنع ظعسهاق رعؤايةت قعلغان رعؤايةتكة ظاس      . » ظعدع )لعرععبال اسةن هةزرعتع مةري
  .لعشعدة بولغان بولعدذعتةربعي

د  داق دةص آةل تة مذن ةمز ع، هةدعس االم ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ  ة ص ذ ظةنه ئهع(رةزعيةلاله ذص تش  بول
يعن  دعن آئ ةممار ) آةتكةن زع ظ ث       ةقع ذتالعبنعث ظايالعنع ع ظةب ةر ظعبن ع، حةظف ا ظاحعس ذنعث هامم نع ظ
  . دئدع»هامما ظاحا دئضةن ظانعنعث ظورنعدعدذر«: تاصشذرذص بئرعصظعضعدارحعلعقعغا 

ةتلعك         ك ؤة هأرم اهعدا ظعززةتلع ث ظعبادةتض ةمنع ظأزعنع ةزرعتع مةري اال ه دعن اهللا تاظ ظان
ظعبادةتضاهعغا ظذنع آأرضعلع  )ظذنعث(زةآةرعيا هةر قئتعم : قعلغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع

  . رةر يئمةآلعك ظذحرعتاتتعآعرسة ظذنعث يئنعدا بع
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ةتادة، رةبعيظ                   ةير، ظةبذشةظسا، ظعبراهعم نةخةظي، زةههاك، ق مذجاهعد، ظعكرعمة، سةظعد ظعبنع جذب
دذ    داق دةي ارلعقالر مذن ذددع قات ةؤفعي ؤة س ة ظ ةس، ظةتعي ع ظةن ةزرعتع  : ظعبن االم ه ةرعيا ظةلةيهعسس زةآ

   .ؤعسنع آأرةتتعئعنع، ياز صةسلعدة قعش صةسلعنعث مؤعسئمةريةمنعث يئنعدا قعش صةسلعدة ياز صةسلعنعث م
ذ : زةآةرعيا ظةلةيهعسساالم ظذنعث قئشعدا شذالرنع آأرضةندة       ةم «: ظ ةردعن ! ظع مةري ذ ساثا قةي ب

اهللا هةقعقةتةن خالعغان . دةص جاؤاب بةردع »بذ اهللا تةرعصعدعن آةلدع«: مةريةم ، دةيتتع»آةلدع؟
   .ق بئرعدذعسابسعز رعزئه) جاصا مذشةققةتسعزال(ظادةمضة 

 * * * * * * *  
 y7 Ï9$uΖèδ $ tã yŠ $ §ƒÍ Ÿ2 y— …çµ −/u‘ ( tΑ$s% Éb> u‘ ó= yδ ’Í< ÏΒ y7Ρà$ ©! Zπ§ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7Íh‹ sÛ ( y7 ¯ΡÎ) ßì‹ Ïÿ xœ Ï !$ tã‘$! $# ∩⊂∇∪ 
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 :زةآةرعيا صةرؤةردعضارعغا دذظا قعلعص  )يةنع مةريةمنعث آارامعتعنع آأرضةن حاغدا (شذ ؤاقعتتا 

ارعم« ع صةرؤةردعض انع ! ظ ةن دذظ ن، هةقعقةت ا قعلغع ةرزةنت ظات ر ياخشع ص اهعثدعن بع أز دةرض ا ظ ماث
ساثا اهللا نعث «: ظذ ظعبادةتضاهعدا ناماز ظوقذؤاتقاندا صةرعشتعلةر ظذنعثغا. 38 دئدع»ظعشعتكىحعسةن

ع  ا (آةلعمعس ةنع ظعس ةييعد، ) ي ذحع، س تعق قعلغ ع تةس عالردعن  ن ةرهعزآار ؤة ياخش ةهيا ص ان ي  بولغ
مةن ! صةرؤةردعضارعم «:ظذ. 39 دةص نعدا قعلدع»ظعسعملعك بعر صةيغةمبةر بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذ 

ذن؟  ذم بولس ث ظوغل ذ مئنع ا قانداقم ان تذرس ذتتعن قالغ العم تذغ ام ظاي ان تذرس رعص قالغ دع»قئ .  دئ
تعلةر دذ «: صةرعش العغعنعنع قعلع ذنعثدةك خ ذدرعتع ظعال (اهللا ش ةنع ق اجعز ي عدعن ظ ئح نةرس ة ه هعي

ا ) ظايالعمنعث هامعلدار بولغانلعقعغا (ماثا ! صةرؤةردعضارعم«: ظذ. 40 دئدع »ظةمةس بعر نعشانة ظات
يةنع (ساثا بولعدعغان نعشانة شذآع، ظىح آىنضعحة آعشعلةرضة سأز قعاللمايسةن «: اهللا.  دئدع»قعلغعن

نئمعتعمضة شىآىر (صةقةت ظعشارةتال قعلعسةن، ).يدذزعكرع تةسبعه ظئيتعشتعن باشقا سأزضة تعلعث آةلمة
  .41دئدع» صةرؤةردعضارعثنع آأص ياد ظةت، آةحتة،ظةتعضةندة تةسبعه ظئيت)قعلعش يىزعسعدعن

زةآةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث صةرزةنت تعلةص دذظا قعلغانلعقع ؤة ظذنعثغا يةهيا ظةلةيهعسساالم 
  دابعلةن خذش بئشارةت بئرعلضةنلعكع توغرعسع

ان          ع ظاقارغ عزالنغان، حئح وللعرع ماغدذرس ذت ـ ق االمنعث ص ةرعيا ظةلةيهعسس ة  ،زةآ ذنعث ظىستعض  ظ
از صةسلعدة قعشنعث    رذغلذق، ظذ اهللا تاظاالنعث هةزرعتذظايالعمذ ياشعنعص قالغان ؤة تذغماس ت     ع مةريةمضة ي

ظأزعنعث صةرؤةردعضارعغا صةس     ،ؤعسعنع بةرضةنلعكعنع آأرىص باال ظارزذ قعلعصئؤعسعنع، قعشتا يازنعث م ئم
ر ياخشع ! ظع صةرؤةردعضارعم «: قعلعص اهللا تاظاالدعن  باال تعلةص   ظاؤازدا دذظا    اهعثدعن بع أز دةرض ماثا ظ

  .  دئدع»صةرزةنت ظاتا قعلغعن، هةقعقةتةن دذظانع ظعشعتكىحعسةن



  
  
  
  
  
  

 

 

 
486                                                                                         ظال ظعمران ـ سىرة 3

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 ذنعثغا تعلةر ظ دا صةرعش از ظوقذؤاتقان اهعدا نام ذ ظعبادةتض ث «: ظ اثا اهللا نع ع س ةنع (آةلعمعس ي
ةيغةمبةر                ) ظعسا ةهيا ظعسعملعك بعر ص ةرهعزآار ؤة ياخشعالردعن بولغان ي نع تةستعق قعلغذحع، سةييعد،ص

دذ   ةؤةر بئرع ذش خ ةن خ دع »بعل دا قعل از      دةص نع دا نام دعغان ظورنع ادةت قعلع ث ظعب ذ ظأزعنع ةنع ظ  ي
رعشتعلةر ظذنعثغا خذش بئشارةت بئرعص       صة. ظوقذؤاتقاندا صةرعشتعلةر ظذنعثغا ظاثلعغذدةك قعلعص سأزلعدع     

  . »)خذش بئشارةت بةردع(سئنعث صذشتعثدعن بولعدعغان يةهيا ظعسعملعك بعر باال بعلةن «: مذنداق دئدع
دذ   داق دةي قعالر مذن ةتادة ؤة باش دع  : ق ةهيا دةص ظاتال اال ي ذ ب انلعق ؤة   .ظ ذنع ظعم ع، اهللا ظ  حىنك

  . ياخشعالردعن قعلدع
 ةنع ظعسا (معسع ساثا اهللا نعث آةلع ع تةستعق قعلغذحع ) ي ةتنعث مةنعسع هةققعدة   ن ذ ظاي ب

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب قعالر ظعبن ةؤفعي ؤة باش ذ : ظ ظ
دع       تعقلعغذحع ظع االمنع تةس ا ظةلةيهعسس ع ظعس ةمنعث ظوغل ةرزعتع مةري ة،   . ه ةتادة، ظعكرعم ةن، ق هةس

د، ظةب ةتنعث مةنعسع     مذجاهع ذ ظاي ذ ب اك قاتارلعقالرم ةس ؤة زةهه ع ظةن يظ ظعبن ذددع، رةبع ا، س ذ : ذشةظس ظ
  . دئدع،  بولعدذلعكقا حعقارغذحع دئضةنتهةزرعتع مةريةمنعث ظوغلع ظعسانع راس

سةييعد   ةتادة، سةظعد ظعبنع ج        ظةبذظالعية، رةبعيظ ظعب ةير ؤة باشقعالر   ذنع ظةنةس، ق » سةييعد «ب
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، سةؤرع ؤة زةههاك     . عك ظعش قعلغذحع دئضةن بولعدذ  هئكمةتل : دئضةن 

سةظعد ظعبنع   .  دئدع ، هئكمةتلعك ظعش قعلغذحع دئضةن بولعدذ       ،تةقؤادار:  دئضةن »سةييعد«قاتارلعقالرمذ  
أزعنعث دعنعدا   ظذ ظأزعنعث ظةخالقعدا ؤة ظ   : ظةتعية .  دئدع  ، ظالعم دئضةن بولعدذ    : ظذنعث مةنعسع  ،مذسةييعب
دع،ظىلضعدذر ة.  دئ ان ظةمةس : ظعكرعم اححعغع يام دع،ظ د.  دئ ع زةي دع،ذ ظعززةتلعك آعشعدذرظ: ظعبن .  دئ

  . دئدع،ظذ اهللا غا هأرمةتلعك آعشعدذر: مذجاهعد ؤة باشقعالر
ةرهعزآارص ةلكع     يةنع ظذ ظايالالرنعث ا ـ صاهعش    قئشعغا آةلمةيدعغان ظةمةس، ب دعن لةرع هارام زعن

ةردة بولذش          . النغذحعدذرساق ال ظئلعص ظذنعث بعلةن بعر ي ةلكع،  .نع حةآلعمةيدذ عبذ ظذنعث هاالل ظاي ظذ  ( ب
دعن   ئلعص ظذنعث ال ظ االل ظاي دعكع    ) ه االمنعث يذقعرع ةرعيا ظةلةيهعسس ةنلعكع زةآ اال آأرض ع «ب ظ

ا قعلغعن ! صةرؤةردعضارعم ةرزةنت ظات ر ياخشع ص اهعثدعن بع ن دذظاسعدعن   دةص قعلغا   »ماثا ظأز دةرض
عن       اال بةرض ر ب دعغان بع خورع بولع ذددع بالعسع ؤة معراس ذ خ ةتنعث مةنعسع ظ ذ ظاي دذ، ب ذم بولع  دةص ،مةل

  . تعلعضةنضة ظوخشاشتذر
ؤة ياخشعالردعن بولغان يةهيا ظعسعملعك بعر صةيغةمبةر بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذ بذ يةهيانعث 

ةندع  ارةت بئرعلض ذش بئش دعن خ دعغانلعقعغا بئرعلض  تذغذلعدعغانلعقع ةيغةمبةر بولع ذنعث ص يعن ظ ةن ن آئ
ارةتتذر   ذش بئش ع خ ذ . ظعككعنح ذنعث تذغذلغانلعقب دذر   عظ ارةتتعن آاتتع ذش بئش ةن خ ذ . دعن بئرعلض ب

ا ظةلةيهع    ث مذس ع اهللا تاظاالنع ةتنعث مةنعس ذ ظاي   ظاي ةن ب عغا دئض االمنعث ظانعس ة  عسس ث مةنعسعض تعنع
عراقعدعن  (: ظوخشاشتذر ةيغةمبةرلةردعن            ) ظذنعث ص قايغذرمعغعن، ظذنع ساثا حوقذم قايتذرعمعز ؤة ظذنع ص

  . ))1»قعلعمعز
اال          زةآةرعيا ظةلةيهعسساالم بذ خذش بئشارةتنع ظاثالص ياشعنعص قالغاندعن آئيعنمذ صذشتعدعن بعر ب

 ظايالعم مةن قئرعص قالغان تذرسام! صةرؤةردعضارعم «:ظذ: بولعدعغانلعقعغا هةيران قعلعص مذنداق دئدع
ذم بولسذن؟  ذ مئنعث ظوغل دع »تذغذتتعن قالغان تذرسا قانداقم اهللا شذنعثدةك «: صةرعشتعلةر   ، دئ

 يةنع شذنعثدةك اهللا  دئدع»يةنع قذدرعتع ظعالهعية هئح نةرسعدعن ظاجعز ظةمةس(خالعغعنعنع قعلعدذ 
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7سىرة قةسةس ) 1(
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دذ    اجعز قعاللماي ة ظ داق نةرس ذنع هئحقان ادعردذر، ظ ة ق ة نةرسعض ذ. هةمم ارعم« :ظ ا ! صةرؤةردعض ماث
 يةنع مئنعث باالم بولعدعغانلعقعغا  دئدع»بعر نعشانة ظاتا قعلغعن) ظايالعمنعث هامعلدار بولغانلعقعغا(

  . بعر ظاالمةت آأرسةتكعن
يةنع زعكرع (ساثا بولعدعغان نعشانة شذآع، ظىح آىنضعحة آعشعلةرضة سأز قعاللمايسةن «: اهللا

) ظذ ظاالمةت شذآع( يةنع صةقةت ظعشارةتال قعلعسةن) ضة تعلعث آةلمةيدذتةسبعه ظئيتعشتعن باشقا سأز 
: بذ هةقتة اهللا تاظاال يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دئدع     . رذصمذ سأزلعيةلمةسلعكعثدذر ذسئنعث تعلعث ساالمةت ت   

» شذآع(سئنعث ظاالمعتعث ( آىندىز آعشعلةرضة سأز قعاللمايسةن-ساق تذرذص ظىح آئحة «)1(.  
د ذيرذص     ظان قا ب أص ظئيتعش بعهنع آ ىآرعنع ؤة تةس ع ، ش ا زعكرعن ة اهللا تاظاالغ ذنع مذشذ هالةتت عن ظ

 بذنعثغا ظاظعت دئدع» ظةتعضةندة تةسبعه ظئيت صةرؤةردعضارعثنع آأص ياد ظةت، آةحتة،: مذنداق دئدع
   . سىرة مةريةمنعث تةصسعرعنعث بئشعدا آئلعدذ)اهللا خالعسا(مةزمذنالر 

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ ÏMs9$s% èπ x6Í× ¯≈n= yϑ ø9$# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Å79 xsÜ ô¹$# Ï8u£γ sÛuρ Å79 x sÜô¹$# uρ 4’ n? tã Ï !$|¡ÏΣ šÏϑ n=≈yèø9$# 

∩⊆⊄∪ ÞΟtƒ öyϑ≈tƒ  ÉL ãΨø% $# Å7În/uÏ9 “Ï‰ß∨ ó™$#uρ  Éëx.ö‘$# uρ yì tΒ šÏè Ï.¨ §9$# ∩⊆⊂∪ y7 Ï9¨sŒ ô ÏΒ Ï !$t7/Ρ r& É=ø‹ tóø9 $# ÏµŠÏmθçΡ 

y7ø‹ s9Î) 4 $tΒ uρ |MΨä. óΟ Îγ÷ƒ t$ s! øŒÎ) šχθà) ù=ãƒ öΝ ßγ yϑ≈n=ø% r& óΟßγ •ƒ r& ã≅à õ3 tƒ zΝ tƒ ötΒ $tΒ uρ |MΨà2 öΝ Îγ÷ƒ y‰s9 øŒÎ) tβθ ßϑÅÁtF ÷‚tƒ 

∩⊆⊆∪  
صىتىن ظايالالر ظعحعدعن تاللعدع، سئنع (اهللا هةقعقةتةن سئنع ! ظع مةريةم«: صةرعشتعلةر ظئيتتع

صةرؤةردعضارعثغا ظعتاظةت ! ظع مةريةم .42ياللعرعدعن ظارتذق قعلدعصاك قعلدع، سئنع صىتىن جاهان ظا 
ساثا ؤةهع  - بذ!) ظع مذهةممةد(. 43»قعل، سةجدة قعل ؤة رذآذ قعلغذحعالر بعلةن بعللة رذآذ قعل

ؤاتقعنعمعز  دذر -قعلع ةيعب خةؤةرلعرعدعن ع تةربعي. غ ذالرنعث قايسعس ةمنع ظ ئلعش عمةري ة ظ سعض
تاشلعغان حاغدا، سةن ظذالرنعث يئندا يوق ) سذغا(قةلةملعرعنع ) اشالش يىزعسعدعنمةسعلعسعدة حةك ت(

ذالرنعث  )سعدة بولذشعنع عمةريةمنعث آعمنعث تةربعي (ظعدعث،  ظأزظارا جاثجال قعلعشقانلعرعدا سةن ظ
  .44يئنعدا يوق ظعدعث

  دادعكع ظايالالردعن ظارتذق قعلعنغانلعقع توغرعسعهةزرعتع مةريةمنعث شذ دةؤر
اال  ة (اهللا تاظ ذ ظايةتت دلعق    ) ب ذنعث زاهع انلعقع، ظ أص بولغ ث آ ةمنعث ظعبادعتعنع ةزرعتع مةري ع، ه

انلعقع ؤة بولم  ك بولغ ىن    عظعززةتلع انلعقع ظىح اك بولغ الع ؤة ص الردعن خ ذر ظعش ذ    اهللا تاظاال،غ ذنع ش ث ظ نع
ذنع  دةؤر انلعقعنع، ظ ذق قعلغ الالردعن ظارت ع ظاي ذناهالردعك ةيتاننعث( ؤة  ض لعرعدعن ) ش ؤةسؤةس

انلعقعنع   ذق قعلغ الالردعن ظارت ادعكع ظاي اآعزلعغانلعقعنع ؤة دذني ةؤةردار ص ةمنع خ الردعن مةري ذ ظعش ب
  .  بايان قعلدعقعلعشقا صةرعشتعلةرنع بذيرعغانلعقعنع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10سىرة مةريةم ) 1(
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ذرؤة   ع ظ ام ظعبن ةت      ،هعش ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذتالعب رةزعيةلاله ع ظةب ةلع ظعبن  ظ
دذ االمنعثم: قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع  «: ةن ص ث قع ع ظعمراننع ةث ياخشعس ث ظ ادعكع ظايالالرنع دذني

ةدذر        زع خةدعح دنعث قع ع خذؤةيلع ةث ياخشعس ث ظ ادعكع ظايالالرنع دذر، دذني ةنلعكعنع  »مةريةم  دئض
  . ظاثلعدعم

االمنعث م       ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ظةرع رةزعيةلاله ا ظةش ةرعر، ظةبذمذس ع ج داق ظعبن ذن
ةتتع          «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ةردعن خئلع نذرغذن آعشعلةر يذقعرع دةرعجعضة ي الالردعن  )1(ظةرل  ظاي

  . )2(»صةقةت ظعمراننعث قعزع مةريةم، صعرظةؤعننعث ظايالع ظاسعيةال بذ يذقعرع دةرعجعضة يةتتع
 آعشعلةر يذقعرع دةرعجعضة   ظةرلةردعن خئلع نذرغذن: ظعمام بذخارعنعث رعؤايعتعدة مذنداق دةص آةلدع  

ذقعرع دةرعجعض   ةمال ي الع ظاسية، ظعمراننعث قعزع مةري عرظةؤننعث ظاي ةقةت ص الالردعن ص ةتتع، ظاي ةتتع، ي ة ي
قا  ةنعث باش عز ظاظش الشةآس ذقحعلعقع شورص  ظاي ان ظارت ا   عالردعن بولغ قا تاماقالرغ ث باش ان ناننع غا حعالنغ

  . »قارعغاندا ظارتذق بولغانلعقعغا ظوخشاشتذر
ا            ارقعلعق ظذنعثغا ظأزنعث آاتت ظاندعن اهللا تاظاال هةزرعتع مةريةمدعن بعر بالعنع دادعسعز يارعتعش ظ

ا      ىن جاص ذنعث ظىح ةن ظ ع بعل كارا قعلعش ذدرعتعنع ظاش ر ق دة    - بع ع ظالةم ةققةتلعك ؤة ظعكك ذنعث (مذش ظ
انل   ) دةرعجعسعنع رادة قعلغ دعر قعلعشنع ظع ر ظعشنع تةق دعغان بع ذقعرع قعلع ىن صةرعشتعلةرنعث ي عقع ظىح

ادةتنع آأص قعلعشقا،         ا(ظذنع ظةمةل ـ ظعب يئلعنعشقا، سةجدة ؤة رذآذ قعلعشقا ؤة داؤاملعق   ) اهللا تاظاالغ
ةن ب               ادةت بعل ةل ـ ظعب قا وظةم دع   بذيرذلذش داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ةم : غانلعقع ع مةري ! ظ

   .»حعالر بعلةن بعللة رذآذ قعلصةرؤةردعضارعثغا ظعتاظةت قعل، سةجدة قعل ؤة رذآذ قعلغذ
صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا بذ ظعشالرنع ظوحذق بعلدىرىص بولغاندعن          ظاندعن اهللا تاظاال  

دع داق دئ ذنعثغا مذن يعن ظ ةد(: آئ ع مذهةمم ذ!) ظ اثا ؤةه - ب ؤاتقعنعمعز عس ةيعب  - قعلع غ
دذر ع تةربعي. خةؤةرلعرعدعن ذالرنعث قايسعس ةمنع ظ ئلعش سععمةري ة ظ الش (ض ةك تاش عدة ح مةسعلعس

مةريةمنعث آعمنعث (تاشلعغان حاغدا، سةن ظذالرنعث يئندا يوق ظعدعث، ) سذغا(قةلةملعرعنع ) يىزعسعدعن
وق ظعدعث  )سعدة بولذشعنع عتةربعي دا ي ذالرنعث يئنع ةنع ظع   ظأزظارا جاثجال قعلعشقانلعرعدا سةن ظ  ي

ةينع بويعحة قةؤمعثضة دةص بةرضعدةك ظذالرنعث        سةن ظذالرنعث ظارعلعقعدا بولغا   ! مذهةممةد أز ظ ن ظعشنع ظ
دعث  وق ظع دا ي ةلكع، .يئنع اثا   ب اال س ذالر  اهللا تاظ زعقعص ظ قا قع اؤاب تئصعش ذالر س ة  دعن آعمظ ث مةريةمض نع

عل بولذشع  دةك ؤة      آئص ةن باردعكع ذددع س دا خ لعغان ؤاقتع ةك تاش ارا ح عدا ظأزظ ة ظعلعش توغرعس  ظىستعض
  . ايان قعلعص بعلدىرعدذبدةك هالةتتة ظذنع آأرضةندعكع

ةمنعث ظانعسع ظذنع    هةزرعتع  : ظعبنع جةرعر، ظعكرعمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   مةري
ث       ث بالعلعرعنع ع آاهعننع ث ظوغل االمنعث قئرعندعشع هارذننع ا ظةلةيهعسس وراص مذس ة ظ ارحة رةختك ر ص بع

دع رع بةيتذلمذق . قئشعغا آةل ذ آىنلع ذالر ظ انلعرعنع   ظ ان ظعشعكلعرعنعث ي ة قارعغ ة تةرعصعض ةددةسنعث آةب
ادةت    ئنعسع ظذالرغا سعلةر بذ نةزعرنع ظ مةريةمنعث ظا  .سعرالؤاتاتتع لعثالر، بذ مئنعث قعزعم، مةن ظذنع ظعب

دذ      ال آعرةلمةي ةيزدار ظاي اهقا ه اتعؤةتتعم، ظعبادةتض ىنال ظ ةن    )3(ظىح ذرذص آةتمةيم ة قايت ذنع ظأيض ةن ب  ، م
ذ بعزنعث ظعمامعظ. دئدع ذالر ب ع،  معاندعن ظ ذص بئرةتت ام بول ذالرغا ظعم ازدا ظ دع، ظعمران نام زنعث قعزع دئ

                                                 
  .ةيغةمبةرلعك ياآع ظةؤلعيالعق ؤة ياآع ظذنعثدعن باشقا دةرعجعلةرنع دئمةآحعيةنع ص) 1(
 .يةنع صةيغةمبةرلعكتعن باشقا يذقعرع دةرعجعضة يةتتع) 2(
  .بذنع ظعبادةتضاهنعث ظعحعضة ظةآعرعص شذ يةردة بئرةتتعم دئمةآحع بولذشع مذمكعن، مةن ظعبادةتضاهقا آعرةلعضةن بولسام) 3(
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العم      ،لعشعمضة بئرعثالر   ع ظذنع مئنعث تةربعي   :)ظذالرغا(ظاندعن زةآةرعيا     ظذنعث هامما ظاحعسع مئنعث ظاي
دع دذ دئ ذالر. بولع أث :ظ قا بعزنعث آ داق قعلعش ذ بعزنع ل بذن دذ، ب زع دةص عمعز ظذنعماي ث ظعمامعمعزنعث قع

نع       عل بولذش ذنعثغا آعص ةرعياغا حعقعص ظ ةك زةآ لعدع، ح ةك تاش ةن ح ةملعرع بعل دعغان قةل ةؤراتنع يازع ت
  .ظىستعضة ظالدع

ان     داق دةص باي ةلعكنع مذن ذ ؤةق ذ ب ةس قاتارلعقالرم ع ظةن يظ ظعبن ةتادة، رةبع ذددع، ق ة، س ظعكرعم
دع  ؤئتعص ظعظوردا   : قعل عص آئتع ذالر سأزلعش ةردة        ظ ذ ي ذالر ظ دع، ظ رعص قال ا بئ نعث يئنعغ ة دةرياس نعي

ةملعرعنع  ة    ) سذغا(قةل ذ مةريةمض ا ظ ةي تذرس ئقعص آةتم دا ظ ةلعمع سذنعث دولقذنع تاشالص قايسعسعنعث ق
تاشلعدع، زةآةرعيانعث قةلعمعدعن باشقا     ) سذغا (آئصعل بولعدذ دةص حةك تاشلعماقحع بولذص قةلةملعرعنع        

ضة  عظذنعث ظىست . الدع  سذدا تعكال تذرذص ق      ةي،ظذنعث قةلعمعال ظئقعص آةتم    .  آةتتع قةلةملةرنع سذ ظئقعتعص  
  .حوثع، ظذالرنعث ظالعمع، ظعمامع ؤة صةيغةمبعرع ظعدعظذالرنعث زةآةرعيا ياشتا ؤة هأرمةرتتة 

 * * * * * * *  
 øŒÎ) ÏM s9$s% èπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8ã Åe³u; ãƒ 7π yϑ Ï= s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑ ó™$# ßxŠÅ¡yϑ ø9 $#  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝ tƒö tΒ $ YγŠ Å_uρ 

’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ïο u ½z Fψ$# uρ zÏΒ uρ tÎ/§ s) ßϑ ø9$# ∩⊆∈∪ ãΝ Ïk= x6ãƒ uρ }¨$̈Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ ôγyϑ ø9 $# WξôγŸ2 uρ zÏΒ uρ šÅs Ï=≈¢Á9 $# ∩⊆∉∪ 
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$ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3u‹ sù ∩⊆∠∪  
ةم «: ظأزؤاقتعدا صةرعشتعلةر ظئيتتع  ر ) ظاتعنعث ؤاسعتعسعسعز (اهللا ساثا ! ظع مةري اهللا نعث بع

نعث ظعسمع مةسعه مةريةم ظوغلع ظذ بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذآع،) دعن تأرةلضةن بعر بوؤاق(آةلعمعسع 
ادذر، ذق ؤة  ظعس ة ظابرذيل ا ؤة ظاخعرةتت ذ دذني دذ ظ نالردعن بولع ا يئقع ىآتعمذ . 45اهللا غ ذ بأش ةنع (ظ ي

ة  ،)بوؤاقلعق حئغعدعمذ  ذ آعشعلةرض ةيغةمبةرلةرنعث سأزعنع (ظوتتذرا ياش بولغاندعم سأزلةيدذ ؤة ) ص
صةرؤةردعضارعم ماثا ظعنساننعث قولع «: مةريةم. 46»لعدذياخشع ظادةملةردعن بو) تةقؤادارلعقتا آامعل(

دذ؟ ) يةنع ظةرلعك بولمعسام (تةضمعضةن تذرسا  دع »قانداق باالم بولع خالعغعنعنع اهللا «:  صةرعشتة . دئ
بعرةر ظعشنعث بولذشعنع ظعرادة ). ظانا ظارقعلعقمذ ؤة ظذنعثسعزمذ يارعتعدذـ يةنع ظاتا (شذنداق يارعتعدذ 

  .47 دئدع»ظذ ؤذجذدقا آئلعدذ  دة، -  دةيدذ»دقا آةلؤذجذ«قعلسا 
هةزرعتع مةريةمضة ظعسا ظةلةيهعسساالمنع تذغعدعغانلعقع توغرذلذق خذش بئشارةت 

  بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا
ةزرعتع مةريةم  تعلةر ه ةصةرعش ذش     ض دعن خ ث بولعدعغانلعقع ر بالعنع ا بع ذق آاتت دا ظابرذيل  يئقعن

ةردع   ا  . بئشارةت ب ة مذنداق دئدع      اهللا تاظ دا صةرعشتعلةر ظئيتتع : ال بذ هةقت ةم «: ظأزؤاقتع اهللا ! ظع مةري
بعلةن خذش خةؤةر ) دعن تأرةلضةن بعر بوؤاق(اهللا نعث بعر آةلعمعسع ) ظاتعنعث ؤاسعتعسعسعز (ساثا 

دذآع ث يار  بئرع ذ بالعنع ةنع ظ ع اهللا تاظاالع ي ثتعلعش ذننع ةل غا ثع ظ ذدقا آ ةن   ؤذج أزع بعل ةن س  دئض
  . لعدذبو
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رظذنعث ظعسمع مةسعه مةريةم ظوغلع ظعسادذيةنع ظذ بذ دذنيادا شذ ظعسعم بعلةن مةشهذر بولعدذ  .
حىنكع،  . دئضةن ظعسعم بعلةن ظاتالدع) سعلعغذحع(مأمعنلةرمذ ظذنع شذ ظعسعم بعلةن تونذيدذ، ظذ مةسعه        

  . اقعيعص آئتةتتعظذ هةر قانداق آئسةلنع سعالص قويسا ظذ اهللا تاظاالنعث ظعزنع بعلةن س
 ادذ ع ظعس ةم ظوغل عه مةري ا    رمةس ذنعث دادعسع بولمعغاحق ةنع ظ ع دةص «ي ةمنعث ظوغل  »مةري

 يةنع ظذ، بذ اهللا غا يئقعنالردعن بولعدذ ظذ دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظابرذيلذق ؤة. ظانعسعغا نعسبةت بئرعلدع
دذ   ذق بولع ة ظابرذيل ا ؤة ظاخعرةتت ع . (دذني داق بولذش اب    اهللا ) ظذن ةردع، آعت ةرعظةتنع ب ذنعثغا ش اال ظ تاظ

ةردع    ةرنع ب ا مأجعزعل قا آاتت دعن باش ىردع ؤة بذنعث اال   . حىش ذ اهللا تاظ ة ظ قا(ظاخعرةتت اظةت قعلعش ) شاص
ع ب دذ  ظعزن اظةت قعلع ىن شاص ع ظىح ةن آعش اش   اهللا  ؤة ةرض ة ظوخش ك صةيغةمبةرلةرض قا ظعرادعلع ذنع باش ظ

  .آعشعلةرضة ظىلضة قعلدع
  عسساالمنعث بأشىآتة سأزلعضةنلعكع توغرعسعداظعسا ظةلةيه

 ىآتعمذ ذ بأش ذ (ظ ق حئغعدعم ةنع بوؤاقلع ة  ،)ي ذ آعشعلةرض اش بولغاندعم ذرا ي ظوتت
أزعنع( ةيغةمبةرلةرنعث س أزلةيدذ) ص دا شئرعكع   س ةنع ظعسا ظةلةيهعسساالم آعشعلةرنع آعحعك ؤاقتع  ي

وق دذ   ،ي قا دةؤةت قعلع ادةت قعلعش ا ظعب ر اهللا تاظاالغ ةيغةمبةر    .  بع ذنعث ص دذر، ظ ر مأجعزع ذ بع ب
ادةت قعلعشقا    االغعال ظعب ذنع آعشعلةرنع اهللا تاظ دا اهللا ظ دذر ؤة حوث بولغان ر ظاالمعتع دعغانلعقعنعث بع بولع

  . ظعبادةت قعلعشقا حاقعرعدذ) اهللا تاظاالغا(ظذ آعشعلةرنع غاندا بذيرذحاقعرعشقا 
هاق  ع ظعس ةد ظعبن ةيغ،مذهةمم دعن ص ةنلعكعنع   ظةبذهىرةيرع داق دئض االمنعث مذن ةمبةر ظةلةيهعسس

ةت قعلعدذ علعدة دعن باشقا بعر توغذلغان هعظعسا، جذرةيجنعث هةمرا«: رعؤاي وؤاق مةزض اال ب سأزلعضةن ب
   .»ظةمةس

داق        االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةم ظةب ع ظةبذهات ظعبن
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذر «: دئض ا، ج ر  ةظعس عدعكع بع وؤاقيجنعث زامانعس ر  ب ة بع اال ؤة يةن وؤاق  ب ب

  . »شىآتة سأزلعضةن ظةمةسأباشقعسع ببوؤاقتعن  ظعبارةت ظىح قاتارلعق
 ةقؤادارلعقتا آامعل(ؤة دذ) ت ةردعن بولع ةنع ظأزياخشع ظادةمل وغرا ع ي نعث سأزع ؤة ظعشعدا ت

   .ظعلعملعك ؤة ياخشع ظةمةل ـ ظعبادةتلعك آعشعدذر
  ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث دادعسعز يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا

ةم صةرعشتعلةر  ةزرعتع مةري ث اهللا تدعنه ذنعثغا باظاالنع ار ةر ظ ةن خذش بئش ذ، عتعض دا، ظ نع ظاثلعغان
صةرؤةردعضارعم ماثا ظعنساننعث قولع تةضمعضةن تذرسا «: مذناجةت قعلعص مذنداق دئدع   ) اهللا تاظاالغا (
ةرلعك ب ( ةنع ظ دذ ) ولمعسام ي االم بولع داق ب ةنع مئنعث ظئرعم يوق تذرسا، ظة      »؟قان ضعدعغان  ئرضة ت ي

  نعيعتعممذ بولمعسا ياآع مةن يولدعن حعققان يامان ظايال بولمعسام قانداق بولذص مئنعث باالم بولعدذ؟ 
ةردع  اؤاب ب داق دةص ج تة مذن ر صةرعش عدعن بع وظالغا اهللا تةرعص ذ س ذندااهللا : ب العغعنعنع ش ق خ

دذ  ا (يارعتع ةنع ظات دذ ـ ي عزمذ يارعتع ذ ؤة ظذنعثس ا ظارقعلعقم ذنداق  )ظان ة ش اال ظةن ةنع اهللا تاظ  ي
ذر اجعز  . قذدرةتلعكت ة ظ داق نةرس ذنع هئحقان دذظ ذ ظ. قعاللماي ذنع تئخعم دع ئظ داق دئ تذرذص مذن : نعقالش

» ثسعزمذ يارعتعدذظانا ظارقعلعقمذ ؤة ظذنعـ يةنع ظاتا (اهللا خالعغعنعنع شذنداق يارعتعدذ(«   ةنع ي
دذ ) اهللا( العغعنعنع يارعتع دع . (خ دذ دةص آةل ةردة يارعتع ذ ي عدا  .)ب االمنعث قعسسعس ةرعيا ظةلةيهعسس  زةآ
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ةردة     .  دئيعلمعدع »اهللا شذنعثدةك خالعغاننع قعلعدذ   «بايان قعلعنغاندةك    دةص آةلتىرىشع   ) يارعتعدذ (بذ ي
ذد( أز ق اال ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظ ةن ياراتقانلعقعغااهللا تاظ ار قعلعدعغانالر ظىحىن ضذمان ) رعتع بعل ظعنك

  . قالدذرماسلعق ظىحىندذر
بعرةر ظعشنعث بولذشعنع ظعرادة : بذنع ظأزعنعث بذ سأزع بعلةن آىحلةندىرىص مذنداق دةيدذ) اهللا(
ا،  ةل«قعلس ذدقا آ دذ»ؤذج دذ دة، -  دةي ذدقا آئلع ذ ؤذج دع»ظ اال بولذشنع  دئ ةنع اهللا تاظ رادة  ي ظع

ذدقا آئلعشتة  دذئحعككعنعمذ آآئقعلغان نةرسة ؤذج ان . حعكعص قالماي ةل دئضةن هام ذدقا آ ةلكع، ؤذج  الب
دذ  ذدقا آئلع ع اهللا تاظاال  . ؤذج ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذ ظاي  ب دعكع ب ث تأؤةن اش  عتعنع ة ظوخش ث مةنعسعض : نع

)   اق اقحع بولس ةيظعنع ياراتم رةر ش أزدذر    ) بع ر س ةقةت بع ةمرعمعز ص ث ظ ذ(، بعزنع ذص  ) ظ أزنع يذم آ
  . )1()ظورذنلعنعدذ(ظاحقاننعث ظارعلعقعدا 

 * * * * * * *  
 çµ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπ yϑ ò6Ït ù: $#uρ sπ1u‘ öθ−G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ ∩⊆∇∪ »ωθß™ u‘ uρ 4’ n< Î) û É_ t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) ’ ÏoΤ r& ô‰ s% 

Ν ä3çG ø⁄Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ ( þ’ ÏoΤ r& ß,è= ÷z r& Ν à6s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠ yγx. Îö ©Ü9 $# ã‡ àΡr' sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù #M ö sÛ 

ÈβøŒÎ* Î/ «! $# ( Û˜ Íö/ é&uρ tµyϑ ò2 F{$# š⇑ u ö/F{$# uρ Ä ór é&uρ 4’ sAöθ uΚ ø9 $# ÈβøŒÎ* Î/ «! $# ( Ν ä3ã⁄Îm; tΡé& uρ $ yϑÎ/ tβθè= ä.ù' s? $tΒ uρ 

tβρã ½z £‰s? ’ Îû öΝ à6Ï?θã‹ ç/ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ öΝ ä3©9 β Î) ΟçFΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊆∪ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑ Ïj9 š ÷t/ 

£“ y‰ tƒ š∅ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9$# ¨≅ ÏmT{ uρ Νà6 s9 uÙ ÷èt/ “ Ï% ©!$# tΠÍh ãm öΝ à6ø‹ n= tæ 4 /ä3çG ø⁄ Å_uρ 7π tƒ$t↔ Î/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 
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وغرا بولذشنع -يةنع سأز (ظذنعثغا خةتنع، هئكمةتنع اهللا  ة ت ةؤراتنع، ظعنجعلنع ) هةرعكةتت ، ت
شىبهعسعزآع، سعلةرضة «) ظذ دةيدذ. (ظذنع بةنع ظعسراظعلغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعدذ .48ظأضعتعدذ

بعر مأجعزة ظئلعص ) عث راستلعقعنع آأرسعتعدعغانصةيغةمبةرلعكعمن(مةن رةببعثالر تةرعصعدعن بولغان 
دة، -ظاندعن ظذنعثغا صىؤلةيمةن آةلدعم، مةن سعلةرضة اليدعن قذشنعث شةآلعدةك بعر نةرسة ياسايمةن،

 تذغما آورنع، بةرةس آئسعلعنع ساقايتعمةن، اهللا نعث ظعزنع بعلةن. ظذ قذش بولعدذ اهللا نعث ظعزنع بعلةن،
ةن، سعلةر يةيدعغان ؤة ظأيىثالردا ساقاليدعغان يئمةآلعكلةردعن خةؤةر بئرعمةن ظألىآلةرنع تعرعلدىرعم 

تعص بئرةلةيمةن ( ةهؤالعثالرنع ظئي ةنع سعلةرنعث يوشذرذن ظ ةر سعلةر اهللا نعث ). ي شىبهعسعزآع، ظةض
دا  اثالر، بذنعث ىحع بولس ة ظعشةنض ةردة (مأجعزعلعرعض ةن مأجعزعل ةن آةلتىرض ةنع م ىن ) ي علةر ظىح س

ةؤراتنع . 49ظاالمةت بار )مئنعث راستلعقعمنع آأرسعتعدعغان روشةن (تتة ظةلؤة مةن ظعلضعرع آةلضةن ت
دا  ان هال دعم(تةستعق قعلغ ىن )آةل االل قعلعش ظىح علةرنع ه ةزع نةرس ان ب ارام قعلعنغ ة ه ، سعلةرض

مئنعث (قذثالر ؤة اهللا دعن قور. مةن سعلةرضة صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن دةلعل ظئلعص آةلدعم). آةلدعم(
ة  ثالر )ظةمرعمض ةت قعلع علةرنعثمذ . 50ظعتاظ ارعمدذر، س ث صةرؤةردعض ةن مئنع اهللا هةقعقةت

  .51»صةرؤةردعضارعثالردذر، ظذنعثغا ظعبادةت قعلعثالر، بذ توغرا يولدذر
                                                 

  . ـ ظايةت50سىرة قةمةر ) 1(
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  ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع، مأجعزعلعرع ؤة دةؤعتع توغرعسعدا 
اال  ة(اهللا تاظ ذ ظايةتت ا ظةلةيهعسساالمدعن خذش بئشارةت   )ب ة بالعسع ظعس  صةرعشتعلةرنعث مةريةمض

دذ  داق دةي تا مذن ذقلعغان ظاساس ةنلعكعنع تول ةتنع اهللا : بةرض ةتنع، هئكم ذنعثغا خ أز(ظ ةنع س  - ي
نع  وغرا بولذش ة ت عتعدذ )هةرعكةتت عتعدذ   ظأض ةتنع ظأض نع ؤة هئكم ةت يئزعش ةنع خ ةن  .  ي ةت دئض هئكم

  .  توختالغان ظعدذقسىرة بةقةرةدةققعدة هةسأزنعث مةنعسع 
 عتعدذ ع ظأض ةؤراتنع، ظعنجعلن ةؤرات اهللا تاظاال ت ةنع ت ث ي ا  نع ع مذس ث ظوغل  ظعمراننع

ةن آعتاب  االمغا حىشىرض د ظةلةيهعسس ل  ع ا،  ذر، ظعنجع ث اهللا تاظاالبولس ا    نع ع ظعس ةمنعث ظوغل  مةري
ةن آعتاب االمغا حىشىرض دظةلةيهعسس االمع ا ظةلةيهعسس عنع  ذر، ظعس ةر ظعككعس ث ه ع آعتابنع ذ ظعكك  ب

  . ياداليتتع
 ظذنع بةنع ظعسراظعلغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعدذ        دذ :  ظعسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق دةي
» ان عدعن بولغ ثالر تةرعص ةن رةببع ة م عزآع، سعلةرض تلعقعنع (شىبهعس ةيغةمبةرلعكعمنعث راس ص

عتعدعغان دعم، ) آأرس ئلعص آةل أجعزة ظ ر م ة بع ر نةرس ةآلعدةك بع نعث ش دعن قذش ة الي ةن سعلةرض م
 يةنع ظذ ظةنة شذنداق قذش بولعدذ ظذ دة، اهللا نعث ظعزنع بعلةن، - ظاندعن ظذنعثغا صىؤلةيمةن ياسايمةن،

، ظذ اهللا تاظاالنعث ظعزنع    عضةندة قعلعدذ، ظذ اليدعن ظذحار قذشنعث هةيكعلعنع ياسايدذ، ظاندعن ظذنع صىؤد               
  . دا ظذحعدذ، بذنع اهللا ظذنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظذقتذرعدعغان بعر مأجعزة قعلدعبعلةن آأز ظالدع
 ةرةس آئسعلعنع ساقايتعمةن ب  ،تذغما آورنع        ةنع تذغما آورنع ؤة ظاق آئسعلنع ساقايتعمةن .  ي

  . تذغما آورنع ساقايتعش بولسا ناهايعتع حوث مأجعزعلةرنعث قاتارعدعندذر
ةرنع تعرعلدىرعمةناهللا نعث ظعزنع بعلةن ظألىآلاهللا تاظاال :  آأص ساندعكع ظالعمالر مذنداق دةيدذ

مذسا  . هةر بعر صةيغةمبةرنع ظذ صةيغةمبةرنعث زامانعسعغا مذناسعب آئلعدعغان مأجعزعلةر بعلةن ظةؤةتعدذ     
دع، ععرضةرلعك ؤة سئهعرضةرلةرنع حوث بظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا سئه ةؤج ظعلعص آةتكةن ظع لعش ظ

 ظذنع آأزلةرنع حاقنعتعدعغان ؤة صىتىن سئهعرضةرلةرنع هةيران قالدذرعدعغان، سئهعر مأجعزعسع بعلةن           اهللا
مذسا ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعكع سئهعرضةرلةر مذسا ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن سئهعر        . ظةؤةتتع

عنع    عز ظعش ة شةآس عدعن ظعكةنلعكعض عنعث اهللا تةرعص ئلعص آة مأجعزعس ا ظ ا ب ص، مذس ةن دعنغ ذنذصولض  ،يس
دع    ذص قال علةردعن بول ع آعش دعكع ياخش ذنعث ظعحع ذرالر ؤة  . ظ االم دوخت ا ظةلةيهعسس ةمما ظعس ظ

ظعسا ظذالرغا بذ اهللا تةرعصعدعن ظعكةن          . نعث زامانعسعدا صةيغةمبةر بولذص ظةؤةتعلدع    رظالعمالشذناس  تةبعظةت
اآعتالرنع ظئلعص آةلدع   دةص ظعقرار قعلعشتعن باشقعغا يول قويمايدعغان هأججةت ـ       دوختذرنعث جانسعز   .  ص

ان آعرضى  ة ج اق آ  نةرسعض ع ؤة ظ ذغما آورن اآع ت كة ي كة   ئزىش ألىآنع تعرعلدىرىش قا ؤة ظ ةلنع ساقايتعش س
تا    ايعتع ظذس ةر ؤة ناه اتعق ظةدعبل االممذ ن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثدةك ص دذ ش ذدرعتع يةتمةي ة ق ظةلؤةتت

عدا ظةؤةتعل اظعرالرنعث زامانعس نالر   ش ةن جع انالر بعل ذالرغا ظعنس االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص ةن ظع ض
اآع     عشنع يبعرعضة ياردةملعشعصمذ ظذنعث ظوخشبعرلعشعص بعر ـ   اآع ظذنعثدعكعضة ظوخشاش ظون سىرعنع ي

دعغان  ارةت(بعر سىرعنعمذ آةلتىرةلمةي دع) قذرظاندعن ظعب ئلعص آةل ابنع ظ اهللا تاظاالنعث سأزعضة . بعر آعت
عز       مةخ نع هةض ة ظوخشاش ذرظاننعث ظايعتعض ذالر ق عمعغاحقا ظ عزمذ ظوخش أزلعرع هةرض ذقالرنعث س ل
  . رةلمةيدذىآةلت
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 ةردعن خةؤةر بئرعمةن أيىثالردا ساقاليدعغان يئمةآلعكل دعغان ؤة ظ ةنع سعلةرنعث (سعلةر يةي ي
ضةنلعكعثالرنع ئنئمة يضة سعلةرنعث هازعر  يةنع مةن سعلةر)يوشذرذن ظةهؤالعثالرنع ظئيتعص بئرةلةيمةن

شىبهعسعزآع، ظةضةر سعلةر اهللا نعث . ؤة ظةتعسع ظىحىن ظأيدة نئمة ساقالص قويغانلعقعثالرنع دةص بئرعمةن
دا  اثالر، بذنعث ىحع بولس ة ظعشةنض ةردة (مأجعزعلعرعض ةن مأجعزعل ةن آةلتىرض ةنع م ىن ) ي علةر ظىح س

ة  ار ظا )مئنعث راستلعقعمنع آأرسعتعدعغان روشةن (ظةلؤةتت ةنع بذ ظعشالرنعث هةممعسعدة،      المةت ب ي
  . سعلةرضة ظئلعص آةلضةن دعندا مئنعث راستحعل ظعكةنلعكعمضة ظاالمةت باردذر

مةن ظعلضعرع آةلضةن  شىبهعسعزآع، ظةضةر سعلةر اهللا نعث مأجعزعلعرعضة ظعشةنضىحع بولساثالر
  .  قعلغان هالةتتة آةلدعميةنع تةؤراتنع ظعقرار )آةلدعم(تةؤراتنع تةستعق قعلغان هالدا 

 ةزع نةرسعلةرنع هاالل قعلعش ظىحىن دعم (سعلةرضة هارام قعلعنغان ب ة ظعسا    )آةل  بذ ظايةتت
دعن قالدذر    عنع ظةمةل ةرنعث مةنعس ةزع هأآىمل ةن ب ةؤراتتا آةلض االمنعث ت ة ؤة ذظةلةيهعسس ؤةتكةنلعكعض

ارا تالعش  دا ظأزظ ا هال اردذرضدعثالشتذرذص بةرضةنلعكعؤاتقان نةرسعنع ظايعيةهذدعيالرغا خات اآعت ب اهللا . ة ص
ةنع دعنعي   (سعلةرضة ظعختعالص قعلعؤاتقان نةرسةثالرنعث  : تاظاال بذ هةقتة يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دةيدذ       ي

   .)1(بةزعسعنع بايان قعلعص بئرعمةن) ظعشالرنعث
مةن سعلةرضة صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن دةلعل ظئلعص آةلدعم  مةن سأزلعرعمدة راستحعل يةنع

دعم  ئلعص آةل اآعتالرنع ظ دعغان ص ةنلعكعمنع بعلدىرع ذثالر ؤة . ظعك ن قورق ة(اهللا دع ث ظةمرعمض  )مئنع
 اهللا هةقعقةتةن مئنعث صةرؤةردعضارعمدذر، سعلةرنعثمذ صةرؤةردعضارعثالردذر، ظذنعثغا ،ظعتاظةت قعلعثالر
بذ ا باراؤةردذرمعز، ت اهللا تاظاالغا يئلعنعش،اتعبادةت قعلعشيةنع مةن ؤة سعلةر اهللا غا ظ ظعبادةت قعلعثالر

  . توغرا يولدذر
 * * * * * * *  

 * !$£ϑ n= sù ¡§xm r& 4 |¤ŠÏã ãΝ åκ ÷]ÏΒ u ø ä3ø9$# tΑ$s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( tΑ$s% šχθ•ƒ Í‘# uθys ø9$# ßøt wΥ â‘$ |ÁΡ r& 

«! $# $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ ô‰ yγô© $# uρ $̄Ρ r' Î/ šχθßϑ Ï= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ !$sΨ −/ u‘ $̈Ψ tΒ# u !$ yϑ Î/ |Mø9 u“Ρ r& $sΨ ÷è t7̈? $#uρ tΑθß™§9 $# $ sΨ ö;çF ò2$$ sù yì tΒ 

šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈⊂∪ (#ρã x6tΒ uρ u x6tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ãö yz tÍ Å3≈ yϑ ø9 $# ∩∈⊆∪  
عضة تعظذنع ظألتىرىش نعي آذفرعدا حعث تذرذص،(دعن آذفرعنع ) يةنع يةهذدعيالر (ظعسا ظذالرنع  

 »ماثا آعملةر ياردةم بئرعدذ؟) اهللا غا دةؤةت قعلعش يولعدا(اهللا ظىحىن «: سةزضةن حاغدا) آةلضةنلعكعنع
اردةم «: ظئيتتع )يةنع ظذنعث تةؤةلعرعدعن هةقعقعي مأمعنلةر(دئدع؟ هةؤارعالر  اهللا ظىحىن ساثا بعز ي

ذق،  . 52بويسذنغذحعالرمعز ) رلعكعثضة صةيغةمبة(ضذؤاه بولغعنكع، بعز  بئرعمعز، اهللا غا ظعمان ظئيتت
) هعدايعتعثضة(صةيغةمبةرضة ظةضةشتذق، بعزنع  ا ظعشةندذق،قسةن نازعل قعلغان آعتاب! صةرؤةردعضارعمعز

ن  دا قعلغع انالر قاتارع اهعت بولغ لةتتع . 53»ش ر ظعش ذالر معكع االمنع (ظ ا ظةلةيهعسس ةنع ظعس ي
ظاسمانغا  ظعسا ظةلةيهعسساالمنع قذتقذزذص،(ربات قعلدع ، اهللا ظذالرنعث معكرعنع بة)ظألتىرمةآحع بولدع
  .54اهللا معكعر قعلغذحعالرنعث جازاسعنع ظوبدان بةرضىحعدذر). ظئلعص حعقعص آةتتع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع63سىرة زذخرذف ) 1(
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  هةقعقعي مأمعنلةرنعث ظعسا ظةلةيهعسساالمغا ياردةم بةرضةنلعكع توغرعسعدا
 تعضة عظذنع ظألتىرىش نعي ذرذص،آذفرعدا حعث ت(دعن آذفرعنع ) يةنع يةهذدعيالر(ظعسا ظذالرنع

ةنلعكعنع دا ) آةلض ةن حاغ دعغان ؤة        سةزض ث تذرع ذرلذقتا حع ذالرنعث آذص االم ظ ا ظةلةيهعسس ةنع ظعس ي
ا (اهللا ظىحىن «: ظازغذنلذقتا يىرعؤئرعدعغان نعيعتعنعث بارلعقعنع سةزضةندعن آئيعن مذنداق دئدع         اهللا غ

اهللا يولعدا ماثا   :  مذجاهعد بذ ظايةتنعث مةنعسعنع   »رعدذ؟ماثا آعملةر ياردةم بئ ) دةؤةت قعلعش يولعدا 
ةنلع  عدذ دئض م ظةضعش ةندىردعكآع ع  . تذر، دةص حىش كارا مةنعس ةتنعث ظاش ذ ظاي ة  : ب ث اهللا تةرعصعض مئنع

  .  دئضةنلعكتذر،وشعدذقعلغان حاقعرعقعمغا آعم ظاؤاز ق
ذ  ة ه  ب االمنعث مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذددع ص تعن عخ رةت قعلعش دا  ج ةج ؤاقتلعرع عرع ه :  ظعلض

أزلعرعنع يةتكىزىش صة« ارعمنعث س دذ؟    عمدعن رؤةرض ازعرالص بئرع ان ه م ماآ ا آع ىن ماث ةن ظىح هةقعقةت
  .  دئضةن سأزعضة ظوخشاشتذر»قذرةيشلعكلةر مئنع صةرؤةردعضارعمنعث سأزلعرعنع يةتكىزىشىمدعن توستع

تع   ارعالرنع تاص اخعرع ظةنس االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنعث  ي. ص االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص
اردع   رةت قعلعص ب ذرتعغا هعج زعلالردعن     . ي ارا ؤة قع ذنع ق دع ؤة ظ اردةم قعل رعص ي ان بئ ذنعثغا ماآ ذالر ظ ظ

  . اهللا ظذالردعن رازع بولسذن ؤة ظذالرنع رازع قعلسذن. الردعن قوغدعدع) يةنع زعيان يةتكىزمةآحع بولغان(
ع ظ ةمنعث ظوغل ان   هةزرعتع مةري ىم آعشعلةر ظعم ر تىرآ ةنع ظعسراظعلدعن بع عسا ظةلةيهعسساالمغا ب

ةنع ظعنجعلغا  (ظذنعثغا حىشىرىلضةن نذرغا  ، شذنداقال. عآةلتىردع ؤة ظذنعثغا ياردةم بةرد   ظةضةشتع، اهللا  ) ي
ةر (هةؤارعالر : ظذالر توغرذلذق خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع      دعن هةقعقعي مأمعنل ذنعث تةؤةلعرع ةنع ظ  )ي

عظئ ذق، « :يتت ان ظئيتت ا ظعم ز، اهللا غ اردةم بئرعمع ز ي اثا بع ىن س ز  اهللا ظىح ع، بع ذؤاه بولغعنك ض
  . »بويسذنغذحعالرمعز) صةيغةمبةرلعكعثضة(

 شاهعت بولغانالر قاتارعدا قعلغعن) هعدايعتعثضة(بعزنع« بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع 
بعزنع مذهةممةد    : انعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ظةبذهاتةم، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذم    
  . دئضةنلعكتذر) قعلغعن(ظةلةيهعسساالمنعث ظىممةتلعرع بعلةن بعللة 

  يةهذدعيالرنعث ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظألتىرمةآحع بولغانلعقع توغرعسعدا
دذ      ةؤةر بئرع راظعلدعن خ ةنع ظعس ة ب دعكع ظايةتت اال يذقعرع ذالر ظع.اهللا تاظ االمغا   ظ ا ظةلةيهعسس س

ىن بعرلعشعص  زعي لعك قعلعش ظىح قذزذص     ،انكةش ا ظاس ئقعص دارغ اهعغا ح عر صادعش ث آاص ذ زاماننع ذنع ش  ظ
دذ عظألتىر ةآحع بولع اهقا   . ؤةتم عر صادعش االمنع آاص ا ظةلةيهعسس ذالر ظعس علةرنع   : ظ ةردة آعش ذ ي ب

ارعلعقعنع ظايرعؤئتعغان      دعغان ؤة دادا  عالرنع صادعشاهقا بويسذنذشتعن توس   ظازدذرعدعغان، ظذ   بعلةن بالعنعث ظ
  .  دةص حاقعدذ،بعرآعشع بار

ظىحىن ظعسا ظةلةيهعسساالمنع يالغانحع ؤة هارامدعن       آةلتىرىش  عنع  عصظذالر صادعشاهنعث تئخعمذ غةز   
اليدذ  ،تذغذلغان باال  شذنعث بعلةن صادعشاه ظذنع تذتذص آئلعص قعيناش ؤة دارغا ظئسعش          .  دةص بوهتان حاص

ىن  دذ ظىح ادةملعرعنع ظةؤةتع عنع     .ظ ث ظةتراص االمنعث ظأيعنع ا ظةلةيهعسس ادةملعرع ظعس اهنعث ظ صادعش
ة اهللا ظذنعث سىرعتعنع ظذنعث       .  دةص ضذمان قعلعدذ     ،قورشعؤالغاندا، بعز ظذنع حوقذم تذتذؤالعمعز      ظةمةلعيةتت

ذالردعن قذتذل   ذنع ظ ذص ظ ىزىص قوي ة آعرض عنعث شةآلعض ر آعش عدعكع بع ثقئش دعن ى تىثلدذرذص ظأينع آع
دذ  ئلعص حعقعص آئتع ا   . ظاسمانغا ظ ذدا ظعس ةندة قاراثغ ة آعرض ةر ظأيض ىن آةلضةن ظادةمل ذنع تذتذش ظىح ظ
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ىزىص قوي   ة آعرض االمنعث شةآلعض ئلعص     ذلظةلةيهعسس ذص آ ذنع تذت ص ظ ذمان قعلع ا دةص ض عنع ظعس غان آعش
 اهللا تاظاالنعث ظذالرغا ظعشلةتكةن     بذ . قعيناص دارغا ظاسعدذ ؤة ظذنعث بئشعغا بعر تعكةننع قويذص قويعدذ                

ذردع،    . تاآتعكعسعدذر ارقعلعق قذتذلت تعش ظ ئلعص حعقعص آئ ةيغةمبعرعنع ظاسمانغا ظ اال ظأزعنعث ص اهللا تاظ
ذالرنع ذق   : ظ ة يةتت عز مةقسةتلعرعمعزض ز شةآس ةيرانلعق    ، بع ذق ؤة ه ة ظازغذنل ان هالةتت ذمان قعلغ دةص ض

دذردع دة قال ذالرنعث دعلل. ظعحع ع اهللا ظ ذرذؤةتتععرعن ارلعق  قات دعغان خ ع تذرع م قارش ة داظع  ؤة هةقعقةتك
دذ     . قعيامةت آىنعضعحة ظايرعلمايدعغان قعلعص قويدع       تاآع   ظذالردعن : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةي
 دع (ظذالر معكعر ظعشلةتتع ةنع ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظألتىرمةآحع بول ذالرنعث معكرعنع )ي ، اهللا ظ

ةربات ق دع ب ذزذص، (عل االمنع قذتق ا ظةلةيهعسس ةتتع  ظعس ص آ ئلعص حعقع مانغا ظ ر ). ظاس اهللا معكع
  . قعلغذحعالرنعث جازاسعنع ظوبدان بةرضىحعدذر

 * * * * * * *  
 øŒÎ) tΑ$s% ª!$# # |¤ŠÏè≈ tƒ ’ÏoΤ Î) y7‹Ïjù uθtG ãΒ y7 ãè Ïù#u‘ uρ ¥’ n< Î) x8ã ÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ tÏ% ©!$# (#ρã xŸ2 ã≅ Ïã% y ùρ 

tÏ% ©!$# x8θãèt7 ¨?$# s−öθ sù šÏ% ©!$# (#ÿρ ã xx. 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ( ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6ãèÅ_ ö tΒ ãΝ à6ôm r'sù öΝ ä3sΨ ÷ t/ $ yϑŠ Ïù 

óΟ çFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθà Ï= tF÷‚ s? ∩∈∈∪ $ ¨Β r' sù tÏ% ©!$# (#ρã x x. öΝßγ ç/Éj‹ tã é' sù $ \/#x‹ tã #Y‰ƒÏ‰ x© ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ïο u ½z Fψ $#uρ $ tΒ uρ Ο ßγs9 

ÏiΒ tÎÅÇ≈ ¯Ρ ∩∈∉∪ $̈Β r& uρ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# óΟÎγ‹ Ïjù uθã‹ sù öΝèδ u‘θã_é& 3 ª! $# uρ Ÿω = Ås ãƒ 

tÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩∈∠∪ y7 Ï9 s̈Œ çνθè= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã zÏΒ ÏM≈ tƒFψ $# Í ø.Ïe%! $#uρ ÉΟ‹Å3ys ø9$# ∩∈∇∪  
ةن، سئنع ) ظةجعلعث يةتكةندة(مةن سئنع !ظع ظعسا«: ظأز ؤاقتعدا اهللا ظئيتتع  ةبزع روه قعلعم ق

يةنع سئنع (سئنع آاصعرالردعن صاك قعلعمةن ). يةنع ظاسمانغا ظئلعص حعقعمةن(دةرضاهعمغا آأتىرعمةن، 
، ساثا ظةضةشكةنلةرنع قعيامةتكعحةآاصعرالردعن )ظألتىرمةآحع بولغان يامانالرنعث شةررعدعن ساقاليمةن

يةنع ظعسانعث (ظاندعن مئنعث دةرضاهعمغا قايتعسعلةر، سعلةر ظعختعالص قعلعشقان ظعش  .ظىستىن قعلعمةن
آاصعرالرغا بولسا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة قاتتعق ظازاص . 55ظىستعدة ظاراثالردا مةن هأآىم حعقعرعمةن)ظعشع

ظعمان ظئيتقان ؤة . 56»هئح مةدةتكار بولمايدذ) ظذالردعن اهللا نعث ظازابعنع توسعدعغان(ظذالرغا  قعلعمةن،
. ظةجرعنع تولذق بئرعدذ)قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنعث(ياخشع ظةمةل قعلغانالرغا آةلسةك، اهللا ظذالرنعث 

دذ  ت تذتماي ع دوس ذم (اهللا زالعمالرن ة زذل ذ بةندعلعرعض دعغان زات قانداقم ت تذتماي ع دوس زالعمالرن
ذن؟ ةد ( .57)قعلس ع مذهةمم ذ!) ظ ز ظوق  ب اثا بع ا س ةتلعك بولس ةردذر ؤة هئكم ان ظايةتل ذص بئرعؤاتق
   .58قذرظاندذر

  داع دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعس»قةبزع روه قعلعمةن«ظايةتتعكع 
»قةبزع روه قعلعمةن، سئنع دةرضاهعمغا آأتىرعمةن، ) ظةجعلعث يةتكةندة(مةن سئنع  !ظع ظعسا

ةن ( ئلعص حعقعم مانغا ظ ةنع ظاس ةتتعكع   )ي ذ ظاي ةبزع روه ق ” ب ةنق أزعدعن   “علعم ةن س ذخلعتعص   دئض ظ
  .  آأزدة تذتعلعدذة دئضةن مةن،قويعمةن
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.  ظذيقذ مةنعسعدة ظعشلةتتع   ةرعد ة دئضةن سأزنع نذرغذنلعغان ظايةتل “قةبزع روه قعلعمةن  ”اهللا تاظاال   
ةر ذ ظايةتل دعكع ب ةرنعث قاتارعدعندذر شذ تأؤةن ر ظعنسانال)1( حعسع ظذخلعتعدذئاهللا سعلةرنع آ: ظايةتل

دا  )2(ظألعدعغان حاغلعرعدا، اهللا ظذالرنعث جانلعرعنع ظالعدذ، ظألمعضةنلةرنعث جانلعرعنع ظذخلعغان          حاغلعرع
   .))3ظالعدذ

ذيتتع       انع ظوق دعكع دذظ دا تأؤةن عدعن ظويغانغان االم ظذيقذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع  «: ص بعزن
ولسذن، قعيامةت آىنع قايتعدعغان جاي اهللا      ظألتىرضةندعن آئيعن تعرعلدىرضةن اهللا تاظاالغا هةمدذ ساناالر ب    

  . )4(»تاظاالنعث دةرضاهعدذر
ظىحىن  ) يةنع ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع      (يةنة ظذالر نعث آذفرع     : اهللا تاظاالنعث 

لعغانلعقلعرع ظىحىن      ان حاص ة اهللا نعث رةسذلع ظعسا      .)ظذالرغا لةنةت قعلدذق   (ؤة مةريةمضة حوث بوهت يةن
ةنكع، ظذالرنعث   ). ظذالرغا لةنةت قعلدذق   (بن مةريةمنع هةقعقةتةن ظألتىردذق دئضةنلعكلعرع ظىحىن      ظ ؤةهال

ظعسانع ظاستذق دةص  (ظعسانع ظألتىرضعنعمذ يوق، دارغا ظاسقعنعمذ يوق ؤة لئكعن ظذالرغا شىبهة سئلعندع،        
، ظعسا توغرعسعدا ظعختعالص    )تعضذمان قعلعص، ظعسا ظةلةيهعسساالمغا ظوخشاص قالغان باشقا بعرسعنع ظاس    

ةنلعكع    ذنعث ظألتىرىلض ةن ظ قانالر هةقعقةت ع(قعلعش ىبهعدعدذر،دة) مةسعلعس ذ  .  ش ذالر ب نعث (ظ ظعش
ةقعقعتع دع     ) ه ةن ظألتىرمع انع جةزم ذالر ظعس لعنعدذ، ظ ذمانغعال ظاساس دذ، ض ع بعلمةي ذنع  . ن ةلكع، اهللا ظ ب

أتىردع  ظأزت ة آ ا (ةرعصعض ةنع ظعس ذالرني ئلعص    نع اهللا ظ مانغا ظ دا ظاس ك هال دذرذص تعرع ةررعدعن قذتذل عث ش
ةتتع   ص آ دذر    ). حعقع ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ذر، هئكم ابتعن  . اهللا غالعبت ةهلع آعت ذدعيالر ؤة  (ظ ةنع يةه ي
دا ظذنعثغا  ) ناساراالردعن  ىزىش ظالدع دعقع جان ظ ةيغةمبةرلعكع ؤة اهللا نعث (هةرقان ةنع ظعسانعث هةق ص ي

يةهذدعيالرنعث ظعسانع دارغا ظاستذق       (ظعسا قعيامةت آىنع ظذالر         . ظعمان ظئيتعدذ   ) ةبةندعسع ظعكةنلعكعض 
انلعقع   عنعث يالغ ةن دةؤاس ع دئض ث ظوغل ا اهللا نع اراالرنعث ظعس عنعث ؤة ناس ةن دةؤاس ذؤاه  )دئض ا ض غ

قع جان هةرقاندع) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالردعن(ظةهلع آعتابتعن :  دئضةن ظايةتلعرعدعكع))5بولعدذ
ظعمان ) نعث هةق صةيغةمبةرلعكع ؤة اهللا نعث بةندعسع ظعكةنلعكعضةيةنع ظعسا(ىزىش ظالدعدا ظذنعثغا ظ

لعدذ ىظعسا ظةلةيهعسساالم قعيامةت بولذشتعن بذرذن زئمعنغا حىشىر             : دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع    ظئيتعدذ
االم ظألىص آئتعشتعن بذرذن ظذنعثغا     بذ حاغدا ظةهلع آعتابالرنعث هةممعسع ظعسا ظةلةيهعسس      . دئضةنلعكتذر

دذ ان آةلتىرع ةهلع . ظعم ع، ظ دا ق حىنك ث دعنع ث ظأزلعرعنع ذلمانالرغا  ئآعتابالرنع ةن مذس ةرتع بعل لعش ش
  . تألةيدعغان تألةمنع ظذالردعن بعكار قعلعؤئتعص ظذالردعن ظعسالمدعن باشقعسعنع قوبذل قعلمايدذ

 ئنع ةن س دة (م ةجعلعث يةتكةن ةبزع روه ق) ظ ةنق ع     علعم دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب
ظذيقذ ظألىمدذر، اهللا ظعسا ظةلةيهعسساالمنع     : ظةبذهاتةم، هةسةننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          

  . ظذيقذلذق هالعتعدة ظاسمانغا ظئلعص حعقعص آةتتع
  ظعسا ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن دعننعث ظأزضةرتعؤئتعلضةنلعكع توغرعسعدا

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع60سىرة ظةنظام ) 1(
  .ذ مةنعسعدة ظعشلةتتعقدئضةن سأزنع ظذي» قةبزع روه«بذ ظايةتلةردة ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع42سىرة زىمةر ) 3(
  . »علةيهعن نذشذر ظةهيانا بةظدة ماظةماتةنا ؤة ظزعةظةلهةمدذلعلال هعلل«) 4(
  .ةتكعحة ـ ظاي159 ــــ 156سىرة نعسا ) 5(
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 ةن اك قعلعم عرالردعن ص ئنع آاص ةررعدعن (س ث ش ان يامانالرنع ةآحع بولغ ئنع ظألتىرم ةنع س ي
  .  يةنع مةن سئنع ظاسمانغا ظئلعص حعقعص آئتعش ظارقعلعق ساقاليمةن)ساقاليمةن
 ةن عرالردعن ظىستىن قعلعم ةن اهللا دئضةندةك  ساثا ظةضةشكةنلةرنع قعيامةتكعحةآاص  بذ هةقعقةت
دع ةنع اهللا. بول ةتلعرع      ي ذنعث ظىمم يعن ظ دعن آئ ص آةتكةن ئلعص حعقع مانغا ظ االمنع ظاس ا ظةلةيهعسس  ظعس

ةتتع ألىنىص آ ذرذهقا ب ذرذه ض ةن . ض ارقعلعق ظةؤةتك االم ظ ا ظةلةيهعسس اال ظعس دعن اهللا تاظ ذالرنعث ظعحع ظ
ةيغةمبعرع ؤة بةندعس       ع، ص ث بةندعس االمنعث اهللا تاظاالنع ا ظةلةيهعسس ةن ظعس ةت بعل ع نعث عهةقعق ظوغل

دعن ظعكةن ةنلةرمذ، هةددع دع ظئشلعكعضة ظعشةنض ذ بول ذنع اهللا تاظاالنعث ظوغلع دةص دةؤا قعلغانالرم . عص ظ
ةم ،اهللا(بعر تىرآىم آعشعلةر ظذنع ظعاله دةصمذ ظاتاشتع، يةنة بعر تىرآىم آعشعلةر بولسا ظذ           ؤة ظعسا   مةري

ةرآع  االمدعن ت ث بظةلةيهعسس قان ظعالهنع ع دةص )  تاص تعظىحعنحعس أزلعرعنعث   . مذ قاراش ذ س ذالرنعث ب اهللا ظ
ةردع       ة ب ذرذهقا رةددعي ر ض ةر بع ان ه ذماندا بولغ ا ض ةلتىرىص خات دا آ عنع قذرظان ذ  . هةممعس علةرنعث ب آعش

تع ل داؤامالش ىز يع العتع ظىحي ر  . ه عملعك بع تانتعن ظعس ان قذس اهلعرعدعن بولغ ذناننعث صادعش دعن ي ظان
  ظةسلعدة ظذ )  شذآع ظذنعث خعرعسعتعظان دعنعغا آعرعشتعكع سةؤةبع      (. صادعشاه خرعستعظان دعنعغا آعردع   

ةن خرعستعظان دعنعغا آعرضةن وصةيالس  ذزذش مةقسعتعدة هعيلعضةرلعك بعل ذص، خرعستعظان دعنعنع ب  ،ص بول
  . دةص قارالدع
ذ  ةقعقعتعنع (ظ تعظان دعنعنعث ه أز قاراش  ) خرعس ةن آ ةن دئض ةي آعرض ارالربعلم ةيلع . مذ ب داق م قان

 .سذن، ظذ خرعستعظان بولغاندعن آئيعن، ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث ظئلعص آةلضةن دعنعنع ظأزضةرتعؤةتتع             بول
 يوق بولغان قانذنالر    .مةيتعؤةتتع ئآ) بةزع نةرسعلةرنع(ؤة ظذنعثدعن   قوشتع  ) بةزع نةرسعلةرنع (ظذنعثغا  
ا ق دعويولغ ق . يذل أز زامانعسعدا حوش ذ ظ ةردععنعث ضأشعظ االل قعلعص ب ةرققة  . نع ه ىن ش ذنعث ظىح ذالر ظ ظ
ةنع ظذنعث سىرةتلعرع حعرآاؤالرغا     (ظىحىن حعرآاؤالرنع اليعهةلعدع    ظعسا  دع ؤة ظذنعث    ظعبادةت قعل قاراص   ي

اآع سعزعلدع وق ون  .)يذلدع ي ذ صادعشاهنعث قعلغان بعر ضذناهع ظىحىن روزعلعرعنعث مذددعتعضة ظ ذالر ظ  ظ
دع  ىن قوشذص قوي ا ظةلةيهعسساالمنعث دع. آ دع  ظعس ايلعنعص قال ا ظ عرعص قذستانتعننعث دعنعغ ع ظأزض ذ . ن ظ

ورذن سئلعص     دعغان ظ ادةت قعلع اؤ ؤة ظعب ذق حعرآ ون ظعككع معثدعن ظارت صادعشاه خرعستعظانالر ظىحىن ظ
دذردع       ا قعل ةهةر بعن ر ش دا بع ث نامع ةردع ؤة ظأزعنع ذ       . ب ذالر ب تع، ظ ذنعثغا ظةضةش ذ ظ اه جةمةتعم صادعش

ذردع ظعشالرنعث هةممعسعدة ية ذالردعن ظىستىن ت ةن ظ ذالرغا . هذدعيالرغا بئسعم ظعشلعتعش بعل اال ظ اهللا تاظ
حىنكع، ظذالرنعث هةممعسع ظوخشاش آاصعر    . يةهذدعيالر ظىستعدعن غةلعبة قعلعشقا آىح قذؤؤةت ظاتا قعلدع    

عمذ  ئكعن(بولس تعظان) ل دا هةقخرعس ذدعياالرغا قارعغان ذركالر يةه ذالرنعث هةممع. ة يئقعنراقت ة اهللا ظ سعض
   !تاظاالنعث لةنةتلعرع بولسذن

ةن   ان آةلتىرض ذنعثغا ظعم دة، ظ ص ظةؤةتكةن ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم اهللا تاظ
 ،آعشع اهللا تاظاالغا، ظذنعث صةرعشتعلعرعضة، آعتابلعرعغا ؤة صةيغةمبةرلعرعضة توغرا ظذسذلدا ظعشةنضةحكة      

ةي       ارلعق هةقعقةتكة       . غةمبةرنعث ظةضةشكىحعلعرع هئسابالندع    بذالر يةر يىزعدعكع هةر بعر ص حىنكع، ظذالر ب
ةؤالدعنعث ظ ظعشعنعش ادةم ظ ان، ظ ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسع  ئكة حاقعرغ عزؤة سعلع ؤة ص ان ساؤاتس  ،بولغ

ةندع     االمغا ظعش ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبةر مذهةمم ةن       . ص ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةرنعث ظ ذالر ص ةن ظ ذنعث بعل ش
 دةص ضذمان قعلعدعغان ؤة هةر بعر     ،لعدا وزلعرعنع ظذنعث دعنعدا ؤة ظذنعث ي ظأزضةرتعؤئتعص تذرذص ظأ   دعنعنع

ئقعن ظىممةت دةص سانايدعغان بولدع             شذثا  . صةيغةمبةرنعث ظىممةتلعرعضة قارعغاندا شذ صةيغةمبةرضة ظةث ي
ا  ( ةن دعنعغ ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةرنعث ظ ة ص ىن ) هةمم ع ظىح عرعش آعرضةنلعض ةد ظأزض  اهللا مذهةمم
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اظةلةيهعسساالمنع ةت آىن ت ةرمةيدعحةضع قعيام دعن ظىستىن تذر  ظأزض ة دعن ر دعغان ععغان ؤة هةمم ةق بع ه
ةرتعلعص           ةرعظةتلعرعنعث ظأزض ةن ش ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةرنعث ظ ة ص ارقعلعق، هةمم ةؤةتعش ظ ةن ظ ن بعل دع

ةن اهللا     ذنعث بعل دذردع، ش دعن قال ذ ظةمةل ةن هأآىملعرعنعم االمنعث  آةتمعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص تاظ
ةردع  ئحعص ب لعرعنع ظ ةرب تةرةص ةرق ؤة غ ث ش اهابعلعرعغا زئمعننع ة  . س ة ظعض أص مةملعكةتلةرض ذالر آ ظ

ةر ظذالرغا      . بولدع احاقالص            . عبويسذنعد آأص دألةتل ظذالر ظعراننعث صادعشاهع آعسرانعث صادعشاهلعقعنعمذ ص
لعدع ةرنعمذ . تاش اهع قةيس ث صادعش ذندرذمنع ا  بويس ايلعقلعرعنع ظولج اهنعث ب ع صادعش ذ ظعكك ذردع ؤة ظ
دع ةينع ؤ . ظال االم ظ ةد ظةلةيهعسس ار امذهةمم ا صةرؤةردعض ةؤةر   عقعتت ذالرغا خ ةن ظ ع بعل نعث بعلدىرىش

  . بةرضةندةك ظذ بايلعقالر اهللا تاظاالنعث يولعدا ظعشلعتعلدع
دذ     داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ تعن خ ذ ظعش اال ب ع   اهللا : اهللا تاظ ان ؤة ياخش ان ظئيتق ع ظعم ظعحعثالردعك

ذالردع    ة، ظ ان آعشعلةرض ةرنع قعلغ أآ   ظةمةلل دا ه ةرنع زئمعن ذرذن ظأتكةنل ذ  ىن ب دةك، ظذالرنعم مران قعلغان
حوقذم هأآىمران قعلعشعنع، ظذالر ظىحىن تاللعغان دعنعنع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث       

د  ا ظايالن عنع ظامانلعقق ئح     قورقذنحعس ا ه دذ، ماث ادةت قعلع ا ظعب ذالر ماث دع، ظ نع ؤةدة قعل ذرذص بئرعش
دذ   ئرعك آةلتىرمةي عنع ش دع        ))1نةرس ةن ظع ان آةلتىرض ةقعقعي ظعم االمغا ه ا ظةلةيهعسس ذالر ظعس ذثا ظ . ش

د    ةهةرلعرعنع تارتعؤال امنعث ش تعظانالردعن ش ا آ   . عخرعس تعظانالرنع رذمغ ذالر خرعس ذنعث  عحىرأظ ؤةتتع، ش
ذال ةن ظ ةتتعأظأزلعرعنعث شةهعرع قذستانتعنغا آ ر بعل  ة ظعسالم ؤة مذسذلمانالر قعيامةت آىنعضعح .حىص آ

ظاخعرع صات   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث ظىممعتعضة بذ ظىممةتنعث   . دذعخرعستعظانالردعن ظىستىن تذر  
تانتعننع ظ  دا قذس ا ظال            ئظارع عنع ظولج ث هةممعس ال ـ دذنيانع دعكع م ذنعث ظعحع دعغالعقع ؤة حعص، ظ ع

  .خةؤةر بةردعدعن رذملذقالرنعث ناهايعتع حوث قعرغعن قعلعنعدعغانلعقع
   سئلعش توغرعسعداث ظازابع بعلةن آاصعرالرغا تةهدعتدذنيا ؤة ظاخعرةتنع

»قةبزع روه قعلعمةن، سئنع دةرضاهعمغا آأتىرعمةن، ) ظةجعلعث يةتكةندة(مةن سئنع !ظع ظعسا
ةنع سئنع ظألتىرمةآحع بولغان (سئنع آاصعرالردعن صاك قعلعمةن ). نيةنع ظاسمانغا ظئلعص حعقعمة ( ي

اقاليمةن ةررعدعن س ث ش ة)يامانالرنع كةنلةرنع قعيامةتكعح اثا ظةضةش تىن  ، س عرالردعن ظىس آاص
 )يةنع ظعسانعث ظعشع(ظاندعن مئنعث دةرضاهعمغا قايتعسعلةر، سعلةر ظعختعالص قعلعشقان ظعش .قعلعمةن

 آاصعرالرغا بولسا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة قاتتعق ظازاص قعلعمةن،.  مةن هأآىم حعقعرعمةنظىستعدة ظاراثالردا
ذالرغا  عدعغان (ظ ازابعنع توس ث ظ ذالردعن اهللا نع دذ ) ظ ةدةتكار بولماي ئح م ة    »ه ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

تعظانالردع   اآع خرعس انالرنع، ي عر بولغ االمغا آاص ا ظةلةيهعسس ذدعيالردعن ظعس ةندةك يةه ا دئض ن ظعس
اآع ظىحةيلةندعن     (شعص  ئةيهعسساالم توغرعسعدا هةددعدعن ظ   ظةل اآع اهللا تاظاالنعث ظوغلع ي ىحظذنع اهللا ي   ظ

ع   ث ظىحعنحعس قان ظعالهنع ةرآعب تاص ة) ت ألتىرى دئض ادا ظ الالرنع ؤة  نلةرنع دذني ىرىش، م ة حىش ش، ظةسعرض
دعن ي   ذالرنعث قوللعرع ةرنع ظ ؤئتعش دألةتل دع وق قعلع ةن ظازابلع ازاب   . بعل دعغان ظ ذالرغا بولع ة ظ ظاخعرةتت

   .))2ظذالرنع اهللا نعث ظازابعدعن ساقلعغذحع بولمايدذ. تئخعمذ قاتتعق ؤة قعيعندذر
 ذالرنعث ةك، اهللا ظ ا آةلس ةل قعلغانالرغ ع ظةم ان ؤة ياخش ان ظئيتق ع (ظعم ان ياخش قعلغ

ؤة غةلعبة ظاتا قعلعش بعلةن ظاخعرةتتة  يةنع دذنيادا ياردةم بئرعش ظةجرعنع تولذق بئرعدذ )ظةمةللعرعنعث

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع55سىرة نذر ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع34سىرة رةظعد ) 2(
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ال دذ   عظ ارةت قعلع نع ظعش ةن مذآاصاتالش ةر بعل ك جةننةتل دذ . ي دةرعجعلع ت تذتماي ع دوس اهللا زالعمالرن
  .)زالعمالرنع دوست تذتمايدعغان زات قانداقمذ بةندعلعرعضة زذلذم قعلسذن؟(

) دذر بولسا ساثا بعز ظوقذص بئرعؤاتقان ظايةت  بذ!) ظع مذهةممةد ةتلعك قذرظان  لةردذر ؤة هئكم
ساثا ظعسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث تذغذلغانلعقع توغرعسعدا سأزلةص بةرضةن بذ                 بعز  ! يةنع ظع مذهةممةد  

اث   ذنع س اال ظ الر اهللا تاظ ان  ظعش ةؤةر قعلغ ارقعلعق خ ي ظ ةن ؤة   ،ا ؤةهع اثا حىشىرض ذزدعن س  لةؤهذلمةهف
  . ذرعندعدلعريعهئحقانداق شةك بولمعغان نةرسعلةرنعث ؤةه

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةمنعث    : اهللا تاظ بعن مةري ا ظع ذ ظعس ة ش عدذرظةن ذالر  . قعسسعس ا ظ ظعس
اهللا نعث شةنعضة بالعسع    « .ظىستعدة هةق ضةصنع قعلدع) هةقعقعتع(دةتاالش قعلعؤاتقان ظأزعنعث ظعشعنعث 

رةر ظعش قعلعشنع ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا،       صاآتذر، اهللا بع  ) بالعدعن، شئرعكتعن (بولذش اليعق ظةمةس، اهللا     
  . ))1دة، ظذ ؤذجذتقا آئلعدذ - ؤذجذتقا آةل، دةيدذ

 * * * * * * *  
 χ Î) Ÿ≅ sVtΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( …çµ s) n= yz ÏΒ 5>#u è? ¢ΟèO tΑ$s% … çµs9 ä. ãβθä3 u‹ sù ∩∈∪ ‘,ys ø9 $# 

ÏΒ y7 În/§‘ Ÿξsù ä3 s? zÏiΒ tÎ yIôϑ ßϑ ø9 $# ∩∉⊃∪ ô yϑ sù y7 §_ !% tn Ïµ‹ Ïù .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ x8 u!% y` z ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ö≅ à)sù (# öθs9$yè s? 

äíô‰ tΡ $ tΡu !$ sΨ ö/r& ö/ä. u !$sΨ ö/ r&uρ $ tΡu !$ |¡ÏΣ uρ öΝä. u !$|¡ ÏΣ uρ $ sΨ |¡àΡr& uρ öΝ ä3|¡àΡr& uρ ¢Ο èO ö≅ ÎκyJ ö6tΡ ≅ yè ôfuΖ sù |M uΖ÷è©9 «! $# ’ n?tã 

šÎ/É‹≈ x6ø9 $# ∩∉⊇∪ ¨βÎ) # x‹≈yδ uθ ßγs9 ßÈ |Ás) ø9 $# ‘,ysø9 $# 4 $ tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) ω Î) ª! $# 4 χ Î) uρ ©!$# uθ ßγs9 â“ƒÍ“ yèø9 $# 

ÞΟŠ Å3ys ø9$# ∩∉⊄∪ βÎ* sù (# öθ©9 uθ s? ¨βÎ* sù ©! $# 7ΟŠ Ï= tæ tÏ‰ Å¡øßϑ ø9 $$Î/ ∩∉⊂∪  
يةنع (ظادةمنعث  )ظذ ظاتعسعز يارعتعلغانلعقتعن(شىبهعسعزآع، اهللا نعث نةزعرعدة ظعسانعث معسالع 

ظاندعن  تذصراقتعن ياراتتع،) ظانعسعز - ظاتا(ظادةمنع اهللا  .معسالعغا ظوخشايدذ) ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث
ذنعثغا ةل «: ظ ذتقا آ دع »ؤذج ذ  دة،- دئ دع  ظ ذتقا آةل عدعن (ؤذج ث ظعش ع ظادةمنع انعث ظعش ظعس

عدعن نازعل بولغان هةقعقةتتذر، سةن اهللا تةرعص ) عسا هةققعدعكع بذسأز ظ(. 59)ظةجةبلعنةرلعك ظةمةس 
سةن ظعسا توغرذلذق هةقعقعي مةلذماتقا ظعضة بولغعنعثدعن آئيعن، . 60شةك قعلغذحعالردعن بولمعغعن

 ظوغذللعرعثالرنع، آئلعثالر، ظوغذللعرعمعزنع ؤة« :آعملةرآع سةن بعلةن مذنازعرعلةشسة، سةن ظذالرغا 
زلعرعمعزنع ؤة ظأزلعرعثالرنع يعغعص، اهللا نعث لةنعتع يالغانحعالرغا ظاياللعرعمعزنع ؤة ظاياللعرعثالرنع، ظأ

بعر . شىبهعسعزآع، بذ ظةلؤةتتة راست قعسسعدذر. 61 دئضعن»بولسذن، دةص اهللا غا يالؤذرذص دذظا قعاليلع
دذر   ةرظةض  .62اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع

ذالر  دعن(ظ ة ) ظعمان ىز ظأرىس ذنحعالردذر (ي ذالر بذزغ ص )ظ ذنحعالرنع بعلع عزآع، اهللا بذزغ ، شىبهعس
  .63تذرعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتلةر35 ـ 34سىرة مةريةم ) 1(
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 ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث يارعتعلعشعغا ظوخشعشعص نعثظعسا ظةلةيهعسساالمنعث يارعتعلعشع
  آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا

شىبهعسعزآع، اهللا نعث نةزعرعدة ظعسانعث معسالع  يةنع اهللا تاظاالنعث ظعسانع دادعسعز يارعتعشع
)انلعقتعن ذ ظاتعسعز يارعتعلغ ادةم ظةلةيهعسساالمنعث(ظادةمنعث  )ظ ةنع ظ العغا ظوخشايدذ) ي  معس

اراتتع    عز ي عز ؤة ظانعس ادةمنع دادعس اال ظ عز اهللا تاظ ةلكع، .شةآس ادةمنع اهللا  ب ا(ظ عز - ظات ) ظانعس
ان زات ظعسا ظةلةيهعسساالمنع      يةنع ظادةم    تذصراقتعن ياراتتع  ظةلةيهعسساالمنع دادعسعز ؤة ظانعسعز ياراتق

ادعردذر، ظةضةر ظعسا ظةلةيهعسساالم دادعسعز يارعتعلغانلعقع ظىحىن ظذنع     ) دادعسعز ( ة ق يارعتعشقا ظةلؤةتت
ع دةص دةؤا ق    ث ظوغل ذ اهللا تاظاالنع ا ظادةمنعم ش دذرذس بولس ع دةص دةؤا قعلع ث ظوغل ش اهللا تاظاالنع علع

ادةم ظةلةيهعسساالمنع اهللا تاظاالنعث ظوغلع دةص             نالردا بعردةك ظ ئكعن هةممة دع ظةلؤةتتة دذرذس بولعدذ ؤة ل
ظذنداق بولغاندا ظذ دةؤانع ظعسا ظةلةيهعسساالم هةققعدة قعلعش تئخعمذ توغرا      . دةؤا قعلعش توغرا ظةمةستذر   

ذقاتالرنع ب  ان مةخل اال قالغ ئكعن اهللا تاظ ا ظوخشاش  ظةمةستذر ؤة ل ر حعشعدعن ياراتقعنعغ ر ظةرآةك ؤة بع ع
ادةم ظةلةيهعسساالمدعن ظانعسعز ؤة ظعسانع ظانعدعن               ظادةم ظةلةيهعسساالمنع دادعسعز ؤة ظانعسعز، هاؤانع ظ

ةم    .  خالعدع آأرسعتعشنع دادعسعز يارعتعش بعلةن ظأزعنعث قذدرعتعنع مةخلذقاتلعرعغا         شذثا اهللا تاظاال مةري
دةلعل ؤة بعز تةرةصتعن بولغان     ) ظذنع آعشعلةرضة قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغان   : دةيدذسىرعسعدة مذنداق   
  . ))1مةرهةمةت قعلدذق

) اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان هةقعقةتتذر، سةن شةك قعلغذحعالردعن ) ظعسا هةققعدعكع بذسأز
  .ت سأز يوقتذريةنع بذ ظعسا توغرعسعدعكع ظةث راست سأزدذر بذنعثدعن باشقا راس بولمعغعن

ظعسا ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا يالغان ظئيتقذحعالرغا اهللا تاظاالنعث لةنعتعنع تعلةص دذظا 
  قعلعشعشقا حاقعرعش توغرعسعدا

اآعتالر ظاشكارا بولغاندعن آئيعن،             اهللا تاظاال ظأزعنعث صةيغةمبعرع ظعسا ظةلةيهعسساالم هةققعدعكع ص
ان  ع حعقق ة قارش عدا هةقعقةتك ذ توغرعس قا  ظ ا قعلعشعش ةص دذظ ةنعتعنع تعل ث ل ةن اهللا تاظاالنع ع بعل  آعش

سةن ظعسا توغرذلذق هةقعقعي مةلذماتقا : صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع بذيرذص مذنداق دةيدذ
ذالرغا  ةن ظ ة، س ةن مذنازعرعلةشس ةن بعل ةرآع س يعن، آعمل دعن آئ ة بولغعنعث ثالر، «: ظعض آئلع

ظاياللعرعمعزنع ؤة ظاياللعرعثالرنع، ظأزلعرعمعزنع ؤة ظأزلعرعثالرنع  عرعثالرنع،ظوغذللعرعمعزنع ؤةظوغذلل
 يةنع بعزدعن  دئضعن»يعغعص، اهللا نعث لةنعتع يالغانحعالرغا بولسذن، دةص اهللا غا يالؤذرذص دذظا قعاليلع

  . يالؤذرذص دذظا قعلعمعز) اهللا غا(، )نعث زعيعنعغايالغانحعالر(ياآع سعلةردعن بولغان 
ةن    عدعن آةلض ةجران قةبلعس ةر ن ان ظايةتل ىحة بولغ ة آةلض ذ يةرض الص ب عدعن باش ىرعنعث بئش س

ةر توغرعسعدا حىش       ةر  بذ خرعستعظان   . كةنخرعستعظان ظةلحعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا       ظةلحعل  ص
العلعق   باشلعدع، ظذالر ظعسا ظةلةيهعسس    كةعشعشمذنازعرعل ظعسا ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا  ،آئلعص االمدا ب

  . ؤة ظعالهلعق سىصةت بار دةص ضذمان قعالتتع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة مةريةم ) 1(
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رعش        ة بئ ذالرغا رةددعي اال ظ ةندةك اهللا تاظ قعالر دئض ار ؤة باش ع يةس هاق ظعبن ع ظعس ةد ظعبن مذهةمم
ىردع   معنع حىش اش قعس ىرعنعث ب ذ س ىن ب دذ  . ظىح داق دةي قعالر مذن هاق ؤة باش ع ظعس ةجران : ظعبن ن

تعظ  ان خرعس عدعن بولغ ةرآع قةبعلعس عدعن ت اتمعش آعش ةيغةمبةر  بانالرنعث ظ ع ص قان ظةلحعس  تاص
دع دة . ظةلةيهعسسالمنعث قئشعغا آةل ذالرنعث ظعحع ذالرنعث ب دع14شلعرعدعن تعباآاتظ ار ظع ون .  آعشع ب ظ

ذالرنعث هةممة ظعشعغا مةسظذل ظعدع    ذالر. تأت آعشع ب ، سةييعد )ظذنعث ظعسمع ظابدذلمةسعه (ظاقعب : ب
ؤةيعس ظعبنع  ذقذنع ظةبذهارعس ظعبنع ظةلقةمة، ظ     غ، بةآرع ظعبنع ؤاظعلنعث بعر تذ     )مهة ظذنعث ظعسمع ظةي   (

ارلعقالر ظعدع    ذعس، زةيد، قةيس، يةزعد، نةبعه، خ    هار بذ  . ؤةيلعد، ظةمرع، خالعد، ظابدذلاله ؤة يذهةننةس قات
، بذ ظذالرنعث   ظاقعب : ظذالر . ظون تأت آعشعنعث ظعشلعرعغا ظذالرنعث ظعحعدعكع ظىح آعشع مةسظذل ظعدع            

ذص  ذالرنعث باشلعقع بول عكعرلعك مةسعلعهةتحعسع ظعدع  ، ظ ذنعث دئضعنعدةك  . ظأتكىر ص هةر قانداق ظعش ظ
العمع. بوالتتع ذالرنعث ظ ذ ظ ةر ؤة ،سةييعد، ب ذالرنعث سةص ذص ظ اظعي بول دعلعرع ظعشظعجتعم . غا مةسظذل ظع

ظذالرنعث مةآتةصلعرعضة مةسظذل    ظذ . امع ظعدعظةبذهارعس ظعبنع ظةلقةمة، بذ ظذالرنعث دعنعي ظالعمع ؤة ظعم      
دع ذص . ظع ةرةب بول دعن بولغان ظ ةآرع ظعبنع ؤاظعل جةمةتع ذ ظةسلعدة ب ةن ،ب ا آعرض ذ خرعستعظان دعنعغ  ظ

. نع ناهايعتع هأرمةتلعدع  ذنع حوث بعلعص، ظ   ذذقالر ؤة ظذالرنعث صادعشاهلعرع ظ     ظعدع، شذنعث بعلةن رذمل     
ظذالر ظذنعث خرعستعظان دعنعدا  . ص بةردع ؤة مال ـ مىلىك بعلةن تةمعنلعدع  ظذنعث ظىحىن حعرآاؤالرنع سئلع

ث تذر ىن ظ   حع ةنلعكع ظىح دعغانلعقعنع بعلض دذردع  ذع ةت قعل ة خعزم ابالردعن   . نع ظأزلعرعض ذرذنقع آعت ذ ب ظ
ان بعلعم ذن     عظالغ عنع ؤة ظ االمنعث ظعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ة ظاساس ئكعن  ععث سىصض ةتتع، ل تعنع بعل

  .»ةن يىز ظابرذيع ظذنعث ظذ دعندا نادانالرحة قئلعشقا سةؤةبحع بولدعكث خرعستعظان دعنعدا ظئرعشظذنع
دذ         ةردع دةي أزلةص ب داق دةص س ا مذن ةير ماث ع زذب ةر ظعبن ع جةظف ةد ظعبن هاق، مذهةمم ع ظعس : ظعبن

دع   « عغا آةل االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ةر مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةي . ظةلحعل ذالر ص االمنعث ظ هعسس
ذؤاتقان ظعدع  امعزعنع ظوق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةسحعتعدة ظةسعر ن ةندة ص ةرنعث . قئشعغا آعرض ظةلحعل

ار ظعدع حئكعلضةنظىستعدة ضىل   ةر ب ذالر هارعس ظعبنع آةظعب جةمةتعنعث  .  آعيعمل عظ لعرعنع معنعص تأض
ةير. »آةلضةن ظعدع ةر ظعبنع زذب ةد ظعبنع جةظف ةن آعشعلةر ساهابعل ؤةمذهةمم بعز : ةردعن ظذالرنع آأرض

  .  دئضةن ظعدع،ظذالردعن آئيعن ظذالرغا ظوخشاش بعر ظةلحعنعث آةلضةنلعكعنع آأرمعدذق
ذالرنعث  ةندة ظ ع آعرض ث ؤاقت از   ،نامعزعنع حعتعدة نام االمنعث مةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص  ظ

ة     االم ساهابعلةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص ذماقحع بول ذال«: ظوق ة ظ ذثالررنع مةيلعض دع»قوي ذالر  .  دئ ظ
ذدع  از ظوق اراص نام ةرقكة ق اآع    . ش عه ي ة ؤة ظاقعب ظابدذلمةس ع ظةلقةم ذهارعس ظعبن دعن ظةب ذالرنعث ظعحع ظ

ارا ظعختعالص مةؤجذد     . سةييعد ظةيهةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن سأزلةشتع    ظذالرنعث ظوتتذرعسعدا ظأزظ
ظذالر ظعسا ظةلةيهعسساالم ظعالهتذر، ظذ      . عنعدعكع خرعستعظانالردعن ظعدع هةممعسع صادعشاهنعث د ،  بولسعمذ

ذ   دذر، ظ ث ظوغلع ىح(اهللا تاظاالنع دع ) ظ عدذر، دئ ث ظىحعنحعس ان   . ظعالهنع ان قعلغ ذالرنعث بوهت اال ظ اهللا تاظ
هتذر  نعث ظعسا ظعال    أزلعرعظ. زلعرعمذ شذنعثغا ظوخشاشتذر    باشقا خرعستعظانالرنعث سأ    ! سأزلعرعدعن صاآتذر 

ةللةرنع    قا آئس ةلنع ؤة باش اق آئس ع، ظ ذغما آورن ةنلعكع، ت ألىآنع تعرعلدىرض ذنعث ظ ة ظ ةن سأزعض دئض
اقايتقانلعقع اص،         ،س ىرعتعنع ياس الرنعث س ذحار قذش دعن ظ ةنلعكع ؤة الي ةؤةر بةرض الردعن خ ةيعب ظعش  غ

ارلعقالرنع دةلعل قعل  جان آعرضىزىص ظذحذرتقانلعقع   ظذنعثغا صىؤلعشع بعلةن   ة  . دععص آةلتىر   قات ظةمةلعيةتت
دذر   ةن بولغان ذيرذقع بعل ث ب ع اهللا تاظاالنع الرنعث هةممعس ذ ظعش ة  . ب الرنع آعشعلةرض ذ ظعش ا (اهللا ب ظعس

ة  ةيغةمبةر ظعكةنلعكعض االمنعث ص ةردع ) ظةلةيهعسس ص ب ةت قعلع ث  . ظاالم ا اهللا تاظاالنع تعظانالر ظعس خرعس
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ع ة ت   ظوغل ذنعث آعشعلةرض ة ظ ةن سأزعض ذش بوو دئض عنعث يوق  ن ر دادعس ان بع ذرذص  ذللغ ىآتة ت قع، بىش
أزلةص         دا س ك حئغع داق آعحع ث بذن دعن هئحكعمنع ادةم بالعلعرع ذرذن ظ دعن ب ةنلعكع، بذنعث سأزلعض

ان  عدعكع باقمعغ دذ   لعقع توغرعس ص آةلتىرع ل قعلع لعرعنع دةلع ذالر  .  قاراش ع  ”ظ ث ظىحعنحعس ىح ظعالهنع  “ظ
ذيرذدذق، بعز ياراتتذق ؤة بعز هأآىم قعلدذق          بعز قعلدذ   «: دئضةن سأزعضة اهللا تاظاالنعث    دةص  (»ق بعز ب

ةن    ةن آةلتىرض ذزع بعل لىك تةلةصص دذ   ) آأص ص آةلتىرع ل قعلع أزعنع دةلع ةر  . س ذالر ظةض ان  ) اهللا(ظ ر بولغ بع
اراتتعم   «: بولسا ةن ي ذيرذدذم ؤة م ةن ب دعم، م أآىم قعل دعم، ه ةن قعل ع»م اهللا تاظاالنعث  (. دئضةن بوالتت

لىك تةلةص انلعقعآأص ان قعلغ ذزعدا باي ةم ) ص ث اهللا، مةري ةرآعظعالهنع ىحتعن ت ارةت ظ ادعن ظعب  بؤة ظعس
دذر قانلعقعنعث دةلعلع اك ؤة  . عددئ ،تاص ان سأزلعرعدعن ص الر ؤة تانغذحعالرنعث قعلغان بوهت اال زالعم اهللا تاظ
  . »ناهايعتع ظالعي زاتتذر

دا ظايةتلةرنع حىشىردع     ) اهللا تاظاال  (ظذالرنعث دئضةن بذ سأزلعرع توغرعسعدا         ظعبنع ظعسهاق   .قذرظان
دذ  داق دةي دة مذن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ذنعث  : ب ةؤةر ؤة ظ االدعن خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا اهللا تاظ ص

 ظذالر بعلةن  ،ظةضةر ظةلحعلةر بذ هأآىمنع رةت قعلسا    . بعلةن ظذالرنعث ظارعلعقعنع ظايرعيدعغان هأآىم آةلدع     
ة ث ل دع اهللا تاظاالنع قا بذيرذل ا قعلعشعش ةص دذظ ةت  . نعتعنع تعل ذالرنع لةن االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

اقعردع قا ح ذالر. ظئيتعشعش دعن ظ ةد: ظان ع مذهةمم ةث ! ظ ةت بةرس ة مأهل ةن بعزض ز ،س  بع
ان ظعش عمةسلعهةتلعش ع دةؤةت قعلغ دعن سةن بعزن دعغانلعقعمعزنعؤالساق ظان داق جاؤاب بئرع  ساثا قا قان

اق  ةؤةر قعلس أتكىر        ؟خ دعكع ظ ذالرنعث ظعحع ذ ظ ردع، ظ ا آع ث يئنعغ ذالر ظاقعبنع دعن ظ تع، ظان  دةص قايتعش
ظاقعب ظذالرغا   . سةن بذ ظعشقا قانداق قارايسةن؟ دئدع      ! ظع ظاقعب  : صعكعرلعك آعشع ظعدع، ظذالر ظذنعثغا  

ذرذهع  تعظانالر ض ع خرعس ةم ! ظ ةن قةس امع بعل ةدنعث اهللا كع،اهللا نعث ن علةر شةآسعز مذهةمم عدعن  س  تةرعص
ةؤةرلعرعنع      االمنعث خ ا ظةلةيهعسس ة ظعس ذ سعلةرض دعثالر، ظ ةنلعكعنع بعل ةيغةمبةر ظعك ةن ص ظةؤةتعلض

ةيغةمبةر بعلةن لةنةت ظئيتعشسا        ـ  شذ معللةتنعث حوث     ،تةصسعلعي بايان قعلعص بةردع، بعر معللةت بعر ص
ظةضةر سعلةر ظذنعث بعلةن     . سعلةر آعحعك هةممعسعنعث هاالك بولذص آئتعدعغانلعقعنع سعلةر ياخشع بعلع           

اثالر ةت ظئيتشس ت،لةن علةرنعث تىص ذ س الغعنعثالردذرع ظ أز  . ن يوق ص ظ ثالردا قعلع أز دعنع علةر ظ ةر س ظةض
ثالردا  االم (دةؤايع ا ظةلةيهعسس ةنع ظعس اثالر،    ) ي نع خالعس انلعرعثالرنع دةؤئرعش ةآحع بولغ عدا دئم توغرعس

ةن خ   االم بعل ةد ظةلةيهعسس علةر مذهةمم دع    س ثالر دئ ايتعص آئتع ةهعرعثالرغا ق ةرنعث ش عص ظأزةثل . وشلعش
ةد   ع مذهةمم ئلعص، ظ ا آ االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص دعن ظ ةت ! ظان ةن لةن ةن بعل ز س  بع

دا ق  ئنع دعنعث لعقنع، س ذص قوظئيتعشماس عمعزنع   وي دا قئلعؤئرعش ث دعنع ذ ظأزعمعزنع عمعزنع ؤة بعزم يعش
أردذق  وغرا آ ز  . ت ئكعن بع ارعلعقعمعزدا          ل ث ظ دا بعزنع عدا ظعختعالصلعشعص قالغان ز توغرعس ال ـ مىلكعمع م

دعن  اهابعلعرعثنعث ظعحع دعغان، سةنس أآىم قعلع دعغان، أزةثظه ع بعر رازع بولع ة عن ةن بعلل ز بعل بع
   . دئدع،ظةؤةتكعن، هةقعقةتةن بعز سعلةردعن رازعدذرمعز

د      ذنعث مذن ذ ظةنه ة رةزعيةلاله ذخارع، هذزةيف ام ب ةنلعكعنع رعؤاي ظعم ةجراننعث  : دذع ةت قعلاق دئض ن
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن لةنةت ظئيتعشماقحع بولذص            هظعككع هةمرا   ظذنعث  ،ع ظاقعب بعلةن سةييعد ص

ة بعرعضة سةن ظذنداق قعلما        . قئشعغا آئلعدذ  ةنع لةنةت ظئ  (ظذ ظعككعسعنعث بعرع يةن  اهللا نعث  ،)تعشما يي
 بعز  ،تعشعص قويساق  ي بعز ظذنعث بعلةن لةنةت ظئ   ،ظذ صةيغةمبةر بولذص قالسا ظةضةر كع،نامع بعلةن قةسةم 

المايمعز  ات تاص عزمذ نعج ةؤالدلعرعمعز هةرض ث ظ دع،ؤة بعزنع ةيغةمبةر  .  دئ ع ص ذ ظعككعس ةن ظ ذنعث بعل ش
 بعر آعشعنع بعز بعلةن     ظعشةنحلعك بعز ساثا بعزدعن سورعغان نةرسةثنع بئرةيلع، سةن         :ظةلةيهعسساالمغا
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ة دع،ؤةتكعنظ االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةقعقعي   «: ص ةن ه علةر بعل ةن س ةنحلعكجةزم عنع  ظعش ر آعش  بع
ةن دع»ظةؤةتعم ذنع آىت .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع ظ دعن ص ذردععشعصظان ةيغةمبةر .  ت ص

االم ع «: ظةلةيهعسس ةرراه ظ ع ج دة ظعبن ذرع ظورن!ظةبذظذبةي دعن ت دع»ث دع.  دئ ذ ظورنع دا، ظ ن تذرغان
  .  دئدع»ع آعشظعشةنحلعك ت ظعحعدعكعبذ مذشذ ظىممة«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

ذخارع ام ب ةنلعكعنع   ،ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ةلاله ظةنه ةس رةزعي  ظةن
دذ  ةت قعلع دة   «: رعؤاي ةت ظعحع ر ظىمم ةر بع ةنحلعكه ةتنعث   ظعش ذ ظىمم دذ، ب ر آعشع بولع ةنح بع  لعكظعش

   .»آعشعسع ظةبذظذبةيدة ظعبنع جةرراهتذر
ةد، ظع   ام ظةهم ذما    ظعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة  بن داق دئض دذ نعث مذن ةت قعلع : نلعكعنع رعؤاي

ةه ةد          لظةبذج ةن مذهةمم ةر م ذن ـ ظةض راق قعلس علعقتعن يع ذنع ياخش ةبعننعث ـ اهللا ظ از  آ عدا نام عث قئش
ذغ ة  عنعظوق ة دةسس ذنعث ضةدعنعض ةم ظ دعنع آأرس االم . يمةن دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنداق  «: ص ذ ش ةر ظ ظةض

ذتاتتع       ،قعلغان بولسا  ارزذ     . دئدع »  صةرعشتعلةر شةآسعز ظذنع آأز ظالدعمدعال ت ألىمنع ظ ظةضةر يةهذدعيالر ظ
ا  ان بولس ةيغةمبةر      ،قعلغ ةر ص ع، ظةض ةن بوالتت ع آأرض ع ظورذنلعرعن ةن ؤة دوزاختعك عز ظألض ذالر شةآس  ظ
اال ـ      ،بعلةن لةنةت ظئيتعشماقحع بولذص حعققان آعشعلةر ظأيلعرعضة قايتساظةلةيهعسساالم   مال ـ مىلىك ؤة ب

   .)يةنع ظذالرنعث هةممعسع هاالك بولذص آئتعدذ(حاقعلعرعنع تاصالمايدذ 
 عدذر ت قعسس ة راس ذ ظةلؤةتت عزآع، ب ةد   شىبهعس ع مذهةمم ةنع ظ االم   !  ي ا ظةلةيهعسس ز ظعس بع

   . ظعشالر بىيىك بعر هةقعقةتتذرتوغرعسعدا سأزلةص بةرضةن
بعر اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر. 

