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 كعتابحة شةكلعدعكع
 مذقاؤعسع 

 
 

 

بةش حىشةنحة هةققعدة بعر قةدةر ظةتراصلعق توختالغان ) مذقاؤعدا كأرسعتعلضةن،(بذ كعتاب مذسذلمانالر خاتا حىشعنعؤالغان 

نعث غذبارسعز صاك يولعنع بولذص، مذسذلمانالرنعث ؤة مذسذلمان بولذش ظعشتعياقعدا يىرىؤاتقان بارلعق كعشعلةرنعث ظعسالمعيةت

  .بعلعش ؤة شذ يولغا مئثعش قةدعمعنع تئزلعتعش ظىمعدعدة ظةرةبحعدعن تةرجعمة قعلعص حعقعلدع

سوراق قعلعدعغان بولغانلعقع ظىحىن بعز مةزكذر خعزمةتنع -اهللا هةرقانداق بعر مذسذلماننعث قذدرةت داظعرعسعدعن سوظال

بذ كعتابنع قولعغا ظالغان .  تعرعشتذق، كةمحعل تةرةصلعرعضة اهللا تعن ظةصذ سورعدذققولعمعزدعن كئلعشعحة ؤايعغا يةتكىزىشكة

هةربعر مذسذلماننعث بعر قذر كأز ظئثعدعن ظأتكىزىشعنع ؤة باشقعالرغا يةتكىزىشعنع ظذنعث ظعمانعغا، ظعمانعي مةسظذلعيةت 

 .تذيغذسعغا تاصشذردذق

كىلصةتلةرضة ظذحرعغان ؤة ظذحراؤاتقان بارلعق - جةؤرع تارتعؤاتقان، ظازاراهللا هةقكة ظةضةشكةن ؤة هةقنع  يةتكىزىش يولعدا

 ! مذسذلمانالرغا ظأز دةرضاهعدعن كاتتا ظةجعرلةر ظاتا قعلغاي

 )امين(

مذ صارالق ةتبةظة نذسخعسع بويعحة ياسالغان بولذص، كئيعن كةث كومصيذتئر هةؤةسكارلعرعنعثبةت مظةسلع 

شذ جةرياندا ؤاقعتنعث . شةكلعضة ظايالندذرذلدعPDF عنع نةزةردة تذتذصحىشةنحعلةردعن بةهرعمةن بولذش

تىمةن -سةؤعيعمعزدعكع تىرلىك. زعحلعقع تىصةيلع بةت ظاستع ظعزاهاتلعرع ظأز ظورنعغا قويذلماي قالدع

بذ هةقتة .  ؤايعغا يةتكىزةلمعدذقمةشغذالتالرنعسئستعمعسعدعكع ACROBAT يئتةرسعزلعكلةر تىصةيلعدعن 

 قولعدعن كئلعدعغان باشقا .تعرعشعمعزة قةدةمدة مذكةممةللةشتىرىشكئيعنكع  ك.ن كةحذرذم سورايمعزاهللا تع

ؤة اهللا تعن كأص ظةجعرلةر . قئرعنداشالرنعث سئستعمعدعكع يئتةرسعزلعكلةرنع تولذقالص قويذشعنع قارشع ظالعمعز

  !سورايمعز
 )سعناق نذسخا( 
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 ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا  نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

 كةلتىرىشذثالرنعث ظأزعال ياخشع ظةمةلضة سعلةرنعث كىن حعققان ؤة كىن صاتقان تةرةصكة يىز«

بةلكع اهللا  قا، ظاخعرةت كىنعضة، صةرعشتلةرضة، اهللا  نازعل قعلغان كعتابالرغا، . ياتمايدذ

ظةقرعباالرغا، يئتعمالرغا، -صةيغةمبةرلةرضة ظعمان كةلتىرىش؛ اهللا  نع سأيىش يىزعسعدعن خعش

غان مذساصعرالرغا، ساظعلالرغا ؤة قذلالرنعث ظازاتلعققا مئلعدعن ظاالقعسع ظىزىلىص قال-معسكعنلةرضة، صذل

مال ياردةم بئرعش؛ ناماز ظوقذش؛ زاكات بئرعش؛ ظةهدعضة ؤاصا قعلعش؛ يذقسذللذققا، -ظئرعشعشعضة صذل

ظةنة شذ . كئسةللعككة ؤة اهللا  نعث يولعدا قعلعنغان ظذرذشقا بةرداشلعق بئرعش ياخشع ظةمةلضة كئرعدذ

» .ة ظعضة كعشعلةر ظعمانعدا راستحعل ظادةملةردذر، ظةنة شذالر تةقؤادار ظادةملةردذريذقعرقع سىصةتلةرض
  

 .بىيىك اهللا  راست ظئيتقان

 كعرعش سأز

ظأتمىشتة . ظعسالم دذنياسع بذكىنلةردة تارعختعكع ظةث يامان بعر دةؤرنع بئشعدعن كةحىرىؤاتعدذ

زةبذنلذق -صىتىن مذسذلمانالرنع خار. ن خاصعلعق يةتكةن ظةمةسمذسذلمانالرغا هازعرقعدةك بذنداق ياما

مةن بذ مةسعلعنع باشقا بعر كعتابعمدا . ؤة تىضعشعش هازعرقعدةك بعرال ؤاقعتتا ظعسكةنجعضة ظالغان ظةمةس

 . كأرسعتعص ظأتكةن ظعدعم

بئراق مذسذلمانالر . ظأتمىشتة مذسذلمانالرنعث ظةندةلذستا يئضةن زةربعسع ظةث ظئغعر زةربة هئسابلعنعدذ

ظةينع ؤاقتعدا مذسذلمانالر ظةندةلذستعن ظايرعلعص . هازعر صةلةستعندة ظذنعثدعنمذ يامان  زةربة يةؤاتعدذ

قالغان بولسعمذ، ظةمما ياش ظوسمان ظعمصعرعيعسع  كونئستانتعصولغا بأسىص كعرعص، ظذنع ظعسالم 

 ظوسمان . خةلعصعلعكعنعث صايتة ختعضة ظايالندذردع

 ظايةت-177 سىرة بةقةرة 1○ 

وصاغا تئخعمذ ظعحكعرعلةص كعرعص، ظافعنا ؤة صعتعربذرضالرغعحة -ظعمصعرعيسع شذنعثدعن كئيعن ياؤر
بئراق فعلعففعن، هةبةشعستان، ظارتعرعية، حاد، نئضعرعية، هعندعستان، ظافغانعستاندا . يئتعص باردع

قان ؤة كوممونستالرنعث قولعدا دعندعن حعقعش ياكع  صىتىن يةرشارعدا مذسذلمانالر زةربة يةؤات-
 مذشذ ظعككع يولنعث بعرعنع تالالشقا مةجبذر بولذؤاتقان؛ مذسذلمانالر صىتىن خةلقظارا –ظألىش 
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قايتا صارحعلعنعؤاتقان؛ -كىحلعرعنعث سذيقةستعضة دذح كئلعؤاتقان؛ ظعسالم دذنياسع قايتا
لعتعنع قذرذش قةستلعنعؤاتقان؛ هةرقئتعملعق قةستتة مذسذلمانالرنعث زئمعنعدا غةيرع ظعسالم دأ

مذسذلمانالرنعث زئمعنع بألىؤعلعنعص، كاصعرالرنعث قولعغا قالغان مذسذلمانالر قذل قعلعنعؤاتقان ؤة 
قعستاققا -قةتلع قعلعنعؤاتقان؛ دةؤةتحعلةر دعنغا قارشع هأكىمةتلةرنعث قولعدا ؤةهشعيلةرحة قئيعن

علعنعؤاتقان مذشذنداق بعر صةيتتة مذسذلمانالر صةلةستعندا زةربة ظئلعنعؤاتقان ؤة قعرغعن ق
 . ظعسالم دذنياسع تارعختا هئحقاحان مذنداق يامان ؤةزعيةتكة دذح كةلضةن ظةمةس.يةؤاتعدذ

. جاهاندا هئحقانداق ظعش سةؤةبسعز بولمايدذ. بذ ؤةزعيةت سةؤةبسعز صةيدا بولغان ظةمةس
اهللا  نعث . ش اهللا  نعث قانذنعيعتع بويعحة يىز بئرعدذظعنسانالر هاياتعدا هةرقانداق ظع

 : قانذنعيعتع هئحكعمضة يان باسمايدذ

اهللا  نعث ظذالرنع هاالك قعلعش ؤة (ظذالر صةقةت ظعلضعرعكع ظىممةتلةرضة قوللعنعلغان «
يولعدا ) مةخلذقاتالر ظىستعدة قولالنغان(يولعنعال كىتعدذ، اهللا  نعث ) جازاالشتعن ظعبارةت

يةنع ظازابنعث (رضعزمذ هئحقانداق ظأزضعرعشنع كأرمةيسةن، اهللا يولعدا هةرضعز يأتكعلعشنعمذ هة
     »كأرمةيسةن) ظازابقا تئضعشلعك بولغانالر ظىستعدعن باشقعالرنعث ظىستعضة يأتكعلعشعنع

 )ظايةت-43سىرة فاتعر  (  

: قعلعص ظازغانالردعن نئظمةتنع تارتعؤعلعش اهللا نعث بعر قانذنعيعتعدذراهللا  نعث نئظمعتعضة تذزكورلذق 

كذفرع ؤة ( بعرةر قةؤم ظأزلعرعنعث هالعتعنع شذنعث ظىحىنكع، )ظازاب يةنع ظذالرغا نازعل بولغان(بذ«

ظذالرنعث (ظأزضةرتمعضعحة اهللا  ظذالر غا بةرضةن نئظمعتعنع ظأزضةرتعؤةتمةيدذ، اهللا   )ضذناه بعلةن

   ».بعلعص تذرغذحعدذر) قعلمعشلعرعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) لعرعنعسأز

ظأز ؤاقتعدا «: ياخشع كعشعلةرنعث ظةؤالدلعرعغا يان باسماسلعق اهللا  نعث يةنة بعر قانذنعيعتعدذر

هعم ظعبرا بعلةن سعنعدع، )يةنع شةرعظةت تةكلعصلعرع( ظعبراهعمنع صةرؤةردعضارع بعر قانحة ظةمرلةر

 دئدع، »صئشؤا قعلعمةن )دعندا( سئنع حوقذم كعشعلةرضة« ):ظذنعثغا(اهللا  . ظذالرنع بةجا كةلتىردع

 )صئشؤا قعلعش( مئنعث« :اهللا .دئدع »مئنعث بعر قعسعم ظةؤالدعمنعمذ صئشؤا قعلساث« :ظعبراهعم

    ».دئدع»ظئرشةلمةيدذ)يةنع كاصعرالر( ظةهدةمضة زالعمالر

 اهللا  نعث ياردعمعضة ،شع كعشعلةرنعث صةرزةنتلعرعمذ هةقعقع ياخشع موظمعن بولغاندعالياخ
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اهللا  ظعحعثالردعكع ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةرضة، ظذالردعن «: ظعرعشةلةيدذ

ر ظىحىن بذرذن ظأتكةنلةرنع زئمعندا هأكىمران قعلغاندةك ظذالرنعمذ حوقذم هأكىمران قعلعشنع، ظذال

تاللعغان دعننع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعققا ظايالندذرذص 

   ».بئرعشنع ؤةدة قعلدع، ظذالر ماثا ظعبادةت قعلعدذ، ماثا هئحنةرسعنع شئرعك كةلتىرمةيدذ

عراس سىصعتعدة مذظامعلة قعلعص، ظذنعثغا بوؤعسعدعن قالغان م-ظةمما اهللا  نعث كعتابعغا صةقةت ظاتا

اهللا  قذرظاندا بةنع ظعسراظعلنعث شذنداق قعلغانلعقعنع . ظةمةل قعلمعغانالر يامان ظعزباسارالر هئسابلعنعدذ

ظةؤالتالر ) يامان(ظذالردعن كئيعن « :عدذسأزلةص، مذسذلمانالرنع ظذنداق قعلعشتعن ظاضاهالندذر
 -دذ ر بذظذال تةؤراتقا ؤارعسلعق قعلدع،

  ظايةت-55سىرة نذر  ظايةت  -124سىرة بةقةرة  ظايةت -53سىرة ظةنفال   

ظالعدذ ؤة بعزنع  )هاالل بعلةن هارامنع ظايرعماي، قارعقويذق( مئلعنع-نيانعث ظةرزعمةس صذل
كعتابتا  .ظالعدذ ظذالر يةنة عث قولعغا كةلسة، مال ظذالرن-شذنداق صذل .دةيدذ اهللا  ظةصذ قعلعدذ،

صةقةت هةقنعال ظئيتعشلعرع توغرذلذق ظذالردعن حعث  )يالغان حاصلعماي(اهللا  غا  )يةنع تةؤراتتا(
 هارامنع تةرك ظئتعص، ظذالر تةؤراتتعكع نةرسعلةرنع ظوقذغان ظعدع، هالبذكع، ؤةدة ظئلعنمعدعمذ؟

   »مسعلةر؟-بذنع حىشةنمة ياخشعدذر، دعن قورقعدعغانالرغا ظاخعرةت اهللا

) ظذالرنعث(ظذالر كةتكةندعن كئيعن «: بذنداق يامان ظعزباسارالر هةققعدة اهللا  مذنداق دةيدذ
) قعيامةتتة(ظورنعنع باسقان ظورذنباسارالر نامازنع تةرك ظةتتع، نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشتع، ظذالر 

   ».عدذضذمراهلعقنعث جازاسعنع تارت

اهللا  نعث بذ قانذنعيةتلعرع هئحكعمضة يان باسمايدذ، بعرةركعمنعث خاهعشعغا قاراصمذ 
 . ظأزضةرمةيدذ

اهللا  مذتتةقعيالرغا بةرضةن ؤةدعسع بويعحة مذسذلمانالرغا نئظمةت ظاتا قعلعص، ظذالرنع قذدرةت 
زئمعننعث صاراؤانلعقلعرعغا - ظاسمانخةلعصة قعلدع، خاتعرجةم قعلدع هةم ظذالرنع. تاصقذزدع

شةهةرلةرنعث ظاهالعسع  )صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقتعن هاالك قعلعنغان(«: مذيةسسةر قعلدع
ظذالرنع  ساقالنغان بولسا ظعدع، ظةلؤةتتة،) كذفرعدعن،ضذناهالردعن(ظعمان ظئيتقان ؤة 

   ».زئمعننعث صاراؤانلعقلعرعغا مذيةسسةر قعالتتذق-ظاسمان
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مذسذلمانالر كئيعنحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأؤةندعكع هةدعستة ظاضاهالندذرغان هالةتكة 
: زةبذنلذققا قالدع، زةظعصلةشتع، خانعؤةيران قعلعندع، قعرغعن قعلعندع–كئلعص قالغاندا خار 

 سعلةرضة بارلعق معللةتلةر بعر لوقما تاظامغا ظوالشقاندةك ظولعشعص «

 ظايةت-69سىرة ظةظراف  ظايةت   -59 سىرة مةريةم  ظايةت  -169 سىرة ظةظراف   

دئيعلضةندة، » شذ كىنلةردة سانعمعزنعث ظازالص كةتكةنلعكعدعن شذنداق بوالمدذ؟«كئلعدذ، 
عثالر كأص، بئراق سةلدعكع كأصأككة بةلكع شذ كىنلةردة سعلةرنعث سان: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

ظوخشاص قالعسعلةر، اهللا  دىشمةنلعرعثالرنع سعلةردعن قورقماس قعلعؤعتعدذ، سعلةرنعث دعلعثالرغا 
بوشاثلعق دئضةن نئمة؟ دئؤعدع، صةيغةمبةر : ساهابعلةر. بوشاثلعقنع تاشاليدذ، دئدع

     ».امان كأرىش، دئدعبوشاثلعق دئضةن دذنياصةرةسلعك ؤة ظألىمنع ي: ظةلةيهعسساالم

 مذسذلمانالر قانداق بولذص بذ هالغا حىشىص قالدع؟

 . مذسذلمانالرنعث ظذزذنغا سوزولغان تارعخع مذساصعسعدة نذرغذن ظازغذنلذقالر يىز بةردع

 مذسذلمانالر هةرقئتعم ظعالهعي يولدعن ظازغاندا؛ ظازغذنلذقنعث تىرعضة، ظومذملعشعش دةرعجعسعضة،
هأكىمدارالرنعث، ظألعماالرنعث ؤة ظاؤام خةلقنعث ظازغذنلذققا تذتقان صوزعتسعيعسعضة قاراص هامان 

، تعنظاقعؤةتتة خةلعصعلعك. ظاخعرع بئرعص ظازغذنلذق ظةث يذقعرع حةككة يةتتع.   بةدةل تألعدع
ح ظعحعضة  هازعرقعدةك زةظعص، خار ؤة قورقذن،ملعكتعن ظايرعلعص - ؤة خاتعرجةتعنقذدرةت تئصعش
 . حىشىص قالدع

بعز بذيةردة صةقةت . بعز بذ كعتابتا صىتىن ظازغذنلذق لعنعيعسع هةققعدة سأز ظاحماقحع ظةمةسمعز
ظازغذنلذقنعث مذسذلمانالر هاياتعغا ظئغعر خةتةر ظئلعص كةلضةن ياكع صىتىن ظازغذنلذققا يعلتعز 

   . بولغان مةلذم تىرلعرع ظىستعدة توختالماقحعمعز

ن ظعخالسمةن دةؤةتحعلةر مذسذلمانالرنعث هازعرقعدةك يامان ظةهؤالغا حىشىص قئلعشع كأصلعضة
 .  دةص قاراؤاتعدذ،مةسلةك جةهةتتة ظعسالمنعث توغرا شةكلعدعن ظازغانلعقع سةؤةبعدعن بولغان

 ظةهمةد، ظةبذ داؤذد رعؤايعتع 

بذ هةقتة توختعلعشنعث هاجعتع . تع ظئنعقمذسذلمانالرنعث مةسلةك جةهةتتة ظازغانلعقع ناهايع
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يالغانحعلعق، قارا قويذش، ظعككع يىزلعمعلعك قعلعش، زةظعصلعشعش، قورقذنحاقلعق، . يوق
تةسلعمحعلعك، بعدظةتحعلعك، ياشالرنعث حىشكىنلعشعشع ؤة دعنسعزلعشعشع، كعشعلةرنعث  

اقسعز ظازغذلذقالرنعث صاسعقلعققا ؤة مذنكةرلةرضة كأنىص كئتعشع ؤة ظذنعثدعن باشقا سان
 . هئحقايسعسع مذسذلمانلعقنعث جىملعسعدعن ظةمةس

 ! نعث ظةمةلعي تذرمذشعدا بذنداق ظةسكعلعكلةر ساماندةك توال» مذسذلمانالر«ؤاهالةنكع

هةم مةسلةك ظازغذنلعقع مذسذلمانالردعكع . شذنداقتعمذ بذ يةردعكعسع مةسلةك ظازغذنلعقعال ظةمةس
ناؤادا مةسلةك ظازغذنلعقعال مةؤجذت بولغان بولسا ظعدع، . قمذ ظةمةسظةث خةتةرلعك ظازغذنلذ

لئكعن ظازغذنلذق مةسلةكتعن حىشةنحعلةرضة . بذنعث حارعسعنع قعلعش ظانحة تةس ظةمةس ظعدع
ظعمان حىشةنحعسعدعن باشالص، ظعسالمنعث ظاساسلعق هةممة حىشةنحعلعرع خاتا . هالقعص كةتتع
 . حىشعنعلدع

 ظذنعث مةسلةك ،ظازغان ظةمما دعننع توغرا تونذغان ظادةمضة يولذققعنعثعزدامةسلةك جةهةتتة 
 ظاؤارة صظذنعث حىشةنحعسعنع توغرعاليمةن دة. ظازغذنلعقعنع تىزةشكعال تذتذش قعلسعثعز بولعدذ

لئكعن حىشةنحة ظازغذنلعقع يىز بةرضةندة بذ ظازغذنلذقنع تىزةش ظىحىن . بولذص يىرمةيسعز
 شحانلعق كأرسعتعشكة توغرا كئلةر؟  قانحعلعك كأص تعرع

ظازغذنلذق مةسلةك رايونعدعن هالقعص، دعنعمعزنعث ظاساسع حىشةنحعلعرعضة قةدةر  يئتعص 
شذنعث ظىحىن . ظعسالم دذنياسعنعث بىضىن كىندعكع هةقعقع ؤةزعيعتع ظةنة شذنداق. كةلدع

بةرضةندةك غعرعبلعشعص ظعسالم دعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأؤةندعكع هةدعستة بعشارةت 
 » .ظعسالم غعرعب هالةتتة باشالندع، يةنة بعر قئتعم غعرعبلعشعدذ«: كةتتع

ظذالر مةسلةك جةهةتتة . مذسذلمانالر ظعحعدعمذ غعرعبالشتع... ظعسالم ظةمةلعيةتتة غعرعبالشتع
 ،قذرظانظعسالم .  ظعدعية جةهةتتة ظعسالمنع توغرا حىشعنةلمعدع،ظعسالمدعن ظازغاننعث ظىستعضة

نغاندةك هةقعقع توغرا  -سالعهالرنعث زامانعدا تةتبعقال-صهةدعستة حىشةندىرىلضةندةك،سةلة
 . سىرةتتة ظوتتذرعغا قويذلسا، ظذالر بذنعثدعن يئتعرقايدذ

 مةسلةكنع ،حىشةنحة ظازغذنلعقعنع تىزةتمةي تذرذص... بعز ظةمةلعيةتحعل بولذشعمعز كئرةك
مذسذلمانالر هازعرقع صاتقاقتعن قذتذلذص . قازانغعلع بولمايدذتىزةشكة ظذرذنذش بعلةن ظذتذق 
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ظعسالمنعث ظعككعنجع قئتعملعق غعرعبلعقعنع تىضعتعش ظىحىن تذنجع ظةؤالد . حعقالمايدذ
مذسذلمانالر بعرعنجع قئتعملعق غعرعبلعقنع تىضعتعشكة تعرعشحانلعق كأرسةتكةندةك تعرعشحانلعق 

 .سعتعشعمعزضة توغرا كئلعدذ-كأر

 .  مذهعم ؤةزعصعنع ظويغانغان مذسذلمانالر ظىستعضة ظئلعشع كئرةكبذ

 ...بعز هةممعدعن ظاؤؤال قوبذل قعلعش ظذسذلعمعزنع تىزعتعشعمعز كئرةك

بعز دعنعمعزنع نئمعدعن قوبذل قعلعمعز؟ اهللا  نعث كعتابعدعن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ظعزلعرعدعن قوبذل -نعث ظعش) رازع بولسذناهللا  ظذالردعن (سالعهالر -صسىننعتعدعن ؤة سةلة

قعلعمعزمذ ياكع مذسذلمانالرنعث ظذزاققا سوزذلغان تارعخع مذساصعسعدة ظوتتذرعغا حعققان بعر قانحة 
ظامعلالرنعث تةسعرع ؤة هةرخعل صعكعر ظئقعملعرعغا سىركعلعص ظأتكةنلعكعنعث تةسعرع بعلةن 

 عكعرلةردعن قوبذل قعلعمعزمذ؟ دعنعمعزغا قوشذلذص قالغان كةلضعندع، ظازغذن ص

 قوبذل قعلعش ظذسذلعمعزنع تىزعتعش، بذنعثغا ظاساسلعنعص كئيعنكع مذسذلمانالرنعث ظعسالمنعث 
. ظاساسلعق حىشةنحعلعرع هةققعدعكع ناتوغرا حىشةنحعلعرعنع تىزعتش بعزنعث بعرعنعجع ؤةزعصعمعز

عيعلةش بعزنعث ظعككعنجع مذهعم ظذنعثدعن كئيعن مذسذلمانالرنع توغرا حىشةنحة بويعحة تةرب
ظعككعنجع ؤةزعصعنعث ظةهمعيعتع بعرعنجع ؤةزعصعنعث ظةهمعيعتعدعن كةم . ؤةزعصعمعز بولذص قالعدذ

 .ظةمةس

بئراق تةربعية توغرا ظاساس بعلةن ظئلعص بئرعلمعسا . هةقعقع ظىمعدنع تةربعيعدعن كىتسةك بولعدذ
 . نةتعجة بةرمةيدذ

تا حىشعنعؤالغان بةزعبعر ظعسالمعي حىشةنحعلةرنع اهللا  نعث كعتابع، بذ كعتابتا مذسذلمانالر خا
ظعزلعرع بويعحة توغرا - سالعهالرنعث ظعش-صصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتع ؤة سةلة

حىشةندىرىشكة، تارعخع جةرياندا ظعسالم ظةقعدعلعرعضة يئصعشعؤالغان ظازغذنلذقالرنع تىضعتعشكة 
 .تعرعشتعم

 : عسالمعي حىشةنحعلةردعن تأؤةندعكع بةش حىشةنحة هةققعدة توختالدعمبذ كعتابتا ظ

 .ظعمان حىشةنحعسع -1

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 11 

 .ظعبادةت حىشةنحعسع -2

 .قازا ؤة قةدةر حىشةنحعسع -3

 .دذنيا ؤة ظاخعرةت حىشةنحعسع -4

 .هةزارةت حىشةنحعسع -5

كعتابعمعزنعث ظاساسلعق قعسمعنع ظعمان حىشةنحعسع بعلةن ظعبادةت حىشةنحعسعضة 
حىنكع، ظعمان ظعسالمنعث بعرعنجع ؤة ظةث حوث . بذنعث هةيران قالغذحعلعكع يوق. بعغعشلعدذق

ظعبادةت حىشةنحعسعمذ . رذكنع بولذص، مذسذلمانالر بذ رذكنعنع حىشنعشتة ظئغعر خاتاالشتع
حىنكع كةث مةنعدعكع ظعبادةت حىشةنحعسع ظةينع ؤاقتعدا ظعسالمعي ظذممةتنعث روناق . شذنداق

تعجعلةرضة ظعرعشعشعضة قانداق حوث تةسعر كأرسةتكةن بولسا، تار مةنعدعكع تئصعشع ؤة بىيىك نة
ظعبادةت حىشةنحعسع زامانعمعزدعكع مذسذلمانالرنعث بعحارة هالةتكة حىشىص قئلعشعغا شذنداق 

مذشذ حىشةنحعلةر توغرعلعنعص، مذسذلمانالرنعث ظعدعيعسعدة ظأزعنعث . حوث تةسعر كأرسةتتع
 سىرعتعضة يانالعسا، قالغان ظازغذنلذقالرنع تىزةش ظانحة تةسكة هةقعقع جانلعق ظاكتوظال

 . توختعمايدذ

ظةضةر مةن مذشذ ظةرزعمةس ظذرذنذشلعرعمدا اهللا  نعث مذؤةصصعقعيعتعضة ظعرعشةلعسةم، اهللا  نعث 
مةن صةقةت اهللا  نعث ياردعمع بعلةنال مذؤةصصةقعيةت . نئظمعتعضة معننةتدارلعق بعلدىرعمةن

 .نقازعنااليمة

 مذهةممةد قذتذب

 ظعمان حىشةنحعسع
... اهللا  نعث بارلعقع ؤة بعرلعكعضة ظعشعنعش ظعسالمنعث ظةث بعرعنجع ؤة ظةث حوث رذكنعدذر

دعنعمعزدعكع هةممة نةرسعنعث ظالدعدا ... بذرذكنع ناماز، روزا، زاكات، هةجنعث ظالدعدا تذرعدذ
 . تذرعدذ

اهللا  ... ع، اهللا  نعث كعتابع تةؤهعد مةسعلعسضةقذرظاننع مذالهعزة قعلغان كعشعلةرضة ظايانك
بذ مةسعلة قذرظاننعث . نعث بارلعقع ؤة بعرلعكعضة ظعشعنعش مةسلعسعضة ناهايعتع ظةهمعيةت بةرضةن
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ظاساسع قعسمعنع تةشكعل قعلغان بولذص، مةككعدة نازعل بولغان سىرعلةردة نذقتعلعق بايان 
 . قعلعنغان

تابتا كأرسعتعص ظأتكعنعمدةك، قذرظاندا ظعمان مةسعلعسعضة شذنحة ناملعق كع» قذرظان تةتقعقاتع«
بذنعثدعكع  سةؤةب يىزةكع قارعغاندا قذرظاننع بعرعنجع قئتعم . حوثقذر ظةهمعيةت بئرعلدع

 ظذالرنعث خاتا ظئتعقادعنع تىزعتعش ظىحىن بذ مةسعلة ،تعثشعغانالر مذشرعك ظادةملةر بولغاحقا
لئكعن ظئتعقاد مذقعملعشعص بولغان، ظعسالم جةمظعيعتع .  كأرىنعدذمةركةزلعك بايان قعلعنغاندةك

قذرذلذص، ظعسالمعي دألةت بارلعققا كئلعص، ظعسالمنث تةكلعصلعرعضة رئظاية قعلعنغان ؤة اهللا  يولعدا 
جعهاد ظئلعص بئرعلغاندعن كئيعن نازعل بولغان مةدةنعي سىرعلةردة بذ مةسعلعنعث ظعزحعل 

دئضةن خعتاب » !ظع موظمعنالر«. ؤاستة مذهعملعقعغا ظئنعق دااللةت قعلعدذتةكعتلعنعشع ظذنعث بع
بعلةن باشالنغان ظايةتلةردعمذ تةؤهعد مةسلعسعنعث تةكعتلعنعشع شذنع حىشةندىرعدذكع، تةؤهعد 
مةسعلعسع بعر مةزضعل تةكعتلةنضةندعن كئيعن ظذنع قويذص باشقعغا ظأتىص كئتعدعغان مةسعلة 

ان ظاؤؤال بذ مةسعلعنع سأزلةص، ظاندعن باشقا مةسعلعنع مذشذ مةسعلعضة بةلكع هةرقاح. ظةمةس
ظع «: سىرة نعسانعث تأؤةندعكع ظايعتع بذ سأزعمعزنعث كةسكعن صاكعتع. باغالص سأزلةش كئرةك

يةنع ( اهللا  غا، اهللا  نعث صةيغةمبعرعضة ؤة اهللا  ظذنعثغا نازعل قعلغان كعتابقا! مأمعنلةر
يةنع قذرظاندعن ظعلضعرع نازعل قعلعنغان ( ع اهللا  نازعل قعلغان كعتابالرغاؤة ظعلضعر) قذرظانغا

كعمكع اهللا  نع، اهللا  نعث  صةرعشتعلعرعنع، . ظعمان كةلتىرىثالر) ساماؤع كعتابالرغا
     ».كعتابلعرعنع، صةيغةمبةرلعرعنع ؤة ظاخعرةت كىنعنع ظعنكار قعلعدعكةن، ظذ قاتعق ظازغان بولعدذ

» !ظعمان كةلتىرىثالر«بذ ظايةتتة ظةمةلعيةتتة ظعمان كةلتىرىص بولغان كعشعلةرضة يةنة 
صةيغةمبةر صةرؤةردعضارع «: اهللا  بذ هةقتة سىرة بةقةرةنعث ظاخعرعدا مذنداق دةيدذ. دئيعلعؤاتعدذ

دع، ظذالرنعث تةرعصعدعن ظذنعثغا نازعل قعلعنغان كعتابقا ظعمان كةلتىردع، مأمعنلةرمذ ظعمان كةلتىر
  غا ؤة اهللا  نعث صةرعشتعلعرعضة، كعتابلعرعغا ؤة صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان Qهةممعسع 
    ».كةلتىردع

ظعمانغا صةقةت ظعمانسعز كاصعرالر ؤة ... دئمةك ظعمان مةسلعسع ظعنسانالر هاياتعدعكع داظعمعلعق مةسلعدذر

بذنعثدا موظمعنالرنعث .  بةلكع موظمعنالرمذ حاقعرعلعدذ، حاقعرعلماستعنتوغرا ظعمان كةلتىرةلمعضةن مذشرعكالرال

دعللعرعدا ظعماننع جانالندذرذش، مذستةهكةملةش، ظةمةلعيةتكة ظايالندذرذش، سذسالص قالماسلعق، ظعماننعث 
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ع شذثا ظعمان مةسعلعسعنعث بةك حوث مةسعلة بولذش. تةقةززالعرعدعن غاصعل بولماسلعق مةقسةت قعلعنعدذ

 . ظةجةبلعنةرلعك ظةمةس

قذرظاندا بذ مةسعلعضة زعيادة ظةهمعيةت بئرعلعشعدعكع سةؤةب قذرظاننعث صةقةت بعر دعنع كعتابال ظةمةس، 

 .بةلكع ظعنسانالرغا هاياتلعق يولعنع بةلضعلةص بئرعدعغان كعتاب بولغانلعقعدعندذر

أز هاياتعنع شذ هةقعقةتكة توغرعالص، هةممة ظعنسانالر جاهاننعث ظاصعرعدة قعلعنعشعدعكع هةقعقةتنع بعلعص، ظ

 -كأر يعحة ظعشبو ظعشتا شذ هةقعقةت

 ظايةتنعث بعر قعسمع     -285سىرة بةقةرة  ظايةت      -136سىرة نعسا    

 . ضةندعال ظاندعن هاياتلعق تىزعلدذ

حعدذر، اهللا  يعضانة رعزعق  -عضانة ياراتقذاهللا  ي... اهللا دعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوقتذر
بعر بةلضعلعضىحعدذر، اهللا  يعضانة د اهللا  يعضانة تة حعدذر،-بةرضىحعدذر، اهللا  يعضانة باشقذرغذ

يدعغان ؤة ياكع ظعدارة -اهللا  دعن باشقا يارعتااليدعغان ياكع رعزعق بئرةلة... ظعدارة قعلغذحعدذر
بذ . اهاننعث ظاصعرعدة قعلعنعشعدعكع هةقعقةت مانا شذج... قعالاليدعغان هئحكعشع يوقتذر

هةقعقةتنعث تةقةززاسع شذكع، ظعبادةت بعرال اهللا  قا قعلعنعشع، اهللا  تعن باشقا هئحكعمضة 
بذ، اهللا  نعث ظأز بةندعلعرع ظىستعدعكع . قعلعنماسلعقع، اهللا  قا شئرعك كةلتىرىلمةسلعكع كئرةك

 ياراتقذحع، رعزعق بةرضىحع، ظأز صةزلع بعلةن نئظمةت ظاتا حىنكع ظعبادةت قعلعنعش. هةققعدذر
قعلغذحع زاتنعث هةققعدذركع، هةرضعزمذ ياراتمعغان، رعزعق بةرمعضةن، نئظمةت ظاتا قعلمعغانالرنعث 

ظذنعث ظىستعضة بذ، ظعنسانالرنعث بةخعتلعك بولذشع ياكع بةدبةخعت بولذشعغا . هةققع ظةمةس
 . مذناسعؤةتلعك حوث مةسلة

راتقذحع، رعزعق بةرضىحع، ظأز صةزلع بعلةن نئظمةت ظاتا قعلغذحع اهللا  قعال ظعبادةت قعلعش يا
بئراق اهللا  بةندعلعرعدعن ؤة . يعضانة ظعالهتذر ؤة صةرؤةردعضاردذر-حىنكع اهللا  يةككة. كئرةك

 كاصعر هةممة ظادةمنعث اهللا  قا بعردةك ظعبادةت قعلعشع ياكع. ظذالرنعث ظعبادعتعدعن بعهاجةتتذر
اهللا  هةدعس قذدذسعدا مذنداق . سعتةلمةيدذ-بولوشع اهللا  نعث مىلكعضة قعلحة تةسعر كأر

 هةممعثالر -سعلةرنعث موظمعنعثالر، كاصعرعثالر، ياخشعثالر، يامعنعثالر! ظع بةندعلعرعم«: دةيدذ
. المايدذظاراثالردعكع ظةث تةقؤا ظادةمدةك بولذص كةتسةثالر، بذ مئنعث مىلكعمنع قعلحة ظاشذر
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 هةممعثالر ظاراثالردعكع ظةث صاسعق بعر -سعلةرنعث موظمعنعثالر، كاصعرعثالر، ياخشعثالر، يامعنعثالر
 » .ظادةمدةك بولذص كةتسةثالر، بذ مئنعث مىلكعمدعن هئحنةرسعنع كئمةيتةلمةيدذ

ظأز (ذسا م«: اهللا  تاظاال قذرظان كةرعمدة مذسا ظةلةيهعسساالمنعث تعلع ظارقعلعق مذنداق دةيدذ
اهللا  غا (ظةضةر سعلةر ؤة صىتىن يةر يىزعدعكع كعشعلةر كاصعر بولذص كةتسةثالرمذ ‹): قةؤمعضة

بعهاجةتتذر، مةدهعيلةشكة ) هةممعدعن(، حىنكع اهللا  ظةلؤةتتة )قعلحة زعيان يةتكىزةلمةيسعلةر
   ».دئدع› اليعقتذر 

 تةرةصتعن هةرقاحان اهللا  نعث صةزلعدعن بعهاجةت ظعنسان بعر. ظعنسان اهللا  قا ظوخشعمايدذ
ع ياد ظئتعثالر، اهللا  دعن باشقا عناهللا  نعث سعلةرضة بةرضةن نئظمعت! ظع ظعنسانالر«: بواللمايدذ

سعلةرضة ظاسماندعن ؤة زئمعندعن رعزعق بئرعص تذرعدعغان ياراتقذحع بارمذ؟ اهللا  دعن باشقا هئح 
    »قانداقمذ باش تارتعسعلةر؟)  نعث ظعبادعتعدعناهللا (يوقتذر، ) بةرهةق(مةبذد 

ظعنسان ظأز ظأمرعنعث هةرقانداق . يةنة بعر تةرةصتعن ظعنسان ظعبادةت قعلعش صعترعتعضة ظعضة
. لةهزعسعدة ظاثلعق ياكع ظاثسعز هالدا بعر نةرسعضة ظعبادةت قعلماي، حوقذنماي تذرالمايدذ

ظذ ياكع يعضانة اهللا  : ظعككع يولنعث بعرعال بار، ظىحعنجع يول يوقظعنساننعث ظالدعدا صةقةت 
قا شئرعك كةلتىرمةي ظعبادةت قعلعدذ ياكع اهللا  نعث غةيرعضة ظععبادةت قعلعدذ ياكع اهللا  قا 

ظعككعنجع يول شةيتاننعث حاقعرعقعغا ظاؤاز قوشقانلعق . غةيرعنع قوشذص  ظعبادةت قعلعدذ
سعلةرضة «: اهللا  مذنداق دةيدذ.  حوقذنغانلعق هئسابلعنعدذبولغانلعقع ظىحىن شةيتانغا

شةيتانغا حوقذنماثالر، ظذ هةقعقةتةن سعلةرضة ! ظع ظادةم بالعلعرع«): صةيغةمبةرلعرعم ظارقعلعق(
    »دةص تةؤسعية قعلمعدعممذ؟» ظاشكارا دىشمةندذر، ماثعال ظعبادةت قعلعثالر، بذ توغرا يولدذر

 . هاالؤةتكة ظعنتعلعش خذسذسعيعتع بار-صعترعتعدة يةنة هوزذرظعنسان 

 -كأمى-ظالتذن ظوغذلالر، ظايالالر،«: اهللا  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ

 ظايةت -61-60سىرة ياسعن  ظايةت -3 سىرة فاتعر  ظايةت-8سىرة ظعبعراهعم    

حارؤعالر ؤة ظئكعنلةردعن ظعبارةت كأثىل تارتعدعغان  ظارغعماقالر،  مالالر،شتعن توصالنغان كأص
ظذالردذنيا تعرعكحعلعكعدة . نةرسعلةرنعث مذهةببعتع ظعنسانالرغا حعرايلعق كأرسعتعلدع

شةيظعلةردذر؛ اهللا  نعث دةرضاهعدا بولسا قايتعدعغان ضىزةل ) باقاسع يوق( مةنصةظةتلعنعدعغان
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   ».شذنعث ظىحىن باشقعغا ظةمةس، جةننةتكة قعزعقعش كئرةك(اردذر ب) يةنع جةننةت(جاي

هئكمعتع بار،  بذ خعل خذسذسعيةتلةرنعث ظعنسان  صعترعتعضة  سةصلعنعشعدة  اهللا  نعث
. شذنداقتعمذ بذخذسذسعيةت شةيتاننعث ظعنساننع ظعزعقتذرعشعنعث كعرعش ظئغعزع بولعدذ. ظةلؤةتتة

 ظعنساننع ضذناه قعلدذرذش ظارقعلعق اهللا  تعن ؤاقعتلعق ،ش ظئغعزعدعن صايدعلعنعصشةيتان بذ كعرع
زعناخور موظمعنلعق هالعتعدة تذرذص زعنا قعلمايدذ، ظوغرع موظمعنلعق هالعتعدة «: يئراقالشتذرعدذ

 ياكع شئرعك كةلتىرضىزىش، كاصعر بولغذزذش ظارقعلعق ظعنساننع اهللا » ...تذرذص ظوغرعلعق قعلمايدذ
يةنع ظادةم (سئنعث مئنع ظازدذرغانلعقعثدعن ظذالر : ظعبلعس ظئيتتع«: تعن صىتىنلةي يئراقالشتذرعدذ

ظىحىن حوقذم سئنعث توغرا يولذث ظىستعدة  )ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ظةؤالدعغا ؤةسؤةسة قعلعش
 م قعلعمةن،ظولتذرعمةن، ظاندعن ظذالرغا  حوقذم ظالدعدعن، ظارقعسعدعن، ظوثعدعن، سولعدعن هذجذ

     ».ظةمةسلعكعنع كأرعسةن شىكىر قعلغذحعالر) نئمعتعثضة( ظذالرنعث كأصحعلعكعنعث

اهللا  قا ظعبادةت قعلغان ظعنسان بعلةن شةيتانغا حوقذنغان ظعنساننعث هاياتع ظوخشاش 
مذ؟ ياكع زادع قايسع ظادةم يول تاصااليدذ؟ بئشعنع ساثضعلعتعص ماثغان ظادةم«: بولمايدذ

    »قةددعنع رذس تذتذص تىز يولدا ماثغان ظادةممذ؟

  ظايةت-22سىرة مذلك  ظايةت  -17-16سىرة ظةظراف   ظايةت-14سىرة ظال ظعمران     

اؤةر بوالمدذ؟ ياكع بار )يةنع مأمعن(بعلةن كأزع كأرعدعغان ظادةم  )يةنع كاصعر(كور «
   »باراؤةر بوالمدذ؟) يةنع هعدايةت( بعلةن نذر )يةنع ضذمراهلعق( قاراثغذلذق

ظعالهلعقتا، صةرؤةردعضارلعقتا، ظعبادةت قعلعنعشتا اهللا  يعضانعدذر دةص ظةقعدة قعلعش اهللا  نعث 
دا اهللا  ياراتقان ظةث ضىزةل بةندعلةر بذ هةقنع ظادا قعلغان. بةندعلةر ظىستعدعكع هةققعدذر

ظذالرنعث بذ دذنيالعق هاياتعمذ ظةث ضىزةل، ظةث صاكعزة، ظةث . هالعتعنع ساقالص قاالاليدذ
بةندعلةر . ظاخعرةتتة اهللا  ظذالرغا ؤةدة قعلغان مذكاصاتقا ظعرعشعدذ. كأثىللىك هايات بولعدذ

نالردةك يةص ظئحعدذ، ظاخعرةتتة اهللا  مةزكذر هةقنع ظادا قعلمعسا، كاصعر بولسا، بذ دذنيادا هايؤا
بةهرعمةن بولعدذ ؤة ) هاياتع دذنيادا ظذنعث لةززةتلعرعدعن(كاصعرالر «: نعث جازاسعغا ظذحرايدذ
    ».ظذالرنعث جايع دوزاخ بولعدذ) ظاخعرةتتة(ظعحعدذ، -حاهار صايالردةك يةص

) ؤة ظذنعث ظعبادعتعضة(لغانالرغا، اهللا  غا حوقذنذشتعن يعراق بو) ؤة بذتالرغا(شةيتانغا «
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    ».خذشخةؤةر بئرعلعدذ)جةننةت بعلةن(قايتقانالرغا 

كاصعر ياكع مذشرعك ظعنسان ظةسلع . شذنعث ظىحىن ظعنسان ظعمانغا داؤاملعق ظعهتعياجلعق بولعدذ
ار كعشع سةضةكلعشعش، ظعمانع ب. ظئتعقادعنع توغرعالش ظىحىن ظعمانغا ظعهتعياجلعق بولعدذ

شةيتاننعث كعرعش ظئغعزلعرعنع تارايتعص، اهللا  نعث ظعبادعتعن ظازماسلعق ظىحىن يةنعال ظعمانغا 
هئحقانداق . ظعمان هةر هالدا ظعنسان هاياتعدا مذظةييةن ظةهمعيةتكة ظعضة. ظعهتعياجلعق بولعدذ

 . ظةمةلعيعتع يوق قذرذق سأز ظعمان ظةمةس

نعث هاياتعدا ظعماننعث ) اهللا  ظذالردعن رازع بولسذن(د مذسذلمانالر ظةمدع بعز تذنجع ظةؤال
 -با قانحعلعك مذهعم رول ظوينعغانلعقعغا قاراص

 ظايةت-17سىرة زذمةر   سىرة  -12سىرة مذهةممةد   ظايةت-16سىرة رةظد   

رعنعث ظعسالمعي دةؤةتكة نئمة ظىحىن ظةشةددعي غالجعرلعق ظةث ظاؤؤال ظةرةب مذشرعكلع !قايلع
 ! بعلةن قارشع تذرغانلعقعنع كأرىص ظأتةيلع

ظادةم ظةلةيهعسساالمدعن باشالص مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا كةلضعحة ظارعلعقتعكع بارلعق 
ق بارلع. صةيغةمبةرلةر اهللا  نعث بارلعقع ؤة بعرلعكعضة ظعشعنعشعكة بعردةك دةؤةت قعلدع

جاهعلعيةت نئمعشقا . جاهعلعيةت بذ دةؤةتنع بعردةك رةت قعلدع، يىز ظأرعدع ؤة قارشع حعقتع
شىبهعسعزكع، بعز نذهنع قةؤمعضة «شذنداق قعلعدذ؟ ظذالر دةؤةتنعث نئمعسعضة قارشع حعقعدذ؟ 

بعر . حعمةن-مةن هةقعقةتةن سعلةرضة ظوحذق ظاضاهالندذرغذ« :صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق، ظذ
  دعن باشقعغا ظعبادةت قعلماثالر، سعلةرنعث قاتتعق كىننعث ظازابعغا ظذحرعشعثالردعن اهللا

سةن صةقةت بعزضة ظوخشاش  بعزنعثحة،« : ظذنعث قةؤمعنعث كاصعر كاتتعلعرع. دئدع» قورقعمةن
بعلةن ساثا ظةضةشكةن، بعزنعثحة،  ظارعمعزدعكع صةس كعشعلةر يةثضعللعك بعزنعثحة، بعرظادةمسةن،

بةلكع بعز سعلةرنع يالغانحع دةص  ةرنعث بعزدعن هئحقانداق ظارتذقحعلعقعثالر يوق،سعل
   ».دئدع» ظوياليمعز

اهللا  غا ظعبادةت ! ظع قةؤمعم«: ظاد قةؤمعضة ظذالرنعث قئرعندعشع هذدنع ظةؤةتتذق، هذد ظئيتتع
اهللا  دعن غةيرعيضة حوقذنذش ( سعلةريوقتذر، ) بةرهةق(سعلةرضة اهللا  دعن باشقا مةبذد  قعلعثالر،
سةن بعزضة ! ظع هذد«: ظذالر ظئيتتع» يالغاننع توقذغذحعالرسعلةر )اهللا  غا(صةقةت  )بعلةن

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 17 

هئحقانداق روشةن دةلعل كةلتىرمعدعث، سئنعث سأزىث ) ظأزةثنعث راستلعقعثنع كأرسعتعدعغان(
     ».ظعشةنمةيمعز) مبةرلعكعثضةصةيغة(بعلةن بعز ظعالهلعرعمعزنع تاشلعؤةتمةيمعز ؤة سئنعث 

 ظايةت    -53-50 سىرة هذد  ظايةتلةر   -25،26،27سىرة هذد    

! ظع قةؤمعم«  :ظذ ظئيتتع ظةؤةتتذق، )صةيغةمبةرقعلعص(سةمذدقا ظذالرنعث قئرعندعشع سالعهنع «
يوقتذر، ظذ سعلةرنع ) بةرهةق(رضة اهللا  دعن باشقا هئح مةبذد اهللا  غا ظعبادةت قعلعثالر، سعلة

اهللا  دعن مةغصعرةت تعلةثالر،  ياراتتع، سعلةرنع زئمعندا تذرغذزدع،) يةنع تذصراقتعن(زئمعندعن
ظعجابةت  )دذظانع(صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن يئقعندذر،  ظاندعن ظذنعثغا تةؤبة قعلعثالر،

بذنعثدعن بذرذن سةن ظارعمعزدا ظىمعد قعلعنغان كعشع ! العهظع س« : ظذالر ».حعدذر-قعلغذ
يةنع بذ سأزنع ظئيتعشعثدعن بذرذن ظارعمعزدا حوث ظادةم بولذص قئلعشعثنع ظىمعد (ظعدعث 
بوؤعلعرعمعز ظعبادةت قعلعص كةلضةن بذتالرغا ظعبادةت قعلعشتعن -بعزنع ظاتا )قعالتتذق،

» ز سةن دةؤةت قعلغان ظعشقا زور ضذماندعمعز هةقعقةتةن بع  شىبهعسعزكع،-توسذمسةن؟ شةك
   ».دئيعشتع

 :ظذ ظئيتتع ظةؤةتتذق،) صةيغةمبةر قعلعص( ضة ظذالرنعث قئرعندعشع شذظةيبنع )ظةهلع(مةديةن 
 يوقتذر، )بةرهةق( سعلةرضة اهللا  دعن باشقا هئح مةبذد اهللا  غا ظعبادةت قعلعثالر،! ظع قةؤمعم«

مةن هةقعقةتةن  مةن سعلةرنع هةقعقةتةن باي هئساباليمةن، تارازعدا كةم بةرمةثالر،ظألحةمدة ؤة 
نعث ظازابعغا دذحار  )يةنع قعيامةت كىنع( سعلةرنعث هةممعنع قورشاص تذرغذحع كىن

 -سئنع ظاتا )يةنع دعنعث( سئنعث نامعزعث !ظع شذظةيب‹: ظذالر ...بولذشذثالردعن قورقعمةن
بعزنع تاشالتقذزذشقا ياكع  )يةنع بذتالرنع( علعص كئلعؤاتقان نةرسعلةرنعبوؤعلعرعمعز ظعبادةت ق

ماللعرعمعزنع خالعغعنعمعزحة تةسةررذص قعلعشعمعزنع تةرك ظةتكىزىشكة بذيرذمدذ؟ سةن تازعمذ 
    ».دئدع› كأثلع ـ كأكسع كةث، تازعمذ توغرا يول تاصقان ظادةمسةن ـ دة

 يغةمبةرنعث دةؤعتعضة قارشع تذرغان تذنجع ظةرةب جاهعلعيعتع صة

 ظايةت-87 ...84سىرة هذد     61-62سىرة هذد    

ظةرةب جاهلعيعتع نئمعشقا بذرذنقع جاهلعيةتلةرضة ظوخشاشال دةؤةتكة قارشع . جاهعلعيةت ظةمةس
 عمايدذ؟ تذرذش صوزعتسعيعسعدة بولعدذ، دةؤةتنع قوبذل قعلغعلع ظذن

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 18 

ظذالر دةؤةت شذظارعنع ظئغزعدا ظئيتعشنع رةت قعلعؤاتامدذ ياكع دةؤةت شذظارعنعث مةزمذنعنع 
ؤة تةلةص تةقةززالعرعنع رةت قعلعؤاتامدذ؟ ظذالر دةؤةتنعث مةزمذنعنع زادع قانداق حىشةنضةن؟ 

 ق صةرقع بار؟ ظذالرنعث بذرذنقع هاياتع بعلةن دةؤةت تةشةببذس قعلعؤاتقان هاياتنعث زادع قاندا

قذرةيشلةرنعث دةؤةت شذظارعنع ظئغزعدعال ظئيتعشنع مذنحعال كةسكعن رةت قعلعشع، ظامال 
بولمعغاندا بذنعث ظىحىنال جةث قعلعص ظأز كاتعؤاشلعرعدعن ظايرعلعص قئلعشع مذمكعن ظةمةس 

 ناؤادا دةؤةت شذظارع ظذالرنعث تذرمذش تةرتعؤعنع ظأزضةرتمةيدعغان بولسا ظعدع،. ظعدع
ظارسعدعن بعرةر شاظعر حعقسا . قذرةيشلةرمذ ؤة باشقا ظةرةبلةرمذ ظذنحعال قارشع تذرذص كةتمةيتتع

باشقا قةبعلعلةر ظالدعدا  ظعصتعخارلعنعص  هئح هالع قالمايدعغان قذرةيشلةر ظارسعدعن صةيغةمبةر 
ص بذ ظارقعلعق قذرةيشلةر ظةينع زاماننعث دعنع داهعيسع بولذ! حعقسا ظعصتعخارالنماي قاالتتعمذ؟

ظذالرنعث ظعحعدة بعر . زغا ظعضة ظعدعاسعياسعي ؤة ظعقتعسادعي جةهةتتة مةركعزع ظورذنغاؤة ظعمتعي
بذنعث بعلةن . دعنع داهعيلعقعنع تئخعمذ ضةؤدعلةندىرةتتع صةيغةمبةرنعث تذغذلعشع ظذالرنعث

.  تئخعمذ ظاشاتتعظذالرنعث سعياسعي، ظعقتعسادعي ظورنع تئخعمذ يذقعرع كأتىرىلىص ظعشةنحعسع
بذ ظةهؤالدا ناؤادا ظعسالمعي دةؤةت ظئغعزعدعال دةص قويسا صىتعدعغان ظعش بولسا، قذرةيشلةر 

 نئمعشقا بذ سأزنع ظئغعزعدعن حعقعرعشعنع رةت قعلعدذ؟ 

اهللا  تعن «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاغعسع ظةبذ تالعبنعث ظعمان كةلتىرىشعنع تةلةص قعلعص
بذنعث بعلةن مةن اهللا  نعث ظالدعدا ساثا شاصاظةت . رهةق يوق دئضعن، تاغاباشقا مةظبذد بة

ناؤادا بذ سأز ظئغعزعدعال دةص قويسا . ظةبذ تالعب بذ سأزنع دئيعشنع رةت قعلدع. دئدع» قعلعمةن
بعرلةص ظأزضةرتمعسعمذ بولعدعغان ظعش بولسا، ظةبذ تالعب ظذنع -ظةمةلعي تذرمذشنعث رئتعمعنع بعر

 . معدع؟ بعزنعثحة بذ ناهايعتع روشةن مةسعلة، مذنازعرة قعلعشنعث ظورنع يوقرةت قعالر

ظةرةبلةرنعث بذرذنقع هاياتع بعلةن ظعسالمعي دةؤةت تةشةببذس قعلغان هاياتنعث ظوتتذرعسعدا 
ظذالر دةؤةتنع هةرخعل سةؤةبلةر بعلةن هةرخعل شةكعلدة رةت . ناهايعتع حوث صةرق بار ظعدع

 : قعلدع

 ... عينع يالغانغا حعقاردعظذالر ؤةه

 ... ظذالر قايتا تئرعلعص اهللا  نعث ظالدعغا بئرعص هئساب بئرعشنع يالغانغا حعقاردع
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 ...ظذالر ظعاله بعر دةص ظةقعدة قعلعشنع رةت قعلدع

ظادعتعنع تاشالص اهللا  نعث يولعغا ظةضعشعشنع، اهللا  هاالل -بوؤعسعنعث ظأرص-ظذالر ظاتا
 ... قعلغاننع هارام دةص بعلعشنع رةت قعلدعقعلغاننع هاالل، هارام

 تاالث قعلعش، قعز بالعالرنع -ظذالر يةنة هاراقكةشلعك، قعمارؤازلعق، زعناخورلذق، قاتعللعق، بذالث
قاتارلعق ... ظارا زذلذم قعلعش، ظأكتةملعك قعلعش-ؤعلعش، ظأزةتعرعك كأمىش، يئتعمنعث مئلعنع ي

 .  قعلدعبذزذق ظةخالقالردعن قول ظىزىشنع رةت

هارامنع ظةخالق -ظةلهاسعل، كةث مةنعدعكع دعننع، ظئتعقادنع، ظعبادةت صاظالعيةتلعرعنع، هاالل
اهللا  نعث دةرضاهعدعن نازعل . ؤة ظعدعيعنع اهللا نعث دةرضاهعدعن قوبذل قعلعشنع رةت قعلدع

 . قعلعنغان دعنغا رئظاية قعلعشنع رةت قعلدع

زعضة مذجةسسةملعضةن تأؤةندعكع ظعككع مةسعلعنع قذرظان ظاساسلعقع هةممة مةسعلعنع ظأ
 : مةركةزلعك بايان قعلعدذ

 بعرال اهللا  قا ظعبادةت قعلعش: بعرعنجع مةسعلة

ظذالرغا ظأزلعرعنعث ظعحعدعن بعر  :اهللا  نازعل قعلغان ظايةتلةرضة ظةضعشعش: ظعككعنجع مةسعلة
بذ «: ران قئلعشتع، كاصعرالر ظئيتتعكةلضةنلعكعضة ظذالر هةي) يةنع صةيغةمبةر(ظاضاهالندذرغذحع 

ظذ نذرغذن ظعالهالرنع بعر ظعاله قعلماقحعمذ؟ بذ هةقعقةتةن غةلعتة . بعر يالغانحع سئهعرضةردذر
    »ظعش

: دئيعلسة، ظذالر» غا ظةضعشعثالر)يةنع قذرظان(اهللا   نازعل قعلغان نةرسة «: ظةضةر ظذالرغا«
دةيدذ، شةيتان ظذالرنع دوزاخ ظازابعغا » عمعزنعث دعنعغا ظةضعشعمعز بوؤعلعر-ياق، بعز ظاتا«

    » بوؤعلعرعنعث دعنعغا ظةضعشةمدذ؟-ظذالر يةنعال ظاتا(حاقعرغان تذرسا 

: قذرظان كةرعم سىرة ظةنظام ؤة سىرة نةهلعدة شئرعكنع ظعككع مةسعلعضة يعغعنحاقاليدذ
سا ظعدع، بعز ؤة ظاتا بوؤعلعرعمعز شئرعك كةلتىرمةيتتذق ؤة هئح ظةضةر اهللا   خالع: مذشرعكالر«

بعزنعث ظازابعمعز نازعل (ظذالردعن بذرذنقع كعشعلةر تاكع . نةرسعنع هارام قعلمايتتذق دةيدذ
يةنع مذشرعكالر (مذشذنداق ) لعرعنع-ظأزلعرعنعث صةيغةمبةر(ظازابعمعزنع تئتعغانغا قةدةر ) بولذص
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    ».ظعنكار قعلغان ظعدع) كسئنع ظعنكار قعلغاندة

 بوؤعلعرعمعز اهللا  نع قويذص -مذبادا اهللا   خالعغان بولسا، بعز ؤة بعزنعث ظاتا : مذشرعكالر«
) يةنع اهللا  نعث هأكمعسعز(هئح نةرسعضة ظعبادةت قعلمعغان بوالتتذق، اهللا   هارام قعلمعغان 

ظذالردعن ظعلضعرعكعلةرمذ ظةنة شذنداق قعلغان . ئدعهئح نةرسعنع هارام قعلمعغان بوالتتذق، د
 .  ظعدع

هعدايةت قعلعش بولسا . (صةيغةمبةرلةرنعث مةسظذلعيعتع صةقةت روشةن تةبلعغ قعلعشتعنال ظعبارةت
    »)اهللا  نعث ظعشعدذر

سىرة لوقمان  ظايةت-5-4سىرة ساد   . اهللا  تعن باشقا ظعاله بار دةص ظةقعدة قعلعش ظئتعقادعي شئرعكتذر

 ظايةت-35 سىرة نةهلع  ظايةت-148سىرة ظةنظام  ظايةت -21

هارام مةسعلعسعدة اهللا  نعث دعنعغا ظةضةشمةسلعك -اهللا  نعث غةيرعضة ظعبادةت قعلعش، هاالل
شذثا . ظعككع خعل شئرعكنع يوق قعلعشنع تةلةص قعلعدذدةؤةت شذظارع بذ . ظةمةلعي شئرعكتذر

 . ظةرةب مذشرعكلعرع دةؤةتنع رةت قعلدع

يذقعردا بعز دةؤةتنع رةت قعلعشنعث ظةرةب جاهعلعيعتعضعال خاس ظةمةسلعكعنع، بةلكع بذرذنقع 
ظذالردعن «يذقعرقع ظعككع ظايةتتعكع . هةرقانداق جاهلعيةتتة بارلعقعنع قةيت قعلغان ظعدذق

ظذالردعن ظعلضعرعكعلةرمذ ظةنة شذنداق «، »ظعنكارقعلغاندةك ظعنكار قعلدع... ذرذنقع كعشعلةرب
بارلعق صةيغةمبةرلةرنعث قعسعسعلعرع . دئضةن بألةكلةرمذ شذنع قةيت قعلعؤاتعدذ» قعلغان ظعدع

هةرقانداق بعر صةيغةمبةر دةؤةت ظئلعص بارغاندا . هةم مذشذ تارعخعي هةقعقةتنع دةلعللةيدذ
دةؤةتكة زعيانكةشلعك قعلعدذ، . دةؤةتنع بعرعنجع بولذص ظعنكار قعلعدذ» تةكةببذر حوثالر«

) ظعنتايعن ظاز ساندعكعلعرعنع هئسابقا ظالمعغاندا(بعحارة ظاؤام خةلق . دةؤةتنع توسذشقا ظالدعرايدذ
هالرغا ظاؤام خةلق ظأزع حوقذنذص كأنىص قالغان ظعال. خوجعلعرعغا ظةضعشعص هةق يولدعن ظازعدذ

حىنكع جاهعلعيةت ظعحعدة تذرذؤاتقان ظاؤام خةلق هئسسعي دذنياغا . حوقذنماسلعققا ظذنعمايدذ
بذ هئسسعي ظعالهالر ظاؤام خةلقنعث ظازغذنلعقعنع ظالقعشالص، . ناهايعتع حعث باغالنغان بولعدذ

ذغا كةلتىرىص ظذالرنع ظعبادةت قعلعش ياكع قذربانلعق قعلعش ظارقعلعق ظعالهقا يئقعنالشقان تذيغ
 . قويعدذ
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ظاؤام خةلقتعن بعلعم ؤة هوقذقتا يذقعرع ظورذندا تذرذؤاتقان تةكةببذر حوثالرنعث صةيغةمبةرلةرضة 
قارشع تذرذشتعكع مذددعظاسع ظاتالمعش ظذلذهعيةت مةسعلعسع بولماستعن بةلكع هوقذق 

قوغدعغان قعياصةتكة ظذالرنعث بذظعالهالرغا شةكلةن ظئسعلعؤعلعشع، ظعالهالرنع . مةسعلعسعدذر
كعرعؤعلعشع ظعالهالرغا ظعشعنعص، ظذالرنع قوغدعغانلعقتعن ظةمةس، بةلكع ظعاله نامعدا ظاؤام 
خةلقنع قذل قعلعشنع، ظأزعنع ظعالهنعث مذقةددةس هأكىمرانع قعلعص كأرسعتعشعنع ظاساسع 

 خةلققة كعم ظاؤام. بذالرغا نعسبةتةن هةقعقع مةسعلة هاكعمعيةت مةسعلعسع. مةقسةت قعلعدذ
هأكىمرانلعق قعلعدذ؟ ظذالر هأكىمرانلعق قعالمدذ ياكع اهللا  نعث شةرعظعتع هأكىمرانلعق 

 . قعالمدذ؟ مةسعلعسع

مانا بذ هةقعقع مةسعلة هةرقايسع جاهعلعيةتتعكع تةكةببذر حوثالرنع ظعسالمعي دةؤةتكة قارشع 
 . تذرذشقا ظىندةيدذ

ظذنداق قعلعش ظةسلعدة ظذالرنعث هوقذقع . رذؤاتعدذظذالر قانذن تىزىص، ظاؤام خةلقنع باشقذ
بةلكع ظذ، ياراتقذحع، رعزعق بةرضىحع، صةزلع مةرهعمعتع بعلةن نئظمةت ظاتا قعلغذحع . ظةمةس

ياراتقان، رعزعق بةرضةن، صةزلع مةرهعمعتع بعلةن نئظمةت ظاتا قعلغان زاتنعثال . زاتنعث هوقذقعدذر
لغا قويذش هوقذقع بولعدذ، ظذنعثدعن باشقا هئحكعنمعث قانذن تىزىش هوقذقع، حةكلةش ؤة يو

 .  ظذنداق هوقذقع بولمايدذ

يدعغانالر ظوخشاش -يارعتالما) هئح نةرسعنع(ياراتقان اهللا  بعلةن ) صىتىن كاظعناتنع(«
   ».بوالمدذ؟ ظويلعمامسعلةر

ئتعثالر، اهللا  دعن باشقا سعلةرضة اهللا  نعث سعلةرضة بةرضةن نئظمعتع ياد ظ! ظع ظعنسانالر    «
ظاسماندعن ؤة زئمعندعن رعزعق بئرعص تذرعدعغان ياراتقذحع بارمذ؟ اهللا  دعن باشقا هئح مةبذد 

    »قانداقمذ باش تارتعسعلةر؟) اهللا نعث ظعبادعتعدعن(يوقتذر،)بةرهةق(

 بذهةقعقةتنعث ظئتعقادعي ظاساسلعرع، .لئكعن تةكةببذر حوثالر بذ هةقعقةتنع بعلمةس بولذؤالعدذ
ظاشكارا دعكتاتذرلذق بعلةن –ظذالر مةيلع ظوحذق . ظةمةلعي تةقةززالعرعنع ظذقماس بولذؤالعدذ

هاكعمعيةت يىرضىزسىن ياكع هازعرقعدةك دئموكراتعيعنع صةردة قعلعص هاكعمعيةت يىر ضىزسذن، 
 -ظاؤام خةلقنعث خاهشع بويعحة ها
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 ظايةت-3سىرة فاتعر  ظايةت -17ة نةهلع سىر 

كعمعيةت يىرضىزسذن ياكع ظأز خاهعشلعرع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزسذن، بةرعبعر ظذالر 
هأكىمةت نعزامع ؤة ظاساسع قانذنالرنع تىزىص ظأز هاكعمعيتعنع تئخعمذ . هاكعمعيةت يىرضىزعدذ

 . مذستةهكةملةيدذ

اهللا  «، »اهللا  تعن باشقا مةظبذد بةرهةق يوق«بعر صةيغةمبةر كئلعص اهللا  نعث دةرضاهعدعن 
دئسة، ظةهؤالدا تامامةن » سعلةرنعث اهللا  تعن باشقا ظعالهعثالر يوق! قا ظعبادةت قعلعثالر
 . ظأزضعرعش بولعدذ

ضاهعدا هازعرقع دعموكراتعيعدعكعضة . تةكةببذر حوثالر ظأز ظارا هوقذق تالعشعص زعددعيةتلعشعدذ
وخشاش تةكةببذر حوثالر بعلةن ظاؤام خةلق ظوتتذرعسعدا هوقذق تالعشعش كأرةشلعرعمذ بولذص ظ

سعلةرنعث ! اهللا  قا ظعبادةت قعلعثالر«، »اهللا  تعن باشقا مةظبذد بةرهةق يوق«بئراق . تذرعدذ
رعش دةيدعغان صةيغةمبةر كةلضةن هامان ظةهؤالدا تىصتعن ظأزضع» اهللا  تعن باشقا ظعالهعثالر يوق

بذ يةردعكع مةسعلة تةكةببذر حوثالرنعث قولعدعن بةلكع بارلعق ظعنسانالرنعث قولعدعن ... بولعدذ
. هوقذقنع ظأتكىزعؤعلعص،  هوقذقنع هةقعقع ظعضعسعضة قايتذرذش مةسعلعسع ظوتتذرعغا حعقعدذ

ظعسالمعي دةؤةتتعن زئمعندعكع هوقذق تاالشقذحع » تةكةببذر حوثالر«شذنعث ظىحىن 
صىتىن كىحع بعلةن دةؤةتكة قارشع قوشذن . عرعدعن قورققاندعن نةححة هةسسة بةك قورقعدذرةقعبل

بذ كأرةشتة ضاه ساختعلعق بعلةن، ضاه مذشتومزورلذق بعلةن ظاؤام خةلقنع كأسةي . تةشكعللةيدذ
ظأزعنع مةندعن (مئنع قويذؤئتعثالر، مذسانع ظألتىرعمةن، مذسا : صعرظةؤن ظئيتتع«. قعلعدذ
صةرؤةردعضارعنع حاقعرسذن، مةن هةقعقةتةن مذسانعث دعنعثالرنع ) رذش ظىحىنقذتذلدذ

    »قااليمعقانحعلعق تذغدذرذشعدعن قورقعمةن) يةنع دألةتتة(ظأزضةرتعؤئتعشعدعن ياكع زئمعندا 

 - ظذالردعن كئيعن مذسا بعلةن هارذننع صعرظةؤنضة ؤة ظذنعث قةؤ

 ظايةت -26افعر  سىرة غ  

بويذنتاؤلعق ) ظعمان ظئيتعشتعن(ظذالر . معنعث حوثلعرعغا نذرغذن مأجعزعلةر بعلةن ظةؤةتتذق
: ظذالرغا بعز تةرةصتعن هةقعقةت نازعل بولغان حاغدا، ظذالر. ظذالر ضذناهكار قةؤم ظعدع. قعلدع
ذنع سئهعر سعلةرضة هةقعقةت كةلسة ظ«: مذسا. دئدع» بذ هةقعقةتةن روشةن سئهعردذر« 
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سةن «: ظذالر. دئدع» دةمسعلةر؟ ظةجةبا بذ سئهعرمذ؟ سئهعرضةرلةر مذؤةصصةقعيةت قازعنالمايدذ
نعث ) يةنع معسعر زئمعنع( بوؤعلعرعمعزنعث دعنعدعن بعزنع ؤاز كةحتىرىش ؤة زئمعن -بعزضة ظاتا 

» مةيمعز سةلتةنعتعنع ظعككعثالرنعث قعلعؤئلعش ظىحىن كةلدعثمذ؟ بعز ظعككعثالرغا ظعشةن
   ».دئدع

صعرظةؤن قةؤمعنع ضوللعغانلعقتعن، قةؤمع ظذنعثغا ظعتاظةت قعلدع، ظذالر هةقعقةتةن صاسعق قةؤم «
    ».ظعدع

شذيةرنعث تةكةببذر حوثلعرع بولغان قذرةيشلةر ... مةككعدعمذ دةل شذنداق ظعش بولدع
ظةمةلعيةتتة قذرةيشلةرنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالم . ع حعقتعدةؤةتكة توسقذنلذق قعلدع ؤة قارش

بةلكع ظذالرنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظئلعص كةلضةن . بعلةن هئحقانداق زعددعيعتع يوق ظعدع
ظذالر سئنع ظعنكار قعلمايدذ، زالعمالر اهللا  نعث ظايةتلعرعنع «: دةؤةت بعلةن زعددعيعتع بار ظعدع

    ».ظعنكار قعلعدذ

زعددعيةت ظأتكىرلعشعص يذقعرع حةككة يةتكةندة قذرةيشلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةلحع 
» هوقذق، بايلعق ؤة باشقا هةر قانداق نةرسة دئسةث بئرةيلع، دةؤةتنع توختاتقعن«: ظةؤةتعص

رعسعدا شةخسع بذنعثدعن قارعغاندعمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذالر ظوتتذ. دةص باقتع
هةممة ظاداؤةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دةؤةت ظئلعص بئرعشتا حعث . ظاداؤةت يوق ظعدع

 ظاخعرع . تذرغانلعقع، قذرةيشلةرنعث بذنعثغا حعدعمعغانلعقعدعن كئلعص حعقتع

 ظايةت-33سىرة ظةنظام  ظايةت -54سىرة زذخرذف   ظايةتلةر-78 -75سىرة يذنذس    

بئرعص قذرةيشلةر بعلةن دةؤةتكة ؤةكعللعك قعلغذحع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوتتذرعسعدا 
 ...ماماتلعق جةث صارتعلعدع-هايات

بذالردعن تارعختا معسلع . اهللا  نعث خاهعشع بعلةن بعر بألىك كعشعلةر ظعمان ظئيتتع
ظذالر ظعماننع قانداق حىشةنضةن؟ ظعمان ... ذجذدقا كةلدعكأرىلمعضةن بعر ظةؤالد كعشعلةر ؤ

 ظذالرنعث هاياتعدا قانداق ظأزضعرعشلةرنع صةيدا قعلغان؟

ظذالر ظعمان دئضةن اهللا  نعث بارلعقعغا ؤة بعرلعكعضة قةلعب بعلةن تةستعق قعلعص، تعل بعلةن 
أكمع ظعجرا بولذش دةص ظعقرار قعلعشال دةص حىشةنضةنمذ؟ ياكع صىتىن كاظعناتتا اهللا  نعث ه
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 حىشةنضةنمذ؟ 

 ظذالر ظعدعية ؤة ظةمةلعيةتتة بعرةر نةرسعنع ظعماندعن حوث بعلعص باققانمذ؟ 

 !...ظةمةلعيةتكة قاراص باقايلع

دئضةن كعتابتا كأرسعتعص ظأتكعنعمعزدةك، ظةرةبلةر تولعمذ » مذسذلمانالرنعث هازعرقع ظةهؤالع«
 زئمعنع بعر، مذهعتع بعر، تعلع بعر، ظئتعقادع بعر، قعممةت ظذالرنعث. حئحعالثغذ بعر خةلق ظعدع
ظعسالم . بولسعمذ بذ بعرلعكلةر ظذالرنع ظعتتعصاقالشتذرالمعغان ظعدع... قارعشع بعر، تارعخع بعر

ظعنسانالر ظعحعدعن «ظذالرنع ظةنة شذنداق حعحعالثغذلذق ظعحعدعن سىزعؤعلعص، ظذالردعن 
 .نع قذرذص حعقتع»  ظذممةتظوتتذرعغا حعقعرعلغان ظةث ياخشع

ظةرةب يئرعم ظارعلعدا «بةزع تارعخ كعتابلعرع تةرسالعق بعلةن شذنع بازارغا سئلعؤاتعدذكع، 
هاراقكةشلعك، قعمارؤازلعق، زعناخورلذق، . ظذنعثدعن باشقا مةظبذد يوق ظعدع. بذتالرال مةظبذد ظعدع

زذلذم قاتارلعق بعر قانحة ظةخالقعي تاالث قعلعش ؤة ظعجتعماظعي -قعزالرنع تعرعك كأمىش، بذالث
 ».بذزذقحعلعقالرال بارظعدع

بذنداق دئضةن كعتابالرنعث مةقسعتع ظعماننع ظاشذ خعل .  ظةمةلعيةتتة ظذنداق ظةمةس ظعدع
 .  شئرعك ؤة بذزذقحعلعقالرنع يوق قعلعشقعال حةكلةص قويذشعتعن ظعبارةت

بةلكع كأص خعل شئرعك . ظةمةس ظعدعظعمان تازعلعماقحع بولغان شئرعك بعر خعلال شئرعك 
بولذص، هةممعسع كأص خذدالعق ظئتعقاد ؤة اهللا  نازعل قعلغان شةرعظةتنعث غةيرعضة ظةضعشعشتعن 

 . ظعبارةت مذشذ ظعككع مةسعلعنعث تةهتعضة داخعل ظعدع

 : شاظعر تأؤةندعكع شئظرعدا ظئيتقاندةك، قةبعلعمذ ظعالهقا ظايالنغان ظعدع

 .ازمايمةن، ظازسا ظازعمةنظازمعسا قةبعلةم ظ

 !مةن شذنداق ظةر، ظةضعشعص جةمةتعمضة ماثعمةن

اهللا  نازعل قعلغان : ظةضةر ظذالرغا«: ظادةتلعرعمذ ظعالهقا ظايالنغان ظعدع-ظاتا بوؤعالرنعث ظأرص
 بوؤعلعرعمعزنعث دعنعغا -ياق، بعز ظاتا: غا ظةضعشعثالر دئيعلسة، ظذالر) يةنع قذرظان(نةرسة 

     ».، دةيدذظةضعشعمعز
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 : هةؤةس ؤة شةخسع صعكعرلةر ظعالهقا ظايالنغان ظعدع-هاؤايع

 جعدةلدعن، قانغعحة ظويناشتعن،-توسايسةن مئنع جةضثع

 !ظةي  كعشع، بئرةلةمسةن كاصالةت ظألمةي ياشاشتعن؟

هارامنع -االلقذرةيش قاتارلعق حوث قةبعلعلةر خذددع كاهعنالرغا ظوخشاشال باشقا ظةرةبلةرضة ه
يةنع ظذرذش هارام قعلعنغان ظاينع (ظاينع ظارقعغا سىرىش «: ظأزع خالعغانحة بةلضعلةص بئرةتتع

كذفرعنع زعيادة قعلعشتذر، ) ظايغا كأصةيتعش13ظئيعنع 12باشقا بعر ظايغا ظأزضةرتعص، يعلنعث 
انعغا مذؤاصعقلعشعش بذنعث بعلةن كاصعرالر ظازدذرذلعدذ؛ ظذالر اهللا  هارام قعلغان ظايالرنعث س

ظىحىن، ظذنع بعر يعل هاالل قعلسا، ظعككعنحع يعلع هارام قعلعدذ، شذنعث بعلةن ظذالر اهللا  هارام 
 قعلغان ظاينع هاالل قعلعدذ،ظذالرغاظأزلعرعنعث يامان ظةمةللعرع

 ظايةت   -21سىرة لوقمان   

   ».يةت قعلمايدذاهللا  كاصعر قةؤمنع هعدا. حعرايلعق كأرسعتعلدع

اهللا  ) يةنع تأضة، كاال، قويالردعن(مذشرعكالر اهللا  ياراتقان ظئكعنلةردعن ؤة حاهار صايالردعن «
هئحقانداق (ظايرعص قويذص، ظأز ضذمانلعرعحة ) بذتلعرع ظىحىن بعر هةسسة(ظىحىن بعر هةسسة 

بذتلعرعنعث . دئدع» ز ظىحىندذربذ، اهللا  ظىحىندذر، بذ، مةبذدلعرعمع«): دةلعلسعزال
عسعدعن بذتلعرعنعثكعضة قوشذشقا -نئسعؤعسعدعن اهللا نعثكعضة قوشذشقا بولمايتتع، اهللا  نعث نئسعؤ

مذشرعكالر اهللا  غا ظاتعغان هةسسعسعدعن بذتالرغا ظاتعغان هةسسعسعضة بعرةر نةرسة (بوالتتع 
اتتع ؤة اهللا  باي، بذنعثغا موهتاج قوشذلذص قالسا، ظذنع بذتلعرعنعث هةسعسع ظعحعدة قالدذر

بذتلعرعغا ظاتعغان هةسسعسعدعن اهللا  غا ظاتعغان هةسسعسعضة بعرةر نةرسة . ظةمةس، دةيتتع
! ظذالرنعث قارارع نئمعدئضةن قةبعه). قوشذلذص قالسا، ظذنع بذتالرنعث هةسسعسعضة قايتذرؤئتةتتع

ع هاالك قعلعش ؤة ظذالرنعث دعنعنع مذشرعكالرن) يةنع شةيتانالر(مذشرعكالرنعث شئرعكلعرع 
يةنع اهللا  (قااليمعقانالشتذرذش ظىحىن، ظذالرنعث نذرغذنلعرعغا بالعلعرعنع ظألتىرىشنع، شذنعثدةك 

غا ؤة بذتالرغا هةسسة ظايرعص قويذشتةك تةقسعماتنع شةيتانالرغا ؤة مذشرعكالرغا حعرايلعق 
ظعشنع ) قةبعه(لعغان بولسا ظعدع، ظذالر بذ ظةضةر اهللا  خا. حعرايلعق كأرسةتتع) كأرسةتكةندةك

: ظذالر ظأزلعرعنعث ضذمانعحة. قعلمايتتع، ظذالرنع اهللا غا حاصلعغان يالغانلعرع بعلةن بعللة تةرك ظةت
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هارامدذر، ظذالرنع صةقةت ) مةبذدلعرعمعزغا خاس بولذص، باشقعالرغا(بذ هايؤانالر ؤة ظئكعنلةر « 
 بذ هايؤانالرنع معنعش هارامدذر، بذ هايؤانالرنع بوغذزلعغاندا  اهللا  بعز خالعغان ظادةملةرال يةيدذ،

ظذالر اهللا  غا يالغان حاصلعدع، اهللا  ظذالرنع يالغان . دئدع» نعث ظعسمعنع ظئيتعشقا بولمايدذ 
بذ هايؤانالرنعث قورساقلعرعدعكع بالعلعرع بعزنعث «: ظذالر. حاصلعغانلعقلعرع ظىحىن جازااليدذ

 -معزضةخاظةركعشعلعرع

 ظايةت-37  سىرة تةؤبة   

ظةضةر تذغذلغان هايؤان ظألىك بولسا، . دئدع» ستذر، بعزنعث خوتذن كعشعلعرعمعزضة هارامدذر
) يةنع ظذنع هةممةيلةن تةث يةيدذ(بذ ظةر كعشعلةر بعلةن خوتذن كعشعلةر ظارعسعدا ظورتاقتذر 

. ا يالغان حاصلعغانلعقلعرع ظىحىن اهللا ظذالرنع جازااليدذاهللا غ) هارامنع تةيعنلةشتع-هاالل(دةص 
هاماقةتلعك ؤة . شىبهعسعزكع، اهللا هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر، هةممعنع بعلضىحعدذر

نادانلعقلعرعدعن بالعلعرعنع ظألتىرضةن ؤة اهللا نامعدعن يالغان ظئيتعص، اهللا رعزعق قعلعص بةرضةن 
) توغرا يولدعن(ةر هةقعقةتةن زعيان تارتتع، ظذالر هةقعقةتةن نةرسعلةرنع هارام بعلضةن كعشعل

     ».ظاداشتع، هعدايةت تاصمعدع

قذرظان كةرعم قةلعبلةردعكع، روهالردعكع، تذيغذالردعكع ؤة ظةمةلعي مةسلةكلةردعكع هةرخعل 
اهللا نعث ظةمرعضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعدة . شئرعكلةرنع تازعالشقا حاقعرعق قعلدع

 .بعناظةن تىرلىك شئرعكلةرضة تةث تاقابعل تذردع

ظاخعرةت كىنعسعضة ظعشعنعش هةرخعل شئرعكلةرنع ؤة شئرعك ظاسارةتلعرعنع تازعالشتا ناهايعتع 
حىنكع ظألضةندعن كئيعن تئرعلعص، شئرعك كةلتىرضةنلعك ضذناهعغا قارعتا . حوث رول ظوينايدذ

.  ظعشةنمعضةن كعشعلةر شئرعكنع تةرك ظةتمةيدذ ؤة شئرعكتعن قول ظىزمةيدذجازاغا تارتعلعدعغانلعقعغا
شذنعث ظىحىن اهللا  . ظعبادةتتعكع شئرعك بعلةن ظةضعشعشتعكع شئرعك ظوخشاش بعر شئرعك

 . مةككعدة نازعل بولغان نذرغذن ظايةتلةردة بذ مةسعلعنع تةكعتلةيدذ

هعيعتعدة ناهايعتع حوث ظأزضعرعش يىز هةرخعل شئرعكلةردعن صاكالنغان مذسذلمانالرنعث رو
ضويا ظذالرنعث روهعنات زةررعحعلعرع قايتا . خذددع ظذالر قايتعدعن تذغذلغاندةك بولدع... بةردع

 -رة
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 ظايةتلعرع  -141-136سىرة ظةنظام   

ثع ظئنعرضعية تلعنعص، تأمىر زةررعحعلعرع قايتا تعزعلعص، ماضئنتلعق ظعلعكتعر هاسعل قعلغاندةك يئ
ظذالرنعث قةلعبلعرع، روهلعرع ؤة مةسلةكلعرعنع ظعشغال قعلعص تذرغان ساختا . هاسعل قعلدع

ظذالرنعث روهعدا ظةمدع بعرال اهللا  قا ظعبادةت قعلعشتعن باشقا . ظعالهالر تامامةن يوقالدع
هالردعن ظادةتلةر ؤة ساختا ظعال-ساختا ظعالهالرغا مذناسعؤةتلعك ظأرص. هئحنةرسة قالمعدع

ظادعتع ؤة ظاتا معراس -بوؤعالرنعث ظأرص-مانا ظةمدع قةبعلة، ظاتا. ظةيمعنعشلةرمذ يوقالدع
بذ نةرسعلةر ظذالرنعث مةسلةكلعرع ياكع ظعدعيعؤع . ظةنظةنعلةرنعث قعلحة ظئتعبارع قالمعدع

مدع ظذالرنعث بعرلعشعشع ياكع بألىنعشعدة ظة. تونذشلعرعغا بئسعم ظعشلعتةلمةيدعغان بولدع
بةلكع ظذالر ظعمان . قانداشلعق مذناسعؤعتع ياكع مةنصةظةت مذناسعؤعتع ظاساس بواللمعدع

حعرماش مذناسعؤةتلةر ظةمدع ظذالرنعث -ظئيتعشتعن بذرذن ظذالرغا ظةث حوث بعلعنضةن ظعرماش
ظاخعرةتتعن ظىزىلضةن قعممةت قاراشالرنعثمذ هئحبعر ظةتعؤارع قالمعغان . خعيالعغعمذ كةلمةيتتع

ظعمان بعرلعشعش ؤة بعرلةشمةسلعكنعث ظاحقذحعغا ظايالنغان بولذص، ظعمانلعقالر ظعمانلعقالر . ظعدع
بذرذنقع بعرلعكلةرنعث ظورنعنع ظعماندعن كئلعص . ظعمانسعزالر بعلةن ظايرعلدع. بعلةن بعرلةشتع

كعضة قةلبتة اهللا  نعث بارلعقعغا ؤة بعرلع. حعققان، ظعماننع حأرعدعضةن يئثع بعرلعك ظعضةللعدع
 . تةستعق قعلعص، ظئغزعدا ظعقرار قعلعش بعلةنال مذنداق حوث ظأزضعرعش بولمايدذ

اهللا  نعث صةيغةمبعرع ؤة ظذالرنع ظعمانغا يئتةكلعضىحع صةيغةمبةر ظةلةيهعسسساالم ظذالر بعلةن 
ظةرقةم دئضةن كعشعنعث هويلعسعدا ظذحرعشعص، ظعنسانعيةت تارعخعدعكع ظةث حوث بعر ظعشنع 

ظعماننعث تةقةززاسع ؤة ظعمانعي ظةخالقالر بويعحة معسلعسعز بعر ظةؤالد كعشعلةرنع . قعلدع
 . بذ تةربعية ظارقعلعق تارعختعكع ظةث ياخشع بعر ظذممةتنع تةربعيعلةص حعقتع. تةربعيعلعدع

ظةرةب مذشرعكلعرع مذشرعك بولمعغان بولسا، ظذالرغا شئرعك هةققعدة : هازعر بةزع كعشعلةر
 كأص سأزلةنمةيتتع، بةلكع ظذالردعن دعلعدا تةستعق قعلعش ؤة ظئغعزعدا ظعقرار قعلعشال مذنحة

نالرغا قعلغان -بذ مذرجعظعلعك ظعدعيعسعنعث مذسذلما. تةلةص قعلعناتتع دةص جأيلعؤاتعدذ
مذرجعظعلعك باشقا ظامعلالر بعلةن قوشذلذص، ظعماننع ظأزعنعث هةقعقع مةزمذندعن . زعيانكةشلعكعدذر

بعز بذنداق دئضىحعلةر بعلةن مذنازعرة . ذقداص، ظاخعرع جانسعز ظعسكعلعتقا ظايالندذرذص قويدعقذر
 . قعلعشتعن بذرذن، مةدعنعدعكع موظمعنالرنعث ظعمانع هةققعدة ظازراق توختالماقحعمعز
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حىنكع، . يذقعرعدا ظئيتعص ظأتكعنعمعزدةك، ظعمان هةققعدعكع سأز مةدعنعدة ظىزىلىص قالمعدع
بةلكع هةرقانداق . بعر مةهةل تةكعتلةنضةندعن كئيعن تاشالص قويذلعدعغان نةرسة ظةمةسظعمان 

مةدعنعدة نازعل بولغان بعر . ظعشتا ظاؤؤال ظعمان تةكعتلعنعص، ظاندعن باشقا تئمعدا سأز قعلعنعدذ
 سىرة بةقةرة بعر قانحة. نةححة سىرعلةرنع تةهلعل قعلساقال، بذ نذقتا ناهايعتع ظايدعثلعشعدذ

بذ سىرة ظعسالمعي دألةت قذرذلغاندعن كئيعنكع يئثع جةمظعيةتكة تىزىم . تئمعالردا سأزلةيدذ
مانا بذ سىرة هةممعدعن ظاؤؤال ظئتعقادع دذرذس، هةرعكعتع توغرا، ظعبادعتع جايعدا . تذرغذزعدذ

هئح ) ايةنع قذرظاند(بذ كعتابتا . ظةلعف، الم، معم«: موظمعنالرنع تونذشتذرذش بعلةن باشلعنعدذ
ظذالر غةيعبكة ظشعنعدذ، نامازنع ظادا قعلعدذ، ظذالر بعز . تةقؤادارالرغا يئتةكحعدذر) ظذ(شةك يوق، 
ظذالر ساثا نازعل قعلعنغان كعتابقا، سةندعن . سةرص قعلعدذ) خذدا يولعغا( مىلىكتعن -بةرضةن مال
. ظاخعرةتكة شةكسعز ظعشعنعدذنازعل قعلعنغان كعتابالرغا ظعشعنعدذ ؤة ) صةيغةمبةرلةرضة(ظعلضعرعكع 

  ».ظةنة شذالر صةرؤةردعضارعنعث توغرا يولعدا بولغذحعالردذر، ظةنة شذالر بةختكة ظئرعشكىحعلةردذر

 )ظايةتلةر-5-1سىرة بةقةر (

مانا بذ ظايةتتة بةخعتكة ظعرعشكةن تةقؤادار موظمعنالر اهللا  نعث بارلعقعغا، بعرلعكعضة دعلعدا 
بةلكع بذ سىصةتكة ناماز ظوقذش، . ا ظعقرار قعلعدذ دةصال سىصةتلةنمعدعتةستعق قعلعص، ظئغعزعد

دعلعثالردا تةستعق قعلعص، . زاكات بئرعش قاتارلعق صةرعز ظعبادةتلةرنع قعلعدعغانلعقع قوشذلدع
ظئغعزعثالردا ظعقرار قعلساثالرال هةممة ظعش صىتعدذ، شذنعث بعلةنال جةننةتكة كعرعؤئرعسعلةر 

ع هةرخعل صةرعزلةرنع قعلغاندعال ظاندعن تةقؤادار بولغعلع، جةننةتكة كعرضعلع بةلك. دئيعلمعدع
مةزكىر سىرعنعث يةنة بعر ظايعتعدة هةقعقع ظعماننعث تةستعق ؤة . بولعدعغانلعقع قةيعت قعلعندع

ظعقرار بعلةنال ظةمةس، بةلكع ظعماننعث ظةمةلعي ظعصادعسع بولغان مذظةييةن ظةمةللةر بعلةن 
 : قعدعغانلعقع تةلعم بئرعلعدعؤذجذدقا حع

ثالرنعث ظأزعال ياخشع -سعلةرنعث كىن حعققان ؤة كىن صاتقان تةرةصكة يىز كةلتىرىشذ«
بةلكع اهللا  قا، ظاخعرةت كىنعضة، صةرعشتلةرضة، اهللا نازعل قعلغان كعتابالرغا، . ظةمةلضة ياتمايدذ

الرغا، يئتعمالرغا، -ظةقرعبا- خعشلةرضة ظعمان كةلتىرىش؛ اهللا  نع سأيىش يىزعسعدعن-صةيغةمبةر
مئلعدعن ظاالقعسع ظىزىلىص قالغان مذساصعرالرغا، ساظعلالرغا ؤة قذلالرنعث -معسكعنلةرضة، صذل

مال ياردةم بئرعش؛ ناماز ظوقذش؛ زاكات بئرعش؛ ظةهدعضة ؤاصا قعلعش؛ -ظازاتلعققا ظئرعشعشعضة صذل
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عنغان ظذرذشقا بةرداشلعق بئرعش ياخشع ظةمةلضة يذقسذللذققا، كئسةللعككة ؤة اهللا  نعث يولعدا قعل
ظةنة شذ يذقعرقع سىصةتلةرضة ظعضة كعشعلةر ظعمانعدا راستحعل ظادةملةردذر، ظةنة شذالر . كئرعدذ

     ».تةقؤادار ظادةملةردذر

ؤةتلعك بذ سىرة ظةقعدعضة مذناسع. سىرة ظال ظعمراننعث هةممة ظايةتلعرعدة ظعمان حىشةندىرىلعدذ
 ) بةرهةق(اهللا  دعن باشقا هئح مةبذد . ظةلعف، الم، معم«: بولغان مذنذ ظايةتلةر بعلةن باشلعنعدذ

 ظايةت  -177سىرة بةقةرة  

!) ظع مذهةممةد. (تعرعكتذر، مةخلذقاتنع ظعدارة قعلعص تذرغذحعدذر) هةمعشة(يوقتذر، اهللا 
ساثا ) اهللا) (يةنع قذرظاننع(تعق قعلغذحع هةق كعتابنع ظأزعدعن ظعلضعرعكع كعتابالرنع تةس

ظعلضعرع، كعشعلةرضة يول كأرسةتكىحع قعلعص تةؤرات بعلةن ظعنجعلنع نازعل قعلغان . نازعل قعلدع
. نازعل قعلدع) يةنع بارلعق ساماؤع كعتابالرنع(هةق بعلةن باتعلنع ظايرعغذحع كعتابنع . ظعدع

قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ، اهللا ) ظاخعرةتتة(عنع ظعنكار قعلغانالر شىبهعسعزكع، اهللا نعث ظايةتلعر
   ».حعدذر-جازالعغذ) يامانالرنع(غالعبتذر، 

بذ سىرة ظئتقادنعث تىصكع قاظعدعلعرعنع ناهايعتع روشةن، كةسكعن بايان قعلش بعلةن بعللة 
نع ظةمةلعيلةشتىرىش ظىحىن كأرةش قعلعشنعث هةقعقةت. ظعماننعث تةقةززالعرعنع مذظةييةنلةشتىرعدذ

: بذ سىرعدة ناهايعتع مذهعم بعر دةرس بئرعلعدذ. ظعماننعث بعر تةقةززاسع ظعكةنلعكعنع تةكعتلةيدذ
شىبهعسعزكع، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشعدا، كئحة بعلةن كىندىزنعث نأؤةتلعشعص «

ظذالر ظأرة تذرغاندعمذ، . وشةن دةلعللةر بارتذرذشعدا، ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ظةلؤةتتة ر
ظولتذرغاندعمذ، ياتقاندعمذ اهللا  نع ظةسلةص تذرعدذ، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشع 

سةن . بذنع بعكار ياراتمعدعث! صةرؤةردعضارعمعز«) ظذالر ظئيتعدذ. (توغرعسعدا صعكعر يىرضىزعدذ
سةن كعمنعكع دوزاخقا ! صةرؤةردعضارعمعز. نصاكتذرسةن، بعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغع

زالعمالرغا هئحقانداق ياردةمحع . كعرضىزعدعكةنسةن، ظذنع ظةلؤةتتة خار قعلغان بولعسةن
) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث(بعز هةقعقةتةن بعر حاقعرغذحعنعث ! صةرؤةردعضارعمعز. بولمايدذ

عرغانلعقعنع ظاثلعدذق، ظعمان ظئيتتذق، رةببعثالرغا ظعمان ظئيتعثالر، دةص ظعمانغا حاق
 ! صةرؤةردعضارعمعز
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 ظايةتلةر -4-1  سىرة ظال ظعمران  

بعزنعث ضذناهلعرعمعزنع مةغصعرةت قعلغعن، يامانلعقلعرعمعزنع يوققا حعقارغعن، بعزنع ياخشعالرنعث 
رعث ظارقعلعق ؤةدة قعلغان نةرسعنع بعزضة صةيغةمبةرلع! صةرؤةردعضارعمعز. قاتارعدا قةبزع روه قعلغعن

. بةرضعن، قعيامةت كىنع بعزنع رةسؤا قعلمعغعن) يةنع ظعتاظةت قعلغانالرغا خاس بولغان جةننةتنع(
ظذالرنعث دذظاسعنع صةرؤةردعضارع ظعجابةت . سةن هةقعقةتةن ؤةدةثضة خعالصلعق قعلمايسةن

داق بعر ياخشع ظعش قعلغذحعنعث مةن سعلةردعن ظةر بولسذن، ظايال بولسذن، هةرقان: قعلدع
هعجرةت قعلغانالر، . بعرعثالردعن تأرةلضةن-قعلغان ظةمعلعنع بعكار قعلعؤةتمةيمةن، سعلةر بعر

ظةزعيةت ) يةنع اهللا  نعث دعنع ظىحىن(يذرتلعرعدعن هةيدةص حعقعرعلغانالر، مئنعث يولذمدا 
ؤة مئنعث يولذمدا ) ذشقانالريةنع مئنعث يولذمدا ظذر(تارتقانالر، ظذرذشقا قاتناشقانالر 
. ظةلؤةتتة يوققا حعقعرعمةن) مةغصعرعتعم ؤة رةهمعتعم بعلةن(ظألتىرىلضةنلةرنعث ضذناهلعرعنع 

بذ . »ظةلؤةتتة، ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة كعرضىزعمةن
اهللا نعث دةرضاهعدا . اصاتتذراهللا  تةرعصعدعن بئرعلضةن مذك) ظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن(

   ».بار) يةنع جةننةت(ياخشع مذكاصات 

اهللا  نع ظأرة . اهللا  نع ياد ظئتعش هةم دعل بعلةن هةم ظةمةلعي هةرعكةت بعلةن بولعدذ
 هةرقانداق هالةتتة ظةنة شذنداق ياد ظئتعص تذرعدعغان –تذرغان، ظولتذرغان، ياتقان هالةتلعرعدة 

زئمعننعث يارعتعلعشع هةققعدة صعكعر يىرضىزىش ظارقعلعق -ا راستحعل موظمعنالر ظاسمانظعماند
جاهاننعث . جاهاننعث بعهأدة يارعتعلمعغانلعقعنع، بةلكع مةقسةت بعلةن يارعتعلغانلعقعنع حىشةندع

تة عكع مةقسةت ظعنسانالرنعث دذنيادا قعلغان ياخشع يامان ظعشلعرعغا يارعشا ظاخعرةت-يارعتعلعشعد
 مذكاصات ياكع جازا بئرعلعدعغانلعقع ظذالرغا ظايان 

   ظايةتلةر-195-189  سىرة ظال ظعمران  

. شذنعث بعلةن ظذالر اهللا  تعن جةننةت بئرعشنع تئلعدع، دوزاختعن صاناه تئلعدع. بولدع
مانا . عمان ظئيتتعجةننةتكة كعرعشنعث شةرتعنع هازعرالص، ظعسالمعي دةؤةتنع ظاثلعغان هامان ظ

ظذالرنعث دذظاسعنعث ظعجابةت ... بذ هةقعقع موظمعنالرنعث دذظاسعنع اهللا  ظعجابةت قعلدع
بولذشع تةستعق ؤة ظعقرار قعلغانلعقع ظىحىنلعمذ؟ تةصةككذر قعلعص ظويالنغانلعقع ظىحىنمذ؟ اهللا  
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 هةققعدة يعلعنعص دذظا نع داظعم ياد ظةتكةنلعكع ظىحىنمذ؟ دوزاختعن ساقلعنعش، جةننةتكة كعرعش
 قعلغانلعقع ظىحىنمذ؟ ياكع ظعماننع ظةمةلعي هةرعكةتكة ظايالندذرغانلعقع ظىحىنمذ؟ 

مةن سعلةردعن ظةر بولسذن، ظايال بولسذن، : ظذالرنعث دذظاسعنع صةرؤةردعضارع ظعجابةت قعلدع«
 » ...هةرقانداق بعر ياخشع ظعش قعلغذحعنعث قعلغان ظةمعلعنع بعكار قعلعؤةتمةيمةن

مانا بذ ظايةتتة صعكعر قعلعش ؤة اهللا  نع ياد ظئتعشنعث ظةمةلعي هةرعكةتكة ظايالنغانلعقع ظىحىن 
دذظانعث ظعجابةت بولغانلعقع ظئنعق ظوتتذرعغا قويذلذص، مذسذلمانالردعن اهللا  يولعدا هعجرةت 

عدعن قوغالص ماكانلعر-كىلصةتلةرضة ظذحرعسا، ظألتىرىلسة، يذرت-قعلعش، اهللا  يولعدا ظازار
 . حعقرعلسا سةؤر قعلعش قاتارلعق ظةمةللةرنع بئجا كةلتىرىش تةلةص قعلعندع

. سىرة نعسادا ظةمةلعيةتتة ظعمان كةلتىرىص بولغانالردعن يةنة ظعمان كةلتىرىش تةلةص قعلعندع
بذ سىرعدة دعلعثالردا ؤة ظئغعزعثالردا ظعمان بولغاندعكعن شذنعث بعلةنال جةننةتكة 

ظادعتعثالر بويعحة -سعلةر، ظةمةلعي هةرعكعتعثالردا ظأزخاهعشعثالر بويعحة ياكع ظأرصع-كعرعؤعر
بةلكع ظذالرغا بعرقانحة صةرعزلةرنع بعكعتكةندعن كئيعن . ظعش قعلساثالرمذ بولعؤئرعدذ، دئيعلمعدع

يةنع اهللا  بةندعلعرعنعث ظةمةل قعلعشع ظىحىن بةلضعلةص (ظةنة شذالر «: مذنداق دئيلدع
اهللا  نعث قانذنلعرعدذر، كعمكع اهللا  غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة )  يذقعرعدعكع ظةهكامالربةرضةن

ظعتاظةت قعلعدعكةن، اهللا  ظذنع ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة كعرضىزعدذ، 
بعرعضة كعمكع اهللا  غا ؤة صةيغةم. بذ حوث مذؤةصصةقعيةت قازعنعشتذر. ظذ ظذيةرلةردة مةثضى قالعدذ

ظاسعيلعق قعلعص، اهللا  نعث قانذنلعرعنعث سعرتعغا حعقعص كئتعدعكةن، اهللا  ظذنع دوزاخقا 
     ».كعرضىزعدذ، ظذ دوزاختا مةثضى قالعدذ خورلعغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ

ليورذقالر بذ سىرعدة ظاظعلعؤعي مذناسعؤةتلةر ؤة ظعجتعماظعي مذناسعؤةتلةر هةققعدة مذظةييةن يو
اهللا  غا، ! ظع مأمعنلةر«: هةممة ظعشتا نئمعنعث ظاساس بولعدعغانلعقع ظئنعق بةلضعلعنعدذ. بئرعلعدذ

صةيغةمبةرضة ؤة ظأزةثالردعن بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت قعلعثالر، ظةضةر سعلةر بعر 
ةرضة مذراجعظةت قعلعثالر، شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر، بذ توغرعدا اهللا  غا ؤة صةيغةمب

يةنع اهللا  نعث (ظعشعنعدعغان بولساثالر، بذ ) هةقعقعي(ظةضةر سعلةر اهللا  غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة 
سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر، نةتعجة ) كعتابعغا ؤة صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة مذراجعظةت قعلعش
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   ».ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر

ةتتة هاياتلعقتعكع هةرقانداق بعر ظعشتا اهللا نعث قانذنع بويعحة ظعش كأرىشنعث مانا بذ ظاي
اهللا  غا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظةت «: ظعمانغا شةرت ظعكةنلعكع ظئنعق ظوتتذرعغا قويذلدع
 » ظعشعنعدعغان بولساثالر) هةقعقعي(قعلعثالر، ظةضةر سعلةر اهللا غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة 

  صةيغةمبةرلةرنع دةؤةت قعلش ظىحىنال ظةمةس، بةلكع ظعتاظةت قعلعنعش بذ سىرعدة يةنة اهللا
بعز هةر قانداق صةيغةمبةرنع صةقةت ظعتاظةت قعلعنعش «: ظىحىنمذ ظةؤةتكةنلعكع بايان قعلعنعدذ

   ».ظذحىنال ظةؤةتتذق

 ظايةتنعث بعر قعسمع-64سىرة نعسا   ظايةت-59نعسا  سىرة   ظايةتلةر-14-13 سىرة نعسا  

بذ سىرعدة يةنة اهللا  ظعمانع بار كعشعلةرضة صةرعز قعلغان هأكىملةر، يوليورذقالر، ظةمرع ؤة 
نةهعيلةر بايان قعلعنغاندعن كئيعن، ظعماننعث قذرذق ظارزذ ظةمةسلعكع، بةلكع رئظاللعققا ظايالنغان 

سعلةرنعث )  اهللا  ؤةدة قعلغان ساؤاب(«:  ظعكةنلعكع هةققعدة مةلذمات بئرعلعدذظةمةلعي ظعشةنح
قذرذق ظارزذيذثالر ؤة ظةهلع كعتابنعث قذرذق ظارزذسع بعلةن قولغا كةلمةيدذ، كعمكع بعر يامانلعق 

جازالعنعدذ، ظذ ظأزع ظىحىن اهللا  دعن باشقا ) دذنيادا ياكع ظاخعرةتتة(قعلعدعكةن، بذنعث ظىحىن 
. يدذ-هئحقانداق دوست ؤة هئحقانداق مةدةتكار تاصالما) اهللا  نعث ظازابعدعن قذتذلدذرعدعغان(
ظايالالردعن مأمعن بولذص تذرذص ياخشع ظشالرنع قعلغانالر جةننةتكة داخعل بولعدذ، ظذالرغا -ظةر

يةنع ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعنعث ساؤابع قعلحة (قعلحة زذلذم قعلعنمايدذ 
  »).علمةيدذكئمةيتعؤئت

:  نضةنلعكع ظئالن قعلعندع-سىرة ماظعدعدة دعننعث كامعل قعلعنغانلعقع ؤة نئظمةتنعث صىتىنلة
بىضىن سعلةرنعث دعنعثالرنع صىتىن قعلدعم، سعلةرضة نئمعتعمنع تاماملعدعم، ظعسالم دعنعنع «

     ».سعلةرنعث دعنعثالر بولذشقا تاللعدعم

عحمةك ؤة مذظامعلعلةر توغرعسعدعكع هأكىملةر سىرعنعث بعرعنجع ظايعتعدعن ظ-بذ سىرعدة يئمةك
يةنع اهللا  بعلةن سعلةرنعث ظاراثالردعكع (ظةهدعلةرضة ! ظع مأمعنلةر«: باشالصال بايان قعلعنعدذ

    »...ؤاصا قعلعثالر) ؤة سعلةرنعث ظأز ظاراثالردعكع ظةهدعلةرضة

 نعث شةرعظعتعنعال هأكىمدار قعلعش، ظذنعثدعن باشقا هئحقانداق قانذننع بذ سىرعدة يةنة اهللا 
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 . هأكىمدار قعلماسلعق ظوحذق صةرعز قعلعندع

دذنيادا اهللا  نعث هأكمع ياكع جاهعلعيةتنعث هأكمعدعن ظعبارةت ظعككع خعلال هأكىمنعث 
 بارلعقع، ظىحعنجع خعل هأكىمنعث يوقلعقع 

 ظايةتنعث بعر قعسمع -3سىرة ماظعدة  ظايةتلةر   -124-123  سىرة نعسا  

حعن ) اهللا  غا(ظذالر جاهعلعيةت دةؤرعنعث هأكمعنع تةلةص قعالمدذ؟ «: ظئنعق بايان قعلعندع
     »ظعشعنعدعغان قةؤمنعث نةزعرعدةهأكىمدة اهللا  دعنمذ ظادعل كعم بار؟

  نعث قانذنع بويعحة هأكىم قعلمعغان كعشعلةرنعث كاصعر، صاسعق، زالعم بذ سىرعدة يةنة اهللا
 : ظعكةنلعكع ظئنعق ظوتتذرعغا قويذلدع

   ».كعملةركع اهللا  نازعل قعلغان  ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايدعكةن، ظذالر كاصعرالردذر«

   ».غان كعشعلةر زالعمالردذراهللا  نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايدع«

    ».اهللا نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمعغانالر صاسعقالردذر«

مةدعنعدة نازعل بولغان سىرعلةرنعث هةممعسع موظمعنالرغا تةستعق ؤة ظعقرارنعثال كذصاية 
لعش كئرةكلعكعنع، موظمعن بولذش ظىحىن قعلمايدعغانلعقعنع بةلكع بذنعثغا قوشذص ظةمةل قع

حوقذم اهللا  نعث قانذنعغا رئظاية قعلعش كئرةكلعكعنع، بذنعث ظعماننعث راستلعقعنع سعنايدعغان 
سعنتاش ظعكةنلعكعنع، ظئغعزعدا ظعمانعم بار دةص تذرذص، ظةمةلعيةتتة اهللا  نعث قانذنعغا رئظاية 

ساثا «: حىشةندىرعدذ... تا مةثضى قالدعغانلعقعنعقعلمايدعغانالرنعث مذناصعق هئسابلعنعص دوزاخ
يةنع تةؤراتقا (ؤة سةندعن بذرذن نازعل قعلعنغان كعتابالرغا ) يةنع قذرظانغا(نازعل قعلعنغان كعتابقا 

نع كأرمعدعثمذ؟ ظذالر ) يةنع مذناصعقالر(ظعمان كةلتىردذق دةؤالغان كعشعلةر ) ؤة ظعنجعلغا
عص بارماقحع بولذؤاتعدذ؛ هالبذكع، ظذالر شةيتاننع ظعنكار قعلعشقا ظةرزعنع شةيتاننعث ظالدعغا ظئل

   ».بذيرذلغان، شةيتان ظذالرنع حوثقذر ظازدذرذشنع خااليدذ

 ظايةت-60سىرة نعسا  ظايةت -47  ظايةت  -45  ظايةت -44  ظايةت -50 سىرة ماظعدة   

ظأز ظارعسعدعكع ) يةنع مذناصعقالر(صةرؤةردعضارعث بعلةن قةسةمكع، ظذالر !) ظع مذهةممةد(«

دةتاالشقا سئنع هأكىم حعقعرعشقا  تةكلعص قعلمعغعحة، ظاندعن سئنعث حعقارغان هأكمعثضة ظذالرنعث 
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ر صىتىنلةي بويسذنمعغعحة ظعمان ظئيتقان دعللعرعدعكع قعلحة غذم بولسعمذ يوقالمعغعحة ؤة ظذال

   ».بولمايدذ

اهللا  غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعمان ظئيتتذق ؤة ظعتاظةت قعلدذق  دئيعشعدذ، ظاندعن ) مذناصعقالر(«

يىز ) شةرعظةت هأكمعدعن(كئيعن، ) يةنع ظعماننع دةؤا قعلغاندعن(ظذالردعن بعر جاماظة شذنعثدعن 

هأكىم حعقعرعش ظىحىن، ) صةيغةمبةر(ظذالرنعث ظارعسعدا . مأمعن ظةمةس) هةقعقةتتة(ر ظأرىيدذ، ظذال

صةيغةمبةرنعث ظالدعغا (حاقعرعلسا، ظذالردعن بعر جاماظة ) هأكمعضة(ظذالر اهللا  نعث ؤة صةيغةمبةرنعث 

ةمبةر صةيغ(ظةضةر هةقعقةت ظذالرنعث تةرعصعدة بولعدعغان بولسا . باش تارتعدذ) هازعر  بولذشتعن

، صةيغةمبةرضة بويسذنغان )ظةلةيهعسساالمنعث هةق هأكىم حعقعرعدعغانلعقنع بعلعدعغانلعقلعرع ظىحىن

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث (ظعللعتع بارمذ؟ يا ) مذناصعقلعق(ظذالرنعث دعللعرعدا . هالدا كئلعشعدذ

ث ظذالرغا ظادعل بولماسلعقعدعن ضذمانلعنامدذ؟ يا اهللا  نعث ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنع) صةيغةمبةرلعكعدعن

) صةيغةمبةر. (زالعمدذر) رةسذلذلالنعث هأكمعدعن باش تارتقانلعقلعرع ظىحىن(قورقامدذ؟ ياق، ظذالر 

مأمعنلةرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعش ظىحىن، ظذالر اهللا  غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة حاقعرعلغان حاغدا 

 : ظذالر

يعشلعرع كئرةك، مانا شذنداق كعشعلةرمةقسةتكة ظاثلعدذق ؤة ظعتاظةت قعلدذق دئ«

    ».ظئرعشكىحعلةردذر

تاشلعنعدذ، ظذالرغا هةرضعزمذ ) يةنع قةظرعضة(مذناصعقالر حوقذم دوزاخنعث ظةث ظاستعنقع قةؤعتعضة«

   » .مةدةتكار تاصالمايسةن) ظازابتعن قذتقذزعدعغان(

 ظايةت-145سىرة نعسا  ظايةتلةر    -51-47  سىرة نذر  ظايةت  -65ىرة نعسا   س 

بىضىن سعلةرنعث دعنعثالرنع «مةدعنة سىرعلعرعنعث مةزمذنعغا قارعغاندا دعن كامعل بولغان، 
» ثالر بولذشقا تاللعدعمظعسالم دعنعنع سعلةرنعث دعنع صىتىن قعلدعم، سعلةرضة نئمعتعمنع تاماملعدعم،

بذ يول . دئضةن ظايةت نازعل بولغان كىنلةردة ظعمان هاياتلعقنعث مذكةممةل يولعغا ظايالنغانعدع
بذ . ظئتعقادعي تةرةصنع، ظعبادةت تةرةصنع، ظةمةلعي مةسلةك تةرعصعنع تةث ظأز ظعحعضة ظالغانعدع

بارلعق ظعبادةت . عكعضة ظئتعقاد قعلعندعيولدا اهللا  نعث زاتتا، سىصةتتة، ظةسماظ ؤة ظةفظالدا بعرل
ظعمانعي . اهللا  نعث شةرعظعتعال هأكىمدار قعلعندع. صاظالعيةتلعرع بعرال اهللا  قا قارعتعلدع
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 ...ظةخالقالرغا رئظاية قعلعندع، تىرلىك ظعالهعي تةكلعصلةر ظورذندالدع

لةرضة، كعتابالرغا، مةككعدة نازعل بولغان سىرعلةر اهللا  قا، ظاخعرةت كىنعسعضة، صةرعشتع
صةيغةمبةرلةرضة، تةقدعرضة ظئتعقاد قعلعشنع، ظةخالقعي تةرةصلةرنع ؤة ظذ حاغدا صةرعز قعلعنغان 

مةدعنعدة نازعل بولغان سىرعلةر هاكعمعيةت . ظعبادةت صاظالعيةتلعرعنع مةركةزلعك بايان قعلدع
عتلةص، بذنع ظعماننعث مةسعلعسنع ؤة اهللا  نعث شةرعظعتعنع هأكىمدار قعلعشنع قاتتعق تةك

شذنعث بعلةن بعللة ظةخالقنع يةنة تةكعتلةص، يةنة باشقا تىرلىك . سئنتعئشع قعلعص بةلضعلعدع
 . ظعبادةت صاظالعيةتلعرعنع صةرعز قعلدع

لئكعن هاكعمعيةت مةسعلعسع يةنع هأكىم قعلعش هوقذقع، قانذن تىزىش ؤة يولغا قويذش 
ةسعلعسع، اهللا  نازعل قعلمعغان نةرسعلةرنع قانذن قعلعش ؤة هوقذقعنعث بعرال اهللا  قا خاسلعقع م

شذنداق قانذنالرغا بويسذنذشنعث دعندعن حعقص، كاصعر بولذش مةسعلسع مةدعنعدة بعكعتعلضةن 
حىنكع بذ مةسعلة مةككعدة نازعل بولغان كأصلعضةن سىرعلةردة . دةص ظويالش قعصقعزعل خاتالعقتذر

: مةسعلةن.  ىصعتعدة ناهايعتع روشةن، كةسكعن بئكعتعلدعظعماننعث بعر تىصكع قاظعدعسع س
!) ظع ظعنسانالر(«: مةككعدة نازعل بولغان سىرة ظةظرافنعث تأؤةندعكع ظايعتع بذنعثغا شاهعد

ظةضعشعثالر، ) يةنع قذرظانغا(سعلةر صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن سعلةرضة نازعل قعلعنغان كعتابقا 
دوستالرغا ) ؤة ظعنسانالردعن بولغان سعلةرنع ظازدذرعدعغانجعنالردعن (اهللا  نع قويذص، 

 )  ظايةت-3(»  .نةسعهةتنع ظاز قوبذل قعلعسعلةر-ظةضةشمةثالر، سعلةر ؤةز

ظذ . بذ ظايةت نئمة مةزمذننع ظعصادعلةؤاتعدذ؟ بذ ظايةت ظعنسانالرنع بعر ظعشقا بذيرذؤاتعدذ
سعلةر صةرؤةردعضارعثالر «. ولسعمذ شئرعكيةنة بعر ظعشتعن توسذؤاتعدذ، ظذ ب. بولسعمذ ظعمان

دئضةندة ظعمانغا » ظةضعشعثالر) يةنع قذرظانغا(تةرعصعدعن سعلةرضة نازعل قعلعنغان كعتابقا 
) جعنالردعن ؤة ظعنسانالردعن بولغان سعلةرنع ظازدذرعدعغان(اهللا نع قويذص، «. بذيرذؤاتعدذ

 . دذدئضةندة شئرعكتعن توسذؤاتع» دوستالرغا ظةضةشمةثالر

 : مةزكذر سىرعنعث يةنة مذنذ ظايعتعضة قاراث

) يةنع ظالتة دةؤردة(شىبهعسعزكع، صةرؤةردعضارعثالر اهللا  ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظالتة كىندة «
ظةرش ظىستعدة قارار ظالدع، اهللا  كئحة ) ظأزعنعث ظذلذغلذقعغا اليعق رةؤعشتة(ياراتتع، ظاندعن 
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كىندىزنع ياصعدذ، كئحة بعلةن كىندىز بعر بعرعنع ) قع بعلةنيةنع كئحعنعث قاراثغذلذ(بعلةن 
؛ اهللا  قذياش، ظاي ؤة يذلتذزالرنع اهللا  )يةنع داؤاملعق ظورذن ظالمعشعص تذرعدذ(قوغلعشعدذ 

يةنع كاظعناتنع (نعث ظةمرعضة بويسذندذرذلغذحع قعلعص ياراتتع، يارعتعش ؤة ظةمر قعلعش 
رنعث صةرؤةردعضارع اهللا نعث -ظالةملة. عث ظعلكعدعدذرراستعنال اهللا  ن) تةسةررذص قعلعش

دذظا ( عثالرغا تأؤةنحعلعك بعلةن يوشذرذن دذظا قعلعثالر، -صةرؤةردعضار. دةرعجعسع كاتتعدذر
اهللا  . هةددعدعن ظاشذرذؤةتكةنلةرنع اهللا  ياقتذرمايدذ) كةلمةس سأزلةص، توؤالص-قعلغاندا كةلسة

 ندعن كئيعن، يةر يىزعدة بذزذقحعلعق قعلماثالر، -عنع تىزعضةيةر يىز) صةيغةمبةرلةر ظةؤةتعص(
ظىمعد قعلغان هالدا دذظا قعلعثالر، شىبهعسعزكع، ) رةهمعتعنع(قورققان ؤة ) اهللا  نعث ظازابعدعن(

     ».اهللا نعث رةهمعتع ياخشعلعق قعلغذحعالرغا يئقعندذر

عرال اهللا  قا خاسلعقع ظاسمانالردعمذ، زئمعندعمذ ؤة مانا بذ ظايةتتة ظةمرع قعلعش هوقذقعنعث ب
ظعنسانالرنعث هاياتعدعمذ اهللا  تعن باشقا هئحكعمنعث قانذن تىزىش هوقذقعنعث يوقلعقع 
قارارالشتذرذلذص، صةيغةمبةرلةر ظعالهعي قانذن ظارقعلعق تىزعضةن ظعشعالرنع باشقا قانذنالر ظارقعلعق 

نة صىتىن كاظعناتتا اهللا  تعن باشقا هئحقانداق بعر كىحنعث بذ ظايةتتة ية. بذزذشتعن توسذلدع
يارعتعش، يوق يةردعن بار قعلعش ظعقتعدارعنعث يوقلعقعنع، يارعتعش ظعقتعدارع بولمعغانلعقع ظىحىن 

بذيرذش، توسذش يةنع قانذن تىزىش هوقذقعنعث بولمايدعغانلعقعنع، بذ هوقذقنعث صةقةت اهللا  
: مةككعدة نازعل بولغان سىرة شذرانعث مذنذ ظايعتعضة قاراث. عكعتتعقعال يالغذز ظعكةنلعكعنع ب

بةلكع ظذالر اهللا  دعن باشقعالرنع ظعضة قعلعؤالدع، صةقةت اهللا ظعضعدذر، اهللا ظألىكلةرنع «
هةر قانداق نةرسة ) دعن ظىستعدة ؤة ظذنعثدعن باشقا(سعلةر . تعرعلدىرعدذ، اهللا هةر نةرسعضة قادعر

) ظذالرغا ظئيتقعنكع! ظع مذهةممةد. (ص قعلعشساثالر، ظذنعثغا اهللا هأكىم حعقعرعدذظىستعدة ظعختعال
اهللا غا ) هةممة ظعشتا(عمدذر، ظذنعثغا تةؤةككىل قعلدعم، -ظةنة شذ اهللا مئنعث صةرؤةردعضار

 ) ظايةت-9،10(» .مذراجعظةت قعلعمةن

عرعنسعصنعث ظأزع يةنع صىتىن مانا بذ ظايةتتة سىرة ظةظرافنعث يذقعرقع ظايعتعدة بعكعتعلضةن ص
كاظعناتتا، جىملعدعن ظعنسانالر ظعحعدة هاكعمعيةت يىرضىزىش هوقذقعنعث بعرال اهللا قا خاسلعق 

هةممة ظعشتا هاكعمعيةت يىرضىزىش هوقذقعنعث اهللا  قا خاسلعقعنع ظئتعراص . صعرعنسعصع بعكعتعلدع
يةنع . لعقتذر» قعالرنع ظعضة قعلعؤالغاناهللا  دعن باش«بذنع ظئتعراص قعلماسلعق . قعلعش ظعماندذر
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 دعندعن حعقعص 

 ظايةتلةر-56-55-54 سىرة ظةظراف  

 . كاصعر بولذشتذر

ظذالرنعث اهللا رذخسةت قعلمعغان «: سىرة شذرانعث تأؤةندعكع ظايعتعمذ يةنة شذنع تةكعتلةيدذ
 ) ايةتظ-21(» نةرسعلةرنع دعن قعلعص بئكعتكةن  مةبذدلعرع بارمذ؟

مةككعدة نازعل بولغان سىرة ظةنظامنعث تأؤةندعكع ظايةتلعرع بذ مةسعلعنع تئخعمذ تةصسعلع 
اهللا سعلةرضة روشةن كعتاب نازعل قعلغان «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد(«: شةرهعلةيدذ

تةلةص اهللا دعن غةيرعي هأكىم قعلغذحعنع ) ظارعمعزدعكع ظعختعالصنع هةل قعلعش ظىحىن(تذرسا، 
يةنع (ظذنعث ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالرنعث ظألعمالعرع(بعز كعتاب ظاتا قعلغانالر » قعالمدعم؟
صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان هةق كعتاب ظعكةنلعكعنع بعلعدذ، سةن ) قذرظاننعث

ر، ناهايعتع صةرؤةردعضارعثنعث سأزع ناهايعتع راستذ. هةرضعزمذ شةك قعلغذحعالردعن بولمعغعن
) علةرنعث سأزلعرعنع-بةند(اهللا  . توغرعدذر، ظذنعث سأزعنع ظأزضةرتةلةيدعغان هئح كعشع يوقتذر

ظةضةر سةن يةر يىزعدعكع كأصحعلعك . حعدذر-بعلعص تذرغذ) ظةهؤالعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، 
ازدذرعدذ، ظذالر ضة ظعتاظةت قعلساث، ظذالر سئنع اهللا  نعث يولعدعن ظ) يةنع كذففارالر(كعشعلةر 

سئنعث !) ظع مذهةممةد. (صةقةت ضذمانغعال ظةضعشعدذ، ظذالر صةقةت يالغاننعال سأزلةيدذ
صةرؤةردعضارعث ظأزعنعث يولعدعن ظازغانالرنع هةقعقةتةن ظوبدان بعلعدذ، توغرا يول تاصقانالرنعمذ 

  نعث ظعسمع ظئيتعلعص اهللا  نعث ظايةتلعرعضة ظعمان كةلتىرضىحع بولساثالر، اهللا. ظوبدان بعلعدذ
زأرىرعيةت بولمعغعحة يئيعش هارام قعلعنغان نةرسعلةرنع اهللا  . بوغذزالنغان هايؤانالرنع يةثالر

سعلةرضة ظوحذق بايان قعلغان تذرسا، اهللا  نعث ظعسمع ظئيتعلعص بوغذزالنغان هايؤانالرنع نئمعشقا 
هةقعقةتةن ) باشقعالرنع(مةستعن، يئمةيسعلةر؟ نذرغذن كعشعلةر نةصسع خاهعشعغا ظةضعشعص، بعل

هةددعدعن ) شةرظع دةلعلسعز هاالل، هارام دةص(ظازدذرعدذ، شىبهعسعزكع، سئنعث صةرؤةردعضارعث 
ظاشكارا ؤة يوشذرذن ضذناهالرنع تةرك ظئتعثالر، شىبهعسعزكع، ضذناه . ظاشقذحعالرنع ظوبدان بعلعدذ

اهللا  نعث ) ظع مأمعنلةر. ( جازاغا تارتعلعدذ)ظاخعرةتتة(قعلغذحعالر ظأز قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن 
هايؤانالرنع يئمةثالر، ظذنع ) يةنع بعسمعلال دةص زةبهع قعلعنمعغان(ظعسمع ظئيتعلماي بوغذزالنغان 
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سعلةر ) يةنع مذشرعكالرنع(شىبهعسعزكع، شةيتانالر ظأز دوستلعرعنع . يئيعش ظةلؤةتتة ضذناهتذر
دذ، ظةضةر ظذالرغا ظعتاظةت قعلساثالر، سعلةر حوقذم مذشرعك بعلةن دةتاالش قعلعشقا ؤةسؤةسة قعلع

     ».بولذص قالعسعلةر

بذ ظايةت مانا بذ ظعنكار سذظالع » اهللا  دعن غةيرعي هأكىم قعلغذحعنع تةلةص قعالمدعم؟«
اهللا  بذ هاكعمعيةت يىرضىزىش هوقذقعنعث اهللا  قعال خاس ظعكةنلعكعنع، . بعلةن باشلعنعؤاتعدذ

بذ ظايةتتة يةنة . تعن باشقا هئحكعمنعث هاكعمعيةت يىرضىزىش هوقذقع يوقلعقعنع حىشةندىرعدذ
قذرظاننعث تةصسعلع بايان قعلعنغانلعقع ظوتتذرعغا قويذلذص، هئحكعمنعث اهللا  تعن باشقا 

 شذنعسع دعققةتكة سازاؤةركع، بذ ظايةت... هأكىمدارنع تةلةص قعلعشعغا ظورذن قالدذرذلمعدع
تىزىملةر تولذق -مةككعدة تئخع ظعنسانعي هاياتقا مذناسعؤةتلعك قانذن. مةككعدة نازعل بولغان

بذنعثدعن شذنع كأرىؤالغعلع بولعدذكع،  مةككعدة تةصسعلع بايان قعلعنغعنع . نازعل بولمعغان
صذرذظات هأكىملةر بولماستعن، بةلكع ظعسالم ظئتعقادعنعث تىصكع مةسعللعرعنعث بعرع بولغان 

اهللا  نازعل قعلغان قانذنالرنع صعرعنسعص جةهةتتعن ظئتعراص قعلمعغان . هاكعمعيةت مةسعلعسعدذر
كأصلعكع، ظئتعقادقا -اهللا  تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان قانذننعث ظاز. كعشعلةردة ظعمان بولمايدذ

راص ظةث مذهعمع اهللا  نعث قانذنعنع ظئتع. ياكع ظةخالققا مذناسعؤةتعلعكلعكع مذهعم ظةمةس
 . قعلعش

 ظايةتلةر -122-114 سىرة ظةنظام  

ناهةقنع -    مةزكذر ظايةتنعث داؤامعدا يةنة اهللا  نعث سأزعنعث راستعلعقع، ظادعللعقع، هةق
لىص، اهللا  نعث سأزعضة ظةضةشمعضةنلةرنعث ضذمانغا -ظايرعغذحع ظعكةنلعكع مذظةييةنلةشتىرى

  ظازغانالر بعلةن هعدايةت تاصقانالرنع ظوبدان بعلعدعغانلعقع ظةضعشعص ظازعدعغانلعقع، اهللا
بذ ظايةتنعث . ظاندعن كئيعن بذ ظايةتنعث ظاساسع مةقسعتع ظوتتذرعغا قويذلدع. ظوتتذرعغا قويذلدع

نلعقع، بذ -هااللنع كعم بعكعتعدعغانلعقع، يةنع قانذننع كعم تىزعدعغا-ظاساسع مةقسعتع هارام
عث قانداق قاراشتا بولذشع ظذالرنع موظمعن قعلعدعغانلعقع ياكع كاصعر مةسعلعدة مذسذلمانالرن

 حارؤعالرنع ظألتىرضةندة اهللا  -ظةينع زاماندا مةككة مذشرعكلعرع مال.  قعلعدعغانلعقعدعن ظعبارةت
نعث نامعنع ياد ظةتمةي ظألتىرىص، شذنداق ظألتىرىلضةن نةرسعنع يئيعشنع هاالل دةص قانذن 

اهللا مذسذلمانالرنع مذشرعكالرنعث .  نعث ظعزنعسعز قانذن تىزضةنلعك ظعدعبذ اهللا . تىزضةن
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حىنكع بذنداق قانذنغا ظعتاظةت . مذشذنداق قانذنلعرعغا ظعتاظةت قعلعشتعن ظاضاهالندذرعدذ
 . قعلغانلعق اهللا نازعل قعلمعغان جاهعلعيةت قانذنلعرعغا ظعتاظةت قعلغانلعق بولعدذ

اكعمعيةت مةسععلسع مةدعنعدة شةرعظةت ظةهكاملعرع  نازعل  بذنعثدعن ظايدعثالشتعكع، ه
بولغاندعن كئيعن ظوتتذرعغا قويذلذشقا باشالنغان بولماستعن، بةلكع مةككعدة ظعماننعث يعلتعزعنع 

مةدعنعدة نازعل . بعكعتعدعغان ؤة ظعماننعث تةقةززالعرعنع بايان قعلعدعغان ؤاقتتعال باشلعنعص بولغان
 مةسعلعنع تئخعمذ ظايدعثالشتذرذص ؤة تةكعتلةص، هةرقانداق بعر كعشعنعث بولغان ظايةتلةر بذ

موظمعن بولذشعغا اهللا  نعث قانذنعنع ظئتعراص قعلعشنعث شةرت ظعكةنلعكعنع، اهللا  نعث قانذنعنع 
 . ظئتعراص قعلمعغان كعشعنعث موظمعن بواللمايدعغانلعقعنع كةسكعن ظوتتذرعغا قويعدذ

ظةمدع بعز بذ مةسعلعنعث ظةينع ؤاقتعدعكع . ةتتة ظةنة شذنداقبذ مةسعلة نةزةرعية جةه
 ! مذسذلمانالرنعث ظةمةلعي هاياتعدا قانداق ظعجرا بولغانلعقعغا قاراص باقايلع

تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالرنعث هئحقايسعسع ظعالهعي تةكلعصلةرضة قارعتا مةيلع قذرظاندا، مةيلع 
ر بذ تةكلعصلةر ظعماننعث بعر تةركعبع قعسمعمذ ياكع هةدعستة دئيعلضةن بولذشعدعن قةتظعينةزة

ظةمةسعمذ؟ بذ تةكلعصلةرنعث اهللا  نعث دةرضاهعدعن نازعل بولغانلعقعغا تةستعق قعلعشال كذصاية 
قعالمدذ ياكع ظذنع ظةمةلعي ظعجرا قعلعش كئرةكمذ؟ ظذنعثغا هئحقانداق ظةمةل بئجا 

هئحكعم مذنداق . الالرنع سوراص باقمعغانكةلتىرمعضةنلةر مذظمعن بوالمدذ؟ دئضةندةك سوظ
اهللا  ؤة اهللا  نعث صةيغةمبعرع ظعمانعغا ضذؤاهلعق بةرضةنلةرغذ . سوظالنع سوراص باقمعغان

لغان -سورعمعغان، هةتتا كأثلعدة كاصعرلعقنع يذشذرذص، زاهعرةن مذظمعن قعياصةتكة كعرعؤا
ئغزعدا شاهادةت ظئيتعصال موظمعن بولغعلع حىنكع ظذ زاماندعكعلةر ظ. مذناصعقالرمذ سوراص باقمعغان

بولمايدعغانلعقعنع، بةلكع كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززالعرعغا ظةمةل قعلعش كئرةكلعكعنع ناهايعتع 
. ظذالر كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززالعرعنع ظةمةلعي هةرعكعتع بعلةن ظعجرا قعالتتع. ظوبدان بعلةتتع

نع ؤة جةننعتعنع ظىمعد قعلعص، حعن قةلبع بعلةن ظعشعنعص، هةقعقع موظمعنالر اهللا  نعث رازعلعقع
مذناصعقالر سذسلذق بعلةن حارعسعز هالةتتة . ظةستايعدعل ظعتاظةتمةنلعك بعلةن ظعجرا قعالتتع

دئمةك هةقعقع . يذ، كأثلعدة ظعسالمغا ظعشةنمةيتتع-ظةمةلعيعتعدة ظعسالمنع ظعجرا قعالتتع
: ي هةرعكةتتة ظةمةس، بةلكع ظعدعيعدة صةرعقلعنةتتعموظمعنالر بعلةن مذناصعقالر ظةمةلع

شىبهعسعزكع، مذناصعقالر اهللا نع ظالدعماقحع بولذشعدذ، اهللا  ظذالرنعث ظالدامحعلعقعغا يارعشا «
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، )ساؤاب ظىمعد قعلمايدذ(ظذالر ناماز ظىحىن تذرغاندا، خذش ياقماسلعق بعلةن تذرعدذ . جازا بئرعدذ
اهللا  نع صةقةت ) يةنع رعياكارلعق قعلعدذ(عش ظىحىن ظوقذيدذ كعشعلةرضة كأرسعت) نامازنع(

     ».ظازغعنا ياد ظئتعدذ

بار، ظةضةر سعلةرضة ) يةنع مذناصعقالر(شىبهعسعزكع، ظاراثالردا ظذرذشقا حعقماي قئلعص قالغانالر «
 هةقعقةتةن ماثا اهللا «) ظذ مذناصعق(كةلسة ) مةغلذبعيةت ياكع قعرغعنلعق(بعرةر مذسعبةت 

بولمعسا ظألتىرىلضةنلةر (بعللة بولمعدعم، ) ظذرذشتا(مةرهةمةت قعلدع، حىنكع مةن ظذالر بعلةن 
) غةلعبة ؤة غةنعمةت(ظةضةر سعلةرضة اهللا  نعث صةزلع . دةيدذ» )قاتارعدا ظألتىرىلضةن بوالتتعم
ق دوستلذق يوقتعكعدةك، نعث ظارعسعدا هئحقاندا) يةنع مذناصعق(يةتسة، ضويا سعلةر بعلةن ظذ 

يةنع (ظذالر بعلةن بعللة بولغان بولسام، حوث بعر مذؤةصصةقعيةتكة ) ظذرذشتا(كاشكع مةن « 
    ».دةيدذ» ظئرعشكةن بوالتتعم ) غةنعمةتتعن زور نئسعؤعضة

ش بعلةنال مانا بذ ظايةتتة دئيعلضةن مذناصعقالرنعث هئحقايسعسع كةلعمة شاهادةتنع ظئيتعص قويذ
بذ شاهادةتنعث تةقةززالعرعنعث بعرعنعمذ بئجا كةلتىرمةي تذرذص، بذ دذنيادا مذسذلمانلعق نامعغا 

ظعسالم جةمظعيعتعدة مذنداق تذنذشنعث صةيدابولذشع مذمكعن .ظعرعشكعلع بولعدذ، دةص ظويلعمايتتع
 . ظةمةس ظعدع

عيعتعدة هئحكعم مةيلع ظذ هةقعقع اهللا نعث شةرعظتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزضةن ظعسالم جةمظ
مذظمعن بولسذن ياكع مذناصعق بولسذن، ظعسالمعي ظةمةللةرنعث بعرعنعمذ بئجا كةلتىرمةي تذرذص، 

هئحبولمعغاندا ناماز . مذسذلمانلعق نامعغا ظعضة بولغعلع ؤة ظذنع ساقلعغعلع بولعدذ دةص ظويلعمايتتع
 . ولمايتتعظوقذماي تذرذص مذسذلمانلعق نامعغا ظعرعشكعلع ب

ظذدا ظىح كىن ناماز ظوقذمعغان كعشع مذرتةد ياكع كاصعر دةص قارعلعص، ظألىم جازاسعغا 
ظعمام ظعبنع تةيمعيية تةهقعقالص ظئيتقاندةك،قةلبعدة تعرعغعنعث دانعسعحعلعك ظعمان بار . ظذحرايتتع

 بعر

 ظايةت-73-72 سىرة نعسا ظايةت     -142 سىرة نعسا  

ظادةمنعث ظذدا ظىح كىن ناماز ظوقذماسعلعقع ؤة شذ سةؤةبتعن مذرتةدلعكنعث جازاسعغا ظذحرعشع 
اهللا نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزعدعغان بعر جةمظعيةتتة مذنداق . مذمكعن ظةمةس
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ةلتىرىش ناماز قاتارلعق ظعسالمعي ظةمةللةرنع بئجا ك. ظادةمنعث تئصعلعشع مذمكعن ظةمةس
مةسعلعسع اهللا  نعث قانذنعنع ظةمةلعي هةرعكعتع بعلةن ظئتعراص قعلعش ياكع ظئتعراص قعلماسلعق 

ظعسالم جةمظعيعتعدة اهللا نعث قانذنعنع ظئتعراص قعلمعغان كعععشنعث مذسذلمان . مةسعلعسعدذر
يعتعدة هئسابلعنعشع مذمكعنمذ؟ بذنداق مذرتةدنعث هايات ياشعشع مذمكعنمذ؟ ظعسالم جةمعظع

ظعسالمعي ظةمةللةرنعث بعرعنعمذ بئجا كةلتىرمةي تذرذص، مذسذلمان دةص ظاتعلعدعغان ؤة بذ نامنع 
ظذنعث شذ جةمظعيةتتة هاياتعنع . ساقالص قاالاليدعغان ظادةملةرنعث بولذشع مذمكعن ظةمةس

ةص هئحقانداق ظةمةل قعلمعغان ظادةمنعمذ مذسذلمان د. ساقلعيالعشع تئخعمذ مذمكعن ظةمةس
قاراش ظعسالم روهعدعن تامامةن ياتالشقان مذرجعظعلعكنع دةستةك قعلغان، مذسذلمانحة نامع بار 

 . جاهلعيةت جةمظعيةتلعرعنعث قذرذق دةؤاسعدذر

بعز كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززالعرع ظعماننعث تةركعبع قعسمعمذ ياكع ظةمةسمذ؟ دئضةن بذ 
ىرضىزسةك، ظاخعرعقع نةتعجعسع ظوخشاش بولذص مةسعلعدة ظوخشعمعغان ظىح نذقتعدعن تةهلعل ي

 . حعقعدذ

كةلعمة شاهادةتنع دعلعدا تةستعق قعلعص، ظئغزعدا ظعقرار قعلعشال دذنيا ؤة : بعرعنجع نذقتا
ظاخعرةتتة مذسذلمان بولذشقا كذصاية قعلعدعغان بولسا،  بذ دعن ظأزعنعث نازعل بولذشتعكع نعشانعغا 

 يئتةلةمدذ؟ 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذلذغ ساهابعلةرنعث كةلعمة شاهادةتنعث ص: ظعككعنجع نذقتا
 تةقةززاسع دةص قعلغان ظةمةللعرع صةرعز ظةمةل ظةمةس، نةصلع ظةمةلمعدع؟ 

ظعنسانالر ظعحعدة كأثلعدة بعرةر نةرسعضة ظعشعنعص، ظةمةلعي هةرعكعتعدة بذ : ظىحعنجع نذقتا
 ان ظادةملةر ظةمةلعيةتتة بارمذ؟ ظعشةنحكة خعالص ياكع زعت ظعشالرنع قعلعدعغ

بعرعنجع نذقتا ظىستعدة تةهلعل؛ اهللا  صةيغةمبةرلةرنع نئمة ظىحىن ظةؤةتتع؟ نئمة مةقسةت 
 بعلةن ظذالرنع ظةلحع قعلدع؟

هئحكعم ظأز ظالدعغا جاؤاب بةرمةسلعكع . بذ حوث سوظالغا ظأز ظالدعمعزغا جاؤاب بئرةلمةيمعز
 ظأزعنعث هةرقاحان هةقلعقعنع ساقاليدعغان كعتابعدا ظأزع جاؤاب حىنكع بذ سوظالغا اهللا ! كئرةك
 :بةردع
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     ».بعز هةر قانداق صةيغةمبةرنع صةقةت ظعتاظةت قعلعنعش ظذحىنال ظةؤةتتذق «

بعز هةقعقةتةن صةيغةمبةرلعرعمعزنع روشةن مأجعزعلةر بعلةن ظةؤةتتذق ؤة ظذالر بعلةن بعللة، «
تأمىرنع ياراتتذق، . الةتنع بةرصا قعلسذن دةص، كعتابنع، قانذننع حىشىردذقظعنسانالر ظاد

قذؤؤةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان، -تأمىر كىح) تأمىردعن ظذرذش قوراللعرع ياسعلعدعغانلعقع ظىحىن(
قورالالرنع (تأمىردة ظعنسانالر ظىحىن نذرغذن مةنصةظةتلةر بار، اهللا اهللا نع كأرمةي تذرذص 

ظىحىن ) مةلذم قعلعش(لعرعضة ياردةم بةرضةنلةرنع بعلعش - غا ؤة صةيغةمبةراهللا) ظعشلعتعص
    ».، اهللا   هةقعقةتةن كىحلىكتذر، غالعبتذر)تأمىرنع ياراتتع(

بعز ظأزضعحة ؤةزعصة ؤة نعشانغا ظعضة ظاخعرعقع صةيغةمبةر هةققعدة توختعلعشتعن بذرذن ظادةم 
 مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا كةلضعحة ظارعلقتا ظأتكةن بارلعق ظةلةيهعسساالمدعن باشالص

 ! صةيغةمبةرلةر هةققعدة توختالغان بذ ظعككع ظايةتنع تةهلعل قعلعص باقايلع

صةيغةمبةر . صةيغةمبةرلةرنعث ؤةزعصعسع اهللا  نعث ظةمرعنع يةتكىزىش بعلةنال تامام بولمايدذ
 -ظةؤةتعلضةن كعشعلةر صةيغةمبةرنعث ية

 ظايةت-25سىرة هةدعد  ظايةتنعث بعر قعسمع -64 سىرة نعسا   

صةيغةمبةرضة ظةضةشكةن . تكىزضعنعنع بعلدعم دئيعشع بعلةنال صةيغةمبةرضة ظةضةشكةن بولمايدذ
بعرعنجع ظايةتتة بذ مةسعلة ظئنعق ظوتتذرعغا ! بولذش ظىحىن ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعش كئرةك

 .  عقويذلد

ظعككعنجع ظايةتتة صةيغةمبةر ظةؤةتعشعنعث نعشانع ظعنسانالر ظعحعدة ظادالةتنع بةرصا قعلعش 
بذ لةصزع قعسقا، مةنعسع كأص بعر ظايةت بولذص، باشقا ظايةت ؤة . ظعكةنلعكع ظايدعثالشتذرذلدع

هةدعسلةر بذ ظايةتنع ناهايعتع تةصسعلع ظعنحعكة شةرهعلةص، ظعنسان خاهعشعغا ظورذن 
حىنكع نئمعنعث ظادالةتلعكعنع بعكعتعش ظعنسان خاهعشعغا قالدذرذلسا هةممة ظعش . لدذرمعدعقا

ظةضةر هةقعقةت ظذالرنعث نةصسع خاهعشلعرعغا بويسذنعدعغان بولسا، ظةلؤةتتة «: بذزذلعدذ
ظاسمانالر، زئمعن ؤة ظذالردعكع مةخلذقاتالر خاراص بولغان بوالتتع، ظذنداق بولغعنع يوق، ظذالرغا 

)  نةسعهةت بولغان-ؤةز(قذرظاننع ظاتا قعلدذق، ظذالر ظأزلعرعضة ) ظادالةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان(
     ».قذرظاندعن يىز ظأرىيدذ

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 43 

بذ ظايةتلةر شذنع حىشةندىرعدذكع، صةيغةمبةرلةرنعث ظةؤةتعلعشع، ظعالهعي كعتابالرنعث نازعل 
ة اهللا نعث شةرعظعتعنع، قانذنعنع ظعجرا قعلعص، قعلعنعشع اهللا  نعث ظةمرعنع يةتكىزىش ؤ

حىنكع ظعالهعي . كعشعلةرنع بذ قانذنغا بويسذندذرذشتعن ظعبارةت ظةمةلعي نعشان ظىحىندذر
يةنع كةلعمة . قانذننع ظعجرا قعلغاندعال ظعنسانالر ظعحعدة ظادالةتنع بةرصا قعلغعلع بولعدذ

ظةمةلعي .  ظةمةلعي هةرعكةت قعلعشقا توغرا كئلعدذشاهادةتكة تةستعق ؤة ظعقرار قعلغاندعن كئيعن،
هةرعكةت قعلماي تذرذص، صةيغةمبةرلةرنعث ظةؤةتعلعشع ؤة دعننعث نازعل قعلعنعشعدعكع نعشاننع 

  -ظةمةل قعلمعغاندا دعن ظةمةلعيعتع يوق قذرذق شذظارغا،ظعنسانالرهايا. ظعشقا ظاشذرغعلع بولمايدذ

 ظايةت-71ن  سىرة موظمعنذ 

مةزكذر ظايةتتة تأمىر، . تعدا هئح ظعشنع بعرتةرةص قعاللمايدعغان قذرذق ظارزذغا ظايلعنعص قالعدذ
جةث، اهللا  نعث دعنعغا ؤة صةيغةمبةرلعرعضة ياردةم بئرعش دئضةن سأزلةرنعث تعلغا ظئلعنعشع، 

كةتلةرنع قعلعش ظادالةت بةرصا قعلعش نعشانعغا يئتعش ظىحىن جعهاد قاتارلعق ظةمةلعي هةرع
 . كئرةكلعكعنع حىشةندىرعدذ

بذ ظادةم ظةلةيهعسساالمدعن باشالص مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا كةلضعحة ظارعلعقتعكع هةممة 
صةيغةمبةرلةر ظعشقا ظاشذرعدعغان نعشان بولذص، ظاخعرع زامان صةيغةمبعرع بذ نعشاننع ظعشقا 

اهللا  بذرذنقع ! قوشذص ظورذندعشع كئرةك ظعدعظاشذرذش بعلةن بعللة يةنة باشقا بعر ؤةزعصعنعمذ 
ظذالر صةقةت ظعبادةتنع اهللا  غا خالعس قعلغان، هةق «: صةيغةمبةرلةر هةققعدة مذنداق دةيدذ

نامازنع ظادا قعلعشقا، . اهللا  غعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلدع) يالغذز(دعنغا ظئتعقاد قعلغان هالدا 
     ».ذ توغرا دعندذر، ظةنة ش)بذيرذلدع(زاكاتنع بئرعشكة 

ظاخعرع .  مانا بذ ظايةتتة بارلعق صةيغةمبةرلةرنعث قعلعدعغان ظعشع هةققعدة مةلذمات بئرعلدع
زامان صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم بذ ظعشنع قعلغاندعن سعرت يةنة باشقا ؤةزعصعلةرنعمذ 

 . ظادا قعلعدذ

المدعن كئيعن صةيغةمبةر - بعلةن مذهةممةد ظةلةيهععسسااهللا ظأزعنعث خاهعشع ؤة تةقدعرع
مذهةممةد ظاراثالردعكع ظةرلةردعن هئحبعرعنعث ظاتعسع ظةمةس، «: ظةؤةتمةسلعكنع قارار قعلدع

اهللا ظذنعث بعلةن (اهللا  نعث صةيغةمبعرع ؤة صةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسعدذر ) ظذ(لئكعن 
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، اهللا  )نداق صةيغةمبةر كةلمةيدذ-ن كئيعن هئحقاصةيغةمبةرلعكنع ظاخعرالشتذرغان، ظذنعثدع
   ».هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر

    ».ظاضاه بولذثالركع مةندعن كئيعن صةيغةمبةر كةلمةيدذ«

 )هةدعس (    ظايةت-40 سىرة ظةهزاب  ظايةت  -5 سىرة بةييعنة  

اهللا  ظأزعنعث خاهعشع ؤة تةقدعرع بعلةن ظعسالم دعنعنع ظاخعرعقع دعن هةم شذنداقال صىتىن 
 . ظعنسانالرنعث دعنع قعلعص بعكعتتع

بىضىن سعلةرنعث دعنعثالرنع صىتىن قعلدعم، سعلةرضة نئمعتعمنع تاماملعدعم، ظعسالم دعنعنع «
   ».سعلةرنعث دعنعثالر بولذشقا تاللعدعم

خذش خةؤةر بةرضىحع ) مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن(سئنع بعز صةقةت صىتىن ظعنسانالر ظىحىن 
   ».ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق) كاصعرالرنع ظازاب بعلةن(ؤة 

  ظع ظعنسانالر مةن هةقعقةتةن سعلةرنعث هةممعثالرغا اهللا«ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(«
    ».تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعمةن

    ».مةن هةممة معللةتلةرضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعم«

ظاخعرع زامان صةيغةمبعرعنعث ظذممعتع ظاخعرعقع ظذممةت بولغانلعقع ظىحىن بذرذنقع ظذممةتلةرضة 
صةقةت «تلةر -بذرذنقع ظذممة. لعص قعلعندعظوخشاش بعر ظعشقا ظةمةس، بةلكع ظعككع ظعشقا تةك

اهللا غعال ظعبادةت ) يالغذز(ظعبادةتنع اهللا  غا خالعس قعلغان، هةق دعنغا ظئتعقاد قعلغان هالدا 
ؤة ظأزعضة بةلضعلةنضةن داظعرعدة دعن ظىستعدة حعث تذرذشقا تةكلعص قعلعنغان » قعلعشقا بذيرذلغان

ص قعلعنعش بعلةن بعللة يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بولسا، ظعسالمعي ظذممةت بذنعثغا تةكلع
ظعزباسار بولذص، ظذنعث خعزمعتعنع داؤامالشتذرذص، صىتىن دذنياغا دعن تارقعتعشقا، دعن صىتىنلةي 

سعلةرنعث ظاراثالردا خةيرلعك ظعشالرغا «: اهللا  ظىحىن بولغانغا قةدةر جعهاد قعلعشقا بذيرذلدع
عشالرغا بذيرذص، يامان ظعشالرنع مةنظع قعلعدعغان بعر جاماظة بولسذن؛ دةؤةت قعلعدعغان، ياخشع ظ

   ».ظةنة شذالر مةقسعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر

 صعتنة تىضعضةن، دعن صىتىنلةي اهللا  ظىحىن بولغانغا قةدةر ظذالر «
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 ظايتنعث بعر قعسمع-28 سةبةظ سىرة ظايةتنعث بعر قعسمع-3 سىرة ماظعدة  

   ظايةت-104سىرة ظال ظعمران  ) هةدعس ( ظايةتنعث بعر قعسمع   -158سىرة ظةظراف  

     »!بعلةن ظذرذشذثالر

ق قعلغان ؤة ظئغعزدا مانا بذ ظعالهعي تةكلعصنع ظورذنداش ظىحىن كةلعمة شاهادةتنع دعلدا تةستع
ظعقرار قعلغاندعن كئيعن، بذرذنقع ظذممةتلةرضة قارعغاندا تئخعمذ كأص، تئخعمذ حوث ظةمةللةرنع 

اهللا  ظعسالمعي ظذممةتنع بعرال ؤاقعتتا دعندا ظأزع حعث تذرذشقا ؤة . توغرا كئلعدذ قعلعشقا
ث ظأزعال بذرذنقع ظذممةتلةرنعث تةستعق ؤة ظعقرارنع. باشقعالرغا دعن تارقعتعشقا تةث تةكلعص قعلدع

ظعالهعي تةكلعصلةرنع بئجا كةلتىرىشعضة كذصاية قعلمعغان يةردة، ظذالردةك ظعككع هةسسة ؤةزعصعضة 
تةكلعص قعلعنغان ظذممعتع مذهةممعدعينعث ظعالهعي تةكلعصلةرنع بئجا كةلتىرىشعضة تئخعمذ كذصاية 

 . قعلمايدذ

تةستعق ؤة ظعقرارال تةلةص قعلعنعدعغان بولسا، بةيتذلاله ظعمان ظئيتعص مذسذلمان بولذشتا صةقةت 
بذتالردعن تازعلعنارمعدع؟ مةككة، ظةرةب يئرعم ظارعلع ؤة اهللا  يولعدا جعهاد قعلغذحعالرنعث 

 جعهادلعرع سةؤةبعدعن ظعسالم نذرعغا مذؤةصصةق قعلعنغان جايالردعن شئرعك تازعلعنارمعدع؟ 

ةقةت تةستعق ؤة ظعقرارال تةلةص قعلعنعدعغان بولسا، مذسذلمانالر ظعمان ظئيتعص مذسذلمان بولذشتا ص
هةم ظعماننع شذنداق حىشةنضةن بولسا، ظعحكع جةهةتتة يةهذدعيالرنعث، تاشقع جةهةتتة 
قذرةيش مذشرعكلعرعنعث سذيقةستلعرعضة ؤة زعيانكةشلعكلعرعضة ظذحراص تذرذؤاتقان ظعسالمعي دألةت 

ةدعنعدعال صذت تئرةص تذراالرمعدع؟ ظةينع زاماندعكع ظعككع حوث صىتىن ظارالدا ظةمةس، صةقةت م
 رذمنعث سةلتةنةت تةختع لعثشعص، - صعرعسسعية زاؤال تئصعص، يةنة بعرع-كاصعر دألعتعنعث بعرع

 هةيؤعسع يةرضة ظذرذالرمعدع؟ 

 :ذقبعز بعرعنجع نذقتا هةققعدعكع بذ تةهلعللعرعمعز بعلةن ظعككعنجع نذقتعغا يئقعنلعشعص قالد

 ظايةتنعث بعر قعسمع-39سىرة ظةنفال  

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذلذغ ساهابعلةرنعث كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززاسع دةص قعلغان 
 ظةمةللعرع صةرعز ظةمةل ظةمةس، نةصلع ظةمةلمعدع؟ 
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ةمةللةرنع بئجا بذ نذقتعدا ساهابعلةرنعث صةرعز ظةمةللةرنع بئجا كةلتىرىشع بعلةن نةصلع ظ
 . كةلتىرىشعنعث صةرقعنع ظايرعؤعلعشقا توغرا كئلعدذ

تذنجع ظةؤالد : ناملعق كعتابتا مذنداق دئضةن ظعدعم» مذسذلمانالرنع هازعرقع ظةهؤالع«مةن 
مذسذلمانالرنعث معسلعسعز ظاالهعدعلعكع ظذالرنعث ظعالهعي تةكلعصلةرنع ظورذندعغانلعقعدا ظةمةس، 

ظعالهعي تةكلعصلةرنع . نع معسلعسعز ظالعي دةرعجعدة ظورذندعغانلعقعدابةلكع بذ تةكلعصلةر
هةرقانداق مذسذلمان بذ صةرعزنع ظورذندعشع . ظورونداش هةرقايسع ظةؤالد مذسذلمانالرغا صةرعز

بعر ساهابة بذ صةرعزنع ظورذنداش نعيعتع بعلةن . اهللا  جعهادنع صةرعز قعلدع: مةسعلةن! كئرةك
مذشذ خورمعنع يةص «: ما بعلةن ظوزذقلعنعؤاتقاندا جةننةتكة بئرعشقا ظالدعراصظأيعدعن حعقعص، خور

دةص قولعدعكع خورمعنع تاشالص ظأزعنع » بولغذحة ياشعسام بةك ظذزذن ياشعغان بولعدعكةنمةن
مانا بذ، ظعالهعي تةكلعصلةرنع ظورذنداشتعكع  معسلعسعز ... جةثضاهقا ظئتعص شعهعد بولدع

ظةمما جعهاد . عحعدة بذنداق دةرعجعنع تاصقانالر ناهايعتع كأص ظعدعساهابعلةر ظ. دةرعجة
بةلكع هةر بعر . قعلعشنعث ظأزع بعر ظعالهعي تةكلعص، بذ تةكلعص ساهابعلةرضعال خاس ظةمةس

 . ظةؤالد مذسذلمانالردعن ظذنع ظورذنداش تةلةص  قعلعنعدذ

بايالرنعث زاكات . عشقا بذيرعدعاهللا  ظعسالمعي جةمظعيةتنع ظاممعؤعي ياخشع ظعشالرغا قاتنعش
ظئهسانالرنع قعلعشع بذ تةكلعصنع ظورذنداشنعث ؤاستعسع قعلعص -بئرعشع ؤة نةصلع خةيرع

مىلىكتعن مةلذم نعسبةت بويعحة ظئلعنعص، تأؤةندعكع -زاكات نعسابعغا يةتكةن مال. بةلضعلةندع
زاكات صةقةت «:  تارقعتعلعدذظايةتتة بةلضعلةنضةن ظورذنالرغا دألةت تةقسعم قعلعش شةكلع بعلةن

صئقعرالرغا، معسكعنلةرضة، زاكات خادعملعرعغا، دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش كأزدة تذتذلغانالرغا، 
قذلالرنع ظازات قعلعشقا، قةرزدارالرغا، اهللا  نعث يولعغا، ظعبن سةبعللةرضة بئرعلعدذ، بذ اهللا  نعث 

ظوبدان بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش ) نصةظةتعنعبةندعلعرعنعث مة(بةلضعلعمعسعدذر، اهللا  
      ».قعلغذحعدذر

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ! ظئهسانالرنع قعلعشع كئرةك-بايالر زاكاتتعن باشقا يةنة نةصلع خةيرع
اهللا  نعث يولعدا مذشذ ظعككع خعل » .مالدا زاكاتتعن باشقعمذ هةق بار-صذل«: مذنداق دةيدذ

ظئهسان قعلش ساهابعلةرضعال خاس بولغان ظعالهعي تةكلعص ظةمةس، بةلكع بذ -علدة خةيرشةك
ظةمما بةزع ساهابعلةر قعلغاندةك ! تةكلعصنع هةرقايسع ظةؤالد مذسذلمانالر بئجا كةلتىرىشع كئرةك
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ظئهسان قعلعش، بعر ؤاقلعق تاماقتعن ظارتذق ظوزذقلذقع بولمعغان -هةممة مىلكعنع تىضعتعص خةيرع
ظةهؤال ظاستعدعمذ ظأيعضة كةلضةن مئهماننع ياخشع كىتىؤعلعص، حعراقنع ظأحىرىص، بالعلعرعنع 
ظذخلعتعص، مئهماننع قورذندذرماسلعق ظىحىن ظأزعمذ تاماق يةؤاتقاندةك كةيصعيات صةيدا قعلعش، 

) تعباشقعالرنعث مةنصةظعتعنع ظأزعنعث مةنصةظع(ظأزع مذهتاج تذرذقلذق «بذ ظارقعلعق اهللا  نعث 
 مانا بذ ظأز ظعختعيارلعق بعلةن قعلعنغان –... دئضةن يذقعرع باهاسعغا ظعرعشعش» دعن ظةال بعلعدذ
 . اهللا  ساهابعلةر يةتكةن بذنداق ظالعي دةرعجعنع صةرعز قعلمعغان. نةصلع ظةمةل

. ارهااللغعمذ، هارامغعمذ ظوخشاص قالعدعغان شىبهعلعك ظعشالر ب. هااللمذ ظئنعق، هاراممذ ظئنعق«
 حعضرا ظةتراصعغا يئقعنالص قالغان . كعمكع شىبهعلعك ظعشالردعن ساقالنسا دعنعنع صاك ساقلعيااليدذ

 )ظايةت-60سىرة تةؤبة  ( 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مانا » .ظادةمنعث حعضعرا ظعحعضة كعرعص قعلعش ظعهتعماللعقع حوث بولعدذ
عن شىبهعلعك ظعشالردعن ساقلعنعص، دعننع صاك ساقالص، هاالل بذ سأزع ظارقعلعق مذسذلمانالرد

بذ هةرقايسع . ظعشالر داظعرعسعدة توختاص، هارام ظعشالردعن يئراق بولذشنع تةلةص قعلدع
بعز هاالل ظعشالرنعث ظوندا توققذزعنع «ظةمما . دةؤرعدعكع هةممة مذسذلمانالرغا قويذلغان تةلةص

. دئضةن ساهابعلةرنعث قعلغعنع نةصلعدذر» تةرك ظئتةتتذقهارامغا حىشىص قعلعشتعن قورقذص 
 .بذنداق معسلعسعز ظالعي دةرعجعنع اهللا  صةرعز قعلمعدع

 بةزع كعشعلةر ساهابعلةرنعث صةرعز دةص قعلغان ظةمةللعرع بعلةن نةصلع دةص قعلغان 
س ظةمةل ظوخشايدذ ظةمةللعرعنع ياخشع ظايرعيالماي، ظذالر قعلغان صةرعز ظةمةللةرنعمذ شذالرغعال خا

نةصلع ظةمةلدة ؤة صةرعز ظةمةلنع ظورذنداشتا ظالعي دةرعجعضة يئتعش ساهابعلةرضعال . دةص قئلعؤاتعدذ
بذنع ظئنعق . خاس بولسعمذ، ظةمما صةرعز ظةمةللةرنع ظورذنداش ظذالرغعال خاس ظةمةس

 . حىشعنعؤعلعش كئرةك

 : ةللعرعضة قاراص باقايلعهازعر بعز ساهابعلةرنعث صةرعز دةص تونذص قعلغان ظةم

ساهابعلةرنعث قذرظان ؤة هةدعسنعث مةزمذنعغا رئظاية قعلشع، هةرقانداق ظعشتا قذرظان ؤة 
 هةدعسنع قانذن قعلعشع اهللا  ظذالرنع تةكلعص قعلمعغان نةصلع ظةمةلمعدع؟ 

صلع ظذالرنعث اهللا  يولعدا ظعخالس بعلةن جعهاد قعلعشع اهللا  ظذالرنع تةكلعص قعلمعغان نة

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 48 

 ظةمةلمعدع؟ 

ظذالرنعث هةقعقع رةؤعشتعكع ظذممةت شةكعللةندىرىشع، جةمظعيةتتعكع هةرقايسع تةبعقعلةر 
ظارا كعصعل بولذشذشع، ياخشعلعق ؤة تةقؤالعققا هةمكارلعشعشع، مالالرنع، -ظوتتذرعسعدا ظأز

عص قعلمعغان مانا بذالرنعث هةممعسع اهللا  ظذالرنع تةكل... قانالرنع ؤة ظابرويالرنع ساقلعشع
 نةصلع ظةمةلمعدع؟ 

ظذالرنعث ظعالهعي ظادالةتنع ظةمةلعيةتتة ظعشقا ظاشذرذشع اهللا  ظذالرنع تةكلعص قعلمعغان نةصلع 
 ظةمةلمعدع؟ 

ظذالرنعث ظعمانعي ظةخالقالر بعلةن ظةخالقلعنعشع اهللا  ظذالرنع تةكلعص قعلمعغان نةصلع 
 ظةمةلمعدع؟ 

 قعلعشع اهللا  ظذالرنع تةكلعص قعلمعغان نةصلع ظةمةلمعدع؟ ؤةدعلةرضة ؤاصا -ظذالرنعث ظةهدع

ظذالر مذشذ ظةمةللةرنع قعلعؤاتقاندا كةلعمة شاهادةتنع تةستعق قعلعش ؤة ظعقرار قعلعش بعلةنال 
ظعمانعمعز صىتىص بولغان، ظعماننعث تةركعبع قعسمع بولمعغان زعيادة ظةمةللةرنع قعلعؤاتعمعز، دةص 

ن ؤة هةدعسنعث تةلعماتع بويعحة بذ صةرعز ظةمةللةرنع قعلعش كةلعمة تونذغانمذ؟ ياكع قذرظا
 شاهادةتنعث تةقةززاسع دةص تونذغانمذ؟

ظعماننعث ظةمةلعي ظعصادعسعنع ظعماننعث تةركعبع قعسمع ظةمةس دئيعش كعمنعث ظةقلعغة 
 بولعدذ؟ سعغعدذ؟ ظذنداقتا دعننعث نئمة قعممعتع بولعدذ؟ دعننعث كعشعلةر هاياتعدا نئمة رولع 

اهللا  كأثىلنعث سعرتعغا حعقمايدعغان، ظةمةليةتتة هئح ظعش قعاللمايدعغان، هةقنع بار قعلعص، 
ناهةقنع يوق قعاللمايدعغان سةلبعيلعك ؤة صاسسعصلعق صةيدا قعلعش ظىحىن كعتاب نازعل قعلغانمذ؟ 

ادالرنع قعلعشقا صةيغةمبةر ظةؤةتكةنمذ؟ سةؤرع قعلعشقا، بةرداشلعق بئرعشكة، مذشةققةتلعك جعه
 تةكلعص قعلغانمذ؟

ظعنسانالر ظعحعدعن ياخشعغا بذيرعيدعغان، ياماندعن توسعدعغان، «مذشذنداق سةلبعيلعك بعلةن 
 مذمكعنمذ؟» اهللا  قا ظعمان كةلتىرعدعغان بعر ياخشع ظذممةتنعث ظوتتذرعغا حعقعشع

ر كأرسةتمةيدعغان ظارتذقحة مذشذنداق بعر ظذممةتنعث ظةمةلضة ظاشسعمذ، ظاشمعسعمذ ظعمانغا تةسع
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 بعر نعشان بعلةن ظوتتذرعغا حعقعرعلعشع مذمكعنمذ؟ 

ظعماننعث تةقةززالعرع ساهابعلةرضعال : ظةمةل ظعماننعث بعر تةركعبع قعسمع ظةمةس دئضىحعلةر
خاس ظعدع، ظةمما كئيعنكع مذسذلمانالر كةلعمة شاهادةتنع تةستعق ؤة ظعقرار قعلسعال ظةمةل 

 عدذ، دةمدعغاندذ؟قعلمعسعمذ بول

 !بذ ضةصنعث قذرظاندعن ياكع هةدعستعن ياكع ظةقلعي مةنتعقعدعن ظاساسع بارمعدذ؟

مذظةييةن بعر ظةؤالد مذسذلمانالرال ياكع مذظةييةن شةخعسلةرال ظعماننعث تةقةززالعرعغا ظةمةل 
قعلسعال هةممة قعلعشع كئرةك، قالغانالر كةلعمة شاهادةتنع دعلعدا تةسعتعق قعلعص، تعلعدا ظعقرار 

ناؤادا ظعماننعث تةقةززالعرعدعن بعرةر ظةمةلنع . ظعش صىتعدذ، باشقا ظةمةللةرنع قعلمعسعمذ بولعدذ
شذنداق قعلغانالر كامعل ... قعلغذسع كئلعص قعلسا، ساؤاب بئرعلعدذ، قعلمعسا ضذناهكار بولمايدذ

 ذ؟ موظمعن بولعدذ دةيدعغان ظايةت، هةدعس ياكع ظةقلع مةنتعقة بارمعد

دةرؤةقة تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر ظعماننعث تةقةززالعرعنع ظعدعية ؤة ظةمةلعيعتعدة معسلعسعز 
كئيعنكع ظةؤالد . بذ دةرعجة تارعختعن بعرع تةكرارلعنعص باقمعدع. دةرعجعدة ظعشقا ظاشذردع

. قالدعمذسذلمانالر ؤاقعتنعث ظأتعشعضة ظةضعشعص، ظعماننعث تةقةززالعرعدعن تةدرعجع ظايرعلعص 
بذ ظعككع ظةؤالدنعث . ظاخعرع بئرعص ظعماننعث هئحقانداق تةقةززاسعنع ظعجرا قعلمايدعغان بولدع

ظعمانعدعكع صةرعق تذنجع ظةؤالدنعث كئيعنكع ظةؤالدالر تةكلعص قعلعنمعغان ظأزضعحة تةكلعصلةرضة 
 كئيعنكع ظةؤالدالردعن تةكلعص قعلعنغانلعقتعن ياكع تذنجع ظةؤالدالرغا صةرعز قعلعنغان تةكلعصلةرنعث

 . ظةصذ قعلعنغانلعقعدعن كئلعص حعققان ظةمةس

شاراظعتع ظذالرنع تارعختا ظعماننعث معسلعسعز ظالعي -تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالرنعث شةرت
ظذالر جاهلعيةتنعمذ، ظعسالمنعمذ كأرضةن بولغاحقا، ظعالهعي نئظمةتنع تونذص . دةرعجعسعضة كأتىردع

ر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ياشاص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظذال. قةدرعضة يةتتع
بعؤاستة تةلعم ظئلعص تةربعيعلةنضةن بولغاحقا، ظعنسانالر ظأرلعيةلةيدعغان ظةث ظالعي دةرعجعضة 

ظذنعث ظىستعضة يئثع ظاصعرعدعلعك تذيغذسع ظذالرنعث ظعرادعسعنع تئخعمذ تاؤالص . ظأرلعدع
ظةمما كئيعنكع ظةؤالدالر ظعسالم دعنعنعث بعناسعنع ظأز قولع بعلةن قذرذص . عكىحعنع ظاشذرد

تةرذز يةتكىزىشكة حعداص -حعقعص، جاصاسعنع تارتعص، بذ بعنانعث ضىزةللعكعضة دةخلع
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 . تذرالمايدعغان تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالردةك بواللمعدع

 ظعمان تةقةززالعرعنع ظةث ظالعي دئمةك، ساهابعلةر ظةنة شذنداق شاراظعتنعث تىرتكعسع بعلةن
دةرعجعدة ظورذندعغان، كئيعنكلةر ظذالرغا يئتةلمعضةن بولسعمذ، ظةمما تةكلعصتة ظأزضعرعش بولغعنع 

قذرظان ؤة هةدعسنعث مةزمذنعغا  ظةمةل بئجا كةلتىرىشنعث ظعماننعث تةقةززاسع ظعكةنلعكع . يوق
 . انالرغا ظوخشاشبذتةكلعص هةرقايسع ظةؤالد مذسذلم. ظأزضةرضعنع يوق

 :   بعز هازعر ظىحعنجع نذقتعغا يئتعص كةلدذق

ظعنسانالر ظعحعدة كأثلعدة بعرةر نةرسعضة ظعشعنعص، ظةمةلعي هةرعكعتعدة بذ : ظىحعنجع نذقتا
 ظعشةنحكة خعالص ياكع زعت ظعشالرنع قعلعدعغان ظادةملةر ظةمةلعيةتتة بارمذ؟

هئس قعلعش دةيدعغان بعر خعل روهعي » عملعكقوش ك«روهعي كئسةل دوختذرلعرعغا ظايانكع، 
بعرع -بعرعضة تامامةن ظوخشعمايدعغان، بعر-بذنداق كئسةلضة ضعرعصتار بولغذحعدا بعر. كئسةل بار

بذنداق كئسةل بعردةم ناهايعتع . بعلةن زادعال مذناسعؤعتع يوق ظعككع خعل كعملعك بولعدذ
بذنداق . لعص ظأزعنع كونترول قعاللمايدذبعردةم نئرؤعسع قوزغع. ياخشع ظادةم بولذص كئتعدذ

بذنداق كئسةلنعث قايسع كعملعكتة . كئسةللةردعن شةرعظةت تةكلعصلعرع ساقعت قعلعنعدذ
ظةمما . تذرعؤاتقانلعقعنع ؤة ظذنعث ظعحكعرع دذنياسعنع ظةمةلعي هةرعكعتعضة قاراص بعلعضعلع بولعدذ

عشةنضةن نةرسعسعنعث ظةمةلعي هةرعكعتعدة ظاثلعق، ظعرادعلعك، نورمال بعر ظادةمنعث كأثلعدة ظ
توغرا، ظادةملةر . بذنداق ظعش تارعختا بولذص باققان ظةمةس. ظعصادعلةنمةسعلعكع مذمكعن ظةمةس

ظأز ظعرادعسع ؤة ظئتعقادعغا خعالص ظعشالرنع قعلعص تذرعدذ، بةلكع كأص ظادةملةر شذنداق  
 . مةسبئراق ظذالرنعث بذنداق قعلعشع سةؤةبسعز ظة. قعلعدذ

ظعنساننعث ظأز ظئتعقادعغا خعالص ظعشالرنع قعلعشعغا ظعنسان روهعناتعدعكع قعمعرالص تذرعدعغان 
حىنكع، شةرعظةت تةكلعصلعرع ظعنسانعي قعزعقعشالرغا زامان، . ظعنسانعي ظعستةكلةر سةؤةب بولعدذ

عنع شذنعث بعلةن نةصسعنعث كةينعضة كعرعص ظأز. ماكان ؤة معقدار جةهةتتة حةك قويعدذ
روهعي . باشقذرمعغان ظادةملةردة شةرعظةت تةكلعصلعرعدعن حعقعص كئتعش خاهعشع صةيدا بولعدذ

صعتعرعتع بار بولذص، بعر نةرسعضة » ظعشعنعش«تةتقعقاتالردعن مةلذم بولذشعحة، ظعنساندا 
ة ظعنسانعي ظعستةكلةرضة، قعزعقعشالرغا زامان، ماكان ؤ) ظعمان(ظعشنعش . ظعشةنمعسة تذرالمايدذ
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شذثا ظعمانلعق كعشعلةرنعث ظعنسانعي ظعستةكلعرع زامان، ماكان . معقدار جةهةتتة حةك قويعدذ
ظعمانلعق كعشعلةرنعث ظةمةلعي . ؤة معقدار جةهةتتة ظعمانسعزالرنعثكعدةك يامان بولمايدذ

كونترول . هةرعكعتعدعن ظاصتوماتئك ظعشلةيدعغان كونترول قعلعش ظعقتعدارع هاسعل بولذص تذرعدذ
. قعلعش ظعقتعدارع قانحة كىحلىك بولسا، ظعماننعث تةقةززالعرعنع شذنحعلعك ظورذندعغعلع بولعدذ

هةتتا بعر شةخعسنعث ظعككع ؤاقعتتكع . ظارا صةرعقلعنعدذ-ظعمانلعق كعشعلةر بذ جةهةتتة ظأز
شذنداقتعمذ هةر هالدا ظعماننعث هاسعلع نأل . كونترول قعلعش ظعقتعدارع ظعككع خعل بولعدذ

 ... ظعمانع بارالر بعلةن ظعمانع يوقالر ظةمةلعي هةرعكةتتة حوقذم صةرعقلعنعدذ. ولمايدذب

: شذنعث ظىحىن اهللا  نعث نذرع بعلةن كأثلع ظاقارغان ظألعماالر... مانا بذ ظعنسان تةبعيظعتع
 . ةيدذظعبادةت بعلةن زعيادة بولعدذ، د-ضذناه قعلعسا كئمعيعدذ، تاظةت... زعيادة بولعدذ-ظعمان كةم

 . دعن ظعنسانعي ظعستةكلةرنع زامان، ماكان ؤة معقدار جةهةتتة كونترول قعلعدذ

، )يةنع مةنظع قعلغان ظعشالردذر(ظةنة شذالر اهللا  بةلضعلعضةن حئضرعالردذر «: اهللا  قذرظاندا
» ظةنة شذالر اهللا  نعث هذدذدلعرعدذر، ظذنعثدعن ظأتىص كةتمةثالر» «ظذنعثغا يئقعنالشماثالر

 . يعش ظارقعلعق ظعنسان ؤذجذدعدا قعمراؤاتقان ظعستةكلةرضة حةك قويعدذدئ

 :اهللا  ظعنسانعي قعزعقعشالر هةققعدة مذنداق دةيدذ

كأمىشتعن توصالنغان كأص مالالر، ظارغعماقالر، حارؤعالر ؤة -ظايالالر، ظوغذلالر، ظالتذن «
ع ظعنسانالرغا حعرايلعق ظئكعنلةردعن ظعبارةت كأثىل تارتعدعغان نةرسعلةرنعث مذهةببعت

  » . ردذر-شةيظعلة) باقاسع يوق(ظذالر دذنيا تعرعكحعلعكعدة مةنصةظةتلعنعدعغان . كأرسعتعلدع

 :بذ ظعستةكلةرضة تأؤةندعكع ظايةتلةردة حةك قويذلدع

صاكعز نةرسعلةردعن يةثالر، شةيتاننعث يوللعرعغا -يةر يىزعدعكع هاالل! ظع ظعنسانالر«
   ».ضةشمةثالر، حىنكع شةيتان سعلةرضة ظذحذق دىشمةندذرظة

مذشرعك ) هىر(مذشرعك ظةرلةر ظعمان ظئيتمعغعحة مأمعن ظايالالرنع ظذالرغا ياتلعق قعلماثالر، «
   »...ظةر سعلةرنع مةصتذن قعلغان تةقدعردعمذ، مأمعن قذل ظةلؤةتتة ظذنعثدعن ظارتذقتذر

باشقعلعرعنع زعنادعن ) يةنع يذقعرعدعكع ظئلعش دذرذس بولمايدعغان ظايالالردعن(الردعن بذ«
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 ساقلعنعص، ظعصصةتلعك بولغعنعثالر 

 ظايةتنعث بعر قعسمع-221سىرة بةقةرة   ظايةت -168سىرة بةقةرة  ظايةت-14 سىرة ظال ظعمران  

نعكاهالص ظئلعشعثالر هاالل ) يةنع مةهرعنع بئرعص(للعرعثالرنع سةرص قعلعص هالدا، ما
     ».قعلعندع

دعن بعكعتكةن هارام ؤة هاالل ظعنسانعي ظعستةكلةرضة زامان، ماكان ؤة معقدار جةهةتتة حةك 
دا جعهاد قعلعش جىملعدعن اهللا  يولع... ناماز، روزا، زاكات، هةج، ظعمانعي ظةخالقالر. قويعدذ

 . قاتارلعق تةكلعصلةرمذ ظعنسانعي خاهعشالرغا حةك قويعدذ

. اهللا  ظعنسانالردعكع خاهعشالرنع، ظعستةكلةرنع مةقسةتسعزال بعهأدة ظورذنالشتذرغان ظةمةس
 .  اهللا  هةرضعز بعهأدة ظعش قعلمايدذ