ذنحعالردذر (يىز ظأرىسة ) ظعماندعن(ظةضةرظذالر  ذالر بذزغ ذنحعالرنع بعلعص )ظ ، شىبهعسعزآع، اهللا بذزغ
 ظذ هةقعقعي بذزغذنحع بولعدذ، اهللا تاظاال      ،قنع قوبذل قعلسا  يةنع بعر آعشع هةقتعن يئنعص ناهة         تذرعدذ

ة            داق نةرس اال هئحقان ىحعدذر، اهللا تاظ ازا بةرض دا ج ات يئقعن ذنعثغا ص دذر، اهللا ظ ص تذرغذحع ذنع بعلع ظ
ةيعب ـ نذقسانالردعن صاك دةص        . ظذنعثدعن قئحعص قذتذاللمايدعغان قذدرةتلعك بعر زاتتذر    بعز ظذنع هةممة ظ

اناه             بعلعمعز ؤ  ة ظذنعثغا هةمدذ سانا ظئيتعمعز، بعز ظذنعث ظازابعنعث يئتعص قئلعشعدعن، ظذنعث بعلةن ص
  . تعلةيمعز

 * * * * * * *  
 ö≅è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈tGÅ3 ø9$# (#öθ s9$yè s? 4’ n<Î) 7π yϑ Ï=Ÿ2 ¥ !#uθ y™ $uΖ sΨ÷t/ ö/ä3 uΖ÷ t/uρ ωr& y‰ ç7÷ètΡ ωÎ) ©! $# Ÿωuρ x8 Îô³èΣ Ïµ Î/ 

$Z↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷è t/ $\/$ t/ö‘r&  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ*sù (#öθ©9uθ s? (#θä9θ à)sù (#ρß‰ yγô©$# $̄Ρ r'Î/ šχθ ßϑÏ= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪  
صةقةت اهللا غعال ظعبادةت قعلعش، اهللا غا هئح ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر ! (ظع ظةهلع آعتاب «

ة - بعر نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةسلعك، اهللا نع قويذص   بعرعمعزنع خذدا قعلعؤالماسلعقتةك هةممعمعزض
ظةضةر ظذالريىز ظأرىسة   دئضعن،»ظةمةل قعاليلع) يةنع بعر خعل ظةقعدعضة(ظورتاق بولغان بعر سأزضة 

ا ( ذل قعلمعس ذنع قوب ةنع ب ع («): ي اراالر جاماظةس ذدعيالر ؤة ناس ع يةه ذلمان !) ظ ث مذس بعزنع
  .64»ظعكةنلعكعمعزضة ضذؤاه بولذثالر

  اهللا تاظاالنع بعر دةص بعلعش ظةقعدعسعنعث هةممة ظىممةتكة ظورتاق ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
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»صةقةت اهللا غعال ظعبادةت قعلعش، اهللا غا هئح ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر! (ظع ظةهلع آعتاب
ة  بعرعمعزنع خذدا قعلعؤالماسلعق-نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةسلعك، اهللا نع قويذص بعر  تةك هةممعمعزض

 بذ حاقعرعق يةهذدعي،   دئضعن»ظةمةل قعاليلع) يةنع بعر خعل ظةقعدعضة (ظورتاق بولغان بعر سأزضة 
ذر    ا ظورتاقت ةهلع آعتابالرغ ارةت ظ ان آعشعلةردعن ظعب تة بولغ ر سةص ةن بع ذالر بعل ةم . خرعستعظان ؤة ظ ذ ه ب

  .  حاقعرعقعدذردةك ظئلعص بارغان بعرظومذمعيىزلىكصىتىن صةيغةمبةرلةرنعث 
دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد(: اهللا تاظ ع مذهةمم ةن  !) ظ عرع ظةؤةتعلض ةندعن ظعلض س

ذد       «: صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعضة  ادةت قعلعثالر       ) بةرهةق (مةندعن باشقا هئح مةب » يوقتذر، ماثعال ظعب
ادةت      «: بعز هةقعقةتةن هةر بعر ظىممةتكة    )1( دةص ؤةهيع قعلدذق   ا ظعب ةنع  (قعلعثالر، شةيتاندعن    اهللا غ ي

ادةت قعلعشتعن   ذدقا ظعب داق مةب ا ظوخشاش هةرقان ذتالرغا، آاهعنالرغ ةيتانغا، ب ذثالر) ش راق بول دةص » يع
  . ))2صةيغةمبةر ظةؤةتتذق

 بعرعمعزنع خذدا قعلعؤالماسلعقتةك هةممعمعزضة ظورتاق بولغان بعر سأزضة -اهللا نع قويذص بعر 
:  مةنعسع هةققعدة مذنداق دةيدذنعثظعبنع جذرةيج بذ ظايةت » ظةمةل قعاليلع)يةنع بعر خعل ظةقعدعضة(

ة بويسذنذشتةك       ةزعمعز ـ بةزعمعزض دعغان ظعشالردا ب ر ـ بعرعمعزنع     اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ضذناه بولع بع
  . ظعاله قعلعؤالمايلع

 ؤة ناساراالر جاماظةسعظع يةهذدعيالر («): يةنع بذنع قوبذل قعلمعسا(ظةضةر ظذالريىز ظأرىسة (!
ذثالر  ذؤاه بول ة ض ذلمان ظعكةنلعكعمعزض ث مذس ة  بعزنع ىز ظأرىس تعن ي ذ دةؤةت ذالر ب ةنع ظ علةر ، ي  س

  . بةرضةن ظعسالم دعنعدا ظعكةنلعكعثالرغا ظذالرنع ضذؤاهحع قعلعص قويذثالرقويذصظأزلعرعثالرنعث اهللا يول 
قةتلعك    «:  خئتع مذنداق يئزعلغان     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هعرةقلعضة ظةؤةتكةن    ناهايعتع شةص

ع      ث آاتتعس ةتتعن رذمنع ةيغةمبعرع مذهةمم ث ص اليمةن، اهللا نع ةن باش مع بعل ث ظعس ان اهللا تاظاالنع مئهرعب
 ،مذسذلمان بولغعن  : مةقسةت ! هعرةقلعضة، توغرا يولغا ظةضةشكةن آعشعضة اهللا تاظاالنعث ساالمع بولسذن           

ىز ظأرىسةث سئنعث     ! سئنعث ظةجرعثنع قوشالص بئرعدذ       اهللا ، بولغعن   مذسذلمان !ساالمةت قالعسةن   ظةضةر ي
دذ       اثا يىآلعنع ذناهعمذ س علةرنعث ض ارلعق آعش تعدعكع ب ث ظاس ةتنع    (»هأآىمرانلعقع ذ ظاي ة ب دةص خةتك

صةقةت اهللا غعال ظعبادةت قعلعش، اهللا غا هئح ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر! (ظع ظةهلع آعتاب«) يازدع
ة -نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةسلعك، اهللا نع قويذص بعر   بعرعمعزنع خذدا قعلعؤالماسلعقتةك هةممعمعزض

يىز ظأرىسة  ظةضةر ظذالر  دئضعن،»ظةمةل قعاليلع) يةنع بعر خعل ظةقعدعضة (ظورتاق بولغان بعر سأزضة 
ا ( ذل قعلمعس ذنع قوب ةنع ب ع («): ي اراالر جاماظةس ذدعيالر ؤة ناس ع يةه ذلمان بعزن!) ظ ث مذس ع

  . ظعكةنلعكعمعزضة ضذؤاه بولذثالر
ذ سىرعنعث بئشعدعن باشال ةد ظعبنع ظعسهاق ؤة باشقعالر ب ةححعنحع ظايعتعضة مذهةمم ص سةآسةن ن

تع  عآةلض عدا حىش ةلحعلعرع توغرعس عنعث ظ ةجران قةبعلعس دذ،حة ن ع .  دةي ةجران قةبعلعس رع، ن دعكعلةر زأه
ة تأل ذص جعزي ع بول علةرعبعرعنح ةن آعش دعض ةتهع  . دذر دئ ة ف ةتنعث مةآك ذيرذغان ظاي كة ب ة تألةش جعزي
يعن حىش  دعن آئ و بولغان تعالص ي داق ظعخ ا (.قكةنلعكعدة هئحقان داق بولس ةيغةمبةر ) (ظذن ص

ذرذن هعر) ظةلةيهعسساالمنعث ةتهع بولذشتعن ب ةن  ةمةآكة ص ةتنع يئزعشع بعل ذ ظاي دة ب ان خئتع قلعضة يازغ
رع   هاق ؤة زأه ع ظعس ةد ظعبن تىر   مذهةمم داق بعرلةش ارعلعقعنع قان أزنعث ظ ةن س رةكالر دئض ذنعث ىش آئ ؟ ظ

                                                 
  . ـ ظايةت25سىرة ظةنبعيا ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة نةهل ) 2(
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اؤابع ذآع،ج ان،         ش ذرذن بولغ معدعن ب ة آئلعش ع هذدةيبعي ةلحعلعرعنعث آئلعش عنعث ظ ةجران قةبعلعس  ن
ة ي    ع جعزي ةن نةرسعس ذالرنعث بةرض ةس وظ ذندا ظةم ةت      ،س ةن لةن ةرتع بعل رعش ش ة بئ ر نةرس ةلكع بع  ب

 ظاندعن جعزية بئرعشكة بذيرذص حىشكةن ظايةت           .بولغاندذردا  عسذنوآئلعشعم ي يتعشماسلعققا آئلعشكةن   ظئ
ذ  ة(ش كةندذر ) آئلشعمض ذن حىش ذددع.ظذيغ ذ خ دعن  ( ظ ان ظولجع ت) ظالغ ةت  عنبةش الم دأل ع ظعس  بعرعن
آأزعتعش   بةدرع ظذرذشعدعن بذرذن   ،ن تأت قعسمعنع ظولجا ظالغان جةثحعضة بئرعشنع      ع ؤة بةشت  ضةزعنعسعةخ

دذلاله ظعبنع جةهش ظىحىن ظة ) ظولجعنع (عنعث قعلغعنعدةك شذنداقالؤةتعلضةن بعر قئتعملعق قوشذندا ظاب
ةهؤال   ظذرذشعداش ظايعتعنعث بةدرع   ىرىلةشتىظ دا حىشك  مذشذ ظ اآع . نعضة ظوخشاشتذر  عغا ظذيغذن هال ، اهللا ي

ةت  بذ يازغان  تعدة  ئ هعرةقلعضة ظةؤةتكةن خ   نعثصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاظاال   مةزمذنعنع بذ ظايةت       عثنظاي
ذيرذغان ذرذن يئزعشقا ب ةهؤال .  بولذشعمذ مذمكعنحىشىشتعن ب ذ ظ ةرنعث ب ذرظان ظأم ر نةححة خذددع ق بع

ةدرع ظذرذشعدعكع      )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث (يةنع  . تىرلىك مةسعلعلةر   ظاياللعرعنعث هعجابلعنعشع، ب
عرالر  كةن آاص ة حىش ألتىرىؤئتعشظةسعرض عقالنع ظ راهعم  ، مذناص لعق، ظعب امعزعنع ظوقذماس رنعث ن

االمنعث          ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذش ؤة ص از ظوق ةت نام ع رةآظ دا ظعكك ذرغان ظورنع االمنعث ت ظةلةيهعسس
ا  ةنلعرعنعث  ظاياللعرعغ ث ؤة دئض الردا ظويلعغانلعرعنع ارلعق ظعش ع قات ةن ظاضاهالندذرذش يعن بئرعلض آئ

  . ولذص قالغعنعغا ظوخشاشتذرقذرظاندا نازعل بولغان ظايةتلةرضة ظذيغذن ب
 * * * * * * *  

 Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# zΝ Ï9 šχθ•_ !$ys è? þ’ Îû tΛÏδ ü ö/ Î) !$ tΒ uρ ÏM s9 Í“Ρ é& èπ1u‘ öθ−G9 $# ã≅‹ ÅfΡ M} $#uρ ω Î) .ÏΒ ÿ Ïν Ï‰ ÷èt/ 4 
Ÿξ sùr& šχθè= É)÷è s? ∩∉∈∪ ÷Λ äΡ r' ¯≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ óΟ çFôf yf≈ xm $ yϑŠ Ïù Ν ä3s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ zΝÏ= sù šχθ•_ !$ ysè? $ yϑŠ Ïù }§ øŠs9 

Ν ä3s9  ÏµÎ/ ÖΝ ù= Ïæ 4 ª! $#uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβθßϑ n=÷è s? ∩∉∉∪ $ tΒ šχ% x. ãΝŠ Ïδ ü ö/ Î) $ wƒÏŠθåκu‰ Ÿω uρ $ w‹ ÏΡ#u óÇ nΣ Å3≈ s9 uρ 

šχ% x. $Z‹ÏΖ xm $Vϑ Ï= ó¡–Β $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ. Î ô³ßϑ ø9$# ∩∉∠∪ χ Î) ’ n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠ Ïδ ü ö/Î* Î/ tÏ% ©#s9 çνθãè t7̈? $# 

# x‹≈yδ uρ  É<¨Ζ9$# šÏ% ©!$#uρ (#θãΖ tΒ#u 3 ª!$# uρ ’ Í< uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩∉∇∪  
اب ةهلع آعت ع ظ اراالر! (ظ ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه راهعم ) ي ىن ظعب ة ظىح نئم

علةر؟  علةر؟ (توغرعسعدامذنازعرعلعشعس ذمان قعلعس دا دةص ض ث دعنع ع ظأزةثالرنع ذ) ظعبراهعمن آع، هالب
دع  ل بول يعن نازع دعن آئ ل ظعبراهعم ةن ظعنجع ةؤرات بعل عنع . (ت عز ظعكةنلعض أزىثالرنعث ظاساسس ) س

علةر؟ ع (. 65حىشةنمةمس اراالر جاماظةس ذدعيالرؤة ناس ع يةه علةرآع، !) ظ علةر س ذنداق آعش علةر ش س
ةثالر  دعغان نةرس ا (بعلع دعغان ) ظعس علةر بعلمةي دع س تعثالر، ظةم تعدة مذنازعرعلةش ةثالر ظىس نةرس

) ظعبراهعمنعث ظعشعدعكع هةقعقةتنع(ظىستعدة نئمعشقا مذنازعرعلعشعسعلةر؟ ) ظعبراهعم ؤة ظذنعث دعنع(
ظعبراهعم يةهذدعيمذ ظةمةس، ناسارامذ ظةمةس ؤة لئكعن . 66 دةثالر»اهللا بعلعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر 

ظعبراهعمغا ظةث . 67كالردعن ظةمةس ظعدعتوغرا دعنغا ظئتقاد قعلغذحع، اهللا غا بويسذنغذحع ظعدع، مذشرع
 )يةنع ظذنعث يولعغا(ظذنعثغا )ظعبراهعمنعث زامانعداؤة ظذنعثدعن آئيعن(يئقعن بولغانالر، شىبهعسعزآع، 
) بذ صةيغةمبةرنعث ظىممعتع بولغان(دذر،  )يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(ظةضةشكةنلةردذر، بذ صةيغةمبةر 

  . 68ةرنعث مةدةتكارعدذراهللا مأمعنل. مأمعنلةردذر
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نعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دعنع توغرعسعدا مذنازعرعلةشكةنلعكع خرعستعظانالريةهذدعي ؤة 
  توغرعسعدا 

اال  ةردة (اهللا تاظ ذ ظايةتل ذدعي ؤة) ب تعظانيةه عدا    خرعس االم توغرعس راهعم ظةلةيهعسس الرنعث ظعب
راهع  مذنازعرعل عنعث ظعب ذ ظعككعس كةنلعكعنع ؤة ظ دا دةص دةؤا   ةش ث دعنع االمنع ظأزلعرعنع م ظةلةيهعسس

  . قعلغانلعقعنع ظةيعبلةيدذ
مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ظعبنع يةسار، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع            

دذ   ةت قعلع ةيغةمب       «: رعؤاي العملعرع ص ذدعيالرنعث ظ ةن يةه تعظانلعرع بعل عنعث خرعس ةجران قةبعلعس ةر ن
ا توصلظةلةي االمنعث يئنعغ دع،       عشعهعسس االش قعلعشعص قال العملعرعص دة ـ ت ذدعيالرنعث ظ راهعم : يةه ظعب

ظاندعن اهللا تاظاال بذ    .  دئدع ،ظعبراهعم خرعستعظان دعنعدا ظعدع    : خرعستعظانالر.  دئدع ،يةهذدعي دعنعدا ظعدع  
 مة ظىحىن ظعبراهعم توغرعسعدانئ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر! (ظع ظةهلع آعتاب: ظايةتنع حىشىردع

هالبذآع، تةؤرات بعلةن  )ظعبراهعمنع ظأزةثالرنعث دعنعدا دةص ضذمان قعلعسعلةر؟(مذنازعرعلعشعسعلةر؟ 
دع  ةنع ظع يةهذدعيالر      ظعنجعل ظعبراهعمدعن آئيعن نازعل بول ظعبراهعمنعث ياشعغان ؤاقتع اهللا تاظاال       !  ي

ا     ذرذن تذرس تعن ب اغا حىشىرىش ةؤراتنع مذس دا دةص دةؤا    ،ت ذدعي دعنع ذنع يةه ةن ظ ة ظاساس علةر نئمعض  س
تعظانالر  ع خرعس علةر؟ ظ ةنع      !قعلعس يعن ي الر آئ ذن يعل دعن نذرغ ع ظذنعث ةيدا بولذش ث ص تعظان دعنعنع  خرعس

علةر؟     دا دةص دةؤا قعلعس تعظان دعنع ذنع خرعس ص ظ داق قعلع علةر قان ا س ان تذرس دعال بولغ يئقعن
)حىشةنمةمسعلةر؟) نلعضعنعسأزىثالرنعث ظاساسسعز ظعكة .  

)سعلةر شذنداق آعشعلةر سعلةرآع، بعلعدعغان نةرسةثالر !) ظع يةهذدعيالرؤة ناساراالر جاماظةسع
) ظعبراهعم ؤة ظذنعث دعنع(ظىستعدة مذنازعرعلةشتعثالر، ظةمدع سعلةر بعلمةيدعغان نةرسةثالر ) ظعسا(

علةر؟  قا مذنازعرعلعشعس تعدة نئمعش ةت بع ظىس ذ ظاي عدا    ب ذ توغرعس ذرذص ظ ةي ت ر نةرسعنع ياخشع بعلم
حىنكع، يةهذدعي ؤة خرعستعظانالر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا هئح         . لةشكةنلةرنع ظةيعبلةيدذ جئدةل

ذرذص  ةي ت عنع بعلم تعمذنازعرعلنةرس االمنعث  . ةش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذالر ظأزلعرعض ةر ظ ظةض
ار دعنلعرع ظىستعدعكع مةسعلعلةردة           يذص بئرعلضةن،   و يول ق   ةغعحسعزامانع  ظأزلعرعضة ظاظعت بعلعملعرع ب

عمذنازعرعل ذالر ظىحىن ياخشع بوالتت ئكعن.ةشكةن بولسا ظ دعغان نةرسة ظىستعدة ، ل أزلعرع بعلمةي ذالر ظ  ظ
ةشتع، شذثا اهللا تاظاال ظذالرنع ظةيعبلعدع ؤة ظذالرنعث بعلمعضةن مةسعلعلةرنع هةممة ظعشالرنعث           مذنازعرعل

ا   ؤة هازعرنع بعلضىحع زات اهللا تاظاالنعةقعقعتعنع بعلعدعغان غةيب  ه شذثا اهللا تاظاال   . ذرذشقا بذيرذدع  تاصشغ
  .  دةثالر»اهللا بعلعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر) ظعبراهعمنعث ظعشعدعكع هةقعقةتنع: مذنداق دةيدذ
 ا ظعبراهعم يةهذدعيمذ ظةمةس، ناسارامذ ظةمةس ؤة لئكعن توغرا دعنغا ظئت اد قعلغذحع، اهللا غ ق

دع ذنغذحع ظع ةقلعق آعشعلةر    بويس ةث ه االمغا ظةضعشعشكة ظ راهعم ظةلةيهعسس ةنع ظب ا   ي ذنعث دعنعغ ظ
علةر  كةن آعش ارةت      .دذرظةضةش ارعالردعن ظعب ذهاجعر ؤة ظةنس االم، م ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبةر مذهةمم ذ ص  ب

   .عمان ظئيتعص ظذالرغا ظةضةشكةن آعشعلةردذرظذنعثغا ظعمان آةلتىرضةن ساهابعلعرع ؤة ظذالردعن آئيعنكع ظ
ع مةنسذر، ظعبنع مةسظ  داق  ذسةظعد ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذدعن ص د رةزعيةلالهذ ظةنه

ئقعن دوستلعرع         «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ةيغةمبةرلةر ظعحعدعن ي ةيغةمبةرنعث ص شةآسعز هةر بعر ص
دذ ئ   . بولع ث ي دعن مئنع ذالرنعث ظعحع تع      ظ ارعمنعث دوس ث صةرؤةردعض وؤام ؤة مئنع ث ب تذم مئنع قعن دوس

االم( راهعم ظةلةيهعسس دعن ، دةص»دذر) ظعب عزآع،  ظان انالر، شىبهعس ئقعن بولغ ةث ي ا ظ ظعبراهعمغ
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دا ( ث زامانع يعن  ظعبراهعمنع دعن آئ ذنعثغا  )ؤة ظذنعث ا (ظ ذنعث يولعغ ةنع ظ ذ )ي كةنلةردذر، ب ظةضةش
اهللا . مأمعنلةردذر) بذ صةيغةمبةرنعث ظىممعتع بولغان(دذر،  )لةيهعسساالميةنع مذهةممةد ظة(صةيغةمبةر 

  .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدعمأمعنلةرنعث مةدةتكارعدذر
 * * * * * * *  

 N ¨Šuρ ×πx Í←!$ ©Û ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3 ø9 $# öθ s9 ö/ ä3tΡθ= ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ šχθ= ÅÒãƒ Hω Î) öΝßγ |¡àΡr& $ tΒ uρ šχρÞ ßêô± o„ ∩∉∪ 

Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ Ï9 šχρã à õ3s? ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ÷Λ äΡ r&uρ šχρß‰ yγô±n@ ∩∠⊃∪ Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ Ï9 šχθÝ¡Î6 ù= s? 

¨,ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ tβθßϑ çG õ3s? uρ ¨,ys ø9$# óΟçFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷è s? ∩∠⊇∪ M s9$s% uρ ×π x Í←!$©Û ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $# (#θãΖ ÏΒ# u ü“ Ï% ©!$$ Î/ 

tΑ Í“Ρ é& ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u tµô_ uρ Í‘$yγ ¨Ψ9$# (# ÿρã à ø.$# uρ … çν u ½z#u öΝ ßγ̄= yè s9 tβθãèÅ_ ö tƒ ∩∠⊄∪ Ÿωuρ (# ûθãΖ ÏΒ ÷σ è? ωÎ)  yϑ Ï9 

yìÎ7 s? ö/ ä3sΨƒÏŠ ö≅ è% ¨β Î) 3“ y‰ßγ ø9 $# “ y‰ èδ «!$# β r& #’ sA÷σ ãƒ Ó‰ tnr& Ÿ≅÷W ÏiΒ !$ tΒ ÷Λ ä‹ Ï?ρé& ÷ρ r& ö/ ä.θ•_!$ ys ãƒ y‰Ζ Ïã öΝä3În/ u‘ 3 ö≅ è% ¨β Î) 

Ÿ≅ ôÒx ø9 $# Ï‰uŠÎ/ «! $# ÏµŠ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ â !$t± o„ 3 ª! $#uρ ììÅ™ üρ ÒΟŠ Ï= tæ ∩∠⊂∪ È tG ÷‚ tƒ  ÏµÏG yϑ ôm u Î/  tΒ â !$t±o„ 3 ª! $# uρ ρèŒ 

È≅ ôÒx ø9 $# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠⊆∪  
أزلعرعنعال ظذالر صةقةت ظ ظةهلع آعتابتعن بعر تىرآىم آعشعلةر سعلةرنع ظازدذرذشنع ظىمعد قعلعدذ،

ظذالر ) لئكعن). ( قعلعنعش بعلةن ظأزلعرعضعال قايتعدذببذنعث ؤابالع ظذالرغا هةسسعلةص ظازا(ظازدذرعدذ، 
يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل (اهللا نعث ظايةتلعرعنع ! ظع ظةهلع آعتاب . 69تذيمايدذ) بذنع(

نئمة ! ظع ظةهلع آعتاب. 70نكار قعلعسعلةر؟بعلعص تذرذص نئمعشقا ظع) قعلعنغان قذرظاننعث هةقلعقعنع
ذرذص هةقنع  ةد ظةلةيهعسساالمنعث (ظىحىن هةقنع باتعلغا ظارعالشتذرعسعلةر ؤة بعلعص ت ةنع مذهةمم ي

ا  علةرنعث آعت عتعنع بس علةر؟ ) لعرعثالردعكع سىص ع . 71يوشذرعس ر تىرآىم ابتعن بع ةهلع آعت : ظ
شذنداق (دة ظعمان ظئيتعثالر، آةحقذرذنلذقع يئنعؤعلعثالر، مأمعنلةرضة نازعل قعلعنغان ؤةهعضة ظةتعضةن«

اثالر ذالر  )قعلس دعن(ظ ذمكعن) ظعمان ع م عال  .قايتعش ا ظةضةشكةنلةرض علةرنعث دعنعثالغ ةقةت س ص
 - يةهذدعيالر بعر. (»توغرا يول اهللا نعث يولعدذر«ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد. ( دئدع»ظعشعنعثالر

ةنع (ة سعلةرضة بئرعلضةنضة ظوخشاش ؤةهيع بئرعلعشتعن ياآع ظذالرنعث بعرةرسعض) بعرعضة ظئيتعدذ  ي
ةن ) قعيامةت آىنع ) (مذسذلمانالرنعث عشعشعدعن مذنازعرعلصةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعدا سعلةر بعل

ا ظةضةشكةن ظادةمضعال ) عشعص سعلةرنع يئثعص قويذشعدعن قورقذص مذنازعرعليةنع ( ةقةت دعنعثالرغ ص
اثالر (ظعشعنعثالر  راص قعلم ةيغةمبةرلعكعنع ظئتع ثالردا بولمعغان هئح ظادةمنعث ص ةر سعلةر . دعنع ظةض

ة عمذهةممةدنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظ  ذ قعيامةت آىنع سعلةرض قرار قعلعص ظذنعث دعنعغا آعرمعسةثالر ب
ةد ). (قارشع صاآعت بولعدذ ةزل «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةمم ةرةم ـص ةيغةمبةرلعك ( آ ةنع ص نعث اهللا ) ي

دذر دذ . ظعلكعدع ة بئرع ان آعشعض ذنع خالعغ ةزلع(اهللا . »اهللا ظ ث ص دذر، ) نع ةممعنع ) اهللا(آةث ه
  .74هللا رةهمعتعنع ظأزع خالعغان آعشعضة خاس قعلعدذ، اهللا ظذلذغ صةزل ظعضعسعدذرا. 73ـ72بعلضىحعدذر
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  ايعقةستع توغرعسعدلغان هةسةتخورلذقع ؤة سذيةهذدعيالرنعث مذسذلمانالرغا بو
ذقنع     دعن ؤة ظازغذنل ةت قعلعدعغانلعقع ة هةس ذدعيالرنعث مأمعنلةرض ة يةه ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ةردع ةؤةر ب دعن خ ة   . خااليدعغانلعقع دا ظأزلعرعض ةن هال ذالر سةزمعض ث ظ ان ظاقعؤئتعنع الرنعث يام ذ ظعش ب
ان قعلدع    دذ    . قايتعدعغانلعقعنع باي اب ظ : اهللا تاظاال ظذالرنع ظةيعبلةص مذنداق دةي ةهلع آعت اهللا نعث ! ع ظ

ذرظاننعث هةقلعقعنع (ظايةتلعرعنع  ذرذص ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان ق بعلعص ت
  .  هةقلعقعنع بعلعسعلةر ظايةتلةرنعث راستلعقعنع ؤة يةنع سعلةر ظذنئمعشقا ظعنكار قعلعسعلةر؟

 ةنع (عسعلةر ؤة بعلعص تذرذص هةقنع نئمة ظىحىن هةقنع باتعلغا ظارعالشتذر ! ظع ظةهلع آعتاب ي
ا علةرنعث آعت ةد ظةلةيهعسساالمنعث س عتعنعبمذهةمم علةر؟) لعرعثالردعكع سىص ةنع سعلةر يوشذرعس  ي

ةتلعرعنع         االمنعث سىص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعغان ص ذنع بعلع علةر ظ ان ؤة س ق يئزعلغ ابلعرعثالردا ظئنع آعت
  . سعلةرعيذشذر
مأمعنلةرضة نازعل قعلعنغان ؤةهعضة ظةتعضةندة ظعمان ظئيتعثالر، «: عظةهلع آعتابتعن بعر تىرآىم

اجعز آعشعلةرنع    . دةيدذ آةحقذرذنلذقع يئنعؤعلعثالر ظأزلعرعنعث دعنع بولغان    (بذ يةهذدعيالرنعث دعندا ظ
ذرذص  المدعن قايت تعدذر       ) ظعس ان سذيعقةس اقحع بولغ ىن قعلم ىزىش ظىح ا آعرض ذدعي دعنعغ ذالرنع يةه ذ  . ظ ب

ارةتكع  سذيع ذنعثدعن ظعب ت ش ذالر ظةت،قةس دات       ظ ة بام ةن بعلل ذلمانالر بعل تعص مذس ان ظئي ةندة ظعم عض
نع،   امعزعنع ظوقذش ذلمانالرنعث         (ن ا مذس ث دعنعغ ذالرنع ظأزلعرعنع علةرنعث ظ ادان آعش ةن ن ذنعث بعل ش

ا قايتعؤئلعشنع   آةحقذرذندا ظأزلعرعنعث دعنعغ    )دعنعدعكع آةمحعلعك ؤة ظةيعبلةر قايتذرذصتذ دئيعشع ظىحىن      
ذالر  )شذنداق قعلساثالر (:  شذثا ظذالر مذنداق دئدع     .ظأزظارا مةسلعهةتلعشعدذ  دعن (ظ قايتعشع ) ظعمان

  . مذمكعن
ع ظةبذ هظعبن ةت      نةجعي ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن دة مذجاهع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ، ب

دذ ة  : قعلع ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعيالر ص ةيغةمبةر  يةه ذالر ص ذدع، ظ امعزعنع ظوق دات ن بام
ارلعقعنع        ةمحعلعكنعث ب ر آ دا بع يعن ظذنعث دعن آئ ذص بولغان از ظوق عص نام االمغا ظةضعش ظةلةيهعسس

  . آعشعلةرضة آأرسعتعش ظىحىن هعيلعضةرلعك قعلعص آةحقذرذندا آاصعر بولدع
 عنعثالر عال ظعش كةن ظادةمض ا ظةضةش ةقةت دعنعثالرغ ثالردا بو(ص ث دعنع ئح ظادةمنع ان ه لمعغ

قرار قعلعص ظذنعث عر مذهةممةدنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظظةضةر سعلة. صةيغةمبةرلعكعنع ظئتعراص قعلماثالر
:  يةنع يةهذدعيالر مذنداق دئدع   )دعنعغا آعرمعسةثالر بذ قعيامةت آىنع سعلةرضة قارشع صاآعت بولعدذ 

عرلعرعم  « عال س ا ظةضةشكةنلةرض ث دعنعغ علةر ظأزعمعزنع ع   س علةر قوللعرعمعزدعك ثالر، س كارا قعلع عزنع ظاش
مذسذلمانالرغا ظاشكارا قعلماثالر،    ) يةنع تةؤراتتعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرعنع(نةرسعنع  

ذالرغا ظاشكارا قعلساثالر ( ذنع ظ ةر سعلةر ظ ة  ) ظةض ةن سعلةرض ذنعث بعل ذؤئلعص ظ ةرنع ظذق ذ خةؤةرل ذالر ظ ظ
  . دذقارشع صاآعت آةلتىرع

)اهللا نعث ظعلكعدعدذر) يةنع صةيغةمبةرلعك( آةرةم ـصةزل «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد يةنع ظع 
ذدعيالر ةؤةر ! يةه ةيغةمبةرلةردعن خ عرعكع ص ابلعرعثالردعكع ظعلض ان آعت ار بولغ وللعرعثالردا ب علةر ق س

ة اثالرمذ مأمعنل ةتلعرعنع يوشذرس االمنعث سىص ةد ظةلةيهعسس ان مذهةمم ث قعلعنغ ع ظأزعنع رنعث دعللعرعن
ةر، آةسكعن      بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع بولغان مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا حىشىرضةن مةنعسع ظوحذق ظايةتل

  . صاآعتالر ؤة ظوحذق هأججةتلةرضة تولذق ظعشعنعشكة باشالشقا اهللا يئتةرلعكتذر
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) ر ذدعيالر بع دذ  - يةه ة ظئيتع ة ظو ) بعرعض ة بئرعلضةنض ة سعلةرض ع بعرةرسعض اش ؤةهي خش
اهعدا ) قعيامةت آىنع ) (يةنع مذسذلمانالرنعث(بئرعلعشتعن ياآع ظذالرنعث  صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرض

صةقةت ) عشعص سعلةرنع يئثعص قويذشعدعن قورقذص مذنازعرعليةنع (عشعشعدعن مذنازعرعلسعلةر بعلةن 
عال ظعشعنعثالر  ا ظةضةشكةن ظادةمض ئح(دعنعثالرغ ان ه ثالردا بولمعغ ةيغةمبةرلعكعنع دعنع  ظادةمنعث ص

اثالر  راص قعلم دذ  ظئتع داق دةي ذدعيالر مذن ةنع يةه ةد   :  ي ابلعرعثالردعكع مذهةمم ةرنعث آعت علةر ظأزةثل س
اثالر     كارا قعلم ذلمانالرغا ظاش ع مذس عؤةتلعك بعلعمن االمغا مذناس اثالر   (.ظةلةيهعسس كارا قعلس ةر ظاش ) ظةض

رلةرضة سعلةردعن   ظذالر ظذ خةؤة  . ةر بعلةن بعلعمدة باراؤةر بولعدذ  سعل،ظذالر سعلةردعن ظذنع بعلعؤالعدذ ـ دة 
عنعدذ  ةآرةك ظعش ة        ب ا ؤة ظاخعرةتت دعن دذني دذ، ظان اآعت قعلع عثالرغا ص علةرنعث قارش ذنع س ذالر ظ اآع ظ  ي

اآعتالر هازعرلعنعدذ  ) سعلةرنعث قارشعثالرغا  ( ةد (. ص ةزل « ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةمم ةرةم ـص ةنع ( آ ي
ةيغةمبةر دذر ) لعكص ث ظعلكعدع دذ . اهللا نع ة بئرع ان آعشعض ذنع خالعغ الر اهللا   »اهللا ظ ة ظعش ةنع هةمم ي

بةرمةيدذ،  ) خالعغان آعشعضة  (بئرعدذ ؤة ) خالعغان آعشعضة بعر نةرسة (حة بولعدذ، ظذ    غعنعتاظاالنعث خالع 
ؤة قعلعدذ   آأرمةس  ظذ خالعغان آعشعضة ظعمان ؤة بعلعم بئرعدذ، خالعغان آعشعنع ظازدذرذص ظذنعث آأزعنع         

ع ص  ةت (حةتلعؤئتعدذ ئدعلعن ةنعؤع جةه ةنع م دذ تي ور قعلع ذالقلعرعنع ص  ) عن آ ع ؤة ق ذنعث دعلعن  ،حةتلةصئظ
أزلعرعنع  لعكع(آ ةتنع آأرمةس ةردعلةيدذ)هةقعق ىن ص ذ ظعشالرنع قعلعشعدا (اهللا تاظاالنعث .  ظىح ذق ) ب تول

  . صاآعتع ؤة حوث هئكمعتع باردذر
 اهللا رةهمعتعنع ظأزع خالعغان آعشعضة .هةممعنع بعلضىحعدذر) اهللا(ةثدذر، آ) نعث صةزلع (اهللا 

ةر    خاس قعلعدذ، اهللا ظذلذغ صةزل ظعضعسعدذر  ةيغةمبعرعثالر مذهةممةد      !  يةنع ظع مأمعنل اهللا سعلةرنعث ص
ةتلةص    ةن سىص ش بعل ةتلعك قعلع ةيغةمبةرلةردعن هأرم قا ص االمنع باش عز ،ظةلةيهعسس  تىضةتكىس

  . لةرضة ظعضة قعلدع ؤة هةممة تةرةصتعن مذآةممةل بولغان دعنعغا باشلعدعظاالهعدعلعك
 * * * * * * *  

 * ôÏΒ uρ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3 ø9$# ô tΒ βÎ) çµ ÷Ζ tΒù' s? 9‘$sÜΖÉ) Î/ ÿÏν ÏjŠ xσãƒ y7 ø‹ s9 Î) Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô ¨Β βÎ) çµ÷Ζ tΒ ù' s? 9‘$sΨƒÏ‰ Î/ ω 
ÿÏν ÏjŠ xσãƒ y7 ø‹ s9Î) ωÎ) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïµ ø‹ n= tã $Vϑ Í← !$s% 3 y7 Ï9 s̈Œ óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ (#θä9$s% }§øŠs9 $ uΖøŠ n= tã ’ Îû z↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹Î6 y™ 

šχθä9θà)tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3ø9 $# öΝ èδ uρ šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩∠∈∪ 4’ n?t/ ôtΒ 4’ nû÷ρ r& Ïν Ï‰ôγ yèÎ/ 4’ s+̈? $# uρ ¨βÎ* sù ©! $# = Åsãƒ 

tÉ) −G ßϑ ø9 $# ∩∠∉∪  
ظذنعثدا آأص مال ظامانةت قويساثمذ، ساثا ظذنع قايتذرذص  ،ظةهلع آعتابتعن بةزع آعشعلةر بارآع

ذنعث بئشعدا  ةت قويساثمذ ظ ار ظامان ر دعن ارآع، ظذنعثدا بع بئرعدذ؛ ظذالردعن يةنة بةزع آعشعلةرمذ ب
: بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر. ظذنع ساثا قايتذرذص بةرمةيدذ) قايتا سىيلعمعضعحة-يةنع قايتا (تذرمعغعحة 

يةنع بعزنعث دعنعمعزدا بولمعغانالرنعث (مئلعغا خعيانةت قعلساق بعزضة ضذناه بولمايدذ، ظىممعلةرنعث «
داق . 75دئدع، ظذالر بعلعص تذرذص اهللا نامعدعن يالغاننع توقذيدذ » )ماللعرع بعزضة هارام ظةمةس  ظذن

غان ؤة ضذناهتعن ظةهدعضة ؤاصا قعل). يةنع ظذالر باشقا دعندعكعلةرضة زذلذم قعلسا ضذناه بولعدذ(ظةمةس 
  .76، حىنكع، اهللا تةقؤادارالرنع هةقعقةتةن دوست تذتعدذ)اهللا دوست تذتقان آعشعلةردذر(ساقالنغانالر 
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  سعزلعكع توغرعسعدايةهذدعيالرنعث ظعشةنح
ذ خاظعنالرنعث بارلعقع   ذدعيالرنعث ظعحعدعم اال يةه ذالرغا  دعن اهللا تاظ ةرنعث ظ رعص ؤة مأمعنل ةؤةر بئ خ

بةزع آعشعلةر بارآع،ظذنعثدا آأص : مةسلعكع ظىحىن ظذالرنع ظاضاهالندذرذص مذنداق دةيدذ     ظالدعنعص آةت 
 ظةضةر ظذنعثدعن ظازراق بولسا، ظةلؤةتتة ظذنع ساثا مال ظامانةت قويساثمذ، ساثا ظذنع قايتذرذص بئرعدذ

  . قايتذرذص بئرعدذ
 ار ظاما ر دعن ارآع، ظذنعثدا بع ةزع آعشعلةرمذ ب ذنعث بئشعدا ظذالردعن يةنة ب ةت قويساثمذ ظ ن

ظذالر بعر دعنار يةنع ظةضةر  ظذنع ساثا قايتذرذص بةرمةيدذ) قايتا سىيلعمعضعحة-يةنع قايتا (تذرمعغعحة 
  .  بعر دعناردعن آأص صذلالرنع ساثا ظةلؤةتتة قايتذرذص بةرمةيدذ،قعدةك قعلساعرعصذل ظىستعدة يذق

 ةرنعث مئ «: بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر دذ، ظىممعل ذناه بولماي ة ض ةت قعلساق بعزض ا خعيان لعغ
ة هارام ظةمةس ( اللعرع بعزض دع » )يةنع بعزنعث دعنعمعزدا بولمعغانالرنعث م ةنع    دئ نعث يةهذدعيالر  ي
رنعث  بعزنعث دعنعمعزدا بولمعغان آعشعلة      : ظذالرنعث ،شعنعث سةؤةبع خعيانةت قعلع هةققعضة  ) آعشعلةرنعث(

اللعرعنع ي داق  ئم اق هئحقان ص      ؤالس االل قعلع اللعرعنع ه ذالرنعث م ة ظ عز اهللا بعزض دذ، شةآس ذناه بولماي ض
  . ر دةص صةتعؤا بئرعشعدذ،بةردع
 ظذالر بعلعص تذرذص اهللا نامعدعن يالغاننع توقذيدذ            ةنع شةآسعز ظذالر بذ سأزنع ؤة بوهتاننع  ي

عز ي اللعرعنع ظورذنس علةرنعث م ذالرغا آعش اال ظ ع، اهللا تاظ ذص حعقت أزلعرع تذق دع، ظ ارام قعل نع ه ئؤعلعش
  .هةقعقةتةن يةهذدعيالر بوهتان حاصلعغذحع آعشعلةردذر

دذ   ةت قعلع دتعن رعؤاي ع يةزع ةظة ظعبن دذرازاق، سةظعس ع ظعبن : ظاب ر آعش ذ بع اس رةزعيةلاله ع ظابب
ة تألةص ياشايدعغان ظةهلع آعتابالرنعث توخذ ؤة قويلعرعنع             دعن  ظةنهذما بعز جةثلةردة مذسذلمانالرغا جعزي

ذؤالت ور  عذت ذ دةص س عمعز توغرعم داق قعلعش عدعن    عمعز بذن ذ آعش ذما ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دع، ظعبن
ظعبنع  .  دئدع ، بعز بذنداق قعلساق بعزضة ضذناه بولمايدذ           :ظذ .  دئدع  ،سعلةر بذ ظعشقا قانداق قارايسعلةر      

ظىممعلةرنعث مئلعغا خعيانةت «: ثالر ظةهلع آعتابالرنعثىةرنعث بذ سأز سعل:ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما
 »)يةنع بعزنعث دعنعمعزدا بولمعغانالرنعث ماللعرع بعزضة هارام ظةمةس(قعلساق بعزضة ضذناه بولمايدذ، 

تذر ة ظوخشاش ةن سأزعض ةر . دئض ابالر (ظةض ةهلع آعت ايدعغان ظ ةص ياش ة تأل ذلمانالرغا جعزي ة ) مذس جعزي
  .  دئدع،رسة ظأزع رازع بولذص بةرمعضعحة هاالل بولمايدذ سعلةرضة ظذالرنعث ماللعرعدعن هئح نة،بةرسة
 ظةهدعضة ؤاصا قعلغان ). يةنع ظذالر باشقا دعندعكعلةرضة زذلذم قعلسا ضذناه بولعدذ(ظذنداق ظةمةس

اقالنغانالر  ذناهتعن س علةردذر (ؤة ض ذتقان آعش ت ت عرعكع   )اهللا دوس اال ظعلض ذنداقال، اهللا تاظ ةنع ش  ي
ةيغةمبةرلةردعن مذ  عنعش         ص ذنعثغا ظعش دا ظ ةن ؤاقتع ذص ظةؤةتعلض ةيغةمبةر بول االم ص ةد ظةلةيهعسس هةمم

د   دع ظالغان ذالردعن ظةه ذق ظ دع  ،ةكتوغرذل ان ظع دة ظالغ علةردعنمذ ظةه ابالر . س ةهلع آعت ع ظ علةرنعث !  ظ س
ان،      ا قعلغ ة ؤاص ث ظةهدعسعض ع ظأزعنع ن(ظعحعثالردعك ةن   ) اهللا دع ث حةآلعض ان، اهللا تاظاالنع قورقق

اخعرق    نةر ةيغةمبعرع ظئلعص آةلضةن شةرعظ  سعلعرعدعن ساقالنغان ؤة ظذنعث ظ تعضة ظةضةشكةن آعشعنع   عع ص
   .حىنكع، اهللا تةقؤادارالرنع هةقعقةتةن دوست تذتعدذ) دذعاهللا دوست تذت(

 * * * * * * *  
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ة  ا بةدةلضة تئضعشعدعغانالر ظاخعرةتت اهللا نعث (اهللا غا بةرضةن ظةهدعنع ؤة قةسةملعرعنع ظازغعن
) ظذالرنع خذش قعلعدعغان( هئحقانداق نئسعؤعضة ظئرعشةلمةيدذ، قعيامةت آىنع اهللا ظذالرغا )رةهمعتعدعن

ظذالر قاتتعق  صاآلعمايدذ،) ضذناهلعرعدعن(قارعمايدذ،ظذالرنع )رةهمةت آأزع بعلةن(سأز قعلمايدذ، ظذالرغا 
  . 77ظازابقا قالعدذ

  ة يوق ظعكةنلعكع توغرعسعداسعؤعلغذحعغا ظاخعرةتتة هئحقانداق نئظةهدعضة خعالصلعق ق
اال  ة (اهللا تاظ ذ ظايةتت دذ ) ب داق دةي ذنعث    : مذن كة، ظ االمغا ظةضعشعش ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

دة    كة ظةه ة حىشةندىرىش عنع آعشعلةرض ذنعث ظعش كة ؤة ظ ص بئرعش ان قعلع ة باي ةتلعرعنع آعشعلةرض سىص
  . نا صذلغا تئضعشكةن آعشعلةر بار ظةهدعسعنع ؤة يالغان قةسةملعرعنع ظازغع ظعحعدةبةرضةن آعشعلةرنعث

 هئحقانداق نئسعؤعضة ظئرعشةلمةيدذ) اهللا نعث رةهمعتعدعن(ظاخعرةتتة يةنع ظذ آعشعلةر ظىحىن 
سأز قعلمايدذ، ) ظذالرنع خذش قعلعدعغان(قعيامةت آىنع اهللا ظذالرغا  .سعؤة يوقئظاخعرةتتة هئحقانداق ن

يةنع قعيامةت آىنع اهللا ظذالرغا مئهرعبانلعق بعلةن سأزلعمةيدذ  قارعمايدذ )رةهمةت آأزع بعلةن(ظذالرغا 
  . ؤة رةهمةت آأزع بعلةن قارعمايدذ

 صاآلعمايدذ) ضذناهلعرعدعن(ظذالرنع ظةآسعحة ظذالرنع ،يةنع اهللا ظذالرنع ضذناهالردعن صاآلعمايدذ 
دذ دوزاخقا تاشالشقا بذيرذيدذ   ا قالع ناسعؤةتلعك آأصلعضةن هةدعسلةر    بذظايةتكة مذ  .ظذالر قاتتعق ظازابق

   .بار تأؤةندة ظذ هةدعسلةرنعث بةزعلعرعنع بايان قعلعمعز
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      : بعرعنحع هةدعس  ظعمام ظةهمةد، ظةبذزةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دعغان «: دئض أزلعمةيدعغان، قارعماي اال س ع اهللا تاظ ةت آىن ذناهلعرعنع قعيام  ؤة ض
ةيغةمبعرع    : مةن. »صاآلعمايدعغان ظىح تىرلىك آعشع بولذص ظذالرغا قاتتعق ظازاب باردذر         ظذ  ! ظع اهللا نعث ص

ان تارت ذحعالرزعي ةر؟ق ور  آعمل تعم     . معدعدةص س ىح قئ أزعنع ظ دعكع س االم يذقعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دع   داق دئ ةآرارالص مذن ذالر «: ت عدع (ظ ذق يىزعس ذزذن    ) نتةآةببذرل ذرذص ظ ذغعدعن ظاش تاننع ظذش ظعش

لذق  آعيضةن آعشع، ظأزعنعث ساتماقحع بولغان معلعنع يالغان قةسةم بعلةن داثلعغان آعشع ؤة معننةتخور               
  . »قعلغان آعشعدذر

ةدعس  ع ه ةت       : ظعككعنح ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دعنعث مذن ةير آعن ع ظأم ةدعي ظعبن ةد، ظ ام ظةهم ظعم
ارحة         آعندعلعك ظعمرذظذ : قعلعدذ لقةيعس ظعبنع ظابعس دئضةن بعر آعشع هةزرةمعلعك بعر آعشع بعلةن بعر ص

االم          ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص عص قال عدا دةؤالعش االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذق ص ن توغرذل زئمع
ئكعن ظذ   .عزئمعننع هةزرةمعلعك آعشعضة ظعسصات آأرسعتعش شةرتع بعلةن هأآىم قعلعص بةرمةآحع بولد       ل

ا دعظعسص ةآحع  . ت آةلتىرةلمع ص بةرم أآىم قعلع كة ه ةن ظعمرذظذلقةيس ةرتع بعل ش ش ةم ظعحع دعن قةس ظان
ةيغةمبعرع   : هةزرةمعلعك آعشع  . بولدع  ظةضةر سةن ظذنعثغا زئمعننع قةسةم قعلعش شةرتع        ! ظع اهللا نعث ص

عثغا آئتعص  بعلةن هأآىم قعلعص بةرسةث، آةبعنعث صةرؤةردعضارعنعث نامع بعلةن قةسةمكع، زئمعنعم ظذن                  
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دع  دذ دئ االم . )1(قالع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن           «: ص ؤئلعش ظىح ع ظئلع ال ـ مىلكعن عنعث م ر آعشع بعرس بع
ة ظذح   اهللا تاظاال  ضة يالغان قةسةم ظعحسة، ظذ آعشع      هةدعسنع رعؤايةت   .  دئدع »رعشعدذ  ظاححعقالنغان هالةتت

ان   رع بولغ علةرنعث بع ان آعش ا”قعلغ ةيغةمبةر “رعج ع، ص ةن آعش االم دئض ةن : ظةلةيهعسس ا بةرض اهللا غ
هئحقانداق ) اهللا نعث رةهمعتعدعن(ظةهدعنع ؤة قةسةملعرعنع ظازغعنا بةدةلضة تئضعشعدعغانالر ظاخعرةتتة 

ةيعس  .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدع دئدع    نئسعؤعضة ظئرعشةلمةيدذ  ةيغةمبعرع   : ظاندعن ظعمرذظذلق ! ظع اهللا نعث ص
ار؟ دةص سور    داق هأآىم    قان زئمعننع ظأتىنىص بةرضةن آعشعضة        ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . دععب جةننةت  «: ص

  . دئدع،هةممعسعنع ظذنعثغا ظأتىنىص بةردعم) زئمعننعث(ظذ سةن ماثا ضذؤاه بولغعن ظذ .  دئدع»بار
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع     ،ظعمام ظةهمةد  : ظىحعنحع هةدعس    ظابدذلالهدعن ص

عر آعشع، بعر مذسذلماننعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعش ظىحىن يالغان قةسةم ظعحسة،         ب«: رعؤايةت قعلعدذ
ذ  اال آعشعضةظ دا ظذحر اهللا تاظ ذنعثغا ظاححعقالنغان هال دعن ظةشظةس»شعدذعظ ةن :  ظان امع بعل اهللا نعث ن

ةن ظعش ظعدع  ىز بةرض دة ي ذ مةن ةن ب ر زئ . قةسةم قعلعم دا بع ذدعينعث ظارعلعقع ر يةه ةن بع ةن بعل ار م معن ب
اردعم    . خعيانةت قعلدع ظعدع، ظذ يةهذدعي زئمعنغا      . مةن ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظئلعص ب

دعن االم مةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ؟«: ص اآعتعث بارم ئنعث ص ور»س ةنع دةص س وق:دع، م اؤاب ، ي  دةص ج
ةردعم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةهذدعيغا. ب ةن مةن.  دئدع»قةسةم ظعحكعن«: ص  ظع اهللا نعث :شذنعث بعل

ظاندعن اهللا  .  دئدعم ،آئتعص قالعدذ ) ظذنعثغا(كىم  ظذ قةسةم ظعحسة مئنعث مال ـ مىل ظذنداقتا! صةيغةمبعرع
اهللا نعث (اهللا غا بةرضةن ظةهدعنع ؤة قةسةملعرعنع ظازغعنا بةدةلضة تئضعشعدعغانالر ظاخعرةتتة : تاظاال 

  . » دئدعنازعل قعلدع، دئضةن ظايةتنع ظئرعشةلمةيدذهئحقانداق نئسعؤعضة ) رةهمعتعدعن
ةدعس  أتعنحع ه االمنعث     : ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم ظعم

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دعغان ؤة  «: مذن أزلعمةيدعغان، قارعماي ع س ةت آىن اال قعيام اهللا تاظ
اردذر    ،ن ظىح تىرلىك آعشع بولذص   صاآلعمايدعغا) ضذناهلعرعنع( ازاب ب اتتعق ظ عرغا  : ظذالر .  ظذالرغا ق مذساص

ناماز ظةسعردعن آئيعن يالغان قةسةم ظعحعص بعر نةرسة ساتقان       . ظأزعدعكع ظارتذق سذنع بةرمعضةن آعشع    
  آعشع، ظةضةر خةلعصة ظذنعثغا دذنيانع بةرسة ظذنعثغا       قعلغان خةلعصعضة دذنيالعق ظىحىن بةيظةت         . آعشع

  . »ؤاصا قعلعدذ، ظةضةر ظذ دذنيانع بةرمعسة ظذنعثغا ؤاصا قعلمايدذ
 * * * * * * *  
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بعر تىرآىمع آعتابتا بولمعغان نةرسعلةرنع، سعلةرنعث آعتابتا بار ) يةنع يةهذدعيالردعن(ظذالردعن 

  بىضرع قعلعص ظوقذيدذ ؤة ظذنع اهللا تةرعصعدعن نازعل-ظعكةن دةص ظويلعشعثالر ظىحىن، تعللعرعنع ظةضرع 
هالبذآع، ظذ اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان ظةمةس، ظذالر بعلعص تذرذص اهللا نامعدعن يالغاننع . بولغان دةيدذ

  .78توقذيدذ

                                                 
  . دئمةآحع،يةنع ظذ يالغان قةسةم ظعحعص بولسعمذ زئمعنعمنع ظئلعؤالعدذ) 1(
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يةهذدعيالر تعللعرعنع ظةضرع ـ بىضرع قعلعص اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنع ظأزضةرتعؤةتكةنلعكع 
  توغرعسعدا

اال  ة (اهللا تاظ ذ ظايةتت دعن ) ب ذدعيالرنعث ظعحع ذن    (يةه ةتلعرع بولس ث لةن ذالرغا اهللا تاظاالنع ر !)ظ  بع
عدعن   ةقعقعي مةنعس أزلعرعنع ه ث س ةرتعؤئتعدذ ؤة اهللا تاظاالنع أزلعرعنع ظأزض ةؤراتنعث س رع ت تىرآىملع

دذ عربذ ةؤةر بئرع دذ دةص خ ع . (ؤئتع داق قعلعش ذالرنعث ظذن دا   ) ب ث آعتابع علةرنع اهللا تاظاالنع ادان آعش ن
ار تعلعشلةر ظأزضةر(ذنداق ش  دذر  )  ب ظذالر بذ قعلعقنع اهللا تاظاالغا دأثضةيدذ،     . دةص ظويغا آةلتىرىش ظىحىن

لعغانلعقعنع بعلعدذ،          عاهللا تاظاالغا قعلغان بعر بوهتان    ) ظذالرنعث(بذ   ان حاص دذر، ظذالر هةم ظأزلعرعنعث بوهت
  . ذظذالر بعلعص تذرذص اهللا نامعدعن يالغاننع توقذيد: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

 بعر تىرآىمع آعتابتا بولمعغان نةرسعلةرنع، سعلةرنعث آعتابتا ) يةنع يةهذدعيالردعن(ظذالردعن
ةتنعث مةنعسع     بىضرع قعلعص ظوقذيدذ-بار ظعكةن دةص ظويلعشعثالر ظىحىن، تعللعرعنع ظةضرع   بذ ظاي

ارلعقال        ةس قات ع ظةن يظ ظعبن ةتادة ؤة رةبع ةن، ق ةظعبي، هةس د، ش دة مذجاهع ابنع  : رهةققع ذالر آعت ظ
دذ  ةن بولع ةرتعؤئتعدذ دئض دع،ظأزض ذمانعث    .  دئ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ ظعبن ام بذخارعم شذنعثدةك ظعم

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذالر : مذن عز ظ ابعنع(شةآس ث آعت ةرتعؤئتعدذ ؤة ) اهللا تاظاالنع ظأزض
لذقاتلعرعنعث ظعحعدعن اهللا تاظاالنعث آعتابعنعث    اهللا تاظاالنعث مةخ . عدذقوشذص قوي ) ظذنعثغا بعر نةرسة   (

وق   ع ي داق آعش ةرتعدعغان هئحقان أزعنع ظأزض ال س ر ت ةرتعص . بع ذنع ظأزض ذدعيالر ظ ئكعن يةه لع ،ل  ظةس
  .ويعدذمةنعسعدة بولمعغان مةنعلةرنع قوشذص ق

ىرضةن صئتع    تةؤرات بعلةن ظعنجعل اهللا تاظاال حىش    ،شةآسعزآع:  ؤةهب ظعبنع مذنةببةه مذنداق دةيدذ    
ابالر ظأزضةرتعش،     . مذ ظأزضةرتعلعص آةتمعضةندذر   لعنعص، ظذ ظعككعسعدعن بعرةر هةرص     ساق ئكعن ظةهلع آعت ل

ذنعثغا ظةسلع مةنعسعدعن باشقا( ا ) ظ ان آعتابالرغ أزلعرع يازغ ةبئرعش ؤة ظ ايعنعش(مةن ةن ظئزعص ) ت بعل
  .آئتعدذ
ظذ اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان ظةمةسهالبذآع، . ظذنع اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان دةيدذ يةنع 

  . حعدذرذاهللا تاظاالنعث آعتابلعرع ظأزضةرتعلعشتعن ساقالنغ
ابلعرع ساالمةت ساقالنغعحعدذر         :ظةضةر ؤةهب    ظةهلع آعتابالرنعث     ةدئضةن سأزعد   .  اهللا تاظاالنعث آعت

ابالردا ظأزضةرتعلعش، ظال             ةزع      ماشتذرذش، قوللعرعدعكع آعتابالرنع آأزدة تذتسا، ظذ آعت  قوشذص قويذش ؤة ب
ةرنع آ ةن     عمةيتعؤئتعشئيةرل تعمذ آأصلعض ة قعلعش ة تةرجعم ذالرنع ظةرةبحعض وق، ب ةك ي دا ش نعث بولغانلعقع

دذر    الر بولغان ذش ؤة ظئلعؤئتعش ذنلعغان قذش العقالر، نذرغ أزع    . خات ث ظ اآع ظعنجعلنع ةؤرات ي ة ت ذ تةرجعم ب
ة حىشةندى  ذنعث ظةرةبح ةلكع، ظ تعن ب عدذرربولماس ث آأص. ىلعش ةهلع آعتابالرنع اآع عظ عنعث ي نحعس

وغرا ظةمةستذر ةمما ؤةهبعنعث . هةممعسعنعث حىشةنحعسع ت ابلعرع ساق ـ ساالمةت     (ظ اهللا تاظاالنعث آعت
 اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعكع اهللا تاظاالنعث آعتابلعرعنع آأزدة تذتقان بولسا،            ةدئضةن سأزعد ) حعدذرذساقالنغ

  . حعدذرذ ساالمةت ساقالنغةرتعلمةيدعكعدةك ظذنعثدا هئحقانداق ظأزضنبذالر ؤةهب دئضة
 * * * * * * *  
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 $ tΒ tβ% x. @ t±u; Ï9 βr& çµuŠ Ï?÷σ ãƒ ª!$# |=≈ tG Å3ø9 $# zΝõ3ßs ø9 $#uρ nο §θç7 –Ψ9$# uρ §Ν èO tΑθà) tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 (#θçΡθä. #YŠ$t6Ïã ’ Ík< ÏΒ 

ÈβρßŠ «! $# Å3≈ s9 uρ (#θçΡθä. z↵ÍhŠÏΨ≈ −/ u‘ $yϑ Î/ óΟ çFΖä. tβθßϑ Ïk= yèè? |=≈ tG Å3ø9 $# $ yϑ Î/ uρ óΟ çFΖ ä. tβθß™ â‘ ô‰s? ∩∠∪ Ÿω uρ öΝ ä.u ãΒ ù' tƒ 

βr& (#ρä‹Ï‚ −G s? sπ s3Í× ¯≈ n= pRùQ $# z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ $¹/$ t/ö‘ r& 3 Ν ä.ã ãΒ ù' tƒ r& Íø ä3ø9 $$Î/ y‰÷è t/ øŒÎ) ΛäΡ r& tβθßϑ Ï= ó¡–Β ∩∇⊃∪  
: ةرلعكنع بةرضةندعن آئيعن، ظذنعث آعشعلةرضةبعرةر ظعنسانغا آعتابنع، هئكمةتنع، صةيغةمباهللا 

يةنع صةيغةمبةردعن مذنداق ضةصنعث سادعر ( دئيعشع اليعق بولمايدذ »اهللا نع قويذص ماثا بةندة بولذثالر«
آعتابنع ظىضةتكةنلعكعثالر، ظوقذغانلعقعثالر «): ظذ(ؤة لئكعن ) بولذشعنع تةسةؤؤذر قعلغعلع بولمايدذ

شذنعثدةك ظذنعث صةرعشتعلةرنع، صةيغةمبةرلةرنع رةب قعلعؤئلعشقا . 79)دةيدذ (»ظىحىن رةببانع بولذثالر
دذ ق بولماي ع اليع ذفرعغا . بذيرذش علةرنع آ ةيغةمبعرعثالر س يعن ص ولغعنعثالردعن آئ ذلمان ب مذس

  . 80بذيرذمدذ؟
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شقا  ظعبادةت قعلعصةيغةمبةرنعث آعشعلةرنع ظأزعضة ياآع اهللا تاظاالدعن باشقا بعر نةرسعضة
  دةؤةت قعلمايدعغانلعقع توغرعسعدا

اال ةيغةمبةرلعك اهللا تاظ ةت ؤة ص اب، هئكم ة  آعت ةيغةمبةرنعث آعشعلةرض ةن ص ة : نع بةرض ةن بعلل اهللا بعل
ةن         داق ظعك تذر ظذن ق ظةمةس ع اليع ثالر دئيعش ادةت قعلع ا ظعب ذدعي ؤة    ،ماث ةس يةه ةيغةمبةر ظةم  ص

ادان آعشعلةرنعث    خالرنعث ظازغذن مةشايع   ـ ظعشان ذصععستعظانالرنعث ظالعملعرعغا ؤة سخر لعرعغا ظوخشاش ن
ذدعي ؤة       ان يةه ذنداق قعلغ اال ش ةس، اهللا تاظ ق ظةم ة اليع ع ظةلؤةتت أزنع دئيعش ذ س ة ظ قا آعشعلةرض باش

دع  اتتعق ظةيعبلع ىن ق ذ قعلمعشلعرع ظىح ةقعقعي  . خرعستعظانالرنع ب ذالرغا ظةضةشكةن ه ةيغةمةبةرلةر ؤة ظ ص
ذالرنعث   العمالر ب عرتعدعدذرظ ذيرذغان ؤة     . س ا، اهللا ب ة بذيرذس ر نةرسعض علةرنع بع العمالر آعش ع، ظ حىنك

دذ   ة بذيرذي ةن نةرسعض ةيغةمبةر يةتكىزض عدعن توس  . ص رةر نةرعس علةرنع بع العمالر آعش  اهللا ؤة ،اسظ
عدعن توس  قان نةرس ةيغةمبةرلةر توس ةيغةمبةرلةر . دذعص ذالرغا  (ص العمع ظ ع ؤة س ث رةهمعت اهللا تاظاالنع

ذن ذنعث   ) !بولس ةن اهللا ؤة ظ ىن آةلض ةتكىزىش ظىح عنع ي ذغ ؤةزعص تعدعكع ظذل ث ظىس ظأزلعرعنع
مةخلذقاتلعرعنعث ظارعلعقعدعكع ظةلحعلةردذر، ظذالر ظأزلعرعنعث ؤةزعصعسعنع تولذق ظادا قعلدع، آعشعلةرضة            

  .  قعلدع ؤة ظذالرغا هةقعقةتنع يةتكىزدعنةسعهةت
ئكعن  ؤة ذ(ل ةتك «): ظ ابنع ظىض ذثالر آعت انع بول ىن رةبب ذغانلعقعثالر ظىح  »ةنلعكعثالر، ظوق

دذ( ةنع)دةي ةيغةمبةر ، ي ئكعن ص ة : ل ة ت دذ ر آعشعلةرض ذثالر دةي الهحع بول اس  . بعيعحع ؤة ظعس ع ظابب ظعبن
دذ     داق دةي دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي قعالر ب ذرةزعن ؤة باش ذما، ظةب ذ ظةنه علةر : رةزعيةلاله س

   . دئضةنلعكعتذر، ظئغعر ـ بئسعق ظالعم بولذثالرهئكمةتلعك ظعش قعلغذحع
 )دةيدذ (»ضةتكةنلعكعثالر، ظوقذغانلعقعثالر ظىحىن رةببانع بولذثالرأآعتابنع ظ«: اهللا تاظاالنعث

دذ      ةتنعث مةنعسع هةققعدة زةههاك مذنداق دةي ذرظاننعث    : دئضةن ظاي قذرظاننع ظأضةنضةن آعشعضة ظذنعث ق
ةرنع بعلعش دعكع هأآىمل دذرظعحع ابنع ظ. ع الزعم ىنأآعت ذغانلعقعثالر ظىح ةتكةنلعكعثالر، ظوق ةنع ض  ي

  . سعلةر قذرظاننعث ظايةتلرعنع يادا ظالغانلعقعثالر بعلةن دئضةنلعكتذر
 دذ  شذنعثدةك ظذنعث صةرعشتعلةرنع، صةيغةمبةرلةرنع رةب قعلعؤئلعشقا بذيرذشع اليعق بولماي

ةيغةمبةر بولسذن     ، بعرسعضة يةنع صةيغةمبةر سعلةرنع اهللا دعن باشقا      اآع اهللا تاظاالغا  ( مةيلع ظذ ص ئقعن  ) ي ي
  . صةرعشتة بولسذن ظعبادةت قعلعشقا بذيرذمايدذ

مذسذلمان بولغعنعثالردعن آئيعن صةيغةمبعرعثالر سعلةرنع آذفرعغا بذيرذمدذ؟ يةنع صةيغةمبةر 
ادةت قعلعشق       . ظذنداق قعلمايدذ  ا حاقعرغان آعشع شةآسعز آذصذرلذققا     حىنكع، اهللا دعن باشقا بعرسعضة ظعب

دذ  ان بولع ادةتنع       . حاقعرغ قا ؤة ظعب ان ظئيتعش االغعال ظعم ر اهللا تاظ وق بع ئرعكع ي ةيغةمبةرلةر ش عز ص شةآس
  . ظذنعثغعال قعلعشقا بذيرذيدذ

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد(: اهللا تاظ ع مذهةمم ةن  !) ظ عرع ظةؤةتعلض ةندعن ظعلض س
ذد       «: عسعضةصةيغةمبةرلةرنعث هةمم  ادةت قعلعثالر       ) بةرهةق (مةندعن باشقا هئح مةب » يوقتذر، ماثعال ظعب

ادةت قعلعثالر، شةيتاندعن         «: بعز هةقعقةتةن هةر بعر ظىممةتكة    )1( دةص ؤةهيع قعلدذق   ا ظعب ةنع  (اهللا غ ي
ادةت قعلعشتعن   ذدقا ظعب داق مةب ا ظوخشاش هةرقان ذتالرغا، آاهعنالرغ ةيتانغا، ب ذثال) ش راق بول دةص » ريع

                                                 
  . ـ ظايةت25سىرة ظةنبعيا ) 1(
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ان          )1( صةيغةمبةر ظةؤةتتذق  اققعنكع، مئهرعب ةيغةمبةرلعرعمعزدعن سوراص ب سةندعن بذرذن بعز ظةؤةتكةن ص
صةيغةمبةرلةرنعث ظعحعدة اهللا دعن غةيرعيضة    (اهللا دعن باشقا ظعبادةت قعلعنعدعغان ظعالهالرنع بةلضعلعدذقمذ؟        

ذ؟   ع بارم قا دةؤةت قعلغعن ادةت قعلعش ا)2()ظعب دع    اهللا تاظ داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ تةلةردعن خ : ال صةرعش
    ع ازااليمعز، زالعمالرن ةن ج ذنع دوزاخ بعل ةن، ظ ةن، دةيدعك قا ظعالهم ن باش ةن اهللا دع ع، م ذالردعن آعمك ظ

   .))3شذنداق جازااليمعز
 * * * * * * *  

 øŒÎ) uρ x‹s{ r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Ν à6çG ÷ s?#u ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7π yϑ õ3Ïmuρ ¢ΟèO öΝ à2 u!% y` ×Αθß™u‘ 

×−Ïd‰ |Á–Β $ yϑ Ïj9 öΝ ä3yè tΒ £ãΨ ÏΒ ÷σçG s9 Ïµ Î/ … çµ̄Ρ ã ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟ è? ö‘ uø% r&u ôΜè? õ‹ s{r&uρ 4’ n?tã öΝä3 Ï9 s̈Œ “ Íô¹ Î) ( (# ûθä9$s% 

$ tΡö‘ u ø% r& 4 tΑ$s% (#ρß‰ pκ ô− $$sù O$tΡ r&uρ Ν ä3yè tΒ zÏiΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∇⊇∪ yϑ sù 4’̄< uθ s? y‰ ÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ 

šχθà) Å¡≈ x ø9$# ∩∇⊄∪  
ا «: ظأز ؤاقتعدا اهللا صةيغةمبةرلةردعن حعن ظةهدة ظئلعص  سعلةرضة مةن آعتابنع ؤة هئكمةتنع ظات

ظئتعراص قعلغذحع بعر ) يةنع آعتاب بعلةن هئكمةتنع(قعلدعم، آئيعن سعلةرضة، سعلةردعكع نةرسعلةرنع 
ان ظئيتعشعثالر آئرةك ؤة ) هةممةد ظةلةيهعسساالم يةنع مذ(صةيغةمبةر  ة، ظعم ذنعثغا، ظةلؤةتت آةلسة ظ

ذ ظةهدعنع («: اهللا). دئدع(» ظذنعثغا ظةلؤةتتة ياردةم بئرعشعثالر آئرةك  رار ) ب راص (ظعق ةنع ظئتع ) ي
ذ؟ شذنعث  ذ ظعش(قعلدعثالرم ةنع ب ذ؟ )ي ذل قعلدعثالرم ىن مئنعث ظةهدعمنع قوب دع»ظىح ذالر . دئ : ظ

دذ ظئ« راص قعل دع»قتع ا «: اهللا.  دئ راص قعلغانلعقعغ ةؤةلعرعثالرنعث ظئتع ث ؤة ت ذؤاه  )ظأزةثالرنع ض
آعمكع شذنعثدعن آئيعن يىز . 81 دئدع»بولذثالر، مةنمذ سعلةر بعلةن بعللة ضذؤاه بولغذحعالردعندذرمةن

  .82 ظذالر اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر،)يةنع ظةهدعنع بذزسا(ظأرىسة 
غانلعقع لةيهعسساالمغا ظعشعنعشكة ظةهدة ظئلعنصةيغةمبةرلةردعن صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظة

  توغرعسعدا
ة  (اهللا تاظاال    ارتعص ظعسا ظةلةيهعسساالمغعحة بولغان            ) بذ ظايةتت ادةم ظةلةيهعسساالمدعن ت  بعر  هةر ظ

دا    ةن حاغ ةت بةرض اب ؤة هئكم ة آعت يعن   ،صةيغةمبةرض دعن آئ ذالر ظأزلعرع ذم  آئلظ ة حوق دعغان صةيغةمبةرض ع
اردةم بئرعشكة م      ،ظعشعنعشكة ؤة ي ةيغةمبةرلعكع ؤة بعلع ةيغةمبةرنعث ص ذ ص يعن ـ  ظ دعن آئ ع ظأزع هئكمعت

دعن       دة ظالغانلعقع لعقعغا ظةه الغذ بولماس تعن تذس اردةم بئرعش تعن ؤة ي ة ظةضعشعش دعغان صةيغةمبةرض آئلع
دذ داق دةي ةؤةر بئرعص مذن ة: خ دا اهللا ص أز ؤاقتع ئلعصظ دة ظ ن ظةه ةن «: يغةمبةرلةردعن حع ة م سعلةرض

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

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة نةهل ) 1(
  . ـ ظايةت45سىرة زذخرذف ) 2(
  . ـ ظايةت29سىرة ظةنبعيا ) 3(
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ذن  رةك ؤة ظ عثالر آئ ان ظئيتعش رةك ظعم عثالر آئ اردةم بئرعش ة ي دع (» عثغا ظةلؤةتت ذ («: اهللا). دئ ب
ظىحىن مئنعث ظةهدعمنع قوبذل  )يةنع بذ ظعش(قعلدعثالرمذ؟ شذنعث ) يةنع ظئتعراص(ظعقرار ) ظةهدعنع

  .  يةنع مةن سعلةرضة آعتاب ؤة هئكمةت بةرضةن ؤاقتعدا ظةهدة ظالغان ظعدعم دئدع»قعلدعثالرمذ؟
 يةنع ظةهدعنع بذزسا(ئيعن يىز ظأرىسة آعمكع شذنعثدعن آ( يةنع ظذ ظةهدعدعن )يىز ظأرىسة (
ظذالر اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب ؤة ظعبنع 

دذ      ةيغةمبةر قعلعص ظةؤة        : ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر مذنداق دةي ةيغةمبةرنع ص تكةن حاغدا   اهللا هةر بعر ص
ذ       ة، ظ ص ظةؤةتس ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ةد ظةلةيهعسس دا اهللا مذهةمم ات ؤاقتع ةيغةمبةر هاي ذ ص ةر ظ ظةض

 ظذ  شذنداقال . صةيغةمبةردعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا حوقذم ظعشعنعشكة ؤة ياردةم بئرعشكة ظةهدة ظالدع        
ص ظة ةيغةمبةر قعلع االم ص ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبةرلةرنع، مذهةمم ةندةص ةتلعرعنعث ،ؤةتعلض ار ظىمم ات ب  هاي

  .ة ظذالردعن ظةهدة ظئلعشقا بذيرذدععضصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتعشقا ؤة ياردةم بئرعش
دذ   داق دةي ةتادة مذن رع ؤة ق اؤذس، هةسةنبةس ةيغةمبةرلةرنعث ب: ت اال ص ة           اهللا تاظ ر ـ بعرعض  ع

د  عنعشعظعش ذالردعن ظةه عدا ظ ع توغرعس دعنعث الزعملعق ذ     .ة ظال اس رةزعيةلاله ع ظابب ةلع ؤة ظعبن أز ظ ذ س  ب
ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسع      . ظةنهذماالرنعث يذقعرعدا دئضةن سأزلعرع بعلةن زعت آةلمةيدذ       حىنكع، هةممة ص

ةث آاتتعسعدذر  ةيغةمبةرلةرنعث ظ ةد ظةلةيهعسساالم ص ذص  . بولغان مذهةمم ةيغةمبةر بول دا ص ذ قايسع زامان ظ
دا تذرغذحعدذر، شذثا      . ويسذنذش ظةلؤةتتة ؤاجعبتذرآةلسة، ظذنعثغا ب  ةيغةمبةرلةرنعث ظالدع  ظذ،  ظذ هةممة ص

حعسع بةيتذلمذقةددةسكة يعغعلغان ؤاقتعدا ظذالرغا ظعمام بولدع، شذنعثدةك         ئصىتىن صةيغةمبةرلةر ظعسرا آ   
ع   ةت آىن ذ قعيام ة(ظ دذر) آعشعلةرض اظةت قعلغذحع ةيغ . شاص ك ص قا ظعرادعلع اظةت باش ذ شاص ةمبةرلةرمذ ظ

  . ظأزلعرعنع تارتقان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعضعال خاس ظالعي مةرتعؤعدذر
 * * * * * * *  

 u ö tósùr& ÇƒÏŠ «! $# šχθäó ö7 tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{$# uρ $ Yã öθsÛ $ \δö Ÿ2 uρ Ïµø‹ s9 Î) uρ 

šχθãè y_ö ãƒ ∩∇⊂∪ ö≅ è% $̈Ψ tΒ# u «! $$ Î/ !$tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& $uΖ øŠn= tã !$tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& #’ n?tã zΝŠ Ïδ ü ö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ 
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ßós tΡ uρ …çµ s9 tβθßϑ Ï= ó¡ãΒ ∩∇⊆∪ tΒ uρ Æ tG ö;tƒ uö xî ÄΝ≈n= ó™ M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# zÏΒ 

zƒÍ Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪  
ذالر  اراالر (ظ ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه دعن ) ي ث دعنع دعن (اهللا نع الم دعنع ةنع ظعس ع ) ي قا دعنن باش

ارعي ؤة ظعختع  ةر ظعختعي مانالردعكعلةر ؤة زئمعندعكعل ذآع، ظاس دذ؟ هالب ا تعلةم تة اهللا غ عز رةؤعش يارس
ا  ذنغان تذرس ذالر. بويس ع (ظ ةت آىن دذ ) قعيام ة قايتذرذلع ةد (. 83اهللا تةرعصعض ع مذهةمم ذالرغا  !ظ ) ظ

ع،  ا «ظئيتقعنك ل قعلعنغانغ ة نازع ذق، بعزض ان ظئيتت ا ظعم ز اهللا غ ذرظانغا(بع ةنع ق ا، )ي ، ظعبراهعمغ
ا نازعل قعلعنغان ؤةهعضة، مذساغا بئرعلضةنضة ظعسماظعلغا، ظعسهاققا، يةظقذبقا ؤة ظذنعث ظةؤالدلعرعغ 

ةؤراتقا ( ةنع ظعنجعلغا (، ظعساغا بئرعلضةنضة )يةنع ت عدعن ) ي ة صةرؤةردعضارع تةرعص ؤة صةيغةمبةرلةرض
ةيمعز ) يةنع آعتابالرغا (بئرعلضةنضة  ذالرنعث هئحبعرعنع ظايرعؤةتم ذق، ظ ذالرنعث (ظعمان ظئيتت ةنع ظ ي
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ايمعز بةزعسعضة ظعمان ظئيتعص، بةزعس  ا بويسذنغذحعالرمعز )عنع ظعنكار قعلم آعمكع . 84»، بعز اهللا غ
ذ ) دعنعدعن(ظعسالم  عز ظ ذنعث دعنع (غةيرعي دعننع تعلةيدعكةن، هةرض ةنع ظ ذ ) ي دذ، ظ ذل قعلعنماي قوب

  . 85ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعدذر
  سالم دعنعدذراهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا باشقعسع قوبذل قعلعنمايدعغان هةقعقعي دعن ظع

 ةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر (ظذالر ةنع ظعسالم دعنعدعن (اهللا نعث دعنعدعن ) ي باشقا دعننع ) ي
ا  تة اهللا غ عز رةؤعش ارعي ؤة ظعختعيارس ةر ظعختعي مانالردعكعلةر ؤة زئمعندعكعل ذآع، ظاس دذ؟ هالب تعلةم

ذقاتالرنعث هةممابويسذنغان تذرس دعكع مةخل ةنع ظاسمان ؤة زئمعن اش ظةضكةن ي وق،عسع ب  ، شئرعكع ي
ارةت اهللا تاظاالنعث دعنعدعن باشقا بعر دعنغا ظةضةشكةن آعشعنع             ادةت قعلعشتعن ظعب بعرال اهللا تاظاالغا ظعب

  . عنع ظةؤةتتعلعررةاهللا بذ دعن بعلةن ظأزعنعث آعتابلعرعنع حىشىردع ؤة صةيغةمب. اهللا ظةيعبلعدع
اال ارلعاهللا تاظ دعكع ب مان ؤة زئمعن ذقاتالرنعث  ظاس ةق مةخل اش ظأزعض ذنعدعغانلعقع ؤة ب  بذيس

دذ   ئظ داق دةي عدا مذن عدعغانلعقع توغرعس ةر  : ض مانالردعكعلةر ؤة زئمعندعكعل تعلةر،  (ظاس ةنع صةرعش ي
انالر نالرظعنس ذر)  ؤة جع ارع ؤة مةجب ذنعدذعيظعختعي ا بويس ذندا اهللا غ ان )1(  يوس ذالر اهللا ياراتق ظ

 سولغا مايعل بولذص   - بويسذنغان هالدا اهللا غا سةجدة قعلعش يىزعسعدعن ظوث     شةيظعلةرنعث سايعلعرعنعث   
ذ؟  ذرغانلعقعنع آأرمعدعم دذ،        ت ةجدة قعلع ا س تعلةر اهللا غ اتالر، صةرعش دعكع هايؤان مانالردعكع ؤة زئمعن ظاس

ضارعدعن  ظذالر ظأز ظىستعدعكع صةرؤةردع   . حوثحعلعق قعلعص باش تارتمايدذ   ) اهللا غا سةجدة قعلعشتعن   (ظذالر  
دذ    ذيرذلغاننع قعلع ة ب دذ، ظأزلعرعض ن  ))2قورقع ا حع أمعن اهللا تاظاالغ اش     م دا ب ارع هال دعن ظعختعي  قةلبع

حىنكع، ظذ آاصعر اهللا تاظاالنعث قارشعلعق        .  اهللا تاظاالغا ظعختعيارسعز هالدا باش ظعضعدذ        مذآاصعر. ضعدذئظ
  .  ظاستعدعدذرعآأرسةتكعلع بولمايدعغان بىيىك آىح

ظةضةر سةن   بذ ظايةت اهللا تاظاالنعث        «:  مذجاهعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ؤةآعظ،
اينع آعم            «: ظذالردعن اراتتع، آىننع ؤة ظ ) بةندعلةرنعث مةنصةظعتع ظىحىن   (ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع آعم ي
ذن  ذم » ذردع؟دبويس ذالر حوق اث، ظ ذالر قانداق  » اهللا«: دةص سورعس دذ، ظ اؤاب بئرع ذ دةص ج ث (م اهللا نع

اش تارتعدذ) ظعبادعتعدعن دة .  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاشتذر))3!ب ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
دذ  داق دةي ذما مذن اش ظعضعشع اهللا  «: ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه دا ب عرالرنعثمذ ظعختعياسعز هال آاص
  . »تاظاال ظادةم نةسلعدعن ظةهدة ظالغاندا بولغاندذر

اهللا تةرعصعضة قايتذرذلعدذ ) قعيامةت آىنع (رظذال  يةنع قعيامةت آىنع بعر ظادةمضة ظذنعث قعلغان 
  . دذلعظةمعلعضة قاراص جازا ياآع مذآاصات بئرع

)يةنع (بعز اهللا غا ظعمان ظئيتتذق، بعزضة نازعل قعلعنغانغا «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا!ظع مذهةممةد
ظعسهاققا، يةظقذبقا ؤة ظذنعث ظةؤالدلعرعغا نازعل قعلعنغان ؤةهعضة، ، ظعبراهعمغا، ظعسماظعلغا، )قذرظانغا

ة  اغا بئرعلضةنض ةؤراتقا(مذس ةنع ت ة )ي اغا بئرعلضةنض ا(، ظعس ةنع ظعنجعلغ ة ) ي ؤة صةيغةمبةرلةرض
ة  عدعن بئرعلضةنض ارع تةرعص ا (صةرؤةردعض ةنع آعتابالرغ ع ) ي ذالرنعث هئحبعرعن ذق، ظ ان ظئيتت ظعم

ةن (ظايرعؤةتمةيمعز  ايمعز ي تعص، بةزعسعنع ظعنكار قعلم ان ظئي ذالرنعث بةزعسعضة ظعم ا )ع ظ ، بعز اهللا غ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة رةظد ) 1(
  .كعحة ـ ظايةت50 ــــ 48سىرة نةهل ) 2(
  . ـ ظايةت61سىرة ظةنكةبذت ) 3(
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ذنغذحعالرمعز ا،      »بويس ة آعتابلعرعغ ة ؤة هةمم ىتىن صةيغةمبةرلعرعض ث ص ةر اهللا تاظاالنع ةنع مأمعنل  ي
  . ظذالردعن بعرنعمذ ظايرعص قويماي ظعمان ظئيتعدذ

 ةيرعي دعننع تعلةيد ) دعنعدعن (آعمكع ظعسالم ذ غ عز ظ ذنعث دعنع (عكةن، هةرض ةنع ظ ذل ) ي قوب
دذ ذنعث ظةمةل ـ         قعلعنماي ا ماثسا ظ ر يولغ دعن باشقا بع ةن يول اال آأرسعتعص بةرض ةنع آعمكع اهللا تاظ ي

بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظذ ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعدذر. ظعبادعتع هةرضعز قوبذل قعلعنمايدذ
  .  ظذ ظعش هةرضعز قوبذل قعلعنمايدذ،زنعث دعنعمعزدا يوق بعر ظعشنع قعلساآعمكع بع: مذنداق دةيدذ

بعز مةدعنعدعكع حئغعمعزدا بعزضة     :  هةسةننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ،ظعمام ظةهمةد 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعص بةرضةن              ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ ص

دعظ ةر            : ع ةل ـ ظعبادةتل ة ظةم ع هةمم ةت آىن دعغا (قعيام ث ظال ع    ) اهللا تاظاالنع ئلعص، ظ از آ دذ، نام آئلع
دذ  عةقعقةتةن سةن ياخشعلعقنعث ظىستعد     ه: اهللا تاظاال . مةن ناماز دةيدذ  ! صةرؤةردعضارعم سةدعقة  . دذرسةن دةي

دذ     ! ظع صةرؤةردعضارعم  : آئلعص دذرسةن  ع سةن ياخشعلعقنعث ظىستعد    ةقعقةتةن ه: اهللا تاظاال  . مةن سةدعقة دةي
دذ ئلعص. دةي ارعم : روزا آ ع صةرؤةردعض دذ ! ظ ةن روزا دةي اال. م علعقنعث  : اهللا تاظ ةن ياخش ةن س هةقعقةت

دذ ةن دةي دذ          . ظىستعدةدذرس ةر آئلع ةل ـ ظعبادةتل قا ظةم دعن باش ة . ظان ذالرنعث هةممعسعض اال ظ  :اهللا تاظ
ةن  علةر ياخشعلعقنعث ظىستعدهةقعقةت ععس دذدذرس ع . لةر دةي دعن ظعسالم دعن ارعم: ظان ع صةرؤةردعض ةن ! ظ س

المدذرمةن   ةن ظعس ةن، م االمةت قعلغذحعدذرس دذ،س اال.  دةي علعقنعث  : اهللا تاظ ةن ياخش ةن س هةقعقةت
اتاليمةن             ظىستعدةدذرسةن، مةن بىضىن سئنعث سةؤةبعث بعلةن ظازاباليمةن ؤة سئنعث سةؤةبعث بعلةن مذآاص

ذ ) دعنعدعن (آعمكع ظعسالم : اال آعتابعدا حىنكع، اهللا تاظ  . دةيدذ عز ظ ةيرعي دعننع تعلةيدعكةن، هةرض غ
  . » دئدع دةيدذقوبذل قعلعنمايدذ، ظذ ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعدذر) يةنع ظذنعث دعنع(

 * * * * * * *  
 y# ø‹ x. “ Ï‰ ôγtƒ ª! $# $YΒ öθ s% (#ρã xŸ2 y‰÷è t/ öΝÎκ È]≈ yϑƒÎ) (# ÿρß‰ Îγ x© uρ ¨βr& tΑθß™ §9$# A,xm ãΝ èδ u!% y ùρ àM≈ sΨ Éi t6ø9 $# 4 

ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘ öθs) ø9 $# tÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩∇∉∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& öΝèδ äτ !# u“ y_ ¨βr& öΝÎγ ø‹ n= tæ sπ sΨ ÷ès9 «! $# Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $#uρ Ä¨$̈Ψ9$# uρ 

tÏè yϑ ô_ r& ∩∇∠∪ tÏ$ Í#≈ yz $ pκ Ïù Ÿω ß# ¤ sƒ ä† ãΝßγ ÷Ζ tã Ü># x‹ yèø9 $# Ÿω uρ öΝ èδ tβρã sàΖãƒ ∩∇∇∪ ω Î) tÏ% ©!$# (#θç/$s? . ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ (#θßs n= ô¹ r&uρ ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θà xî íΟŠÏm §‘ ∩∇∪   