. رعكةت قعلعشقا ظىندةيدذظعنسانعي ظعستةكلةر ظعنساننع ظةمضةك قعلعشقا، نةتعجة يارعتعشقا ؤة هة
خةلعصة بولذش يةنع زئمعننع . بذنعث بعلةن ظعنسانالرنعث زئمعندا خةلعصة بولذش ظعقتعدارع ظاشعدذ
ظأزؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث «: ظاباد قعلعش ظعنسانالردعن تةلةص قعلعنغان ظعشالرنعث بعرع

   ».عمةن، دئدعيارعت) يةنع ظورذنباسار(مةن يةر يىزعدة خةلعصة «: صةرعشتعلةرضة

ياراتتع، سعلةردعن زئمعننع ظاباد قعلعشنع تةلةص ) يةنع تذصراقتعن(اهللا  سعلةرنع زئمعندعن «
   ».قعلدع

ظعنسانعي ظعستةكلةر يةنة . ظعنسان بذ ؤةزعصعنع ظورذنداشتا ظعنسانعي ظعستةكلةرضة مذهتاج بولعدذ
يةر يىزعدة ؤاقعتلعق «: هاالؤةتكة ؤاستة بولعدذ-غان هوزذر-ورذنالشتذراهللا زئمعندا ظعنسانغا ظ

   »بةهرعمةن بولذثالر) نئمةتلةردعن(يةرلعشعثالر ؤة ) ظةجعلعثالر توشقذحة(

 ظعنسانعي ظعستةكلةر يةنة ظعنساننعث يارعتعلعش غايسع بولغان سعناقنعث ظعجعرا قعلعنعش 
 . نذقتعسعدذر

 رنعث قايسعلعرعنث ظةمةلع ظةث ياخشع ظعكةنلعكعنع ظعنسانال «

 ظايةتنعث بعر قعسمع-30سىرة بةقةرة  ظايةتنعث بعر قعسمع -24  سىرة نعسا  

 ظايةتنعث بعر قعسمع-35سىرة بةقةرة  ظايةت    -61سىرة هذد  
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قعقةتةن يةر يىزعدعكع شةيظعلةرنعث هةممعسعنع يةر يىزعنعث زعننعتع سعناش ظىحىن، بعز هة
   ».قعلدذق

اهللا  قا شذ ظايان ظعدعكع، ظعنسانالر اهللا  تةرعصعدعن تةلةص قعلعنغان خةلعصعك ؤةزعصعسعنع 
لةرنعث ظعنسانعي ظعستةك. ظورذنداشتا ظعنسانعي ظعستةكلعرعنع حةكلعشع ؤة قعلعصلعشع زأرىر ظعدع

كةينعضة كعرعص، بةلضلةنضةن هذدذددعن هالقعش ظعنساننع هاالكةتكة دذحار قعالتتع، ياخشع 
ياخشع ظعنسان دئضعنعمعز اهللا  . ظعنسانغا نعسعص بولعدعغان يىكسعلعشتعن مةهرذم قعالتتع

تعن زئمعن ظىستعضة ظئلعش-ياراتقان ضىزةل هالعتعنع ساقالص، هايؤاندعن ظئنعق صةرقلعنعص، ظاسمان
 . قورققان ظذلذغ ظامانةتنع ظىستعضة ظئلعش ؤة ظادا قعلعش الياقعتعضة ظعرعشكةن ظعنساندذر

 . ظعنسانعي ظعستةكلةرنع حةكلةش تذرمذشتا قوش ظةهمعيةتكة ظعضة

ظعنسان ظأز ظعستةكلعرعنع حةكلةش ظارقعلعق ظورذنداشقا تئضعشلعكلعرعنع ظورذنداص، 
أزعنع تذتعؤعلعص، ظأز ظئنعرضعيعسعنع بعهأدة نابذت بولذشتعن ظورذندعماسلعققا تئضعشلعكلعرعدعن ظ

هةم ظعستةكلةرضة زامان ؤة ماكان جةهةتتعن حةكلعمة قويذص، نوقذل  هئس . ساقالص قالعدذ
داظعرعسعدعن هالقعص ظأتىص ظالعي ظعنسانلعقنع ظعشقا ظاشذرعدعغان قعممةت قاراشالرغا 

 ...عقلعنةلةيدذبذ ظارقعلعق هايؤاندعن صةر. يىكسعلةلةيدذ

. شذنداق، ظعنساندا هةرخعل خاهعش ؤة ظعستةكلةرمذ ؤة ظذنع كونترول قعلعش ظعقتعدارعمذ بار
بذ ظعككع خعل ظعقتعدارنعث تةثصذثلعقع ساقالص قئلعنسا، ظعنساننعث مةؤجذد بولذش غايعسع ظةث 

داؤاملعق . يدذلئكعن ظعنسان داؤاملعق بعر خعل هالةتتة تذرما. ضىزةل شةكعلدة ظعشقا ظاشعدذ
 -ظأزعنعث مذؤازعنعتعنع ساقالص قااللما

  ظايةت-7سىرة كةهف  

بذ (تةؤسعية قعلدذق، ظذ ) دةرةخنعث مئؤعسعنع يئمةسلعكنع(بعز ظعلضعرع ظادةمضة «: يدذ
      ».يادعدعن حعقاردع، ظذنعثدا هئحقانداق حعث ظعرادة كأرمعدذق) تةؤسعيعنع

هةرقانداق ظادةم بالعسع خاتالعق ظأتكىزعدذ، خاتالعق ظأتكىزضىحعلةرنعث ظةث ياخشعسع «
 )هةدعس(» .تةؤبة قعلغذحعالردذر
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مذؤازعنةتنعث بذزذلعشعغا . مةظسعيةت ظةنة شذ مذؤازعنةتنعث بذزذلعشعدعن صةيدا بولعدذ-ضذناه
ش ظعنسانعي ظعستةكلةرنعث بذ ظعككع ظع... ظعككع ظعش ياكع ظعككع ظعشنعث بعرع سةؤةب بولعدذ

. بئسعمعنعث كىحعيعص كئتعشع ؤة كونترول قعلعش ظعقتعدارعنعث ظاجعزلعشعص كئتعشعدعن ظعبارةت
ظعنسانعي ظعستةك ظاجعز بولسا، . نةتعجعنعث قانداق بولذشع مذشذ سةؤةبلةرنعث معقدارعغا باغلعق

كونترول قعلعش ظىحىن كىحلىك ظعنسانعي ظعستةكنع . ظذنع كونترول قعلشمذ ظاسان بولعدذ
مةظسعيةت يىز بةرمةيدذ ياكع -ظعرادة كىحلىك بولسا، ضذناه. كىحلىك ظعرادة كئرةك بولعدذ

 ...ظعرادة ظاجعز بولسا ظعستةكنعث بئسعمع ظالدعدا يعمعرعلعص كئتعدذ. يئنعك يىز بئرعدذ

غا تاقابعل كلةرنعث بئسعمع-اهللا قا ؤة ظاخعرةت كىنعسعضة ظعمان كةلتىرىش ظعنسانعي ظعستة
كعشعنعث ظعمانع قانحعكع كىحلىك ؤة مذستةهكةم . تذرذشتعكع ظةث كىحلىك قورالدذر

بولغانسئرع ظذنعث ظأز ظعستةكلعرعنع كونترول قعلعش ظعقتعدارع يةنع اهللا نعث ظةمرعنع بئجا 
كةلتىرىص، توسقانلعرعدعن يئنعص، صةرعز تةكلعصلةرنع ظعجرا قعلعش ظعقتعدارع شذنحة كىحلىك 

قعلمايعدعغان صةرعشتعضة ظايلعنعدذ،  بذ،ظعنسان ظأزعنعث ظعنسانلعقعدعن هالقعص ضذناه . لعدذبو
 مةظسعيةتنع ظاز قعلعدذ، اهللا  -ظعبادةتنع كأص قلعدذ، ضذناه-بةلكع تاظةت. دئضةنلعك ظةمةس

 تأؤةندعكع ظايةتتة دئضةندةك قعلعدذ، 

  ظايةت-115سىرة تاها  

تةقؤادارالر يامان بعر ضذناه قعلعص قالسا ياكع ظأزلعرعضة زذلذم قعلسا اهللا  نع «: دئضةنلعكتذر
ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ، ضذناهنع كةحىرعدعغان اهللا دعن باشقا . ياد ظئتعدذ

     ».كعم بار؟ ظذالر قعلمعشلعرعنع بعلعص تذرذص داؤامالشتذرمايدذ

ا ؤة ظاخعرةت كىنعسعضة كةلتىرضةن ظعمانع قانحعكع ظاجعز بولسا، ضذناهنع شذنحة كعشنعث اهللا ق
 . كأص قعلعدذ

كعشعنعث ظعسالمعي ظةمةللةرنع قعلعشع بعلةن . هةر هالدا ظعماننعث هاسعالتع نأل بولمايدذ
 ! قعلماسلعقع ظوخشاش بولمايدذ

عنع دعندعن مةظسعيةت قعلعش كعش-ظألعماالرنعث بعردةك قارعشع شذكع، ضذناه
) ضةرحة ظأزع ضذناه قعلمعسعمذ(مةظسعيةتنع هاالل ساناش -بةلكع ضذناه... حعقعرعؤةتمةيدذ
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 . هاالل ساناش باشقا ضةص، ضذناه قعلعش باشقا ضةص. دعندعن حعقعرعؤعتعدذ

ظعنسان ؤذجذدعدعكع ظعمان ظأزعنع كأرسعتةلمةي قالغاندا كعشعنعث ؤذجذدعدعكع ظعمانعي ظعرادة 
صةيغةمبةر . شذنعث بعلةن ضذناه قعلعص سالعدذ. ص، ظأزعنعث موظمعنلعقعنع ظذنتذيدذظاجعزلعشع

زعناخور موظمعنلعق هالعتعدة تذرذص زعنا قعلمايدذ، ظوغرع موظمعنلعق هالعتعدة «: ظةلةيهعسساالم
ضذناه قعلغذحع كئيعن . دئضةندة، شذنعثغا ظعشارةت قعلسا كئرةك» ...تذرذص ظوغرعلعق قعلمايدذ

.  دة، اهللا  تعن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ-ع تئصعص، ظأزعنعث ضذناه قعلغانلعقعنع ظةسلةيدذهوشعن
 . اهللا  ظذنعثغا مةغصعرةت قعلعدذ

مةظسعيةتنع هاالل ساناش اهللا قا ظعبادةت قعلعشتعن ؤة اهللا  نعث ظةمرعضة -ظةمما ضذناه
دةم ظةلةيهعسساالمغا سةجدة خذددع ظعبلعس اهللا ظذنع ظا. بويسذنذشتعن حوثحعلعق قعلغانلعقتذر

دةص » مئنع ظوتتعن، ظذنع اليدعن ياراتتعث. مةن ظذنعثدعن ظارتذق« : قعلعشقا بذيرذغاندا
 بويذنتاؤلعق قعلغاندةك، بذنداق حوثحعلعق قعلغذحع ظةمةلعي

 ظايةت-135 سىرة ظال ظعمران  

بذنداق . دئضةن بولعدذ» نداق دةيمةناهللا  ظذنداق دئضةن بولسا، مةن مذ«: هةرعكعتع بعلةن
اهللا  «: حىنكع ظذ، اهللا  قا شئرعك كةلتىرضةنلعكتذر. حوثحعلعق قعلغذحعنع اهللا  كةحىرمةيدذ

ظةلؤةتتة مةغصعرةت ) يةنع مذشرعكلعك ضذناهعنع(ظأزعضة بعرةر نةرسعنعث شئرعك كةلتىرىلىشعنع 
ةمضة مةغصعرةت قعلعدذ، كعمكع اهللا غا خالعغان ظاد) اهللا ظأزع(بذنعثدعن باشقعنع . قعلمايدذ

     ».شئرعك كةلتىرعدعكةن، ظذ هةقعقةتةن قاتتعق ظازغان بولعدذ

 لئكعن ظعسالمعي جةمظعيةتتة هةممة ضذناهالرنعث يىز بئرعشعضة يول قويغعلع بوالمدذ؟ 

نعث صىتىنلةي مةظسعيةتنعث بئسعص كئتعشع، ظعسالمعي ظةمةللةر-صىتىن جةمظعيةتنع ضذناه
يوقعلعشع، ظعسالمعي جةمظعيةتنعث صةقةت تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال مذسذلمان بولذص تذرعشع 

 مذمكعنمذ؟ 

تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال ظعمان صىتعدذ، ظةمةل ظعماننعث بعر تةركعؤع قعسمع ظةمةس، كةلعمة 
سذلمان بولذؤئرعدذ، دئسةك، شاهادةتنع دعلعدا تةستعق قعلغان، ظئغعزعدا ظعقرار قعلغان كعشع مذ

 ظعسالمعي جةمظعيةتتة هةممة ظادةم مذشذنداق مذسذلمان بولذص كةتسة، ظةهؤال قانداق بولعدذ؟ 
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عكع ظعرادعسع ظعشقا -اهللا نعث صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتعشع ؤة كعتابالرنع نازعل قعلعشعد
 ظاشامدذ؟ 

رنع نازعل قعلعشنعث نعشانعنع بايان ظةسلعتعش بولذص قاالر، صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتعش ؤة كعتابال
 : قعلغان ظايةتلةرنع قايتعاليلع

بعز هةقعقةتةن صةيغةمبةرلعرعمعزنع روشةن مأجعزعلةر بعلةن ظةؤةتتذق ؤة ظذالر بعلةن بعللة، «
    ».ظعنسانالر ظادالةتنع بةرصا قعلسذن دةص، كعتابنع، قانذننع حىشىردذق

 ةملةر ظادالةتنع بةرصا قعالالمدذ؟ ظةمةل قعلمعغان ظاد

 ظايةتنعث بعر قعسمع  -25سىرة هةدعد  ظايةت  -116  سىرة نعسا  

ظةسلعتعش بولذص قاالر، ظعسالمعي ظذممةتنع ؤذجذدقا حعقعرعشنعث نعشانعنع بايان قعلغان 
 :ظايةتلةرنع قايتعاليلع

لةر ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان، ياخشعلعققا سع!) ظع مذهةممةد ظىممعتع(«
     ».بذيرذص يامانلعقتعن توسعدعغان، اهللا  غا ظعمان ظئيتعدعغان ظةث ياخشع ظىممةتسعلةر

يةنع ظأتكةنكع (كعشعلةرضة ) يةنع سعلةرنع ظعسالمغا هعدايةت قعلغاندةك(شذنعثدةك «
ت بولذشذثالر ظىحىن ؤة صةيغةمبةرنعث سعلةرضة شاهعت بولذشع ظىحىن، بعز شاهع) ظىممةتلةرضة

   » .سعلةرنع ياخشع ظىممةت قعلدذق

تاقعتعثالرنعث يئتعشعحة جعهاد ) مئلعثالر بعلةن، جئنعثالر بعلةن-صذل(اهللا نعث يولعدا «
ظةث مذكةممةل (سعلةرنع تاللعدع ) دعنغا ياردةم بئرعشكة ظىممةتلةر ظارعسعدعن(قعلعثالر، اهللا  

سعلةرضة دعندا هئحقانداق ). شةرعظةت ؤة ظذلذغ  صةيغةمبةرنع سعلةرضة خاس قعلدع
). سعلةرنع سعلةر تاقةت قعاللمايدعغان ظعشالرنع قعلعشقا تةكلعص قعلمعدع(مىشكىللىكنع قعلمعدع 

، )حىن، ظذنع مةهكةم ظذحالثالربذ توغرا دعن بولغانلعقع ظى(ظاتاثالر ظعبراهعمنعث دعنعدذر ) بذ(
قذرظاندعمذ . مذسذلمان دةص ظاتعدع) يةنع قذرظاندعن ظعلضعرعكع كعتابالردا(اهللا سعلةرنع ظعلضعرع 

صةيغةمبةرنع سعلةرضة ضذؤاه بولذشقا ؤة سعلةرنع كعشعلةرضة ضذؤاه بولذشقا ) اهللا. (شذنداق ظاتعدع
 غا يئصعشعثالر، اهللا سعلةرنعث ظعضةثالردذر، اهللا ، ناماز ظوقذثالر، زاكات بئرعثالر، اهللا)تاللعدع(
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   » !نئمعدئضةن ياخشع مةدةتكار! نئمعدئضةن ياخشع ظعضة

ظةمةل قعلمعغان ظادةملةر بذ نعشانالرنع ظعشقا ظاشذراالمدذ؟ اهللا  تأؤةندعكع ظايةتتة بةنع 
اتا تونذشتعن ؤة خاتا مةسلةكتعن ظعسراظعلنعث ؤةقةلعكعنع سأزلةش ظارقعلعق بعزنع شذنداق خ

 ظاضاهالندذرغان 

 ظايةت-78. سىرة هةج ظايةتنعث بعر قعسمع-143سىرة بةقةرة  ظايةتنعث بعر قعسمع-110سىرة ظال ظعمران   

 !ظةمةسمعدع؟

دع، ظذالر بذ دذنيانعث ظةرزعمةس ظةؤالتالر تةؤراتقا ؤارعسلعق قعل) يامان(ظذالردعن كئيعن «
ظالعدذ ؤة بعزنع اهللا  ظةصذ قعلعدذ، ) هاالل بعلةن هارامنع ظايرعماي قارعقويذق(مئلعنع -صذل

) يةنع تةؤراتتا(كعتابتا .  مال ظذالرنعث قولعغا كةلسة، ظذالر يةنة ظالعدذ-شذنداق صذل. دةيدذ
رع توغرذلذق ظذالردعن حعث ؤةدة صةقةت هةقنعال ظئيتعشلع) يالغان حاصلعماي(اهللا  غا 

ظئلعنمعدعمذ؟ هالبذكع، ظذالر تةؤراتتعكع نةرسعلةرنع ظوقذغان ظعدع، هارامنع تةرك ظئتعص، اهللا  
     »دعن قورقعدعغانالرغا ظاخعرةت ياخشعدذر،بذنع حىشةنمةمسعلةر؟

 ! صذ قعلعنغانمذ؟بذ تةكلعص بةنع ظعسراظعلغعال قارعتعلغانمذ؟ مذسذلمانالردعن ظة

تاتلعقع «: بذ خاتا تونذشقا رةددعية بئرعش ظىحىن هذزةيصة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ
 » !نةدة ظذنداق ظاسان ظعش باركةن! سعلةرنعث، ظاححعقع بةنع ظعسراظعلنعثمذ

زذق قانداق بعر جةمظعيعةتكة ظعمان توغرعسعدا ؤة ظعماننعث تةقةززالعرع توغرعسعدا ظاشذنداق بذ
صعكعرلةر تارقعلعص كةتسة، ظذنداق جةمظعيةتنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأؤةندعكع هةدعستة 

سعلةرضة بارلعق معللةتلةر بعر «: ظاضاهالندذرغان كأصىكحة هالعتعضة كئلعص قئعلعشع مذقةررةردذر
نلعكعدعن -ةشذ كىنلةردة سانعمعزنعث ظازالص كةتك«لوقما تاظامغا ظوالشقاندةك ظولعشعص كئلعدذ، 

بةلكع شذ كىنلةردة سعلةرنعث : الم-دئيعلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا» شذنداق بوالمدذ؟
سانعثالر كأص، بئراق سةلدعكع كأصأككة ظوخشاص قالعسعلةر، اللهدىشمةنلعرعثالرنع سعلةردعن 

وشاثلعق ب: ساهابعلةر. قورقماس قعلعؤعتعدذ، سعلةرنعث دعلعثالرغا بوشاثلعقنع تاشاليدذ، دئدع
 دئضةن نئمة؟ دئؤعدع، 
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   ظايةت-169 سىرة ظةظراف     

 ».بوشاثلعق دئضةن دذنياصةرةسلعك ؤة ظألىمنع يامان كأرىش، دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
   

سابالص كةلعمة شاهادةتنع تةستعق قعلعش ؤة ظعقرار قعلعش بعلةنال ظأزعنع كامعل مذسذلمان هئ
 . يىرضةن كأصىكلةرضة ظذممةتلةر ظةمةلعيةتتة يوصذرذلذص كئلعؤاتعدذ

.  مةظسعيةتلةر يىز بئرعدذ-ظعسالمعي جةمظعيةتتعمذ اهللا  يىز بئرعشعنع تةقدعر قعلغان ضذناه
لئكعن هةرقانداق ظةهؤالدا ظعسالمعي جةمظعيةتتة مذسذلمانالر قاتارعدا موظامعلة قعلعنعش ؤة 

ازاسعدعن ساقلعنعش ظىحىن هئحبولمعغاندا ناماز ظوقذماي، شةرعظةتنعث قانذنعغا مذرتةدلعكنعث ج
ظعسالمعي جةمظعيةتتة ضةرحة تىرلىك ظازغذنلذقالر يىز بةرضةن، ظعسالمنعث . بويسذنماي بولمايدذ

تةكلعصلعرع ظورذندالمعغان بولسعمذ، ظةمما بذ ظعككع ظعشقا ظون ظىح ظةسعر ظعزحعل ظةمةل قعلعنعص 
صةقةت يئقعنقع . كأثلعدة ظعشةنمةيدعغان مذناصعقمذ ظةمةل قعلعشقا مةجبذر بولغان. نكةلضة

 ... زاماندعال بذ ظعككع ظعش تاشلعنعص قالدع

صةيغةمبةرلةرنعث ظةؤةتعلعشع ؤة كعتابالرنعث نازعل قعلعنعشعدعكع نعشانالرغا قارعغاندعمذ؛ اهللا  
نعث ظةمةلعيعتعضة قارعغاندعمذ؛ ظعنساننعث نعث شةرعظعتعنع قانذن قعلغان ظعسالمعي جةمظعيةت

عدعن تامامةن خالعي -تةقةززالعر-روهعيعتعضة قارعغاندعمذ مذسذلماننعث كةلعمة شاهادةتنعث تةلةص
قئلعشع مذمكععن بولمايدعغان تذرسا، تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال ظعمان صىتعدذ، ظةمةل دةرعجعنع 

تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال ؤذجذدقا كةلضةن ظعمان ظةمةل قعلمعسعمذ . يذقعرع كأتىرعدذ،خاالس
 دةخلعضة ظذحرعمايدذ، دئضةن ظادةملةر نئمعضة ظاساسلعنعص شذنداق دةيدذ؟ 

 ناهايعتع ظئنعقكع مذرجعظعلةر ؤة ظذالرنعث قذيرذقحعلعرع شذنداق 

 ظةهمةد، ظةبذ داؤذد رعؤايعتع 

ذر مذزاكعرة قعلساقال، ظعسالم روهعغا يات بذ سأزنعث تةصرعقعحعلعك تارعخعنع بعر ق... دةيدذ
توغرا، قةدعمقع مذرجعظعلةر ضةرحة ظعسالمعي حىشةنحعدة . نةدعن كةلضةنلعكعنع بعلضعلع بولعدذ

ظازغذنلذق صةيدا قعلغان بولسعمذ، ظةمما ظذالر هازعرقع مذرجعظعلةردةك ناماز ظوقذشنع ؤة شةرعظةت 
حىنكع ظعسالمنعث . عت قعلعش دةرعجعسعضة بئرعص يةتمعضةنقانذنعنع هأكىمدار قعلعشنع ساق
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دةسلةصكع مةزضعلعدعكع ظىح ظةسعردة هئحقانداق بعر ظعنسان ظذدا ظىح كىن ناماز ظوقذمعغان ياكع 
بةلكع ظذنع ياشاش هوقذقعدعن . شةرعظةتنع قانذن قعلمعغان ظادةمنع مذسذلمان دةص قارعمعغان

لئكعن قةدعمقع مذرجعظعلةر تئرعص قويغان زةهةرلعك ظذرذقالر . مةهرذم بولغان مذرتةد دةص قارعغان
بذ ظذرذقالردعن هئحقانداق بعر صةيغةمبةر ظئلعص كةلمعضةن، . هازعرقع مذرجعظعلةرنع ظىندىرضةن

، »تةكلعصسعز ظعسالم«نداق بعر كعتابتا نازعل قعلعنمعغان يئثعحة بعر ظعسالم يةنع -هئحقا
 ! تع ظىنىص حعق»ظعسالمسعز ظعسالم«

قةدعمقع مذرجعظعلةر بولسذن ياكع هازعرقع مذرجعظعلةر بولسذن، ظذالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة 
 مذسذلمان هئسابلعنعش ظىحىن تةستعق ؤة ظعقرارال كذصاية دئضةندة نئمعضة ظاساسلعنعدذ؟ 

ظعككعنجعدعن ظعمان . ظذالر بعرعنجع بولذص، ظعماننعث لذغةتتعكع مةنعسعنع ظاساس قعلعدذ
: ظذالر مذنداق دةيدذ. لعشعدعن ظاساس ظعزدةيدذىتعكعلعق تىز-عكع ظايةتلةرنعث ضرامماهةققعد

قذرظاننعث ظايةتلعرعدة ياخشع ظةمةللةر . ظعمان دئضةن كأثىلدة تةستعق قعلعش دئضةنلعكتذر«
بذنداق ظةتصع ظعمان بعلةن ظةمةلنعث . كةلدع) باغلعنعص(هةرعصع ظارقعلعق ظةتصع قعلعنعص » و«

شذنداق ظعكةن ظةمةل ظعماننعث بعر تةركعؤع قعسمع . ظعككع نةرسة بولذشعنع تةلةص قعلعدذظايرعم 
 » .ظةمةس

حىنكع قذرظاندا ! ظعماننعث لذغةتتعكع مةنعسعنع ظاساس قعلعش ظوصظوحذق ظعزعقتذرما دةلعلدذر
، يتعلعص-قاتارلعق سأزلةرنعث لذغةت مةنعسع كئثة» زاكات«، »ساالت«، »ظعمان«ظعشلعتعلضةن 

يئثع مةنعلةر بعلةن بئيعتعلعص، ظةسلع لذغةت مةنعسعدعن هالقعغان ظعستعالهعي ظاتالغذالرغا 
» ساالت«: مةسعلةن. شذثا ظةسلع لذغةت مةنعسعنعال ظاساس قعلعؤعلعشقا بولمايدذ. ظايالندذرذلغان

 ظةمدع بعز دذظا قعلعش. دئضةن سأزنعث ظةسلعدعكع لذغةت مةنعسع دذظا قعلعش دئضةنلعكتذر
نامازنعث ! بعلةنال اهللا  صةرعز قعلغان ساالت يةنع ناماز ظادا تاصعدذ، دئسةك قاملعشامدذ؟

رذكذلعرع، سةجدعلعرع، قعراظةتلعرع، نامازنعث سعرتعدعكع صةرعزلةر، ؤاقتعنعث صةرعزلعكع 
 ! قاتارلعقالرنع دذظا قعلعش بعلةنال بئجا كةلتىرضعلع بوالمدذ؟

ظعماننعث لذغةتتعكع ظةسلع مةنعسع ظعشعنعش ... شايدذمذ خذددع شذنعثغا ظوخ» ظعمان«
لئكعن بذسأز ظعسالمنعث خاس ظاتالغذسعدا ياخشع كأرىش، تةزعم قعلعش،  . دئضةنلعكتذر
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بويسذنذش، هةر ظعشتا اهللا  نعث قانذنعنع ظاساس قعلعش، ظعبادةت صاظالعيةتلعرعنع ظادا قعلش، 
هأكىملعرعنع ظةمةلعيةتتة ظعجرا قعلعش قاتارلعق كةث ظعمانعي ظةخالقالرغا رئظاية قعلعش، شةرعظةت 

 . مةزمذننع ظأزعضة مذجةسسةملعضةن ظاالهعدة ظعشنعشتذر

صةقةت اهللا  ياد ظئتعلسة دعللعرعدا قورقذنح صةيدا بولعدعغان، اهللا  نعث ظايةتلعرع تعالؤةت «
ظذالر . لةرال مأمعنلةردذرعضارعغا تةؤةككىل قعلعدعغان كعشع-قعلعنسا ظعمانع كىحعيعدعغان، صةرؤةرد

خذدا ( مالدعن -ناماز ظوقذيدذ، بعز ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن صذل) ممةل رةؤعشتة-مذكة(
دذر، ظذالر صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا يذقعرع -ظةنة شذالر هةقعقعي مأمعنلةر. سةرص قعلعدذ) يولعدا

 ».ظئرعشعدذ) نعث تىضعمةس نئمةتلعرعضةيةنع جةننةت(مةرتعؤعلةرضة، مةغصعرةتكة ؤة ظئسعل رعزعققا 
 )ظايةتلةر-4-3-2ةنفال ززسىرة ظ(

اهللا  غا، صةيغةمبةرضة ؤة ظأزةثالردعن بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت قعلعثالر، ! ظع مأمعنلةر«

ةت ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر، بذ توغرعدا اهللا  غا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظ

يةنع اهللا ( ظعشعنعدعغان بولساثالر، بذ )هةقعقعي(قعلعثالر، ظةضةر سعلةر اهللا غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة 

سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر، نةتعجة ) نعث كعتابعغا ؤة صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة مذراجعظةت قعلعش

) يةنع مذناصعقالر(، ظذالر صةرؤةردعضارعث بعلةن قةسةمكع!) ظع مذهةممةد... (ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر

ظاندعن سئنعث حعقارغان  ظأز ظارعسعدعكع دةتاالشقا سئنع هأكىم حعقعرعشقا  تةكلعص قعلمعغعحة،

هأكمعثضة ظذالرنعث دعللعرعدعكع قعلحة غذم بولسعمذ يوقالمعغعحة ؤة ظذالر صىتىنلةي بويسذنمعغعحة ظعمان 

   ».ظئيتقان بولمايدذ

اهللا نعث (ظذالر نامازلعرعدا ) شذنداق مأمعنلةركع. (هةقعقةتةن بةختكة ظئرعشتعمأمعنلةر «

ظذالر بعهذدة سأز، بعهذدة ظعشتعن . ظةيمعنعص تذرغذحعالردذر) ظذلذغلذقعدعن سىر بئسعص كةتكةنلعكتعن

. ردذرساقلعغذحعال) هارامدعن(ظذالر ظةؤرةتلعرعنع . ظذالر زاكات بةرضىحعلةردذر. يعراق بولغذحعالردذر

بذالر بعلةن (عدعن، حأرعلعرعدعن باشقعالردعن ساقلعغذحعالردذر -صةقةت خوتذنلعر) يةنع ظةؤرةتلعرعنع(

تةلةص ) جعنسي تةلةصنع قاندذرذشنع(بذنعث سعرتعدعن ). يئقعنحعلعق قعلغذحعالر ماالمةت قعلعنمايدذ

ة تاصشذرذلغان ظامانةتلةرضة ؤة ظأزلعرعض) يةنع مأمعنلةر(ظذالر . قعلغذحعالر هةددعدعن ظاشقذحعالردذر

ظادا ) ؤاقتعدا تةظدعل ظةركان بعلةن(ظذالر نامازلعرعنع . بةرضةن ظةهدعضة رعظاية قعلغذحعالردذر

) نئمةتلعك جةننةتنعث-يةنع يذقعرعقع سىصةتلةرضة ظعضة مأمعنلةر نازذ(ظةنة شذالر . قعلغذحعالردذر
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 فعردةؤسكة ؤارعسلعق قعلدذ، فعردةؤستة مةثضى )يذقعرع دةرعجعلعك جةننةت(ظذالر . ؤارعسلعرعدذر

    ».قالعدذ

 ظعماننعث ظعسالم ظعستعالهعدعكع مةنعسع ناهايعتع مانا بذظايةتلةردة

   ظايةتغعحة-11ظايةتتعن -1 سىرة موظمعنذن   ظايةتلةر-59،65سىرة نعسا  ①

قاتارلعق ظعسالم ظعستعالهعدعكع خاس  ...»كاتزا«، »ساالت«شذثا . روشةن حىشةندىرىلدع
» ظعمان«ظاتالغذالرنع ظةسلعدعكع لذغةت مةنعسع بويعحعال ظعزاهالش توغرا بولمعغاندةك، 

 . ظاتالغذسعنعمذ ظةسلعدعكع لذغةت مةنعسضة ظاساسلعنعصال ظعزاهالش توغرا بولمايدذ

لعنغان نةرسعلةر بعر نةرسة ظارا ظةتصع قع-قذرظاندا ظةمةل ظعمانغا ظةتصع قعلعندع، ظأز«
ظأزعضة ظةتصع قعلعنعص -حىنكع ظذنداق بولمعغاندا بعر نةرسة ظأز. بولماسلعقنع تةلةص قعلعدذ

مانا بذ مذرجعظعلةرنعث ظةمةل ظعماننعث تةركعؤع  قعسمع ظةمةس دئضةن قارعشعغا » قالعدذ
ؤةزنع يوق ظعزعقتذرما بذدةلعل بعرعنجع دةلعلعضةظوخشاشال هئح  .كةلتىرضةن ظعككعنجع دةلعلع

 . دةلعلدذر

عنع، صةيغةمبةرلعرعنع، -كعمكع اهللا نع، اهللا نعث صةرعشتعلعر« : اهللا قذرظاندا مذنداق دةيدذ
، شىبهعسعزكع اهللا  )اهللا نع دىشمةن تذتقان بولعدذ(جعبرعظعلنع، معكاظعلنع دىشمةن تذتعدعكةن 

     ».كاصعرالرنع دىشمةن تذتعدذ

يذقعرقع ظايةتتة جعبرعظعل ؤة معكاظعل . معضة ظايانكع، جعرعظعل ؤة معكاظعلمذ صةرعشتةهةم
ظأزعضة ظةتصع قعلعنغعنع بولماي -مانا بذ بعر نةرسعنعث ظأز. صةرعشتعلةرضة ظةتصع قعلعنعص كةلدع

 نئمة؟ 

ظةرشنع كأتىرىص تذرغان ؤة ظةرشنعث حأرعسعدعكع صةرعشتعلةر «: يةنة مذنداق دةيدذ اهللا
صةرؤةردعضارعغا تةسبعه ظئيتعدذ، هةمدع ظئيتعدذ، ظذنعثغا ظعمان ظئيتعدذ،مأمعنلةرضة مةغصعرةت 

   ».تعلةيدذ

مانا بذ ظايةتتة ظعماننعث تةقةززالعرعنعث بعرع ؤة تةركعؤع قعسمع بولغان تةسبعهقا ظعمان ظةتصع 
عنغعنع بولماي نئمة؟ ظةرةب تعلعدا سأزنعث ظأزعضة ظةتصع قعل-مانا بذ بعر نةرسعنعث ظأز. قعلعندع
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  شذ  ظاندعنباالغةت دةرعجعسعنع ظاشذرذش ظىحىن كذللعينع ظاؤؤال سأزلةص،

  ظايةتنعث بعر قعسمع-7 سىرة غافعر     ظايةت-98سىرة بةقةرة   

 جىزظعينع سأزلةص، ظاندعن شذ كذللعينعث جىزظعيسعنع ظذنعثغا ظةتصع قعلعدعغان ياكع ظاؤؤال
بذ خعلدعكع ظةتصع . جىزظعينعث كذللعيسعنع ظذنعثغا ظةتصع قعلعدعغان ظةهؤالالر كةث ظذمذمالشقان

. باشقا نةرسة بولذشعنع تةلةص قعلمايدذ-هةرضعزمذ ظأزظارا ظةتصع قعلعنغان ظعككع نةرسعنعث باشقا
غا، ظعككعنجعسعدة كذللعي جىزظعيضة ظةتصع ي كذللعيععيذقعرقع ظعككع ظايةتنعث بعرعنجعسعدة جىزظ

 . قعلعندع

بذ ظارقعلعق . قذرظاننعث بةزع ظايةتلعرعدة ظعمان ظةمةل سالعهقا ظةتصع قعلعنماي جىصلعنعص كةلضةن
ظةمةل ظعمانغا ظةتصع قعلعنغانلعقع ظىحىن، ظةمةل ظعماننعث تةركعؤع قعسمع «مذرجعظعلةرنعث 

كعمكع مأمعن بولذص، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان هالدا  «: ذدئضةن دةلعلع بةربات بولعد» ظةمةس
   ».يذقعرع دةرعجعلةرضة ظئرعشعدذ) اهللا  نعث دةرضاهعدا(اهللا  غا مذالقات بولعدعكةن، ظذ 

ظاخرةتتة . مانا بذ ظايةتتة جةننةتكة كعرعش ظىحىن ظعمان ؤة ياخشع ظةمةل تةث شةرت قعلعندع
بعرعدعن ظايرعلعمايدعغانلعقع ظوتتذرعغا -ن حاغدا ظعمان بعلةن ظةمةلنعث بعرجةننةتكة كعرعدعغا

 . تكعلع بولمايدعغانلعقع حعقعدذ-بعرعدعن ظايرعؤة-بذنعثدعن ظعمان بعلةن ظةمةلنع بعر. قويذلدع

ضة يئتعش ظىحىن ياخشع ظةمةللةرنع قعلعش شةرت، » جةننةتنعث يذقعرع دةرعجسع«بةزعلةر 
رعشكة ظةمةل شةرت ظةمةس، تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال كعرضعلع بولعدذ، دئيعشع ظةمما جةننةتكة كع

 : بذنداق دئضةنلةرنع تأؤةندعكع ظايةتلةر يالغانحعغا حعقعرعدذ. مذمكعن

ظايالالردعن مأمعن بولذص تذرذص ياخشع ظشالرنع قعلغانالر جةننةتكة داخعل بولعدذ، -ظةر«
 ع ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعنعث ساؤابع قعلحةيةن(ظذالرغا قعلحة زذلذم قعلعنمايدذ 

   ».كئمةيتعؤئتعلمةيدذ

 ظايةت-124سىرة نعسا   ظايةت-75سىرة تاها   

ظأز تةرعصعدعن بولغان قاتتعق ) اهللا ظعنسانالرنع(سانا اهللا  غا خاستذركع، -جعمع هةمدذ«
) يةنع جةننةت(دذرذش، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان مأمعنلةرضة ظوبدان مذكاصات ظازابتعن ظاضاهالن
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ضة ) يةنع صةيغةمبعرع مذهةممةد(خةؤةر بئرعش ظىحىن، بةندعسع -بئرعدعغانلعقع بعلةن خذش
     ».بولمعغان قذرظاننع نازعل قعلدع) يةنع ظعختعالص، زعددعيةت(توغرا، هئحقانداق قعثغعرلعق 

.   مانا بذ ظايةتلةردة جةننةتكة كعرعش ظىحىن ظعمان بعلةن ظةمةل تةث شةرت قعلعندع
مذرجعظعلةرنعث تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال . موظمعننعث ياخشع ظةمةل قعلعدعغانلعقع قةيت قعلعندع

دعغان ظعمان ؤذجذدقا كئلعدذ، دةص ظةمةلنع ظعماننعث كعرضىزع قوبول قعلعدعغان، جةننةتكة اهللا
 . حعدعن حعقعرئؤةتكةنلعكعضة ظوحذق رةددعية بئرعلدعظع

مةظسعيةتنعث ظعماننع يوق قعلمايدعغانلعقعنع دةلعل -مذرجعظعلةر يةنة ظأز كأز قارعشعغا ضذناه
. ظعسالم ظألعمالعرع بعردةك ضذناه ظعماننع يوق قعلمايدذ، دةيدذ: ظذالر مذنداق دةيدذ. قعلدع

 قعسمع بولسا، ضذناه قعلغان ظادةم ظعماندعن ظاجراص كئتعشع ناؤادا ظةمةل ظعماننعث بعر تةركعؤع
 ...كئرةك بولعدذ، بذنعثدعن قارعغاندا ظعمان باشقا نةرسة، ظةمةل باشقا نةرسة

 . ظذالرنعث بذ دةلعلعمذ باشقا دةلعللعرعضة ظوخشاشال ظوحذق ظعزعقتذرما دةلعل

 . اه ظعمانغا حوقذم تةسعر كأرسعتعدذمةظعسيةت ظعماننع يوق قعلمايدذ، لئكعن ضذن-دةرؤةقة ضذناه

ضذناهنعث ظعنسانغا تةسعر كأرسعتعدعغانلعقع ظوحذق صاكعت بولغانلعقع ظىحىن بذ هةقتة كأص 
 -مةظسعية–ظعماننعث ماهعيعتعنع، ظعنسان قةلبعنعث ماهعيعتعنع، ضذناه . توختعلعشنعث هاجعتع يوق

 ظايةتلةر-2-1سىرة كةهف  

بعتة صةيدا قعلعدعغان تةسعرعنع ظةث بعلدعغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنذ تنعث قةل
 : هةدعسع بعزضة كذصاية

شىبهعسعزكع بةندة بعر ضذناه قعلسا، ظذنعث قةلبعدة بعر قارا حئكعت صةيدا بولعدذ، ظذ «
ةضةر ظذ ظ. ضذناهتعن قول ظىزىص، تةؤبة ظعستعغصار قعلسا ظذنعث قةلبعدعكع قارا حئكعت ظأحعدذ

مانا بذ، اهللا  قذرظاندا تعلغا ظالغان دعلنعث  .قايتا ضذناه قعلسا، قارا حئكعت تئخعمذ يوغعنايدذ
هةرضعز ظذنداق ظةمةس، بةلكع ظذالرنعث ضذناهلعرع تىصةيلعدعن «: قارئيعص كئتعشع شذدذر
     ».دعللعرع قارعيعص كةتكةن

 ةن ظاق دعلنعث ظعمانعي دةرعجعسع قانداقمذ باراؤةر بولعدذ؟ قارا دعل بعل. دعل ظعماننعث ظورنع
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كئمةيضةن . مةظعسعيةت بعلةن كئمعيدذ-ظعبادةت بعلةن زعيادة بولعدذ، ضذناه-ظعمان تاظةت
 . ظعمان بعلةن زعيادة بولغان ظعمان هةرضعز ظوخشاش بولمايدذ

قانداق . عماننع بذزعؤعتعدذمةظعسيةتلةر ظ-يذقعردا ظعشارةت قعلعص ظأتكعنعمعزدةك، بةزع ضذناه
ضذناهنعث ظعماننع بذزعدعغانلعقع، قانداق ضذناهنعث ظعماننع بذزمايدعغانلعقعنع بعكعتعشتة اهللا 

ظأزعمعزنعث ! نعث كعتابعنع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعنع ظألحةم قعلعش كئرةك
 . خاهعشعمعزنع ظألحةم قعلعؤعلشعمعزغا بولمايدذ

ظعماننع ) ضةرحة هاالل سانعغذحع ضذناه قعلمعسعمذ(نع هاالل ساناش مةظعسيةت-ضذناه
ضذناه ظعماننع بذزمايدذ، ظةمما اهللا  نعث قانذنعنع ظئتعراص قعلماسعلعق ياكع اهللا  . بذزعؤعتعدذ

بعر شةخعسنعث . نعث قانذنعدعن باشقا قانذننع ظئتعراص قعلعش ظعماننع بذزعؤعتعدعغان ضذناهتذر
. ماننعث هةممة تةقةززالعرعنع يوققا حعقعرعدعغان ضذناهالرنع قعلعشع ناتايعنبعرال ؤاقعتتا ظع

 -شذنعثدةك هاياتعدا ظعسال

 ظايةت -14سىرة مذتةففعفعن  

 . معي ظةمةللةرنعث بعرعنعمذ قعلمعغان كعشعدة زةررعحعلعك ظعماننعث بولذشعمذ ناتايعن

بعركعشعنعث ظعمان ظئيتعص مذسذلمان بولذشعدا صةقةت : عدذمذرجعظعلةر يةنة مذنداق دةلعل كةلتىر
كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان . كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقرعشعال تةلةص قعلعنعدذ

. كعشع شذهامان مذسذلمان دةص قارعلعدذ، ظذنعثغا دذنيادا مذسذلمانالر قاتارعدا مذظامعلة قعلعنعدذ
 . نع اهللا  ظأزع بعر تةرةص قعلعدذظذنعث ظاخعرةتتعكع ظعشع

. مانا بذ، مذرجعظعلةرنعث ظعماننعث تةقةززالعرعنع حىشعنعشتة ظةث كةتكىزىص قويغان بعر تةرعصع
 . قارعماققا ظذالرنعث بذ سأزع توغرعدةك كأرىنعدذ، بئراق ظةمةلعيةتتة ظذنداق ظةمةس

اهللا  تعن باشقا مةظبذد «: صدةرؤةقة كعمدة كعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلع
دةص شاهادةت ظئيتسا، ظذ شذ » بةرهةق يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا  نعث صةيغةمبعرع

ضةرحة بذ شاهادةتكة دعلعدا ظعشةنمعسعمذ مذسذلمانالر قاتارعغا . هامان مذسذلمان دةص قارالدع
 . ظأتةلعدع
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 بولذش ظىحىن صةقةت كةلعمة شاهادةتنع بذ دذنيادا مذسذلمان دئضةن نامغا ظعضة«لئكعن بذنع 
دئضةن كأز قاراشقا دةلعل » ظئغعزعدعن حعقعرعشال كذصاية قعلعدذ، ظةمةل قعلعش تةلةص قعلعنمايدذ

 . قعلعش تىصتعن خاتادذر

مذرتةدلةرمذ كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن ... بذنعثغا مذرتةدلعك مةسعلعسع ظةث حوث دةلعل
: مةسعلةن.  كةلعمة شاهادةتنعث بعرةر تةقةززاسعنع ظعنكار قعلعدذلئكعن ظذ،. حعقعرعص تذرعدذ

. نامازنع ياكع روزعنع ياكع زاكاتعنع ياكع اهللا  نعث شةرعظعتعنع قانذن قعلعشنع ظعنكار قعلعدذ
بذنداق مذرتةد تةؤبة قعلمعسا، ظذنعث بذ دذنيادعكع جازاسع ظألىم، ظاخعرةتتعكع جازاسع دوزاختا 

 . مةثضى قئلعش

 ظأزع تةلةص قعلمعغان، صةرعز قعلمعغان، بعلدذرمعضةن بعر ظعشنع قعلمعدعث دةص، بعرةركعمنع اهللا
بذ دذنيادا ظألىمضة بذيرذص، ظاخعرةتتة دوزاختا مةثضى كأيدىرةرمذ؟  ظةث ظادعل اهللا شذنداق 

 !قعالرمذ؟

ظعش بعز مذرجعظعلةر ؤة ظذالرنعث قذيرذقحعلعرع كةلتىرضةن دةلعلضة قارعساقال هةممة 
ظةينع ؤاقتعدا كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقعرعش ظارقعلعق مذسذلمانالر قاتارعغا . ظايدعثلعشعدذ

نلعقعنع، ظذنع ظعنكار قعلسا مذرتةد -ظأتكةن ظادةم ظعماننعث مةلذم ظةمةللةرنع ظأز ظعحعضة ظالدعغا
. لعقعنع ظئنعق بعلةتتعبولذص، دذنيادا ظألىمضة، ظاخعرةتتة مةثضىلىك دوزاخقا مةهكذم بولعدعغان

 . بعلمعضةن بولسا مذرتةد هئسابالنمايتتع

سعثعزال، بذ شاهادةتنعث -شذنداق ظةمةسمذ؟ كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعثعزدعن حعقار
تةقةززاسعنع ظئتعراص قعلماي تذرذصمذ مذسذلمان بوالاليسعز دةيدعغان ظعش بولسا، نئمعشا ظذ كةلعمة 

 عنكار قعلغان هامان مذرتةد بولذص كئتعدذ؟ شاهادةتنعث بعر تةقةززاسعنع ظ

ناهايعتع ظئنعقكع، ظةينع ؤاقتعدا كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقعرعش ظارقعلعق مذسذلمانالر 
قاتارعغا ظأتكةن كعشعلةر كةلعمة شاهادةتنعث اهللا  نعث دةرضاهعدعن كةلضةن ظعالهعي قانذنالرغا 

نلعقعنع ظئنعق -هأكىمدار قعلعشنع تةلةص قعلعدعغارئظاية قعلعشنع ؤة اهللا نعث شةرعظعتعنع 
 . بعلضةن

ناؤادا مذسذلمان بولذش ظىحىن ظعالهعي قانذنغا رئظاية قعلعش : بةزعلةر مذنداق دئيعشع مذمكعن
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شةرت بولسا، نئمعشقا بذ شةرتنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كةلعمة شاهادةت ظئيعتعش شةرتعنع 
  ظوحذق دئضةندةك ظوحذق دئمعضةن؟

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث قئشعغا ظعمان ظئيتقعلع : بذنعثغا جاؤابةن ظئيتعمعزكع
ناماز ظوقذشذث شةرت، زاكات بئرعشعث شةرت، روزا تذتذشذش شةرت، قادعر : كةلضةنلةرضة

بواللعسعاث هةج قعلعشععث شةرت، اهللا  نعث شةرعظعتعنع هأكىمدار قعلعشعث شةرت دةص ظعماننعث 
مةن كعشعلةر بعلةن تاكع ظذالر كةلعمة «: بةلكع مذنداق دئدع. زالعرعنع ظوحذق دئمعدعبذ تةقةز

ظذالر كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن . شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغعحة ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم
 بذ شذنداق، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم» .حعقارسا، قانلعرع، ماللعرع ؤة ظابرويلعرعنع ساقالص قالعدذ

هةدعستة كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقعرعشنعال سأزلةص، كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززاسعنع 
ظةمما تةلعمات بئرعش باسقذحعغا كةلضةندة ظعماننعث تةقةززالعرعنع . ظوحذق سأزلعمعدع

: ظذ، مذظاز رةزعيةلالهذ ظةنهذنع يةمةنضة دعن ظأضعتعشكة ظةؤةتكةندة مذنداق دةيدذ. تةكعتلعدع
ظذالرنع ظةث ظاؤؤال اهللا قا ظعبادةت . سةن ظةهلع كعتاب بولغان بعر قةؤمنعث قئشعغا كئتعؤاتعسةن«

كىندىزدة بةش ؤاقت -قعلعشقا حاقعرغعن، ظذالر بذنع بعلعص بولسا، ظذالرغا اهللا نعث بعر كئحة
ردعن ظئلعص، نامازنع صةرعز قعلغانلعقعنع ظئيتقعن، ظذالر ناماز ظوقذسا، ظذالرغا اهللا  نعث بايال

 ».نلعقعنع بعلدىرضعن-كةمبةغةللةرضة بئرعلعدعغان زاكاتنع صةرعز قعلغا

يةنع . دعدىرىللعرع ظئنعق بعل- ظعماننعث تةقةززاتاظعسالم ظألعمالعرع ظئيتقاندةك، بذ تةلعمات
كةلعمة شاهادةتنع ظئيتعص، دعنغا كعرمةكحع بولغانالر مذسذلمان بولذش ظىحىن ناماز ظوقذش، 

هةم يةنة شذنع بعلدعكع، اهللا  . بئرعش، روزا تذتذش، هةج قعلعش كئرةكلعكعنع بعلدعزاكات 
بذ دعننع قوبذل قعلغان كعشعلةرضة بعر قانحة خعل هأكىم ؤة صةرعزلةرنع بعكعتكةن بولذص، 

دعنغا . تتعكع هةرقانداق ظعش اهللا بعكعتكةن بويعحة بعر تةرةص قعلعنعدذ-ظعسالمعي جةمظعية
انالر دعنغا كعرمةي تذرذص بذنع بعلضةحكة، ظعماننعث تةقةززالعرعنعث بعرةرعدعن كعرمةكحع بولغ

: يئنعؤالغان كعشع مذرتةد هئسابلعنعص جازاغا تارتعلعسا ظادعل جازاغا تارتعلغان بولعدذ
صةرؤةردعضارعثنعث سأزع ناهايعتع راستذر، ناهايعتع ظادعلدذر، ظذنعث سأزعنع ظأزضةرتةلةيدعغان «

بعلعص ) ظةهؤالعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) بةندعلةرنعث سأزلعرعنع(اهللا  . قتذرهئح كعشع يو
     ».تذرغذحعدذر
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ظعسالمعي جةمظعيةتنعث ظةينع ؤاقتعدعكع ظةمةلعي ظةهؤالعغا قارعغاندعمذ، ظةينع ؤاقتعدا كةلعمة 
غانالرنعث كةلعمة شاهادةتنعث  مذسذلمانالر قاتارعغا ظأتمةكحع بول،شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقعرعص
ظعسالمعي جةمظعيةت ؤذجذدقا كةلضةندعن باشالص ظأزعنعث . تةقةززالعرعنع بعلضةنلعكع ظئنعق

مةؤجذدلعقعنع مةلذم ظةمةلعي هةرعكةتلةر بعلةن ظعصادعلعدع، خعيالعي صةرةز شةكلعدة ظوتتذرعغا 
 مذسذلمان بولماي تذرذصال كىندة دئمةك، شاهادةت ظئيتعص مذسذلمان بولغعلع كةلضةنلةر. حعقمعدع

ناماز ظوقذش كئرةكلعكعنع، يعلدا روزا تذتذش كئرةكلعكعنع، زاكات بئرعش كئرةكلعكعنع، قادعر 
بواللعسا هةج قعلعش كئرةكلعكعنع، يةنة مذسذلمانالر رئظاية قعلعشقا تئضعشلعك مذظةييةن 

بذ تةقةززالعرعغا رئظاية قعلماي هارامنعث بارلعقعنع، كةلعمة شاهادةتنعث -قانذنالرنعث، هاالل
تذرذص مذسذلمان بولغعلع بولمايدعغانلعقعنع، ناؤادا كةلعمة شاهادةتنعث بعرةر تةقةززاسعغا ظعنكار 

ظذالرنعث بذنع بعلمةي  .قعلعص قويسا، مذرتةدلعكنعث جازاسعغا ظذحرايدعغانلعقعنع ظئنعق بعلةتتع
ذتذص بئرعشع مذمكعنمذ؟ ياق، ظذالر مذسذلمان مذسذلمان بولعمةن دةص ظأزعنع ظألىمضة ت تذرذص،

بولماي تذرذصال اهللا نعث شةرعظعتعضة رئظاية قعلعش، ظذنعثغا قارشع حعقماسعلعق ظعرادعسعضة كئلعص 
 . بولغان

 -شةر.تةبعظعي ظذالرنعث شةرعظةت هأكىملعرعنع تولذق بعلمةسلعكع

  ظايةت-115سىرة ظةنظام  ①

ظةمما ظذالرنعث . لمايدذ-شقا كعشعلةر تولذق بعلعص بوالعظةت هأكىملعرعنع صةقعهالردعن با
شةرعظةتكة رئظاية قعلش صعرعنسعصعنع بعلمةسلعكع، شةرعظةتكة رئظاية قعلعشنعث ظعماننعث تةقةززاسع 

 .ظعكةنلعكعنع بعلمةسعلعكع مذمكعن ظةمةس ظعدع

نع ظئغعزعدعن شذنعث ظىحىن ظةينع ؤاقتعدا مذسذلمان بولغعلع كةلضةنلةردعن كةلعمة شاهادةت
حعقعرعشال تةلةص قعلعنعص، بذ شاهادةتنعث تةقةززاسع بولغان ناماز، زاكات، روزا، هةجنع ظعقرار 

حىنكع . قعلعش ؤة شةرعظةتنعث هأكىملعرعضة رئظاية قعلعشنع ظعقرار قعلعش تةلةص قعلعنمعدع
ماننعث مةلذم ظعسالمنعث دةسلةصكع مةزضعلعدعكع ظأضعتعش باسقذحع ظاخعرالشقاندعن كئيعن، ظع

كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدا دةص . تةقةززاالرغا ظعضة ظعكةنلعكع هةممعضة مةلذم بولغان ظعدع
قويذص، ظةمةلعيةتتة ظذنعث بعرةر تةقةززاسعغا ظعنكار قعلغانالرغا دذنيادا مذرتةدلعكنعث جازاسع 
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 . عدعبئرعلعص، ظاخعرةتتة دوزاختا مةثضى قالعدعغانلعقع هةممة كعشعضة ظايدعث ظ

ظعسالمعي جةمظعيةتتة ظعماننعث تةقةززالعرعغا رئظاية قعلعش بةزع ظادةملةر ظويلعغاندةك، هةقعقع 
بةلكع كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان هةربعر . مذسذلمانالرنعثال ظعشع ظةمةس ظعدع

شقا سأزلعرعنعث ظورانعدعن، نامازنع ظادا قعلعشتعكع ياكع با-ضةص. ظعنساننعث ظعشع ظعدع
ظةمةللةردعكع سذسلعقلعرعدعن مذناصعقلعقع بعلعنعص قالعدعغان، دوزاختا مةثضى قالعدعغان 

لعرعنع ظعجرا -مذناصعقالرمذ كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغانلعقلعرع ظىحىن ظعماننعث تةقةززا
ياتعنعمذ ساقالص دة، ها-ظذنداق قعلمعغاندا مذسذلمانالر قاتارعغا ظأتةلمةيتتع. قعلعشقا مةجبذر ظعدع

 . ظذ هئح بولمعغاندا ناماز ظوقذماي، شةرعظةتنعث قانذنلعرعغا بذيسذنماي تذرالمايتتع. قااللمايتتع

ناماز ظوقذش، شةرعظةتنعث قانذنلعرعغا بويسذنذش ظعسالمعي جةمظعيةتتة مذسذلمانالر قاتارعغا 
 جةهةتتة هةقعقع بذ. ظأتىص، مذرتةدلعكنعث جازاسعدعن قذتذلذص قئلعشنعث شةرتع ظعدع
بذ، هةقعقع مذسذلمان . مذسذلمانالر بعلةن زاهعرةن مذسذلمان بولغان مذناصعقالر ظوخشاش ظعدع

بذ ظعككعسعنع ظايرعيدعغان ظألحةم . بعلةن مذناصعقنعث صةرقعنع ظايرعيدعغان ظألحةم ظةمةس ظعدع
ع بعلةن ظعشعنعص شذ ظعدعكع، هةقعقع مذسذلمان اهللا نعث ساؤابعنع ظىمعد قعلعص، حعن قةلب

 . مذناصعق جئنعنع ساقالص قئلعش ظىحىنال ظةمةل قعالتتع. ظعتاظةتمةنلعك بعلةن ظةمةل قعالتتع

دئمةك، اهللا نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزعدعغان ظعسالمعي جةمظعيةتتة مذسذلمان 
 حعقرعش بعلةن دئضةن نامغا ظعضة بولذش ظىحىن هئحبولمعغاندا كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن

بعللة ظعماننعث تةقةززالعرعدعن نامازنع ظادا قعلعشقا ؤة شةرعظةت قانذنعنع ظئتعراص قعلعشقا توغرا 
ظعسالم تارعخعدا بذ مةسعلعنع ظون ظىح ظةسعر داؤامعدا هةممة كعشع شذنداق تونذص . كئلةتتع

 .  ؤة ظعجرا قعلعص كةلدع

ظذسامة ظعبنع زةيد كةلعمة : لتىرىص مذنداق دةيدذمذرجعظعلةر يةنة ظأز كأز قارعشعغا دةلعل كة
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بذنعثدعن . شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان بعر ظادةمنع ظألتىرىؤةتتع

كةلعمة شاهادةت ظئيتقان ظادةمنع : قاتتعق غةزةصلةندع ؤة ظذسامعضة قاتتعق كايعدع
، قايتا تةكرارالص-ئضةن سأزنع قايتامذ؟ دظألتىرىؤةتتعثمذ؟ سةن ظذنعث قةلبعنع يئرعص باققان

ظذ ظادةم قعلعحتعن قورقذص شذنداق دةص قويدع، هةقعقع ظعمان ظئيتمعدع، دئضةن : ظذسامعنعث
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 .ظأزرعسعنع قوبذل قعلعمعدع

حىنكع كةلعمة . بذ ؤةقةدة مذرجعظعلةرنعث كأز قارعشعغا دةلعل بولغذدةك هئحنةرسة يوق
لئكعن ظذنعث شذ سأز بعلةنال . كعشعنع ظألتىرىشكة بولمايدذشاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان 

اهللا  نعث هأكمعدة . مذسذلمانالرنعث قاتارعغا ظأتةلعشع ياكع ظأتةلمةسعلعكع ظايرعم بعر مةسعلة
كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان كعشعنع ضةرحة ظذ، جئنعنع ساقالص قعلعش ظىحىن دئضةن 

ظةمما ظذ، ظعسالمنعث هأكىملعرعضة رئظاية قعلمعسا، يةنة . مايدذبولسعمذ ظذنع ظألتىرىشكة بول
يةنع ظذ كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن ! ظذنعثغا مذسذلمانالر قاتارعدا مذظامعلة قعلعنامدذ

حعقارغاندعن كئيعن ناماز ؤاقتع كةلضةندة ناماز ظوقذغعلع ظذنعمعسا، ظذنعث هأكمع نئمة؟ ظذنعث 
 . ظذنعثغا مذرتةدلعكنعث جازاسع بئرعلعدذ. لدعهأكمع شذكع، ظذ مذرتةد بو

لئكعن ظذ، . دئمةك، كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقرععش ظذنع ظألىمدعن ساقالص قالعدذ
ضةرحة مذناصعقلعق (ظةضةر ظذ كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززالعرعغا رئظاية قعلسا، . نازارةت قعلعنعدذ
ظذنعث ظاخعرةتتعكع ظعشعنع اهللا  ظأزع بعر . ارعلعدذبذ دذنيادا مذسذلمان دةص ق) بعلةن بولسعمذ
ناؤادا ظذ ظعماننعث تةقةززالرعغا رئظاية قعلغعلع ظذنعمعسا، ظئغعزعدعن حعقارغان . تةرةص قعلعدذ

 . كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززاسعدعن يئنعؤالغانلعقع ظىحىن مذرتةدلعكنعث جازاسعغا ظذحرايدذ

 بذ دذنيادا مذسذلمان دئضةن نامغا ظعضة بولذشع ظىحىن هةر قانداق ظةهؤالدا بعر ظادةمنعث
كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقرعشع بعلةن بعللة ظذنعث تةقةززالرعغا رئظاية قعلعشع شةرت 

 .    بولعدذ

مةظسعيةتلةر صةيدا بولغان ؤة -خعل ضذناه-كئيعنكع دةؤرلةردة ظعسالمعي جةمظعيةتتة خعلمذ
ةمما اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىش ؤة ناماز ظعزحعل كأصةيضةن بولسعمذ، ظ

 . ظوقذشتعن ظعبارةت ظعككع ظاساسع نذقتا دةخلعضة ظذحرعمعدع

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر : مذرجعظعلةر يةنة ظأز كأز قارعشعغا دةلعل كةلتىرىص مذنداق دةيدذ
صةيغةمبةر . اسمانغا ظعشارةت قعلدعدةص سورعؤعدع، ظذ دعدةك ظ» اهللا  قةيةردة؟«: دعدةكتعن

سةن اهللا  نعث : دةص سورعؤعدع، ظذ دئدةك»  مةن كعم؟«: ظةلةيهعسساالم ظذنعثدعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ دعدةكنعث خوجايعنعغا مذنداق . صةيغةمبعرع دةص جاؤاب بةردع
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 صةيغةمبةر مانا بذ يةردة» !بذ دعدةكنعث ظعمانع باركةن، ظذنع ظازات قعلغعن«: دئدع
. ظةلةيهسععساالم دعدةكنعث كةلعمة شاهادةتنع ظعقرار قعلعشعغا قاراصال، ظذنعث ظعمانع باركةن دئدع

ناؤادا ظعمان بولذش ظىحىن كةلعمة شاهادةتنع ظعقرار قعلعشتعن باشقا شةرت بولغان بولسا، ظذ 
 . دعدةكنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم موظمعنكةن دئمعضةن بوالتتع

كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقرعش بعلةنال دذنيا « كونا ؤة يئثع مذرجعظعلةرنعث مانا بذ،
دئضةن كأز قارعشعنع ظعسصاتالش ظىحىن » ؤة ظاخعرةتتة تةلةصكة اليعق مذسذلمان بولغعلع بولعدذ

 .كأتىرىص حعققان ظةث حوث دةلعلع

 ... بذرذنقع ظألعماالر ظذالرنعث بذ دةلعلعضة رةددعية بةرضةن

ظايرعم ؤةقةلةر ظارقعلعق نةس : مذنداق دةيدذ) اهللا  ظذنعثغا رةهمة قعلسذن(ام شاتعبعي ظعم
حىنكع نةس دةلعل جةهةتتة . نعث هأكمعنع بذزغعلع بولمايدذ) قذرظاننعث ظايعتع ؤة هةدعس(

 ...ظايرعم ؤةقةلةردعن كىحلىكرةك ؤة سةهعيراق

كةلعمة شاهادةتنع :  مذنداق دةيدذ)اهللا  ظذنعثغا رةهمة قعلسذن(ظعمام ظعبنع تةيمعيية 
ظئغعزعدعن حعقارغانالرغا دذنيادا مذسذلمانالر قاتارعدا مذظامعلة قعلعنعدذ، جىملعدعن ظذنع مذسذلمان 

لئكعن كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن . قذلنع ظازات قعلعدعغان جايدا ظازات قعلغعلع بولعدذ
 ...لع بولمايدذحعقارغانلعقعغا قاراصال ظذنع مذسذلمان دةص كةتكع

مةيلع شاتعبعينعث سأزعدة بولسذن ياكع ظعبنع تةيمعينعث سأزعدة بولسذن، بذ مةسعلة مذنداق 
شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان كعشع ظعماننعث تةقةززالعرعغا رئظاية  كةلعمة: بعر يعلتعزغا باغالنغان
نعث تةقةززالعرعغا رئظاية حىنكع مذسذلمان بولذش ظىحىن كةلعمة شاهادةت. قعلعدذ دةص قارعلعدذ

كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان . قعلعشنعث شةرت ظعكةنلعكع هةممة كعشعضة ظايان ظعدع
كعشع كةلعمة شاهادةتنع ظعقرار قعلغانلعقع ظىحىنال ظةمةس، بةلكع كةلعمة شاهادةتنعث 

ناؤادا ظذ، . ارعغا ظأتةلةيدذتةقةززالعرعغا رئظاية قعلعدذ، دةص قارالغانلعقع ظىحىن مذسذلمانالر قات
كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقعرعص بولغاندعن كئيعن ظعماننعث بعرةر تةقةززاسعدعن يئنعؤالسا، 

كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززاسع بارلعقعنع بعلمةيدعكةنمةن . رعدذئمذرتةدلعكنعث جازاسعغا ظذحراؤ
علعنعغان ظون ظىح ظةسعر داؤامعدا شةرعظةتنعث ظعسالم شةرعظعتع ظعجرا ق. دئضةن باهانعلعرع ظاقمايدذ
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نلةر كأص ظوتتذرعغا حعققان، ظةمما كةلعمة شاهادةتنعث -هأكىملعرعنع بعلمعسة، سوراص بعلضةنضة
 ! لعرع بارلعقعنع بعلمةيدعكةنمةن دئضةن كعشعلةر ظوتتذرعغا حعقعص باقمعغان-تةقةززا

عكع هةدعسلعرعنع ظأز كأز -منعث تأؤةندمذرجعظعيلةر ظةث ظاخعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال
كعمدة كعم اهللا  تعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوق دئسة، ظذ «: قاراشلعرعغا دةلعل قعلعدذ

 » .جةننةتكة كئرعدذ

كعمدة كعم اهللا  تعن باشقا مةظبذد بةرهةقنعث يوقلعقعنع بعلضةن هالدا ظألىص كةتسة، ظذ «
 ».جةننةتكة كعرعدذ

مةزمذندعكع هةدعسلةر مةككعدة ظعماننعث تةقةززالعرع بعكعتعلعشتعن بذرذن بذ : بةزع ظألعماالر
سأزلةنضةن، مةدعنعدة ظعماننعث تةقةززالعرع بعكعتعلضةندعن كئيعن مةزكذر هةدعسلةرنعث هأكمع 

 . بذنداق دئيعشنعث زأرىرعيعتع يوق. ظةمةلدعن قالدذرذلغان دةيدذ

صذزلذق ظعلعم ظةهلعلعرع، جىملعدعن زةههاك، سذفيان بعر قعسعم نو«: هاصعز مذنزعرع مذنداق دةيدذ
كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان كعشع جةننةتكة : سةؤرع قاتارلعقالر مذنداق دةص قارايدذ

كعرعدذ ياكع دوزاخ ظذنعثغا هارام بولعدذ دئضةن مةزمذندعكع هةدعسلةر ظعسالمنعث دةسلةصكع 
 ،ةززالعرع بولغان صةرعزلةر ؤة هذدذدالر بعكعتعلضةندعن كئيعنظعماننعث تةق. مةزضعللعرعدة ظئيتعلغان

 بذنعثغا ناهايعتع كأص ؤة كىحلىك دةلعللةر .مةزكذر هةدعسلةرنعث هأكمع ظةمةلدعن قالدذرذلغان
مةزكذر هةدعسلةرنعث هأكمع ظةمةلدعن :  يةنة بعر قعسم ظعلعم ظةهلعلعرع مذنداق دةيدذ.بار

حىنكع دعننعث رذكنع بولغان، ظعسالمدا صةرعز دةص بعكعتعلضةن . قالغان دئيعشنعث هاجعتع يوق
ظعشالرنعث هةممعسع كةلعمة شاهادةتنع ظعقرار قعلعشنعث تةقةززاسع ؤة ظذنعث داؤامع بولذص، بعر 
كعشع كةلعمة شاهادةتنع ظعقرار قعلعص بولغاندعن كئيعن صةرعزلةرنع ظعنكار قعلسا ياكع سذسلذق 

 ». هأكىم قعلعنعدذقعلسا، ظذنعثغا كاصعر دةص

اهللا  تعن باشقا ياراتقذحع يوق، اهللا  هةممة نةرسعنعث « : ظعبنذل قةييعم مذنداق دةيدذ
حىنكع ظةينع ؤاقتعدعكع . صةرؤةردعضارع ؤة ظعضعسع دةص ظعقرار قعلعش بعلةنال تةؤهعد صىتمةيدذ

ع كأرضةن، اهللا  قا اهللا  نع ياخش. بذتقا حوقعنعدعغان مذشرعكالردعمذ شذنداق ظعقرار بار ظعدع
بويسذنغان، اهللا  تعن ظةيمعنضةن، ظعبادةتنع صةقةت خالعس اهللا  قعال قعلغان، هةممة سأز ؤة 

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 72 

مةظسعيةتكة سةؤةب بولعدعغان ظعشالرنع -هةرعكةتلعرعدة اهللا  نعث رازعلعقعنع كأزلعضةن، ضذناه
 تونذغان كعشع صةيغةمبةر اهللا  نع مذشذنداق. يامان كأرضةندعال ظاندعن تةؤهعد ؤذجذدقا كئلعدذ

كعم اهللا  نعث رازعلعقعنع  كعمدة«: عنع حىشعنةلةيدذ-ظةلةيهعسساالمنعث تأؤةندعكع هةدعسلعر
اهللا » «.كأزلةص، اهللا  تعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوق دئسة، اهللا  ظذنع دوزاخقا هارام قعلعدذ

 بذ مةزمذندعكع هةدعسنع ».تعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوق دئضةن كعشع دوزاخقا كعرمةيدذ
لمةي، ضاهعلعرع مةنسذخ دةص ضذمان قعلدع؛ ضاهعلعرع بذ هةدعسلةر -نذرغذن ظادةملةر حىشعنة

نةهعيلةر كئلعص شةرعظةت هأكىملعرع بعكعتعلشعتعن بذرذن دئيعلضةن، دةص ضذمان قعلدع؛ -ظةمرع
صةيغةمبةر . دعضاهعلعرع دوزاختا مةثضذ قالمايدذ دئضةن بولعدذ، دةص ناتوغرا ظعزاهلع

ظةلةيهعسساالم مةزكذر هةدعسلةرنع بايان قعلغاندا هةرضعزمذ كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن 
حىنكع بذنعث . حعقرعشنعث ظأزعال بعر كعشعنع جةننةتكة كعرضىزعدذ، دئمةكحع ظةمةس ظعدع

صعقالر مذنا: مةسعلةن. بعلةنال جةننةتكة كعرضعلع بولمايدعغانلعقع هةممة كعشعضة ظايان ظعدع
كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان بعلةن ظذنعث مةزمذنعغا دعلعدا ظعشةنمعضةنلعكتعن دوزاختا 

بذنعثدعن قارعغاندا كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان كعشع ظذنعث . مةثضذ قالعدذ
ةمةل قعلغاندعال مةزمذنعغا دعلعدا تةستعق قعلغان، ظئغعزعدا ظعقرار قعلغان ؤة ظذنعث تةقةززالعرعغا ظ

يىز كعشعنع ظألتىرضةن ... هةقعقع تةؤهعدضة ظعرعشعص، دوزاختعن قذتذلذص، جةننةتكة كعرةلةيدذ
ظذ يولدا . قاتعلنعث دعلعدا تةؤهعد بولغاحقا، ظذ تةؤبة ظعزدةص، بعر كةنتعضة قاراص ماثعدذ

ظاخعرع ظذنعثغا . لعدذكئتعؤعتعص، سةكراتقا حىشكةندعمذ بعر ظامالالرنع قعلعص كةنت تةرةصكة سىرع
بذنع ظوبدان . تةؤبة قوبذل بولعدعغان كةنتتعكع ياخشع كعشعلةر قاتارعدا مذظامعلة قعلعنعدذ

 » !...ظويلعنعش كئرةك

اهللا اهللا تعن باشقا مةظبذد بةرهةق يوق دئضةن، قةلعبلعرعدة زةرعحعلعك ياخشعلعق بار 
دوزاختعن قذتقذزذص حعقارسا، بذ، اهللا  كعشعلةرنع ياكع هئقانداق ظةمةل قعلمعغان كعشعلةرنع 

 ... نعث ظعشع، صةزلع ؤة مةرهعمعتعدذر

 !لئكعن بذ جةهةتتة بعر ظعشقا دعققةت قعلعش كئرةك

ظأز بةندعلعرعضة هأكىم حعقعرعص، ضذناهكارالرنع دوزاخقا، تةلةصكة اليعق ظعمان ظئيتقانالرنع  اهللا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شاصاظعتعضة جةننةتكة كعرضىزىص، شاصاظةتكة ظعرعشعدعغانالر 
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ندعن كئيعن اهللا  خالعغان مذددةتتة دوزاختا تذرغان بعر تىركىم كعشعلةرنع اهللا  -ظعرعشكة
بذ هئحقانداق ظةمةل قعلمعغان . عدذ-مةرهعمعتع بعلةن جةننةتكة كعرضىز-ظأزعنعث صةزلع

نع ظأزعمعزضة غاية قعلعص، شذنعثغا ظةمدع بعز مذشذنداق ظاقعؤةتكة قئلعش. كعشعلةرنعث ظاقعؤعتع
 !تعرعشعشعمعز كئرةكمذ؟

اهللا  نعث ظعشع ... بذ مةسعلعنع تئخعمذ ظئنعق حىشةندىرىش ظىحىن بعر معسال بايان قعاليلع
 . بةندعنعث ظعشعغا هةرضعز ظوخشعمايدذ

 بذ كومتعت ظئمتاهاندعن ظأتةلمعضةن. شةصقةت كومتعتع دةيدعغان بعر كومتعت قذرذلدع-مئهر
قايتا مذزاكعرة قعلعش ظارقعلعق، بار كىحع بعلةن تئرعشعص -ظوقذغذحعالرنعث ظةهؤالعنع قايتا

حعالرغا مئهرعبانلعق بعلةن ظئتعبار -ظأضةنضةن ظةمما ظئمتاهاندعن ظأتىشكة قذربع يةتمعضةن ظوقذغذ
 . بئرعص، ظعمتاهاندعن ظأتكةن قعلعص قويدع

شةصقةت كومتعتع بولغاندعكعن تعرعشعص -عال مئهربذ ظةهؤالدا ظوقذغذحعالر ظوقذش باشلعغاند
ظئمتاهاننعث رولع ! ظأضةنمعسةكمذ بولعدذ، دةص قاراص قالسا، ظوقذتذشنعث نعشانع ظعشقا ظاشامدذ؟

 ! ظوقذتقاننعث صايدعسع بوالمدذ؟! بوالمدذ؟

كة مةزكذر كومتعت ظئمتاهاندعن كئيعن هةقعقةتةن تعرعشعص ظأضةنضةن ظةمما ظئمتاهاندعن ظأتىش
قذربع يةتمعضةن ظوقذغذحعالرغا ظئتعبار بةرضةندة، تعرعشعص ظأضةنسة ظعمتاهاندعن ظأتةلةيدعغان، 

لعك قعلعص، ظئمتاهاننع كأزعضة ظعلماي يىرضةن -ظةمما ظويذننعث كةينعضة كئرعص، مةسظذلعيةتسعز
 بئغةرةزلةرضعمذ ظئتعبار بئرةرمذ؟ 

اهللا ... خالعغان كعشعضة جةننةت بئرعدذ...  كةثاهللا  نعث رةهمعتع: يةنة بعر قئتعم ظئيتعمعزكع
تعن ضذناهلعرعمعزنع مةغصعرةت قعلعشنع، يامانلعقلعرعمعزنع ظأحىرعؤعتعشنع، ظاجعزلعرعمعزغا رةهعم 
قعلشنع، كةتكىزىص قويغان تةرةصلعرعمعزنع ظةصذ قعلعشنع ؤة خاتالعقلعرعمعزنع تىزةص قويذشعنع 

 .سورايمعز

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر هةدعسلعرعدة هئحكعمنعث اهللا  بعز شذنداق قارايمعزكع، 
مذرجعظعلةر . نعث رةهمعتعدعن ناظىمعد بولماسلعقع كئرةكلعكعنع بايان قعلعش مةقسةت قعلعنغان

ظئيتقاندةك، ظةمةلعيعتع يوق ظعسالمنع بايان قعلعص، ظاندعن اهللا  دئمةكحع بولغان ظعسالم مذشذ 
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: دةلعلعمعز شذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذظاز. ةت قعلعنمعغاندةص دةؤا قعلعش مةقس
ظذالرغا بعشارةت «: دئضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهسساالم» كعشعلةرضة بعشارةت بةرمةيمذ؟«

 .  دئضةن» بةرمعضعن، ظذالر بذ سأزنعث زاهعرع مةنعسعضة يألعنعؤالمعسذن

ضذناهلعرعنعث جازاسعنع تعتتذرغاندعن كئيعن، قعلغان ظذالرنعث ضذناهكارالرغا ظاخعرةتتة  اهللا
مةرهعمعتع بعلةن ظذالرنع دوزاختعن قذتقذزذص، جةننةتكة كعرضىزسة، بذ اهللا نعث -ظأزعنعث صةزلع

بذنعثغا قاراصال صىتىن مذسذلمانالر ياكع كأص سانلعق مذسذلمانالر اهللا ... صةزلع ؤة مةرهعمعتعدذر
قذزغعحة دوزاختا كأيعدعغان حىشكىنلةر قاتارعدعن ظأزعنعث رةهمعتع بعلةن دوزاختعن قذت

 بولذؤالسا، دذنيادا دعننعث غايعسع ظعشقا ظاشامدذ؟

تةستعق . بعز مذسذلمانالرنعث بىضىن كىندعكع رئظال ظةهؤالعمعز بذ مةسعلعضة ظةث ياخشع شاهعد
ق، خورالندذق، ؤة ظعقرار بعلةنال مذسذلمان بولعمعز دةص، ظةمةلنع تاشالص قويعؤعدذق، ظاجعزالشتذ

تاالث قعلعندع، -بذالث دىشمةنلةرنعث ظالدعدا مةغلذب بولدذق، قانلعرعمعز تأكىلدع، ماللعرعمعز
اهللا  نعث . سةلدعكع كأصىكحعلةرضة ظوخشاص قالدذق. ظابرويلعرعمعز دةصسةندة قعلعندع-ظعززةت

 بعزدعن مذشذنداق اهللا . دعنع زايا بولدع، دعننعث نازعل قعلعنعشتعكع نعشانع ظعشقا ظاشمعدع
ظعماننع قوبذل قعالرمذ؟ مذشذنداق ظعماننع ظةسلع ظعمان دةؤالساق، هةممة ظعشتا شذ ظعماننع 

 ظألحةم قعلعؤالساق توغرا قعلغان بوالرمعزمذ؟ 

جةمظعيةتتة كأص سانلعق كعشعلةرنعث ظعمانع كىحلىك، ظعماننعث تةقةززالعرعغا ظةمةل قعلعشع 
، هورذنالر، دعنع خعزمةتنع كئيعن تارتقذحعالرنعث تةسعرعضة ظذحرعماي حعث بولسا، ظعمانع ظاجعزالر

لئكعن جةمظعيةتتعكع كأص سانلعق . ظأز يولعنع داؤامالشتذرااليدذ، نعشانعنع ظعشقا ظاشذرااليدذ
كعشعلةرنعث ظعمانع ظاجعزلعشعص كةتسة، هورذنلعشعص كةتسة، دعنع خعزمةتنع كئيعن تارتعدعغان 

 ظعش قعالاليدذ؟ قانداق نةتعجة قازعنااليدذ؟ بولذص كةتسة، نئمة 

باراقسان بعر دةرةخنعث قعسمةن يوصذرماقلعرع سارغعيعص سولعشعص كةتسة، بةلكع بةزع شاخلعرع 
لئكعن بذ دةرةخنعث . دةرةخ يةنعال مئؤة بئرعؤعرعدذ. سذنذص كةتسة، بذنعث كارايعتع حاغلعق

 ! ذنداق دةرةخ قذرذص كةتمةي قاالتتعمذ؟هةممة يوصذرماقلعرع سارغعيعص سولعشعص كةتسة، ب

اهللا  دوزاخقا كعرعص، بعر مةزضعل ظوتتا كأيىص صاكالنغان ظعمانع ظاجعزالرنع دوزاختعن 
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ظةمدع بعز اهللا  موظمعنالردعن . قذتقذزسا، بذ اهللا  نعث بةندعلعرعضة قعلغان مةرهعمعتعدذر
عماننع تةلةص قعلمعغان دئسةك توغرا مذشذنداق ظاجعز ظعماننع تةلةص  قعلغان، بذنعثدعن كأص ظ

 بوالمدذ؟ 

 اهللا  ظأزعنعث مةرهعمعتع بعلةن خالعغان كعشعنع جةننةتكة .سأزعمعزنع يةنة تةكراراليمعز
ظةمةل قعلماي «شذ اهللا  . لئكعن تةكلعصلةرنع موظمعنالرغا شذ اهللا  صةرعز قعلدع. كعرضىزعدذ

) اهللا  ؤةدة قعلغان ساؤاب(«: دئدع» ولمايدذقذرذق ظارزذ قعلغان بعلةن جةننةتكة كعرضعلع ب
سعلةرنعث قذرذق ظارزذيذثالر ؤة ظةهلع كعتابنعث قذرذق ظارزذسع بعلةن قولغا كةلمةيدذ، كعمكع 

جازالعنعدذ، ظذ ظأزع ظىحىن ) دذنيادا ياكع ظاخعرةتتة(بعر يامانلعق قعلعدعكةن، بذنعث ظىحىن 
هئحقانداق دوست ؤة هئحقانداق ) ذلدذرعدعغاناهللا  نعث ظازابعدعن قذت(اهللا  دعن باشقا 
ظايالالردعن مأمعن بولذص تذرذص ياخشع ظشالرنع قعلغانالر جةننةتكة -ظةر. مةدةتكار تاصالمايدذ

يةنع ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعنعث ساؤابع قعلحة (داخعل بولعدذ، ظذالرغا قعلحة زذلذم قعلعنمايدذ 
     »).كئمةيتعؤئتعلمةيدذ

بعزنعث بذ هةقتة هئحقانداق . اهللا نعث ظأز بةندعلعرعضة بئرعدعغان صةزلع مةرهعمعتع حةكسعزدذر
بعز صةقةت زامانعمعزدعكع مذرجعظعلةرنعث مةزكذر هةدعسلةردعن خاتا يةكىن . ضئصعمعز يوق

 ! حعقارغانلعقع ظىسعتعدعال توختالماقحعمعز

نع خاتا حىشةندىرىص، نةزةرعية جةهةتتة ظةمةل قةدعمقع مذرجعظعلةر ضةرحة ظعماننعث ظذقذمع
ظعماننعث بعر تةركعؤع قعسمع ظةمةس دئضةن بولسعمذ، ظةمما ظذالر ناماز ظوقذش ؤة اهللا  نعث 
شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىشتعن ظعبارةت بذ ظعككع نذقتعغا كةلضةندة سأزعنع 

ع توغرعسعدا توختالغاندا مذسذلمانلعق نامعنع مذرجعظة ظئقعمعدعكع فةقعهالر فعقه. يئغعشتذرعؤالغان
شذنداق . ساقالش ظىحىن بةزع ظةمةللةرنع داؤملعق قعلمعسا بولمايدعغانلعقعنع ظاثقعرعغان
 . ظةمةللةرنعث ظةث مذهعمع ناماز ؤة شةرعظةت بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىش ظعدع

 ...ظةمما هازعرقع مذرجعظعلةر بعرةر حةكتة توختايدعغاندةك ظةمةس

 ظذالر اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزمةيدعغان، ناماز 

 ظايةت       -124-123سىرة نعسا  ①
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كئيعن . ؤة ظذنعثدعن باشقا ظعبادةتلةر ظادا قعلنمايدعغان جةمظعيةتتة دذنياغا كةلدع
ززالعرعنع شذنعث بعلةن ظذالر ظعماننعث هةممة تةقة. رعضة يةتكعحة ظذحرعدععمذرجعظعلعكنعث زةه

كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان كعشع ضةرحة  «:ظعماننعث جىملعسعدعن حعقعرعؤعتعص
شذنداق قعلعص ظذالر . دةص حىشتع» هئحقانداق ظةمةل قعلمعغان تةقدعردعمذ مذظعمعن بولعؤعرعدذ

. ةتتع ناماز ؤة شةرعظةت حئكعدعن هالقعص ظأتىص ك-قةدعمقع مذرجعظعلةر توختعغان ظعككع حةك 
. شةرعظةت بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزمعضةن جةمظعيةتلةرنعمذ ظعسالمعي جةمظعيةت دةؤةردع
 . ظئغعزعدعن كةلعمة شاهادةتنع حعقعرعص قويغان كعشعلةرنعث هةممعسعنع مذسذلمان دةؤةردع

بعز ظاؤؤال مذرجعظعلةر ظأز قارعشعغا دةلعل قعلغان مذنذ هةدعس ظىستعدعكع سأزعمعزضة يئنعص 
 » .كعم اهللا  تعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوق دئسة، ظذ جةننةتكة كعرعدذ كعمدة«: ةيلعكئل

يذقعرعدا ظئيتعص ظأتكعنعمعزدةك، بذ هةدعس مةدعنعدة نازعل بولغان تةكلعصلةر بعلةن مةنسذخ 
بذنداق مةزمذندعكع هةدعسلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث . دئيعشنعث هاجعتع يوق

 : عسلعرع بعلةن ظعزاهالنغانتأؤةندعكعدةك هةد

هةرقانداق بعر بةندة اهللا  تعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوق دئسة، ظاندعن شذ سأزع «
 ».ظىسعتعضة ؤاصات بولسا، جةننةتكة كعرعدذ

  » .كعمدةكعم اهللا  قا هئحنةرسعنع شئرعك كةلتىرمعضةن هالدا ؤاصات بولسا، جةننةتكة كئرعدذ«

 بعزضة شذ ظايدعثلعشعدذكع، ،سلةرنع ظأزظارا بعرلةشتىرىص قارعغانداظعمان توغرعسعدعكع بذ هةدع
. ظعماننعث اهللا  نعث دةرضاهعدا قوبذل بولعشع ظىحىن شئرعكتعن قةتظعي خالعي بولذشع شةرت

اهللا  ظأزعضة بعرةر نةرسعنعث «: اهللا  بذ هةقتة قذرظان كةرعمدة كةسكعن قعلعص مذنداق دةيدذ
ظةلؤةتتة مةغصعرةت قعلمايدذ، بذنعثدعن ) ع مذشرعكلعك ضذناهعنعيةن(شئرعك كةلتىرىلىشعنع 

خالعغان ظادةمضة مةغصعرةت قعلعدذ، كعمكع اهللا  غا شئرعك كةلتىرعدعكةن، ) اهللا  ظأزع(باشقعنع 
     ».ظذ هةقعقةتةن قاتتعق ظازغان بولعدذ

عغحعالر شئرعكنعث هوقذقدارالرنعث هازعر خةتعبالر، تةبل... شئرعك بعر نةححة تىرلىك بولعدذ
بةزع شئرعكلةر هةققعدة زادعال ظئغعز . حعشعغا تةضمةيدعغان تىرلعرع ظىستعدة سأزلةؤاتعدذ

 . ظاحمايؤاتعدذ
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اهللا  نعث غةيرعضة دذظا قعلعش، اهللا  نعث غةيرعدعن ياردةم تةلةص قعلعش، اهللا  نعث غةيرعضة 
بذ خعل . شةكسعز شئرعكتذر... لةن مال بوغذزالشنةزعر قعلعش، اهللا  نعث غةيرعنعث نامع بع

 !شئرعكلةر توغرعسعدا خةتعبالر كأص سأزلةؤاتعدذ

زعيان يةتكىزىشتة اهللا  نعث شئرعكع بار دةص ضذمان قعلعش شةكسعز -رعزعق بئرعشتة، صايدا
 !بذ خعل شئرعكلةر توغرعسعدا خةتعبالر كأص سأزلةؤاتعدذ.  شئرعكتذر

. ةرسعلةرنع قانذن قعلعش، بذ قانذنغا رازع بولذش شةكسعز شئرعكتذراهللا  نازعل قعلمعغان ن
ظذالر . كئيعنكع دةؤردعكع كعشعلةر بذ ظذلذغ هةقعقةتنع بعلمةي قالدع ياكع بعلمةس قعلعؤعتعلدع

شئرعك بعلةن ظادةتتعكع ضذناهنعث ظوتتذرعسعنع ظايرعيالماي، بذخعل شئرعكنعمذ مةغصعرةت 
ظذنع زأرىرعيةت يىزعسعدعن مذباه، ضذناه بولمايدذ . ايدعغان بولدعقعلعنعدعغان ضذناه دةص قار

دةيدعغانالر؛ بةلكع بذنعثدعنمذ ظةزؤةيلةص، بذنداق مذشرعكلعقنع تةرةققعي قعلغانلعق، 
 ! نالرمذ يوق ظةمةس-مةدةنعيلةشكةنلعك، بويذنتذرذقتعن قذتذلغانلعق دةيدعغا

 بذنداق خاتا كأز قاراش قانداق صةيدا بولدع؟ 

  -شةرم ظةث دةسلةصتةخرعستعظانالر ظأزع بئسعؤالغان جايالردا ظعسال

          ظايةت-116سىرة نعسا  ①

ناماز ظوقذساثالر، روزا تذتساثالر، شةرعظةت بويعحة «كئيعنحة . عظعتعنع ظةمةلدعن قالدذردع
 . دئضةن ضةص صةيدا بولدع» هاكعمعيةت يىرضىزمعسةثالرمذ مذسذلمان بولعؤئرعسعلةر

 مةهةل ظأتكةندعن كئيعن خرعستعظان ظعشغالعيةتحعلةر كعشعلةرنع نامازدعنمذ، روزعدعنمذ بعر
دئضةن » كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعثدعن حعقارساثال مذسذلمان بولعؤئرعسةن«كئيعنحة . بةزدىردع

 . ضةص صةيدا بولدع

ئحقانداق ظةنة شذنداق قعلعص، كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارسعال بذ شاهادةتنعث ه
. تةقةززاسعنع بئجا كةلتىرمةي تذرذصمذ مذسذلمان بولغعلع بولعدذ دئضةن قاراش شةكعللةندع

هئحقعسع «:  مذرجعظعلةر ظوتتذرعغا حعقعص يئثعشذنعثدعن كئيعن مذرجعظعلعك بعلةن زةهةرلةنضةن
 بةرهةق اهللا  تعن باشقا مةظبذدع. يوق، ظعمان دئضةن دعلدا ظعشعنعش، ظئغعزعدا ظعقرار قعلعش
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 . دةص حىشتع» يوق دئضةن كعشع ضةرحة هئحقانداق ظةمةل قعلمعسعمذ مذسذلمان بولعؤئرعدذ

لئكعن بعز ناهايعتع مذهعم . بعز يذقعردا دئضةنلعرعمعزنعث هةممعسعنع تةكرارالص ظولتذرمايمعز
 نعث  ظاندعن اهللا ،ظعمان شئرعكتعن صاكالنسا... ظةهمعيةتكة ظعضة بعر مةسعلعنع قايتعاليمعز

ظعمانغا شئرعك ظارعلعشعص قالسا، صىتىنلةي بذزذلعدذ، اهللا  نعث . دةرضاهعدا قوبذل بولعدذ
 . دةرضاهعدا هةرضعزمذ قوبذل بولمايدذ

كئيعنكع دةؤرعلةرضة كةلضةندة بعز كعشعلةرضة تاهارةتنع بذزعدعغان ظعشالر توغرعسعدا كأص 
نةححة يىز بةتلعك . ص دةرس سأزلعدذق ظوقذغذحعلعرعمعزغا دعنعي مةكتةصلةردة كأ.سأزلعدذق

سأزلعدذق . ظةمما ظذالرغا ظعماننع بذزعدعغان ظعشالر هةققعدة سأزلعمعدذق. كعتابالرنع يازدذق
دئضةندعمذ ظئتعقاد جةهةتتعكع شئرعك، ظبادةت جةهةتتعكع شئرعك توغرعسعدعال سأزلةص، 

ذنداق خاتا نذقتعظعنةزةر بذنعثغا م. ظةضعشعش جةهةتتعكع شئرعك هةققعدة ظئغعز ظاحمعدذق
نعث جىملعسعدعن، مذنداق » ظةمةلدعكع كاصعرلعق«ظةضعشعشتعكع شئرعك «: سةؤةبحع بولدع

.  بعز مذسذلمانالرغا كةلضةن يةنة بعر حوث مذسعبةت،بذ» .تمةيدذ-كاصعرلعق دعندعن حعقرعؤة
هللا  ؤة ظذنعث بةزعلةر بذنداق شئرعكنع ظةمةلدعكع كذصرع دةص ظذنعثغا سةل قارعغان بعلةن ا

 : صةيغةمبعرع ظذنداق قارعمايدذ

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنذ . ظةدعي ظعبنع هاتعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كعردع
يةهذدعيالر بعلةن ناساراالرنعث (ظذالر ظأزلعرعنعث هعبرعلعرعنع، راهعبلعرعنع «: ظايةتنع ظوقذؤاتاتتع

ظذالر ) هالبذكع. (ؤة مةريةم ظوغلع مةسعهنع مةبذد قعلعؤالدع) عنعدعنعي باشلعقلعرعنع، ظألعمالعر
صةقةت بعر ظعالهقا ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلغان ظعدع، ظذنعثدعن باشقا ) صةيغةمبةرلةر ظارقعلعق(
يوقتذر، اهللا  ظذالرنعث ) بةرهةق(هئح مةبذد ) يةنع ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا  دعن باشقا(

     ».لعرعدعن صاكتذرشئرعك كةلتىرضةن

ظع اهللا  نعث صةيغةمبعرع، ظذالر دعنع باشلعقلعرعنع مةظبذد «: ظةدعي مذنداق دئدع
دعنع باشلعقلعرع ظذالرغا «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع» !قعلعؤالمعدعغذ

ظةنة «. ةشتع، دئدعظةض: ظةدعي» هارامنع بعكعتعص بةرسة، ظذالر شذنعثغا ظةضةشمعدعمذ؟-هاالل
 .  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم،دئدع» شذ ظةضةشكعنع ظذالرنع مةظبذد قعلعؤالغعنع
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بذ . بعز يذقعرعدا ظئيتعص ظأتتذقكع، قانذن مةسعلعسع ظئتعقادقا مذناسعؤةتلعك تىصكع مةسعلة
علعص اهللا  مةككعدة كعشعلةرنع ظعسالمغا دةؤةت ق. هةقتة مةككعي سىرعلةردعمذ كأص سأزلةنضةن

سعلةر صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن سعلةرضة نازعل قعلعنغان !)ظع ظعنسانالر(« : مذنداق دئضةن
 ظةضعشعثالر،اهللا نع) يةنع قذرظانغا(كعتابقا 

   ظايةت-31 سىرة تةؤبة   

 ».مةثالردوستالرغا ظةضةش )عغان-سعلةرنع ظازدذرعد جعنالردعن ؤة ظعنسانالردعن بولغان،(قويذص، 
    

   »رذخسةت قعلمعغان نةرسعلةرنع دعن قعلعص بئكعتكةن  مةبذدلعرع بارمذ؟ ظذالرنعث اهللا«

هةر قانداق نةرسة ظىستعدة ظعختعالص قعلعشساثالر، ) دعن ظىستعدة ؤة ظذنعثدعن باشقا(سعلةر «
   » .ظذنعثغا اهللا   هأكىم حعقعرعدذ

يةنع بعسمعلال دةص زةبهع (اهللا  نعث ظعسمع ظئيتعلماي بوغذزالنغان ) ظع مأمعنلةر(«
شىبهعسعزكع، شةيتانالر ظأز . هايؤانالرنع يئمةثالر، ظذنع يئيعش ظةلؤةتتة ضذناهتذر) قعلعنمعغان

رغا سعلةر بعلةن دةتاالش قعلعشقا ؤةسؤةسة قعلعدذ،ظةضةر ظذال) يةنع مذشرعكالرنع(دوستلعرعنع 
   ».ظعتاظةت قعلساثالر، سعلةر حوقذم مذشرعك بولذص قالعسعلةر

كئيعن مةدعنة دؤرعضة كةلضةندة تةصسعلع ظةهكامالر نازعل بولذص، ظعسالمنعث ظعبادةتلةر بعلةن 
قوشذص ظعجرا قعلعنعدعغان هأكىملعرع بعكعتعلعص، يولغا قويذش ؤة حةكلةش هوقذقعنعث اهللا  قعال 

.  يةنع مذناصعقالر مةسعلعسع ظوتتذرعغا حعقتع،لعقع مذقعملعشعؤعدع، يئثع بعر مةسعلةخاس
مذناصعقالر زاهعرةن ظعسالمنع قوبذل قعلغان قعياصةتكة كعرعؤالغان بولسعمذ، ظةمما كأثىللعرعدة اهللا  

أكىم قئشعغا ه) اهللا تعن باشقا هأكىمدارنعث(ظذالر تاغذتنعث . نعث هأكىملعرعضة ناقايعل ظعدع
هااللنع اهللا  نازعل قعلغان قانذن بويعحة ظةمةس، بةلكع ظأزعنعث -تةلةص قعلعص بئرعص، هارام

مانا بذ حاغدا اهللا  نعث . ظادةتلعرع بويعحة بعر تةرةص قعلماقحع بولدع-خاهعشلعرع ياكع ظأرص
ر صةرؤةردعضارعث بعلةن قةسةمكع،ظذال!) ظع مذهةممةد(«: مذنذ كةسكعن هأكمع نازعل بولدع

 ظأز ظارعسعدعكع دةتاالشقا سئنع هأكىم حعقعرعشقا  تةكلعص قعلمعغعحة،) مذناصعقالر(

 ظايةت  -122سىرة ظةنظام  ظايةت -10سىرة شذرا  ظايةت-21سىرة شذرا  ظايةت-3سىرة ظةظراف   
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ثضة ظذالرنعث دعللعرعدعكع قعلحة غذم بولسعمذ يوقالمعغعحة ؤة ظاندعن سئنعث حعقارغان هأكمعع
     ».ظذالر صىتىنلةي بويسذنمعغعحة ظعمان ظئيتقان بولمايدذ

دئيعشعدذ، ظاندعن  »قعلدذق اهللا  غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعمان ظئيتتذق ؤة ظعتاظةت«) مذناصعقالر(« 
) شةرعظةت هأكمعدعن(كئيعن، ) عماننع دةؤا قعلغاندعنيةنع ظ(ظذالردعن بعر جاماظة شذنعثدعن 

هأكىم حعقعرعش ) صةيغةمبةر(ظذالرنعث ظارعسعدا . مأمعن ظةمةس) هةقعقةتتة(يىز ظأرىيدذ، ظذالر 
حاقعرعلسا، ظذالردعن بعر جاماظة ) هأكمعضة(ظىحىن، ظذالر اهللا  نعث ؤة صةيغةمبةرنعث 

    ».باش تارتعدذ) صةيغةمبةرنعث ظالدعغا هازعر  بولذشتعن(

بذنعثدعن مةلذم بولدعكع، دعن صىتىنلعنعص بولغاندعن كئيعن ظئتعقادنعث ساغالم بولذشع، 
ظعبادةتنعث جايعدا بولذشع ؤة اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىش ظعماننعث 

ان بعلةنال ياكع ظئتعقاد ساغالم ظئتعقاد ساغالم بولغ. يالغانلعقعنع ظايرعيدعغان سئنتاشتذر-راست
. قوبذل قعلعدعغان ظعمانغا ظعرعشكعلع بولمايدذ بولغان ؤة ظعبادةت جايعدا بولغان بعلةنال اهللا

موظمعن بولذش ظىحىن شذ تةقةززاالرغا تولذق رئظاية . حىنكع ظعماننعث نذرغذن تةقةززالعرع بار
مةكحع بولغان هةر بعر كعشعدعن اهللا  مةككعدعكع دةسلةصكع ؤاقتعدا دعنغا كعر! قعلعش كئرةك

. نعث بعرلعكعضة، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث هةق صةيغةمبةرلعكعضة ظعشعنعش تةلةص قعلعندع
كئيعن بةزع ظعبادةتلةر صةرعز قعلعنغاندا دعنغا كعرمةكحع بولغان هةر بعر كعشعدعن اهللا  نعث 

لعكعضة، ظاشذ ظعبادةتلةرنعث صةرعزلعكعضة بعرلعكعضة، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث هةق صةيغةمبةر
مةدعنة دةؤرعضة كةلضةندة هةممة هأكىملةر نازعل قعلنعص بولغاندا، . ظعشعنعش تةلةص قعلعندع

 دعنغا كعرمةكحع بولغان هةر بعر كعشعدعن اهللا  نعث

  تظاية-48-47  سىرة نذر  ظايةت  -65سىرة نعسا   

نلعكعضة، ظاشذ ظعبادةتلةرنعث -كعضة، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث هةق صةيغةمبةر ظعكةبعرلع
. صةرعزلعكعضة ؤة اهللا  نعث قانذنعغا رئظاية قعلعشنعث صةرعزلعكعضة  ظعشعنعش تةلةص قعلعندع
 . بذالرنعث بعرعضة ظعشعنعص، يةنة بعرعضة ظعشةنمعضةندة مذسذلمان بولغعلع بولمايدعغان بولدع

ضةرحة (ظعبادةت ظعشلعرعدعمذ . صعقالر اهللا  نعث بعرلعكع مةسعلعسعدة جعدةل قعلمايتتعمذنا
لئكعن ظذالر موظمعنالرنعث بذ دذنيالعق . جعدةل قعلمايتتع) ظعبادةتنع ظادا قعلعشتا سذسلذق قعلسعمذ
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غذتنعث صاظالعيعتعنع قعلعصالشتذرعدعغان هأكىملةرضة كةلضةندة ساختعلعق قعلعص، هةر باب بعلةن تا
شذثا قذرظاندا مذناصعقالر توغرعسعدا . هأكمعضة مايعل بوالتتع) اهللا  تعن باشقا هأكىمدارنعث(

سأزلةنسعال، اهللا  نازعل قعلغان قانذن بويعحة هأكىم قعلعش مةسعلعسع سأزنعث مةركعزع تئمعسع 
ةسعكعن بذ هةقتة مذنداق ك.  بذ ظةينع ؤاقتعدعكع ضةؤدعلعك مةسعلة ظعدع،حىنكع. قعلعندع

  :هأكىملةر نازعل بولدع

حعن ظعشعنعدعغان قةؤمنعث ) اهللا  غا(ظذالر جاهعلعيةت دةؤرعنعث هأكمعنع تةلةص قعالمدذ؟ «
     »نةزعرعدةهأكىمدة اهللا دعنمذظادعل كعم بار؟

    ».رعكةن، ظذالر كاصعرالردذ-كعملةركع اهللا نازعل قعلغان  ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايد«

   ».اهللا  نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايدعغان كعشعلةر زالعمالردذر«

    ».اهللا  نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايدعغان كعشعلةر صاسعقالردذر«

قعال اهللا  ظذالردعن شةرعظةت هأكمعضة ظذالر مذناصعق بولغاح: بةزع ظادةملةر! هةيرانمةن
 !  ظمعنالردعن بذنع تةلةص قعلمعغانمذ؟-اهللا  مو. ظةضعشعشنع تةلةص قعلدع، دةيدعكةن

 ظايةتنعث بعر قعسمع-47  ظايةت -45  ظايةت-44سىرة ماظعدة  ظايةت  -50سىرة ماظعدة  ①

 !هةيرانمةن موظمعنالر قانداق موظمعن بولدع؟

 !ذناصعق بولذص قالدع؟مذناصعقالر نئمعشقا م

موظمعنالر اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىش بعلةن، ساغالم ظئتعقاد بعلةن، 
 ظعبادةت قعلعش بعلةن موظمعن بولمعغانمعدع؟ 

 !بذنع قعلماي تذرذصمذ مذظمعن بولغعلع بوالتتعمذ؟

هللا غا ؤة ظذنعث مأمعنلةرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعش ظىحىن، ظذالر ا) صةيغةمبةر(«
 : صةيغةمبعرعضة حاقعرعلغان حاغدا ظذالر

ظاثلعدذق ؤة ظعتاظةت قعلدذق دئيعشلعرع كئرةك، مانا شذنداق كعشعلةر مةقسةتكة «
   ».ظئرعشكىحعلةردذر
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 ظايال مأمعنلةرنعث –اهللا  ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعرةر ظعشتا هأكىم حعقارغان حاغدا، ظةر «
يةنع اهللا  ؤة اهللا  نعث صةيغةمبعرع بعرةر ظعشتا هأكىم (دا ظعختعيارلعقع بولمايدذ ظأز ظعشع

، كعمكع اهللا غا ؤة )حعقارغان ظعكةن، هئح ظادةمنعث ظذنعثغا مذخالعصةتحعلعك قعلعشعغا بولمايدذ
    ».ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظاسعيلعق قعلسا، هةقعقةتةن ظذ ظوصظوحذق ظازغان بولعدذ

موظمعنالر صةقةت كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغاندعن باشالص اهللا نعث قانذنعنع ظئتعراص 
شذثا ظذالر اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة . قعلغانلعقع ؤة بويسذنغانلعقع ظىحىن موظمعن بواللعدع

ةززاسعغا ظةنة ظذالر ظعماننعث تةق. هأكىم قعلعشقا حاقعرعلسا، ظاثلعدذق ؤة ظعتاظةت قعلدذق دئدع
 . شذنداق ظةمةل قعلغاحقا، ظعمانعنع داؤاملعق ساقالص قااللعدع

بةلكع . اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىش مذناصعقالرغعال صةرعز قعلعنغان ظةمةس
 -بذ صةرعزضة حعن كأثلعد.كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان هةممة كعشعضة صةرعز قعلعنغان

 - بولذص ؤة رازع بولذص رئظاية قعلغانالر هةقعقع موظمعن بوعن قايعل

 ظايةت     -36 سىرة ظةهزاب  ظايةت   -51 سىرة نذر  

زاهعرةن بويسذنذص . لعدذ، زاهعرةن بويسذنذص كأثلعدة ناقايعل بولغانالر مذناصعق بولعدذ
 . د هئسابلعنعص ظألىم جازاسعغا ظذحرايدذبولغاندعن كئيعن باش تارتقانالر مذرتة

خذالسة شذكع، شةرعظةت بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىش مةسعلعسع ظعمان بعلةن بعؤاستة 
 . مذناسعؤةتلعك بولذص، بذ مذناسعؤةتنع هئحقاحان ظايرعؤةتكعلع بولمايدذ

» .اصعرالردذرعكةن، ظذالر ك-كعملةركع اهللا  نازعل قعلغان  ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايد«
اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هأكىم : صةقعهالر بذ ظايةتنع حىشةندىرضةندة مذنداق دةيدذ

قازع دةؤاضةردعن صارا يةص شةرعظةت بويعحة هأكىم . قعلماسلعقنع هاالل سانعمعسا كاصعر بولمايدذ
 . ولمايدذقعلمعغان بولسا ضذناهكار بولعدذ، اهللا  نعث غةزعبعضة يولذقعدذ، ظةمما كاصعر ب

ظايةت، هةدعسنع توغرا حىشعنةلمةي، ظعجتعهادتا خاتالعشعص، شةرعظةت بويعحة هأكىم قعاللماي 
 ...قالغانالر ضذناهكار بولمايدذ، بةلكع نئيعتعضة قاراص ساؤاب تاصعدذ

توغرا، صةقعهالر كأرسةتكةن بذ ظعشالرنعث هئحقايسعسعدا اهللا  نازعل قعلمعغان نةرسعنع قانذن 
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قايسع بعر هأكىمدة مةلذم سةؤةبلةر تىصةيلع شةرعظةت بويعحة هأكىم . ش مةؤجذد ظةمةسقعلعؤعلع
قعلعنماي قالغاندا، شذنداق قعلعشنع هاالل سانعماسلعق باشقا ضةص، اهللا  نازعل قعلمعغان 

حىنكع بعرعنجع ظةهؤالدا اهللا  نعث قانذنع ظئتعراص . نةرسعلةرنع قانذن قعلعؤعلعش باشقا بعر ضةص
. ضةرحة ظعجرا قعلعنمعسعمذ هأكىمدارلعق دةستذرع دةص قارعلعدذ. عدذ ؤة ظعقرار قعلعنعدذقعلعن

ظعككعنجع ظةهؤالدا بولسا هأكىم حعقارغذحع ظأزع يئنعدعن اهللا  نعث قانذنعغا زعت قانذنالرنع 
ةن اهللا  نعث شةرعظعتعنع ظعجرا قعلماثالر، مةن تىزض: تىزىص، ظئغعزعدا ياكع ظةمةلعي هةرعكعتعدة

قانذننع ظعجرا قعلعثالر، مئنعث قانذنذم اهللا  نعث قانذنعغا ظوخشايدذ ياكع ظذنعثدعن ظةؤزةلراق 
ظعسالم تارعخعدا هئحقانداق بعر صةقعه بذنداق قعلعشنعث . ياكع ظذنعثعدعن مذناسعصراق دةيدذ

 . دعندعن حعقعرعدعغان كاصعرلعق ظعكةنلعكعدة ظعختعالص قعلعص باقمعدع

ظذ بولسعمذ بعلعص . ةر بعردةك دعندعن حعقعرعدذ دةص قارعغان يةنة بعر ظعش باربارلعق صةقعهل
زورلعنعش بعلةن . تذرذص ظأزع خاالص اهللا  نعث قانذنعدعن باشقا بعر قانذنغا رازع بولذش

. حىنكع زورلعنعشتا رازع بولذش مةؤجذد ظةمةس. بويسذنذش بذ هأكىمنعث ظعحعضة كعرمةيدذ
 : داق دةيدذشذنعث ظىحىن اهللا  مذن

قةلبع ظعمان بعلةن -كعمكع اهللا  غا ظعمان ظئيتقاندعن كئيعن ظعمانعدعن يئنعؤالسا، «
ظعماندعن يانغانلعقعنع بعلدىرضةنلةر ) ظاغزعدعال(مذستةهكةم تذرسعمذ مةجبذرالش ظاستعدا 

بولغان يةنع ظعختعيارعي يوسذندا مذرتةد ( كذفرع بعلةن كأثلع ظازادة بولسا -بذنعثدعن مذستةسنا
     ».، ظذ اهللا  نعث غةزعصعضة دذحار بولعدذ ؤة حوث ظازابقا قالعدذ)بولسا

دئمةك، اهللا  نازعل قعلمعغان نةرسعنع قانذن قعلعش، اهللا  نعث قانذنعغا زعت قانذنالرغا رازع 
 : بذ هةقتة اهللا  نعث هأكمع ناهايعتع ظئنعق. بولذش ظوخشاشال ظعماننع بذزعدذ

 ».عملةركع اهللا  نازعل قعلغان  ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايدعكةن، ظذالر كاصعرالردذرك«

حعن ظعشعنعدعغان قةؤمنعث ) اهللا غا(ظذالر جاهعلعيةت دةؤرعنعث هأكمعنع تةلةص قعالمدذ؟ «
 » نةزعرعدة هأكىمدة اهللا  دعنمذ ظادعل كعم بار؟

اهللا  بذ ظايةتتة اهللا  نعث هةممة «: اق دةيدذظعمام ظعبنع كةسعر بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة مذند
ياخشعلعقنع ظأز ظعحعضة ظالغذحع، هةممة يامانلعقتعن توسقذحع هأكمعنع تاشالص، ظعنسانالر اهللا 
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 نعث شةرعظعتعنع ظاساس قعلماي تىزضةن صعكعرلةرضة ؤة ظاتالغذالرغا ظةضةشكةن 

 ظايةت-106  سىرة نةهل  

جاهلعيةتتعكلةر ظأزعنعث خاهعشلعرع ؤة صعكعرلعرعنع قانذن : مةسعلةن. كار قعلعدذكعشعلةرنع ظعن
ياساق . نع قانذن قعلغاندةك» ياساق«موثغذلالر حعنضعزخان ظذالرغا تىزىص بةرضةن . قعلغاندةك

تأشةص - يةهذدعيالرنعث، ناساراالرنعث، مذسذلمانالرنعث ؤة باشقعالرنعث قانذنلعرعدعن تئرعص-
بذ توصالمدا نوقذل ظعنسانعي كأز قاراش ؤة خاهعشالرغا ظاساسالنغان . قانذنالر توصلعمعدذرتىزىلضةن 

. حعنضعزخاننعث بالعلعرع بذ قانذننع قذرظان ؤة هةدعسنعث ظالدعغا قويعدذ. نذرغذن هأكىملةر بار
تاكع ظذ هةممة ظعشتا قذرظان ؤة هةدعسنع . كعمدةكعم  مذشذالردةك قعلسا، شةكسعز كاصعردذر

 » .ظاساس قعلعدعغان مذسذلمان بولغذحة ظذنعث بعلةن ظذرذش قعلعش صةرعز بولعدذ

 ظةسعر ظعمان بعلةن شةرعظةت بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىش ظايرعلماس 13مذسذلمانالر ظذدا 
ظذالر ظعسالمنع ظةنة شذنداق حىشنعص كةلضةن بولذص، . مذناسعؤةتكة ظعضة دةص تونذص كةلضةن

اهللا  نعث شةرعظعتع .  مذسذلماننعث بولذشع ظذالرنعث تةسةؤؤذرعغا سعغمايتتعظذنداق قعلمايدعغان
ظةمةلعيةتتة ظعجرا قعلعنغان بولغاحقا، كعشعلةر شةرعظةتتعن باشقا نةرسعنعث قانذن بولعدعغانلعقعنع 

 ! شذنداق بولذشنعث مذمكعنلعكعنعمذ كاللعسعغا سعغدذرالمايتتع. خعيالعغعمذ كةلتىرمةيتتع

ر ظعسالم بعلةن كذصرعنع، مذسذلمان بعلةن كاصعرنع ظاساسلعق ظعككع ظعشقا قاراص مذسذلمانال
مذسذلمانالر ناماز . ظذنعث بعرع ناماز، يةنة بعرع اهللا نعث شةرعظعتعدعن ظعبارةت ظعدع. ظايرعيتتع

 كاصعرالر ناماز ظوقذمايتتع، اهللا. ظوقذيتتع، اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزةتتع
لئكعن خرعسعتعظانالر ظعسالم ظةللعرعنع بئسعؤعلعص، . نعث شةرعظتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزمةيتتع

اهللا نعث شةرعظعتعنع هاكعمعيةتتعن ظايرعؤعتعص، مذسذلمانالرنع مةجبذرع دعندعن حعقارغاندعن 
 . كئيعن مذسذلمانالرنعث تونذشعدا كأص ظأزضعرعشلةر يىز بةردع

 ...عث شةرعظةتكة بولغان قارعشع ناهايعتع روشةن ظعدعبذرذنقع مذسذلمانالرن

ظةمةلعيةتتة شذنداق قعلغان .  شةرعظةتنع حةتكة قئقعش صعرعنعسعص جةهةتتعن كاصعرلعقتذر
 . تاالث قعلغان خرعستعظان كاصعرالردذر-ظادةملةر مذسذلمانالرنعث زئمعنعنع بذالث

 ... لعشعص كةتتعلئكعن بذ ظعش كئيعنكع مذسذلمانالرنعث كاللعسدا ظارع
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مةن باشقا بعر كعتابتا مذسذلمانالرنع دعنسعزالشتذرذش ظىحىن غةربلةشتىرىش، ظعدعيعؤع هذجذم، 
ظوقذتذش مئتودع، تةشؤعقات ؤاستعلعرع، ظةدةبعي ساهةدعكع، سعياسعي ساهةدعكع، ظايالالر 

 هةققعدة يولغا قويذلغانلعقع... مةسعلعسعدعكع ؤة ظةخالق ساهةسعدعكع بذزذقحعلعقالرنعث
 . توختالغان ظعدعم

كئيعنحة مذسذلمانحة ظعسمع بار هأكىمدارالر ظوتتذرعغا حعقعص، شةرعظةتتعن باشقا قانذنالر بويعحة 
. هاكعمعيةت يىرضىزىص، خرعستعظان ظعشغالعيةتحعلعرعنعث نعشانعنع ؤاكالعتةن ظعشقا ظاشذردع

عن شةرعظةتتعن باشقا قانذنالر بويعحة بذ هأكىمدارالر مذسذلمان، ظذالر ظامالسعزلعقت: كعشعلةرضة
 . هاكعمعيةت يىرضىزىؤاتعدذ، دئيعلدع

. شذنعثدعن كئيعن كعشعلةر هةر خعل ظامعلالرنعث قعستعشع بعلةن ظعسالمدعن تئخعمذ يئراقالشتع
تةرةققعي قعلعش، ضىللعنعش، ظازات : ظةمدع ظذالرغا مذنداق سأزلةر ظاشكارا دئيعلعدعغان بولدع

نلعشعش، هأرعيةتصةرؤةرلعك اهللا نعث شةرعظعتعنع هاكعمعيةتتعن ظايرعؤعتعشعنع، بولذش، ظةركع
. صعرعنعسعص، قولالنما ؤة قانذنالرنع مةدةنعيعلةشكةن ياؤروصادعن ظمصورت قعلعشنع تةلةص قعلعدذ

تةرةققعيات يولعغا .  ظةسعر بذرذن نازعل بولغان شةرعظةت بىضىن كىندة هأكىم سىرسة بولمايدذ14
مةيلع بعز خااليلع ياكع .  بولمايدذ، دعن كعشعلةرنع بذ يولغا مئثعشتعن توسعدعغان توساقماثماي

ياؤروصا صةقةت دعننع حأرىؤةتكةندعن كئيعنال . خالعمايلع، بعز هامان ياؤروصانعث يولعغا ماثعمعز
تعص تةرةققعيات قانذنعيعتع بويعحة، ظةكسعيةتحعلعك تةرةققعيات حاقعنع توختع. تةرةققع قعلغان

 ! قااللمايدذ، بةلكع ظأز ظورنعنعمذ ساقالص قااللمايدذ

مذشذنداق دئضةن ظادةملةرنعمذ كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغانلعقع ظىحىن مذسذلمان 
 . الرنعث ظةهؤالعدذر» هازعرقع زاماندعكع مذسذلمان«مانا بذ . دئيعلدع

ظعمان . لعرعدعن قذرذقدعؤعتعلدع-زاتةقةز-كةلعمة شاهادةت ظأزعنعث هةممة مةزمذنع ؤة تةلةص
قذرذق سأزضة ظايلعنعص قالغاحقا، مذسذلمانالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةدعستة بعشارةت بةرضةن 

 . ، يعلتعزسعز ضعياهالرغا ظوخشاص قالدع»كأصىكحعلةرضة«

، بذ يعلعتعز قذرذص كةتسة. مذسذلمانالرنع زئمعنغا مةهكةم ظورنعتعدعغان يعلتعز ظعماندذر
سةل قايناملعرعدا صعرقعرعماي ! مذسذلمانالر كأكلعيةلةيتتعمذ؟) ظعماننعث مةزمذنع يوقالسا(
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يعلتعز » ظعنسانالر ظعحعدعكع ظةث ياخشع ظذممةتنع ظوتتذرعغا حعقارغان«بذرذن ! قاالتتعمذ؟
 !قئنع؟

 ... وللعنعلدعظعسالم تارعخعدا ظعماننع ظذنعث هةقعقع مةزمذنعدعن ظايرعؤعتعشتة نذرغذن ؤاستعلةر ق

. ظعنسان تةبعظعتعدعكع ظعالهعي تةكلعصلةردعن ظأزعنع قاحذرذش خاهعشع شذ ؤاستعالرنعث بعرع
ظعماننع بذ ؤاستعنعث تةسعرعضة ... هاالؤةتلعرع تئخعمذ كىحةيتعدذ-بذ ؤاستعنع زئمعننعث هوزذر
نةسعهةت -ؤةزنةسعهةت قعلغعن، -ؤةز«: نةسعهةت قعلعش كئرةك ظعدع-ظذحراتماسلعق ظىحىن ؤةز

  )ظايةت-55سىرة زارعيات  (».مأمعنلةرضة صايدعلعق

نةسعهةت سان ؤة سىصةت جةهةتتة تةلةصكة اليعق ظئلعص بئرعلمعغاحقا، تةكلعصلةردعن ظأزعنع -ؤةز
 . قاحذرذش خاهعشع بارغانحة ظئغعرالشتع

الرنعث اهللا نعث صاراغةتكة بئرعلدع، ظذ-مذسذلمانالر قذدرةت تاصقان زامانالردا بارغانحة راهةت
شذنعث بعلةن بعدظةت . ظارغامحعسعنع تذتقان قوللعرع بوشاشتع، تةكلعصلةردعن ظأزعنع قاحذردع

 . مةظسعيةتلةر كأصعيعص، ظعماننعث تةقةززالعرع يوقعلعشقا قاراص يىزلةندع-خوراصات ؤة ضذناه

ظعشرةتلعك -ةيشظ. صاراغةتكة بئرعلعشنعث ظعنكاسع سىصعتعدة سوصعزم ظوتتذرعغا حعقتع-راهةت
دعن ظأزعنع صاك تذتقذحعالر جةمظعيةتتعن ظايرعلعص بعر -جةمظعيةتكة تارقالغان صاسكعنعحعلعقالر

. بذنعث بعلةن ياخشعغا بذيرذص، ياماندعن توسذش ظعشع تاشلعنعص قالدع. حةتكة حعقتع
 . نةتعجعدة ظعمان ظأزعنعث يةنة بعر مذهعم مةزمذندعن ظايرعلعص قالدع

ةبعتلعك هوقذقدارالرنع ياخشعغا بذيرذص ياماندعن توسقانالرنع، هوقذقدارالرنعث سعياسعي مذست
تذرغاحقا، كعشعلةر ظأزع بعلةنال بولذص كئتعص، دعن » باستذرذص«ظازغذنلعقعغا قارشع حعققانالرنع 

جاماظةت شةكلعدعكع صاظالعيةتلةر ؤة ظعبادةتلةر . بارا شةخعسنعث ظعشعغا ظايلعنعص قالدع-بارا
عص، سعياسعي جةهةتتة دعن بعلةن سعياسةت ظايرعؤعتعلعص، هاكعمعيةت شةرعظةت بويعحة يوقعل

 .بذنعث بعلةن ظعمان ظأزعنعث يةنة بعر مذهعم مةزمذندعن ظايرعلعص قالدع. يىرضىزىلمعدع

كعشعلةرضة ... ظاندعن كئيعن مذرجعظعلعك صعكرع ظوتتذرعغا حعقعص، بذ نذقسانالرغا حاصان ياصتع
» ن كةلعمة شاهادةتكة دعلعدا تةستعق قعلعش ؤة تعلعدا ظعقرار قعلعشتعنال ظعبارةتظعمان دئضة«

 . دةص حىشتع
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مذسذلمانالرنعث ظعمانع ظةنة شذنداق زةظعصلةشتع، ظذالر ناماز ظوقذؤاتقان ؤة اهللا  نعث 
شذ . مةظعسعيةتلةرضة حأكىؤاتاتتع-شةرعظعتعنع هأكىمدار قعلعؤاتقان بولسعمذ، يةنعال نذرغذن ضذناه

ظعماننعث ظاجعزلعشعشع خعرعستعظانالرنع ... صةيتتة خرعسعتعظانالر ظعسالم دذنياسعغا هذجذم باشلعدع
ناؤادا مذسذلمانالر ظعماننعث . نعث زئمعنعدا ماكانالشتذردع-ظذالرنع مذسذلمانالر. حعلالص كةلدع

سا ظعدع، خرعستعظانالر رعنع توغرا تونذص، ظةمةلعي هةرعكععتعدة ظذنع ظعجرا قعلغان بول-تةقةززالع
هةرضعزمذ هذجذم قوزغاص كئلشكة، مذسذلمانالرنعث زئمعنعدا ماكانلعشعشقا جىرظةت قعاللمعغان 

 . بوالتتع

اهللا  نعث دىشمةنلعرعضة قارشع تةييارلعق قعلعش، ظعقتعسادنع مذشذ يولغا سةرص قعلعش ظعماننعث 
ظىحىن، قولذثالردعن كئلعشعحة قورال ) شبعلةن ظذرذش قعلع(دىشمةنلعرعثالر «: بعر تةقةززاسعدذر

كىحع، جةث ظئتع تةييارالثالر، بذنعث بعلةن اهللا  نعث دىشمعنعنع، ظأزةثالرنعث دىشمعنعثالرنع 
ؤة ظذالردعن باشقا دىشمةنلةرنع قورقعتعسعلةر، ظذالرنع سعلةر تونذمايسعلةر، اهللا  تونذيدذ، 

 نئمة بولسا بولسذن، سعلةرضة ظذنعث ساؤابع تولذق سعلةرنعث اهللا  يولعدا سةرص قعلغعنعثالر مةيلع
   »).يةنع بذ ساؤابتعن هئح نةرسة كئمةيتعلمةيدذ(بئرعلعدذ، سعلةرضة زذلذم قعلعنمايدذ 

ظعلعم ظعضةللةش ظارقعلعق قذدرةت تاصقعلع . ظعلعم تةلةص قعلعش ظعماننعث يةنة بعر تةقةززاسعدذر
 )هةدعس(» .لعش هةربعر مذسذلمانغا صةرعزظعلعم تةلةص قع«: بولعدذ

راستحعللعق، ظامانةتكة خعيانةت قعلماسلعق، ظعخالس قعلعش، ظأز ظعشعنع صذختا قعلعش، 
باشقعالرنعث هوقذقعغا هأرمةت قعلعش، ياخشعلعق ؤة تةقؤالعققا هةمكارلعشعش، ضذناه ؤة تاجاؤذزغا 

 بذ   . قةززاسعدذرقاتارلعق ظةخالقالر ظعماننعث تة... هةمكارالشماسلعق

  ظايةت-60 سىرة ظةنفال   

: رئظاية قعلمعغاندا ؤةيرانحعلعق بولعدذ. ظةخالقالرغا رئظاية قعلغاندا قذدرةت تاصقعلع بولعدذ
اهللا  غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعثالر، ظعختعالص )  هةرعكةتلعرعثالردا-صىتىن سأز(«

قذؤؤعتعثالر كئتعص -قورقذص قالعسعلةر، كىح) دىشمةن بعلةن ظذحرعشعشتعن(سا، قعلعشماثالر، بولمع
     ».قالعدذ؛ سةؤر قعلعثالر، اهللا  هةقعقةتةن سةؤر قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر

مةهكةم يئصعشعثالر، بألىنمةثالر ) يةنع اهللا  نعث دعنعغا(هةممعثالر اهللا  نعث ظاغامحعسعغا «
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سعلةردعن ظعلضعرع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر ظعختعالص قعلعشقاندةك، دعندا ظعختعالص يةنع (
   »).قعلعشماثالر

يةنع بعر جاماظة يةنة بعر جاماظةنع، بعر ظادةم يةنة (بعر قةؤم يةنة بعر قةؤمنع ! ظع مأمعنلةر
مةسخعرة قعلغذحع )  نعث نةزعرعدةاهللا(مةسخعرة قعلمعسذن، مةسخعرة قعلعنغان قةؤم ) بعر ظادةمنع

قةؤمدعن ياخشعراق بولذشع مذمكعن، سعلةرنعث ظاراثالردعكع ظايالالرمذ ظأزظارا مةسخعرة 
مةسخعرة قعلغذحع ظايالالردعن ) اهللا نعث دةرضاهعدا(قعلعشمعسذن، مةسخعرة قعلعنغذحع ظايالالر 

بعرعثالرنع يامان لةقةم بعلةن -بعربعرعثالرنع ظةيعبلعمةثالر، -ياخشعراق بولذشع مىمكعن، بعر
دةص ظاتاش نئمعدئضةن ) يةنع مأمعننع صاسعق(حاقعرماثالر، ظعماندعن كئيعن صعسقع بعلةن ظاتاش 

نذرغذن ! ظع مأمعنلةر. تةؤبة قعلمعغانالر زالعمالردذر) مذنداق نةهيع قعلعنغان ظعشالردعن! (يامان
، بةزع )ثالرغا ؤة كعشعلةرضة ضذمانخورلذق قعلماثالريةنع ظاظعلعدعكعلعرع(ضذمانالردعن ساقلعنعثالر 

بعرعثالرنعث غةيؤعتعنع -ظعزدعمةثالر، بعر) مأمعنلةرنعث ظةيعبعنع(ضذمانالر هةقعقةتةن ضذناهتذر، 
قعلماثالر، سعلةرنعث بعرعثالر ظألضةن قئرعندعشعثالرنعث ضأشعنع يئيعشنع ياقتذرامسعلةر؟ ظذنع 

 تةؤبعسعنع بةكمذ قذبذل ) تةؤبةقعلغذحعالرنعث قعلغان(قذثالر، اهللا  اهللا تعن قور. ياقتذرمايسعلةر

   ظايةتنعث بعر قعسمع-103 سىرة ظال ظعمران  ظايةت  -46 سىرة ظةنفال  

     ».ناهايعتع مئهرعباندذر) ظذالرغا(قعلغذحعدذر، 

ظةقعدة «بذنعث بعلةن مذسذلمانالر . قةززالعرعدعن ظايرعلعص قالدعظعمان يةنة ظأزعنعث نذرغىن تة
بذ قاالقلعقتعن ظعلمعي قاالقلعق، هةزارعي قاالقلعق، ماددعي . نعث صاتقعقعغا صئتعص قالدع» قاالقلعقع

بذ قاالقلعقالر خرعستعظانالرنع . قاالقلعقالر صةيدا بولدع... قاالقلعق، ظعقتعسادعي، سعياسعي، هةربعي
 .ظذالرنعث ظعسالم زئمعنعدا ماكانلعشعشغا شاراظعت هازعرالص بةردع. ص كةلدعحعلال

لئكعن يةهذدعي ؤة خرعستعظانالر مذسذلمانالردا شذنداق ظاجعز ظعماننعث ساقلعنعص قئلعشعغعمذ 
تىمةن سذيقةستلةر بعلةن ظعسالمنع تامامةن يوق قعلعش قةستعدة -حعداص تذرالماي، تىرلىك

قولعدعن كةلسعال سعلةرنع دعنعثالردعن قايتذرؤةتكةنضة ) يةنع كذففارالر(ر ظذال«: بولذص كةلدع
   ».قةدةر سعلةر بعلةن داؤاملعق ظذرذشعدذ

) يةنع دعنعثالرنعث هةقلعقع(ظةهلع كعتاب ظعحعدعكع نذرغذن كعشعلةر ظأزلعرعضة هةقعقةت «
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سعلةرنع ظعمانعثالردعن قايتذرذص كاصعر ظاشكارا بولغاندعن كئيعن، هةسةت قعلعش يىزعسعدعن 
  » .قعلعشنع ظارزذ قعلعدذ

شذنداق، مذسذلمانالر ظعسالمنعث هةقعقعتعدعن ناهايعتع زور دةرعجعدة يئراقالشقان، ظةث تأؤةن 
دةرعجعدعكع مذسذلمانلعق ظعحعدة تذرعؤاتقان بولسعمذ، ظةمما دىشمةنلةر مذسذلمانالرنعث هامان 

ىنع دعننع يئثعاليدعغان بعر كعشعضة ظةضعشعص، هةقعقع مذسذلمانلعققا قايتعؤعلشعدعن بعر ك
دةرةخنعث غولع قذرذص كةتسعمذ، يعلتعزع قذرذمعغانال . ظعمان دةرةخقة ظوخشايدذ. ظةنسعرةيدذ

اهللا  نعث مذنداق بعر تةمسعل كأرسةتكةنلعكعنع «: بولسا، سذغارغاندعن كئيعن قايتا كأكلةيدذ
 يةنع ظعمان(ثمذ؟كةلعمةتةييعبة كأرمعدع

 ظايةت -10سىرة بةقةرة  ظايةتنعث بعر قعسمع-217سىرة بةقةرة   ظايةتلةر-12-11 سىرة هذجذرات  

صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع . يعلتعزع يةرنعث ظاستعدا بولغان، شئخع ظاسمانغا تاقاشقان) كةلعمعسع
اهللا  كعشعلةرضة ؤةز .  ؤاقتعدا مئؤة بئرعص تذرعدعغان ظئسعل دةرةخقة ظوخشايدذ–ن ؤاقتع بعلة
     ». نةسعهةت ظالسذن دةص،ظذالرغا نذرغذن تةمسعللةرنع كةلتىرعدذ–

ظئنضعلعزالر معسعرنع بئسعؤالغاندا برعتانعيعنعث ظةينع ؤاقتعدعكع باش ؤةزعرع ضعالدسعتون 
معسعرلعقالرنعث قولعدا مذشذ كعتابال بولعدعكةن «: عشارةت قعلعص تذرذص مذنداق دئضةنقذرظانغا ظ

 » .بعزضة ظذ يةردة هةرضعز ظامانلعق يوق

ناملعق كعتابعنعث » مذقةددةس قعلعح«ظامئرعكعلعق شةرقشذناس توماس بعن ظأزعنعث 
 ؤة ياؤروصادا قولغا كةلتىرضةن مذقةددعمعسعدة مذسذلمانالرنعث تارعخعنع ؤة ظذالرنعث ظاسعيا، ظافرعقا

. هازعر ظةهؤالدا ظأزضعرعش بولدع«: غةلعبعلعرعنع خذالسلعضةندعن كئيعن مذنداق دةيدذ
لئكعن بعر قئتعم يىز بةرضةن ظعش يةنة بعر قئتعم . مذسذلمانالر بعزنعث قولعمعزغا حىشىص قالدع

علعرعنعث قةلعبلعرعضة ياققان نعث ظأزظةضةشكىح) ظةلةيهعسساالم(مذهةممةد . يىز بئرعشع مذمكعن
 »...مةشظعلع هةرضعز ظأحمةيدذ

شذنعث ظىحىن يةهذدع ؤة خرعستعظانالر مذسذلمانالرنع تامامةن دعندعن ظايرعص، ظأزلعرع 
ظذالر ظأزلعرعنعث . خاتعرجةملعككة ؤة ظاراملعققا ظعضة بولذش ظىحىن توختعماي هةرعكةت قعلعدذ

. مةشهذر صعالنع بويعحة ظعش كأرعدذ )slow but sure (»كاال هارؤعسعدا توشقان تذتعدعغان«
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ظعالهعي «: برعتانعينعث معسعرغا ظةؤةتكةن تولذق هوقذقلذق تذنجع ؤةكعلع كرومعر مذنداق دئضةن
ظذالرنعث مذهعم ؤةزعصعسع ظعمكانقةدةر . شةصقةت ظاق تةنلعكلةرنع بذ ظةللةرضة باش قعلدع

ملةص، ظذنع كعشعلةر ظوتتذرعسعدعكع مذناسعؤةت -خرعستعظان هةزارعتعنعث ظذلعنع مذستةهكة
 -ظاساسعغا ظايالند

 ظايةتلةر-25-24  سىرة ظعبراهعم  

شتذرذشقا هةرعكةت قعلماسلعق -كاشعال صةيدا قعلماسلعق ظىحىن مذسذلمانالرنع ناساراال. ذرذش
 » !ظعسالم دعنعنعث ساختا قعياصعتعنع ساقالش كئرةك! كئرةك

ظذالر . انالر غةصلةتكة حأككةن بولغاحقا، ظذالر ظأزعنعث مةقسعتعنع تولذق ظعشقا ظاشذردعمذسذلم
ظعسالم شةرعظعتعنع هاكعمعيةتتعن ظايرعؤعتعشتعن ظعش باشالص، ظاخعرع مذسذلمانالرنع ناماز 

» كاال هارؤعسعدا توشقان تذتذش«مذسذلمانالر ظذالرنعث . ظوقذشتعن بةزدىرىشكعحة يئتعص كةلدع
 . نعغا ظةضعشعص، قةدةممذ قةدةم حعكعندعصعال

اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة ... مذرجعظعلعك بذ حعكعنعشكة ظانحة قئينالمايال حاصان ياصتع
. هاكعمعيةت يىرضىزمعضةن جاهعلعيةت جةمظعيةتلعرعنعمذ ظعسالمعي جةمظعيةت دةص ظاتاؤةردع

ةممعسعضة مذسذلمانلعق نامعنع كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغانلعكع كعشعلةرنعث ه
 . بةخشةندة قعلعؤةردع

بعزنع هازعرقع ظادةملةرضة اهللا  نعث  شةرعظعتع بويعحة : بذنداق دئسةك، بةزع كعشعلةر
هاكعمعيةت يىرضىزمعضةنلعكع ظىحىن كاصعر دةص هأكىم قعصتذ، دةص ظويالص، ظأزعحة بذنع بعر حوث 

 . از بعلدىرىشكة ظالدعرعشع مذمكعنخةتةر دةص تونذص، صعرعنسعص جةهةتتعن ظئتعر

بعز باشقا بعر كعتابتا ظةسكةرتكةن ظعدذقكع، هازعرقع كعشعلةر ظىستعدعن كاصعر دةص هأكىم 
 . حعقرعشقا قارعغاندا تئخعمذ مذهعم، تئخعمذ حوثقذر بعر مةسعلعنع يورذتذش بعزنعث نعشانعمعز

ظىستعدعن كاصعر ياكع مذسذلمان دةص بعز هازعر مذسذلمانلعق نامع بعلةن ياشاؤاتقان ظادةملةر 
ظذالرنعث . هأكىم حعقارساق، ظذالر بذنعثلعق بعلةنال جةننةتكة ياكع دوزاخقا كعرعص كةتمةيدذ

اهللا خالعغان ظادةمنع رةهمعتعنعث «: ظعشعنع ؤة صىتىن كاظعناتنعث ظعشنع اهللا  بعر تةرةص قعلعدذ
     ».رغا قاتتعق ظازابنع تةييارلعدعاهللا  زالعمال. كعرضىزعدذ) جةننعتعضة(داظعرعسعضة 
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مذرتةدلةرضة مذرتةدلعكنعث جازاسعنع يىرضىزةيلع دئسةك، بعزنعث هازعر دألعتعمعز يوق، بعز 
بعز . صةقةت دةؤةت قعلغذحعالرمعز، ظىستعمعزضة يىكلةنضةن دعنع ظامانةتنع ظادا قعلغذحعالرمعز

بعز ظعسالم . شعلةرضة دعننع حىشةندىرىشتعن ظعبارةتظورذندعماقحع بولغان مذهعم ؤةزعصة ك
ظعككعنجع قئتعم غئرعبالشقان بذ ظةهؤالدا حامعمعزنعث يئتعشعحة دعنع هةقعقةتلةرنع ظةينةن 

 . يةتكىزىشكة تعرعشعمعز

تلعرع دةص ظاتعساق، ضاهعالر -بعز مذسذلمانالر ياشاؤاتقان جةمظعيةتلةرنع جاهلعيةت جةمظعية
بعز .  خةلقنع مذسذلمان ظةمةس دئضةن ظوخشايدذ، دةص ضذمان قعلعؤاتعدذبعزنع شذ يةردعكع

ظذالرغا يةنة بعر قئتعم دةيمعزكع، جةمظعيةتنع ظعسالمعي جةمظعيةت ياكع جاهعلعيةت جةمظعيعتع 
بارلعق . دةص ظايرعش مةسعلعسع دارذلظعسالم ياكع دارذلكذصرع دةص ظايرعش مةسعلعسعضة ظوخشايدذ

نعث دارذلظعسالم ياكع دارذلكذصرع ظعكةنلعكعنع ظايرعشتا، ) يذرت(ارايدذكع، دار صةقعهالر شذنداق ق
هاكعمعيةت ظعسالم بولسا، دار دارذلظعسالم . خةلقنعث ظئتعقادعغا ظةمةس، هاكعمعيةتكة قارايمعز

مذسذلمانالر : مةسعلةن. هاكعمعيةت كاصعر هأكىمعتع بولسا، دار دارذلكذصرع بولعدذ. بولعدذ
ةتهع قعلغاندا ضةرحة معسعرنعث كأص سانلعق خةلقع مذسذلمان بولمعسعمذ، معسعر معسعرنع ص

مذسذلمانالر هعندعستاننع صةتهع قعلغاندا، ضةرحة هعندعستاننعث كأص سانلعق . دارذلظعسالم بولدع
مانا بذنعثدا خةلقنعث ظئتعقادع . خةلقع مذسذلمان بولمعسعمذ، هعندعستان دارذلظعسالم بولدع

خرعستعظانالر . تذلماي، هاكعمعيةتنعث ظعسالم شةرعظعتع بولغانلعقع نةزةردة تذتذلدعنةزةردة تذ
 شامدا قذرغان بةزع دألةتلةرنعث خةلقع 

  ظايةت-31سىرة ظعنسان   

مذسذلمان بولسعمذ، هاكعمعيةت ظعسالم شةرعظعتع بويعحة يىرضىزىلمعضةحكة بذ دألةتلةر 
 . دارذلكذصرع بولدع

ةك، اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىص، ظعدعية ؤة هةرعكةتتة ظعسالمغا رئظاية دئم
اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزمعضةن، . قعلغان جةمظعيةت ظعسالمعي جةمظعيةتتذر

ث ظعدعية ؤة هةرعكةتتة ظعسالمنع ظاساس قعلمعغان جةمظعيةت خةلقنعث ظةقعدعسعدعن ؤة ظذالرنع
 . ظاخعرةتتة دوزاخقا ياكع جةننةتكة كعرعشعدعن قةتظعنةزةر جاهعلعيةت جةمظعيعتعدذر
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ظذالرنعث هةممعسعنع بعر . زامانعمعزدا مذسذلمانالرنعث زئمعنعدا ياشاؤاتقانالر بةكمذ ظارعالش
. بةزع ظادةملةر زاهعرةن ظةهؤالعغا قارعغاندا شةكسعز مذسذلمان. تاياقتا هةيدعضعلع بولمايدذ

ىنكع ظذالر اهللا  تعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوق دةص شاهادةت ظئيعتعدذ، ظعبادةت قعلعدذ، ح
جاهعلعيةتنعث هأكمعنع ظعنكار قعلعدذ، اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىشكة 

ن بةزع ظادةملةر زاهعرة. قعزعقعدذ، ظأز ظعشلعرعنع ظعمكانقةدةر شةرعظةت بويعحة بعر تةرةص قعلعدذ
حىنكع ظذالر ضةرحة ظئغعزعدا كةلعمة شاهادةتنع دةص يىرسعمذ، . ظةهؤالعغا قارعغاندا، شةكسز كاصعر

اهللا  نعث  شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىشنعث صةرعزلعكعنع ظعنكار قعلعدذ، بذ هةقتة 
: عردةمدعن بعلةن سعياسةتنعث مذناسعؤعتع يوق دئسة، ب: ظئغزعغا كةلضةنحة جأيلعيدذ، بعردةم

 ظةسعر بذرذن نازعل بولغان شةرعظةت بىضىن كىندعكعدةك تةرةققع قعلغان زامانغا قانذن 14
بوالالمدذ؟ تةرةققع قعلغان هاياتقا تةرةققع قعلغان تىزىم بولذش كئرةك، ظعسالمنع دعموكراتعيعضة 

لع ظاخعرلشعص دعننعث رو: بذ  ظادةملةرنعث ضاهعلعرع. ياكع سوتسعيالعزمغا ظالماشتذرايلع، دةيدذ
دعن دئضةن ظةكسعيةتحعلعك ؤة : ضاهعلعرع.  بولغان، بذ كىنلةردة ظذنعثغا ظورذن يوق، دةيدذ

دعن دئضةن بةندة : ضاهعلعرع. قاالقلعق، ظذنع تاشالص، تةرةققعيصةرؤةر بولذشعمعز كئرةك، دةيدذ
ةلعي تذرمذش بعلةن خذدا ظوتتذرعسعدعكع شةخسع مذناسعؤةت، ظذنعث ظورنع قةلبتة، ظذنعث ظةم

 .  بعلةن هئحقانداق مذناسعؤعتع يوق دةيدذ

زامانعمعزدا يةنة تاشقع قعياصعتعضة قاراص ظذنعث مذسذلمانلعقعنع ياكع كاصعرلعقعنع بعلضعلع 
قارعسعثعز ظذالر ظعماننعث تةقةززالعرعدعن ظاساسةن يئراقتا، . بولمايدعغان نذرغذن ظادةملةر بار

بعز بذالر ظىستعدعن هئحقانداق هأكىم .  بةزعلةر مذسذلمان دةيدذبذالرنع بةزعلةر كاصعر دةيدذ،
حىنكع بعز شذنعثغا . بعز صةقةت هةقعقع ظعماننع هةممة كعشعضة بايان قعلعمعز. حعقارمايمعز

. ظعشعنعمعزكع، مذشذنداق بايان قعلعش ظارقعلعق اهللا نعث ظىستعمعزدعكع ظامانعتعنع ظادا قعلعمعز
بعز ظأز ظةهؤالعمعزنع . رنع ظأز ظةهؤالعنع ياخشالشقا قايعل قعلغعلع بولعدذهةم بذ ظارقعلعق كعشعلة

ياخشعلعساق، اهللا  نعث دعنع ظىستعدة راؤرذس تذرساق، اهللا  موظمعن بةندعلعرعضة بةرضةن 
: زةبذنلذقتعن قذتقذزعدذ، ظعززةت ؤة هأرمعتعمعزنع قايتذرذص بئرعدذ-ؤةدعسع بويعحة بعزنع خار

عكع ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةرضة، ظذالردعن بذرذن اهللا  ظعحعثالرد«
ظأتكةنلةرنع زئمعندا هأكىمران قعلغاندةك ظذالرنعمذ حوقذم هأكىمران قعلعشنع، ظذالر ظىحىن 

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 93 

تاللعغان دعننع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعققا 
 ؤةدة قعلدع، ظذالر ماثا ظعبادةت قعلعدذ، ماثا هئحنةرسعنع شعرعك ظايالندذرذص بئرعشنع

     ».كةلتىرمةيدذ

ظةمما جةمظعيعةتنعث ظعشع شةخعسنعث . مانا بذ بعزنعث هازعرقع شةخعسلةر ظىستعدعكع قارعشعمز
ظالعيةتلعرع، جةمظعيةتكة قانداق باها بئرعشتة شذ جةمظعيةت كعشعلعرعنعث صا. ظعشعغا ظوخشعمايدذ

 !مذظامعلعلعرع ؤة مذناسعؤةتلعرعنع كونترول قعلعدعغان تىزىمضة قاراش كئرةك

 ظايةت-55  سىرة نذر  

مذشذ قاظعدة بويعحة ظئيتقاندا بىضىن كىندة مةؤجذد بولذص تذرغان جةمظعيةتلةرنع ظعسالمعي 
، ظعسالم يوليذرذقلعرع ؤة ظعسالم تىزىمع جةمظعيةتنع ظعسالم شةرعظعتع!  جةمظعيةت دئيةلةيمعزمذ؟

كعشعلةرنعث مذظامعلعلعرع ؤة مذناسعؤةتلعرعنع ظعسالمعي تىزىم ! كونترول قعلعؤاتامدذ؟
كعشعلةرنعث ظئتعقادعي تونذشلعرع، ظوقذتذش صروضراممعلعرع، تةشؤعقات ! بةلضعلةؤاتامدذ؟

 !امدذ؟صروضراممعلعرع، ظةمةلعي هةرعكةتلعرع ظعسالم بويعحة بولذؤات

 : بعر كاتتا ساهابعنعث ظاححعقع تذتذص كئتعص، يةنة بعر ساهابعنع

ظذنعث ظانعسعنع «: صةيغةمبةر ظةلةيهسسعاالم ظذنعثغا. دئدع» هةي قارا خوتذننعث ظوغلع«
صةيغةمبةر ظةلةيهسسعاالم . دئدع» سةندة تئخع جاهعلعيةت بارظعكةن! حعشلةص تارتعؤاتامسةن

» سةندة تئخع جاهعلعيةت بارظعكةن«: ز سأز ظىحىنال ظذ ساهابعضةظئغعزدعن حعققان بعر ظئغع
 ! بعزنعث جةمظعيعتعمعزنع كأرضةن بولسا نئمة دةر ظعدع؟. دئدع

هازعر بةزع كعشعلةر ظعهتعيات قعلعص، ظئغعزعدا شاهادةت ظئيتقانالرنعث هةممعسعنع ظعماننعث 
هازعرقع جةمظعيةتلةرنع ظعسالمعي . عدذتةقةززارلعرعغا زعت ظعشالرنع قعلعؤاتسعمذ مذسذلمان دةؤات

بذالر هةرقانحة تةقؤا كعشعلةر بولسعمذ، بعلعص، بعلمةي ظعسالمعي دةؤةتكة . جةمظعيةت دةؤاتعدذ
 . ظئغعر زعيان سئلعؤاتعدذ

ظئغزعدا شاهادةت ظئيتعص قويذص، ظةمةلعيتعدة بذنعثغا زعت ظعش قعلعؤاتقان ظادةملةرنع مذسذلمان 
بذ كعشعلةرنع ظعسالمنع قوبذل قعلعشقا ياكع ظعسالمنع !  صايدعسع بار؟دةص بةرضةننعث نئمة

 ! ساقالشقا ظىندعيةلةمدذ؟
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شذنداق، مذسذلمانالرنعث هازعرقع ظةهؤالع كعشعلةرنعث ظعسالمغا يىزلعنعشعضة ناهايعتع ظئغعر 
كةلعمة بعز شذنداق ظادةملةرنع مذسذلمان دةص بةرسةك، ظذالرنعث ظئغزعدعن . توسقذن بولذؤاتعدذ

شاهادةتنعث حعققعنعغعال قاراص، ظةمةلعيةتتعكع ظةسعكعلعكلعرعنع كأرمةسكة سالساق، ظذنداقتا 
كوممذنعستالرنعمذ، سوتسعيالستالرنعمذ، دعموكراتعيحعلةرنعمذ، لعبئرالعستالرنعمذ، نئضعلعزعمحعالرنعمذ 

ث هةممعسعنع مذسذلمان نع-ؤة ظذنعثدعن باشقا ظعسالمنع يوق قعلعدعغان ظاللعقانداق ظئقعمدعكلةر
 ! دةؤةرسةك بولغذدةكقذ؟

بعز تةقؤالعق قعلعمعز دةص شذنحعال ظازغان ظادةملةرنعمذ مذسذلمان دةص يىرضةنلعرعمعزدة، ظعسالم 
دئضةن ظاشذنداق ناحار، يارعماس ظوخشايدذ دةص دعندعن بئزعص كئتعؤاتقان ياشالرنعث دعنغا 

 ! ويالص قويايلع، اهللا  تعن قورقايلعكعرعشعضة توسقذن بولذؤاتقانلعقعمعزنعمذ ظ

جةمظعيةتكة باها بئرعشتة شةخسكة قاراص ظةمةس، تىزىمضة قاراص باها بئرعش كئرةكلعكعنع؛ 
بعزنعث ؤةزعصعمعزنعث كعشعلةر ظىستعدعن كاصعر ياكع مذسذلمان دةص هأكىم حعقرعش ظةمةس، 

قع ظعماننع ؤة ظذنعث تةقةززالعرعنع بةلكع ظعسالم ظعككعنجع قئتعم غعرعبعالشقان بذ كىنلةردة هةقع
ظةمدع . ظئنعق بايان قعلعص، كعشعلةرنعث خاتا تونذشعنع تىزعتعش ظعكةنلعكعنع حىشعنعؤالدذق

 !بعز ظعماننعث تةقةززالعرع هةققعدعكع سأزعمعزضة قايتعص كئلةيلع

ث تةلعماتلعرعغا بعز يذقعردا تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالرنعث قذرظانغا ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع
كونا ؤة يئثع مذرجعظعلةرنعث . ظاساسلعنعص ظعماننع قانداق حىشةنضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق

تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال ظعماننعث تةقةززالعرعغا ظةمةل قعلماي تذرذصمذ، شةرعظةت بويعحة «
 دئضةن قارعشعنعث »هاكعمعيةت يىرضىزىشكة قايعل بولماي تذرذصمذ مذسذلمان بولغعلع بولعدذ

قذرظان ؤة هةدعسكة، دعننع هةقعقع حىشةنضةن ساهابعلةرنعث ظةهؤالعغا توغرا كةلمةيدعغان 
ظاساسسعز خاتا قاراش ظعكةنلعكعنع، مذسذلمان دئضةن نامغا ظعضة بولذش ظىحىن هئحبولمعغاندا 

 قايعل شةرعظةتكة... شةرعظةت بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىشكة قايعل بولذش كئرةكلعكعنع
ظةمدع . بايان قعلعص ظأتتذق... بولماسلعقنعث ظعماننع بذزذص، دعندعن حعقعرعؤعتعدعغانلعقعنع

بعز بذ مةسعلعدة ظعككع . زامانعمعزدعكع مذسذلمانالرنعث ظةمةلعي ظةهؤالع ظىستعدة توختالماقحعمعز
 : نذقتا بويعحة تةهلعل يىرضىزعمعز
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عظعتع  بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىلمعضةن دةؤردة هازعرقعدةك اهللا  نعث شةر: بعرعنجع نذقتا
 دعننع ساقالشنعث ظةث تأؤةن ظألحعمع نئمة؟ 

ظعسالم تارعخعدا كأرىلىص باقمعغان بذ يامان خاصعلعقتعن قذتذلذشنعث يولع : ظعككعنجع نذقتا
 نئمة؟

 : زبعز مذنذ هةقعقةتنع قايتا ظةسلعتعمعز، ظذنع ظذنتذص  قالماسلعقعثالرنع ظىمعد قعلعمع

ظعسالمعي جةمظعيةت يةنع اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزعدعغان جةمظعيةت بار 
زامانالردا كعشعلةر ظعسالمغا كعرعص، بذ دذنيادا مذسذلمانالرنعث قاتارعغا ظأتىش ظىحىن، كةلعمة 

عقارسعال، لئكعن بذ، كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن ح. شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارسعال بوالتتع
بةلكع كةلعمة . ظذنعث تةقةززاسعغا ظةمةل قعلمعسعمذ مذسذلمان بولعدذ دئضةنلعك ظةمةس ظعدع

بعرال اهللا  نعث شةرعظعتع . شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقارغان كعشع ظذنعث تةقةززاسعنع بعلةتتع
رعلماس بعر بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىش، هةممة ظعشتا شةرعظةتنع ظاساس قعلعشنعث ظعماننعث ظاي

هةر قانداق ) دعن ظىستعدة ؤة ظذنعثدعن باشقا(سعلةر «: تةركعؤع قعسمع ظعكةنلعكعنعمذ بعلةتتع
   ».نةرسة ظىستعدة ظعختعالص قعلعشساثالر، ظذنعثغا اهللا  هأكىم حعقعرعدذ

  -ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر، بذتوغر «

 ظايةتنعث بعر قعسمع-10  سىرة شذرا  

عدا اهللا  غا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظةت قعلعثالر، ظةضةر سعلةر اهللا  غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة 
   ».ظعشعنعدعغان بولساثالر) هةقعقعي(

ئغعزعدا كةلعمة لغانالر ضةرحة ظ-ظعماننعث ظةمةلعيةتتة ظعجرا قعلعنعؤاتقان بذ تةقةززاسعدعن يئنعؤا
بذ، . شاهادةت ظئيتعص تذرسعمذ، مذرتةد هئسابلعنعص، ظذنعثغا مذرتةدلعكنعث جازاسع بئرعلدع

ظعماننعث تةقةززاسعغا ظةمةل قعلماي تذرذص، كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقعرعش بعلةنال 
 . رعدذ-مذسذلمان بولغعلع بولمايدعغانلعقعنع حىشةندى

لعبئرالستعك . نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىلمةيؤاتعدذهازعر ظةمةلعيةتتة اهللا 
لعزم، يةنة ظاللعقانداقتذر اهللا  نازعل قعلمعغان نامالر بعلةن -دعموكراتعزم، كوممونعزم، سوتسعيا
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بذنداق شاراظعتتا  دعننع . ظاتالغان جاهعلعيةت قانذنلعرع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىلىؤاتعدذ
 ؤةن ظألحعمع نئمة؟ساقالشنعث ظةث تأ

حىنكع ... بعز بذ يةردة مذسذلمانلعق قعياصعتعنع قانداق ساقلعغعلع بولعدذ، دئمةكحع ظةمةسمعز
دةؤةتحعنعث ؤةزعصعسع مذسذلمان ظةمةس ظادةملةرضة يالغاندعن مذسذلمان دةص ضذؤاهلعق بئرعش 

قالشنع ظأضعتعش هةم اهللا  قا يارعمايدعغان ساختا مذسذلمانلعق قعياصعتعنع قانداق سا. ظةمةس
مال ؤة ظوغذلالر صايدا ) هئح كعشعضة(«بةلكع ظاخعرةتتة . دةؤةتحنعث ؤةزعصعسع ظةمةس

غا صاك قةلب بعلةن كةلضةن ظادةمضعال صايدا )اهللا نعث دةرضاهع(عغان، صةقةت -يةتكىزةلمةيد
عث قوبذل بولعدعغان هةقعقع ظعماننع حىشةندىرىش دةؤةتحعن» يةتكىزىلعدعغان كىنعسعدة

هةتتا بذ دذنيادا مذسذلمانلعق قعياصةتنع ساقالشنعثمذ كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن . ؤةزعصعسع
 . بذ هةقتة كئيعن توختعلعمعز. حعقرعشتعن باشقا شةرتلعرع بار

 ظايةتنعث بعر قعسمع-59 سىرة شذرا  .   

ردة مذسذلمانلعق نامعغا ظعضة بولذشنعث اهللا نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىلمعضةن دةؤ
ظةث تأؤةن ظألحعمعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تأؤةندعكع هةدعسع ناهايعتع ظئنعق بايان 

اهللا مةندعن بذرذن ظةؤةتكةن هةرقانداق بعر صةيغةمبةرنعث ظأز ظذممعتع ظعحعدعن «: قعلعص بئرعدذ
ظأز صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة ظةضعشةتتع، ظذالر . حعلعرع بار ظعدع-حعققان هةقعقع ظةضةشكى

ظاندعن كئيعن ظئغزعدعكع سأزع بعلةن ظةمةلعي هةرعكعتع ظوخشعمايدعغان، . بذيرذقعغا بويسذناتتع
كعمكع شذ يامان . بذيرذلمعغان ظعشالرنع ظعبادةت دةص قعلعدعغان يامان ظعزباسارالر صةيدا بولدع

لسا، ظذ موظمعندذر؛ كعمكع تعلع بعلةن جعهاد قعلسا، ظعز باسارالرغا قارشع قولع بعلةن جعهاد قع
بذنعمذ قعلمعغان ظادةمدة قعحعرنعث . ظذ موظمعندذر؛ كعمكع قةلبع بعلةن جعهاد قعلسا، ظذ موظمعندذر

 » .دانعسعحعلعك ظعمان بولمايدذ

ذ شىبهعسعزكع، سعلةرضة ياخشعالرمذ، يامانالرم«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دةيدذ
كعمكع يامان . كعمكع يامان ظةمعرنع يامان كأرسة، ظذنعث ظعمانع صاك ساقلعنعدذ. ظةمعر بولعدذ

ظةمعرنع ظعنكار قعلسا، ظذنعث ظعمانع ساق قالعدذ، لئكعن يامان ظةمعرضة ظةضةشكةن ؤة ظذنعث يامان 
 » .ظعشلعرعغا رازع بولغان كعشعدة ظعمان بولمايدذ
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كع تعلع بعلةن ياكع قةلبع بعلةن جاهعلعيةتنعث هأكمعضة بعرعنجع هةدعستة قولع بعلةن يا
قارشع جعهاد قعلغانالردا ظوخشعمعغان دةرعجعدعكع ظعماننعث بولعدعغانلعقع، قةلبع بعلةنمذ نارازع 

ظعككعنجع هةدعستة . بولمعغان ظادةمدة قعلحة ظعماننعث بولمايدعغانلعقع ظوتتذرعغا قويذلدع
غان ؤة ظةضةشكةن كعشعلةردة ظعمان بولمايدعغانلعقع جاهعلعيةتنعث هأكمعضة رازع بول

 . ظعسباتالندع

اهللا نعث كعتابع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعنع ظويالنغان كعشعلةرنعث هةممعسعضة 
» ظعمان«دئضةن سأز تةث سأزلةنسة، » ظعسالم«، »ظعمان«مةلذمكع، ظايةت ياكع هةدعستة 

ظةمما بذ ظعككع لةصزعنعث . اشقع ظةزاالرنعث ظةمعلعنع كأرسعتعدذت» ظعسالم«قةلعبنعث ظةمعلعنع؛ 
»  ظعسالم«نع،  » ظعسالم«سأزلةنسة » ظعمان«بعرع سأزلعنعص، يةنة بعرع سأزلةنمعضةن يةردة، 

شذثا يذقعرعقع هةدعسلةردة ظعمانع يوق دئيعلضةن . نع ظأز ظعحعضة ظالعدذ» ظعمان«سأزلةنسة 
بةزع يوقعالث باهانة . يوق بولغان بولعدذ) لمانلعقعمذمذسذ(ظادةملةرنعث ظعسالمعمذ 

دئضةن ضئصع » هةدعستة ظعمانع يوق دئيعلدع، ظعسالمع يوق دئيعلمعدع«كأرسةتكىحعلةرنعث 
 . ظألعماالرنعث ظعجماظعغا زعت كئلعدذ

بذ دذنيادا مذسذلمانلعق قعياصةتنع ساقالشنعث كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزدعن حعقرعشتعن باشقا 
حىنكع تاغذتنعث . بذ شةرت تاغذتنعث هأكمعضة ظأز رازعلعقع بعلةن ظةضةشمةسلعك. ع بارشةرت

دة، زاهعرةن مذسذلمان -هأكمعضة ظةضعشعش ظئغعزدعن حعققان كةلعمة شاهادةتنع بذزعؤعتعدذ
 . بولغعلعمذ بولمايدذ

عش بعزنعث بذنداق قعل. بعز بذ يةردة هئحكعمنعث ظىستعدعن كاصعر دةص هأكىم حعقارغعنعمز يوق
كعشعلةر تاغذتقا ظأز رازعلعقع بعلةن ظةضةشتعمذ ياكع اهللا  نعث شةرعظعتعضة . ظعشعمعز ظةمةس

ظةضعشعشكة ظعنتعلعص تذرسعمذ، ظامالسعز قئلعص، يامان كأرىص تذرذص ظةضةشتعمذ، بعزبذنع 
ن ياكع ظةمما تاغذتنعث هأكمعنع سأزع بعلة. بعز كعشعلةرنعث قةلبعنع يارالمايمعز! بعلمةيمعز

ظةمةلعي هةرعكعتع بعلةن ظئتعراص قعلعص، اهللا  نعث شةرعظعتعدعن باشقا قانذنغا ظةضعشعشكة 
حاقعرغانالرنع ياكع اهللا نعث شةرعظععتع بعلةن باشقا قانذنالرنع ظوخشاش كأرضةنلةرنع كاصعر 

 . دئيةلةيمعز
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ز هةقعقةتةن بع«... بعز صةقةت كععشعلةرضة اهللا  نعث معزانعنع تونذتذص قويماقحعمعز
صةيغةمبةرلعرعمعزنع روشةن مأجعزعلةر بعلةن ظةؤةتتذق ؤة ظذالر بعلةن بعللة، ظعنسانالر ظادالةتنع 

   ».بةرصا قعلسذن دةص، كعتابنع، معزاننع حىشىردذق

اهللا  نعث معزانعدا بذ جاهاندا اهللا  نعث هأكمع ياكع جاهعلعيةتنعث هأكمعدعن ظعبارةت 
: ل هأكىمنعثال بارلعقع، ظىحعنجع بعر خعل هأكىمنعث يوقلعقع ظوتتذرعغا قويذلدعظعككع خع

حعن ظعشعنعدعغان قةؤمنعث ) اهللا غا(ظذالر جاهعلعيةت دةؤرعنعث هأكمعنع تةلةص قعالمدذ؟ «
    »!نةزعرعدة هأكىمدة اهللا  دعنمذ ظادعل كعم بار؟

جةمظعيةتتة جاهعلعيةت . ةممعسع جاهعلعيةتنعث هأكمعدذراهللا  نازعل قعلمعغان قانذنالرنعث ه
بعرعنجع خعلع جاهلعيةتنعث . هأكىم سىرضةندة كعشعلةر اهللا  نعث معزانعدا ظعككع خعل بولعدذ

ظعككعنجع خعلع جاهعلعيةتنع ظعنكار قعلعص، يامان كأرىص، . هأكمعضة رازع بولذص كاصعر بولغانالر
بذالرنعث ظعمانع اهللا  نعث دةرضاهعدا ظعنكار قعلعش ؤة جعهاد . ظذنعثغا قارشع جعهاد قعلغانالر

مانا بذظعالهعي معزان، ظذنع هئحكعم ظأز خاهعشع بعلةن . قعلعش دةرعجعسعضة قاراص قوبول بولعدذ
 ظايال –اهللا  ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعرةر ظعشتا هأكىم حعقارغان حاغدا، ظةر «: ظأزضةرتةلمةيدذ

يةنع اهللا  ؤة اهللا  نعث صةيغةمبعرع بعرةر (ا ظعختعيارلعقع بولمايدذ مأمعنلةرنعث ظأز ظعشعد
   »).تحعلعك قعلعشعغا بولمايدذ-ظعشتاهأكىم حعقارغان ظعكةن، هئح ظادةمنعث ظذنعثغا مذخالعصة

جاهعلعيةتكة قارشع قةلعب بعلةن جعهاد قعلعش اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت 
اهللا  نعث بذ ظألحعمعنع . ضةن زامانالردا مذسذلمان بولذشنعث ظةث تأؤةن ظألحعمعدذريىرضىزىلمع

كأصلعضةن كعشعلةر ! توغرا تونذش ظىحىن قةلعب بعلةن جعهاد قعلعشنعث مةنعسعنع بعلعشعمعز كئرةك
» قةلعب بعلةن جعهاد قعلعش ياكع قةلعب بعلةن ظعنكار قعلعش«مذرجعظعلكنعث تةسعرعضة ظذحراص، 

 لعسعدة مةسع

 ظايةتنعث بعر قعسمع-36 سىرة ظةهزاب  ظايةت -50سىرة ماظعدة  ظايةتنعث بعر قعسمع  -25سىرة هةدعد    

دةص قويساق ياكع كأثلعمعزدة بذ يامان ظعش دةص تونذص » بذ توغرا ظةمةس«ظئغعزعمعزدا 
دة يامانالردعن هئح صةرقعمعز بولمعسعمذ بولعؤعرعدعغان ظوخشايدذ، قويساق، ظةمةلعي هةرعكعتععز

 . دةص قئلعؤاتعدذ
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دةص، ظةمةلنع ظعماننعث بعر تةركعؤع » ظعمان تةستعق ؤة ظعقراردعنال ظعبارةت«مذرجعظعلعك 
كأثلعدعال بعلعص تئشعغا «قعسمع بولذشتعن ظايرعؤةتكةندةك، يةنة قةلب بعلةن ظعنكار قعلعشنعمذ 

 . دةص حىشةندىردع» لعق،تعنماس

ظعمام غةزالع ضةرحة سوصع بولسعمذ، قةلعب بعلةن ظعنكار قعلعشنع توغرا حىشةندىرىص مذنداق 
لالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعدذكع، صةيغةمبةر -ظعكرةمة ظعبنع ظابباس رةزعية«: دةيدذ

حىنكع . ا تذرمعغعنسةن ناهةق ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث قئشعد‹: ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
› .ظادةم ظألتىرضةن سورذندا بار تذرذص، ظذنع توسذص قالمعغان كعشعضة اهللا  نعث لةنعتع حىشعدذ

مذسذلمان هةرقانداق يةرضة بارسا، هةق ضةص «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئضةن
 » .م قعاللمايدذهةق ضةص قعلعش ظأمىرنع قعسقارتالمايدذ، رعزعقتعن مةهرذ! قعلعشع كئرةك

   بذ هةدعسنعث هأكمعضة ظاساسةن زالعمالرنعث ظأيلعرعضة، ظذنعثدعن باشقا يامان ظعشنع 
ظأزع توسالمعغان مذنكةرنع توسالمعغانلعقعنع .توسقعلع بولمايدعغان ظورذنالرغا بئرعش جايعز ظةمةس

ذنغا بارغانالرغا اهللا  حىنكع يامان ظعش قعلعنغان ظور. باهانة قعلعص كأرضعلع بئرعش جايعز ظةمةس
 » .نعث لةنعتع حىشعدذ

يامان ظعشقا ظعمكانعيةت يار بةرضةن داظعرعدة ظةنة شذنداق ظةمةلعي هةرعكعتع بعلةن نارازع 
بولغاندعال قةلعب بعلةن جعهاد قعلغانلعق هئسابلعنعص، ظعماننعث تأؤةن دةرعجعسعنع ساقالص 

ظةمما مذرجعظعلةرحة نارازع بولذش . لع بولعدذقالغعلع بولعدذ، اهللا  نعث غةزعبعدعن قذتذلغع
 ! خذددع مذرجعظعلةرحة ظعمان ظئيتقانغا ظوخشاشال جانغا ظةسقاتمايدعغان بعظئتعبار نةرسعدذر

ظعسالم تارعخعدا كأرىلىص باقمعغ ان ب ذ يام ان خاص علعقتعن قذتذلذش نعث             :   ظعككعنجع نذقتا 
 يولع نئمة؟

ا حىشعنعلضةن دعنع ظذقذمالرنع، بولذصمذ ظعمانعي ظذقذمنع قذتذلذشنعث يولع خات: بعز كعشعلةرضة
توغرا حىشعنعش دئسةك، كأصلعضةن كعشعلةر هةيران بولذص، ظاغزعنع ظئحعصال قالعدذ، يةنة بعر 

 . مذنحعلعرع ظعنكار قعلعدذ

للعكك ة قارش ع ت ذرذص، ظعقتع سادنع        -بةزعلةرنعث قارعشعحة، كةمبةغةللعككة، نادانلعققا، كئسة    
 قعلدذرغان  دعال؛ هةمم  ة ظادةمنع  ث قعلع  دعغان خعزمعت  ع، يةي  دعغان نئن  ع بولغان  دعال؛  ت  ةرةققع
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 .  هةممة ظادةم ظوقذيالعغاندعال، ظاندعن هازعرقع خاصعلعقتعن قذتذلغعلع بولعدذ

تئخنعكعنع تةرةققع قعلدذرذص، ماددعي ؤة مةدةنعي قاالقلعقنع -بةزعلةرنعث قارعشعحة صةن
 تىضةتكةندعال؛ 

تةلةصلعك، قورقذنحاقلعق، -ث قارعشعحة، صارعخورلذق، يالغانحعلعق، قارعحعلعق، بعكاربةزعلةرنع
 قاتارلعق يامان ظةخالقالرنع تىزعضةندعال؛ ... ؤعجدانسعزلعق، صةرؤاسعزلعق، خعيانةتحعلعك

يةنة بةزعلةرنعث قارعشعحة، ظأزظارا ظأحمةنلعكنع تىضعتعص، ظومذمنعث مةنصةظعتعنع ظالدعن 
 يذص ظعتتعصاقلعشعص، بعر ياقعدعن باش، بعر يةثدعن قول حعقارغاندعال؛قاتارعغا قو

 ... يةنة بةزعلةرنعث قارعشعحة... يةنة بةزعلةرنعث قارعشعحة...  يةنة بةزعلةرنعث قارعشعحة

قذتذلذش ظىحىن . بعزنعثحة، مذشذ ظعشالرنعث هةممعنع قعلغاندعال خاصعلعقتعن قذتذلغعلع بولعدذ
 لئكعن قانداق قعلعش كئرةك؟ ! معنع قعلعش كئرةكمذشذ ظعشالرنعث هةم

. بعز بعر ظةسعردعن كأصرةك ؤاقعتتعن بذيان هةر خعل ظعسالهات يوللعرعدا مئثعص باقتذق
عستعتالرنع ظئحعص باقتذق، يول ياساص، يولالرنع -مةكتةصلةرنع، ظعنعستعتوتالرنع، ظذنعؤئر

... ع توثالتقذالر، ظعسسعتقذالر ؤة تئلئؤعزورالرماشعنعالرغا تولدذردذق، زاؤذتالرنع قذرذص، ظأيلةرن
 ! ظاندعن كئيعنحذ؟. نذرغذن ظعشالنع قعلعص باقتذق. بعلةن توشقذزذصمذ باقتذق

باشقعالر ظالدعدا تئخعمذ . كرعزسلعرعمعز تئخعمذ ظئغعرالشتع. مذشكذالتعمعز تئخعمذ كأصةيدع
شقاندةك ظولعشعص قالماستعن، بةلكع اهللا  ال بعر لوقما تاظامغا ظوال» معللةتلةر«بعزضة . خورالندذق

صعرةن بولذص كةتكةن ساياقالرمذ يوصذرذلذص -زةبذنلذقنع صىتكةن، جاهاندا تعرة-صعشانعسعضة خار
 ... ماللعرعمعزغا، ظابرويلعرعمعزغا، قانلعرعمعزغا حاث سالدع. كةلدع

عسعدعن باشالص بعز دةيمعزكع، خاتا حىشعنعلضةن ظعسالمعي حىشةنحعلةرنع ظعمان حىشةنح
هةيران بولذص ظئغزعنع ظئحعص قالغانالر . تىزعتعش بذ خاصعلعقتعن قذتذلذشنعث بعردعنبعر يولع

 ... ظعنكار قعلغانالر قعلعؤةرسذن... قئلعؤةرسذن

نالر بذضئصعمعزدعن هةيران -ظعمان دئضةن ظئغعزدعال دئيعلعدعغان قذرذق سأز دةص ظوياليدعغا
حىنكع ظذالر كةلعمة شاهادةت هةر كىنع نةححة . عزعنع ظئحعص قالعدذبولذص ؤة ظعنكار قعلعص، ظئغ
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يىز معليذن قئتعمالص دئيعلسعمذ، مذسذلمانالرنعث يةنعال خاصعلعق ظعحعدة قئلعؤةرضةنلعكعنع، بةلكع 
 . خاصعلعقنعث كىنسئرع كئثعيعؤاتقان ؤة ظئغعرلعشعؤاتقانلعقعنع كأرىؤاتعدذ

 ظعقرار قعلش بعلةنال مذسذلمان بولغعلع بولعدذ دةص كةلعمة شاهادةتنع تةستعق قعلعش ؤة
حىنكع . ظوياليدعغانالرمذ بذضئصعمعزدعن هةيران بولذص ؤة ظعنكار قعلعص، ظئغعزعنع ظئحعص قالعدذ

شذنداق تذرذص بعر مذشكعلحعلعكمذ هةل بولمايؤاتعدذ، . ظذالرنعث قارعشعحة تةستعق ؤة ظعقرار بار
 . بعر كرعزسمذ ظاخعرالشمايؤاتعدذ

دةيدعغانالرمذ » ظةقعدة دةؤةرمةي باشقا ظعشالرنع قعلعش كئرةك«ظةقعدعمعز بار، ظةقعدة، 
حىنكع بذالرنعث . بذضئصعمعزدعن هةيران بولذص ؤة ظعنكار قعلعص، ظئغعزعنع ظئحعص قالعدذ

بذندعن كئيعنمذ بعرةر . ظعمان هئح ظعش قعلعص بئرةلمةيؤاتعدذ.  ظعسالم بار-قارعشعحة،  ظعمان
 .  قعلعص بئرةلةيدعغاندةك ظةمةسظعش

يذقعرعقع ظىح خعل قاراشتعكلةرنعث هةممعسع كةلعمة شاهادةتنع هةقعقع مةزمذنعدعن ظايرعص، 
نعغا ظةمةل قعلعنمايدعغان، ظةمةلعيةتتة هئح ظئتعبارغا -ظذنع ظئغعزدعال دئيعلعدعغان، مةزمذ

 . ذربانلعرعدذرعغان قذرذق سأزضة ظايالندذرغذحع مذرجعظعلعكنعث ق-ظئلعنمايد

بعز صةقةت نةزةرعية جةهةتتة قذرذق مذنازعرة قعلعش يىزعسعدعنال مذرجعظعلعك ظعدعيعسعنع 
بعز مذسذلمانالردا مذرجعظعلعكنعث زةهةرلعك تةسعرع . تىزعتعشنع تةشةببذس قعلعؤاتقعنعمعز يوق

لعكعمعز ظىحىن ن-بارلعقعنع، مذرجعظعلعكنعث ظعسالم روهعدعن تولعمذ يئراقلعقعنع تونذص يةتكة
 .شذنداق قعلعؤاتعمعز

بىضىن كىندة مذسذلمانالرنعث : بعز هةقعقةتنع تئصعش ظىحىن ظأزعمعزضة سوظال قويذص باقايلع
 ظعلمعي، هةزارعي، ظعدعيعؤع، ظةخالقعي، ظعقتعسادعي، سعياسعي ؤة –بئشعغا كةلضةن خاصعلعقالر 

مذسذلمانالر ظعسالم دعنعنع قوبذل يةنع ! قاالقلعقالر ظعسالم دعنعدن كةلدعمذ؟... ماددعي
قعلغانلعقتعن، ظعسالم دعنعغا ظةمةل قعلغانلعقتعن، ظعسالم دعنعنع قوغدعغانلعقتعن شذنداق خاصعلعققا 

 ! قالدعمذ؟

بعز بذ سوظالغا خاهعشعمعزغا بئرعلمةي، تةرةصصازلعق قعلماي، ظعلمعي، ظةمةلعي جاؤاب تئصعش 
ظعسالمنع قوبذل قعلعص، ظذنع قوغدعغان ؤة ظةمةلعي ظعجرا : ظىحىن مذنداق سوظال قويذص باقايلع
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ياكع ظةكسعحة ! قعلغان تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر هازعرقع مذسذلمانالردةك خاصعلعققا قالغانمذ؟
 ! قذدرةت تاصقانمذ؟