ة روشةن  دعن ؤة ظأزلعرعض ةيغةمبةرنعث هةق ظعكةنلعكعضة شاهعت بولغان دعن، ص ان ظئيتقان ظعم
ةت قعلسذن  ذ هعداي ةؤمنع اهللا قانداقم ان ق عر بولغ يعن آاص ةر آةلضةندعن آئ ةؤمنع ! دةلعلل م ق اهللا زالع

دذ  ةت قعلماي ذحراش . 86هعداي ث، صةرعشتعلةرنعث ؤة ظعنسانالرنعث ؤة هةممعسعنعث لةنعتعضة ظ اهللا نع
ازادذر  ةن ج ذالرغا بئرعلض دذ . 87ظ ى قالع ا مةثض ذالر دوزاخت دذ. ظ ازاب يئنعكلعتعلمةي ذالردعن ظ . ظ

بذنعثدعن مذستةسنا،  تىزةتكةنلةر) ةمةللعرعنعبذزذق ظ(صةقةت تةؤبة قعلغانالر ؤة . 88آئحعكتىرىلمةيدذ
  .89مةغصعرةت قعلغذحعدذر ؤة مئهرعباندذر) مذنداقالرغا(اهللا 

لةردعن صةقةت حعن قةلبعدعن عشعؤالغان آعاهللا تاظاالنعث ظعمان ظئيتعص بولذص آاصعر بول
  تةؤبة قعلغان آعشعنعال توغرا يولغا باشاليدعغانلعقع توغرعسعدا 



  
  
  
  
  
  

 

 

 
520                                                                                         ظال ظعمران ـ سىرة 3

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةرعر، ع ج دذ ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن
ظذ  . آئيعن ظذ ظعسالمدعن آذصذرلذققا يئنعؤالدع    . ظةنسارعالرنعث ظعحعدعن بعر آعشع مذسذلمان بولغان ظعدع    

ور   االمدعن س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ئقعن ظادةملعرعض ص ي ايمان قعلع ا صذش ذرلذققا يانغانلعقعغ اص آذص
ثالر ةؤةتتع ،بئقع ةلحع ظ ةن دةص ظ ش بارمعك ة قعلع ا تةؤب ث .  ماث ةن اهللا تاظاالنع ذنعث بعل ان : ش ظعم

ةر  ةن دةلعلل ة روش دعن ؤة ظأزلعرعض اهعت بولغان ة ش ةق ظعكةنلعكعض ةيغةمبةرنعث ه دعن، ص ظئيتقان
صةقةت تةؤبة عدعن دئضةن ظايعت !آةلضةندعن آئيعن آاصعر بولغان قةؤمنع اهللا قانداقمذ هعدايةت قعلسذن

انالر ؤة  ةللعرعنع(قعلغ ذزذق ظةم ةر) ب نا، اهللا  تىزةتكةنل داقالرغا(بذنعثدعن مذستةس عرةت ) مذن مةغص
دذر  دذر ؤة مئهرعبان تع قعلغذحع عحة حىش ةن ظايعتعض اث    .  دئض ة قعلس ذنعثغا تةؤب علةر ظ دعن آعش ظان

  .  آعردعظعسالمغاقايتا  ظذ تةؤبة قعلعص ع، دةص ظادةم ظةؤةتت،بولعدعكةن
 دعن ؤة ظأزلعرعضة روشةن ظعمان ظئيتقاندعن، صةيغةمبةرنعث هةق ظعكةنلعكعضة شاهعت بولغان

 يةنع صةيغةمبةر ظذالرغا !دةلعللةر آةلضةندعن آئيعن آاصعر بولغان قةؤمنع اهللا قانداقمذ هعدايةت قعلسذن
ان قعلعص    ظئلعص آةلضةن دعننعث راستلعقعغا هأججةت ؤة صاآعتالرنع آةلتىردع ؤة ظ          ذنع ناهايعتع ظوحذق باي

ةردع  ايتتع     . ب ذالر شئرعككة ؤة ضذمراهلعققا ق ذالر بذ ضذمراهلعقتعن آئيعن قانداقمذ    . شذنعثدعن آئيعن ظ ب
   .اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ: هعدايةتكة اليعق بولعدذ؟ شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع

رنعث ؤة هةممعسعنعث لةنعتعضة ظذحراش ظذالرغا بئرعلضةن اهللا نعث، صةرعشتعلةرنعث ؤة ظعنسانال
دذ .  يةنع ظذالرغا اهللا ؤة ظذنعث بارلعق مةخلذقاتلعرع لةنةت ظئيتعدذ    جازادذر  ظذالر دوزاختا مةثضى قالع

  .  آئحعكتىرىلمةيدذ،ظذالردعن ظازاب يئنعكلعتعلمةيدذيةنع لةنةتلةرنعث ظعحعدة 
 انالر ؤة ة قعلغ ةقةت تةؤب ةللعرعنعب(ص نا، اهللا ) ذزذق ظةم دعن مذستةس تىزةتكةنلةربذنعث

داقالرغا( دذر ) مذن دذر ؤة مئهرعبان عرةت قعلغذحع ا مةغص ة مئهرعب اال بةندعلعرعض ةنع اهللا تاظ  ؤة ن ي
   .شةصقةتلعك بولغانلعقع ظىحىن ضذناهلعرعغا تةؤبة قعلغان بةندعسعنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدذ

 * * * * * * *  
 ¨β Î) tÏ% ©!$# (#ρã x x. y‰ ÷èt/ öΝÎγ ÏΨ≈ yϑƒÎ) ¢Ο èO (#ρßŠ# yŠø— $# #X ø ä. ©9 Ÿ≅ t6ø) è? óΟ ßγçG t/ öθs? y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθ—9 !$Ò9 $# 

∩⊃∪ ¨β Î) tÏ% ©!$# (#ρã x x. (#θè?$tΒ uρ öΝ èδ uρ Ö‘$¤ ä. n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ ôÏΒ ΝÏδ Ï‰ xmr& â ö≅ ÏiΒ Ä⇓ö‘ F{$# $ Y6 yδ sŒ Èθs9 uρ 3“ y‰ tG øù$# 

ÿÏµ Î/ 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγs9 ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& $tΒ uρ Νßγ s9 ÏiΒ tÎ ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊇∪  
شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتقاندعن آئيعن آاصعر بولغانالر، ظاندعن آذفرعنع تئخعمذ ظاشذرغانالرنعث 

ة تةؤب(شىبهعسعزآع، آاصعر بولذص . 90ظةنة شذالر ضذمراهالردذر. تةؤبعسع هةرضعزمذ قوبذل قعلعنمايدذ
آذفرع بعلةن ظألضةنلةرنعث هئحبعرعدعن يةر يىزعضة بعر آئلعدعغان ظالتذن فعدعية بةرسعمذ ) قعلماستعن

ذالرغا  دذ، ظ ا قالع اتتعق ظازابق ذالر ق ة ش دذ، ظةن ذل قعلعنماي دعن (قوب ث ظازابع ذالرنع اهللا نع ظ
  .91هئحبعر مةدةتكار بولمايدذ) قذتذلدذرعدعغان

غان تةؤبعسعنعث ؤة قعيامةت آىنعدة بةرضةن فعدعيةسعنعث قوبذل آاصعرنعث ظألىش ظالدعدا قعل
  قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا
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اال  ة (اهللا تاظ ذ ظايةتت قان     ) ب ىحة داؤامالش رعدا ظألض نعص آذص ذرلذققا يئ ذص آذص تعص بول ان ظئي ظعم
ذل         عزمذ قوب عنعث هةرض ان تةؤبعس دا قعلغ ألىش ظالدع ذالرنعث ظ العدذ ؤة ظ د س ة تةهدع آعشعض

داؤاملعق يامان ظعشالرنع قعلعص      : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     . علعنمايدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ  ق
بئشعغا ظألىم آةلضةن حاغدا، ظةمدع تةؤبة قعلدعم دئضىحعلةرنعث تةؤبعسع ؤة آاصعر صئتع ظألضىحعلةرنعث              

  . )1(قوبذل قعلعنمايدذ) يةنع ظألىم ظالدعدا ظعمان ظئيتتعم دئضىحعلةرنعث ظعمانع(تةؤبعسع 
 شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتقاندعن آئيعن آاصعر بولغانالر، ظاندعن آذفرعنع تئخعمذ ظاشذرغانالرنعث

ةنع هةق يولدعن ظازغذنلذق يولعغا       ظةنة شذالر ضذمراهالردذر  .تةؤبعسع هةرضعزمذ قوبذل قعلعنمايدذ ي
   .حعقعص آةتكىحعدذر

ع  ةززار، ظعبن ةآرع ب افعز ظةبذب ذ ه اس رةزعيةلاله ذما ظابب ةت ظةنه ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن
دذ دعن    : قعلع ردع، ظان المغا آع علةر ظعس ىم آعش ر تىرآ المدعن(بع المغا   ) ظعس ة ظعس يعن يةن دع، آئ يئنعؤال

ذ     االمدعن ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةملعرعنع ص ث ظ ذالر ظأزلعرعنع دعن ظ دع، ظان ة يئنعؤال ردع ؤة يةن آع
وراش ذق س ةؤةتتعتوغرذل ىن ظ ةيغةمبةر   .  ظىح لعرعنع ص ذ قعلمعش ذالرنعث ب ادةملعرع، ظ ذالرنعث ظ ظ

شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتقاندعن آئيعن آاصعر : ظاندعن بذ ظايةت حىشتع. ظةلةيهعسساالمغا سأزلةص بةردع
  . بولغانالر، ظاندعن آذفرعنع تئخعمذ ظاشذرغانالرنعث تةؤبعسع هةرضعزمذ قوبذل قعلعنمايدذ

ةر ) تةؤبة قعلماستعن (عسعزآع، آاصعر بولذص شىبه دعن ي ةن ظألضةنلةرنعث هئحبعرع آذفرع بعل
دذ،  ا قالع اتتعق ظازابق ة شذالر ق دذ، ظةن يىزعضة بعر آئلعدعغان ظالتذن فعدعية بةرسعمذ قوبذل قعلعنماي

ذالرغا  دعغان (ظ دعن قذتذلدذرع ث ظازابع ذالرنع اهللا نع دذ ) ظ ةدةتكار بولماي ر م ةنع هئحبع ر آعشع  ي بع
ان    ذنعث قعلغ عمذ ظ ان بولس ةدعقة قعلغ ذن س قذحة ظالت ن توش ذ زئمع ا ظ ةن بولس دة ظألض ذرلذق هالعتع آذص

دذ  ذل قعلعنماي عزمذ قوب ع هةرض عرنع قمئه. سةدعقعس دعغان، ظةس اننع هأرمةتلةي دعغان ؤة وم ذص بئرع ي
علغان ياخشعلعقلعرع ظذنعثغا     ق) آاصعرنعث(تاظام بئرعدعغان ظابدذلاله ظعبنع جةدظان دئضةن       ) آعشعلةرضة(

ورعغاندا االمدعن س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ؟ دةص ص ةظةت قعالم االم. مةنص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اق، «: ص ي
العقلعرعمنع        ! ظع صةرؤةردعضارعم    )يةنع بعرةر قئتعممذ   (بعرةر آىنمذ   : حىنكع، ظذ  قعيامةت آىنع مئنعث خات
  .  دةص جاؤاب بةردع»دةص باقمعدع آةحىرضعن
ذ زئمعن تشذ ذ  ونعثدةك ظ اال ب دذ، اهللا تاظ شقذحة ظالتذن سةدعقة قعلسعمذ ظذنعثدعن قوبذل قعلعنماي

دذ  داق دةي ة مذن ايدا    : هةقت اظعتع ص دعغان، هئح آعشعنعث شاص ذل قعلعنماي ئح آعشعنعث فعدعيعسع قوب ه
ذالرغا   دعغان، ظ ذناهكارالرغا  (قعلماي عرالر ؤة ض ةنع آاص دعغان آىن  ) ي اردةم قعلعنماي ذثالري  ))2دعن قورق

        دع ىن  ـظال دعغان آ تلذقمذ بولماي اتتعمذ، دوس ع( س ةت آىن ةنع قعيام ارلعق 3( ()ي دعكع ب ةر يىزع ي
ع          ةت آىن ذالر قعيام ذص، ظ عرالرنعث بول علةر آاص دعغان نةرس ة آئلع ر هةسس ذنعثدةك بع ة ش علةر، يةن نةرس

ة   ) اهللا( ة قعلعص بةرض ذنع فعدعي ىن ظ ذش ظىح دعن قذتذل ذالرنعث نعث ظازابع ذ، ظ ذ فعدعيسع(ن تةقدعردعم ) ب
   .))4قوبذل قعلعنمايدذ، ظذالر قعينعغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة نعسا ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع123سىرة بةقةرة ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع31سىرة ظعبراهعم ) 3(
  . ـ ظايةت36ماظعدة  سىرة ) 4(
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ة قعلماستعن (شىبهعسعزآع، آاصعر بولذص : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال بذ يةردة مذنداق دئدع       ) تةؤب
ذن فع  دعغان ظالت ر آئلع ةر يىزعضة بع دعن ي ةن ظألضةنلةرنعث هئحبعرع ذل آذفرع بعل ة بةرسعمذ قوب دعي

  .قعلعنمايدذ
ةنلعكعنع        داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ةد، ظةن ام ظةهم ظعم

ادةم بالعسع   : اهللا تاظاال جةننةتتعكع آعشعلةردعن بعر آعشعنع آةلتىرىص ظذنعثغا      «: رعؤايةت قعلعدذ  ! ظع ظ
دذ ذرنسئنعث ظو ةن؟ دةي داق ظعك ذ. ث قان ع: ظ ارعمظ ةن !  صةرؤةردعض ورذن ظعك ةك ياخشع ظ ذ ب دذ،ب اهللا .  دةي

ذنعثغا  اال ظ ن     :تاظ ارزذ قعلغع ورعغعن ؤة ظ ة س ر نةرس دعن بع ةن مةن دذ، س ئهعتلع.  دةي ةزعلعتعنع كش نعث ص
 ظاندعن مةن سئنعث يولذثدا     ، سئنعث مئنع دذنياغا قايتذرذشعثنع    :)اهللا تاظاالغا (آأرضةنلعكع ظىحىن، ظذ   

تعم ظألت  ون قئ ةن    ىىرىلظ ارزذ قعلمايم ورعمايمةن ؤة ظ قعنع س عمدعن باش دذ،ش ع  .  دةي اال دوزاختعك اهللا تاظ
دذ   ذسئنعث ظورن ! ظع ظادةم بالعسع: غاآعشعلةردعن بعر آعشعنع آةلتىرىص ظذنعث    : ظذ . ث قانداق ظعكةن؟ دةي

شقذحة ظالتذن فعدعية    زئمعن تو: اهللا تاظاال ظذنعثغا. بةك يامان ظورذن ظعكةن دةيدذ) ظذ! (ظع صةرؤةردعضارعم 
دذ  ذ. قعالمسةن؟ دةي دذ ! ظع صةؤةردعضارعم : ظ اال ظذنعثغا . شذنداق قعالي دةي يالغان ظئيتتعث، مةن : اهللا تاظ

دذ  ،قعلمعدعث ) ظذنع(سام سةن   عسةندعن ظذنعثدعن ظازراق ؤة يةثضعلراقنع سور      ) ظذنع (شذنعث بعلةن    .  دةي
ذالرغا : مذنداق دةيدذ شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال     . »دوزاخقا قايتذرعدذ  دذ، ظ ظةنة شذالر قاتتعق ظازابقا قالع

دعغان ( دذ ) ظذالرنع اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلدذرع ةنع ظذالرنع اهللا تاظاال  هئحبعر مةدةتكار بولماي نعث   ي
  .  آعشع يوقمذدعغان بعرعظازابعدعن قذتقذز

 * * * * * * *  
  s9 (#θä9$ sΨ s? § É9 ø9$# 4 ®Lxm (#θà)ÏΖ è? $ £ϑ ÏΒ šχθ™6 Ït éB 4 $ tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ÏΒ &ó x« ¨β Î* sù ©! $# Ïµ Î/ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄∪  

ة  ةرص قعلمعغعح ةثالردعن س ةن نةرس ع آأرض ةدعقة (ياخش عنع س ث ياخشعس ةنع ماللعرعثالرنع ي
نئمعنع سةرص ) اهللا نعث يولعدا(ظئرعشةلمةيسعلةر، ) يةنع جةننةتكة (هةرضعز ياخشعلعققا ) قعلمعغعحة
  .92 اهللا ظذنع بعلعص تذرغذحعدذرقعلماثالر،

ياخشع آأرضةن مال ـ مىلىآنع سةدعقة قعلعش ياخشعلعقنعث قاتارعدعن ظعكةنلعكع 
  توغرعسعدا

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ةد، ظةن ام ظةهم : ظعم
ال ـ دذني         « دة م ارعالرنعث ظعحع دعكع ظةنس ة مةدعنع دع ظةبذتةله ع ظع أص آعش ةث آ ع ظ ال ـ         . اس ذ م ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث      . بئغعنع بةك ياخشع آأرةتتع    آلعرعنعث ظعحعدعن بةيرعها دئضةن     مىلى ظذ باغ ص
اتلعق سذلعرعدعن             . مةسجعدعنعث ظذدذلعدا ظعدع    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم باغنعث ظعحعضة آعرعص ظذنعث ت ص

ةنع ماللعرعثالرنعث ياخشعسعنع سةدعقة (سةرص قعلمعغعحة ياخشع آأرضةن نةرسةثالردعن . ظعحةتتع ي
:  دئضةن ظايةت حىشكةندة، ظةبذتةلهةظئرعشةلمةيسعلةر) يةنع جةننةتكة(هةرضعز ياخشعلعققا ) قعلمعغعحة

ةيغةمبعرع     ةنع (ياخشع آأرضةن نةرسةثالردعن سةرص قعلمعغعحة : شةآسعز اهللا تاظاال      ! ظع اهللا نعث ص ي
 ظئرعشةلمةيسعلةر) يةنع جةننةتكة(هةرضعز ياخشعلعققا ) ياخشعسعنع سةدعقة قعلمعغعحةماللعرعثالرنعث 

ةير    . دئدع مةن، ظذ اهللا   ععها دئضةن بئغعمنع بةك ياخشع آأر    هةقعقةتةن مةن مال ـ مىلىآلعرعمنعث ظعحعدة ب
ةيغةمب ظع اهللا نع  . عد قعلعمةن  يولعدا سةدعقة بولسذن، مةن ظذنعث ساؤابعنع اهللا تاظاالدعن ظىم          سةن  ! رععث ص
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ظذنع اهللا تاظاال ساثا آأرسةتكةن بويعحة بعر تةرةص قعلغعن دئدع  اه،    «: ص اه ـ ص ص
).  مال بولدع  يةنع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ساؤابع آأص (بذ صايدعلعق مال بولدع، بذ صايدعلعق مال بولدع      

سةدعقة قعلعشعثنع توغرا     ظذرذق ـ تذغقانلعرعثغا     )ذنعظ (ثنع ظاثلعدعم، مةن سئنعث    ىسئنعث سأز  مةن  
ظاندعن ظةبذتةلهة   . رع مةن سةن دئضةندةك قعلعمةن دئدع     عظع اهللا نعث صةيغةمب   :  ظةبذتةلهة . دئدع »آأرعمةن

  . »بئغعنع ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا ؤة تاغعسعنعث بالعلعرعغا بألىص بةردع
ظع  : ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: ستة مذنداق دةص آةلدعظعمام مذسلعم ؤة نةسةظع رعؤايةت قعلغان هةدع    

ةردعكع ظالغان نئسعؤةمدعن ياخشعراق بعر مالغا ظئرعشةلمعدعم، سةن ظذ            ! اهللا نعث صةيغةمبعرع   مةن خةيب
دع       ةن؟ دئ عمغا بذيرذيس ةرةص قعلعش ر ت داق بع عؤةمنع قان االم . نئس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عنع  «: ص ظةسلعس

   . دئدع»سةدعقة قعلغعن) اهللا تاظاالنعث يولعدا(يدعسعنع صا) ظذنعث(تذتذص قئلعص 
 * * * * * * *  

 * ‘≅ ä. ÏΘ$yè ©Ü9$# tβ$Ÿ2 yξÏm û É_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏ üó  Î) ω Î) $ tΒ tΠ§ xm ã≅ƒÏ ü ó Î) 4’ n?tã Ïµ Å¡øtΡ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

tΑ ¨” t∴è? èπ1u‘ öθ−G9 $# 3 ö≅ è% (#θè? ù' sù Ïπ1u‘ öθ−G9 $$ Î/ !$yδθè= ø? $$ sù βÎ) öΝçGΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪ Çyϑ sù 3“ u yIøù$# ’ n?tã «! $# z> É‹s3ø9 $# 

.ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθßϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆∪ ö≅ è% s−y‰ |¹ ª! $# 3 (#θãè Î7̈? $$ sù s'©# ÏΒ tΛÏδ ü ö/Î) $ Z‹ÏΖ xm $ tΒ uρ tβ% x. 

zÏΒ tÏ. Î ô³çRùQ $# ∩∈∪  
ظأزعضة هارام قعلغان  )يةنع يةظقذب ظةلةيهعسساالم( ظعسراظعلتةؤرات نازعل قعلعنعشتعن ظعلضعرع، 

دعن باشقا يئمةآلعكلةرنعث هةممعسع ظعسراظعل ظةؤالدعغا  )يةنع تأضعنعث ضأشع ؤة سىتع( يئمةآلعكلةر
تةؤراتنع ظئلعص آئلعص  ظةضةر راستحعل بولساثالر، «ظئيتقعنكع، )ظذالرغا!ظع مذهةممةد( .هاالل ظعدع

، آعمكع اهللا )يةنع روشةن دةلعل مةيدانغا آةلضةندعن آئيعن (شذنعثدعن آئيعن  .93»ظوقذص بئقعثالر 
ظعسالم دعنعدعن (اهللا راست ظئيتتع، « ظئيتقعنكع، .94دذررنامعدعن يالغاننع توقذيدعكةن، ظذالر زالعمال

ارةت ذ ) ظعب عثالر، ظ ا ظةضعش وغرا دعنعغ ث ت راهعم (ظعبراهعمنع ةنع ظعب رعكالردعن ظة) ي ةس مذش م
  .95»ظعدع

  يةهذدعيالرنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن سورعغان سوظاللعرع توغرعسعدا 
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم ر : ظعم بع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آئلعص          ةيغةمبةردعن باشقعسع     : تىرآىم يةهذدعيالر ص  بعلمةيدعغان   بعز ص
ورايمعز    ةندعن س لةتلةرنع س ل خعس ة خع دع،بعرنةحح االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن  «: ص علةر مةن س

ئكعن مةن سعلةر بعلعدعغان بعر نةرسعنع سأزلةص بةرسةم      ،خالعغان نةرسةثلةرنع سوراثالر    ةنع مةن  ( ل ي
رعشكة اهللا تاظاالنعث   عسالمغا آ  سعلةر ماثا ظةضعشعص ظع   ،)ث سوظاللعرعثغا توغرا جاؤاب بةرسةم       عسعلةرن

رعثالر      ا بئ ع ماث ان ؤةدعن دعن ظالغ ث بالعلعرع االم ظأزعنع ذب ظةلةيهعسس عنع ؤة يةظق دع)1(»ظةهدعس .  دئ
 »ظذنداق بولسا خالعغعنعثالرنع سوراثالر      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئدع ،شذنداق قعاليلع : يةهذدعيالر

                                                 
 .رغا جاؤاب بةرسةم سعلةر ماثا ظةضعشعشكة ؤةدة بئرعثالريةنع مةن سعلةرنعث سوظاللعرعثال) 1(
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دع أت خعسل : يةهذدعيالر. دئ ة ت ةؤةر بةرضعنسةن بعزض دع،ةتتعن خ ة ظعسراظعل  .  دئ ةنع سةن بعزض ةنع (ي ي
ال آعشعنعث          ئظأزعضة قايسع ي  ) ب ظةلةيهعسساالم يةظقذ ةر آعشع بعلةن ظاي مةآلعكنع هارام قعلغانلعقعنع، ظ

داق      ث قان ةن قعزنع ذل بعل عرمعدعن ظوغ دعغانلعقعنع، ظعسص داق بولع عنعث قان ظعسصعرمعس
ذ ساؤ دعغانلعقعنع ؤة ب ةيغةمبةر يارعتعلع عز ص ةآحع(اتس االمنع دئم ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم داق ) ي قان

.  دئدع ،ظوياليدعغانلعقع ؤة صةرعشتعلةردعن قايسعسعنعث ظذنعث يئقعنع ظعكةنلعكع توغذرلذق خةؤةر بةرضعن     
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةضةر ظذالرغا بذ ظعشالرنع سأزلةص بةرسة، ظذالرنعث ظأزعضة ظةضعشعدعغانلعقعغا           

يعن   دعن آئ ئلعص بولغان ذدعيالرغا،ؤةدة ظ ةن زات   «:  يةه اغا حىشىرض ةؤراتنع مذس ةنع اهللا(ت امع  ) ي ث ن نع
 ،لعصئقاتتعق آئسةل بولذص ق   ) يهعسساالميةنع يةظقذب ظةلة (سعلةر، ظعسراظعل   . بعلةن سعلةردعن سورايمةن  

العق بةر ذنعث آئسعلعضة شعص ةر اهللا ظ تعش ،سةآئسعلع ظذزذنغعحة ساقايمعغاندا ظةض ذنعثغا شىآرع ظئي  ب
امعقع   تأضعنعث سىتعنع ؤة ظةث ياخشع آأ    عيىزعسعدعن ظأزع ظةث ياخشع آأرعدعغان ظعحعملعك       رعدعغان ت

ةزعر قعلغانلعقعنع بعلةمسعلةر؟        ئتأضعنعث ضأشعنع ي   ظع  : يةهذدعيالر .  دئدع »يعشنع ظأزعضة هارام قعلعص ن
 »ظذالرغا ضذؤاه بولغعن   ! ظع اهللا «: ةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيغ.  دئدع ،شذنداق بولغان ! اهللا نعث صةيغةمبعرع  

أزعال اليعق بولغان اهللا      ،تةؤراتنع مذساغا حىشىرضةن «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع  ظعبادةتكة يالغذز ظ
ورايمةن   علةردعن س ةن س امع بعل ث ن ذق   .نع دة قوي اق رةث عنعث ظ عنعث ظعسصعرمعس علةر ظةرآعش  س

ال  دعغانلعقعنع، ظاي ع       بولع ذ ظعكك دعغانلعقعنع، ظ دة بولع ئرعق رةث ذيذق س عنعث س عنعث ظعسصعرمعس  آعش
ة  عص آةتس رع بئس ع بع عرمعدعن قايس ث  ،ظعسص ةن بالعنع ع بعل ث ظعزن عص  اهللا تاظاالنع ع ظئش ظعسصعرمعس

ة  عنع       آةتكىحعض عنعث ظعسصعرمعس ال آعش ع ظاي عنعث ظعسصعرمعس ةر آعش ةر ظ ايدعغانلعقعنع، ظةض ظوخش
عص دة،بئس ال    آةتكةن ةر ظاي دعغانلعقعنع، ظةض ذل بولع ةن ظوغ ع بعل ث ظعزن عرمعنعث اهللا تاظاالنع ذ ظعسص ظ

 ظذ ظعسصعرمعنعث اهللا تاظاالنعث ظعزنع    ،آعشعنعث ظعسصعرمعسع ظةرآعشعنعث ظعسصعرمعسعنع بئسعص آةتسة     
ظع  «: ساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعس . هةظة، دئدع : يةهذدعيالر.  دئدع »بعلةن قعز بولعدعغانلعقعنع بعلةمسعلةر؟   

ولغعن ! اهللا ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةهذدعيالرغا  »ظذالرغا ضذؤاه ب ةؤراتنع مذساغا حىشىرضةن « دئدع ص ت
امع ث ن ورايمةناهللا نع علةردعن س ةن س ع  ساؤات.  بعل ةيغةمبةرنعث ظعكك ذ ص عز ب أزع ظذخلس ذنعث عآ ا ظ س
دعغانلعقعنع بعلةمسعلةر؟ عدعلعنعث ظذخل  ذالر.  دئدع »ماي ة،  : ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع هةظ ظع «: ص

ولغعن ! اهللا ذؤاه ب دع »ض تعلةردع    .  دئ االمغا صةرعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعيالر ص ةث    يةه اثا ظ ث س ن آعمنع
ةيغةمبةر  . ظاندعن بعز ساثا ظةضعشعمعز ياآع ظةضةشمةيمعز، دئدع    ! عنع بعزضة دةص بةرضعن   كيئقعن ظعكةنلع  ص
ةيغةمبةرنعث يئقعنعدذر    مئنعث يئقعنعم جع  «: ظةلةيهعسساالم  »برعظعلدذر، ظذ اهللا تاظاال ظةؤةتكةن هةر بعر ص

ظةمدع بعز ساثا ظةضةشمةيمعز، ظةضةر سئنعث يئقعنعث ظذنعثدعن باشقعسع بولغان بولسا     : يةهذدعيالر. دئدع
دع    ةتتذق دئ اثا ظةضعش ز س ة بع دع   . ظةلؤةتت داق دئ اال مذن دا اهللا تاظ ذ حاغ ع،: ش ا « ظئيتقعنك جعبرعظعلغ

ادةم    ا دىشمةندذر  (دىشمةن بولغان ظ ةنع جعبرعظعل  (، حىنكع، ظذ   )اهللا غ اهللا نعث ظةمرع بعلةن ظأزعدعن     ) ي
عرعكعنع  ابالرنع  (ظعلض اماؤع آعت ةنع س ة      ) ي ةتكىحع، مأمعنلةرض ول آأرس وغرا ي ذحع، ت تعق قعلغ تةس

   .»))1بئشارةت بةرضىحع قذرظاننع سئنعث قةلبعثضة نازعل قعلدع
يةنع تأضعنعث ضأشع ( ظأزعضة هارام قعلغان يئمةآلعكلةر ) يةظقذب ظةلةيهعسساالميةنع( ظعسراظعل
ىتع دع  )ؤة س االل ظع ةؤالدعغا ه راظعل ظ ع ظعس ةرنعث هةممعس قا يئمةآلعكل ن باش ذب دع ةنع يةظق  ي

ةتنعث بذنعث ظالدع    . ظةلةيهعسسالم ظذنع ظأزعضة تةؤرات حىشىشتعن بذرذن هارام قعلدع          ةر  دعبذ ظاي كع ظايةتل
                                                 

  . ـ ظايةت97سىرة بةقةرة ) 1(
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اردذر          ظأزع  )يةظقذب ظةلةيهعسساالم  (ظعسراظعل   : ظذنعث بعرع   . بعلةن مذنداق ظعككع تىرلىك مذناسعؤعتع ب
قالغان  . ظةث ياخشع آأرعدعغان نةرسعلعرعنع ظأزعضة هارام قعلعص ظذ نةرسعلةرنع اهللا يولعدا تةرك ظةتتع              

  . نةرسعلةرنع هارام قعلعش ظذالرنعث شةرعظعتعدة دذرذس ظعدع
ذ اهللا تا ثب ة : ظاالنع ةرص قعلمعغعح ةثالردعن س ةن نةرس ع آأرض ث (ياخش ةنع ماللعرعثالرنع ي

ة  ةدعقة قعلمعغعح عنع س علعققا ) ياخشعس عز ياخش ة (هةرض ةنع جةننةتك علةر) ي ةن  ظئرعشةلمةيس  دئض
دذر  دعن آئيعن االم . ظايعتع ذب ظةلةيهعسس تعش    نعثيةظق ىآىر ظئي ذنعثغا ش ة ظ العق بةرس ة شعص  آئسعلعض

عدعن،  ث        يىزعس انلعقع بعزنع ارام قعلعغ ة ه عنع ظأزعض ىتع ؤة ضأش عنعث س دعغان تأض ع آأرع أزع ياخش ظ
ذلغان ا قوي ةرعظعتعمعزدعمذ يولغ ةث  . ش أزع ظ دا ظ ث يولع دة اهللا تاظاالنع ةرعظعتعمعزدعكع بةن ث ش ذ بعزنع ب

ارة       تعن ظعب ةدعقة قعلعش عنع س دعغان نةرسعس نا بولع كة تةش ذنعثغا ظئرعشعش دعغان ؤة ظ ع آأرع ت ياخش
  . هأآىمضة مذناسعصتذر

ةرنع   اال بةندعل علعرعدعن  (اهللا تاظ ةن نةرس أزلعرع ياخشع آأرض داق   )ظ ذيرذص مذن قا ب ةدعقة قعلعش  س
دع عدعن خعش  : دئ أيىش يىزعس ع س ة   - اهللا ن بن سةبعللةرض ة، ظع ة، معسكعنلةرض ةقرعباالرغا، يئتعملةرض  ظ

ذل( ةنع ص عرال - ي ان مذساص ىص قالغ ع ظىزىل دعن ظاالقعس ا  )رغا مئلع ذلالرنعث ظازاتلعقق اظعلالرغا ؤة ق ، س
ذل  ة ص دذ   - ظئرعشعشعض ة آعرع ع ظةمةلض رعش ياخش اردةم بئ ال ي أزع )1(  م اجظ ذق، موهت  تذرذقل

  . ))2معسكعنضة، يعتعمضة ؤة ظةسعرضة تاظام بئرعدذ
نعث ظعسا  اهللا تاظاال يذقعرعدعكع ظايةتلةردة خرعستعظانالرغا ؤة ظذالر     : ظذ مذناسعؤةتنعث ظعككعنحعسع  

انحعلعقلعرعنع         ذالرنعث يالغ رعص ؤة ظ ة بئ ا رةددعي ا ظئتعقادلعرعغ عدعكع خات االم توغرعس ظةلةيهعسس
انع           ص، ظعس ان قعلع ةتنع باي عدعكع هةقعق ع توغرعس ذنعث ظانعس االم ؤة ظ ا ظةلةيهعسس كارعالص، ظعس ظاش

ة    انلعقعنع ؤة ب داق ياراتق ةن قان ث ظعرادعسع بعل ذدرعتع ؤة ظأزعنع ا  ظأزعنعث ق راظعلالرنع اهللا تاظاالغ نع ظعس
ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنلعكعنع سأزلةص ظأتكةن ظعدع                 . ظعبادةت قعلعشقا حاقعرعش ظىحىن ظذنع ظذالرغا ص

ظعنكار  رةددعية بئرعشكة ؤة ظذالرنعث    ) !اهللا ظذالرنع ظأز رةهمعتعدعن يعراق قعلسذن     (بذ يةردة يةهذدعيالرغا    
  . غانلعقعنع بايان قعلعشقا باشلعدعلن قالدذرذظةمةلدعبةرهةق  هأآىمنعث قعلغان

ةؤراتتا مذنداق دئضةن    عاهللا تاظاال ظذالرن    نذه ظةلةيهعسساالم آئمعدعن حىشكةن ؤاقتعدا،      : ث آعتابع ت
دعكع ظأم  ذالرغا زئمعن اال ظ عنع ي عاهللا تاظ ث هةممعس دعغان جانلعقنع ةردع  كةيعشئلةي ةت ب دعن . رذخس ظان

العلعرع بذ     . ضة تأضعنعث ضأشع بعلةن ظذنعث سىتعنع هارام قعلدع               ظأزع) يةنع يةظقذب (ظعسراظعل   ظذنعث ب
ارام   عنع ه ع نةرس تع   ،ظعكك االمغا ظةضةش ذب ظةلةيهعسس تة يةظق علةرنع ؤة    . دةص بعلعش ذ نةرس ةؤرات ب  ت

ادةم ظ   اال ظ دع، اهللا تاظ ارام قعلعص آةل قا نةرسعلةرنع ه ع ظأزعنعث  ةظذنعثدعن باش لةيهعسساالمغا قعزلعرعن
ذ ئلعص بئرعشظوغ دعكةللعرعغا ظ ان ظع ةت قعلغ ارام . رذخس يعن ه دعن آئ ان ظأتكةن ر زام ةت بع ذ رذخس  ب

عظعتعدة دذرذس ربعر ظايالنع يةنة بعر ظايالعدعن ظارتذق آأرىش ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث شة            . قعلعندع
دع دع    . ظع ةن ظع ذق آأرض ةرنع ظارت ارادعن هاج االم س راهعم ظةلةيهعسس ةؤر . ظعب ذ ظعش ت ذدعيالرغا ب اتتا يةه

دعه ا ـ س     . ارام قعلعن ا (ثعلنع عشذنعثدةك ظاح رال ؤاقعتت ر آعشعنعث بع ذنع . ظئلعشع دذرذس ظعدع) بع ب
هةممعسع  بذنعث  . ظاندعن بذ ظعش يةهذدعيالرغا تةؤراتتا هارام قعلعندع . يةظقذب ظةلةيهعسساالم قعلغان ظعدع 

دعكع آعت ذالرنعث قولع ان قعلعنغانابعظ ةؤراتتا باي ذ خعل ظعشالر . دذر ت ر  (ب ة بع ةن يةن ةيغةمبةر بعل ر ص بع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع177سىرة بةقةرة ) 1(
  . ـ ظايةت8سىرة ظعنسان ) 2(
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ان   ةرعظعتعدة بولغ ةيغةمبةرنعث ش تذر) ص ةزع      . ظأزضىرىش ان ب ارام قعلغ ةؤراتتا ه اال ت ذنعثدةك اهللا تاظ ش
االمغا نةرسعلةرنع  ا ظةلةيهعسس لعكتة   ظعس عدة ظعساغا ظةضةشمةس ةن نةرس ذص بةرض ا قوي االل قعلعص يولغ ه

ا  ةددع ب ة ه ذالرنعث نئم دع،   ظ علعق قعل ذنعثغا قارش اردع ؤة ظ ا حعق انع يالغانحعغ ذالر ظعس ةلكع، ظ ر؟ ب
شذنعثدةك اهللا تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ظذنعث بعلةن بعللة ظةؤةتكةن توغرا دعن، توغرا يول ؤة                   

  بوؤعسع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دعنعغا ظذالرنعث ظعشةنمةسلعككة نئمة هةددع بار؟
 ذب ظةلةيهعسساالم ( عل قعلعنعشتعن ظعلضعرع، ظعسراظعل تةؤرات ناز ةنع يةظق ظأزعضة هارام  )ي

دعن باشقا يئمةآلعكلةرنعث هةممعسع ظعسراظعل  )يةنع تأضعنعث ضأشع ؤة سىتع ( قعلغان يئمةآلعكلةر 
ةؤرات حىشىشتعن بذرذن ظعسراظعل            ظةؤالدعغا هاالل ظعدع  ةنع ت ةنع يةظقذب ظةلةيهعسساالم    ( ي ظأزعضة  ) ي

  . ارام قعلغان تاظامدعن باشقا هةممة تاظامالر بةنع ظعسراظعلغا هاالل ظعدعه
)تةؤراتنع ظئلعص آئلعص ظوقذص  ظةضةر راستحعل بولساثالر، «ظئيتقعنكع، )ظذالرغا!ظع مذهةممةد
  .  يةنع شةآسعز تةؤرات بعز دئضةن هةقعقةتنع سأزلعضىحعدذر»بئقعثالر
 آعمكع اهللا نامعدعن يالغاننع ) مةيدانغا آةلضةندعن آئيعنيةنع روشةن دةلعل(شذنعثدعن آئيعن ،

ال  ذالر زالعم ةن، ظ دا  دذررتوقذيدعك ز يذقعرع ةنع بع ةيغةمبةرنعث    ( ي ر ص ة بع ةن يةن ةيغةمبةر بعل ر ص بع
 آعم اهللا تاظاالغا      ،ظأزضىرىشنعث بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص بولغاندعن آئيعن        ) شةرعظعتعنعث ظارعلعقعدا 

اننع  ث  يالغ ةؤراتنع حع ق ت نع ؤة داؤاملع ع دةم ظئلعش ةنبة آىنلىآ ذدعيالرغا ش اال يةه ا ؤة اهللا تاظ حاصلعس
ةردع   ذص ب ا قوي نع يولغ ر     . تذتذش قا بع دعغان باش ة حاقعرع ةن اهللا تةرعصعض اآعتالر بعل ةت ؤة ص ذالرنع هأجج ظ

   .، بذ دةؤانع قعلغذحعالر زالعمالردذرصةيغةمبةرنع ظةؤةتمعدع دةص دةؤا قعلسا
 ،اهللا راست ظئيتتع «ظئيتقعنكع  دا خةؤةر بةرضةن ؤة يولغا      ! يةنع ظع مذهةممةد اهللا تاظاال قذرظان

  .  دئضعن،حعلدذرتقويذص بةرضةن نةرسعسعدة راس
) ارةت دعن ظعب الم دعنع ذ ) ظعس عثالر، ظ ا ظةضعش وغرا دعنعغ ث ت راهعم (ظعبراهعمنع ةنع ظعب ) ي

دع ةس ظع رعكالردعن ظةم علةر ا»مذش ةنع س ارقعلعق  ي ع ظ االمنعث تعل ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم هللا تاظ
ا ق دا يولغ ةن وقذرظان ذص بةرض ارةت(ي المدعن ظعب عثالر) ظعس ا ظةضعش االمنعث دعنعغ راهعم ظةلةيهعسس . ظعب

ةيغةمبةر ظذ يولدعن مذآةممةلرةك ؤة ظوحذقراق      .ظذ شةك يوق بعر هةقعقةت       ) حىنكع(   توغرا  هئحقانداق ص
  .  دئضعندذر،بعر يولنع ظةآةلمعضةن

دذ  داق دةي عدا مذن عش توغرعس ا ظةضعش االمنعث دعنعغ راهعم ظةلةيهعسس اال ظعب ع (: اهللا تاظ ظ
ةد رعكالرغا ! مذهةمم ذ مذش ع، ) ب ل     «ظئيتقعنك ا، باتع وغرا دعنغ ةنع ت ا ي وغرا يولغ ع ت ارعم مئن صةرؤةردعض

راهعم      لعدع، ظعب ا باش ث دعنعغ ذرالغان ظعبراهعمنع ا ب وغرا دعنغ نالردعن ت ةس  دع رعكالردعن ظةم مذش
اد قعلغذحع   (باتعل دعنالردعن هةق دعنغا بذرالغذحع      «: ظاندعن ساثا  ))1»ظعدع ) يةنع هةق دعنغا ظئتعق

  . ))2دةص ؤةهيع قعلدذق» ظعبراهعمنعث دعنعغا ظةضةشكعن، ظعبراهعم مذشرعكالردعن ظةمةس ظعدع
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةت161سىرة ظةنظام ) 1(
  . ـ ظايةت123سىرة نةهل ) 2(
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ادةت ظىحىن (هةقعقةتةن ظعنسانالرغا  أي ) ظعب ذنجع سئلعنغان ظ ذلال (ت ةنع بةيت دذر، ) ي مةآكعدع

ظذنعثدا ظوحذق ظاالمةتلةر بارآع، ماقامع ظبراهعم شذالرنعث . 96مذبارةآتذر، جاهان ظةهلعضة هعدايةتتذر
رنعث اهللا ظىحىن آةبعنع زعيارةت قادعر بواللعغان آعشعلة . بعرع، بةيتذلالغا آعرضةن ظادةم ظةمعن بولعدذ 

، )يةنع هةجنع تةرك ظئتعدعكةن،زعيعنع ظأزعضة(آعمكع ظعنكار قعلعدعكةن . قعلعشع ظذالرغا صةرز قعلعندع
  .97بعهاجةتتذر) يةنع ظذالرنعث ظعبادعتعدعن(شىبهعسعزآع، اهللا ظةهلع جاهاندعن 

  رعسعدانجع ظأي ظعكةنلعكع توغةبعنعث ظعبادةت ظىحىن سئلعنغان تذآ
 ذلال (تذنجع سئلعنغان ظأي ) ظعبادةت ظىحىن(هةقعقةتةن ظعنسانالرغا ةنع بةيت دذر ) ي  مةآكعدع

ذش ؤة ظئتعكاص   از ظوق اؤاص قعلعش، نام ة ت ةنع آةب قا ظوخشاش تاي ادةت  ظولتذرذش ارلعق آعشعلةرنعث ظعب  ب
عستعظان ؤة يةهذدعيالرنعث   خر(ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم    شذنداقال  .ظأيدذر  سئلعنغان  تذنجع ظىحىن  عقعلعش

ذمان         دا دةص ض ذنعث يولع أزلعرعنع ظ دا ؤة ظ ث دعنع االمنع ظأزلعرعنع راهعم ظةلةيهعسس ع ظعب ةر ظعككعلعس ه
عدذ دذر ) قعلعش الغان ظأيع دذ    . (س ذمان قعلع دا دةص ض االمنعث دعنع راهعم ظةلةيهعسس أزلعرعنع ظعب ذالر ظ ) ظ

ةن ظعب   ذيرذقع بعل ذالر اهللا تاظاالنعث ب ئكعن ظ قا   ل ةج قعلعش الغان ؤة آعشعلةرنع ه االم س راهعم ظةلةيهعسس
دذ    ىن بارماي ةج قعلعش ظىح ذلالغا ه ان بةيت أي    . (حاقعرغ ئلعنغان ظ ذنجع س ىن ت ادةت قعلعش ظىح ة ظعب آةب

  .مذبارةآتذر، جاهان ظةهلعضة هعدايةتتذر: اهللا تاظاال مذنداق دئدع) بولغاحقا
ةيغةمبةر  (مةن   : ذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعمام ظةهمةد، ظةبذزةر رةزعيةلالهذ ظةنه     ص

االمدعن ةيغةمبعرع) ظةلةيهعسس ث ص ع اهللا نع ذنجع! ظ ع؟ دةص  ت حعت قايس ئلعنغان مةس ا س ذص زئمعنغ  بول
ةردع    »هةرةم مةسحعتع «: ظذ. سورعدعم .  قايسع؟ دةص سورعدعم  كعسع ظذنعثدعن آئيعن : مةن .  دةص جاؤاب ب

اال  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس حعتع «: مص ا مةس ةردع »ظةقس اؤاب ب دا    .  دةص ج عنعث ظارعلعقع ذ ظعككعس ةن ظ م
ورعدعم   ار؟ دةص س ت ب ك ؤاقع االم . قانحعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ار 40«: ص ل ب قا   ، يع از ظوقذش ةردة نام  قةي

  .  دةص جاؤاب بةردع»توغرا آةلسة شذ يةردة ظوقذغعن، ظذنعث هةممعسع مةسحعتتذر
  ع ؤة مةآكعنعث ظعسعملعرع توغرعسعداآةبعنعث مةآكة دةص ظاتعلعش

اال انالرغا : اهللا تاظ ةن ظعنس ىن (هةقعقةت ادةت ظىح أي ) ظعب ئلعنغان ظ ذنجع س ذلال (ت ةنع بةيت ) ي
دذر دعكع  مةآكعدع ةن ظايعتع ة” دئض ةآكعنعث    “بةآك ةن م ة ظاساس هذر رعؤايةتك ا مةش  بولس

ع،     دع، حىنك ةن ظاتال عم بعل ذ ظعس ة ب عملعرعدعندذر، مةآك لعرعنع ظ   زالعظعس دة باش ذ مةآكع ةتتع ئمالرم ض
  .  دئضةن آأز ـ قاراشمذ بار،ظىحىن شذنداق دةص ظاتالغانعلعدعغانلعقع دئيعلدع، آعشعلةر مةآكعدة قعست

ةآك  العمالر م ة عنعظ ذحع  (مةآك االك قعلغ دذ  : ه االك قعلع ع ه ذ زالعمالرن ع، ظ : اثحعلعقتقعس. حىنك
دذ تاثحعلعق بولع دة قعس ع، هةج ة، )حىنك اش (بةآك ةن ظوخش ع بعل ةآكعنعث مةنعس ةتعيق، )م  بةيتذلظ

ذنجع( أيت أي  (رامةبةيتذله، ) ظ ذرذش قعلعش حةآلةنضةن ظ ةمع، )ظ نح شةهةر (نيبةلةدذلظ ذن، )تع  مةظم
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ورذن( ةم ظ ذرةهمع، ) خاتعرج ةتنعث مةنبةسع (ظذمم ذرا، )رةهم ةرآعزع (ظذممذلق ةرنعث م االه، )آةنتل  س
 ظةنناسة ، )صاك ظورذن  (مذقةددةسة، )ضذناهالردعن صاآعزلعغذحع( قادعس،  ) تةخت (ظةرش،  )ظوثشعغذحع(
 ظةلباسة ، )حىنكع، آةبعنعث قئشعدا يامانلعق قعلغان آعشع ظذنعثدعن هةيدةص حعقعرعالتتع      : قوغلعغذحع(
ذحع ( ران قعلغ دذ        : ؤةي ران قعلع ة ؤةي عنع آةب ةن آعش ذناه ظأتكىزض دا ض ةبعنعث يئنع ع، آ ة ، )حىنك  خاتعم
ث هة( ىندىرغذحع زالعمالرنع عنع س ةه ، )يؤعس ذحع (نةسعساس ةررةظس ، )قوغلعغ اش (ظ ة   : ب ع، مةآك حىنك

ابلعنعدذ    ع هئس ةرنعث بئش قا آةنتعل ا، )باش ع      (آذس االم ظعراقتعك ماظعل ظةلةيهعسس ةن ظعس راهعم بعل ظعب
ئلعص مةآكعضة يةرلةشكةن  »آذسا« ةردعن آ ذنجع دئضةن ي ةن  ت ام بعل ا آذسا دئضةن ن  آعشعلةر بولغاحق

ة ، )حىنكع، مةآكعنعث ظالدعدا باشقا شةهةرلةر شةهةر هئسابالنمايدذ      : شةهةر (بةلدة،  )عظاتالد ا   (بذني بعن
ا شذنداق                : قعلعنغان ا قعلعنغان ظأيلةرنعث ظعحعدعكع ظةث ظذلذغ ظأي بولغاحق بةزعلةر آةبة يةريىزعدة بعن

دذ   ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعنا قعلغان بول  نعظاتالغان دةيدذ ؤة بةزعلةر ظذ     ؤة ) غاحقا شذنداق ظاتالغان دةي
  . دئضةن ظعسعمالر بعلةن ظاتالدع) دذراحاس حىنكع، آةبة تأت: ذب شةآعللعكآ (ظةل آةظبة

  توغرعسعدا»  ظعبراهعمعقامام« تذرغان ظورذن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم
ظذنعثدا ظوحذق ظاالمةتلةر بارآعغانلعقعنعث  يةنع آةبعدة ظذنع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث سال

دذ    . شةآسعز اهللا تاظاال ظذنع آاتتا ؤة ظذلذغ قعلدع   . ظاشكارا ظاالمةتلعرع بار   : ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دةي
رع راهعم شذالرنعث بع امع ظب ةنع ماق ة ي ذ ظايةتت اش ب ذلغان ت أزدة تذت ةبعنعث( آ ذرذلذص ) آ تئمع قوص

عزلةص آةتكةن راهعم ظةل دةظئض امنع تئخظعب االم ت عز قةيهعسس ذ ظئض ىن وعم ذرذش ظىح ة ص ص ظىستعض حعقع
ذرذ       تة ت االم صةس ماظعل ظةلةيهعسس ع ظعس ذنعث ظوغل ذرغان، ظ دعكع    صت ةن ؤاقعتع ذنذص بةرض الرنع س  تاش

ئقعن ي      .تذرظعبراهعمنعث دةسسةص تذرغان تاش    ذلغان ظعدع   أ ظذ تاش آةبعنعث تئمعغا ي ظأمةر ظعبنع   . لةص قوي
ارعتعص       صعلعخةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خةل  اؤاص قعلعشعغا ظاسانلعق ي عك زامانعدا هاجعالرنعث آةبعنع ت

اؤاص قعل   ىن ؤة ت رعش ظىح ثبئ ة       عؤاتقانالرنع ذؤاتقان آعشعلةرض از ظوق عدا نام ذنعث قئش يعن ظ تعن آئ ، تاؤاص
دعن ظازدذر   ص نامعزع ع قعلع لعكع  دةخل دع     ذؤةتمةس ةص قوي كة يأتك ةرق تةرةص ذنع ش ىن ظ ع، اهللا  . ظىح حىنك

ذ  اال ظ دع  تاظ داق دئ ذيرذص مذن قا ب از ظوقذش عدا نام نعث قئش ة(: تاش ع ) آعشعلةرض امع ظعبراهعمن ماق
ةردة ناماز ظوقذثالر دئدذق      (نامازضاه قعلعثالر    دا نذرغذنلعغان هةدعسلةر       )1()يةنع شذ ي ة يذقعرع بذ هةقت

  . بايان قعلعندع
ظذنعثدا ظوحذق ظاالمةتلةر بارآع، ماقامع ظبراهعم شذالرنعث بعرع  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي، ظعبن كارا : ظ دا ظاش ظذنعث
  .  تذرغان ظورنع ظذ ظاالمةتلةرنعث بعرعدذرنعثظاالمةتلةر بار، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم

راهعم ظةلةيهعسساالم: مذجاهعد ذتعنعث ظعب ذ(نعث ظعككع ص ذر) ظ  ،تاشتعكع ظعزع ظاشكارا ظاالمةتت
   .باشقا ظالعمالرمذ شذ آأز ـ قاراشقا قوشذلدع. دئدع

  هةرةمنعث خاتعرجةم ظورذن ظعكةنلعكع توغرعسعدا
 بةيتذلالغا آعرضةن ظادةم ظةمعن بولعدذ   ان آعشع هةرة    ) بعر نةرسعدعن  ( يةنع  ،مضة آعرسة   قورقق

   . آئلعشتعن بذرذنقع زاماندعمذ شذنداق ظعدعتعن خاتعرجةم بولعدذ، ظعسالمهةممة قورقذنح
                                                 

  .نعث بعر قعسمع ـ ظايةت125سىرة بةقةرة ) 1(
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دذ   داق دةي قعالر مذن ة هةسةنبةسرع ؤة باش ذ هةقت ر آعشع   : ب دا بع ذرذنقع زامان الم آئلعشتعن ب ظعس
ادةم( ة آعر   ) ظ ارتعص هةرةمض ع ظ ارحة رةختن ر ص ذلغان بع دعن تذق ا يذث ذص بوينعغ ألتىرىص قوي اعظ  ،ؤالس

لذقسعمذ تاآع ظذ هةرةمدعن حعققذحعلعك      ون ظادةمنعث بالعسع ي   ة ظألتىرىلضة  دظذ ظادةمضة ظعحع    نعث  هةرةم
  . ظذنعثغا حئقعلمايدذ

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ رعكالر (ظ ةنع مذش ان   ) ي ةرةمنع ظام ز ه دذآع، بع آأرمةم
اي( د      ) ج دذ ؤة ظألتىرىلىؤاتع عر ظئلعنعؤاتع علةر ظةس عدعكع آعش ذالرنعث ظةتراص ذآع، ظ دذق، هالب  ))1ذقعل
 أي ذ ظ ذاهللا (ب ةنع بةيت دذردع،   )ي ا ظوزذقالن ذالرنع ظاحلعقت ذ ظ ادةت قعلسذنكع، ظ ارعغا ظعب نعث صةرؤةردعض

 بولغانلعقعنعث هأرمعتع ظىحىن هةرةم     هةرةمنعث خاتعرجةم ظورذن    ())2ظذالرنع قورقذنحتعن ظةمعن قعلدع 
دة الرنع قعل  ظعحع عم ظعش ر قعس ةندذر  بع ش حةآلةنض علةن ) ع دع مةس وؤالش،    ظذنعث ايؤانلعرعنع ظ وؤ ه كع ظ

  . سعش ؤة ظذنعث ظأت ـ حأصلعرعنع يذلذش قاتارلعقالرئرآىتىش، ظذنعث دةرةخلعرعنع آىظذالرنع ظوؤلعرعدعن ظ
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما     . غان هةدعسلةر رعؤايةت قعلعندع    عبذ هةقتة ساهابعالردعن نذرغذنل   

  . دعسلةرنعث قاتارعدعندذرذ هةشهةدعسع تأؤةندعكع رعؤايةت قعلغان 
االمنعث      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذماتعن ص ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب لعم ظعبن ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع مذن ان آىن ةتهع بولغ ة ص ش   «: مةآك رةت قعلع الص هعج ىندعن باش بىض
ا حعقعثالر  . لئكعن جعهاد قعلعش ؤة جعهادقا نعيةت قعلعش باردذر       ،تىضعدع  » جعهادقا حاقعرعلساثالر جعهادق

ةنع مةآكعنع  (اهللا تاظاال بذ شةهةرنع «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ آىنع يةنة مذنداق دةيدذ ظاسمان ـ   ) ي
ان آىنعال ه       اهللا تاظاالنعث هارام قعلعشع بعلةن تاآع قعيامةت          بذ شةهةر   ،  أرمةتلعك قعلغان   زئمعننع ياراتق

عحة ه ةتلعكآىنعض دذر أرم االل       . قعلعنغان ش ه ذرذش قعلع دة ظ ة مةآكع ر آعشعض ذرذن هئحبع دعن ب مةن
دع قعلعنمع ان ظع ا . غ ذرذش    ماث اظةتال ظ ر س دىزع بع دعن    آىن دع، ظان االل قعلعن ش ه ة  قعلع ة اهللا  يةن مةآك

ةن   ع بعل ارام قعلعش ث ه اآع تاظاالنع دذ،   ت ع ظورذلماي ذنعث تعكعن دع، ظ ارام قعلعن عحة ه ةت آىنعض قعيام
ايؤان ان نةرسعنع   ألعرع ظه دا حىشىص قالغ دذ، ظذنعث انلعقعنع   رآىتىلمةي عنعث حىشىص قالغ ذ نةرس ةقةت ظ ص

ص   ئالن قعلع ة ظ دعغان آعش   ،آعشعلةرض ةتكىزىص بئرع ة ي ذنع ظعضعسعض قا بعع ظ دذ،   دعن باش ع ظالماي ر آعش ع
ةيغةمبعرع      :  ظابباس »لذنمايدذذصلعرع ي أـ ح  توظذنعث يئشعل ظ   ظعزخعر  ) بعزضة (سةن   ! ظع اهللا تاظاالنعث ص

ع آ  ةن دةرةخن لعرعمعزدة     ئدئض ةرحعلعك آةسعص ك ؤة زةرض ذنع تأمىرحعلع اث ظ ةت قعلس ة رذخس سعشعمعزض
ذ قعل ت يئقعلغ دع ععش ؤة ظأيلعرعمعزنعث ظىس لعتعمعز، دئ ىن ظعش عش ظىح ةيغةمبةر  . نع يئص ةن ص شذنعث بعل

  .سعشكة رذخسةت قعلدعئظةلةيهعسساالم ظذالرغا ظعزخعر دئضةن دةرةخنع آ
ةت قعلعدذ    ذظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذش    ةدةؤعنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤاي ةمرع  «: رةيه ظ ظذ ظ

ذنعثغا  دا ظ ةلحع ظةؤةتعدعغان ؤاقتع ع باشلعق: ظعبنع سةظعد مةآكعضة ظ ةتهع بولغان آىننعث ! ظ مةآكة ص
ةنلعكعن  ذنعث سأزلعض ةن، ظ االم سأزلعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ةظةتعس أزىم بعل أز آ أز ع ظ ةن، ظ ن آأرض

ظةمرع  . لعؤالغان بعر سأزنع ساثا سأزلةص بئرعشعمضة رذخسةت قعلساث، دئدع       ئم بعلةن ظاثالص ياد ظ    عقعلذق
اؤ     : ظذنعثغا رذخسةت قعلدع، ظذ سأزعنع باشالص مذنداق دئدع              ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ا  تاظاالال اهللا  ؤص غ

 هأرمةتلعك ظذنع آعشعلةر   .  قعلغاندذر  أرمةتلعك شةآسعز مةآكعنع اهللا ه   «: سانا ظئيتقاندعن آئيعن  هةمدذ
قعلغان ظةمةس، اهللا تاظاالغا ؤة قعيامةت آىنعضة ظعمان آةلتىرضةن آعشعنعث ظذنعثدا قان تأآىشع ؤة ظذنعث    

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع67 ظةنكةبذت سىرة) 1(
  . ـ ظايةتلةر4 ـــ ـ3سىرة قذرةيش ) 2(
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ةردة ظذرذش قعلغان          ئدةرةخلعرعنع آ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ي  ،سعشع هاالل ظةمةس، ظةضةر بعر آعشع ص
ذرذش ق  ةردة ظ ذ ي ذثا ب دذ قاعلعشش ةقةت صةيغةمبعرعض ،بولع ذنعثغا اهللا ص ا ظ دا  (عال دةص قارعس ظذنعث

نع ةر  ) ظذرذشذش دع دةثل ة رذخسةت قعلمع دع، سعلةرض ةت قعل ا . رذخس اال ماث اظةتال  اهللا تاظ ر س دىزع بع آىن
دع    االل قعلعن ش ه ذرذش قعلع ا      . ظ ذرذنقع هاراملعقعغ ذنعث ب اراملعقع ظ ازعرقع ه ذنعث ه عز ظ شةآس

تذر ذن      .ظوخشاش ةتكىزىص قويس ة ي وق آعشعض أزىمنع ي ان آعشع س ازعر بولغ ةردة ه ذ ي دع» ب دعن .  دئ ظان
ظذ،  .  ظةمرع ساثا نئمة دئدع؟ دةص سورعدع        ،ظةبذشذرةيهتعن سةن بذ سأزلةرنع ظةمرعضة سأزلةص بةرسةث           

شعنع  مةن بذنع سةندعن ياخشعراق بعلعمةن هةرةم دئضةن ظاسعيغا، بعر آع        ! ظع ظةبذشذرةيه «: ظةمرع ماثا 
ألتىر  اناهلعق          ىظ ة ص ان آعشعض ذنعثغا آعرعؤالغ رعص ظ ئحعص بئ ص ق ذنحعلعق قعلع اآع بذزغ ؤئتعص ي
   .دعدةص جاؤاب بةر» بةرمةيدذ

ةنلعكعنع   داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله لعم ج ام مذس ظعم
  . »تىرىص يىرعشع هاالل ظةمةسقورال آأمةآكعدة  بعرعثالرنعث دعنسعلةر«: رعؤايةت قعلعدذ

دعكع       ة بازعرع االمنعث مةآك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رع ص ةمرا زأه ع ه ةدعيع ظعبن ع ظ دذلاله ظعبن ظاب
ذرذص      دة ت ةن يئرع ةزؤةرة دئض ة (ه ة اهللا       «): مةآكعض ةن ظةلؤةتت ةن، س ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع

ا ظةث ياخشع آأرعلعدعغعنعدعنسةن،      عث ظةث ياخشعسع ؤة اهللا تاظاالنعث زئ    نتاظاالنعث زئمعن  معنعدعن اهللا غ
 دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم    »عمتحعقعرعلمعغان بولسام هةرضعز حعقعص آةتمةيت         ) قوغالص(ظةضةر مةن سةندعن    

   .دةيدذ
  هةج قعلعشنعث صةرز ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ز قعلعندعقادعر بواللعغان آعشعلةرنعث اهللا ظىحىن آةبعنع زعيارةت قعلعشع ظذالرغا صةر بذ هةج 
ذر   ةن ظايةتت ص آةلض ان قعلع ةنلعكعنع باي ةرز ظعك نعث ص ةج . قعلعش عي  ه ث ظاساس الم دعنعنع ش ظعس قعلع

ار     عصر لةر ب ذنلعغان هةدعس عدا نذرغ ةنلعكع توغرعس رع ظعك لعرعنعث بع ذنعث   . نسعص ذلمانالرمذ ظ ىتىن مذس ص
ذنداق دع د ظعكةنلعكعش ة آةل نعث مةزم  . ة بعرلعكك ذرظان ؤة هةدعس اق  ق ذلمانالرنعث ظورت ذنعغا ؤة مذس

دا     ادعر بولغان       ،قارعشع بويعحة قارعغان رعدة بعر قئتعم هةج      ظأمنغامذسذلما  هةر قانداق   هةج قعلعشقا ق
   .قعلعشع صةرز بولعدذ

ةيغةمبةر  . ظعمام ظةهمةد، ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ                 ص
االم بعزض  تعصظةلةيهعسس االيعقالر «: ة ؤةز ظئي ع خ عزآع! ظ دع،   ،شىبهعس ةرز قعلعن ة ص ةج قعلعش سعلةرض  ه

ثالر  ةج قعلع علةر ه دع»!س ر آعشع.  دئ ةيغةمبعرع «: بع ع اهللا نعث ص ذ؟ دةص  ! ظ ةج قعلعمعزم ع ه ةر يعل ه
ورعدع ذ . س ع(ظ اؤاب    ) آعش ذنعثغا ج االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ورعغذحعلعك ص تعم س ىح قئ وظالعنع ظ س
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     . دعبةرمع ة         «: ظاندعن ص ة دئسةم ظةلؤةتت ةرز  ) هةج قعلعش هةر يعلع     (ظةضةر هةظ ص

ايتتعثالر   ادعر بواللم ذنعثغا ق االتتع ؤة سعلةر ظ ذص ق االم سأزعنع داؤام قعلعص  »بول ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةر     سعلةردعن  )1(مةن سعلةرضة يول قويغان نةرسعدة سعلةرمذ ماثا يول قويذثالر      «

ورعغانلعقع ؤة ظأز  ظورذنس وظال س أص س قانلعقع     عز آ ةن قارشعالش ةيغةمبةرلةر بعل ةن ص ة ظةؤةتعلض لعرعض
ان ظ االك بولغ ةؤةبعدعن ه دعس قا بذير. ع ر ظعش علةرنع بع ةن س ث عم ذنع ظعمكانعيعتعثالرنع علةر ظ ام س س

  . دئدع»ذنع قعلماثالر ظ،سعلةرنع بعر ظعشتعن توسسام مةن يئتعشعحة قعلعثالر ؤة
                                                 

 .يةنع مةن سعلةرنع مذنداق قعلعثالر دةص بذيرذمعسام، سعلةرمذ ظذنع قعلعمعزمذ دةص سوراص تذرذؤالماثالر) 1(
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  دعغانلعقع توغرعسعداع آعشعنعث آاصعر بولهةجنعث صةرز ظعكةنلعكعنع ظعنكار قعلغان
 شىبهعسعزآع، اهللا )نع ظأزعضة ع زعييةنع هةجنع تةرك ظئتعدعكةن، (آعمكع ظعنكار قعلعدعكةن ،

هةققعدة ظعبنع ظابباس  بذ ظايةتنعث مةنعسع بعهاجةتتذر) يةنع ظذالرنعث ظعبادعتعدعن(ظةهلع جاهاندعن 
دذ      داق دةي قعالر مذن د ؤة باش ذما، مذجاهع ذ ظةنه ةنلعك   : رةزعيةلاله ةرز ظعك ةجنعث ص ار قعل ه ان  عنع ظعنك غ

  .  ظذنعثدعن بعهاجةتتذراهللا تاظاال. آعشع شةآسعز آاصعر بولعدذ
ةنلعكعنع رعؤ        داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ماظعل، ظأم ةآرع ظعس ةت ظةبذب اي

دذ تعص ت بع: قعلع مذ هةج قعلمعساذر آعشع هةج قعلعشقا آىحع يئ اآع خرعستعظان ،رذص ذنعث يةهذدعي ي  ظ
   .نع بعلةن هئح صةرقع يوقعهالةتتة ظألض

 * * * * * * *  
 ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ Ï9 tβρã à õ3s? ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ª! $# uρ î‰‹Îκ y− 4’ n?tã $ tΒ tβθè= yϑ ÷è s? ∩∇∪ ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ 
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$£ϑ tã tβθè= uΚ ÷è s? ∩∪  
مة ظىحىن اهللا نعث ئن) يةنع يةهذدعيالر، ناساراالر( !ظع ظةهلع آعتاب«: ظئيتقعنكع !ظع مذهةممةد

ةتلع اهعتتذر ظاي عثالرغا ش ةنكع، اهللا قعلمعش علةر؟ ؤاهال ار قعلعس ةد (. 98»رعنع ظعنك ع مذهةمم !) ظ
شاهعت بولذص ) ظعسالم دعنعنعث هةقلعقعغا) (يةنع يةهذدعيالر، ناساراالر! (ظع ظةهلع آعتاب«ظئيتقعنكع، 

ن توسعسعلةر؟ اهللا تذرذص نئمة ظىحىن اهللا نعث يولعنع ظةضرع آأرسعتعشنع قةستلةص، مأمعنلةرنع ظذنعثدع
  . 99»قعلمعشعثالردعن غاصعل ظةمةستذر

ظةهلع آعتابنعث آاصعر بولغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث يولعدعن توسقانلعقع ظىحىن ظذالرغا 
  ماالمةت قعلعش توغرعسعدا

ع،         ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس ة ص ع، هةمم عنعث آاتتعس ادةم بالعس عرلعرع ظ ث آاص ةهلع آعتابنع ظ
ةآكعلعك ةمعننعث صةرؤظاسمان ـ زئ     دعن، م ةرةب معللعتع دعن، ظ ةيغةمبعرع، هاشعم جةمةتع  ،ردعضارعنعث ص

ةيغةمبةر مذه  ةيغةمبةرلةر خذش بئشارةت بةرضةن   ةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظاظعت ظعل  ساؤاتسعز ص ضعرعكع ص
ةر عد      نعخةؤةرل ث اهللا تةرعص ةن دعننع ئلعص آةلض االم ظ ةد ظةلةيهعسس ارقعلعق مذهةمم ةر ظ عن  بعلعمل

ص ت ةنلعكعنع بعلع ةتلعرع ذظعك ث ظاي انلعقع، اهللا تاظاالنع ذق قعلغ ة تةآةببذرل ار رذص هةقعقةتك نع ظعنك
اال      قعل ىن اهللا تاظ قانلعقع ظىح دعن توس ةق يول ةرنع ه انلعقع ؤة مأمعنل دذ   غ ةت قعلع ذالرغا ماالم ةهلع . ظ ظ

ثآعتاب ا خعال نع ان آعتابق ةيغةمبةرلةردعن قالغ دعكع ظعلضعرعكع ص ان شذ ظعشلعرعغا ؤة   قوللعرع لعق قعلغ ص
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع يالغانحع دةص، ظذنع ظعنكار قعلعش ؤة ظذنعثغا تئنعشتةك قعلمعشلعرعغا اهللا         
لعرعدعن           ان ظعش ذالرنعث قعلغ اهالندذردع ؤة ظ ذالرنع ظاض ةن ظ دعغانلعقع بعل ذؤاهحع بولع ث ض اال ظأزعنع تاظ
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ا   اهللا   .غاصعل ظةمةسلعكعدعن خةؤةر بةردع    ) هئح آعشعضة  (ظذ آىنع    :تاظاال ظذالرنعث شذ قعلمعشعغا قارعت
   .جازااليدذ اهللا ظذالرنع مانا مذشذ آىندة. دئدع ))1مال ؤة ظوغذلالر صايدا يةتكىزةلمةيدذ

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# ûθãΨ tΒ# u βÎ) (#θãè‹ ÏÜ è? $Z)ƒÍ sù zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# Νä.ρ–Šã tƒ y‰ ÷èt/ öΝ ä3ÏΖ≈ oÿ‡ Î) tÍÏ≈ x. 

∩⊇⊃⊃∪ y# ø‹ x.uρ tβρã à õ3s? öΝ çFΡ r&uρ 4‘n= ÷F è? öΝä3ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïùuρ … ã&è!θß™ u‘ 3 tΒ uρ Ν ÅÁtF÷ètƒ «! $$ Î/ ô‰s) sù 

y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) 7Þ üÅÀ 8ΛÉ) tFó¡ –Β ∩⊇⊃⊇∪  
عرقعغة ظع ! ظع مأمعنلةر  ر ص ابتعن بع ولغعنعثالردعن ظةضةر ظةهلع آعت ةت قعلساثالر، مأمعن ب تاظ

يةنع ؤةهع (سعلةرضة اهللا نعث ظايةتلعرع ظوقذلذؤاتقان . 100آئيعن، ظذالر سعلةرنع آاصعر قعلعص قويعدذ
تذرغان ) هايات(ؤة ظاراثالردا اهللا نعث صةيغةمبعرع ) ظىزىلىص قالماي اهللا نعث ظايةتلعرع نازعل بولذؤاتقان

مةهكةم يئصعشعدعكةن، ظذ توغرا ) يةنع اهللا نعث دعنعغا(ر بولذسعلةر؟ آعمكع اهللا غا تذرسا، قانداقمذ آاصع
  .101يولغا يئتةآلةنضةن بولعدذ

   توغرعسعدالع آعتابقا بويسذنذشتعن توسذشمذسذلمانالرنع ظةه
اال  ة(اهللا تاظ ذ ظايةتت ةيغةمبعرع ) ب دعلعرعنع ص أمعن بةن االمنعمذهةمم ةد ظةلةيهعسس ذالرغا م  ظ

ةي ارةت   ص تعن ظعب ةؤةتعص بئرعش ص ظ ان (غةمبةر قعلع ا قعلغ ىم    )ظات ر تىرآ دعغان بع ةت قعلع ة هةس  نئمعتعض
عدذ   تعن توس ا بويسذنذش ةهلع آعتابالرغ دعغانلعقع    . ظ ةت قعلع ة هةس ث مأمعنلةرض ةهلع آعتابنع اال ظ اهللا تاظ

دذ  داق دةي عدا مذن ة هة   :توغرعس علةر ظأزلعرعض ذن آعش دعكع نذرغ اب ظعحع ةهلع آعت ةت ظ ةنع (قعق ي
ةقلعقع  ث ه انعثالردعن    ) دعنعثالرنع علةرنع ظعم عدعن س ش يىزعس ةت قعلع يعن، هةس دعن آئ كارا بولغان ظاش

ارزذ قعلعدذ        دذ        ))2قايتذرذص آاصعر قعلعشنع ظ ةردة مذنداق دةي ةهلع :  شذنعثدةك اهللا تاظاال بذ ي ةر ظ ظةض
دعن آئيعن، ظذالر سعلةرنع آاصعر قعلعص آعتابتعن بعر صعرقعغة ظعتاظةت قعلساثالر، مأمعن بولغعنعثالر

  . قويعدذ
 يةنع ؤةهع ظىزىلىص قالماي اهللا نعث ظايةتلعرع نازعل (سعلةرضة اهللا نعث ظايةتلعرع ظوقذلذؤاتقان

 يةنع تذرغان تذرسا، قانداقمذ آاصعر بولذسعلةر؟) هايات(ؤة ظاراثالردا اهللا نعث صةيغةمبعرع ) بولذؤاتقان
عز  ذرلذآع،شةآس ذر،   آذص علةردعن يعراقت عزآع  ) اهللا(ق س ذن، شىبهعس دعن ساقلعس علةرنع ظذنعث  اهللا ،س

ةتلعر ث ظاي ةي حىش         تاظاالنع ةص ظىزىلم ة ـ آىندىزل ةرنع  عع آئح ذ ظايةتل ةيغةمبعرع ب ث ص ؤاتعدذ، اهللا نع
ةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث مذنذ ظايعت       . سعلةرضة ظوقذص بئرعدذ ؤة ظذنع سعلةرضة يةتكىزعدذ            عنعث  بذ ظاي

تذر  ة ظوخشاش ذففارالر (: مةنعسعض ع آ ذآع،      !) ظ علةر؟ هالب ان آةلتىرمةيس ا ظعم قا اهللا غ علةر نئمعش س
دع،      دة ظال ن ظةه علةردعن حع دذ، اهللا س كة حاقعرع ان آةلتىرىش ارعثالرغا ظعم علةرنع صةرؤةردعض ةيغةمبةر س ص

   .)3()ظعمانغا ظالدعراثالر(ظةضةر ظعمان آةلتىرىشنع ظعرادة قعلساثالر 

                                                 
  . ـ ظايةت88سىرة شذظةرا ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع109سىرة بةقةرة ) 2(
  . ـ ظايةت8د سىرة هةدع) 3(
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ةت قعلعندع ة هةدعستة مذنداق رعؤاي ذ هةقت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر آىنع ساهابعلعرعدعن. ب : ص
ان   « . دعع دةص سور  »ظعحعدعن آعمنعث ظعمانعغا بةك هةيران قالعسعلةر؟            آعشعلةرنعث    سعلةر ظعمان ظئيتق

ذالر ا : ظ تعلةرنعث ظعمانعغ ةردع ،صةرعش اؤاب ب االم .  دةص ج ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث  «: ص ذالر ظأزلعرعنع ظ
ذن؟      ان ظئيتمعس ذ ظعم ا قانداقم دا تذرس ارعنعث يئنع دع»صةرؤةردعض اهابع.  دئ ةيغةمبةرلةرنعث : الرس ص

ا دع،ظعمانعغ االم.  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ايؤةهع«: ص عدعغان تذرس ة حىش اهابع ، صةيغةمبةرلةرض الر س
ذن؟ ان ظئيتمعس ذ ظعم دع»قانداقم ذالر.  دئ ث : ظ ا بعزنع داق بولس اظذن دع،ظعمانعمعزغ ةيغةمبةر .  دئ ص

ان ظئيتمايسعلةر؟«: ظةلةيهعسساالم  اراثالردا تذرسام سعلةر قانداقمذ ظعم ذالر.  دئدع»مةن سعلةرنعث ظ : ظ
 قذرظان ؤة  ،سعلةردعن آئيعن آئلعص   «:صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالر      . ظذنداق بولسا ظذالر آعملةر؟ دئدع    

  .  دئدع»مان ظئيتعدعغان آعشعلةردذر ظذنعثغا ظع،سعلعصئهةدعسلةرضة حعث ظ
 مةهكةم يئصعشعدعكةن، ظذ توغرا يولغا يئتةآلةنضةن بولعدذ) يةنع اهللا نعث دعنعغا(آعمكع اهللا غا 

ةؤةآكىل قعلعش، هعدايةت تئصعشتعكع حوث                   يةنع شذنعث بعلةن بعللة، اهللا تاظاالغا ظئسعلعش ؤة ظذنعثغا ت
تذر ذش . ظاساس راق بول ذقتعن يع ذر ظازغذنل دة تةييارلعقت ىن ظاالهع ةتكة   ، ظىح عش ؤة مةقس ع تئص وغرا يولن  ت

  . تعدذرعيئتعش ظىحىن آاتتا ؤاس
 * * * * * * *  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà)̈? $# ©! $# ¨,xm ÏµÏ?$s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θèÿsC ωÎ) ΝçFΡ r&uρ tβθßϑ Ï= ó¡–Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θßϑ ÅÁ tGôã $#uρ 

È≅ ö7 ut ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% § x s? 4 (#ρãä. øŒ$# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹ n= tæ øŒÎ) ÷Λ äΖ ä. [ !# y‰ôã r& y#©9 r' sù t ÷ t/ öΝ ä3Î/θè= è% 

Λ äós t7ô¹ r' sù ÿÏµÏF uΚ ÷èÏΖ Î/ $ZΡ üθ ÷z Î) ÷Λ äΖ ä.uρ 4’ n? tã $ xx© ;ο u øãm z ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Νä. x‹ s)Ρr' sù $ pκ ÷] ÏiΒ 3 y7Ï9 ẍ‹ x. ß Îi t6ãƒ ª! $# öΝ ä3s9 

Ïµ ÏG≈ tƒ# u ö/ ä3¯= yès9 tβρß‰ tG ÷κ sE ∩⊇⊃⊂∪  
اهللا غا اليعق رةؤعشتة تةقؤادارلعق قعلعثالر، صةقةت مذسذلمانلعق هالعتعثالر بعلةنال ! ظع مأمعنلةر

ذثالر ات بول ث ظاغامحعسعغا . 102ؤاص ةممعثالر اهللا نع ا(ه ث دعنعغ ةنع اهللا نع ةم يئصعشعثالر، ) ي مةهك
علضعرع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر ظعختعالص قعلعشقاندةك، دعندا ظعختعالص يةنع سعلةردعن ظ(ظايرعلماثالر 
اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ظةسلةثالر، ظأز ؤاقتعدا سعلةر ظأزظارا دىشمةن ظعدعثالر، ). قعلعشماثالر

زاخ حذقذرعنعث اهللا دعلعثالرنع بعرلةشتىردع، اهللا نعث نئمعتع بعلةن ظأزظارا قئرعنداش بولدذثالر، سعلةر دو
سعلةرنعث هعدايةت تئصعشعثالر . ظذنعثدعن قذتقذزدع) ظعسالم ظارقعلعق(ضعرؤعكعدة ظعدعثالر، اهللا سعلةرنع 

  .103اهللا ظايةتلعرعنع سعلةرضة شذنداق بايان قعلعدذ ظىحىن،
  اهللا تاظاالغا اليعق رةؤعشتة تةقؤادارلعق قعلعش دئضةن نئمة؟

 ةقؤا ق رةؤعشتة ت ا اليع ثالراهللا غ ةم،   دارلعق قعلع ع ظةبذهات دة ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي  ب
ا اليعق رةؤعشتة    : ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     اهللا غ

ذنتذص  تةقؤادارلعق قعلعش دئضةنلعك؛ اهللا تاظاالغا بويسذنذص، ظذنعثغا ظاسعي بولماسلعقنع، اهللا تاظاالنع ظ                
لةص تذرذش  اي ظةس ةن نئمةتلعرع ، اهللا تاظاالنعقالم ث بةرض عتعدذ دعننع نع آأرس ىآرع ظئيتعش اي ش .  تانم
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ةقؤادارلعق     ةبعر بةندة ظأزعنعث تعلعنع ساقلعمعغذح      : ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث   ا اليعق رةؤعشتة ت  اهللا غ
  .  دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع،قعاللمايدذ
 ةقةت مذسذلمانلعق ه ذثالر ص ات بول ةنال ؤاص ةنع سعلةر مذسذلمانلعق هالعتعثالر العتعثالر بعل  ي

ةن ظألىش  ىن تىبعل الم  ئثالر ظىح دا ظعس ثالر ساق ؤاقتع ث    دعنعنع ع، اهللا تاظاالنع اقالثالر، حىنك ع ياخشع س ن
بويعحة   شذ ظةمةلع  نع ظذ،بةندعلةرضة تذتقان يولع شذنعثدعن ظعبارةتكع، بةندة قانداق بعر ظةمةلدة ياشعسا         

دذ    دعن شذ بويعحة تذرغذزع اال  . ظألتىرعدذ ؤة نئمعنعث ظىستعدة ظألسة ظذنع قةبرع االدعن اهللا تاظ بعز اهللا تاظ
اناه       ،ياخشع آأرمةيدعغان ظةمةلعمعز بعلةن ظألتىرىلىص      شذ ظةمةل بعلةن قةبرعدعن تذرغذزذلذص قئلعشتعن ص

   .تعلةيمعز
ةنلعكع   داق دئض دنعث مذن ةد، مذجاهع ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع اؤاص  : نع رعؤاي ةبعنع ت علةر آ آعش

دع      ذرغان ظع ذما ظولت ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب اتتع، ظعبن ر     . قعلعؤات اش بع عغا ظوخش دا هاس ذنعث يئنع ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث         . نةرسة بار ظعدع   ةر «: ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ص اهللا ! ظع مأمعنل

 دئضةن عق قعلعثالر، صةقةت مذسذلمانلعق هالعتعثالر بعلةنال ؤاصات بولذثالرغا اليعق رةؤعشتة تةقؤادارل
ذص  ةتنع ظوق ةر  ،ظاي ايعتع        ( ظةض ةمع ناه دعغان، ت امعقع بولع دعغان ت علةرنعث يةي ةن آعش ا آعرض دوزاخق

ذر  اححعق، ص ذي عظ ايعتع بةتب ث م  ) قع ناه ةن دةرةخنع ذم دئض ة    ئزةقق ر تامح ا بع ىيعدعن زئمعنغ عنعث س ؤعس
ةمعصئت ع    ، آةتس ةن بوالتت اححعق قعلعؤةتك عنع ظ ةآلعكلعرعنعث هةممعس علةرنعث يئم دعكع آعش ذ زئمعن .  ظ

ظةضةر بعر تامحعسع شذ دةرعجعدة ظاححعق بولسا تاظامع زةققذم دةرعخعدعن بولغان دوزاختعكع آعشعلةرنعث           
  . ضةنلعكعنع سأزلةص بةردع دئ»هالع نئمة بولذص آئتةر؟

ةد، جابعر رةزعي ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذنعث مذن ةيغةمبةر ،ةلالهذ ظةنه ةن ص  م
ذرذن    ىن ب ىح آ تعن ظ ات بولذش االم ؤاص رعثالر  «: ظةلةيهعسس علةرنعث بع ةندة(س اال) ظألض  ياخشع نعاهللا تاظ

  .  دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم»قعلعص ظألسذن) ظىمعدياخشعلعقنع يةنع (ضذمان 
:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ،  

اال « دذاهللا تاظ داق دةي دةم :  مذن ة بةن ذمان  م ذ ض ةن ش ا، م ذماندا بولس داق ض ذق قان ن توغرذل
   .)1(»بويعحعدذرمةن

اهللا تاظاالنعث ظارغامحعسعغا حعث ظئسعلعشقا ؤة جاماظةتنع الزعم تذتذشقا بويرذغانلعقع 
  توغرعسعدا

 يةنع (مةهكةم يئصعشعثالر، ظايرعلماثالر ) يةنع اهللا نعث دعنعغا(هةممعثالر اهللا نعث ظاغامحعسعغا
 اهللا )رسعلةردعن ظعلضعرع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر ظعختعالص قعلعشقاندةك، دعندا ظعختعالص قعلعشماثال 

 ، بولعدذلعكاالنعث ؤةدعسعضة دئضةننعث مةنعسع، اهللا تاظتتعاي دئضةن ظ اهللا نعث ظاغامحعسعغا : تاظاالنعث
  . دئضةنلةرمذ بار
 دا (ظايرعلماثالر يةنع سعلةردعن ظعلضعرع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر ظعختعالص قعلعشقاندةك، دعن

ماثالر  تعالص قعلعش ةر   )ظعخ ذالرنع جاماظةتل ةنع ظ ح (ي ةنع آأص ذيرذدع ؤة   )علعكنعي قا ب م تذتذش ع الزع  ن
  .  ظعتصاقلعشعشقا بذيرذغان نذرغذنلعغان هةدعسلةر بار،لضىنحعلعكتعن توسذصبأ. بألضىنحعلعكتعن توستع

                                                 
ةن          بةندةم اهللا ضذناهعمنع آةحىرعؤئتعدذ دةص      ) 1( ذناهعنع آةحىرعم ذنعث ض ةن ظ ا، م ةمنع  تةؤ. ضذمان قعلس ذل  ب دذ قوب ا،  . قعلع ذمان قعلس عنع  دةص ض  تةؤبعس

 .قوبذل قعلعمةن
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لعم ام مذس داق ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب
جةزمةن اهللا تاظاال سعلةردعن ظىح نةرسعضة رازع بولعدذ ؤة ظىح نةرسعنعث        «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

علةردة  دذ  س ان آأرع عنع يام ادةت       . بولذش ةي ظعب ئرعك آةلتىرم عنع ش ر نةرس ا بع علةرنعث اهللا تاظاالغ س
لعكعثالر ؤة اهللا     ألىنىص آةتمةس عغا حعث ظئسعلعص ب ةممعثالرنعث اهللا تاظاالنعث ظارغامحعس قعلعشعثالر، ه

ة   ان آعشعض ة قعلغ عثالرغا ظعض علةرنعث ظعش اال س لعقعثالرغا(تاظ علةرنعث باش ةنع س ة) ي  يمعمعس
عثالر ذر ظعبارةتدعنبولذش عثالرنع             .ت داقمعش دئيعش داقمعش ـ ظذن علةرنعث مذن وق   ( س ع ي ةنع صايدعس ي

 ،ال سوظال سورعشعثالر ؤة مال ـ مىلىآنع ظورذنسعز يةرلةرضة ظعشلعتعص        وت ، )سأزلةرنع آأص قعلعشعثالر   
 . »زايا قعلعشعثالردعن ظعبارةت ظىح ظعشنع يامان آأرعدذ

ة بةرضةن نئمعتعنع ظةسلةثالر، ظأز ؤاقتعدا سعلةر ظأزظارا دىشمةن ظعدعثالر، اهللا اهللا نعث سعلةرض
بذ ظايةت ظةؤس ؤة خةزرةج  دعلعثالرنع بعرلةشتىردع، اهللا نعث نئمعتع بعلةن ظأزظارا قئرعنداش بولدذثالر

كةندذر   عدا حىش ع توغرعس اتتعق ظا     . قةبعلعس دا ق ذالرنعث ظارعلعقع ورذن ظ تعن ب الم آئلعش ار  ظعس ةر ب داؤةتل
ذص، عدا  بول ذالرنعث ظوتتذرعس ع    ظ ادعر بوالتت أص س ذرذش آ ةتتع    . ظ وزذلذص آئت ذزذنغا س ذرذش ظ ةم ظ اهللا . ه

تاظاال ظعسالمنع ظةؤةتكةندعن آئيعن ظذالرنعث ظعحعدعن ظعسالمنع قوبذل قعلغان آعشعلةر اهللا يولعدا دوست        
  . ندعاشالرغا ظايالبولذشعدعغان ؤة ياخشع ظعشالردا ياردةملعشعدعغان قئرعند

       ةر بعلةن آىحلةندىرعدذ اردعمع بعلةن ؤة مأمعنل اهللا مأمعنلةرنعث دعللعرعنع  . اهللا سئنع ظأزعنعث ي
ايلعقنع سةرص قعلعصمذ ظذالرنعث دعللعرعنع بعرلةشتىرةلمةيتتعث؛              . بعرلةشتىردع ىتىن ب سةن يةر يىزعدعكع ص

شىبهعسعزآع، اهللا غالعبتذر، هئكمةت    . نع ظعناق قعلدعظذالر) ظأزعنعث قذدرةت آامعلةسع بعلةن(لئكعن اهللا   
دذر ش قعلغذحع ةن ظع عرؤعكعدة   ))1بعل ذرعنعث ض ةن دوزاخ حذق ةؤةبع بعل ذرلذقع س ث آذص ذالر ظأزلعرعنع ظ

  .ظعدع، اهللا ظذالرنع ظعمانغا باشالش ظارقعلعق ظذنعثدعن قذتذلدذردع
ع   ةين ظذرذش ذلمانالرغا هىن االم مذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرنع  ص كةن غةنعمةتل ا حىش دا ظولجعغ

ع      ذالرنعث دعللعرعن دذرعؤئلعش ؤة ظ تعن قذتذل ذلمانالرنع دوزاخ ث مذس ع اهللا تاظاالنع عدعغان آىن بألىش
أتتع   لعتعص ظ ع ظةس ةن نئمعتعن ذالرغا بةرض ارةت ظ تعن ظعب االم اهللا . بعرلةشتذرذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ة     ع بويعح عتعص بئرعش ذنعثغا آأرس ث ظ ةرنع    تاظاالنع ذلمانالرغا غةنعمةتل ةن مذس دعن آعرض المغا يئثع ظعس
ةدبعرنع مذسذلمانالر     بذ  ظةسلعدة   .ص بةرضةن ظعدع  ىلأآأصرةك ب  ةدبعر بولذص، بذ ت  بولذصمذ ظةنسارعالر   ،بعر ت

دع      عحىش ان ظع ذص قالغ ا بول ازراق خاص االمدعن ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االم  . نةلمةي ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ة  ذالرغا خذتب دع ظ داق دئ أزلةص مذن ذرذهع «:  س ارعالر ض ع ظةنس علةر    ! ظ قاندا س ةن ظذحراش علةر بعل ةن س م

حعالثغذ ظعدعثالر،   ئسعلةر ح. ظازغذنلذقتا ظعدعثالر، اهللا تاظاال مةن ظارقعلعق سعلةرنع توغرا يولغا باشلعدع  
ارقعلعق سعلةرنع بعرلةشتىردع  اال مةن . اهللا مةن ظ ئقعر ظعدعثالر، اهللا تاظ اي سعلةر ص ارقعلعق سعلةرنع ب  ظ

دع دع»قعل دا     .  دئ أزعنع قعلغان ر س ةر بع االم ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر،ص ةيغةمبعرع  : ظ ذنعث ص  اهللا ؤة ظ
  .  دةيتتع،بعزضة هةممة نةرسعدعن ظىستىن ؤة قةدعرلعك

 * * * * * * *  

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر63 ـــــ 62سىرة ظةنفال ) 1(
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رنع سعلةرنعث ظاراثالردا خةيرلعك ظعشالرغا دةؤةت قعلعدعغان، ياخشع ظعشالرغا بذيرذص، يامان ظعشال

ةر . 104مةنظع قعلعدعغان بعر جاماظة بولسذن؛ ظةنة شذالر مةقسعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر  روشةن دةلعلل
) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر(آةلضةندعن آئيعن ظايرعلعص آئتعشكةن ؤة ظعختعالص قعلعشقان آعشعلةر 

بةزع يىزلةر ) يةنع قعيامةت آىنعدة(ة شذ آىند .105دةك بولماثالر، ظةنة شذالر حوث ظازابقا دذحار بولعدذ
ةر ) يةنع مأمعنلةرنعث يىزلعرع ( ةزع يىزل دذ، ب ذففارالرنعث يىزلعرع (ظاقعرع ةنع آ ىزع ) ي دذ، ي قارعيع

ا  دذآع (قارايغانالرغ تعلةر ظئيتع عر «) صةرعش ذ؟ آاص عر بولدذثالرم يعن آاص ثالردعن آئ ان ظئيتقعنع ظعم
دة . 106»ربولغانلعقعثالر ظىحىن ظازابنع تئتعثال  انالر اهللا نعث رةهمعتع ة (يىزع ظاقارغ ةنع جةننةتت ) ي

دذ،  ذالر ظذنعثدا  بولع ة (ظ ةنع جةننةتت دذ ) ي ذالرنع . 107مةثضى قالع دذر، ظ ذ اهللا نعث ظايةتلعرع ع (ب ظ
ظاسمانالر ؤة . 108ساثا راست ظوقذص بئرعمعز، اهللا جاهان ظةهلعضة زذلذم قعلعشنع خالعمايدذ!) مذهةممةد

ث زئم ةيظعلةر اهللا نع دعكع ش دعلعرع (عن ذقاتع ؤة بةن ع، مةخل ا ) مىلك الر اهللا غ ة ظعش دذر، هةمم
   109قايتذرذلعدذ

  اهللا تاظاالنعث دعنعغا دةؤةت قعلعش توغرعسعدا
 ان ذيرذص، يام الرغا ب ع ظعش دعغان، ياخش الرغا دةؤةت قعلع ةيرلعك ظعش اراثالردا خ علةرنعث ظ س

 زةههاك بذ   ظةنة شذالر مةقسعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر ؛ ر جاماظة بولسذن ظعشالرنع مةنظع قعلعدعغان بع 
ظذالر ساهابعالر، مذجاهعدالر ؤة ظالعمالرنعث ظعحعدعكع ظاالهعدة       : ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع   

  . بعر تىرآىم آعشعلةردذر
حعدعكع هةر بعر آعشعضة    بذ ظايةتنعث مةقسعتع اهللا تاظاالنعث دعنعغا دةؤةت قعلعش بذ ظىممةتنعث ظع   

عمذ   ةرز بولس عحة ص ذدرعتعنعث يئتعش ذنعث ق ىن    ،ظ ش ظىح ذ ظع علةر ب ىم آعش ر تىرآ دعن بع ذالرنعث ظعحع  ظ
  . ظاتلعنعص حعقسذن دئمةآحع

دذ   داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت ة،   «: ب ان ظعشنع آأرس ر آعشع يام سعلةردعن بع
ذن   ةن ظأزضةرتس ع بعل ذنع قول ةر . ظ ارقعلعق     ظةض ع ظ ة، تعل ع يةتمعس كة آىح ةن ظأزضةرتعش ع بعل قول

ارازعلعق بعلدىرسذن، آأثلعدة     ،شكة آىحع يةتمعسة عظةضةر تعلع ظارقعلعق ظأزضةرت   . ظأزضةرتسذن  آأثلعدة ن
  .»)ظاالمعتعدذر(نارازعلعق بعلدىرىش ظعماننعث ظةث ظاجعز ظعكةنلعكعنعث 
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مبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت   ظعمام ظةهمةد، هذزةيفة ظعبنع يامانعدعن صةيغة     
دذ ان زات    «: قعلع دة بولغ ذنعث ظعلعكع نعم ظ ث جئ علةر      اهللا مئنع ة س ةمكع، ظةلؤةتت ةن قةس امع بعل ث ن نع

انلعقتعن توس ياخشعلعققا  علةر ؤة يام علةرعبذيرذيس اثالر . (س داق قعلمعس دا  ) ظذن ة يئقعن اال سعلةرض اهللا تاظ
ازابنع ظةؤةتع ر ظ ذمكعن بع علةر اهللا تاظاال . شع م دعن س ا قعلظان ا دذظ ايعثالرنع   غ علةرنعث دذظ ذ س اثالر، ظ س
  . رعمعزىآةلتيةنة بذ مةزمذندا هةدعسلةر ناهايعتع آأصتذر، اهللا خالعسا باشقا ظورذنالردا .»ظعجابةت قعلمايدذ
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   توغرعسعداذشبألىنىص آئتعشتعن توس
 يةنع (ص آئتعشكةن ؤة ظعختعالص قعلعشقان آعشعلةر روشةن دةلعللةر آةلضةندعن آئيعن ظايرعلع

 يةنع اهللا تاظاال بذ ظىممةتنع ظعلضعرعكع ظىممةتلةرضة ظوخشاش              دةك بولماثالر ) يةهذدعيالر ؤة ناساراالر 
 اسلعق ، ظذالرنعث بألىنىص، ظعختعالص قعلعشعص، ياخشعلعققا بذيرذم         قا ظعضة قعلغان تذرذقلذق   ظوحذق صاآعت 

  .  ظوخشعشعص قئلعشعدعن توسعدذسماسلعقتةك ظةهؤالعغاوؤة يامانلعقتعن ت
دذ          ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةينعث مذن ع لوه دذلاله ظعبن ذظامعر ظاب ةد، ظةب ام ظةهم ز  : ظعم بع

 مذظاؤعية ظعبنع   مةآكعضة آةلضةن ؤاقتعمعزدا . هةج قعلغان ظعدذقبعرضة مذظاؤعية ظعبنع ظةبذسذفيان بعلةن   
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع بعزضة سأزلةص    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم،ظوقذص بولذص صئشعن نامعزعنع   سذفيان  
ةردع دع       «: ب ذرذهقا بألىن ع ض ةتمعش ظعكك دا ي ث دعنع ابالر ظأزلعرعنع ةهلع آعت ةن ظ ذ  . هةقعقةت عز ب شةآس

ةت   ع(ظىمم الم ظىممعت ةنع ظعس دذ) ي ذرذهقا بألىنع ىح ض ةتمعش ظ دا ي ات ظارع ر . ص دعكع بع ذالرنعث ظعحع ب
ظذ بعر ضذرذه بولسا ظعسالمنعث هةقعقعي يولعدا ماثغان       . رذهتعن باشقعسعنعث هةممعسع دوزاختا بولعدذ    ضذ

ذر دذ   . جاماظةتت علةر حعقع ىك آعش ر تىرل دعن بع ةتلعرعمنعث ظعحع ث ظىمم ذق  . مئنع ذددع يذقذمل ذالر خ ظ
ةل، ذ( آئس ةلش ان ت ) آئس عنعث ق ذققان آعش تو ي ىتىن ظذس ذر ؤة ص ة آةتكع عصثئسخانلعرعغعحة عم نعض
ألىنىش ظذ آعشعلةر       ،ظوخشاش مذظاؤعية ظعبنع سذفيان     . »عدذ شذنداق سئثعص آئت      ظارعسعغعمذ   هئلعقع ب