ظعماننعث تةقةززالعرعنع تذنجع : نةتعجة حعقعرعش ظىحىن يةنة مذنداق سوظال قويذص باقايلع
مانالر تولذق ظعشقا ظاشذرغانمذ ياكع ظعماننع قذرذق سأزضة ظايالندذرذص قويغان ظةؤالد مذسذل

 !هازعرقع مذسذلمانالر تولذق ظعشقا ظاشذرغانمذ؟

بعز مذشذ سوظالالرنعث جاؤابعنع بعلسةكال، ظعسالم دذنياسعغا هازعر كئلعؤاتقان خاصعلعقالرنعث 
 ... يعلتعزعنع بعلةلةيمعز

. ذسذلمانالرنعث تونذشعدا صةقةت ظعمان حىشةنحعسعال بذزذلغعنع يوقدةرؤةقة كئيعنكع ظةؤالد م
هازعرقع خاصعلعق دةل شذ بذزذلذشنعث . بةلكع ظعسالمعي حىشةنحعلةرنعث هةممعسع بذزذلدع

قازا «، »ظعبادةت حىشةنحعسع«كعتابعمعزنعث كئيعنكع بةتلعرعدعكع . بذ بعر صاكعت. مةهسذلع
» هةزارةت حىشةنحعسع«، »اخعرةت حىشةنحعسعدذنيا ؤة ظ«، »ؤةقةدةر حىشةنحعسع

 . هةققعدعكع بايانالرنع ظوقذغاندعن كئيعن بذ مةسعلة تئخعمذ ظايدعثلعشعدذ

شذثالشقا . لئكعن يذقعردة قةيعت قعلغعنعمعزدةك، ظعسالمنعث ظةث حوث، ظةث بعرعنجع رذكنع ظعمان
ث تةسعرع ناهايعتع حوث ظعماننع توغرا حىشةنضةندعمذ، خاتا حىشةنضةندعمذ ظوخشاشال ظذنع

شذنعث ظىحىن بذ مةسعلعضة مةككعدعكع ظون ظىح يعل جةرياندعمذ، كئيعنكع مةدعنة . بولعدذ
 . دةؤرعدعمذ ناهايعتع ظةهمعيةت بئرعلضةن

بعز تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر اهللا  ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث تةلعماتع بويعحة ظاثقعرعغان 
 : سعمعزضة ظئلعشعمعز كئرةكظعمانعي تةقةززاالرنع قايتا ظئ

اهللا  نع صةرؤةردعضارلعقتا، ظعالهلعقتا، ظةسماظ ؤة سعصاتتا : ظعماننعث بعرعنجع تةقةززاسع
 ) تةؤهعدع ظذلذهعيةت. (يعضانة دةص ظةقعدة قعلعش-يةككة

تةؤهعدع . (بارلعق ظعبادةتنع بعرال اهللا  قا قارعتعش: ظعماننعث ظعككعنجع تةقةززاسع
 )ظذبذدعيةت

اهللا  نعث شةرعظعتع بويعحعال هاكعمعيةت يىرضىزىش، باشقا : اننعث ظىحعنجع تةقةززاسعظعم
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 ) تةؤهعدع هاكعمعيةت. (قانذنالرغا بويسذنماسلعق

. اهللا  موظمعنالرغا صةرعز قعلغان باشقا تةكلعصلةرنع ظعجرا قعلعش: ظعماننعث تأتعنجع تةقةززاسع
هعي يولنعث تةقةززاسع بويعحة ضىللةندىرىش، اهللا  جىملعدعن ظعلعم تةلةص قعلعش، يةرشارعنع ظعال

نعث دىشمةنلعرعضة قارشع جعهاد قعلشقا تةييارلعق قعلعش، دعنغا دةؤةت قعلعش، اهللا  نعث يولعدا 
 . جعهاد قعلعش

قذرظان ؤة هةدعستة تةصسعلع بايان قعلعنغان ظعمانعي ظةخالقالر : ظعماننعث بةشعنجع تةقةززاسع
 .بعلةن ظةخالقلعنعش

 ! نلعكمذ؟-بذ، ظعماننعث تةقةززالعرعنع دةلعلسعزال قارعسعغا حىشةندىرضة

ظعسالم بةش نةرسة «: دةؤةتكة ظةجعر سئثدىرعؤاتقانالرنعث بعرع ماثا مذنداق سوظال قويدع
ظىستعضة قذرذلدع، اهللا  تعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا  نعث 

ناماز ظوقذش ظىستعضة؛ زاكات بئرعش ظىستعضة؛ روزا : ق بئرعش ظىستعضةظةلحعسع دةص ضذؤاهلع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةنة »  .تذتذش ظىستعضة؛ قادعر بواللعسا هةج قعلعش ظىستعضة قذرذلدع

شذنداق دئضةن ظعدع، ظةمدع سعز مذسذلمان بولذش ظىحىن اهللا نعث شةرعظعتع بويعحة 
لذش شةرت دةؤاتعسعز، سعز نئمعضة ظاساسلعنعص، بذنع ظعماننعث هاكعمعيةت يىرضىزىشكة قايعل بو

 تةقةززاسع دةيسعز؟ 

مذسذلمان بولذش ظىحىن اهللا  نعث شةرعظعتع : مةن ظذنعثغا شذ هامان مذنداق جاؤاب بةردعم
بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىشكة قايعل بولذشنعث شةرت ظعكةنلعكع اهللا  نعث كعتابعدا ظوحذق 

ظأز ) يةنع مذناصعقالر(صةرؤةردعضارعث بعلةن قةسةمكع، ظذالر !) مذهةممةدظع («: دئيعلضةن
ظارعسعدعكع دةتاالشقا سئنع هأكىم حعقعرعشقا  تةكلعص قعلمعغعحة، ظاندعن سئنعث حعقارغان 
هأكمعثضة ظذالرنعث دعللعرعدعكع قعلحة غذم بولسعمذ يوقالمعغعحة ؤة ظذالر صىتىنلةي بويسذنمعغعحة 

   ».بولمايدذظعمان ظئيتقان 

اهللا  نعث شةرعظتعضة قايعل بولذشنعث ظعماننعث بعر تةقةززاسع ظعكةنلعكع مذنازعرة تةلةص 
بذ ظايةتنعث هأكمعضة ظاساسةن شةرعظةتنعث هأكمعضة قايعل بولماي . قعلمايدعغان ظوحذق صاكعت

قايعل بولذش ظعسالمنعث شةرعظةتنعث هأكمعضة . مذسذلمان بولغعلع بولمايدذ-تذرذص، موظمعن
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قايسع رذكنعغا تةؤة؟ نامازغا تةؤةمذ؟ زاكاتقا تةؤةمذ؟ روزعغا تةؤةمذ؟ هةجضة تةؤةمذ؟ بذ تأت 
ظذنداقتا حوقذم بعرعنجع رذكنعغا يةنع كةلعمة شاهادةتكة . رذكنعنعث هئحقايسعسغا تةؤة ظةمةس

هللا  صةرعز قعلغان تةكلعصلةرنعث شةرعظةتكة قايعل بولذش ؤة ظذنعثدعن باشقا ا! تةؤة بولذشع كئرةك
 . هةممعسع كةلعمة شاهادةتنعث تةهتعضة داخعل

حىنكع اهللا  بعر دةص . سعدذر-دةرؤةقة ظعسالمدعكع هةممة ظعش كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززا
ظعقرار قعلغانلعق، اهللا  نعث ظعضة بولذشتا، يارعتعشتا، تةدبعر بةلضعلةشتة، نازارةت قعلعشتا، رعزعق 

ة، قادعر بولذشتا، شئرعكع يوق دئضةنلعك، اهللا  نئمعضة بذيرعسا شذنع قعلعمةن يةنع اهللا  بئرعشت
ظعسالمدعكع هةممة ظعشالر شذ ظعقرار، شذ ظعبادةتنعث ظةمةلعي . قا ظعبادةت قعلعمةن دئضةنلعكتذر

 ! ظعجراسعدذر

ظالدعغا مذستةقعل اهللا  مذظةييةن بعر قانحة ظعبادةتنع بعرعنجع رذكنعدعن كأكلةص حعقعص، ظأز 
اهللا بذيرذغان باشقا تةكلعصلةر ظعسالمنعث بارلعق مةزمذنعنع . رذكنع بولذش دةرعجعسعضة كأتىردع

 . ظأزظعحعضة ظالعدعغان بعرعنجع رذكنع ظعحعدة قئلعص قالدع

 ظايةت-65 سىرة نعسا  

ظاشذ ! سا، دةص باقسذنحذ قئنعكونا ؤة يئثع مذرجعظعلةر بعزنعث بذ تةهلعلعمعزضة قايعل بولمع
! صةرعز تةكلعصلةرظعسالمنعث بعرعنجع رذكنع ظعحعضة كعرمعسة، قايسع رذكنع ظعحعضة كعرعدذ؟

هئحقانداق رذكنع ظعحعضة كعرمعسة، ظذنداقتا صةرعز قعلعنعغان تةكلعصلةر ظعسالمدعن باشقا 
 ! ظعسالمغا يات نةرسعمذ؟! نةرسعمذ؟

 ظعقرار قعلغانلعق اهللا نعث دةرضاهعدعن كةلضةن ظةمرع، شىبهعسعزكع، كةلعمة شاهادةتنع
شذ جةهةتتعن ظعالهعي تةكلعصلةرنعث هةممعسع كةلعمة . نلعكتذر-نةهعيلةرضة بوي سذنعمةن دئضة
 . شاهادةتنعث تةهتعضة داخعلدذر

 بعز بذ يةردة ظعنسانالر ظعماننعث تةقةززالعرعنع توغرا ظعجرا قعلسا، ظذنعث نةتعجعسعنعث قانداق
بولعدعغانلعقعنع، ظعماننع ظأزعنعث مةزمذنعدعن قذرذقدعؤعتعص، هئحقانداق ظةمةلعيعتع يوق قذرذق 
. سأزضة ظايالندذرذص قويسا، بذنعث نةتعجعسعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص ظأتمةكحعمعز

، ) ناهكعحعك ضذ(شذثا ظعماننعث تةقةززالعرعنعث قايسعسعنع ظعجرا قعلماسلعق ضذناهع سةغعرة 
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، قايسعسعنع ظعجرا قعلماسلعق دعندعن )حوث ضذناه(قايسعسعنع ظعجرا قعلماسعلعق ضذناهع كةبعرة 
يعضانة -لئكعن اهللا  نع يةككة. حعقعرعؤعتعدذ دئضةن مةسعلعلةر هةققعدة تةصسعلع توختالمايمعز

شئرعك دةص تونذشتعكع شئرعك ظئتعقادالرنع، بارلعق ظعبادةتنع بعرال اهللا قا قعلعشتعكع 
ظئتعقادالرنع، بعرال اهللا  نعث شةرعظتعنع هأكىمدار قعلعشتعكع شئرعك ظئتعقادالرنع قعسقعحة 

بذ ظىحنعث . بذ ظىح مةسعلة ظعسالم ظئتعقادعنعث يعلتعزع بعلةن مذناسعؤةتلعك. كأرسعتعص ظأتعمعز
مذبادا «: رمذشرعكال.  قايعسع بعرعدة شئرعك صةيدا بولذص قالسا، كعشعنع دعندعن حعقرعؤعتعدذ

 بوؤعلعرعمعز اهللا  نع قويذص هئح نةرسعضة ظعبادةت -اهللا خالعغان بولسا، بعز ؤة بعزنعث ظاتا 
هئح نةرسعنع هارام ) يةنع اهللا  نعث هأكمعسعز(قعلمعغان بوالتتذق، اهللا هارام قعلمعغان 

   ».دئدع» قعلمعغان بوالتتذق

 . عك بعلةن هاكعمعيةتتعكع شئرعك تةث دةرعجعدة قامحعالندعمانا بذ ظايةتتة ظعبادةتتعكع شئر

يةهذدعيالر بعلةن ناساراالرنعث دعنعي (ظذالر ظأزلعرعنعث هعبرعلعرعنع، راهعبلعرعنع «
ظذالر ) هالبذكع. (ؤة مةريةم ظوغلع مةسعهنع مةبذد قعلعؤالدع) باشلعقلعرعنع،ظألعمالعرعنع

هقا ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلغان ظعدع، ظذنعثدعن باشقا صةقةت بعر ظعال) صةيغةمبةرلةر ظارقعلعق(
يوقتذر، اهللا ظذالرنعث )بةرهةق(هئح مةبذد ) يةنع ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا  دعن باشقا(

    ».شئرعك كةلتىرضةنلعرعدعن صاكتذر

غرا حىشعنعص، ظةمةلعي تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر ظعماننع ظأزعنعث هةقعقع مةزمذنع بويعحة تو
بولغان » ظعنسانالر ظعحعدعن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ياخعشع ظذممةت«تذرمذشعدا ظعجرا قعلغاندا 

ظعلعملعك، هةزارةتلعك، ظةخالقلعق، قعممةت قاراشقا ظعضة ظذممةت . قذدرةت تاصقان ظعدع. ظعدع
استان بولغان مأجعزعلةر ظذالرنعث قولع بعلةن هةرقايسع ساهةلةردة تعلالردا د. بولغان ظعدع

 ...روياصقا حعققان ظعدع

كئيعنكع مذسذلمانالر ظعماننعث ظذقذمعنع ؤة باشقا ظعسالمعي ظذقذمالرنع تارايتعص، ظعسالمنع 
ظةمةلعي هةرعكعتعدة ظعجرا قعلمعؤعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأؤةندعكع هةدعستة 

بارلعق معللةتلةر بعر لوقما تاظامغا ظوالشقاندةك سعلةرضة «: ظاضاهالندذرغان ظئغعر ظةهؤالغا قالدع
» شذ كىنلةردة سانعمعزنعث ظازالص كةتكةنلعكعدعن شذنداق بوالمدذ؟«ظولعشعص كئلعدذ، 
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بةلكع شذ كىنلةردة سعلةرنعث سانعثالر كأص، بئراق : دئيعلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
لعرعثالرنع سعلةردعن قورقماس قعلعؤعتعدذ، ن-سةلدعكع كأصأككة ظوخشاص قالعسعلةر، اهللا  دىشمة

 سعلةرنعث دعلعثالرغا

 ظايةت-31 سىرة تةؤبة    ظايةتنعث بعر قعسمع-35 سىرة نةهل  

بوشاثلعق دئضةن نئمة؟ دئؤعدع، صةيغةمبةر : ساهابعلةر. بوشاثلعقنع تاشاليدذ، دئدع
   ». دذنياصةرةسلعك ؤة ظألىمنع يامان كأرىش، دئدع–بوشاثلعق دئضةن : ظةلةيهعسساالم

دشمةنلةر ظذالرنع هةرباب . هازعر مذسذلمانالر دىشمةننعث قولعدعكع ظويذنحذققا ظايلعنعص قالدع
   »دعندعن ظازدذرذش ظألتىرضةندعن ياماندذر«بعلةن هاالكةتكة سأرعمةكتة، دعندعن ظازدذرماقتا،

 ! مذسذلمانالر دىشمةنضة قانحة ظةضةشكةنسئرع شذنحة ظازماقتا

 ... مذسذلمانالر بذ خاصعلعقعتعن قذتذلذشقا يول ظعزدعمةكتة

بذنداق دئسةك، بةزع . قذتذلذش يولع ظعسالمعي ظذقذمالرنع توغرا حىشعنعشتعن باشلعنعدذ
ذلذش يولع قورساقنع قذت: كعشعلةر هةقعقةتةن ساددعلعق بعلةن ياكع ساختا ساددعلعق بعلةن

توقالشتعن، ماظارعصنع تةرةققعي قعلدذرذشتعن، زاؤذت قذرذشتعن، قوراللعنعشتعن باشلعنعشع كئرةك 
ظعدع، سعلةر ظذنعث ظورنعغا خاتا حىشعنعلضةن ظذقذمالرنع تىزعتعشنع دةسسعتعؤاتقان ظوخشايسعلةر 

 .دةيدذ

 . بعز هئحقاحان ظذنداق قعلمعدذق

م مةككعدة كعشعلةرنعث ظئتعقادعنع تىزعتعص، موظمعنالرغا ظعماننعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال
هةقعقع ظذقذمعنع حىشةندىرىؤاتقاندا، ظئتعقادعثالر تىزةلضعحة تاماق يئمةي تذرذثالر، 

ظةقلع بار كعشع هةرضعز . سئتعق قعلماي تذرذثالر، رعزعق ظعزدعمةي تذرذثالر دئضةن ظةمةس-سودا
سئتعق قعالتتع، رعزعق -تةربعيعلعنعؤاتقاندعمذ يةيتتع، ظعحةتتع، سوداساهابعلةر ! ظذنداق دئمةيدذ

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنع اهللا نعث دةرضاهعدعن نازعل . ظعزدةص هةرتةرةصكة حاصاتتع
ظذالرنعث هةممة ظعشع شذنداق تىزىلىص، . بولغان ظعمانع تةقةززاالر بعلةن تةربعيعلةص تذراتتع

 . بولغان ظعدع» عحعدعن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ياخشع ظذممةتظعنسانالر ظ«ظاخعرع 
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 ظايةتنعث بعر قعسمع-217سىرة بةقةرة     ظةهمةد، ظةبذ داؤذد رعؤايعتع 

بعز ظعسالمعي ظذقذمالرنع تىزعتعش كئرةك دئضعنعمعزدة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تذنجع قئتعم 
هةرضعزمذ نان ظعزدعمةث، قورالالنماث، زاؤذت . قعلعشمعز كئرةك دئمةكحع بولعمعزقعلغاندةك ظعش 

قذرذماث، مةكتةص ظاحماث، ظعمانعثعزنع تىزةص بولغذحة بذ ظعشالرنعث هئحقايسعسعنع قعلماي 
 ! تذرذث دئمةكحع ظةمةسمعز

ز، هئحكعم ظعسالهاتنعث ضئصع حعقسعال كعشعلعرعمعزدة مةجبذرعيةت تذيغذسع يوق دةص قاقشايمع
ظأز مةجبذرعيعتعنع ظويالص قويمايؤاتعدذ، هةر  قانداق ظادةم شةخسعي مةنصةظةتكة كةلضةندة، 

. حوث ظةمةلدارالرغذ هارام مال بعلةن تعقعلعص كئتعؤاتعدذ. هااللنع ظعلغعمايؤاتعدذ-هارام
 امالع نةدة؟ بذ ظعشالرنع تىزةشنعث ظ... ظادةتتعكع بعر خعزمةتحعمذ صارا ظالماي ظعش بعجعرمةيدذ

بذنعث بعلةن نذرغذن ظعقتعسادلعرعمعز، . باشباشتاقلعقتعن، حئحعالثغذلذقتعن قاقشاؤاتعمعز
قانذنع هوقذقلعرعمعز . قعممةتلعك ؤاقعتلعرعمعز، كةم ظذحرايدعغان صذرسةتلعرعمعز  زايا بولذؤاتعدذ

 دةصسةندة قعلعنعؤاتعدذ، بذ ظعشالرنع تىزةشنعث ظامالع نةدة؟ 

...  محعلعقتعن، خعيانةتحعلعكتعن-عمعحعلعكتعن، يالغانحعلعقتعن، قارا قويذشتعن، ظالداظعككع يىزل
 قاقشاؤاتعمعز، بذ ظعشالرنع تىزةشنعث ظامالع نةدة؟ 

مىشكىلحعلعكلعرعمعزنع ظعلمعي، ظوبئيعكتعص تةتقعق قعلعش روهعنعث يوقلعقعدعن، 
 عشالرنع تىزةشنعث ظامالع نةدة؟ قاقشاؤاتعمعز، بذ ظ... تةشكعلسعزلعكتعن، صعالنسعزلعقتعن

... كوللعكتعؤعزعملعق روهعنعث يوقالغانلعقعدعن، شةخسعيةتحعلعكنعث ظةدةص كةتكةنلعكعدعن
 قاقشاؤاتعمعز، بذنع تىزةشنعث ظامالع نةدة؟

داهعيلعرعمعزنعث خاظعنلعق قعلعص، دىشمةننعث كةتمعنعنع حئصعؤاتقانلعقعدعن، هوقذق ظىحىن 
 قاقشاؤاتعمعز، بذنع تىزةشنعث ظامالع نةدة؟ ... ع قذربان قعلعؤاتقانلعقعدعنؤةتةننعث مةنصةظعتعن

ظأزعمعزنع . يةنة ظاللعقانداق ظعشالردعن قاقشاؤاتعمعز، قاقشاشلعرعمعز بارغانحة كأصعيعؤاتعدذ
ظالداص ياكع ظالدعنعص، ظعسالهات ظئلعص بئرعؤاتعمعز دةؤاتعمعز، قذتذلذش يولع ظعزدةؤاتعمعز دةص 

 . قعلعؤاتعمعز، ظاخعرعدا ظعرعشكةن نةتعجعلعرعمعز هةرضعزمذ كعشعنع خذشال قعلمايدذضذمان 
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ظئتعقادنع ظاساس قعلماي، مةكتةص ظئحعشنع، زاؤذت قذرذشنع، قوراللعنعشنع، ظعقتعساد تئصعشنع 
ظويلعشعؤاتقانالر ظأزعنع ظةمةلعيةتحعل، ظعلمعي، توغرا ؤاستة قولالنغذحع، خعيالنعث كةينعضة 

 . ضىحع، غايعؤانعلعكنع قوغالشمعغذحع، هةقعقع قذتذلذش يولع تاصقذحع هئسابالؤاتعدذكعرمع

بعز هئحكعمضة مةكتةص ظاحماثالر، زاؤذت قذرذماثالر، صذل تاصماثالر، هةربعي كىحىثالرنع 
بذ ظعشالرنع : لئكعن ظذالرغا بار ظاؤازعمعز بعلةن مذنداق دةيمعز. دئمةيمعز... ظاشذرماثالر
رنعث ظئتعقادعنع تىزةتمةي تذرذص قعلساثالر، سعلةرنعث ظعسالهاتعثالرنعث نةتعجعسعمذ كعشعلعرعثال

 ! بعر ظةسعردعن كأصرةك ؤاقعتتعن بذيانقع ظعسالهاتنعث نةتعجعسعضة ظوخشاش بولذص حعقعدذ

 !بذ مةكتةصلةردة صةرزةنتلعرعمعزضة نئمعنع ظأضععتعؤاتعمعز؟... مةكتةص ظئحعؤاتعمعز

ات ؤاستعلعرعنع ظعشقا سئلعؤاتعمعز، بذ ظاخباراتالردا خةلقعمعزضة نئمعلةرنع زامانعؤعي ظاخبار
 ! تارقعتعؤاتعمعز؟

! زاؤذتالرنع قذرذؤاتعمعز، زاؤذت باشلعقلعرع، خعزمةتحعلعرع، ظعشحعلعرع قانداق ظعشلةؤاتعدذ؟
 ! تعدذ؟-زاؤذتنعث صايدعسع نةضة كئتعؤا

 ! نداق قعلعؤاتعدذ؟قوماندان داهيعلعرعمعز قا. قوراللعنعؤاتعمعز

غذززةنعث هاكعمع لعؤاظ ظابدذلمذنظعم هةسةنعي بعلةن بعرنةححة ظاي بعر كامعردا يئتعص قالدعم، 
ظذنعث ماشعنعسع ظذرذشتعن حعكعنضةن كئحعسع ظةتعضةندة يةهذدعيالرنعث زئمعنعغا خاتا كئرعص 

اق قعلغانلعقع هةققعدة قالغانلعقتعن ظةسعرضة حىشىص قالغان ؤاقعتتا، يةهذدعيالرنعث ظذنع سور
 : يةهذدعيالرنعث ماثا قويغان بعرعنجع سوظالع مذنداق بولدع: سأزلةص كئلعص مذنداق دئدع

 نعث ظادةملعرع هئلعمذ بارمذ؟» ظعخؤانذل مذسلعمعين«معسعر قوشذنلعرع ظعحعدة  

 ! بئرعمذ يوق، بذنع سوراص قالدعثالرغذ؟ 

نعث ظعككع » ظخعؤانذل مذسلعمعين«. يمعزيعلع بولغان بعر ظعشنع ظذنتذيالما-1956 بعز  
ظوفئتسعرع معتالدعكع ظأتىش ظئغعزعدا تذرذؤعلعص، يةهذدعيالرنعث هةربعي يىرىشعنع ظالتة ساظةت 

 . ظذ ظعككعسع قولعدعكع زةمبعرةك ظىستعدة ظألمعضعحة بعز ظأتةلمعدذق. كةينعضة سىرعؤةتتع

لئكعن . ا زةمبعرةكتعن يامانراق قورالالر بارشذنداق، يةهذدعيالر زةمبعرةكتعن قورقمايدذ، ظذالرد
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حىنكع ظعمان . ظعماندعن قورقعدذ... ظذالر زةمبعرةك تذتقان ظادةمنعث ظةقعدعسعدعن قورقعدذ
 . هةرقانداق قورالدعنمذ يامان قورالدذر

ظذالرنعث بومباردعمانحع ظايروصعالنلعرع، ... رذسالر ظافغانعستاندا قورالدعن قورققان ظةمةس
لعرع، راكعتالعرع، زةهةرلعك ضازلعرع ؤة ظذنعثدعن باشقا ؤةهشعيلةرحة قعرغعن قعلعش تانكع

ؤاستعلعرع ظالدعدا ظافغانعستان مذجاهعدلعرعنعث قولعدعكع قورالالرنعث تعلغاظالغذحعلعكع يوق 
حىنكع ظعمان ظافغانعستان مذجاهعدلعرعنع . لئكعن روسالر ظافغانالرنعث ظعمانعدعن قورقاتتع. ظعدع

 . وسالرنعث يةتتة يعللعق هذجذمعغا بةرداشلعق بةرضىزضةن ظعدعر

هةقعقةتةن . تةكرار ظئيتعمعزكع، بعز ظعمانعثالر بولسذن، قورالعثالر بولمعسذن دئمةكحع ظةمةس
: بةلكع بعز مذنداق دئمةكحع. ساددا ياكع ساختا ساددا بولذؤالغانالر شذنداق حىشنعص قاصتذ

شذنداق، صذلغا ... عث ظئتعقادع بولمعسا، جةثدة ظذتقعلع بولمايدذقورالال بولغان بعلةن جةثحعن
شذندعال بأرعلةر هازعرقعدةك مذسذلمانالرنعث ! سئتعؤالغان قورالنع ظعمانع بار ظادةملةرضة تذتقذزايلع

شذنداق بولغاحقا دىشمةنلةر ؤة ظذالرنعث شايكعلعرع هةقعقع . ؤةتعنعضةبعخعرامان حاث سااللمايدذ
. حىنكع ظذالر دعنعمعزنعث ماهعيعتعنع ظوبدان بعلعدذ. كعشعلةرنع ظةسكةرلعككة ظالمايدذظعمانع بار 

قةلعبلةرضة اهللا  نعث دةرضاهعدعن نازعل بولغان هةقعقع ظعمان قايتعص كةلضةندة نئمة ظعشالرنعث 
 : يىز بئرعدعغانلعقعنعمذ ظذالر ظوبدان بعلعدذ

ظأز ) يةنع صةيغةمبةرنع(ظذنع ) ن ناساراالريةنع يةهذدعيالر بعلة(بعز كعتاب بةرضةنلةر «
   ».ظوغذللعرعنع تونذغاندةك تونذيدذ

ظئتعقادنعث ضئصعنع قعلعؤةرمةي، ظةمةلعيةتكة : مذنداق دةيدذ» ظعلمعيلةر«، »ظةمةلعيةتحعللةر«
االق، قاراثالر، نةححة معليذن ظادةمنعث قورسعقع ظاح، ظعسالم دذنياسعنعث ظاهالعسع كأص، ق

بذ قئيعنحعلعقالرغا ظةمةلعي هةل . بايلعق مةنبةلعرع ظاز، ظعقتعسادع قئيعن ظةهؤالدا تذرذؤاتعدذ
 ! قعلش حارعسع تاصايلع

قانداق نةتعجعضة ... ظعزدةثالر، بعر ظةسعردعن كأصرةك ؤاقعتتعن بذيان ظعزدةؤاتعسعلةر: بعز دةيمعز
: بعز دةيمعزكع. ؤعيلعكنع قوغالشقذحع دةيسعلةرظعرعشتعثالر؟ بعزنع خعيالصةرةس، ظعدئظالست، غايع

مذسذلمانالرنعث زئمعنعدا نئفعت، كان بايلعقلعرع، يئزا ظعضعلعك مةهسذالتلعرع، سذ مةنبةلعرع 
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ناهايعتع مول، تئررعتورعيعسع ناهايعتع كةث، لئكعن بذ زئمعننعث خةلقع ظةث كةمبةغةل، 
 ! بذ نئمة ظىحىن؟... لحعلعكلعرع ظةث كأص-مىشكى

 مذسذلمانالر هةقعقع مذسذلمان بولغان، ظعماننعث تةقةززالعرعنع 

 ظايةتنعث بعر قعسمع-146 سىرة بةقةرة  

ظةمةلعي هةرعكعتع بعلةن ظعشقا ظاشذرغان، جىملعدعن زئمعننع ظعالهعي يولنعث تةقةززاسع بويعحة 
! رلعغان زامانالردا كةمبةغةلمعدع؟ضىللةندىرضةن، ظعلعم ظأضةنضةن، دىشمةنضة قارشع كىح تةييا

 !  صىتىن دذنيا معقياعسدا ظةث باي، ظةث تةرةققع قعلغان، ظةث قذدرةت تاصقان ظةمةسمعدع؟

مذسذلمانالر ظاؤؤال ظةقعدعدة، ظاندعن ظعلمعي، ظعقتعسادعي، هةربعي، سعياسعي، صعكرعي ؤة 
ع ظذالرنع يئثعؤالدع، ظذالرنعث عدع، خرعستعظان ياؤروصاس-جةهةتلةردة قاالقلعشعؤ... ظةخالقعي

تاالث قعلدع، ظذالرنع قذل قعلدع، -بارلعق ياخشع نةرسعلعرعنع بذالث. زئمعنعنع بئسعؤالدع
شذنداق قعلعص ياؤروصا بارغانحة سةمرعدع، مذسذلمانالر بارغانحة . تةرعنع شورعدع-خورلعدع، قان

 . الندعظاخعرع بئرعص هازعرقعدةك قذرذق ظعسكعلعتقا ظاي. ظورذقلعدع

مذسذلمانالر بذ خاصعلعقالردعن قذتذلعمعز دةص، ظعالهعي يولغا قايتعشنع تاشالص، بعردةم 
... سوتسعيالعزمنع، بعردةم ساناظةتلعشعشنع، بعردةم حوث دألةتلةردعن قةرعز ظئلعشنع ظعزدعدع

لعدع، معللعي دارامةت تأؤةن. هةرقئتعملعق ظعزدعنعشتة مىشكىلحعلعكلةر تئخعمذ مذرةككةصلةشتع
 . ظةخالق تئخعمذ بذزذلدع. حعلعق ظئغعرالشتع-ظاحار. ظعشلةصحعقرعش حعكعندع. قةرز ظئغعرلعدع

كئلعثالر، زئمعنعثالرنع، بايلعق مةنبةلعرعثالرنع قايتذرذؤعلعثالر، : بعز كعشعلةرضة هةرضعزمذ
عؤعتعثالر، شذ  تةرعثالرنع شورعغان قاراقحعالرنع قوغل-تالعغان، قان-سعلةرنع قذل قعلغان، بذالص

حىنكع . بذنداق قعلعشقذ خاتا ظةمةس. ظارقعلعقال  قايتا قذدرةت تاصااليسعلةر، دئمةيمعز
مذسذلمانالر ظأز زئمعنعنع، بايلعق مةنبةلعرعنع قايتذرذؤالماي تذرذص، دىشمةنلةرنعث ظعقتعسادعي 

ق قعلعش ظىحىن لئكعن بذندا. نوصوزعنع حةكلعمةي تذرذص، هةرضعزمذ قايتا قذدرةت تاصالمايدذ
ظاح قورساق بعلةن نةححة . نةححة ظةؤالد كىح ظذالص، ظذزذن مةزضعل جعهاد قعلعشقا توغرا كئلعدذ

 ! ظةؤالد ظةمةس بعر كىنمذ جةث قعلغعلع بولمايدذ

ساناظةتلعشعشتعن توختاثالر، ظئغعر قةرعزلةرنع : غا»رئظالعزمحعالر«ضة، »ظةمةلعيةتحعلةر«بعز 
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: لئكعن ظذالرغا مذنداق دةيمعز. نبةلعرعنع ظعزدةشتعن توختاثالر دئمةيمعزتألةش ظىحىن بايلعق مة
كعشعلةرنعث ظئتعقادعدعكع خاتا حىشةنحعلةرنع تىزةتمةي تذرذص، ظذالرنع توغرا حىشةنحة بويعحة 

سئؤةتعنعث . تلعشعمةن دئيعش سئؤةتكة سذ ظذسقاندةك بعر ظعش-تةربعيعلعمةي تذرذص، ساناظة
 . رضةن بعلةن ظاستعدعن حعقعص كئتعؤعرعدذظىستعدعن سذ قذيعؤة

بذنعثغا . تلعشعشكة تعرعشعشتذر-ساناظةتلعشعش نوقذل ماشعنعلعشعشال ظةمةس، بةلكع هةزارة
 . ظذالرمذ قايعل

زئمعننع ظعالهعي يولنعث تةقةززاسع بويعحة ضىللةندىرىش ظعماننعث كأص خعل تةقةززالعرعنعث 
عش ظئلعص بارغاندا ظعشحعالر سوتسعيالعزمدعكعدةك باشلعققا ظعالهعي يول بويعحة ساناظةتلعش. بعرع

خذشامةت قعلعش، حعقعمحعلعق قعلعش، صايالقحعلعق قعلعش بعلةن بولذص كئتعص، ؤاقعتنع 
زاؤذت باشلعقلعرع هارام صايدعغا ظعرعشعش ظىحىن زاؤذت . ظوغرعاليدعغان ظعشنع قعلمايدذ

. ظةمةلدارالر ظوغرعالر بعلةن بعرلعشعؤالمايدذ. ساتمايدذمةهسذالتلعرعنع قاراثغذ بازاردا ظوغرعلعقحة 
صةقةت شذنداق بولغاندعال ساناظةتلعشعش ظأزعنعث يوقسذللذقنع تىضعتعش، كئرعمنع ظاشذرذش، 
معللعي ظعشلةصحعقعرعش قعممعتعنع يذقعرع كأتىرىش، قذدرةت تئصعش ؤاستعلعرعنع بئيعتعشتعكع 

 . زانعخورلذق، تىضعضةندعال شذملذق تىضةص، بةرعكةت ياغعدذجا. رولعنع تولذق جارعي قعلدذرااليدذ

ثغذلذقتعن، - يذقعردا ظئيتعص ظأتكعنعمعزدةك، ظعسالهاتحعالر باشباشتاقلعقتعن، حئحعال
 !ظةمةلعيةتحعل بولمعغانلعقتعن، ظعلمعيسعزلعكتعن قاقشاؤاتعدذ

 نئمعشقا شذنداق بولعدذ؟

 ! ةيعبلةرنع تىزةشكة ظذرذنذص باقمعدعمذ؟بذ ظعسالهاتحعالر بعر ظةسعردعن بذيان بذ ظ

 ! ظذالر نئمعشقا مةغلذب بولدع؟

ناملعق كعتابتا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك، اهللا  نعث » مذسذلمانالرنعث هازعرقع ظةهؤالع«بعز 
تةقدعرع بعلةن ظعسالم تارقالغان رايونالرنعث كأصعنحعسع ظععسسسق بةلؤاغ ؤة مأتعدعل ظعسسعق 

بذنداق مذهعتتا حوث بولغان ظادةملةر خاراكتئر جةهةتتعن باشباشتاق، . الشقانبةلؤاغقا جاي
تىزىمنع ياقتذرمايدعغان، بذرنعنعث ظذحعنعال كأرعدعغان، صعالنسعز، ظعستعخعيكعلعق خذسذسعيةتكة 

ظعنسانالر ظعحعدعن «ظعسالم ظذالرنع ظةنة شذنداق مذهعتتعن سىزىؤعلعص، ظذالردعن . ظعضة كئلعدذ
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 . نع قذرذص حعقتع» غا حعقرعلغان ظةث ياخشع ظذممةتظوتتذرع

 . ظذ كعتابتا دئضةنلعرعمنع بذ يةردة تةكرارلعغذم يوق

مذسذلمانالر دعندعن قعلعصلعشعشنع، ظعنتعزامحانلعقنع، ظعرادعلعك بولذشنع، ظةمةلعيةتحعللعكنع، 
ماننعث كأص خعل بذ ظع... ظوبيئكتعؤعزملعقنع ظأضعنعص، مذهعتنعث تةسعرعنع تازعلعغان ظعدع

بعر ؤاقعتالرغا كئلعص، ظعمان ظأزعنعث . تةقةززالعرعغا ظةمةل قعلغانلعقنعث نةتعجعسع ظعدع
مةزمذنعدعن قذرذقدعلعص، تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال مذسذلمان بولعسعز دئضةن ضةص صةيدا بولذص، 

يةنة ظعسالمنعث تةسعرع سذسلعشعؤعدع، مذهعتنعث تةسعرع ظةسلعضة يئنعص، كعشعلةر 
 ... باشباشتاقالشتع، حئحعلدع، ظعرادعسعزلةشتع، ظعستعخعيكعالشتع

لئكعن مذهعتنعث تةسعرعنع . ظذالرنعث قاقشعغعنعمذ توغرا.  ظعسالهاتحعالر بذنعثدعن قاقشاؤاتعدذ
تازعاليدعغان هةقعقع ظعمان بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا مذهعتنعث تةسعرعنع قانداق ظعساله قعلغعلع 

نالرنع مذهعتنعث -نعثغا اهللا نعث دةرضاهعدعن نازعل قعلعنعص، تذنجع ظةؤالد مذسذلمابذ! بولعدذ؟
 !تةسعرعدعن قذتقذزغان هةقعقع ظعمانغا قايتعشتعن باشقا حارعمذ بارمذ؟

دئضعنعمعزدة ... بعز كعشعلةرضة قذتذلذش يولع ظعسالمعي حىشةنحعلةرنع تىزعتعشتعن باشلعنعدذ
 . نلعقعمعزنع ظئنعق بعلعمعز-بعز ظأزعمعزنعث نئمة دةؤاتقا

بعز كأصلعضةن ظعسالهاتحعالرنع ظىمعتسعزلةندىرضعدةك سعياسعي، ظعقتعسادعي، ظعجتعماظعي، 
لئكعن بعز كعشعلةرنع . نعث بارلعقعنع ظوبدان بعلعمعز-صعكرعي، ظةخالقعي مىشكىلحعلعكلعرعمعز

تحعلعقنعث تذنجع -عسالهاهةقعقع ظعسالمغا قايتذرذشنع نةزةردعن ساقعت قعلغان هةرقانداق ظ
 . بعر ظةسعرلعك تةجرعبة ظعسصات بولذشقا يئتةرلعك. قةدةمدعال مةغلذب بولعدعغانلعقعنعمذ بعلعمعز

بةزعلةر غةرب كاصعتالعزمع بويعحة ياكع كوممونعزمع بويعحة ظعسالهات ظئلعص بئرعش تةمةسعدة 
 سوتسعيالعزمنعث قولعدعمذ كىح بار، كاصتالعزمنعث قولعدعمذ،: ظذالر مذنداق ظوياليدذ. بولذؤاتعدذ

بذ تةمةخذرالر ... قذؤؤةتكة ظعرعشةلةيمعز-بعز شذالر ماثغان يولغا ماثساق، ظذالر ظعرعشكةن كىح
اهللا  نعث نذرعنع كأرمةيدعغان دعلع كور ظادةملةر بولغاحقا، ظعنسانالر هاياتعدا جارع بولذؤاتقان 

 . ظعالهعي قانذنعيةتلةرنع ظذقمايدذ

ياؤروصادا بولذؤاتقان ظعشالر اهللا نعث تأؤةندعكع ظعككع خعل قانذنعيعتعنعث ظعشقا دعنسعز 
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 : ظاشقانلعقعدذر

صاراؤانلعقنعث ) سعناش ظىحىن(ظذالر ظأزلعرعضة قعلعنغان نةسعهةتنع ظذنتذغان حاغدا، ظذالرغا «
   »...هةممة ظعشعكلعرعنع ظئحعؤةتتذق

دذنيانعث (زعننعتعنع-هاياتعي دذنيانع ؤة ظذنعث زعبذ) بعلةن صةقةتقعلغان ياخشع ظةمةللعرع («
 كأزلةيدعغان كعشعلةرضة)نئمةتلعرعنع

 ظايةتنعث بعر قعسمع    -44 سىرة ظةنظام  

ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث ظةجرعنع بذ دذنيادعال تولذق بئرعمعز، دذنيادا ظذالرنعث ظةجرعدعن هئح 
   ».ةيدذيتعلم-نةرسة كئمة

ياؤروصا اهللا نعث نةسعهةتلعرعنع ظذنتذص، كاصعر بولذص، صىتىن ؤذجذدع بعلةن هاياتع دذنيانعث 
اهللا  ظأزعنعث يذقعرعقع ظعككع قانذنعيعتع بويعحة ظذالرنع ظعزدعضعنعضة . نئظمةتلعرعنع قوغالشتع

 . ظعرعشتىردع

اهللا  نعث تأؤةندعكع » تحعالر-ظعسالها«ؤالغان كاللعسعغا ياؤروصالعقالرنعث مئثعسعنع كأحىرى
 : ظعككع خعل قانذنعيعتعنع هةم بعلمةيدذ

بعرعنجع خعل قانذنعيةت شذكع، اهللا مذسذلمانالرنع كاصعرالرنع قذدرةت تاصقذزغان يول بعلةن 
. مذسذلمانالر صةقةت اهللا  نعث يولعدا راؤرذس ماثغاندعال قذدرةت تاصااليدذ. قذدرةت تاصقذزمايدذ

اهللا  نعث يولعدعن يئراقالص كةتكةن بولسا، تاكع شذ يولغا قايتعص كةلمعضعحة قذدرةت 
اهللا  ظعحعثالردعكع ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةرضة، «: تاصالمايدذ

ظذالردعن بذرذن ظأتكةنلةرنع زئمعندا هأكىمران قعلغاندةك ظذالرنعمذ حوقذم هأكىمران قعلعشنع، 
ر ظىحىن تاللعغان دعننع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظذال

ظامانلعققا ظايالندذرذص بئرعشنع ؤةدة قعلدع، ظذالرماثاظعبادةت قعلعدذ،ماثا هئحنةرسعنع شعرعك 
    ».كةلتىرمةيدذ

اهللا  ظذالرغا . ؤاقعتلعق ظعشظعككعنجع خعل قانذنعيةت شذكع، كاصعرالرنعث قذدرةت تئصعشع 
كاصعرالرنع ؤةيران قعلعش قانذنعيعتع بةلضعلةص بةرضةن ؤاقعت تىضعضةن هامان اهللا  نعث 
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) سعناش ظىحىن(ظذالر ظأزلعرعضة قعلعنغان نةسعهةتنع ظذنتذغان حاغدا، ظذالرغا «: يىرضىزىلعدذ
رعضة بئرعلضةن نئمةتلةردعن صاراؤانلعقنعث هةممة ظعشعكلعرعنع ظئحعؤةتتذق، ظذالر تاكع ظأزلع

زذلذم قعلغان . ، ظذالر هةسرةتتة قالدع)ظذالرنع ظذشتذمتذت جازالعدذق(خذرام تذرغاندا -خذشال
 -قةؤ

 ظايةت -55سىرة نذر  ظايةت  -15سىرة هذد 

سانا -مدذجعمع هة). يةنع ظذالر صىتىنلةي هاالك قعلعندع(منعث يعلتعزع قذرذتذلدع 
ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع ) صةيغةمبةرلعرعضة ياردةم بئرعص كذففارالرنع هاالك قعلغانلعقع ظىحىن(

   »!اهللا غا خاستذر

 ؤاتعدذ-غةربلعكلةر ظأز هةزارعتعنعث يعمعرعلعشكة باشلعغانلعقعنع بايقا

عث ظذالرنع هاالك قعلعش ؤة اهللا  ن(ظذالر صةقةت ظعلضعرعكع ظىممةتلةرضة قوللعنعلغان «
يولعدا ) مةخلذقاتالر ظىستعدة قولالنغان(يولعنعال كىتعدذ، اهللا  نعث ) جازاالشتعن ظعبارةت

يةنع (هةرضعزمذ هئحقانداق ظأزضعرعشنع كأرمةيسةن، اهللا   يولعدا هةرضعز يأتكعلعشنعمذ 
) ة يأتكعلعشعنعظازابنعث ظازابقا تئضعشلعك بولغانالر ظىستعدعن باشقعالرنعث ظىستعض

    ».كأرمةيسةن

ياؤروصا كاصعرلعرع كاصعر بولغاحقا تأؤةندعكع حوث هةقعقةتنع حىشعنةلمةيدذ، ظةمما مةن 
 : حىشةنمعسة، مذسذلمان بواللمايدذ! مذسذلمان دئضةن ظادةم حىشعنشع كئرةك

. هاالؤعتعدذر-تسعز هوزذر-ياؤروصالعقالرنعث مةنصةظةتلعنعؤاتقعنع دذنيانعث حةكلعك، بةرعكة
) قعلغان ياخشع ظةمةللعرع بعلةن صةقةت(«: ظذالرغا ظاخعرةتتة دوزاختعن باشقا هئحنعمة يوق

كأزلةيدعغان كعشعلةرضة ) يةنع دذنيانعث نئمةتلعرعنع(زعننعتعنع -هاياتعي دذنيانع ؤة ظذنعث زعبذ
 دذنيادا ظذالرنعث ظةجرعدعن هئح ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث ظةجرعنع بذ دذنيادعال تولذق بئرعمعز،

بذنداق كعشعلةرضة ظاخعرةتتة دوزاختعن باشقا نةرسة يوقتذر، ظذالرنعث . نةرسة كئمةيتعلمةيدذ
    ».ظةمةللعرع هئسابقا ظئلعنمايدذ) ياخشع(قعلغان ظعشلعرع يوققا  حعقعرعلعدذ، قعلغان 

 بةهرعمةن بولعدذ ) عدعنهاياتع دذنيادا ظذنعث لةززةتلعر(كاصعرالر «
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 ظايةتلةر   -16-15سىرةهذد  ظايةتنعث بعر قعسمع-43سىرة فاتعر   ظايةتلةر-45-44سىرة ظةنظام  

   ».ظذالرنعث جايع دوزاخ بولعدذ)ظاخعرةتتة(ظعحعدذ، -ؤة حاهارصايالردةك يةص

اهللا  . هاالؤةتلعرعنعال كأزلعمةيدذ-مانالر كاصعرالردةك هاياتعي دذنيانعث هوزذرظةمما مذسذل
مذسذلمانالرغا قذدرةت تاصقذزذشنع، خاتعرجةم قعلعشنع، خةلعصة قعلعشنع، هاياتعغا كاصعرالرغا 

اهللا  يةنة موظمعنالرغا صةقةت اهللا  نع ياد ظئتعشتعنال . بةرمعضةن بةرعكةتنع بئرعشنع ؤةدة قعلدع
ظذنعث ... اسعل بولعدعغان، كاصعرالر ظعرعشةلمةيدعغان كأثىل ظارامع بئرعشنع ؤةدة قعلدعه

: ظىستعضة اهللا  ظذالرغا ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةت بئرعشنع ؤةدة قعلدع
ساقالنغان بولسا ظعدع، ) كذفرعدعن، ضذناهالردعن(شةهةرلةرنعث ظاهالعسع ظعمان ظئيتقان ؤة «

    ». زئمعننعث بةرعكةتلعرعضة مذيةسسةرقعالتتذق-تتة، ظذالرنع ظاسمانظةلؤة

ظعمان ظئيتقانالرنعث دعللعرع اهللا  نع ياد ظئتعش بعلةن ظارام تاصعدذ، بعلعثالركع، دعلالر اهللا «
    ».نع يادظئتعش بعلةن ظارام تاصعدذ

يالالرغا ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرنع اهللا  مأمعن ظةرلةر ؤة مأمعن ظا«
ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، هةمعشة تذرعدعغان جةننةتلةردة ضىزةل جايالرنع . ؤةدة قعلدع
) جةننةت نئمةتلعرعنعث هةممعسعدعن(اهللا  نعث رازعلعقع ) ظذالر ظئرعشعدعغان. (ؤةدة قعلدع

   ».كاتتعدذر، بذ حوث بةختتذر

 ! جةننةتنع دوزاخقا تئضعشعص تذرذصمذ ظأزعنع مذسذلمان دةص دةؤا قعلعدعغانالر بارغذ، بعزدة

ظعسالمعي حىشةنحعلةرنع ظعمانعي حىشةنحعدعن باشالص تىزةتكةندعال هازعرقع خاصعلعقتعن 
كةن هامان بعز بذ يةردة خاتا حىشعنعلضةن ظعسالمعي حىشةنحعلةرنع تىزةت. قذتذلغعلع بولعدذ

 هةممة

سىرة  ظايةت  -28 سىرة رةظعد  ظايةتنعث بعر قعسمع-96سىرة ظةظراف   ظايةتنعث بعر قعسمع-12 سىرة مذهةممةد   

 ظايةت-72تةؤبة 

ذص كئتعدذ، دئمةكحع يذمغذحة هةل بول-مىشكىلحعلعكلعرعمعز سئهرعي ظذسذلدا كأزنع ظئحعص
بعزخذددع ظافغانسعتان مذسذلمانلعرع ظذحرعغاندةك صىتىن دذنيا كاصعرلعرعنعث . ظةمةسمعز

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 116 

ظذنعث ظىستعضة مىشكىلحعلعكلعرعمعزنع هةل قعلعش ظىحىن اهللا . غالجعرالرحة هذجذمعغا ظذحرايمعز
 ظعقتعسادعي، ظعلمعي، نعث شةرعظعتع ؤة يولعدعن حارة ظعزدةص، ظوبئكتعص قئيعنحعلعقالرنع يئثعص،

قاالقلعقعنع تىضعتعش ظىحىن تاالي جاصاالرنع ... هةزارعي، هةربعي، صعكرعي، سعياسعي ؤة تئخنعكا
 . تارتعشعمعزغا توغرا كئلعدذ

هةرهالدا ظأزعمعزنعث كىحعضة تايانمعساق بولمعغاندعكعن، ظعسالمنعث : بةزعلةر دئيعشع مذمكعن
دةص جئنعمعزنع ظذصراتقعحة، صىتىن دذنيانع ظأزعمعزضة يولعدعن هةل قعلش حارعسع تاصعمةن 

دىشمةن قعلعؤعلعص ظذنعثغا تاقابعل تذرعمةن دةص قعينالغعحة، ياؤروصاغا ظةضعشعصال ماثساق 
 !   بولمامدذ؟

بذ . بذ سوظالغا ياؤروصاغا ظةضعشعص ماثغان بعر ظةسعرلعك تةجرعبعمعز ناهايعتع ياخشع جاؤاب
لحعلعكعمعز هةل بولمعغاننعث ظىستعضة تئخعمذ -سع مىشكىبعر ظةسعردة بعزنعث ظاسا

... عمعز-خار زةبذنلعقلعرعمعز، ضاثضعراشلعرعمعز، يعتتىرضةنلعر. مذرةككةصلةشتع ؤة ظأتكىرلةشتع
ظىستعلةص زةهةر ظعحعؤةرسةك، هةر قئتعم زةهةر ظعحكعنعمعزدة -بعز يةنة ظىستع. تئخعمذ كأصةيدع

 !ئسةك، هاماقةتلعك قعلغان بولمايمعزمذكئسعلعم ساقعيعشقا ظاز قالدع د

لئكعن ظذ، . يول... خةتعرع توال... توغرا، ظعسالمنعث يولع بةكمذ مذشةققةتلعك، قئيعن
 . بذ يول روهع قذلالرنعث يولعغا ظوخشعمايدذ... هأرتةبعظةتلعكلةرنعث ماثعدعغان يولع

بذس قعلغان ظعمانغا بعز تةشةببذس قعلعؤاتقان ظعمان كونا ؤة يئثع مذرجعظعلةر تةشةب
 !ظوخشعمايدذ

بذ . دعنال ظعبارةت» تةستعق ؤة ظعقرار«كونا ؤة يئثع مذرجعظعلةر تةشةببذس قعلعؤاتقان ظعمان 
ظعمان كعشعلةرنعث ناحار ظةهؤالعنع قعلحة ظأزضةرتمةيال قالماستعن، بةلكع يةنة زعيالعي ياشالرنع 

نع تةث ظعشقا ظاشذرعدعغان بعردعنبعر يولدعن ظعسالمدعن توسعدذ، دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ياخشعلعقع
هازعر مةؤجذد بولذؤاتقان : حىنكع بعز غةربكة مةصتذن بولغان شذ ياشالرغا. يئراقالشتذرذؤعتدذ

دئسةك، ظذالرنعث مذشكىلحعلعكنع ... جةمظعيةتلةر ظعسالمعي جةمظعيةت، ظاشذ كأصىكلةر مذسذلمان
كىتكعلع بولعدذ؟ ظأزعنعث يولعنع تئصعص، غةربكة هةل قعلعشتا ظعسالمغا يىزلعنعشعنع قانداق 

 ! ظعغعشنع تىضعتعشنع قانداق تةمة قعلغعلع بولعدذ؟
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بعز تةشةببذس قعلعؤاتقان ظعمان اهللا  ظأزعنعث كعتابعدا نازعل قعلغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
 يوقكع بذ ظعمان شةك.  سالعهالر ظةمةلعي ظعجرا قعلغان ظعماندذر-ساهابعلةرضة ظأضةتكةن، سةلةص

يعضانة دةص تونذشنع؛ ظعمانعي ظةخالقالر -ظذلذهعيةتتة ، ظعبادةتتة، هاكعمعيةتتة اهللا  نع يةككة
بعلةن ظةخالقلعنعشنع؛ ظعلعم تةلةص قعلعش، زئمعننع ظعالهعي يولنعث تةقةززاسع بويعحة 

ا جعهاد قعلعش ضىللةندىرىش، دىشمةنضة قارشع جعهاد قعلعشقا تةييارلعق قعلعش، اهللا  يولعد
 . قاتارلعق ظعالهعي تةكلعصلةرنع ظورذنالشنع تةلةص قعلعدذ

ظعمان مذرجععظلعك صعكرعنعث ظاسارعتعدعن، بولذصمذ ظعماننع هةممة تةقةززالعرعدعن قذرذقدعؤةتكةن 
 هازعرقع مذرجعظعلةرنعث  ظاسارعتعدعن قذتذلغاندا؛ 

، ظأز هاياتعنع اهللا  نعث شةرعظعتع ؤة يولع ظعمانعم بار دئضةنلةر بعرال اهللا  قا ظعبادةت قعلعص
ظعماننعث تةقةززالعرعنع ظعجرا ... بويعحة بةرصا قعلعص، اهللا  يولعدا هةقعقع جعهاد قعلعص

زةبذنلذقتعن، -خار. صةقةت شذ حاغدعال ظذالرنعث هاياتعدا ظأزضعرعش بولعدذ... قعلغاندا
اهللا  ظذالرنع ظأز ؤةدعسع . قتعن قذتذلعدذضاثضعراشتعن، كةمبةغةللعكتعن، كئسةللعكتعن، نادانلع

سئهرعي ظذسذل بعلةن ظةمةس، بةلكع تعرعشحانلعق ... بويعحة يةنة بعر قئتعم قذدرةت تاصقذزعدذ
لئكعن بذ بةدةل ضاثضعراشتا ... تةر بعلةن، كأز ياشالر بعلةن، بةدةل تألةش بعلةن-بعلةن، قان

 ظئحعدة ظاققان تةردةك ظاححعق ظةمةس، زةبذنلذق-تألةنضةن بةدةلدةك ظئغعر ظةمةس، خار
خورلذق ظعحعدة تأكىلضةن قانالردةك كأص  ظةمةس، يوقعتعش ظعحعدة هةسرةت بعلةن تأكىلضةن 

بذ بةدةللةر اهللا  يولعدا تألعنعدذ، شذثا اهللا  ظذنعثغا بذ دذنيادعمذ ... ياشالردةك دةرتلعك ظةمةس
 . رازعلعقع بعلةن مذكاصات بئرعدذبةرعكةت بئرعدذ، ظاخعرةتتة جةننةت بعلةن، ظأز 
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  ظعبادةت حىشةنحعسع                        

 . كئيعنكع دةؤردعكع مذسذلمانالر خاتا حىشىنىؤالغان يةنة بعر حىشةنحة ظعبادةت حىشةنحعسعدذر

ؤردعكع كئيعنكع دة. تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر ظعبادةتنع ناهايعتعع كةث مةنعدة حىشعنةتتع
ظعبادةت حىشةنحعسعدعكع بذ صةرق . مذسذلمانالرظعبادةتنع ناهايعتع تار داظعرعدة حىشةندع

ظعسالمعي ظذممةتنع يذقعرع حوققعدعن تأؤةنلعتعص، هازعرقع قارا صاتقاققا صاتذرذص قويدع، ظعسالمعي 
رعلعرعضة يةم ظذممةتنع ظعنسانالرغا يعتةكحع ؤة يول باشحع بولذشتعن هةممة معللةتلةرنعث حعلبأ

بذنع حىشةنضةندعال ظاندعن مذسذلمانالرنعث . بولعدعغان كأصىكحة هالةتكة كةلتىرىص قويدع
هازعرقعدةك كرعزسقا صئتعص قئلعشعنعث سعرعنع حىشةنضعلع بولعدذ، هةم كأصىكحة بولذش 

ت ظعنسانالر ظعحعدعن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ظةث ياخشع ظذممة«هالعتعدعن قذتذلذص، قايتعدعن 
بةل باغلعغان، ظويغانغان مذسذلمانالرنعث قانداق يولدا مئثعش كئرةكلعكعنع بعلعؤالغعلع » بولذشقا
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 . بولعدذ

     ».جعنالرنع، ظعنسانالرنع صةقةت ماثا ظعبادةت قعلعش ظىحىنال ياراتتعم«

يعنعث ظعبادةت قعلعش تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر بذ ظايةتتعن ظعنساننعث ؤذجذدقا كئلعشعدعكع غا
نع ظذالر ناهايعتع حوثقذر، ظعنسانعي هاياتنعث » ظعبادةت«بذ ظايةتتعكع . ظعكةنلعكعنع حىشةندع

قذرظان ظذالرنعث تعلعدا . هةممة تةرةصلعرعنع ظأز ظعحعضة ظالغذحع كةث مةنعدة دةص حىشةندع
ع، باالغةت سعرلعرعنعث نازعل بولغاحقا، ظذالر قذرظان تعلعنعث يذشذرذن مةنعلعرعنع حىشعنةتت

 ظذالر بذ ظايةتتعن ظعنساننعث مةؤجذد بولذش غايعسع.تئضعضةيئتةتتع

 ظايةت-56  سىرة زارعيات  

ظذنعثدعن باشقا هئحقانداق نةرسة . صةقةت بعرال، ظذ  بولسعمذ، اهللا  قا ظعبادةت قعلعش
 . ىشةندعظعنسانعي مةؤجذدلذقنعث غايعسع ظةمةس، دئضةن مةنعنع ح

شذنعث بعلةن ظذالر بةندعنعث اهللا  . ساهابعلةر اهللا  نعث ظةزعمعتعنع هةقعقع هئس قعالتتع
ظالدعدا كامالع ظعخالس بعلةن تذرذص بارلعق ظعبادةتنع بعرال اهللا  قا قارعتعشع كئرةكلعكعنعمذ 

 . بعلةتتع

ت دةص تونذؤاتقان بعر شذثا ظذالرنعث تونذشعدا ظعبادةت صةقةت هازعر بعز خاتا هالدا ظعبادة
 . قانحة صاظالعيةت بعلةنال حةكلةنمةيتتع

بعز هازعر ظعبادةت دةص تونذؤاتقان بعر قانحة صاظالعيةت اهللا  ظعنساندعن تةلةص قعلغان 
يذقعرعقع ظايةتتة دئيعلضةندةك، ظنسانعي مةؤجذدلذقنعث غايعسع . ظعبادةتنعث هةممعسع ظةمةس
نعكةن، ظذنداقتا بعر قانحة صاظالعيةت بعلةنال اهللا  تةلةص قعلغان ظعبادةتتعن باشقا نةرسة بولمعغا

بذ بعر قانحة صاظالعيةت بعر سوتكعنعث قانحعلعك ؤاقتعنع . ظعبادةتنع تولذق ظورذندعغعلع بولمايدذ
قالغان ظأمىر، قالغان كىح، ! ظعنساننعث قانحعلعك ظأمرعنع ظعضةللعيةلةيدذ؟! ظعضةللعيةلةيدذ؟
ظعبادةتكة حعقعم بوالمدذ ياكع ظعبادةتنعث !  ضة كئتعدذ، نةضة حعقعم بولعدذ؟قالغان ؤاقعت نة

غةيرعضة حعقعم بوالمدذ؟ ظعبادةتنعث غةيرعضة حعقعم بولعدذ دئيعلضةندة، مةزكذر ظايةتتة 
كأرسعتعلضةن ظعنسانعي مةؤجذدلذقنعث غايععسع قانداق ظةمةلضة ظاشعدذ؟ ظعنسان ظأزعنعث صىتىن 

ع قعسمةن مةؤجذدلذقعغا اهللا ظعزنع بةرمعضةن بعر غايعنع بةلضعلعؤالسا قانداقمذ مةؤجذدلذقعغا ياك
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 توغرا بولعدذ؟ 

شىبهعسعزكع، ناماز، روزا، زاكات، هةج قاتارلعق بعر قانحة صاظالعيةت بعلةنال اهللا  صةرعز قعلغان 
 . ظعبادةتنع تولذق ظورذندعغعلع بولمايدذ

بعزنعث بعلعشعمعزحة، صةقةت سىزىك نذردعن . واللمايدذصةرعشتعمذ ب... ظعنسان صةرعشتة ظةمةس
كىندىز تةسبعه ظئيتعدذ، بوشعشعص قالمايدذ، هئحقانداق -يارعتعلعغان صةرعشتعلةرال اهللا  قا كئحة

 : ظعشتا اهللا  قا ظاسعيلعق قعلمايدذ

ص باش اهللا  نعث ظعبادعتعدعن تةكةببذرلذق قعلع) يةنع صةرعشتعلةر(اهللا نعث دةرضاهعدعكعلةر «
     ».تارتمايدذ ؤة هئرعصمذ قالمايدذ

   ».صةرعشتعلةر اهللا  نعث بذيرذقعدعن حعقمايدذ، نئمعضة بذيرذلسا شذنع ظعجرا قعلعدذ«

 تذصراق بعلةن ظعالهعي روهنعث ظارعالشمعسعدعن يارعتعلغان، سىزىك روهع دذغ -ظةمما ظعنسان
، نةصسع خاهعشعغا ظةضعشعدعغان، يةيدعغان، ظعحعدعغان، ظذخاليدعغان، جةسةتكة قاحعالنغان

ماددعي ؤة مةنعؤعي تةلةصلعرعنع قاندذرذش ظىحىن باش قاتذرعدعغان، كأثلع هةر تةرةصكة 
تالماي ظعبادةت -كىندىز هارماي-يىضىرىص تذرعدعغان بذ مةخلذق هةرضعزمذ صةرعشتعلةردةك كئحة

 . قعاللمايدذ

نساننع صةرعشتعحة ظعبادةتكة تةكلعص قعلعشنع خالعغان بولسا ظعدع، ظذنعثغا مذبادا اهللا ظع
تالماي داظعم ظعبادةت قعلعش ظعقتعدارع بةرضةن بوالتتع؛ -صةرعشتعلةرضة بةرضةندةك، هارماي

حىنكع اهللا  شةصقةتلعك . باشتعال ظذنع هارمايدعغان، زعرعكمةيدعغان قذرذلمعغا ظعضة قعالتتع
هةرقانداق مةؤجذدعيةتكة ظأز . ع كىحع يةتمعضةن ظعشقا تةكلعص قعلمايدذبولغاحقا هئحكعمن

 ...خاراكتئرع ؤة ظعقتعدارعغا ماس كئلعدعغان ظعبادةتنع صةرعز قعلعدذ

هةممة مةؤجذدعيةتنعث اهللا  بةلضعلةص ... صىتىن كاظعنات ظأز صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت قعلعدذ
قانداقلعكع نةرسة بولمعسذن، ) كاظعناتتعكع(«: اربةرضةن ظأزضة خاس ظعبادةت قعلعش ظذسذلع ب

 ،لئكعن سعلةر)اهللا نعث ظذلذغلعقعنع سأزلةيدذ(اهللا  نع صاك دةص مةدهعيلةيدذ

  ظايةتنعث بعر قعسمع-6 سىرة تةهرعم  ظايةتنعث بعر قعسمع-19سىرة ظةنبعيا  
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ظذالرنعث مةدهعيسعنع سةزمةيسعلةر، اهللا هةقعقةتةن ) تئلعثالر ظوخشاش بولمعغانلعقع ظىحىن(
تةؤبة (، )يةنع ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا ظالدعراص كةتمةيدذ(هةلعمدذر ) بةندعلعرعضة(

     ».مةغصعرةت قعلغذحعدذر) قعلغذحعالرنع

تاغالر، دةرةخلةر، بعلمةمسةنكع، ظاسماندعكعلةر، زئمعندعكعلةر، كىن، ظاي، يذلتذزالر، «
    ».هايؤاناتالر ؤة نذرغذن كعشعلةراهللا  غا سةجدة قعلعدذ

يىزلةندع، هالبذكع، ظذ تذمان هالعتعدة ظعدع، ظاسمان بعلةن ) يارعتعشقا(ظاندعن ظذ، ظاسماننع «
. دئدع» )عثالريةنع ظةمرعمنع قوبذل قعل(ظعختعيارعي ياكع ظعختعيارسعز هالدا كئلعثالر «: زئمعنغا

    ».دئدع» ظعختعيارعي كةلدذق«ظعككعلعسع 

ظذ «: اهللا ظأز خاهعشع بعلةن ظعنساننع هئحقانداق مةخلذققا ظوخشعمايدعغان رةؤعشتة ياراتتع
يةنع (دةسلةصتة ظعنساننع . ياراتتع) يةنع هئكمعتعضة مذؤاصعق، جايعدا(هةممة نةرسعنع حعرايلعق 

ظاندعن ظذنعث نةسلعنع ظةرزعمةس . اليدعن ياراتتع) ظاتعسع ظادةم ظةلةيهعسساالمنعظعنسانالرنعث 
ظاندعن ظذنع راؤذرذس يارعتعص، ظذنعثغا ظأزعضة . دعن ياراتتع) يةنع مةنع(سذنعث جةؤهعرع 

يةنة سعلةر ظىحىن قذالقالرنع، كأزلةرنع ). يةنع جاننع كعرضىزدع(مةنسذص روهنع كعرضىزدع 
    ».ياراتتع، سعلةر ظاز شىكىر قعلعسعلةرؤة يىرةكلةرنع 

اهللا  ظعنسانغا تىرلىك تاالنتالرنع ظاتا قعلدع، ظذنعثغا يارعتعلعشتعكع غايسعضة ماس كئلعدعغان 
ظعلعملةرنع بعلدىردع، هةم ظأزعنعث ؤةزعصعسعنع ظادا قعلعشتا ياردعمع تئضعدعغان ؤاستعلةرنع 

 :بويسذندذرذص بةردع

سىرة سةجدة  ظايةت -11سىرة فذسسعلةت    ظايةتنعث بعرقعسمع-18سىرة هةج  ظايةت -44 سىرة ظعسرا   

 ظايةتلةر-7،8

يارعتعمةن ) يةنع ظورذنباسار(مةن يةر يىزعدة خةلعصة :ظأزؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلةرضة«
   ».دئدع

    ».اهللا  صىتىن شةيظعلةرنعث ناملعرعنع ظادةمضة ظأضةتتع«

    ».ظىحىن ياراتتع) نعث صايدعلعنعشعثالر(اهللا يةر يىزعدعكع هةممة نةرسعنع سعلةر «
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عضة ظئلعش زئمعن ظىستعضة ظئلعشتعن قورققان ظامانةتنع ظىست- بذ ظارقعلعق ظعنسان ظاسمان
: الياقعتعضة ظعضة بولدع، هةم شذ ظامانةتنع ظادا قعلعش يولعدا داؤاملعق جاصا تارتعدعغان بولدع

ظاسمانالرغا، زئمعنغا ) يةنع صةرزلةرنع ؤة شةرعظةت تةكلعصلعرعنع(شىبهعسعزكع، بعز  ظامانةتنع «
دعن قورقتع، ظذنع ظعنسان ) ظئغعرلعقع(ؤة تاغالرغا تةثلعدذق، ظذالر ظذنع ظىستعضة ظالمعدع، ظذنعث 

   ».زذلذم قعلغذحعدذر، هةقعقةتةن ناداندذر) ظأزعضة(ظىستعضة ظالدع، ظعنسان هةقعقةتةن 

    ».مذشةققةت ظعحعدة قعلعص ياراتتذق-بعز ظعنساننع هةقعقةتةن جاصا«

غعنعثغا قةدةر جاصا تارتعص سةن هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثغا مذالقات بول! ظع ظعنسان«
    ».ظأتعسةن

 ظاندعن كئيعن اهللا  ظعنسانغا ظذنعث تةركعؤع قذرذلمعسعغا، ظعقتعدارعغا ماس كئلعدعغان، مذهعم 
ؤةزعصعسعضة ؤة بذنعث ظىحىن تارتعدعغان جاصاغا مذناسعص كئلعدعغان، شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا 

كةث صاظالعيةت ساهةلعرعضة، ظعنسان ظىستعضةظالغان ظامانةتكة ماس ظعنسانغا خاس تاالنتالرغا، 
بذ ظعبادةت ظعنساننع حارحعتعص قويمايدذ، كىحع يةتمةيدعغان . كئلعدعغان ظعبادةتنع صةرعز قعلدع

 بذ ظعبادةتنعث داظعرعسع ناهايعتع كةث . ظعشالرنع قعلشقا زورلعمايدذ

  ظايةتنعث بعر قعسمع-29سىرة بةقةرة  ظايةتنعث بعر قعسمع -31 سىرة بةقةرة    بعر قعسمعظايةتنعث-30 سىرة بةقةرة  

 ظايةت      -6 سىرة ظعنشعقاق  ظايةت-4 سىرة بةلةد  ظايةت-72سىرة ظةهزاب 

اق ظةزاسعدعن سادعر بولغان قعلعقالرنع ؤة بالعغ بولغاندعن باشالص بولذص، ظذ ظعنساننعث هةرقاند
ظعنسان هئحقانداق بعر . تاكع ؤاصات بولغعحة ظارلعقتعكع هةممة ؤاقتعنع ظأزظعحعضة ظالعدذ

ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(«: لةهزعدة، هئحقانداق بعر ظعشعدا ظعبادةتنعث سعرتعدا قالمايدذ
دذنيادا قعلغان ياخشعلعقلعرعم ؤة تاظةت (قعم، هاياتعم ؤة ماماتعم مئنعث نامعزعم، قذربانلع«

   ».ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا  ظىحىندذر) ظعبادةتلعرعم

بعز ظعبادةت دةص تونذؤاتقان (اهللا ظعنساننع تةكلعص قعلغان ظعبادةت نامازنع، هةجنع 
تذنجع ظةؤالد .  هةممة ظعشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذهةم شذنداقال هاياتلعقتعكع) صاظالعيةتلةرنع

ظذالر ظعبادةتنع صةقةت بعز ظعبادةت . مذسذلمانالر ظعبادةتنع شذنداق كةث مةندة حىشةنضةن ظعدع
دةص تونذؤاتقان بعرقانحة صاظالعيةتكعال حةكلةص قويمعغاحقا، مةلذم صاظالعيةتلةر بعلةن 
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، ظذنع قعلعص بولغاندا ظعبادةت قعلمايؤاتعمةن دةص شذغذللعنعؤاتقاندا ظعبادةت قعلعؤاتعمةن دةص
 . ظويلعمايتتع

مةلذم صاظالعيةتلةرنع باشقا . ظذالر هاياتلعقتعكع هةممة ظعشنع ظعبادةت دةص تونذيتتع
ظذالر . ظعبادةتلةرنع ظادا قعلشقا ياردعمع تئضعدعغان ظوزذق بةرضىحع مذهعم ظعبادةت دةص قارايتتع

دع مذساصعر سةصةر تةييارلعقعغا ظةستايعدعل ظئتعبار بةرضةندةك ظئتعبار بذنداق ظعبادةتلةرضة خذد
ظذالر ظأرة تذرغاندعمذ، «: ظذالر هةممة ظةهؤالدا اهللا  قذرظاندا تونذشتذرغاندةك ظعدع. بئرةتتع
    ».ندعمذ، ياتقاندعمذ اهللا  نع ظةسلةص تذرعدذ-ظولتذرغا

رنعث اهللا  نع ياد ظئتعشع صةقةت دعل بعلةنال، تعل بعلةنال كأص قئتعم ظئيتقعنعمعزدةك ظذال
 . بةلكع بذنعثغا قوشذص، ظةمةلعي هةرعكعتع بعلةن ياد ظئتةتتع. ظةمةس ظعدع

 ظايةتنعث بعر قعسمع-191سىرة ظال ظعمران  ظايةت-162  سىرة ظةنظام  

 . ص ياد ظةتكةنلعكع هةققعدة مةلذمات يوقساهابعلةرنعث اهللا  نع تةسؤعي سعرع

ساهابعلةرنعث اهللا نع رئظالعي دذنيادعن ظايرعلعص، دذنيانع تاشالص، هئح ظعش قعلماي خعلؤةتتة 
نعث رعؤايعتعدة » مذسلعم«ؤة » بذخارع«. ظولتذرذص ياد ظةتكةنلعكع هةققعدة مةلذمات يوق

عر قعسعم مذسذلمانالرنع ظذنداق قعلعشتعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذنداق قعلماقحع بولغان ب
 : توسقان

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأيعضة ظىح كعشع بئرعص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قانداق «
ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهسساالمنعث قانداق ظعبادةت . ظعبادةت قعلعدعغانلعقعنع سىرىشتىردع

صةيغةمبةر : ظذالرمذنداق دئدع. ةندةك بولذشتعقعلدعغانلعقعنع ظذققاندعن كئيعن، ظاز كأرض
. ظةلةيهعسساالم بعزضة ظوخشعمايدذ، ظذنعث ظعلضعرعكع ؤة كئيعنكع ضذناهلعرع مةغصعرةت قعلعنغان

مةن : يةنة بعرع. مةن هةمعشة روزا تذتعمةن، ظئغعزظاحمايمةن، دئدع: ظذ ظىح كعشعنعث بعرع
. مةن نعكاهالنمايمةن، دئدع: ظىحعنجعسع. عصىتىن كئحة قعيام قعلعمةن، ظذخلعمايمةن، دئد

سعلةر شذنداق دئدعثالرمذ؟ : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذالرنعث سأزعنع ظاثالص مذنداق دئدع
اهللا  بعلةن قةسةمكع، مةن اهللا  تعن سعلةردعن بةكرةك قورقعمةن، اهللا  قا سعلةردعن بةكرةك 

غعز ظاحعمةن، قعيام قعلعمةن ؤة ظذخاليمةن، ظعبادةت قعلعمةن، لئكعن مةن روزا تذتعمةن ؤة ظئ
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 » .كعمكع مئنعث سىننعتعمدعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذ مئنعث ظذممعتعم ظةمةس. نعكاهلعنعمةن

ظذالر هاياتلعقنعث هةرقايسع . ساهابعالر هةرقانداق بعر ظعشنع ظعبادةت دةص قعالتتع
ظذالر هةرقانداق بعر ظعشنع . يتتعساهةلعرعدعكع ظةمةلعي صاظالعيةتلعرعنع حوث ظعبادةت هئسابال

مةن اهللا  رازع بولعدعغان ظعشنع قعلعؤاتعمةنمذ ياكع : قعلغاندا ظأزعضة مذنداق سوظال قوياتتع
اهللا  نارازع بولعدعغان ظعشنع قعلعؤاتعمةنمذ؟ اهللا  رازع بولعدعغان ظعشنع قعلغان بولسا، اهللا  

نع قعلعص سالغان بولسا، مةغصعرةت تةلةص قعالتتع اهللا  نارازع بولعدعغان ظعش. قا هةمدة ظئيتاتتع
 : ؤة تةؤبة قعالتتع

. تةقؤادارالر يامان بعر ضذناه قعلعص قالسا ياكع ظأزلعرعضة زذلذم قعلسا اهللا  نع ياد ظئتعدذ«
ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ، ضذناهنع كةحىرعدعغان اهللا  دعن باشقا كعم بار؟ 

     ». بعلعص تذرذص داؤامالشتذرمايدذظذالر قعلمعشلعرعنع

اهللا  مئنع هازعرنعث ظأزعدة نئمة : ظذالر اهللا  نع ياد ظئتعص، ظأزعضة مذنداق سوظال قوياتتع
دذنيا تعرعكحعلعكعنع ظاخعرةتكة تئضعشعدعغانالر اهللا يولعدا جعهاد «قعلعشقا بذيرذيدذ؟ اهللا ظذنع 

 . ، ظذ مذشذ بذيرذقنع ظعجرا قعلعش ظارقعلعق اهللا  نع ياد ظئتةتتعدةص بذيرذغان بولسا» قعلسذن

دةص بذيرذغان بولسا، ظذ »  ظاياللعرعثالربعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعثالر«اهللا  ظذنع 
 .مذشذ بذيرذقنع ظعجرا قعلعش ظارقعلعق اهللا  نع ياد ظئتةتتع

دةص بذيرذغان بولسا، ظذ » ختعن ساقالثالردوزا... حاقاثالرنع-ظأزةثالرنع ؤة باال«اهللا  ظذنع 
بالعؤاقعلعرعنع ظعالهعي يول بويعحة تةربعيعلةص، ظذالرنعث مةسلعكعنع ظعالهعي يول بويعحة 

 تذيغذلعرعنع، تةصةككذرلعرعنع اهللا  رازع بولعدعغان تةرةصكة يىزلةندىرىش -قعلعصالشتذرذص، هئس
 .  ظارقعلعق اهللا  نع ياد ظئتةتتع

دةص » رعزقعدعن يةثالر) بةرضةن(زئمعننعث ظةتراصعدا مئثعثالر، اهللا  نعث «اهللا  ظذنع 
بذيرذغان بولسا، ظذ، اهللا  هاالل قعلغان داظعرعدة هاالل ظةمضةك بعلةن رعزعق ظعزدةش ظارقعلعق 

 . اهللا  نع ياد ظئتةتتع

 ظايةت-135  سىرة ظال ظعمران  
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دةص بذيرذغان بولسا، ظذ ظعلعم ظأضعنعش ظارقعلعق اهللا  »  صةرعزظعلعم تةلةص قعلعش«اهللا  ظذنع 
هارامنع بعلدىرعدعغان دعنع ظعلعم -بذ يةردة دئيعلضةن ظعلعم ظعنسانغا هاالل. نع ياد ظئتةتتع

. بعلةن ماددعي بايلعقالردعن صايدعلعنعشتا الزعمع بولعدعغان صةننع ظعلعمنع تةث ظأز ظعحعضة ظالعدذ
منع تةث ظأضةنضةندعال ماددعنعث خذسذسعيةتلعرعنع تولذق ظعضةللةص، خام حىنكع هةممة ظعلع

ظةشياالرنع صعششعقالص ظعشلةص، زئمعننع ظعالهعي يولنعث تةقةززاسع بويعحة ضىللةندرىص، 
 . مذهتاجلعقتعن قذتذلغعلع، اهللا  بذيرذغان خةلعصعلعك ؤةزعصعسعنع ظادا قعلغعلع بولعدذ

 : ساهابعلةرنع سىصةتلعضةن مذنذ ظايةتنع ظوقذص ظأتكةن ظعدذقبعز يذقعرعقع بألىمدة اهللا  

شىبهعسعزكع، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشعدا، كئحة بعلةن كىندىزنعث نأؤةتلعشعص «
ظذالر ظأرة تذرغاندعمذ، . تذرذشعدا، ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ظةلؤةتتة، روشةن دةلعللةر بار

 نع ظةسلةص تذرعدذ، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشع ظولتذرغاندعمذ، ياتقاندعمذ اهللا 
سةن . بذنع بعكار ياراتمعدعث! صةرؤةردعضارعمعز«) ظذالر ظئيتعدذ. (توغرعسعدا صعكعر يىرضىزعدذ

سةن كعمنعكع دوزاخقا ! صةرؤةردعضارعمعز. صاكتذرسةن، بعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن
زالعمالرغا هئحقانداق ياردةمحع . ر قعلغان بولعسةنكعرضىزعدعكةنسةن، ظذنع ظةلؤةتتة خا

يةنع مذهةممةد (بعز هةقعقةتةن بعر حاقعرغذحعنعث ! صةرؤةردعضارعرعمعز. بولمايدذ
دةص ظعمانغا حاقعرغانلعقعنع ظاثلعدذق، ظعمان » رةببعثالرغا ظعمان ظئيتعثالر«) ظةلةيهعسساالمنعث

معزنع مةغصعرةت قعلغعن، يامانلعقلعرعمعزنع يوققا بعزنعث ضذناهلعرع! ظئيتتذق، صةرؤةردعضارعمعز
بعزضة صةيغةمبةرلعرعث !صةرؤةردعضارعمعز. حعقارغعن، بعزنع ياخشعالرنعث قاتارعدا قةبزع روه قعلغعن

بةرضعن، ) يةنع ظعتاظةت قعلغانالرغا خاس بولغان جةننةتنع(ظارقعلعق ؤةدة قعلغان نةرسعنع 
ظذالرنعث . سةن هةقعقةتةن ؤةدةثضة خعالصلعق قعلمايسةن. قعيامةت كىنع بعزنع رةسؤا قعلمعغعن

مةن سعلةردعن ظةر بولسذن، ظايال بولسذن، هةرقانداق «: دذظاسعنع صةرؤةردعضارع ظعجابةت قعلدع
 بعرعثالردعن -بعر ياخشع ظعش قعلغذحعنعث قعلغان ظةمعلعنع بعكار قعلعؤةتمةيمةن، سعلةر بعر

يةنع اهللا  (تلعرعدعن هةيدةص حعقعرعلغانالر، مئنعث يولذمدا هعجرةت قعلغانالر، يذر. تأرةلضةن
) يةنع مئنعث يولذمدا ظذرذشقانالر(ظةزعيةت تارتقانالر، ظذرذشقا قاتناشقانالر ) نعث دعنع ظىحىن

ظةلؤةتتة يوققا ) مةغصعرعتعم ؤة رةهمعتعم بعلةن(ؤة مئنعث يولذمدا ظألتىرىلضةنلةرنعث ضذناهلعرعنع 
» .تتة، ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة كعرضىزعمةنظةلؤة. حعقعرعمةن
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اهللا  نعث . اهللا  تةرعصعدعن بئرعلضةن مذكاصاتتذر) ظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن(بذ 
     ».بار) يةنع جةننةت(دةرضاهعدا ياخشع مذكاصات 

كةتكة ظايالنغان تةصةككذر قعلعشنع ؤة دذظانع ظعجابةت مانا بذ ظايةتتة اهللا نعث ظةمةلعي هةرع
 . قعلغانلعقع ظوتتذرعغا قويذلدع

تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر ؤة ظذالردعن كئيعنكعلةر قذرظان ؤة هةدعستعكع يذقعرعقعغا ظوخشاش 
يوليورذقالردعن اهللا  تةلةص قعلغان ظعبادةتنعث صةقةت بعر نةححة صاظالعيةت بعلةنال 

بةلكع . ظذالر ناماز ؤة هةجنعال ظعبادةت دةص حىشةنمةيتتع. نلعقعنع حىشةنضةن-دعغاحةكلةنمةي
ناماز بعلةن هةجنع ظعنساننعث هاياتلعقتعكع هةممة صاظالعيةتلعرعنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان 

 . ظعبادةتنعث باشلعنعش نذقتعسع دةص تونذيتتع

هةرقاحان ظعبادةت ) ظألىم(مامات . لدعدئيع» هاياتعم، ماماتعم اهللا  ظىحىن«يذقعرعقع ظايةتتة 
ظألىمنع ظعبادةتكة ظايالندذرذش . حىنكع ظألىم ظعنساننعث ظعختعيارعغا باقمايدذ. بولذؤةرمةيدذ

   -ظىحىن اهللا يو

 ظايةتلةر-195-190 سىرة ظال ظعمران  

 .  ظعبادةت قعلغعلع بولعدذشذندعال ظألىم ظارقعلعق اهللا  قا. لعدا شئهعد بولذشقا توغرا كئلعدذ

تنع ظعبادةتكة ظايالندذرذش -صةقةت مذشذ بعر يول  بعلةن، يةنع هاياتلعقتعكع هةممة صاظالعية
شذندعال ظعنسانعي مةؤجذدلذقنعث . بعلةن اهللا  تةلةص قعلغان ظعبادةتنع بئجا كةلتىرضعلع بولعدذ

 . غايعسع ظعشقا ظاشعدذ

 اهللا  مذسذلماندعن تةلةص قعلغان ظعبادةتنعث هةممعسع شذ، بعز مةلذم  بعر قانحة صاظالعيةتنعال
شذنع قعلغان مذسذلمان ظعبادةت قعلعش ؤةزعصعسعنع تولذق ظادا قعلغان بولعدذ دةص تونذص قالغان 

 . بولغاحقا، ساهابعلةرنعث ظعبادةت هةققعدعكع بذ توغرا حىشةنحعسع بعزضة يات تذيذلعدذ

ثالشتذرذشتا، قذرظانغا، هةدعسكة ؤة قذرظان، هةدعسنع توغرا بعز ظعسالمعي حىشةنحعلةرنع ظايدع
دئضةن » سعلةرنعث ياخشعثالر مئنعث دةؤرعمدعكلةردذر«حىشةنضةن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 

باهاسعغا ظعرعشكةن ساهابعلةرنعث ظةمةلعي هةرعكعتعضة مذراجعظةت قعلعشعمعز كئرةككع، هةرضعزمذ 
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ذلمانالردا صةيدا بولذص قالغان ظازغذنلذقالرنع ظاساس قعلماسلعقعمعز ظذزاق تارعخعي جةرياندا مذس
 !  كئرةك

بعز ظعلضعرع ظادةمضة «: ظذزذن تارعخع جةرياندا ظعنسانالرنعث ظئزعشع هةيران قاالرلعق ظةمةس
يادعدعن حعقاردع، ) بذ تةؤسعيعنع(تةؤسعية قعلدذق، ظذ ) دةرةخنعث مئؤعسعنع يئمةسلعكنع(

     ».داق حعث ظعرادة كأرمعدذقظذنعثدا هئحقان

لئكعن ظعسالم غئرعبالشقان بذ كىنلةردة توغرعنعث خاتاغا ظايلعنعص قئلعشع، خاتانعث توغرعغا 
 -ظةمدع بعر كعم قذرظاندعكع، هةدعستعكع ؤة سةلةص... ظايلعنعص قئلعشع هةيران قاالرلعق

 ظايةت-115  سىرة تاها  

هالرنعث هةرعكعتعدعكع توغرا حىشةنحعنع ظوتتذرعغا قويسا، بعز ظذنع ظاشذرعؤةتتع دةص سالع
 . قارعالص، خاتا حىشةنحعمعزنع تىزعتعشتعن باش تارتعؤاتعمعز

  ①  ».جعنالرنع، ظعنسانالرنع صةقةت ماثا ظعبادةت قعلعش ظىحىنال ياراتتعم«

ةتتة ظعنسان ؤة جعنالرنعث ظعبادةت قعلعشتعن ظعبارةت صةقةت يذقعردا ظئيتقعنعمعزدةك مانا بذ ظاي
 . بعرال مةقسةت بعلةن يارعتعلغانلعقع ظوتتذرعغا قويذلدع

اهللا  غا ظعبادةت قعلعثالر، ظذنعثغا هئح «: اهللا ظعنسانالرغا تىرلىك تةكلعصلةرنع صةرعز قعلدع
عرعثالرغا، يئتعملةرضة، ظةقرعبال-ظاناثالرغا، خعش-نةرسعنع شئرعك كةلتىرمةثالر، ظاتا

) يةنع سةصةرداشقا، ساؤاقداشقا(ضة، يئقعن قوشنعغا، يعراق قوشنعغا، ياندعكع هةمراهقا -معسكعنلةر
حأرعلةرضة ياخشعلعق قعلعثالر، شىبهعسعزكع، اهللا  -مذساصعرغا، قول ظاستعثالردعكع قذل
  ②   ».مذتةكةببعر ماختانحاقنع ياقتذرمايدذ

اهللا  سعلةرنع ظامانةتلةرنع ظعضعسعضة قايتذرذشقا، كعشعلةر ظارعسعدا هأكىم  هعسعزكع،شىب«
اهللا سعلةرضة نةسعهةت قعلغان ظعشالر نئمعدعضةن  قعلغاندا ظادعل هأكىم قعلعشقا بذيرذيدذ،

. كأرىص تذرغذحعدذر) ظعشعثالرنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) سأزىثالرنع(اهللا  هةقعقةتةن  ياخشع،
اهللا  غا، صةيغةمبةرضة ؤة ظأزةثالردعن بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت ! عنلةرظع مأم

قعلعثالر، ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر، بذ توغرعدا اهللا  غا ؤة 
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) هةقعقعي(صةيغةمبةرضة مذراجعظةت قعلعثالر، ظةضةر سعلةر اهللا  غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة 
يةنع اهللا نعث كعتابعغا ؤة صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة مذراجعظةت (بولساثالر، بذظعشعنعدعغان 

 -سعلةر ظىحىن صايد) قعلعش

 ظايةت-36سىرة نعسا  ظايةت   -56 سىرة زارعيات   ①

   ».علعقتذر، نةتعجة ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر

 مئلعنع صعدا -جئنعنع، صذل(عنع ظاخعرةتكة تئضعشعدعغانالر اهللا  يولعدا دذنيا تعرعكحعلعك« 
جعهاد قعلسذن، كعمكع اهللا  يولعدا جعهاد قعلعص ظألتىرىلسة ياكع غةلعبة قعلسا، بعز ) قعلعص

    ».ظذنعثغا كاتتا ظةجر ظاتا قعلعمعز

سةؤر (ر، ظةضةر ظذالرنع ياقتذرمعساثالر ظاياللعرعثالر بعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعثال«
، حىنكع سعلةر ياقتذرمايدعغان بعر ظعشتا، اهللا  كأص خةيرعيةتلةرنع صةيدا قعلعشع )قعلعثالر
   ③   ».مذمكعن

ظىحىن، قولذثالردعن كئلعشعحة قورال كىحع، جةث ) بعلةن ظذرذش قعلعش(دىشمةنلعرعثالر «
نعث بعلةن اهللا  نعث دىشمعنعنع، ظأزةثالرنعث دىشمعنعثالرنع ؤة ظذالردعن ظئتع تةييارالثالر، بذ

باشقا دىشمةنلةرنع قورقعتعسعلةر، ظذالرنع سعلةر تونذمايسعلةر، اهللا  تونذيدذ، سعلةرنعث اهللا  
يولعدا سةرص قعلغعنعثالر مةيلع نئمة بولسا بولسذن، سعلةرضة ظذنعث ساؤابع تولذق بئرعلعدذ، 

   »).يةنع بذ ساؤابتعن هئح نةرسة كئمةيتعلمةيدذ(ذم قعلعنمايدذ سعلةرضة زذل

    ».ظألحةمدة ظادعل بولذثالر، تارازعدا كةم بةرمةثالر«

اهللا  نعث . اهللا سعلةرضة زئمعننع مئثعشقا ظاسان قعلدع، زئمعننعث ظةتراصعدا مئثعثالر«
 ».ةر تعرعلضةندعن كئيعن اهللا  نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةررعزقعدعن يةثالر، سعل) بةرضةن(
    

بذالردعن باشقا يةنة نةححة ظون سعياسعي، ظعجتعماظعي، ظعقتعسادعي، صعكرعي، روهعي، ظئتعقادعي 
 . تةكلعصلةر بار... ؤة ظةخالقعي

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةدعستة يةنة بعر قانحة تةكلعصلةرنع 
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سىرة ظةنفال   ظايةتنعث بعر قعسمع    -19سىرة نعسا    ظايةت-74سىرة نعسا  ظايةتلةر -59-58سىرة نعسا  

 ظايةت -15 سىرة مذلك  ظايةت   -9سىرة ظةرراهمان  ظايةت   -60

 : صةرعز قعلدع

 ) هةدعس(» ...لةص قعلعش صةرعزظعلعم تة«

ثلةرمذ، حعرايلعق   -ظألتىرسة. اهللا  هةرقانداق ظعشنع حعرايلعق قعلعشنع صةرعز قعلدع«
 ثالر، صعحعقعثالرنع ظعتتعك قعلعص، -ظألرىرىثالر، مال بوغذزلعساثالرمذ حئرايلعق بوغذزال

 )هةدعس (»!بوغذزالنغذحع مالنع قئينعماثالر

ظع اهللا  نعث صةيغةمبعرع، ظذ يةتتة ضذناه . ضذناهتعن يئراق بولذثالرهاالك قعلغذحع يةتتة «
اهللا  قا شئرعك كةلتىرىش، : قايسع؟ دةص سورعلعؤعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهسععساالم مذنداق دئدع

 رلذق -جادذ قعلعش، اهللا  ظألتىرىشنع هارام قعلغان جاننع ناهةق ظألتىرىش، جازانعخو-سعهر
 ».ع يةؤعلعش، غازات كىنع قئحعش، صاك، موظمعن ظايالالرغا قارا حاصالشقعلعش، يئتعمنعث مئلعن

 )هةدعس(

تاماق يئسةثالر ظوث قولذثالر بعلةن يةثلةر، ظعحسةثلةر ظوث قولذثالر بعلةن ظعحعثالر، شةيتان «
 )هةدعس (».ظعحعدذ-سول قولع بعلةن يةص

  ) هةدعس (»!عن يئضعنبعسمعلال دئضعن، ظوث قولذث بعلةن يئضعن، ظالدعثد: هةي باال«

بعزنع كئسةل . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع يةتتة ظعشقا بذيرعدع، يةتتة ظعشتعن توستع«
) اهللا ساثا رةهمةت قعلسذن(كأرىشكة، جعنازعغا ظةضعشعشكة، حىشكىرضىحعضة يةرهةمذ كةلاله 

، حاقعرغان يةرضة دئيعشكة، قةسةمنع راستقا حقعرعشقا، زذلذمغا ظذحرعغذحعغا ياردةم بئرعشكة
ظالتذن ظىزىك سئلعشتعن، كأمىش قاحعدا . بئرعشقا، ساالمنع ظومذمالشتذرذشقا بذيرعدع

ظعحعشتعن، تةختعراؤاندا ظولتورذشتعن، ناساراحة كئيعم كئيعشتعن، قعلعن، يذصقا، ظوتتذراهال -يةص
 )هةدعس (».يعصةكلةرنع كئيعشتعن توستع

نداق بعر صةيغةمبةرنعث ظأز ظذممعتع ظعحعدعن حعققان اهللا مةندعن بذرذن ظةؤةتكةن هةرقا  «
ظذالر ظأز صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة ظةضعشةتتع، بذيرذقعغا . هةقعقع ظةضةشكىحعلعرع بار ظعدع
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ظاندعن كئيعن ظئغزعدعكع سأزع بعلةن ظةمةلعي هةرعكعتع ظوخشعمايدعغان، . ناتتع-بويسذ
كعمكع شذ يامان .  يامان ظعزباسارالر صةيدا بولدعبذيرذلمعغان ظعشالرنع ظعبادةت دةص قعلعدعغان

ظعز باسارالرغا قارشع قولع بعلةن جعهاد قعلسا، ظذ موظمعندذر؛ كعمكع تعلع بعلةن جعهاد قعلسا، 
بذنعمذ قعلمعغان ظادةمدة قعحعرنعث . ظذ موظمعندذر؛ كعمكع قةلبع بعلةن جعهاد قعلسا، ظذ موظمعندذر

 )هةدعس (».دانعسعحعلعك ظعمان بولمايدذ

دعي، صعكرعي، روهعي، ظئتعقادعي -بذالردعن باشقا يةنة نةححة ظون سعياسعي، ظعجتعماظعي، ظعقتعسا
 . تةكلعصلةر بار... ؤة ظةخالقعي

مانا بذ تةكلعصلةر اهللا  ظعنسانالر ؤة جعنالرنعث يارعتعلعشعدعكع غاية دةص بايان قعلغان 
ةك، هةممة تةكلعصلةر ظعبادةتنعث ظعحعضة كعرعدذ، ظعبادةتنعث ظعحعدة بارمذ ياكع يوقمذ؟ يوق دئس

 . دئضةن ظايةتكة قارشع كئلعدذ

شذنداق ظعكةن، ظعبادةت كئيعنكع دةؤردعكع مذسذلمانالر ظعبادةت دةص تونذغان بعر قانحة 
صاظالعيةتلةر بعلةنال حةكلعنعص قالماستعن، بةلكع تأؤةندعكع ظايةتتة دئيعلضةن ناهايعتع كةث 

 . حعضة ظالعدذمةنعنع ظأز ظع

دذنيادا قعلغان (مئنعث نامعزعم، قذربانلعقعم، هاياتعم ؤة ماماتعم «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(«
اهللا  نعث . ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا  ظىحىندذر) ياخشعلعقلعرعم ؤة تاظةت ظعبادةتلعرعم

بذيرذلدذم، مةن ) دةت قعلعشقايةنع يالغذز اهللا  غعال خالعس ظعبا(شئرعكع يوقتذر، مةن مذشذنعثغا 
   ».مذسذلمانالرنعث ظةؤؤعلعمةن

 بذ ظايةتتة ضةرحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خعتاب قعلعنسعمذ، 

 ظايةت-163-162سىرة ظةنظام  

ظةمما ظايةتنعث هأكمع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغعال خاس ظةمةس، بةلكع اهللا تعن باشقا مةظبذد 
ق يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا نعث صةيغةمبعرع دةص شاهادةت ظئيتقان هةربعر بةرهة

 . مذسذلمانغا ظامدذر

ظذالر . ساهابعلةر ظعبادةتنع اهللا  صةرعز قعلغان بويعحة ظةنة شذنداق كةث مةنعدة حىشعنةتتع
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بعرعنعث -ةرعز بعرناماز ظوقذش صةرعز بولغاندةك، اهللا  يولعدا جعهاد قعلعشمذ صةرعز، بذ ظعككع ص
ظذالر يةنة زعنا هارامدعن ساقلعنعش ظىحىن، مذسذلمانالرنعث . ظورنعنع باسالمايدذ، دةص تونذيتتع

نذصذسعنع كأصةيتعص، شئرعكنع تازعالص، تةؤهعد تارقعتعش ظىحىن نعكاهلعنعشنع ظعبادةت دةص 
هاالؤةت - هوزذرظذالرنعث تونذشعدا اهللا  هاالل قعلغان داظعرعدعكع جعسمانعي. تونذيتتع

ظاياللعرعثالرغا يئقعنحعلعق «صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا . ظعبادةتكة زعت كةلمةيتتع
: دئضةندة، ظذالر دةماللعققا هةيران قعلعص» قعلعشعثالرمذ سةدعقة قعلعش بعلةن ظوخشاش ساؤاب

» اؤاب تاصعمعزمذ؟ظع اهللا  نعث صةيغةمبعرع بعز ظأزعمعزنعث شةهؤانعي نةصسعنع قاندذرساقمذ س«
شةهؤانعي نةصسعنع «: ندىرىص مذنداق دةيدذ-صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذالرغا حىشة. دةيدذ

شذنداق ظعكةن، هااللدعن قاندذرسا ظةلؤةتتة ساؤاب ! هارامدعن قاندذرسا ضذناه بولعدعغذ؟
المدا اهللا  بذ حىشةندىرىشنع ظاثلعغاندعن كئيعن ظذالرنعث هةيرانلعقع بئسعلعص، ظعس» .تاصعدذ

نعث رازعلعقعنع ظعزدةص، اهللا  نعث ظةمرع بويعحة قعلعنغان جعسمانعي صاظالعيةتلةرنعث ظعبادةت 
 . بولعدعغانلعقعنع بعلدع

ظذالر يةنة رعزعق ظعزدةش، ظعلعم تةلةص قعلعش، زئمعننع ظاباد قعلعش ؤة ظذنعثدعن باشقا 
. ث هةممعسعنع ظعبادةت دةص تونذيتتعهةرقانداق جعسمانعي، ظةقلعي ؤة روهعي صاظالعيةتلةرنع

 . ظعبادةت دةص تونذغان ظعكةن هةرقانداق ظعشنع نامازنع ظادا قعلغاندةك ظعخالس بعلةن قعالتتع

ناؤادا . شذثالشقا ظذالر هةرقايسع جةهةتلةردة مأجعزة خاراكتئرلعق ظاجايعص نةتعجعلةرنع ياراتتع
نع نامازنع ظادا قعلغان حوثقذر ظعخالس بعلةن ظذالر هةممة ظعشنع ظعبادةت دةص تونذص، هةر ظعش

قعلمعغان بولسا ظعدع، شئرعك قورغانلعرعنع ظذنحة ظاسان، ظذنحة تئز ؤةيران قعاللمايتتع؛ رئظالعي 
دذنيادا ظذنداق ظالعي ظعدئظالالرنع نامايةن قعلعص، ظعالهعي ظادالةت بةرصا قعاللمايتتع؛ ؤاصادار، 

صاكعز بواللمايتتع؛ شذنحة حوث، شذنحة زور ظعلمعي هةرعكةتلةرنع باتذر، قورقذمسعز، مذظامعلعدة 
 . ؤة يذقعرع سةؤعيعلعك هةزارةت هةرعكةتلعرعنع ظئلعص بارالمايتتع

مذسذلمان ظأزعنعث يارعتعلعشعدعكع غايعنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن اهللا  قا قايسع شةكعل بعلةن 
 ظعبادةت قعلعشع كئرةك؟ 

صةرؤةردعضارلعقتا، ظعالهلعقتا، ظةسماظ ؤة سعصاتتا، ظةفظالدا هةممعدعن ظاؤؤال اهللا  نع 
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 : يعضانة دةص ظئتعراص قعلعشع كئرةك-يةككة

  ①   ».اهللا غا ظعبادةت قعلعثالر، ظذنعثغا هئح نةرسعنع شئرعك كةلتىرمةثالر   «

  » .يوقتذر) بةرهةق(بعلضعنكع، اهللا  دعن باشقا هئح مةبذد «

صةسلعدة ظئيتعص ظأتكعنعمعزدةك، بذ بعرعنجع ظعبادةت مذرجعظعلةر قذرظان ؤة هةدعستعن يذقعرعقع 
هئحقانداق دةلعل ظالمايال دةؤا قعلغاندةك، ظئغعزدا كةلعمة شاهادةتنع ظئيتعص قويذش بعلةنال 

بذ . دذبذ ظعبادةتنعث تةقةززالعرعنع ظادا قعلغاندعال ظاندعن بذ ظعبادةت ظادا تاصع. الشمايدذ-ظاخعر
 -اهللا  نع يةككة: مةسعلةن. ظعبادةتنعث بةزع تةقةززالعرع ظعماننعث يعلتعزع بعلةن مذناسعؤةتلعك

يعضانة دةص ظةقعدة قعلعش، بارلعق ظعبادةت صاظالعيةتلعرعنع بعرال اهللا  قا قارعتعش، بعرال اهللا  
 بذ . نعث شةرعظعتع بويعحة هاكعمعيةت يىرضىزىشكة ظوخشاش

 ظايةتنعث بعر قعسمع  -19 سىرة مذهةممةد  ظايةت -36سىرة نعسا ① 

بذ ظعبادةتنعث يةنة بةزع . ظىح تةقةززانعث بعرعنع كةم قويغان كعشع موظمعن بواللمايدذ
ظعمانعي ظةخالقالر ؤة اهللا  : مةسعلةن. تةقةززالعرع ظعماننع مذكةممةللةشتذرذش بعلةن مذناسعؤةتلعك

بذ تةكلعصلةرنع ظورذندعمعغان كعشعنعث ظعمانع كامعل .  تةكلعصلةرضة ظوخشاشصةرعز قعلغان باشقا
 . بولمايدذ

كةلعمة شاهادةتنع ظعقرار قعلعص بولغاندعن كئيعن يةنع اهللا  نعث دةرضاهعدعن كةلضةن هةر 
قانداق ظةمرع ؤة نةهعيعلةرنع قوبذل قعلعمةن دةص ظعقرار قعلعص بولغاندعن كئيعن، بعز هازعر 

بذ صاظالعيةتلةر ظعنساننعث باشقا . ت دةص تونذؤاتقان مةلذم صاظالعيةتلةرنعث نأؤعتع كئلعدذظعبادة
ظعبادةتلةرنع ظادا قعلشعغا ظوزذق بولعدعغان، ظعنسان قةلبعنع داظعم اهللا  قا باغالص تذرعدعغان 

شذثا . ضةنتكة ظعضة بولغاحقا، ظعسالم بذ ظعبادةتلةرضة ناهايعتع ظئتعبار بةر-ظاالهعدة خذسذسعية
مذسذلمانالرمذ بذ ظعبادةتلةرضة ظاالهعدة ظةهمعيةت بئرعص، مةخسذس ؤاقعت ظاجرعتعص، بعر يةرضة 

لئكعن كئيعنكع مذسذلمانالر بذ ظعبادةت صاظالعيةتلعرعضة مذشذنداق حوثقذر . يعغعلعص ظادا قعلعدذ
 .رنع ظأتكىزدعظةهمعيةت بئرعلضةنلعكعضة قاراص، ظعدعية ؤة مةسلةكتة بعر قانحة خاتالعقال

 ظةث برعنجع، ظةث ظةجةللعك خاتالعق اهللا  بةندعلعرعدعن تةلةص قعلغان ظعبادةتنع صةقةت 
بذ ظعدعية خاتالعقع ظعمانعي . مةلذم بعر قانحة صاظالعيةتكعال حةكلةص قويذشتعن ظعبارةت بولدع
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علةر ظعبادةت شذنعث بعلةن كعش. تةقةززاالرنعث هةممعسعنع ظعبادةت داظعرعسدعن حعقعرعؤةتتع
 . ظعمان ظئيتعشتعن باشالنماي، ناماز ظوقذشتعن باشلعنعدذ، دةص تونذيدعغان بولذص قالدع

ظايرعم -دئضةندةك ظايرعم» مذظامعلة«، »ظعبادةت«، »ظعمان«ظةث دةسلةصتة ظعبادةتنعث تىرلعرع 
ث خةتعرع بذنداق ظايرعشنع. نامالر بعلةن ظاتعلعص، صةقةت ظاتالغذ جةهةتتعال صةرق ظئتعلدع

حىنكع ظذ حاغالردا ظعمان اهللا  نازعل قعلغان بويعحة، . دةسلةصتة ظانحة حوث بولمعدع
سالعهالر حىشةنضةن بويعحة توغرا حىشعنعلعص، ظعماننعث هةرخعل تةقةززالعرع ظعجرا -سةلةص

كئيعنكع دةؤرلةرضة كةلضةندة مذرجعظعلةر ظعمان ظذقذمعنع تارايتعص، كةلعمة . قعلعنعؤاتاتتع
اهادةتنعث جانلعق مةزمذنعنع يوق قعلعص، ظعماننع صةقةت ظئغعزدعكع قذرذق سأزضة ظايالندذرذص ش

. قويغعلع تذرذؤعدع، اهللا  بةندعلعرعضة صةرعز قعلغان ظعبادةتنعث زور بعر قعسمع يوق بولدع
عسعنع ظعبادةتنعث ظادا قعلعنغان قعسعملعرع اهللا  بةندعلةردعن تةلةص قعلغان ظعبادةت قعلعش ؤةزعص

مذسذلمانالر دةسلةصتة ظعبادةتنعث تىرلعرعنع نام جةهةتتة . ظورذنداشقا كذصاية قعلمعدع
ظايرعم نامالر بعلةن ظاتعسعمذ، ظةمةلعيةتتة هةممة ظعبادةتكة اليعقعدا ظةهمعيةت بةرضةحكة، -ظايرعم

نالرنعث لئكعن هازعرقع زاماندعكع مذسذلما. بذ ظايرعشنعث خةتعرع ظانحة حوث بولمعغان ظعدع
 . ظةهؤالع تولعمذ خةتةرلعك

كئيعنكع مذسذلمانالرمذ ظعبادةت ظذقذمعنع توغرا حىشعنعص، ظعبادةت قعلعش ناماز ظوقذشتعن، روزا 
يعضانعلعكعنع ظئتعراص -تذتذشتعن، زاكات بئرعشتعن، هةج قعلعشتعن ظاؤؤال اهللا  نعث يةككة

عدةك مذسذلمانالر ظوتتذرعغا حعقمعغان قعلعشتعن باشلعنعدذ، دةص تونذغان بولسا ظعدع، هازعرق
يةنع بعر قانحة خعل ظعبادةتنعال قعلساق، اهللا  نعث شةرعظعتعنع هأكىمدار قعلمعساقمذ، . بوالتتع

دعننع هاكعمعيةتتعن ظايرعؤةتسةكمذ كامعل موظمعن بولذؤئرعمعز، حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
» سةثالر، ظذنعث موظمعنلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعثالرمةسجعدكة بئرعشقا ظادةتلةنضةن ظادةمنع كأر«

 . دئضةن دةص يىرعدعغان ناباص مذسذلمانالر صةيدا بولمعغان بوالتتع

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةرهةق شذنداق دئضةن، لئكعن ظعماننعث ماهعيعتعنع ؤة ظعماننع 
، صةقةت ظعمان بذزعدعغان قعلعقالرنع ظئنعق حىشةندىرعدعغان هةدعسلةرنع تعلغا ظالماي

شذنداق . توغرعسدعكع بعرال هةدعسنع ظىزىص ظةكعلعصال دةلعل قعلعؤعلعش هةرضعزمذ توغرا ظةمةس
شئرعك ظئتعقادع بار بعرظادةمنعث مةسجعدكة بارغعنعغا قاراصال، ظذنعث ظعماننع ! ظةمةسعمذ
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ن بولذش موظمع! بذزعدعغان مذشرعكلعقعنع كأرمةسكة سئلعص، ظذنع موظمعن دئضعلع بوالمدذ؟
ظىحىن مةسجعدكة بئرعص ناماز ظوقذشتعن بذرذن، اهللا  نع بعر دةص ظعقرار قعلعش شةرت 

ضةرحة بذ شةرت مةزكذر هةدعستة دئيعلمعضةن بولسعمذ، ظةمما باشقا ظايةت ؤة ! ظةمةسمذ؟
 ! هةدعسلةردة دئيعلدع ظةمةسمذ؟

 ناماز ظوقذيتتع، مةسجعدكة ظةبذ بةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظألىم جازاسع بةرضةن مذرتةدلةرمذ
ظذالر اهللا  نعث بعرال هأكمعنع ظئتعراص قعلغعلع ظذنعمعغانلعقع ظىحىنال هئحكعم ظذالرنع . باراتتع

ظةمدع اهللا  نعث ... بةلكع ظذالرغا قارشع جةث ظئحعلدع، ظذالر ظألتىرىلدع. موظمعن دئمعدع
 هأكىملةرضة ظأز رازعلعقع بعلةن هةممة هأكىملعرعدعن يىز ظأرىص، اهللا  نعث هأكمعدعن باشقا

 !ظالدعنع قعلغانالرنع نئمة دئضىلىك؟

زامانعمعزدا بةزع كعشعلةر ظأز رازعلعقع بعلةن شةرعظةتتعن باشقا قانذنغا ظةضعشعشنعث ظعماننع 
بعز بذ خعلدعكع ظادةملةرضة باها . بذزذص، كعشعنع مذرتةد قعلعص قويعدعغانلعقعنع بعلمةيدذ

يوق، دئضةن -ظذالرنعث بعلمةسلعكع اهللا  نعث ظالدعدا ظأزرة بوالمدذ. بئرعشنع خالعمايمعز
بعز . حىنكع بذالرغا باها بةرضةننعث هئحقانداق صايدعسع يوق. مةسعلعلةرنع تةهلعل قعلمايمعز

 . صةقةت ظعبادةتنعث توغرا ظذقذمعنعال حىشةندىرعمعز

عقرعؤعتعص، ظعبادةت صةقةت مةلذم ظعماننع ؤة ظعماننعث تةقةززالعرعنع ظعبادةت داظعرععسعدعن ح
صاظالعيةتلةر بعلةنال حةكلعنعدذ، شذ صاظالعيةتلةر بعلةنال ظعبادةت تىضةيدذ، دةص ضذمان قعلش 
زامانعمعزدعكع مذسذلمانالرنعث هاياتعدا ظعسالمغا هئح توغرا كةلمةيدعغان ناهايعتع حوث 

ةظعصلةشتىرىص، سةلدعكع كأصىكحعلةرضة بذ خاتالعقالر كعشعلعرعمعزنع ز. خاتالعقالرنع صةيدا قعلدع
ظذالرنع بذ هاثدعن قذتقذزذش ظىحىن حوقذم . ظايالندذرذص، ظذالرنع تىؤع يوق هاثغا ظعتتعرعؤةتتع

 !ظعبادةت هةققعدعكع بذ خاتا حىشةنحعلةرنع تىزعتعش كئرةك

ذص، خةلقنعث هأكىمدارنع نازارةت قعلعشع، هأكىمدارغا نةسعهةت قعلعص، ظذنع ياخشعغا بذير
ياماندعن توسذص، اهللا  نعث شةرعظعتنع ظعجرا قعلغذزذص، ظعالهعي ظادالةت بةرصا قعلعش قاتارلعق 

كئيعنحة بذ ظعبادةت . سعياسعي صاظالعيةتلةر ظةسلعدة اهللا  بذيرذغان ظعبادةتنعث جىملعسعدعن ظعدع
 صىتىن جةمظعيةت بذ ظعبادةت ظعجرا قعلعنغان بولسا،. ظذقذمع ظعحعدعن حعقعرعؤعتعلدع» ظعبادةت«
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بىضىن «: اهللا  نعث ظأز بةندعلعرعضة ظعنظام قعلغان نئظمعتعدعن بةهرعمةن بولغان بوالتتع
سعلةرنعث دعنعثالرنع صىتىن قعلدعم، سعلةرضة نئمعتعمنع تاماملعدعم، ظعسالم دعنعنع سعلةرنعث 

    ».دعنعثالر بولذشقا تاللعدعم

 ظأزةثالردعن بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت اهللا  غا، صةيغةمبةرضة ؤة! ظع مأمعنلةر «
قعلعثالر، ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر، بذ توغرعدا اهللا  غا ؤة 

) هةقعقعي(صةيغةمبةرضة مذراجعظةت قعلعثالر، ظةضةر سعلةر اهللا  غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة 
عتابعغا ؤة صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة مذراجعظةت يةنع اهللا  نعث ك(ظعشعنعدعغان بولساثالر، بذ 

   ».سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر، نةتعجة ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر) قعلعش

اهللا  مةندعن بذرذن ظةؤةتكةن هةرقانداق بعر «:   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ
ظذالر ظأز . ع ظةضةشكىحعلعرع بار ظعدعصةيغةمبةرنعث ظأز ظذممعتع ظعحعدعن حعققان هةقعق

 -صةيغةمبعر

 ظايةتلةر-59 سىرة نعسا  ظايةتنعث بعر قعسمع   -3سىرة ماظعدة  

ظاندعن كئيعن ظئغزعدعكع سأزع بعلةن . عنعث سىننعتعضة ظةضعشةتتع، بذيرذقعغا بويسذناتتع
نع ظعبادةت دةص قعلعدعغان يامان ظةمةلعي هةرعكعتع ظوخشعمايدعغان، بذيرذلمعغان ظعشالر

كعمكع شذ يامان ظعز باسارالرغا قارشع قولع بعلةن جعهاد قعلسا، ظذ . ظعزباسارالر صةيدا بولدع
موظمعندذر؛ كعمكع تعلع بعلةن جعهاد قعلسا، ظذ موظمعندذر؛ كعمكع قةلبع بعلةن جعهاد قعلسا، ظذ 

 ».سعحعلعك ظعمان بولمايدذبذنعمذ قعلمعغان ظادةمدة قعحعرنعث دانع. موظمعندذر

يذقعرعقع ظايةتتة ظعسالمعي جةمظعيةتتة هاكعمعيةت يىرضىزىش هوقذقنعث اهللا ؤة ظذنعث 
قذرظان ؤة هةدعستة دئيعلضةن هةرقانداق ظةمرع . لدع-صةيغةمبعرعدة ظعكةنلعكع مذظةييةنلةشتىرى

شقا بذيرذلدع، ظاندعن -ذؤة نةهعيلةرنع شةرتسعز ظعجرا قعلعص، اهللا  قا ؤة صةيغةمبةرضة بويسذن
اهللا  نعث ؤة صةيغةمبةرنعث هأكمع بويعحة يول تذتذص ماثغان ظعش ظعضعلعرعضة ظعتاظةت قعلعشقا 

هأكىمدار اهللا  نعث هأكمعضة قارشع ظعشقا بذيرعسا، ظذنعثغا بويسذنماسلعق تةلةص . بذيرذلدع
. ت قعلشقا بولمايدذحىنكع اهللا  قا ظاسعي بولعدعغان يةردة مةخلذققا ظعتاظة. قعلعندع

 ».هأكىمدارغا ظعتاظةت قعلعش صةقةت ياخشع ظعشتعال بولعدذ«
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ظاندعن كئيعن بذ ظايةت كةرعمعدة مذسذلمانالرنعث دةتاالشنع بعرتةرةص قعلعشتا صةقةت اهللا نعث 
كعتابع ؤة صةيغةمبةرنعث سىننعتعضعال مذراجعظةت قعلش كئرةكلعكع تةكعتلعنعص، بذنداق قعلعش 

دئمةك، بذ ظايةتتة هوقذق مةنبعيعنع بعكعتعشعتعن ظعبارةت بعر حوث . عمانغا باغالندعبعؤاستة ظ
 . سعياسعي مةسعلة ظئتعقادقا باغلعنعدعغان حوث ظعبادةت دةص حىشةندىرىلدع

يذقعرعقع هةدعستة اهللا  نعث هأكمعضة زعت ظعشال يىز بةرضةندة مذسذلمانالرنعث نئمة قعلعشع 
اهللا  نعث هأكمعضة زعت قعلمعشالر يىز بةرضةندة، قول بعلةن . ذلدعكئرةكلعكع ظوتتذرعغا قوي

ياكع تعل بعلةن ياكع قةلعب بعلةن جعهاد قعلعص، اهللا  نعث هأكمعنع ظةسلعضة كةلتىرىش تةلةص 
اهللا  نعث هأكمعضة زعت قعلمعشالرنعث . بذ ظعش بعؤاستة ظعمانغا باغالندع. قعلعندع

ذنعثغا يذقعرعقع ظىح خعل ظذسذلنعث هئحقايسع بعلةن قارشع بولذؤاتقانلعقعنع كأرىص تذرذص، ظ
بذنعمذ قعلمعغان ظادةمدة قعحعرنعث «. تذرمعغان كعشعدة ظعمان بولمايدعغانلعقع ظةسكةرتعلدع

 ».دانعسعحعلعك ظعمان بولمايدذ

. دئمةك، سعياسعي صاظالعيةت ظعماننعث بعر تةركعؤع قعسمع، ظعبادةتنعث بعر تةركعؤع قعسمعدذر
ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث دةؤرعدة ظاؤام : مةسعلةن. نع ساهابعلةر شذنداق حىشةنضةنبذ

ظذالر بذ ظارعلعشعشنع . مذسذلمانالر ظأمةرنعث دألةت باشقذرذش ظعشلعرعغا بعؤاستة ظارلعشاتتع
 . ظعبادةت دةص تونذيتتع

كلعصلةردعن ظأزعنع لئكعن ظذمةؤعيالر دةؤرعدعن باشالنغان سعياسعي مذستةبعتلعك ظعالهعي تة
قاحذرذشقا، سوصعلعققا ؤة مذرجعظعلعككة قوشذلذص، بذ تأت ظازغذنلذق بعرلعشعص، ظعبادةتنع صةقةت 

شذنعث بعلةن كعشعلةر مذسذلمانلعقنع شةخسع ظعش دةص . مةلذم صاظالعيةتلةرضعال حةكلةص قويدع
ؤةهالةنكع ساهابعلةر . ؤالدعقارايدعغان، سعياسعي صاظالعيةتلةرنع ظعبادةت دةص قارعمايدعغان بولذ

ظذالر بذ ظعبادةتنع ؤايعغا يةتكىزىص . سعياسعي صاظالعيةتلةرنع ظةث ظذلذغ ظعبادةت هئساباليتتع
ظع («: ظورذندعغاحقا، اهللا  نعث ياخشع ظذممةت دةص تةرعصلعشعضة سازاؤةر بولغان ظعدع

حعقعرعلغان، ياخشعلعققا بذيرذص سعلةر ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىحىن ظوتتذرعغا !) مذهةممةد ظىممعتع
    ».يامانلعقتعن توسعدعغان اهللا  غا ظعمان ظئيتعدعغان ظةث ياخشع ظىممةتسعلةر

 –سعياسعي صاظالعيةتلةر ظعبادةت داظعرعسعدعن حعقعص كئتعؤعدع، ظعسالمنعث بعر تذتقعسع 
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 -ظةينع ؤا. هاكعمعيةت تذتقعسع بذزذلدع

 ظايةتنعث بعر قعسمع  -110ن سىرة ظال ظعمرا  

قتعدا كعشعلةر اهللا  نعث شةرعظعتعدعن باشقا قانذننع ظئتعراص قعلمعغان بولغاحقا، بذ تذتقا 
تامامةن بذزذلمعغان بولسعمذ، ظةمما اهللا  نعث ظادعل شةرعظعتعضة هأكىمدارالرنعث ناهةق زذلذمع 

علغاندةك، سةلةصلةر ظعجرا قعلغاندةك بذنعث بعلةن شةرعظةت هأكمع اهللا  صةرعز ق. قوشذلذص قالدع
ظةث ظاخعرع زامانعمعزغا كةلضةندة . بعر قانحة ظةسعر شذنداق ظأتتع... تولذق ظعجرا بولمعدع

. ظعسالم شةرعظتع تةلتأكىس حةتكة قئقعلعص، ظذنعث ظورنعغا ظعنسان تىزضةن قانذنالر ظالماشتذرذلدع
ظئيتقذحع، سأزع ظةمةلعيةتتة راستقا حعققذحع شذنداق قعلعص، ظعسالمنعث بعرعنجع تذتقعسع راست 

بذ «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأؤةندعكع هةدعستة بعشارةت بةرضةندةك تامامةن بذزذلدع
بعرلةص ظاجرايدذ، ظةث ظاؤؤال هاكعمعيةت تذتقعسع ظاجرايدذ، ظةث ظاخعرعدا -دعننعث تذتقعلعرع بعر

 » .ناماز تذتقعسع ظاجرايدذ

خاتا حىشعنعش صةقةت سعياسعي صاظالعيةتلةرنع ظعبادةت داظعرعسعدعن ظعبادةت ظذقذمعنع 
بارا باشقا ظعبادةتلةرمذ ظعمان ؤة ظعبادةت داظعرعسعدعن -بارا. حعقرعؤعتعش بعلةنال تىضعضعنع يوق

بذ دئضةنلعك ظعنسانالر هئحقانداق ظعش قعلمايدعغان بولذص قالدع دئضةنلعك . حعقعرعؤعتعلدع
حىنع اهللا  ظذنع داؤاملعق جاصا تارتعشقا . نيادا بعر ظش قعلماي تذرالمايدذظعنسان بذ دذ. ظةمةس
 :ياراتقان

سةن هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثغا مذالقات بولغعنعثغا قةدةر جاصا تارتعص ! ظع ظعنسان«
   ».ظأتعسةن

بذ دذنيالعققا داظعر ظعشالر ظعبادةت . شذنداق، ظعنسان نئمة ظعش قعلسا بعر ظعش قعلعدذ
عرعسعدعن حعقعرعؤعتعلضةندعن كئيعن، كعشعلةر ظةمدع دعققعتعنع ظعبادةتتعن باشقا ياققا داظ

 قوصساظعبادةت قعلعشنع ظةمةس،صذل تئصعشنع، باي -ظةمدع كعشعلةر ظولتذرسا. بذرعدع

 ظايةت-6 سىرة ظعنشعقاق  

. كأزلةيدعغان بولدع... هاالؤةت سىرىشنع-بولذشنع ياكع هوقذق تذتذشنع ياكع هوزذر
كعشعلةر ظةمدع ظعبادةت . ظعنساننعث نةصسع بااللعرع ظعمان ؤة ظعبادةت قعلعصعدعن حعقعص كةتتع
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قعلغاندا دذنيالعق ظعشتعن ظىزىلعدعغان، دذنيالعق ظعش قعلغاندا ظعبادةتتعن ظىزىلعدعغان، ظعبادةت 
ىل ظئحعشمذ ظارام ظئلعش ؤة كأث. بعرعضة زادع باغالنمايدعغان بولدع-بعلةن دذنيالعق ظعش بعر

شذنداق قعلعص  مذسذلمانالرنعث هاياتعدا . ظأز ظالدعغا مذستةقعل بعر ظعش بولذص قالدع
 ظعبادةت، دذنيالعق ظعش، ظارام ظئلعش صةيدا –بعرعضة ظورذن بوشعتعدعغان ظىح نأؤةتحع -بعر

 . بولدع

ظعبادةتنع هازعرقعالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأز قولعدا تةربعيعلعضةن تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر 
بةلكع بعز يذقعرعدا ظئيتعص ظأتكعنعمعزدةك، ظذالر . حىشةنضةندةك مذنداق خاتا حىشةنمةيتتع

نامازنعمذ ظعبادةت، دذنيالعق ظعشنعمذ . هاياتلعقتعكع هةممة ظعشنع ظعبادةت دةص حىشعنةتتع
ئحقانداق بعر ظعش ظعنسان هاياتعدعكع ه. ظعبادةت، ظارام ظئلعشنعمذ ظعبادةت دةص حىشعنةتتع

ظذالرنعث هةممة . ظعنساننعث يارعتعلعشعدعكع بعردعنبعر غاية بولغان ظعبادةتنعث سعرتعدا قالمايتتع
 . صاظالعيةتلعرع ظعبادةتنعث ظوخشعمعغان تىرلعرع ظعدع

سعياسعي، ظعجتعماظعي، ظعقتعسادعي، ظعدعيؤع، . نامازمذ، هةج صاظالعيةتلعرعمذ ظعبادةت ظعدع
 .ةهةتلةردة سةظيع ظعجتعهاد قعلعص، جاصا حعكعشمذ ظوخشاشال ظعبادةت ظعدعج... ظعلمعي

 . ظعبادةتتة ماالل بولماسلعق، حارحعماسلعق ظىحىن ظارام ظئلعشمذ ظعبادةت ظعدع

.  ناماز بعلةن هةجنعث ظعبادةت ظعكةنلعكع هةممعضة ظايان، بذ هةقتة توختعلعشنعث هاجعتع يوق
ث ظعبادةتلعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأز قولع بعلةن تةربعيلعضةن ظةمما سةظيع ظعجتعهاد قعلعشنع

ظذالرنعث ظأرة تذرغاندعمذ، ظولتذرغاندعمذ، ياتقاندعمذ . ساهابعلةرضة تامامةن حىشعنعشلعك ظعدع
 . اهللا نع ياد ظئتعص، بذ ظعشالرنع ظعبادةتكة ظايالندذرذدعغانلعقعنع يذقعرعدا سأزلةص ظأتتذق

مذسذلمان كعشع بذ . شالرنع قعلعمةن دةص جاصا تارتعش داظعمعلعق ظعبادةتتذربذ دذنيالعق ظع
بذ ظعبادةتنع قعلعمةن دةص بعز هازعر ظعبادةت دةص تونذؤاتقان ظعبادةت . ظعبادةتنع قعلعدذ

بذ صاظالعيةتلةر اهللا قا ظعخالس قعلعش، اهللا ظىحىن . صاظالعيةتلعرعدعن روهعي ظوزذق ظالعدذ
ئحعش، اهللا تعن قورقذش، ظةيمعنعش، سىر بئسعش ظعحعدة هةقعقع رةؤعشتة ظادا بارلعقعدعن ؤاز ك

 . قعلعنسا، باشقا ظعبادةتلةرضة ظوزذق بولعدذ

دذنيالعق ظعشنعث ظعبادةت ظعكةنلعكع ظذنعثدا اهللا  نعث رازعلعقعنع كأزلةش، اهللا  نازعل 
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دذنيالعق ظعش . عصادعسعنع تاصعدذقعلغان شةرعظةتكة رعظاية قعلعشتعن ظعبارةت ظعككع جةهةتتة ظأز ظ
بذ ظعككع خعل خذسذسعيةتنع ظعصادة قعاللعسا، شذ هامان ظعبادةتكة ظايلعنعص، بةندعنع اهللا  قا 

 .يئقعنالشتذرعدذ، اهللا  نعث ساؤابعغا ظعرعشتىرعدذ

ظارام ظئلعشنعثمذ ظعبادةت ظعكةنلعكع مةسعلعسعضة كةلسةك، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظةهلع 
كذشادة -نعث كأثلعنع خذرسةن قعالتتع، ساهابعلةر بعلةن كةث-عرع بعلةن ظوينعشعص، ظذالرظايالل

باغالردا ظذالر بعلةن هةمسأهبةت بوالتتع، مةدعنة سعرتعغا حعقعص، حعنعقعش ؤة . صاراثلعشاتتع
ساهابعلةرنع ضذناهقا تارتمايدعغان، ... حةؤةندازلعق مذسابعقعلعرعضة هازعر بوالتتع

ظذالر بذ . لةرنع ظذنتذتمايدعغان كأثىل ظئحعش صاظالعيةتلعرعنع ظأتكىزىشكة حاقعراتتعمةجبذرعيةت
. خعلدعكع صاظالعيةتلةرنعث هاردذقنع ظئلعص، ظعبادةتكة جانالندذرعدعغانلعقعنع هئس قعلعشاتتع

 . شذنداق قعلعص، ظارام ظئلعش ظعبادةتكة ظايلعناتتع

روهعي صاظالعيةتلةر، . ادةت ظعحعدة ظأتكىزةتتعساهابعلةر صىتىن هاياتعنع ظةنة شذنداق ظعب
ظةقلعي صاظالعيةتلةر، جعسمانعي صاظالعيةتلةردة اهللا نعث رازعلعقع مةقسةت قعلعنسا، اهللا نعث 

ظعنسان ظأزعنعث تةبظعي ظعستةكلعرع بعلةن . شةرعظعتعضة رئظاية قعلعنسا، ظعبادةت هئسابلعنعدذ
 نعث رازعلعقعنع كأزلةش ؤة شةرعظةتكة رئظاية قعلعش زورذقماي قعلغان صاظالعيةتلعرعنع اهللا 

 . ظارقعلعق ظعبادةتكة ظايالندذرااليدذ

ظع («: ظعبادةتنعث اهللا نازعل قعلغان توغرا ظذقذمع ظةنة شذنداق كةث، حوثقذر ؤة هةممعباص
دذنيادا قعلغان (مئنعث نامعزعم، قذربانلعقعم، هاياتعم ؤة ماماتعم «ظئيتقعنكع، !) مذهةممةد

    ».ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا  ظىحىندذر) ياخشعلعقلعرعم ؤة تاظةت ظعبادةتلعرعم

تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر اهللا نعث كعتابع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تةلعماتعغا 
ظاساسلعنعص، ظعبادةتنع ظةنة شذنداق كةث مةنعدة حىشةنضةندة، بعر ظعشنع تاشالص يةنة بعر ظشقا 

ظعبادةت قعلغاندا باشقا ظعش قعلمايدعغان، باشقا . مةؤجذد بولمايتتع» كأحىش«علعدعغان يأتك
بةلكع هةرقانداق ظعش ظعبادةتنعث . ظعش قعلغاندا ظعبادةت قعلمايدعغان ظةهؤال مةؤجذد بولمايتتع

 :تعبعر تةركعؤع قعسمع هئسابلعنعص، ظذالر هةرقاحان ظعبادةت قعلعؤاتقان هالعتعنع داؤامالشتذرات

   »...ظذالر ظأرة تذرغاندعمذ، ظولتذرغاندعمذ، ياتقاندعمذ اهللا  نع ياد ظئتعدذ «
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ظةنة شذنداق داظعم ظعبادةت قعلش هالعتعنع ساقالش ساهابعلةرضعال خاس خذسذسعيةت ظةمةس، 
ذلمانالردعن ساهابعلةر باشقا مذس. بةلكع ظذ هةرقاحان مذسذلمان بولغان كعشعدعن تةلةص قعلعنعدذ

 ظعبادةت ظذقذمعنع توغراحىشعنعش ؤةظعبادةت قعلعش جةهةتتة ظةمةس، بةلكع 

 ظايةت-190 سىرة ظال ظعمران  ظايةت   -162 سىرة ظةنظام  

 . ظعبادةتنع كأص قعلعش، ؤايعغا يةتكىزىص قعلعش جةهةتتة ظارتذقدذر

الرغا ناهايعتع ظةهمعيةت بئرعص، ظذنع صىتىن ظذالر بعز هازعر ظعبادةت دةص تونذؤاتقان ظعش
لئكعن ظذالر ظعبادةتنعث هةممعسع مذشذال . ؤذجذدع بعلةن اهللا  تعن ظةيمعنضةن هالدا ظادا قعالتتع

بذ ظعبادةتلةرنع ظوزذق قعلعص تذرذص، باشقا صةرعز ظعبادةتلةرنع ظورذنالشقا .  دةص تذرذؤالمايتتع
خذددع ظذزذن سةصةرضة ظاتالنغان كعشع هةر ظأتةثضة ظذالرنعث بذ ظعشع . يىرىش قعالتتع

كةلضةندة، كئيعنكع ظأتةثضة بارغذحة يةتكىدةك ظوزذق ظئلعؤعلعص، يولعنع داؤامالشتذرغانغا 
 . ظوخشايتتع

روزا تولذق بعر . كىندىزدة بةش قئتعم تةكرارلعنعدعغان كىندعلعك ظوزذق ظعدع-ناماز بعر كئحة
زذق ظعدع، زاكات كعشعنع بعخعللعقتعن صاكاليدعغان، صةسعللعك ظاي سىمىرعلعدعغان يعللعق ظو

هاالؤةتتعن ؤاز كئحعص اهللا  قا يىزلعنعشنع ظأضعتعدعغان -ظوزذق ظعدع؛ هةج كعشعضة هوزذر
صىتىن هاياتلعق ... عكع ظوزذق ظعدع-هةممعسع هاياتلعق سةصعرعد. ظأمىرلىك ظوزذق ظعدع
 . سةصعرع ظعبادةت ظعدع

تذيغذسع، خعياللعرع، ظأمىرنعث هةر بعر -بعر ظةمةلعي هةرعكعتع، هئسساهابعلةرنعث هةر
بعز بذ هةقعقةتنع تئخعمذ حوثقذر حىشعنعش ظىحىن ساهابعلةرنعث . لةهزعسع ظعبادةتكة تةؤة ظعدع

 : ظةمةلعي هةرعكةتلعرعدعن ظئلعنغان بعر قانحة نةمذنعلةرنع كأرىص ظأتةيلع

مةن «: ظذ. يغا بعر ظىلىش غةنعمةت تةقسعم قعلعص بةردع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظةظرابع
 دئدع بوينعغا –غةنعمةت ظاالرمةن دةص ساثا ظةضةشكةن ظةمةسمةن، بذ يئرعمضة ظوق يةص، 

صةيغةمبةر » . جان بئرعص، جةننةتكة كعرةرمةن دةص ظةضةشكةنمةن–ظعشارةت قعلعص 
 . ئنع مذرادعثغا يةتكىزعدذ، دئدعراست ظئيتقان بولساث، اهللا  س: ظةلةيهعسسساالم ظذنعثغا

ظذ ظةظرابعي بعز ظعبادةت دةص تونذغان بعرةر صاظالعيةتنع قعلمايؤاتقان بذ لةهزعدة ظعبادةتنعث 
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ظذ شذ ؤاقعت، شذ شاراظعتقا مذناسعص كئلعدعغان بعر ! ظةث يذقعرع صةللعسعضة حعقتع ظةمةسمذ؟
 ! ظعبادةتنع ؤايعغا يةتكىزىص ظورذندعدع ظةمةسمذ؟

بذ ظايال صةيغةمبةر . صات هوشسعزلعنعص، ظئحعلعص قالعدعغان بعر ظايال بارظعدع-صات
صةيغةمبةر . ظةلةيهعسساالمدعن كئسعلعضة اهللا  تعن شعصالعق تئلةص دذظا قعلعص قويذشنع ظأتىندع

خالعساث سةؤر قعل، جةننةت سئنعث بولعدذ؛ خالعساث اهللا  تعن شعصالعق : ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا
سةؤر قعالي، ظةمما هوشسعزالنسام ظئحعلعص قالعمةن، : ظذ ظايال. دذظا قعلعص قوياي، دئدعتئلةص 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا دذظا قعلعص . ظئحعلعص قالماسلعقعمغا دذظا قعلعص قويسعال، دئدع
 . قويدع

عبادةتنعث ظةث ظذظايال بعز ظعبادةت دةص تونذغان بعرةر صاظالعيةتنع قعلمايؤاتقان بذ لةهزعدة ظ
ظذ شذ ؤاقعت، شذ شاراظعتقا مذناسعص كئلعدعغان بعر ظعبادةتنع ! يذقعرع صةللعسعضة حعقتع ظةمةسمذ؟

 ! ؤايعغا يةتكىزىص ظورذندعدع ظةمةسمذ؟

ظع ظعنسانالر، سأزىمنع ظاثالثالر، ماثا ظعتاظةت «: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنبةردة تذرذص
بعز بىضىن ساثا ظعتاظةت قعلمايمعز، : سع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذنعثغاسةلمان صارع. دئدع» قعلعثالر

ظذحاثدعكع : سةلمان. نئمعشقا؟ دئدع: ظأمةر ظاححعقالنماي تذرذص. سأزىثنع ظاثلعمايمعز، دئدع
ظأمةر ظاححعقالنماي، ظوغلع . توننعث نةدعن كةلضةنلعكع بعزضة ظايان بولغعحة بويسذنمايمعز، دئدع

خذدا هةققع راست ظئيتقعن، مئنعث ظذحامدعكعسع سئنعث تونذث : عص ظذنعثغاظابدذلالنع حاقعر
ظةمدع بذيرعغعن، ظاثاليمعز : سةلمان. شذنداق، مئنعث تونذم، دئدع: ظابدذلال.. ظةمةسمذ؟ دئدع

 . ؤة ظعتاظةت قعلعمعز، دئدع

، ظةمما هةر مانا بذ ظعككع ساهابة بعز ظعبادةت دةص تونذؤاتقان هئحبعر ظعشنع قعلمعغان بعلةن
سةلمان ظعالهعي ظادالةتنعث توغرا بةرصا قعلعنعشع ظىحىن . ظعككعلعسع ظعبادةت قعلعؤاتاتتع

هأكىمدارنع نازارةت قعلعؤاتاتتع، ظأمةرمذ ظعبادةت قعلعش روهعي بعلةن بعر صذقرانعث ظالدعدا بعر 
 .مئتعر رةختنعث هئسابعنع بئرعؤاتاتتع

ةيهعسساالمنعث ظالدعغا بئرعص، كةمبةغةللعكتعن شعكايةت بعر كةمبةغةل ساهابة صةيغةمبةر ظةل
اهللا  تعن داتالص، صةيغةمبةرنعث قئشعغا : ظايالع ظذنعثغا. قعلعص، بايلعققا ظعرعشمةكحع بولدع
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 . شذنعث بعلةن بذ ساهابة سةؤر قعلعص توختاص قالدع. بارامسةن؟ دئدع

 !ظةمةسمذ؟بذ ظعككعسعنعث قعلغعنع ظةث يذقعرع دةرعجعدعكع ظعبادةت 

بعر ساهابة جةثضة حعقتع، ظذنعث قولعدا بعر قانحة تال خورما بار ظعدع، جةننةتنعث صذرعقع 
ظذنع ظالدعراتتع، شذنعث بعلةن ظذ، خورمعنع يةص بولغعحة ساقالص تذرماي، قولعدعكع خورمعنع 

اشعغان بذ خورمعنع يةص بولعغعحة ياشعسام ظذزذن ي: تاشالص جةثضة ظاتالندع ؤة مذنداق دئدع
 ! بولعدعكةنمةن

 ! بذ ساهابعنعث قعلغعنعنع ظةث يذقعرع دةرعجعدعكع ظعبادةت دئمعسةك نئمة دةيمعز؟

 ...ساهابعلةر اهللا  قا ظةنة شذنداق ظعبادةت قعالتتع

 . ظعبادةت قعالتتع...  نامازظوقذص، هةج قعلعص

 . دذنيالعققا ظعشلةصمذ ظعبادةت قعالتتع

 . صاكعزة ظارام ظئلعش بعلةنمذ ظعبادةت قعالتتعكأثىلنع روشةنلةشتىرعدعغان 

صةقةت مةلذم بعر قانحة صاظالعيةتنعال ظعبادةتنعث هةممعسع مذشذ دةؤعلعص، دذنيالعق ظعشالر ؤة 
ظارام ظئلعشالرنع ظعبادةت داظعرعسعدعن حعقعرعؤعتعش بعلةن هةممة ظعشنع ظعبادةت دةص تونذشنعث 

روهعي صاكلعق جةهةتتة، مةسلةك صاكلعقع جةهةتتة صةرق . ظوتتذرعسعدا ناهايعتع حوث صةرق بار
 .قولغا كئلعدعغان نةتعجة جةهةتتة صةرق بار. بار

صاكلعق جةهةتتة صةرق بار دئيعشعمعز شذنعث ظىحىنكع، دذنيالعق ظعشنع ظعبادةت دةص تونذغاندا 
علعش، ظذنعثغا قارعحعلعق، خعيانةتحعلعك، يالغانحعلعق، ظالدامحعلعق، كعش هةققعنع يةؤ

ظارام ظئلعشنع ظعبادةت دةص تونذغاندا هازعرقع زامان . زومعضةرلعك، هارام يئيعش ظارعالشمايدذ
صةسكةشلعق قعلعنمايدذ، رةزعللعك . لةظةبلةر حعرايلعق كأرسعتعلمةيدذ-جاهعلعيعتعدةك صةس لةهؤع

 . قعلعنمايدذ، ظادعمعيلعك دةصسةندة قعلعنمايدذ

عمعز شذنعث ظىحىنكع، زامانعمعزدا بةزع كعشعلةر ياؤروصانعث نةتعجة جةهةتتة صةرق بار دئيعش
. هازعر قولغا كةلتىرضةن نةتعجعلعرعنع ظعنسانعيةت تارعخدعكع ظةث حوث نةتعجة دةص ظوياليدذ
 .ؤةهالةنكع ياؤروصالعقالرنعث قعلغانلعرع دعنغا تامامةن يات، ظعبادةتتعن تولعمذ يئراق ظعشالردذر
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 . قةتلةرنع ظوقذرمةنلةرنعث ظئسعضة سئلعشقا توغرا كئلعؤاتعدذبذ يةردة بعر بألىك هةقع

هازعرقع زاماندعكع ماددعي هةزارةت هاياتلعقنعث بةزع تةرةصلعرعدة ناهايعتع حوث نةتعجعلةرنع 
صةننعث ظالغا ظعلضعرعلشعدة، تئخنولوضعية -ظةث ضةؤدعلعك نةتعجة ظعلعم. قولغا كةلتىردع

يدعلعنعص، ظعنسانالر تذرمذشعغا نذرغذن قواليلعقالرنع ظئلعص صةندعن صا-تةرةققعياتعنعث ظعلعم
، تةشكعلعي تىزىملةرنعث مذكةممةللعشعص، ؤاقعتنعث تعجةلضةنلعكعدة، ظعنسانالرنعث كةلضةنلعكعدة

 . بةزعبعر هوقذق ؤة كاصالةتلعرعنعث ظعشقا ظاشقانلعقعدا بولذؤاتعدذ

سانالرغا يورذقلذق ظئلعص كئلعشتعن ياكع لئكعن بذ ماددعي هةزارةتنعث ظاخعرقع نةتعجعسع ظعن
حىنكع بذ هةزارةتتة سعياسعي زذلذم، . ظعنسانعي ظذلذغلذق بئغعشالشتعن تولعمذ يئراقتا تذرماقتا

هأرمةتنعث دةصسةندة قعلعنعشع، -ظعقتعسادعي زذلذم، ظعجتعماظعي زذلذم، جاهانضعرلعك، ظعززةت
ىك، روهعي حعكعنعش بار بولذص، ظعنسانالر اهللا  ماددعي ؤة مةنعؤعي بذلغعنعش، ظةخالقعي حىشكىنل

ظعنسانغا ظاتا قعلغان ظعنسانعي مةرتعؤعدعن ؤة ظعنسانعي هأرمةتتعن مةهرذم بولماقتا، اهللا  تعن 
 ! زةبذنالرحة قذل بولماقتا-باشقا هةممة نةرسعضة خار

وغرا ظعجرا قعلعنغاندا مانا بذ هازعرقع زاماندعكع ياؤروصا قولغا كةلتىرضةن نةتعجة بعلةن ظعسالم ت
 . مذسذلمانالر قولعغا كةلتىرضةن نةتعجة ظوتتذرعسعدعكع صةرق

ياؤروصانعث هازعرقع هةزارعتع بذرذنقع مذسذلمانالرنعث هةزارعتعضة ظوخشعمايدذ، يئقعنمذ 
ضةرحة بةزع كعشعلةر بذ ظعككع هةزارةتنع بةزع جةهةتتة ظايرعيالماي قئلعؤاتقان . كةلمةيدذ
 . بولسعمذ

ذرذنقع مذسذلمانالرنعث قعلغانلعرع صةقةت كئثةيمعحعلعك، ظعشغالعيةت، بئسعؤعلعش، ب
ظعضةللعؤعلعشال ظةمةس ظعدع، نوقذل ظعلمعي هةرعكةت ظئلعص بئرعش ياكع هةزارةت بةرصا قعلعش 

اهللا  بذ ظعشالرنع كاصعرالرغعمذ، موظمعنالرغعمذ نعسعص ... ياكع ماددعي ضىللعنعشال ظةمةس ظعدع
 :قعلعدذ

. بذالرنعث ؤة ظذالرنعث هةر ظعككعسعضة صةرؤةردعضارعثنعث ظاتا قعلغعنعدعن بئرعمعز«
    ».مةنظع قعلعنمايدذ) هئح ظادةمدعن(صةرؤةردعضارعثنعث ظاتا قعلغعنع 

 :تارعختعكع جاهعلعيةتلةرنعثمذ مةزكذر ظذتذقالردعن ظأزعضة يارعشا نعسعؤعسع بولغان ظعدع
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 أزلعرعدعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث ظذالر يةر يىزعدة كئزعص  ظ«

 ظايةت-20سىرة بةنع ظعسراظعل   ①

قذؤؤةتتة بذالردعن ) يةنع ظأتكةنلةر(ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع كأزةتمعدعمذ؟ ظذالر 
دعن ظىستىن )يةنع قذرةيشلةر(ظذالر زعراظةت تئرعشتا، ظعمارةت سئلعشتا بذالر. كىحلىك ظعدع

). علةرنع ظعنكار قعلدع-ظذالر مأجعز(رلعرع مأجعزعلةرنع ظئلعص كةلدع ظذالرغا صةيغةمبة. ظعدع
لئكعن ظذالر  ،)يةنع اهللا  ظذالرنع ضذناهسعز هاالك قعلغعنع يوق (اهللا  ظذالرغا زذلذم قعلمعدع

ظأزلعرعضة ) كذفرع ظىحىن ؤة صةيغةمبةرلةرنعث مأجعزعلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ظىحىن( ظأزلعرع
ظاندعن يامان ظعش ). شذنعث بعلةن ظذالر هاالك بولذشقا تئضعشلعك بولدع (زذلذم قعلدع

قعلغانالرنعث ظاقعؤعتع ظةث يامان بولعدذ، حىنكع ظذالر اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغان ؤة 
   ① ».مةسخعرة قعلغان كعشعلةردذر

ار ظعلعم بعلةن صةخعرلعنعص ظذالرغا صةيغةمبةرلعرع روشةن مأجعزعلةر بعلةن كةلضةندة، ظأزلعرعدة ب«
ؤة كةلسة (، ظذالرغا ظأزلعرع مةسخعرة قعلغان )صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع ؤة مةسخعرة قعلدع(

   ».ظازاب نازعل بولدع) دةص ظالدعرعغان

ة تارعختا هئحقانداق بعر معللةتت. ظعسالمعي ظىممةت زئمعننع ظاباد قعلعص، هةزارةت بةرصا قعلدع
 . ظعشقا ظاشمعغان قعممةت قاراش ؤة ظعدئظاللعقالرنع ظعشقا ظاشذرذص، قذدرةت تاصتع

خالعسعثعز ظعسالمنعث صةتهع قعلعش هةرعكعتع بعلةن جاهانضعرلعكنع؛ مذسذلمانالر ظعجرا قعلغان 
ظعالهعي ظادالةت بعلةن هازعرقع زامان جاهعلعيعتعنعث جةنذبع ظافرعقا ؤة ظامئرعكعدعكع ظاق 

كلةر بعلةن قارا تةنلعكلةر ظوتتذرعسعدا، صةلةستعن، هةبةشعستان، ظارتعرعية، حاد، فعلعصصعن، تةنلع
كوممونزم دذنياسع ياكع مذسذلمانالر غةيرع مذسذلمانالرنعث قولعغا حىشىص قالغان باشقا رايذنالردا 

 مذسذلمانالر بعلةن خرعستعظان ؤة يةهذدعي قعساسحعلعرع 

 ظايةت-83سىرة غافعر    ظايةتلةر-10-9سىرة رذم  ①

مذسذلمانالرنعث . ظوتتذرعسعدا ظعجرا قعلعؤاتقان ظاتالمعش ظادالعتعنع سئلعشتذرذص كأرىث
ؤةدعلعرعضة ؤاصا قعلغانلعقع بعلةن هازعرقع دألةتلةرنعث صذرسةت تاصسعال ظةهدعنامعلعرعنع -ظةهدع
عق ظىحىنال ظئلعص بئرعلغانلعقع بعلةن هازعرقع  نلعقعنع؛ ظعسالمعي هةرعكةتنعث ساص ياخشل-بذزغا
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صةننعث كعشعلةرنع اهللا  قا ظةقعدة قعلشتعن ظازدذرذشقا -زامان جاهعلعيعتعدعكع ظعلعم
ظعشلعتعلعؤاتقانلعقع، ياؤوزالرحة ؤةيران قعلعشقا ظعشلعتعلعؤاتقانلعقع، ظةخالقنع بذزذشقا 

نغا ماددعي ؤة مةنعؤعي هةممة تةرةصتعن ظعشلعتعلعؤاتقانلعقعنع؛ ظعسالمعي هةزارةتنعث ظعنسا
ظةهمعيةت بةرضةنلعكع بعلةن هازعرقع هةزارةتنعث ماددعي تةرةصكة زعيادة ظةهمعيةت بئرعص 

 . مةنعؤعي تةرةصكة سةل قارعغانلعقعنع سئلعشتذرذص كأرىث

علةن، مانا بذ، هاياتلعق صاظالعيةتلعرعنع اهللا  قا ظعبادةت قعلش تذيغذسع ظعحعدة ظئلعص بئرعش ب
ظاثلعق ياكع ظاثسعز هالدا هةرخعل شةكعلدة شةيتانغا ظعبادةت قعلعش تذيغذسع ظعحعدة ظئلعص 

 . بئرعش ظوتتذرعسعدعكع صةرقتذر

ظعسالمعي ظذممةت هةرقانداق ظعشنع ظعبادةت تذيغذسع بعلةن قعلغان زامانالردا يذقعرع صةللعضة 
عص كئتعؤعدع، ظعسالمعي ظذممةت يذقعرع ظعشالر ظعبادةت ظذقذمعدعن تةدرعجع حعق. يةتكةن ظعدع

 . صةللعدعن ظأزلىكسعز تأؤةنلعدع

ظعبادةت ظذقذمع بعز هازعر ظعبادةت دةص تونذؤاتقان بعر قانحة صاظالعيةتكعال حةكلةنضةندة 
ظةث يامان بولغعنع ظةخالقنعث . دذنيالعق ظعشالر ظعبادةت داظعرعسعدعن حعقعص كئتعصال توختعمعدع

 ...دعن حعقعص كئتعشع بولدعظعبادةت داظعرعسع

دعنعمعزنعث ظةث حوث بعر ظاالهعدعلعكع ظذنعث ظةخالقعي قاظعدعلعرعنعث كةث داظعرعلعك 
 . بولغانلعقعدا، ظعنسان صاظالعيعتعنعث هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغانلعقعدا

ظعنسانعي هاياتتا ظعنسانالرنعث هئحقانداق بعر ظعشع، نة ظذنعث مةسلعكع، تةصةككذرع، 
صاظالعيةتلعرع ظةخالق ...تذيغذلعرع، سعياسعي، ظعجتعماظعي، ظعقتعسادعي ياكع سةنظةت-هئس

بةلكع ظعنساننعث هةممة صاظالعيتع ظةخالققا باغلعنعدذ، اهللا  ظأز . داظعرعسعنعث سعرتعدا قالمايدذ
عققان بةندعلعرعدعن اهللا  قا ظعبادةت قعلعش توغرعسعدا روزمعساقتا ظالغان ظةهدعسعدعن كئلعص ح

 :ظةخالقعي قاظعدعلةر ظىستعضة تذرعدذ

صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان نةرسعنعث هةق ظعكةنلعكعنع !) ظع مذهةممةد(«
اهللا  نعث (كور ظادةم بعلةن ظوخشاش بوالمدذ؟ ) هةقنع كأرمةيدعغان دعلع(بعلعدعغان ظادةم 

يةنع اهللا  (ظذالر اهللا نعث ظةهدعضة . هةت ظالعدذنةسع-صةقةت ظةقعل ظعضعلعرعال صةند) ظايةتلعرعدعن
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) ظةقرعباالرغا-خعش(ظذالر اهللا نعث . ؤاصا قعلعدذ، بةرضةن ؤةدعسعنع بذزمايدذ) تاصشذرغان ظعشالرغا
رةهعم قعلعشتعن ظعبارةت ظةمرعنع بةجا كةلتىرعدذ، اهللا  دعن قورقعدذ، قاتتعق هئساب -سعلة

سةؤر قعلغانالر، ) يةتكةن كىلصةتلةرضة(عنعث رازعلعقعنع كأزلةص صةرؤةردعضار. ظئلعنعشعدعن قورقعدذ
يوشذرذن ) اهللا  يولعدا(مىلكتعن -نامازنع ظادا قعلغانالر، بعز رعزعق قعلعص بةرضةن مال) صةرز(

يةنع (ؤة ظاشكارا يوسذندا سةرص قعلغانالر ؤة ياخشعلعقع ظارقعلعق يامانلعقعنع دةصظع قعلعدعغانالر 
ن ظعش قعلعص قالسا، ظارقعدعن ياخشع ظعش قعلعدعغانالر، يامانلعق قعلغذحعالرغا بعلمةستعن ياما

ـ ظةنة شذالرنعث ظاخعرةتلعكع ياخشع ) كةث قورساق بولذص، ياخشع مذناسعؤةتتة بولعدعغانالر
    ».بولعدذ

معساقتا ظالغان ظةهدع بولذشع -بذ ظايةتتة دئيعلضةن ظةهدع اهللا  ظعنسان نةسلعدعن روزع
ن ياكع هةربعر صةيغةمبةرنعث ظذممعتعدعن بعرال اهللا  قا ظعبادةت قعلعش توغرعسعدا ظأز مذمكع

 صةيغةمبعرع 

 ظايةتلةر-22-21-20-19 سىرة رةظد  

 : ظايرعم ظالغان ظةهدع بولذشع مذمكعن-ظارقعلعق ظايرعم

صذشتعدعن ) نعثظاتعلعرع(ظذالرنعث ) يةنع نةسلعنع(ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث ظادةم بالعلعرعنع «
دئدع » مةن سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر ظةمةسمذ؟«: حعقاردع ؤة ظذالرنع ظأزلعرعضة ضذؤاه قعلعص

يةنع اهللا ظأزعنعث ظذالرنعث صةرؤةردعضارع ظعكةنلعكعضة ؤة بعرلعكعضة ظادةم بالعلعرعنع ظعقرار (
ظة، سةن بعزنعث هة«: ظذالر). قعلدذردع، ظذالر ظعقرار قعلعص بذنع ظأز ظىستعضة ظالدع

   ».دئدع» عضارعمعزدذرسةن، ضذؤاهلعق بةردذق-صةرؤةرد

يةنع شةيتانغا، (اهللا  غا ظعبادةت قعلعثالر، شةيتاندعن : بعز هةقعقةتةن هةر بعر ظىممةتكة«
يعراق بولذثالر، دةص ) بذتالرغا، كاهعنالرغا ظوخشاش هةر قانداق مةبذدقا ظعبادةت قعلعشتعن

    ».صةيغةمبةر ظةؤةتتذق

لئكعن بعزضة مذهعم بولذؤاتقعنع يذقعرعقع ظايةتتة ظةهدعنعث بةزع تةصسعالتعنعث ظوتتذرعغا 
ضةرحة ظئتعقادع، روهعي . بذ ظةهدع ظاساسلعقع ظةخالقعي ظعشالردعن ظعبارةت. قويذلغانلعقعدذر

عم قعلعشتعن ظعبارةت رةه-سعلة) ظةقرعباالرغا-خعش(ظذالر اهللا  نعث «: ظعشالرمذ بار بولسعمذ
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صةرؤةردعضارعنعث . ظةمرعنع بةجا كةلتىرعدذ، اهللا دعن قورقعدذ، قاتتعق هئساب ظئلعنعشعدعن قورقعدذ
نامازنع ظادا قعلغانالر، بعز رعزعق ) صةرز(سةؤر قعلغانالر، ) يةتكةن كىلصةتلةرضة(رازعلعقعنع كأزلةص 
ؤة ظاشكارا يوسذندا سةرص قعلغانالر ؤة يوشذرذن ) اهللا  يولعدا(مىلكتعن -قعلعص بةرضةن مال

يةنع بعلمةستعن يامان ظعش قعلعص قالسا، (ياخشعلعقع ظارقعلعق يامانلعقعنع دةصظع قعلعدعغانالر 
ظارقعدعن ياخشع ظعش قعلعدعغانالر، يامانلعق قعلغذحعالرغا كةث قورساق بولذص، ياخشع 

 » )... مذناسعؤةتتة بولعدعغانالر

 -دعكع ظةخالقنعث اهللا قا ظعبادةت قعلعش ظعكةبعز بذنعثدعن ظعسالم

 ظايةتنعث بعر قعسمع -36سىرة نةهل   ظايةت-172سىرة ظةظراف    

 . الاليمعز-نلعكعنع، يةنع كةلعمة شاهادةتنعث تةقةززاسع ظعكةنلعكعنع بعلعؤا

 قاظعدعلةرنعث ظعنساننعث بعز يةنة بذ ظايةتلةردعن ؤة باشقا ظايةتلةردعن ظعسالمدعكع ظةخالقعي
اهللا قا بةرضةن ظةهدعسعدعن صةيدا بولغانلعقعنع، ظةخالق داظعرعسعنعث ظعنسانعي صاظالعيةتنعث 

 : هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان داظعرعدة كةث ظعكةنلعكعنع بعلعؤاالاليمعز

تذتذص بةندعلعرع زئمعندا ظأزلعرعنع تأؤةن ) ياخشع كأرعدعغان( مةرهةمةتلعك اهللا نعث«
سعلةرضة ظامانلعق «: سأز قعلسا، ظذالر) ياقتذرمايدعغان(تةمكعنلعك بعلةن ماثعدذ، نادانالر ظذالرغا 

ظذالر كئحعلةرنع صةرؤةردعضارعغا ). يةنع ضذناه بولمايدعغان سأزلةرنع قعلعدذ (دةيدذ» تعلةيمعز
يةنع اهللا   (ظذالر. دذظأتكىزع) يةنع ناماز ظوقذش بعلةن( سةجدة قعلعش ؤة قعيامدا تذرذش بعلةن

بعزدعن جةهةننةم ظازابعنع دةصظع ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظئيتعدذ) ياخشع كأرعدعغان بةندعلةر
جةهةننةم . ظايرعلمايدذ) سئنعث دىشمةنلعرعثدعن(قعلغعن، جةهةننةمنعث ظازابع هةقعقةتةن 
 )أرعدعغان بةندعلةريةنع اهللا  ياخشع ك (ظذالر» هةقعقةتةن يامان قارارضاهتذر، يامان جايدذر

. خعراجةت قعلغاندا، ظعسراصحعلعقمذ قعلمايدذ، بئخعللعقمذ قعلمايدذ، ظوتتذراهال خعراجةت قعلعدذ
ظذالر اهللا غا ظعككعنحع بعر مةبذدنع شئرعك قعلمايدذ، اهللا  هارام قعلغان ناهةق ظادةم ظألتىرىش 

ظذ جازاغا ) ظاخعرةتتة(لعدعكةن، نع قع)ضذناهالر(ظعشعنع قعلمايدذ، زعنا قعلمايدذ، كعمكع بذ 
ظذحرايدذ، قعيامةت كىنع ظذنعثغا هةسسعلةص ظازاب قعلعنعدذ، ظذ مةثضى ظازاب ظعحعدة خارالنغان 

تةؤبة قعلغان، ظعمان ظئيتقان  )بذ دذنيادعكع حئغعدا() ظذالرنعث ظعحعدعن (صةقةت. هالدا قالعدذ
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ذ، اهللا  ظذالرنعث ضذناهلعرعنع ياخشعلعققا ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرال بذ هالدا قالمايد
) ضذناهلعرعغا(كعمكع . ظالماشتذرعدذ، اهللا تولعمذ مةغصعرةت قعلغذحعدذر ؤة مةرهةمةت قعلغذحعدذر

يةنع اهللا  ظذنعث  (تةؤبة قعلعدعكةن ؤة ظةمةلعنع تىزةيدعكةن، ظذ اهللا غا يىزلةنضةن بولعدذ
) يةنع اهللا  ياخشع كأرعدعغان بةندعلةر(ظذالر). لعدذتةؤبعسعنع قوبذل قعلعص، ظذنعثدعن رازع بو

يالغان ضذؤاهلعق بةرمةيدذ، يامان سأزنع ظاثالص قالغان حاغدا ظالعيجانابلعق بعلةن ظـأتىص 
نةسعهةت قعلعنسا، ضاس، كور بولذؤالمايدذ -ظذالرغا صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرع بعلةن ؤةز. كئتعدذ

بعزضة ظاياللعرعمعز ! ظع صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر). ن ظاثاليدذيةنع ظذنع بئرعلعص ظعخالس بعلة(
يةنع بعزضة ساثا ظعتاظةتمةن صةرزةنت ظاتا (ؤة ظةؤالتلعرعمعز ظارقعلعق شادلعق بئغعشلعشعثنع 

 يةنع تةقؤادارالرنعث نةمذنعسع، (تعلةيمعز، بعزنع تةقؤادارالرنعث صئشعؤاسع) قعلعشعثنع
ظةنة شذالر سةؤرلعك بولغانلعقع ظىحىن جةننةت . دةيدذ» علغعنق) ياخشعلعققا دةؤةت قعلغذحع

دذظا ؤة ساالم بعلةن قارشع ) صةرعشتعلةر تةرعصعدعن قعلعنغان(بعلةن مذكاصاتلعنعدذ، ظذالر جةننةتتة 
نئمعدئضةن ضىزةل ! ظذالر جةننةتتة مةثضى قالعدذ، جةننةت نئمعدئضةن ضىزةل قارارضاه. ظئلعنعدذ
    »!جاي

اهللا نعث (ظذالر نامازلعرعدا ) شذنداق مأمعنلةركع. (ر هةقعقةتةن بةختكة ظئرعشتعمأمعنلة«
ظذالر بعهذدة سأز، بعهذدة . ظةيمعنعص تذرغذحعالردذر) ظذلذغلذقعدعن سىر بئسعص كةتكةنلعكتعن

) هارامدعن(ظذالر ظةؤرةتلعرعنع . ظذالر زاكات بةرضىحعلةردذر. ظعشتعن يعراق بولغذحعالردذر
عدعن، حأرعلعرعدعن باشقعالردعن -صةقةت خوتذنلعر) يةنع ظةؤرةتلعرعنع.  (الردذرساقلعغذحع

بذنعث سعرتعدعن ).  بذالر بعلةن يئقعنحعلعق قعلغذحعالر ماالمةت قعلعنمايدذ. (ساقلعغذحعالردذر
 -تةلةص قعلغذحعالر هةددعدعن ظاشقذ) جعنسي تةلةصنع قاندذرذشنع(

 ظايةتلةر-76...63سىرة فذرقان  

ظأزلعرعضة تاصشذرذلغان ظامانةتلةرضة ؤة بةرضةن ظةهدعضة رعظاية ) يةنع مأمعنلةر(ظذالر . الردذرحع
ظةنة شذالر . ظادا قعلغذحعالردذر) ؤاقتعدا تةظدعل ظةركان بعلةن(ظذالر نامازلعرعنع . قعلغذحعالردذر

ظذالر . رعدذرؤارعسلع) نئمةتلعك جةننةتنعث-يةنع يذقعرعقع سىصةتلةرضة ظعضة مأمعنلةر نازذ(
    ».فعردةؤسكة ؤارعسلعق قعلدذ، فعردةؤستة مةثضى قالعدذ) يذقعرع دةرعجعلعك جةننةت(
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 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسلعرعدعمذ ظةخالق ظعمانغا ناهايعتع حعث باغالنغان

ن؛ كعمكع اهللا  قا ؤة ظاخعرةت كىنعسعضة ظعمان كةلتىرضةن بولسا، قوشنعسعغا ياخشلعق قعلسذ«
كعمكع اهللا  قا ؤة ظاخعرةت كىنعسعضة ظعمان كةلتىرضةن بولسا،  مئهماننع هأرمةت قعلسذن؛ 
كعمكع اهللا  قا ؤة ظاخعرةت كىنعسعضة ظعمان كةلتىرضةن بولسا،  ياخشع سأز قعلسذن ياكع 

 )هةدعس(» !سىكىت قعلسذن

ص بئخارامان ظذخلعغان قوشنعسعنعث ظاح قالغانعلعقعنع بعلعص تذرذص، ظأزعنعث قورسعقعنع توقال«
 )هةدعس(» .ظادةم ماثا ظعمان كةلتىرضةن ظادةم ظةمةس

جئنعمنعث ظعضعسع بولغان زات بعلةن قةسةمكع، سعلةرنعث بعرعثالر ظأزعضة ياخشع كأرضةن «
  )هةدعس (».نةرسعنع قئرعندعشعغا ياخشع كأرمعضعحة ظعمان ظئيتقان بولمايدذ

ةث ظةؤزعلع اهللا  تعن باشقا مةظبذد بةرهةق يوق ظعمان يةتمعش نةححة شاختذر، ظذنعث ظ«
دئمةكتذر، ظةث تأؤعنع يولدعكع صذتلعشعدعغان نةرسعلةرنع ظئلعؤعتعشتذر، هايا ظعماننعث حوث بعر 

  )هةدعس (».شئخعدذر

بعركعمدة بذ تأت . بعركعمدة تأؤةندعكع تأت ظعللةت بولسا، ظذ ساص مذناصعق بولعدذ«
 -ثدا مذناصعقلظعللةتنعث بعرع بولسا، ظذنع

 ظايةتلةر-11...1سىرة موظمعنذن  

ظذ سأزلعسة يالغان سأزلةيدذ، ظةهدع قعلسا ظالدايدذ، ؤةدة : عقنعث بعر ظعللعتع بولغان بولعدذ
  )هةدعس (».قعلسا خعالصلعق قعلعدذ، ظذرذشذص قالسا سةت ضةص قعلعدذ

: القع توغرعسعدا سورالغاندا، ظذظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةخ«
 )هةدعس (».صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةخالقع قذرظاننعث ظأز ظةينع ظعدع، دئضةن

ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع، ماثا ظعسالم : سذفيان ظعبنع ظابدذلال سةقةفعي مذنداق دةيدذ«
أز ظئيتعص بةرسعلة، توغرعسدا سعلعدعن كئين باشقا ظادةمدعن سوراشقا هاجةت قالمعغعدةك بعر س

اهللا  قا ظعمان ظئيتتعم، دئضعن، ظاندعن شذ سأزىثدة راؤرذس : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئدعم
  )هةدعس (»!تذرغعن
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... 