دع داق دئ ة مذن ذرذهع : يةن ةر ض ع ظةرةبل ثاهللا! ظ ةن قةسةمكع  نع امع بعل ةيغةمبعرعثالر  ، ن ةر سعلةر ص  ظةض
  .  دئدع،آعشعلةر ظذنع بةرصا قعلمايدذظئلعص آةلضةن دعننع بةرصا قعلمعساثالر، ظةلؤةتتة سعلةردعن باشقا 

  ظعتتعصاقلعق ؤة ظعتتعصاقسعزلعقنعث قعيامةت آىنعدعكع نةتعجعلعرع توغرعسعدا 
 ةزع ) يةنع مأمعنلةرنعث يىزلعرع (بةزع يىزلةر ) يةنع قعيامةت آىنعدة (شذ آىندة دذ، ب ظاقعرع
ع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ       بذ ظايةتنعث مةنعس   قارعيعدذ) يةنع آذففارالرنعث يىزلعرع (يىزلةر 

ةتخور       : ظةنهذما مذنداق دةيدذ  قعيامةت آىنع سىننةتكة ظةضعشعص ماثغان آعشعلةرنعث يىزلعرع ظاق، بعدظ
  . ؤة بألضىنحع آعشعلةرنعث يىزلعرع قارا بولعدذ

 ثالرمذ؟ظعمان ظئيتقعنعثالردعن آئيعن آاصعر بولدذ«) صةرعشتعلةر ظئيتعدذآع(يىزع قارايغانالرغا 
عقالردذر دئدع     : هةسةنبةسرع ازابنع تئتعثالر . بذالر مذناص انلعقعثالر ظىحىن ظ عر بولغ  بذ سىصةت   »آاص

  . تذرظومذمعيىزلىآهةممة آاصعرالغا 
 ة (يىزع ظاقارغانالر اهللا نعث رةهمعتعدة ذالر ظذنعثدا ) يةنع جةننةتت ة (بولعدذ،ظ ةنع جةننةتت ) ي

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذغالعبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    ظعمام تعرمعزع . مةثضى قالعدذ 
دذ ا  : قعلع عقنعث يوللعرعغ ة دةمةش عصظةبذظذمام أرىص   ظئس لعرعنع آ ادةم باش ذنلعغان ظ ذلغان نذرغ  ، قوي

ةنع  (ظةث يامان ظألىمدة ظألضةن آعشع ظاسماننعث ظاستعدا ظألضةن آعشع        . دوزاخنعث ظعتلعرعدذر ) بذالر( ي
ؤةتكةن  ى ظةث ياخشع ظألىمدة ظألضةن آعشع بذ خعل آعشعلةر ظألتىر          .)آع آأمىلمةي قالغان آعشعدذر   ظألى

ةرنعث يىزلعرع (بةزع يىزلةر ) يةنع قعيامةت آىنعدة(شذ آىندة  : دةص ظاندعن  ،آعشعدذر ) يةنع مأمعنل
ةر  ةزع يىزل دذ، ب رع (ظاقعرع ذففارالرنعث يىزلع ةنع آ دذ) ي ةتنع ظاقارعيع ةن ظاي ذدع  دئض ة ظوق . خعرغعح
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغانمعدعث؟ دئدع         : ظةبذغالعب ظةبذظذمامعضة  ظةضةر مةن   : ظذ . سةن ظذنع ص
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ة قئتعمغعحة سانعدع ـ             ـ ظذنع   اآع تأت قئتعم هةتتا يةتت اآع ظىح قئتعم ي بعر قئتعم ياآع ظعككع قئتعم ي
   . دئدع،ظاثلعمعغان بولسام سعلةرضة سأزلةص بةرمةيتتعم

 ساثا راست ظوقذص بئرعمعز !) ظع مذهةممةد(بذ اهللا نعث ظايةتلعرعدذر، ظذالرنع ، اهللا جاهان
دذ  نع خالعماي ذم قعلعش ة زذل ذم   ظةهلعض ذ زذل ةلكع، ظ تذر، ب ذحع ظةمةس ذم قعلغ ذالرغا زذل ذ ظ ةنع ظ  ي

 .عنع بعلضىحعدذر  حىنكع، ظذ هةممة ظعشقا آىحع يةتكىحعدذر، هةممة نةرس              .قعلمايدعغان ظادعل هاآعمدذر  
ذ ةن ظ ان ظعك ذنداق بولغ ذم قعلعش نعثش ة زذل ر آعشعض دعن بع ذقاتلعرع ظعحع داق عغا  مةخل ر هئحقان بع

  . تذغذلمايدذظئهتعياج 
 دذر، هةممة ظعشالر ) مىلكع، مةخلذقاتع ؤة بةندعلعرع(ظاسمانالر ؤة زئمعندعكع شةيظعلةر اهللا نعث

  .  هأآىم قعلغذحعدذرعحةةتتة خالعغعنظاخعرـ يةنع دذنيا  اهللا غا قايتذرذلعدذ
 * * * * * * *  

 öΝ çGΖ ä. u ö yz >π̈Β é& ôM y_Í ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρÞ ß∆ù' s? Å∃ρã ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθ yγ÷Ψ s? uρ Çtã Í x6Ζ ßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σ è? uρ 

«! $$Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ#u ã≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9 $# tβ% s3s9 # [ öyz Ν ßγ©9 4 ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ tβθãΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝèδ ã nYò2 r&uρ tβθà) Å¡≈ xø9 $# ∩⊇⊇⊃∪ 

s9 öΝ à2ρ•ÛØ tƒ HωÎ) ”]Œ r& ( βÎ) uρ öΝä.θè= ÏG≈ s) ãƒ ãΝä.θ—9 uθãƒ u‘$t/ôŠF{$# §ΝèO Ÿω šχρã |ÇΖãƒ ∩⊇⊇⊇∪ ôM t/ ÎàÑ ãΝ Îκ ö n= tã 

èπ©9 Ïe%! $# t ø r& $ tΒ (# ûθà É) èO ω Î) 5≅ ö6 ut ¿2 zÏiΒ «! $# 5≅ ö6xm uρ zÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# ρâ !$ t/uρ 5= ŸÒ tóÎ/ zÏiΒ «! $# ôM t/ Î àÑuρ ãΝÎκ ö n= tã 

èπ uΖs3 ó¡yϑ ø9$# 4 y7 Ï9 s̈Œ öΝ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θçΡ% x. tβρãà õ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# tβθè= çG ø) tƒuρ u !$uŠÎ; /Ρ F{$# Î ö tóÎ/ 9d,xm 4 y7 Ï9 s̈Œ $ yϑ Î/ (#θ|Á tã 

(#θçΡ% x.̈ρ tβρß‰tG ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪   

ىحىن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ياخشعلعققا سعلةر ظعنسانالر مةنصةظعتع ظ!) ظع مذهةممةد ظىممعتع(
ةهلع . 110بذيرذص يامانلعقتعن توسعدعغان اهللا غا ظعمان ظئيتعدعغان ظةث ياخشع ظىممةتسعلةر  ةر ظ ظةض

يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان (ظعمان ظئيتسا ) يةنع يةهذدعيالر، ناساراالر (آعتاب 
ىن )يضة ظعشةنسةعؤةه ذالر ظىح ة(، ظ ا ؤة ظاخعرةتت ع) دذني ة ياخشع بوالتت ذالرن. ظةلؤةتت دة ظ عث ظعحع

داق . 111نعث تولعسع صاسعقالردذر مأمعنلةرمذ بار، ظذالر  ازار بئرعشتعن باشقا هئحقان ظذالر سعلةرضة ظ
 زةخمةت يةتكىزةلمةيدذ؛ ظةضةر سعلةر بعلةن ظذرذشسا، سعلةرضة ظارقعسعنع قعلعص قاحعدذ، ظاندعن -زعيان 
ذالر دذ ظ اردةم بئرعلمةي عدة . غا ي ذلمانالرنعث هعمايعس ث ؤة مذس ذن اهللا نع ةردة بولمعس ذالرنعث قةي ظ

بذ . موهتاجلعققا حأمدع. بولغانلعرعدعن باشقعلعرع خارلعققا صئتعص قالدع، اهللا نعث غةزعصعضة ظذحرعدع
ةق  ةيغةمبةرلةرنع ناه انلعقلعرع ؤة ص ار قعلغ ةتلعرعنع ظعنك ث ظاي ذالرنعث اهللا نع ةنلعكلعرع ظ ظألتىرض

ةرمانعدعن حعقعص آةتكةنلعكلعرع ؤة اهللا نعث حةآلعمعسعدعن ظئشعص  ظىحىندذر، ظذالرنعث اهللا نعث ص
  .112آةتكةنلعكلعرع ظىحىندذر

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعنعث ظةث ياخشع ظىممةت ظعكةنلعكع ؤة ظذنعث 
  ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا
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ةد ظ اال مذهةمم ةؤةر   اهللا تاظ دعن خ ةت ظعكةنلعكع ع ظىمم ةث ياخش ث ظ االمنعث ظىممعتعنع ةلةيهعسس
دذ داق دةي رعص مذن ع(: بئ ةد ظىممعت ع مذهةمم ذرعغا !) ظ ىن ظوتت ةظعتع ظىح انالر مةنص علةر ظعنس س

ع  ةث ياخش دعغان ظ ان ظئيتع ا ظعم عدعغان اهللا غ انلعقتعن توس ذيرذص يام علعققا ب ان ياخش حعقعرعلغ
  .ظىممةتسعلةر
ام ب داق   ،ذخارعظعم دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذنعث ب ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ايدا يةتكىز  : دئض ةث ص ة ظ علةر آعشعلةرض علةرعس علةر  .دعغان آعش ع، س  حىنك
ةر بعل  المغا زةنجعرل دعن سةن بويذآعشعلةرنع ظعس ئلعص آأنلعرع ةندةك ظ علةرئرعض ع  . لعس ذنعثدةك ظعبن ش

ةس           ظا ع ظةن يظ ظعبن ةتا ؤة رةبع ة، ظ ةؤفعي، ظعكرعم ة ظ د، ظةتعي ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله بب
دذ    داق دةي دة مذن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ذ ب اي  : قاتارلعقالرم ةث ص ة ظ علةر آعشعلةرض دعغان س دا يةتكىزع

  . آعشعلةردذر
ز  ةد، تعرمع ام ظةهم ع ماجظعم ةيغةمبةر ظةلةي ةع ؤة ظعبن عدة ص دذنعث هةدعس داق دةي االم مذن : هعسس

ع ؤة اهللا تاظاال       « ةث ياخشعس ذالرنعث ظ علةر ظ علةر، س ةتنع تولذقلعغذحعدذرس ةتمعش ظىمم علةر ي ث س نع
دة  علةر نةزعرع ةث هأرمةتلعكراقعدذرس عز.»ظ ذ ظ، شةآس ذرذن ي   ب ةث ب علعقالرغا ظ ةت ياخش تعش ئىمم

ارقعل  عؤاس االم ظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ث ص عغا ظأزعنع تع، تعس ع(عق ظئرعش ةيغةمبةر ) حىنك ص
ةيغةمبةرلةرنعث ظةث هأرمةتلعكعدذر    ئنعث مةخلذقاتلعرعنعث ظةث ظظةلةيهعسساالم، اهللا تاظاال  اهللا . سعلع ؤة ص

ةؤةتتع             ا بعر شةرعظةت بعلةن ظ . تاظاال ظذنع ظعلضعرع ظأتكةن صةيغةمبةرلةرضة بةرمعضةن مذآكةممةل ؤة آاتت
ازراق       ظذنعث شةرعظعتعدة بولمعغان آعش    علةرنعث آأص ظةمةللعرعمذ ظذنعث شةرعظعتعدعكع آعشعنعث قعلغان ظ
  . ظةمعلعنعث ظورنعنع باسالمايدذ

داق      االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذتالعب رةزعيةلاله ع ظةب ةلع ظعبن ةد، ظ ام ظةهم ظعم
ةيغةمبةرلةردعن هئحقايسعسع       «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    غا بئرعلمعضةن نةرسعلةر     ماثا ظعلضعرعكع ص

دع  ةيغةمبعرع . »بئرعل ث ص ع اهللا تاظاالنع اهابعالر، ظ ة؟ د ! س علةر نئم ذ نةرس ورعدعظ ةيغةمبةر .ةص س  ص
ذ نةرسعلةر «: ظةلةيهعسساالم  ارةتكع، ظ ارقعلعق    شذنعثدعن ظعب آاصعرالرنعث دعللعرعغا قورقذنح سئلعش ظ

دع،      ذحع بئرعل ث ظاحق دع، زئمعنالرنع اردةم بئرعل ا ي اآعز      ماث ا ص راق ماث دعم، تذص ةد دةص ظاتال ةن ظةهم  م
  . دئدع»قعلعص بئرعلدع ؤة مئنعث ظىممعتعم ظىممةتلةرنعث ظةث ياخشعسع قعلعندع

: سةظعد ظعبنع مذسةييةب، ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         
كعل قعلغان بعر ضذرذه،     معث آعشعدعن تةش 70 مئنعث ظىممعتعمدعن«: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  

 ، دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم  »حعدعكع تذلذن ظاينعث نذرعدةك نذرلذق هالعتعدة جةننةتكة آعرعدذ       ئيىزلعرع آ 
 ؛هسةن ظةسةدع دئضةن آعشع ظذحعسعدعكع آعيعمنع آأتىرضةن هالعتعدة قوصذص       ئظذآكاشة ظعبنع م  شذ حاغدا   

ةيغةمبعرع   ث ص ع اهللا نع ث  ! ظ ذالر مئنع اث     نعث قاتارع ش ا قعلس ا دذظ ىن اهللا غ ذم ظىح دع ،دعن بولذش .  دئ
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع اهللا «: ص اث  ! ظ دعن قعلس ذالرنعث قاتارع ذنع ظ دع»ظ ارعالرنعث  .  دئ دعن ظةنس ظان

ةيغةمبعرع          ا ق اهللا مئنعثمذ ظذالرنعث قاتارعدعن بولذشذم ظىحىن       ! ظعحعدعن بعر آعشع قوصذص، ظع اهللا نعث ص
  .  دئدع»ظذآكاشة سةندعن حاققان حعقتع«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئدع، قعلساثدذظا

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممةتعنعث ظارتذقحعلعقعنع، ظذ ظىممةت اهللا تاظاالغا ظةث هأرمةتلعك            
ا         ر تىردعك          ـ ؤة دذني قا بع ةن باش ص آةلض ان قعلع ةنلعكعنع باي ةت ظعك ع ظىمم ةث ياخش اخعرةتتعكع ظ ع ظ
  هةدعسلةر
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ةنلعكعنع    داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ةد، ج ام ظةهم ظعم
ظىممعتعمدعن ماثا ظةضةشكةن آعشعنعث قعيامةت آىنع جةننةتكة          مئنعث  هةقعقةتةن مةن   «: رعؤايةت قعلعدذ 

ةر دةص ( بعلةن بعز   شذنعث . » بعرع بولذشعنع ظىمعد قعلعمةن   تعنتأت) آعرعدعغان آعشعلةرنعث ( ) اهللا ظةآب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم        تعننةتكة آعرعدعغان آعشعلةرنعث ظىح     مةن سعلةرنعث جةن    «: تةآبعر ظئيتتذق، ص

ةن د قعلعم عثالرنع ظىمع رع بولذش دع»بع ز .  دئ ةر(بع ذق) اهللا ظةآب ةآبعر ظئيتت ةيغةمبةر . دةص ت ص
االم  علةرنعث  «: ظةلةيهعسس ةن س دعغان (م ة آعرع علةرنعث جةننةتك د  )  آعش ذثالرنع ظىمع ع بولذش يئرعم

  .  دئدع»قعلعمةن
دذآع،    ةت قعلع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذلاله ظعبن لعم ظاب ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

ة ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزض أت«: ص دعغان آعشعلةرنعث ت ن بعرع بولذشعثالرغا عنسعلةر جةننةتكة آعرع
علةر؟ دع»رازع بولمامس ز .  دئ ةن بع ذنعث بعل ةر(ش ذق) اهللا ظةآب ةآبعر ظئيتت ةيغةمبةر . دةص ت دعن ص ظان

علةر؟  «: ظةلةيهعسساالم قا رازع بولمامس رع بولذش دعغان آعشعلةرنعث ظىحدةن بع ة آعرع  »سعلةر جةننةتك
ة       . دئدع ةر  (ظاندعن بعز يةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم        ) اهللا ظةآب ةآبعر ظئيتتذق، ص  هةقعقةتةن مةن،   «: دةص ت

   . دئدع»سعلةرنعث جةننةتكة آعرعدعغان آعشعلةرنعث تأتدةن بعرع بولذشعثالرنع ظىمعد قعلعمةن
داق   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن دذآع، ص ةت قعلع ذدعن رعؤاي دة رةزعيةلالهذ ظةنه ةد، بذرةي ام ظةهم ظعم

دع ةن سئ        «: دئ ذنعث سةآس دذ، ظ ةص بولع عرمة س ىز يعض ر ي علةر بع دعغان آعش ة آعرع ذ  جةننةتك ع ب ص
  . »ظىممةتتعن بولعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع    ة ظةبذهىرةير ،ظابدذرازاق   رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

دا آئلعمعز، جةننةتكعمذ      ) دذنياغا(بعز  «: رعؤايةت قعلعدذ  ظةث ظاخعرعدا آةلدذق، قعيامةت آىنع ظةث ظالدع
ئكعن بعزدعن ظع ذرذن آعرعمعز، ل دع،  باشقعالردعن ب اب بئرعل ذرذن آعت زدعن ب لضعرع ظأتكةن آعشعلةرضة بع

ظذالر ظعختعالص قعلعشعص قالغان   ) قذرظاندا اهللا تاظاال ظأز ظعرادعسع بعلةن(بعزضة ظذالردعن آئيعن بئرعلدع،     
دع،       ان ظع تعالص قعلعشعص قالغ دة ظعخ ة آىنع ذالر جىم لعدع، ظ ع باش ة بعزن ةس (هةقعقةتك ذلمان ظةم ) مذس

ة   علةر جىم ىحعدذر  آعش ة ظةضةشض دة بعزض ع    . آىنع ث ظةتعس ذ آىننع ع  (ظ ةنبة آىن ةنع ش ذدعيالر  ) ي يةه
  . »خرعستعظانالر ظىحىندذر) شةنبة آىنعآةييةنع (ظأضىنع . ظىحىندذر

ث    ع اهللا تاظاالنع عنعث مةنعس لةرنعث هةممعس ذ هةدعس ةن ب دة آةلض ة  تأؤةن ث مةنعسعض  ظايعتعنع
ع(: ظوخشاشتذر ةد ظىممعت ع مذهةمم عل!) ظ ان س ذرعغا حعقعرعلغ ىن ظوتت ةظعتع ظىح انالر مةنص ةر ظعنس

دعغان ظةث ياخشع ظىممةتسعلةر  ان ظئيتع ا ظعم انلعقتعن توسعدعغان اهللا غ  بذ  ياخشعلعققا بذيرذص يام
ع     ةن آعش ةن سىصةتلةنض ةتلةر بعل ذ سىص دعن ب ةتنعث ظعحع ة ؤة    ،ظىمم ذ مةدهعي ة مذش ةن بعلل ذالر بعل  ظ

   .ماختاشالرنعث ظعحعضة آعرعدذ
دذ    داق دةي ةتادة مذن ة ق ذ هةقت ذ    : ب ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ز ظأم دة  بع ر هةج نعث بع

سعلةر ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىحىن !) ظع مذهةممةد ظىممعتع (: ؤاتقانلعقعنع آأرىص اآعشعلةرنعث ظالدعر 
ن آعمكع ظأزعنعث بذ دئضةن ظايةتنع ظوقذغانلعقع، ظاندع ظةث ياخشع ظىممةتسعلةر ظوتتذرعغا حعقعرعلغان

ادا قعلسذن                ة بولغان شةرتعنع ظ ظىممةتتعن بولغانلعقع ظىحىن خذرسةن بولسا، ظذ اهللا تاظاالنعث بذ ظىممةتت
   .عنع ظاثلعدذقدئضةنلعك

اص   ا ظوخش ةهلع آعتابالرغ ةن ظ اال ظةيعبلعض ة اهللا تاظ ةن سىصةتلةنمعس ةتلةر بعل ذ سىص ع ب ر آعش بع
 ـ  ظذالر ظأزلعرع قعلغان يامان ظعشالردعن بعر :  مذنداق دئدع)تابنع ظةيعبلةصظةهلع آع(قالعدذ، اهللا تاظاال 
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مايتتع ع توس ابنع      ))1بعرعن ةهلع آعت ذص ظ اص بول ةن ماخت ةتلةر بعل ذ سىص ةتنع ب ذ ظىمم اال ب ذثا اهللا تاظ  ش
دذ  كةظةيعبلةش  اب :  باشالص مذنداق دةي ةهلع آعت ةر ظ ةنع يةهذدعيالر، ناساراالر (ظةض ان ظئ ) ي يتسا ظعم

) دذنيا ؤة ظاخعرةتتة(، ظذالر ظىحىن )يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان ؤةهيضة ظعشةنسة(
 يةنع ظذالرنعث ظذالرنعث ظعحعدة مأمعنلةرمذ بار، ظذالر نعث تولعسع صاسعقالردذر. ظةلؤةتتة ياخشع بوالتتع

زلعرعضة حىشىرىلضةن آعتابالرغا ظعشعنعدعغانالر    ظعحعدة اهللا تاظاالغا، سعلةرضة حىشىرىلضةن قذرظانغا ؤة ظأ      
  . لعق ظعحعدعدذريظذالرنعث آأص قعسمع ظازغذنلذق، آذصذرلذق، صاسعقلعق ؤة ظاسع. ظازدذر

مذسذلمانالرنعث ظةهلع آعتاب ظىستعدعن غةلعبة قعلعدعغانلعقعغا بئرعلضةن خذش بئشارةت 
  توغرعسعدا 

ةهلع آع  ة، ظ أمعن بةندعلعرعض اال م دعغانلعقعنع  اهللا تاظ ة قعلع تعدعن غةلعب عرلعرعنعث ظىس اب آاص ت
دذ    داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ ان : خ داق زعي قا هئحقان تعن باش ازار بئرعش ة ظ ذالر سعلةرض ةت -ظ  زةخم

يةتكىزةلمةيدذ؛ ظةضةر سعلةر بعلةن ظذرذشسا، سعلةرضة ظارقعسعنع قعلعص قاحعدذ، ظاندعن ظذالرغا ياردةم 
ةردعكع      هةقعقةتةن اهللا تاظاال   ، بولدع ، شذنعثدةك ظةمةلعيةتتة. بئرعلمةيدذ ةر آىنع خةيب  يةهذدعيالرنع   خةيب

اش ظة   دع ؤة ب ذنعثدةك . كىزدعضخارلع ذقا،   ،ش ذدعيالردعن بةنذقةين دعكع يةه عرع مةدعنع ذالردعن ظعلض  ظ
ةزعر ؤة بةنذق ةبعلذبةنذن اش ظةعرةيزة ق ذدعيلعرعنع ب عكع شذنعثدةك ساهابعالر شامد. زدعىكضلعرعنعث يةه

دع         ىلىك تارتعؤال أآىمرانلعقعنع مةثض امنعث ه ذالردعن ش دع ؤة ظ ار قعل تعظانالرنع تارم ا  . خرعس ظعس
ىص   االم حىش تعظاننعث(ظةلةيهعسس ان آر ) خرعس ع بولغ ق  ئبةلضعس ذندذرذص، حوش تنع س ألتىرىص، عس نع ظ

االم     ةد ظةلةيهعسس اي ؤة مذهةمم ذل قعلم عنع قوب المدعن باشقعس ار قعلعص ظعس ةنع بعك ةرعظعتع جعزي نعث ش
  . بعلةن هأآىم قعلغذحعلعك ظعسالم ضذرذهع شامدا مةثضىلىك بولعدذ

 ظذالرنعث قةيةردة بولمعسذن اهللا نعث ؤة مذسذلمانالرنعث هعمايعسعدة بولغانلعرعدعن باشقعلعرع
دع  ئتعص قال ا ص ذالرغا    خارلعقق اال ظ ذن، اهللا تاظ ةردة بولس ذالر قةي ةنع ظ ارلعق ؤ  ي دعغان خ ة  قذتذاللماي

ىتىؤةتتعئظ ة تألةشنع ؤة ظعسالم    . زعلعشنع ص ئلعص جعزي دا ق أز دعنع دعن ظ ةهلع آعتابالرنعث ظعحع ئكعن ظ ل
ةرةص                 اآع ظةهدة تىزىشكةندة ؤة ظةسعرلعرعنع بعر ت دعنعنعث هأآىملعرعنع يىرضىزىشنع قوبذل قعلغانالر، ي

ةر خارلعق ؤة ظ   صعلعكئغاندا، مذسذلمانالردعن بعرعنعث آ     قعل  زعلعش صىتىلضةنلةرنعث سعرتعدا  ئ عضة ظأتكةنل
دذ دذ     . قالع عل بوالالي ا آعص ةهلع آعتابق ذ، ظ ذلمان قذلم ةن، مذس ة ظاساس ر رعؤايعتعض ث بع ع . ظالعمالرنع ظعبن

دذ         ةنع اهللا تاظاال   «: ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما اهللا تاظاالنعث بذ ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دةي ي
دع    ان ظةه علةردعن بولغ دذ  ؤة آعش ةنلعك بولع ةن دئض دع»بعل اك،           .  دئ ةتا، زةهه ة، ظ د ـ ظعكرعم مذجاهع

  .هةسةن، قةتادة، سذددع ؤة رةبعيظة ظعبنع ظةنةس قاتارلعقالرمذ شذنعثغا ظوخشاش دئدع
 موهتاجلعققا حأمدع ،اهللا نعث غةزعصعضة ظذحرعدع ظذالرنعث شذنداق . ، ظذالر شذنعثغا هةقلعقتذر

ىتىلىص آةتكةندذر     ةرعظةتبولذشع تةقدعردة ؤة ش    ذالرنعث : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع     .  هأآمعدة ص ذ ظ ب
، يةنع اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ؤة صةيغةمبةرلةرنع ناهةق ظألتىرضةنلعكلعرع ظىحىندذر

ةؤةب      ان س ئلعص بارغ قا ظ ذنداق بولذش ذالرنع مذش ذالرنعث(ظ اؤذزحعلعق   ) ظ ع، تاج وث تذتذش أزعنع ح  ؤة ظ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع79سىرة ماظعدة ) 1(
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اقع ذالرنعث ظ ةن ظ ذنعث بعل عدذر، ش ةت قعلعش ا تذتعؤهةس ث خارلعقعغ ارلعق ؤة عشعتع ظاخعرةتنع دعغان خ
  . لعق بولدعموهتاج
 عص عدعن ظئش ث حةآلعمعس ةنلعكلعرع ؤة اهللا نع ص آةتك ةرمانعدعن حعقع ث ص ذالرنعث اهللا نع ظ

ةيغةمبةرلةرنع     ، يةنع ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرع آةتكةنلعكلعرع ظىحىندذر  ضة آاصعر بولغانلعقع، ص
ةنلعكع لعرعنع     ،ظألتىرض ةن ظعش ث حةآلعض انلعقع، اهللا تاظاالنع عيلعق قعلغ ذيرذقلعرعغا ظاس ث ب  اهللا تاظاالنع

ث شةر  انلعقع ؤة اهللا تاظاالنع ةؤةبعدعندذرعقعلغ انلعقع س اؤذز قعلغ ة تاج دعن . ظعتعض ع ظذنعث اهللا بعزن
   !ساقلعسذن

 * * * * * * *  
 * (#θÝ¡øŠ s9 [ !# uθy™ 3 ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $# ×π̈Β é& ×π yϑ Í←!$ s% tβθè=÷G tƒ ÏM≈ tƒ# u «!$# u !$tΡ# u È≅ ø‹ ©9$# öΝèδ uρ tβρß‰àf ó¡o„ 

∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Í ½z Fψ $# šχρã ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9$$Î/ tβ öθyγ ÷Ψ tƒuρ Çtã Í s3Ψ ßϑ ø9 $# šχθãã Í≈ |¡ç„ uρ ’ Îû 

ÏN ü ö y‚ø9 $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ zÏΒ tÅs Ï=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ $tΒ uρ (#θè= yèø tƒ ôÏΒ 9 ö yz n= sù çνρã x ò6ãƒ 3 ª! $# uρ 7ΟŠ Ï= tæ šÉ) −Fßϑ ø9 $$Î/ 

∩⊇⊇∈∪ ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã x x. s9 z É_øóè? öΝßγ ÷Ψ tã öΝ ßγä9 üθ øΒ r& Iω uρ Νèδ ß‰≈s9 ÷ρ r& z ÏiΒ «! $# $ Z↔ ø‹x© ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ut õ¾r& 

Í‘$̈Ψ9 $# 4 öΝèδ $ pκÏù tβρà$ Í#≈ yz ∩⊇⊇∉∪ ã≅ sVtΒ $ tΒ tβθà) ÏΖãƒ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ Ïο 4θ uŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# È≅ sV yϑ Ÿ2 8xƒÍ‘ $ pκ Ïù ;ÅÀ 

ôM t/$|¹ r& y^ öxm 5Θöθs% (# ûθßϑ n= sß öΝ ßγ |¡àΡr& çµ ÷G x6n= ÷δ r' sù 4 $tΒ uρ ãΝßγ yϑ n= sß ª!$# ôÅ3≈ s9 uρ öΝ ßγ|¡ àΡr& tβθßϑ Ï= øà tƒ ∩⊇⊇∠∪  
ابتعن  ةهلع آعت ةنع يةهذدعيالر، ناساراالردعن (ظذالر بعر خعل ظةمةس، ظ آئحعلعرع اهللا نعث ) ي

ظذالر اهللا  .113رظايةتلعرعنع تعالؤةت قعلعص تذرعدعغان ؤة سةجدة قعلعص تذرعدعغان بعر جاماظة آعشعلةر با
ان ظعشال  دذ، يام الرغا بذيرذي عنعدذ، ياخشع ظعش ة ظعش اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ ةيرلعك غ عدذ، خ ردعن توس

ظذالر هةرقانداق ياخشعلعقنع قعلسذن، ظذ . 114ظعشالرنع قعلعشقا ظالدعرايدذ؛ ظةنة شذالر ياخشعالردعندذر
شىبهعسعزآع، آاصعرالرنعث ماللعرع، بالعلعرع اهللا . 115بعكار آةتمةيدذ اهللا تةقؤادارالرنع ظوبدان بعلعدذ

ئح نةرسع  عز ه دا هةرض ازابع ظالدع ث ظ ى نع ا مةثض دذر، دوزاخت ذالر دوزاخ ظةهلع دذ؛ ظ ة دال بواللماي ض
بةرضةن سةدعقعلعرع ظأزلعرعضة زذلذم قعلغان بعر قةؤمنعث ) رعيا قعلعص(ظذالرنعث بذ دذنيادا . 116قالعدذ

ظعضعلعرعنعث ضذناهع تىصةيلعدعن (زعراظعتعضة تئضعص ظذنع نابذت قعلعؤةتكةن سوغذق شامالغا ظوخشايدذ 
ظذالرغا اهللا ). عنغان بذ زعراظةتكة ظوخشاش، اهللا ظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرعنع بةربات قعلعدذ نابذت قعل 

  .117زذلذم قعلمعدع ؤة لئكعن ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع
  ظةهلع آعتاب ظعحعدعن مذسذلمان بولغان آعشعنعث ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا

بنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع       مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ؤة باشقعالر ظع    
دذ ةت قعلع ع    «: رعؤاي د، سةظلةبة ظعبن ع ظذبةي ع ساالم، ظةسةد ظعبن دذلاله ظعبن ةر، ظاب ذ ظايةتل ةن ب هةقعقةت

ةن آعشعلةر    ان آةلتىرض دعن ظعم اب ظالعملعرع ةهلع آعت سةظية، ظذسةيد ظعبنع سةظية ؤة ظذنعثدعن باشقا ظ
عدا حىش  ةن      . تعتوغرعس علةر بعل ةن آعش ةيعبلعنعص ظأتك عرع ظ دعن ظعلض ث ظعحع ةهلع آعتابالرنع ةنع ظ ي
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اراؤةر ظةمةس       ر خعل : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع    . ظذالرنعث ظعحعدعكع مذسذلمان بولغانالر ب ذالر بع ظ
ار  مأمعنلةرمذ ؤة زاة، يةنع ظذالرنعث هةممعسع باراؤةر ظةمةس، بةلكع، ظذالرنعث ظعحعد ظةمةس . لعمالرمذ ب

آئحعلعرع اهللا ) يةنع يةهذدعيالر، ناساراالردعن(ظةهلع آعتابتعن : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
يةنع  نعث ظايةتلعرعنع تعالؤةت قعلعص تذرعدعغان ؤة سةجدة قعلعص تذرعدعغان بعر جاماظة آعشعلةر بار

ذيرذقع بعل      ث ب دة اهللا تاظاالنع ث ظعحع ةهلع آعتابنع ذنعدعغان،   ظ ة بويس دعغان، شةرعظعتعض ةن ماثع
عدعغان ة ظةضعش دعغان    ئ آ،صةيغةمبعرعض ذرظان ظوقذي دا ق دعغان، نامازلعرع امعزع ظوقذي ذد ن رع تةهةجج حعلع

ار  علةرمذ ب دذ    . آعش داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ان      : اهللا تاظ ا ظعم ةن اهللا غ عدا هةقعقةت اب ظارعس ةهلع آعت ظ
ا   آةلتىرعدعغان، سعلةرضة نازعل     ةنع قذرظانغا  (بولغان آعتابق ا     )ي ةنع (، ظأزلعرعضة نازعل بولغان آعتابق ي

  . )1(ظعشعنعدعغانالر بار؛ ظذالر اهللا دعن قورقعدذ) تةؤراتقا ؤة ظعنجعلغا
 دذ ةلكع، اهللا ظذالرغا تولذق مذآاصات       ظذالر هةرقانداق ياخشعلعقنع قعلسذن، ظذ بعكار آةتمةي  ب
ادعتع مةخصعي       ظوبدان بعلعدذهللا تةقؤادارالرنعا. بئرعدذ  يةنع هةر قانداق آعشعنعث قعلغان ظةمةل ـ ظعب

  . بولمايدذ ؤة ياخشعلعق قعلغان آعشعنعث ظةجرع بعكار آةتمةيدذ
دذ        داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ عرلعرعدعن خ رعكالرنعث آاص اال مذش دعن اهللا تاظ عزآع، : ظان شىبهعس

 يةنع اهللا بواللمايدذ ابع ظالدعدا هةرضعز هئح نةرسعضة دالآاصعرالرنعث ماللعرع، بالعلعرع اهللا نعث ظاز
العلعرع           تاظاال آاصعرالرنع ظازابلعماقحع بولغاندا، اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن ظذالرنعث مال ـ مىلىآلعرع ؤة ب

  . ظذالر دوزاخ ظةهلعدذر، دوزاختا مةثضى قالعدذ. قذتذلدذرالمايدذ
  عسعداآاصعرالرنعث قعلغان سةدعقعسع توغر

دذ  ع هةققعدةاهللا آاصعرالرنعث قعلغان سةدعقعس  ادا :  معسال آةلتىرىص مذنداق دةي ذ دذني ذالرنعث ب ظ
بةرضةن سةدعقعلعرع ظأزلعرعضة زذلذم قعلغان بعر قةؤمنعث زعراظعتعضة تئضعص ظذنع نابذت ) رعيا قعلعص(

  . قعلعؤةتكةن سوغذق شامالغا ظوخشايدذ
ةتتعكع    ذ ظاي ةتا ب ام «ظ وغذق ش ع  » الس أزنعث مةنعس ةن س ةن  : دئض دىر دئض ىك ؤة مأل  لعكظىشش

  .  دئدع، بولعدذلعكآأيدىرعدعغان ظوت دئضةن: ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة مذجاهعد.  دئدع،بولعدذ
اتتعق   . بذ، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث بذرذن دئضةن سأزع بعلةن ظوخشاشتذر                 حىنكع، ق

ام   وغذق ش ةت ؤة م   ال، خذسذس دىر زعراظ ةن مأل ةندةك      ئس وت آأيدىرض عنع ظ ر نةرس ذددع بع ةرنع خ ؤعل
دذ  ة    . آأيدىرعؤئتع ة حىشس ان زعراظةتلةرض از قالغ قعلع ظ وت صعش اآع ظ امال ي وغذق ش اتتعق س ةنع ق ي

ةتنعث ظعضعسع     .  ظذنعث مئؤعسعنع ياآع دئنعنع تأآىؤئتعدذ ،زعراظةتلةرنع ؤةيران قعلعص   شذنعث بعلةن زعراظ
ايرعلعص قالعدذموهتاج ظةث هوسذلغا ا ظذنعثدعن ظ اص خذددع.  بولغان ؤاقعتت ةتنعث مئؤعسع يوق ذ زعراظ  ب

وق                   اؤابعنع ي ث س ةل ـ ظعبادةتلعرعنع ان ظةم ادا قعلغ ذ دذني عرالرنعث ب اش، اهللا آاص ة ظوخش آةتكعنعض
دذ  ئلع        . قعلعؤئتع ارقعلعق ظ علةر ظ قاتمايدعغان نةرس ةرنع ظةس ع ظةمةلل ذالر ياخش ذنعثدةك ظ اردع  ش ص ب

ظذالرغا اهللا زذلذم قعلمعدع ؤة لئكعن ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع.   
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع199ال ظعمران سىرة ظ) 1(
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سعرداش قعلعؤالماثالر، ظذالر سعلةرضة ) يةنع مذناصعقالرنع(ظأزةثالردعن بولمعغانالرنع ! ظع مأمعنلةر

دذ  ارزذ . بذزغذنحعلعق قعلعشتا بوشاثلعق قعلعص قالماي ذالر سعلةرنعث مذشةققةتتة قئلعشعثالرنع ظ ظ
ذالرنعث  دذ، ظ ذرغان قعلع دا يوش ذالرنعث دعللعرع دذ، ظ ذص تذرع ذم بول دعن مةل مةنلعكع ظئغعزلعرع دىش

شىبهعسعزآع، ظةضةر حىشعنعدعغان بولساثالر، سعلةرضة نذرغذن ظايةتلةرنع . دىشمةنلعكع تئخعمذ حوثدذر
 سعلةر ظذالرنع دوست تذتعسعلةر، ظذالر سعلةرنع دوست!) ظع مأمعنلةر جاماظةسع(. 118قبايان قعلدذ
دذ  دذ (تذتماي ذرذن تذتع مةنلعكعنع يوش ان دىش ة بولغ علةر )سعلةرض اماؤع(، س ة س ا ) هةمم آعتابق

، ظذالر سعلةر بعلةن ظذحراشقاندا، ظعمان )شذنداق تذرذقلذق ظذالر سعلةرنع ظأح آأرعدذ(ظعشعنعسعلةر 
اقلعرعنع . ظئيتتذق، دةيدذ  ظع . ( حعشلةيدذ ظأزلعرع يالغذز قالغاندا سعلةرضة بولغان ظاححعقعدعن بارم

يةنع اهللا ظألضعنعثالرغا قةدةر ظاححعقعثالرنع ! (ظاححعقعثالر بعلةن ظألىثالر«ظئيتقعنكع، !) مذهةممةد
ذن  ىحعدذر »!)داؤامالشتذرس ع بعلض ةن دعلالردعكعن ة . 119 اهللا هةقعقةت ةر سعلةرض ةثحعلعك، (ظةض آ

ارلعق  رةر ياخشعلعق يةتسة، ) مولحعلعق، نذسرةت، غةنعمةت قات ةر بع دذ؛ ظةض ذالر بذنعثدعن قايغذرع  ظ
بعرةر يامانلعق يةتسة، ظذالر بذنعثدعن ) ظئغعرحعلعق، قةهةتحعلعك ؤة مةغلذبعيةت قاتارلعق(سعلةرضة 

هةرعكعتعثالردا اهللا  أزىثالردا،س (سةؤر قعلساثالر ؤة) ظذالرنعث ظةزعيعتعضة( ظةضةر سعلةر .خذشال بولعدذ
اهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع . سع سعلةرضة قعلحة زعيان يةتكىزةلمةيدذقورقساثالر، ظذالرنعث هعيلع) دعن

  .120هةقعقةتةن تولذق بعلضىحعدذر
   توغرعسعدا عمأمعنلةرنعث مأمعنلةردعن باشقعنع سعرداش تذتماسلعق

اال  ة (اهللا تاظ ذ ظايةتت عقالر   ) ب تعن توستع،مذناص عرداش تذتذش عقالرنع س دعلعرعنع مذناص أمعن بةن م
دذ مأمعنلةر ذنحعلعق قعلعشتعن بذشاثلعق قعلماي ة بذزغ ىتىن   . ض ىتىن آىحع ؤة ص ذالر ظأزلعرعنعث ص ةنع ظ ي

ع ظعش             ة ـ معكعرلعرعن ش   هعيل علعق قعلع ة قارش ئلعص سعلةرض عدذ قا س كة تعرعش .  ؤة زةرةر يةتكىزىش
يةنع (نالرنع ظأزةثالردعن بولمعغانع ظارزذ قعلعدذ عمأمعنلةرنعث قعيعنحعلعقتا ؤة جاصا مذشةققةتتة قئلعش

  .  يةنع باشقا دعندعكعلةرنع سعرداش قعلعؤالماثالرسعرداش قعلعؤالماثالر) مذناصعقالرنع
ذخارع، نةسةظع ؤة باشقعالر ظةبذسةظع  ام ب ذدعن ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث د رةزعيةلالهذ ظةنه ص

ة قويذص قويغان هةر بعر ظورذن     اهللا ظةؤةتكةن هةر بعر صةيغةمبةر ؤ     «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   
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ذنعثغا   دذ ؤة ظ علعققا بذيرذي ذنع ياخش عرداش ظ ر س دذ، بع عرداش بولع ع س ىن ظعكك ار ظىح باس
ة. (دذرعغبةتلةندىرع ذنع يام ) يةن عرداش ظ ر س ذنعثغا قعز بع دذ ؤة ظ ا بذيرذي دذانلعقق ا . عقتذرع يامانلعقق

ان آ      اقلعنعص قالغ دعن س نعث يامانلعقع دعغان سعرداش ع  بذيرذي ذنع  (عش ة ظ ان   ) هةقعقةتت اقالص قالغ اهللا س
  . »آعشعدذر

تتاب ةظأمةر ظعبنع خ   : ذدعدةهقانةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل    ذهاتعم، ظعبنع ظةب  ذظعبنع ظةب 
ذغا  ذ ظةنه رع رةزعيةلاله ذنع ظأزةث      :بع ةن ظ ةن، س ار ظعك اال ب ر آاتعب ب ةرلعك بع ةن ي رة دئض ةهع ب ض  آاتع

دذ؟  اث بولمام ةندة، دئقعلعؤالس داق ض ذ، ظذن ام ظ ان بعر  قعلس ةردعن بولمعغ ع مأمعنل عرداشن ان  س  قعلعؤالغ
  .دئدعبولعمةن، 

ظذالرنعث   )دعغانع لعشعدعن قورق ئعص قعتع دىشمةنلةرضة ي ( ظةسةردة مذسذلمانالرنعث  ظايةت بعلةن بذ     
ةردة آاتعصلعق    ؤة سعرلعرعنع  ظعحكع ظعشلعرعنع    ) ظعشالر ظىحىن ؤة ظذنعثدعن باشقا   (بعلعص قالعدعغان ي

ع  اردذر  زعممعالرن اآعت ب ة ص نعث دذرذس ظةمةسلعكعض داق د  . ظعشلعتعش اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح دذش : ةي
دذ ص قالماي اثلعق قعلع تا بوش ذنحعلعق قعلعش ة بذزغ ذالر سعلةرض ةققةتتة ،ظ علةرنعث مذش ذالر س  ظ

رنعث دىشمةنلعكع ظئغعزلعرعدعن مةلذم ظذال:  ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدعقئلعشعثالرنع ظارزذ قعلعدذ
ة مذسذلمانالرغا ةنع ظعسالم ؤي ربولذص تذرعدذ، ظذالرنعث دعللعرعدا يوشذرغان دىشمةنلعكع تئخعمذ حوثدذ

دا ؤة    ) تقاندااظذالر سأزلةؤ  (مةنلعك ؤة ظاداؤةت ظأحشذرغان  وي دعللعرعدا دعققةتسعزلعكتعن ظذالرنعث تعللعرع
ذص  كارا بول دة ظاش دذيىزلعرع ذ. قالع ةقعللعق آعشع، ب ىن  ظ عي  ظىح ةسمةخص داق  .ظةم اال مذن ذثا اهللا تاظ  ش

  . ظةضةر حىشعنعدعغان بولساثالر، سعلةرضة نذرغذن ظايةتلةرنع بايان قعلدذق :دةيدذ
 دذ !) ظع مأمعنلةر جاماظةسع ذالر سعلةرنع دوست تذتماي  سعلةر ظذالرنع دوست تذتعسعلةر، ظ
ةنع ةر ،ي ع مأمعنل ا   مذنا! ظ كارا قعلغ ة ظاش عقالرنعث سعلةرض ذالرنع دوست تذت  ص ىن ظ انع ظىح علةر، عن ظعم س

  .هالبذآع ظذالر ظعحعدعمذ ؤة تئشعدعمذ سعلةرنع دوست تذتمايدذ
 شذنداق تذرذقلذق ظذالر سعلةرنع ظأح آأرعدذ(آعتابقا ظعشعنعسعلةر ) هةممة ساماؤع(سعلةر( 

ة     ا ش ةن آعتابق اال حىشىرض علةر اهللا تاظ ةنع س علةري دذ  . ك قعلمايس ةك قعلع ذالر ش ع   . ظ ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
ةت   ذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةد ظعبنع ظعسهاق، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه هةققعدة مذهةمم

دذقعل ةنع «: ع علةر(ي عرع   ) س دعن ظعلض ا ؤة ظذنعث ذالرنعث آعتابعغ ا، ظ ةرنعث آعتابعغ كةنظأزةثل  حىش
ا  ان ظئي(آعتابالرغ علةرظعم ا   ،)تعس علةرنعث آعتابعثالرغ ذالر س دذ  ظ ان ظئيتماي لعدة. (ظعم علةرنعث ) ظةس س

   .ثالر هةقلعقتذرىظذالرنع يامان آأرىش
ظأزلعرع يالغذز قالغاندا سعلةرضة بولغان . ظذالر سعلةر بعلةن ظذحراشقاندا، ظعمان ظئيتتذق، دةيدذ

لةيدذ  اقلعرعنع حعش دعن بارم عقالرنعث ه ظاححعقع ذ مذناص ذالر.دذرالع ب اال  ، ظ ذز اهللا تاظ أزلعرع يالغ ظ
قع  دئضةن ظايعتعدة بايان قعلغاندةك سعرتقالغاندا سعلةرضة بولغان ظاححعقعدعن بارماقلعرعنع حعشلةيدذ

ة بولسا ظذالر    علة ظةم، لئكعن.آأرىنىشتة مأمعنلةرضة ظعمان ظئيتقان آعشعلةردةك آأرىنىشكة تعرعشعدذ     يةتت
  . ذرمأمعنلةرنعث دىشمعنعد

) ةد ألىثالر «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةمم ةن ظ اححعقعثالر بعل ةدةر ! (ظ ةنع اهللا ظألضعنعثالرغا ق ي
سعلةر مأمعنلةرضة    يةنع  اهللا هةقعقةتةن دعلالردعكعنع بعلضىحعدذر»!)ظاححعقعثالرنع داؤامالشتذرسذن

هللا تاظاال ظأزعنعث نئمعتعنع      ا )سعلةر (بعلةن  عقلعنعشعثالر  ح ظاح ،قانحعلعك هةسةت قعلعص ظاححعقالنساثالر   
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دعغانلعقعنع، ظأزعنعث سأزع    مذآةممةل قعلعص لذق بئرعدعغانلعقعنع ؤة دعنعنع     ومأمعن بةندعلعرعضة ت    بئرع
  . ا بوغذلذص ظألىثالرتؤة ظاححعقيذثالر وبعلعص قحوقذم ؤة دعنعنع ظىستىن قعلعدعغانلعقعنع بولغان قذرظاننع 

ضىحعدذراهللا هةقعقةتةن دعلالردعكعنع بعل دعللعرعثالردا ساقلعغان ا  مأمعنلةرضة قارعتسعلةر يةنع
ادةؤةتنع    ةت ؤة ظ ةنلعك، هةس اال ظأحم ىحعدذراهللا تاظ علة . بعلض ذ س ان    رنعظ ارزذ قعلغ علةر ظ ادا س  دذني

عنع   عدعن باشقعس ةن  نةرس رعش بعل ع  بئ ة دوزاختعك ىلىك ؤة ظاخعرةتت ةن   مةثض ازاب بعل اتتعق ظ ق
  . حعدذرلعغذجازا

بعرةر ياخشعلعق يةتسة، ) آةثحعلعك، مولحعلعق، نذسرةت، غةنعمةت قاتارلعق(ر سعلةرضة ظةضة
بعرةر ) ظئغعرحعلعق، قةهةتحعلعك ؤة مةغلذبعيةت قاتارلعق(ظذالر بذنعثدعن قايغذرعدذ؛ ظةضةر سعلةرضة 

اردةم يةتسة،  بذ هالةت يةنع مأمعنلةرضة مولحعلعق ؤة ييامانلعق يةتسة، ظذالر بذنعثدعن خذشال بولعدذ
ظةضةر  . سال بعر هالةتكة حىشىص قالعدذ    و مذناصعقالر ظ، ؤة ياردةمحعلعرع آىحةيسةعيعصظذالرنعث سانع آأص 

ر ه   اآع اهللا تاظاالنعث بع ة ي ةر يةتس رةر خةت ىن ظئمذسذلمانالرغا بع ع ظىح دةكذهذكمعت عدا بولغان  ،د ظذرذش
مةنلةر  ذلمانالردىش ا، مذننعث مذس ة قعلس تعدعن غةلعب دذظىس اللعنعص آئتع عقالر خذش ذالرنعث . اص ذ ظ ب

  . مأمعنلةرضة بولغان ظأحمةنلعكعنعث ناهايعتع آىحلىك ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ
داق    ة مذن أمعن بةندعلعرعض اال م دذاهللا تاظ علةر : دةي ةر س ة ( ظةض ذالرنعث ظةزعيعتعض ةؤر ) ظ س

 ظذالرنعث هعيلعسع سعلةرضة قعلحة زعيان قورقساثالر،) هةرعكعتعثالردا اهللا دعن سأزىثالردا،(قعلساثالر ؤة
ةقؤادارلعق قعلعش ؤة ظذالرنعث دىشمةنلعرعنع                ، بذ  يةنع يةتكىزةلمةيدذ  اهللا تاظاال ظذالرنع سةؤر قعلعش، ت

عدعن كهةممة تةرةصتعن قورشاص تذرعدعغان رةببعضة تةؤةآكىل قعلعش بعلةن يامان آعشعلةرنعث زعيانكةشلع       
ادعردذر   . دذرتةؤسعية قعلعنغان   ساقلعنعشقا   لعسعدعنعيؤة بذزذقالرنعث ه   ظذ خالعغان   . اهللا تاظاال هةممعضة ق

 ؤة ظذنعث خالعشع بويعحة    عنةرسة بولعدذ، خالعمعغان نةرسة بولمايدذ، هةممة نةرسة ظذنعث تةقدعر قعلعش     
  . اهللا تاظاال يئتةرلعكتذرتةؤةآكىل قعلغان آعشعضة غا اهللا تاظاال. بولعدذ

 * * * * * * *  
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ذرذش ) ظذهذدقا (سةن ظةتعضةندة ظأيىثدعن ظأز ؤاقتعدا !) ظع مذهةممةد ( ةرنع ظ حعقعص مأمعنل

تذردذث  ة ظورذنالش أزىثالرنع(، اهللا سةصلعرعض دذر،  )س اثالص تذرغذحع ةهؤالعثالرنع(ظ ص ) ظ بعلع
 )بةنع سةلةمة ظايمعقع بعلةن بةنع هارعسة ظايمعقع(رذه ذظأز ؤاقتعدا سعلةردعن ظعككع ض .121تذرغذحعدذر

بولدع؛ اهللا ظذالرنعث مةدةتكارع ) يةنع قورقذص ظذرذش مةيدانعدعن قايتماقحع(ظاجعزلعق آأرسةتمةآحع 
ةؤةآكىل قعلسذن ) مأمعنلةر جعمع ظةهؤالع ؤة جعمع ظعشلعرعدا . (ظعدع ال ت ة  .122!اهللا غع اهللا سعلةرض

اهللا ). سانعثالر ؤة قورالعثالر ظاز ظعدع(بةدرعدة نذسرةت ظاتا قعلدع، هالبذآع، سعلةر آىحسعز ظعدعثالر 
  .123نعث سعلةرضة بةرضةن نذسرعتعضة شىآىر قعلعش يىزعسعدعن اهللا دعن قورقذثالر

  توغرعسعدا د ظذرذشعنعث بايانع ذهذظ
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اال  ةردة   اهللا تاظ ذ ظايةتل ذد ظذر ب عن    ظذه ةرنع س قان مأمعنل ذنعثغا قاتناش عنع ؤة ظ ، عغانلعقعنعذش
ايرعش  ارعلعقعنع ظ عقالرنعث ظ ةن مذناص ةر بعل ىنمأمعنل ذحعالرنعث سة ظىح ةؤرع قعلغ ان ؤر ؤة س عنع باي س

دع  ص آةل قعال     . قعلع ذددع ؤة باش ةتادة، س ةن، ق ذما، هةس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة  :رظعبن ذ ظايةتت  ب
 شعغا ظاساسالنغاندا ظذهذد ظذرذشع مةقسةت         عقار الرنعث آأز   آأص ساندعكع ظألعما    سأزلةنضةن ؤةقةلعكتعن 

ان دع،قعلعنغ اؤؤال ظئيع. دئ ع ش ع يعل ةنعث ظىحعنح ع هجرعي ذد ظذرذش ر  ظذه ذم بع ث مةل عنع ةنبة آىن  ش
 بعر «: بذ ظذرذشنعث سةؤةبع .  دئدع،آىنعدة بولغان نعث ظوتتذرعدعكع شةنبة عشاؤؤال ظئي : مةعظعكر. غانلبو

عرع   ل ظعلض ةدرع يع عداب رعكالرنعث آاتظذرذش لعرع ظألتىرىتعبا مىش دعش ياننعث ذفظةبذس. ل
ارؤئي ودا آ دعكع س دععتةآحعلعكع االمةت قال دا . نع س ة قايتقان ارؤانلعرع مةآكعض ذالرنعث آ ةدرع (ظ ب

العلعرع      ) ظذرذشعدا سةن  : غايانفسذ ةبذالر ظ عساق قالغان باشق     ؤة ظألتىرىلمةي    ظألتىرىلضةن آعشعلةرنعث ب
شذنعث  . ظةبذسذفيان بذنعثغا قوشذلدع   .  دئدع ،د بعلةن ظذرذشذش ظىحىن ظعشلةتكعن     ممة بذ مالالرنع موهة  

 يئقعن ظادةم توصالص ظذرذشذش ظىحىن مةدعنة تةرةصكة      غامعث لذص ظىحوظذالر هةبةش ؤة باشقعالردعن ب  بعلةن  
ةيغةمبةر  .يئقعن بعر يةرضة آئلعص حىشتع  ظذهذد تئغعغا    ةدعنعنعث ظذدذلعدعكع  ظذالر م  .قتععقاراص يولغا ح    ص

ةمرع   جظةلةيهعسساالم  ع ظ ذص، مالعك ظعبن ذص بول امعزعنع ظوق ة ن دعغانىم ر ججارةنبةنذ دةص ظاتعلع لعق بع
دعغا  آعشعنعث نامعزعنع حىشىردع ؤة آعشعلةرضة  اآع حعقماي    ظذرذشذش ظىحىن دىشمةنلةرنعث ظال  حعقعش ي

ذر دة ت ذقؤئرعش توغرعمةدعنع لعذل دذلاله مةس الدع، ظاب ع ظ هةت س ةنذظعبن ةي دئض عقب دة  مذناص  مةدعنع
لعهةت   قا مةس عتعصتذرذش أزلعرع       آأرس ا ظ دا تذرس كةن ظورنع عدعكع حىش ذدنعث قئش عرالر ظذه ةر آاص ، ظةض

ةر ظذالرغا قارشع           ،ظىحىن صايدعسز ظورذندا تذرغان بولعدذ      ظةضةر ظذالر مةدعنعضة ظذرذش قعلعص آعرسة ظةرل
العالر   . ظذرذش قعلعدذ   الالر ؤة آعحعك ب ظةضةر ظذالر   . اشالرنع ظاتعدذ  ت ظذالرغا  )ظأضزعلةرضة حعقعؤئلعص   (ظاي

   .)1(دئدع ،هالةتتة قايتعص آئتعدذزعيان تارتقان مةدعنعضة آعرمةي قايتعص آةتسة 
دعغا       ذالرنعث ظال علةر ظ ىم آعش ر تىآ المعغان بع غا قاتنعش ةدرع ظذرذش دعن ب اهابعلةرنعث ظعحع س

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      . سلعهةت بةردع حعقعشقا مة  آعرعص ظذرذش آعيعملعرعنع آعيعص     ) ظأيضة (ظاندعن ص
ع ع .حعقت ذالرنعث بةزعس داق   :  ظ ذ قان ذرالص قويدذقم االمنع مةجب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز ص ايمان ،بع  دةص صذش

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ةيغةمبعرع: قعلعص ص ع اهللا نعث ص ذالرنعث! ظ ةر خالعساث ظ اي ظةض دعغا حعقم  ظال
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .  دئدع  ،مةدعنعدة تذرساق  دا            « :ص ةيغةمبةر جةث آعيعملعرعنع آعيعص بولغان بعر ص

ذحعلعك  أآىم قعلغ ذنعثغا ه ةرةص (اهللا ظ ر ت ذص بع ةنع ظذرذش ذحعلعكعولمبي ع ) غ ا قايتعش ذنعث ظارقعغ ظ
دع» دذرذس ظةمةس ةن . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مشذنعث بعل ا يص ةن سعقعن ساهابعئعثغ قا بعل  ظذرذش

دع ع ظ    .ظاتالن دذلاله ظعبن ةندة ظاب ا آةلض ث يئرعمعغ ةي ذ يولنع ةن ب عق(دئض ةيغةمبةر ) مذناص ص
ىحت لةرظةلةيهعسسالمنعث سأزعضة قذشذلمعغانلعقعغا ظاححعقلعنعص ظةسكةر       ايتعص    عنعث ظ ن بعرعنع ظئلعص ق

ادةملعرع      ضىن بعز سعلةرنعث ظذرذشعدعغانلعقعثالرنع بعلعدعغان      بى) مذسذلمانالرغا (آةتتع، ظذ ؤة ظذنعث ظ
مايدذ        علةرنع ظذرذش ىن س ز بىض ئكعن بع ةتتذق ؤة ل ة ظةضعش ز سعلةرض ة بع اق ظةلؤةتت ارايمعز،بولس  ، دةص ق

دع ةن . (دئ كةرلةر بعل ان ظةس الم يول ) قالغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تذ عص ع داؤامالش ذدرذن ث  تئغعص ظذه نع
ر جعلغع) مةدعنعضة( ئقعن بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .دعكع تىزلةثلعككة آئلعص حىشتعي  نعظةسكةرلةرص

ذد  ة  ظذه ع تةرعصعض عنع ظارقعتئغ صس ذزذصقعلع ز ظذرذ«:  تذرغ ذيرذ بع قا ب ىعق بةرمش م  حعلعك ض ئح آع ه

                                                 
لع دئض   ) 1( أزنع ظةس ذ س دا ب ارعخ آعتابلعرع قا ت ع باش االم ةن آعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عقالرن.دذرص دذلعقعشا بعث مذناص ع ظلال  ظاب تعن  ذظعبن ةي ظورذشذش ب

  .ع ظعسصاتاليدذ شذنـ ظايعغعدعكع مةزمذنالرمذ باش ثعسسعنعبذ ق. دذعبايان قعلعنشذلغان دةص و قصعكرعضة شذ ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعثقئحعص
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دع» ظذرذشمعسذن االم . دئ ةعغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ظذرذ  700ص اهابعلعرع بعل ئقعن س ة ي دعض قا تةييارالن  .ش
ا ق  ةؤشذوظوقي ةمرع ظعبنع ظ ةنع ظ ةيرعنع باشلعق قعلدعقئرعندعشعنعث فنعغا ب دذلاله ظعبنع جذب شذ .  ظاب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      .ةللعك ظعدع   ظ نعث سانع قياحعالروظآىنع   ) آاصعرالرنعث (سعلةر بعزنع   «ظذالرغا  ص

ظةضةر بعز    قالمايلع   ظاتلعق قذشذنعدعن مذداصعظة قعلعثالر، عبز سعلةرنعث تةرعصعثالردعن هذجذمغا ظذحراص          
اآع   اقمذ ي ة قعلس ذالر غةلعب ة(ظ ورن ) غةلعب علةر ظ عمذ س ذرذثالر عقعلس ث ت الرنعث  . ثالردا حع ةر قذش ظةض

ع  ئلعص قا تعمجةس ةثلةرمذ  حعزنع ظ انلعقعنع آأرس علةر ظورن ،ق دعرلعماثالر  ذ س عز مع دع» ثالردعن هةرض . دئ
ذرذش آعيعمع آ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع ظ دعص ايراق. عيضةن ظع دذ نعب ةنع ظاب  قئرعندعشعدارنعث دب

ع ظ ذم ظةب ظعبن ةس ةردعذمةيرعض ذ     .  ب ك بالعالرغعم ةزع آعحع ع ب ذ آىن االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة (ص جةثض
ئقعن ؤاقعت ظأتكةندعن آئيعن       ظذرذشعدعن   ؤة بةزعلعرعضة ظذهذد       عرذخسةت قعلد ) حعقعشقا ظعككع يعلغا ي

عدا   دةك ظذرذش قا حعق(خةن قاعظذرذش دع ) ش ةت قعل ذرةيش . رذخس عرلعرع ق ث آعش  آاص ىح مع ةن عظ  بعل
دع) ظذرذشقا( ار  .تةييارالن اتلعق قوشذن ب ىز ظ تة ظذرذنالشتذرذلغان ظعككع ي ر تةرةص ة بع ةن بعرض ذالر بعل   ظ

 جةهعل بذ ظعبنع ظة ةمة  ؤة سول قعسمعغا ظعكر  د ظاتلعق قذشذننعث ظوث قعسمعغا خالعد ظعبنع ؤةلع      بولذص،
 اهللا تاظاال (  ظعككع تةرةصنعث ظارعلعقعدا بولغان ظذرذشنع       .ارغا بةردع دد بةنع ظابدذ  بايراقنع .قذماندان ظعدع 

  . بايان قعلعمعز ظأز ظورنعدا )لعساخا
 ذرذش ) ظذهذدقا (ثدعن ىظأز ؤاقتعدا سةن ظةتعضةندة ظأي !) ظع مذهةممةد ةرنع ظ حعقعص مأمعنل

ةنع سةن      سةصلعرعضة ظورذنالشتذردذث  دا   ذنل ظور ساهابعالرنع ي دا ظذالرنع       عرع تذرغذزذص ظذرذشقا بذيرذغان
 بعلعص تذرغذحعدذر) ظةهؤالعثالرنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، )سأزىثالرنع(اهللا سةن يظوثغا ؤة سولغا ظايرع

  . ظاثلعغذحعدذر ؤة دعلعثالردعكعنع بعلضىحعدذرنعث سأزىثالرنع يةنع اهللا سعلةر
 ع ض علةردعن ظعكك دا س أز ؤاقتع ةنع س(رذه ذظ ايمعقع ب ة ظ ةنع هارعس ةن ب ايمعقع بعل  )ةلةمة ظ

بولدع؛ اهللا ظذالرنعث مةدةتكارع ) يةنع قورقذص ظذرذش مةيدانعدعن قايتماقحع(ظاجعزلعق آأرسةتمةآحع 
ظعمام بذخارع، جابعر . !اهللا غعال تةؤةآكىل قعلسذن) مأمعنلةر جعمع ظةهؤالع ؤة جعمع ظعشلعرعدا. (ظعدع

بذ ظايةت بعزنعث هةققعمعزدة حىشكةن، بعز        « : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      نعث مذنداق  ظعبنع ظابدذلاله 
ة اهللا تاظاالنعث       . بةنذهارعسة ؤة بةنذسةلةمة دةص ظعككع ضذرذه ظعدذق       ذالرنعث مةدةتكارع بذ ظايةتت اهللا ظ

ةتنعث بعزنعث هةققعمعزدة حىشكةنلعكع مئنع خذرس           دئضةن   ظعدع ةن سأزعنعث بولغانلعقع ظىحىن، بذ ظاي
  .»قعلعدذ
اهللا تاظاالنعث ياردعمع )لذق تذرذقييارلعقع ظاددع ة ت،مذسذلمانالرنعث سانع ظازظذرذشعدا  عبةدر

  ظةسلعتعش توغرعسعدا نعغةلعبة قعلغانلعقع( بعلةن
 دع ا قعل رةت ظات دة نذس ة بةدرع ةدرع ظذرذشع  اهللا سعلةرض ةنع ب ةنعث ظعكك ي ع عهعجرعي نحع يعل

ا  ن ظذ آىن مذسذلما  .يىز بةرضةن ظعدعجىمة آىنعدة يةنع  ع آىنعحرامزان ظئيعنعث ظون يةتعن    زالرنعث سانع ظ
 يولنع يوق   ظازغذنلذق ئرعك آةلتىرىشتةك  ش  ،زعز قعلغان ئبولسعمذ اهللا تاظاال ظعسالمنع ؤة مذسذلمانالرنع ظ      

ارعلعقع،قعلعص ةقنعث ظ ةن ناه دذرنع هةق بعل ذ آىنع مذسذلمانالرنعث سانع .  ظايرعغان آىن ون ىيظىحب ز ظ
ةتمعش      . ظعدع اتلعق، ي عياد  ،كعلضع أتظذالرنعث ظعحعدة ظعككع ظ ا زأرىر بولغان  دظذالر . عدع ظ ة قالغانلعرع ص

ىزدعن معثغعحة ظعدع        ثظذ آىنع آاصعرالرنع     . لذق ظةمةس ظعدع   وتةييارلعقالر ت  ظذالر تأمىر   .  سانع تذققذز ي
ةييارالنغان بولذص جةث ظا   ويضةن، تعؤة قالصاق آ  آعيعم   شذنداق بولسعمذ  .دة ظعدععتلعرعنعث ظىست لذق ت
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ةيغةمبةر  .)تىن قعلدع سيةنع دعننع ظى   ( قعلدع، ؤةهعيسعنع ظاشكارا قعلدع    زعزئ ظ نعاهللا تاظاال صةيغةمبعرع    ص
دع      ورذق قعل ع ي ةرنعث يىزلعرعن كةن مأمعنل ذنعثغا ظةضةش االم ؤة ظ ذنعث  . ظةلةيهعسس ةيتان ؤة ظ ش

كىحعلعرعنع  ةرباتظةضةش دعب ذنع. قعل اال  ش ىن اهللا تاظ ةقؤادار بةندعل  ث ظىح أمعن ت ث م ةن   ظأزنع ة بةرض عرض
ةتلعرعنع ظة دعسنئم داق دئ علةر : لعتعص مذن ذآع، س دع، هالب ا قعل رةت ظات دة نذس ة بةدرع اهللا سعلةرض

اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نذسرعتعضة شىآىر قعلعش ، )سانعثالر ؤة قورالعثالر ظاز ظعدع(آىحسعز ظعدعثالر 
عدعن ذثالر يىزعس ن قورق ذنكع      اهللا دع ذالر بعلعص قويس دع، ظ از ظع انعثالر ظ علةرنعث س ةنع س اردةم ،ي  ي

ل     .هةقعقةتةن اهللا تةرعصعدعنال آئلعدذ      ةييارلعق ىآع هةرضعز ساننعث آأص ذقلعقع بعلةن بولمايدذ   و تثنعع ؤة ت . ل
ةيدانلعرعدا ؤة هىنةين آىنعدة  اهللا سعلةرضة نذرغذن جةث م : بعر ظايةتتة مذنداق دئدع   ة   يةن شذثا اهللا تاظاال  

ةردع    ) يةنع جئثعدة ( اردةم ب لعكعدعن خذشاللعنعص آةتتعثالر            . هةقعقةتةن ي ا سانعثالرنعث آأص ةينع ؤاقعتت ظ
 معث،  12يةنع بىضىن بعزنعث سانعمعز آأص، مةغلذب بولمايمعز دئدعثالر، بذ حاغدا سعلةرنعث سانعثالر               (

انع  معنعثالرنعث س دع4000دىش انعث) ظع قاتمعدع، س ة ظةس ة قعلح لىآع سعلةرض اتتعق . (الرنعث آأص ق
ورققعنعثالردعن دع    ) ق ار تذيذل ة ت ن سعلةرض ةث زئمع دعن . آ ا    (ظان ذلذلالنع ظازغعن ذص، رةس ذب بول مةغل

الص  ةن تاش ةر بعل احتعثالر ) مأمعنل اراص ق ا ق ة  .ظارقاثالرغ ة ؤة مأمعنلةرض دعن اهللا صةيغةمبعرعض  ظان
ص( ةت قعلع ةمل) مةرهةم ذنالرنع  خاتعرج ة قوش لعدع، سعلةرض ة  (عك بئغعش ة ياردةمض ةنع سعلةرض ي

تعلةرنع دعثالر  ) صةرعش علةر آأرمع ذالرنع س ىردع، ظ دعثالر  (حىش ة قعل علةر غةلعب ةن س ذنعث بعل ، اهللا )ش
ة شذ      ) ظألتىرىلىش ؤة ظةسعر ظئلعنعش بعلةن     (آاصعرالرنع    شذنعثدعن  .ظازابلعدع، آاصعرالرنعث جازاسع ظةن

ةؤبعنع نئسعص قعلعدذ      آئيعن، اهللا خ   ةنع ظعسالم دعنعغا آعرعشكة مذؤةصصةق قعلعدذ      (العغان ظادةمضة ت ). ي
  ))1اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

ة               “بةدرع”  دئضةن ظاتالغذ مةآكة بعلةن مةدعنعنعث ظارعلعقعدعكع بعر قذدذق بعلةن ظاتالغان مةهةلل
  . نعث نامع بعلةن ظاتالغانبةدرع ظعبنع نارعن دئضةن آعشع نع قازغان ظذ قذدذق،بولذص

 * * * * * * *  
 øŒÎ) ãΑθà) s? tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 s9 r& öΝä3 uŠÏ õ3tƒ βr& öΝä. £‰Ïϑ ãƒ Ν ä3š/ u‘ ÏπsW≈ n= sW Î/ 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# tÏ9 u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ 

#’ n?t/ 4 βÎ) (#ρã É9 óÁs? (#θà)−G s?uρ Νä.θè? ù' tƒ uρ ÏiΒ öΝ ÏδÍ‘ öθ sù # x‹≈yδ öΝ ä.ôŠÏ‰ ôϑ ãƒ Ν ä3š/u‘ Ïπ |¡ôϑ sƒ ¿2 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# 

tÏΒ Ècθ |¡ãΒ ∩⊇⊄∈∪ $ tΒ uρ ã& s#yè y_ ª! $# ωÎ) 3“ u ô³ç0 öΝ ä3s9 ¨ È⌡yϑ ôÜ tG Ï9uρ Νä3ç/θè= è% Ïµ Î/ 3 $ tΒ uρ ã óÇ̈Ζ9 $# ω Î) ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# 

Í“ƒÍ• yè ø9$# ÉΟ‹ Å3ut ù: $# ∩⊇⊄∉∪ yìsÜ ø) u‹Ï9 $]ù u sÛ z ÏiΒ tÏ%©! $# (#ÿρ ã xx. ÷ρ r& öΝ åκ yJÎ6õ3 tƒ (#θç6Ï= s)Ψ uŠsù tÎ6Í← !% s{ ∩⊇⊄∠∪ }§øŠs9 y7 s9 zÏΒ 

Í øΒ F{$# í ó x« ÷ρ r& z>θçG tƒ öΝ Îκö n= tæ ÷ρ r& öΝßγ t/Éj‹ yèãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù šχθßϑ Ï=≈ sß ∩⊇⊄∇∪ ¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 
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صةرؤةردعضارعثالر سعلةرضة ظىح معث صةرعشتة «: ظأز ؤاقتعدا سةن مأمعنلةرضة!) ظع مذهةممةد( 
ة يةتمةمدذ؟  اردةم بةرسة يةن دذ  .124دةيتتعث» حىشىرىص ي ذ يئتع ةر . شذنداق، ظ سةؤر  )جةثدة (ظةض

                                                 
  .ظايةتكعحةـ  27 ــــ 25سىرة تةؤبة ) 1(
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ةت قعلساثالر (قورقذص ) عناهللا د (قعلساثالر،  ذنعث ظةمرعضة ظعتاظ ، دىشمةن دةرهال هذجذم قعلعص )ظ
دذ  ذنع . 125آةلضةندة صةرؤةردعضارعثالر سعلةرضة بةش معث نعشانلعق صةرعشتة بعلةن ياردةم بئرع اهللا ظ

عث صةقةت سعلةرضة خذش خةؤةر بولسذن ؤة دعلعثالر شذن) يةنع صةرعشتعلةر ظارقعلعق ياردةم بئرعشعنع(
ياردةم . دةص قعلدع) شذنعث بعلةن دىشمةننعث سانعنعث آأصلىآعدعن قورقمعسذن(بعلةن خاتعرجةم بولسذن 

آاصعرالرنعث بعر ) اهللا نعث ياردعمع(. 126رصةقةت غالعب، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع اهللا تةرعصعدعندذ
ظىمعدسعز هالدا مةغلذص بولذشلعرع تىرآىمعنع هاالك قعلعش ظىحىن ياآع ظذالرنع رةسؤا قعلعص، ظذالرنعث 

دذ ةد (. 127رظىحىن ع مذهةمم ش !) ظ ئح ظع ةدبعرع (ه لعرعنعث ت ةرنعث ظعش ةنع بةندعل ئنعث ) ي س
ذالرنعث  ذالر زالعم ) مذسذلمان بولسا (ظعختعيارعثدا ظةمةس، اهللا يا ظ ا ظ دذ، ي ذل قعلع تةؤبعسعنع قوب

ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع . 128بقا دذحار قعلعدذظذالرنع ظازا) آذفرعدا حعث تذرسا(بولغانلعقع ظىحىن 
اهللا خالعغان آعشعضة مةغصعرةت قعلعدذ، خالعغان آعشعضة . نةرسعلةرنعث هةممعسع اهللا نعث مىلكعدذر 

  .129اهللا مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر. ظازاب قعلعدذ
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  توغرعسعدا  بئرعشصةرعشتعلةر بعلةن ياردةم 
ذناسسعرصتة ث   ش ذ ؤةدعنع العمالر ب ان     ( ظ كة قعلغ اردةم بئرعش ةن ي تعلةر بعل ةنع صةرعش ث ي )  ؤةدعنع
ةدرع اآع ظ ظذرذشعداب مذنداق ظعككع خعل هةققعدة لة ع؟ دئضةن مةسظذرذشعدا بولغانمذ ذهذد بولغانمذ ي

ةد ( :نعث اهللا تاظاال) ظذنعث بعرع  . ( قاراشقا آةلدع   ـ   آأز  دا سةن مأ !) ظع مذهةمم أز ؤاقتع ة ظ : معنلةرض
ة يةتمةمدذ؟ « اردةم بةرسة يةن  دةيتتعث » صةرؤةردعضارعثالر سعلةرضة ظىح معث صةرعشتة حىشىرىص ي

ايعتعدئضةن  ةن  ظ دعبعل ا قعل دة نذسرةت ظات ة بةدرع ة دئضةن اهللا سعلةرض عرامماتعكا جةهةتت ايعتع ض  ظ
باشقعالردعن رعؤايةت    بنع ظةنةس ؤة هةسةنبةسرع، ظامعر شةظبع، رةبعيظ ظعـ قاراش أز   آ بذ .باغلعنعشلعقتذر

دع ع جةرعر . قعلعن ذظعن ذ  م دع           ب وغرا دةص قارع نع ت أز ـ قاراش ذر ببذ ظ .آ ع مةنس ةننعث  ،اد ظعبن اهللا  هةس
ةد( :تاظاالنعث ع مذهةمم ة!) ظ دا سةن مأمعنلةرض أز ؤاقتع ىح معث «: ظ ة ظ صةرؤةردعضارعثالر سعلةرض

دذ ة يةتمةم ة يةن اردةم بةرس ىرىص ي تة حىش ث» ؟صةرعش ةن د دةيتتع دةئض ةدرع آىن:ظايعتع ذ ب دذر  ب ع
   .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

امعر ةظعبنع، ظ دذ   ش ةت قعلعنع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ةن     : ث مذن ابعر دئض ع ج ذرز ظعبن ع آ ةدرع آىن ب
ةنلعك  عنعثآعش اردةم بةرض رعكالرغا ي ةؤةر   مذش دعكع خ ذلمانالرغا يع هةققع اردعئمذس ذ . تعص ب ش  ب ظع

صةرؤةردعضارعثالر «: ظأز ؤاقتعدا سةن مأمعنلةرضة: شذنعث بعلةن اهللا تاظاال.  ظئغعر آةلدعرغامذسذلمانال
رز  آذ . حىشىردعظايعتعنعدئضةن  »سعلةرضة ظىح معث صةرعشتة حىشىرىص ياردةم بةرسة يةنة يةتمةمدذ؟ 

اردةم     ظذ مذ   ،تعص بئرعؤعدع  ئ لذق خةؤةر ي    ذثعلضةنلعكع توغر  ئي) آاصعرالرنعث (دئضةن آعشعضة    شرعكالرغا ي
   .معث صةرعشتة بعلةن ياردةم بةرمعدع  بةشعمذالرغناهللا تاظاال مذسذلما. ةس بولدعبةرم

يظ ظعبنع ظةنةس ةردع،: رةبع اردةم ب ةن ي اال مذسذلمانالرغا معث صةرعشتة بعل ذالر ظىح معث  اهللا تاظ ظ
ظىح معث ظاندعن   علةر دةسلةصتة عشتيةنع صةر( بذ ظايةتلةر بعلةن  رظةضة.  دئدع ،معث بولدع  5 دعنظان. بولدع
ةش ث  ب ذص مع ةن بول ةر بعل ةن ظايةتل ص آةلض ان قعلع كةنلعكعنع باي ع ) حىش ةدرع ظذرذش ث ب اهللا تاظاالنع

أز ؤاقتعدا     : توغذرلذق بايان قعلعص آةلضةن    ا قعلعص   (ظ اردةم تعلعدعثالر، اهللا     ) دذظ : صةرؤةردعضارعثالردعن ي
اردةم بئرعمةن      )حىشعدعغان(سعلةرضة ظارقعمذ ظارقا    « ايعثالرنع ظعجابةت   »  معث صةرعشتة بعلةن ي دةص دذظ

قذزذش       ) غةلعبة قعلعدعغانلعقعثالرغا   (اهللا سعلةرضة صةقةت    . قعلدع ارام تاص بئشارةت بئرعش ؤة آأثلىثالرنع ظ
ةردع     اردةم ب ةقةت اهللا تةرعصعدعنال آئلعدذ        . ظىحىنال ي اردةم ص ن ظعش  اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر، هئكمةت بعلة       .ي

ةتنعث   ) معث صةرعشتة بعلةن ياردةم بئرعمةن  ) حىشىدعغان( يةنع ظارقعمذ ظارقا  ( ))1 قعلغذحعدذر دئضةن ظاي
ت ثظارعلعقعنع داق بعرلةش عدا  قان وظال قىرعلعدعغانلعقع توغرعس اس اؤا ويذلس دعغان ج ذنعثغا بئرعلع ب  ب
  : مذنداق

ع ظايعت دئضةن »ة بعلةن ياردةم بئرعمةنمعث صةرعشت) حىشعدعغان(ظارقعمذ ظارقا : اهللا تاظاالنعث
ةنع  دذ  1000ي ان تولذقلعنع دعكع س ىص يذقعرع ا حىش ذ ظارق دعن ظارقعم ذ  دةص ،، معث ةنلعكتعن ب آةلض

وق علعق ي ذ قارش داق قارم دا هئحقان ةرنعث ظارعلعقع ةدرع آ. ظايةتل ث ب ذ ؤةدعنع دعن ب ةؤة ىبذنعث ة ت نعض
دذ، شذنداقال صةرعشتعل  ةدرع ظعكةنلعكع حعقعص تذرع ذ  .ىنع بولغانآةرنعث ظذرذشقانلعقعمذ ب ذنداق، ظ ش

دىشمةن ) ظذنعث ظةمرعضة ظعتاظةت قعلساثالر(قورقذص ) اهللا دعن(سةؤر قعلساثالر،  )جةثدة(ظةضةر . يئتعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر10 ــــ ـ9سىرة ظةنفال ) 1(
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اردةم  دةرهال هذجذم قعلعص آةلضةندة صةرؤةردعضارعثالر سعلةرضة بةش معث نعشانلعق صةرعشتة بعلةن ي
  . بئرعدذ

ةد (: بذ ؤةدة اهللا تاظاالنعث   ) ع خعل قاراشنعث يةنة بعرع  ظعكك(  دا سةن !) ظع مذهةمم أز ؤاقتع ظ
 دئضةن سأزع   حعقعص مأمعنلةرنع ظذرذش سةصلعرعضة ظورذنالشتذردذث ) ظذهذدقا(ظةتعضةندة ظأيىثدعن 

لعقتذر،   ةن باغلعنعش دا  (بعل داق بولغان رعش   ظذن اردةم بئ ةن ي تعلةر بعل دة ظ ) صةرعش ذد آىنع ةنلعكع ظذه عك
اردة    ةن ي تعلةر بعل دة صةرعش ذ آىن ئكعن ظ دذ ؤة ل ةنلعكعمحعقع ث ، بئرعلمعض ةر  اهللا تاظاالنع دة(ظةض  )جةث

ةت قعلساثالر (قورقذص ) اهللا دعن (سةؤر قعلساثالر،  ذنعث ظةمرعضة ظعتاظ دعن حعقعص  ظايعتع  دئضةن  )ظ
  .رعشتة بعلةن ياردةم بئرعلمعدع ظاندعن بعرمذ صة، بةلكع قاحتع. يةنع ظذالر سةؤر قعلمعدع،تذرعدذ
 دىشمةن دةرهال هذجذم قعلعص آةلضةندة صةرؤةردعضارعثالر سعلةرضة بةش معث نعشانلعق صةرعشتة

ةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق     عن تزرعبذ ظةبذظعسهاق سةبعظع، هارعسة ظعبنع م      بعلةن ياردةم بئرعدذ  ظ
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ع صةرعش  : دئض ةدرع آىن دع  ب ذث ظع اق ي انع ظ انع ظ . تعلةرنعث نعش ذالرنعث نعش

ث ح دع  ئظاتلعرعنع ار ظع دة ب دع    :لذمةآه. كعلعرع انالنغان ظع ةن نعش ةللعلةر بعل ذالر س دذ، ظ ةنع . دةي ي
  . ة ظعدعآىنع قعزعل سةللهىنةين  ة، قارا سةلل بةدرع آىنعصةرعشتعلةرنعث نعشانع

ذما    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب داق دظعبن دذ  نعث مذن ةت قعلعنع ةنلعكع رعؤاي ةدرع  : ئض تعلةر ب صةرعش
  . آىنعدعن باشقا آىنعدة ظذرذشمعغان

ةير ذز: نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ببادذهيا ظعبنع ظ  ةهاتةم، ي ذظعبنع ظةب   رةزعيةلالهذ  ب
ذ  ةن  ظةنه ةللة بعل ع سئرعق س ةدرع آىن ع(ب ةضةن هالعيأض) يىزعن دعةتت ةللة صةرعشتعلةرمذ سئرعق .  ظع س
  .حىشتعبعلةن 
 صةقةت سعلةرضة خذش خةؤةر بولسذن ؤة ) يةنع صةرعشتعلةر ظارقعلعق ياردةم بئرعشعنع(اهللا ظذنع

) شذنعث بعلةن دىشمةننعث سانعنعث آأصلىآعدعن قورقمعسذن(دعلعثالر شذنعث بعلةن خاتعرجةم بولسذن 
دع ع ؤة سعل دةص قعل تعلةرنع حىشىرىش ث صةرعش ةنع اهللا تاظاالنع ةنلعكعنع  ي ذالرنع حىشىرض ة ظ ةرض

ةقةت سعلةرضة خذش بئشارةت بئرعش ؤة آأثلعثالرنع خاتعرجةم قعلعش ظىحىندذر            ظةضةر اهللا  . بعلدىرىشع ص
  .ؤةتتة غةلعبة قعالاليتتعنعث دىشمةنلعرع ظىستعدعن ظةلعخالعسا سعلةر ظذرذش قعلمعساثالرمذ ظأز
داق د     ة مذن ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ ةر اهللا: ةي ة   ظةض ا ظةلؤةتت ةآلعص   ( خالعس قا ت علةرنع ظذرذش س

تعنال ىن   ) قعلماس عناش ظىح ةن س ةزعثالر بعل ةزعثالرنع ب ئكعن اهللا ب ع، ل ان بوالتت ذالرنع جازالعغ ةنع (ظ ي
ةم  ا ظ ىن جعهادق عناش ظىح انعثالرنع س دععظعم ةنلةرنعث )ر قعل دا ظألتىرىلض ث يولع ةنع (، اهللا نع ي

ئهعتلةرنعث ةللعرعنع اهللا بعك) ش دذظةم العنع ياخشعاليدذ . ار قعلعؤةتمةي دذ ؤة ه ةت قعلع ذالرنع هعداي . اهللا ظ
ذتتع    ذالرغا تون ع ظ ىزعدذ، اهللا ظىن ة آعرض ع جةننةتك ذ   (اهللا ظىالرن ث ظ ادةم ظأزعنع ةن ظ ة آعرض ةنع جةننةتك ي

  . )1()يةردعكع جايعنع ظعلضعرع آأرضةندةآال بعلعدذ
)ياآع ظذالرنع رةسؤا قعلعص،  عنع هاالك قعلعش ظىحىنآاصعرالرنعث بعر تىرآىم) اهللا نعث ياردعمع

يةنع اهللا تاظاالنعث سعلةرنع جعهاد قعلعشقا ؤة  ظذالرنعث ظىمعدسعز هالدا مةغلذص بولذشلعرع ظىحىندذر 
ةؤر ععس قا بذيرذش ر هدا قعلعش اردذرئ بع ةت ب عرالرغا . كم قان آاص ةن ظذرذش ةر بعل ىن مأمعنل ذنعث ظىح ش

ة   دعغان هةمم داق د   اللعقنعظئهتعم بولع ص مذن ان قعلع دذ  باي اردعمع (: ةي ث ي ر ) اهللا نع عرالرنعث بع آاص
ياآع ظذالرنع رةسؤا قعلعص، ظذالرنعث ظىمعدسعز هالدا مةغلذص بولذشلعرع  تىرآىمعنع هاالك قعلعش ظىحىن

                                                 
  .ظايةتكعحةـ  6 ــــ 3سىرة مذهةممةد ) 1(
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دذر ش     ظىحىن االك قعلع ع ه ر تىرآىمعن عرالرنعث بع ةنع آاص ؤا قعلع   ، ي ذالرنع رةس اآع ظ ذالرنع  ي  ش، ظ
  .ظىحىندذرقعلعش  ب مةغلذسعتعضة يةتكىزمةيمةق

داق   ة هأآىم قعلعش ظأزعضعال خاس ظعكةنلعكع توغرعسعدا مذن ا ؤة ظاخعرةتت اال دذني ظاندعن اهللا تاظ
ةدبعرع (هئح ظعش !) ظع مذهةممةد (: ةيدذد ةرنعث ظعشلعرعنعث ت سئنعث ظعختعيارعثدا ) يةنع بةندعل

ة مذنداق د        .  يةنع هةممة ظعش ماثعالر خاستذر     ظةمةس ظذالرغا بعز ؤةدة قعلغان    : ةيدذ اهللا تاظاال بذ هةقت
ةآمذ   اثا آأرسةتس عنع س ث بةزعس اقمذ(ظازابنع ل قعلس دا نازع ات ؤاقتعث ئنعث هاي ةنع س ئنع ) ي اآع س ي

ذرذن   ( تعن ب ازاب آئلعش رعكالرغا ظ ةبلعغ      ) مذش ةقةت ت ظذلعيعتعث ص ئنعث مةس اقمذ، س ةبزع روه قعلس ق
تذر  ظ. قعلعش ث مةس تذربعزنع اب ظئلعش ةد )1( )ذلعيعتعمعز هئس ع مذهةمم ش !) ظ ةت قعلع ذالرنع هعداي ظ

ةس    ظذلعيعتعث ظةم ئنعث مةس عنع      (س ث ؤةهعس ة اهللا نع ةقةت آعشعلةرض ة ص ذرذلغان ؤةزعص اثا تاصش س
تذر دذ   ). يةتكىزىش ةت قعلع عنع هعداي ان بةندعس ئكعن اهللا خالعغ ان   )2( ل ةن خالعغ عزآع، س شىبهعس

   .))3 قعاللمايسةن، لئكعن اهللا ظأزع خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلعدذمعثنع هعدايةتعظاد
هاق   ع ظعس ةد ظعبن ثمذهةمم ةد (:  اهللا تاظاالنع ع مذهةمم ش !) ظ ئح ظع ةرنعث (ه ةنع بةندعل ي

: مذنداق دئدع   هةققعدة دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع    سئنعث ظعختعيارعثدا ظةمةس ) ظعشلعرعنعث تةدبعرع 
ةد ( ع مذهةمم ةن س   بةند!) ظ تعدة م ةر ظىس داق     ئعل قا هئحقان دعن باش ذيرذغان هأآىم قا ب أآىم قعلعش نع ه

  .  حعقعرالمايسةننعهأآىم
قا   دعغان باش عرالرغا بولع قان آاص ةن ظذرذش ةر بعل اال مأمعنل اللعقالرنعاهللا تاظ ص ظئهتعم ان قعلع  باي

 يةنع آذصذرلذقعغا قعلغان ذتةؤبعسعنع قوبذل قعلعد) مذسذلمان بولسا(اهللا يا ظذالرنعث : ةيدذمذنداق د
ص ذل قعلع عنع قوب اليدذ،تةؤبعس ا باش وغرا يولغ ذمراهلعقتعن ت ىن  . ض انلعقع ظىح م بولغ ذالر زالع ا ظ ي

 يةنع آاصعر بولغانلعقع ؤة ضذناه ظأتكىزضةنلعكع      .ظذالرنع ظازابقا دذحار قعلعدذ ) آذفرعدا حعث تذرسا (
  .  ظذالر شذ ظازابقا اليعقتذر.ظىحىن ظذالرنع، دذنيا ظاخعرةتتة ظازاباليدذ

ذخارع ام ب العم، ظعم عنعث س دذ  نعثدادعس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : مذن ص
االم دااب ظةلةيهعسس ث نامعزتم ع رعنع دةتعآظة ظعككعنح ةندة   ع اش آأتىرض ذدعن ب ن  « رذآ ةمعظةلالهذ لعم س

االنعغا لةنةت قعلغعن   صاالنع  ! ظع اهللا «: نع دةص بولذص  » هةمعدة، رةببةنا لةآةلهةمد    ، ظعدع دئضةن » ؤة ص
سئنعث ظعختعيارعثدا ) يةنع بةندعلةرنعث ظعشلعرعنعث تةدبعرع(هئح ظعش !) ظع مذهةممةد( :اهللا تاظاال
   .دعع نازعل قعل دئضةن ظايةتنظةمةس

 مصةيغةمبةر ظةلةيهعسساال : ظعمام ظةهمةد، سالعمنعث دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
ع اهللا ن ! ظ ةت قعلغع االنعغا لةن ع اهللا. ص ع   ! ظ ةفؤان ظعبن ةمرع ؤة س ع ظ ع هعشام، سىهةيل ظعبن ارعس ظعبن ه

اال ةت قعلغعن دئضةن ظعدع اهللا تاظ ة لةن ةد(: ظذمةييةلةرض ع مذهةمم ةرنعث (هئح ظعش !) ظ ةنع بةندعل ي
  . دعقعلنازعل  دئضةن ظايةتنع سئنعث ظعختعيارعثدا ظةمةس) ظعشلعرعنعث تةدبعرع

ةيغةمبةر  : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ    ع،ظعمام بذخار  ص
 رذآذدعن آئيعن دذظايع    اظةلةيهعسساالم بعر آعشعنعث زعيعنعغا ياآع ظذنعث صايدعسعغا دذظا قعلماقحع بولس    

ةزع ؤاقعتالردا      .قذيتتع وقذنذتنع ظ  ةنا لةآةلهةمد    سةمعظةلالهذ لعمن هةمعدة،     «ب ظع  « : نع دئضةندة    » رةبب

                                                 
  . ـ ظايةت40سىرة رةظد ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع272سىرة بةقةرة ) 2(
  .ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 56سىرة قةسةس ) 3(
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اجعز مأمعنلةرنع  ) باشقا (رةبعيظة ؤة  ذظعبنع ظةب ةيياش شام، ظ  هعمة ظعبنع  ةؤةلعد ظعبنع ؤةلعد، سةل  ! اهللا  ظ
دذر قذت ازابعثنع م  ذل عنعث ظ اتتعق ذغعن ؤة س ة ق ن زةرض ذالر   قعلغع ةن ظ ع  ؤة س ذذ ينعث يعللعرعن  صس

اتتع ودئضةننع ظاشكارا دةصمذ ق      » قعلغعن ) هةتحعلعك قة(ظةلةيهعسساالمنعث يعللعرعغا ظوخشاش        هةتتا  .ي
سئنعث ظعختعيارعثدا ) يةنع بةندعلةرنعث ظعشلعرعنعث تةدبعرع(هئح ظعش !) ظع مذهةممةد(: اهللا تاظاال
ةتنع ظةمةس  ةرةب مةهةل نازعل قعلغعحة دئضةن ظاي دا ظ دعن لع بامدات نامعزع ذم(لعرع مةهةللعدعكع ) مةل

   .تعت دةي،صاالنع ؤة صاالنعغا لةنةت قعلغعن! ظع اهللا) :بةزع آعشعلةرضة(
ذخارع  ام ب ذنعث  ،ظعم ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن دذ   ظةن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن

ذد عداظذه االمنعث  ظذرذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىزع( ص ةتت) ي رعلعص آ ةيغةمبةر . عيئ ص
ة«:ظةلةيهعسساالم عدذ؟نع يئرعيىزعغةمبعرعنعث يص داق نعجات تاص ر معللةت قان دعن . دئدع» ؤةتكةن بع ظان

:)سئنعث ظعختعيارعثدا ظةمةس) يةنع بةندعلةرنعث ظعشلعرعنعث تةدبعرع(هئح ظعش !) ظع مذهةممةد 
  . دئضةن ظايةت حىشتع

 ظذرذشعدا ظذهذد  :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    نعث رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعمام ظةهمةد، ظةنةس  
ةي  ىزع  حعشع سذنذص آةتتع ؤة    ذدذلغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظ  ص ان ظذنعث يىزعضعحة    ، يئرعلعص ي  هةتتا ق

صةيغةمبعرعضة بذنداق قعلغان معللةت       « :اهللا تاظاالغا دذظا قعلعص   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    .ظئقعص حىشتع 
يةنع بةندعلةرنعث (هئح ظعش !) ظع مذهةممةد( :شذنعث بعلةن اهللا تاظاال. دئدع» قانداق نعجات تاصعدذ؟
  .ظايةتنع حىشىردعمذشذ  دئضةن سئنعث ظعختعيارعثدا ظةمةس) ظعشلعرعنعث تةدبعرع

اهللا خالعغان آعشعضة . اسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنعث هةممعسع اهللا نعث مىلكعدذر ظ
ـ  ظاسمان   ،اظاالنعث ظعلكعدة  يةنع هةممة نةرسة اهللا ت مةغصعرةت قعلعدذ، خالعغان آعشعضة ظازاب قعلعدذ

ظذنعث هأآىمعضة   . زئمعندعكع هةممة مةخلذقات اهللا تاظاالنعث بةندعسع، ظذ خالعغان هأآىمنع قعلغذحعدذر            
دذ   ع تذرالماي ئحكعم قارش ئكعن    . ه ورالمايدذ، ل عدعن س ان ظعش ذ قعلغ عدعن   ظ ان ظعش ذقاتالر قعلغ  مةخل

  . ئهرعباندذراهللا مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع ملعدذ ىسور
 * * * * * * *  

 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θè= à2ù' s? (##θ t/Íh9 $# $ Z≈yè ôÊr& Zπ x yè≈ ŸÒ–Β ( (#θà)̈? $# uρ ©! $# öΝ ä3¯= yès9 tβθßsÏ= ø è? ∩⊇⊂⊃∪ 

(#θà) ¨?$# uρ u‘$̈Ζ9 $# û ÉL©9 $# ôN£‰ Ïã é& t ÍÏ≈ s3ù= Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©!$# tΑθß™ §9$# uρ öΝà6¯= yè s9 šχθßϑ xm öè? ∩⊇⊂⊄∪ * 
(# ûθãã Í‘$y™ uρ 4’ n< Î) ;ο u Ï øótΒ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ >π̈Ψ y_ uρ $ yγàÊ ótã ßN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ ôN £‰Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ tÏ% ©!$# 

tβθà) ÏΖãƒ ’Îû Ï !#§ œ£9 $# Ï!# § œØ9$# uρ tÏϑ Ïà≈ x6ø9 $#uρ xá ø‹ tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $# uρ =Ït ä† šÏΖÅ¡ ósßϑ ø9 $# 

∩⊇⊂⊆∪ šÏ% ©!$#uρ # sŒÎ) (#θè= yèsù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρr& (#ûθ ßϑ n= sß öΝ æη |¡àΡ r& (#ρã x. sŒ ©!$# (#ρã x øótG ó™ $$sù öΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 tΒ uρ ãÏ øótƒ 

šUθçΡ—%! $# ωÎ) ª! $# öΝ s9 uρ (#ρ• ÅÇãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yè sù öΝèδ uρ šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ν èδ äτ !#u“ y_ ×ο u Ïøó̈Β ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ 
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ةثالر، مةقسعتعثالرغا ظئرعشعش ظىحىن اهللا دعن ! ظع مأمعنلةر  ذقات ظاشذرذص يئم جازانعنع قاتم
ةييارالنغان دوزاختعن . 130قورقذثالر) تةرك ظئتعص نةهعي قعلغان ظعشالرنع ( عرالر ظىحىن ت ةنع (آاص ي

دعغان يامان ظشالردعن  ة رةهمةت قعلعنعشع . 131ساقلعنعثالر ) دوزاخقا آعرعشكة سةؤةب بولع سعلةرض
ةقؤادار  132ظىحىن، اهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثالر  الر صةرؤةردعضارعثالرنعث مةغصعرعتعضة ؤة ت

ةثلعكع ظاسمان  ةييارالنغان، آ دعراثالر -ظىحىن ت دعغان جةننةتكة ظال ةقؤادارالر . 133 زئمعنحة آئلع ت
ذل (آةثحعلعكتعمذ، قعسعنحعلعقتعمذ اهللا يولعدا  دعغانالر، )  مال -ص ادعر (سةرص قعلع أح ظئلعشقا ق ظ

ذق دعغانالر، ) تذرذقل اححعقعنع يذتع ا (ظ وزةك قعلغ اآع ب ان ي انلعق قعلغ علةرنع ) نيام آعش
تةقؤادارالر يامان بعر ضذناه قعلعص . 134اهللا ياخشعلعق قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذ. آةحىرعدعغانالردذر

ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ،ضذناهنع .قالسا ياآع ظأزلعرعضة زذلذم قعلسا اهللا نع ياد ظئتعدذ
ظذالرنعث . 135لعرعنع بعلعص تذرذص داؤامالشتذرمايدذآةحىرعدعغان اهللا دعن باشقا آعم بار؟ظذالر قعلمعش

مذآاصاتع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بولغان مةغصعرةت ؤة ) يةنع يذقعرعقع خعسلةتلةرضة ظعضة آعشعلةرنعث(
ةردذر  دعغان جةننةتل ئقعص تذرع دذ . ظاستعدعن ظأستةثالر ظ ذالر مةثضى قالع ةردة ظ ذ يةرل ياخشع ظعش . ب

  .136!عدعغان ساؤابع نئمعدعضةن ياخشعقعلغذحعالرنعث ظئرعش
   عث مذتلةق هاراملعقع توغرعسعداعنجازان

 ظذالر  .يعشتعن توستع  ئقاتمذقات ي جازانعنع   ؤة   شن بةندعلعرعنع جازانعخورلذق قعلع     اهللا تاظاال مأمع  
ةرزنعث ؤاقتع توش   ) بعرةرسعضة قةرز بةرسة (ظعسالم آئلعشتعن ظعلضعرعكع مةزضعلعدة    ةرز ظ (ا قاندق الغان  ق

ة ةرزنع ) آعشعض ذرغعن،ق عن قايتذرالمعساث قايت ةن قوشذص بةرض ذنعث ظأسىمع بعل دذ، ظ ة. دةي ةرز  (ر ظةض ق
ان آعشع دا قايتذ ) ظالغ أز ؤاقتع ةرزنع ظ ذراتتع  رالمعساق ةن قايت ةرزنع ظأسىم بعل ذنداق  .ق ع ش ةر يعل ذ ه  ب

   .قاالتتعاهايعتع جعق صذلغا ظايلعنعص دا ظازراق صذل قاتلعنعص، قاتلعنعص هةتتا نعظاخعر. داؤاملعشؤئرةتتع
ا ؤة ظا      ةقؤادارلعق قعلعشقا        خاهللا تاظاال بةندعلعرعنعث دذني ة نعجاتلعق تئصعشع ظىحىن ظذالرنع ت عرةتت

ذيرذدع ذالر.ب دع   نع ظ داق دئ اهالندذرذص مذن ذص ؤة ظاض تعن قورقذت ةييارالنغان :  دوزاخ ىن ت عرالر ظىح آاص
ة رةهمةت . ساقلعنعثالر ) سةؤةب بولعدعغان يامان ظشالردعن يةنع دوزاخقا آعرعشكة (دوزاختعن  سعلةرض

  .قعلعنعشع ظىحىن، اهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثالر
   رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا  ؤة جةننةتكة ظئرعشعشكةقاياخشع ظعشالرنع قعلعش

اال قا    مأاهللا تاظ الرنع قعلعش ع ظعش ةرنع ياخش ئقع معنل ا ي قا  ؤة اهللا تاظاالغ ةردعن بولذش ن بةندعل
 صةرؤةردعضارعثالرنعث مةغصعرعتعضة ؤة تةقؤادارالر ظىحىن تةييارالنغان :ةيدذمذنداق درعغبةتلةندىرىص  

د عرالرغا دوزاخ تةييارالنغان ةنع آاص ةييارالنغان ةك،ي ة ت مان  مأمعنلةرض ةثلعكع ظاس ة -آ  زئمعنح
  . آئلعدعغان جةننةتكة ظالدعراثالر

ةتنعث مة  ذ ظاي ع ب ارةتتذر    نعس ة بئش ذزذن ظعكةنلعكعض ةك ظ ةتنعث ب ةتنعث  . جةنن ذددع جةنن خ
اؤاردعن بولغان تأشةآلةرضة يألعنعدذ       : عكعتعدع سىص تأشةآلعرعنعث دئضةن   ))1ظذالر ظةستةرلعرع قئلعن ت

دةك،  ةر ظايةتتعكع ةآلعرعنعث ظةض ةتنعث تأش ا  جةنن اؤاردعن بولس ئلعن ت تةرلعرع ق دعن  ،  ظةس ع نئمع تئش
اش  دذ؟ان عدعغبول ة ظوخش ع . دئضةنض ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذقعغا   مذ،ب ذنعث ظذزذنل ةثلعكع ظ ةتنعث آ  جةنن

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة رةهمان ) 1(
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 نةرسعنعث آةثلعكع   لعكضىمبةز شةآعل. دعكع بعر ضىمبةزدذرظاستع ظةرشعنعث  جةننةت حىنكع،   .تذرظوخشاش
ذزذنلعقع بعل ذنعث ظ تذرةظ داق د. ن ظوخشاش االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت دذب عل« :ةي ةر اهللا س
عردةؤس،  هةقعقةتةن   .ساثالر، صعردةؤس دئضةن جةننةتنع سوراثالر      عروتاظاالدعن جةننةتنع س   ةر  جةننةتص نعث ل

ةر  ظذنعثدعن جةننةت .سعدذر ظةث ظالعي  ؤة سع ظةث ظىستعدعكع   .ظأستةثلعرع ظئتعلعص حعقعدذ   ظئرعق ـ    نعث ل
ذنعث ظأضز انعظ ع راهم ث نتاظاال س ةتلعك اهللا تا (ع ان سىص ةنع راهم ثي ةتنعث . »دذرتةختع) ظاالنع ذ ظاي ب

ث   ع اهللا تاظاالنع مان     : مةنعس ةثلعكع ظاس عرعتعنع، آ ارعثالرنعث مةغص دعغان  -صةرؤةردعض دةك آئلع  زئمعن
  .نعث مةنعسعضة ظوخشاشتذرعتعدئضةن ظاي ))1جةننةتنع قولغا آةلتىرىثالر

ةنلعكعنع رعؤا  ةزب  داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةت قعلزار، ظةب دذ ي ع : ع ر آعش بع
ئلعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آ ةثلعكع ظاسمان  :اهللا تاظاالنعث: ص دعغان -آ ة آئلع  زئمعنح

دعراثالر  دا  دئضةن ظايعتع  جةننةتكة ظال  زئمعنحة بولسا دوزاخ   ـ، جةننةتنعث آةثلعكع ظاسمان       ضة قارعغان
ةردة؟ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دعع دةص سورقةي ذ؟ عدمعحعنع آأرئآ« :ص ة نةرسعنع حة ئآثم ئلعص هةمم آ
ة نة(قاصلعسا  ةنع هةمم ا ري ا ظالس ذقنعث قوينعغ ةردة؟) سعنع قاراثغذل دىز قةي دع» آىن ذ. دئ اهللا :  آعشعظ

ةردة دئدع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . خالعغان ي ةردة بولعدذ  « :ص اال خالعغان ي » شذنعثدةك دوزاخمذ اهللا تاظ
  . دئدع

ع   ةدعس ظعكك ذ ه دذ   ب ادعلةص بئرع ةنعنع ظعص ل م دىزدة    .  خع ع آىن ر مةنعس ذنعث بع ز ظ  ثحعنع ئآبع
ادعلع قعنع  ذ يوقل  بعلمعضةنلعكعمعز آعحعنعث   ،قةيةردعلعكعنع بعلمعسةآمذ   شذنعثدةك دوزاخمذ اهللا     .مةيدذظعص

دذ   ةردة بولع ر ي ان بع ر     . خالعغ ة بع ة يةن ا، آئح عدة بولس ر تةرعص ةمنعث بع دىز ظال ع آىن ر مةنعس ة بع  يةن
ال    ظةرش، شذنعثدةك جةننةت ظاسمانالرنعث ظىستعدعكع .تةرعصعدة بولعدذ  ةردة  بعر  ي عنعث ظاستعدعكع ظةث ظ ي

ا أؤةن ،بولس ةث ت ر  دوزاخ ظ ةردةبع دذي ةن.  بولع ان ظعك داق بولغ مان، ظذن ةتنعث ظاس  ثعن زئمعن ـ       جةنن
ةن  دة بولذشع بعل ان ،آةثلعكع ر  دوزاخنعث اهللا خالعغ دا ببع عنعثلذوظورذن ذ هئش داق قارم علعقع  حقان قارش

  .يوقتذر
ةقؤادارالر : ةيدذ اهللا تاظاال جةننةتكة آعرعدعغان آعشعلةرنعث سىصةتلعرعنع بايان قعلعص مذنداق د       ت

دا  ذل (آةثحعلعكتعمذ، قعسعنحعلعقتعمذ اهللا يولع دعغانالر )  مال -ص ةنع قعيعنحعلعق ؤة   سةرص قعلع  ي
  . سةللعك هالةتلعرعدة دئضةنلعك بولعدذئالم ياآع آآةثرعحعلعك، ظعختيارع ؤة ظعختعيارسعز، ساغ

ة مذنداق د     ةنع هةممة ؤاقعت   ( آىندىز  ـماللعرعنع آئحة    : ةيدذ اهللا تاظاال بذ هةقت ، يوشذرذن ؤة  )ي
ةير  ذندا خ كارا يوس عدذ -ظاش اؤاب تاص اهعدا س ارعنعث دةرض دعغانالر صةرؤةردعض ان قعلع ذنعث  ))2 ظئهس ب

 سةدعقة قعلعشتعن   صنعث رازعلعقعنع ظعزدة   ، اهللا تاظاالهللا تاظاالغا بذيسذنذشتعن  ظذالرنع ا : ظومذمعي مةنعسع 
 خعل ياخشعلعقالرنع قعلعشتعن هئحقانداق     ـقانلعرع ؤة باشقا آعشعلةرضة هةر     غ تذ ـؤة ظأزلعرعنعث ظذرذق 

  . ص قااللمايدذذبعر ظعش توس
)نلعق قعلغان ياآع بوزةك قعلغانياما(ظاححعقعنع يذتعدعغانالر، ) ظأح ظئلعشقا قادعر تذرذقلذق (

دعغانالر ؤة ظاححعقعنع عقع آةلضةن ؤاقتعدا ظاححعقعنع يذت يةنع ظذالر ظاححعآعشعلةرنع آةحىرعدعغانالردذر
  .دعغانالردذرع ظأزلعرعضة يامانلعق قعلغان آعشعنع آةحىرةنشذرذش بعلوي

                                                 
  .ر قعسمعبع ـ ظايةتنعث 21سىرة هةدعد ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع274سىرة بةقةرة ) 2(
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ذدعن    ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم ةيغةمبةر ظةلظعم داق   ص االمنعث مذن ةيهعسس
دذ ةت قعلع ان آعشع آىحلىك هئسابالنمايدذ) آعشعلةرنع( «:دئضةنلعكعنع رعؤاي ئكعن . يعقعتق ) هةقعقع(ل

   .»النغان ؤاقتعدة ظأزعنع تذتذؤالغان آعشعدذرقلىك ظادةم ظاححعحآى
ذما    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم االمنعث مذن ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق دعن ص

ةرزدار (بعر آعشع    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   اآع     رهلةت بة  أ م  آعشعضة  قعرئص ) ق ظذ  ظذنعثدعن   (سة ي
ةرزنع ةمنعث   عرآةحى) ق ذنع جةهةنن ة اهللا ظ اقاليدذ ظوتؤةتس دعن س ذثالر هةقعقةت  .ع اه بول ةتنعث ةن ظاض  جةنن

ةردذر  اتتعق ي دعكع ق ةلع دوث أزعنع  ،ظةم ةن س تعم دئض ىح قئ دظ يعن، تةآرارلعغان اه بعن آئ ذثالر وظاض ل
ادةم      .دعكع يذمشاق يةردذر  ع دوزاخنعث ظةمةلع هأيل   ةنهةقعقةت ةختلعك ظ  .دذرظادةم  قالنغانعتنعلةردعن سا ص  ب

بعر بةندة اهللا رازعلعقع ظىحىن     . شتذر ظعدعغان بعر  ع شع اهللا تاظاال ياخشع آأر  ذتذبعر بةندعنعث ظاححعقعنع ي   
  .»دذعنع ظعمانغا توشقذزظذنعث قةلبع) اهللا (اعنع يذتسقظاححع

ع موظاز    ةهل ظعبن ةد، س ام ظةهم داق    ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعن ص ث دادعس نع
دذ  ةت قعلع اححعقعنع حعقعر «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ذرذص ظذنع ي عبعر آعشع ظ ادعر ت ؤةتسة، اهللا ذتعؤئلعشقا ق

ذنع  اال ظ ةت آىنع(تاظ ة) قعيام دذ ه دا حاقعرع ذنعثغا هخااليعقالرنعث ظالدع العغعنعنع ىم ظ دعن خ ةر ظعحع رل
   .»ع بئرعدذلعقعنعؤئلعش ظعختعيارلتال

ع ظع ةربن ع ظأم ةردةؤع، ظعبن ذم ذ ظةنه داق  دعن رةزعيةلاله االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دة، اهللا     «: دئض اؤابالرنعث ظعحع دعغان س عؤالغانالرغا بئرعلع اححعقعنع بئس ظ

  .»قعنع بئسعؤالغان آعشعنعث ساؤابع ظةث آاتتعدذرحعرازعلعقع ظىحىن بعر قئتعم ظاحث تاظاالنع
)ظاححعقعنع يذتعدعغانالر) ظأح ظئلعشقا قادعر تذرذقلذق ظاححعقالنمايدذ يةنع ظذالر آعشعلةرضة ،

ةن اهللا  بعل ظاححعقالنمعغانلعقع  آعشعلةرضة .لعشعدعن ساقلعنعدذئبةلكع، ظأزلعرعدعن آعشعلةرنعث رةنجعص ق   
 آعشعلةرنع آةحىرعدعغانالردذر) يامانلعق قعلغان ياآع بوزةك قعلغان(.  ظىمعد قعلعدذبتاظاالدعن ساؤا

ذال  ةنع ظ انلعقلعرعنع توس  ي علةرنعث يام عنع      ذر آعش ان آعش انلعق قعلغ ة يام ة ظأزلعرعض ةن بعلل ش بعل
دا بعر آعشعضة   . آةحىرعدذ   شذثا .سعل ظةخالقتذر  ئظةث ظ، بذ  مايدذ عيامانلعق قعلعشنع ظويل  ظذالر دعللعرع

  . اهللا ياخشعلعق قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذ: ةيدذاهللا تاظاال مذنداق د
دع  داق دةص آةل تة مذن ار «: هةدعس ىح ظعش ب ذنعث ،ظ تلعقعغا ظ ةن راس ةم ظعحعم ، ععسبعرعنح:  قةس

ال  لقع ةدعقة م ان س ع آـ غ دذئ مىلىآن ع،ظعككعنحع. مةيتةلمةي اال س قع( اهللا تاظ انلعقعنعباش ) الرنعث يام
ةر   ع رازعلنعث بعر آعشع اهللا تاظاال ،  ظىحعنحعسع.  ظئزعز قعلعدذ   بةندعنع آةحىرضةن اهللا  بولسا  قع ظىحىن آةمت
   .عسعنع ظىستىن قعلعدذ مةرتعؤثتاظاال ظذنع
 دذ اد ظئتع ع ي ا اهللا ن ذم قعلس ة زذل اآع ظأزلعرعض ا ي ذناه قعلعص قالس ر ض ان بع ةقؤادارالر يام  .ت

ذناهلعر دذ ض ةص قعلع عرةت تةل ىن مةغص ذالر بعرضع ظىح ةنع ظ ذقناهنع قعلعص ذ ي ذناهعالسا ظ ة  ض غا تةؤب
   .نع تعلةيدذعشلعؤئتععحىرةآاهللا تاظاالدعن قعلعدذ ؤة 
ذدعن    عظ ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم داق   م االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن مةن ضذناه     :  ظاندعن ظذ،ناه قعلسابعر آعشع ضذ«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 
 ظاندعن ظذ ضذناهعنع آةحىرعدعغان     ،بةندةم ضذناه قعلدع   : تاظاال  اهللا ،دئسة آةحىرسةث   مئنعالدعم  ققعلعص  

ىن  ؤة  انلعقع ظىح ذناه قعلغ د ض ارلعقعنع بعل ارعنعث ب دعغان صةرؤةردعض ذناهعنع  . عظازابالي دةمنعث ض ةن بةن م
ة  ظاندعن ظذ   . ةتتعم دةيدذ ؤىآةحىر صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن مةن ضذناه     :  ظاندعن . ضذناه قعلعدذ  آعشع يةن
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ص  دعمققعلع عن  ال ع آةحىرض ة، مئن اال،دئس ذناه :  اهللا تاظ ث ض دةم ظأزعنع ذناهعنع آةحىرعبةن  دعغان ؤة ض
ىن  انلعقع ظىح دع   قعلغ ارلعقعنع بعل ارعنعث ب دعغان صةرؤةرعض ةن ب . ظازابالي عز م ذناهعنع   شةآس دةمنعث ض ةن

، الدعم قصةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن مةن ضذناه قعلعص      : صظاندعن ظذ يةنة ضذناه قعلع  . دةيدذ،  ؤةتتعمعآةحىر
ع عنمئن دذ، آةحىرض اال.  دةي دة: اهللا تاظ ذناهعنع آةحىرمبةن ذنعث ع ظأزعنعث ض انلعقع دعغان ؤة ظ ذناه قعلغ ض

 ،ؤةتتعمع مةن بةندةمنعث ضذناهعنع آةحىر       ةآسعز ش .ع بعلدع ظازاباليدعغان صةرؤةردعضارعنعث بارلعقعن  ظىحىن  
دذ ذناه قعلع    . دةي ة ض ذ يةن دعن ظ ص     :صظان ذناه قعلع ةن ض ةن م ارعم هةقعقةت ع   ق صةرؤةردعض دعم، مئن ال

  ضذناه قعلغانلعقع ظىحىن    ظذنعث ةنع آةحىرعدعغان ؤ   عبةندةم ظأزعنعث ضذناه     : اهللا تاظاال  .  دةيدذ ،آةحىرضعن
دعغان صةر دعظازابالي ارلعقعنع بعل ارعنعث ب ةن  .ؤةردعض ةن م ةن، هةقعقةت ذؤاهحع قعلعم علةرنع ض ةن س  م

  .»دةيدذنع قعلسذن عنعبةندةمنعث ضذناهعنع آةحىردىم، ظذ خالعغ
ذ    ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ةس ظةن دذ رازاق، ظةن ةت  ظاب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن

ن بعر ضذناه قعلعص قالسا ياآع ظأزلعرعضة زذلذم قعلسا اهللا نع ياد تةقؤادارالر ياما اهللا تاظاالنعث :قعلعدذ
يعغالص  ) شةيتان (حىشكةندة ظعبلعس    يعتع   دئضةن ظا  ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ  .ظئتعدذ

 ضذناهنع عباشقا بعر ةنع اهللا تاظاالدعني ضذناهنع آةحىرعدعغان اهللا دعن باشقا آعم بار؟. »ظعدعآةتكةن 
دذآة تذرمايدذ . حىرةلمةي ذرذص داؤامالش ص ت لعرعنع بعلع ذالر قعلمعش ذناهلعرعغا   ظ ذالر ض ةنع ظ ة تي ةؤب

دع ايتتع، قعل ا ق ذناه ظعشالرنعاهللا تاظاالغ ذناه،، ض ا       ؤةنع داؤامالشتذرمعدعع ض ذناه قعلعص ـ قايت ا ض  قايت
  . عالسعمذ ظذنعثغا تةؤبة قعلدق

دة م   ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي د ؤذب دذلالهجاهع ع  ة ظاب ع  ظعبن د ظعبن داق د ذظظذبةي ةير مذن دذم : ةي
ذنعث    اال ظ ا اهللا تاظ ة قعلس ع تةؤب دذ آعمك ذل قعلع عنع قوب ث   . تةؤبعس ع اهللا تاظاالنع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

دعكع تذر  تأؤةن ةن ظوخشاش ع بعل ث مةنعس ذالر :  ظايعتعنع ذحعالر (ظ ة قعلغ ةنع تةؤب أز  ) ي ث ظ اهللا نع
عنع  دعلعرعنعث تةؤبعس دعغانلعقعنع بةن ذل قعلع دذ؟ قوب ة   )1(  بعلمةم اآع ظأزعض انلعق ي رةر يام آعمكع بع

ذحع،             عرةت قعلغ ث مةغص ذ اهللا نع ا، ظ ةص قعلس عرةت تةل ن مةغص دعن اهللا دع ذص، ظان ص قوي ذم قعلع رةر زذل بع
  . ))2ناهايعتع مئهرعبان ظعكةنلعكعنع آأرعدذ

ةيغةمبةر  دعن ص ع ظةمرع دذلاله ظعبن ةد، ظاب ام ظةهم االمظعم ذرذص نعث ظةلةيهعسس تعدة ت ةر ظىس مذنب
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض قعالرغا(«: مذن مرةه) باش علةرمذ رةه ع ثالر، س علةر، عم قعلعنع قعلع س

ذناهعثالرنعث( وراثالر) ض عنع س ذناهعثالر آةحىر،آةحىرىلعش دذى ض علةرنعث (.لع ة ) آعش سأزلعرعض
كىحع  ة(ظةضةش لعرعنع! ؤاي) آعشعض ذرذص انلعقعنع يام ثقعلمعش ص ت ة  ،بعلع تذرغان آعشعلةرض  داؤامالش

  .»!ؤاي
اال  دذ    اهللا تاظ داق دةي ذص مذن ص بول ان قعلع ةتلعرعنع باي علةرنعث سىص دعغان آعش ة آعرع : جةننةتك

 مذآاصاتع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بولغان ) يةنع يذقعرعقع خعسلةتلةرضة ظعضة آعشعلةرنعث(ظذالرنعث
ةردذر مةغصعرةت ؤة ظاستعدعن ظأ  دعغان جةننةتل ئقعص تذرع دذ . ستةثالر ظ ذالر مةثضى قالع ةردة ظ ذ يةرل . ب

  . !ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث ظئرعشعدعغان ساؤابع نئمعدعضةن ياخشع
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع104سىرة تةؤبة ) 1(
  . ـ ظايةت110سىرة نعسا ) 2(
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 ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ öΝä3Ï= ö6 s% × sß™ (#ρã Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t6É)≈ tã tÎ/ Éj‹ s3ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∠∪ 

# x‹≈yδ ×β$u‹ t/ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 “ Y‰èδ uρ ×π sàÏã öθ tΒ uρ šÉ)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ Ÿω uρ (#θãΖ Îγs? Ÿω uρ (#θçΡ u“ øt rB ãΝ çFΡ r&uρ tβöθ n= ôã F{$# β Î) 

Ο çGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ –Β ∩⊇⊂∪ βÎ) öΝ ä3ó¡|¡ôϑ tƒ Óy ös% ô‰s) sù ¡§ tΒ tΠöθs) ø9 $# Óy ö s% …ã& é#÷V ÏiΒ 4 y7 ù= Ï? uρ ãΠ$§ƒF{$# $ yγä9 Íρ# y‰ çΡ t ÷t/ 

Ä¨$̈Ψ9$# zΝ n= ÷èu‹ Ï9 uρ ª!$# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u x‹ Ï‚ −G tƒuρ öΝ ä3ΖÏΒ u!# y‰ pκà− 3 ª!$# uρ Ÿω = Ït ä† tÉΚ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊇⊆⊃∪ }È Åcsyϑ ãŠÏ9 uρ 

ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u t,ys ôϑ tƒuρ šÍ Ï≈s3ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ ôΘr& ÷Λä ö7Å¡ xm βr& (#θè= äz ô‰ s? sπ̈Ψ yf ø9$# $£ϑ s9uρ ÉΟ n= ÷ètƒ ª! $# tÏ% ©!$# 

(#ρß‰ yγ≈ y_ öΝä3Ζ ÏΒ zΝ n= ÷è tƒuρ tÎ É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊆⊄∪ ô‰ s) s9 uρ ÷Λ äΨ ä. tβöθ̈Ψ yϑ s? |N öθ yϑ ø9$# ÏΒ È≅ ö6s% βr& çν öθ s)ù= s? ô‰ s)sù çνθßϑ çG ÷ƒ r&u‘ 

÷Λ äΡ r&uρ tβρã ÝàΖ s? ∩⊇⊆⊂∪  
يالغانغا ) هةقنع(يةر يىزعدة سةير قعلعثالر،  سعلةردعن ظعلضعرع نذرغذن ظىممةتلةر آئلعص آةتتع؛
ذ . 137حعقارغانالرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا قاراثالر  ذرظان (ب ظعنسانالرغا ) ظومذمعي ) (ق

، تةقؤادارالرغا توغرا يول آأرسةتكىحعدذر ؤة )يةنع هاالل بعلةن هارامنع ظوحذق بايان قعلعدذ(باياندذر 
ثالر، شئهعت بولغانالر ظىحىن قايغذرماثالر، ظةضةر بوشعشعص قالما) جعهادتعن(. 138ر نةسعهةتتذ-ؤةز

ذ (ظةضةر سعلةرضة شعكةستعلعك يةتكةن بولسا . 139مأمعن بولساثالر، ظىستىنلىك قازعنعسعلةر  يةنع ب
عمذ )جةثدة سعلةر يارعالنغان ؤة شئهعت بولغان بولساثالر  دة (، دىشمةنلةرض ةدرع جئثع ظوخشاشال ) ب

بذ آىنلةرنع ظعنسانالر ظارعسعدا ظايالندذرذص ). ر يارعالندع ؤة ظألتىرىلدعيةنع ظذال(شعكةستعلعك يةتتع 
ذرعمعز  عرقعدة (ت ذ ص ىن ظ ر آ عرقعدة، بع ذ ص ىن ب ر آ اي، بع عرقعدة قعلم ر ص ةلعبعنع هةمعشة بع ةنع غ ي
ز ذ(، )قعلعمع ث ) ب ةقعقعي(اهللا نع ةرنع ) ه عقالردعن(مأمعنل علةرنع ) مذناص دذر، س ع ظىحىن ظايرعش

ظىحىندذر، ) يةنع سعلةردعن بةزعلةرنع شئهعتلعك دةرعجعسضة مذشةررةص قعلعشع(عن قعلعشع شئهعتلةرد
صاآلعشع ظىحىندذر،  )ظذالرغا يةتكةن مذسعبةت ظارقعلعق(مأمعنلةرنع . 140اهللا زالعمالرنع دوست تذتمايدذ

ةر جاماظةسع  (.141آاصعرالرنع يوق قعلعشع ظىحىندذر  اد  )هةقعقعي (اهللا سعلةردعن !) ظع مأمعنل جعه
ذرذص (حعدعغذحعالرنع بعلمةي ) مذشةققةتلعرعضة-جعهادنعث جاصا (ة قعلغانالرنع ؤ  ةنع ظايرعماي ت ، )ي

سعلةر ظألىم . 142جةننةتكة آعرعشنع ظويالمسعلةر؟) صةقةت ظاغزعثالردا ظعمان ظئيتتذق دئيعش بعلةنال(
ةن بعلةن ظذحرعشعشتعن ظعلضعرع ظذنع ظارزذ قعال ) يةنع دىشمةن ( أزىثالر بعل أز آ تتعثالر، مانا ظذنع ظ

  .143)ظةمدع نئمعشقا مةغلذص بولعسعلةر؟(آأردىثالر 
    مذسذلمانالرغا آةلضةن مذسعبةتنعث هئكمعتعنع بايان قعلعش توغرعسعداظذرذشعداظذهذد 

ةرنع ظذهذد  ةتمعش آعشع   ظذرذشعدا مأمعنل ذ مأمعنلةرضة اهللا تاظاال . شئهعت قعلعندع ث ظعحعدعن ي  ب
رعص، يآةلضةن مذسعبةتكة تةسةللع داق د بئ دذمذن ئلعص  :ةي ةر آ ذن ظىممةتل علةردعن ظعلضعرع نذرغ س

ةيغةمبةرلةرنعث ظىممةتلعرعضعمذ آةلضةن              آةتتع دا  ظا ، يةنع بذ ظعش سعلةردعن ظعلضعرعكع ص  ياخشع  خعرع
  . عدذ مأمعنلةرضة، يامان ظاقعؤةت آاصعرالرغا بولةتظاقعؤ
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يالغانغا حعقارغانالرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا ) هةقنع(الر، يةر يىزعدة سةير قعلعث
دذر ) ظومذمعي) (قذرظان(بذ ، قاراثالر ان (ظعنسانالرغا بايان ةن هارامنع ظوحذق باي ةنع هاالل بعل ي
دذ الرنعث ظ     )قعلع ة ظعش دا هةمم ةنع قذرظان ار  وي انع ب ذق باي عرعكع   .ح ذنداقال ظعلض ةن    ش ةر بعل ظىممةتل

  .  بارلعقعمذ قانداق بولغانشمةنلعرعنعثدى
نةسعهةتتذر- تةقؤادارالرغا توغرا يول آأرسةتكىحعدذر ؤة ؤةز حةآلةنضةن ؤة ضذناه   يةنع قذرظان

  . دعللعرعثالرغا هعدايةت ظاتا قعلغذحعدذر. قذحعدذرسبولعدعغان ظعشالردعن تو
ة اهللا تاظاال مأمعنلةرضة تةسةللعي بئرعص  دذمذنداق ، يةن ادتعن(: دي اثالر) جعه  بوشعشعص قالم

اثالر       عص قالم ةن ظاجعزلعش ةؤةبع بعل عبةتنعث س ةن مذس ة آةلض ةنع سعلةرض ىن . ي انالر ظىح ئهعت بولغ ش
ياخعشع ظاقعؤةت ؤة ! ظع مأمعنلةريةنع  ظةضةر مأمعن بولساثالر، ظىستىنلىك قازعنعسعلةر، قايغذرماثالر
  . تذرصضة مةنسذغةلعبة سعلةر
يةنع بذ جةثدة سعلةر يارعالنغان ؤة شئهعت بولغان (رضة شعكةستعلعك يةتكةن بولسا ظةضةر سعلة
ذالر يارعالندع ؤة (ظوخشاشال شعكةستعلعك يةتتع ) بةدرع جئثعدة (، دىشمةنلةرضعمذ )بولساثالر ةنع ظ ي

 ،ن بولسا تىرآىم آعشعلةر ظألتىرىلضة  ةزع ؤة ب  لضةن بةزعثالر جاراهةت  دعنسعلةرنعث ظعحعثالر  )ظألتىرىلدع
  . تىرىلدعلىشمةنلعرعثالرمذ يارعالندع ؤة ظأدسعلةرنعث 
 ذرعمعز ب دذرذص ت ةرنع ظعنسانالر ظارعسعدا ظايالن عرقعدة (ذ آىنل ر ص ةلعبعنع هةمعشة بع ةنع غ ي

يعنكع ياخشع ظاقعؤةت سعلةرضة مةنسذص ئ آ)قعلماي، بعر آىن بذ صعرقعدة، بعر آىن ظذ صعرقعدة قعلعمعز
  . معزعكمةت ظىحىن بعرةر قئتعم دىشمةنلةرنع سعلةرنعث ظىستىثالردعن غةلعبة قعلدذر بعر هئ،بولسعمذ
)ظايرعشع ظىحىندذر) مذناصعقالردعن(مأمعنلةرنع ) هةقعقعي(اهللا نعث ) بذمةنعسع ذ ظايةتنعث ب 

آعمنعث  دىشمةنلةر بعلةن بولغان ظذرذشتا     بذ،   : ةيدذ هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق د        
  . سةؤر قعلعدعغانلعقعنع آأرىشعمعز ظىحىندذر

 ةرنع شئهعتلعك دةرعجعسضة مذشةررةص (سعلةرنع شئهعتلةردعن قعلعشع ةنع سعلةردعن بةزعل ي
ع دذر) قعلعش زدةص       ظىحىن ع ظع ث رعزالعقعن دذ ؤة اهللا تاظاالنع دا ظألتىرىلع ث يولع ذالر اهللا تاظاالنع ةنع ظ  ي

ارقعلعق (مأمعنلةرنع . عمالرنع دوست تذتمايدذ اهللا زال . جانلعرعنع بئرعدذ   )ظذالرغا يةتكةن مذسعبةت ظ
دذر  ع ظىحىن دذ      صاآلعش ذناهلعرع آةحىرىلع ذالرنعث ض ا ظ ذناهلعرع بولس ذالرنعث ض ةر ظ ةنع ظةض ةر .  ي ظةض

  . لعدذىتىرأ بولمعسا ظذالرغا آةلضةن مذسعبةت سةؤةبعدعن ظذالنعث دةرعجعلعرع آعظذالرنعث ضذناه
رنع يوق قعلعشع ظىحىندذرآاصعرال  حىنكع، آاصعرالر غةلعبة قعلسا، هةددعدعن ظئشعص، آأرةثلةص
  . بذ ظذالرنعث ؤةيران بولذش سةؤةبعدذر. آئتعدذ
)جعهادنعث جاصا(جعهاد قعلغانالرنع ؤة  )هةقعقعي(اهللا سعلةردعن !) ظع مأمعنلةر جاماظةسع - 

صةقةت ظاغزعثالردا ظعمان ظئيتتذق (، )ايرعماي تذرذصيةنع ظ(حعدعغذحعالرنع بعلمةي ) مذشةققةتلعرعضة
، ظعحعثالردعكع ةيةنع اهللا تاظاال، سعلةرنع سعنعمعغعح جةننةتكة آعرعشنع ظويالمسعلةر؟) دئيعش بعلةنال

  .  جةننةتكة آعرضىزمةيدذةمذجاهعدالرنعث دىشمةن بعلةن ظذرذشقاندا سةؤر قعلغانلعقعنع آأرمعضىح
اال   ة اهللا تاظ داقبذ هةقت دذمذن ذحرعماي :  دةي ة ظ سعلةر تئخع ظعلضعرعكعلةر ظذحرعغان آىلصةتلةرض

ةن    عرع ظأتك علةردعن ظعلض علةر؟ س نع ظويالمس ة آعرعش ذرذص جةننةتك أمعن(ت ا، ) م ةر ظئغعرحعلعقالرغ ل
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دع   ةن ظع ذحرعغان ؤة حأحىتىؤئتعلض ة ظ م )1( آىلصةتلةرض ةلعف، الم، مع انالر . ظ ذق «ظعنس ان ظئيتت » ظعم
  . ))2يذش بعلةنال سعنالماي تةرك ظئتعلعمعز، دةص ظويالمدذ؟دةص قو
 بعلةن ظذحرعشعشتعن ظعلضعرع ظذنع ظارزذ قعالتتعثالر، مانا ظذنع ظأز ) يةنع دىشمةن(سعلةر ظألىم

أردىثالر  ةن آ ةر    )ظةمدع نئمعشقا مةغلذص بولعسعلةر؟ (آأزىثالر بعل ةنع ظع مأمعنل سعلةر بذ آىن    ! ي
ارزذ قعلغان ظعدعثالر   ذشنع ؤة ظذرذشعشعشمةنلةر بعلةن ظذحر لعشتعن بذرذن دى  ئآ ارزذ   ا مان .شنع ظ  سعلةر ظ

دع   تعص آةل ىن يئ ان آ ةص قعلغ ان ؤة تةل دع  .قعلغ م  ظةم عثالر الزع ةؤر قعلعش عثالر ؤة س ذرذش قعلعش . ظ
ةنل    داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص دذ عهةدعس ان قعلعنع ةن   «: كع باي مةن بعل علةر دىش س

اثالرعشعذحرظ ارزذ قعلم نع ظ وراثالر ؤةش ةملعكنع س االدعن خاتعرج علةر . اهللا تاظ ةر س مةن  ظةض ةن دىش بعل
ثالر  اظذحر ةؤر قعلع اثالر س ع، . شس ةت  بعلعثالرآ تعد  قعلعحجةنن ع ظاس ث سايعس اال  . »عدذرنع ذثا اهللا تاظ ش

ةنع  )ةغلذص بولعسعلةر؟ ظةمدع نئمعشقا م(مانا ظذنع ظأز آأزىثالر بعلةن آأردىثالر : دةيدذمذنداق    ي
ةن    ةص تىزض ىن س ذش ظىح علةرنعث ظذرذش ح ،آعش ةرلةرنعثـ  قعلع ةرنعث  شةمش ان ؤة نةيزعل  يالتعرعغ

   .ضعرةلعشعص آةتكةن ؤاقتعدا ظألىمنع ظأز آأزىثالر بعلةن آأردىثالر
 * * * * * * *  

 $ tΒ uρ î‰ £ϑ ut èΧ ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Í# ö7 s% ã≅ ß™ ”9$# 4  'Î* sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä ö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3 Î6≈ s) ôã r& 4 
tΒ uρ ó= Ï= s)Ζ tƒ 4’ n?tã Ïµ ø‹t6 É) tã n= sù §ÛØ tƒ ©! $# $Z↔ ø‹ x© 3 “ Í“ôf u‹ y™ uρ ª! $# tÍ Å6≈ ¤±9 $# ∩⊇⊆⊆∪ $ tΒ uρ tβ$Ÿ2 C§ø uΖ Ï9 

βr& |Nθßϑ s? ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «! $# $ Y7≈tFÏ. Wξ§_ xσ–Β 3 ∅ tΒ uρ ôŠÍ ãƒ z># uθrO $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ïµ Ï?÷σ çΡ $ pκ ÷] ÏΒ  tΒ uρ ôŠÍ ãƒ z># uθrO 

Ïο u ½z Fψ $# Ïµ Ï?÷σ çΡ $pκ ÷] ÏΒ 4 “ Í“ ôfuΖ y™ uρ tÍÅ3≈ ¤±9 $# ∩⊇⊆∈∪  Éi r' x.uρ ÏiΒ &c É<¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµ yètΒ tβθ•‹ În/Í‘ ÖÏW x. $yϑ sù (#θãΖ yδ uρ 

!$ yϑ Ï9 öΝ åκ u5$|¹ r& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# $ tΒ uρ (#θàãè |Ê $ tΒ uρ (#θçΡ% s3tG ó™ $# 3 ª! $#uρ = Ït ä† tÎ É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊆∉∪ $tΒ uρ tβ% x. óΟßγ s9 öθs% 

HωÎ) β r& (#θä9$s% $uΖ −/ u‘ öÏ øî $# $ uΖ s9 $sΨ t/θçΡ èŒ $ sΨ sù# uó Î) uρ þ’ Îû $ tΡÍ øΒ r& ôM Îm6 rOuρ $ sΨ tΒ#y‰ ø% r& $ tΡö ÝÁΡ $# uρ ’ n?tã ÏΘöθ s) ø9$# 

tÍÏ≈ x6ø9 $# ∩⊇⊆∠∪ ãΝßγ9 s?$t↔ sù ª! $# z># uθrO $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# zó¡ãm uρ É># uθ rO Ïο u ½z Fψ $# 3 ª! $# uρ = Ït ä† tÏΖÅ¡ ósçRùQ $# ∩⊇⊆∇∪   

ظذالرنعث بةزعلعرع (مذهةممةد صةقةت بعر صةيغةمبةردذر، ظذنعثدعن بذرذن آأص صةيغةمبةرلةر ظأتتع 
؛ ظذ ؤاصات بولسا ياآع ظألتىرىلسة، )ظةجعلع بعلةن ظألضةن، بةزعلعرع باشقعالر تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن ظأز
آعمكع ظارقعسعغا يئنعؤالعدعكةن ) يةنع ظعماندعن يئنعص مذرتةد بوالمسعلةر؟(ارقاثالرغا يئنعؤاالمسعلةر؟ ظ
ةن ( ةد بولعدعك ةنع مذرت دذ )ي ان يةتكىزةلمةي ة زعي ا قعلح ذ اهللا غ ذحعالرنع . ، ظ ىآىر قعلغ اهللا ش

دذ، اهللا هةر ظادةمن . 144مذآاصاتاليدذ ىتىؤةتكةن هئح آعشع اهللا نعث ظعزنعسعز ظألمةي ةجعلعنع ص عث ظ
ا ساؤابعنع ). ظادةمنعث ظأمرعنع قورقذنحاقلعق ظذزارتالمايدذ، باتذرلذق قعسقارتالمايدذ ( آعمكع دذني

دذ (آأزلعسة، ظذنعثغا دذنيانعث ساؤابعنع بئرعمعز  اخعرةتلعكتعن نئسعؤعسع بولماي ذنعث ظ ؛ آعمكع )ظ
                                                 

 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع214 ةسىرة بةقةر) 1(
  . ـ ظايةتلةر 2 ـــ ـ1سىرة ظةنكةبذت  )2(
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ا  ث س ذنعثغا ظاخعرةتنع ة، ظ اؤابعنع آأزلعس ث س ذحعالرنع ظاخعرةتنع ىآىر قعلغ ز، ش ؤابعنع بئرعمع
ظذالر . ذي ظألعماالر بعرلعكتة جةث قعلدعضنذرغذن صةيغةمبةرلةر بعلةن آأصلعضةن خذدا. 145مذآاصاتاليمعز

دا دذح  اهللا يولعدا يةتكةن آىلصةتلةردعن روهسعزالنمعدع، بوشاشمعدع، باش ظةضمعدع، اهللا ظأزعنعث يولع
ا حعدا ةن قعيعنحعلعقالرغ دذ آةلض ت تذتع ىحعلةرنع دوس لعق بةرض ةقةت. 146ش أزع ص ذالرنعث س : ظ

ارعمعز« ن، ! صةرؤةردعض عرةت قعلغع قانلعقعمعزنع مةغص ةآتعن ظاش عمعزدا ح ذناهلعرعمعزنع، ظعش ض
 »مذستةهكةم قعلغعن ؤة آاصعر قةؤمضة قارشع بعزضة ياردةم بةرضعن) جةث مةيدانعدا(قةدةملعرعمعزنع 

دع  قا بولمع ةندعن باش اؤابعنع . 147دئض ث س ذالرغا دذنيانع ة (اهللا ظ تعدعن غةلعب مةنلةر ظىس ةنع دىش ي
ةتلعرعنع (ؤة ظاخعرةتنعث ياخشع ساؤابعنع ) قعلعشنع  ذنعث نئم ةت ؤة ظ ةنع جةنن دع، اهللا ) ي ا قعل ظات

  . 148ياخشعلعق قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذ
عكع  حاغدانخةؤةر تارقالغ دةص “ آةتتعىصهعسساالم ظألةيصةيغةمبةر ظةل”ظذهذد ظذرذشعدا 

   توغرعسعداتلةر هالة
ذد  عداظذه ثعلعصظذرذش ذلمانالر يئ ةزعلعرع ، مذس ان ب ئهعت بولغ دعش ةيتان.  ظع ة:ش  د مذهةمم
دع رعكالرنعث     . دعع دةص ؤاقعر ،ظألتىرىل ع مذش ةن آعش ة دئض ع قذمظ ا يئنظعبن ةدنع   : عغ ةن مذهةمم م

ألتىر اردع،ؤةتتعمىظ ةؤةر .  دةص ب ذ خ ةن ب ذنعث بعل ذن آعشعلةرنعث دعللعرع ش دع دا نذرغ ةيدا قعل ذمان ص .  ض
اال       دع ؤة اهللا تاظ مذ قال ة ظعشعنعص ةن ظألتىرىلضةنلعكعض االمنعث هةقعقةت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ةتتا ظ ه

ةيغةمبةرلةرنعث ظألتىرىلضعنعدةك   ذرذنقع ص دةك ب ان قعلعغعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمباي تذ ص مذ ظألتىرىلىص
  . شذنعث بعلةن مذسذلمانالرنعث ظعحعدة روهسعزلعق ؤة بوشاثلعق هالعتع آأرىلدع. عظويلعددةص 

مذهةممةد صةقةت بعر صةيغةمبةردذر، ظذنعثدعن بذرذن : نازعل قعلدعبذ ظايةتنع  بذ هةقتة اهللا تاظاال
عدعن ظذالرنعث بةزعلعرع ظأزظةجعلع بعلةن ظألضةن، بةزعلعرع باشقعالر تةرعص (آأص صةيغةمبةرلةر ظأتتع 

ةن ةيغةمبةرلةر،  )ظألتىرىلض ذ ص ةنع ظ عنع ظىست ي ةددةس ؤةزعص ة عمذق ةيغةمبةرنعثمذ ض تا ؤة ص ظئلعش
  . دا، مذهةممةد ظىحىن نةمذنعدذرظألتىرىلعدعغانلعقع
ع ظةب ه، نذظعبن ةت قعل ظاتعةجعي ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذسعنعث مذن ر آعشع : ع ذهاجعرالردعن بع  ،م

اق انعم انغ نعص ياتق ر ظة لع ارعنعثبع أتنس دعن ظ ذنعثغا،صى يئنع ع : ظ االنع ظ ةد !ص ةن مذهةمم  س
ةد ظألتىرىلضةن بولسا   م ظةضةر مذهةم : رعسا ةنظ.  دئدع ،ظةلةيهعسساالمنعث ظألتىرىلضةنلعكعنع ظاثلعدعثمذ   

بذ  اهللا تاظاال  ظاندعن   .  دئدع  ، سعلةر ظأزةثلةرنعث دعنعثالرنع قوغداص ظذرذش قعلعثالر       .عضة يةتتع تظذ مةقسع 
أتتع : دعنازعل قعل  نعتظاية ةيغةمبةرلةر ظ مذهةممةد صةقةت بعر صةيغةمبةردذر، ظذنعثدعن بذرذن آأص ص

  . )ظذالرنعث بةزعلعرع ظأزظةجعلع بعلةن ظألضةن، بةزعلعرع باشقعالر تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن(
دعن  االظان كةن،اهللا تاظ ع حىشكىنلةش داق دئ  لةر آعش ةص مذن ا : دعنع ظةيعبل ات بولس ذ ؤاص اآع ظ  ي

آعمكع ظارقعسعغا  )يةنع ظعماندعن يئنعص مذرتةد بوالمسعلةر؟(ظألتىرىلسة، ظارقاثالرغا يئنعؤاالمسعلةر؟ 
اهللا شىآىر قعلغذحعالرنع . ، ظذ اهللا غا قعلحة زعيان يةتكىزةلمةيدذ)يةنع مذرتةد بولعدعكةن(يئنعؤالعدعكةن 
اتاليدذ ىآ مذآاص ةنع ش ذحعالررع ي ةن، قعلغ ةيغةمبةر  دئض االمص ذنعث دعن  ظةلةيهعسس ذنغان، ظ ع عنغا بذيس

   .رعك بولسذن ياآع ظألىك بولسذن ظذنعث يولعغا ظةضةشكةن آعشعلةردذرع ت،قوغداص ظذرذش قعلغان
نعث  رةزعيةلالهذ ظةنهذ   ظةبذبةآرع سعددعق  ا،ند ؤاصات بولغا الردا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  آعتاببةزع  

ةنها    ظاظعشة ،ظعمام بذخارع . ذدعبايان قعلعن بذ ظايةتنع ظوقذغانلعقع     نعث مذنداق دئضةنلعكعنع    رةزعيةلالهذ ظ
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دا ظةبذبةآرع سةنه دئضةن               : عدذرعؤايةت قعل  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولغان ا     ي ص ةردعكع ظأيعدعن ظاتق
دع  نعص آةل ات.مع ذ ظ ر تعحص مةسىعن حىشت ظ تعن  ،عصكة آع ةص قعلماس ة ض ذدذل آعشعلةرض ةنعث ظ ظاظعش

ة   ردع ظأيعض ذ . آع دع    ،ظ اقحع بول عغا بارم عتعنعث قئش االمنعث جةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر.  ص  ص
ارحة رةخ  ر ص ذلغان بع اختعدعن توق عص قتظةلةيهعسساالم ص ةن يئص دعو بعل ذلغان ظع ةآرع .ي ةيغةمبةر  ظةبذب ص

ا  : ص تذرذص يعغال ؤة  أيدعىزلعرعضة سيضة ظأزعنع تاشالص عحعص ظذنعث ظىستئنعث يىزعنع ظ  ظةلةيهعسساالم ظات
ام عدا بولسذنـ ظان امع بعل. ساثا ص اال س،ن قةسةمكعة اهللا نعث ن دذئ اهللا تاظ تعم ظألتىرمةي  ،نع ظعككع قئ

  . )1(»ظألىم سئنع دذنيادعن ظئلعص آةتتعبذ ظةمما ساثا يئزعلغان 
ةت قع        أز ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب رع، ظعبن دذ ه ةر : لع  ظأم

اتتع ةآرع ح،آعشعلةرضة سأز قعلعؤات ذرغعلع ظذنعمعدع. دئدع ،رذظولت! ظع ظأمةر: قعصئ ظةبذب  .ظأمةر ظولت
ةآر  ذص ظةبذب الص قوي ةرنع تاش علةر ظأم اردععآعش عغا ب انا  . نعث قئش ا هةمدذس ةآرع اهللا تاظاالغ ظةبذب

د ادةت قعلعدعكةن، مذهةممة   كة ظعب تظةضةر آعمكع مذهةممة  :  مذنداق دئدع  عنع باشالص ظئيتقاندعن آئيعن سأز  
ادةت قعلعدع     .  ظألدع راستعنال   دةص اهللا تعرعكتذر ظذ مةثضى ظألمةيدذ     هةقعقةتةن ،ةنك آعمكع اهللا تاظاالغا ظعب

ذرذن آأص :  ظايعتعنع ظوقذدع تأؤةندعكعنعث اهللا تاظاال  ةيغةمبةردذر، ظذنعثدعن ب ر ص مذهةممةد صةقةت بع
أتتع  ةيغةمبةرلةر ظ ةزعلع (ص ذالرنعث ب عدعن ظ قعالر تةرعص ةزعلعرع باش ةن، ب ةن ظألض ةجعلع بعل رع ظأزظ

ا يئنعؤاالمسعلةر؟ )ظألتىرىلضةن نعص (؛ ظذ ؤاصات بولسا ياآع ظألتىرىلسة، ظارقاثالرغ دعن يئ ةنع ظعمان ي
، ظذ اهللا غا قعلحة زعيان )يةنع مذرتةد بولعدعكةن(آعمكع ظارقعسعغا يئنعؤالعدعكةن ) مذرتةد بوالمسعلةر؟

   .»اهللا شىآىر قعلغذحعالرنع مذآاصاتاليدذ. مةيدذيةتكىزةل
ذما  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذظعبن داق دةي ةم ناهللا  : مذن ةن قةس امع بعل ذ ، كععث ن ةآرع ب ظةبذب

ةدةر  ذغانغا ق ةتنع ظوق ذددع اهللا تاظاال ،ظاي علةر خ ث آعش ةتنع حىشىب نع دةكعنعنضرذ ظاي ذ ،ع بعلمةيدعغان  ظ
  . ظذنع ظاثلعغان هةر بعر آعشع بذ ظايةتنع ظوقذص حعقتع. بذل قعلعشتعظايةتنع ظةبذبةآرعدعن قو
ةت قعلعدذعسةييذسةظعد ظعبنع م  اهللا« :ب ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي

ةم  ةن قةس امع بعل ث ن تعم     كعنع ذنجع قئ ذددع ت ةتنع خ ذ ظاي ةن ب دا م ةتنع ظوقذغان ذ ظاي ةآرع ب ، ظةبذب
دعن ظةبذظ دةبةآرع دعم  كاثلعغان تعص قال دعال قئ ع ص  . ظورنذم ةتتا ظعكك ص  عتعم تذتذ ه ة يعقعلع رةص يةرض

  . »حىشتىم
 ىتىؤةتكةن ةجعلعنع ص ظادةمنعث (هئح آعشع اهللا نعث ظعزنعسعز ظألمةيدذ، اهللا هةر ظادةمنعث ظ

نعث ظذنعثغا اال يةنع بعر آعشع اهللا تاظ)ظأمرعنع قورقذنحاقلعق ظذزارتالمايدذ، باتذرلذق قعسقارتالمايدذ
ذص ظأل  ئب اص بول ذددعتعنع ياش اش م ةن ياش تعص بةرض داق د .دذعكع اال مذن ذثا اهللا تاظ دذ ش ةر : ةي اهللا ه

  . ظادةمنعث ظةجعلعنع صىتىؤةتكةن
ةتنعث مةنعسعضة ظوخشاش   دعكع ظاي ةتنعث مةنعسع تأؤةن ذ ظاي داق ظادةمنعث ظأمرعنعث  : ب هةرقان

ادةمنع  (اهللا سعلةرنع  ))2نصذزدا يئزعلغاظذزذن ياآع قعسقا بولذشع لةؤهذلمةه    اثالر ظ ) يةنع سعلةرنعث ظات
دعغان      علةرنعث تعرعلع ع، س ةجعلعثالرنع بئكعتت دعن ظ اراتتع، ظان دعن ي اهعدا   ) الي ث دةرض ثالر اهللا نع ؤاقتع

  . ))3مةلذمدذر
                                                 

اهابعالرنعث     ) 1( دة ظةبذ بةآرعنعث مذنداق دئيعشع س دذ   نةزعرع ةن ظألمةي ةيغةمبةر دئض د      . ص االممذ ظألمع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ان ظعك داق بولغ ةن  ع ظذن  دئض
 .شذثا ظةبذ بةآرع يذقعرعقع سأزنع قعلغان. قاراش بار ظعدع

  .عسمعتنعث بعر ق ـ ظاية11سىرة فاتعر ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة ظةنظام ) 3(
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نكع، ظذرذشتا   حى. دذرةت قعلعنغان س قرذش مةرعغبةتلةندذ بذ ظايةتلةر قورقذنحاقالرنع جعهاد قعلعشقا  
دعغا ظعلضعر نعش ئلةش ؤة آةينعضة حعظال أمرعنع ) بعرآشعنعث(كع قارتالماظ دذقعس ذ . يدذ ؤة ظذزارتالماي ب
مذسذلمانالرنعث  : عدذ كعنع رعؤايةت قعل   علهباننعث مذنداق دئضةن    ذهاتةم، هةبعب ظعبنع س     ذهةقتة ظعبنع ظةب  

اؤذ دىشمةنلةرنعث ي   ، )رغامذسذلمانال (ع ظةدعي ظعسعملعك بعر آعشع    بنهذجر ظعظعحعدعن   نعغا  ئسعلةرنع ظ
ذ سىزىك س  ةنعدعنذب ذدع    ة د ي ةتنع ظوق ذ ظاي دع؟ دةص ب ة توسذص قوي ىثالردعن نئم ة دةرياسعدعن ظأتىش جل

 ظادةمنعث ظأمرعنع (هئح آعشع اهللا نعث ظعزنعسعز ظألمةيدذ، اهللا هةر ظادةمنعث ظةجعلعنع صىتىؤةتكةن
جلة دةرياسعغا بأسىص    ة ظاندعن ظئتع بعلةن د       )رلذق قعسقارتالمايدذ قورقذنحاقلعق ظذزارتالمايدذ، باتذ 

ردع ردع  .آع ىص آع علةرمذ بأس قا آعش دعن باش ذنعث آةينع ؤة  .  ظ أرىص دع ذالرنع آ مةنلةر ظ دع(دىش ) آةل
   .قئحعص آةتتع) ظارقعلعرعغا(دئيعشعص 
 ث ظاخعرةتلعكتعن ظذنع(آعمكع دذنيا ساؤابعنع آأزلعسة، ظذنعثغا دذنيانعث ساؤابعنع بئرعمعز

  ؛ آعمكع ظاخعرةتنعث ساؤابعنع آأزلعسة، ظذنعثغا ظاخعرةتنعث ساؤابعنع بئرعمعز)نئسعؤعسع بولمايدذ
ر آعشعنعث قع  ةنع بع ان ظةملي ةقةةغ ا تلع ص ىنال بولس ا ظىح ادعن، دذني ذ دذني اال ظ د اهللا تاظ ذنعثغا تةق ر ع ظ

لع ةبعر آعشع قعلغان ظةم    . سة بئرعلمةيدذ  راق نة ظذنعثغا ظاخعرةتتة هئحقاند   .قعلعص بةرضةنضة ظئرعشعدذ  
  .  ؤة دذنيالعقعنع بئرعدذلعكعنعن ظاخعرةتنع آأزلعسة اهللا تاظاال ظذنعثغا ظاخعرةتةبعل

داق د   ة مذن ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ ع  :ةي ةن  (آعمك ةلع بعل ث ظةم اؤابعنع  ) ظأزعنع ث س ظاخعرةتنع
ع  ز، آعمك ادة بئرعمع اؤابعنع زعي ذنعث س ة، ظ ةن (آأزلعس ةلع بعل ة، ) ظةم ةظعتعنع آأزلعس ث مةنص دذنيانع

ةن( ذنعث تعلعض ة ) ظ ذنعثغا ظاخعرةتت ز، ظ عنع بئرعمع ةظعتعنعث بةزعس اؤابتعن(مةنص عؤة ) س ئح نئس ه
وق ة     )1( ،ي ان ظادةمض دعن خالعغ ةنلةر ظعحع انع آأزلعض ز دذني ةس  (بع العغعنعنع ظةم ذنعث خ ث ) ظ بعزنع

ذن   دعن ظ ز، ظان العغعنعمعزنع بئرعمع ة(ع خ ذ    ) ظاخعرةتت ة ظ ازااليمعز، جةهةننةمض ةن ج ةم بعل جةهةنن
ان،  دعن (خارالنغ ث رةهمعتع دذ  ) اهللا نع دا آعرع ان هال أمعن    . قوغالنغ ةن ؤة م اخعرةتنع آأزلةيدعك ع ظ آعمك

) اهللا نعث دةرضاهعدا  (بولذص ظاخعرةتكة اليعق ظةمةللةرنع قعلعدعكةن، مذنداق ظادةملةرنعث قعلغان ظةمةلع        
   .))2عدذقوبذل بول
 شىآىر قعلغذحعالرنع مذآاصاتاليمعز   يةنع بعز شىآىر قعلغذحعالرغا ظذالرنعث قعلغان شىآرعسعضة 

  . ظاخعرةتتة رةهمعتعمعز ؤة مةرهةمعتعمعزدعن ظاتا قعلعمعزـ ؤة ظةمةلعضة قارعتا دذنيا 
ةر اال مأمعنل دعن اهللا تاظ ذد نعثظان عدا ظذه ةن ظذرذش ة  يةتك ةللعي بئمذسعبعتعض داق تةس رعص مذن

ة جةث قعلدع ض نذرغذن صةيغةمبةرلةر بعلةن آأصلعضةن خذدا : دئدع االر بعرلعكت ةتنعث   ذي ظألعم  بذ ظاي
دة ظوخش   ع هةققع أز          عمةنعس ار ـ معغان آ الر ب ةر .قاراش ذالر تأؤةندعكعل ع   :  ظ ذنعث مةنعس ع، ظ بعرعنح

ةيغةمبةر نلعغانرغذ ذن دعلةر ص ةيغةمبةرلةر   ظذ . ظألتىرىل ةن ظذ  ص ع بعرمذنحعلعر مذعث ساهابعلعرعدعن نالربعل
دع دع  . ظألتىرىل وغرا دةص قارع ذنع ت ةرعر ب ع ج ع،. ظعبن ذن ظعككعنح ع نذرغ ذنعث مةنعس  لعغان ظ
ةيغةمبةر دا              ص أز ـ ظالدع ذالرنعث آ اهابعلعرع، ظ دعلةرنعث س هاقنعث  . ظألتىرىل ع ظعس ةد  ”ظعبن مذهةمم

االمنعث  ةرجعمعهالظةلةيهعسس ةن“عت د دئض أزع بعكع آعتابع دذ    س ادعلةص بئرع ةنعنع ظعص ر م قا بع ةنع . اش ي
ذن صةيغةمبةر دع  لةرنذرغ عبعتع آةل ألىم مذس ة ظ ذ. ض ث    الرظ علةر ظأزلعرعنع ان آعش ة بولغ ةن بعلل  بعل

                                                 
  . ـ ظايةت20سىرة شذرا ) 1(
  . ـ ظايةتلةر19 ـ 18سىرة ظعسرا ) 2(
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 اهللا  ع، دىشمةنلعرع بعلةن ظذرذشذشتعن بوشاشمعد        ، آئيعن روهسعزالنمعدع     ظألتىرىلضةندعن رعةرلعصةيغةمب
  . مانا بذ هةقعقعي سةؤردذر. ةتلةرضة باش ظةضمعدع آىلصلعشتا يولعدا جعهاد قعدعننعثؤة 

 دذ ت تذتع ىحعلةرنع دوس لعق بةرض ا حعداش ةن قعيعنحعلعقالرغ دا دذح آةلض ث يولع  اهللا ظأزعنع
ذهةيل دع    د س أزنع قذؤةتلع ذ س ع ب ةن آعش ث. ئض ةن : اهللا تاظاالنع ةن آأصلعض ةيغةمبةرلةر بعل ذن ص نذرغ

ة جةث قعلدع ض خذدا االر بعرلعكت دا،  عنعث مةنعسع ظايعت دئضةن  ذي ظألعم وغرا   ضة قارعغان بذ سأزنعثمذ ت
 مذهةممةد ظعبنع   ، دئضةن آعشع بذ سأزنع غازات توغرعسعدعكع آعتابعدا   عؤةمذشذنعثدةك ظ . تةرعصع باردذر 

  . هعمنعث آعتابعدعن معسال قعلعص آةلتىردعراظعب
ظذفيس ع مةس ةؤرع، ظعبن ةن خذدادنعث ذان س االرضآأصلعض ع  دئذي ظألعم ةتنعث مةنعس ةن ظاي ض
دة ةنلعك «: هةققع ة دئض دذمعثالرح ةنلعكعنع»  بولع دع دئض ةت قعل دة  .  رعؤاي ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ،ب

ذما، م  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةير، ظعكر ذظعبن ع جذب ةظعد ظعبن د س ةجاهع ذددع،  عم ةتادة، س ةن، ق ، هةس
   .آأص آعشعلةر، دئضةنلعك بولعدذاهايعتع ن :ي قاتارلعقالر مذنداق دةيدذراسانعذتا خةرةبعيظ ؤة ظ

ة      دذرازاق، هةس دة ظاب ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دب دذ  ننعث مذن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : اق دئض
العمالر ةن ظ ان  .دذرآأصلعض ةت قعلعنغ ةندعن رعؤاي ة .هةس ر رعؤايةتت ة بع ذالر :  يةن ةقؤادار ظ داملعق ؤة ت حع

  . ع بايان قعلعندعدئضةنلعك. دذرظالعمالر
ظذالر اهللا يولعدا يةتكةن آىلصةتلةردعن روهسعزالنمعدع، بوشاشمعدع، باش ظةضمعدع اهللا تاظاالنعث 
بوشاشمعدعةس،  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة يظ ظعبنع ظةن ةتادة ؤة رةبع ذالر: (ق زلعرعنعث ظأ) ظ

ةنع  باش ظةضمعدع . ع دئد  ،بولعدذ  ص آةتمعدع، دئضةنلعك    عش عشع بعلةن بوش   ىصةيغةمبعرعنعث ظألتىرىل   ي
ذالر ةيغةمبرع ،ظ ث ص ان    اهللا نع ذرذش قعلغ دا ظ ذصيول ئهع،ظذرذش ذص آةتكىح ت ش ث ،ة بول  ظأزلعرعنع
  .يانمعدع هةرضعز نسعدعن ؤة دعنعدععظةقعد

. ظذالر باش ظةضمعدع  : دةيدذبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق    
ظذالر ظأزلعرعنعث دىشمةنلعرعضة باش     : ةيدذ مذنداق د  سذددع ؤة ظعبنع زةيدسع هةققعدة،  بذ ظايةتنعث مةنع  

دذ . ظةضمعدع ا حعداشلعق بةرضىحعلةرنع دوست تذتع دا دذح آةلضةن قعيعنحعلعقالرغ . اهللا ظأزعنعث يولع
ةقةت  أزع ص ذالرنعث س ارعمعز«: ظ قانلعقعمع ! صةرؤةردعض ةآتعن ظاش عمعزدا ح ذناهلعرعمعزنع، ظعش زنع ض

مذستةهكةم قعلغعن ؤة آاصعر قةؤمضة قارشع بعزضة ) جةث مةيدانعدا(مةغصعرةت قعلغعن، قةدةملعرعمعزنع 
يةنع دىشمةنلةر ظىستعدعن (اهللا ظذالرغا دذنيانعث ساؤابعنع .  دئضةندعن باشقا بولمعدع»ياردةم بةرضعن
ظاتا قعلدع، اهللا ) عث نئمةتلعرعنعيةنع جةننةت ؤة ظذن(ؤة ظاخعرةتنعث ياخشع ساؤابعنع ) غةلعبة قعلعشنع

   .ياخشعلعق قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذ
 * * * * * * *  

 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#ûθ ãΨ tΒ#u βÎ) (#θãè‹ ÏÜè? šÏ% ©!$# (#ρãx x. ôΜà2ρ–Šã tƒ #’ n? tã öΝ ä3Î7≈ s)ôã r& (#θç6 Ï= s)Ζ tFsù 

tÎÅ£≈ yz ∩⊇⊆∪ È≅ t/ ª!$# öΝà68 s9 öθtΒ ( uθèδ uρ ã ö yz zƒÎÅÇ≈ ¨Ζ9$# ∩⊇∈⊃∪ ‘É)ù= ãΖ y™ ’ Îû É>θè= è% š Ï%©! $# (#ρã x x. 

|= ôã ”9$# !$ yϑ Î/ (#θà2 u õ° r& «!$$ Î/ $ tΒ öΝ s9 öΑ Íi” t∴ãƒ  ÏµÎ/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ ( ãΝ ßγ1uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# 4 }§ø⁄Î/ uρ “ uθ÷VtΒ šÏϑ Ï=≈©à9 $# 

∩⊇∈⊇∪ ô‰ s) s9uρ ãΝà6 s% y‰ |¹ ª!$# ÿ… çν y‰ôã uρ øŒÎ) Νßγ tΡθ¡ßs s? ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ ( # ®Lxm # sŒÎ) óΟçF ù= Ï±sù öΝ çFôã u“≈ sΨ s? uρ ’Îû Í øΒ F{$# 
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ΜçG øŠ |Átã uρ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ Ν ä31u‘ r& $ ¨Β šχθ™6Ås è? 4 Νà6Ψ ÏΒ  ¨Β ß‰ƒÍ ãƒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ν à6Ψ ÏΒ uρ ̈Β ß‰ƒÍ ãƒ nο u ½z Fψ $# 4 
§Ν èO öΝà6sù u |¹ öΝ åκ÷] tã öΝä3uŠÏ= tFö;uŠ Ï9 ( ô‰ s)s9 uρ $ x tã öΝ à6Ψ tã 3 ª!$# uρ ρèŒ @≅ ôÒsù ’ n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∈⊄∪ * øŒÎ) 

šχρß‰ ÏèóÁ è? Ÿω uρ šχ… âθù= s? #’ n?tã 7‰ xmr& ãΑθß™ §9$# uρ öΝ à2θãã ô‰ tƒ þ’ Îû öΝ ä31u÷z é& öΝ à6t7≈ rOr' sù $Cϑ xî 5dΟ tóÎ/ 

ŸξøŠ x6Ïj9 (#θçΡ u“ ós s? 4’ n?tã $ tΒ öΝà6s?$ sù Ÿω uρ !$ tΒ öΝà6 t7≈|¹ r& 3 ª! $#uρ 7Î6 yz $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∈⊂∪  
ةر ع مأمعنل ا ! ظ علةرنع ظارقاثالرغ ذالر س اثالر، ظ ةت قعلس عرالرغا ظعتاظ ةر سعلةر آاص ةنع (ظةض ي

يةنع ظذالر سعلةرنعث (ظذنداق ظةمةس . 149ياندذرعدذ، شذنعث بعلةن زعيان تارتعص قالعسعلةر) آذفرعغا
، )ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعثالر(عثالردذر ، اهللا سعلةرنعث مةدةتكار)ظعتاظةت قعلعدعغان مةدةتكارعثالر ظةمةس

ةث ياخشعسعدذر  اردةم قعلغذحعالرنعث ظ ذ ي ر دةلعل حىشىرمعضةن ) ظعالهلعقع  (.150ظ دة هئحبع هةققع
ذتالرنع (نةرسعلةرنع  ةنع ب ذنح ) ي ا قورق عرالرنعث دعللعرعغ ا شئرعك قعلغانلعقلعرع ظىحىن، آاص اهللا غ

ايع دوزاخ دعغان ج ذالرنعث بارع العمعز، ظ ذر،س ايع  زت ث ج ةنع دوزاخ(العمالرنع ان ) ي ةن يام هةقعقةت
ارةت (اهللا سعلةرضة قعلغان . 151جايدذر ا قعلعشتعن ظعب ؤةدعسعدة ) دىشمعنعثالرغا قارشع نذسرةت ظات

تذردع؛ اهللا نعث ظعزنع بعلةن ظذالرنع قعرعؤاتاتتعثالر، اهللا سعلةر ياقتذرعدعغان غةلعبعنع آأرسةتكةندعن 
يعن زةظعصلع تعثالر، آئ عدا جاثجالالش ةمرع توغرعس ةيغةمبةرنعث ظ دعثالر، ص عص قال ةيغةمبةرنعث (ش ص

دعثالر، ) ظةمرعضة اخعرةتنع آأزلع ةزعلعرعثالر ظ دعثالر، ب انع آأزلع ةزعلعرعثالر دذني بويسذنمعدعثالر، ب
ذردع  مةننع قايت علةردعن دىش ىن س عناش ظىح دعن اهللا س دعن مةغلذبعيةتك (ظان علةرنع غةلعبع ةنع س ة ي

دىردع دع) يىزلةن ذ قعل ةن ظةص علةرنع هةقعقةت دذر. ؤة س ةت قعلغذحع ة مةرهةم أز . 152اهللا مأمعنلةرض ظ
مئنعث تةرعصعمضة آئلعثالر، مةن رةسذلذلالدذرمةن، آعمكع ! ظع اهللا نعث بةندعلعرع(ؤاقتعدا صةيغةمبةر 

 حاقعرعص تذراتتع، سعلةر هئح ظارقاثالردعن سعلةرنع) جعهاد مةيدانعغا قايتسا، ظذجةننةتكة آعرعدذ دةص
ذثالردعن آةتكةن نةرسعضة ) بذنعثدعن آئيعن (آعشعضة قارعماي قاحاتتعثالر،  ةنع غةنعمةتكة (قول ، )ي

عبةتكة ئب ةن مذس ة(شعثالرغا آةلض ةنع مةغلذبعيةتك ة) ي ىن، اهللا سعلةرض لعقعثالر ظىح ةم  قايغذرماس غ
ةردع  ةم ب ة غ ةهرذ (ظىستعض ةتتعن م علةرنع غةنعم ةنع س ةن ي ةت بعل ة مةغلذبعي ث ظىستعض م قعلغاننع

  .153اهللا قعلمعشعثالردعن خةؤةرداردذر). جازالعدع
 ثعلعشنعث سةؤةبلعرعئثعش ؤة يئيسذنذشتعن توسذش ؤة ظذهذد ظذرذشعدعكع يوآاصعرالرغا ب

  توغرعسعدا 
عر ةرنع آاص اال مأمعنل عقالرغا  اهللا تاظ ةت قعلعشؤة مذناص اهالظعتاظ ذالرغا ) ىنكعح (.ندذرعدذتعن ظاض ظ

ةت قعلعش ا ؤةظعتاظ ا ظ  دذني ذش يولعغ ة هاالك بول دذئ ظاخعرةتت داق د. لعص بارع اال مذن دذشذثا اهللا تاظ : ةي
يةنع آذفرعغا(ظةضةر سعلةر آاصعرالرغا ظعتاظةت قعلساثالر، ظذالر سعلةرنع ظارقاثالرغا ! ظع مأمعنلةر (

علةر  ارتعص قالعس ان ت ةن زعي ذنعث بعل دذ، ش دعن   ظياندذرع ةان ةرنع ظأزعض اال مأمعنل ةت  اهللا تاظ ظعتاظ
داق ظةمةس : ةيدذ  تةؤةآكىل قعلعشقا بذيرذص مذنداق د   ظأزعضةدعن ياردةم سوراشقا ؤة  ظأزعشقا،  قعلع ظذن
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ةدةتكارعثالر ظةمةس ( دعغان م ةت قعلع ذالر سعلةرنعث ظعتاظ ةنع ظ ةدةتكارعثالردذر )ي ، اهللا سعلةرنعث م
   .، ظذ ياردةم قعلغذحعالرنعث ظةث ياخشعسعدذر)ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعثالر(

اال  دعن اهللا تاظ ذلمانالرنعث: (ظان ئرعك    ) مذس انلعقع ؤة ش عر بولغ ا آاص مةنلعرعنعث اهللا تاظاالغ دىش
ة   ةؤةبع بعل ةنلعكع س ازا    نآةلتىرض ان ظ ةييارالص قويغ ة ت ذالرغا ظاخعرةتت ة   ب ظ ةن بعلل ةققةتلةر بعل  ؤة مذش

قعلعدعغانلعقعدعن مأمعنلةرضة خذش     دذنيادا قورقذنح سالعدعغانلعقعدعن ؤة خار  ظذالرنعث دعللعرعغا دذنيادا  
ةنع (هةققعدة هئحبعر دةلعل حىشىرمعضةن نةرسعلةرنع ) ظعالهلعقع(: ةيدذبئشارةت بئرعص مذنداق د    ي

ذالرنعث ) بذتالرنع ذنح سالعمعز، ظ ا قورق عرالرنعث دعللعرعغ اهللا غا شئرعك قعلغانلعقلعرع ظىحىن، آاص
  . هةقعقةتةن يامان جايدذر) يةنع دوزاخ(العمالرنعث جايع زبارعدعغان جايع دوزاختذر، 

ذخارع ؤة مذسلعمنعث هةدعسعدة ام ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعم ةت  ص داق دئضةنلعكع رعؤاي مذن
ا ظعلضعر «: قعلعندع  ةيغةمبةرلةردعن بعرسعضعمذ بئرعلمعضةن بةش خعل   عماث  :ع بئرعلدظاالهعدعلعك كع ص

ا ة ماث ايلعق مذسايةن ر ظ ع  بع ة يعراقلعقتعك ا(ص عرالرنعث دعللعرعغ ذنح س) آاص اردةم ئقوق ةن ي لعش بعل
اظةت قعلعش   .غةنعمةتلةر هاالل قعلعندع.  ؤة صاآعز جاي قعلعص بئرعلدع    حعت زئمعن مةس  .بئرعلدع  ماثا شاص

اس ظ      ة خ ث معللعتعض ةقةت ظأزنع ةيغةمبةر ص ر ص ةر بع دع ؤة ه ازع بئرعل ا ظعمتعي ةن بولس ةن ،ةؤةتعلض  م
  . »لدعمع هةممة آعشعلةرضة ظةؤةتظومذمعيىزلىك
 ؤةدعسعدة تذردع؛ ) دىشمعنعثالرغا قارشع نذسرةت ظاتا قعلعشتعن ظعبارةت(اهللا سعلةرضة قعلغان

اهللا سعلةر ياقتذرعدعغان  .ع ظةتتعضةندة قعرعؤاتاتتعثالر يةناهللا نعث ظعزنع بعلةن ظذالرنع قعرعؤاتاتتعثالر
غةلعبعنع آأرسةتكةندعن آئيعن زةظعصلعشعص قالدعثالر، صةيغةمبةرنعث ظةمرع توغرعسعدا جاثجالالشتعثالر، 

بويسذنمعدعثالر، بةزعلعرعثالر دذنيانع آأزلعدعثالر، بةزعلعرعثالر ظاخعرةتنع ) صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة(
ذردع  مةننع قايت علةردعن دىش ىن س عناش ظىح دعن اهللا س دعثالر، ظان دعن (آأزلع علةرنع غةلعبع ةنع س ي

 اهللا مأمعنلةرضة مةرهةمةت قعلغذحعدذر. ؤة سعلةرنع هةقعقةتةن ظةصذ قعلدع) مةغلذبعيةتكة يىزلةندىردع
ةنع  اغ ي احظىستعت دةعدعكع ظوقي عرالرنعث يك، الر قعلغان انثعلضةنئآاص ا قعزعقق أرىص ظولجعغ لعق لعكعنع آ

اال سعلةرنع سعناش ظىح  ةن اهللا تاظ دعسةؤةبع بعل ذب قعل ةييا . ىن مةغل عرالرنعث سانع جعق ؤة ت رلعق آاص
ذلمان   انلعقع، مذس ذق بولغ علةرنعث     تول اال س ىن، اهللا تاظ انلعقع ظىح ةييارلعقع بولمعغ از ؤة ت انع ظ الرنعث س

  .تتعةقعلمعشعثالرنع آةحىرىؤ
ذخارع، ب ام ب ذراةظعم دذ رةزعيةلالهذ ظةنه ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ظذرذشع  هذدظذ«: نعث مذن

ع ةن بولغان آىن ةرآعظذحراشتذق مذشرعكالر بعل احعالردعن ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوقي ر ب، ص قان بع  تاص
ةيرعنع باشلعق قعلدع   ظورذنالشتذردع) تعضةس ظىتاغ(قعسعم ظةسكةرلةرنع   .  ؤة ظذالرغا ظابدذلاله ظعبنع جذب

ذالرغا انلعقعمعزنع آأر    «  :ظ ة قعلغ ث غةلعب علةر بعزنع ةر س ةثالرمذ  ظةض ذثالردعن(س دعرلعماثالر ) ظورن . مع
اردةم بةرمةثالر  ، بعزضة  بة قعلغانلعقعنع آأرسةثالرمذ   عمعزدعن غةل عظذالرنعث بعزنعث ظىست   بعز  .  دئدع )1(»ي

دذق   قان ظع دا ظذحراش ةث مةيدانع ةن ج ذالر بعل احتع ،ظ دعمعزدا ق مةنلةر ظال ث  .  دىش ز ظايالالرنع ةتتا بع ه
 هالعتعدة تاغ   خةل ـ خاللعرعنعث آأرىنضةن ) صذتلعرعغا سالغان( ظذالرنعث عدعنؤالغانلعقذرصذحقاقلعرعنع تذ

ةنلعكع  كة يىضىرض أردذقنتةرةص ذالر  . ع آ دعن ظ ةنع (ظان ث ي تتاغنع عم ظىس احع قعس ا، «) عدعكع ظوقي ظولج
ا كة » ظولج دعن حىشىش عص تاغ ةندة،دةص توؤلعش ع جتةمشةلض دذلاله ظعبن ةيرذ ظاب ةيغةمبةر : ب ص

ورن « :بعزضةم  ظةلةيهعسساال  ظذالر ظذنعث ضئصعنع    ، دئضةن بولسعمذ  »ثالردعن معدعرلعماثالر دئضةن ظعدع     عظ
                                                 

  . آةتمةثالرزغعلعصيةنع بعزضة ياردةم بئرعمعز دةص ظورنذثالردعن قو) 1(
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دع ةت .ظاثلعمع دع  مةغلذبعي ذلمانالرغا يىزلةن ةن  . مذس ذنعث بعل اهابعالردعن ش ئهعت  70س د آعشع ش  .عبول
ذ دعن ظةبذس ة حعقعص ان فيظان ر يةرض عزرةك بع ذ؟ :ظئض ةد بارم دة مذهةمم علةرنعث ظعحع دع دةص آعش .  توؤلع

اهابعلعرعغا   االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةثالر  «: ص اؤاب بةرم ذنعثغا ج دع» ظ دعن. دئ علةرنعث :ظان  آعش
دة ظة ذهافعنعث ظعحع ذ؟ بذق ةآرع بارم ع ظةبذب دعظوغل االم .  دةص توؤلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغا «: ص ظ

ةثالر اؤاب بةرم دع» ج ذ. دئ دعن ظ دة : ظان علةرنعث ظعحع ع آعش ةر ظعبن ذ؟  تتابةخظأم وؤالص، بارم دةص ت
ة جاؤاب بئرةتتع             ظأمةر  .  دئدع ،هةقعقةتةن ظذالرنعث هةممعسع ظألىصتذ، ظةضةر تعرعك بولغان بولسا ظةلؤةتت

ذؤااللماي أزعنع تذت ث : ظ ع اهللا نع ثظ ان ظئيتتع معنع يالغ ةن اهللا س،دىش دعغان ئ هةقعقةت ةمكعن قعلع نع غ
د  دذرذص قوي عنع قال ةنع اهللا  (عنةرس ةن ظألي علةرنع  س ةن آعش تذ دئض اقلعدع ىص دعن س دع) ظألىم . دئ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      .  دئدع  ،سةن ظىستىن بول  ) يةنع بعر بذتنعث ظعسمع   (هذبةل  : يانفظةبذسذ ظاندعن ص
اهابعلعرع( رعثالر  «): غاس اؤاب بئ ذنعثغا ج دع» ظ ز؟   . دئ ة دةيمع ز نئم ذالر بع دع ظ ةيغةمبةر . دئ ص

بعزنعث   ظذززا : يانفظةبذسذ ظذالر شذنداق دئضةندة،    . دئدع »  آاتتا دةثالر  اهللا ظىستىن ؤة  «: ظةلةيهعسساالم
» ظذنعثغا جاؤاب بئرعثالر  « :ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئدع ظذززايعثالر يوق  سعلةرنعث   ،بذتعمعز

دع  ذالر . دئ ز؟ : ظ ة دةيمع ز نئم دع  بع االم . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةدةتكارعمعز « :ص ث م ئك،اهللا بعزنع  ،عن ل
الر   وق دةث ةدةتكارعثالر ي علةرنعث م دع»س دع .  دئ ذنداق دئ ذالر ش ذ. ظ ةيانفظةبذس ىن:  يةن علةر بىض  س

دعثال ةدرع ظ،ريئثعل دذق  ب ز يئثعلضةن ظع دذق       .ذرذشعدا بع ةث بول ة ـ ت ةندة ي.تةثض ذرذش دئض   ـ     ثعشئ ظ
دذويئثعلعش ب ذص تذرع ةر.ل ةرلعرع  ـ     سعلةر ظذي ةرنع تاصآئ بذي ان ساثالر،سعؤئتعلضةن ظألىآل دعن يام  مةن

  . دئدع،معغانذ ظذالرنع مةن ظذنداق قعلعشقا بذير،ضذمان قعلماثالر
ةير  : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    عيرذبةظعبنع ز  مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق، ظابدذلاله    زذب

ع ظ  ةمرا    : ؤامةظعبن ال ه ذنعث ظاي دع ؤة ظ ةن هعن ذتلعرعدعكع هم ال          اخلعرعنعث ص ذق و ظعلعرعل ـ خ ح
أرد   انلعقعنع آ اي قاحق عنع ظالم ة هئحنعمعس عدةك هالةتت دعن(م، ىآأرىنض عرالرنع قوغل ) ظان ز آاص دا عبع غان

دعكع( ىص   ) تاغ دانعغا حىش ذرذش مةي ةص ظ عنع آأزل ا يئغعش احعالر ظولج عمعزنع ،ظوقي ةينع تةرعص ث آ   بعزنع
عرالرنعث( معغا ظ) آاص اتلعق قعس ةردع، ئظ عرالرنعث حعص ب عملآاص اتلعق قعس ثع،رعظ ا بعزنع   ظارق

عمعزدعن عتةر عصئب(ص دع) س ع.آةل دع :  بعرس ةد ظألتىرىل عز مذهةمم دع ،شةآس ز  .دةص ؤاقعرع دعن بع  ظان
ألتىرىص        .ياندذق) آةينعمعزضة( ا ظذالرنعث ظعحعدعن   ق تذغ ، بعز آاصعرالرنعث تذغ آىتىرعدعغان آعشلعرعنع ظ

اتلعق ق  آاصع ،قعتتااسعمذ يئقعن آئلةلمةيدعغان هالغا آةلضةن ؤ     بعر ذرذص ت باس عمعزضة شذنع ظىست ورالرنعث ظ
تاشلعنعقلعق  ) يةرضة (ة مذشرعكالرنعث تذغع تاآع ظذنع ظةلقةمة هارعسيةنعث قعزع ظةمرة ظالغذح                . آةلدع
  .دعع تذغنع يأضقذرةيشلعكلةر . ظاندعن ظذ تذغنع قذرةيشلعكلةرضة بةردع.تذردع
يةنع سعلةرنع غةلعبعدعن مةغلذبعيةتكة (دع ظاندعن اهللا سعناش ظىحىن سعلةردعن دىشمةننع قايتذر

ةد : ةيدذظعبنع ظعسهاق مذنداق د   . )يىزلةندىردع دعن بعرع بولغان قاسعم    ع عرلعججارنعث بال ةن   ظعبنع  عيظ
ا     ة ماث ع رابعظ دذراهمان ظعبن ع ظاب ةردع  ظعبن داق دةص ب ذنعث     :  مذن ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ظةن

ةزةر م   ع ن ةس ظعبن ع ظةن ذص ظأزلعرعن دهعجاذتاغعس ارعالردعن بول دعكع وث قع ؤة ظةنس عللعرع  قوراللعرعن
ؤة تةلهة  رةزعيةلالهذ ظةنهذ تتاب خةتاشلعؤئتعص تذرغان بعر تىآىم آعشعلةرنعث ظعحعدة تذرغان ظأمةر ظعبنع         

ع ظ دةبذظعبن ص ذلالنعث ي عغا آعلع دع   : قئش دع؟ دئ ة بول ة نئم ذالر. سعلةرض االم  : ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  .  دئدع،ىرىلدعظألت
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ة ةزةرسظةن ع ن االم:  ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندعن آص علةر؟ ئ ظألتىرىلض ة قعلعس اص نئم يعن ياش
اتلعنعص .  دئدع،قوصذثالر ظذ ظألضةن يولدا سعلةرمذ ظألىثالر  ت شئهع ، هةتتا  ظاندعن دىشمةن تةرةصكة قاراص ظ

   . دىشمةن بعلةن ظذرذشتععحعلعكبولذص آةتك
ذخارع ظةن   ام ب ذ   ظعم ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع دذ   ةس ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  :نعث مذن

ث تاغ مئ دع   امنع وق ظع عدا ي ةدرع ظذرذش ةزةر ب ع ن ةس ظعبن ذ. ظةن االمنعث  :  ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م
تعمةنذبعرعنحع قئتعملعق قعلغان ظذر ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال،شعغا قاتنعشالماص اال مئنع ص ةر اهللا تاظ م  ظةض

ة   ةن بعلل ع بعل رعكالرغا قارش قا ن مذش ذرذش قعلعش ا ئ ظ عص قعلس ة ،س ث ظةلؤةتت ش   مئنع داق ظع قان
دعغانلعقعمنع االقعلع دععآأرس  اهللا تاظ ذد . تةتتع، دئ ذ ظذه تعظ عغا قاتناش ع  .ظذرذش ذ آىن ذلمانالر ظ مذس

احتعثعلئي ذ. عص ق ع اهللا: ظ عدعن   ! ظ ان ظعش ذالرنعث قعلغ ةن ظ ةن م ةنع مذس (هةقعقةت ئحعص ي ذلمانالر ق
دعن ةن  ) آةتكةنلعكع أزرة ظئيتعم اثا ظ ةن ،س عرالرنعث م ادا         آاص عدعن ظ دع  ـ ظعش ةن دئ ذدا بولعم  ـ دة،        ج

 )ظذنعثغا (لذقذص  ولةص ماثدع، ظذ سةظد ظعبنع مذظازغا ي       عظعلضعر ) دىشمةن تةرةصكة   (عنع آأتىرىص   قعلعح
ع ةظعدظ ةةن ! س دعثض ةن ؟  ماث ةن م تعن  هةقعقةت ذد تةرةص ةتظذه ذرعجةنن ذراؤاتعمةن قنعث ص  دةصعنع ص

عرالر ةآاص عرنعث سئصعض ذص لةص ع ظعلض رعص ظذرذش ئهعت آع دع ش ذنع (. بول ذ   ) ظ ر ت ال بع ذنعث ظاي قعنع غظ
اآع  علعرقابارم ان  (ي دة بولغ ذنعث بةدةنلعرع االمعتع  ) ظ رةر ظ ارقعلعق بع ذمعؤالنعتذظ ذنعث (حعلعك غ ظ

  . ع نةيزة، قعلعح ؤة ظوقيا بعلةن يارعالنغان ظعدع نةححة يئر80ظذنعث  .نعيالمعدعوت) جةسعتعنع هئحكعم
   بايان قعلعش توغرعسعدامةغلذبعيةتنعكةن ت مذسذلمانالرغا يةد ظذرذشعداظذهذ
 دذ دةص ة آعرع ا، ظذجةننةتك دانعغا قايتس اد مةي اقعرعص ) آعمكع جعه علةرنع ح اثالردعن س ظارق
ذراتتع ةيغةمبةر ،ت دا ص أز ؤاقتع دعلعرع ( ظ ث بةن ع اهللا نع ةن !ظ ثالر، م ة آئلع ث تةرعصعمض  مئنع

ةيغةمبةر سعلةرنعث               يةنع   رةسذلذلالدذرمةن ان ؤاقتعثالردا، ص سعلةر دىشمةندعن قورقذص تاغ تةرةصكة قاحق
ةتنعث مةنعسع    . قاحماي، دىشمةنضة قايتا هذجذم قعلعشعثالر ظىحىن آةينعثالردعن حاقعرعص تذراتتع         بذ ظاي

دة   ذددعهةققع ر: س عدا مذش ذد ظذرذش ذالرنع  ظذه ص ظ ذم قعلع ر هذج اتتعق بع ذلمانالرغا ق عكالر مذس
دائي اغ ظىستعدعكع نعث مذسذلمانالر،ثعؤالغان ذالرنعث بةزعسع ت دع ؤة ظ ةزعلعرع مةدعنعضة آعرعؤال ذرام ب   ق

دع تعضة سظى ظذنعث  ،ثعصئ تاش تةرةصكة م   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آعشعلةرنع   . حعقعؤال مةن تةرةصكة  «: ص
ثالر ع اهللا،آئلع ث   ظ دعلعرعنع ثالر ! بةن كة آئلع ةن تةرةص دعلعرع ،م ث بةن ع اهللا نع قا » ! ظ دةص حاقعرعش
لعدع ذالرنع  . باش االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انلعقعنع ؤة ص ا حعقعؤالغ ذالرنعث تاغق اال ظ دعن اهللا تاظ ظان

ان قعلعص عحاقعر انلعقعنع باي ىردع غ ةتنع حىش ذقعرعقع ظاي ذ ظةن .  ي اس رةزعيةلاله ع ظابب ةتادة،  ظعبن ذما، ق ه
  .ثغا ظوخشاش بايان قعلدعمذشذنعالرمذ  قاتارلعقرةبعيظ ؤة ظعبنع زةيد

   ؤة مذهاجعرالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع قوغدعغانلعقع توغرعسعداعظةنسار
ع ظةب     ةيس ظعبن ذخارع، ق ام ب ةت قعل  ذظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ هازعمنعث مذن ذد   ع ةن ظذه  م

   .)1(آأردىميارعالنغانلعقعنع   قولعنعثتةلهةنعثاش ظىحىن لةيهعسساالمنع قوغد صةيغةمبةر ظةظذرذشعدا

                                                 
   ظعدعالنغانيارعلع ولعحالرنعث زةربعلعرعدعن ظذنعث قعيةنع قولعغا تةآكةن ظوقيا ؤة ق) 1(
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لعم،   ذخارع ؤة مذس ام ب د ذظةبظعم مان نةه داق عنعثظوس دذ  مذن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : دئض
ةزع      ) آاصعرالر بعلةن  (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   « ان مةزضعلدعكع ب دا ظذرذش قعلعؤاتق ةيغةمبةر  ؤاقعتلعرع  ص

  .»دعغان ظعباشقعالر قالمعتعن  ؤة سةظعدهذلالبةيدذةلهة ظعبنع ظتسساالم بعلةن بعللة ظةلةيهع
ظذهذد  :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ؤاققاسنعث ذب سةظعد ظعبنع ظةب   عسةظعد ظعبنع مذسةيي  

العرعنع حعقعرعص بئرعص    ظذرذشعدا ا    «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا ظأزعنعث ظوقي ام س  ـظات عدا   ظان اثا ص
  . دئدع»ظاتقعن) آاصعرالرنع (!بولسذن

ة ؤاققاس ذسةظعد ظعبنع ظةب داق يةن دذمذن ةن ظذهذد : دةي ار   عظذرذشم يعم ب اق آع آىنع ظىستعدة ظ
اتتعق     ،ظعككع آعشعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظوث ؤة سول يئنعدا تذرذص         ظذنع قوغداص ناهايعتع ق

م ؤة ظذنعثدعن آئيعنمذ    ظعدعذ ظعككعسعنع ظذ آىندعن بذرذن آأرمعضةن     مةن ظ  .ظذرذش قعلغانلعقعنع آأردىم  
   .ل بعلةن معكاظعل ظةلةيهعسساالمالردذرظعآأرمعدعم ظذ ظعككعسع بولسا جعبرع

ؤةد، ظ  ةير ذظةبذظةس ع زذب ةت قعل عرؤة ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذنعث مذن ةنعث ذبةن :ع جةمه
ةيغةمبةر ظةلةيهعسسالمنع ظألتى     مةآكعدعكع ح   فةلةخ ظذبةي ظعبنع    قئرعندعشع  . قةسةم ظعحتع  رىشكة اغدا ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   دعنلعكع ظذنعث قةسةم ظعحكةن   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .خةؤةر تاصتع   ص ظةضةر  «:  ص
ةلكع، مةن ظذنع ظألتىرعمةن          دا   ظذهذد  . دئدع » اهللا خالعسا ب ظةضةر مذهةممةد ساق    : ظذبةي ظذرذشع بولغان

ا ةن س اقالسا، م ةن دةص نعق اص بق قالمايم يعص (نع تاق اقنع آئ أمىر قالص ان ؤة ت أمىر حاص ةنع ت قا )ي  ظذرذش
ردع ذ،  .آع دع  ظ ذم قعل ىن هذج ألتىرىش ظىح االمنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا. ص ذ حاغ دذذ بةنب ث دارنعدظاب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع قوغداش ظىحىن       ذ مذسظةب ظعبنع ظ  قئرعندعشع  ةن ص ة مةير تئنع بعل ي ظعبنع ظذب
ةفنعث  دعغا خةل دع  ظال ئهعت بول ع ؤة ش ع    .حعقت ةي ظعبن االم ظذب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةخ ص ع فةل نعث بوينعن

ةن( ذنعث آعيض أمىر ) ظ ةن حت عنع بعل دعكع ياص عقعنعث ظارعلعقع أمىر قالص أروت ذقتعن آ ذ يىص، ح ة ةظ رعض
ة يعقعلدع  ذ ظئتعدعن يةرض ةن ظ ةيزة. نةيزعسعنع تعقتع، شذنعث بعل ذنعث ن داق ن تعقعلغاظ دعن هئحقان  يئرع

. ةيتتعدةك هأآىر ع خذددع آال ظذ  . ظئلعص آةتتع    ظذنع    ،لعرع آئلعص  ظادةمظأز  ظذنعث قئشعغا   . قان حعقمعدع 
ادةملعرع ظذنعثغا  ظذنعث  ازراق جعرعلعص آئتعصتعغذ   ، نئمعضة شذنحة ظازابلعنعسةن؟ ناهايعتع    : ظ . دئدع  ! ظ

ذ  ةظاندعن ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسسظادةملةرض ةي« :االمنعث ص ةن ظذب ةلكع، م ةفنع عبنع  ظب ةنعظألتىرخةل » م
 مةن  ،بعلةن قةسةم قعلعمةنكع   اهللا  مئنعث جئنعم ظذنعث قولعدا بولغان زات        ئرعص،دئضةن سأزعنع سأزلةص ب   

،  بولغان بولسا ظعدع، ظةلؤةتتة ظذالرنعث هةممعسع ظألىص آئتةتتع       دةتارتعؤاتقان ظازاب مةجازدعكع آعشعلةر   
  . »)1(!ظةهلع دوزاخ اهللا نعث رةهمعتعدعن يعراق بولسذن) دوزاخقا آعردع (ىصعن ظذ ظأل ظاند.دئدع

اردار    ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث هةدعسعدة،     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ي سةهل ظعبنع سةظعد ص
انلعقع توغرعسعدا س ذوبولغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:رالدع، ظ دنعث ص ىزع يارعالن ذنعث ظع ي  حعشع لذدذ، ظ

اق ظ أمىر قالص دذرذسذنذص آةتتع ؤة ت اتعمة .ؤةتتععنع يارعالن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعزع ص ذنعث  ص ظ
ان بعلةن قاننعث ظىست       ة ظ  .قئنعنع يذدع  اتعمة سذنع قذيغانسئرع قاننعث     فيذص بئرةتتع،    ذق ضة سذ   علع قالق

ئقعص آ انلعقعنعجعق ظ أرىصئتعؤاتق ازراق   ، آ دعن ظ دىرىصبورعنعث قذمذحع ذآأي ع آىلنعث، ظ ان عن  يارعالنغ
  .  قان ظاندعن توختعدع.يةرضة حاصتع
 يةنع سعلةرنع غةنعمةتتعن مةهرذم قعلغاننعث ظىستعضة (اهللا سعلةرضةغةم ظىستعضة غةم بةردع

دع  ةن جازالع ةت بعل داق    )مةغلذبعي ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذظعبن ةردة د : دةي ذ ي ةن ئب يعلض
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة مىلك ) 1(
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ر  ةمنعث بع االم ظ،عغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع دأ ص انئلتىرىل ةيدا بولغ دا ص ةن حاغ عزلعنعش  رو،يعلض هس
ةلت ةتنعث ىرىآ ان مةغلذبعي ا ص حعقارغ ع بولس رعكالر   غئم رع مذش ة بع ذرذن   نعث، يةن ذلمانالردعن ب اغمذس  ت
انلعقعنعضة حعظىست ةندة بولغانعقعؤالغ ةتتا .  آأرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمه ع اهللا« :ص ذ! ظ ا  ثالرنعظ تاغق

   . دئدع»بعزدعن بذرذن حعقعشع اليعق ظةمةس
ةؤ دذراهمان ظ ذظاب ذ ظةنه دع ف رةزعيةلاله ةت قعلعن ةنلعكع رعؤاي داق دئض ةم «: نعث مذن ع غ بعرعنح

 ظعككعنحع غةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظألتىرىلدع دئضةن خةؤةرنع ظاثالش         ،ثعلضةنلعك سةؤةبع بعلةن  ئي
دع ةن بول ع. (بعل ة)حىنك بةتةن   ص ذالرغا نعس ةنلعكع ظ االمنعث ظألتىرىلض يغةمبةر ظةلةيهعسس

  . ثعلضةنلعكعتعنمذ ظئغعر ظعدعئي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظألتىرىلضةنلعكعنع       ،بعرعنحع غةم   : ةيدذ مذنداق د ة  تادةمذجاهعد ؤة ق    ص

   . ظذالرنعث ظألتىرىلضةنلعكع ؤة يارعدار بولغانلعقعدذر، ظعككعنحع غةم.ظاثالش
داق دسذد دذدع مذن ذالرنعث ق: ةي ة ؤة ظولج وبعرعنحع ظ ةن غةلعب دعن آةتك  ظعككعنحع. دذرا ظىحىنلع

  . اهللا قعلمعشعثالردعن خةؤةرداردذر .تاغقا حعقعؤالغانلعقع ظىحىندذربذرذن دعن  دىشمةنلةرنعث ظذالرغةم،
 * * * * * * *  
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يعن اهللا دعن آئ معثالرنع غةم ر قعس علةرنعث بع ةردع، س ىرىص ب ةمعنلعك حىش ة ظ ةنع ( سعلةرض ي

ظأزلعرع بعلةن بولذص آةتتع ) يةنع مذناصعقالر(مىضدةك باستع، يةنة بعر قعسمعثالر ) هةقعقعي مأمعنلةرنع
رع ، بذالر، جاهعلعيةت دةؤ)يةنع آذففارالر قايتا هذجذم قعالرمذ، دةص جان قايغذسع بعلةن بولذص آةتتع(