بذ هةدعسلةردعن شذ ظايدعثلعشعدذكع، ظةخالق دعنعمعزنعث بعر تةركعؤع قعسمع، ظعماننعث 
ئظاية قعلعشنع اهللا  قا ظعبادةت قعلغانلعق دةص بعؤاستة تةقةززاسع بولذص، مذسذلمانالر ظةخالققا ر

مذسذلمانالرنعث هاياتعدا ؤة تونذشعدا ظةخالق قوشذمحة ظعش ظةمةس ظعدع، اهللا  قا . تونذيتتع
 .  قعلعنعدعغان ظعبادةتنعث سعرتعدعكع نةرسعمذ ظةمةس ظعدع

حة صاظالعيةتكعال لئكعن ظعبادةت ظذقذمع تارعيعص، هازعر بعز ظعبادةت دةص تونذؤاتقان بعر قان
بذنعث نةتعجعسع . حةكلعنعص قئلعؤعدع، ظةخالق تةدرعجع ظعبادةت قاتارعدعن حعقعرعؤعتعلدع

 قانداق بولدع؟ 

بذنعث نةتعجسع شذنداق بولدعكع، ظعسالم دذنياسعدا مةسجعدتة ناماز ظوقذص تذرذص، 
. لةص صةيدا بولدعيالغان ظئيتعدعغان ظادةملةر كأص) مةسجعدكة بئرعشقا ظادةتلةنضةن تذرذص(

هةظة، : موظمعن قورقذنحاق بوالمدذ؟ دةص سورالغاندا، ظذ: ؤاهالةنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن
دةص ! ياق: موظمعن يالغانحع بوالمدذ؟ دةص سورالغاندا، ظذ: ظاندعن كئيعن. دةص جاؤاب بةرضةن

 . جاؤاب بةرضةن

. يعدعغان ظادةملةر كأصلةص صةيدا بولدعمةسجعدتة ناماز ظوقذص تذرذص مذسذلمانالرنع قارا قو
» بعزنع قارا قويغان كعشع بعزنعث جىملعمعزدعن ظةمةس«: الم-ؤاهالةنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا

 . دئضةن

نامازدعن حعقعصال ظامانةتكة خعيانةت قعلعدعغان ياكع ؤةدعضة خعالصلعق قعلعدعغان ظادةملةر 
ظةلةيهعسساالم بذنع مذناصعقلعقنعث ظاالمعتع دئضةن ؤاهالةنكع صةيغةمبةر . كأصلةص صةيدا بولدع

 . ظعدع

ظةخالق اهللا هعدايةت قعلغان كعشعلةردعن باشقعالرغا ظئغعر كئلعدعغان بولغاحقا، كعشعلةرنعث 
هةيران قاالرلعقع شذكع، مذشذ . ظعبادةت قعلعصعدعن حعقعص كئتعشع هةيران قاالرلعق ظةمةس

ظبادةت دئضةن مةلذم بعر قانحة . عبادةتكة باغلعنالمعدعحعقعص كئتعش كعشعلةرنعث تونذشعدا ظ
توغرا،  ... صاظالعيةت، شذنع قعلغان ظادةم اهللا  تةلةص قعلغان ظعبادةتنع تولذق قعلغان بولعدذ

ظةخالقسعزلعق بعر ظةيب، نةسعهةت قعلغذحعالر خذتبعلعرعدة ظةخالق توغرعسعدا سأزلةؤاتعدذ، لئكعن 

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 151 

دئمةك، ظعبادةت مةلذم صاظالعيةتلةرضعال ... ظعرعسعضة كعرضىزمةيؤاتعدذظذالر ظةخالقنع ظعبادةت دا
 .حةكلعنعص قئلعغلعق

هازعرقع زامان جاهعلعيعتع سعياسيع ظعشالردا كاززاصلعق قعلسعمذ، مذظامعلعدة ؤةدعسعضة ظةمةل 
هالةنكع ؤا... قعلعؤاتعدذ، ظامانةتنع ظادا قعلعؤاتعدذ، قارا قويمايؤاتعدذ، خعيانةت قعلمايؤاتعدذ

... ظعسالمعي ظذممةت يالغانحعلعققا، قارعحعلعققا، خعيانةتحعلعككة، ؤةدعضة خعالصلعق قعلعشقا
بذنداق قعلعش . اهللا  رةهمةت قعلغانالر بذنعث سعرتعدا. بئشعحةككة حأكىص كئتعؤاتعدذ
 ! مذسذلمانالرغا نومذس ظةمةسمذ؟

ظذالرنعث كىندعلعك ... ةسبعزنعثحة، ياؤروصالعقالر هةقعقع ظةخالقلعق معللةت ظةم
سلعكتعن صةيدا بولغان ظةخالقالر بولذص، دذنيالعق -مذظامعلعلعرعدعكع ظةخالقالر مةنصةظةتصةرة

ياؤروصالعقالر كئيعنكع ظعككع ظةسعردة، بولذصمذ ظاخعرقع . مةنصةظةت كأرىشنعال نعشان قعلعدذ
سودعضةرلعرعدعن خعرعدارغا ظةسعردة ياؤروصانعث كىحعنع كونترول قعلعؤالغان حعحةن يةهذدعي 

دوستانة، راستحعل مذظامعلة قعلعش، خعرعدارنعث ظعشةنحعسعنع قولغا كةلتىرىشنعث قارعحعلعق، 
... يالغانحعلعق، ؤةدعسعضة تذرماسلعققا قارعغاندا كأص صايدا ظئلعص كئلعدعغانلعقعنع بعلعؤالدع

ظةؤالدلعرعنعمذ . يعحة حعنعقتذردعشذنعث بعلةن ظذالر ظأزعنع ظاشذ مةنصةظةتصةرةسلعك ظةخالقع بو
شذ بويعحة قاتتعق تةربعيعلعدع، بذ هةقتة مذنتعزعم دةرس ظأتىص، كأص تعرعشحانلعق كأرسعتعص، 

 . ظةمةلعيةتتة كعشعلةرضة ياققعدةك تاشقع قعياصةت صةيدا قعلدع

 ... دةص قارايدذ» مةدةنعي قعممةت قاراش«ظذالر بذ مةنصةظةتصةرةسلعك ظةخالقعنع 

حىنكع غةربنع كونترول قعلعؤاتقان كاصتالعزم ظعمكانقةدةر . بذنعثدعن كأص شةكلعنعمعزبعز 
كأصرةك صايدعغا ظعرعشعش ظىحىن كأص خعل قارعحعلعق، ظالدامحعلق ؤة يالغانحعلعق بعلةن 

راستعحللعق، . ؤاستة تاللعماي صايدا ظئلعش كاصعتالعزمنعث بعرعنجع نعشانع. تعدذ-شذغذللعنعؤا
كاصعتالعزمنعث تىؤرىكع بولغان حعحةن .. باشقا صةزعلةتلةر ظذالرنعث نعشانع ظةمةسظعشةنح ؤة 

. يةهذدع سودعضةرلعرع بذ صةزعلةتلةرنع ظعمكانقةدةر كأصرةك صايدعغا ظعرعشعش ظىحىن قوللعنعدذ
. ذبذ صةزعلةتلةر صايدا بئرةلمعضعدةك بولسا، ياؤروصالعقالر ناهايعتع ظاسانال ظةخالقتعن ؤاز كئحةلةيد

ظذالر سعياسعي ظعشالردا، مذستةملعكعحعلعكتة، خةلقظارا مذناسعؤةتلةردة، ظاق تةنلعكلةر : مةسعلةن
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 .داظعم شذنداق قعلعدذ... بعلةن قارا تةنلعكلةرنعث مذظامعلعلعرعدة

حعلعقتا هةقعقع تىصكع -ظةمما ظةخالقعي قعممةت قاراش هةقعقع رةؤعشتعكع مذسذلماندار
ظعسالمعي . معي ظةخالقنعث نعشانع ماددعي جةهةتتة صايدا ظئلعش ظةمةسحىنكع ظعسال. نةرسعدذر

ظعسالمعي ظةخالقنعث نعشانع . ظةخالق ماددعي صايدعنع ظاساس قعلعص ؤذجذدقا كةلضةن ظةمةس
ظعسالمدعكع . اهللا  قا بةرضةن، اهللا  قا ظعبادةت قعلعش ظىستعضة قذرذلغان ظةهدعضة ؤاصا قعلعشتذر

حىنكع ظعسالمعي ظةخالق ظعنسانصةرؤةرلعك تىسعضة . دةنعي قعممةت قاراشتذرظةخالق يعلتعزلعق مة
ظعسالمعي ظةخالق موظمعن ظعنساندعن سادعر . ظعضة بولذص، ظئرق ؤة ظئقلعم حةكلعمعسضة ظذحرعمايدذ

 . ضةرحة ظذ، مذسذلمان بولمعسعمذ. بولذص، يةنة بعر ظعنسانغا قارعتعلعدذ

لتىرضةن، هةقعقع ظعبادةت قعلغان، ظةخالقنع مذسذلمانالرغا ظعسالمعي ظذممةت هةقعقع ظعمان كة
صةرز قعلعنغان ظعبادةت دةص تونذغان زاماندا تارعختا معسلع كأرىلمعضةن نذرغذن مأجعزعلةر روياصقا 

 .حعقتع

يئرعم ظةسعرضة يةتمعضةن ؤاقعت ظعحعدة شةرقعي هعندعستاندعن باشالنغان ظعسالم فذتذهاتلعرع 
. بذ، تارعختا معسلع كأرىلمعضةن هةيران قاالرلعق تئز سىرظةتتذر.  كئثةيدعغةربعي ظوكيانغعحة

مذسذلمانالر يئرعم ظارالدعن . مذسذلمانالرنعث قولغا كةلتىرضعنع صةقةت زئمعن فةتهع قعلعشال ظةمةس
ظذالرنعث نعشانع رةبعيظة ظعبنع ظامعر . كئثةيمعحعلعك قعلعش مةقستع بعلةن حعققان ظةمةس

اهللا  بعزنع ظأزع خالعغان كعشعلةرنع «: هةربعي قوماندانعغا دئضةندةك ظعدعصارعسالرنعث 
بةندعلةرضة قذل بولذشتعن بعرال اهللا  قا ظعبادةت قعلعشقا، دذنيانعث زذلذملعرعدعن ؤة 

 ».تارحعلعقلعرعدعن دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث كةثرعلعكعضة حعقعرعشقا ظةؤةتتع

 كةلتىرضةن ظةث حوث نةتعجة شذكع، ناهايعتع كأص بذ قئتعملعق فةتهعدة مذسذلمانالر قولغا
بذ، فةتهع . كعشعلةر اهللا  نعث نذرع بعلةن هعدايةت تئصعص، اهللا نعث دعنعغا كعردع

. عن قورققانلعقتعن ياكع فةتهع قعلغذحعالرنعث زورلعشعدعن بولمعدع-قعلغذحعالرنعث هةيؤعسعد
كعشعلةر مذسذلمانالرنعث ظعسالم . قعلمعدعفةتهع قعلغذحعالر كعشعلةرنعث جئنع ؤة ظئتعقادعغا حئ

فةتهع قعلغذحعالرنعث ظةخالقع . دعنعغا كعرمعضةنلةرضة بةرضةن ظامانلعقعنع ظأز كأزع بعلةن كأردع
بذرذنمذ صةيغةمبةر . كعشلةرنعث بذ دعننع قوبذل قعلعشعدعكع ظةث حوث سةؤةبلةرنعث بعرعدذر
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اهللا  . يةت تئصعشعغا سةؤةب بولغان ظعدعظةلةيهعسساالمنعث ظةخالقع كأص كعشعلةرنعث هعدا
سةن هةقعقةتةن !) ظع مذهةممةد(«: رةسذلذهللا نعث ظةخالقعغا ضذؤاهلعق بئرعص مذنداق دةيدذ

   »بىيىك ظةخالققا ظعضعسةن

اهللا نعث رةهمعتع بعلةن سةن ظذالرغا مذاليعم بولدذث؛ ظةضةر قوصال، باغرع قاتتعق بولغان «
    ».ارقاص كئتةتتعظذالر حأرةثدعن ت, بولساث

فةتهع هةيران قاالرلعق تئز سىرظةتتة ظئلعص بئرعلدع، نةححة ظون معليذن ظادةم فةتهع 
قعلغذحعالرنعث دعنعغا ظأز ظعختعيارلعق ؤة رازعلعقع بعلةن كعردع ؤة ظأزع يئثع قوبذل قعلغان دعننع 

 .مأجعزة بذغعنةك ظةمةس... الندعتارقعتعش ظىحىن ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن جعهادقا ظات

ظذ . بذرذنمذ ؤة كئيعنمذ تةكرارلعنعص باقمعغان يةنة بعر مأجعزعلعك كأرىنىش ؤذجذدقا حعقتع
بولسعمذ، نةححة ظون معليذن كعشعنعث، هةتتا ظعسالم دعنعنع قوبذل قعلماي ظأز ظئتعقادعنع ساقالص 

 -عر، شام ؤة ظذمعس. قالغانالرنعث ظةرةب تعلعنع قوبذل قعلغانلعقعدذر

 ظايةتنعث بعر قعسمع -158سىرة ظال ظعمران  ظايةت -4سىرة قةلةم   

نعثدعن باشقا فةتهع قعلعنعغان ظةللةرنعث ناسارالعرع ظأزعنعث تعلعنع ظذنتذص، ظأز دعنعنث 
 .ظعبادةت صاظالعيةتلعرعنعمذ ظةرةب تعلعدا ظادا قعلدع

تكةن رايذنلعرعدعكع نذرغذن كعشعلةر تعجارةت قعلغعلع كةلضةن ظاسعيا ؤة ظافرعقعنعث كةث كة
بذ تعجارةتحعلةر مةخسذس دعن دةؤةت قعلغعلع كةلمعضةن . مذسذلمانالرنعث قولعدا ظعمان ظئيتتع

بولسعمذ، ظةمما ظذالرنعث ظعسالمعي ظةخالقع كعشعلةرنع ظذالرغا ؤة ظذالرنع ظةخالقلعق قعلعص 
بذنعثغا هازعرقع . شذنعث بعلةن ظذالر بذ دعنغا كعردع.  باغالتقذزدعتةربعيعلعضةن دعنغا مذهةببةت

مذسذلمانالرنعث ظةخالقسعزلعقع كعشعلةرنع اهللا نعث يولعغا مئثعشتعن توسذؤاتقانلعقع روشةن 
 .سعلعشتذرما

صىتىن ياؤروصا ؤة هةتتا ظامئرعكا اهللا  تأؤةندعكع ظايةتتة اهللا  نعث زعكرعدعن يىز ظأرىضةنلةرنع 
كعمكع مئنعث زعكرعمدعن يىز «: اهالندذرغان خاتعرجةمسعزلعك صاتقعقعغا صئتعص قالدعظاض

بولعدذ، قعيامةت كىنع ظذنع بعز كور ) يةنع خاتعرجةمسعز(ظأرىيدعكةن، ظذنعث هاياتع تار 
    ».قوصذرعمعز
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هاللعق «ماددعي، ظعلمعي، تئخنعلوضعي، ظعقتعسادعي جةهةتتة راسا ضىللةنضةنلةرمذ، بةلكع 
دةرعجعسعضة يةتكةنلةرمذ » صاراؤان جةمظعيةت«بولذشتعن هالقعص،  » جةمظعيةت

بذالردعكع روهعي خاتعرجةمسعزلعك تئخعمذ يذقعرع . خاتعرجةمسعزلعك ظاسارةتلعرعدعن قذتذاللمعدع
بعظاراملعق، ساراثلعق، ظأزعنع ظألتىرعؤعلعش، روهعي كئسةل، نئرؤا كئسةل، . صةللعضة يةتتع

تعتلعق، جعنايةتكة بئرعلش، يئتعمسعراش، صعترةتنعث -ةهةر حعكعش، تعتهاراقكةشلعك، ز
 .مانا بذالر روهعي بعسةرةمجانلعقنعث ظعصادعلعرعدذر... بذزذلعشع

 بةزعلعرع بذددا ...ظذجايدعكع كعشعلةر قذتذلذش يولع ظعزدعمةكتة

 ظايةت-124سىرة تاها  

غا حوقذنماقتا، ) عز يئزعق بعلةن يئزعلغان قوليازماحىشعنعكس(دعنعنع قوبذل قعلماقتا، بةزعلعرع كارشعنا 

 ... يةنة بةزعلعرع نئمة قعالرعنع بعلةلمةي تعمسعقالص يىرمةكتة

قتعن نذرغا حعقعرعش ظىحىن نازعل -اهللا ظذنع كعشعلةرنع قاراثغذلذ. بعردعنبعر قذتذلذش يولع ظعسالم

 ...قعلغان

 ...عرمةكتةغةربتة هةريعلع نةححة يىز كعشع ظعسالم دعنعغا ك

ناؤادا كأصلعضةن توساقالر، جىملعدعن خرعستعظانلعق توسعقع، ياؤروصا حئركاؤلعرعنعث دعن نامعدا 

ؤةهشعيلعك قعلغانلعقدعن صةيدا بولغان دعندعن نةصرةتلعنعش توسعقع، مذسذلمانالرنعث هازعرقع ظةهؤالع 

ةص مذسذلمان بولذؤاتقانالرنعث قاتارلعق توساقالر ياؤروصالعقالرنع ظعسالمدعن توسمعسا ظعدع، يىزل

 . معثالص، معليذنالص مذسذلمان بولذشع مذمكعن ظعدع

ناهايعتع كأص غةربلعكلةر مذسذلمان دةؤةتحعلةرنعث ظعسالم توغرعسعدعكع سأزلعرعنع ظاثلعغاندعن 

ظعسالم سعلةر ظوتتذرعغا : كئيعن، ظئغعزع بعلةن ياكع ظةمةلعي هةرعكعتع بعلةن مذنداق دةؤاتعدذ

نئمعشقا سعلةر ! غاندةك مذشذنداق ضىزةل سىرةتتة بولسا، نئمعشقا سعلةر بذنداق هالدا قالدعثالر؟قوي

كاززاص، قويمعحع، ظالدامحع، ؤةدعسعدة تذرمعغذحع، مذظامعلعدة دذرذس ظعش قعلمعغذحع بولذص 

 ! لةر؟بعرعثالرنع دىشمةن تذتذص ظأح كأرعسع-نئمعشقا ظأزظار كعلعشةلمةيسعلةر، بعر! قالدعثالر؟

نئمة . مذسذلمانالرنعث هازعرقع ظةهؤالع ظعسالمعي دةؤةتكة ظةنة شذنداق توسقذن بولماقتا

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 155 

كأصلعضةن كعشعلةر بذ . قعالرعنع بعلةلمةي قالغان معليذنلعغانالرنع قذتذلذش يولعدعن توسماقتا
 ظأز كعحعك تعنعص قويذصال مىرعسعنع قعسعص-خةتةرلعك ظعشقا دعققةت قعلماي يىرمةكتة، ظذلذغ

شىبهعسعزكع، بذنعث سةؤةبع ظذالرنعث تونذشعدا ظةخالقنعث ظعمان ؤة . يولعغا راؤان بولماقتا
 . ظعبادةتنعث سعرتعدا قالغانلعقعدا

اهللا  ظذنعثغا كأص (هئلعمذ ظئسعمدة، دةؤةتكة ناهايعتع كأص كىح حعقارغان بعر دةؤةتحع 
صىتتىرىش دعسسعرتاتسعية ماقالعسع بعر ظوقذغذحعنعث ظالعي مةكتةص ظوقذش ) مذكاصات بةرسذن

بعزنعث ! ظةخالقنعث ظعمان بعلةن نئمة مذناسعؤعتع بار؟: توغرعسعدا مذنازعرة قعلعص مذنداق دئدع
. ظئتعقاد ظعالهقا، صةيغةمبةرضة ؤة ظعالهعي كعتابالرغا ظعشنعش خاالس-ظأضةنضعنعمعزدة ظعمان

بعرعضة باغالصسةن بذنع - ظةخالقنع بعرسةن بذ ماقالعدة ظعمان بعلةن. ظذنعثدعن باشقا ظةمةس
 !نةدعن تئصعؤالدعث؟

ظةخالق ظعمان ؤة ظعبادةت داظعرعسعدعن حعقعرعؤعتعلضةندعن كئيعن، ظذ بعر قوشذمحة ظعش، بولسا 
كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقعرعش بعلةن ظعمان بار . تئخع ياخشع، بولمعسعمذ كارع حاغلعق

ظةخالق دئضةن نةصلع ظةمةل، . حة خعل صاظالعيةت بعلةنال ظادا تاصتعبولدع، ظعبادةت مةلذم بعر قان
توغرا، بعز ظةخالقنع حورتال . نةزةردعن ساقعت قعلعؤةتسةكمذ هئحقعسع يوق دةص قارالدع

نةسعهةتلةردة ظةخالق توغرعسعدا سأزلةص -تاشلعؤةتمعدذق، هةصتعلعك، صةسعللعك، يعللعق ؤةز
شذنداقتعمذ . هاؤاغا ظذحذص كئتعؤاتقانلعقنع بعلعص تذرذؤاتعمعزبذ سأزلعرعمعزنعث . تذرذؤاتعمعز

 . كعشعلةرنعث هعدايةت تئصعشعنع تةمة قعلعص داظعم نةسعهةت قعلعص تذرذؤاتعمعز

 ظةخالق بعتعحعت بولغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةدعستة ظوحذق كأرسةتكةن قانحعلعك 
 !. ظعمان شاخلعرع سذندع هة

ذسذلمانالردا ظعبادةت ظذقذمع تارعيعص مةلذم بعر قانحة خعل صاظالعيةتكعال كئيعنكع ظةؤالد م
كىندعلعك ظةمةلعي صاظالعيةتلةر، جىملعدعن سعياسعي، ظعجتعماظعي، ظعقتعسادعي . حةكلعنعص قالدع

ظعمانعي ظةخالقالرمذ ظعبادةت داظعرعسعدعن . صاظالعيةتلةر ظعبادةت داظعرعسعدعن حعقعرعؤعتعلدع
جةمظعيةت . ضذناهكارالر ظاؤذدع. مةظسعيةتلةر كأصةيدع-شذنعث بعلةن ضذناه. لعدعحعقعرعؤعتع

جةمظعيةت كأص قئتعم ظئغعر حعكعنعش ؤة . ظازغذنلذق ؤة زذلذم سعتةملةر كأصةيدع. تذراقسعزالشتع
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 . ظعزتعراصالرغا دذح كةلدع

كع ظعبادةت ظذقذمعنع بةل. ظعبادةت ظذقذمعنع خاتا حىشعنعش بذنعثلعق بعلةنال ظاخعرالشقعنع يوق
 . خاتا حىشعنش دةرعجعسع  ظأزلىكسعز حوثقذرلعماقتا

بذ ؤاقعتكعحة ظعبادةتنعث داظعرعسع تارعيعص صةقةت بعر قانحة صاظالعيةتكعال حةكلعنعص كةلضةن 
 . بولسا، مانا ظةمدعلعكتة بذ خاتا حىشعنعش يةنة بعر قانحة دةرعجة حوثقذرلعدع

،  مةلذم بعر قانحة خعل ظعبادةت صاظالعيةتلعرع صةقةت شذ بذنعث بعرعنجع ظعصادعسع شذكع
ظعشنع قعلعش ظىحىنال، ظذنع قعلعشتا باشقا مةقسةت يوقتةكال، شذنع قعلسا ظعنساندعن تةلةص 
قعلعنغان ظعبادةت صىتىنلةي ظادا تاصعدعغاندةكال، يةنع ظعبادةت قعلش ظىحىنال ظعبادةت قعلعدعغان 

 .  ظةهؤال شةكعللةندع

عزكع، قذرظان ؤة هةدعسنع بعلضةن تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر ظعبادةت قعلعش ظىحىنال شىبهعس
قذرظان ؤة هةدعس هةر بعر خعل ظعبادةت صاظالعيعتعضة مةخسذس روهعي ؤة . ظعبادةت قعلمايتتع

. ظةمةلعي غايعلةرنع بةلضعلعضةن بولذص، ظعبادةت ظارقعلعق شذ غايعضة يئتعش كأزدة تذتذالتتع
علعص مةلذم بعر قانحة خعل ظعبادةت صاظالعيعتع ظعنساننعث ظةمةلعي هاياتعنعث هةممة شذنداق ق

 . تةرةصلعرعدة ظةكعس ظئتةتتع

 : اهللا  قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ

ظوقذغعن، ناماز هةقعقةتةن قةبعه ظعشالردعن ؤة ضذناهالردعن ) تةظدعل ظةركان بعلةن(نامازنع «
   ».توسعدذ

يةنع ظعلضعرعكع (ساقلعنعشعثالر ظىحىن سعلةردعن ظعلضعرعكعلةرضة ) ذناهالردعنض! (ظع مأمعنلةر«
 -روزا صةرز قعلعنغا) ظىممةتلةرضة

  ظايةت-45سىرة ظةنكةبذت  

    ».صةرز قعلعندع) رامعزان روزعسع(ندةك، سعلةرضعمذ 

سأزلةرنع ؤة ضذناهلعق روزا تذتقذحع يالغان «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ
 » .ظعحمةكنع تةرك ظةتكعنعضة اهللا نعث هاجعتع يوق-قعلمعشالرنع تةرك ظةتمعسة، ظذنعث يئمةك
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 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دةيدذ

بةزع روزا تذتقذحعالر تذتقان روزعسعدعن ظاحلعق ؤة ظذسسذزلذقتعن باشقا نعسعؤعضة «
 » .ظعرعشةلمةيدذ

ظذالرنعث ماللعرعنعث بعر قعسمعنع سةدعقة هئسابعدا ظالغعنكع، ظذنعث بعلةن !) ظع مذهةممةد(«
    ».كأصةيتكةيسةن) ياخشعلعقلعرعنع(ظذالرنع ضذناهلعرعدعن صاكلعغايسةن ؤة 

 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ

ذل قعلعدذ، اهللا موظمعنالرنعمذ ظع ظعنسانالر اهللا  صاكتذر، ظذ صةقةت صاك نةرسعلةرنعال قوب«
هاالل نةرسلةرنع يةثالر، ياخشع ! ظع صةيغةمبةرلةر«: صةيغةمبةرلةرنع بذيرذغان ظعشقا بذيرعدع

ظع . ظةمةللةرنع قعلعثالر، مةن هةقعقةتةن سعلةرنعث قعلغان ظةمةللعرعثالرنع ظوبدان بعلعمةن
توزانالرغا -بةزع ظادةملةر حاث» .ن يةثالربعز سعلةرنع رعزعقالندذرغان هاالل نةرسعلةردع! مأمعنلةر

ظذنعث . مئلعنعص ظذزذن سةصةرلةرنع قعلعص، ظع رةببعم، ظع رةببعم دةص قولعنع ظاسمانغا كأتىرعدذ
يئضعنع هارام، ظعحكعنع هارام، كئيضعنع هارام تذرسا، ظذنعث دذظاسع قاندقمذ ظعجابةت 

 »  !بولسذن؟

نع شةؤؤال، زذلقةظدة ظايلعرع ؤة زذلهةججة ظئيعنعث ظون ية(هةج ؤاقتع مةلذم بعرقانحة ظايدذر «
ظادةمنعث جعنسي ظاالقة )يةنع ظئهرام باغلعغان(بذ ظايالردا هةج قعلعشنع نعيةت قعلغان). كىنعدذر

قعلعشع،ضذناه قعلعشع ؤة جاثجال قعلعشع مةنظع قعلعنعدذ، سعلةر قانداقلعكع ياخشع ظةمةلنع 
 -رقعلساثالر، اهللا  ظذنع بعلعص تذ

 ظايةت-103سىرة تةؤبة   ظايةت-183سىرة بةقةرة   

. راهعلة تةقؤادارلعقتذر-راهعلة ظئلعؤئلعثالر، ظةث ياخشع زاد-زاد) ظاخعرةتلعكعثالر ظىحىن(عدذ 
    ».ماثا تةقؤادارلعق قعلعثالر! ظع ظةقعل ظعضعلعرع

مةنصةظةتلةرنع كأرسذن، بةلضعلةنضةن ) عدعنعي ؤة دذنياؤ(كعشعلةر ظأزلعرعضة تئضعشلعك بولغان 
يةنع (اهللا   ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن حارؤا مالالرنع ) يةنع قذربانلعق كىنلعرعدة(كىنلةردة 

اهللا  نعث ظعسمعنع ) تأضة، قوي، ظأحكعلةرنع اهللا نعث نئمةتلعرعضة شىكىر قعلعش يىزعسعدعن
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. نعث ضأشعدعن يةثالر، مذهتاجقا، صئقعرغا بئرعثالرسعلةر قذربانلعقالر. »ظئيتعص قذربانلعق قعلسذن
يةنع ظئهرامدعن حعققاندعن كئيعن حاحلعرعنع، تعرناقلعرعنع (ظاندعن ظذالر كعرلعرعنع تازعلعسذن 

نع ) يةنع بةيتذلال(، ظأز ظىستعضة ظالغان ظعبادةتلعرعنع ظادا قعلسذن، قةدعمعي بةيت )ظالسذن
ة شذدذر، كعمكع اهللا  نعث دعنعنعث ظةهكاملعرعنع ظذلذغلعسا ظةن) هةج ظعبادعتع. (تاؤاص قعلسذن

يةنع هةج جةريانعدا اهللا نعث بذيرذغانلعرعنع بةجا كةلتىرىص، مةنظع قعلغان ظعشلعرعدعن (
ظىحىن ياخشعدذر، ) دذنيا ؤة ظاخعرةتلعكع(، بذ، صةرؤاردعضارعنعث دةرضاهعدا ظذنعث )حةكلةنسة

. بايان قعلعنغانلعرعدعن باشقعلعرع هاالل قعلعندع) هاراملعقع (سعلةرضة حاهارصايالردعن قذرظاندا
اهللا  غا . سعلةر بذتالردعن ظعبارةت نعجعستعن ساقلعنعثالر، يالغان ضذؤاهلعق بئرعشتعن ساقلعنعثالر

خالعس ظعبادةت قعلعثالر، ظذنعثغا شئرعك كةلتىرمةثالر، كعمكع اهللا  غا شئرعك كةلتىرعدعكةن، 
ن تاشلعنعص، قذشالر ظذنع ظئلعص قاحقاندةك، ياكع بوران ظذنع ظئلعص بئرعص ظذ ضويا ظاسماندع

ظعش مانا شذنداق، كعمكع دعنعي ظعشالرنع . يعراق جايغا تاشلعؤةتكةندةك بولذص قالعدذ
  -ظذلذغاليدعكةن، بذ، دعلالرنعث تةقؤا) جىملعدعن هةجنعث ظةمةللعرعنع قذربانلعقالرنع(

  ظايةت-197سىرة بةقةرة  

قذربانلعق ماللعرعدعن ) يةنع بوغذزاليدعغان ؤاقعتقعحة(مذظةييةن مذددةتكعحة . ارلعقعدعندذرد
صايدعلعنعسعلةر، ظاندعن ظذنع بذغذزالشقا تئضعشلعك جاي ) سئغعص، نةسعللةندىرىص، معنعص(

هةر ظىممةت اهللا   ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن ). يةنع هةرةمدذر(بةيتذلالنعث يئنعدذر 
اهللا  نعث ظعسمعنع ظئيتسذن دةص، ) شىكىر قعلعش يىزعسعدعن قذربانلعق قعلغانلعرعدا(رنع حارؤعال

ظذالرغا قذربانلعقنع بةلضعلعدذق، سعلةرنعث ظعالهعثالر بعر ظعالهتذر، ظذنعثغا بويسذنذثالر، 
ظذالر شذنداق كعشعلةركع اهللا   ياد ظئتعلسة، ظذالرنعث . ظعتاظةتمةنلةرضة خذش خةؤةر بةرضعن

، ظأزلعرعضة يةتكةن ظةزعيةتلةرضة سةؤر قعلعدذ، ناماز ظأتةيدذ، ظذالرغا )تعترةيدذ(دعللعرع قورقذص 
كةبعضة ظئلعص . (بئرعدذ) ياخشعلعق يوللعرعغا(بعز رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن 

) يةنع هةجنعث ظةهكاملعرعدعن(ظاالمةتلعرعدعن ) دعننعث(تأضعنع اهللا  نعث ) بئرعلعدعغان
يةنع ظذالرنعث ظالدع (دذق، ظذالردا سعلةرضة نذرغذن صايدا بار، ظذالرنع قاتار قعلعص تذرغذزذص قعل

اهللا  نعث ظعسمعنع تعلغا ) سول صذتعنع باغالص، ظىح صذت بعلةن تذرغذزذص بوغذزلعغعنعثالردا
قاناظةتحان ، ظذالر بوغذزلعنعص جئنع حعققاندا، ظذالرنع يةثالر، )يةنع بعسعمعلال دةثالر(ظئلعثالر 
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موهتاجالرغا ؤة ساظعلالرغا بئرعثالر، سعلةرنع شىكىر قعلسذن دةص ظذ تأضعلةرنع 
اهللا  غا ظذالرنعث ضأشلعرع ؤة قانلعرع يئتعص بارمايدذ، اهللا  غا . سعلةرضةبويسذندذرذص بةردذق

غا يئتعدعغعنع صةقةت سعلةرنعث تةقؤادارلعقعثالردذر، اهللا نعث سعلةرنع ظأزعنعث ظةهكاملعرع
. يئتةكلعضةنلعكعنع ظذلذغلعشعثالر ظىحىن، اهللا   ظذالرنع سعلةرضة ظاشذنداق بويسذندذرذص بةردع

 ».خذش خةؤةر بةرضعن) ظاخعرةتتة بةختكة ظئرعشعدعغانلعقع بعلةن(ياخشع ظعش قعلغذحعالرغا 
   

 ظايةتلةر-37، 27سىرة هةج  

ن هةجضة صةقةت جةننةت بعلةنال قوبذل قعلعنغا: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ
 . مذكاصات بئرعلعدذ

كعم بةيتذلالغا كةلسة، هةجنع ظأز قاظعدعسع بويعحة ظادا قعلسا -كعمدة«: يةنة مذنداق دةيدذ
 ».ظانعسعدعن تذغما صاك بولعدذ

بذ ظايةت ؤة هةدعسلةرنعث خذالسة مةزمذنع شذكع ناماز، روزا، زاكات، هةج قاتارلعق بذ بعر 
صاظالعيةت مةلذم مةقسةت بعلةن ظادا قعلعنعدذ، بذ ظعبادةتلةرنع قعلعش بعلةنال هةممة قانحة خعل 

تةقةززالعرع بعلةن قوشذص ظادا قعلغاندعال، -بةلكع بذ ظعبادةتلةرنع تةلةص. ظعش تىضعمةيدذ
 .  ظاندعن ظذ ظعبادةتلةر هةقعقع مةنعضة ؤة ظةمةلعي قعممةتكة ظعضة بولعدذ

اهللا  ظأزع .  ظذممةتتعن مذشذ ظعبادةتلةرنع قعلعشنع تةلةص قعلدعتوغرا، اهللا  تاظاال بذ
اهللا  تاظاال . خالعغانحة هأكىم حعقعرعدذ، اهللا  نعث هأكمعنع هئحكعم كةينعضة قايتذرالمايدذ
اهللا نعث «. خالعغان كعشعلةرضة ظأزع خالعغان ظعبادةت شةكعللعرعنع بةلضعلةص بئرعدذ

    ». سوراق قعلعنعدذ-عنمايدذ، ظذالردعن سوظال سوراق قعل-قعلغانلعرعدعن سوظال

هئحكعمنعث اهللا  صةرعز قعلغان ياكع مذستةهةب قعلغان ظعبادةت شةكعللعرعدعن باشقا ظعبادةت 
بذ نذقتعدعن ظئيتقاندا يذقعرقع تأت تىرلىك . شةكعللعرع بعلةن ظعبادةت قعلعشع توغرا ظةمةس

بةندة ظأزع ظويدذرذص . هئحنةرسة باسالمايدذظذنعث ظورنعنع . ظعبادةت بعؤاستة مةقسةتتذر
حعقارغان ظعبادةت شةكعللعرع بعلةن اهللا  نعث رازعلعقعنع تاصماقحع بولسا، هةر قانحة تعرعشسعمذ 

لئكعن يذقعرقع ظايةت ؤة هةدعسلةردعن شذنعسع ناهايعتع ظعنعق . ظذنعث قعلغعنع بعكار كئتعدذ
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. بذ غايعلةر ظايةت، هةدعستة ظوحذق دئيعلضةن. ة ظعضةمةلذمكع، بذ ظعبادةتلةر ظذلذغؤار غايعلةرض
 بذ هةقتة ظعجتعهاد 

  ظايةت-23سىرة ظةنبعيا   

بذ شذنع حىشةندىرعدذكع، مةزكذر . قعلعشنعث ياكع هأكىم خذالسعلةشنعث هاجعتع يوق
قا بذ ظعبادةتلةرنع ظادا قعلغان بعلةن ظذنعث تةقةززالعرع ظعش. ظعبادةتلةرنعث ظأزع غاية ظةمةس

 . ظاشمعسا، بذ ظعبادةتلةرنعث هئكمعتع ؤة ظذنعث صةرعز قعلعنعشعنعث ظةهمعيعتع قالمايدذ

اهللا  مةزكذر ظعبادةتلةرنع صةقةت اهللا  قا غايعؤانة ظعتاظةت قعلعدعغانالر بعلةن، ظاسعي : بةزعلةر
ان هئكمعتعنعث ظعبادةتلةرنعث ظعنسانالرغا مةلذم بولغ. بولعدعغانالرنع ظايرعش ظىحىن صةرعز قعلغان

 . دةيدذ... حىنكع، ظذنعث هئكمعتعنع اهللا  ظأزع بعلعدذ. بولذشع زأرىر ظةمةس

ظذنعث . بذ توغرا ظئيتعلغان سأز، بعراق بذ سأز ظعبادةتنعث هةممة تىرلعرعضة توغرا كةلمةيدذ
 . ظىستعضة ظعبادةتلةرنعث ظةهمعيعتعنع تأؤةنلةشتىرعؤعتعدذ

صةرعز قعلعشنعث صىتىن هئكمعتعنع ياكع قعسمةن هئكمعتعنع ظأزع اهللا  تاظاال بذ ظعبادةتلةرنع 
بايان قعلغان ظعكةن، ظذنداقتا بعز اهللا  ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع ظوحذق ظئيتقان هئكمةتنع نةزةردعن 

 .ظعبادةتلةر بعؤاستة صةرعز، ظذنعثدا باشقا غاية، مةقسةت يوق دئيةلمةيمعز. ساقعت قعاللمايمعز

لئكعن ظعبادةتلةر ظأز زاتعنعث جةهةتعدعنال مةقسةت .  بعؤاستة مةقسةتشذنداق، ظعبادةتلةر
... بةلكع ظأز زاتعنعث جةهةتعدعن ؤة باشقا تةقةززالعرعنعث جةهةتعدعن مةقسةتتذر. ظةمةس

ظذنداقتا بعز ظعبادةتلةرنعال ظادا قعلعص، ظذنعث قذرظان ؤة هةدعستة ظوحذق دئيعلضةن 
اي يىرسةك، اهللا  صةرعز قعلغان ظعبادةتنع تولذق ظادا قعلغان تةقةززالعرعنع ظعجرا قعلم-تةلةص

 !بولعمعزمذ؟

ظعبادةت مةلذم صاظالعيةتلةرضعال حةكلةنضةن، ظاندعن ظعبادةت شةكلعؤازلعققا ظايالنغان زامانالردا 
 . كئيعنكع مذسذلمانالر بذ مةسعلعنع ظويالشمعدع

 ظعش قعلمايدعغان، بةلكع ظذنعث توغرا، ظعبادةت قعلعص تذرذص ظذنعث تةقةززاسع بويعحة
تةتىرعسع بويعحة ظعش قعلعدعغان؛ ناماز ظوقذيدعغان، نامعزع ظذنع يامان ؤة بذزذق ظعشالردعن 
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توسعمايدعغان؛ روزا تذتعدعغان، تذتقان روزعسع ظذنع تةقؤالعققا يةتكىزمةيدعغان؛ زاكات 
صذل تاصعدعغان؛ هةج قعلعدعغان، بئرعدعغان، هارامدعن صذل تاصعدعغان ياكع هارامنع ظئلعشتذرذص 

هةج ظذنع تةقؤاالشتذرمايدعغان ؤة اهللا  تعن ظةيمعندذرمةيدعغان، يالغان ضذؤاهلعق بئرعشتعن 
كعشعلةر ظعبادةت داظعرعسنعث تارعيعشع نةتعجعسعدة صةيدا . توسعمايدعغان قعلمعشالر صةيدا بولدع
لئكعن بذ . عترعتع بذنع ظعنكار قعالتتعحىنكع، ظعنسان ص. بولغان بذ قعلمعشالرنع ظعنكار قعلدع

حىنكع، . ظعنكار قعلعش حولتا ظعنكار قعلعش بولذص، بذ ظئغعر ضذناهلعق قعلمعشنع ظأزضةرتةلمعدع
كعشعلةرنعث ؤة هةتتا ظعنكار قعلغانالرنعث تونذشعدا ظاشذ ضذناهلعق قعلمعشنع قعلعؤاتقانالر نئمعال 

 ! دا قعلغانالر ظعدعدئضةنبعلةن ظعبادةت قعلعش ؤةزعصعسعنع ظا

. توغرا، ظعبادةتنعث شةكلعنع بئجا كةلتىردع. ظذالر هةرضعزمذ ظعبادةتنع ظادا قعلمعدع! يوقسذ
حىنكع، . شةكلعي ظعبادةتلةر بعلةن هةقعقع ظعبادةتنعث ظوتتذرعسعدا ناهايعتع حوث صةرق بار

كع هةرقانداق ظعبادةت بةل. ظعسالمدا هئحقانداق ظعبادةت شةكلعؤازلعق بعلةنال ظادا تاصمايدذ
تةقةززالعرعنعث ظعشقا ظئشعشع بعلةن -شةكلةن ظادا قعلشتعن باشلعنعص، شذ ظعبادةتنعث تةلةص

باشقعحة قعلعص ظئيتساق، شةكلةن ظعبادةت قعلغان كعشع دذنيادا مذسذلمانالر . ظاندعن ظادا تاصعدذ
 . بذل بولمايدذقاتارعغا ظأتةلةيدذ، لئكعن ظذنعث ظعبادعتع اهللا  نعث نةزرعدة قو

ظعمان كةلعمة شاهادةتنع ظئغعزعدعن حعقعرعش بعلةن باشلعنعدذ، لئكعن كةلعمة شاهادةتنع 
صةقةت ظةمةلعي . ظئغعزدعن حعقعرعش بعلةنال ظعسالمنعث ماهعيعتع بولغان تةؤهعد ظعشقا ظاشمايدذ

ا شئرعك كةلتىرمعضةن، ظعجرا قعلعشقا تئضعشلعك ظةمةللةرنع ظةمةلعي ظعجرا قعلغاندعال، يةنع ظئتقادت
ظعبادةت صاظالعيةتلعرعنع بعرال اهللا  قا قاراتقان، هةر ظعشتا اهللا  نعث شةرعظعتعنع هأكىمدار 

 .قعلغاندعال ظاندعن تةؤهعد ظعشقا ظاشعدذ

بذ شةكعلنع ظعجرا . ناماز اهللا  ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بايان قعلغان شةكعل بعلةن باشلعنعدذ
ر قاتارعغا ظأتةلةيدذ، لئكعن نامازنعث يامان ؤة بذزذق ظعشالردعن يئنعشتعن قعلغان كعشع مذسذلمانال

شذنعث ظىحىن اهللا  . ظعبارةت تةقةززاسع ظعشقا ظاشمعغعحة ناماز اهللا  نعث نةزرعدة قوبذل بولمايدذ
. شذنداق ناماز ظوقذغذحعالرغا ؤايكع، ظذالر نامازنع غةصلةت بعلةن ظوقذيدذ«: تاظاال مذنداق دةيدذ

   ».ظذالر قولقا بةرمةيدذ.امازنع رعيا بعلةن ظوقذيدذن
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 .قالغان ظعبادةتلةرمذ شذنعثغا ظوخشايدذ

بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك، ظعبادةت ظذقذمع تارعيعص، صةقةت مةلذم بعر قانحة ظعشالرغعال 
قةتةن بذ هةقع. تةقةززالعرع ظعجرا قعلعنمعدع-حةكلةندع، ظعبادةتنعث شةكلع ظادا قعلعنعص، تةلةص

كعشعلةر ظعبادةت ظذقذمعنعث تارعيعص . ظعش بذنعث بعلةنال تىضعمعدع. حوث بذزذلذش ظعدع
كةتكةنلعكعنع، ظأزلعرعنعث ظعبادةت ؤةزعصعسنع ظادا قعلشتا خاتا قعلعؤاتقانلعقعنع، توغرا يولدعن 

 . تعظئزعؤاتقانلعقعع هئس قعاللمعغاحقا، ظعبادةت ظذقذمعنعث تارعيعشع بارغانحة زعيادعلةش

تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر ظعبادةتنع كةث مةنعدة حىشعنعص، ظذنع هاياتلعق سةصعرعدعكع ظوزذق 
 . دةص تونذغاحقا، حوث ظعبادةتلةرضة ظاالهعدة ظةهمعيةت بئرةتتع

  ظايةت5،6،7-4سىرة ماظذن   

س كئلعدعغان  ظذالرنعث تونذشعدا ناماز ظأتعضةنلعك اهللا  ظالدعدا تذرغانلعق ؤة بذ تذرذشقا ما
بذ هازعرلعق صىتىن كةيصعياتنع كونترول . اهللا  ظذالرنعث دعللعرعدا هازعر ظعدع. ظةيمعنعش ظعدع

ظذالر نامازغا تةييارلعق . اهللا  ظذالرغا يئقعن ظعدع، ظذالرنع كأرىص تذراتتع. قعالتتع
قذرظان تعالؤةت ظذالر ناماز ظأتةؤاتقاندعمذ، . قعلعؤاتقاندعمذ، اهللا  ظذالرنع كأرىص تذراتتع

اهللا  ظذالرغا . قعلعؤاتقاندعمذ، رذكذ، سةجدة، قعيام قعلعؤاتقاندعمذ اهللا ظذالرنع  كأرىص تذراتتع
يىرةك سوقذشلعرعنع بعلعص . ظذالرنعث هةربعر هةرعكعتعنع كأزعتعص تذراتتع. هةرقاحان يئقعن ظعدع

ظذالر بذنع تذيذص . ت قعالتتعتةزةررذظلعرعنع قوبذل قعالتتع دذظالعرعنع ظعجابة-زار. تذراتتع
شذنداق قعلعص ناماز ظذالرنعث هاياتعدا ظأزعنعث . بذ ظذالرنعث روهعغا تةسعر قعالتتع. تذراتتع

ظذالرنع يامان ؤة . فذنكعسعيلعك رولعنع جارع قعلدذرذص، ظذالرنع اهللا  قا تئخعمذ يئقعنالشتذراتتع
. عرعضة ظعتاظةت قعلعش قعزغعنلعقعنع ظاشذراتتعاهللا  ؤة ظذنعث صةيغةمب. بذزذق ظعشالردعن توسذيتتع

. ظعبادةتلةر ظارقعلعق دذنيا ؤة ظاخعرةتتة اهللا  نعث رازعلعقعغا ظعرعشةلةيتتع-حىنكع ظذالر بذ تاظةت
 . نامازنع ظةسلعدة مذشذنداق تونذش كئرةك ظعدع

ئقعنلعشعشنعث ظعبادةت ظارقعلعق ي-روزا ظذالرنعث تونذشعدا ظعبادةت قعلعش ؤة اهللا  قا تاظةت
مذسابعقة مةيدانع ظعدعكع، هةرضعزمذ كىندىزدة ظاح يىرىص، كئحعدة قورساق تويغذزذش ظةمةس 

خذزذظ -مذقةددةس هةرةمضة كعرمةكحع بولغان كعشع هةرةمضة كعرعشنعث ظالدعدا خذشذظ. ظعدع

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 163 

ويا ؤذجذدعغا شذنعث بعلةن ظذ هةرقةدةمدة يئثع تةسعراتقا ظعضة بولعدذ، ض. بعلةن تةييارلعق قعلعدذ
روزا . بعر غايعبانة نذر تارقعلعص، روهعناتعنعث حوثقذر قاتلعرعغا سئثعص كةتكةندةك بولعدذ

صةسعللعك ظعبادةت بولذص، ظذالر بذ ظعبادةتكة روهعي جةهةتتعن خذددع شذنداق تةييارلعق 
 . قعالتتع

جةريانعدا روزا كةث مةزمذنغا ظعضة بعر ظعبادةت بولذص، ظذ نورمال تذرمذش كةحىرىش 
شذنعث بعلةن روزا تذتقذحعنعث . روهعيةتنعث تئضعدة حأكىندة بولذص قالغان كعرلةرنع تازعاليدذ

ظوزذقلعنعش تةرتعؤعنع ظأزضةرتعش تةن . تذرمذش رئتعمع ظأزضعرعص، يئثعحة رئتعمغا ظعضة بولعدذ
 روزا خذددع شذنعثغا ظوخشاش. هأجةيرعلعرعنع جانالندذرذص، هاياتعي كىحعنع ظاشذرعدذ

روه تئخعمذ سىزىلىص، بذرذن . تذتذشتعمذ روهعي ظأزضعرعش صةيدا بولذص، روهعي هايات يئثلعنعدذ
روهعي ظئنئرضعية  كىندعلعك هئسسعي . بئرعص باقمعغان ظذصذقالرغا جةؤالن قعلعدذ
مذبارةك رامعزان ظئيع روهعيةتنعث خورعغان . مةشغذلعيةتلةرنعث بئسعمع ظاستعدا كأص خورايدذ

بذنعث بعلةن ظعنسان ؤذجذدع يئثعلعنعص، تةثصذثلعقع ظةسلعضة . رضعيعسعنع ظةسلعضة كةلتىرعدذظئنئ
 . كئلعدذ

. روزا يةنة روهنع شةهؤانعيةتكة قارشع قورالالندذرعدذ ؤة حعنعقتذرعدذ، تةقؤالعقنع ظاشذرعدذ
وهعيةتنع اهللا  شةهؤانعي نةصسع ظىستعدعن غالعب كئلعش بعلةنال تةقؤا بولغعلع بولمايدذ، بةلكع ر

كأنىش ؤة ظادةتلعنعش . بةلضعلعضةن هذدذدالردا توختاشقا كأندىرىش بعلةن تةقؤا بولغعلع بولعدذ
ظىحىن، شةهؤانعي نةصسعنع ظعرادعضة بويسذندذرذش، نةصسعنعث تعزضعنعنع قولدا تذتذص، خالعغاندا 

روزا ظةنة شذنداق . عدذقويذؤةتكعلع، خالعغاندا توختاتقعلع بولذش ظىحىن حعنعقعشقا توغرا كئل
ظعحمةك ؤة جعنسع ظعستةكنع - يئمةك-روزا ظةث كىحلىك روهعي ؤة جعسمانعي ظعستةك. حعنقعشتذر

ظع «: شذ جةهتتعن روزا تةقؤالعققا ياردةم بةرضىحع مةشعقتذر. كونترول قعلعشنع ظأضعتعدذ
روزا ) عرعكع ظىممةتلةرضةيةنع ظعلض(تةقؤا بولذشذثالر ظىحىن، سعلةردعن ظعلضعرعكعلةرضة ! مأمعنلةر

   ».صةرز قعلعندع) رامعزان روزعسع(صةرز قعلعنغاندةك، سعلةرضعمذ 

  ظايةت-183سىرة بةقةرة    

 . روزعنع ظةسلعدة مذشذنداق حىشعنش كئرةك ظعدع
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  زاكات ظذالرنعث تونذشعدا روهنع ؤة ظعقتعسادنع صاكاليتتع، ماددعي ؤة مةنعؤعي هاياتنع 
سئلعق ظةمةس، بةلكع اهللا  قا يئقعنالشتذرعدعغان -لةتكة تألعنعدعغان باجظذ دأ. صاكاليتتع

 . ظعبادةت ظعدع

سئلعق بعلةن صاكلعنعش -غةزعبعدعن قورقذص، تألةيدعغان باج-كعشعلةر دألةتنعث قةهرع
زاكاتنع . مةقسعتعدة ظادا قعلعنعدعغان ظعقتعسادعي ظعبادةت ظوتتذرعسعدا ناهايعتع حوث صةرق بار

ش مةقسعتعدة بئرعدعغان كعشع هةممعدعن ظاؤؤال صاك يول بعلةن صذل تئصعشنع، بذظارقعلعق صاكلعنع
شذنعث بعلةن . ظأزعنعمذ ؤة ظأزضعنعمذ مةنصةظةتلةندىرىص، اهللا  نعث رازعلعقعغا ظعرعشعشنع ظوياليدذ

لدع، اهللا سعلةرضة زئمعننع مئثعشقا ظاسان قع«: تةرةصكة حاصعدذ-ظذ هاالل رعزعق ظعزدةص تةرةص
رعزقعدعن يةثالر، سعلةر تعرعلضةندعن كئيعن ) بةرضةن(اهللا  نعث . زئمعننعث ظةتراصعدا مئثعثالر

   ».اهللا  نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر

ظذالرنعث ماللعرعنعث بعر قعسمعنع سةدعقة هئسابعدا ظالغعنكع، ظذنعث بعلةن !) ظع مذهةممةد(«
   ».كأصة يتكةيسةن) عياخشعلعقلعرعن(ظذالرنع صاكلعغايسةن ؤة 

 بذ ظايةتتة دئيعلضةن صاكالش روهعيةتنع بئخعللعقتعن صاكالشنعال كأرسةتمةيدذ، بةلكع سةدعقة 
 . قعلعنعدعغان مالنع هارام ظئلعشعص قئلعشتعن صاكالشنعمذ كأرسعتعدذ

بذنداق . نع نعشاناليدذظعسالم يةريىزعدة خةلعصعلعك قعالاليدعغان ياراملعق كعشعلةرنع يئتعشتىرش
ظأزع بعلةن باشقا مذظمعنالر ! كعشعلةر حوقذم ظعقتعسادقا بئرعلعش ظعستعكعنع يئثعشعع كئرةك
ظارا كئصعل -قئرعنداشلعق ظأز! ظوتتذرعسعدعكع قئرعنداشلعق رعشتعسعنع هئس قعلعشع كئرةك

 -يألةك بولذشذ-ظارا يار-بولذشذش، ظأز

 ظايةت-103سىرة تةؤبة    ظايةت-15سىرة مذلذك  

 . شنع تةلةص قعلعدذ

رعزعق ظعزدةؤاتقاندا صاك، هاالل رعزعقنع كأزلعضةن، موظمعنالر ظوتتذرعسعدعكع قئرعنداشلعقنع 
روهعنع صاك قعلغان «: كىحةيتعشنع مةقسةت قعلغان كعشعنعث روهعيعتع يىكسعلعدذ، صاكلعنعدذ

    ».ظادةم حوقذم مذرادعغا يئتعدذ
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دذنياغا بئرعلعش ظعستعكع بولغانلعقع ظىحىن رعزعق ظعزدةش جةريانعدا -ن روهعيعتعدة مالظعنسا
كأمىشتعن -ظايالالر، ظوغذلالر، ظالتذن«: خاتالعق ظأتكىزىش ظعهتعماللعقع بةك حوث بولعدذ

توصالنغان كأص مالالر، ظارغعماقالر، حارؤعالر ؤة ظئكعنلةردعن ظعبارةت كأثىل تارتعدعغان 
ظذالر دذنيا تعرعكحعلعكعدة . سعتعلدع-نعث مذهةببعتع ظعنسانالرغا حعرايلعق كأرنةرسعلةر

شةيظعلةردذر؛ اهللا  نعث دةرضاهعدا بولسا قايتعدعغان ضىزةل ) باقاسع يوق(مةنصةظةتلعنعدعغان 
    »!شذنعث ظىحىن باشقعغا ظةمةس، جةننةتكة قعزعقعش كئرةك(باردذر ) يةنع جةننةت(جاي 

ظعنسان روهعيعتع هاالل صاكعزة بولذشنع كأزلعمعضةندة، روهعيةتنع يىكسةلدىرىص، باقاسع يوق 
عغان ظالعي قعممةت قاراشالر بعلةن قورالالنمعغاندا ظاسانال -شةيظعلةرنعث مذهةببعتعنع يئثةلةيد

ضة سعلةر«ظئيتقعنكع، ) قةؤمعثضة! ظع مذهةممةد(«. دذنيانعث ظعزعقتذرعشعغا ظذحرايدذ-مال
ياخشع بولغان نةرسعلةرنع ظئيتعص ) يةنع دذنيانعث زعبذ زعننةتلعرع ؤة نئمةتلعرعدعنمذ(ظذالردعنمذ 

بئرةيمذ؟ تةقؤادارالر ظىحىن صةرؤةردعضارع هذزذرعدا ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان 
 بار، صاك جىصتعلةر) جةننةتلةردة(جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، ) ظذالر(جةننةتلةر بولذص، 

يةنع ظذالرنعث هةممة (اهللا بةندعلعرعنع . »يةنة اهللا نعث رعزاسع بار) تةقؤادارالر ظىحىن(
 -صةرؤةرد«): يةنع تةقؤادارالر(ظذالر . كأرىص تذرغذحعدذر) ظعشلعرعنع

  ظايةت-14سىرة ظال ظعمران   ظايةت-9سىرة شةمس  

 بعزنعث ضذناهلعرعمعزنع مةغصعرةت قعلغعن، بعزنع دوزاخ بعز شىبهعسعز ظعمان ظئيتتذق،! عضارعمعز
اهللا  (سةؤر قعلغذحعالردذر، راستحعلالردذر، ) يةنع تةقؤادارالر(ظذالر . دةيدذ» ظازابعدعن ساقلعغعن

سةرص قعلغذحعالردذر ؤة ) ماللعرعنع-ياخشعلعق يوللعرعغا صذل(ظعتاظةت قعلغذحعالردذر، ) غا
     ».ذحعالردذرسةهةرلةردة ظعستعغصار ظئيتق

رعزعق ظعزدةشتة هاالل يول بعلةن ظعزدةش، هاالل ظةمضةكنعث مةهسذلعنع اهللا نعث يولعغا 
بذنعث ظعنسان روهعيعتعنعث ظالعي ظذصذقتعن . ظئهسان قعلعش زاكاتنعث ماهعيةتلعك مةزمذنع-خةير

عث ظىحىن شذن. شةهؤانعيةت ظازضعلعغا حىشىص كةتمةسلعكعضة ناهايعتع حوث ياردعمع تئضعدذ
 :زاكات بئرعدعغان مالنعث صاك بولذشع شةرت قعلعنعدذ

 )هةدعس(» .اهللا  صاكتذر، ظذ صةقةت صاك نةرسعنعال قوبذل قعلعدذ«
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سعلةر ظئرعشكةن نةرسعلةرنعث ؤة بعز سعلةرضة زئمعندعن حعقعرعص بةرضةن ! ظع مأمعنلةر«
ن، ياخشعلعرعدعن سةدعقة قعلعثالر؛ صاكعزعلعرعدع-نعث هاالل) يةنع ظاشلعقالر، مئؤعلةر(نةرسعلةر 

. ظأزةثالرمذ صةقةت كأزىثالرنع يذمذص تذرذص ظالعدعغان ناحارلعرعنع ظعلغاص سةدعقة قعلماثالر
    ».جةتتذر، هةمدعضة اليعقتذر-بعها) بذنداق سةدعقةثالردعن(بعلعثالركع، اهللا  

: ينايدعغان رولع ناهايعتع كةثشذنعث ظىحىن زاكاتنعث مذسذلمانالر هاياتعدا ظو
، قايتعص بارعدعغانلعقعدعن دعللعرع قورقذص )هئساب بئرعش ظىحىن(صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعغا «

 ظةنة شذالر ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا -تذرغان هالدا سةدعقة بئرعدعغان كعشعلةر
    ».عشقذحعالردذرظالدعدا قعلعشقا تعر) باشقعالرنعث(ظالدعرعغذحعالردذر، ياخشع ظعشالرنع 

 . زاكاتنع ظةسلع مذشذنداق حىشعنعش كئرةك ظعدع

 ظايةت-60،61سىرة موظمعنذن  ظايةت-267سىرةبةقةرة  ظايةتلةر-15،16،17سىرة ظال ظعمران  

ساناقلعق «علعنغان، ظذ هةج شاراظعتع يار بةرضةن كعشعلةرضة صىتىن ظأمرعدة بعر قئتعم صةرعز ق
شذنداقتعمذ بذ ظعبادةت تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالرغا ظوخشاش . تىضةيدذ» بعر قانحة كىندعال

ظعبادةتنع كةث ؤة حوثقذر حىشعنعص ظادا قعلغان مذسذلمانالرنعث هاياتعغا ناهايعتع حوثقذر تةسعر 
تةؤهعد . ذجةسسةملةنضةنحىنكع، بذ ظعبادةتنعث مةزمذنعدا هةممة ظعبادةتلةر م. كأرسعتعدذ

هاجع . هةج صةقةت اهللا  رازعلعقع ظىحىن خالس ظادا قعلعنعدذ. ظاالهعدة ضةؤدعلةندىرىلضةن
عدعن، هةتتاكع ظادةتتة كئيضةن -هاالؤةتلعر-ماكانع ؤة هوزذر-ؤاقعلعرع، يذرت-باال

. حىن ؤاز كئحعدذبذ نةرسعلةردعن صةقةت بعرال اهللا  نعث رازعلعقع ظى. كئيعملعرعدعنمذ ؤاز كئحعدذ
بعرال اهللا  نعث حاقعرعقعغا ظاؤاز قوشذص، اهللا  نع ياد ظئتعص، اهللا  قا ظعبادةت قعلعص، 

لئكعن . ظئغعر مذشةققةتلةرنع تارتعدذ. مةهشةرضاهنع ظةسلعتعدعغان بعر حوث يعغعلعشقا بارعدذ
مذشةققةت -ظادةتتعكع جاصا. مذشةققةتكة ظوخشعمايدذ-هةجدعكع مذشةققةت ظادةتتعكع جاصا

مذشةققةت ظعنسان -هاالؤةتلةرضة باغلعسا، هةجدعكع جاصا-ظعنسان روهعيعتعنع دذنيالعق هوزذر
 . هاالؤةتتعن سوغذتذص، ظاخعرةتكة باغاليدذ-روهعيعتعنع دذنيالعق هوزوذر

لئكعن بذ كىنلةر روهعيةتتة ناهايعتع حوث، حوثقذر، تةلتأكىس ... »ساناقلعق بعر قانحة كىنلةر«
روهعيةتنع صاكالص، ضويا ظذنع يئثعدعن يارعتعلعغان هالةتكة، ظانعدعن . ش صةيدا قعلعدذظأزضعرع
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ظةمدع روهعيةت بذرذنقعغا ظوخشعمايدعغان يئثعحة قعياصةت بعلةن . تذغما هالةتكة قايتذرعدذ
 . هاياتلعق سةصعرعضة ظاتلعنعدذ

صةيغةمبةر . ذشذنعث ظىحىن هةج مذسذلمانالر هاياتعدا ناهايعتع حوث رول ظوينايد
كعم بةيتذلالغا -كعمدة«: ظةلةيهععسساالمنعث تأؤةندعكع هةدعسعنعث ظةمةلعي ظعصادعسع كأرىلعدذ

 ».كةلسة، هةجنع ظأز قاظعدعسع بويعحة ظادا قعلسا ظانعسعدعن تذغما صاك بولعدذ

ظعبادةت ظذقذمعنعث ظأزضعرعشعضة ظةضعشعص، هةجنعث بذ ظذقذمعمذ ناهايعتع زور دةرعجعدة 
 . ضعرعص كةتتعظأز

اهللا  نعث . ظعبادةتنعث تةقةززاسع اهللا  قا ظعخالس بعلةن يىزلعنعش، اهللا  تعن ظةيمعنعشتذر
كعشعلةر ظعبادةتنعث بذ تةقةززاسعدعن غةصلةتتة قالدع، . هوزذرعدا تةؤةززذظ بعلةن تذرذشتذر

ظعرعسع تارعيعص، ظعبادةتنعث تةلةص تةقةززالعرع ؤة نةتعجعلعرع ظعشقا ظاشمعدع، ظعبادةتنعث دا
ظعبادةت قعلغذحعالر روهعي يوق ماشعنا ظادةمدةك ظعحكعرع ظعنتعلعش . شةكلعؤازلعققا ظايالندع

كىحنعث تىرتعكعسع بعلةن ظةمةس، ظةنظةنعنعث تىرتعكعسع بعلةن ظعبادةت قعلعدعغان هالةت 
 . يعمعرعلعشكة دذح كةلضةن ظةؤالدنعث ظعبادةت كارتعنععسع ظةنة شذ. شةكعللةندع

نامازدا ظوقذلغان ظايةت ؤة . خذزذظ يوق-نامازدا بةدةننعث هةرعكعتع بار، ظةمما خذشذظ
ناماز نامازخاننعث روهعغا هئح . مةزمذنلعرعغا دعققةت قعلعش يوق-تةسبعهلةرنعث مةنا-زعكرع

. ندةك ظةمةس-نامازخاننعث ظةمةلعي هةرعكعتعدة ظةكعس ظةتكة. ندةك ظةمةس-تةسعر قعلغا
بعلعمعسعال ياكع كىندعلعك مةشغىلعيةتلعرعنعث -زعيانلعرعنع هئسا-ازدا تذرذص، صايدانامازخان نام

 . كويعدا بولمعسعال حوث ظعش بولذص قالدع

ظعحمةكتعن توختاش بار، ظةمما ظعفتاردعن كئيعن ظاحكأزلىك بعلةن -روزعدا كىندىزع يئمةك
ظعحعش ظئيعغا -يع ظةمةس، يةصضويا رامزان ظئيع روزا تذتذش ظئ. ظعحعص ظعسراص قعلعش بار-يةص

! رامعزان كئحعلعرعدة رادعظو ياكع تئلئؤعزور نومذرلعرعدعن تةسةللعي ظعزدةشلةرحذ تئخع. ظايالنغان
ظةث هةيران قاالرلعقع، ظةث يامان بولغعنع شذكع، تةرةققعي قعلغان ظعسالم ظةللعرعنعث نوصذزلذق 

النع ظذسسذلحع صوكذنع كذلذبتا رامعزانلعق صا«: ظاخباراتلعرع مذنداق ظئالنالرنع بئرعص تذرعدذ
» روزعدارالر«كذلذب روزا تذتقانالر بعلةن توشذص كئتعدذ، بذ » .ظذسسذل كئحعلعكع ظأتكىزعدذ
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كىندىزع . ضذناه قعلغانلعق تذيغذسعدا بولمايدذ. كأثىللعرعدة هئحبعر سعقعلعش هئس قعلمايدذ
بعرعضة زعت قعلمعش ظعكةنلعكعنع هئس -رتاثسعنعث بع-تذتقان روزعسع بعلةن كئحعدعكع ظذسذل

» داص بعلةن ظذسذل، خذدا بعلةن رذسذل«ظذالر هازعرقع زامان جاهلعيعتعنعث . قعلمايدذ
 . مةنتعقعسعضة كأنىص كةتكةن

ظذالرنعث كأثلع جازانعخذرلذقتعن . زاكات زاكات بةرضىحعلةرنع جازانعخورلعقتعن توسمايؤاتعدذ
بعرع -بذ ظعككعسعنعث بعر. ذشعدا بعرسع ظعبادةت، بعرسع صذل تئصعشظذالرنعث تون. سعقعلمايؤاتعدذ

زاكات بةرضىحعلةرنعث زاكات دةص بةرضةن نةرسعلعرعنع تىرلىك . بعلةن هئحبعر ظاالقعسع يوق
 ! معكعرلةر بعلةن قايتذرعؤعلعشلعرعحذ تئخع-هعيلة

عنع ظئلعؤالغاندعن هاجعالر هاجعلعق نام. هةج هاجعلعق نامعغا ظعرعشعشنعث ظةصلعك صذرسعتع
كئيعن تعجارةتتة صايدا تئصعش ظىحىن ياكع ظاللعقانداق بعر مةقسةتلةر بعلةن يالغان قةسةم 

هاجعالرشةيتانغا ! هةج جةريانعدا سادعر بولذؤاتقان ناباب قعلعقالرحذ تئخع. ظعحعشتعن يانمايدذ
بعرعنع دةسسةص، -ن، بعرتاش ظئتعش ياكع تاؤاصنع تئزراق ظاخعرالشتذرذش ظىحىن  ظعتتعرعشعؤاتقا

ظألتىرىص قويذص، صةرؤاسعز كئتعؤاتقان، بةزع قارا قورساقالر هةجنعث رذكنعلعرعنعمذ قعلمايؤاتقان، 
ياكع قان قعلعشقا تئضعشلعك خاتالعقالرنع ظأتكىزضةن تذرذقلذقمذ قان قعلمايؤاتقان، بذنداق قعلسا 

 ... هةجنعث قوبذل بولمايدعغانلعقنع بعلمةيؤاتقان

باشقعحة قعلعص . قانداق ظادا قعلسا، ظادا قعلش بعلةن صةرعز ساقعت بولعدذ، دةيدذ: مالعرعمعزظألع
 .ظئيتقاندا ؤةزعصة تىضةيدذ

صةرعزنع ظادا قعلغان كعشع مذظمعن، موظمعن دوزاختا مةثضذ : ظألعمالعرعمعز يةنة مذنداق دةيدذ
ظةمةللعرعدعن بعرنع قعلمعسعمذ ظعسالمنعث : مذرجعظعلةر تئخعمذ ظةزؤةيلةص. قالمايدذ، دةيدذ

 . جةننةتكة كعرعدذ، دةيدذ

ظألعمالعرعمعزنعث دةلعل كةلتىرضةن ظايةت ؤة هةدعسلعرعنعث بعزنعث هازعرقع ظةمةلعيعتعمعزضة 
توغرا كئلعشع ياكع كةلمةسلعكعدعن قةتظعينةزةر، مذنازعرة قعلعش يىزعسعدعن بعز ظذالرنعث سأزعنع 

 !راست دةص تذرايلع

دوزاختا مةثضى قالمعسعال ظذالرغا شذ . ادةملعرعمعز هازعر دوزاخقا صةرؤا قعلعص كةتمةيدذبعزنعث ظ
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 . يئتةرلعك

معث يعل كأيضةندعن كئيعن اهللا  نعث رةهمعتع بعلةن دوزاختعن قذتذلذص حعقعش 50دوزاختا 
لئكعن دوزاختا مةثضذ قالمعغانلعقعغعال . هئحؤاقت دوزاختا مةثضذ قالغانغا ظوخشعمايدذ

تلعنعدعغان، ظعمتعهاندعن ظئتعبارغا تايعنعص ظأتىشكة ظادةتلعنعص قالغان ظوقذغذحعغا ظوخشاص -اناظةق
قالغان ظذممةتنعث سةلدعكع كأصىكحعلةرضة ظايلعنعص كئتعشع، بارلعق معللةتلةر ظذالرغا بعر لوقما 

ارع بولمايدذ، ظذنداق ظادةملةرنعث هئح ؤةزنع ؤة ظئتعب. تاظامغا ظوالشقاندةك ظولعشعشع شةكسعز
 : ظذالر قةدعمقع زاماندعكع بعر شاظعر هةجؤع قعلغان قةبعلة كعشعلعرعضة ظوخشاص قالعدذ

 تةمعملعقالر بولمعسعمذ ظعشالر بوالر هةل،

 .ظئلعنماس صعكرع ظذالرنعث بولسعمذ دةل

 اهللا نعث دةرضاهعدعن نازعل بولغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةلعم بةرضةن، تذنجع ظةؤالد
مذسذلمانالر ظاثقعرعص ظعجرا قعلغان ظعبادةت حىشةنحعسع بعلةن كئيعنكعلةر حىشةنضةن، 
 . بذرمعالنغان، يئضعلعضةن يوقعالث ظعبادةت حىشةنحعسعنعث ظوتتذرعسدا ناهايعتع حوث صةرق بار

نع » ظعنسانالر ظعحعدعن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ظةث ياخشع ظذممةت«بعرعنجع خعل حىشةنحة 
 . كةلتىردعؤذجذدقا 

 .  نع صةيدا قعلدع» سةلدعكع كأصىكحعلةر«ظعككعنجع خعل حىشةنحة 

 ! بذنداق خاتا حىشةنحعلةرنع حوقذم تىزعتعش كئرةك

هةر قانداق بعر قةؤم ظأزعنعث ظةهؤالعنع ظأزضةرتمعضعحة اهللا  ظذالرنعث ظةهؤالعنع «
   ».ظأزضةرتمةيدذ

سئنع ) ظع تعثشعغذحع(لىكع ظئيتقعنكع ضةرحة ناحارنعث كأص!) ظع مذهةممةد(
    ».ظةجةبلةندىرسعمذ، ناحار بعلةن ياخشع باراؤةر ظةمةس

بذ مةسعلعنع هةل قعلعش ظىحىن . بذ ظعككعنجع دةرعجعدعكع قوشذمحة مةسعلة ظةمةس
بذنعث . نةسعهةت قعلعشال كذصاية قعلمايدذ-نةسعهةت قعلعش ياكع كأصلةص ؤةز-ظادةتتعكعحة ؤةز

حىنكع بذرمعالنغان، يئضعلعضةن يوقعالث ظعبادةتنع . ىن قايتا قذرذص حعقعشقا توغرا كئلعدذظىح

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 170 

دذنيادعكع نةححة معليذن كعشع بعجا كةلتىرضةن تةقدعردعمذ بذنداق ظعبادةت ظذالرنع 
بذنعث . زةبذنلذقتعن ظاجرعتالمايدذ-ظذالرنع هةر تةرةصتعن ظعسكةنجعضة ظالغان خار. قذتقذزالمايدذ

حىنكع بذ اهللا  صةرعز قعلغان، قعلغانالرغا ظعززةت ظئلعص ... بع ناهايعتع حىشعنعشلعكسةؤة
اهللا  ظعحعثالردعكع «: كئلعدعغان، قذدرةت تاصقذزعدعغان، خةلعصة قعلعدعغان ظعبادةت ظةمةس

ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةرضة ظذالردعن بذرذن ظأتكةنلةرنع زئمعندا 
ان قعلغاندةك، ظذالرنعمذ حوقذم هأكىمران قعلعشعنع، ظذالر ظىحىن تاللعغان دعنعنع حوقذم هأكذمر

مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعققا ظايالندذرذص بئرعشنع 
 ؤةدةقعلدع،ظذالر ماثا

 ةتظاي-100سىرة ماظعدة     ظايةتنعث بعر قعسمع-11سىرة رةظعد 

ظعبادةت قعلعدذ، ماثا هئح نةرسعنع شئرعك كةلتىرمةيدذ، شذ ؤةدعدعن كئيعن كاصعر بولغانالر 
    ».اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر

مانا بذ ظايةتتة اهللا  صةرعز قعلغان مةنة بعلةنكع ظعبادةتنعث ظعبادةت قعلغذحعالرغا ظعززةت ؤة 
 . غا قويذلدعقذؤؤةت ظئلعص كئلعدعغانلعقع ظوتتذرع-كىح

ظةمما زامانعمعزدعكع صىتىن دذنيادعكع كأصىككة ظايالنغانالرنعث قعلعؤاتقان ظعبادعتع ظعماننع ظأز 
تةقةززالعرعدعن ظايرعص قذرذق سأزضة ظايالندذرذص قويغان، ظعالهعي تةكلعصلةرنع ظعبادةت 

. ؤةتكةن ظعبادةتتذرداظعرعسدعن حعقعرعؤةتكةن، مذهعم ظعبادةتلةرنع جانلعق مةزمذنعدعن قذرذقدع
بذرمعالنغان، . بذنداق ظعبادةت بذ كأصىكلةشكةنلةرضة زعياندعن باشقا هئحنةرسة ظئلعص كةلمةيدذ

يئضعلعضةن يوقعالث ظعبادةتنع قعلعؤاتقان كأصىكحعلةر ظأزعنع قذتقذزالمعغاننعث ظىستعضة اهللا  نعث 
الرمذ مذظمعن، ظعسالمنعث ظذ: بذ كأصىكحعلةرنع هعماية قعلعص. يولعغا توساق بولذؤاتعدذ

ظةمةللعرعنع بئجا كةلتىرمعضةن تةقدعردعمذ جةننةتكة كعرعدذ، دةؤاتقانالر هعماية قعلعش بعلةن 
 . بولذص كئتعص، بذ هعماية قعلعشنعث يامان تةسعر صةيدا قعلعدعغانلعقعنع ظويالشمايؤاتعدذ

حىنكع بذ، كأصىكحعلةرنع . دذبذ هعماية قعلعش كأصىكحعلةرنعث ظأزعضعمذ يامان تةسعر صةيدا قعل
بذ هعماية . تئخعمذ بخذدالشتذرذص، ظذالرنع ظأز ظةهؤالعنع ظوثشاشقا ظعنتعلمةيدعغان قعلعص قويعدذ

بعز . قعلعش يةنة ظعسالمغا كعرعش ظالدعدا تذرذؤاتقان زعيالعيالردعمذ يامان تةسعر صةيدا قعلعدذ
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ل قعلعشنعث حارعسع صةقةت ظعسالم، ظعمان زامانعمعزدعكع مىشكىلحعلعكلةرنع هة«: زعيالعيالرغا
 ظعسالم : دئسةك، ظذالر مةسخعرة بعلةن مىرعسعنع قعسعص مذنداق دةيدذ» ؤة ساغالم ظعبادةت

 ظايةت-55سىرة نذر  

شذنداق تذرذص، جاهاندا هةممعنعث كةينعدة قالغعنع ! ظعبادةتمذ بارغذ! ظعمانمذ بارغذ! بارغذ
دعي، ظعجتعماظعي قئينحعلعقالرغا ظةث كأص ظذحراؤاتقانالرمذ يةنعال سعياسعي، ظعقتعسا. مذسذلمانالر
شذنداق ظعكةن بعز ظعسالمنعث ! ظةث يامان هالغا حىشىص قالغعنعمذ يةنعال مذسذلمانالر. مذسذلمانالر

حىنكع ظعسالم كعشعلةرنعث هاياتعغا تةسعر ! سعرتعدعن هةل قعلعش حارعسع ظعزدةيلع
 !نعث مذشكذلحعلعكعلرعنع هةل قعاللمايدعكةنيدعكةن، كعشعلةر-كأرسعتةلمة

بعز ظذالرغا هازعرقع كعشعلةرضة ! بعز ظأزعمعزضعمذ ؤة باشقعالرغعمذ ظوحذق ضةص قعلعشعمعز كئرةك
هازعر كعشعلةرنعث تذرمذشعدا «: باها بئرعشتعن يئراق بولغان هالدا مذنداق دئيعشعمعز كئرةك

بعز . ان دعن ظةمةس، اهللا  بذيرذغان ظعبادةت ظةمةسمةؤجذد بولذص تذرذؤاتقعنع اهللا  نازعل قعلغ
ظاؤؤال خاتا حىشةنحعلةرنع تىزعتعشعمعز، ظاندعن توغرا ظعسالمعي حىشةنحعلةر بويعحة هةممة 

 » !ظعشلعرعمعزنع قايتا قذرذص حعقعشعمعز كئرةك

عماظعي،  مذسذلمانالرغا كةلضةن هةزارعي، ظعلمعي، هةربعي، سعياسعي، ماددعي، ظعقتعسادعي، ظعجت
تارعخع . قاالقلعقالرنعث سةؤةبع ظذالرنعث مذسذلمان بولغانلعقع ظةمةس... صعكرع ؤة روهعي

بةلكع ظذنعث تىصكع سةؤةبع . مذقةررةرلعك ؤة ظعقتعسادعي ظىسعتقذرذلمعدعمذ ظةمةس
مذسذلمانالرنعث ظاؤؤال مةسلةك جةهةتتة، ظاندعن ظئتعقادعي تونذش جةهةتتة بذزذلذص، ظاخعرعغا 

 . غاندا ظعسالمنع ظأزعنعث مةزمذنعدعن قذرذقدعؤةتكةنلعكعدةبار

ظعبادةتنعث جىملعسعدعن بولغان » دىشمةنضة قارشع كىحع يةتكةن معقداردا تةييارلعق قعلعش«
تاراج -زامانالردا هئحكعم مذسذلمانالرنعث زئمعنعنع ظعضةللعؤعلشقا، ظذالرنعث بايلعقلعرعنع تاالن

 .  قعلعشقا صئتعنالمعغانعدع

صةرعز ظعبادةتنعث جىملسعدعن بولغان زامانالردا ظعلمعي قاالقلعق مةؤجذد » ظعلعم تةلةص قعلعش«
 . بةلكع مذسذلمانالر بعلعملعك ظذممةت بولذص ياؤروصالعقالرغا ظذستاز بولغان ظعدع. ظةمةس ظعدع

ردا ظعبادةتنعث جىملعسعدعن بولغان زامانال» زئمعننعث تةرةصلعرعدة مئثعص رعزعق ظعزدةش«

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 172 

 . ظعسالمعي جةمظعيةت دذنيادعكع ظةث باي جةمظعيةت ظعدع

مةسظذلعيةتحانلعق ظعبادةتنعث جىملعسدعن بولغان، ظعش ظىستعدعكعلةر ظأزعنث صذقراالرغا مةسظذل 
حىنكع، . ظعكةنلعكعنع هئس قعلعغان زامانالردا كةمبةغةللةر مةسعلعسع مةؤجذد ظةمةس ظعدع

علعشنعث ظعالهعي حارعسع ظعسالمعي جةمظعيةتتة اهللا  قا كةمبةغةللعك مىشكىلحعكعنع هةل ق
 . ظعبادةت قعلعش شةكلع بعلةن يولغا قويذالتتع

ظايالالرغا ياخشع مذظامعلة قعلعش ظعبادةتنعث جىملعسعدعن بولغان زامانالردا ظايالالر مةسعلعسع 
اهللا  قا ظعتاظةت حىنكع، اهللا  ظايالالرغا بةرضةن هوقذق ؤة كاصالةتلةر . مةؤجذد ظةمةس ظعدع

 . قعلعش ؤة ظعبادةت قعلعش يىزعسعدعن ظايالالرغا تولذق ظةمةلعيلةشتىرعلةتتع

ظاخعر زاماندعكع مذسذلمانالرمذ صةقةت دةسلةصكع مذسذلمانالرنعث يولعغا ماثغاندعال ظاندعن 
 . ظأزعنع ظوثشعيااليدذ

حىشةنحعلةر بويعحة هةممة ظاؤؤال خاتا حىشةنحعلةرنع تىزعتعشعمعز، ظاندعن توغرا ظعسالمعي 
 ...ظعشعمعزنع قايتا قذرذص حعقعشعمعز كئرةك

قذدرةت -بذ جايدا هةرضعزمذ قاالقلعقنع، زةظعصلعكنع قعسقا ؤاقعتتا يوقذتذص تةرةققعيات ؤة كىح
 .  ظئلعص كئلةلةيدعغان سئهرعلعك حارة يوق

ظعشلعرع شذ قانذنعيةت ظعنسانالرنعث بذ دذنيادعكع . بذ جايدا صةقةت ظعالهعي قانذنيةت بار
 . بويعحة بولعدذ

 . بعز شذ قانذنعيةتلةرضة ظذيغىن هةرعكةت قعلعغعنعمعزدا مىشكىلحعكلعرعمعز هةل بولعدذ

دئيعش ظعالهعي قانذنعيةتكة ظذيغذن » خذدا«، »خذدا« دعنعمعزنع بذزذص قويذص، ظاندعن 
اهللا  ظعحعثالردعكع ظعمان «: اهللا  بعزضة بذ دذنيالعق هايات توغرعسعدا مذنداق دةيدذ. ظةمةس

ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةرضة ظذالردعن بذرذن ظأتكةنلةرنع زئمعندا هأكذمران 
قعلغاندةك، ظذالرنعمذ حوقذم هأكىمران قعلعشعنع، ظذالر ظىحىن تاللعغان دعنعنع حوقذم مذستةهكةم 

 ظايالندذرذص بئرعشنع ؤةدة قعلدع، ظذالر ماثا قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعققا
ظعبادةت قعلعدذ، ماثا هئح نةرسعنع شئرعك كةلتىرمةيدذ، شذ ؤةدعدعن كئيعن كاصعر بولغانالر اهللا  
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    ».نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر

سعلةرنعث قذرذق ظارزذيذثالر ؤة ) اهللا ؤةدة قعلغان ساؤاب«: ظاخعرةت توغرعسدا مذنداق دةيدذ
ظةهلع كعتابنعث قذرذق ظارزذسع بعلةن قولغا كةلمةيدذ، كعمكع بعر يامانلعق قعلعدعكةن، بذنعث 

اهللا  نعث (جازالعنعدذ، ظذ ظأزع ظىحىن اهللا  دعن باشقا ) دذنيادا ياكع ظاخعرةتتة(ظىحىن 
. هئحقانداق دوست ؤة هئحقانداق مةدةتكار تاصالمايدذ) ظازابعدعن قذتذلدذرعدعغان

ردعن مأمعن بولذص تذرذص ياخشع ظشالرنع قعلغانالر جةننةتكة داخعل بولعدذ، ظذالرغا ظايالال-ظةر
 »).يةنع ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعنعث ساؤابع قعلحة كعمةيتعؤئتعلمةيدذ(قعلحة زذلذم قعلعنمايدذ 

   

ظاخعرةتتة ساؤابقا بذ ظايةتلةردعن كأرىنىص تذرذصتعكع دذنيادا ظذتذق قازعنعش يولع بعلةن 
دذنيادا ظذتذق قازانغانالرمذ ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع . ظعرعشعشنعث يولع ظوخشاشال بعر يولدذر

شذثا دعنعمزنعث دذنيانع . ظةمةللةرنع قعلغانالر، ظاخعرةتتة ساؤاب تاصقانالرمذ يةنة شذالر
 ظاخعرةتنعث ظئكعنزارلعقع دئيعشع؛زئمعندااهللا نعث هاكعمعيعتعنع

 ظايةتلةر-124-123سىرة نعسا    ظايةت-55ة نذر سىر 

بةرصا قعلعشنع، ظعالهعي ظادالةتنع ظعشقا ظاشذرذشنع، ظعلعم تةلةص قعلعشنع، رعزعق ظعزدةشنع، 
بالعؤاقعالرغا ياخشع مذظامعلة قعلعشنع، اهللا  نعث دىشمةنلعرعضة قارشع كىح تةييارالشنع، 

ادةتنعث بعر تةركعؤع قعسمع قعلعص بةلضعلعشع؛ بذ ظعبادةتلةرنعمذ ظعب.... ظةخالقلعق بولذشنع
 . ناماز، زاكات، روزا، هةجنع ظادا قعلغاندةك ظادا قعلعشنع تةلةص قعلعشع هةيران قاالرلعق ظةمةس

ظةمما مذرجعظعلةرنعث ظةمةلنع ظعمان ظذقذمعدعن ظايرعؤعتعدعغان، ظعبادةت ظذقذمعدعن 
هةرظادةم ظأز يولع «:  ؤة ظاخعرةتتة زعيان ظئلعص كئلعدعغان يولدذرظايعرعؤعتعدعغان يولع دذنيا

   »بويعحة ظعش قعلعدذ

   »هةر ظادةمنعث قعلغان ظةمةلعضة يارعشا دةرعجعسع بولعدذ«
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   ظايةت-132سىرة ظال ظعمران    ظايةت-84سىرة ظعسرا  

 قازا ؤة قةدةر حىشةنحعسع

بذ هةقتة هةدعستة مذنداق . ازا ؤة قةدةرضة ظعشعنعش ظعسالم ظةقعدعسعنعث ظاساسلعرعنعث بعرعق
ظعمان دئضةن اهللا  قا، اهللا نعث صةرعشتعلعرعضة، كعتابلعرعغا، صةيغةمبةرلعرعضة، «: دئيعلعدذ

  ».ظاخعرةت كىنعسعضة، ياخشعلعق ؤة يامانلعقلنعث تةقدعر بعلةن بولعدعغانلعقعغا ظعشعنعشتذر

قازا ؤة قةدةرضة ظعمان كةلتىرىش تارعختعن بذيان ظعسالمعي ظذممةتكة خاس ظاالهعدعلعكلةرنعث 
لئكعن قازا ؤة قةدةرضة ظعمان كةلتىرىش تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالرنعث . بعرع بولذص كةلدع

قازا ؤة . تونذشعدا ظالغا ظعلضعرعلةشكة ظأندعضىحع، هةرعكةتلةندىرضىحع ظعجابعي كىح ظعدع
دةرنعث بذ توغرا ظذقذمع كئيعنكع مذسذلمانالرنعث تونذشعداظأزضعرعص، ؤةيران قعلغذحع،سةلبعي قة

 كىحكة

قارعماققا بذرذنقعالرنعث قازا ؤة قةدةر حىشةنحعسع بعلةن كئيعنكعلةرنعث قازا . ظايلعنعص قالدع
عماسلعق بذنداق ظوخش. ؤة قةدةر حىشةنحعسع ظوخشاشتةك كأرىنسعمذ، ظةمةلعيةتتة ظوخشعمايدذ

 . هةممة ظعشتا ظوخشاش يىز بةرضةن

لئكعن . كئينكع مذسذلمانالرمذ بذرذنقع مذسذلمانالرغا ظوخشاشال كةلعمة شاهادةت ظئيتعدذ
حىنكع، ظذ . بذرذنقعالر ظئيعتقان كةلعمة شاهادةت يةنع ظعمان صىتىن جاهاننع لةرزعضة سالغان

قان كةلعمة شاهادةت يةنع ظعمان هئح ظعش كئيعنكعلةر ظئيعت. حاغدا ظعمان ظةمةلعيلةشكةن ظعدع
هةربعي، سعياسعي، ظعقتعسادعي ؤة هةممعدعن خةتةرلعك بولغان ظعدعيعؤع هذجذم . قعاللمعدع

حىنكع، بذ حاغدا ظعمان ظةمةلعيةتكة ظاشمعغان قذرذق . ظالدعدا مذسذلمانلعقنع ساقالص قااللمعدع
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 .سأزضة ظايالنغان ظعدع

 نامازنعث قعيام، قةظدة، رذكذ، سةجدة، قعراظةت، ظايةتلعرعدة بذرذندعن باشالص هازعرغعحة
تةقةززالعرع بويعحة -لئكعن ظةينع ؤاقتعدا ناماز هةقعقع مةزمذنع ؤة تةلةص. ظأزضعرعش بولمعدع

ظادا قعلعنغاحقا هاياتع كىحكة تولغان كىحلىك هةيؤةتلعك بعر ظذممةتنعث مةؤجذدلعقعنع 
 مةؤجذدلذقنعث غايعسعنع ظعشقا ظاشذرغانلعقعدعن دئرةك جاكارالص، بذ ظذممةتنعث ظعنسانعي

شذنعث بعلةن بذ ظذممةت ظعنسانعي مةؤجذدلذقنعث غايعسعنع ظعشقا ظاشذرمعغان باشقا . بئرةتتع
اهللا  نعث تأؤةندعكع ظايةتتة بايان قعلغان قانذنعيعتع . معللةتلةر ظىستعدعن غالعب كةلضةن ظعدع

 : ظعشقا ظاشقان ظعدع

زةبذردا زئمعنغا ) داؤذدقا نازعل قعلعنغان(يازغاندعن كئيعن، ) ظةزةلدة(لمةهصذزدا بعز لةؤهذ«
 ».هةقعقةتةن مئنعث ياخشع بةندعلعرعم ؤارعسلعق قعلعدذ دةص يازدذق) يةنع جةننةت زئمعنغا(
   

 : اهللا  نعث بذ ظذممةتكة بةرضةن مذنذ ؤةدعسعمذ ظعشقا ظاشقان ظعدع

تقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةرضة ظذالردعن بذرذن اهللا ظعحعثالردعكع ظعمان ظئي«
ظأتكةنلةرنع زئمعندا هأكذمران قعلغاندةك، ظذالرنعمذ حوقذم هأكىمران قعلعشعنع، ظذالر ظىحىن 
تاللعغان دعنعنع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعققا 

، ظذالر ماثا ظعبادةت قعلعدذ، ماثا هئح نةرسعنع شئرعك ظايالندذرذص بئرعشنع ؤةدة قعلدع
    ».حعالردذر-كةلتىرمةيدذ، شذ ؤةدعدعن كئيعن كاصعر بولغانالر اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذ

صىتىن كاظعناتتا ؤة ظعنسان . قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسعنعث ظعشعمذ شذنعثغا ظوخشاش بولدع
شالرنعث هةممعسع اهللا  نعث ظورذنالشتذرذشع بويعحة بولعدذ، بذ بعصايان هاياتعدا بولعدعغان ظع

 كاظعناتتا ؤة 

   ظايةت-55سىرة نذر    ظايةت-105سىرة ظةنبعيا  

مانا بذنعثغا ظعشعنعش قازا ؤة قةدةرضة . ظعنسان هاياتعدا صةقةت اهللا خالعغان ظعشالرال يىز بئرعدذ
 . ظعشةنضةنلعكتذر
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    ».بعز هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع ظألحةملعك ياراتتذق «

يةر يىزعدعكع بارلعق هادعسعلةر ؤة ظأزةثالر ظذحرعغان مذسعبةتلةر بعز ظذالرنع يارعتعشتعن «
     ».، شىبهعسعزكع، اهللا غاظاساندذر)ظعش(بذرذن لةؤهذلمةهصذزغا يئزعلغان، بذ 

بعلةنال ) يةنع قازاسع(مذسعبةت صةقةت اهللا  نعث ظعزنع كعشعضة يةتكةن هةر قانداق  «
يةنع هةر قانداق مذسعبةت اهللا نعث قازاسع بعلةن يئتعدذ دئضةن (، كعمكع اهللا  غا )يئتعدذ(

يعتةكلةيدذ، اهللا   هةر نةرسعنع ) سةؤرضة(ظعشعنعدعكةن، اهللا   ظذنعث قةلبعنع ) سأزضة
   ».بعلضىحعدذر

نكع، بعزضة صةقةت اهللا  نعث تةقدعر قعلغان نةرسعسع يئتعدذ، ظذ بعزنعث ظئيتقع «
يةنع مأمعنلةر هةممة ظعشنع اهللا  غا (مأمعنلةر اهللا غا تةؤةككىل قعلسذن . مةدةتكارعمعزدذر

   »)تاصشذرسذن، ظذندعن باشقا هئح ظةهةدعضة يألةنمعسذن

ؤةككذل قعلعشقا ظاساس قعلغان بولسا، كئيعنكعلةر تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر تةقدعرنع تة
بذ ظعككعسعنعث ظوتتذرعسعدعكع صةرق ظعمان حىشةنحعسع ؤة . يألعنعؤعلعشقا ظاساس قعلدع

 . ظعبادةت حىشةنحعسعدعكع صةرقتعن قئلعشمايدذ

لةن بذرذنقع مذسذلمانالر ظأزلعرعدة ؤة صىتىن كاظعناتتا بولعدعغان ظعشالرنعث اهللا نعث تةقدعرع بع
بولعدعغانلعقعغا، اهللا  ظةزةلدة تةقدعر قعلعص، لةؤهذلمةهصذزغا صىتكةن ظعشالرنعث 

: بذ ظعشعنعشنعث نةتعجعسعدة ظأز كأثلعدة مذنداق دةيتتع. نلعقعغا ظعشعنةتتع-ظأزضةرمةيدعغا
جةث مةيدانعغا بارسام، شذيةرضة بارغانلعق سةؤةبعمدعن ظألتىرىلةمدعمةن ياكع اهللا  نعث 

 بعلةن ظألتىرىلةمدعمةن؟تةقدعرع 

 ظايةت-51 سىرة تةؤبة  ظايةت -11سىرةتةغابذن . ظايةت-22سىرة هةدعد  ظايةت -49سىرة قةمةر  

ظةض  ةر ماث  ا ش  ذ ي  ةردة ش  ئهعد بول  ذش تةق  دعر قعلعنغ  ان بول  سا، اهللا  نع  ث تةق  دعرع بعل  ةن   
م ذبادا اهللا  ماث ا   . ك ئلعش تةق دعر  قعلعنغ ان بول سا، ق ايتعص كئلعم ةن      ظألتىرىلعمةن، قايتعص  

ش ذنداق  . ظألىشنع تةقدعر قعلغان بول سا، جةث ضة حعقم اي ظأيىم دة ظولتذرس اممذ ظألىؤئرعم ةن              
ظألىمدعن قورقذص مذ؟ ظ ألىم ظاللعب ذرذن       ! ظعكةن، مةن يةنة نئمعدةص جةثضة حعقمعغذدةكمةن؟     

كىل صةت  - ظازار كىلصةتتعن قورقذصمذ؟ اهللا  تةقدعر قعلغان ظ ازار        !تةقدعر قعلعنعص بولغان تذرسا   
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بعزض ة  ! رةببعمعز صةرعز قعلغ ان ظع شنع قعلع شقا بئرع شعمعز كئ رةك           !  ياق!  كةلمةي قالمايدعغذ 
صةقةت اهللا  نعث تةقدعر قعلغان نةرسعسع يئتعدذ، ظذ بعزنعث مةدةتكارعمعزدذر، موظمعنالر اهللا              

 ش  ذنداق قعلع  ص، قورقذم  سعزلعق بعل  ةن ج  ةث قعلغعل  ع بارع  دذ،      ظ  ذ. ق  ا تةؤةكك  ذل قعل  سذن  
قةهرعمانلعق كأرسعتعدذ، اهللا  ظذنعث بعلةن زئمعندعكع تةقدعرعنع ظعجرا قعلعدذ، دعنغا ياردةم       

ظان  دعن كئ  يعن ظ  ذنعثغا اهللا  تةق  دعر قعلغ  ان ظعكك  ع     . بئرع  دذ ؤة دعنن  ع مذس  تةهكةملةيدذ  
 :  يا غةلعبة قعلعدذيا شئهعد بولعدذ: ظعشنعث بعرع بولعدذ

ظعككع خعل ) غةلعبة قعلعش ياكع شئهعت بولذشتعن ظعبارةت(ظئيتقعنكع، سعلةر صةقةت بعزنعث «
   ».ياخشع ظاقعؤةتنعث بعرعضة ظئرعشعشعمعزنع كىتىؤاتعسعلةر

بذ حاغدا . ظوهذد ظذرذشعدعكع مةغلذبعيةتتعن كئيعن مذناصعقالر ؤة ظعمانع ظاجعزالر تةؤرةص قالدع
نحة ظايةتلةر نازعل بولذص، بذ هةقعقةتنع تةكعتلةص، مذسذلمانالرنعث ظعدعيعسعنع بعر قا

غةمدعن كئيعن اهللا سعلةرضة ظةمعنلعك حىشىرىص بةردع،سعلةرنعث بعر «: تذراقالشتذردع
) يةنع مذناصعقالر(مىضدةك باستع، يةنة بعر قعسمعثالر ) يةنع هةقعقعي مأمعنلةرنع(قعسمعثالرنع 

يةنع كذففارالر قايتا هذجذم قعالرمذ، دةص جان قايغذسع بعلةن (بولذص كةتتع ظأزلعرع بعلةن 
 -بولذص كة

 ظايةتنعث بعر قعسمع-52سىرة تةؤبة   

, جاهعلعيةت دةؤرع كعشعلعرعضة ظوخشاش، اهللا  غا قارعتا ناتوغرا ضذمانالردا بولدع, ، بذالر)تتع
هةممة ظعش «ظئيتقعنكع، . دةيدذ» ةلعبعدعن نئسعؤة بارمذ؟بعزضة اهللا  ؤةدة قعلغان غ«: ظذالر