بعزضة اهللا ؤةدة قعلغان غةلعبعدعن «: آعشعلعرعضة ظوخشاش، اهللا غا قارعتا ناتوغرا ضذمانالردا بولدع، ظذالر
ظذالر ساثا ظاشكارا . »هةممة ظعش هةقعقةتةن اهللا نعث ظعلكعدة «ظئيتقعنكع، .  دةيدذ »نئسعؤة بارمذ؟ 

بعزضة غةلعبعدعن ظازراق نئسعؤة بولسا ظةضةر «: قعلمايدعغان نةرسعلةرنع ظأز ظعحعدة يوشذرذشعدذ؛ ظذالر
أيلعرعثالردا «ظئيتقعنكع، !) ةدمظع مذهةم . ( دةيدذ »ظعدع، بذ يةردة ظألتىرىلمةيتتذق  ةر سعلةر ظ ظةض

دعغان ) ظاراثالردعكع(بولغان تةقدعردعمذ  ظألتىرىلعشع صىتىؤئتعلضةن آعشعلةر حوقذم ظأزلعرعنعث ظألع
دذ اهللا نعث قازاسع (جايلعرعغا بئرعشعدذ  ذلغعلع بولماي ئحعص قذت داق قعلعشع ). (دعن ق ) اهللا نعث مذن

ياخشعلعق (اهللا آأثىللةردعكعنع . آأثلىثالردعكعنع سعناش ؤة قةلبعثالردعكع نةرسعلةرنع صاآالش ظىحىندذر
بعر ) يةنع مذسذلمانالر بعلةن مذشرعكالر(ظعككع قوشذن . 154»بعلضىحعدذر) بولسذن، يامانلعق بولسذن
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ةزع ) جةثدعن(لةن ظذحراشقان آىندة، ظعحعثالردعكع  بعرع بع - هةقعقةتةن يىز ظأرىضةن آعشعلةرنع، ب
لعرع  انلعقع (قعلمعش ةتحعلعك قعلغ ة مذخالعص ةيغةمبةرنعث ظةمرعض ةنع ص ةيتان ) ي ةيلعدعن، ش تىص

دع  ذ قعل ذالرنع ظةص ةن ظ دع؛ اهللا هةقعقةت قا ظذرذن دذر . تئيعلدذرذش عرةت قعلغذحع ةن مةغص ، اهللا هةقعقةت
   .155)يةنع ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ(ناهايعتع هةلعمدذر 
سةراسعمعضة حىشىص  ث باسقانلعقع ؤة مذناصعقالرنعك مأمعنلةرنع مىضدةداظذرذش بولذؤاتقان

  توغرعسعداقالغانلعقع 
اال  ة(اهللا تاظ ذ ظايةتت ةم) ب ةر غ ذالركعنمأمعنل دا ظ دة تذرغان ارةت ئ بكدة مىضغا هالعتع سعشتعن ظعب

ا مىضدة    . خاتعرجةملعكنع حىشىرضةنلعكعدعن خةؤةر بةردع    اهللا تاظاالنعث  (نعث حىشكةنلعكع  آبذنداق ؤاقعتت
ةدر  .ظامانلعق بةرضةنلعكعنعث ظاالمعتعدذر  ) ظذالرغا عسعدة مذنداق   سقعسع ظذرذشعنعث   بذ هةقتة اهللا تاظاال ب
  . ))1سعدعن سعلةرضة ظذيقذ بئغعشلعدعنحالندذرذش يىزعئظأز ؤاقتعدا اهللا ت: دئدع

ذخارع،  ام ب ة ظةبذظعم ذ تةله ذ ظةنه ةت قعل   رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذنعث مذن ذد  : ع ظذه
دةك بظذرذشعدا،  ةن مىض دع  ئم ار ظع دة ب ةن آعشعلةرنعث ظعحع ةتتا .مسعص آةتك م ققعلعح ه ر وع لذمدعن بع

   . ظالعمةن،تعدذئحىشىص آيةنة  .ظالعمةن ،تعدذئحىشىص آيةنة  .نةححة قئتعم حىشىص آةتتع
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن زع، ظةبذتةله ام تعرمع ع  : ظعم ذرذش آىن ذد ظ ةن ظذه م

ذراتتع       دةص ظولت ذص مىض القعنعنع تذت ع ق ام هةممعس عمغا قارعس أتىرىص ظةتعراص عمعنع آ أزلعرع. بئش  نعظ
ع    ظويالشتعن باشقا غةملعرع يوق   ةتنع قايرعص       قالر بولذص، بعر ضذرذه مذناص ظذالر ظةث قورقذنحاق ؤة هةقعق

   .قويغان آعشعلةردذر
 دع ةنع   بذالر، جاهعلعيةت دةؤرع آعشعلعرعضة ظوخشاش، اهللا غا قارعتا ناتوغرا ضذمانالردا بول ي

شىرىص غةمدعن آئيعن اهللا سعلةرضة ظةمعنلعك حى. ظذالر يالغانحعالردذر ؤة اهللا تاظاالغا شةك قعلغذحعالردذر
ةرنع (بةردع، سعلةرنعث بعر قعسمعثالرنع  ةر اهللا    مىضدةك باستع ) يةنع هةقعقعي مأمعنل ةنع مأمعنل ي

ذحعالردذر      ةؤةآكىل قعلغ ةقعقعي ت ىك ؤة ه ع آىحل ا ظعشةنحعس ةيغةمبعرع   . تاظاالغ ث ص ذالر اهللا تاظاالنع ظ
عغا     ذنعث ظارزذس دعغانلعقعغا ؤة ظ اردةم بئرع االمغا ي ةد ظةلةيهعسس ن  مذهةمم دعغانلعقعغا حع  يةتكىزع

  . قةلبعدعن ظعشعنعدذ
دع    داق دئ اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ى     : ب ة مةثض ةر ظاظعلعسعض ةيغةمبةر ؤة مأمعنل علةر، ص ةلكع، س ب
ذ     دعثالر، ب ذمان قعل دذ، دةص ض ذمراهلعق(قايتماي ادعللعرعثالر) ض ان    غ علةر يام دع، س ق تذيذل  حعرايلع

دا     يةنع ظذالر ظألتىرىلىص بع   (ضذماندا   دذثالر، سعلةر هاالك بولغذحع     ) رعمذ ساق قايتمايدذ دةيدعغان ظوي بول
دذثالر ةؤم بول عقالر))2»ق ذنعثدةك مذناص ة    : ش ذالر غةلعب ة ظ دة آةلس اظةتنعث ظأزع ذ س رعكالر ب ةر مذش  ظةض

ص ةتتع   ،قعلع وق تىضىش ةك ي ذلمانالر ش الم ؤة مذس تع ، ظعس اد قعلعش ان . دةص ظئتعق دة( ظعم ث ) قةلبع حع
دذ   ظورنعم ذنداق بولع الع ش علةرنعث ه ان آعش ان       . عغ ة يام ذ هةقت ا ب قا يذلذقس ان ظعش رةر يام ذالر بع ظ

داق        ذض رعص مذن ةؤةر بئ أزلعرعدعن خ دعغان س ا دةي ذ ؤاقتت ذالرنعث ش اال ظ دعن اهللا تاظ دذ، ظان مانالرنع قعلع
  .  دةيدذ»بعزضة اهللا ؤةدة قعلغان غةلعبعدعن نئسعؤة بارمذ؟«: ظذالر: ةيدذد

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة ظةنفال ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12ه عسىرة فةت) 2(
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ظذالر  .»هةممة ظعش هةقعقةتةن اهللا نعث ظعلكعدة«ظئيتقعنكع، : دةيدذاهللا تاظاال مذنداق  عن  ظاند
ظذالرنعث آأثىللعرعدة   ظاندعن اهللا تاظاالساثا ظاشكارا قعلمايدعغان نةرسعلةرنع ظأز ظعحعدة يوشذرذشعدذ

ان قعلعص مذنداق د       عرعشذرغان نةرسعل وي ذالر : ةيدذ نع باي ة غة «: ظ ةر بعزض ازراق نئسعؤة ظةض لعبعدعن ظ
ذق  ةردة ظألتىرىلمةيتت ذ ي دع، ب ا ظع أز  بولس ذ س عقالر ب ةنع مذناص االمدعن   ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نع ص

  .شذرعدذوي
دذلاله   هاق، ظاب ع ظعس ةيرعنعث  ظعبن ع زذب ة   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذتمذن ةير:  قعلع ز ؛زذب  بع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم       ، ظةؤةتكةندة  اهللا تاظاال بعزضة ظذيقذنع    ،تعصئقاتتعق قورقذص آ   أزةمنع ص بعلةن   مةن ظ
دة  ( ذرغان هالعتعم ةردة ت ر ي أرد) بع دا  (.مىآ ذ حاغ لعرع    ) ظ عنعث باش ر آعش ةر بع ث ظعحعمعزدعكع ه بعزنع

ذ دع دظذيق ةن ظع ةن قةسةمكع .عن صةسكة ساثضعالص آةتك امع بعل ع  ، اهللا نعث ن ةب ظعبن ةن مذنت  شةآسعز م
ةير عق  قذش ةن مذناص ة غةل : عثن دئض ةر بعزض ةردة       عبظةض ذ ي دع، ب ا ظع عؤة بولس ازراق نئس دعن ظ ع

اثالص        ،ظألتىرىلمةيتتذق ة اهللا تاظاال    .ظئلعؤالدعم سعمضة   ئظ ظذنع    ، دئضةن سأزعنع حىشىمدعكعدةك ظ  بذ هةقت
ىردع  ةتنع حىش ذ ظاي ذالر: ب ةردة «: ظ ذ ي دع، ب ا ظع عؤة بولس ازراق نئس دعن ظ ة غةلعبع ةر بعزض ظةض

  . دةيدذ»تذقظألتىرىلمةيت
) ذ «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةمةد أيلعرعثالردا بولغان تةقدعردعم اراثالردعكع (ظةضةر سعلةر ظ ) ظ

عدذ  ا بئرعش دعغان جايلعرعغ ث ظألع ذم ظأزلعرعنع علةر حوق ةن آعش ع صىتىؤئتعلض ث (ظألتىرىلعش اهللا نع
دذ  ىتىلىص آةتكة     )قازاسعدعن قئحعص قذتذلغعلع بولماي لع عحعص قذتذلغ ئن ظعش ؤة ق  بذ اهللا تةرعصعدعن ص

  . بولمايدعغان بعر هأآىمدذر
) داق قعلعشع ث مذن اآالش ) اهللا نع علةرنع ص ةلبعثالردعكع نةرس عناش ؤة ق أثلىثالردعكعنع س آ

دذر ةص          ظىحىن ة ض ايرعش، آعشعلةرض عقنع ظ ةن مذناص أمعن بعل عنع، م ةن ياخش ان بعل اال يام ةنع اهللا تاظ  ي
دعن ش هةرعكةتلعرع أزلعرع ؤة ظع ذق بولس ع ظوح دع ذش ذنداق قعل ىن ش ةردعكعنع  ظىح اهللا آأثىلل

  . »بعلضىحعدذر) ياخشعلعق بولسذن، يامانلعق بولسذن(
 ث ؤة ظذالرنعنعث يىز ظأرىضةنلعكع(جةثدعن) بةزع مأمعنلةرنعث  ظذرذشعداظذهذد

   توغرعسعداعبايانىلضةنلعكعنعث آةحىر
 ةن مذشرعكال (ظعككع قوشذن ةنع مذسذلمانالر بعل ر ) ري دة، -بع ةن ظذحراشقان آىن رع بعل  بع

ةيغةمبةرنعث (هةقعقةتةن يىز ظأرىضةن آعشعلةرنع، بةزع قعلمعشلعرع ) جةثدعن(ظعحعثالردعكع  يةنع ص
انلعقع ةتحعلعك قعلغ ة مذخالعص دع ) ظةمرعض قا ظذرذن ةيتان تئيعلدذرذش ةيلعدعن، ش ذالرنعث تىص ةنع ظ  ي

ةزع ضذناهلعرعنعث سةؤةبع    ظالعملعرعنعث بةزعسع مذنداق  ص سةلة. بعلةن دئضةنلعكتذر ظعلضعرع قعلغان ب
ة بعر ياخشعلعقنع ن   نعث آةينعدعن  ياخشعلعق ياخشعلعققا بئرعلضةن ساؤابالرنعث ظعحعدعن       : ةيدذد سعص  ئ يةن

رعصتار قعلعص   عيةنة يامانلعققا ضنعث آةينعدعن  يامانلعقث قاتارعدعن ظذعيامانلعققا بئرعلضةن جازان  قعلعش،  
ظذرذشتعن  يةنع ظذالرنعث اهللا هةقعقةتةن ظذالرنع ظةصذ قعلدع: ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدع   .قويذشتذر

يةنع ظاسعيلعق (اهللا هةقعقةتةن مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع هةلعمدذر .  ظةصذ قعلدع  قاحقانلعقعنع
  .)قعلغانالرنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ

ةقعقنعث مذن  ةد، ش ام ظةهم ةت قعلظعم ةنلعكعنع رعؤاي دذداق دئض ةؤ : ع ع ظ دذراهمان ظعبن د فظاب ، ؤةلع
ة  ة بعل ع ظذقب تعنظعبن ذنعثغا . ظذحراش د ظ اللعق   :  ؤةلع مانغا قوص لعقع ظوس ةرنعث باش قا مأمعنل ةن نئمش س
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مةن ظذهذد آىنع   : يةتكىزىص قويغعن) يةنع ظوسمانغا(سةن ظذنعثغا   : ظابدذراهمان ظذنعثغا . قعلدعث؟ دئدع 
ا  ) زامانعسعدعكع (بةدرع آىنع ظذرذشتعن قئلعص قالمعدعم ؤة ظأمةرنعث         ،دعم قاحمع نعظذرذشت ظاحارحعلعقت

ةتكىزدع  ؤةلعد.  دئدع،دعم آةتمعيةرضةباشقا يذرتنع تاشالص   ةمما  : آة لعدة ظوسمان ؤ . بذ ضةصنع ظوسمانغا ي ظ
ةن  ذنعث م ذد ظ ع  ظذه تعن(آىن ةن ضئصع ) ظذرذش دعم دئض ةك قاحمع ة آةلس ذ قانداقض ذ، ظ اال م  اهللا تاظ

ةن م   ذناه بعل ر ض ةن بع ةحىر   ئآةحىرؤةتك ذناهنع آ ذ ض اال ب دذ؟ اهللا تاظ ع ظةيعبلةي دععن داق دئ : ؤئتعص مذن
 ذن ع قوش رعكالر (ظعكك ةن مذش ذلمانالر بعل ةنع مذس ر ) ي دة، -بع قان آىن ةن ظذحراش رع بعل  بع

ةيغةمبةرنعث (لعرع هةقعقةتةن يىز ظأرىضةن آعشعلةرنع، بةزع قعلمعش ) جةثدعن(ظعحعثالردعكع  يةنع ص
تىصةيلعدعن، شةيتان تئيعلدذرذشقا ظذرذندع؛ اهللا هةقعقةتةن ظذالرنع ) ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلغانلعقع

، مةن  ضة آةلسةك   دئضةن ضئصع ،قئلعص قالمعدعم   ) ظذرذشتعن (مةن بةدرع آىنع    :  ظةمما ظذنعث  ظةصذ قعلدع 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعز    ) ظذ حاغدا  ( شذ آئسةل    هةتتا ظذ   ،تعماتسعلعضة قاراؤات  ئع رذقعيةنعث آ ص

ةن  ةتتعبعل ذص آ ات بول ةيغةمبةر ظةلةي. ؤاص ا هص االم ماث دعن(عسس ان ظولجع تا ظالغ لعك ) ظذرذش ر آعش بع
ايرعص قويغان آعشع        .نئسعؤة ظايرعص قويدع   ة   ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر آعشلعك نئسعؤة ظ ظذ  ظةلؤةتت

ذنعث. ذان هئسابلعنعدقاتناشق) ظذرذشقا ( ةمما ظ اظاحارحعلعق) زامانعسعدعكع(مةن ظأمةرنعث : ظ ذرتنع  ت ي
ةن  ة آةتمعض قا يةرض ةن ضعصع ،تاشالص باش ة آةلسةكدئض ةرنعث ض ةن ظأم ارحعلعقنع ) زامانعسعدعكع(، م ظاح

ال ةتتعم صتاش ة آ قا يةرض ذ . باش ةن ظ ع، م ا حىنك دذ   ظاحارحعلعقق ذ حعدعيالماي ةن ؤة ظذم ةن ،حعدعيالمايم  س
   .»سأزلةص بةرضعن دئدع بئرعص بذ ضةصلةرنع ظابدذراهمانغا

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (#ρãx x. (#θä9$s% uρ öΝ ÎγÏΡ üθ÷z \} #sŒ Î) (#θç/ uŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÷ρ r& 

(#θçΡ% x. “ x“ äî öθ ©9 (#θçΡ% x. $ tΡ y‰ΨÏã $tΒ (#θè?$tΒ $tΒ uρ (#θè=ÏF è% Ÿ≅ yè ôfuŠÏ9 ª!$# y7 Ï9 s̈Œ Zο u ô£xm ’Îû öΝ ÎκÍ5θè= è% 3 ª!$# uρ  Ç‘øt ä† 

àM‹Ïÿ ä‡uρ 3 ª! $#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ÖÅÁ t/ ∩⊇∈∉∪  È⌡s9 uρ óΟ çFù= ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ÷ρr& óΟ šFãΒ ×ο uÏ øóyϑ s9 zÏiΒ «! $# îπyϑ ôm u‘ uρ 

Ö ö yz $ £ϑ ÏiΒ šχθãè yϑ øgs† ∩⊇∈∠∪  È⌡s9 uρ öΝšF–Β ÷ρ r& öΝçF ù= ÏFè% ’ n< Z} «! $# tβρã |³øt éB ∩⊇∈∇∪  
ةر ع مأمعنل زدا ! ظ ذالر يئنعمع دة، ظ ان قئرعنداشلعرع هةققع ا حعقق اآع غازاتق ان ي ة حعقق سةصةرض

بولغاندا ظألمةيتتع ؤة ظألتىرىلمةيتتع، دئضةن آاصعرالرغا ظوخشاش بولماثالر، اهللا بذنع ظذالرنعث دعللعرعدا 
ذن  رةت قعلس دذ ا. هةس دذ ؤة ظألتىرع دعن (هللا تعرعلدىرع ذالرنع ظألىم لعقع ظ ا حعقماس ذالرنعث غازاتق ظ
دا . 156اهللا قعلمعشعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذر ). قذتذلدذرالمايدذ ةر سعلةر اهللا يولع شىبهعسعزآع، ظةض

ر، سعلةرضة ظألسةثال) غازاتقا آئتعص بئرعص ظأز ظةجعلعثالر بعلةن(ظألتىرىلسةثالر ياآع ) يةنع غازاتتا(
. 157اهللا تةرعصعدعن بولغان مةغصعرةت ؤة رةهمةت، ظةلؤةتتة، ظذالرنعث توصاليدعغان دذنياسعدعن ظارتذقتذر

اآع ) ظأز ظةجعلعثالر بعلةن (ظةضةر سعلةر  دا (ظألسةثالر ي ة (ظألتىرىلسةثالر ) جةث مةيدانع ) ظاخعرةتت
  . 158 ظةمةلعثالرغا قاراص مذآاصاتاليدذاهللا سعلةرنع(حوقذم اهللا نعث دةرضاهعغا توصلعنعسعلةر 

  سذش توغرعسعداو تذتقان مذظامعلعدة آاصعرالرغا ظوخشاص قئلعشتعن تـ قةدةرضة ظألىم ؤة قازا 
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: عكعآاصعرالر ظأزلعرعنعث سةصةر ؤة ظذرذشلعرعدا ظألىص آةتكةن قئرعنداشلعرع توغرعسعد       ،اهللا تاظاال 
ان بول     « الرنع قعلمعغ ذ ظعش ذالر ظ ةر ظ ا  ظةض ا     (س ان بولس قا حعقمعغ ة ؤة ظذرذش ةنع سةصةرض ذ  ) ي ذالرغا ب ظ

ةيتتع  عبةت آةلم عغا،  د»مذس دعغان قارعش أمعن بةندعلةرنعةي ذث م عنعث( م دعن  )قارعش اص قئلعش  ظوخش
سةصةرضة حعققان ياآع غازاتقا حعققان قئرعنداشلعرع هةققعدة، ظذالر ! ظع مأمعنلةر: ذنداق دئدعم .سذصوت

   . ظألمةيتتع ؤة ظألتىرىلمةيتتع، دئضةن آاصعرالرغا ظوخشاش بولماثالريئنعمعزدا بولغاندا
اهللا بذنع ظذالرنعث دعللعرعدا هةسرةت قعلسذننعث ظألضةنلعكعضة ؤة  قئرعنداشلعرعنعث يةنع ظذالر

ظاندعن  .  ظذالرنعث دعللعرعغا سالدع   ظوينع  ظىحىن اهللا تاظاال بذ    علكعضة تئخعمذ هةسرةتلعنعش    ظألتىرىلضةن
داق د ا رعص مذن ة بئ ذالرغا رةددعي اال ظ دذهللا تاظ دذ : ةي دذ ؤة ظألتىرع ا (اهللا تعرعلدىرع ذالرنعث غازاتق ظ

دذ  ذالرنع ظألىمدعن قذتذلدذرالماي ار )حعقماسلعقع ظ ةنع ي دا، هةممة ظعش اهللا  وتعش اهللا تاظاالنعث ق ع ي لع
ةقةت اهللا تا   عتاظاالنعث ظعلكعدة، بعر آعشعنعث تعر     ةقدعر قعلعشع  تظاالنعث خاهعشع ؤة   لعشع ؤة ظألىشع ص

دذ ةن بولع داق . بعل ةر قان عنعث ظأمره ةقةت اهللا تاظاالعآعش عمذ ص قا بولذش ذزذن ؤة قعس ث ظ ث نع نع
دذر . ؤةتكعنعحة بولعدذ عصىت أرىص تذرغذحع ةنع ظذنعث بعل     اهللا قعلمعشعثالرنع آ عمع مةخلذقاتلعرعنعث    ي

   . ظةمةسي مةخصععمذ بعر نةرسةعث ظعشلعرعدعن آعحعككعناهللا تاظاالغا ظذالرن. تةرلعكتذرئهةممعسعضة ي
  دا ا (شىبهعسعزآع، ظةضةر سعلةر اهللا يولع ةنع غازاتت اآع ) ي تعص (ظألتىرىلسةثالر ي ا آئ غازاتق

ظألسةثالر، سعلةرضة اهللا تةرعصعدعن بولغان مةغصعرةت ؤة رةهمةت، ظةلؤةتتة، ) بئرعص ظأز ظةجعلعثالر بعلةن
لعدا ظألتىرىلىش ؤة ظألىشنعث و يةنع بذ ظايةت اهللا تاظاالنعث يان دذنياسعدعن ظارتذقتذرظذالرنعث توصاليدعغ

كة ؤاس    ا ظئرعشعش ة ؤة رازعلعقعغ ة، مةغصعرعتعض ث رةهمعتعض دعغانلعقعنع ؤة اهللا عاهللا تاظاالنع تة بولع
ث ي  اتتعن ؤة ي  وتاظاالنع ادعكع هاي نعث دذني ألتىرىلىش ؤة ظألىش دا ظ دعغان م ولع اص آئتع ع ـال        ق  مىلىآن

   .دئضةن مةنعلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذتوصلعغاندعن ياخشع 
اهللا تاظاال، ظألضةن ياآع ظألتىرىلضةن آعشعلةرنعث هةممعسنعث قايتعش ظورنع اهللا تاظاالنعث دةرضاهع           

ة     ع ظةمةلض اراص ياخش ة ق ان ظةمةلعض ادا قعلغ ذالرنعث دذني ذالرغا ظ دعن ؤة ظ اتظعكةنلعكع ان مذآاص ، يام
دعن ظةم ازا بئرعدعغانلعقع داق دخةلضة ج رعص مذن دذةؤةر بئ ةر سعلةر : ةي ةن(ظةض ةجعلعثالر بعل أز ظ ) ظ

حوقذم اهللا نعث دةرضاهعغا توصلعنعسعلةر ) ظاخعرةتتة(ظألتىرىلسةثالر ) جةث مةيدانعدا(ظألسةثالر ياآع 
   .اهللا سعلةرنع ظةمةلعثالرغا قاراص مذآاصاتاليدذ(

 * * * * * * *  
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يعم بولدذث؛ ظةضةر قوصال، باغرع قاتتعق بولغان بولساث، اهللا نعث رةهمعتع بعلةن سةن ظذالرغا مذال

ظذالر حأرةثدعن تارقاص آئتةتتع؛ ظذالرنع ظةصذ قعل، ظذالر ظىحىن مةغصعرةت تعلعضعن، ظعشتا ظذالر بعلةن 
اهللا هةقعقةتةن . بعر ظعشقا بةل باغلعساث، اهللا غا تةؤةآكىل قعلغعن) آئثةشكةندعن آئيعن(آئثةشكعن؛ 
ةؤةآكىل قع  دذ ت اردةم بةرسة، سعلةرنع هئح آعشع . 159لغذحعالرنع دوست تذتع ة ي ةر اهللا سعلةرض ظةض
دذ؟ . يئثةلمةيدذ اردةم بعرع ة آعم ي ةرك ظةتسة، اهللا دعن باشقا سعلةرض ظةضةر اهللا سعلةرضة ياردعمعنع ت

هئحقانداق بعر . 160)يةنع هةممة ظعشنع اهللا غا تاصشذرسذن! (مأمعنلةر يالغذز اهللا غا تةؤةآكىل قعلسذن
دذ ( صةيغةمبةر غةنعمةتكة خعيانةت قعلمايدذ  آعمكع غةنعمةتكة ). يةنع بذنع تةسةؤؤذر قعلغعلع بولماي

يةنع خعيانةت قعلغان نةرسعسع (خعيانةت قعلعدعكةن، قعيامةت آىنع ظذ خعيانةت قعلغان نةرسعسع بعلةن 
تولذق ) ياآع(ةمةلعضة تولذق مذآاصات، هةر آعشعنعث قعلغان ظ. آئلعدذ) ضةجضعسعضة ظارتعلغان هالدا

 )ياخشعالرنعث ساؤابعنع آئمةيتعؤئتعص، ظاسعيالرنعث جازاسعنع ظاشذرذؤئتعص (جازا بئرعلعدذ، ظذالرغا 
اهللا نعث رازعلعقعنع ظعزدعضةن آعشع اهللا نعث غةزعصعضة ظذحراشقا تئضعشلعك بولغان . 161زذلذم قعلعنمايدذ

ث غ  امدذ؟ اهللا نع ة ظوخش ايع آعشعض دعغان ج عنعث بارع ان آعش لعك بولغ قا تئضعش ة ظذحراش ةزعصعض
ىك . 162!جةهةننةمدذر، جةهةننةم نئمة دئضةن يامان جاي  اهللا نعث دةرضاهعدا ظذالرنعث دةرعجعسع تىرل

اهللا مأمعنلةرضة اهللا نعث ظايةتلعرعنع تعالؤةت . 163اهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع آأرىص تذرغذحعدذر. بولعدذ
ةن (صاك قعلعدعغان، ظذالرغا آعتابنع ؤة هئكمةتنع ) ضذناهالردعن(عدعغان، ظذالرنع قعل يةنع قذرظان بعل

دع؛ ) سىننةتنع ذالرغا حوث ظئهسان قعل ةؤةتعص، ظ ةيغةمبةر ظ ر ص دعن بولغان بع عتعدعغان، ظأزلعرع ظأض
  .164هالبذآع، ظذالر بذرذن ظوحذق ضذمراهلعقتا ظعدع

ةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرعدعن ظ صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد قمدعللعك ؤة مذاليعملععرةه
  ظعكةنلعكع توغرعسعدا

اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعذ دعلعنعث مذاليعم بولذشعنع ظذنعث بذيرذقعلعرعغا ظةضةشكةن              
عتاب  يانغان ظىممةتلعرعضة نئمةت قعلعص بةرضةنلعكع توغرعسعدا صةيغةمبعرعضة خ             ؤة توسقان ظعشلعرعدعن  

 يةنع ظةضةر ساثا ؤة ظذالرغا اهللا نعث رةهمعتع بعلةن سةن ظذالرغا مذاليعم بولدذث: ةيدذمذنداق دقعلعص 
ا  ع بولمعس ة س ،اهللا تاظاالنعث رةهمعت دذراتتع؟ ئ قايسع نةرس ذاليعم قعل ذالرغا م ةتنعث مةنعسع  نع ظ ذ ظاي  ب

دة داق دهةققع رع مذن دذ هةسةنبةس ذ: ةي ا،ب ةد ظةلةيهعسس ذنع  مذهةمم دذر، اهللا ظ علئظالمنعث ظةخالقع  س
   .ظةخالق بعلةن ظةؤةتتع

اص آ   ة ظوخش ذ ظايعتعض ث ب ة اهللا تاظاالنع ة جةهةتت ةت مةن ذ ظاي دذئب انالر(: تع ع ظعنس !) ظ
دع   ةيغةمبةر آةل اراثالردعن ص ة ظأزظ ذنعثغا ظئغعر  . شىبهعسعزآع، سعلةرض سعلةرنعث آىلصةت حئكعشعثالر ظ
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علةرنعث    ذ س دذ؛ ظ عثالرغا ه(تذيذلع ةت تئصعش ايعتع    ) عداي ذر، ناه ة ظامراقت تذر، مأمعنلةرض هئرعس
  . ))1آأيىمحاندذر
ظةضةر قوصال، باغرع قاتتعق بولغان بولساث، ظذالر حأرةثدعن تارقاص آئتةتتع يةنع ظةضةر سةن 

ةص        ذالرغا ض أزدةـ ظ ان بولساث ،س اتتعق بولغ دة ق اص  ، مذظامعلع عثدعن تارق ذالر ظةتراص ة ظ تعص ئآ ظةلؤةتت
الص قئس ذز تاش اتتعونع يالغ ئكعن. ي ذالرنع س،ل اال ظ ذالرنعث ئ اهللا تاظ لعدع ؤة ظ عثغا توص نعث ظةتراص

: ةيدذ ظعبنع ظةمرع مذنداق د     بذ توغرعسدا ظابدذلاله  .نع مذاليعم قعلدع  ئدعللعرعنع بعرلةشتىرىش ظىحىن س   
ذ  اماؤع ظ عرعكع س االمنعث سىصظعلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ابالردعن ص أزع(ةتلعرعنع آعت ع ) س ال، دعل قوص

راص جا     دةك ؤارقع ك بالع ازارالردا آعحع ةس، ب اتتعق ظةم اي    عقعررق انلعق قعلم ا يام دعغان، يامانلعقق ماي
  .ىم دةص بايان قعلغانلعقعنع آأردظةخالقلعقسعل ئ ظ،آةحىرعدعغان

   توغرعسعداغانلعقةن ظعش آأرىشكة بذيرذلهةت بععمةسل
ذالر ظى ل، ظ ذ قع ذالرنع ظةص كع ظ ةن آئثةش ذالر بعل تا ظ عن، ظعش عرةت تعلعض ىن مةغص ذثا  شنح

روهلذق بولذشع ؤة ظذالرنع     ظذ ظعشتا     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظعشنع قعلماقحع بولسا ساهابعالرنعث         
االتتع    لعهةت س ذالرغا مةس ىن ظ ش ظىح الردا     (.رازع قعلع دعكع ظعش ذالرغا تأؤةن االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةدرع آىنع: )الغانمةسلعهةت س ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ب دعغا حعقعش اآارؤ ساهابعالرغا ص اآعننعث ظال  ي
الدع    لعهةت س عدا مةس لعق توغرعس االمغا  . حعقماس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابعالر ص ث  : س ع اهللا نع ظ

ا آعرعشكة بذيرذساثمذ       ! صةيغةمبعرع ة بعز سةن بعلةن     ،ظةضةر سةن بعزنع دئثعزغ  ظةضةر  .معز آعرع ظةلؤةتت
ارعمعز  ،راق يئرعضة بئرعشقا باشالص ماثساثمذ  عسةن بعزنع زئمعننعث ظةث ي      بعز  . ظةلؤةتتة بعز سةن بعلةن ب
سةن ؤة صةرؤةردعضارعث بئرعص ظعككعثالر ظذرذشذص        : مذساغا) يةنع يةهذدعيالر (ساثا مذسانعث ظادةملعرع    

سةن ماثغعن بعز سةن بعلةن   :  ؤة لئكعن بعز   دئضةندةك دئمةيمعز  ، بعز بذ يةردة ظولتذرذص تذرايلع     ،آئلعثالر
ز       ذرعمعز، دةيمع دا ت ع يئنعث اآع ظعكك دا ي الردا ظالدعث اثعمعز، ظذرذش ةيغةمبةر    .م ع ص ذ آىن ة ب  يةن

لذشع آئرةآلعكع توغرعسعدا مةسلعهةت   والرغا ظذرذش قعلعدعغان ظورذننعث قةيةردة ب     ظةلةيهعسساالم، ساهابع 
دعغا   ساهابع  ت دئضةن  ذم ةي ل قةمذنزعر ظعبنع ظةمرع مذظن       . سالدع ازراق (دىشمةننعث ظال ظعلضعرعلةش  ) ظ
   .تعنع بةردععمةسلعه

دعغا             صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالرغا،       اآع دىشمةننعث ظال ظذهذد ظذرذشعدا مةدعنعدة تذرذش ي
الدع لعهةت س عدا مةس ش توغرعس اهابعالرنعث آأص.حعقع عالنعنع ع س ش ص دعغا حعقع مةننعث ظال ع دىش  نحعس

ةتتع مةننعث     .آأرس اهابعالر دىش ةن س ذنعث بعل ع ش دعغا حعقت ةن     . ظال عرالر بعل ع آاص ع آىن دةك ظذرذش خةن
ةدعنعنعث    ق م ذ يعللع ذالرغا ش ارلعقظ ىح ئ م ب عنعث ظ رعش    تعنؤعس معنع بئ ر قعس ةن  بع ةرتع بعل ىلهع ش س

د ظعبنع  عبعلةن سةظ  د ظعبنع مذظاز    عسةظ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا    .ش توغرعسعدا مةسلعهةت سالدع   ىتىز
ذبادة ق دذرد .عدعشذلموظ دعن قال ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سىلهع تىزىشنع ظةمةل ةن ص ذالرغا . ع شذنعث بعل ظ

بةآرع  بذظة ظاندعن  .ذشرعكالرنعث بالعلعرعغا هذجذم قعلعش توغرعسعدا مةسلعهةت سالدع       مدةيبعية آىنع   ذه
عددعق االمغا س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ظذ  :  ص ذ يةرض ز ب دذق    شرذبع ع آةل أمرة قعلغعل دذق، ظ قعلع آةلمع

   .ظذنعث سأزعضة قوشذلدعةر ظةلةيهعسساالم دئضةندة، صةيغةمب

                                                 
  . ـ ظايةت128سىرة تةؤبة ) 1(
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ة ةنهاغا   ظاظعش ذ ظ ان   وب رةزعيةلاله لعنعص قالغ ان حاص ةدة هت داق   ؤةق االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دع ذر  «: دئ ذلمانالر ض ع مذس اللعرعمنع ظ   ! هعذظ ث ظاي ا مئنع علةر ماث ةنيعبةس ةت   ؤلعض ذالرغا تأهم ة ظ

 اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مةن ظاياللعرعمنعث بعرةر         .حاصلعغان آعشع توغرعسعدا مةسلعهةت بئرعثالر    
لعغانالر      .يامان ظعش قعلغانلعقعنع بعلمةيمةن    ان حاص اللعرعمنع  بوهت اليدذ؟       ظاي ان حاص  آعملةرضة حئتعص بوهت

   .» ياخشعلعقتعن باشقعسعنع بعلمةيمةنةنغان آعشعداهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مةن بوهتان حاصال
االم ظ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ةص ة ظاظعش ةن ظذسامعض ةنها لع بعل ذ ظ تعش ئدعن ظاجرعشعص آ رةزعيةلاله

 شذنداقال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا ظذرذش قعلعشقا داظعر ظعشالردا ؤة           .توغرعسعدا مةسلعهةت سالدع  
  . مةسلعهةت ساالتتعظذنعثدعن باشقا ظعشالردا

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع       اجة، ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن      مظعبنع   ص
  .)1(»غذحعدذر قعلذلوب ظامانةت ق سئلعنغذحعمةسلعهةت«: رعؤايةت قعلعدذ

   تةؤةآكىل قعلعش توغرعسعداغااهللا تاظاال لةشكةندعن آئيعنمةسلعهةت
)بعر ظعشقا بةل باغلعساث، اهللا غا تةؤةآكىل قعلغعن) عنآئثةشكةندعن آئي يةنع سةن ظذالرغا 

اث ؤة    لعهةت سالس تا مةس ر ظعش قا (بع ذنع قعلعش ن،    ) ظ ةؤؤةآكىل قعلغع ا ت اث اهللا غ ةل باغلعس اهللا ب
   .هةقعقةتةن تةؤةآكىل قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذ

ظةضةر اهللا سعلةرضة ياردعمعنع .  يئثةلمةيدذظةضةر اهللا سعلةرضة ياردةم بةرسة، سعلةرنع هئح آعشع
ةؤةآكىل قعلسذن  ا ت ! تةرك ظةتسة، اهللا دعن باشقا سعلةرضة آعم ياردةم بعرعدذ؟ مأمعنلةر يالغذز اهللا غ

ذن ( ا تاصشذرس نع اهللا غ ة ظعش ةنع هةمم ث   )ي ع اهللا تاظاالنع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دعكع ظ ب ث تأؤةن ايعتعنع
  . ))2صةقةت غالعب، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع اهللا تةرعصعدعندذرياردةم مةنعسعضة ظوخشاشتذر 

  رعسعداغتومايدعغانلعقع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث غةنعمةتكة خعيانةت قعل
 دذ ةت قعلماي ة خعيان ةيغةمبةر غةنعمةتك ر ص داق بع ع ( هئحقان ةؤؤذر قعلغعل ذنع تةس ةنع ب ي
دذ ذما  )بولماي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دظعبن ةن  ؤة، مذجاهع ارلع هةس ةتنعث مةنعسع قات ذ ظاي : قعالر ب

   . دئدع، اليعق ظةمةس، دئضةنلعك بولعدذعصةيغةمبةرنعث خعيانةت قعلعش
 بذ ظايةت :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث     

ةدرع آىن اص يعب ذ رةخ (،توغرعسعدا حىشكةن ت آةتكةن قعزعل رةثلعك بعر رةخوق اص تظ دةيوق )  آةتكةن
  . دئدع ،لذشع مذمكعنوظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظالغان ب: بةزع آعشعلةر

ر . ظذالر بذ هةقتة آأص تارتعشقانلعقع ظىحىن، اهللا تاظاالنعث بذ ظايةتنع نازعل قعلدع      داق بع هئحقان
دذ يةنع بذنع ( صةيغةمبةر غةنعمةتكة خعيانةت قعلمايدذ  آعمكع غةنعمةتكة ).  تةسةؤؤذر قعلغعلع بولماي

يةنع خعيانةت قعلغان نةرسعسع (خعيانةت قعلعدعكةن، قعيامةت آىنع ظذ خعيانةت قعلغان نةرسعسع بعلةن 
  . آئلعدذ) ضةجضعسعضة ظارتعلغان هالدا

                                                 
ة ظو               ) 1( ان ظادةمض ةتنع ظالغ ر ظامان ذددع بع ادةم خ ئلعنغان ظ ا، مةسلعهةت س ا        يةنع بعر ظادةم مةسلعهةت سالس أز ظورنعغ ةتنع ظ ذ ظامان ذنعث ظ ذص، ظ خشاش بول

  . مةسلعهةت بئرعش ؤة ظذنعث سعرعنع ساقالش قةرزع بارييةتكىزىش قةرزع بولغاندةك، سئلعنغان مةسلعهةتكعمذ سةمعمع
  . ايةتنعث بعر قعسمع ـ ظ126سىرة ظال ظعمران ) 2(
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اال  ةت اهللا تاظ ذ ظاي ارقعلعقب ةيغةم  ظ تعدعكع ص ذ ظىس ةيلع ظ االمنع م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس بةرلعك  ص
اآع ظذنعثدعن باشقا ظعشالردا             ظامانعتعنع ظادا قعلعشتا بولسذن ياآع ظولجعالرنع تةقسعم قعلعشتا بولسذن ي

  . هةممة خعيانةتلةردعن ظاقلعدع بولسذن
 يةنع (آعمكع غةنعمةتكة خعيانةت قعلعدعكةن، قعيامةت آىنع ظذ خعيانةت قعلغان نةرسعسع بعلةن

هةر آعشعنعث قعلغان ظةمةلعضة تولذق . آئلعدذ) عسعضة ظارتعلغان هالداخعيانةت قعلغان نةرسعسع ضةجض
ةيتعؤئتعص، ظاسعيالرنعث (تولذق جازا بئرعلعدذ، ظذالرغا ) ياآع(مذآاصات،  ياخشعالرنعث ساؤابعنع آئم

رغذنلعغان ذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ن. ذرعتت بذ قاتتعق تةهدزذلذم قعلعنمايدذ )جازاسعنع ظاشذرذؤئتعص
  . آةلدع توسذصةدعسلةردة بذنداق خعيانةت قعلعشتعنه

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت          دعن  ظعةجمالعك ظةش  ذظعمام ظةهمةد، ظةب    ص
عدا ظةث حوث خعيانةت زئمعنغا خعيانةت قعلعشتذر، سعلةر ظعككع آعشعنع           هاهللا تاظاالنعث دةرضا  «: قعلعدذ

دا زئمعندا   اآع هويلع ةن(ي دع،قوشنا ظولتذرغانلعقعنع آأرىسعلةر )  ظولتذرذشتاةع بعر مةهةللعد ي ذ ن ظان  ظ
ةرنع بأل   عظعككعسعنعث بعرع يةنة بعرعن    بعر ضةز     بعرع  ظةضةر ظذ  .ؤالعدذ ىث زئمعنعدعن بعر ضةز آةلضعدةك ي

   .»نعدذ سئلع بولذص ظذ آعشعنعث بوينعغاتاقاقيةتتة قات يةردعن  يةرظذ  ؤالسا، قعيامةت آىنعىبأليةرنع 
ةد، ظةب  ام ظةهم د س ذهذظعم دذ  امةي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : ظعدعنعث مذن ص

ةيعن قعلدع،   ) قاغعش عي(ة ظعسعملعك بعر آعشعنع سةدعقة     زد قةبعلعسعدعن ظعبنع لذتبعي  ةظةلةيهعسساالم ظ  ت
ذ  ة قعلعنغان نةرسة ) غعص آئلعصعنع يعآعشع سةدعق(ظ ا هةدعي ذ ماث ذ سعلةرنعث، ب دع،ب ةيغةمبةر . دئ  ص

سةدعقة  ( ظذ   ع؟ن عقعلغنئمة  ظةؤةتكةن خادعمنعث   ) غعشقاعسةدعقة ي (بعز  «: ظةلةيهعسساالم مذنبةرضة حعقعص  
 ظانعسعنعث ظأيعدة  ـقايتعص آئلعص بذ سعلةرنعث، ماؤذ ماثا هةدعية قعلعنغعنع دةيدذ، ظاتا  ) يعققان يةردعن

لعدا بولغان زات   ونعم ظذنعث ق ئ مئنعث جيوق؟ـ ذ  قعلعنامد نةرسة هةدعية ةر ظذنعثغا بعر،ظولتذرذص باقسذن
امع  ث ن ةنكعاهللا نع ةم قعلعم ةن قةس ع ،بعل ر آعش ثالردعن بع علةرنعث ظعحع ةدعقعدعن   س عنع س ر نةرس بع

ا دذ     ،ظئلعؤالس أتىرىص آئلع عدة آ ث يةلكعس عنع ظأزعنع ذ نةرس ع ظ ةت آىن ذ قعيام ة   . ظ ة تأض ذ نةرس ةر ظ  ظةض
ا   ان بولس ذؤلعغانبولغ دذ  ه ة آئلع ةر  .هالةتت ةن هال ظةض ا مأرىض اال بولس ةآ دذةتت ا  . آئلع وي بولس اآع ق  ي

اقلعقعنع   و هةتتا بعز ظذنعث ق   .ردعىتأآيذقعرعغا  لعنع  و ظعككع ق  دةص» ئلعدذآ ةتتةمةرعضةن هال  لتذقعنعث ظ
   .لعدعتةآراردةص ظىح قئتعم » ممذ؟عمةن يةتكىزد! ظع اهللا« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاندعن .آأردذق

زع، ام تعرمع ةلظعم ع جةب ذظاز ظعبن ذ م ةت قعل رةزعيةلالهذ ظةنه ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذنعث مذن : ع
االم م  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن    ئص ةؤةتتع، م ة ظ ع يةمةنض ص بو ن ا حعقع دا ظارقيولغ عنع  الغان دعن بعرس م

تذ دعم ،ظةؤةتعص ايتعص آةل ةن ق ةن م ذنعث بعل االم. ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن«:  ص قا سم نعث ئ نئمعش
ةن م   ةن؟ س ةنلعكعمنع بعلةمس ادةم ظةؤةتك دعن ظ ة ت  ئآةينعث ر نةرسعض عز بع ث رذخسعتعمس ا،  ئنع ضعص قويم

آعمكع غةنعمةتكة خعيانةت قعلعدعكةن، قعيامةت آىنع ظذ خعيانةت  . خعيانةتتذرنداق قعلعشظذ) حىنكع(
 شذنعث آئلعدذ)  ظارتعلغان هالدايةنع خعيانةت قعلغان نةرسعسع ضةجضعسعضة(قعلغان نةرسعسع بعلةن 

  .دئدع» سةن يولذثغا ماثغعنظةمدع غان ظعدعم، عقعرا حئنعظىحىن س
بعر آىنع   : ظعمام ظةهمةد، ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نعث ؤة      ص ةت قعلعش أزلةص، خعيان دة س ةت هةققع ة خعيان ث  بعزض ذنعث ظاقعؤعتعنع  ظ
قعيامةت آىنع بعرعثالرنعث خعيانةت قعلغان      «: هةقعقةتةن يامان ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع      

ةدعنع    دة ض ذؤلعغان هالعتع عنع ه أتىرىص تأض ةيغةمبعرع   دة آ ث ص ع اهللا نع ئلعص، ظ ذزعؤالغعن ! آ ع قذتق  ،مئن
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ةن        ام م أرىص قالس ةر آ اي، ظةض أرىص قالم نعنع آ ذنعثدئض ة    غاظ ة ظعض داق نةرسعض االدعن هئحقان ، اهللا تاظ
دعم       ان ظع ةتكىزىص قويغ ةنلعكعنع ي ان ظعك ةن يام نعث هةقعقةت ةت قعلعش ةن خعيان ةن، م ةن،بواللمايم .  دةيم

آئلعص، ظع اهللا   دة آأتىرىص  قعيامةت آىنع بعرعثالرنعث خعيانةت قعلغان ظاتنع آعشعنعضةن هالعتعدة ضةدعنع   
ةيغةمبعرع  ث ص ع قذت! نع ذزعؤالغعنمئن اثا اهللا        ،ق ةن س ام م أرىص قالس ةر آ اي، ظةض أرىص قالم عنعنع آ  دئض

مةن خعيانةت قعلعشنعث هةقعقةتةن يامان ظعكةنلعكعنع            . تاظاالدعن هئحقانداق نةرسعضة ظعضة بواللمايمةن       
ةر ئعيانةت قعلغان رةخت ؤة آعيعم ـ آ     قعيامةت آىنع بعرعثالر، خ.  دةيمةن،يةتكىزىص قويغان ظعدعم نع حةآل

ةيغةمبعرع     ث ص ع اهللا نع ئلعص، ظ علدعتعص آ ةدعنعدة لةص اي،    ! ض أرىص قالم عنعنع آ ذزعؤالغعن دئض ع قذتق مئن
ةن       ة بواللمايم ة ظعض داق نةرسعض االدعن هئحقان اثا اهللا تاظ ةن س ام م أرىص قالس ةر آ ةت  . ظةض ةن خعيان م

دعم   ان ظع ةتكىزىص قويغ ةنلعكعنع ي ان ظعك ةن يام ةن،قعلعشنعث هةقعقةت ع بعرعثالرنعث  ق.  دةيم ةت آىن عيام
ةدعن  لةرنع ض ذن، آىمىش ان ظالت ةت قعلغ ةيغةمبعرع عخعيان ث ص ع اهللا نع ئلعص، ظ أتىرىص آ ع ! دة آ مئن

 دئضنعنع آأرىص قالماي، ظةضةر آأرىص قالسام مةن ساثا اهللا تاظاالدعن هئحقانداق نةرسعضة        ،قذتقذزعؤالغعن
ة   نعث هةقعقةت ةت قعلعش ةن خعيان ةن، م ة بواللمايم دعم ظعض ان ظع ةتكىزىص قويغ ةنلعكعنع ي ان ظعك  ،ن يام

  .»دةيمةن
ع خ   ةر ظعبن ةد، ظأم ام ظةهم ذ تتابةظعم ذ ظةنه دذ   رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : نعث مذن

ةر آىنع االنع ةرساهابعل خةيب دعدعن بعر تىرآىم آعشعلةر آئلعص ص دع صذستانع ش،شئهعت بول  ،ئهعت بول
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .  دئيعشتع  ،ص بذمذ شئهعت بولدع      يعشعص بعر ظادةمضة آئلع   دئ اق، شةآسعز    «: ص ي

ةت قعلغان بعر  ذنع خعيان ىرآةنجعنعثمةن ظ ر ص اآع بع ون ي أردىمت ا آ دع»  سةؤةبعدعن دوزاخت دعن .دئ  ظان
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ع ظأمةر«: ص ةرال :  سةن بئرعص آعشعلةرنعث ظارعسعدا!ظ ةقةت مأمعنل جةننةتكة ص

دذآعرة ارلعغعن،لةي دع»  دةص جاآ ص . دئ ةن حعقع دعن م دذ  : ظان ةرال آعرةلةي ةقةت مأمعنل ة ص  دةص ،جةننةتك
   .جاآارلعدعم

   ظادةم بعلةن خعيانةتحعنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعداظعشةنحلعك
  اهللا نعث رازعلعقعنع ظعزدعضةن آعشع اهللا نعث غةزعصعضة ظذحراشقا تئضعشلعك بولغان آعشعضة

دعغان جايع جةهةننةمدذر،  ظوخشامدذ؟ اهللا نعث غةزعصعضة ظذحراشقا تئضعشلعك بولغان آعشعنعث بارع
 ، اهللا تاظاالنعث دعنعغا ظةضعشعصظعشالردايغان و قغا يةنع اهللا تاظاال يول!جةهةننةم نئمة دئضةن يامان جاي

ذنعث     اؤابعغا ظئرعشكةن ؤة ظ ا س ذنعث آاتت ع ؤة ظ ث رازعلعق ان آعشع   اهللا تاظاالنع ذص قالغ دعن قذتذل  ظازابع
ث غةزع  ةن اهللا تاظاالنع ة يصبعل ع     وعض ةت آىن دذ؟ قعيام اراؤةر بوالم ع ب ذققان آعش ث غةزع ل ة  صاهللا تاظاالنع عض

  !  جةهةننةم نئمة دئضةن يامان ظورذن. آعشعنعث ظورنع جةهةننةمدذرلذققانوي
تذر      ايعتع آأص ةر ناه ةن ظايةتل ة آةلض ذ هةقت دعكع ظايةت،ب دذر    تأؤةن ةرنعث قاتارعدعن ذ ظايةتل ةر ب : ل

)ةد ع مذهةمم ةنلعكعنع   !) ظ ةق ظعك عنعث ه ان نةرس ل قعلعنغ اثا نازع عدعن س ارعث تةرعص صةرؤةردعض
بعز ياخشع ؤةدعنع    1( (آور ظادةم بعلةن ظوخشاش بوالمدذ؟   ) هةقنع آأرمةيدعغان دعلع(بعلعدعغان ظادةم   

ادةم ظذ   ) يةنع جةننةتنع ؤةدة قعلغان     (قعلغان   عدذ،    ظ ايدعلعنعدعغان      ) ظذ (نع تاص ا تعرعكحعلعكعدعكع ص دذني
   .))2نةرسعلةر بعلةن بعز صايدعالندذرغان

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19سىرة رةظد ) 1(
  .يةتنعث بعر قعسمع ـ ظا61سىرة قةسةس ) 2(
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 دذ ىك بولع ع تىرل ذالرنعث دةرعجعس اهعدا ظ ث دةرض دة،  اهللا نع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
هاق    ع ظعس ةد ظعبن رع ؤة مذهةمم ة ب    : هةسةنبةس علةرمذ دةرعجعض ان آعش علةر ؤة يام ع آعش دذىلأياخش ، نع

دع دة ؤة آعساظع .دئ دذظةبذظذبةي ةتتعكع ظ«:  مذنداق دةي ةرق ،نلعرعذروياخشع آعشعلةرنعثمذ جةنن لعق ص
ة مذنداق د      .»لعق بولعدذ صةرق يامان آعشعلةرنعثمذ دوزاختعكع ظورذنلعرع      .بولعدذ : ةيدذ اهللا تاظاال بذ هةقت
)ظاخعرةتتة ( بولعدذهةر ظادةمنعث قعلغان ظةمةلعضة يارعشا دةرعجعسع)1( .  

 دذر أرىص تذرغذحع لعرعنع آ ذالرنعث قعلمعش ان  اهللا ظ ذالرنعث قعلغ ذالرغا، ظ اال ظ ةنع اهللا تاظ  ي
دذ   ذق بئرع ةجرعنع تول لعرعنعث ظ ذص     . ظعش ذ تذت لعرعدعن آعحعككعنعم ع ظعش ان ياخش ذالرنعث قعلغ ظ

دذ دذ     . قئلعنماي ذص قويذلماي ذ قوش لعرعغا آعحعككعنعم ان ظعش ان يام ةلكع، . قعلغ ان   ب ش قعلغ ع ظع  ياخعش
  . بولسا مذآاصات، يامان ظعش قعلغان بولسا جازا بئرعلعدذ

 آاتتا بعر نئمةت  ظىحىن ظةؤةتعلعشعنعث بعزنعثصةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالم
  ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  ةي ر ص دعن بولغان بع دعغان، ظأزلعرع الؤةت قعلع ةتلعرعنع تع غةمبةر اهللا مأمعنلةرضة اهللا نعث ظاي
ةر   ظةؤةتعص، ظذالرغا حوث ظئهسان قعلدع  ةنع مأمعنل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ي  ةلعسذن، شعبعلةن سأزل ص

ةردة ظولتذرسذن ؤة ظذن       ورعيالعسذنظذنعثدعن س   ظذالرنعث  ،ثدعن مةنصةظةتلةنسذن دةص  ع، ظذنعث بعلةن بعر ي
   .معللعتعدعن ظةؤةتعلدع

ةقةت سعلةرضة ظوخشاش     « ظئيتقعنكع، ! (  مذهةممةد  ظع (: بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئدع         مةن ص
ذر     ر ظعالهت ذز بع ثالر يالغ علةرنعث ظعالهع دذآع، س ع قعلعنع ا ؤةهي انمةن، ماث ر ظعنس ةندعن  )2( بع ز س بع

ع       ثعص يىرةتت ازارالردا مئ ةيتتع، ب اق ي ة تام عال ظةلؤةتت ةيغةمبةرلةرنعث هةممعس ةن ص عرع ظةؤةتك  ))3ظعلض
 ع ةندعن ظعلض ز س ع      بع ذالرغا ؤةهي ص، ظ ةيغةمبةر قعلع ةرنع ص ان ظةرل عدعن بولغ ةهةر ظاهالعس ةقةت ش رع ص

ان           ! ظع جعنالر ؤة ظعنسانالر جاماظةسع      «)4( قعلدذق ةتلعرعمنع باي أز ظعحعثالردعن مئنعث ظاي سعلةرضة ظ
ةيغةمبةرلةر        اهالندذرعدعغان ص علةرنع ظاض تعن س ع ظذحرعشعش ذ آىنىثالردعك دعغان، ب ص بئرع قعلع

   .))5»معدعمذ؟آةل
انلعقع   دعن بولغ ذالرنعث معللعتع االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن  ص ذالر ظىح ر نئمةت ، ظ وث بع ذرح  .ت

ذالردعن بولسا  ( ةيغةمبةر ظ ذالر ) ظةضةر ص ةن سأزلعشةلةيدذ ؤة حىش ظ ذنعث بعل نةلمعضةن نةرسعلةر بولسا عظ
دعغان اهللا: دعن سورعيااليدذ، شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع      ثظذنع الؤةت قعلع ةتلعرعنع تع ةنع   نعث ظاي  ي

دعغان  ،نع ظوقذص بئرعدعغان  قذرظان  اك قعلع ةنع   ص ظذالرنعث شئرعك ظةقعدعسع ؤة ظعسالمغا آعرعشتعن     ي
ذرذنقع ذالرغاب ىن   ثعصعس  ظ اآالش ظىح ذالرنع ص ةردعن ظ ذزذق ظةقعدعل ةخالق ؤة ب ار ظ ةن ناح ذالرنع ، آةتك  ظ

د  علعققا بذيرذي ةتنع  عغان،عدتعن توسانلعق ؤة يامعغانياخش ابنع ؤة هئكم ةن (آعت ذرظان بعل ةنع ق ي
   . ظةؤةتعص، ظذالرغا حوث ظئهسان قعلدعنعبعر صةيغةمبةر ظأضعتعدعغان) سىننةتنع

  
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع132سىرة ظةنظام ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع110سىرة آةهف ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة فذرقان ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع109سىرة يذسذف ) 4(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع130سىرة ظةنظام ) 5(
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 دع ذمراهلعقتا ظع ذق ض ذرذن ظوح ذالر ب ذآع، ظ ذرذن   هالب ةيغةمبةر آئلعشتعن ب ذ ص ذالر ب ةنع ظ  ي
  . لعقتا ؤة نادانلعق ظعحعدة ظعدع ظوحذق ضذمراه،هةممة ظادةم بعلعدعغان

 * * * * * * *  
 !$ £ϑ s9 uρr& Ν ä3÷G u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ –Β ô‰ s% Λ äö6 |¹ r& $ pκ ö n= ÷VÏiΒ ÷Λ äù= è% 4’ ¯Τ r& # x‹≈ yδ ( ö≅ è% uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3Å¡àΡr& 3 ¨βÎ) ©!$# 

4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« ÖƒÏ‰ s% ∩⊇∉∈∪ !$ tΒ uρ öΝ ä3t7≈ |¹ r& tΠöθ tƒ ‘ s)tG ø9 $# Èβ$ yèôϑ pg ù:$# ÈβøŒÎ* Î6 sù «! $# zΝ n= ÷è u‹Ï9 uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇∉∉∪ 

zΝ n= ÷èu‹ Ï9 uρ tÏ% ©!$# (#θà) sù$ tΡ 4 Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ çλm; (# öθs9$yès? (#θè= ÏG≈ s% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Íρ r& (#θãè sùôŠ$# ( (#θä9$s% öθs9 ãΝ n= ÷ètΡ Zω$tF Ï% 

öΝ ä3≈ sΨ ÷èt7 ¨?̂ω 3 öΝ èδ Í øà6ù= Ï9 >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ Ü> u ø% r& öΝ åκ ÷]ÏΒ Ç≈ yϑƒM∼ Ï9 4 šχθä9θà)tƒ Ν ÎγÏδ üθ øùr' Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝ ÎκÍ5θè= è% 3 
ª! $#uρ ãΝ n= ÷ær& $ oÿÏ3 tβθßϑ çFõ3tƒ ∩⊇∉∠∪ tÏ%©! $# (#θä9$s% öΝ Îκ ÏΞ üθ÷z \} (#ρß‰ yès% uρ öθ s9 $tΡθãã$sÛr& $ tΒ (#θè= ÏFè% 3 ö≅ è% (#ρâ u‘ ôŠ$$ sù ôtã 

ãΝ à6Å¡àΡr& |N öθ yϑ ø9$# βÎ) ÷ΛäΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∉∇∪  
دعغان ىسعلةرضة يةتكةن مذسعبةت سعلةر دىشمةنضة يةتك  ةث آئلع ا ت زضةن مذسعبةتنعث يئرعمعغ

ا  علةردعن (تذرس دا س ذد غازعتع ةنع ظذه ا 70ي دا بولس ةدرع غازعتع ا، ب ان تذرس ئهعت بولغ ع ش  آعش
بذ مذسعبةت «: يةنة، سعلةر ) آعشعنع ظةسعر ظالغان تذرساثالر70  آعشعنع ظألتىرضةن،70مذشرعكالردعن 

يةنع صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة (ظذ سعلةرنعث ظأزلعرعثالردعن  «ظئيتقعنكع،.  دئدعثالر»قةيةردعن آةلدع؟
اهللا هةقعقةتةن هةر نةرسعضة . »بولدع) خعالصلعق قعلغانلعقعثالر ؤة غةنعمةتكة هئرعس بولغانلعقعثالردعن

 مذسذلمانالر بعلةن مذشرعكالر توقذنذشقان ظوهذد يةنع(ظعككع قوشذن ظذحراشقان آىندة . 165قادعردذر
سعلةرضة آةلضةن مذسعبةت اهللا نعث ظعرادعسع بعلةن آةلضةندذر، بذ هةقعقعي مأمعنلةرنع بعلعش ) جئثعدة

آئلعثالر، «: ظىحىندذرآع، ظذالرغا) يةنع ظايرعش(ؤة مذناصعقالرنع بعلعش . 166ظىحىندذر )يةنع ظايرعش(
قان «:  دئيعلسة، ظذالر»قوغداثالر) ظأزةثالرنع(علعثالر ياآع اهللا يولعدا ظذرذش ق  ظذرذشتعن خةؤةر تاص

.  دئدع»)يةنع سعلةر بعلةن بعر سةصتة تذرذص ظذرذش قعالتتذق(بولساق، ظةلؤةتتة، سعلةرضة ظةضعشةتتذق 
ظئغعزلعرعدا ظذالر آأثىللعرعدة يوق نةرسعلةرنع . ظذ آىندة ظذالر ظعمانغا قارعغاندا آذفرعغا يئقعن ظعدع

) بذ يةنة اهللا نعث(. 167اهللا ظوبدان بعلعدذ) يةنع نعفاق بعلةن مذشرعكلعكنع(دئدع، ظذالر يوشذرغاننع 
ان  نع خالعمعغ قا حعقعش دة (ظذرذش ذالر ظأيلعرع دذرآع، ظ ع ظىحىن عقالرنع ظايرعش ذرذص ) مذناص ظولت

يةنع نةسعهعتعمعزنع ظاثالص ( بولسا بعزضة بويسذنغان) يةنع مأمعنلةر( ظةضةر ظذالر«: قئرعنداشلعرعغا
ظةضةر («ظئيتقعنكع، ) بذ مذناصعقالرغا! ظع مذهةممةد. ( دئدع»، ظألتىرىلمةيتتع)ظذرذشتعن قايتقان بولسا

ظألىمنع ظأزةثالردعن دةصظع قعلعص بئقعثالر، ظةضةر ) ظذرذشقا حعقماسلعق ظألىمدعن قذتذلدذرعدعغان بولسا
  .168»ثالرراستحعل بولسا) دةؤايعثالردا(
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   مأمعنلةرضة آةلضةن مذسعبةتنعث سةؤةبع ؤة هئكمعتع توغرعسعدا ظذرذشعداظذهذد 
 دعغان سعلةرضة يةتكةن مذسعبةت سعلةر دىشمةنضة يةتكىزضةن مذسعبةتنعث يئرعمعغا تةث آئلع
ا ع ظةبتذرس ع خ ةهاتذ ظعبن ةر ظعبن ذتتابةم، ظأم ذ ظةنه داق رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤا نعث مذن ةت دئض ي

دذقعل ذد : ع ةدرع ظذرذشعدا ظذه ذلمانالر ب عدامذس دع ظذرذش ىن جازاالن انلعقع ظىح ة ظالغ عرالردعن فعدعي .  آاص
ذلمانالردعن  دع 70مذس ع ظألتىرىل اهابعال.آعش ةتتعر س ئحعص آ ذدذل  . ق االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

ذندذرذلدع ع س عغا آ،حعش عقعع بئش أمىر قالص ةن ت عنع ي، يض ةارعالندذرعبئش ذنعث ؤةتكةحك ان ظ ان ق  ظاقق
ة يةتكةن مذسعبةت سعلةر :  اهللا تاظاال بذ ظايةتنع حىشىردع   شذنعث بعلةن  .يىزعضة ظئقعص حىشتع   سعلةرض

دعغان تذرسا  ةث آئلع دا سعلةردعن (دىشمةنضة يةتكىزضةن مذسعبةتنعث يئرعمعغا ت ةنع ظذهذد غازعتع ي
آعشعنع 70  آعشعنع ظألتىرضةن،70 مذشرعكالردعن آعشع شئهعت بولغان تذرسا، بةدرع غازعتعدا بولسا70

ذ «ظئيتقعنكع، .  دئدعثالر»بذ مذسعبةت قةيةردعن آةلدع؟«: ، سعلةر يةنة)ظةسعر ظالغان تذرساثالر  ظ
يةنع صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلغانلعقعثالر ؤة غةنعمةتكة هئرعس (سعلةرنعث ظأزلعرعثالردعن 

انلعقعثالردعن دع) بولغ علةر »بول ةنع س عرالردعن (ي ةن ) آاص ةؤةبع بعل ث س ة ظالغانلعقعثالرنع ، فعدعي
  .بذ مذسعبةت يةتتعسعلةرضة 

ارلعق سذددع  ، رةبعيظ ظعبنع ظةنةس ؤة  جرةيذمذهةممةد ظعبنع ظعسهاق، ظعبنع ج  ظئيتقعنكع، : الر قات
لعق قعلغانلعقعثال (ظذ سعلةرنعث ظأزلعرعثالردعن « ر ؤة غةنعمةتكة يةنع صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة خعالص

 صةيغةمبةر ،سعلةر:  دئضةن ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع»بولدع) هئرعس بولغانلعقعثالردعن
االمنعث  احع  ظةلةيهعسس دعرلعماثالرذ ظورن الرظوقي ذيرذق  ،ثالردعن مع ةن ب انلعقع ع دئض عيلعق قعلغ  ثالرغا ظاس

 يةنع اهللا تاظاال خالعغعنع بعلةن نةرسعضة قادعردذراهللا هةقعقةتةن هةر  . دئضةنلعك بولعدذ،سةؤةبع بعلةن
  . كعم قارشع تذرالمايدذحهأآىم قعلدذ، ظذنعث هأآمعضة هئ

 يةنع مذسذلمانالر بعلةن مذشرعكالر توقذنذشقان ظوهذد جئثعدة(ظعككع قوشذن ظذحراشقان آىندة (
ا عد ظالدالرنعثنعثعدىشم نعثلةر يةنع سعسعلةرضة آةلضةن مذسعبةت اهللا نعث ظعرادعسع بعلةن آةلضةندذر

علةرنع ظألتىر     ىم آعش ر تىرآ علةردعن بع ذالرنعث س عثالر، ظ ع ؤىقئحعش ع  ةؤئتعش ر تىرآىملعرعن  بع
ث ظذرذنالشتذر،يارعالندذرذشع دذر ذ اهللا تاظاالنع ةن بولغان ع   .شع بعل ر هئكمعت ث بع الردا اهللا تاظاالنع ذ ظعش  ب

  . باردذر
  ذرذش «: ظىحىندذرآع، ظذالرغا ) ايرعشيةنع ظ (ؤة مذناصعقالرنع بعلعش دا ظ ثالر، اهللا يولع آئلع

اآع  ثالر ي أزةثالرنع(قعلع داثالر) ظ ع، ظابدذلاله ظع   دئيعلسة»قوغ ةي ظعبنع سةلذل بنظذهذد آىن ع ظذب
ةر آئلعص،             عقالرنعث آةينعدعن مأمعنل ايتعص آةتكةن مذناص دئضةن مذناصعققا ظةضعشعص يولنعث يئرعمعدعن ق

ذالرنع جةث  اردةم قعلعشقا ؤة مذسذلمانالر سئصعضة   ظ ذرذش قعلعشقا، مذسذلمانالرغا ي ايتعص ظ دانعغا ق مةي
ذالر : مذناصعقالر ظذالرغا مذنداق دةص جاؤاب قايتذرعدذ   . قئتعلعشقا رعغبةتلةندذرعدذ  ظذرذشتعن خةؤةر «: ظ

 »)ذص ظذرذش قعالتتذقيةنع سعلةر بعلةن بعر سةصتة تذر(تاصقان بولساق، ظةلؤةتتة، سعلةرضة ظةضعشةتتذق 
دذ    بذ ظاي  دئدع بعز سعلةرنعث ظذرذش قعلعدعغانلعقعثالرنع     : ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد مذنداق دةي

  . بعلضةن بولساق، ظةلؤةتتة سعلةرضة ظةضعشةتتذق ؤة لئكعن سعلةر ظذرذش قعلمايسعلةر
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ظذ آىندة ظذالر ظعمانغا قارعغاندا آذفرعغا يئقعن ظعدعبعر آعشعنعث ذ ظايةتلةر بعلةن  ظالعمالر ب
ة ؤة   ) بةزع ؤاقعتتا( يةنع ؛ظةهؤالعنعث ظأزضعرعص تذرعدعغانلعقعغا صاآعت آةلتىردع     ئقعن هالةتت آذصذرلذققا ي

  . دذعلوظعمانغا يئقعن هالةتتة ب) بةزع ؤاقعتتا(
 دع دا دئ وق نةرسعلةرنع ظئغعزلعرع دة ي عق        ظذالر آأثىللعرع ةتنعث قاتارعدعن مذناص الرنعث  بذ ظاي
» تة (ظذرذشتعن خةؤةر تاصقان بولساق، ظةلؤةتتة، سعلةرضة ظةضعشةتتذق ر سةص ةن بع ةنع سعلةر بعل ي

عقال  .  دئضةن سأزعدذر   »)تذرذص ظذرذش قعالتتذق  ةدرع ظذر   حىنكع، مذناص عرلعرعنعث ب شعدا  ذر قذرةيش آاص
ذلمانالرغا شعددةت بعلةن   آةلضةن مذسعبةت سةؤةبع بعلةن مذسذلمانالردعن نةححة هةسسة جعق بولذص مذس      

ةردعن آةلضةنلعكعنع ؤة ظذرذشنعث حوقذم بولعدعغانلعقعنع بعلعدذ              شذثا اهللا تاظاال   . ظذرذش ظىحىن يعراق ي
  . اهللا ظوبدان بعلعدذ) يةنع نعفاق بعلةن مذشرعكلعكنع( ظذالر يوشذرغاننع : مذنداق دئدع
) ة اهللا نعث ذالر مذن(ظذرذشقا حعقعشنع خالعمعغان ) بذ يةن دذرآع، ظ عقالرنع ظايرعشع ظىحىن اص

يةنع (بعزضة بويسذنغان بولسا ) يةنع مأمعنلةر( ظةضةر ظذالر«: ظولتذرذص قئرعنداشلعرعغا) ظأيلعرعدة
 يةنع بعزنعث ظذالرغا ظذرذشقا  دئدع»، ظألتىرىلمةيتتع)نةسعهعتعمعزنع ظاثالص ظذرذشتعن قايتقان بولسا

ةن     قا بةرض دة ظولتذرذش اي ظأي دا     تعمةسلعهعحعقم ةنلةرنعث قاتارع ا، ظألتىرىلض ذلغان بولس ة قوش معزض
  . ظألتىرىلمةيتتع
) ةد ع مذهةمم عقالرغا ! ظ ذ مذناص ع، ) ب دعن («ظئيتقعنك لعق ظألىم قا حعقماس ةر ظذرذش ظةض

ةر ) قذتذلدذرعدعغان بولسا  ثالر، ظةض ظع قعلعص بئقع أزةثالردعن دةص ألىمنع ظ ثالردا (ظ راستحعل ) دةؤايع
اثالر اقالص           »بولس تعن س اآع ظألىش ألتىرىلىش ي ادةمنع ظ ر ظ ذرذش بع دة ظولت اي ظأي ة حعقم ةنع جةثض ي

ع       ةثالر بوالتت علةر ظألمعس عقالر س ع مذناص ا، ظ دعغان بولس تةهكةم    . قالع ة مذس ألىم سعلةرض ذآع، ظ هالب
دذ     تعص آئلع ذ يئ ان تةقدعردعم ةردة بولغ ثالردا ر    . قةلظةل ان دةؤايع دا قعلغ علةر يذقعرع ةر س تحعل  ظةض اس
 بذ ظايةت ظابدذلاله   : نعثمذجاهعد، جابعر ظعبنع ظابدذلاله. بولساثالر، ظأزةثالردعن ظألىمنع توسذص بئقعثالر  

   . حىشكةن دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع هةققعدةلذلةظعبنع سذبةي ظعبنع ظ
 * * * * * * *  

 Ÿω uρ ¨ t |¡øt rB tÏ% ©!$# (#θè= ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $O? üθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í!$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/u‘ tβθè% y— ö ãƒ ∩⊇∉∪ tÏmÍ sù !$ yϑÎ/ 

ãΝ ßγ9 s?#u ª!$# ÏΒ Ï&Í# ôÒsù tβρã Å³ö; tG ó¡o„ uρ tÏ% ©!$$ Î/ öΝ s9 (#θà) ys ù= tƒ Ν ÎκÍ5 ôÏiΒ öΝ ÎγÏ ù= yz ω r& î∃öθ yz öΝÎκ ö n= tæ Ÿωuρ öΝèδ 

šχθçΡ u“ ós tƒ ∩⊇∠⊃∪ * tβρãÅ³ö; tG ó¡o„ 7π yϑ ÷èÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 5≅ ôÒsù uρ ¨β r&uρ ©! $# Ÿω ßìŠÅÒãƒ u ô_r& tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ tÏ% ©!$# 

(#θç/$yf tG ó™$# ¬! ÉΑθß™ §9$# uρ -∅ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ ãΝ åκu5$|¹ r& ßyö s) ø9 $# 4 tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ |¡ôm r& öΝåκ ÷] ÏΒ (# öθs) ¨?$# uρ íô_ r& îΛÏà tã 

∩⊇∠⊄∪ tÏ% ©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }¨$̈Ζ9$# ô‰ s% (#θãè uΚ y_ öΝ ä3s9 öΝ èδöθ t±÷z $$ sù öΝèδ yŠ# u“ sù $ YΖ≈yϑƒÎ) (#θä9$s% uρ $uΖ ç6 ó¡xm 

ª! $# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7 n= s)Ρ$$ sù 7π yϑ ÷èÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 5≅ ôÒsùuρ öΝ ©9 öΝæη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö ûθß™ (#θãè t7̈? $# uρ tβ üθ ôÊÍ‘ «! $# 3 
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ª! $#uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù AΟŠ Ïà tã ∩⊇∠⊆∪ $yϑ ¯Ρ Î) ãΝä3Ï9 s̈Œ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ß∃Ècθ sƒ ä† … çν u!$ uŠÏ9 ÷ρ r& Ÿξsù öΝèδθèù$y‚ s? Èβθèù% s{uρ βÎ) Λ äΖ ä. 

tÏΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊇∠∈∪  
اهللا نعث يولعدا شئهعت بولغانالرنع ظألىك دةص ضذمان قعلمعغعن، بةلكع، ظذالر تعرعك بولذص، اهللا 

 ظاخشامدا -ث نئمةتلعرعدعن ظةتعضةن يةنع جةننةتنع(نعث دةرضاهعدعكع رعزعقتعن بةهرعمةن قعلعنعدذ 
دذ  دذرذص تذرذلع ىلىك رعزعقالن ةندذر، . 169)مةثض ةزلعدعن خذرس ةن ص ة بةرض ث ظأزلعرعض ذالر اهللا نع ظ

قئرعنداشلعرعغا ) يةنع شئهعت بولماي تعرعك قالغان(ظأزلعرعنعث ظارقعسعدعن تئخع يئتعص آةلمعضةن 
ةن خذش خةؤةر ) انلعقعغا دذنيادعن ظايرعلغ (نة قورقذنح، ) ظاخعرةتتة( وق ظعكةنلعكع بعل ة قايغذ ي ن

ظذالر اهللا تةرعصعدعن بئرعلضةن نئمةت ؤة صةزلنع، مأمعنلةرنعث ظةجرعنع اهللا نعث . 170بئرعشنع تعلةيدذ
يارعالنغاندعن ) ظذهذد غازعتعدا(.  171بعكار قعلعؤةتمةيدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بئرعشعنع تعلةيدذ

يعن اهللا ن ذالر آئ قانالر، ظ اؤاز قوش ا ظ ةيغةمبةرنعث حاقعرعقعغ ث ؤة ص ةر(ع ةنع مأمعنل ن ياخشع ) ي دع
اؤابقا ظئرعشعدذ  وث س انالر ح ةقؤادارلعق قعلغ انالر ؤة ت ةرنع قعلغ دارع (. 172ظةمةلل رعكالر تةرةص مذش

 قوشذن سعلةرضة قارشع) يةنع قذرةيشلةر( شىبهعسعزآع، آعشعلةر -شةك «: ظادةملةر ظذالرغا) بولغان
بعزضة اهللا آذصاية، اهللا «: ظذالر. بذ سأز ظذالرنعث ظعمانعنع آىحةيتتع.  دئدع»توصلعدع، ظذالردعن قورقذثالر
ظذالر اهللا نعث نئمعتع ؤة صةزلع بعلةن قايتعص آةلدع، هئحقانداق . 173 دئدع»!نئمعدئضةن ياخشع هامعي

ظةنة . 174اهللا ظذلذغ صةزل ظعضعسعدذر. نع ظعزدعدع زةخمةتكة ظذحرعمعدع، ظذالر اهللا نعث رازعلعقع-زعيان 
ظةضةر مأمعن بولساثالر، ظذالردعن قورقماثالر، . قورقعتعدذ) يةنع آذففارالرنع(شذ شةيتان ظأز دوستلعرعنع 

  . 175مةندعن قورقذثالر
   داعلعتع توغرعسعرنعث صةزةلتشئهع

ئهع  اال، ش عمذ  ةلتاهللا تاظ ادا ظألتىرىلس ذ دذني ذالر،ر ب ثنعث جانلعرع ظ ذص   نع ك بول ة تعرع  ظاخعرةتت
ذ دذعنعذقلزظ ةؤةر بئرع دعن خ ام مذسلعم، مةسر.ص تذرعدعغانلعقع ةت ذ ظعم داق دئضةنلعكعنع رعؤاي قنعث مذن
اهللا نعث يولعدا شئهعت بولغانالرنع ظألىك دةص ضذمان قعلمعغعن، بةلكع، ظذالر  :بعز ظابدذلالهدعن: عدذقعل

ذص، اهللا نعث دةرض ك بول دذ تعرع ةن قعلعنع زعقتعن بةهرعم دعن (اهعدعكع رع ةتنعث نئمةتلعرع ةنع جةنن ي
  . دئضةن ظايةتنعث مةنعسع توغرذلذق سورعدذق ) ظاخشامدا مةثضىلىك رعزعقالندذرذص تذرذلعدذ-ظةتعضةن 

دذلاله ذ  :ظاب ز ب ةن بع ة هةقعقةت ورعغان هةقت االمدعن س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذق ص ةيغةمبةر . ظع  ص
اال داق  ظةلةيهعسس ةردع  م مذن اؤاب ب نعث       «:دةص ج ر قذش عل بع انلعرع يئش ذالرنعث ج وآعنعدا ظ دذ ص  . بولع

ار     ظاستعغاقذشنعث ظةرشعنعث    ة خالعغان يةرضة ظذحذص بارعدذ         . ظئسعص قويذلغان قونداقلعرع ب  . ظذ جةننةتت
دذ    ايتعص آئلع داققا ق ع قون دعن هئلعق دعن .ظان ئهعت ظان اراص  ش ذالرغا ق ارع ظ ر  : الرنعث صةرؤةردعض علةر بع س

دذ       ارزذ قعالمسعلةر؟ دةي ارزذ قعالتتذق، ب         :  ظذالر  .نةرسة ظ ة قايسع نةرسعنع ظ ة خالعغان    بعز يةن عز جةننةتت
ة ظ ةك ذحذيئرعمعزض دذ، ص يىرس اال . دةي ذ  اهللا تاظ ىح قئ وسب دذتعم تةآرارالظالنع ظ ذالر  . ي ة (ظ ر نةرس ) بع

دعغانلعقعنع حىش   ا بعر قئتعم    ذلونعث يئبعز س ! معزظع صةرؤةردعضارع  : عنعصسورعمعسا بولماي ة قايت ثدا يةن
 جانلعرعمعزنع   دعننعثئ ظىحىن س   عمعزرقعدةك يذقعرع دةرعجعسعضة ظئرعشعش   علعكنعث هاز تهعئظألتىرىلىص ش 

ورايمعز عثنع س ة قايتذرذش دذجةسةتلعرعمعزض داق .، دةي ذالرنعث هئحقان اال ظ ة  اهللا تاظ اجعتع نةرسعض ه
   .»ذدعيذص قويوق) هالعغاظذالرنع ظأز (قعنع آأرىص ذيوقل
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ةس   ةد، ظةن ام ظةهم ذ  ظعم ذ ظةنه ةنلعكعنع   دعن  رةزعيةلاله داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ظألىص اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ياخشعلعققا ظئرعشكةن           ظةجعلع بعلةن      ،تعن باشقا  تشئهع«: رعؤايةت قعلعدذ 

عدا بولم       ايتعش ظارزذس ا ق ان دذنياغ ر ج داق بع ةر قان دذه ئهع .اي ةقةت ش ادةم  ان بولغت ص ئهع ظ لعكنعث تش
ىن   ةنلعكع ظىح ةزعلعتعنع آأرض ايتعص  ، ص ا ق دا (دذنياغ ث يولع نع    ) اهللا تاظاالنع تعم ظألتىرىلىش ر قئ ة بع يةن

   .»خااليدذ
ذمادعن    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم داق  ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

ةت قع ةنلعكعنع رعؤاي دذدئض لعرعثالرغا مذسعبةت ي «: لع عدا سعلةرنعث قئرعنداش ذد ظذرذش ذالر ،تعصئظذه  ظ
نعث      ر قذش انلعرعنع يئشعل بع ذالرنعث ج اال ظ دا اهللا تاظ ئهعت بولغان وآعنعداش دعص ةتنعث  . قعل ذش جةنن  ق

دذ   ة آئلع ةتنعث مؤة ظأستةثلعرعض عص ق    ئجةنن تعدا ظئس ع ظاس نعث سايعس دذ، ظةرش دعن يةي ذلغان وؤعلعرع ي
دعغان ع تذر، ظاجايعص شئرعن  مةك ـ ظعحمةآلعرنعث    ئي ظذالر  .دذع نولتذندعن ياسالغان قونداقالرغا آئلعص قظا

أرىص   ةنلعكعنع آ ق ظعك ايعتع حعرايلع ث ناه ث  : ظورذنلعرعنع كع بعزنع ان (آاش ادا قالغ ) دذني
اد قعلعشنع    ،عتعنع بعلسة ظعدع    نعث بعزضة قعلغان مةرهةم     قئرعنداشلعرعمعز اهللا تاظاال    تاشلعمايتتع ؤة    جعه

:  دةصمةن ع يةتكىز)سعلةرنعث بذ سأزعثالرنع (مةن ظذالرغا   : اهللا تاظاال  .، دةيدذ ظذرذش قعلعشتعن قورقمايتتع  
 اهللا نعث يولعدا شئهعت بولغانالرنع ظألىك دةص ضذمان قعلمعغعن، بةلكع، ظذالر تعرعك بولذص، اهللا نعث

دذ  ةن قعلعنع زعقتعن بةهرعم اهعدعكع رع ةنع(دةرض ةن ي دعن ظةتعض ةتنعث نئمةتلعرع امدا - جةنن  ظاخش
دذ  دذرذص تذرذلع ىلىك رعزعقالن ةن  )مةثض ىرد دئض ةتنع حىش يظ ؤة ز . عظاي ةتادة، رةبع ذنعثدةك ق اكةش  هه

  .  دئدعتع، حىش هةققعدةبذ ظايةت ظذهذد ظذرذشعدا ظألتىرىلىص آةتكةن آعشعلةر: الرقاتارلعق
ةردةؤع، جابعر ظعبنع  ةآرع ظعبنع م دذلالهظةبذب دذنعث ظاب ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ر : مذن بع

اراص   ا ق االم ماث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ابعر«: آىن ةي ج ةنغذ؟ !ه أثلىث سذنذقتةآال آأرىنعس دع»  آ  .دئ
ةن ةيغةمبعرع : م ع اهللا نعث ص ئهع! ظ نعص زئمتدادام ش ةرز م قعلع اظعلعنعؤة عسعدعكع ق ر ظ ابع  تاشالص  ماث

دع دعم،قوي ةيغة. دئ االم ص اثا « :مبةر ظةلةيهعسس ةن س أزل (م ة س ر آعشعض اال بع اعاهللا تاظ ) مةآحع بولس
ة سأزلعضةنلعكعدعن   نعث داداثغا يىز تذئس) ظةمما (،ظذنعثغا صةقةت صةردة ظارقعسعدعن سأزلعضةنلعكعنع     ران

ةؤةر ب ذئرةخ دع  دةص»يم داق دئ ا « :، مذن اال داداثغ ةن     : اهللا تاظ عن م ة تعلعض ر نةرس دعن بع ةن مةن س
ةثنع ( ةن نةرس رةي) تعلعض دع،بئ ةندعن  :)داداث. ( دئ ةن س ث م ذص س مئنع ا قايتذرذل دا ذنعث يولئ دذنياغ ث

مةن بذرذن ظألضةن آعشعلةر دذنياغا       :  ظاندعن اهللا تاظاال   . دئدع ،شعمنع سورايمةن ىظعككعنحع قئتعم ظألتىرىل  
دعم دذ دئضةن ظع دع،)1(قايتماي ع:  داداث. دئ ارعم ظ داق بو( صةرؤةردعض ان  ) لساظذن ات قالغ ادا هاي سةن دذني

ة  ةرنع ي ةردعكع نئمةتل ذ ي ويغعنتآعشعلةرضة ب دع،كىزىص ق ةن . دئ االشذنعث بعل دا :  اهللا تاظ اهللا نعث يولع
اهعدعكع  ذص، اهللا نعث دةرض ذالر تعرعك بول ةلكع، ظ شئهعت بولغانالرنع ظألىك دةص ضذمان قعلمعغعن، ب

دذ  ةن قعلعنع زعقتعن بةهرعم ة (رع ةنع جةنن ةن ي دعن ظةتعض ىلىك -تنعث نئمةتلعرع امدا مةثض  ظاخش
   .»نازعل قعلدع دئضةن ظايةتنع )رعزعقالندذرذص تذرذلعدذ

ذمادعن    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم داق  ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
 بعر  ،ظأستةثنعث قئشعدا   بعر عكععنعث ظالدعدكر جةننةتنعث ظعشعةلتشئهع«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 

  . » آةحتة حعقعص تذرعدذـن ظةتعضةن تع ظذالرنعث رعزقع جةننةت.ذعديئشعل ضذمبةزنعث ظعحعدة تذر

                                                 
  . سةن دذنياغا قايتالمايسةنشذثاآعشعلةرنعث دذنياغا قايتعشع يوق دةص يئزعلعص بولغان، يةنع لةؤهول مةهصذزدا ظألضةن ) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
588                                                                                         ظال ظعمران ـ سىرة 3

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ذالرنعث ظعحعدة  ىلأمذ تىرلةرضة ب نعثرتلة شئهععسلةردعن بذ هةد   جانلعرع  بةزعلةرنعث نعدعغانلعقع، ظ
ذص يىر ة ظذح ةؤة  نعدعغانلعقععلوبدعن الردعغانعجةننةتت د رنعث بةزعل عكع ظالدع ةتنعث ظعش كع عجةنن

ذالرنعث ظةث  ؤة نع، بعلعؤالغعلع بولعدذ بولعدعغانلعقعنعث قئعشعدا، بعر يئشعل ضىمبةزدةظأستةث اآع ظ ي
اخعر رععظ دعغان يئ ذ ظأستةث ب، توختاي ئلعص و ب ة آ ذ يةرض ذالر ظ ذص ظ ةحلعك  جةملعشعص ظةت،ل ةن ؤة آ عض

   .نكعمبولذشعمذ مذ رعزقع ظذ يةردة بولعدعغان
ة خالعغان يةرضة      نعثمذ  مأمعنلةرنعث جئنع   ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  يةنة بعر هةدعستة    جةننةتت

ةتنعث م،دعغانلعقععظذحذص يىر ذنعث ظعحعدعكع يئ جةنن دعغانلعقع، ظ ، شاد ـ     شعلحعلعقالرنعئؤعسعدعن يةي
ان قعلع  نعنع آأرعدعغانلعقععرعاهللا تاظاالنعث جةننةتتة ظذالرغا تةييارلعغان نازذنئمةتل    خذراملعقنع ؤة    ص،  باي
نع هةتتا اهللا تاظاال ظذنع قعيامةت آىنع ظذنعث جةسعتعضة قايتذرغذحعلعك          ئمأمعننعث ج  «: مذنداق دةيدذ 

   .»دعغان بعر قذشتذرعرىيقونذص جةننةتنعث دةرعخعضة 
دذ      داق دةي تة مذن ر هةدعس ة بع االم يةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرنعث ج  «: ص ةن مأمعنل انلعرع هةقعقةت

  . »جةننةتتعكع بعر قذشنعث شةآلعدة بولعدذ
.  شئهعتلةرنعث جانلعرع يذقعرعدا سأزلةص ظأتكةندةك، يئشعل قذشالرنعث صوآانلعرعدا بولعدذ            ،ظةمما

ذزالرغا ظوخشايدذ   ا نعسبةتةن يذلت ةرنعث جانلعرعغ ان مأمعنل انلعرع شئهعت بولمعغ ز، . شئهعتلةرنعث ج بع
االاهللا سذبهانة ؤة انعمعزدا مذستةهكةم قعلعش بدعنتاظ ةيمعزععزنع ظعم ة . نع تعل ذالر اهللا نعث ظأزلعرعض ظ

يةنع شئهعت بولماي تعرعك (بةرضةن صةزلعدعن خذرسةندذر، ظأزلعرعنعث ظارقعسعدعن تئخع يئتعص آةلمعضةن 
ةنلعكع نة قايغذ يوق ظعك) دذنيادعن ظايرعلغانلعقعغا(نة قورقذنح، ) ظاخعرةتتة(قئرعنداشلعرعغا ) قالغان

  .بعلةن خذش خةؤةر بئرعشنع تعلةيدذ
  دئضةن قذدذق  “مةظذن”عضعنع مةلذم بعر ظةت رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث   مذسلعم، ظةنةس ؤة  ظعمام بذخارع   

ألتىرىلىص آةتكةن    دذ   ع ظةنسار70بئشعدا ظ : نعث قعسسعسع توغرعسعدا مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع
االم دذظايعقذن  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص، ذت ص ذالرغا    ظوق دع ؤة ظ ا قعل ةد دذظ ة ب ةن آعشعلةرض ذالرنع ظألتىرض ظ

ة مذنداق دئدع      . قذدعولةنةت ظ    ؤةاشقانلعقعمعزنع رةرؤةردعضارعمعزغا ظذح ص«: ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ يةن
ذ انلعقعنعثظ زدعن رازع بولغ ةظادةملعرعمعز نع بع ة ض ذثالروكىزىص قتي ةت حىش» ي ةن ظاي ذ .تعدئض ز ظ  بع
   .لغانغا قةدةر ظوقذيتتذقذتنع هةتتا ظذ ظايةت ظةمةلدعن قالدذرظاية

  ار ث بعك ةجرعنع اهللا نع ةرنعث ظ ةزلنع، مأمعنل ةت ؤة ص ةن نئم عدعن بئرعلض ذالر اهللا تةرعص ظ
دذ ةؤةر بئرعشعنع تعلةي ةن خذش خ دعغانلعقع بعل ةد  قعلعؤةتمةي ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةمم ذ ظاي ب

ةنع   : يدذ ظعبنع ظعسهاق مذنداق دة      ؤة ساؤابنعث  دعن شئهعتلةر قعلغان ؤةدعنعث ظةمةلضة ظاشذرذلغانلعقع        ي
  . ؤة خذرسةن بولدعخذش بئشارةت ظالدع نلعكعدعن تولذق بئرعلضة

لةمة ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ئهع: ظاب ةت ش ذ ظاي ئهعتلةب قتلةر ؤة ش ة ا ردعن باش هةمم
دذ   ة ظالع أز ظعحعض ةرنع ظ ع.مأمعنل اال صةيغةمبةرلةر اهللا ت، حىنك ة اظ اؤاب ؤة  ض ةن س ةزعلعتعبةرض ان ص نع باي

  . ، دئدع بةرضةن نةرسعلةرنع بايان قعلعدذ آةينعدعنال مأمعنلةرضة،قعلسا
   ع توغرعسعداصةزعلعتلظةسةد ظذرذشع ؤة ظذنعثغا قاتناشقان آعشعلةرنعث ذهةمراظ

)ث حاقعرعقعغا ظاؤاز قوشقانالريارعالنغاندعن آئيعن اهللا نعث ؤة صةيغةمبةرنع) ظذهذد غازعتعدا  بذ
ةريانع  ذهةمراظظعش  ذنعث ج ان، ب ع بولغ ةد آىن داقلظةس ذد ( مذشرعكالر : مذن عداظذه ذلمانالر ) ظذرذش مذس
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دا آئتعؤئتعص   . لعرعضة قايتعشتعةر ظأزلعرعنعث شةه ،ظىستعدعن غةلعبة قعلغاندعن آئيعن     نئمعشقا  ،ظذالر يول
نع( تذرمع) ظذرذش عحة داؤامالش ذنغاندعمعزمةدعنعض ذرذش  ، ظ ر ظ ان بع ق بولغ اخعرقع قئتعملع ع ظ

ةنع ظذالرنعث قعلغان صذشايمانلعرع    (نعثدعن  بذ.ن قعلعشتع ا دةص صذشايم ،قعلمعغاندعمعز  ةيغةمبةر ) دعني ص
االم تع ظةلةيهعسس ةؤةر تاص ذالر .  خ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذلمانالرنعث آىحعنغاص ث مذس ارلعقعنع ع  ب

عتعص ورق،آأرس ر ق قا   و قعصعت بع عدعن قوغالش عرالرنعث ظارقعس ذلمانالرنع آاص ىن مذس ذش ظىح ذيرذي  .دعب
شمعغان بعر آعشعضعمذ    ظذهذد ظذرذشعغا قاتنا  ، جابعر ظعبنع ظابدذلالهدعن باشقا  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم،   

ذحع قعقوغل دع   وغ ةت قعلمع قا رذخس ذنغا قاتنعشعش ان    .ش اتتعق يارعالنغ تا ق ةرحة ظذرذش ذلمانالر ض  مذس
  .جةثضة ظاتالندعيسذنذص وبولسعمذ اهللا تاظاالغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ب

مذشرعكالر ظذهذد ظذرذشعدعن      : عدذ م، ظعكرعمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل        ةهاتذظعبنع ظةب 
دا  ةد: يانغان دعة ظألتىرنعمذهةمم دعثالر   ثالرلمع ادةملعرنع قوغلعمع ذنعث ظ أص  (ؤة ظ ذالرنع آ ةنع ظ ي
ا اظارق (، ظعش بولدع     ظةصسذسلعنارلعق   بذ ناهايعتع    االلمعدعثالر، ياآع ظةسعرضة ظ   ) معدعثالرظألتىرةل ) ثالرغ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنعثدعن خةؤةر تئصعص، مذسذلمانالرنع ظذالرنعث آةينعدعن                 .قايتعثالر دئيعشتع   ص
ةردع   ذيرذق ب قا ب ةن  .قوغالش ذنعث بعل ذلمانالر ش وزغمذس ةدذ هةمراظعلعص ق اآع ظةبلظةس ةينذظذ ي نعث عي

ذدذقعنعث ق دع  ئق تعص آةل عغعحة يئ رعكالر آ  .ش ةن مذش ذنعث بعل ايتعص     ئ ش ز دةص ق ا آئلعمع ع قايت ةر يعل ل
 بذ بعر ظذرذش هئسابالندع، ظاندعن اهللا تاظاال بذ    . ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ قايتعص آةلدع     .آةتتع

ندعن آئيعن اهللا نعث ؤة صةيغةمبةرنعث حاقعرعقعغا ظاؤاز يارعالنغا) ظذهذد غازعتعدا(: ظايةتنع حىشىردع
دعن ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر ؤة تةقؤادارلعق قعلغانالر حوث ساؤابقا ) يةنع مأمعنلةر(قوشقانالر، ظذالر 

   .ظئرعشعدذ
: ذبذ ظايةت هةققعدة ظعمام بذخارع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعد              

ة  ةن ظذرؤعض ع  :م عمنعث بالعس ز قئرعندعش ع قع عبةت    !  ظ االمغا مذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدا ص ذد ظذرذش ظذه
تع   رعكالرمذ قايتعش دة مذش عدعن      . يةتكةن نعص آئلعش ا يئ رعكالرنعث قايت االم مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

عرةص دذ    «: ظةنس وغالص حعقع م ق دعن آع رعكالرنعث آةينع ةن مذ   » مذش ذنعث بعل دع، ش ذلمانالرنعث  دئ س
وؤاث ( زذبةيرع ؤة  )ظاتاث (ظذالرنعث ظعحعدة    .  آعشع تةييار بولدع    70ظعحعدعن   ار ظعدع   )ب ،  ظةبذبةآرعمذ ب

  . دئدعم
)ان دارع بولغ ذالرغا) مذشرعكالر تةرةص ةر ظ ةنع ( شىبهعسعزآع، آعشعلةر -شةك «: ظادةمل ي

دع  »سعلةرضة قارشع قوشذن توصلعدع، ظذالردعن قورقذثالر ) قذرةيشلةر انعنع . دئ ذالرنعث ظعم ذ سأز ظ ب
ةيتتع ذال     آىح النغانلعقع ؤة ظ عرالرنعث توص علةر آاص ان آعش دارع بولغ عر تةرةص ةنع آاص دعن ي رنعث جعقلعقع

ع . تتعذمأمعنلةرنع قورق   ةر آاص االدعن    رمأمعنل ةؤةآكىل قعلدع ؤة اهللا تاظ الرنع حوث بعلمةي، اهللا تاظاالغا ت
  .  دئدع»! اهللا آذصاية، اهللا نئمعدئضةن ياخشع هامعيبعزضة«: ظذالر. دععياردةم سور

ةت قعل         ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع، ظعبن ام ب دذ ظعم : ع
» بعزضة اهللا آذصاية، اهللا نئمعدئضةن ياخشع هامعي!« ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظوتقا   سأزنع  بذ  دئضةن 

لعنعدع دا غان تاش ةن حاغ دع دئض االمؤةظع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان  ( ص دارع بولغ رعكالر تةرةص ةرمذش  ، ظادةمل
ذلمانالر االمغا غامذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالردعن    ة قذر: ؤة ص لعدع، ظ ذن توص ع قذش ة قارش لةر سعلةرض يش

ة :  شذنعث بعلةن اهللا تاظاال مذنداق دئدع          .ضةن حاغدا دئدع     دئ )قورقذثالر ذالر اهللا نعث نئمعتع ؤة ص زلع ظ
  .  زةخمةتكة ظذحرعمعدع-بعلةن قايتعص آةلدع، هئحقانداق زعيان 
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 راهللا ظذلذغ صةزل ظعضعسعدذ . ظذالر اهللا نعث رازعلعقعنع ظعزدعدع   بةيهةقع،  ظايةت هةققعدةدئضةن 
ةت قعل  داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذمانعث مذن دذظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ذالرنعث ساق     : ع  ساالمةت ـظ

بذ هةج   . ( ظعدع  بعر آارؤان ظذالرنعث قئشعدعن ظأتكةن  .لعقع اهللا تاظاالنعث ظذالرغا بةرضةن نئمعتعدذر  قالغان
دع ذنلعغان  ). مةؤسذمع ظع اللعرعنع سئتعؤئلعص ظذنعثدعن نذرغ ذ آارؤاننعث م ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ص

دع ايدا ظال ذنع .ص دعن ظ ايدعنع( ظان اهابعلعرع)ص تى ظغا س ةنلعكىرىلةش ذالرغا ،عمذص بةرض ث ظ  اهللا تاظاالنع
   .تا صةزلعدذرتقعلغان آا

  يةنع آذففارالرنع (ظةنة شذ شةيتان ظأز دوستلعرعنع (قورقعتعدذ  يةنع ظاشذ )سأزنع دئضىحع (
علةرنع ظأز  ذ س ةيتاندذر، ظ تلعرعدعن  عش ث دوس عرالردعن (نع ةنع آاص ذالرنعث  عقورق) ي ة ظ دذ ؤة سعلةرض تع
  .  سالعدذقورقذنحآىحلىك ظعكةنلعكع ظارقعلعق 

 ذثالر دعن قورق اثالر، مةن ذالردعن قورقم اثالر، ظ أمعن بولس ةر م ة ظةض ةنع سعلةرض ذنداق( ي ) ش
اردةم سوراثالر    سالسا، سعلةر ماثا تةؤةآكىل قعلعثالر ؤة م قورقذنح ايعدذرمةن   .ةندعن ي  . مةن سعلةرضة آذص

   .ظذالرغا قارشع سعلةرضة ياردةم بةرضىحعدذرمةن
ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع قوغداشقا ؤة     (اهللا بةندعسعضة  : بذ هةقتة مذنداق دئدع     اهللا تاظاال    ي

اردةم بئرعشكة    ةرلعك ظةمةسمذ؟ ظذالر سئنع اهللا دعن باشقا مةبذدالر بعلةن قورقذتعدذ،      ) ظذنعثغا ي اهللا  يئت
ادةمنع هئح هعدايةت قعلغذحع بولمايدذ        ادة   ، ضذمراه قعلغان ظ منع هئح ظازدذرغذحع   اهللا هعدايةت قعلغان ظ

ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع   «: ظةضةر ظذالردعن   جازالعغذحع ظةمةسمذ؟  ) دىشمةنلعرعنع (بولمايدذ، اهللا غالعب،    
دذ » اهللا ياراتقان«: دةص سورعساث، شىبهعسعزآع، ظذالر   » آعم ياراتقان  ظةضةر اهللا ماثا   «ظئيتقعنكع،  . دةي
ان  رةر زعي رادة قعلس -بع ةت يةتكىزىشنع ظع ةت قعلعشنع    زةخم ا رةهم ا اهللا ماث قا، ي ظع قعلعش ذنع دةص ا، ظ

ظعرادة قعلسا، ظذنع توسذؤئلعشقا، اهللا دعن باشقا سعلةر ظعبادةت قعلعؤاتقان مةبذدالر قادعر بوالالمدذ؟ ماثا            
ذ؟  تعص بئرعثالرح ع، » ظئي ةؤةآكىل      «ظئيتقعنك ذنعثغا ت ذحعالر ظ ةؤةآكىل قعلغ ايعدذر، ت ا اهللا آذص ماث

ةنع(قعلسذن  ذن  ي ا تاصشذرس ة ظعشنع اهللا غ ثالر   1( (») هةمم ذرذش قعلع ةن ظ تلعرع بعل ةيتاننعث دوس ش
اجعزدذر      )سعلةر ظذالرنع يئثعسعلةر  ( ظذالر شةيتاننعث قوشذنعدذر،      )2( ، شةيتاننعث تةدبعرع هةقعقةتةن ظ

ذحعالردذر     ان تارتق ذنع زعي ةيتاننعث قوش ع، ش ذزغا (اهللا  ))3بعلعثالرآ ةن «): لةؤهذلمةهص ث  م  ؤة مئنع
ازدع، اهللا هةقعقةتةن آىحلىآتذر، غالعبتذر      » صةيغةمبةرلعرعم حوقذم غةلعبة قعلعمعز    آعمكع اهللا  )4( دةص ي

ةنع  (سعلةر اهللا غا ! ظع مأمعنلةر  ))5نعث دعنعغا ياردةم بئرعدعكةن، ظةلؤةتتة اهللا ظذنعثغا ياردةم بئرعدذ         ي
ا ث دعنعغ ةثالر، اهللا سعلة) اهللا نع اردةم بةرس ة ي ةدعمعثالرنع  (رض دذ، ق اردةم بئرع ع ي معنعثالرغا قارش دىش

دا( ذرذش مةيدانلعرع دذ ) ظ ةرقارار قعلع ة   -شةك )6( ب ة، مأمعنلةرض ز صةيغةمبعرعمعزض عزآع، بع  شىبهعس
ادا ؤة   اتعي دذني دعغان     (هاي ذؤاه بولع ة ض ةرنعث ظةمةللعرعض ةردعن بةندعل ةيغةمبةر ؤة مأمعنل تة، ص ) صةرعش

ازعر   ذؤاهحعالر ه ز     ض اردةم بئرعمع ة ي دة ظةلؤةتت دعغان آىن ايدا        بولع أزرعلعرع ص عرالرنعث ظ دة آاص ذ آىن ظ
   .))7بةرمةيدذ، ظذالر لةنةتكة ظذحرايدذ، ظذالر ظاخعرةتنعث ظازابعغا دذحار بولعدذ

                                                 
  .كعحة ـ ظايةت38 ــــ 36سىرة زىمةر ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع76سىرة نعسا ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19سىرة مذجادةلة ) 3(
  . ـ ظايةت21سىرة مذجادةلة ) 4(
  .نعث بعر قعسمع ـ ظايةت40سىرة هةج ) 5(
  . ـ ظايةت7سىرة مذهةممةد ) 6(
  . ـ ظايةتلةر52 ـــ 51سىرة غافعر ) 7(
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 يةنع سأزلعرع ؤة هةرعكةتلعرع بعلةن آذفرعغا (آذفرعغا ظأزلعرعنع ظاتعغانالر !) ظع مذهةممةد (
اهللا غا قعلحة زعيان ) آذفرع بعلةن(سئنع غةمكعن قعلمعسذن، ظذالر هةقعقةتةن ) شاصاشاليدعغان مذناصعقالر

ذالر حوث ) ساؤابتعن (اهللا ظاخعرةتتة ظذالرغا . يةتكىزةلمةيدذ دذ؛ ظ هئحبعر نئسعؤة بةرمةسلعكنع خاالي
اهللا ) آذفرع بعلةن) (زآذر مذناصعقالريةنع مة(ظعماننع آذفرعغا تئضعشكةنلةر . 176ظازابقا دذحار بولعدذ

دذ  ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق ذالر ق دذ، ظ ان يةتكىزةلمةي ة زعي ا قعلح ة . 177غ عرالر ظأزلعرعض ازا (آاص ج
تعن عمعزنع ) بةرمةس ةت بئرعش عمعزنع (مأهل ذزذن قعلعش أمرعنع ظ ةنع ظ ىن ) ي أزلعرع ظىح عز ظ هةرض

ةجعلعنع آئحعكتىرىشعمعز (ةت بئرعشعمعز صايدعلعق دةص ضذمان قعلمعسذن، ظذالرغا مأهل  ةقةت ) ؤة ظ ص
اهللا . 178خار قعلغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ) ظاخعرةتتة(ظذالر . ظذالرنعث ضذناهعنعث آأصعيعشع ظىحىندذر

عقنع (ياماننع  ةنع مأمعندعن (ياخشعدعن ) يةنع مذناص ةرنع ) ي ةنع سعلة (ظايرعمعغعحة مأمعنل ) رنعي
اهللا سعلةرنع غةيبدعنمذ خةؤةردار قعلمايدذ ؤة لئكعن اهللا صةيغةمبةرلعرعدعن . ويمايدذتعثالرحة قئهازعرقع ص

غةيبنع  )مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا مذناصعقالرنعث هالعنع بعلدىرضةندةك(خالعغعنعنع تالالص، ظذنعثغا 
ان ظ  علةر ظعم ةر س ثالر، ظةض ان ظئيتع ة ظعم ذنعث صةيغةمبةرلعرعض ا ؤة ظ دذ؛ اهللا غ اثالر ؤة بعلدىرع ئيتس

اهللا ظأز صةزلعدعن بةرضةن نةرسعلةرضة . 179قورقساثالر، حوث ساؤابقا ظئرعشعسعلةر) صةرؤةردعضارعثالردعن(
بئخعللعق قعلعدعغانالر بئخعللعقنع ظأزلعرع ظىحىن صايدعلعق دةص ضذمان قعلمعسذن، ) مالغا - يةنع صذل(

عللعق قعلغان نةرسعسع قعيامةت آىنع ظذالرنعث بوينعغا ظةمةلدة بذ ظذالر ظىحىن زعيانلعقتذر؛ ظذالرنعث بئخ
يةنع آاظعناتتعكع هةممة نةرسة (ظاسمانالرنعث ؤة يةرنعث معراسع اهللا نعثدذر . تاقاق قعلعص سئلعنعدذ

دذ  اهعغا قايتع ث دةرض يعن اهللا نع دعن آئ انعي بولغان ذالر ص ذص، ظ ع بول ث مىلك ان ). اهللا نع اهللا قعلغ
  .180اردذرظةمةلعثالردعن خةؤةرد

   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن تةسةللعي توغرعسعدا
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دذ      ةد (: اهللا تاظاال صةيغةمبعرعضة مذنداق دةي أزلعرعنع ظاتعغانالر !) ظع مذهةمم ةنع (آذفرعغا ظ ي
عقالر  اليدعغان مذناص ذفرعغا شاصاش ةن آ ةتلعرع بعل أزلعرع ؤة هةرعك ةمكعن قعلمعسذن) س ئنع غ ذ س  ب

ادعلةيدعغان ظايةت بولذص،   عقعنلةلةيهعسساالمنعث آعشعلةرضة بةك آىيىمحا      صةيغةمبةر ظ  آاصعرالرنعث   نع ظعص
   . غةمكعن قعالتتعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع عؤة هةقنع قوبذل قعلماسلعقع قارشعلعق قعلعش

 ةن ذالر هةقعقةت ةن (ظ ذفرع بعل دذ ) آ ان يةتكىزةلمةي ة زعي ا قعلح ذالر . اهللا غ ة ظ غا اهللا ظاخعرةتت
اننع آذفرعغا . هئحبعر نئسعؤة بةرمةسلعكنع خااليدذ؛ ظذالر حوث ظازابقا دذحار بولعدذ ) ساؤابتعن( ظعم

اهللا غا قعلحة زعيان يةتكىزةلمةيدذ، ظذالر قاتتعق ) آذفرع بعلةن) (يةنع مةزآذر مذناصعقالر(تئضعشكةنلةر 
يةنع ظأمرعنع ظذزذن (هلةت بئرعشعمعزنع مأ) جازا بةرمةستعن(آاصعرالر ظأزلعرعضة  .ظازابقا دذحار بولعدذ

  . هةرضعز ظأزلعرع ظىحىن صايدعلعق دةص ضذمان قعلمعسذن) قعلعشعمعزنع
 عمعز ةت بئرعش ذالرغا مأهل عمعز(ظ ةجعلعنع آئحعكتىرىش ذناهعنعث ) ؤة ظ ذالرنعث ض ةقةت ظ ص

دذ ) ظاخعرةتتة(ظذالر . آأصعيعشع ظىحىندذر  ةتنعث مةنعسع اهللا      بذ    خار قعلغذحع ظازابقا دذحار بولع ظاي
 مىلىك   -عث ظذالرغا مال       بعزن) ظذالر (: تعدذ ئتاظاالنعث تأؤةندعكع ظايةتلعرعنعث مةنعلعرعضة ظوخشاص آ     

ةؤال داق    دؤة ظ عز ظذن دذ؟ هةرض انلعق دةص ظويالم علعق قعلغ ز ياخش ة تئ ةنلعكعمعزنع ظأزلعرعض الرنع بةرض
ذالر ظذقمايدذ   ذ قذرظاننع ظعنكار قع )1( ظةمةس، ظ ا قوي لب ؤةتكعن، ظذالرنع تذيدذرماستعن، ع غانالرنع ماث

. ظذالرنعث ماللعرع ؤة ظةؤالدلعرع سئنع ظةجةبلةندىرمعسذن    )2( ظاستا هاالآةتكة يىزلةندىرعمعز   - ظاستا
  . ))3اهللا دذنيادا بذالر ظارقعلعق ظذالرنع جازاالشنع، ظذالرنعث آاصعر صئتع جان ظىزىشعنع ظعرادة قعلعدذ

 ةنع مأمعندعن (ياخشعدعن ) يةنع مذناصعقنع (ننع اهللا ياما ةرنع ) ي ةنع (ظايرعمعغعحة مأمعنل ي
ظأزعنعث دوستع ؤة دىشمعنعنع، حعداملعق مأمعننع ) اهللا( يةنع تعثالرحة قويمايدذئهازعرقع ص) سعلةرنع

نعغان ئةرنع س  اهللا تاظاال مأمعنل   . ظعدع   الزعم  عبذزذق مذناصعقالردعن ظايرعدعغان ظعمتعهاندعن بعرنع قعلعش       
دع ع بول ذد آىن ان ظذه داملعقع،  .ظعمتعه ذالرنعث حع انع، ظ ةرنعث ظعم ةن مأمعنل ان بعل ذ ظعمتعه اغا  ظ جاص

ة ب   ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ ذالرنعث اهللا غ ع ؤة ظ لعق بئرعش ذنوبةرداش دععيس كارا بول  .دعغانلعقع ظاش
ذنداقال تع بةش،ش عقالرنعث ظةص ةن شذنعث.ئحعص تاشالندعع ظسرعع مذناص عق بعل  شع،الرنعث قارشلعشع مذناص

 شذثا اهللا  . بولدع ااهللا تاظاالغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة قعلغان خعيانعتع ظاشكار     ؤة تعن قورققانلعقع  تجعها
داق د اال مذن دذتاظ اننع : ةي عقنع(اهللا يام ةنع مذناص عدعن ) ي دعن(ياخش ةنع مأمعن ة ) ي ظايرعمعغعح

  . تعثالرحة قويمايدذئ صهازعرقع) يةنع سعلةرنع(مأمعنلةرنع 
د دة  مذجاهع ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي داق د، ب دذمذن اال: ةي عقالرنعث  اهللا تاظ ةن مذناص ةر بعل  مأمعنل

دع   ع ظايرع ذد آىن عنع ظذه دذ .ظارعس داق دةي ةتادة مذن رةت    :  ق اد ؤة هعج عنع جعه ذالرنعث ظارعس اال ظ اهللا تاظ
   .بعلةن ظايرعدع
 دار قعلمايدذ اهللا سعلةرنع غةيبدعنمذ خةؤةر         ةنع اهللا تاظاال مأمعن بعل عقنعث ظارعسعنع     ةن ي  مذناص

ظايرعدعغان، تاشقع سةؤةبلةرنع بئكعتمعضةن بولسا، سعلةر آعمنعث مأمعن، آعمنعث مذناصعق ظعكةنلعكعنع             
ةيتتعثالر ةن  .بعلةلم عق دئض ان ؤة مذناص ع، ظعم اال(حىنك تذرغان )اهللا تاظ ة ظورذنالش انالرنعث قةلبعض  ظعنس

  . رسعدذرنة

                                                 
  . ـ ظايةتلةر56 ـــ 55معنذن ظسىرة مأ) 1(
  . ـ ظايةت44سىرة قةلةم ) 2(
  . ـ ظايةت85سىرة تةؤبة ) 3(
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 ذنعثغا الالص، ظ العغعنعنع ت ةيغةمبةرلعرعدعن خ ئكعن اهللا ص االمغا (ؤة ل ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
ةندةك  العنع بعلدىرض عقالرنعث ه دذ  )مذناص ةيبنع بعلدىرع ث    غ ع اهللا تاظاالنع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذ ذم ب  ن

دعن هاهللا  :ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاش ةيبنع بعلضىحعدذر، ظأزعنعث غةيبع ةؤةردار غ ادةمنع خ ئحبعر ظ
دذ ان صةيغةمبعرعضعال   .قعلماي ذن بولغ أزع مةمن ةقةت اهللا ظ دذ (ص ةيبنع بعلدىرع ةزع غ دعغا ؤة )ب ذنعث ظال ، ظ

ثالر، 1( (ذسئلعص قويعد ) صةرعشتة(ظارقعسعغا آأزةتحع    اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان ظئيتع
   .قورقساثالر، حوث ساؤابقا ظئرعشعسعلةر) عضارعثالردعنصةرؤةرد(ظةضةر سعلةر ظعمان ظئيتساثالر ؤة 

   توغرعسعداشذبئخعللعقتعن ظاضاهالندذربئخعلنع ظةيعبلةش ؤة 
 بئخعللعق قعلعدعغانالر بئخعللعقنع ) مالغا - يةنع صذل(اهللا ظأز صةزلعدعن بةرضةن نةرسعلةرضة

 يةنع بئخعل مال ر ظىحىن زعيانلعقتذرظأزلعرع ظىحىن صايدعلعق دةص ضذمان قعلمعسذن، ظةمةلدة بذ ظذال
دذ     ئلعص آئلع ايدا ظ ة ص الش ظأزعض ذ  ،توص ص قالمعس ذمان قعلع ذنعث   . ن دةص ض ة ظ ش ظاخعرةتت داق قعلع غا ظذن

لعغان       . زعيانلعقتذر ؤة دذنيادعمذ زعيانلعق بولذشع مذمكعن    ظاندعن اهللا تاظاال قعيامةت آىنع بئخعلنعث توص
دذ      ععدعغانلعقمئلعنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بول    ذالرنعث بئخعللعق قعلغان : نع بايان قعلعص مذنداق دةي ظ

   .نةرسعسع قعيامةت آىنع ظذالرنعث بوينعغا تاقاق قعلعص سئلعنعدذ
ذدعن    ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذخارع، ظةب ام ب داق  ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

 ظاندعن ظذ مالنعث زاآعتعنع     ،مىلىك بةرسة   ـ  عضة مال  اهللا تاظاال بعر آعش «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ادا قعل ذ ،سامعظ لعرعزةه(مال  ظ ايعتع آأص ةن بئشعنعث)عدعنآىنعث ناه  آأزعنعث ، تئرعسع حىشىص آةتك
تعدة ع د ظىس ة ظعكك ارا  ان ت   ق ةرتعلعدذ     حئكع ة ظأزض ث سىرعتعض ر يعالننع وث بع ار ح ذ   .ب ع ظ ةت آىن  قعيام

الن( عن) يع ال ظعضعس ةر شةآلعدة اغلعئث ضعم ذنع حةمب ذص يأضعشعص ظ أتكىر حعشعظعككع  ،بوغ ةن ظ  بعل
دذ ،نعث بايلعقعث ئمىلكعث، مةن س    ـ  نعث مال ئ مةن س  ،لعنع حعشلةصوظذنعث ق ةيغةمبةر  ( ظاندعن  .» دةي ص

االم ذدع) ظةلةيهعسس ةتنع ظوق ذ ظاي ة اهللا  :ب ةن نةرسعلةرض ةزلعدعن بةرض أز ص ذل(ظ ةنع ص ا - ي ) مالغ
ذالر بئخعللعق قعلعد  ذ ظ دة ب عغانالر بئخعللعقنع ظأزلعرع ظىحىن صايدعلعق دةص ضذمان قعلمعسذن، ظةمةل

   .ظىحىن زعيانلعقتذر
دعن   ةد، ظابدذلاله ام ظةهم دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

ث زاآعتع« ر بةند نمئلعنع ان بع ة،ع ظايرعمعغ دعن ق   عض ذنعث آةينع ق ظ عنعث ئدعغان بعوغالص يىر داؤاملع ش
ىرىص غيعالندعن قاحعدذ، يعالن ظذنع قو     ) بةندة ( ظذ    .دذ آئلع  تئرعسع حىشىص آةتكةن حوث بعر يعالن         : الص ي

ةن س دذئم ث دةي ذدع .»نعث بايلعقع ةتنع ظوق ذ ظاي دذلاله ب دعن ظاب ان :  ظان ق قعلغ ذالرنعث بئخعللع ظ
  . ص سئلعنعدذنةرسعسع قعيامةت آىنع ظذالرنعث بوينعغا تاقاق قعلع

 يةنع آاظعناتتعكع هةممة نةرسة اهللا نعث مىلكع (ظاسمانالرنعث ؤة يةرنعث معراسع اهللا نعثدذر
دذ  اهعغا قايتع يعن اهللا نعث دةرض ةنع  )بولذص، ظذالر صانعي بولغاندعن آئ اهللا سعلةرنع ظعضة قعلغان     ي

   .ؤةرداردذراهللا قعلغان ظةمةلعثالردعن خة)2( مالالردعن سةدعقة قعلعثالر
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتلةر27 ـ 26سىرة جعن ) 1(
  . ـ ظايةت7سىرة هةدعد ) 2(
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ث سأزعنع نع) يةنع يةهذدعيالر( دئضةن آعشعلةر »اهللا بولسا هةقعقةتةن صئقعر، بعز بولساق باي«

اهللا هةقعقةتةن ظاثلعدع، ظذالرنعث سأزلعرعنع ؤة صةيغةمبةرلةرنع ناهةق ظألتىرضةنلعكلعرعنع خاتعرعلةص 
ذالرنعث نامة -يةنع نامع (قويعمعز  ذنع ظ ةمالعغا يئزعشنع - ظةمالعغا مذظةآكةل صةرعشتعلةرضة ب  ظ
بذ . 181حع ظازابنع تئتعثالر، دةيمعزآأيدىرضى هةمدة ظاخعرةتتة صةرعشتعلةر تعلع ظارقعلعق،) بذيرذيمعز

تذر  ذحع ظةمةس ذم قعلغ ة زذل ةيلعدعندذر، اهللا بةندعلعرعض عثالر تىص علةرنعث قعلمعش ذالر. 182س : ظ
ةؤراتتا(« ع ) ت كةن(اهللا بعزن ماندعن حىش عحة ) ظاس ذربانلعق آةلتىرمعض ر ق دعغان بع ةص آئتع وت ي ظ

بذ ظعصتعرا بولذص، اهللا ظذالرنع ( دئدع »سلعككة بذيرذدعهةقعقةتةن هئحبعر صةيغةمبةرضة ظعمان آةلتىرمة
ان ) ظذالرغا!ظع مذهةممةد ). (بذيرذغان ظةمةس  ةر ؤة سعلةر ظئيتق ان مأجعزعل ظئيتقعنكع، سعلةر ظئيتق

ةر سعلةر  ثالردا (مأجعزة بعلةن هةقعقةتةن نذرغذن صةيغةمبةر آةلدع؛ ظةض راستحعل بولساثالر،  )دةؤايع
قايغذرذص (ظذالر سئنع يالغانغا حعقارغان بولسا !) ظع مذهةممةد(. 183»تىردىثالر؟ظذالرنع نئمعشقا ظأل

يةنع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا نازعل (، سةندعن ظعلضعرع ظأتكةن مأجعزعلةرنع، آعتابالرنع )آةتمعضعن
ابالرنع  اماؤع آعت ة ظوخشاش س ان سةهعصعلةرض ابنع ) قعلعنغ ذق آعت ةؤرات، ظعنجع(ؤة نذرل ةنع ت ا ي لغ

  .184ظئلعص آةلضةن نذرغذن صةيغةمبةرلةرمذ يالغانغا حعقعرعلغان ظعدع) ظوخشاشالرنع

   توغرعسعداعغا بةرضةن ظاضاهالندذرذش مذشرعكالرنعثاهللا تاظاال
: سةظعد ظعبنع جذبةير، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            

ةرزي هةسةنة بئرعدعكةن     آعمكع ا اهللا تاظاالنعث   ا ق ةنع اهللا نعث يولعدا صذل    (هللا غ مئلعنع خذشاللعق    - ي
ىز هةسسعضعحة  (، اهللا ظذنعثغا نةححة هةسسة )بعلةن سةرص قعلعدعكةن   آأص  ) يةنع ظون هةسسعدعن يةتتة ي

دذ ذدعيالر ))1قايتذرع ايعتع حىشكةندة يةه ةن ظ ةد:  دئض ع مذهةمم ارعث بةندعلعرعئس! ظ دعن نعث صةرؤةردعض
ةتنع حىشىردع  شذنعث بعلةن اهللا تاظاال. قةرز سورعغعدةك صئقعر بولذص قالدعمذ؟ دئدع      اهللا بولسا «:  بذ ظاي

ةنع يةهذدعيالر ( دئضةن آعشعلةر »هةقعقةتةن صئقعر، بعز بولساق باي  ةن ) ي نعث سأزعنع اهللا هةقعقةت
  . »ظاثلعدع

ةتتة بذ سأزنع تةنهاس ظعسعملعك بعر يةهذدعي    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن قعلعنغان رعؤاي   
ظذ ظعككعسع دةؤالعشعص    . بولذص، ظذ بذ سأزنع قعلغاندا، ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذنع ظذرغان         قعلغان  

                                                 
  .ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 245سىرة بةقةرة ) 1(



  
  
  
  
  
  

 

 

 
595                                                                                         ظال ظعمران ـ سىرة 3

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان      نعثص أزعدعن تئنعؤالغ ان س دا قعلغ ذدعي يذقعرع دا، يةه ا بارغان ذنعث .  يئنعغ ش
ذ ي   اال ظ ةن اهللا تاظ ةتنع      بعل دعكع ظاي اتالص يذقعرع انلعقعنع ظعسص أزنع قعلغ ذ س ذ ش ذدعينعث هةقعقةتةنم ةه

   .نازعل قعلغان
 ويعمعز ةص ق أزلعرعنع خاتعرعل ذالرنعث س ذدعيالرغا   ظ ةت يةه ذ ظاي ةن ب ذردئض ذ . تةهدعتت ذثا ب   ش
ةتنع االظاي ويعمعز  : اهللا تاظ ةص ق ةنلعكلعرعنع خاتعرعل ةيغةمبةرلةرنع ناهةق ظألتىرض امع ي(ص  -ةنع ن

ع ظايعت دئضةن ) ظةمالعغا يئزعشنع بذيرذيمعز-ظةمالعغا مذظةآكةل صةرعشتعلةرضة بذنع ظذالرنعث نامة 
ةلتىردع    ةردة آ ر ي ةن بع ةنع يذق. بعل ةتدعكععرعي أزع     ظاي ةن س ذق دئض اال توغرذل ذالرنعث اهللا تاظ ذ .دذر ظ  ب

لعرع    ان ظعش ة قعلغ ث صةيغةمبعرعض ذالرنعث اهللا تاظاالنع ةث     .دذرظ ىن ظ لعرع ظىح ذ ظعش ذالرغا ش اال ظ  اهللا تاظ
ارقعلعق، : ةيدذ شذثا اهللا تاظاال مذنداق د  .يامان ظازاب بةرضذحعدذر    هةمدة ظاخعرةتتة صةرعشتعلةر تعلع ظ

 بذ سعلةرنعث قعلمعشعثالر تىصةيلعدعندذر، اهللا بةندعلعرعضة زذلذم . دةيمعز،آأيدىرضىحع ظازابنع تئتعثالر
  . لضةندذرآة ظذالرنع مات قعلعش ؤة صةس آأرىش ظىحىن ظايةت يةنع بذ قعلغذحع ظةمةستذر

ذالر ةؤراتتا(«: ظ ع ) ت كةن (اهللا بعزن ماندعن حىش ذربانلعق ) ظاس ر ق دعغان بع ةص آئتع وت ي ظ
ذيرذدع  ان آةلتىرمةسلعككة ب دع »آةلتىرمعضعحة هةقعقةتةن هئحبعر صةيغةمبةرضة ظعم تعرا ( دئ ذ ظعص ب

ذالرنع ب  ذص، اهللا ظ ةسبول اال،  )ذيرذغان ظةم ةنع اهللا تاظ ةن،   ي ايعتع بعل ذ ظ ةيغةمبةر   ب ر ص اال  بع اهللا تاظ
بعر ظوتنعث ظاسماندعن حىشىص   :  بةزعلةرتعدعنصةيغةمبةر بولذص آةلسة، ظذ صةيغةمبةرنعث ظىممع    تةرعصعدعن  

ةمبةرضة  مال سةدعقة قعلغذحعنعث قوبذل بولغان سةدعقعسعنع يةص آئتعشع، ظاشذ ظىممةتكة آةلضةن صةيغ           
اال      لعككة اهللا تاظ ة ظعشةنمةس ذ صةيغةمبةرض ا، ظ رع بولمعس ث بع ةن مأجعزعنع ابلعرعمعزدا بئرعلض ةنع (آعت ي

ةؤراتتا ان) ت ا حعقعرعشعدذر ،ظةهدع قعلغ ان آعشعلةرنع يالغانحعغ اس .  دةص ضذمان قعلغ ع ظابب ذنع ظعبن ب
  . ئضةنقالرمذ شذنداق دقاتارلعرةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة هةسةن 

)ظئيتقعنكع، سعلةر ظئيتقان مأجعزعلةر ؤة سعلةر ظئيتقان مأجعزة بعلةن) ظذالرغا !ظع مذهةممةد 
ةص آ   ذربانلعقالرنع ي ةنع قوبذل قعلعنغان ق ةن  ئي دع؛ تعدعغان ظوت بعل ةيغةمبةر آةل ذن ص ةن نذرغ هةقعقةت

   .»؟راستحعل بولساثالر، ظذالرنع نئمعشقا ظألتىردىثالر )دةؤايعثالردا(ظةضةر سعلةر 
: ةيدذ ظاندعن اهللا تاظاال ظأزعنعث صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا تةسةللعي بئرعص مذنداق د           

)سةندعن ظعلضعرع ظأتكةن )قايغذرذص آةتمعضعن(ظذالر سئنع يالغانغا حعقارغان بولسا !) ظع مذهةممةد ،
ابالرنع  ةرنع، آعت راهعم ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعل (مأجعزعل ةنع ظعب ة ظوخشاش ي عنغان سةهعصعلةرض

ظئلعص آةلضةن نذرغذن ) يةنع تةؤرات، ظعنجعلغا ظوخشاشالرنع(ؤة نذرلذق آعتابنع ) ساماؤع آعتابالرنع
ةنع آاصعرالرنعث سئنع يالغانحعغا حعقارغانلعقع، سئنع             صةيغةمبةرلةرمذ يالغانغا حعقعرعلغان ظعدع   ي

ةيغةمبةرلةر ظ ن ظعلضعرع ظأتكة   بعظارام قعلمعسذن، حىنكع، سةندع     اآعتالرنع ظئلعص     ون ص حذق ؤة آةسكعن ص
   .ظذالر ساثا ظىلضعدذر. آئلعصمذ يالغانحعغا حعقعرعلدع

 * * * * * * *  
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دذر ةمعنع تئتعغذحع ث ت ع ظألىمنع ان ظعضعس ر ج ةر بع ةجرعثالر . ه علةرنعث ظ ةنع (س ي

قعيامةت آىنع تولذق بئرعلعدذ، آعمكع دوزاختعن يعراق قعلعنغان ؤة جةننةتكة ) ظةمةللعرعثالرنعث ساؤابع
ذرادع  ذ م ةن، ظ ةن ظعك دذآعرضىزىلض ةن بولع ا ت .غا يةتك دعنال عدذني دعغان مال ةقةت ظالداي ع ص رعكحعلعك

سعلةر . 185)يةنع ظالدايدعغان نةرسة بولذص، ظازغعنا بةهرعمةن بولغاندعن آئيعن تىضةيدذ(ظعبارةتتذر 
قةتل قعلعنعش، ظةسعر (ؤة جانلعرعثالردا ) سةدعقعغة بذيرذلذش ؤة ظاصةت يئتعشع بعلةن(ماللعرعثالردا 

اب بئرعلضةنلةر ) عنعش، آئسةل بولذش بعلةن ظئل ةنع (حوقذم سعنعلعسعلةر، سعلةردعن ظعلضعرع آعت ي
ةر ) يةهذدعيالر ؤة ناساراالر  ذقعرعقع (دعن، مذشرعكالردعن حوقذم نذرغذن يامان سأز ظاثاليسعلةر، ظةض ي
 قورقساثالر، ظذنداقتا بذ )كعتعثالردا اهللا دعنعسأزىثالر ؤة هةر(سةؤر قعلساثالر ) ظةهؤالالر يىز بةرضةندة

  .186هةقعقةتةن ظعرادة بعلةن قعلعنعشقا تئضعشلعك ظعشالردعندذر
  هةر بعرجان ظعضعسعنعث ظألىمنعث تةمعنع تئتعيدعغانلعقع توغرعسعدا

ارةت    دعن ظعب ةمعنع تئتعيدعغانلعقع ث ت عنعث ظألىمنع ان ظعضعس ةر بعرج اال ه ة ،اهللا تاظ  هةمم
ذقاتالرغا  ذمعيىزلىكمةخل دعغان ظوم ذ  بولع داق د   ب رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ر ظةهؤال دذبع ث : ةي زئمعننع

دذ  ة يوقعلع تعدعكع هةمم دذ   . ظىس ى قالع ع مةثض ارعثنعث زات ةرةملعك صةرؤةردعض ةتلعك ؤة آ ةنع ))1ظةزعم  ي
 شذنعثدةك صةرعشتعلةر   .دذع  جعن ؤة ظعنسانالرنعث هةممعسع ظأل   .تعرعك قالعدذ  ،  ظألمةي الصةقةت اهللا تاظاال 

ت ة ظةرشؤ دعغان صةرعش أتىرىص تذرع ةقةت .دذعلةرمذ ظألعنع آ ةنها اهللا ال   ص ر ت ردعن بع ةي ق بع لعص ئظألم
دذرقال ة نةرسعنعث ظ .غذحع اال هةمم دةكع بولغقعسعلةؤؤة اهللا تاظ دذ ،نع اخعرع بولع ة نةرسعنعث ظ ذ .  هةمم ب

اهللا تاظاال  (تعدذ،  ئي ظألىص آ يةر يىزعدة بعر آعشعمذ قالما     ) حىنكع (.تةسةللعدذرهةممة آعشعلةرضة    ظايةت
ةن  علةص بةرض ذددةت ) بةلض ة م ان      تىضعس اقحع بولغ اآع يارالم ارتعص ت االمدعن ت ادةم ظةلةيهعسس  ؤة ظ

انالر عظعنس ألىص تىضنعث هةممعس ةع ظ ةت،س اال قعيام دذ اهللا تاظ اظعم قعلع انالرنع. نع ق دىرىصظعنس ،  تعرعل
ةللعرعنعث هةممعسظذالرنعث حوث ـ آعحعك       علعكمذزةررعحهةر قانداق آعشعضة  .هئساب ظالعدذ عدعن ظةم

) يةنع ظةمةللعرعثالرنعث ساؤابع (سعلةرنعث ظةجرعثالر : دةيدذشذثا اهللا تاظاال مذنداق     . زذلذم قعلمايدذ 
  .قعيامةت آىنع تولذق بئرعلعدذ
  دعن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا كىحعلةرتمذرادعغا يةآعملةرنعث 

عنغان ؤة جةننةتكة آعرضىزىلضةن ظعكةن، ظذ مذرادعغا يةتكةن بولعدذآعمكع دوزاختعن يعراق قعل ،
ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن عهاتذظعبنع ظةب داق دئضةنلعكعنع م، ظةب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ص

ةر  حعلعك  قامحعنعث ظورنع  تةجةننةت«: رعؤايةت قعلعدذ  ا ؤة ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعدعن ياخشع         ، ي  .دذر دذني
آعمكع دوزاختعن يعراق قعلعنغان ؤة جةننةتكة آعرضىزىلضةن ظعكةن، ) اهللا تاظاالنعث(ةضةر خالعساثالر ظ

   .» دئضةن ظايعتعنع ظوقذثالرظذ مذرادعغا يةتكةن بولعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتلةر27 ـــ ـ26سىرة رةهمان ) 1(
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 ذر عدذنيا ت دعنال ظعبارةتت ذص، (رعكحعلعكع صةقةت ظالدايدعغان مال دعغان نةرسة بول ةنع ظالداي ي
 سعتعش دذنيانعث ظعشعنع ظةرزعمةس ؤة تأؤةن آأر،بذيةنع  )لغاندعن آئيعن تىضةيدذظازغعنا بةهرعمةن بو

ا تىضةص آ     . ظىحىندذر ا بعر نة  زتعدعغان ظا ئحىنكع، بذ دذني ة مذنداق د    .سعدذر رغعن : ةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقت
      اخعرةت ياخشعدذر ؤة باقعيدذر     . سعلةر دذنيا تعرعكحعلعكعنع ظارتذق آأرعسعلةر لةرضة قانداق   سع)1( ظ

ذ(نةرسة بئرعلمعسذن،  ا) ظ ا تعرعكحعلعكعنعث   دذني ايدعلعنعدعغان نةرسعدذر ؤة دذني دعكع ص تعرعكحعلعكع
  . ))2حىشةنمةمسعلةر؟ زعننعتعدذر، اهللا نعث دةرضاهعدعكع ساؤاب ظةث ياخشعدذر، ظةث باقعيدذر،

ان  ةت قعلغ زع رعؤاي لعم ؤة تعرمع ام مذس دظعم داق دةص آةل تة مذن ةن  اهللا: عهةدعس امع بعل ث ن نع
ارمعقعنع د      خذددع   قةسةمكع، ظاخعرةتكة نعسبةتةن دذنيا       رغعنعغا  حعقا العص تعقثعزغا   ئسعلةرنعث بعرعثالر ب

  . )3(عغانلعقعغا قاراص باقسذنثعزدعن قانحعلعك سذ ظئلعص حعقااليدئ دنعث ظذ بارمعقع.تذرظوخشاش
 ظورنعدذر، تاشلعنعص    مةنصةظةت دذنيا دئضةن    « :ةيدذمةنعسع هةققعدة مذنداق د   بذ ظايةتنعث   قةتادة،  

ق     ة اليع دذر، ظعبادةتك ان زات قالغذحع امع   اهللا  بولغ ث ن ةن   نع ةم قعلعم ةن قةس ا كع،بعل علعرعنعث  دذني  ظعض
دعن  تقولع دذرآئ ذ  .عص قالغذحع علةر ب ةظةت س ث ي مةنص دعن آىحىثالرنع ث  ئ ظورنع عحة اهللا تاظاالنع تعش

  . قذدرةت اهللا تاظاالغعال خاستذرـآىح . رؤئلعثالىظعبادعتعنع قولغا آةلتىر

                                                 
  . ـ ظايةتلةر17 ـ 16سىرة ظةظال ) 1(
  . ـ ظايةت60سىرة قةسةس ) 2(
  .ثعزغا نعسبةتةن بةك ظاز بولغعنعدةك، ظاخعرةتكة نعسبةتةن دذنيا شذنحعلعك ظاز ؤة ظاددعيدذرئيةنع بعر بارماققا يذققان سذ د) 3(
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   دعغانلعقع توغرعسعداع تذرظةزعيةت يئتعصدعن عنعشمىدظذنعثغا معننعث سعنعلعدعغانلعقع ؤة أم
 ةن (سعلةر ماللعرعثالردا ةت يئتعشع بعل ةتل (ؤة جانلعرعثالردا ) سةدعقعغة بذيرذلذش ؤة ظاص ق

ةن  ذش بعل ةل بول نعش، آئس عر ظئلع نعش، ظةس علةر ) قعلع ذم سعنعلعس ةت حوق ذ ظاي ع ب  اهللا نعث مةنعس
ث ا،    :تاظاالنع ةن ؤة ماللعرعثالرغ ةتحعلعك بعل از قةه ةن، بعرظ ذنح بعل از قورق علةرنع بعرظ ز س بع

عنايمعز   ذم س ةن حوق ان بعل دعغان زعي ةتلعرعثالرغا يئتع ا، زعراظ ا، بالعلعرعثالرغ ةن ))1جانلعرعثالرغ  دئض
تذر ة ظوخشاش ث مةنعسعض أمعن.ظايعتعنع ةنع م اال ـ حاقعلعر       ، ي اآع ب ة ي اآع ظأزعض ا ي اآع ع مئلعغ ا ي غ

اراص  مأمعن ظأزعنعث دعنعغا    .ظاياللعرعغا مذسبةت آئلعشع بعلةن سعنعلعدذ       ظةضةر ظذ دعنعدا    . سعنعلعدذ ق
  . حعث تذرعدعغان آعشع بولسا سعناقنعث حوثع آئلعدذ

 دعن، مذشرعكالردعن حوقذم ) ؤة ناساراالريةنع يةهذدعيالر (سعلةردعن ظعلضعرع آعتاب بئرعلضةنلةر
ةدرع ظذرذشع ب  ،آةلضةندة هعجرةت قعلعص مأمعنلةر مةدعنعضة  نذرغذن يامان سأز ظاثاليسعلةر  لذشتعن  و ب

 بئرعص ؤة  يتةسةللع ، اهللا تاظاال  لسعزلعكلةرضة ىثأ آةلضةن آ غا ظةهلع آعتاب ؤة مذشرعكالردعن ظذالر       ،بذرذن
ذالرنع  ذ آ(ظ ذالردعن ب رعكالرنع  عرىتأآ) عزلعكلةرنعلسىثأظ اب ؤة مذش ةهلع آعت ك ظ ؤةتكعحعلع

سةؤر ) يذقعرعقع ظةهؤالالر يىز بةرضةندة(ظةضةر : ةيدذر قعلعشقا بذيرذص مذنداق دؤؤئتعشكة ؤة سةىرعآةح
اثالر  ةر(قعلس أزىثالر ؤة ه نعس ةن ) كعتعثالردا اهللا دع رادة بعل ةن ظع ذ هةقعقةت داقتا ب اثالر، ظذن قورقس
  .ا تئضعشلعك ظعشالردعندذرقعلعنعشق

ذخارع، ظ ام ب ةت قعل ذظعم ةنعلكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن ع زةي امة ظعبن دذس ةيغةمبةر : ع ص
لعنغان ئ س تقذلغان رةخ  و ت ظىستعضة لذشتعن بذرذن فةدةك دئضةن شةهةردة   و ب عظةلةيهعسساالم بةدرع ظذرذش  

ر ظ نعص، ظارقعسعغا ظ ئبع دىرىص ذشةآكة مع دنع معن ع زةي امة ظعبن دعكع  ،س ةزرةج جةمةتع ع خ ارعس ظعبن  ه
ع ظ  ةظعد ظعبن علعنعئآ(بادعنعث ذس دع  ) س ىن ماث ئلعش ظىح وقالص آ دذلاله  . ي االم ظاب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

 مذسذلمان   ظعبنع ظذبةي   بذ حاغدا تئخع ظابدذلاله.بار بعر سورذندعن ظأتتع) دئضةن مذناصعق (بةي  ذظعبنع ظ 
قان   ، يةهذدعيالر ؤة مذسذلمانالردعن    مذشرعكالر  قعلعدعغان سورذن بذتقا ظعبادةت  .بولمعغان ظعدع  ةرآعب تاص ت

دع دذلاله. ظع ورذندا ظاب دع  س ار ظع ذ ب ع راؤاهةم ةن  .ظعبن االم معنض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةآنعث ئظص ش
ان  غظايع( ذزا ـحاث     ) عدعن حعقق ظعبنع ظذبةي بذرنعنع     ظابدذلاله . حعالرغا توزذص آةتكةن ظعدع   ذظولتذرغ  ن ت

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا ساالم    شذ حاغدا .  دئدع!تذزذتماثالر بعزضة توصا    :صتعؤئلعئظ بعلةن   آعيعمع
رعصب اص ظئ ا  ؤة شةآتعن حىشتعئ، توخت ذالرنع اهللا تاظاالنعث دعنعغ ذص دةؤةت قعلعص،ظ ذرظان ظوق ذالرغا ق  ظ

ةردع دذلاله  .ب ةي ظاب ع ظذب ع: ظعبن انظ ةيغةمبةر ظةلةيهعس  (! ظعنس ةنع ص ةآحع ي االمنع دئم ةن  ) س ةر س ظةض
 بعلةن سورذنلعرعمعزغا آئلعص بعزضة  سأزىث هةق بولسا ظذنعثدعن حعرايلعق نةرسة يوق، سةن        سأزدئضةن  

عن  ةت بةرمعض ايتعص آ  . ظةزعي ا ق أز ظورنعثغ عثغئظ عن   اتعص قئش أزلةص بةرض ة س ة قعسس ةن آعشعض ،  آةلض
دع  دذلاله   . دئ ةن ظاب ذنعث بعل ة   ش ع راؤاه ذما  رةزعيةلال ظعبن ذ ظةنه ةيغةمبعرع   : ه ث ص ع اهللا تاظاالنع ةن  ! ظ س

ةيلع حاث       ذزاـبعزنعث سورذنلعرعمعزغا م ذنع   ن ت ز ظ ةن آةلسةث، شةآسعز بع اآع سأزلعرعث بعل ةن ي  بعل
أر ع آ دع،معزعياخش ةتت .  دئ عص آ ذدعيالر تعللعش رعكالر ؤة يةه ذلمانالر، مذش دعن مذس ذالر .عظان ةتتا ظ  ه

ذص  ذرذص ظذرذش دعن ت دعظورذنلعرع ال قال ةتكعلع تاس االم .آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  ص ذالر تعنحالنغذح ا ظ ت
دع    اؤارة بول ةن ظ ىرىش بعل ذالرنع صةسكذيغا حىش االم ظ .ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص نعص ئ ظان ة مع  ،شعكعض

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع155ة سىرة بةقةر) 1(
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ة  .نعث قئشعغا آةلدع  رةزعيةلالهذ ظةنهذ بادةذسةظد ظ    سةن !سةظد ظع « :يغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ص
ذ  ةي    (هاباب ظةب ع ظوب دذلاله ظعبن ةنع ظاب داق            ) ي ذ مذن ذ؟ ظ أزعنع ظاثلعمعدعثم ةن س ث دئض داق ـ نع مذن

دع  لةرنع قعل دع» ضةص ةظد . دئ دعن س ةيغةمبعرع  : ظان ث ص ع اهللا نع ةحىر ! ظ ذنع آ ابنع  عظ اثا آعت ؤةتكعن، س
ة       ةن قةسةمكع، ظةلؤةتت اال ساثا  حىشىرضةن اهللا نعث نامع بعل ذ .ردعىةلتنع آ  هةق دعنحىشىرضةن  اهللا تاظ  ب

ةهةرنعث  ةدعنعنعث (ش ةنع م دذلاله ) ي ادةملعرع ظاب اج آ   ظ ة ت ع ظذبةيض لعق   ئظعبن ذنع باش كة ؤة ظ يضىزىش
 ظذ  .)1(معدع ع ظاندعن اهللا تاظاال ساثا بةرضةن هةقعقةت بعلةن ظذنعثغا ظذن      .ةلضةن ظعدعلعككة آقعلعشقا بعر 

ةنع   (شذ سةؤةب بعلةن سعقعلدع      رعشعمحة بذ قعلغان ظعشعمذ شذنعث سةؤةبع          مئنعث قا   .)هةسةت قعلدع   ي
دذر  ةن بولغان دع ،بعل ةن . دئ ذنعث بعل ةحىر  ش ذنع آ الم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر . ؤةتتعع ص ص

ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرع، اهللا تاظاال ظذالرنع بذيرذغاندعكعدةك مذشرعكالر ؤة ظةهلع آعتابالرنع            
  . آأثىلسعزلعكلةرضة بةرداشلعق بئرةتتع) ةنظذالردعن آةلض(تتع ؤة ئتةؤعآةحىر

اال  عرالر اهللا تاظ االم اهللا        آاص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذحعلعك ص ةت قعلغ قا رذخس ذرذش قعلعش ةن ظ  بعل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا       .ظذالرنع آةحىرىص آةلدع   نعث بذيرذقعغا ظاساسةن،    تاظاال ةدرع ظذرذشعدا، اهللا ص ب

لعرعنع ظ  نعث آماتتتعباش دع  قذرةيش عص قعل كة نئس وثلعرع      (ألتىرىش نعث ح عدا قذرةيش ةدرع ظذرذش ةنع ب ي
دذلاله.)ظألتىرىلدع  ة بولغان مذشرعكالر  للذةبةي ظعبنع س ذظعبنع ظ  ظاب ةن بعلل ذ:  ؤة ظذنعث بعل  بعزنعث ب

دعغان  عمعزغا آئلع شبئش ر ظع دع،بع ةن .  دئ ذنعث بعل الم دعنعش ذالر ظعس ارالص،ظ ةنلعكعنع جاآ ا آعرض  غ
  . قعلدع ظةلةيهعسساالمغا بةيظةت صةيغةمبةر

ذرغان تة ت ةت تةرةص اهةقعق اآع يامانلعقتعن توسقان آعشعلةرضة جاص ذيرذغان ي اآع ياخشعلعققا ب   ـ     ي
 اهللا رازعلعقع ظىحىن بةرداشلعق بئرعشع ؤة     بذنعثغا .لذقذص تذرعدذومذشةققةت ؤة آأثىلسعزلعكلةر داظعمال ي   

   .سورعشع الزعماهللا تاظاال دعن ياردةم 
 * * * * * * *  

 øŒÎ) uρ x‹ s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠ u;çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ … çµ tΡθßϑ çG õ3s? çνρä‹ t7uΖ sù u !#u‘ uρ 

öΝ ÏδÍ‘θßγàß (#÷ρ u yIô© $# uρ  ÏµÎ/ $ YΨ oÿ sS WξŠ Ï= s% ( }§ø⁄Î7 sù $ tΒ šχρã yIô±o„ ∩⊇∇∠∪ Ÿω ¨ t |¡øt rB tÏ% ©!$# tβθãmu ø tƒ !$ yϑ Î/ (#θs? r& 
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à7 ù= ãΒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 3 ª!$# uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« íƒÏ‰ s% ∩⊇∇∪  
ابنع ) يةنع يةهذدعيالر (اب بئرعلضةنلةر ظأز ؤاقتعدا، اهللا آعت  ابتعكع اهللا نعث (دعن آعت ةنع آعت ي

آعشعلةرضة حوقذم بايان قعلعص بئرعشكة ؤة يوشذرماسلعققا ظةهدة ظالدع، لئكعن بذنع ) ظةهكاملعرعنع
دعنع ( ةنع ظةه ة ) ي ا بةدةلض ذنع ظازغعن أرعؤةتتع ؤة ظ عغا ح ذالر ظارقعس ةس (ظ ث ظةرزعم ةنع دذنيانع ي

قعلغان !) ظع مذهةممةد (. 187!ظذالرنعث تئضعشعص ظالغعنع نئمعدئضةن يامان . تئضعشتع) عضةنةرسعس
لعنعشنع عخذشال بولعدعغان، قعلمعغان ظعشلعرع بعلةن مةدهعي) يةنع هةقنع ياصقانلعقعدعن(ظعشلعرعدعن 

، ظذالر قاتتعق ياخشع آأرعدعغان آعشعلةرنع هةرضعز اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلعدذ دةص ضذمان قعلمعغعن

                                                 
 .نعث آئلعشعث بعلةن ظذنعث باشلعق بولعدعغان ظعشع ظةمةلدعن قالدعئنع صةيغةمبةر قعلعص بذ يةرضة ظةؤةتتع، سئيةنع اهللا تاظاال س) 1(
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ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، اهللا هةممة نةرسعضة . 188ظازابقا دذحار بولعدذ
  . 189قادعردذر

قةتنع يذشذرغانلعقع  ظةهدعلةرنع ظارقعسعغا حأرعؤةتكةنلعكع ؤة هةقعثظةهلع آعتابنع
   توغرعسعداعضةنلعكةنظىحىن ظةيعبل

ةيغةمبة   ةت ص ذ ظاي قا       ب كة ؤة باش ذنعثغا ظعشعنعش ةندة، ظ ذص آةلض ةيغةمبةر بول االم، ص ر ظةلةيهعسس
كة            ذنعثغا ظةضعشعش ةلتىرىص، ظ ان آ ذنعثغا ظعم ان، ظ ةن هام ذص آةلض ةيغةمبةر بول ذ ص علةرنعث ظ آعش

ةن تورذش   ةييارلعق بعل ىنعت ذنداقال ظىح أزعنع  ، ش االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدا   ص علةر ظارعس  آعش
قا ا اهللا        تارقعتعش ةهلع آعتابالرغ ان ظ دع ظالغ ارقعلعق اهللا ظةه رع ظ ةيغةمبةرلةرنعث تعللع عرعكع ص  ظعلض

ابالر   .ذر ؤة ظةيعبلعشعدذرتعدتاظاالنعث قعلغان بعر تةهدع    ةتنع ي  ظةهلع آعت ا ؤة   ،شذردع وظذ هةقعق ة دذني  يةن
 ظذالرنعث بذ   .ضعشتع ئياغا ت دذنـظاخعرةتتة ؤةدة قعلغان ياخشعلعقنع ظةث ظاددعي ؤة ظةرزعمةس بولغان مال  

  .ضعشعش بولدعئ بعر يامان تبمذ ظةجةتئضعشعشع
ذ  ةت ب ةم(ظاي العمالرنع ) ه ةظ ثعصظ دا مئ ان يوللعرع ث ماثغ ئلعص، هلع آعتابنع ا  ق ةهلع آعتابق ظ

ث  ةن زعياننع ذالرغا يةتك تذر ئيظ عدعن ظاضاهالندذرذش ا  .تعص قئلعش ظذلعيعتع بولس ث مةس  ظالعمالرنع
 بعر   بعلعمدعن  يةتكىزىش ؤة ظذ     باشقعالرغا شع ظعشالرغا باشاليدعغان صايدعلعق بعلعملةرنع    ظأزلعرعدعكع ياخ 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق د        .شذرذص قالماسلعقتذر   ونةرسعنع ي  ة ص بعلعدعغان  آعمكع  «: ةيدذ  بذ هةقت
عدعن س   ر نةرس اوبع ذنع ي ،ظال سورالس دعن ظ او ظان ذنعثغا شذرس وتتعن يى  ، ظ ع ظ ةت آىن ةن قعيام ض

  .»سئلعنعدذ
عدعغانلعقعنع ظةهلع آعتابالرنعث قعلمعغان ظعشلعرع ظىحىن ماختعنعشنع ياخشع آأر

    توغرعسعداةشظةيعبل
)خذشال بولعدعغان، قعلمعغان ) يةنع هةقنع ياصقانلعقعدعن(قعلغان ظعشلعرعدعن !) ظع مذهةممةد

ز اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلعدذ دةص لعنعشنع ياخشع آأرعدعغان آعشعلةرنع هةرضععظعشلعرع بعلةن مةدهعي
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  بذ هةقتةضذمان قعلمعغعن
دذ ةت قعلع أزعنع بعلعملعك قعلعص آأرس آعمكع : رعؤاي ا  عتعشظ ان دةؤا قعلس ىن يالغ ةن ( ظىح ةنع بعلمعض ي

ةن دئسة اال ظ) نةرسعنع بعلعم دذ) بعلمعنع(ذنعث اهللا تاظ ة.ظازايتعؤئتع ةت قعلغان  يةن ام مذسلعم رعؤاي  ظعم
ر هةدعس  دع  عدبع داق آةل ع    : ة مذن ةن آعش ةن آأرةثلعض ة بعل ةن نةرس ع    ،بئرعلمعض ع آعيعمن ان ظعكك  يالغ

   .)1(يضةن آعشعضة ظوخشاشعآ
ةت قعل   داق رعؤاي ةد مذن ام ظةهم دذظعم ةرؤان ظ: ع دعغان  عشئم ة قاراي افرا(كعض ع را): عظق ظفظ ةن ! ع س

ظعحعمعزدعكع قعلغان ظعشعدعن خذرسةن    ): ظذنعثغا(ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث قئشعغا بئرعص   
ا      دعغان بولس ع ظازابلعنع ة آعش ةن هةمم ع آأرض نع ياخش ىن ماختعلعش ع ظىح ان ظعش ان ؤة قعلمعغ  ،بولغ

 رةزعيةلالهذ ظةنهذماغا بذ ضةصنع     ظذ بئرعص ظعبنع ظابباس       . ( دئدع ،ظةلؤةتتة هةممعمعز ظازابلعنعمعز دئضعن   

                                                 
ع) 1( ةن آعش عدةك آأرةثلعض ذرذص بعلعملعك آعش وق ت ع ي ةنع بعلعم ةن ، ي ذنع ظأزعنعث عآعيعمآعيض ذص ظ علةرنعث بول ةتكةن  آعش ع دةص آأرس آعيعم

 .ضةندةك ماختانغان آعشعضة ظوخشاشتذرعيلعيةتتة بعر آعيعم آعيعص تذرذص آعشعلةرضة ظعككع آعيعم آةياآع ظةم
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يعن ةندعن آئ ذما) دئض ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ : ظعبن ةت(ب ةس، سع) ظاي ة ظةم ابالر لةرض ةهلع آعت ظ
ةنع يةهذدعيالر (ظأز ؤاقتعدا، اهللا آعتاب بئرعلضةنلةر  :بذ ظايةتنع ظوقذدع   دةص   ، حىشتع هةققعدة دعن ) ي

ابنع  ةه(آعت ث ظ ابتعكع اهللا نع ةنع آعت كة ؤة ) كاملعرعنعي ص بئرعش ان قعلع ذم باي ة حوق آعشعلةرض
ظذالر ظارقعسعغا حأرعؤةتتع ؤة ظذنع ظازغعنا ) يةنع ظةهدعنع(يوشذرماسلعققا ظةهدة ظالدع، لئكعن بذنع 

الغعنع نئمعدئضةن . تئضعشتع ) يةنع دذنيانعث ظةرزعمةس نةرسعسعضة (بةدةلضة  ذالرنعث تئضعشعص ظ ظ
ان ةد( ،!يام ع مذهةمم لعرعدعن !)ظ ان ظعش قانلعقعدعن ( قعلغ ةقنع ياص ةنع ه دعغان، ) ي ال بولع خذش

عز اهللا نعث ظازابعدعن عقعلمعغان ظعشلعرع بعلةن مةدهعي  لعنعشنع ياخشع آأرعدعغان آعشعلةرنع هةرض
  . قذتذلعدذ دةص ضذمان قعلمعغعن

ذما ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذظعبن داق دةي االم ي:  مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ر ص ذدعيالردعن بع ةه
ة ور نةرس ذدعيالر  .دععس االم  يةه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذر دعنص ةردع    يوش اؤاب ب ةن ج ة بعل قا نةرس  .ذص، باش

أزلعرعنع    يةهذدعيالر ظاندعن   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ظ ظالنعث نةق ظأزعضة جاؤاب    وغا خذددع سورالغان س   ص
ةندةك آأرس ع عتعصبةرض ايتعص حعقت ذنعث قئشعدعن ق دة. ظ ذ هةم ذالر ب ذنعث  ظعش  ظ دع ؤة ظ ىن ماختان ظىح

  . رسةن بولدعذظالعغا جاؤاب بةرمةي يوشذرذص قالغانلعقع ظىحىن خوسورعغان س
ذخارع، ظةب ام ب ةظعد خذظعم ذنعث درعذس ذ ظةنه ةت قعل  رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذمذن : ع

عقالر   ىم مذناص ر تىرآ عدعكع بع االمنعث زامانعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قا  ص االم ظذرذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دع  قا حعقمع دا ظذرذش ةم     .حعققان دة خاتعرج ص ظأيلعرع علعق قعلع االمغا قارش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

تع  ال بولذش ةن خذش ذرغانلعقع بعل ايتعص آةل .ظولت تعن ق االم ظذرذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة ص عقالر  ض مذناص
 ظىحىن ماختعلعنعشنع ياخشع    عةم ظعحتع ؤة قعلمعغان ظعش    ظئيتعص، قةس  ة ظأزر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 

أردع تع. آ ةت حىش ذ ظاي ةن ب ذنعث بعل ةد( :ش ع مذهةمم لعرعدعن !) ظ ان ظعش ةقنع (قعلغ ةنع ه ي
قانلعقعدعن ةن مةدهعي ) ياص لعرع بعل ان ظعش دعغان، قعلمعغ ال بولع دعغان عخذش ع آأرع نع ياخش لعنعش

دعن قذ عز اهللا نعث ظازابع ار آعشعلةرنع هةرض ا دذح اتتعق ظازابق ذالر ق ن، ظ ذمان قعلمعغع دذ دةص ض تذلع
  . بولعدذ
ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، اهللا هةممة نةرسعضة قادعردذر يةنع اهللا 

عدذر عنعث ظعضعس ة نةرس اال هةمم دذر. تاظ ع يةتكىحع ة آىح ة نةرسعض ة . هةمم ئح نةرس االنع ه اهللا تاظ
تذر ذثالر. المايدذظاجعزالش االدعن قورق ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ذنعث ! ش ماثالر، ظ ةن قارشعالش ذنعث بعل ظ

اقلعنعثالر  عدعن س ام ظئلعش عدعن ؤة ظعنتعق ىح ـ            . ظاححعقلعنعش ا ؤة آ وق آاتت ع ي ذ تةثدعش ع، ظ حىنك
   .قذدرةتلعكتذر

 * * * * * * *  
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دىزنعث نأؤةتلعشعص  ةن آىن شىبهعسعزآع، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشعدا، آئحة بعل

ة،تذ ىن، ظةلؤةتت علعرع ظىح ةقعل ظعض عدا، ظ ار رذش ةر ب ةن دةلعلل ذ،  .190روش أرة تذرغاندعم ذالر ظ ظ
ظولتذرغاندعمذ، ياتقاندعمذ اهللا نع ظةسلةص تذرعدذ، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشع توغرعسعدا 

 سةن صاآتذرسةن، بعزنع .بذنع بعكار ياراتمعدعث! صةرؤةردعضارعمعز«) ظذالر ظئيتعدذ. (صعكعر يىرضىزعدذ
اقلعغعن دعن س ارعمعز. 191دوزاخ ظازابع ذنع ! صةرؤةردعض ةن، ظ ا آعرضىزعدعكةنس ع دوزاخق ةن آعمنعك س

دذ . ظةلؤةتتة خار قعلغان بولعسةن  اردةمحع بولماي داق ي ا هئحقان بعز ! رعمعزاصةرؤةردعض . 192زالعمالرغ
، رةببعثالرغا ظعمان ظئيتعثالر، دةص )سساالمنعثيةنع مذهةممةد ظةلةيهع(هةقعقةتةن بعر حاقعرغذحعنعث 

بعزنعث ضذناهلعرعمعزنع مةغصعرةت ! ظعمانغا حاقعرغانلعقعنع ظاثلعدذق، ظعمان ظئيتتذق، صةرؤةردعضارعمعز
ن  ةبزع روه قعلغع دا ق ع ياخشعالرنعث قاتارع ارغعن، بعزن ا حعق انلعقلعرعمعزنع يوقق ن، يام . 193قعلغع

يةنع ظعتاظةت قعلغانالرغا خاس (صةيغةمبةرلعرعث ظارقعلعق ؤةدة قعلغان نةرسعنع بعزضة ! صةرؤةردعضارعمعز
لعق . بةرضعن، قعيامةت آىنع بعزنع رةسؤا قعلمعغعن ) بولغان جةننةتنع  ةن ؤةدةثضة خعالص سةن هةقعقةت

  .194»قعلمايسةن
ةقعل ، ظدعغان صاآعتالرعتع آأرسنعبعرلعكع بار ؤة اهللا تاظاالنعث ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن

  ظعضعلعرعنعث سىصةتلعرع، سأزلعرع ؤة دذظالعرع توغرعسعدا
 دىزنعث نأؤةتلعشعص ،شىبهعسعزآع، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشعدا ةن آىن  آئحة بعل

عدا ا ،تذرذش ةر ب ةن دةلعلل ىن، ظةلؤةتتة،روش علعرع ظىح ةقعل ظعض ةنعر ظ عزلعكع ي ةثلعكع، ، ظئض  آ
أؤةنلعكع، اتتعقلعقع ؤة ت مان ـ زئمع         ق دعكعظاس ةييارعال ن ظارعلعقع ذنرس ذزالر، ، تذرغ دعكع( يذلت ) زئمعن

اؤانالر، دة  ـ دئثعزالر، تاغالر، حأل الر، تاان ، هايؤرمعشال ئةل ـ ي آلةر، زعراظةتلةر، ي  ىملىس أ ظ ؤةخةرل ـ دة  باي
ايدع     عصذر ،  ؤة رةثضع لعرعيةر ظاستع بايلعق  ،  نةرسعلةر قلعقع، تةمع ؤة خذسذسعيعتع ظوخشاش بولمعغان ص

ع       قا بولذش ذزذن قعس عنعث ظ ع ؤة ظعككعس دىزنعث ظالمعشعش ةن آىن ة بعل لعرعنعث  ؤة آئح اراؤةر بولذش ب
ب ع غالع ذحع ،هةممعس ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ىك  ، هئكم ث ظورذنالشتذراهللا تاظاالبىي عدذرذنع ذر . ش مةزآ

علةر،  ةلكع،  نةرس ةس، ب ادانالردةك ظةم دعغان ن ع ظويلعنالماي ة ياخش ذ هةقت عنعث ب داق نةرس ةر قان ه
ةقعقعتعنع حىش ة،نةلةيدعغانعه ىن ظةلؤةتت علعرع ظىح ةقعل ظعض ع  ، ظ ار ؤة بعرلعكعن ث ب اهللا تاظاالنع

   .دذررحذق ظاالمةتلةوظآأرسعتعدعغان 
اال  عزاهللا تاظ ذق    ،ظةقعلس دعغان ظوح عتعص بئرع ع آأرس ار ؤة بعرلعكعن ث ب ث اهللا تاظاالنع  نادانالرنع

اهللا (ظاسمانالردا ؤة زئمعندا   : ذنعثدعن يىز ظأرىيدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع  صاآعتالرنع آأرسعمذ ظ 
ذدرعتعنعث  ث ق دذ       ) نع أتىص آئتع تعن ظ ةت قعلماس دعن دعقق ذنعث يئنع ذالر ظ ارآع، ظ ةتلعرع ب ذن ظاالم . نذرغ

ةنع اهللا نع ياراتقذحع، رعزع    (ظذالرنعث تولعسع اهللا غا شئرعك آةلتىرىص تذرذص ظعشعنعدذ        ق بةرضىحع دةص  ي
  . ))1ظعقرار قعلعش بعلةن بعللة، بذتالرغعمذ حوقذنعدذ
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دع       داق دئ ةتلةص مذن علعرعنع سىص ةقعل ظعض اال ظ دعن اهللا تاظ ذ، : ظان أرة تذرغاندعم ذالر ظ ظ
دذ  ذ اهللا نع ظةسلةص تذرع ذ، ياتقاندعم ام بذخارع، ظعمران ظعبنع ه    ظولتذرغاندعم سةيعننعث مذنداق  ىظعم

ةت قعلدئضةنلعكعنع رع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم : عدذؤاي ذرذص ناماز ظ « :ص أرة ت ذنعثغا وسةن ظ ةر ظ ذ، ظةض ق
ةنع  . دئدع » ظذنعثغعمذ قادعر بواللمعساث يئنعحعالص يئتعص ظوقذ   ظةضةر،اللمعساث ظولتذرذص ظوقذ وقادعر ب  ي

  . علعشتعن توختاص قالمايدذزعكعر قؤة هةر قانداق ظةهؤال ظاستعدا دعللعرعدا، تعللعرعدا  ظذالر اهللا تاظاالنع
 ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشع توغرعسعدا صعكعر يىرضىزعدذ     ةنع ظذالر ظاسمان بعلةن  ي

زئمعننعث ظعحعدعكع ظاالمةتلةرنع، ياراتقذحعنعث آاتتعلعقعنع، ظذنعث قذدرعتعنع، ظذنعث بعلعمعنع، ظذنعث               
   .نعدذعدعغان هئكمةتلةرنع حىشع ظذقتذرةهمعتعنعرهئكمعتعنع، ظذنعث تاللعشعنع ؤة ظذنعث 

ث  اال ظأزعنع ةتلعرعنع، يول  اهللا تاظ ع، سىص ازاتعن ان غ لعرعنع قويغ دعغان ظعش دعرعنع ظذقتذرع  ، تةق
عل، قعلعص ان نةرس ان آعشع ةياراتق رةت ظالمعغ ةن ظعب دع لةرر بعل داق دئ ةص مذن مانالردا ؤة  :نع ظةيعبل ظاس

 ظاالمةتلعرع بارآع، ظذالر ظذنعث يئنعدعن دعققةت قعلماستعن ظأتىص       نذرغذن) اهللا نعث قذدرعتعنعث  (زئمعندا  
دذ عنعدذ  . آئتع ذرذص ظعش ةلتىرىص ت ئرعك آ ا ش ع اهللا غ ذالرنعث تولعس ق (ظ ذحع، رعزع ع ياراتق ةنع اهللا ن ي

  .))1بةرضىحع دةص ظعقرار قعلعش بعلةن بعللة، بذتالرغعمذ حوقذنعدذ
اال  علعرعنع  اهللا تاظ ةقعل ظعض دذ ماص ماختظ داق دةي ذ، : ذن ذ، ظولتذرغاندعم أرة تذرغاندعم ذالر ظ ظ

 ياتقاندعمذ اهللا نع ظةسلةص تذرعدذ، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشع توغرعسعدا صعكعر يىرضىزعدذ
الرنع       ع ظعش ازاالش ياخش ةرنع ج ان ظادةمل الرنع قعلغ ان ظعش علعرع، يام ةقعل ظعض ذر ظ ةلكع، مةزآ ب

اتال  انالرنع مذآاص ةنلعكعنع ت     قعلغ اك ظعك تعن ص عنع يارعتعش عز نةرس ىن، صايدعس ذصوش ظىح ذالر (: ن ظ
دذ ارعمعز«) ظئيتع دعث ! صةرؤةردعض ار ياراتمع ذنع بعك دعن . ب ع دوزاخ ظازابع ةن، بعزن ةن صاآتذرس س
دذ  ساقلعغعن ان، هةممة آةمحعلعكلةردعن ؤة            . دةي ةنع ظع هةممة نةرسعلةرنع بعر هئكمةت بعلةن ياراتق ي
عز ان اهللا  صايدعس اك بولغ اقلعغعن،    !  ظعشالرنع قعلعشتعن ص دعن س ع دوزاخ ظازابع ةن بعزن ذدرعتعث بعل أز ق ظ

ع         اقاليدعغان ياخش دعن س ك ظازابعث دعغان، دةرتلع ئلعص بارع ة ظ ئنعث جةننعتعثض دعغان، س ةن رازع بولع س
  ! سعص قعلغعنئظعشالرنع قعلعشعمعزغا ن

ظعمراننعث    سىرة ظال  ، ظوقذش ظىحىن آئحعدة قوصسا    تةهةججذد نامعزع  نعثصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
   .رعؤايةت قعلعندعظاخعرعدعكع بذ ظون ظايةتنع ظوقذيدعغانلعقع 

ام ذمانعث ،ظعم اس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظابب ذخارع ظعبن دذ  ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةن :  مذن م
 .نذص قالدعم  ونعث قئشعدا ق ةمةيمذن  مهامما ظاحا  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعدعن بعرع بولغان      

دع        ذخالص قال دعن ظ عص ظان اظةتحة سأزلعش رةر س ةن بع اللعرع بعل االم ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث .ص  آئحعنع
ىح  دا  تعنظاخعرقع ظ ذرذص) صذص وق( بعرع بولغان اراص ،ظولت شىبهعسعزآع، ظاسمانالرنعث ؤة :  ظاسمانغا ق

عدا ث يارعتعلعش د ،زئمعننع ةن آىن ة بعل عدا آئح ىن، ،ىزنعث نأؤةتلعشعص تذرذش علعرع ظىح ةقعل ظعض  ظ
 تاهارةت نامعزعنع صذص تاهارةت ظالدع ؤة وآئيعن ق. دئضةن ظايةتنع ظوقذدع رروشةن دةلعللةر با ظةلؤةتتة،

امعزع ظ) تةهةججذد( رةآظةت 11دعن ظان .ظوقذدع  ةزان ظئيتقاندعن آئيعن ظعككع رةآظةت ون ذدع، بعالل ظ ق
داتنعث سىننع( ذص حعقعص) تعنعبام ةردع ،ظوقذص بول امعزعنع ظوقذص ب ة بامدات ن ذ هةدعسنع . آعشعلةرض  ب

  . ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
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بةيدة ظعبنع   ذمةن، ظعبنع ظأمةر ؤة ظ  : عدذتانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل    ةظعبنع مةردةؤع، ظ  
ةنهانع    ظاظعشة  ظىحعمعز ظذمةير   ، بعز بعلةن    ضةندة ظذنعث قئشعغا آعر     بعز  .عغا ماثدذق   نئيث   رةزعيةلالهذ ظ

دع   ار ظع ةردة ب دا ص ذنعث ظارعلعقع ة.ظ دع ظ، ظاظش ةؤةبتعن  س!ة ظذبةي ة س عبعزةن نئم ارةت قعلعن ص  زعي
ارةت قعلساث مئهرع    ـظذزذن   :  شاظعرنعث بةيدة بعر ظذ. دئدعتذرمايسةن؟  دا زعي  . ظاشعدذ ،مذهةببةت  ـ   ظذزذن

ةن  دعكع ممةزدئض ئ ذن ذدعظعش ة  .رعنع ظوق ع ظأم دعن ظعبن ة     :ر ظان عز بعزض ةك، س ة آةلس أز ضئصعمعزض  ظ
ةن االمدعن آأرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن  ،ص دذرغان ظعش ةيران قال ةث ه عزنع ظ ع س ةن  ،بعرن دةص بةرض

 ،نعث ظأيىمضة  ئ ظذ م . ظذنعث هةممة ظعشع هةيران قاالرلعق ظعدع           :ظاظعشة يعغالص تذرذص  . دئدع ،بولسعثعز
أؤعتعم آةلضةن      ئم ةدعنع م     .آئحعسع آعردع   نعث ن ): ماثا ( ظاندعن  .نعث بةدعنعمضة تةضدع   ئ هةتتا ظذنعث ب
ع ق ئم ادةت قعلغعل ارعمغا ظعب ع صةرؤةردعض عثعزيون ان بولس دع غ ةن. دئ دعن م ةن  : ظان امع بعل ث ن اهللا نع

ةن س  عز م ةمكع، شةآس ااهللا تاظاال(نعث لععقةس ق قعلعش) غ ارعصة ؤة لعرعنعيئقعنحعلع غا لعرعرؤةردعض
ا ( شذنعث بعلةن ظذ . دئدعم،ياخشع آأرعمةن لعرعنع  ةت قعلعش ظعباد ادةت قعلعش ظىحىن ظورنعدعن     ) اهللا غ ظعب

لةتمعدع       أص ظعش ذنع آ ىن س ارعتع ظىح دع، تاه ارةت ظال ذرذص تاه ذدع،   .ت از ظوق دعن نام ازدا( ظان ) نام
دع دعن.يعغلع ةتتع   يعغع ذص آ أل بول اقاللعرع ه ةتتا س اردع . ه ة ب دعن سةجدعض ة ، ظان دع يةن ةتت.يعغلع  ا ه

يعن   ع، آئ أل قعلعؤةتت ةرنع ه ةي تعص  يئنعح ئلعص يئ الل آ ةتتا بع ا ، ه دات نامعزعغ ةزان ظئيتقذحبام  ةظ
دعن بعالل.يعغلعدع ةيغةمبعرعع ظ: ظان ة !  اهللا نعث ص ةن اهللا سيسةنيعغالشذنحة  ظىحىننئم نعث ئ؟ هةقعقةت

. ؤةتكةن تذرسا؟ دئدع   عاهلعرعثنع آةحىربولغان ضذن  قعلعص قئلعش مذمكعن       ظعلضعرع قعلغان ؤة آئيعنكع      
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس الل «: ص ع بع اثا ! ظ ة ت ! ؤايس عمدعن نئم ع يعغلعش ذصمئن دذوس ةن ؟ قالع  هةقعقةت

ث   ة اهللا تاظاالنع ذ آئح ا ب ةن : ماث ة بعل عدا، آئح ث يارعتعلعش مانالرنعث ؤة زئمعننع عزآع، ظاس شىبهعس
ئضةن ظايعتع د رروشةن دةلعللةر با  ظعضعلعرع ظىحىن، ظةلؤةتتة،آىندىزنعث نأؤةتلعشعص تذرذشعدا، ظةقعل

   .دئدع» !هالعغا ؤاينعث ظويالنمعغان آعشع) مةنعسع هةققعدة( بذ ظايةتنع ظوقذص ؤة ظذنعث حىشتع دةص،
 * * * * * * *  

 z>$yf tFó™$$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/u‘ ’ ÏoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊé& Ÿ≅ uΗ xå 5≅ Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ÏiΒ @ x. sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& ( Ν ä3àÒ÷è t/ .ÏiΒ <Ù÷è t/ ( 
tÏ% ©!$$sù (#ρã y_$yδ (#θã_ Í÷z é&uρ ÏΒ öΝ ÏδÍ≈ tƒ ÏŠ (#ρèŒρé&uρ ’ Îû ’Ì?‹ Î6 y™ (#θè= tG≈ s% uρ (#θè= ÏFè% uρ ¨βu Ïe x._{ öΝ åκ ÷] tã öΝ Îκ ÌE$t↔ Íh‹ y™ 

öΝ ßγ̈Ψ n= Ï{ôŠ_{uρ ;M≈̈Ζ y_ “ Í øgrB ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{$# $ \/#uθ rO ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# 3 ª! $#uρ …çν y‰Ψ Ïã ßó¡ãm É># uθ̈W9$# ∩⊇∈∪  
مةن سعلةردعن ظةر بولسذن، ظايال بولسذن، «: ظذالرنعث دذظاسعنع صةرؤةردعضارع ظعجابةت قعلدع

ر  علةر بع ةن، س ار قعلعؤةتمةيم ةلعنع بعك ان ظةم ذحعنعث قعلغ ش قعلغ ع ظع ر ياخش داق بع  -هةرقان
يةنع اهللا ( يذرتلعرعدعن هةيدةص حعقعرعلغانالر، مئنعث يولذمدا هعجرةت قعلغانالر،. بعرعثالردعن تأرةلضةن

ؤة مئنعث ) يةنع مئنعث يولذمدا ظذرذشقانالر(ظةزعيةت تارتقانالر، ظذرذشقا قاتناشقانالر ) نعث دعنع ظىحىن
. ظةلؤةتتة يوققا حعقعرعمةن) مةغصعرعتعم ؤة رةهمعتعم بعلةن(يولذمدا ظألتىرىلضةنلةرنعث ضذناهلعرعنع 

ىزعمةن ظة ة آعرض دعغان جةننةتلةرض ئقعص تذرع ذ . »لؤةتتة، ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظ ذالرنعث (ب ظ
يةنع (اهللا نعث دةرضاهعدا ياخشع مذآاصات . اهللا تةرعصعدعن بئرعلضةن مذآاصاتتذر) ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن

  .195بار) جةننةت
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  ع ظعجابةت قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا دذظالعرعن(قعلغان)اهللا تاظاالنعث ظةقعل ظعضعلعرعنعث 
 دع ةت قعل ارع ظعجاب عنع صةرؤةردعض ذالرنعث دذظاس ذ  ظ ع مةنس ةظعد ظعبن ة س مةنعث ةلر، ظذممذس

ر آعشع دذ نعثجةمةتعدعن بولغان بع ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةنهامةةسةلظذممذ: مذن   رةزعيةلالهذ ظ
االمغا ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمب: ص ث ص ع اهللا نع ز ظايالالر! عرعظ ثبع ان  نع عهعجرقعلغ دة عت  اهللا ،هةققع

  .  دئدع،تاظاالنعث ظازراقمذ ظايةت حىشىرضةنلعكعنع ظاثلعمعدذق
ةن ةتنع  شذنعث بعل ذ ظاي اال ب ل قعل اهللا تاظ ةت : دعنازع ارع ظعجاب عنع صةرؤةردعض ذالرنعث دذظاس ظ

ر ياخشع ظعش قعلغذحعنعث قعلغان مةن سعلةردعن ظةر بولسذن، ظايال بولسذن، هةرقانداق بع«: قعلدع
ةن  ار قعلعؤةتمةيم ةلعنع بعك ارع ظةم انظةنس الالرالردعن بولغ ةيغةمبةر   : ظاي ةلةمةنعث ص ظذممذس

  .  دئدع، بولدعظعلضعرعلةشتعملعق ئتذنجع ق غانلعقع، بعز ظايالالرغاعظةلةيهعسساالمدعن سوظال سور
 داق ر ياخشع ظعش قعلغذحعنعث قعلغان مةن سعلةردعن ظةر بولسذن، ظايال بولسذن، هةرقان  بع

ةن  ار قعلعؤةتمةيم ةلعنع بعك ذ ظةم ذلمانالر،ب ذ  مذس ا ظ دعغانلعقعنعث   بولس ةت بولع عنعث ظعجاب نعث دذظاس
ظةر بولسذن ياآع ظايال بولسذن، هةر قانداق بعر آعشعضة ظذنعث قعلغان ظعشعغا     مةيلع    يةنع .ظعصادعسعدذر

  . رزا بةرضىحعدذاقاراص، مذآاصات ياآع ج
 ر علةر بع ةن ـس رعثالردعن تأرةلض علةر    بع اراؤةر ظئرعشعس اؤابعمغا ب ةممعثالر س علةرنعث ه . س
انالر رةت قعلغ ةنع اهللا تاظاالهعج ا شئرعك آةلتىر ي ذرتعغا آةلضةنلةر؛  غ ان ي ذرتنع تاشالص، ظعم دعغان ي ع

ةنع   دعن هةيدةص حعقعرعلغانالر يذرتلعرع .وشنعالردعن ظايرعلغانالرقدوستالر، قئرعنداشالر، تذغقانالر ؤة    ي
  . مذشرعكالر ظذالرغا ظةزعيةت بئرعص، هةتتا ظذالرنع ظارعسعدعن حعقعص آئتعشكة قعستعغان ظعدع

 دا ث يولذم ىن (مئنع ع ظىح ث دعن ةنع اهللا نع انالر) ي ةت تارتق ةنظةزعي ذالرنعث ظأزلعرعنعث ع ي  ظ
ةق    يذر ذالرنعث ص ايعتع، ظ رعلعش جعن دةص حعقع دعن هةي ان     تلعرع االغعال ظعم ر اهللا تاظ وق بع ئرعكع ي ةت ش

انلعقع دذرظئيتق دع   . ظىحىن داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ان   :  اهللا تاظ ا ظعم ارعثالر اهللا غ ذالر صةرؤةردعض ظ
ةقةت      )1( ظئيتقعنعثالر ظىحىن صةيغةمبةرنع ؤة سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعقاردع        ظذالر مأمعنلةرنع ص

أردع غالعب، مةدهعيعضة اليعق ا ان آ انلعقلعرع ظىحىنال يام ان ظئيتق ا ظعم ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث . هللا غ
  . ))2اهللا هةممة نةرسعنع آأرىص تذرغذحعدذر. صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر

 ؤة مئنعث يولذمدا ظألتىرىلضةنلةرنعث ) يةنع مئنعث يولذمدا ظذرذشقانالر(ظذرذشقا قاتناشقانالر
ةن مةغصعرعتع(ضذناهلعرعنع  ا حعقعرعمةن ) م ؤة رةهمعتعم بعل ة يوقق ةنع اهللا تاظاالنعث يولعدا      ظةلؤةتت  ي

  . ظذرذشذص، ظئتع ؤة ظأزع ظألتىرىلىص آئتعش، شئهعتلةر ظئرعشعدعغان دةرعجعلةرنعث ظةث يذقعرعسعدذر
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا (بعر آعشع  : ة مذنداق رعؤايةت قعلعندع  عدهةدعس ظعمام مذسلعمنعث    ): ص

ةيغةمبعرع ظع   دا سةؤر قعلغان، ساؤا    ! اهللا نعث ص  ظىمعد قعلعص قئحعص آةتمةي   بظةضةر مةن اهللا نعث يولع
ام   عظعلضعر ذرذش قعلس ة ظ ةن هالةتت اال م ،لعض العقلعرعمنع آةحى ئ اهللا تاظ ث خات دذ؟  رعنع وردعؤئتةم . دةص س

» نئمة دئدعث؟  «:  آعشعضة ظذظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع» هةظة«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
دع دع     . دئ ا دئ عنع قايت ةن ضئص ع دئض ذ آعش االم . ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنداق   « :ص عنع ش ةرزدعن باشقعس ق

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة مذمتةهعنة ) 1(
  . ـ ظايةتلةر9ـــ  ـ8رذج سىرة بذ) 2(
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دذ  دذ  (قعلع العقالرنع آةحىرع قا خات ةرزدعن باش ةنع ق ةرزنع آ.ي ئكعن ق دذىحىرة ل ل ظع جعبرع،)مةي
  . دئدع» هئلعال شذنداق خةؤةر قعلدعظةلةيهعسساالم ماثا 

ةن (اهلعرعنع ضذن ا حعقعرعمةن ) مةغصعرعتعم ؤة رةهمعتعم بعل ة يوقق ذالرنع . ظةلؤةتت ة، ظ ظةلؤةتت
ةنع جةننةتلةرنعث ظعحعدة سىت،     »ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعمةن   ي

ذالردعن ظ ةرمةيدعغان س ع ظأزض ةي ؤة رةثض ةل، م تةثلهةس اراب ظأس ل ش ذ خع ارةت، خعلم دذ ظاعرععب . قع
ازذ ـ            تةجةننةت اثالص باقمعغان، بعرسعنعث دعلعغا آئحعصمذ باقمعغان ن  يةنة آأز آأرىص باقمعغان، قذالق ظ

  . نئمةتلةر بار
 اتتذر ) ظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن (بذ عدعن بئرعلضةن مذآاص ةنع اهللا تاظاال   اهللا تةرعص  ي

حىنكع، هئسابسعز    . اصاتنع جعق بئرعشع ظىحىندذر     مذآاصاتنع ظأزعضة نعسبةت بةردع، مذنداق قعلعشع مذآ      
  .  ظاز بةرمةيدذ،بةرضىحع بولغان اهللا بعر نةرسة بةرسة

 ات اهعدا ياخشع مذآاص ةت(اهللا نعث دةرض ةنع جةنن ار) ي ةنع ياخشع ظعش قعلغان آعشعلةر ب  ي
  . ظىحىن اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا مذآاصاتالر بار

 * * * * * * *  
 Ÿω y7 ¯Ρ §äó tƒ Ü== s) s? tÏ%©! $# (#ρã x x. ’ Îû Ï‰≈n= Î6 ø9$# ∩⊇∉∪ Óì≈ tF tΒ ×≅Š Ï= s% ¢Ο èO öΝ ßγ1uρ ù'tΒ ãΜ ¨Ζ yγy_ 4 }§ ø⁄Î/ uρ ßŠ$yγÎRùQ $# 
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شةهةرلةردة آئزعص يىرىشلعرع ) ظابرذي، مةرتعؤة ظعزدةش يىزعسعدعن  مال،-صذل (آاصعرالرنعث 
ظذ . بذ ظازغعنا بةهرعمةن بولذشتذر، آةلضىسعدة ظذالرنعث جايع جةهةننةم بولعدذ. 196سئنع ظالدعمعسذن

ةردعضارعغا تةقؤادارلعق قعلغان آعشعلةر ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص صةرؤ. 197!نئمعدئضةن يامان تأشةك
دذ ى قالع ةردة مةثض ذص، ظذي ةن بول ةردعن بةهرعم دعغان جةننةتل ان . تذرع عدعن بولغ ذ، اهللا تةرعص ب

ات ؤة هىرمةت (اهللا نعث دةرضاهعدعكع نةرسعلةر . آىتىؤئلعشتذر ةنع مذآاص ةر ظىحىن ) ي ياخشع بةندعل
  .198ظارتذقتذر) مةن بولغان باقاسع يوق ظازغعنا راهةتتعنآذففارالر بةهرع(

تعشتعن ظاضاهالندذرذش ؤة ياخشع ئدذنياغا بئرعلعص آةتكةن آعشعلةرضة ظالدعنعص آ
   مذآاصاتنع بايان قعلعش توغرعسعدائرعلعدعغانآعشعلةرضة ب

ظذ نئمعدئضةن يامان . بذ ظازغعنا بةهرعمةن بولذشتذر، آةلضىسعدة ظذالرنعث جايع جةهةننةم بولعدذ
عرالرغا آأز قعرعثنع سالمعغعن، صات              !تأشةك  ازذ ـ نئمةتلةرضة حأآىص آةتكةن ظذ آاص ةنع ن دا بذ   ظا ي رع

وق   ع ي ةرنعث هةممعس دذ      علعنئمةتل ةن خارلعنع ةؤةبع بعل انلعقع س ان يام ذالر قعلغ دذ ؤة ظ ث  . ص آئتع بعزنع
  . ستا ضذمراهلعققا صاتذرذش ظىحىندذرظذالرغا شذ نئمةتلةرنع بئرعشعمعز، ظذالرنع ظاستا ـ ظا

دعكع ظايةت   ع تأؤةن ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةرب دذ  ل اص آئتع ة ظوخش ةتلعرع  : نعث مةنعلعرعض ث ظاي اهللا نع
ذرظان ( ةنع ق رعص    ) ي ةهةرلةردة بئ ذالرنعث ش عدذ، ظ ة قعلعش عرالر مذجادعل ةقةت آاص عدا ص ئلعص -توغرعس آ
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عن  ذص آةتمعض ةغرذر بول ة م ع م)1( )يىرىشلعرعض ةدظ ع، !) ذهةمم ا اهللا «ظئيتقعنك اننع غ يالغ
ا ؤاقعتال   (ظذالر بذ دذنيادعن     .»قذتذاللمايدذ) دوزاخ ظازابعدعن (حاصاليدعغانالر هةقعقةتةن    بةهرعمةن  ) ظازغعن

بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتعدذ، ظاندعن آاصعر بولغانلعقلعرع      ) هئساب بئرعش ظىحىن  (بولعدذ، ظاندعن ظذالر    
ذالرغا ةؤةبعدعن ظ ز س ازابنع تئتعتعمع اتتعق ظ ذالرنع )2(  ق ادعن(ظ ا ) دذني ذددةت(ظازغعن ةن ) م بةهرعم

ازابنع     اتتعق ظ ذالرنع ق دعن ظ ز، ظان قا(قعلعمع ذراليمعز) تئتعش ةد )3( )مةجب ع مذهةمم عرالرنعث !) ظ آاص
عن      ةت بةرض ازراق مأهل ذالرغا ظ دعرعمعغعن، ظ عغا ظال االك بولذش د  (ه ذالرغا قان اي ظ ذزاققا قالم اق ظ

ةن  دعغانلعقعمنع آأرعس ان   )4( قعلع ع قعلغ ز ياخشع ؤةدعن ان (بع ةتنع ؤةدة قعلغ ةنع جةنن ذنع  ) ي ادةم ظ ظ
عدذ،  ذ(تاص دعن       ) ظ ايدعالندذرغان، ظان ز ص ةن بع علةر بعل ايدعلعنعدعغان نةرس دعكع ص ا تعرعكحعلعكع دذني

  . ))5قعيامةت آىنع ظازابقا دذحار بولغان ظادةم بعلةن ظوخشاشمذ
ان       اهللا تا  ايتعش ظورنع بولغان دوزاخنع باي ظاال آاصعرالرنعث دذنيادعكع هالعنع ؤة ظذالرنعث ظاخعرقع ق

ص  يعن مذنقعلع دعن آئ دذداق دبولغان تعدعن : ةي علةر ظاس ان آعش ةقؤادارلعق قعلغ ارعغا ت صةرؤةردعض
 اهللا تةرعصعدعن بذ،. ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةردعن بةهرعمةن بولذص، ظذيةردة مةثضى قالعدذ 

  . بولغان آىتىؤئلعشتذر
ةرعر، ظةب    ع ج ذ رداةدذظعبن ذ ظةنه ةت قعل   رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ نعث مذن أمعن : ع م

اآع)بولسذن( عر بولسذن ي ذنعثغا ظ، آاص ظعشةنمعضةن آعشع اهللا ) مئنعث ضئصعمضة(م ياخشعلعقتذر، ىلأ ظ
ياخشع ) يةنع مذآاصات ؤة هىرمةت(نعث دةرضاهعدعكع نةرسعلةر اهللا : تاظاالنعث بذ ظايةتلعرعنع ظوقذسذن

ىن  ةر ظىح ا راهةتتعن (بةندعل وق ظازغعن ذففارالر بةهرعمةن بولغان باقاسع ي ذر) آ عرالر  ظارتذقت آاص
ة  تعن (ظأزلعرعض ازا بةرمةس عمعزنع  ) ج ةت بئرعش عمعزنع   (مأهل ذزذن قعلعش أمرعنع ظ ةنع ظ عز  ) ي هةرض

ايدعلعق    ىن ص أزلعرع ظىح عمعز      ظ ةت بئرعش ذالرغا مأهل ذن، ظ ذمان قعلمعس ةجعلعنع  ( دةص ض ؤة ظ
عمعز دذر) آئحعكتىرىش ع ظىحىن ذناهعنعث آأصعيعش ذالرنعث ض ةقةت ظ ذالر . ص ة(ظ ذحع ) ظاخعرةتت ار قعلغ خ

   .))6ظازابقا دذحار بولعدذ
 * * * * * * *  

 ¨β Î) uρ ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å6ø9 $#  yϑ s9 ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& öΝä3ø‹ s9Î) !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& öΝ Îκ ö s9Î) tÏè Ï±≈ yz ¬! Ÿω 
tβρã yIô±o„ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# $YΨ yϑ rO ¸ξŠ Ï= s% 3 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝßγ s9 öΝ èδ ã ô_r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/ u‘ 3 χ Î) ©! $# ßìƒÎ |  É>$|¡ Åsø9 $# ∩⊇∪ 

$ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#ρã É9 ô¹ $# (#ρã Î/$|¹ uρ (#θäÜ Î/#u‘ uρ (#θà) ¨? $#uρ ©! $# öΝ ä3¯= yès9 šχθßs Ï= øè? ∩⊄⊃⊃∪  
يةنع (ظةهلع آعتاب ظارعسعدا هةقعقةتةن اهللا غا ظعمان آةلتىرعدعغان، سعلةرضة نازعل بولغان آعتابقا 

ظعشعنعدعغانالر بار؛ ظذالر اهللا ) يةنع تةؤراتقا ؤة ظعنجعلغا(، ظأزلعرعضة نازعل بولغان آعتابقا )قذرظانغا
يةنع ظذالرنعث آعتابلعرعدعكع مذهةممةد (ذ، اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظازغعنا بةدةلضة تئضعشمةيدذ دعن قورقعد

                                                 
  . ـ ظايةت4عر فسىرة غا) 1(
  . ـ ظايةتلةر70 ـــ 69سىرة يذنذس ) 2(
  . ـ ظايةت24سىرة لوقمان ) 3(
  . ـ ظايةت17سىرة تارعق ) 4(
  . ـ ظايةت61سىرة قةسةس ) 5(
  . ـ ظايةت178سىرة ظال ظعمران ) 6(
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ا ظوخشاش، دذنيانعث ظةرزعمةس  ةهكاملعرعنع، راهعبالرغ ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع ؤة شةرعظةت ظ
اهللا هةقعقةتةن . علعدذ، ظذالرغا صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ساؤاب بئر)نةرسعلعرعنع دةص ظأزضةرتعؤةتمةيدذ

دذر  ادة . 199تئز هئساب ظالغذحع ة زعي ثالر، دىشمةنلةرض ا سةؤر قعلع ة يةتكةن ظئغعرحعلعقالرغ سعلةرض
جعهادقا تةييار تذرذثالر، مةقسعتعثالرغا يئتعش ظىحىن اهللا ) حعضرالعرعثالرنع ساقالص(حعداملعق بولذثالر، 

  .200)تحعلعك قعلماثالريةنع ظذنعث ظةمرعضة مذخالعصة(دعن قورقذثالر 
  بةزع ظةهلع آعتابالرنعث ظةهؤالع ؤة ظذالرغا بئرعلعدعغان ظةجعر توغرعسعدا

اال علةرنعث  ،اهللا تاظ ىم آعش ر تىرآ دعن بع ث ظعحع ةهلع آعتابنع ةظ( ظ ة )دعنالااهللا ت  ظأزلعرعض
) انقذرظ (ةن آعتاب   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا حىشىرىلض ،حىشىرىلضةن آعتابالرغا ظعشعنعش بعلةن بعرضة   

ةقعقعي ا ق ذنعدعغانلعقعدعن  ه ا بويس عنعدعغانلعقعدعن ؤة اهللا تاظاالغ تة ظعش داق رةؤعش رعص مذن ةؤةر بئ خ
ةد (اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظازغعنا بةدةلضة تئضعشمةيدذ : ةيدذد دعكع مذهةمم ذالرنعث آعتابلعرع ةنع ظ ي

ةهكاملعرعنع  ا ظوخشاش، دذنيانعث ظةرزعمةس ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع ؤة شةرعظةت ظ ، راهعبالرغ
اآع خرعستعظانالر بولسذن     بذالر  )نةرسعلعرعنع دةص ظأزضةرتعؤةتمةيدذ   بذالر  ،مةيلع يةهذدعيالر بولسذن ي

   .ظةهلع آعتابنعث ياخشعلعرع ؤة ظذالرنعث ظعحعدعن تالالنغانلعرعدذر
ان آةلتىرعدعغان آعشعلةرنعث بولعدعغانلعقع     ظةهلع آعتابالرنعث ظعحعدعن اهللا تاظاالغا ظعم    ،اهللا تاظاال 

ةنع  (نازعل قعلغانالر   ) يةنع ظعنجعل، تةؤرات(قذرظاندعن ظعلضعرع بعز آعتاب    : توغرعسعدا مذنداق دئدع   ي
: ظذالرغا قذرظان تعالؤةت قعلعنغان حاغدا، ظذالر           . قذرظانغا ظعشعنعدذ  ) ناسارا ؤة يةهذدعيالرنعث مأمعنلعرع   

ذرظانغا ظعشةن« ذر. دذقبعز ق ذ صةرؤةردعضارعمعز تةرعصعدعن نازعل بولغان هةقعقةتت بعز . شىبهعسعزآع، ظ
دذق  ذرذن مذسذلمان ظع ةن بذنعثدعن ب دذ» هةقعقةت ان سةؤر . دةي ذالرنعث قعلغ ذالرغا  -ظ ىن ظ اقعتع ظىح  ت

ذالرغا رعزعق قع     ز ظ دذ، بع ظع قعلع انلعقنع دةص ارقعلعق يام ذالر ياخشعلعق ظ دذ، ظ اؤاب بئرعلع وش س لعص ق
دذ    ةرص قعلع ا س علعق يوللعرعغ علةردعن ياخش ةن نةرس لعك   )1( بةرض ابنع تئضعش ان آعت ا قعلغ ز ظات بع

عنعدذ  ذنعثغا ظعش ذالر ظ ة ش ار، ظةن دعغانالر ب تة ظوقذي ةؤمعنعث )2( رةؤعش انعث ق ةنع (مذس ةنع ب ي
راظعلنعث دة ) ظعس علةرنع(ظعحع ةن) آعش ةق بعل اليدعغان، ه ا باش وغرا يولغ ةن ت ةق بعل أآىم ه وغرا ه  ت

ابتعن       )3( قعلعدعغان بعر جاماظة بار    ةنع يةهذدعيالر، ناساراالردعن   (ظذالر بعر خعل ظةمةس، ظةهلع آعت ) ي
ة          ر جاماظ دعغان بع ص تذرع ةجدة قعلع دعغان ؤة س ص تذرع الؤةت قعلع ةتلعرعنع تع ث ظاي رع اهللا نع آئحعلع

ار  علةر ب ةنمةثالر    «)4( آعش اآع ظعش عنعثالر ي ذرظانغا ظعش ذنعثغا    (ق عثالر ظ ع، ظعشعنعش ةيلع، حىنك م
دذ   ئلعص آةلمةي ان ظ ذنعثغا نوقس لعكعثالر ظ ةت، ظعشةنمةس ل  . دئضعن» )آامال ذرظان نازع عزآع، ق شىبهعس

دا   ذرظاننع ظاثلعغان حاغلعرع ةنلةر ق اب بئرعلض ة ) تةسعرلعنعص(بولذشتعن ظعلضعرع آعت ال سةجدعض دةره
اآتذر،  «: ظذالر. بارعدذ دذ »  صةرؤةردعضارعمعزنعث ؤةدعسع حوقذم ظورذنلعنعدذ        صةرؤةردعضارعمعز ص ظذالر  . دةي

دذ    قا يعقعلع ةجدة قعلعش دا س ان هال ا  (يعغلعغ ذالر اهللا غ ةن ظ اثالش بعل ذرظاننع ظ ةزةررذ ) ق ذ ت تئخعم
  . ))5قعلعدذ

                                                 
  .ةتكعحة ـ ظاي54 ــــ 52سىرة قةسةس ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع121ة سىرة بةقةر) 2(
  . ـ ظايةت159سىرة ظةظراف ) 3(
  . ـ ظايةت113سىرة ظال ظعمران ) 4(
  .كعحة ـ ظايةت109 ــــ 107سىرة ظعسرا ) 5(
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ةهلع  االم   ،ظ ع س دذلاله ظعبن ذالر ظاب ئكعن ظ ار، ل ذ ب ان ظئيتقانالرم ابتعن ظعم ذنعثدةك  آعت  ؤة ش
ذدعي علةردذر  يةه ة آعش ان ظازغعن ان ظئيتق دعن ظعم ذدعي (.الرنعث ظالعملعرع دعنعالرنعث ظيةه ان )حع  ظعم

دذ   عمذ بارماي ون آعشعض انع ظ ةمما.ظئيتقانالرنعث س تع، ظ قان ؤة  ظ خعرس ع تاص وغرا يولن دعن ت انالرنعث ظعحع
   .خئلع آأصتذر) يةنع ظعمان ظئيتقانالر(هةقكة بويسذنغانالر 

ة   ذ هةقت اال ب داق  اهللا تاظ دذ مذن ةد (: دةي ع مذهةمم ة   !) ظ رعكالرنعث مأمعنلةرض ذدعيالر ؤة مذش يةه
تلذق   علةرنعث دوس ةن آعش ارا دئض ز ناس ةن، بع ذم بايقايس ةنلعكعنع حوق مةن ظعك اتتعق دىش دعن ق هةممع
دة   اراالرنعث ظعحع ذ، ناس ةن، ب ذم بايقايس ذ حوق ئقعن ظعكةنلعكعنعم دعن ي ة هةممع ة مأمعنلةرض جةهةتت

االر،  انلعقع ؤة   ظألعم بالر بولغ ذل (راهع ةقنع قوب تا ه دعغا) قعلعش ذق قعلماي قلعرع نلعتةآةببذرل
   .))1ظىحىندذر
ظذالرغا صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ساؤاب بئرعلعدذ ةر فجةظ«: هةدعستة مذنداق بايان قعلعنعدذ

دا ظوقذغان   سىرة مةريةمنع هةبةشلةرنعث صادعشاهع نةجاش       رةزعيةلالهذ ظةنهذ    تالعبذظعبنع ظةب  عنعث هوزذرع
دع ذالرنعث       .ظع لعقلعرع ؤة ظ الرنعث باش دعكع صوص ذنعث يئنع ة ظ ةن بعلل ذنعث بعل ةتتع، ظ الص آ اه يعغ  صادعش

  . »)2(ظالعملعرعمذ يعغالص آةتتع، يعغعدعن هةتتا ظذالرنعث ساقاللعرع هأل بولذص آةتتع
تة     ان هةدعس ةت قعلغ لعم رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب ة : ظعم ع ظألض االم  نةجاش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ندة ص

ة  اهابعلعرعغا ي ةؤعرعنع س ةنلعك خ ذنعث ظألض ر قئرعندعشعثالر  : كىزىصتظ علةرنعث هةبةشتعكع بع ةنع (س ي
ذثالر  )  قئرعندعشعثالر يدعنع  ذنعث نامعزعنع ظوق دع، سعلةر ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  دئدع، ظاندعن  ،ظأل  ص
  .»ناماز ظوقذدعجعنازا) ظاتاص(تعزعص ظذنعثغا  ساهابعالرنع سةصكة ، حعقعصكةزلةثلعكىتبعر 

ظةهلع آعتاب ظارعسعدا هةقعقةتةن اهللا غا ظعمان آةلتىرعدعغان دئضةن ظايتعنعث مةنعسع هةققعدة 
ع ظةب هذظعبن ةت قعل  نةجعي ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن دذ، مذجاهع ث   : ع ةهلع آعتابنع ذالر ظ ةنع ظ ي

ذلمانلعرعدذر ع مةنس . مذس ذباد ظعبن دعظ داق دئ ث: ذر مذن ةن اهللا تاظاالنع عدا : م اب ظارعس ةهلع آعت ظ
دعغان  ان آةلتىرع ا ظعم ةن اهللا غ ورعغان     هةقعقةت رعدعن س دة هةسةنبةس ع هةققع ةتنعث مةنعس ةن ظاي  دئض

ةردع     ار بولغان ظةهلع         : ظعدعم، ظذ مذنداق جاؤاب ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آئلعشتعن ظعلضعرعمذ ب ظذالر ص
ابالردذر، االم  آعت ةد ظةلةيهعسس تع ؤة  مذهةمم ذنعثغا ظةضةش ذالر ظ يعن ظ ةندعن آئ ذص آةلض ةيغةمبةر بول ص

المنع تذن ةن  . دععظعس ذنعث بعل ذرذن    ش االمدعن ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنعث ص ذالرغا، ظ اال ظ اهللا تاظ
ا( ث دعنعغ ةنلع) ظأزلعرعنع ىن كظعشةنض ر ع ظىح ةجعر ؤة بع االمظ ةد ظةلةيهعسس ان مذهةمم غا ظعم

  .دئدع ، بعر ظةجعر بةردع يةنةآةلتىرضةنلعكع ظىحىن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  مذسادعن  ذمذسلعم، ظةب ؤة  ظعمام بذخارع   

دذ ىح آعشع «: قعلع دعغان ظ ةجعر بئرعلع ار،قوش ظ دعن بعرسع ب ذالرنعث ظعحع دعن :  ظ اب ظعحع ةهلع آعت ظ
  . »ان آعشعدذرقيتصةيغةمبعرعضة ؤة ماثا ظعمان ظئ

 ةد (اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظازغعنا بةدةلضة تئضعشمةيدذ دعكع مذهةمم ذالرنعث آعتابلعرع ةنع ظ ي
ا ظوخشاش، دذنيانعث ظةرزعمةس  ةهكاملعرعنع، راهعبالرغ ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع ؤة شةرعظةت ظ

 بعلعملةرنع ظذالرنعث ظعحعدعكع بعر   يةنع ظذالر ظأزلعرع بعلعدعغان    )نةرسعلعرعنع دةص ظأزضةرتعؤةتمةيدذ 
                                                 

  . ـ ظايةت82سىرة ماظعدة ) 1(
تان     ) 2( تعم، هةبةشعس ذنجع قئ اهابعالرنع ت االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ة (ب ازعرقع ظعفظوصعيةض رةت ق)ه تانلعقالر    هعج ا هةبةشعس ذ ؤاقعتت ذيرذغان، ب قا ب علعش
دع رخ دا ظع عتعظان دعنع دع    . عس ذتالعب ظع ع ظةب ةر ظعبن لعقع جةظف اهابعالرنعث باش ان س رةت قعلعص بارغ ع هعج ذ قئتعمق ةن  .ب ىز بةرض دا ي ذ حاغ ة ش ذ ؤةق  ب

 .ظعدع
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علةر ي   ةن آعش زعص آةتك ىم ظئ ذرغاندةك يوتىرآ ذرمايدذوش ةص     .ش ةق تةل داق ه ذنع هئحقان ذالر ظ ةلكع، ظ  ب
ةث  اي آ دذقعلم دع    تارقعتع داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ اؤاب : ، ش اهعدا س ارعنعث دةرض ذالرغا صةرؤةردعض ظ

  .ذحعدذراهللا هةقعقةتةن تئز هئساب ظالغ. بئرعلعدذ
  تةييار تذرذشقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا ضرعالرنع ساقالش ظىحىنئاملعق بولذشقا ؤة ححعد
ظعبادةتنعث مذشةققةتلعرعضة ؤة سعلةرضة يةتكةن ظئغعرحعلعقالرغا سةؤر -تاظةت ! ظع مأمعنلةر 
 ا تةييار تذرذثالرجعهادق) حعضرالعرعثالرنع ساقالص(دىشمةنلةرضة زعيادة حعداملعق بولذثالر، ، قعلعثالر

دع  داق دئ اال : هةسةنبةسرع مذن ةراهللا تاظ أزع  نعمأمعنل دعرازع بولظ ثدعن غان ظعسالمع دا  عنع ذالرغا يولع ظ
ا       ةققةت ؤة قعيعنحعلعقالـآةلضةن جاص قا،  ر مذش داملعق بولذش ا حع ذالر غ ةتكىحعلعك  ظ ادعن آ ذ دذني اآع ب ت

دا( انشللعققا ظئرعا خذش)هاياتع اآع زعي ة ـ كةنلعكع، ي ذحرعغانلعقع، خاتعرجةملعكك ة ظ  زةخمةتك
م ة ظعسالمدا مذستةهك  ،سةؤةبعدعن بوشاص آةتمةي ياآع جاصا ـ مذشةققةتلةرضة يولذققانلعقع  ظئرعشكةنلعكع 

ص ةسةل . حعداملعق بولذشقا بذيرذدع     قارشع تئخعمذ    تذرذشقا ؤة ظأزلعرعنعث دعنعنع يذشذرغان دىشمةنلةرضة       
ان قعلدع     دعكعرعع يذق عننعس ظالعملعرعمذ بذ ظايةتنعث مة    ةييار ب     .عدةك باي ةمما ت : لذص تذرذش دئضعنعمعز    و ظ

دعغا  ادةت قعلع ذش نظعب ق بول دا داؤاملع دذ ، ظورذن ةنلعكع بولع ذما،  .  دئض ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن
ةنع   ع ه ةهل ظعبن ةظب ق   ف ؤةس ع آ ةد ظعبن ارلعق رةزع ذ مذهةمم ةييار ب : الرقات ةن   وت ذرذش دئض ذص ت ر  ، ل بع

  . دئدع،مازنعث آةينعدعن يةنة بعر نامازنع ساقالش دئضةنلعك بولعدذنا
ذق  ذ توغرذل ةظع ب لعم ؤة نةس ام مذس ذدعن  ،ظعم ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةيغةمبةر  ظةب ص

االم  دذ    ظةلةيهعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض العقالرنع     «: نعث مذن اال خات ة اهللا تاظ ةن سعلةرض م
دعغان ؤة مةرتععظىحىر ةرنعؤئتع ةؤةر ب   ؤعل تعن خ ر ظعش دعغان بع ذ؟ ع آىتىرع ش  (رةيم ذ ظع ذنعث  ظ ا، س بولس

اش  ذنعثغا ظوخش ا ؤة ش وغذق بولغعنعغ ق ) س ارةتنع ت قعيعنحعلع دا تاه ةن ؤاقتع ئلعش،  ويةتك ذق ظ ل
ة بعر نامازنع ساقالش        تعحمةس ا بذ تةييا  .تذرلةرضة آأص بئرعش ؤة بعر نامازنعث آةينعدعن يةن  !رلعقتذر  مان

ةييار بولذص تذرذش دئضةن    »! مانا بذ تةييارلعقتذر     !تةييارلعقتذرمانا بذ     دىشمةنلةر بعلةن ظذرذشذشقا،    ، ت
ةتلعر اقالعظعسالم دأل مةنلةر ؤة شنعث حئضرالعرعنع س اؤ دىش ا تاج رعص ذنعث ظعسالم رايونلعرعغ ز قعلعص آع

عدعن تئق ذص تذرذولعش ةييار بول قا ت دذ سذش نع بعلدىرع اردئش مذ ب أز قاراش ةن آ ةييار .ض ل ت ذ خع قا لعقب
دى ةن      ىررعغبةتلةن دة آةلض تذر، تأؤةن ايعتع آأص لةر ناه ةن هةدعس ص آةلض ان قعلع اؤابعنع باي ذنعث س ص ؤة ظ

   .بةزعلعرعدذرهةدعسلةر بذالرنعث 
ةظد    ع س ةهل ظعبن ذخارع، س ام ب اظعدع ظعم ذ س ذ ظةنه االمنعث ع رةزعيةلاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  دعن ص

ةييار بولذص تذرذش    جعهادقادا بعر آىنعاهللا تاظاالنعث يول«:  قعلعدذمذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  ا  ، ت  دذني
  .»ؤة ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعدعن ياخشعدذر
المان صارس  لعم، س ام مذس ذظعم ذ ظةنه االمنعثعي رةزعيةلاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق دعن ص  مذن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذرذش قعلععاهللا تاظاالنعث يول« :دئض ة       دا ظ ر آئح ىن بع ةييار ـ ش ظىح دىز ت آىن
 ظةضةر  .»بعدار بولذص ناماز ظوقذغاندعن ياخشعدذر       ) حعسع ئآ( بعر ظاي روزا تذتقاندعن ؤة         ،ذشبولذص تذر 

ذنعث قعل  ا ظ ئهعت بولس ذنعثغا ي ؤة لع ةان ظةمغش ع ظ ان   عتعص تذرئرعزق ةم بولغ ةيتاندعن خاتعرج دذ ؤة ش
  .بولعدذ
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مةن  :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   نعث رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ةيدذزالة ظعبنع ظذب  فظعمام ظةهمةد،   
االمنعث  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعم   ص ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض ث يول«: مذن ا جعهادداعاهللا نع ذص  ق ةييار بول  ت

قا عدعن باش ةن آعش ةللعرع ،ظألض عنعث ظةم ةن آعش ذ ( ظألض انلظأظ ةن هام اص عخاتعر) ض تعن توخت لعنعش
ةمالعق ث يول دذ، ظ عحة ظ       عما اهللا تاظاالنع ةت آىنعض ةلع قعيام عنعث ظةم ةن آعش ذص ظألض ةييار بول اؤذص دا ت

  . »قةبرعنعث صعتنعسعدعن خاتعرجةم بولعدذ آعشع تذرعدذ ؤة ظذ
مةن  : عدذ تعرمعزع، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل          ظعمام  

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دعم ص ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض مةيدعغان ظعكك وظ) دوزاخنعث(« : مذن ع تةض  عت
ار  خعل   ة بعرع   (.اهللا تاظاالدعن قورقذص يعغلعغان آأز    ) بعرع  (،آأز ب حعسع  ئآ(دا ع اهللا تاظاالنعث يول ) يةن
   .» آىزةتحعلعك قعلغان آأز،تذرذص) صوستا

ةيغةمب    ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذخارع، ظةب ام ب داق  ظعم االمنعث مذن ةر ظةلةيهعسس
 تبذ رةخ  (نعث قذلع  تدعنارنعث قذلع، دةرهةمنعث قذلع ؤة يوللذق قارا رةخ  «: عدذدئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل  

 ظةضةر بذ خعل آعشعلةرضة       .)1(هاالك بولذص آةتسذن     ) بةلكع، ظأز ؤاقتعدا بةك قعممةتلعك بولذشع مذمكعن       
ا بئرعلسة، ظذالر اهللا دعن راز    ـمال      دذ   .ع بولعدذ  دذني ظذنعث   (،هاالك بولسذن  .  ظةضةر بئرعلمعسة ظاححعقالي

ا  ع ظايعغعغ ذن لظا) بئش عص آةتس دعن      !معش ذ ظذنعث ة ظ ةت آةلس ر ظةزعي ة بع ذنعثغا آعحعككعن ةر ظ  ظةض
المايدذ    اردةمحعنع تاص ر ي ىن بع ذش ظىح ث    .قذتذل ة ظئتعنع ا هالةتت ذتلعرع تذص ايغان ؤة ص احلعرع صاخص  ح

ث يولنعنع اهللا تاظاالعيىض ذعنع االمالر بولس ىن س دة ظىح ذتقان بةن كةرلةرنعث ! ندا ت ع ظةس ذ آعش ةر ظ ظةض
دا تذرعدذ، ظةضةر ظاخعر      ظالد ظةسكةرنعث    ،)ظذنعثغا رازع بولذص    (ظالدعغا قويذلسا     دا ع دا  ، قويذلسا ع  ظاخعرع

عكع ظعجابةت    تعلعؤالسا، تعل ث ضذناهعنع بعرعنع. رذخسةت بئرعلمةيدذ ظذنعثغا  سا،  عرذخسةت سور ظذ   .تذرعدذ
   .»قعلعنمايدذ

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض لةمنعث مذن ع ظةس د ظعبن ةرعر، زةي ع ج ةر : ظعبن دة، ظأم ظةبذظذبةي
ةظعبنع  ر ق خ ايعتع حوث بع دا ناه النغانلعقعنعوتتابقا رذم ذالردعن قورق،شذننعث توص ذرذ ظ ؤاتقانلعقعنع ذص ت

رعص  ةؤةر بئ ذنعثغا    خ ةر ظ دعن ظأم دذ، ظان ةت يازع االمغا     : خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ ؤة ص ا هةم اهللا تاظاالغ
  اهللا تاظاال ظذ  ،آةلسذن آةلسة  يعنحعلعق  ع بعر مأمعن بةندعضة قانحعلعك ق       ، ظوقذص بولغاندعن آئيعن   تدذرذ

 هةرضعزمذ بعر قعيعنحعلعق ظعككع  . بعر حعقعش يولع ظاتا قعلعص بئرعدذ    ظذ مأمعنضة آئيعن  قعيعنحعلعقتعن  
انلعقتعن ظىس  دذظاس داق د   .تىن آةلمةي دا مذن اال آعتابع عز اهللا تاظ دع شةآس ةر : ئ ع مأمعنل ةت ! ظ  -تاظ

ادة  ة زعي ظعبادةتنعث مذشةققةتلعرعضة ؤة سعلةرضة يةتكةن ظئغعرحعلعقالرغا سةؤر قعلعثالر، دىشمةنلةرض
ئتعش ظىحىن جعهادقا تةييار تذرذثالر، مةقسعتعثالرغا ي) حعضرالعرعثالرنع ساقالص (حعداملعق بولذثالر، 

   .دةص خةت يازدع )يةنع ظذنعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلماثالر(اهللا دعن قورقذثالر 
اآعر  ع ظةس افعز ظعبن ام ه الع”ظعم ة ه ذبارةآنعث تةرجعم ع م دذلاله ظعبن ع “ظاب ةد ظعبن  دا مذهةمم

  : ارةكظابدذلاله ظعبنع مذب: ظعبراهعم ظةبذسةآعنةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
  ظعككع هةرةم قوينعدا تاظةت قعلغان قئرعنداش، 

  . نةرسةن ظعشعثنعبعزضة سالساث ضةر نةزةر حىشع
  باشقعالرنعث نةمدةلسة يئشع بعلةن يىزلعرع، 

                                                 
ةنع  ) 1( ال     ”ي ذالر م انلعقتعن  ـب امراق بولغ ةك ظ ا ب حانل ؤة دذنياغ ىتىن تعرعش انلعقتعن  ص ذنعثغعال قاراتق ذالر( “عقعنع ش دةك  )ظ علةرنعث قذلع ذ نةرس ذددع ظ  خ

 .بولذص قالعدذ
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  . شار قئنع بعلةن تئنعنععمذجاهعدالر يذي
  بةيضعدة، ـ بةزعلةرنعث ظاتلعرع هارسا ظويذن 

  . عنعظاتلعرعمعز هالسعرار بأسكةح دىشمةن سئص
  ظةنبةرنع، ـ ضةر يىرعشةر بةزعلةر صذراص مذشكع 

  .  ظات توزذتقان قذم ـ حئثعبعزضة ضويا ظعصاردذر،
   :ذنداق دةص خةؤةر بةردع صةيغةمبةرمذجاهعدقا م

   .“جةث توصعسع قونغاندعن يعراق دوزاخ ظذحقذنع”
   دةص جاآارلعدع رةببعمعز، “شئهعت ظألىك ظةمةس”

  ! لمةس شئهعت بولغعلعآةلضعن جعهاد قوينعغا ظأ
ازدذردع ا ي تعص بئرعص، ماث تعم. دئضةن شئظعرنع ظئي ةن خوشلعشعص حعق ذنعث بعل دذلاله . مةن ظ ظاب

ث    ذبارك هعجعرعيعنع ع م اآع 170ظعبن ا              177 ي ع ظعيازغ ةزل ظعبن ارقعلعق ف ةن ظ ئظعرنع م ذ ش ع ب  ـ يعل
از بعلةن ظذحرعشعص               . ظةؤةتتع ةردعم     مةن هةرةم مةسحعتعدة فةزل ظعبنع ظعي ظذ خةتنع ظوقذص    . ظذ خةتنع ب

ظاندعن  . قئرعندعشم ظابدذلاله راست ظئيتعصتذ، ماثا سةمعمعي نةسعهةت قعلعصتذ، دئدع         : يعغالص آةتتع ؤة  
ادةم ظوخشعمامسةن؟ دئدع            ظذنداق بولسا    : ظذ . شذنداق، دئدعم   : مةن . ظذ سةن هةدعس توصلعغعلع آةلضةن ظ

ع     دذلالهنعث خئتعن ئنعث ظاب نع س ذ هةدعس اتعر   ب ىن خ ةققعث ظىح ةنلعك ه ا يةتكىزض لعؤالغعن، دةص عماث
  . تأؤةندعكع هةدعسنع سأزلةص بةردع

ة              ؛ت قعلعدذ مةنسذر ظعبنع مذظتةمةر، ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي
ع  ر آعش االمغا(بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع: )ص ث ص ع اهللا نع ا اهللا تاظاالنع!ظ اد  ماث دا جعه ث يولع

ةل ةلةيدعغان ظةم اؤابعغا ظئرعش علةرنعث س ان آعش ع ظأض ـ        قعلغ ادةتتعن بعرن ويغعنعتعصظعب دع، ق .  دئ
تمةي روزا تذتذشقا   ةيآئم) بعر آىنمذ  (سةن هئرعص قالماي ناماز ظوقذشقا ؤة         «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ةن؟   ادعر بوالالمس دع» ق ع  . دئ ذ آعش ةيغة : ظ ث ص ع اهللا تاظاالنع ةك    !مبعرعظ قا ب الرنع قعلعش ذ ظعش ةن ب  م
اجعزلعق قعلعمةن دع،ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئ ذنعث ق«: ص نعم ظ دا بولغان زاومئنعث جئ  نعث اهللا تلع

اد  ا اهللا تاظاالنعث يولعد  ،لعشقا آىحىث يةتسعمذ     ع قعلعمةنكع، ظةضةر شذ ظعشالرنع ق         بعلةن قةسةم  نامع  جعه
ة   علةرنعث دةرعجعسعض ان آعش اؤابعغا (قعلغ ذالرنعث س ث   ) ؤة ظ دنعث ظئتعنع ةن مذجاهع ةن، س يئتةلمةيس

» ةمسةن مدعغانلعقعنع بعلع نذرغذنلعغان ياخشعلعقنعث يئزعل  ، مذجاهعدقاسعمذتذر باغالقتاجعهادنع آأتىص   
  . دئدع
 ذثالر ن قورق ىن اهللا دع تعش ظىح عتعثالرغا يئ ةتحعلعك (مةقس ة مذخالعص ذنعث ظةمرعض ةنع ظ ي
مذشذ . دئضةنلعكتذر، نع سعلةر هةممة ظعشعثالردا ؤة هةر قانداق ظةهؤالدا اهللا دعن قورقذثالر     ية )قعلماثالر

سةن هةر قانداق    : مةزمذندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذظازنع يةمةنضة ظةؤةتكةندة ظذنعثغا مذنداق دئدع     
ا بعر ياخشعلعقنع ظةضةشت   يةردة بولساث اهللا تاظاالدعن قورققعن، بعر ي         ةنع بعر يامانلعق    (رضعن  ىامانلعقق ي

اثقالقعلعص  علع ،س دعن ياخش ذنعث آةينع ن قتعن ظ ع قعلغع انلعقنع ظ . ) بعرن علعق يام ةن . دذعحىرأياخش س
ةآعشعلةر ة قعلغ ياخشع ض ذالرنع ن ؤة عمذظامعل عظ دذرغعن  ياخش ةن ظةخالقالن ةخالق بعل ةتنعث  . »ظ ذ ظاي ب

:  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ذرةزعنعثق ظعبنع جةرعر، مذهةممةد ظعبنع آةظب        مةنعسع هةققعدة    
ةن  ةنع م اال (ي عدة  ) اهللا تاظ اراثالردعكع نةرس علةرنعث ظ ةن س ذثالر، مةنبعل دة  .دعن قورق ئقعن آىن ةنع ( ي ي

   .لذققاندا نعجات تاصقذحعالردعن بولذثالروسعلةر ماثا ي) دةقيامةت آىنع
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  ! هللا تاظاالغا تىضعمةس هةمدذسانالر بولسذنا. عث تةصسعرع تىضعدعنشذنعث بعلةن سىرة ظال ظعمران
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  1.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................آعرعش سأز  

  19...........................................................................................................................................................ؤة ظذ ظعسعمالرنعث مةنعسع توغرعسعداسىرة فاتعهةنعث ظعسعملعرع 
  20.........................................................................................................................................................................................................................................................بذ سىرعدعكع ظايةتلةرنعث سانع

  20.........................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث سأزلعرع ؤة هةرصلعرعنعث سانع توغرعسعدا
  21..............................................................................................................................................................................................................................................سىرة فاتعهةنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  22..................................................................................................................................................................................................................................نامازدا سىرة فاتعهةنع ظوقذش توغرعسعدا
  24...................................................................................................................................................................................شةيتاندعن صاناه تعلةش ؤة ظذنعث هأآىملعرع توغرعسعدا

  26.......................................................................................................................................................................قعراظةت قعلعشتعن بذرذن شةيتاندعن صاناه تعلةش توغرعسعدا
  26......................................................................................................................................................................................................نغاندا شةيتاندعن صاناه تعلةش توغرعسعداظاححعقال

  27..........................................................................................................................................................................................................شةيتاندعن صاناه تعلةشنعث صايدعلعرع توغرعسعدا
  28.....................................................................................................................................................................................................................نعث مةنعسع» رَِّجْيمِ َأُعْوُذ بِاِهللا ِمَن الشَّْيَطاِن ال      «

  28......................................................................................................................................................................................................................شةيتاننعث شةيتان دةص ظاتعلعشع توغرعسعدا
الرَِّجْيُم 29......................................................................................................................................................................................................................................................نعث مةنعسع توغرعسعدا  
  ÉΟó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$#  30......................................................................................................................................................................... سىرة فاتعهة نعث بعرعنحع ظايعتعدذر  

¡ ÉΟóقعراظةت ظاشكارا قعلعنعص ظوقذلغان نامازدا  Î0 «! $# Ç≈uΗ÷q §9$# ÉΟŠÏm §9$# 30..................................... نع ظاشكارا ياآع ظعحعدة ظوقذش توغرعسعدا  

  ÉΟó¡ Î0  «! $# Ç≈uΗ ÷q §9$#  ÉΟŠÏm§9$#  32........................................................................................................................................................................................................ نعث صةزعلعتع توغرعسعدا  
  32.................................................................................................................................................................................................................................... سأزنعث مةنعسع توغرعسعدادئضةن“ اهللا”
 Ç≈uΗ÷q §9$# ÉΟŠÏm §9$# 33................................................................................................................................................................................................................................ نعث مةنعسع توغرعسعدا  

  ß‰ôϑ ysø9$#  ¬!  Éb> u‘  t Ïϑn=≈yèø9$#   35............................................................................................................................................................................................................ع توغرعسعدانعث مةنعس  

 ”ß‰ôϑ ysø9   35......................................دئضةن سأزنعث صةرقع توغرعسعدا“ اهللا غا شىآرع”دئضةن سأز بعلةن ( يةنع اهللا تاظاالغا مةدهعية) “ !¬ #$
  36..........................................................................................................................................................................توغرعسعدا قعلغان سأزلعرع“ مةدهعية”لةص ظالعملعرعنعث سة
 ”ß‰ôϑ ysø9   36.............................................................................................................................................................................................دئضةن سأزنعث صةزعلةتلعرع توغرعسعدا“  !¬ #$

 ß‰ôϑ ysø9 $# ¬!  37.......................هةرصعنعث هةممة مةدهعيعلةرنع ظأز ظعحعضةظالعدعغانلعقع توغرعسعدا( يةنع ظةلعف، الم)“ ظةل” دعكع  

 Éb>u‘ 37......................................................................................................................................................................................................................... دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا  

 tÏϑ n=≈ yè ø9$# 37............................................................................................................................................................................................................ دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا  

 Ç≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠÏm §9$# 38............................................................................................................................................................................................................................................................ توغرعسعدا  
رقعيامةت آىنعنعث ظعضعسعدذ 38................قعيامةت آىنعضعال خاس قعلعشنعث سةؤةبع توغرعسعدا“ ظعضة بولذشنع” دئضةن ظايةتتة  
 ÏΘöθ tƒ È Ïe$! $#  39......................................................................................................................................................................................................دئضةن ظايةتنعث مةنعسع توغرعسعدا  
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  39....................................................................................................................................................................................................اهللا هةقعقعي صادعشاه ؤة صادعشاهالرنعث صادعشاهعدذر
 ÏΘ öθtƒ È Ïe$! $# 40....................................................................................................................................................................................................................................... نعث مةنعسع توغرعسعدا  
(رةببعمعز ) عبادةت قعلعمعز ؤة سةندعنال ياردةم سورايمعز ساثعال ظ!       دئضـةن ظايـةتنعث لذغـةت مةنعسـع ؤة ظعسـتعاله مةنعسـع 

  40...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  42.....................................................كع توغرعسعدااهللا تاظاالغا بولغان مةدهعيعدذر، شذثا ظذنع نامازدا ظوقذشنعث ؤاجعب ظعكةنلع“ فاتعهة”سىرة 

  42...............................................................................................................................................................................سىصعتعنع بعر دةص تونذش توغرعسعدا» ظذلذهعيةت«اهللا نعث 
  42...................................................................................................................................................................................سىصعتعنع بعر دةص تونذش توغرعسعدا“ رذبذبعيةت”اهللا نعث 

  43..............................................دةص ظاتعغانلعقع توغرعسعدا“ بةندةم”اهللا صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ظةث شةرةصلعك ظورذنالردا 
  43........................................................................................................................ندا ظعبادةت قعلعشقا تةؤسعية قعلغانلعقع توغرعسعداظادةم سعقعلعش هئس قعلغا

     بعزنع تـوغرا يولغـا باشـلعغعن         دئضـةن ظايـةتنع اهللا تاظـاالنع مةدهعيعلـةص ؤة سىصـةتلةص بولغانـدعن آئـيعن آةلتىرىشـنعث 
  43.........................................................................................................................................................................................................................................................................................هئكمعتع توغرعسعدا

  44......................................................................................................................................................................................دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا“ توغرا يول”هعدايةت 
  45...........................................................................................................................................................................مأمعننعث توغرا يولدا تذرذص، توغرا يولنع تعلعشع توغرعسعدا

 xÞ ü ÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑyè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹ n= tã Î öxî ÅUθàÒøó yϑø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9 $# 45................................................................................ توغرعسعدا دئضةن ظايةت  
  47............................................................................................................................................................................................زمذنالر توغرعسعداظأز ظعحعضة ظالغان مة“ فاتعهة”سىرة 
 |M ôϑ yè ÷Ρ r&     دةص ظعنظـام قعلعشـنع اهللا تاظاالغـا خـاس قعلعـش،      “ سةن ظعنظام قعلدعث”دئضةن سأزدة Ÿω uρ t Ïj9 !$ Ò9 $#    دئضـةن

  48.......................................................ة قةدةرعيةحعلةرضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعداسأزدة ظازدذرذؤئتعشنع اهللا تاظاال غا خاس قعلماسلعق ؤ
  49.................................................................................................................................................................................دئيعش توغرعسعدا“ ظامعن”ظوقذلذص بولغاندا “ فاتعهة”سىرة 

  51.............................................................................................................................................................................................................................................ع توغرعسعداسىرة بةقةرةنعث صةزعلعت
  53.......................................................................................................................................................................................سىرة بةقةرة ؤة سىرة ظال ظعمراننعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  54..........................................................ق ظعختعالصع يوق ظعكةنلعكع توغرعسعداسىرة بةقةرةنعث مةدعنعدة حىشكةنلعكعدة ظالعمالرنعث هئحقاندا
  55...................................................... دةك ظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعصبة هةرصلعرع توغرعسعدا ق- ن  - حم  -ألم سىرعنعث بئشعدا آةلضةن 

  55.............................................................................................نعث مأجعزعلعك آعتاب ظعكةنلعكعنع بعلدىرعغانلعقع توغرعسعدا“ قذرظان”بذ هةرصلةرنعث 
  56..............................................................................................................................................................................................................قذرظاندا هئحقانداق شةآنعث يوقلذقع توغرعسعدا

  57...................................................................................................................................................................هعدايةتنعث تةقؤادار آعشعلةرضة خاس بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  57.................................................................................................................................................................دئضةن سأزضة بئرعلضةن حىشةنحة توغرعسعدا“ تةقؤادار آعشعلةر”

  58..................................................................................................................................................................................................هعدايةتنعث ظعككع تىرلىك بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  59.................................................................................................................................................................................................................................................................ظئيتعش توغرعسعدا» ظعمان«

  59..............................................................................................................دعغان مةنعلعرع توغرعسعدادئضةن سأزنعث بعلدىرع( غةيعب)“ بعلغةيعب”ظايةتتعكع 
نامازنع ظادا قعلعدذ60.................................................................................................................................................................... دئضةن ظايةتنعث حىشةنحعسع توغرعسعدا  
ش مال ـ مىلكعنع اهللا نعث يولعغا سةرص قعلع61.................................................................................................. دئضةن ظايةتنعث حىشةنحعسع توغرعسعدا  

  62.............................................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا
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  64....................................................................................................................ظعكةنلعكع توغرعسعدا ساظادةتنعث مأمعنلةرنعث نئسعؤعسع -توغرا يول ؤة بةخت 
  67.......................................................................................................................................................................................................دئضةن سأزنعث حىشةنحعسع توغرعسعدا“ مذناصعق”

  67...........................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقلعقنعث باشلعنعشع توغرعسعدا
            آعشعلةر ظارعسعدا اهللا تاظاالغا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشةندذق دئضىحعلةر بار، هةقعقةتتة ظذالر ظعشةنمةيدذ   دئضةن ظايةتنعث 

  68.............................................................................................................................................................................................................................................................................................مةنعسع توغرعسعدا
  70................................................................................................................................................................................................................... سأزنعث مةنعسع توغرعسعدادئضةن» آئسةل«
  72.........................................................................................................................................................................نعث ظأز ظعحعضة ظالغان مةنعلعرع توغرعسعدا» بذزغذنحعلعق«

  73..............................................................................................................................................................................ع توغرعسعدامذناصعقالرنعث بذزغذنحعلعقعنعث خعلمذ خعللعق
  74.....................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث هعيلعسع ؤة ظالدامحعلعقع توغرعسعدا

  75..............................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث هعيلة ـ معكرع ؤة ظذنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا
  77.......................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث معسالع توغرعسعدا

  78...............................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث يةنة بعر معسالع توغرعسعدا
  80......................................................................................................................................................................................................................................................نذر توغرعسعدا آةلضةن ظةسةرلةر

  80........................................................................................................................................................................................مأمعنلةر، آاصعرالر ؤة مذناصعقالرنعث تىرلعرع توغرعسعدا
  81.................................................................................................................................................................................................. بألىنعدعغانلعقع توغرعسعدامذناصعقنعث ظعككع تىرضة

  82..........................................................................................................................................................................................................................................................قةلبلةرنعث تىرلعرع توغرعسعدا
  83.................................................................................................................... توغرعسعدااهللا تاظاالنعث ظعبادةتكة اليعق هةقعقي زات ظعكةنلعكعضة ظعمان ظئيتعش

  84......................................................................................................................صىتىن ظالةمنع ياراتقذحع اهللا نعث بار ؤة بعر ظعكةنلعكعنعث دةلعللعرع توغرعسعدا
  85................................................................................................................................................ةرلعكعنع ظعسصاتالش توغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمب

  85....................................قذرظاننعث ظوخشعشعنع آةلتىرىشنع تةلةص قعلعش ؤة ظذنع آةلتىرىشنعث مىمكعن بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا 
  86.................................................................................................................................................................................................................قذرظاندعكع مأجعزعلةرنعث تىرلعرع توغرعسعدا

  89..........................................................................................قذرظاننعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن ظةث حوث مأجعزة ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  89.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................تاش توغرعسعدا

  90......................................................................................................................................................................................................................دوزاخنعث يارعتعلعص بولذنغانلعقع توغرعسعدا
  90............................................................................................................................................................................تةقؤادار، مأمعن آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا

  91...................................................................................................................................جةننةتنعث مئؤعلعرعنعث بعر ـ بعرعضة ظوخشعشعص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا
  91....................................................................................................................................رعسعداجةننةتتعكع آعشعلةرنعث ظاياللعرعنعث ناهايعتع صاك ظعكةنلعكع توغ

  93....................................................................................................................................................................................................دذنيانع ظوخشعتعص آةلتىرضةن معسالالر توغرعسعدا
  96...............................................................................................................................................................................................................................................................زعيان تارتقذحعالر توغرعسعدا

  98.......................................................................................................................اهللا تاظاالنعث قذدرةتلعك زات ظعكةنلعكعنعث صاآعتلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا
  98...................................................................................................................................................................................................................................................يارعتعشنعث باشلعنعشع توغرعسعدا

  99...........................................................................................................................................................................................زئمعننعث ظاسماندعن بذرذن يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا
  99............................................................................................................................زئمعننعث ظاسمانالر يارعتعلعص بولغاندعن آئيعن آئثةيتعلضةنلعكع توغرعسعدا
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اهللا تاظاالنعث صةرعشتعلةرضة ظادةم ؤة ظذنعث بالعلعرعنع زئمعندا ظـورذن باسـار قعلعـدعغانلعقعنع دئضـةنلعكع ؤة صةرعشـتعلةرنعث            
  100............................................................................................................................................................................................................................................................................................جاؤابع توغرعسعدا

  102.......................................................................................................................دار بةزع مةسعلعلةر توغرعسعداخةلعصة تعكلةشنعث ؤاجعبلعقع ؤة ظذنعثغا ظاالقع
  103.........................................................................................................................................ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث صةرعشتعلةردعن ظىستىن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  106.................................................................................................م بعلةن صةرعشتعلةردعن ظارتذق قعلعنغانلعقع توغرعسعدا ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث بعلع
اهللا تاظاال نعث صةرعشتعلةرنع ظادةم ظةلةيهعسساالمغا سةجدة قعلدذرذش ظارقعلعق  ظـادةم ظةلةيهعسسـاالمنع هأرمةتلعضـةنلعكع        

  107.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  107..............................ظعبلعس ضةرحة صةرعشتة بولمعسعمذ صةرعشتعلةر بعلةن بعرضة ظادةمضة سةجدة قعلعشقا بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا

  107..................................................................................................................................................................دةمضة بولغانلعقع توغرعسعدابويسذنذشنعث اهللا غا، سةجدعنعث ظا
  108......................................................................................................................................................................................................................ظعبلعسنعث تةآةببذرلذق قعلعشع توغرعسعدا

  108................................................................................................................. بولغانلعقع توغرعسعداظادةم ظةلةيهعسساالمنعث يةنة بعر قئتعم هأرمةتكة سازاؤةر
  109......................................................................................هةؤؤا ظانعنعث ظادةم ظةلةيهعسساالم جةننةتكة آعرعشتعن بذرذن يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا

  109..........................................................................................................................................................................................................................االمنع سعناش توغرعسعداظادةم ظةلةيهعسس
  110.....................................................................................................................................................................ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث بويعنعث ظئضعز ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  110.....................................................................................................................................ظازراق تذرغانلعقع توغرعسعداظادةم ظةلةيهعسساالمنعث جةننةتتة آىندىزع 
  110......................................................................................................................................................................................................................شةك ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا

  111................................................................................................................................................................عسعداظادةم ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان تةؤبعسع ؤة دذظاسع توغر
  113........................................................................................................................................................ظعسراظعل ظةؤالدعنع ظعسالمغا آعرعشكة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا

  113.....................................................................................................ع ظعكةنلعكع توغرعسعدادئضةن سأزنعث يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث لةقعم“ ظعسراظعل”
  113......................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث يةهذدعيالرغا بةرضةن نئمةتلعرع توغرعسعدا

  114.................................................................................................................................................................................رعسعدايةهذدعيالرنعث بةرضةن ظةهدعسعنع ظةسلعتعش توغ
  116.......................................................................................................................هةق بعلةن باتعلنع ظارعالشتذرعؤئتعش ؤة ظذنع يوشذرذشتعن توساش توغرعسعدا

  117......................................................................................................................................... ظةيعبلةش توغرعسعداياخشع ظعشنع ظأزع قعلماي باشقعالرنع بذيرذشنع
  119...........................................................................................................................سةؤر قعلعش ؤة ناماز ظوقذش ظارقعلعق اهللا تاظاالدعن ياردةم تعلةش توغرعسعدا

  120.................................................................................ممةتلةردعن ظارتذق قعلغانلعقعنع ظذالرغا ظةسلعتعش توغرعسعداظعسراظعل ظةؤالدعنع باشقا ظى
  121.............................................................................مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعنعث ظعسراظعل ظةؤالدعدعن ظارتذق ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  122.....................................................آاصعرالردعن فعدعية، شاصاظةت قوبذل قعلعنمايدعغانلعقع ؤة ظذالرغا ياردةم بئرعلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا
  124..............ملعرعنع سذغا غةرق قعلغانلعقع توغرعسعداظعسراظعل ظةؤالدعنع صعرظةؤندعن قذتذلدذرغانلعقع، صعرظةؤن ؤة ظذنعث ظادة

  125...............................................................................................................................................................................................................................................ظاشذرا آىنع روزا تذتذش توغرعسعدا
  125.........................................................................................................................................................................................داظعسراظعل ظةؤالدعنعث موزايغا حوقذنغانلعقع توغرعسع

  126.................................................................................................................ظعسراظعل ظةؤالدعنعث تةؤبعسعنعث بعر ـ بعرعنع ظألتىرىش بولغانلعقع توغرعسعدا
ــاالن   ــعلعرعنعث اهللا تاظ ــدعكع ياخش ــذالرنعث ظعحع ــا    ظ ــألتىرىص قايت ــذالرنع ظ ــث ظ ــانلعقع، اهللا تاظاالنع ــةص قعلغ ــنع تةل ع آأرىش

  128.................................................................................................................................................................................................................................................................تعرعلدىرضةنلعكع توغرعسعدا



  
  
  
  
  
  

 

 

 
619                                                                  فاتعهةدعن ــــ سىرة ظال ظعمرانغعحةسىرة 

 مذندةرعجة

w
w

w
.m

unber.org

لعكع توغرعسـعدا ظعسراظعل ظةؤالدعغا بذلذت بعلةن ساية قعلعص بةرضةنلعكع ؤة تةرةنجعبعن بعلةن بأدىنعنع حىشـىرىص بةرضـةن    
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................130  

  131......................باشقا صةيغةمبةرلةرنعث ساهابعلعرعدعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعنعث ظارتذق ظعكةنلعكع توغرعسعدا
 تاظاال بةيتذلمذقةددةسنع يةهذدعيالرغا فةتهع قعلعص بةرضةندعن آئـيعن ظـذالرنعث اهللا تاظاالغـا شـىآىر قعلعشـنعث ظورنعغـا                    اهللا

  132..............................................................................................................................................................................................................................................بذزغذنحعلعق قعلغانلعقع توغرعسعدا
  133.....................................................................................................................................................................................................داظون ظعككع بذالقنعث ظئتعلعص حعقعشع توغرعسع

  134...........................................................................................ظذالرنعث تةرةنجعبعن بعلةن بأدىنعنعث ظورنعغا ظاددع بعر تاماق سورعغانلعقع توغرعسعدا
  134..........................................................................................................................................نعث صىتىلىص آئتعشع توغرعسعدايةهذدعيالرغا خارلعق بعلةن موهتاجلعق

  135.................................................................................................................................................................................................................آعبعرنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  135.......................................................................نعجاتلعقنعث يولع ظعكةنلعكع توغرعسعداظعمان ظئيتعش ؤة ياخشع ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنع قعلعش 

  136.............................................................................................................................................................................................................................................................مأمعننعث سىصعتع توغرعسعدا
  136......................................................................................................................................................................................يةهذدعي دئضةن ظاتالغذنعث آئلعص حعقعشع توغرعسعدا

  136.............................................................................................................................................................................خرعستعظان دئضةن ظاتالغذنعث آئلعص حعقعشع توغرعسعدا
  137..................................................................................................................................................................................................................................................سابعظعالرنعث آعملعكع توغرعسعدا

اهللا تاظاالنعث يةهذدعيالرنعث بئشعغا تذر تئغعنع تعكلةص تذرذص ظذالردعن حعن ؤةدة ظالغانلعقع، لئكعن ظذالرنعث ؤةدعسـعدعن          
  137..........................................................................................................................................................................................................................................................................يئنعؤالغانلعقع توغرعسعدا

ؤذز قعلغانلعقع ظىحىن ؤة ظذالرنع مايمذن ؤة حوشـقعالرنعث سىرعتعضـة ظأزضـةرتعؤةتكةنلعكع       شةنبة آىنعنعث هأرمعتعضة تاجا   
  138..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

ن ظةمةسـلعكع  هازعرقع زاماندعكع مايمذن، حوشقعالر ظأز ؤاقتعدا سـىرعتع ظأزضةرتعلضـةن مايمـذن ؤة حوشـقعالرنعث نةسـلعدع          
  139..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  140...............................................................................................ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر آعشعنعث ظألتىرىلضةنلعكع ؤة آالعنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
سوراص ظأزلعرعضة ظعشنع قعيعنالشتذرذص قويغعنع ظىحىن اهللا تاظاالنعثمذ ظذالرغا ظعشنع قعينالشـتذرذص          ظذالرنعث سوظالنع آأص    
  141..................................................................................................................................................................................................................................................................................قويغانلعقع توغرعسعدا

  143.............................................................................................................................................................ظألتىرىلضةن آعشعنع تعرعلدىرىش ؤة قاتعلنع تئصعش توغرعسعدا
  144...............................................................................................................................................................يةهذدعيالرنعث دعللعرعنعث قاتتعقلعشعص آةتكةنلعكع توغرعسعدا
  145..................................................................................................................................................................جانسعزالردعمذ مةلذم دةرعجعدة ظعقتعدارنعث بارلعقع توغرعسعدا

  148.................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعكع يةهذدعيالرنعث ظعمان ظئيتعشعدعن ظىمعد ظىزىلضةنلعكع توغرعسعدا
  148....ث صةيغةمبةرلعكعنع بعلعص تذرذص ظذنعثغا ظعمان آةلتىرمعضةنلعكع توغرعسعدايةهذدعيالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع

  150...............................................................................................................................................................................ساؤاتسعز دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا{ ظةلظذممع}
  150.....................................................................................اهللا تاظاالنعث ظايعتعنع ظأزضةرتعؤةتكةن يةهذدعيالرنعث قاتتعق ظازابلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا
  151.......................................................................................يةهذدعيالرنعث دوزاختا بعر نةححة آىنال تذرعمعز دةص خام خعيال قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  153...................................................................................................................................................آعحعك ضذناهالر آأصةيسة هاالآةتكة ظئلعص بارعدعغانلعقع توغرعسعدا
  154.......................................................................................................................................................................................................ظسعراظعل ظةؤالدعنعث بةرضةن ؤةدعسع توغرعسعدا
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  156.............................................................................................................................................ؤةدةنامعنعث مةزمذنلعرع ؤة يةهذدعيالرنعث ظذنع بذزغانلعقع توغرعسعدا
  159................................................................................................يةهذدعيالرنعث تةآةببذرلذق قعلعص، صةيغةمبةرلةرنع يالغانغا حعقارغانلعقع توغرعسعدا

  160...........................................................................................................................................يةهذدعيالرنعث داظعم صةيغةمبةرلةرنع ظألتىرىشكة ظذرذنذشع توغرعسعدا
آئلعشعنع آىتعشع ؤة ظـذ صـةيغةمبةر بولـذص آةلسـة، ظـذنعثغا             يةهذدعيالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر بولذص      

  161..................................................................................................................................................................................................................................................................ظعشةنمعضةنلعكع توغرعسعدا
  164...........................................................................................................يةهذدعيالرنعث هةقعقةتنع ظعنكار قعلعص تذرذص ظعماننع دةؤا قعلغانلعقع توغرعسعدا

اهللا تاظاال يةهـذدعيالرنعث ظىستعضـة تـذر تئغعنـع آـأتىرىص تـذرذص ؤةدة ظالغـانلعقع ظانـدعن ظـذالرنعث ظاسـعيلعق قعلغـانلعقع                       
  165.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  166..............................................................................................................................................................لعشعشقا حاقعرعش توغرعسعدايةهذدعيالرنع لةنةت بعلةن دذظا قع
  168.......................................................................................................................يةهذدعيالرنعث ظذزذن ظأمىر آأرىشكة بةآمذ هئرعسمةن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  169................................................................................................................................لةيهعسساالمغا بولغان ظأحمةنلعكع توغرعسعدايةهذدعيالرنعث جعبرعظعل ظة
  170.........................................................................صةرعشتعلةرنعث ظارعلعقعنعمذ صةيغةمبةرلةرنعث ظارعلعقعنع ظايرعغاندةك ظايرعغانلعقع توغرعسعدا

  172........................................................................................................................................مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث ظاالمةتلعرع توغرعسعدا
  173........................................................................................................ؤةدعلةرضة خعالصلعق قعلعش يةهذدعيالرنعث بعردعن بعر ظادعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  173........................................................................................................يةهذدعيالرنعث اهللا تاظاالنعث آعتابعنع تاشلعؤئتعص سئهعرضة يىزلةنضةنلعكع توغرعسعدا
  174...................................................................................................داسئهعرنعث سذلةيمان ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعن بذرذن بار ظعكةنلعكع توغرعسع

  175........................................................................................................................................................................هارذت ؤة مارذتنعث قعسسعسع ؤة ظعككع صةرعشتة توغرعسعدا
  175..........................................................................................................................................................سئهعرنع ظأضعنعش آذصذرلذقنعث قاتارعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  176............................................................... خوتذننع بعر ـ بعرعدعن ظايرعؤئتعدعغان سئهعرنعث بار ظعكةنلعكع توغرعسعدا-سئهعرنعث ظعحعدة ظةر 
  177........................................................................................................................ةممعدعن ظىستىن تذرعدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث ظورذنالشتذرذشعنعث ه
  178.................................................................................................................................................................................................................................................سأز قعلعشتعكع ظةدةب توغرعسعدا

  179........................................................................................عق يامان آأرعدعغانلعقع توغرعسعداآاصعرالرنعث ؤة ظةهلع آعتابالرنعث مذسذلمانالرنع قاتت
  179..............................................................................................................................................................................................................................................نةسخ ؤة ظذنعث مةنعسع توغرعسعدا

دةص قعلغان دةؤاسعغا رةددعية بئرعش “ قعلعش مذمكعن ظةمةسظذنداق ”ظةمةلدعن قالدذرذشنعث دذرذسلعقع ؤة يةهذدعيالرنعث 
  180..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  182...........................................................................................................................................................................................آأص سوظال سوراشنعث ياخشع ظةمةسلعكع توغرعسعدا
  184...........................................................................................................................................................................................نعث يولعدا مئثعشتعن توسذش توغرعسعداظةهلع آعتاب

  186.........................................................................................................................................................................................ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا
  187................................................................................................................................................................................................................عسعداظةهلع آعتابنعث قعلغان ظارزذلعرع توغر

  189............................................................يةهذدعي ؤة خرعستعظانالرنعث آذصذرلذق ؤة جاهعللعقعدعن ظأزظارا ظعختعالصلعشعص قئلعشع توغرعسعدا
  191.........................................................................................................ظذنع بذزذؤئتعشكة ظذرذنغان آعشعنعث ضذناهع توغرعسعدامةسحعتلةردعن توسقان ؤة 

  192................................................................................................................ظعسالمنعث غةلعبة قازعنعدعغانلعقعغا ظالدعن بئرعلضةن خذش بئشارةت توغرعسعدا
  193...............................................................................................................................................................................................................نامازدا قعبلة تةرةصكة يىز آةلتىرىش توغرعسعدا
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  195.....................................................................مةدعنعدعكع آعشعلةرنعث قعبلعسعنعث شةرق بعلةن غةربنعث ظارعلعقعدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  195.............................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بالعسع بار دئضةنلةرضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  196........................................................................................................................................................................بارلعق مةؤجذداتنعث اهللا تاظاالغا بويسذنعدعغانلعقع توغرعسعدا
  197.....................................................................................................................................................................................دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا» بةدعيظ«ظايةتتعكع 

  200..............................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تةؤراتتعكع سىصةتلعرع توغرعسعدا
  201......................................................................................................................................................................هةقعقعي رةؤعشتة ظوقذش دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا

اهللا تاظاالنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظةهؤالعنع زعكعر قعلغانلعقع ؤة ظذنع آعشعلةرضة ظعمام قعلغانلعقع توغرعسعدا 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................204  

  205.................................................................................................................................................................اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنع سعنعغان ظعشالر توغرعسعدا
  206.............................................................................................نلعقع توغرعسعدازالعمالرنعث يةنع آاصعرالرنعث اهللا تاظاالنعث ظةهدعسعضة ظئرعشةلمةيدعغا

  208..............................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظأيع يةنع آةبعنعث ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا
  209.........................................................................................................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث تذرغان ظورنع توغرعسعدا

  211.......................................................................................................................................................................................................................آةبعنع صاك تذتذشقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا
  212.................................................................................................مةآكعدة بعرنةرسعنع ظألتىرىش ياآع دةرةخلةرنع سذندذرذشنعث هاراملعقع توغرعسعدا

  214.........ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث اهللا دعن مةآكعضة خاتعرجةملعك ؤة رعزعق ظاتا قعلعشعنع تعلةص قعلغان دذظاسع توغرعسعدا
  215.................................بعنع سئلعشع ؤة شذ ظعشنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا مةقبذل بولذشعنع تعلعضةنلعكع توغرعسعداظعبراهعمنعث آة

ةر بولذشعدعن قذرةيشنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن ظذزذن زامانالر ظأتىص ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمب   
  219..............................................................................................................................................................................بةش يعل ظعلضعرع آةبعنع يئثعالص سالغانلعقع توغرعسعدا

قارا تاشنع ظورنعغا قذيذشـتا بولغـان تـاالش ـ تـارتعش ؤة صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالمنعث ظـذالرنعث ظارعسـعدا ظادعـل هـأآىم            
  221.................................................................................................................................................................................................................................................................................رعسعداقعلغانلعقع توغ

  222.......................................................................................................ظعبنع زذبةيرعنعث آةبعنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم خالعغاندةك سئلعشع توغرعسعدا
  224...............................................................................................................................عث آةبعنع بذزذؤئتعشع توغرعسعداقعيامةت آىنع يئقعنالشقاندا هةبةشعيلعكن

  225.....................................................................................................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان دذظاسع توغرعسعدا
  225.................................................................................................................................................................................................................................................................هةج قاظعدعلعرع توغرعسعدا

  226......................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعشكة قعلغان دذظاسع توغرعسعدا
  227................................................................................................................................................................................ةنعسع توغرعسعدادئضةن سأزنعث م» آعتاب ؤة هئكمةت«

  228..........................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دعنعدعن ظةخمةقلةردعن باشقعسعنعث يىز ظأرىمةيدعغانلعقع توغرعسعدا
  230............................................................................... تاظاالنع بعر دةص بعلعش ظةقعدعسعدة حعث تذرذشنعث الزعملعقع توغرعسعداتاآع ظألضىحة اهللا

  231...........................................................................................يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث جان ظىزىش ظالدعدا بالعلعرعدعن ظالغان ظةهدعسع توغرعسعدا 
مذسذلمانالرنعث بعر صـةيغةمبةر بعلـةن يةنـة بعـر صـةيغةمبةرنعث ظـارعلعقعنع ظايرعؤةتمـةي اهللا تاظـاال حىشىرضـةن نةرسـعنعث                       

  233...............................................................................................................................................................................................................................هةممعسعضة ظعشعنعدعغانلعقع توغرعسعدا
  238...........................................................................................................................................................................................................................................ةرتعلعشع توغرعسعداقعبلعنعث ظأزض

  240....................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعنعث ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا



  
  
  
  
  
  

 

 

 
622                                                                  فاتعهةدعن ــــ سىرة ظال ظعمرانغعحةسىرة 

 مذندةرعجة

w
w

w
.m

unber.org

  242......................................................................................................................................................................................................داقعبلعنعث ظأزضةرتعلعشعنعث هئكمعتع توغرعسع
  244.......................................................................................قذرظاندا تذنجع بولذص ظأزضةرضةن هأآىم قعبلعنعث ظأزضةرتعلعشع هةققعدعكع هأآىمدذر

  244...................................................................................................................................................................................................عصعمذ؟قعبلة آةبعنعث ظأزعمذ ياآع ظذنعث بعر تةر
  244.................................................................................................................................قعبلعنعث ظأزضةرتعلعدعغانلعقعنع يةهذدعيالرنعث بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  245..........................................................................................................................................................................توغرعسعدايةهذدعيالرنعث جاهعللعق قعلعشع ؤة تئنعؤئلعشع 
  246.................................................................يةهذدعيالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع بعلعدعغانلعقع ؤة هةقعقةتنع يوشذرغانلعقع توغرعسعدا

  247.........................................................................................................................................................................................لعنعث بعر بولغانلعقع توغرعسعداهةر بعر ظىممةتكة قعب
  248........................................................قعبلعنعث ظأزضةرتعلضةنلعكع هةققعدعكع سأزنعث ظىح قئتعم تةآرارالنغانلعقعنعث سةؤةبع توغرعسعدا

  249...............................................................................................................................................................................................................قعبلعنعث ظأزضعرعشعنعث هئكمعتع توغرعسعدا
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر بولذص آةلضةنلعكعنعث اهللا تاظاالغا شـىآرع ظئيتعشـنع ؤاجعـب قعلعـدعغان آاتتـا بعـر                   

  250..............................................................................................................................................................................................................................................................نئمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  251..............................................................................................................................................................................................سةؤر قعلعش ؤة ناماز ظوقذشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  252...........................................................................................................................................................................................................................شئهعتالرنعث هايات ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  253................................................................................................................................................مأمعن سعناققا دذح آئلعص سةؤر قعلعش ظارقعلعق ساؤابقا ظئرعشعدذ

 دةرضــاهعغا ، حوقـذم اهللا نعـث  (يـةنع اهللا نعــث بةنـدعلعرعمعز  )بعـز ظةلؤةتتــة اهللا نعـث ظعضـعدارحعلعقعدعمعز    مذسـعبةت يةتكةنـدة   
  254............................................................................................................................................................................................................................ دئيعشنعث صةزعلعتع توغرعسعداقايتعمعز

  255...............................................................................سةفا ؤة مةرؤة تئغعنعث ظارعلعقعدا تاؤاص قعلسا ضذناه يوق دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا
  256...............................................................................سةفا ؤة مةرؤعنعث ظارعلعقعدا سةظيع قعلعشنعث هأآمع ؤة ظذنعث آئلعص حعقعشع توغرعسعدا

  258............................................................................................دعنغا مذناسعؤةتلعك هأآىملةرنع يذشذرغانالرغا داظعم لةنةت ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدا
  259...............................................................................................................................................................................................آاصعرالرغا لةنةت ظئيتعشنعث دذرذسلذقع توغرعسعدا

  260..................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بعرلعكعنع ظوقتذرعدعغان صاآعتالر توغرعسعدا
مذشرعكالرنعث دذنيا ـ ظاخعرةتتعكع ظةهؤاللعرع ؤة قعيامةت آىنع ظةضةشتىرضىحعلةرنعث ظأزلعرعنعث ظةضةشكىحعلعرعدعن ظادا  

  262......................................................................................................................................................................................................................................................ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  265......................................................................................ل نةرسعنع يئيعشكة بذيرذش ؤة شةيتاننعث يوللعرعغا ظةضعشعشتعن توسذش توغرعسعداهاال

  267.....................................................................................................................................................................ظاتا ـ بوؤعسعنعث يوللعرعغا ظةضةشكىحع مذشرعكالر توغرعسعدا
  267.......................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث هايؤانغا ظوخشاش ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  268...............................................................صاآعزة هاالل نةرسعلةرنع يئيعشكة بذيرذش ؤة هارام قعلعنغان نةرسعلةرنع بايان قعلعش توغرعسعدا
  270................................................................ظوزذقلذقع تىضةص قعيلعنعص قالغان آعشع ظىحىن هارام نةرسعنع يئيعشنعث دذرذسلعقع توغرعسعدا

  271.........................................................................ةنلعكع توغرعسعدايةهذدعيالرنعث اهللا تاظاال حىشىرضةن نةرسعنع يذشذرغانلعقع ظىحىن ظةيعبلةنض
  274.........................................................................................................................................................................................................................................................بارلعق ياخشعلعقالر توغرعسعدا

  277.............................................يان قعلعش توغرعسعداظادةم ظألتىرضةن قاتعلدعن قعساس ظئلعشقا بذيرذش ؤة قعساستا بولغان صايدعنع با
  279...................................................................................................................................................................................................قعساسنعث صايدعسع ؤة ظذنعث هئكمعتع توغرعسعدا
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رذغانلعقع ظاندعن ظذنع معراسخورالرنعث هةققعـدعكع ظايـةت بعلـةن    ظاتا ـ ظانعغا ؤة ظذرذق ـ تذغقانالرغا ؤةسعيةت قعلعشقا بذي  
  280..........................................................................................................................................................................................................................................ظةمةلدعن قالدذرغانلعقع توغرعسعدا

  281.............................................................................معراس تةضمةيدعغان ظذرذق ـ تذغقانلعرع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعشنعث درذرذسلعقع توغرعسعدا
  281....................................................................................................................................................................................................................................ؤةسعيةتنعث نورمال بولذشع توغرعسعدا

  282..............................................................................................................................................................................ؤةسعيةت قعلغاندا ظادعللعق قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  283.......................................................................................................................................................................................................................................................روزا تذتذشقا بذيرذش توغرعسعدا

  284..........................................................................ظاجعز ؤة ياشانغان آعشعلةر روزا تذتماي ظذنعث ظورنعغا فعدعية بةرسة بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  285.......................................................................................................................................رامعزان ظئيعنعث صةزعلعتع ؤة ظذ ظايدا قذرظاننعث حىشكةنلعكع توغرعسعدا

  286........................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  286.............................................................................................................................................................................معزان ظئيعنعث روزعسعنع تذتذشنعث صةرزلعكع توغرعسعدارا

  286.....................................................................................................................................................................سةصةر ظىستعدعكع روزعغا مذناسعؤةتلعك مةسعلعلةر توغرعسعدا
  288..........................................................................................................................................................................................................................ظاسانالشتذرذش توغرعسعداتةسلةشتىرمةي 

  288.................................................................................................................................................................................ظعبادةتنعث ظاخعرعدا اهللا تاظاالنع زعكرع قعلعش توغرعسعدا
  289..................................................................................................................................................................يدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث بةندعسعنعث دذظاسعنع ظاثال

  290...........................................................................................قعلغان دذظانعث قوبذل بولعدعغانلعقع ؤة ظذنعث بعكار بولذص آةتمةيدعغانلعقع توغرعسعدا
  290...................................................................................................................................................ابةت قعلعنعدعغان ظىح تىرلىك آعشع توغرعسعداقعلغان دذظاسع ظعج

  291.....................................................رامعزان ظئينعث آئحعلعرعدة يةص ـ ظعحعش ؤة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  292..............................................................................................................................................................................................................................سوهذرلذقنعث ظاخعرقع ؤاقتع توغرعسعدا

  293............................................................................................................................................................................................سوهذرلذقنعث ظةؤزةللعكع ؤة ظذنعث ؤاقتع توغرعسعدا
  294........................................................ث ظاتقذزذص قالغان آعشعنعث روزا تذتذشعنعث دذرذس بولعدعغانلعقع توغرعسعداجذنذبلذق هالعتعدة تا

  295.................................................................................................آىننعث آعرعص آئتعشع بعلةن روزعنعث تىضةص ظعصتارنعث باشلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا
  295................................................................................................................................................................................................................روزعنع ظذالص تذتذشتعن حةآلةش توغرعسعدا

  296..............................................................................................................................................................................................................................................ظئتعكاصنعث هأآىملعرع توغرعسعدا
  298..........................................................................................................................................................................................................................................ع توغرعسعداصارعخورلذقنعث هاراملعق

  298...............................................................................................................قازعنعث هأآمعنعث هااللنع هارام ؤة هارامنع هاالل قعاللمايدعغانلعقع توغرعسعدا
  299........................................................................................................................................................................................................توغرعسعدايئثع حعققان ظاي هةققعدعكع سوظال 

  300.....................................................................................................................................................................................ياخشعلعقنعث تةقؤالعق بعلةن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  301...................................................................................................رىش توغرعسعداظذرذش ظاحقانغا قارشع ظذرذش قعلعش ؤة ظذنع آأرضةن يةردة ظألتى

ظذرذشتا آعشعلةرنعث جةسةتلعرعنعث ظةزالعرعنع آئسعش ؤة غةنعمةتلةرضة خعيانةت قعلعشتةك ظعشالرنع توسذش توغرعسـعدا            
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................301  

  302...................................................................................................................اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىش ظذرذش قوزغعغاندعن يامان ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  302............................................................................هةرةمدة ظذرذش قعلعشنعث هاراملعقع ؤة تاجاؤذزحعدعن قوغدعنعشنعث دذرذسلعقع توغرعسعدا

  303................................اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشنعث دذنيانع قاصالص آةتمةسلعكع ظىحىن ظذرذش قعلعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا
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  306............................................عسا ظذرذش قعلعشنعث هاراملعقع توغرعسعداظذرذش قعلعش حةآلةنضةن ظايالردا دىشمةن ظذرذشنع باشلعم
  307................................................................................................................................................................اهللا نعث يولعدا مال ـ مىلكعنع سةرص قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  309...................................................................................................................................................ظالعيةتلعرعنع تولذق ظادا قعلعش توغرعسعداهةج بعلةن ظأمرعنعث صا
  310...........................................................هةجضة ياآع ظأمرعضة ظئهرام باغلعغان آعشع يولدا توسذلذص قالغاندا قانداق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  312......................................................ظئهرامنعث ظعحعدة تذرذص حئحعنع حىشىرىؤةتكةن آعشعضة فعدعيةنعث ؤاجعب بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  313.................................................................................................................................................................................................................هةجدة بةهرعمةن بولذشنعث بايانع توغرعسعدا

  314..........................بةهرعمةن بولغان آعشع قذربانلعق قعلعش ظىحىن حارؤا ـ مال تاصالمعسا ظون آىن روزا تذتعدعغانلعقع توغرعسعدا
  316....................................................................واللمايدعغانلعقع توغرعسعدامةآكعلعك آعشعلةرنعث ظأمرة بعلةن هةجنعث ظارعلعقعدا بةهرعمةن ب

  316.........................................................................................................................................................................................................................هةجضة ظئهرام باغالشنعث ؤاقتع توغرعسعدا
  317................................................................................................................................................................................................................................................................هةجنعث ظايلعرع توغرعسعدا

  317......................................................................................................................................هةج مةزضعلعدة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن توسقانلعقع توغرعسعدا
  318........................................................................................................................................................................هةجدة اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلعشتعن توسقانلعق توغرعسعدا

  318.............................................................................................................................................................................................هةج مةزضعلعدة جئدةل ـ ماجرا قعلماسلعق توغرعسعدا
  319..........................................................هةجدة ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش ؤة هةج سةصعرعدة ظوزذقلذق ظئلعؤئلعش توغرعسعدا

  319.........................................................................................................................................................................................................................ظاخعرةت سةصعرعنعث ظوزذقلعقع توغرعسعدا
  320..............................................................................................................................................................................................................................................هةجدة تعجارةت قعلعش توغرعسعدا

  321.................................................................................................................................................................................................................................................................ظةرةفاتتا تذرذش توغرعسعدا
  322.......................................................................................................................................................................................ظةرةفات ؤة مذزدةلعفةدعن قايتعشنعث ؤاقتع توغرعسعدا

  322......................................................................................................................................................................................................................................................................مةشظةرعلهةرةم توغرعسعدا
  323.......................................................ظعسالم دعنع آئلعشتعن بذرذن ظةرةفاتتا تذرمعغان آعشعلةرنع ظةرةفاتقا حعقعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  324..........................................................................................................غا ظاظعت بةزع دذظاالر توغرعسعداضذناهالرنعث آةحىرىم بولذشعنع تعلةش ؤة شذنعث
  325........................................آأص زعكعر قعلعش ؤة هةج قعلعص بولغاندعن آئيعن دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ياخشعلعقعنع تعلةش توغرعسعدا

  327...............................................................................................................................................................................................هئيت آىنلعرعدة اهللا تاظاالنع زعكعر قعلعش توغرعسعدا
  328.......................................................................................................................................................................................................................................................................هئيت آىنلعرع توغرعسعدا

  329..................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا
  331..................................................................................................................................................................................مذناصعقنعث نةسعهةتنع قوبذل قعلمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  331...................................................عكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع هةممعدعن ظارتذق بعلعش هةقعقعي مأمعننعث سىصعتعدعن ظ
  332...........................................................................ظعسالمنع قوبذل قعلغاندا هةممة هأآىملعرعنع تولذق قوبذل قعلعش الزعم ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  334...........................................................................................................................................................آئحعكتىرمةسلعككة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعداظعمان ظئيتعشنع 
  335..........................................................................................اهللا تاظاالنعث نئمعتعنع ظأزضةرتعش ؤة مأمعنلةرنع مةسخعرة قعلعشنعث جازاسع توغرعسعدا
  337..........................................................................................بعلعدعغان نةرسة ظىستعدة ظعختعالصلعشعشنعث ظازغذنلذقنعث صاآعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  339.............................................................................................اهللا نعث ياردعمعضة ؤة جةننةتكة قاتتعق سعنالغاندعن آئيعن ظئرعشعدعغانلعقع توغرعسعدا

  341.......................................................................................................................................................................................................سةدعقعنعث آعملةرضة بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
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  341....................................................................................................................................................................................................................جعهاد قعلعشنعث صةرز ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  343............................................خورمازارلعققا ظةؤةتعلضةن بعر قوشذننعث ؤة ظذرذشذش حةآلةنضةن ظايدا ظذرذشعشنعث هأآمع توغرعسعدا

  347.....................................................................................................................................................................................هاراقنعث تةدرعجعي هالدا هارام قعلعنغانلعقع توغرعسعدا
  348..................................................................................................................................................................مال ـ مىلىآنعث ظارتذقعنع سةدعقة قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  349............................................................................................................................................................................................................................يئتعمالرنعث ماللعرعنع تىزةش توغرعسعدا
  351..........................................................................................................................................................................................مذشرعكالر بعلةن نعكاهلعنعشنعث هاراملعقع توغرعسعدا

  353........................................................................................................................................................ظايالالر هةيزدار ؤاقتعدا ظذالر بعلةن بعر يةردة بولماسلعق توغرعسعدا
  355..............................................................................................................................................ظارقا تةرةصكة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث هاراملعقع توغرعسعدا

  355................................... دئضةن ظايعتعنعث حىشىش سةؤةبع توغرعسعداظئكعنزارلعقتذر( خذددع)ظاياللعرعثالر سعلةر ظىحىن اهللا نعث 
  358...........................................................................................................................ياخشع ظعشالرنع قعلماسلعق ظىحىن قةسةم ظعحعشتعن توسقانلعق توغرعسعدا

  359................................................................................................................................................................................................................................مةقسةتسعز قعلعنغان قةسةم توغرعسعدا
  361..........................................................................................................ظايالعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعق ظىحىن قةسةم ظعحعش ؤة ظذنعث هأآمع توغرعسعدا

  363..................................................................................................................................................................................................................تاالق قعلعنغان ظايالنعث ظعددعتع توغرعسعدا
  363.........................................................................................................................هةيز ؤة صاآعزلعنعشتا ظايالالرنعث سأزعنعث قوبذل قعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

  363.......................................................سعداظايالعنع ظىح تاالق قعلمعغان آعشعنعث ظذ ظايالع بعلةن يارعشعؤئلعشقا هةقلعق ظعكةنلعكع توغرع
  363....................................................................................................................................................................................................................ظةر ـ ظايالنعث هةق ـ هوقذقلعرع توغرعسعدا

  364..........................................................................................................................................................................................................................................ظةرلةرنعث ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا
  365.......................تاالقنعث ظىحكة قعسقارتعلغانلعقع ؤة قايتا يانغعلع بولعدعغان ؤة يانغعلع بولمايدعغان تاالقنعث بايانع توغرعسعدا

  366........................................................................................................................................... توغرعسعدابةرضةن تويلذقنع قايتذرعؤئلعشنعث دذرذس بولمايدعغانلعقع
  367..........................................بةرضةن تويلذقعنع قايتذرذص بئرعش شةرتع بعلةن ظايرعلعص آئتعش ؤة تويلعقعنع قايتذرذؤئلعش توغرعسعدا

  368..........................................................................................................................................رذص بئرعص خئتعنع ظالغان ظايالنعث ظعددعتع توغرعسعداتويلذقنع قايتذ
  368..................................................................................................................................اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعدعن حعقعص آئتعشنعث زذلذم ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  368......................................................................................................................................................................................................راقال ظىح تاالق قعلعشنعث هاراملعقع توغرعسعدابع
  368.....................................................................................................ظىحعنحع تاالقتعن آئيعن ظايالع بعلةن يارعشعشنعث دذرذس ظةمةسلعكع توغرعسعدا

شقا بعر آعشعنعث ظايالعغا يول حعقعرعص بئرعش ظىحـىن ظـذنع ؤاقعتلعـق ظالغـان آعشعضـة ؤة ظايالعغـا يـول تئصـش ظىحـىن                 با
  369...........................................................................................................ظايالعنع باشقا بعر آعشعضة ظئلعص بةرضةن آعشعضة لةنةت بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  370..........................................................ق قعلعنغان ظايالنعث ظأزعنعث بذرذنقع ظئرعضة قانداق حاغدا هاالل بولعدعغانلعقع توغرعسعداظىح تاال
  371...............................................................................................................................................................................تاالق قعلعنغان ظايالغا ياخشع مذظامعلة قعلعش توغرعسعدا

بعر ظايالغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان آعشعلةرنعث ظذ ظايال ظأزعنعث بذرذنقع ظئرع بعلةن قايتا يارعشعؤالماقحع بولغاندا ظـذنع                
  373..........................................................................................................................................................................................................................................................................توسعماسلعقع توغرعسعدا

  373................................................................ن بعر آعشع بولمعسا، نعكاهنعث دذرذس بولمايدعغانلعقع توغرعسعداظايالغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغا
  374.............................................................................................................................................................................................................................بذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبع توغرعسعدا

  375..........................................................................................................عدعن باشقا حاغدا ظئمعلداش بولمايدعغانلعقع توغرعسعدابالعنعث ظئمعدعغان مذددعت



  
  
  
  
  
  

 

 

 
626                                                                  فاتعهةدعن ــــ سىرة ظال ظعمرانغعحةسىرة 

 مذندةرعجة

w
w

w
.m

unber.org

  376..........................................................................................................................................................................................................................................حوث بالعالرنع ظئمعتعش توغرعسعدا
  377.................................................................................................................................................................................................................سعداباال ظئمعتكةننعث ظةجرعنع بئرعش توغرع

  377.....................................................................................................................................................................................................................................................زعيان يةتكىزمةسلعك توغرعسعدا
  378....................................................................................بالعنع ظةر ـ ظايال ظعككعسع رازع بولذشقاندعن آئيعن، ظئمعتعشتعن ظايرعؤئتعش توغرعسعدا

  378.......................................................................................................................................................................................................ظئرع ظألىص قالغان ظايالنعث ظعددعتع توغرعسعدا
  380...................................................................................................................................................................................................................................ظعددةت تذتذشنعث هئكمعتع توغرعسعدا

  380............................................................خوجعسعدعن قورساق آأتىرضةن دئدةآنعث خوجعسع ظألىص قالغاندا تذتعدعغان ظعددعتع توغرعسعدا
  380...........................................................................................................................................................بذ ظعددةت ظعحعدة قارلعق تذتذشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  382..........................................................................................................................................................................................ظعددةت تذتذؤاتقان ظايالغا ظةلحع ظةؤةتعش توغرعسعدا
  384................................................................................................................................................................جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي تذرذص تاالق قعلعش توغرعسعدا

  384..........................................................................................................................................................................................................تاالق قعلعص بولذص بعر نةرسة بئرعش توغرعسعدا
  385......................................جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي تذرذص تاالق قعلعنغان ظايالغا تويلذقنعث يئرعمع بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  387...................................................................................................................................................................................................ظوتتذرا نامازنعث قايسع ناماز ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  387........................................................................................................................................................................................................نامازدا تذرذص ضةص قعلعشتعن توسذش توغرعسعدا

  388...........................................................................................................................................................................................قورقذنحلذق هالةتتة نامازنع قانداق ظوقذش توغرعسعدا
  389..............................................................................................................................................................................................خاتعرجةم هالةتتة نامازنع تولذق ظوقذش توغرعسعدا
  390..................................................................................................................................................................................................بذ ظايةتنعث ظةمةلدعن قالدذرذلغانلعقع توغرعسعدا

  392.................................................................تاالق قعلعنغان ظايال ظىحىن تويلذقتعن سعرت بعر نةرسة بئرعشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  394............................................................................................................................................................................................................................................ظألىآلةرنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  395................................................جعهاد قعلعشتعن قئحعش ظةجةلنع يئقعنالشتذرالمايدعغانلعقع ياآع يعراقالشتذرالمايدعغانلعقع توغرعسعدا
  396...........................................................................................خذشاللعق بعلةن اهللا نعث يولعدا مال ـ مىلكعنع سةرص قعلعش ؤة ظذنعث ساؤابع توغرعسعدا

  397.....................................................................................................................يةهذدعيالرنعث صادعشاهلعقنع ؤة ظذرذش قعلعشنع تةلةص قعلغانلعقع توغرعسعدا
  404....................................................................................................................................................بةزع صةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعدعن ظارتذق قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

  406.....................................................................................................................................................................................................................................ظايةتذلكذرسعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  408...................................................................................................................................................................................................ظايةتذلكذرسعدعكع اهللا نعث آاتتا ظعسمع توغرعسعدا

  408............................................................................................................................ظايةتذلكذرسع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان ظايرعم ـ ظايرعم ظون مةزمذن توغرعسعدا
  411.............................................................................................................................................................................................................................................دعندا زورالشنعث يوقلذقع توغرعسعدا

  411.................................................................................اهللا تاظاالنع بار ؤة بعر دةص بعلعش ظةقعدعسعنعث ناهايعتع مةهكةم تذتقا ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  415........................................اهللا تاظاالنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث نةمرذد دئضةن آاصعر بعلةن مذنازعرعلةشكةنلعكع توغرعسعدا

  416............................................................................................................................................................................................................ظذزةير ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث صةرؤةردعضـارعدعن ظـألىآنع قانـداق تعرعلدىرعـدعغانلعقعنع آأرسـعتعص قويذشـعنع سـورعغانلعقع                

  418.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  419..........................................................................................................................................................................................لةيهعسساالمغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعداظعبراهعم ظة
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  421..............................................................................................................................................اهللا نعث يولعدا سةرص قعلغان صذل ـ مالغا بئرعلعدعغان ساؤاب توغرعسعدا
  422......................................................................................................سعضة معننةت قعلعش ؤة ظةزعيةت يةتكىزىشتعن توسقانلعق توغرعسعداقعلغان سةدعقع

  425...............................ياخشع ظعشالرنعث ساؤابعنعث يامان ظعشالر تىصةيلعدعن يوقاص آئتعدعغانلعقعغا آةلتىرىلضةن معسال توغرعسعدا
  427..............................................................................................................................................اهللا يولعدا صاك ؤة هاالل مالنع ظعشلعتعشكة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا

  428...................................................................................................................................................................سةدعقة قعلغان حاغدعكع شةيتاننعث ؤةسؤةسعلعرع توغرعسعدا
  429.......................................................................................................................................................................................................................................................هئكمةتنعث مةنعسع توغرعسعدا

  430............................................................................................................................................................................ظاشكارا ؤة يوشذرذن سةدعقة قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  431.....................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرغا سةدعقة بئرعش توغرعسعدا

  433......................................................................................................................................................................................................سةدعقعضة آعمنعث هةقلعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  433...............................................................................................................................................................................................عسعداسةدعقة قعلغان آعشعلةرنع مةدهعيعلةش توغر

  434........................................................................................................................................................................................................................................جازانعخورالرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا
  438..............................................................................................................................................جازانعخورلذق بعلةن تاصقان مالدا بةرعكةت بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  438....................................................................................................اهللا تاظاالنعث سةدعقة قعلغان آعشعنعث ماللعرعنع آأصةيتعص بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا
  439...................................................................................................................رىلعدعغانلعقع توغرعسعداضذناهكار آاصعرالرنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا يامان آأ

  439................................................................................................................................................................................................................شىآىر قعلغذحعالرنع مةدهعيعلةش توغرعسعدا
  440......................................................................................................................رذغانلعق توغرعسعداتةقؤادارلعق قعلعشقا ؤة جازانعخورلذقتعن يعراق تذرذشقا بذي

  440.......................................................جازانعنع يئيعشنعث اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة قارشع جةث ظئالن قعلغانلعق بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  441..........................................................................................................................................................................................علعقع بار آعشعضة ياخشعلعق قعلعش توغرعسعداقعيعنح

  444..................................................................................................................................نئسعي ظئلعم ـ بئرعم ظعشلعرعدا هأججةت يئزعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا
  445....................................................................................................................................................................عش بعلةن بعرضة ضذؤاهحع آةلتىرىش توغرعسعداهأججةت يئز

  449..........................................................................................................................................................................................................................................ضأرىضة قويذشنعث بايانع توغرعسعدا
  450.....................................................................ساب قعلعنعشع ياآع قعلعنماسلعقع توغرعسعدابةندعلةرنعث دعللعرعدا يوشذرغان نةرسة ظىحىن هئ

  454............................................................................................................بذ ظعككع ظذلذغ ظايةتنعث ظارتذقحعلعقعغا ظاالقعدار هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعدا
  454...................................................................................................................................................................................................................................ذ ظعككع ظايةتنعث مةنعسع توغرعسعداب

  457.........................................................................................................................................................................................سىرة ظال ظعمراننعث مةدعنعدة حىشكةنلعكع توغرعسعدا
  460.....................................................ظايةتلةرنعث بايانع توغرعسعدا( مذتةشابه)ذظةييةن بولمعغان ؤة مةنعلعرع م( مذهكةم)مةنعلعرع ظوحذق 

  462.......................................مةنعسعنع صةقةت اهللا تاظاالنعثال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا مةنعسع مذظةييةن بولمعغان ظايةتلةرنعث هةقعقعي
  463................................................................................................................قعيامةت آىنع مال ـ دذنيا ؤة باال ـ حاقعلعرعنعث صايدا قعلمايدعغانلعقع توغرعسعدا
بـةدرع آىنعـدعن ظعبـرةت ظئلعشـقا ظىنـدةش      يةهذدعيالرنعث صات ظارعـدا يئثعلعـدعغانلعقع بعلـةن ظـذالرغا تةهدعـد سـئلعش ؤة         

  465................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  467............................................................................................................................................................................................................................................................بذ دذنيانعث بايانع توغرعسعدا

  468................................................................................................................................لعدعغانلعقع توغرعسعداظئتع بولذشعنع ظارزذ قعلعش ظىح خعل مةقسةتتة بو
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اهللا تاظــاالدعن قورقعــدعغان تــةقؤادار آعشعلةرضــة بئرعلعــدعغان مذآاصــاتنعث دذنيانعــث هةممــة نــازذ ـ نئمةتلعرعــدعن ياخشــع    
  469..................................................................................................................................................................................................................................................................................ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  469..........................................................................................................اهللا تاظاالدعن قورقعدعغان آعشعلةرنعث دذظالعرع ؤة ظذالرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا
  471............................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعضةبئرعلضةن ضذؤاهلعق توغرعسعدا
  471..............................................................................................................................................................................ظعسالم دعنعنعث هةقعقعي توغرا دعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

انالرغا صــةيغةمبةر ظعسـالم دعنعنعــث هةممـة آعشــعلةرنعث دعنـع ظعكــةنلعكع ؤة مذهةممـةد ظةلةيهعسســاالمنعث صـىتكىل ظعنســ     
  472..........................................................................................................................................................................................................................................قعلعنعص ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا

  474.يةهذدعيالرنعث آاصعر بولغانلعقع، صةيغةمبةرلةر ؤة ياخشع آعشعلةرنع ظألتىرضةنلعضع ظىحىن ظةيعبلةنضةنلعكع توغرعسعدا
لةنضـةنلعكع توغرعسـعدا  ظةيعبآعتاب بئرعلضةن يةهذدعي، ناساراالرنعث اهللا تاظاالنعث آعتابع بعلةن هأآىم قعلمعغانلعقع ظىحىن  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................475  
  476.........................................................................................................................................................................................................................................سعدااهللا تاظاالغا شىآرع قعلعش توغرع

  477...................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنع دوست تذتذشتعن توسقانلعق توغرعسعدا
دعنعث قعلغـان هةممـة ظعشـلعرعنع آةلتىرعـدعغانلعقع      اهللا تاظاالنعث دعلالردعكع نةرسعلةرنع بعلعدعغانلعقع، قعيامةت آىنعدة بةن       

  479................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  480......................................................اهللا تاظاالنع ياخشع آأرىشنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعشتة ظعصادعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

  482.......................................................................................................................................................................................زئمعندعكع ظعنسانالردعن تالالنغان آعشعلةر توغرعسعدا
  482..........................................................................................................................................................................................................................هةزرعتع مةريةمنعث تذغذلعشع توغرعسعدا

  484...............................ةزرعتع مةريةمنعث ظأسىص يئتعلعشع ؤة ظذنعث اهللا تاظاالنعث نةزعرعدة هأرمةتكة سازاؤةر بولغانلعقع توغرعسعداه
م بعلــةن خــذش بئشــارةت زةآــةرعيا ظةلةيهعسســاالمنعث صــةرزةنت تعلــةص دذظــا قعلغــانلعقع ؤة ظــذنعثغا يــةهيا ظةلةيهعسســاال

  485..........................................................................................................................................................................................................................................................................بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا
  487......................................................................................................................هةزرعتع مةريةمنعث شذ دةؤردعكع ظايالالردعن ظارتذق قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

  489.....................................تع مةريةمضة ظعسا ظةلةيهعسساالمنع تذغعدعغانلعقع توغرذلذق خذش بئشارةت بئرعلضةنلعكع توغرعسعداهةزرع
  490..........................................................................................................................................................................ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث بأشىآتة سأزلعضةنلعكع توغرعسعدا
  490.............................................................................................................................................................................ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث دادعسعز يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا

  492..........................................................................................................................................ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع، مأجعزعلعرع ؤة دةؤعتع توغرعسعدا
  494..............................................................................................................................هةقعقعي مأمعنلةرنعث ظعسا ظةلةيهعسساالمغا ياردةم بةرضةنلعكع توغرعسعدا
  494..................................................................................................................................يةهذدعيالرنعث ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظألتىرمةآحع بولغانلعقع توغرعسعدا

  495..............................................................................................................................................دئضةن سأزنعث مةنعسع توغرعسعدا» قةبزع روه قعلعمةن«ظايةتتعكع 
  496.......................................................................................................................ظعسا ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن دعننعث ظأزضةرتعؤئتعلضةنلعكع توغرعسعدا

  498.....................................................................................................................................دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظازابع بعلةن آاصعرالرغا تةهدعت سئلعش توغرعسعدا
  500............. ظوخشعشعص آئتعدعغانلعقع توغرعسعداظعسا ظةلةيهعسساالمنعث يارعتعلعشعنعث ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث يارعتعلعشعغا

  500.....ظعسا ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا يالغان ظئيتقذحعالرغا اهللا تاظاالنعث لةنعتعنع تعلةص دذظا قعلعشعشقا حاقعرعش توغرعسعدا
  503............................................................................................اهللا تاظاالنع بعر دةص بعلعش ظةقعدعسعنعث هةممة ظىممةتكة ظورتاق ظعكةنلعكع توغرعسعدا
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  506..................................................كةنلعكع توغرعسعدانعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دعنع توغرعسعدا مذنازعرعلةشخرعستعظانالر يةهذدعي ؤة 
  508......................................................................................................................يةهذدعيالرنعث مذسذلمانالرغا بولغان هةسةتخورلذقع ؤة سذيعقةستع توغرعسعدا

  510..........................................................................................................................................................................................................................رعسعدايةهذدعيالرنعث ظعشةنحسعزلعكع توغ
  511....................................................................................................ظةهدعضة خعالصلعق قعلغذحعغا ظاخعرةتتة هئحقانداق نئسعؤة يوق ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  513.............................................................قعلعص اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنع ظأزضةرتعؤةتكةنلعكع توغرعسعدايةهذدعيالر تعللعرعنع ظةضرع ـ بىضرع 
صةيغةمبةرنعث آعشعلةرنع ظأزعضة ياآع اهللا تاظاالدعن باشقا بعر نةرسعضة ظعبادةت قعلعشقا دةؤةت قعلمايـدعغانلعقع توغرعسـعدا               

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................515  
  516..................................................صةيغةمبةرلةردعن صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظعشعنعشكة ظةهدة ظئلعنغانلعقع توغرعسعدا

  518........................................................................................................ قعلعنمايدعغان هةقعقعي دعن ظعسالم دعنعدذراهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا باشقعسع قوبذل
اهللا تاظاالنعث ظعمان ظئيتعص بولذص آاصعر بولعؤالغان آعشعلةردعن صةقةت حعن قةلبعدعن تةؤبة قعلغان آعشعنعال تـوغرا يولغـا           

  519.....................................................................................................................................................................................................................................................................باشاليدعغانلعقع توغرعسعدا
آاصعرنعث ظألىش ظالدعدا قعلغان تةؤبعسعنعث ؤة قعيامةت آىنعدة بةرضةن فعدعيةسعنعث قوبذل قعلعنمايـدعغانلعقع توغرعسـعدا           

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................520  
  522..........................................................................مال ـ مىلىآنع سةدعقة قعلعش ياخشعلعقنعث قاتارعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعداياخشع آأرضةن 

  523............................................................................................................................يةهذدعيالرنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن سورعغان سوظاللعرع توغرعسعدا
  527.............................................................................................................................................آةبعنعث ظعبادةت ظىحىن سئلعنغان تذنجع ظأي ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  527...................................................................................................................................................آةبعنعث مةآكة دةص ظاتعلعشع ؤة مةآكعنعث ظعسعملعرع توغرعسعدا

  528............................................................................................................................................توغرعسعدا» ماقامع ظعبراهعم«ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تذرغان ظورذن 
  528.................................................................................................................................................................................................هةرةمنعث خاتعرجةم ظورذن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  530.......................................................................................................................................................................................................................هةج قعلعشنعث صةرز ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  531.........................................................................................................هةجنعث صةرز ظعكةنلعكعنع ظعنكار قعلغان آعشعنعث آاصعر بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  531........................ةهلع آعتابنعث آاصعر بولغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث يولعدعن توسقانلعقع ظىحىن ظذالرغا ماالمةت قعلعش توغرعسعداظ
  532.................................................................................................................................................................مذسذلمانالرنع ظةهلع آعتابقا بويسذنذشتعن توسذش توغرعسعدا

  533..............................................................................................................................................................................اهللا تاظاالغا اليعق رةؤعشتة تةقؤادارلعق قعلعش دئضةن نئمة؟
  534....................................................................عدااهللا تاظاالنعث ظارغامحعسعغا حعث ظئسعلعشقا ؤة جاماظةتنع الزعم تذتذشقا بويرذغانلعقع توغرعس

  536..................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث دعنعغا دةؤةت قعلعش توغرعسعدا
  538...................................................................................................................................................................................................................................بألىنىص آئتعشتعن توسذش توغرعسعدا

  538...........................................................................................................................ظعتتعصاقلعق ؤة ظعتتعصاقسعزلعقنعث قعيامةت آىنعدعكع نةتعجعلعرع توغرعسعدا
  539................................وغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعنعث ظةث ياخشع ظىممةت ظعكةنلعكع ؤة ظذنعث ظارتذقحعلعقع ت
  542.......................................................مذسذلمانالرنعث ظةهلع آعتاب ظىستعدعن غةلعبة قعلعدعغانلعقعغا بئرعلضةن خذش بئشارةت توغرعسعدا

  543...........................................................................................................................ذسذلمان بولغان آعشعنعث ظارتذقحعلعقع توغرعسعداظةهلع آعتاب ظعحعدعن م
  544.........................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث قعلغان سةدعقعسع توغرعسعدا
  545................................................................................................................................................اش تذتماسلعقع توغرعسعدامأمعنلةرنعث مأمعنلةردعن باشقعنع سعرد
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  547...........................................................................................................................................................................................................................................ظذهذد ظذرذشعنعث بايانع توغرعسعدا
غةلعبـة قعلغـانلعقعنع    ( اهللا تاظاالنعث ياردعمع بعلـةن    )ذق  بةدرع ظذرذشعدا مذسذلمانالرنعث سانع ظاز، تةييارلعقع ظاددع تذرذقل       

  549.................................................................................................................................................................................................................................................................................ظةسلعتعش توغرعسعدا
  552......................................................................................................................................................................................................................صةرعشتعلةر بعلةن ياردةم بئرعش توغرعسعدا

  556................................................................................................................................................................................................................................عث مذتلةق هاراملعقع توغرعسعداجازانعن
  556....................................................................................................................ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ؤة جةننةتكة ظئرعشعشكة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا

  560............................................................................................مانالرغا آةلضةن مذسعبةتنعث هئكمعتعنع بايان قعلعش توغرعسعداظذهذد ظذرذشعدا مذسذل
  563..............................دةص خةؤةر تارقالغان حاغدعكع هالةتلةر توغرعسعدا“ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظألىص آةتتع”ظذهذد ظذرذشعدا 

  567........................................................آاصعرالرغا بويسذنذشتعن توسذش ؤة ظذهذد ظذرذشعدعكع يئثعش ؤة يئثعلعشنعث سةؤةبلعرع توغرعسعدا
  570.......................................................................................................................... توغرعسعداظذهذد ظذرذشعدا مذسذلمانالرغا يةتكةن مةغلذبعيةتنع بايان قعلعش

  570.............................................................................................................ظةنسارع ؤة مذهاجعرالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع قوغدعغانلعقع توغرعسعدا
  573..........................ك باسقانلعقع ؤة مذناصعقالرنعث سةراسعمعضة حىشىص قالغانلعقع توغرعسعداظذرذش بولذؤاتقاندا مأمعنلةرنع مىضدة

  574.......يىز ظأرىضةنلعكعنعث ؤة ظذالرنعث آةحىرىلضةنلعكعنعث بايانع توغرعسعدا( جةثدعن)ظذهذد ظذرذشعدا بةزع مأمعنلةرنعث 
  575................................................................................ظألىم ؤة قازا ـ قةدةرضة تذتقان مذظامعلعدة آاصعرالرغا ظوخشاص قئلعشتعن توسذش توغرعسعدا

  577................................ ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا رةهعمدعللعك ؤة مذاليعملعق صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد
  578....................................................................................................................................................................................مةسلعهةت بعلةن ظعش آأرىشكة بذيرذغانلعق توغرعسعدا

  579.................................................................................................................................................يعن اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل قعلعش توغرعسعدامةسلعهةتلةشكةندعن آئ
  579.....................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث غةنعمةتكة خعيانةت قعلمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  581...................................................................................................................................لعك ظادةم بعلةن خعيانةتحعنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعداظعشةنح
  582.............................صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظةؤةتعلعشعنعث بعز ظىحىن آاتتا بعر نئمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  584..............................................................................................................ظذهذد ظذرذشعدا مأمعنلةرضة آةلضةن مذسعبةتنعث سةؤةبع ؤة هئكمعتع توغرعسعدا
  586................................................................................................................................................................................................................................................شئهعتلةرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  588......................................................................................................................هةمراظذلظةسةد ظذرذشع ؤة ظذنعثغا قاتناشقان آعشعلةرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  591.............................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن تةسةللعي توغرعسعدا

  593..................................................................................................................................................................بئخعلنع ظةيعبلةش ؤة بئخعللعقتعن ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا
  594.......................................................................................................................................................................... مذشرعكالرغا بةرضةن ظاضاهالندذرذشع توغرعسعدانعث اهللا تاظاال 

  596.............................................................................................................................................هةر بعرجان ظعضعسعنعث ظألىمنعث تةمعنع تئتعيدعغانلعقع توغرعسعدا
  596..................................................................................................................................................................آعملةرنعث مذرادعغا يةتكىحعلةردعن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  598..............................................................................مأمعننعث سعنعلعدعغانلعقع ؤة ظذنعثغا دىشمعنعدعن ظةزعيةت يئتعص تذرعدعغانلعقع توغرعسعدا
ظىحـىن ظةيعبلةنضـةنلعكع توغرعسـعدا     ظةهلع آعتابنعث ظةهدعلةرنع ظارقعسعغا حأرعؤةتكةنلعكع ؤة هةقعقةتنع يذشذرغانلعقع         

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................600  
  600......................................ظةهلع آعتابالرنعث قعلمعغان ظعشلعرع ظىحىن ماختعنعشنع ياخشع آأرعدعغانلعقعنع ظةيعبلةش توغرعسعدا
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ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان صاآعتالر، ظةقعل ظعضعلعرعنعث سىصةتلعرع، سأزلعرع ؤة     
  602.....................................................................................................................................................................................................................................................................................دذظالعرع توغرعسعدا

  605..........................................................................................رعنع ظعجابةت قعلعدعغانلعقع توغرعسعدادذظالع( قعلغان)اهللا تاظاالنعث ظةقعل ظعضعلعرعنعث 
دذنياغا بئرعلعص آةتكةن آعشعلةرضة ظالدعنعص آئتعشتعن ظاضاهالندذرذش ؤة ياخشع آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصاتنع بايان 

  606...........................................................................................................................................................................................................................................................................................قعلعش توغرعسعدا
  608.................................................................................................................................بةزع ظةهلع آعتابالرنعث ظةهؤالع ؤة ظذالرغا بئرعلعدعغان ظةجعر توغرعسعدا

  610...........................................................................................غرعسعداحعداملعق بولذشقا ؤة حئضرعالرنع ساقالش ظىحىن تةييار تذرذشقا بذيرذغانلعق تو
  