ظذالر ساثا ظاشكارا قعلمايدعغان نةرسعلةرنع ظأز ظعحعدة . »هةقعقةتةن اهللا  نعث ظعلكعدة
ظةضةر بعزضة غةلعبعدعن ظازراق نئسعؤة بولسا ظعدع، بذ يةردة ظألتىرىلمةيتتذق، : يوشذرذشعدذ؛ ظذالر

) ظاراثالردعكع(نكع، ظةضةر سعلةر ظأيلعرعثالردا بولغان تةقدعردعمذ ظئيتقع!) ظع مذهةمةد. (دةيدذ
اهللا نعث (ظألتىرىلعشع صىتىؤئتعلضةن كعشعلةر حوقذم ظأزلعرعنعث ظألعدعغان جايلعرعغا بئرعشعدذ 

دعكعنع سعناش -كأثلىثالر) اهللا نعث مذنداق قعلعشع). (قازاسعدعن قئحعص قذتذلغعلع بولمايدذ
ياخشعلعق بولسذن، (اهللا  كأثىللةردعكعنع . نةرسعلةرنع صاكالش ظىحىندذرؤة  قةلبعثالردعكع 
   »حعدذر-بعلضى) يامانلعق بولسذن
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سةصةرضة حعققان ياكع غازاتقا حعققان قئرعنداشلعرع هةققعدة، ظذالر يئنعمعزدا ! ظع مأمعنلةر«
ر، اهللا  بذنع ظذالرنعث بولغاندا ظألمةيتتع ؤة ظألتىرىلمةيتتع، دئضةن كاصعرالرغا ظوخشاش بولماثال

ظذالرنعث غازاتقا حعقماسلعقع ظذالرنع (اهللا  تعرعلدىرعدذ ؤة ظألتىرعدذ . دعللعرعدا هةسرةت قعلسذن
شىبهعسعزكع، ظةضةر سعلةر . اهللا  قعلمعشعثالرنع كأرىص تذرغذحعدذر). ظألىمدعن قذتذلدذرالمايدذ

) زاتقا كئتعص بئرعص ظأز ظةجعلعثالر بعلةنغا(ظألتىرىلسةثالر ياكع ) يةنع غازاتتا(اهللا  يولعدا 
ظألسةثالر، سعلةرضة اهللا  تةرعصعدعن بولغان  مةغصعرةت ؤة رةهمةت، ظةلؤةتتة، ظذالرنعث 

جةث (ظألسةثالر ياكع ) ظأز ظةجعلعثالر بعلةن(ظةضةر سعلةر . توصاليدعغان دذنياسعدعن ظارتذقتذر
اهللا سعلةرنع (هعغاتوصلعنعسعلةر-هللا نعث دةرضاحوقذم ا) ظاخعرةتتة(ظألتىرىلسةثالر ) مةيدانعدا

      ».ظةمةلعثالرغاقاراص مذكاصاتاليدذ

 ظايةتلةر-156،157،158سىرة ظال ظعمران  ظايةت-154سىرة ظال ظعمران   

ص قعالتتع، بذرذنقع مذسذلمانالر نامةلذم جايالرنع بايقاص، دةؤةت ظئلعص باراتتع، ظعلعم تةلة
ظذالرنعث تونذشعدا . رعزعق ظعزدةيتتع، جاهان كئزعص خةتةرلةرضة، مذشةققةتلةرضة ظأزعنع ظذراتتع

بذ ظالغا ظعلضعرعلةش روهع . صةقةت اهللا  قا تةؤةككذل قعلعص ظالغا ظعلضعرعلةشال بار ظعدع
 !عص قالدع؟قانداقالرحة بةل قويعؤعتعشكة، اهللا  نعث تةقدعرعنع كىتىص ظولتذرذشقا ظأزضعر

. بذرذنقع مذسذلمانالرنعث تونذشعدا قازا ؤة قةدةرضة ظعشعنعش مةسظذلعيةتنع يوققا حعقارمايتتع
 . ظأتكىزضةن خاتالعقنعث جازاسعنع تارتماي بولمايتتع

 . ظوهذد ظذرذشعدا مذسذلمانالرغا بذ هةقتة ناهايعتع حوث ؤة حوثقذر بعر دةرعس بئرعلدع

ر ظوقحعالر قعسعمعنع مذسذلمانالرنعث ظارقا سةص مذداصعظةسعضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بع
ظورذنالشتذرذص، هةرقانداق ظةهؤال بولذشتعن قةتظعينةزةر ظأز ظورنعدعن يأتكعلعص كةتمةسلعككة 

ظذالر مذسذلمانالرنعث يةثضةنلعكعنع كأرىص، جةث ظاخعرالشقان ظوخشايدذ، دةص ظويالص، . بذيرعدع
بذنع كأرضةن مذشرعكالرنعث ظاتلعق قوشذنع .  ظورنعدعن ظايرعلدعغةنعمةت يعغعش ظىحىن ظأز

نالرنع مةغلذبعيةت ؤة تاالصةتكة -مذسذلمانالرنعث ظارقعسعدعن قايتذرما هذجذمغا ظأتىص، مذسذلما
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع : كاصعرالر. ممذ يارعالندع-صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال. ظذحراتتع

رةسذلذلالنعث ظةمرعضة ... لعص مذسذلمانالرنعث بعرلعكعنع بذزدعظألتىردذق، دةص داؤراث سئ
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. خعالصلعق قعلغان مذظمعنالرغا كايعص ؤة ظذالرغا حىشةنحة بئرعص ظايةت نازعل بولدع
 :شذظايةتلةرنعث بعرع تأؤةندعكع ظايةت

سعلةرضة يةتكةن مذسعبةت سعلةر دىشمةنضة يةتكىزضةن مذسعبةتنعث يئرعمعغا تةث كئلعدعغان «
 كعشع شئهعت بولغان تذرسا، بةدرع غازعتعدا بولسا 70يةنع ظذهذد غازعتعدا  سعلةردعن (تذرسا 

بذ «: ، سعلةر يةنة) كعشعنع ظةسعر ظالغان تذرساثالر70 كعشعنع ظألتىرضةن، 70مذشرعكالردعن 
يةنع (ظذ سعلةرنعث ظأزلعرعثالردعن «ظئيتقعنكع، . عثالر-دئد»  مذسعبةت قةيةردعن كةلدع؟

) نلعقعثالردعن-نعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلغانلعقعثالر ؤة غةنعمةتكة هئرعس بولغا-غةمبةرصةي
يةنع (ظعككع قوشذن ظذحراشقان كىندة . اهللا  هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر. »بولدع

سعلةرضة كةلضةن مذسعبةت اهللا نعث ) مذسذلمانالر بعلةن مذشرعكالر توقذنذشقان ظوهذد جئثعدة
    ».ظىحىندذر)يةنع ظايرعش(بعلةن كةلضةندذر، بذ هةقعقعي مأمعنلةرنع بعلعش ظعرادعسع 

يةنع صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلغانلعقعثالر (سعلةرضة كةلضةن مذسعبةت ظأزلعرعثالردعن 
 . راهللا  نعث ظعرادعسع بعلةن كةلضةندذ... بولدع) ؤة غةنعمةتكة هئرعس بولغانلعقعثالردعن

... دئمةك، قازا ؤة قةدةرضة ظعشعنعش بعلةن ظأتكىزضةن خاتالعققا مةسظذل بولذش تةث مةؤجذت
ظارا قارشعالشتذرماسلعق -تةقدعر بعلةن مةسظذلعيةتنع ظأز. بعرعضة زعت ظةمةس-بذ ظعككعسع بعر

كعحعك -ظذالر حوث. ظعسالمعي ظذممةتنعث ظأزضة خاس كاتتا ظاالهعدعكعلعرعنعث بعرع ظعدع
رقانداق ظعشتا اهللا  نعث تةقدعرعضة ظعشعنةتتع، هةم ظأزعنعث هةرعكعتعضة هعزع بولذص، خاتا هة

شذنعث بعلةن ظذالر تةقدعرضة ظعشعنعش بعلةن مةسظذلعيةتحانلعقنعث . توغرعسعنع ظايرعص تذراتتع
عنعشنع بذ خعل ظاجايعص مذؤازعنةت قانداقالرحة قازاؤة قةدةرضة ظعش. مذؤازعنعتعنع ساقالص قاالتتع

 ! دةستةك قعلعص، مةسظذلعيةتتعن ظأزعنع قاحذرذشقا ظايلعنعص قالدع؟

ظارا -تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر قازا ؤة قةدةرضة ظعمان كةلتىرىش بعلةن سةؤةب قعلعشنع ظأز
ظذالر شذنع ناهايعتع ظوبدان حىشعنةتتعكع، اهللا بذ كاظعناتتا ؤة ظعنسان . زعت دةص قارعمايتتع

 -ةرهاياتعدا ظأزض

 ظايةتلةر-165،166سىرة ظال ظعمران  

اهللا نعث خاهعشع مذتلةق ظةركعن بولغاحقا، . مةيدعغان قانذنعيةتلةرنع بعكعتكةن ظعدع
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قانذنعيةتلةرنع بذزذؤعتعص، هةرقانداق ظعشنع قعلسا قعلعؤئرةتتع، لئكعن اهللا  بذ دذنيانع 
تلةرنعث جارع بولذشع ؤة بولماسلعقع اهللا  نعث بذ قانذنعية. قانذنعيةتكة بةنتلعضةن ظعدع

شذنعث ظىحىن بذ دذنيادا مذظةييةن نةتعجعضة ظعرعشمةكحع بولغاندا . خاهعشعغا باغلعق ظعدع
يةنع نةتعجعضة يةتكىزضىحع سةؤةبلةرنع قعلعش . قانذنعيةت بويعحة ظعش قعلعش كئرةك ظعدع

 . ة بةرضةن ظعدعاهللا  بذ هةقتة قذرظاندا ظوحذق حىشةنح. كئرةك ظعدع

ملةشنع، كذصصارالرنعث -اهللا ظأز دعنعغا غةلعبة ظاتا قعلعشنع، دعننع زئمعندا مذستةهكة
 .سذيقةستلعرعنع بعكار قعلعشنع تةقدعر قعلغان ظعدع

مذشرعكالر يامان كأرضةن تةقدعردعمذ، اهللا هةق دعننع بارلعق دعنالر ظىستعدعن غالعب قعلعش «
    ».ت بعلةن ؤة هةق دعن بعلةن ظةؤةتتعظىحىن صةيغةمبعرعنع هعداية

هةقعقةتةن قئحعص ) صةرؤةردعضارعنعث  جازاسعدعن(كاصعرالر قذتذلدذق دةص ظويلعمعسذن، ظذالر «
    ».قذتذاللمايدذ

. كاصعرالر اهللا نعث تةقدعرعنع ظأزضةرتةلمةيدذ. اهللا  ظأز دعنعغا غةلعبة قعلعشنع تةقدعر قعلدع
شذنداقتعمذ اهللا . اهللا  نعث ظعرادعسع ظعجرا بولعدذ.  تةقدعرع هامان ظعشقا ظاشعدذاهللا نعث

دعننعث غةلعبة قعلعشعنع مةن تةقدعر قعلعؤةتكةندعكعن، سعلةر مئنعث تةقدعرعمنع : مذسذلمانالرغا
 اهللا ظذالرغا دعننعث!!! ياق! كىتىص ظولتذرذثالر، مئنعث تةقدعرعم هامان ظعشقا ظاشعدذ، دئدعمذ؟

غةلعبة قعلعدعغانلعق تةقدعرعنع بعلدىرضةن شذ مئنذتنعث ظأزعدة ظذالرنع جعهاد قعلعشقا ؤة 
 كاصعرالر قذتذلدذق دةص ظويلعمعسذن، «: تةييارلعق قعلعشقا بذيرعدع

  ظايةت-59 سىرة ظةنفال   ظايةت -9سىرة سةف 

دىشمةنلعرعثالر . لمايدذ -هةقعقةتةن قئحعص قذتذال) اسعدعنجاز صةرؤةردعضارعنعث(ظذالر 
دعن كئلعشعحة قورال كىحع، جةث ظئتع تةييارالثالر، -رظىحىن، قولذثال) بعلةن ظذرذش قعلعش(

بذنعث بعلةن اهللا نعث دىشمعنعنع، ظأزةثالرنعث دىشمعنعثالرنع ؤة ظذالردعن باشقا دىشمةنلةرنع 
ونذمايسعلةر، اهللا  تونذيدذ، سعلةرنعث اهللا  يولعدا سةرص قعلغعنعثالر قورقعتعسعلةر، ظذالرنع سعلةر ت

مةيلع نئمة بولسا بولسذن، سعلةرضة ظذنعث ساؤابع تولذق بئرعلعدذ، سعلةرضة زذلذم قعلعنمايدذ 
    »)يةنع بذ ساؤابتعن هئح نةرسة كئمةيتعلمةيدذ(
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ياردةم بةرسةثالر، اهللا  سعلةرضة ) عث دعنعغايةنع اهللا ن(سعلةر اهللا غا ! ظع مأمعنلةر«
    ».بةرقارار قعلعدذ) ظذرذش مةيدانلعرعدا(دىشمعنعثالرغا قارشع ياردةم بئرعدذ، قةدعمعثالرنع (

 ! دئمةك، غةلعبة اهللا نعث دةرضاهعدا تةقدعر قعلعنغان بولسعمذ، يةنعال سةؤةب قعلعش كئرةك

 قةدةرضة كةلتىرضةن ظعمانع بعلةن، سةؤةب نةتعجة قانذنعيعتعضة ظعشعنعشع مذسذلمانالرنعث قازا ؤة
ظةمما مذسذلمانالر هازعرقع زامان جاهعلعيعتعدةك سةؤةبكة حوقذنذص، . ظارا سعثعشعص كةتكةن-ظأز

. سةؤةب اهللا  نعث تةقدعرعدعن ظايرعلغان هالدا مذستةقعل نةتعجة بئرعدذ، دةص قارعمايدذ
اهللا  سعلةرضة نذرغذن جةث « : ذ هةقتة مذسذلمانالرغا حوثقذر دةرس بئرعلدعهذنةيعن ظذرذشعدا ب

ظةينع ؤاقعتتا . هةقعقةتةن ياردةم بةردع) يةنع جئثعدة(مةيدانلعرعدا ؤة هىنةين كىنعدة 
يةنع بىضىن بعزنعث سانعمعز كأص، مةغلذب (سانعثالرنعث كأصلعكعدعن خذشاللعنعص كةتتعثالر

 4000دىشمعنعثالرنعث سانع,  معث12 حاغدا سعلةرنعث سانعثالر بولمايمعز دئدعثالر، بذ
كةث )ققعنعثالردعن-قاتتعق قور. (سانعثالرنعث كأصلىكع سعلةرضة قعلحة ظةسقاتمعدع, )ظعدع

 مةغلذب (ظاندعن.زئمعن سعلةرضة تار تذيذلدع

 ظايةت -7سىرة مذهةممةد      ظايةت-60-59سىرة ظةنفال   

ظاندعن اهللا . ظارقاثالرغا قاراص قاحتعثالر) بولذص، رةسذلذلالنع ظازغعنا مأمعنلةر بعلةن تاشالص
خاتعرجةملعك بئغعشلعدع، سعلةرضة قوشذنالرنع ) مةرهةمةت قعلعص(صةيغةمبعرعضة ؤةمأمعنلةرضة 

شذنعث بعلةن (حىشىردع، ظذالرنع سعلةر كأرمعدعثالر ) يةنع سعلةرضة ياردةمضة صةرعشتعلةرنع(
ظازابلعدع، ) ظألتىرىلىش ؤة ظةسعر ظئلعنعش بعلةن(، اهللا  كاصعرالرنع )سعلةر غةلعبة قعلدعثالر

    ».كاصعرالرنعث جازاسع ظةنة شذ

سةؤةب قعلماي تةقدعرضة يألعنعص تذرذؤعلعش بعلةن سةؤةبكة حوقذنذشنع تةثصذثالشتذرذش، بذ 
ساقالش ظعسالمعي ظذممةتنعث ظعسالمدعن ظأضةنضةن يةنة بعر مذهعم ظعككعسعنعث مذؤازعنعتعنع 

بذ خعل مذؤازعنةت قانداقالرحة اهللا  قا تةؤةككذل قعلعش باهانعسع بعلةن سةؤةب . تةلعماتع
 ! قعلماي قاراص ظولتذرعدعغان صاسسعصلعققا ظايلعنعص قالدع؟

ش بعلةن ناحار هالةتنع ظأزضةرتعش تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر اهللا  نعث تةقدعرعضة تةسلعم بولذ
 . ظارا زعت دةص قارعمايتتع-ظىحىن تعرعشعشنع ظأز
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بذ ؤذجذد ظالعمعدعكع ؤة ظعنسانالر هاياتعدعكع هةرقانداق ظعش اهللا  نعث قازا ؤة قةدعرع بعلةن 
 . مذسذلمانالر بذنعثدا قعلحة شذبهعلةنمةيدذ. بولعدذ

دعرع بعلةن تىرلىك ناحار هالةتلةر صةيدا بولذص تذرعدذ، ظعنسانالر هاياتعدا اهللا  نعث قازا ؤة قة
ظوهذد ظذرذشعدا مذسذلمانالرنعث : مةسعلةن. بذنعثغا ضاهع ظعنسانالر ظأزع سةؤةب بولذص قالعدذ

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلعشع مةغلذبعيةتكة سةؤةب بولغاندةك، ضاهع 
ظومةر : مةسعلةن. عضة ظعنسانالر مةسظذل بولمايدذيامان هالةتنعث يىز بئرعش سةؤةب

 رةزعيةلالهذظةنهذخةلعصة بولغان

  ظايةتلةر-26-25سىرة تةؤبة  

ظذ حاغدا تاظذننعث سةؤةبلعرع ؤة ظذنع . (زاماندا ظةمؤاستا يىز بةرضةن تاظذن كئسةللعكعدةك
ذنعث مةسظذلعيعتع هئحقانداق ظادةمنعث شذثا ب. داؤاالش حارعسع ظعنسانالرغا مةلذم ظةمةس ظعدع

ضاهع يامان هالةت اهللا سعناش ظارقعلعق مذسذلمانالرنعث سةصلعرعنع ) ظىستعضة حىشمةيدذ
 : تازعلعغانلعقع سةؤةبعدعن يىز بئرعدذ

. دةص قويذش بعلةنال سعنالماي تةرك ظئتعلعمعز، دةص ظويالمدذ؟» ظعمان ظئيتتذق « ظعنسانالر «
راستحعلالرنع حوقذم  )ظعمانعدا(أتكةنلةرنع بعز هةقعقةتةن سعنعدذق، اهللاظذالردعن بذرذن ظ

    ».يالغانحعالرنعمذ حوقذم بعلعدذ) ظعمانعدا( ,بعلعدذ

اهللا  يىز . مانا بذنداق مذسعبةتلةرنعث هةممعسع اهللا  نعث قازا ؤة قةدعرع بعلةن يىز بئرعدذ
لئكعن ظذنع ظأزضةرتعشكة . دةص رازع بولذشقا بذيرذغانبئرعص بولغان مذسعبةتلةرضة تةقدعر 

قازا ؤة قةدةرضة رازع بولذش باشقا ظعش، ظذنع ظأزضةرتعشكة . هةرعكةت قعلماسلعققا بذيرعمعغان
. معغانذاهللا  ظاؤؤالقعسعغا بذيرذغان، كئيعنكعسعضة بذير. هةرعكةت قعلماسلعق يةنة باشقا بعر ظعش

 :سال قعلعص كأرسعتعمعزبذنعثغا مذنداق ظىح ؤةقةنع مع

: ظوهذد ظذرذشعدا مذسذلمانالرنعث سةؤةبعدعن اهللا نعث ظعرادعسع بعلةن مةغلذبعيةت يىز بةردع
يةنع صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلغانلعقعثالر ؤة غةنعمةتكة (ظذ سعلةرنعث ظأزلعرعثالردعن «

ظعككع قوشذن . سعضة قادعردذراهللا  هةقعقةتةن هةر نةر. »بولدع) هئرعس بولغانلعقعثالردعن
سعلةرضة ) يةنع مذسذلمانالر بعلةن مذشرعكالر توقذنذشقان ظوهذد جئثعدة(ظذحراشقان كىندة 
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    ».كةلضةن مذسعبةت اهللا  نعث ظعرادعسع بعلةن كةلضةندذر

 دعنقولذثالر« :بذ حاغدا اهللا مذسذلمانالردعن بذ تةقدعرضة رازع بولذشنع تةلةص قعلدع
 ، )يةنع غةنعمةتكة(كةتكةن نةرسعضة 

 ظايةتنعث بعر قعسمع-165،1666سىرة ظال ظعمران    ظايةتلةر-2،3سىرة ظةنكةبذت   

اهللا   سلعقعثالر ظىحىن،-اقايغذرم) يةنع مةغلذبعيةتكة( بعشعثالرغا كةلضةن مذسعبةتكة
نع سعلةرنع غةنعمةتتعن مةهرذم قعلغاننعث ظىستعضة ية( سعلةرضةغةم ظىستعضة غةم بةردع

غةمدعن كئيعن اهللا  سعلةرضة . اهللا  قعلمعشعثالردعن خةؤةرداردذر). مةغلذبعيةت بعلةن جازالعدع
مىضدةك ) يةنع هةقعقعي مأمعنلةرنع(ظةمعنلعك حىشىرىص بةردع، سعلةرنعث بعر قعسمعثالرنع 

    ».باستع

عن مةغلذبعيةتكة تةن بئرعص هةرعكةت قعلماي ظولتورذشنع، تةقدعرنع باهانة قعلعص  لئكعن ظذالرد
 ! يامان هالةتنع ظأزضةرتعشكة ظذرذنماسلعقنع تةلةص قعلدعمذ؟

قوماندان، تةربعيعحع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذظعشنع بذ ضذمانغا تامامةن ! يوقسذ
انالرنع يعغعص، دىشمةن بعلةن قايتا مذسذلم. ظوخشعمايدعغان رةؤعشتة بعر تةرةص قعلدع

اهللا  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حاقعرعقعغا ظاؤاز قوشقان . ظذحرعشعشقا سةصةرؤةر قعلدع
يارعالنغاندعن كئيعن اهللا نعث ؤة  )ظذهذد غازعتعدا(« : موظمعنالرنع ماختاص مذنداق دةيدذ

دعن ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر  )معنلةريةنع مأ(ظذالر صةيغةمبةرنعث حاقعرعقعغا ظاؤاز قوشقانالر،
« :ظادةملةر ظذالرغا)مذشرعكالر تةرةصدارع بولغان .ؤة تةقؤادارلعق قعلغانالر حوث ساؤابقا ظئرعشعدذ

سعلةرضة قارشع قوشذن توصلعدع،ظذالردعن قورقذثالر   يةنع قذرةيشلةر( شىبهعسعزكع،كعشعلةر-شةك
اهللا  نئمعدئضةن  بعزضة اهللا  كذصاية،« :ظذالر .تعبذ سأز ظذالرنعث ظعمانعنع كىحةيت .دئدع

 ظذالر اهللا  نعث نئمعتع ؤة صةزلع بعلةن قايتعص كةلدع، هئحقانداق .دئدع» !ياخشع هامعي
اهللا  ظذلذغ صةزل .  زةخمةتكة ظذحرعمعدع، ظذالر اهللا  نعث رازعلعقعنع ظعزدعدع-زعيان

    ».ظعضعسعدذر

 -ذشتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةمرعضة خعالساهابعلةر بذ ظذر

 ظايةتلةر-172،173،174سىرة ظال ظعمران   ظايةتلةرنعث بعر قعسمع -153،154سىرة ظال ظعمران   
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بعزضة اهللا «صلعق قعلغانلعقع سةؤةبعدعن اهللا  نعث تةقدعرع بعلةن مةغلذبعيةتكة ظذحرعغانلعرعدا 
دئمةك، ظذالر يامان هالةتتعن ياخشع هالةتكة . دةيدذ» !صاية، اهللا  نئمعدئضةن ياخشع هامعيكذ

اهللا  نعث كونا تةقدعرع ظذالرنع يئثع . يأتكعلعش ظىحىن اهللا  قا تةؤةككذل قعلعؤاتعدذ
ظذالر خاتالعق ظأتكىزضةنلعك سةؤةبعدعن اهللا نعث بعرعنجع . تةقعدعرضة ظعنتعلعشتعن توسمايؤاتعدذ

تةقدعرعضة دذحار بولغان بولسا، ظةمدع يئثع بعر ظعش بعلةن، يةنع اهللا  ؤة صةيغةمبةرنعث 
سةؤةب . ظذالرخاتالعقعنع تىزىتىؤاتعدذ. حاقعرعقعغا ظاؤاز قوشذش بعلةن يئثع تةقدعرضة ظعنتعلعؤاتعدذ

ة رازعي ظذالرنعث قازا ؤة قةدةرض. قعلعش بعلةن اهللا  قا تةؤةككذل قعلعشنع بعرلةشتىرىؤاتعدذ
 . بولذشع يامان هالةتنع ظأزضةرتعشعضة زعت كةلمةيؤاتعدذ

ظةمؤاستا تاظذن ؤاباسع تارقالغانلعق خةؤعرع خةلعصة ظومةر رةزعيةلالهذ ظةنهذغا مةلذم بولغاندا 
اهللا نعث «: ظةبذ ظذبةيدة ظعبنع جةرراه ظذنعثغا. ظذ قوشذننع قايتعص كئلعشكة بذيرذيدذ

اهللا  نعث بعر تةقدعرعدعن يةنة بعر «: ظومةر ظذنعثغا. يدذدة» تةقدعرعدعن قاحامسةن؟
مانا بذ صاساهةتلعك سأز ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قازا ؤة قةدةر . دةيدذ» تةقدعرعضة قاحعمةن

بةزع كعشعلةرضة تاظذن ؤاباسع . مةسعلعسعنع قانحعلعك حوثقذر حىشةنضةنلعكعضة دااللةت قعلعدذ
شذثا ظذنعثدعن ساقلعنعش صةرعز . ؤة ظذنعث قوشذنعغا تئخع كةلمعدعلئكعن ظومةر . كئلعص بولدع

تاظذن كةلسة، اهللا  نعث تةقدعرع بعلةن كئلةتتع، كةلمعسعمذ اهللا  نعث تةقدعرع بعلةن . ظعدع
. اهللا نعث تاظذننع كةلتىرىش تةقدعرع كةلتىرمةسلعك تةقدعرعضة زعت ظةمةس ظعدع. كةلمةيتتع

 . اهللا نعث تةقدعرع بعلةن تاظذن كةلمعدع. ك تةقدعرعضة سةؤةب قعلدعظومةر تاظذننع كةلتىرمةسلع

. دةؤةتنعث دةسلةصكع باسقذحعدا تذرذؤاتقان مذسذلمانالرنع سعناش اهللا  نعث بعر قانذنعيعتعدذر
بذ سعناق اهللا  . اهللا  شذ قانذنعيةت بويعحة مذسذلمانالرنع قذرةيشلةرنعث قولع بعلةن سعنعدع

.  ؤة اهللا بعلعدعغان ؤة ظعرادة قعلغان بعر هئكمةتنعث سةؤةبع بعلةن بولدعنعث تةقدعرع بعلةن
! بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ؤة موظمعنالرنع يامان هالةتنع ظأزضةرتعشكة ظذرذنذشتعن توستعمذ؟
. ظذالر ضاهع مذشرعكالردعن هعماية قعلعشنع تةلةص قعلسا، ضاهع هةبةشعستانغا هعجرةت قعلدع

 ! نعضة هعجرةت قعلدعغذ؟ظاخعرع مةدع

اهللا  نعث تةقدعرع بعلةن ؤة اهللا  نعث جارع بولعدعغان مذقةررةر قانذنعيعتع بعلةن ! يوقسذ
بعرةر سعناقنعث كئلعشع سعناقتعن ظأزعنع قاحذرذشقا ياكع سعناقتعن قذتذلذشقا تعرعششتعن 
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ئلعدذ، كارغا كةلمعسعمذ تعرعشحانلعق كارغا كةلسعمذ اهللا نعث تةقدعرع بعلةن كارغا ك. توسمايدذ
 . اهللا نعث تةقدعرع بعلةن كارغا كةلمةيدذ

شذنعث ظىحىن بذرذنقع مذسذلمانالر قازاغا رازع بولذش بعلةن ظذنع ظأزضةرتعشكة تعرعشعشنع بعر 
ظذالر ظعسالمدعن ظالغان تةربعيسع ظارقعلعق ظعرادعنع نابذت . بعرعضة زعت دةص تونذمايتتع

بذ خعل . هةؤةسعنع تةثصذثالشتذرغان ظعدع-علةن تعزضعنسعز هاؤايعقعلعدعغان تةسلعمحعلعك ب
مذؤازعنةت قانداقالرحة اهللا نعث تةقدعرعضة تةسلعم بولذش باهانعسع بعلةن يامان تةقدعرنع 

 ظأزضةرتعشكة سةؤةب قعلماسلعققا ظايلعنعص قالدع؟

ولعدا ظعسالم شىبهعسعزكع، توغرا ظذقذمع بعلةنكع قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسع هاياتلعق ي
ظةقعدعسعنعث تةقةززاسع بويعحة ماثعدعغان مذسذلمانالرنعث تونذشعدا ناهايعتع زور ؤة ظاجايعص 

 . مذؤازعنةتلةرنع بارلعققا كةلتىرعدذ

قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسع اهللا  نعث ظعسمعلعرع، سىصةتلعرع ؤة صعظعللعرعغا مذناسعؤةتلعك بولغاحقا، 
حىنكع، اهللا  نعث ظالعمعدة اهللا  تةقدعر قعلمعغان . ئسابلعنعدذظعماننعث مذهعم بعر مةزمذنع ه

 . بعر ظعش يىز بةردع دةص تونذش، شةكسعزكع اهللا قا شئرعك كةلتىرضةنلعكتذر

قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسع يةنة ظعمانلعق كعشعنعث هاياتعدا ناهايعتع زور ظعشالرنع روياصقا 
 .حعقعرعشنع تةلةص قعلعدعغان بعر ظةقعدعدذر

شمعسا، كعشع تىرلىك يىزلعنعشلةر -ةسةؤؤذرالر، صعكعرلةر، مةسلةكلةر ظعالهعي يول بعلةن قعلعصالت
قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسع ظةنة شذنداق يىزلعنعشلةرنع . ظوتتذرعسعدا قايمذقذص قالعدذ

 . تةثصذثالشتذرعدذ

 هةممة ظعش اهللا  اهللا  هةر ظعشنع نازارةت قعلعص تذرغذحعدذر،. اهللا  نعث ظةزعمعتع حةكسعزدذر
بذنع هئس قعلعش كعشعنع هئح ظعش قعلغذزمايدعغان . نعث خاهعشع بعلةن يىز بةرضىحعدذر

 . صاسسعصلعققا ظىندةيدذ

خعلع ظعشالرنع قعالاليدذ، بذنع هئس قعلعش -ظعنسان ظأزلىك مةؤجذدعيةتكة ظعضة بولذص، خعلع
 .  مةنمةنحعلعككة ظئلعص بارعدذكعشعنع ظأزعنع ظعاله دةص حاغالشقا، ظأزعنع حوث حاغالشقا،
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يةنة بعر جةهةتتعن ظعنساننعث اهللا نعث ظةزعمعتعنع، نازارعتعنع، ظعشالرنعث اهللا  نعث خاهعشع 
بويعحة بولعدعغانلعقعنع هئس قعلعشع ظذنع سةؤةبلةرنع تامامةن ظذنتذشقا؛ اهللا  كاظعنات 

نذنعيةتلةرنع ظذنتذشقا، حةكلعمعضة قذرذلمعسعغا ؤة ظعنسان هاياتعغا ظامانةت قويغان ظعالهعي قا
 . ظذحرعمايدعغان ظةركعن خاهعشقا كأز تعكعشكة ظئلعص بارعدذ

ظعنساننعث كاظعناتتا ؤة ظعنسانالر هاياتعدا جارع بولذؤاتقان مذنتعزم قانذنعيةتلةرنع هئس قعلعشع 
ظالدعغا نةتعجة ظذنع اهللا نعث تةقدعرعنع صىتىنلةي ظذنتذشقا ياكع بعلمةسلعككة، سةؤةبلةرضة ظأز 

 . بئرعدعغان مذقةررةر قانذنعيةت سىصعتعدة ظئسعلعشقا ظئلعص بارعدذ

ظىحعنجع بعر تةرةصتعن بعر ظعنساننعث ظةمةل قعلعشع ياكع قعلماسلعقع، خالعشع ياكع 
خالعماسلعقعدعن قةتظعنةزةر جاهاندعكع ظعشالرنعث اهللا  نعث خاهعشع بويعحة بولذؤاتقانلعقنع 

 ظةمةلنع صىتىنلةي تةرك ظئتعشكة، هادعسعلةرنعث يىز بئرعش لعنعيعسعضة تةسعر هئس قعلعشع ظذنع
 . كأرسعتعشتعن ظىمعدسعزلعنعشكة ظئلعص بارعدذ

بعر ظعنساننعث ظأز ظةمعلعنعث هادعسلةرنعث يىز بئرعش لعنعيعسعضة تةسعر كأرسعتعؤاتقانلعقعنع ؤة 
ظذنع ظةمةلضة مةصتذن بولذشقا، ظةمةل نلعقعنع  هئس قعلعشع -ظةمةلضة قاراص نةتعجة حعقعؤاتقا

 . ظارقعلعق ظأز تةقدعرعمنع خالعغانحة بةلضعلعيةلةيدعكةنمةن، دئضةن تونذشقا كةلتىرىص قويعدذ

هعندع دعنع ؤة ناسارا راهعبلعقع صاسسعصلعق، سةؤةبلةرنع ظذنتذش، ظةمةل قعلعش ؤة نةتعجة 
هازعرقع زامان جاهعلعيعتع ظأزعنع حوث . يارعتعشقا قعزعقماسلعق ظازغذنلعقعنعث تئصعك نةمذنعسع

حاغالش، سةؤةبلةرضة مةصتذن بولذش، ظةمةلضة مةصتذن بولذش،  ظأز تةقدعرعمنع ظأزىم 
 . نلعقعنعث تئصعك نةمذنعسع-بةلضعلعيةلةيمةن دةص ضذمان قعلعش ظازغذ

 ظةمةلعيةتتة يةنع ياؤروصا. ياؤروصانعث ضىللعنعشع حئركاؤ ؤة دعن بعلةن قارشعلعشعشتعن باشالندع
 . ظازغذن خرعستعظان حئركاؤ جاهعلعيعتعدعن هازعرقع زامان جاهعلعيعتعضة كأحتع

تىمةن بئسعمالر ظاستعدا يةنجعلضةن -زذلمةتلعك ظوتتذرا ظةسعر جاهعلعيعتعدة ظعنسانالر تىرلىك
 حئركاؤنعث روهعي، صعكرع، ظعقتعسادعي، سعياسعي بئسعملعرع؛ فئظودالعزمنعث سعياسعي،. ظعدع

لعقنعث، يئراقنع كأرةلمةسلعك -ظعقتعسادعي، ظعجتعماظعي بئسعملعرع؛ ساؤاتسعزلعقنعث، ظئتعقادسعز
 . يةنة ظاللعقانداق بئسعمالر بار ظعدع... ؤة ظعرادعسعزلعكنعث بئسعملعرع
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ظةهلعسةلعب ظذرذشلعرعدا مذسذلمانالر . كئيعنحة ياؤروصا مذسذلمانالرنعث بعلعملعرعدعن خةؤةر تاصتع
شذنعث بعلةن ظةهؤال ظأزضةردع،  ياؤروصالعقالر ظعنسانعي مةؤجذدلذقنع هئس .  ظذحراشتعبعلةن

لئكعن ظذالر ظعسالمعي رذسلذق ؤة ظعسالمعي قعلعصالرنع قوبذل قعلمعدع، ظذالر . قعلعشقا باشلعدع
يذ، ظعسالمنع قوبذل -مذسذلمانالرنعث بعلعمع ؤة ماددعي هةزارةت ظاساسلعرعنع قوبول قعلدع

مذؤازعنةت . شذنداق قعلعص ظذالر بعر قذتذبتعن يةنة بعر قارشع قذتذبقا سةكرعدع. عدعقعلم
ظوتتذرا ظةسعرنعث جاهعلعيعتعدة ظعنسانعي مةؤجذدلذق يوققا حعقعرعلغان، . نذقتعسعدا توختعيالمعدع

ا، سةؤةبلةرضة سةل قارالغان، ظةمةل ؤة ظذنعث ظةمةلعي هاياتتعكع تةسعرع يوققا حعقعرعلغان بولس
هازعرقع زامان جاهعلعيعتعدة ظعنساننعث ظأزلىك مةؤجذدعيعتع كأصتىرىؤعتعلدع، سةؤةبلةرضة 

 .  حوقذنذش صةيدا بولدع، ظةمضةككة حوقذنذش صةيدا بولدع

ياؤروصالعقالر مذسذلمانالردعن ظأضةنضةن ظعلمعي ؤة ماددعي ظاساسالرنع تةرةققعي قعلدذرذص 
صةن ظعاله، -ان جاهعلعيعتعدة صاخصايتعلعص، كعشعلةردة ظعلعمبذ ضىللعنعش هازعرقع زام. ضىللةندع

 . صةن هةممعضة قادعر دةيدعغان خعيال صةيدا قعلدع-صةن تةقدعر، ظعلعم-ظعلعم

ظذالرنعث ظةمةلعي هاياتتا اهللا  . هازعرقع زامان ياؤروصا جاهعلعيعتع دعننع صىتىنلةي تاشلعؤةتتع
ع ظعنسان ظأز هاياتعنع خالعغانحة قذرذص حعقعدذ، ظأز ظذالر ظةمد. بعلةنكع مذناسعؤعتع ظىزىلدع

ظذالر ظعنسانغا . تةقدعرعنع ظأزع بةلضعلةيدذ، تارعخنع ظعنسان يارعتعدذ دةص تونذيدعغان بولدع
ظعالهعي قانذنعيةتلةرنع . شذ دةرعجعدة حوقذنذش بعلةن بعر ؤاقتتا،ا زاهعرع سةؤةبلةرضة حوقذندع

ظذالرنعث حئركاؤ بعلةن زعددعيعتع بولغاحقا، قانذنعيةتلةرنع اهللا  . تةبعظةت قانذنعيعتع دةص ظاتعدع
حئركاؤع يوق، تةكلعصع يوق بعر ظويدذرما ظعالهنع تئصعص ظذنع . قا نعسبةت بئرعشنع رةت قعلدع

 . دةص ظاتاص، جاهاننعث يارعلعشعنع شذ ظعالهقا نعسبةت بةردع» تةبعظةت«

تةقدعر . حقا تةقدعرضة ظورذن يوق دةص قارايدذظذالر قانذنعيعةتنع مذقةررةر دةص تونذغا
ظذالر غاصعل بولغانلعقعلعرعدعن اهللا  . قانذنعيةتلةرنع ظأزضةرتةلمعسة نئمة ظعش قعالاليدذ؟ دةيدذ ظذالر

.  غانلعقعنع بعلمةيدذ-زئمعننع ياراتقان كىنعسع كاظعناتتعكع قانذنعيةتلةرنع تذرغذنالشتذر-ظاسمان
شذنعث . تذرغذن قانذنعيةتلةرنع ظأزضةرتةلةيدعغانلعقعنعمذ ظعنكار قعلعدذاهللا  خالعغان حاغدا بذ 

اهللا  خالعغان حاغدا كاظعنات . بعلةن مأجعزة ؤة خارعقع ظادةتلةرنعث يىز بئرعشعنع ظعنكار قعلعدذ
 . تىزىلمعسعنعث ظأزضعرعش مذمكعنحعلعكعنعمذ يوققا حعقعرعدذ
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نسئرع ظعنسانعي هاياتنع، -غاصعللعقع ظئغعرالشقاكئيعنحة ياؤروصالعقالرنعث بعلعمع كئثعيعص، 
بةلكع ظعنسانعي روهنعمذ ماددعي كاظعناتنعث قانذنعيعتعضة ظوخشاش مذقةررةر قانذنعيةت كونترول 

شذنعث بعلةن تارعخعي ماتئرعيالعزم، روهنع ماددعيالشتذرذص . قعلعدعغاندةك بعلعندع
كأصلعضةن . الص حىشةندىرىش يامرعدعحىشةندىرىش، ظعنسان صاظالعيعتعنع جعنسعيةتكة باغ

ظعجتعماظعي، ظعقتعسادعي نةزةرعيعلةرنعث هةممعسعدة ظعنسان شذ مذقةررةرلعكلةرنعث ظاستعغا 
 . قويذلدع

ياؤروصالعقالر جاهعالنة بويذنتاؤلعق ظعحعدة ظعنسانعي هاياتنعث اهللا  نعث تةقدعرع بعلةن 
بذ مةزضعللةرنع هاياتلعقنع ؤة تارعخنع .  قالدعؤذجذدقا كةلضةن هعدايةتلعك مةزضعللعرعنع بعلمةي

» مذقةررةرلعك«اهللا نعث تةقدعرعدعن ظايرعص حىشةندىرعدعغان جاهعالنة حىشةندىرىشلةرنعث 
ظذالر يةنة مةقسةتلعك هالدا هعدايةتلعك مةزضعللةرنعث، بولذصمذ . ع ظأزعضة سعغدذرالمايتتع

 . اتعغا كأرسةتكةن تةسعرعنع يوققا حعقاردعبىيىك ظعسالمعي هعدايةت مةزضعلعنعث ظعنسان هاي

يذقعرعدا ظعشارةت قعلعص ظأتكعنعمعزدةك، تارعختا صاسسعصلعق، تىضىلىؤعلعش، ظالغا ظعنتعلمةسلعك، 
شةخس ؤة كوللعكتعصنعث تةقدعرعنع ظعالهالرنعث بةلضعلةص بئرعشعنع ساقالص تذرذش ظازغذنلذقلعرع 

بذددا دعنعدا، هعندع .  نذرغذن جاهعلعيةتلةر ظأتكةنؤة بذ ظازغذنلذققا ؤةكعللعك قعلعدعغان 
. دعنعدا ؤة خرعستعظان دعنعدا ظاشذنداق صاسسعصلعق، يارعماسلعق، ظأزضة ظعشةنمةسلعكلةر مةؤجذت

بةزعلعرع ظعنسان ظعالهقا ؤةكعللعك قعلعدعغان . ظذالر ظعنساننعث صانع بولذشعنع كىتىص تذرعدذ
ظارا كأحىش -بةزعلعرع روهالر ظأز. تعشعنع كىتعدذكة سعثعشعص كئ» كاتتا مةؤجذدعيةت«

بةزعلعرع . نةتعجعسعدة ظةث ظاخعرع ظاشذ كاتتا مةؤجذدعيةتكة سعثعص كئتعشعنع كىتعدذ
. جعسمانعيةتنع بوغذشالص، روهنع بةدةن قةصعسعدعن ظةركعنلةشتىرىش صانعيلعقعنع تةرغعب قعلعدذ

فةنا (سوصعالرنعث ظعالهنعث زاتعغا صانعي بولذش . (بذالردعن باشقا صانعيلعقنعث تىرلعرع بةك جعق
 .)قا سةظعي قعلعشلعرع ظاشذ خعل سةلبعي صانعيلعقالرنعث بعرعدذر) فع اهللا 

يةنة بعر ظازغذنلذقتا . قايغذ، ظعحعضة تعنعش خاراكتئرع كىحلىك-بذ خعل ظازغذنلذقتا غةم
هئسسعي لةززةتلةرضة ظأزعنع كأرةثلةش، هئسسعي راهةت ظعزدةش، روهعيةتنع ظعساله قعلماسلعق، 

 .ظذرذش خاراكتئرع كىحلىك
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بعرعضة زعت بولغان مذشذ ظعككع -ظعسالمدعكع قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسع توغرا حىشعنعلضةندة بعر
بذ ظةقدة كاظعناتتا ؤة ظعنسان هاياتعدا بولذؤاتقان . خعل ظازغذنلذقنعث ظوتتذرعسعغا توغرا كئلعدذ

شذنعث بعلةن بعر .  تولذق نازارةت قعلعدعغانلعقعنع قارارالشتذرعدذظعشالرنعث هةممعسعنع اهللا نعث
ظةمةلنع حةتكة قاقمايدذ، سةؤةب قعلعشنع . ؤاقتتا ظعنساننعث ظاكتوظاللعقعنع حةتكة قاقمايدذ

 . حةتكة قاقمايدذ

مذسذلمانالر مذشذنداق مذكةممةل مذؤازعنةت ظعحعدة شذنعثغا ظعشعنعدذكع، كاظعناتتا ؤة ظعنسان 
اتعدا يىز بئرعؤاتقان ظعشالرنعث هةممعسع ظةمةلعيةتتة يىز بئرعشتعن بذرذن اهللا  نعث هاي

يةر يىزعدعكع بارلعق هادعسعلةر ؤة ظأزةثالر ظذحرعغان « : دةرضاهعدا تةقدعر قعلعنعص بولغان
  ، شىبهعسعزكع، اهللا)ظعش(مذسعبةتلةر بعز ظذالرنع يارعتعشتعن بذرذن لةؤهذلمةهصذزغا يئزعلغان، بذ 

    ».غا ظاساندذر

مذسذلمان يةنة دةل شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة شذنعثغا ظعشعنعدذكع، ظذ هةرعكةت قعلعشع ؤة سةؤةب 
 :زئمعندا يىز بةرضةن تةقدعرلةر سةؤةبكة، سةؤةبنعث تىرعضة باغلعق! قعلعشع كئرةك

زدا ظاصةت يىزبةردع، اهللا ظعنسانالرنعث قعلغان ضذناهلعرع تىصةيلعدعن، قذرذقلذقتا ؤة دئثع«
    ».ظذالرغا تئتعتتع) جازاسعنع(عنعث بعر قعسمعنعث -ظذالرنع تةؤبة قعلسذن دةص قعلمعشلعر

لةرنعث ظاهالعسع ظعمان ظئيتقان -شةهةر) صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقتعن هاالك قعلعنغان(«
زئمعننعث -ا ظعدع، ظةلؤةتتة، ظذالرنع ظاسمانساقالنغان بولس) كذفرعدعن، ضذناهالردعن(ؤة 

ظعنكار قعلدع، شذثا ظذالرنع ) صةيغةمبةرلةرنع(صاراؤانلعقلعرعغا مذيةسسةر قعالتتذق، لئكعن ظذالر 
    ».ظأز قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن هاالك قعلدذق

تمةن ظادةملةرنع نع هاالك قعلماقحع بولساق، ظذنعثدعكع دألة)ظاهالعسع(بعرةر شةهةر «
 دة، ظذالرغا - صاسات قعلعدذ -بذيرذيمعز، ظذالر ظعتاظةت قعلماي، صعسقع ) بعزضة ظعتاظةت قعلعشقا(

   ».ظازابعمعز تئضعشلعك بولعدذ، شذنعث بعلةن ظذالرنع قورقذنحلعق رةؤعشتة هاالك قعلعمعز

. دذ، ظةمةل قعلعدذ ؤة سةؤةب قعلعدذشذ جةهةتتعن مذسذلمان ظأزلىك مةؤجذدعيةتنع هئس قعلع
 جاهاندعكع ظعشالرنعث اهللا  نعث تةقدعرع بعلةن يىز. ظأزعضة، ظةمعلعضة ؤة سةؤةبكة حوقذنمايدذ

 بئرعدعغانلعقعغا ظايةت-16سىرة ظعسرا  ظايةت - 96سىرةظةظراف  ظايةت -41سىرة رذم  ظايةت-22سىرة هةدعد  
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 . ظعشنعش ظعمانلعق كعشعلةرنع ظعجابعيلعقتعن، ظةمةل قعلعشتعن  ؤة سةؤةب قعلعشتعن توسمايدذ

بعرعضة زعت ظعككع ظعشتةك كأرىنسعمذ، ظةمما ظعمانلعق كعشعلةردة -بذ بةزع كعشعلةرضة بعر
ذسذلماننعث يةر يىزعدة توغرا بذ مذؤازعنةت م. ظاجايعص يارعشعملعق بعر مذؤازعنةتنع صةيدا قعلعدذ

قةلبعدة اهللا قا ظعنتعلعص، ظةمةلعي هةرعكةت قعلعشقا تىرتكة . ياردةم بعرعدذ خةلعصعلعك قعلعشعغا
 . بولعدذ

نلعشعش يىزعسعدعن سةؤةب -مذسذلمان اهللا قا ظعبادةت قعلعش ؤة اهللا نعث قانذنعيعتعضة ظذيغذ
 نةتعجعسعنع اهللا  نعث تةقدعرعدعن كةلدع، شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا ظذ ظعرعشكةن. قعلعدذ

سةؤةبلةر ظأز ظالدعغا نةتعجة بئرةلمةيدذ، اهللا  سةؤةبلةرنع نةتعجة بةرضىزمعسة، سةؤةبلةر نةتعجة 
بئرةلمةيدذ، ظعشقا ظئشعؤاتقعنع سةؤةبلةرنعث مذقةررةرلعكع ظةمةس بةلكع اهللا  نعث ظعرادعسع 

ذقعرعدا بايان قعلعنغان ظعككع خعل جاهعليةتحعلةرنعث مانا بذ، مذسذلمان بعلةن ي. دةص تونذيدذ
بعر خعل جاهعلعيةت ظأزعنعث ظعنسانعي مةؤجذدلذقعنعث قعممعتعنع هئس قعلمايدذ . تىصكع صةرقع

 . يةنة بعر خعلع سةؤةبلةرضة حوقذنعدذ. ؤة سةؤةب قعلمايدذ

ذ زئمعندعكع رولعنعث هةقعقع مذسذلمان قازا ؤة قةدةرضة حوقذم ظعشعنعدذ، بعراق ظذ ظأزعنعث ب
حىنكع، اهللا  نعث تةقدعرع ظعنساننع يةريىزعنعث خةلعصعسع قعلدع، . حوثلعقعنعمذ ظذنتذمايدذ

زئمعندعكع هةممة نةرسعنع ظعنسانغا باش ظةضدىرىص بةردع، ظعنساننع كأص -ظاسمان
عضة صةردة مةخلذقالردعن صةزعلةتلعك ؤة هأرمةتلعك قعلدع هةم ظذنع اهللا  نعث زئمعندعكع تةقدعر

 . قعلدع

لئكعن . مذسذلمان يةنة سةؤةب قعلعشتا، سةؤةب ؤة نةتعجة قانذنعيعتعنع بايقاشتا بوش كةلمةيدذ
 . ظذ، سةؤةبنع اهللا  نعث تةقدعرعسعز ظعشقا ظاشعدعغان مذقةررةرلعك دةص تونذمايدذ

ظعسالم هازعرقع زامان ياؤروصا جاهعلعيعتع ظعسالم ظةقلعيحعلعكعضة يىزةكعي قارعغاحقا، 
بذ سأز . ظةقلعيحعلعكع غايعؤانعلعككة ظعشعنعدذ، سةؤةبعيةت قانذنعيتعضة ظعشةنمةيدذ، دةيدذ

توغرا، ظعسالم ظةقلعيحعلعكع غةيبكة . ظذالرنعث بذ جةهةتتعكع نادانلعقعنع ظاشكارعالص قويعدذ
حعلعكع سةؤةب شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا ظعسالم ظةقلعي. ظعشعنعدذ، اهللا  نعث تةقدعرعضة ظعشعنعدذ

. بعلةن نةتعجعنعث مذناسعؤعتعنع مذالهعزة قعلعدذ ؤة تةجرعبة قعلعص ظةمةلعيةتتعن ظأتكىزعدذ
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تةجرعبعحعلعكنع مذسذلمانالرنعث تاصقانلعقع ؤة ظذنع ياؤروصاغا سوؤغا قعلغانلعقع بذنعث ياخشع 
ندا، اهللا  نعث ظةركعن لئكعن مذسذلمانالر اهللا  نعث قانذنعيعتع بويعحة سةؤةب قعلعؤاتقا. صاكعتع

دئمةك، ظعسالم . خاهعشنعث هئحقانداق حةكلعمعضة ظذحرعمايعدعغانلعقعنع ظئتعراص قعلعدذ
بذ ظةقلعيحعلعكنعث ظأزضة خاس . ظةقلعيحعلعكع هةم غةيبع هةم ظعلمعي ظةقلعيحعلعكتذر
ذققاندا، بذ يدعغان نةتعجعلةرضة يول-ظاالهعدعلعكع شذكع، زاهعرع سةؤةبلةر حىشةندىرىص بئرةلمة

حىنكع ظذ، بذنعث اهللا نعث تةقدعرع بعلةن . ظةقلعيحعلعك تاسادعصعيلعك دةص تذرذؤالمايدذ
ضئتلعرغا ظوخشاش قولعدعن كئلعدعغان سةؤةبلةرنعث هةممعنع قعلعص باقسعمذ . بولغانلعقعنع بعلعدذ

 . رىؤالمايدذظذتذق قازعنالمعغاندا، اهللا  نعث تةقدعرعضة بةرداشلعق بئرةلمةي ظأزعنع ظألتى

مانا بذ قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسع ظعسالمعي ظذممةتنعث دةسلةصكع بوغذنلعرعدا مأجعزة 
بذ ظةقعدة كئيعنحة بذددا دعنع، هعندع دعنع، . خاراكتئرلعك نةتعجعلةرنع روياصقا حعقارغان ظعدع

ؤةب بةل قويعؤعتعشكة، سة. ؤة ناسارا دعنعنعث ظةقعدعسعضة ظوخشاشال حىشكىنلعشعص كةتتع
ظاخعرع بئرعص مانا هازعرقعدةك صعكعرعي، . قعلماسلعققا، مةسظذلعيةتسعزلعككة ظايلعنعص قالدع

بذ، ياؤذز كىحلةرنع ظعسالمنعث صئيعنع . ظعلمعي، ماددعي زةظعصلعك، هةزارعي قاالقلعق صةيدا بولدع
شكة جةلعب قعرقعشقا، مذسذلمانالرنعث ظةمةلعيعتعنع دةستةك قعلعص، ظعسالمدعن نةصرةتلةندىرى

 بذ ظةقعدة قانداق بولذص مذشذنداق ظأزضعرعص كةتتع؟ . قعلدع

لئكعن ظذنعث ... يذقعرعدا ظئيتعص ظأتكعنعمعزدةك بذ ظةقعدعنعث شةكلع ظأزضعرعص كةتمعدع
خذددع ظعمان ؤة ظعبادةت . جةؤهعرع مةزمذنع ناهايعتع زور دةرعجعدة ظأزضعرعص كةتتع

ققا ظايلعنعص قالغاندةكال، قازا ؤة قةدةر حىشةنحعسعمذ خاتا حىشةنحعسع بذرمعلعنعص، شةكلعؤازلع
 . حىشعنعلعص، ظةمةلعي قعممعتعنع يوقاتتع

بذنعث بعلةن قازا . ظعلمع كاالمحعالر قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسعنع تالعشعص، صعرقعلةرضة بألىندع
ظعسالم . عص قالدعؤة قةدةر ظةقعدعسع زعهنع كىحنع خورعتعدعغان بعر صةلسةصعؤعي مةسعلعضة ظايلعن

توغرا مةنة بعلةنكع قازا ؤة . ظاؤام مذسذلمانالر تةربعيعلةنمعدع. تةربعيسعنعث يولعغا ظايلعنالمعدع
بذ خذددع ظةينع ؤاقتعدا تةؤهعد . قةدةر ظةقعدعسنعث تةربعيعؤعي قعممعتعضة دعققةت قعلعنمعدع

كةتكة ظايلعنالمعغانلعقعغا، ظةقعدعسنعث سوغذق كاالمعزم بةهسلعرعضة ظايلعنعص، ظةمةلعي هةرع
ظعماننع حعثعتعشتعن بةكرةك شىبهة ظذرذقعنع تعرعغعنعغا، كعشعلةر تةؤهعدنع ظئتعقاد سىصعتعدة 
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تةتقعق قعلغان، تةتقعق قعلشغذحعالر كعشعلةرنعث ظةمةلعيعتعدعن ؤة تةؤهعدنعث 
 . خشاش بعر ظعش بولدعتةقةززالعرعدعن ظايرعلعص، سأز ظويذنع صاتقعقعغا صئتعص قالغعنعغا ظو-تةلةص

ياؤروصالعق خوجا ظاكعلعرعغا » زامانعؤعيالشقان مذسذلمانالر«مانا ظةمدع هازعرغا كةلضةندة 
غايعؤانة : ظذالر مذنداق دةيدذ. ظوخشاشال قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسعدعن حعقعص كئتعؤاتعدذ
ص، ظعلمعي بعز بذنع تاشلعؤعتع. ظةقلعيحعلعك بعزنعث كئيعن قئلعشعمعزغا سةؤةب بولدع

قازا ؤة قةدةر دئضةن باشباشتاقلعق، بعلعمسعزلعك، ! ظةقلعيحعلعكنع قوبذل قعلعشعمعز كئرةك
تىزىم، بعلعم، تةرةققعيات، ظعلمعي صعالن . حىشكىنلىك ؤة قاالقلعق بار يةردعال بولعدعغان نةرسة

؟ بذ ظادةملةر اهللا  ؤة كومصيذتئر بار يةردة تةقدعر نئمة ظعش قعلعدذ، ظذنعث قولعدعن نئمة كئلعدذ
ظذالر ظأزلعرعضة قعلعنغان نةسعهةتنع ظذنتذغان حاغدا، ظذالرغا « : نعث مذنذ سأزعدعن غاصعل بولماقتا

صاراؤانلعقنعث هةممة ظعشعكلعرعنع ظئحعؤةتتذق ،ظذالر تاكع ظأزلعرعضة بئرعلضةن ) سعناش ظىحىن(
، ظذالر هةسرةتتة )زالعدذقظذالرنع ظذشتذمتذت جا(خذرام تذرغاندا -نئمةتلةردعن خذشال

    ».قالدع

بةلكع ظذالر بذنعثدعنمذ ظاسانراق هئس قعلغعلع بولعدعغان، ظعشقا ظئشعشقا باشالؤاتقان غةيبدعن 
تةقدعرضة هئح ظورذن قالدذرمعغان ظاشذ هئسابدان، صعالنحعالرغا ظذشتذمتذت . غاصعل قئلعؤاتعدذ

روهعي كئسةل، نئرؤا كئسةل، ظةقلعي كئسةل، . ة سئلعؤاتعدذكئلعؤاتقان كئسةللةرنع كأرمةسك
جعسمانعي كئسةل، ظةخالقعي، ظعجتعماظعي، صعكرعي، سعياسعي، ظعقتعسادعي كئسةللةر، يةنة 

 . ظاللعقانداقتذر ظذالرنعث يادعغا يةتمعضةن نذرغذن كئسةللةر يامراص كةلمةكتة

  بارمعدع؟ هةرخعل سةزضىرلىك كئسةللعكلعرع ظذالرنعث صعالنعدا

 ظةيدعز كئسلع  ظذالرنعث صعالنعدا بارمعدع؟

 جعنايةتنعث يامراص كئتعشع ظذالرنعث صعالنعدا بارمعدع؟

 زةهةر حعكعشنعث يامراص كئتعشع ظذالرنعث صعالنعدا بارمعدع؟

مانا بذالر اهللا  نعث تةقدعرع بعلةن ظعشقا ظئشعش ظالدعدا تذرغان غةيبنعث ظالدعنقع 
). يةنع ظذالر صىتىنلةي هاالك قعلعندع(زذلذم قعلغان قةؤمنعث يعلتعزع قذرذتذلدع «: ظاالمةتلعرعدذر

) صةيغةمبةرلعرعضة ياردةم بئرعص، كذففارالرنع هاالك قعلغانلعقع ظىحىن(جعمع هةمدذ سانا 
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    »!.ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا  غا خاستذر

سىرة ظةنظام   .ظايةت-44سىرة ظةنظام  .رلةردة خاتا حىشعنعلدعقازا ؤة قةدةر حىشةنحعسع كئينكع دةؤ

 ظايةتلةر-44-45

قازا ؤة قةدةر كئيعنكع دةؤرلةرنع بئسعص كةتكةن ! تعشع كئرةكىمذسذلمانالر هازعر بذنع تىز   
عشعص، ظعسالم غةرب جاهلعيعتعدعن كئلعؤاتقان ظعدعيعؤع هذجذمغا ظةض. سةلبعيلعك ظةمةس
مذسذلمانالر قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسع ... تقان سةؤةبكة حوقذنذشمذ ظةمةس-دذنياسعغا يامراؤا

ظذالر ! ظعنسان هاياتعدا صةيدا قعلعدعغان معسلعسعز مذؤازعنةتنع قايتا ظةسلعضة كةلتىرىشع كئرةك
قازا ؤة قةدةر ! قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسعنع كاالمعزمحة ظأضعنعشتعن ظةمدع توختعشع كئرةك

ظعسالم تةربعيعسعع ظعالهعي ! ظةقعدعسع ظعسالم تةربعيسعنعث مذهعم بعر مةزمذنعغا ظايلعنعشع كئرةك
يولنع ظةمةلعيةتتة ظعجرا قعالاليدعغان، اهللا  نعث تةقدعرعنع ظعشقا ظاشذرااليدعغان ياراملعق 

نالردعن ظىستىن قعلعش اهللا  هةق دعننع صىتىن دع«: ظادةملةرنع تةربعيعلةشنع نعشان قعلعدذ
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث (ظىحىن، صةيغةمبعرعنع هعدايةت بعلةن ؤة هةق دعن بعلةن ظةؤةتتع 

    ».ضذؤاهلعق بئرعشكة اهللا  يئتةرلعكتذر) اهللا  نعث صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعضة
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 ظايةت-28سىرة فةته   

 عرةت حىشةنحعسعدذنيا ؤة ظاخ
بذرذنقع مذسذلمانالر كئيعنكع مذسذلمانالرغا ظوخشاش دذنيا بعلةن ظاخعرةت ظوتتذرعسعغا صاسعل 

ظذالرنعث تونذشعدا ظاخعرةتتعن ظىزىلضةن دذنيالعق ظعش، دذنيالعقتعن . تام سوقذؤالمعغان ظعدع
 . ظىزىلضةن ظاخعرةتلعك ظعش مةؤجذد ظةمةس ظعدع

تةسبعه -ناماز، دذظا، زعكرع: مةسعلةن. روهعي خاراكتئر كىحلىك بولعدذتوغرا، بةزع ظةمةللةردة 
ظعلعم : مةسعلةن. بةزع ظةمةللةردة صعكرعي خاراكتئر كىحلىك بولعدذ. قاتارلعقالردا شذنداق بولعدذ

. ظعشالرنع بعر تةرةص قعلعشتا شذنداق بولعدذ... تةهسعل قعلعش، سعياسعي، ظعقتعسادعي، هةربعي
ظعحمةك، كئيمةك، -يئمةك: مةسعلةن. دة هئسسعي خاراكتئر كىحلىك بولعدذبةزع ظةمةللةر

بعرعدعن -لئكعن بذنعثلعق بعلةن بذ ظةمةللةرنع بعر. قاتارلعقالردا شذنداق بولعدذ... جعنسعيةت
بذ ظةمةللةرنعث بةزعسعنع ظاخعرةتتعن ظايرعلغان هالةتتعكع دذنيالعق . ظايرعؤةتكعلع بولمايدذ

 . دذنيادعن ظايرعلغان هالةتتعكع ظاخعرةتلعك ظةمةل دةص كةتكعلع بولمايدذظةمةل، بةزعسعنع 

: بذرذنقع مذسذلمانالرنعث ظعدعيعسع ؤة هاياتعنع توغرا مةنة بعلةنكع ظعبادةت كونترول قعالتتع
دذنيادا قعلغان (مئنعث نامعزعم، قذربانلعقعم، هاياتعم ؤة ماماتعم «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(« 

    ».ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا  ظىحىندذر) قلعرعم ؤة تاظةت ظعبادةتلعرعمياخشعلع

    ».جعنالرنع، ظعنسانالرنع صةقةت ماثا ظعبادةت قعلعش ظىحىنال ياراتتعم«

 توغرا مةنة بعلةنكع ظعبادةت حىشةنحعسعدة ظعبادةت صاظالعيةتلعرع 

  ظايةت-56سىرة زارعيات     ظايةت-162ىرة ظةنظام س  

شذنعث ظىحىن بذرذنقع مذسذلمانالر . دذنيالعق ظعشتعن ظايرعلمايدذ، دذنيا ظاخعرةتتعن ظايرعلمايدذ
بذ هالقعدا نامازمذ، . هاياتلعقنع صارحعلعغعلع بولمايدعغان زةنجعرسعمان هالقا دةص حىشعنةتتع

ظعحمةكمذ، جئنسعي تذرمذشمذ، اهللا  يولعدا غازات قعلعشمذ، رعزعق ظعزدةشمذ، -مةكقذربانلعقمذ، يئ
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بذظعشالرنعث هةممعسع ظعبادةت . بار ظعدع... ظعلعم تةلةص قعلعشمذ، جاهاننع ظاباد قعلعشمذ
ظعنساننعث كئحعدة . هةممعسع بعرال ؤاقعتتا هةم دذنيالعق هةم ظاخعرةتلعك ظعش ظعدع. ظعدع

ظأتكىزضةن لةهزعلعرع ؤة اهللا  نعث رازعلعقعنع كأزلةص، اهللا  تعن نازعل بولغان ياكع كىندىزدة 
شةرعظةتكة ظذيغذنالشتذرذص قعلغان صاظالعيةتلعرعنعث هةممعسع ظعبادةتنعث ظوخشعمعغان تىرلعرع 

يذ، -ظعنسان ظعبادةتتعن ظعبادةتكة يأتكعلةتتع. بعرعضة تذتذشذص كئتةتتع-بذ ظعبادةتلةر بعر. ظعدع
بذنعث بعلةن ظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث . ما هئحقاحان ظعبادةتنعث سعرتعغا حعقعص قالمايتتعظةم

 . غايعسع ظعشقا ظاشاتتع

لئكعن بذ، . ناماز، زاكات، روزا، هةج قاتارلعق ظعبادةت صاظالعيةتلعرعدة روهعي خاراكتئر كىحلىك
ذ ظعبادةتلةر دذنيالعقتعن ب. مةزكذر ظعبادةتلةرنعث باشقعسع ظعبادةت ظةمةس، دئضةنلعك ظةمةس

حىنكع، بذ ظعبادةتلةرنعث بذ دذنيادا . ظىزىلضةن ظاخعرةتكة خاس ظةمةللةر دئضةنلعكمذ ظةمةس
. ناماز يامان ؤة بذزذق ظعشالردعن توسذيدذ. تةقةززالعرع بار-ظعشقا ظئشعشقا تئضعشلعك تةلةص
ظةنة ... ج ياخشلعققا حاقعرعدذهة. روزا تةقؤالعققا كأندىرعدذ. زاكات روهنع ؤة مالنع صاكاليدذ

 . شذنداق قعلعص، بذ ظةمةللةر بعرال ؤاقعتتا هةم دذنيانعث هةم ظاخعرةتنعث ظةمةللعرعضة ظايلعنعدذ

ظعنسانالر هاياتعدعكع بةزع ظةمةللةرنعث ظةقلعي خاراكتئرع ياكع هئسسعي خاراكتئرع كىحلىك 
ةت داظعرعسعنعث سعرتعدا ظعكةنلعكعدعن لئكعن بذ، شذ ظةمةلنعث كةث مةنعضة ظعضة ظعباد. بولعدذ

بذ ظةمةللةردة اهللا  نعث رازعلقع كأزلةنسة، اهللا  نازعل قعلغان شةرعظةتكة . دئرةك بةرمةيدذ
شذثا بذ ظةمةللةرنعمذ ظاخعرةتتعن ظىزىلضةن هالةتتعكع . مذؤاصعقلعشعلسا، ظعبادةت بولذؤئرعدذ
 . دذنيالعق ظةمةل دئضعلع بولمايدذ

جذتلذق غايعسعنع ظعشقا ظاشذرعدعغان ظعبادةت ظعنسان هاياتعنعث ظومذمع ظعنساننعث مةؤ
بذنعث بعلةن دذنيا ؤة ظاخعرةت . يعغعندعسعدا، ظعنساننعث هةممة صاظالعيعتعدة مذكةممةللعشعدذ

تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر بذ مةسعلعنع . ظايرعغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة بعرلعشعص كئتعدذ
ةلعمة شاهادةت يةنع ظعمان ظأزعنعث حوثقذر مةزمذنع بعلةن ظذالرنعث ك. شذنداق تونذيتتع

 .هاياتلعق صاظالعيةتلعرعنع بعر ضةؤدعضة ظايالندذرعؤةتكةن ظعدع

اهللا  تعن باشقا مةظبذدع بةرهةق يوق دةص جةزمعي ظعشعنعش اهللا  نازعل قعلغان، ظعنساننعث 
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عرجةم جايغا يةتكىزعدعغان ظعالهعي يولغا بذ دذنيالعق يولعنع تىزةيدعغان، ظاخعرةتتة ظذنع خات
بعرعدعن -بذ حاغدا بذ دعننعث ظعشلعرعنع بعر... تولذق رئظاية قعلعشنع تةلةص قعالتتع

 . ظايرعؤةتكعلع بولمايتتع

اهللا  حوث خذدا، بعز باشقا ظعالهالرغا حوث : ظةينع ؤاقتعدعكع جاهعلعيةت ضةرحة ظئغعزعدا
. ةت قعلعمعز، دئسعمذ، ظةمةلعيةتتة تىرلىك ظعالهالرغا حوقذناتتعظعالهقا يئقعنلعشعش ظىحىن ظعباد

 . صارحة بولذص كةتكةن ظعدع-شذثا ظذالرنعث هاياتع حئحعلعص صارحة

بعرعضة -شذثا ظذالرنعث تونذشعدا دذنيا بعلةن ظاخعرةت بعر. ظذالر ظاخعرةتكة ظعشةنمةيتتع
 .باغالنمايتتع

بعردةم بذتقا . ثا ظذالرنعث ظعبادعتعمذ حئحعالثغذ ظعدعشذ. ظذالر تىرلىك ظعالهالرغا حوقذناتتع
ظادعتعضة -بوؤعسعنعث ظأرص-حوقذنذؤاتقان، بعردةم قةبعلعضة حوقذنذؤاتقان، بعردةم ظاتا

بعرعضة -هةؤةسعضة حوقذنذؤاتقان، لئكعن بذحوقذنذشالر بعر-تقان، بعردةم هاؤايع-حوقذنذؤا
يةنع (ظذالر «: عشان، هةقعقع غاية بولمايتتعشذنعث بعلةن هاياتتا هةقعقع ن. باغالنمايتتع

هايات دئضةن صةقةت دذنيادعكع هاياتعمعزدذر، ظألعمعز ؤة تعرعلعمعز «): قعيامةتنع ظعنكار قعلغذحعالر
ظذالر بذ خذسذستا ). دةيدذ(صةقةت زاماننعث ظأتىشع بعلةن يوق بولعمعز، ). يةنع تذغذلعمعز(

   ».ر صةقةت ضذمان بعلةن سأزلةيدذهئحقانداق مةلذماتقا ظعضة ظةمةس، ظذال

ظةتعكع دىمبعدعن بىضىنكع «هةؤةسنعث تةقةززاسع بويعحة غايعسعز ظأتكةن هاياتتا -هاؤايع
 . بولذص ظأتعؤئرعدذ» ظأصكة ياخشع

شذنعث ظىحىن تارعختعكع هةر خعل جاهعلعيةتلةرضة ظوخشاش ظةرةب جاهعلعيعتعمذ 
 . ة ظعضة ظعدعحئحعالثغذلذق خاراكتئرعض

. شذنداق حئحعالثغذ ياشاؤاتقان ظةرةبلةر ظعمان ظئيتعش بعلةنال باشقعحة ظادةمضة ظايالندع
 . ظذالرنعث حئحعالثغذلعقع بعرلعككة ظايالندع

ظارا قعرغعن قعلعشعؤاتقان قةبعلعلةر ظعتتعصاقلعشعص، تارعختا بعرعنجع قئتعم ظذممةت -ظأز
عمان ظئيتمعغاندا اهللا  تعن باشقا هئحكعم بعلمةيدعغان شذنحة ؤةهالةنكع ظذالر ظ. شةكعللةندىردع

 .حىنكع ظذالردا بعرلعكنعث ظاساسع يوق ظعدع. ظذزذن زامان بعرلعشةلمةي ظأتىص كةتكةن ظعدع
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. هةممعسع ظذممةت بوتعسعدا ظعرعدع. هةرخعل ظئرق، تعل، ظوخشعمعغان مةدةنعيةتلةر بعرلةشتع
 .  باقمعغان، كئينمذ بولمعدعبذنداق ظعش تارعختا بذرذن بولذص

ظةمدع تةن بعر تةرةصكة، ظةقعل بعر تةرةصكة، روه .    روهعيةت يىزلعنعشع بعرلعككة كةلدع
 . بعر تةرةصكة ماثمايتتع

بذ صىتىنلىكتة بعر تةرةص يةنة . اهللا  ياراتقان صةدعدعكع ظعنسان صارحعالنماس بعر صىتىنلىكتذر
 -عق بألىهاياتل. بعر تةرةصتعن ظايرعلمايدذ

  ظايةت-24سىرة جاسعية   

ظعالهالر، ظعبادةتلةر هاياتلعقنع بألىؤةتكةندة، ظعنسان صعترعتع ظذنع بعرلةشتىرىص . نمةيدذ
ظعاله بعر بولغاندا، ظعبادةت بعر بولغاندا حئحعلغان تةرةصلةر يعغعلعص، ظعنساننعث اهللا  . تذرعدذ

 . عكع ظةسلعضة كئلعدذياراتقان هالةتتعكع بعر صىتىنل

ظةتعكع دىمبعدعن بىضىنكع ظأصكة «ظةمدع . ظعنسان صاظالعيعتع بعر يول بويعحة بعرلعككة كةلدع
بىضىن بعر ظعالهقا، ظةتة ! بىضىن بعلةن ظةتعنعث نئمة صةرقع بار؟. دةيدعغانالر قالمعدع» ياخشع

 ! الهقا تةؤةمذ؟ياكع بىضىن، ظةتة، جئمعي هاياتلعق بعر ظع! بعر ظعالهقا تةؤةمذ؟

ظةنة شذخعل يذسذندا هةرخعل صاظالعيةتلةر بعر اهللا  نعث دةرضاهعدعن كةلضةن بعر يولدا رةتكة 
 . تعزعلعص بعرلةشتع

ساتمعقع، -تارازعسع، ظالماق-  يئمعكع، ظعحمعكع، جعث-مذسذلمانالرنعث صىتىن هاياتع
ظعتعدعن ظعبارةت بعرال دةستذرغا هةممة ظةمعلع اهللا  نعث شةرع... نامعزع، جةث ؤة تعنحلعقلعرع

ظذالر اهللا  نعث هارام قعلغعنعنع هارام، هاالل قعلغعنعنع هاالل، دذرذس قعلغعنعنع . بويسذندع
هةرخعل . دذرذس، مذستةهةب قعلغعنعنع مذستةهةب، مةكرذه قعلغعنعنع مةكروه دةص تونذدع

 اهللا  نعث دةرضاهعدعن -عل تىسكةهةممة صاظالعيةتلةر بعر خ. ظعشالر بعر يىزلعنعشكة ظعضة بولدع
 . بذ، مذسذلمانلعقنعث باش بةلضعسعضة ظايالندع. كةلضةن شةرعظةتكة رئظاية قعلعش تىسعضة كعردع

 . بذنعثغا ظةضعشعص، دذنيانعث يولع بعلةن ظاخعرةتنعث يولع بعرلةشتع

 ! بعرعدعن ظايرعلسذن؟-بذ ظعككع يول قانداقمذ بعر
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 ! عرسع باشقا بعر ظعالهنعث بولمعسابعرسع بعر ظعالهنعث، يةنة ب

بذ دذنيانع شةرعظعتع بعلةن باشقذرذؤاتقان ظعاله بعلةن، قعيامةت كىنع ظعنسانالردعن هئساب 
 ! ظالعدعغان ظعاله بعر تذرسا

 اهللا  ظعنسانالردعن قايسع ظاساس بويعحة هئساب ظالعدذ؟

 مةلذم بعر ظةمةل بذ دذنيالعق بذ دذنيالعق معزان بعلةن ظذ دذنيالعق معزان باشقا، باشقعمذ؟
معزاندا ياخشع، ظذدذنيالعق معزاندا يامان ياكع ظذدذنيالعق معزاندا يامان، بذ دذنيالعق معزاندا 

 ياخشع حعقعص قاالمدذ؟ 

دذنيادا ياخشع بولغان ظةمةلنعث !  ظألحعمع بعر ظةمةسمذ؟-ظعككع دذنيانعث معزانع
 دذنيادا يامان بولغان ظةمةلنعث ظاخعرةتتعكع جازايعمذ !ظاخعرةتتعكع مذكاصاتعمذ ياخشع بولعدعغذ؟

ياخشع ظعش قعلغانالر جةننةتكة ؤة اهللا  نعث جامالعنع كأرىشكة ناظعل «!: يامان بولعدعغذ؟
قايغذ ؤة صةرعشانلعق -يةنع ظذالرغا غةم(بولعدذ، ظذالرنعث يىزلعرعنع قارعلعق ؤة خارلعق قاصلعمايدذ 

يامان ) دذنيادا. (ةهلع جةننةت بولذص، جةننةتتة مةثضى قالغذحعالردذرظةنة شذالر ظ). يىزلةنمةيدذ
) يةنع شذنعثغا اليعق(ظوخشاش ) بعر يامانلعقنع قعلسا، قعلغان يامانلعقعغا(ظعشالرنع قعلغذحعالر، 

جازاغا ظذحرايدذ، ظذالر خارلعققا دذحار بولعدذ، ظذالرنع اهللا  نعث ظازابعدعن قذتذلدذرغذحع زادع 
ظذالرنعث يىزلعرع ضويا قاراثغذ كئحعنعث صارحعسع بعلةن ظورالغاندةك قارعيعص كئتعدذ، , ذبولمايد

  » .ظذالر ظةهلع دوزاخ بولذص، دوزاختا مةثضى قالغذحعالردذر

كعمكع زةررعحعلعك . كعمكع زةررعحعلعك ياخشع ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث مذكاصاتعنع كأرعدذ«
   ». ظذنعث جازاسعنع تارتعدذيامان ظعش قعلعدعكةن،

يةنع اهللا  بةندعلعرعنعث ظةمةل قعلعشع ظىحىن بةلضعلةص بةرضةن يذقعرعدعكع (ظةنة شذالر «
اهللا نعث قانذنلعرعدذر، كعمكع اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعدعكةن، ) ظةهكامالر

 -عغان جةننةتلةرضة كعرضىاهللا  ظذنع ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعد

 ظايةت-8-7سىرة زةلزةلة     ظايةتلةر-27-26سىرة يذنذس  

كعمكع اهللا  غا ؤة . بذ حوث مذؤةصصةقعيةت قازعنعشتذر. زعدذ، ظذ ظذيةرلةردة مةثضى قالعدذ
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ص كئتعدعكةن، اهللا  ظذنع صةيغةمبعرعضة ظاسعيلعق قعلعص، اهللا  نعث قانذنلعرعنعث سعرتعغا حعقع
   ».دوزاخقا كعرضىزعدذ، ظذ دوزاختا مةثضى قالعدذ، خورلعغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ

صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان نةرسعنعث هةق ظعكةنلعكعنع !) ظع مذهةممةد(«
اهللا نعث (لةن ظوخشاش بوالمدذ؟ كور ظادةم بع) هةقنع كأرمةيدعغان دعلع(بعلعدعغان ظادةم 

يةنع (ظذالر اهللا  نعث ظةهدعضة .  نةسعهةت ظالعدذ-صةقةت ظةقعل ظعضعلعرعال صةند) ظايةتلعرعدعن
ظذالر اهللا  نعث . ؤاصا قعلعدذ، بةرضةن ؤةدعسعنع بذزمايدذ) اهللا  تاصشذرغان ظعشالرغا

 بةجا كةلتىرعدذ، اهللا  دعن  رةهعم قعلعشتعن ظعبارةت ظةمرعنع-سعلة ) ظةقرعباالرغا-خعش(
يةتكةن (صةرؤةردعضارعنعث رازعلعقعنع كأزلةص . قورقعدذ، قاتتعق هئساب ظئلعنعشعدعن قورقعدذ

 –نامازنع ظادا قعلغانالر، بعز رعزعق قعلعص بةرضةن مال ) صةرز(سةؤر قعلغانالر، ) كىلصةتلةرضة
قعلغانالر ؤة ياخشعلعقع ظارقعلعق يوشذرذن ؤة ظاشكارا يوسذندا سةرص ) اهللا  يولعدا(مىلكتعن 

يةنع بعلمةستعن يامان ظعش قعلعص قالسا، ظارقعدعن ياخشع ظعش (يامانلعقعنع دةصظع قعلعدعغانالر 
ـ ظةنة ) قعلعدعغانالر، يامانلعق قعلغذحعالرغا كةث قورساق بولذص، ياخشع مذناسعؤةتتة بولعدعغانالر

ةثضى تذرعدعغان جةننةتكة كعرعدذ، ظذالرنعث ظذالر م. شذالرنعث ظاخعرةتلعكع ياخشع بولعدذ
صةرعشتعلةر ظذالرنع . ظاتعلعرع، خوتذنلعرع ؤة ظةؤالدعنعث ظعحعدعكع ياخشعالرمذ جةننةتكة كعرعدذ

) صةرعشتعلةر ظذ دذنيادا. (هةربعر دةرؤازعسعدعن كعرعدذ) مذبارةكلةش ظىحىن جةننةتنعث(
ظاخعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع !مانلعق بولسذنسةؤرنع دوست تذتقانلعقعثالر ظىحىن سعلةرضة ظا«

 -نئمعد

 ظايةت-24-23سىرة نعسا    

ندعن كئيعن بذزغانالر، اهللا  -اهللا غا بةرضةن ؤةدعسعنع مذستةهكةملعضة. دةيدذ »!ئضةن ظوبدان
ـ ظةنة رةهعم قعلعشتعن ظعبارةت ظةمرعنع تذتمعغانالر، يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلغ-نعث سعلة انالر 

    ».ظاخعرةتلعكع يامان بولعدذ)ظذالرنعث(شذالر لةنةتكة دذحار بولعدذ ؤة 

بعرعدعن ظايرعلعص ظعككع يول بولذص -مانا بذ ظةهؤالدا دذنيا بعلةن ظاخعرةت قانداقسعضة بعر
 !قالعدذ؟

بذ قوش .  بارعدذبذ يول دذنيادعن باشلعنعص، ظاخعرةتكة. ظعككعسع بعر يولدذر!   يوقسذ
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بعر لئنعيعدعكع يولدا ياخشع . ظةمما ظذنعث يىزلعنعشع ظاخعرةت تةرعصعضعدذر. لئنعيعلعك يولدذر
يةنة بعر لعنعيعدعكع يولدا دوزاخقا بارعدعغان . ظةمةل قعلعص، جةننةتكة كعرعدعغانالر ماثعدذ

ظئتعبارع بعلةن بعر هةرظعككعلع يول دذنيا ظاخعرةتكة تذتاش بولغانلعقع . ظةسكعلةر ماثعدذ
اهللا  . قايتعسعلةر )ظةسلعضة( سعلةر اهللا دةسلةصتة صةيدا قعلغان هالعتعثالردا«: يأنعلعشكة ظعضعدذر

 .بعر ضذرذهنع هعدايةت قعلدع؛ يةنة بعر ضذرذهقا ضذمراهلعق تئضعشلعك بولدع )سعلةردعن(
قلذق ظأزلعرعنع توغرا يولدا شةيتانالرنع دوست تذتقان تذرذ ظذالر اهللا  نع قويذص،, شىبهعسعزكع

   » .دةص ضذمان قعلعدذ

تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالرنعث تونذشعدا دذنيا ظاخعرةتكة شذ دةرعجعدة تذتاشقان ظعدعكع، ظذالر 
خعياللعرع ظاخعرةتكة -تذيغذلعرع، صعكعر-ظةمةلعيةتتة بذ دذنيادا ياشاؤاتسعمذ، لئكعن ظذالرنعث هئس

 . ظذالر ظاخعرةتنع كأز بعلةن كأرىؤاتقاندةك تذيغذدا ياشايتتع. دعباغالنغان ظع

قذرظان قايتا تعرعلعش، هئساب ؤة جازانع مةركةزلعك بايان قعلغاحقا ؤة قذرظاندا تةسؤعرلةنضةن 
قعيامةت كأرىنىشلعرع ناهايعتع جانلعق بولغاحقا، مذسذلمانالر ظاخعرةت كأز ظالدعدا 

 بولذؤاتقاندةك، 

    ظايةتلةر-29-30سىرة ظةظراف  ظايةتلةر-25-19سىرة رةظد  

يةنع (ظذالر «: ضويا دذنيا ظاخعرلعشعص، ظاخعرةت كئلعص بولغاندةك تذيغذ ظعحعدة ياشايتتع
بعز هةقعقةتةن «:  ظذالر ظئيتعدذ.بعرعضة قارعشعص صاراث سئلعشعدذ-بعر) ظةهلع جةننةت

اهللا   بعزضة مةرهةمةت   .قورقاتتذق) اهللا  نعث ظازابعدعن(ظاظعلعمعزدة ) دذنيادعكع حاغدا(
بعز هةقعقةتةن ظعلضعرع اهللا  غا ظعبادةت قعالتتذق، . قعلدع، بعزنع زةهةرلعك ظازابتعن ساقلعدع

  »اهللا   هةقعقةتةن ظئهسان قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

لتىرضةن ظعمانع ناهايعتع كىحلىك، قعيامةتنعث تةسؤعرلعنعشعمذ ساهابعلةرنعث ظاخعرةتكة كة
كعشعنع لةرزعضة سالغذدةك جانلعق بولغاحقا، ظذالر بذ دذنيادا ياشاؤاتسعمذ، ظاخعرةتتعكع جازا ياكع 

بعر ياخشع ظعشنع قعلغان بولسا، بذ دذنيادا تذرذص ظأزعنعث . مذكاصاتعنع هئس قعالاليتتع
بعر يامان ظعشنع قعلغان بولسا، بذ دذنيادا تذرذص ظأزعنعث . ؤؤذر قعالتتعجةننةتتعكع ظورنعنع تةسة

شذنعث بعلةن ظأز ظةمعلعنع . دوزاختعكع ظورنعنع تةسةؤؤذر قعالتتع، قورقاتتع، غةمضة حأكةتتع
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 . مأجعزة جاراكتئرلعق ظالعي ظذصذقالرغا يىكسعلةتتع. تىزعتةتتع

... انلعقتعن هالقعش تةلةص قعلعنمعغان ظعدعظذالردعن ظعنس. ظذالرمذ صةرعشتة ظةمةس ظعدع
لئكعن ظذالر خاتاالشسا تةؤبة قعلعشقا . صةيغةمبةرلةردعن باشقا هةممة ظعنسان خاتالعشعدذ

تةقؤادارالر يامان بعر ضذناه قعلعص قالسا ياكع ظأزلعرعضة زذلذم قعلسا اهللا نع ياد «: ظالدعرايتتع
قعلعدذ، ضذناهنع كةحىرعدعغان اهللا  دعن باشقا كعم ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص . ظئتعدذ

يةنع يذقعرعقع خعسلةتلةرضة (ظذالرنعث . بار؟ ظذالر قعلمعشلعرعنع بعلعص تذرذص داؤامالشتذرمايدذ
مذكاصاتع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بولغان مةغصعرةت ؤة ظاستعدعن ظأستةثالر ) ظعضة كعشعلةرنعث

 -ظئقعص تذرعد

  ظايةتلةر-25،26،27،28سىرة تذر   

ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث ظئرعشعدعغان . بذ يةرلةردة ظذالر مةثضى قالعدذ. عغان جةننةتلةردذر
   »!ساؤابع نئمعدعضةن ياخشع

نعث ظةث ياخشعسع تةؤبة -هةرقانداق ظادةم خاتالعق ظأتكىزعدذ، خاتالعق ظأتكىزضةنلةر«
 )ةدعسه(» .قعلغانالردذر

بعرعضة تذتاش بعر هئساب ظعدع، -دئمةك، ظذالرنعث تونذشعدا دذنيا بعلةن ظاخعرةت بعر
 . ظايرعم ظعككع هئساب ظةمةس ظعدع-ظايرعم

كعشعلةرضة دذنياصةرةس . هةدعستة لةنةت قعلعندع. دةرؤةقة قذرظان كةرعمدة بذ دذنيا سأكىلدع
عسنعث يوليذرذقلعرع قانداق ظورذندا شذنداق قذرظان ؤة هةد. بولماسلعق هةققعدة نةسعهةت قعلعندع

 قعلدع؟ 

 :قذرظان ؤة هةدعس ظعككع ظورذندا دذنياصةرةسلعكنع سأكتع

بعرعنجعسع دذنيانعث مذهةببععتع ظعنساننع اهللا  ؤة ظاخعرةت كىنعسعضة ظعمان كةلتىرىشتعن 
  :توسقان ظورذندا؛ ظعككعنجعسع، اهللا  يولعدا جعهاد قعلعشتعن توسقان ظورذندا

دذنيا تعرعكحعلعكعضة خذش بولذص كةتتع، دذنيا تعرعكحعلعكع ظاخعرةتكة ) مذشرعكالر(«
    ».قارعغاندا ظازغعنا نةرسعدذر
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) كعشعلةرنع(ظذالر بذ دذنيانع ظاخعرةتتعن ظارتذق كأرعدذ  !.قاتتعق ظازابتعن كاصعرالرغا ؤاي«
سعدذ، اهللا نعث يولعنعث ظةضرع بولذشعنع تعلةيدذ، تو) يةنع ظعسالم دعنعدعن(اهللا نعث يولعدعن 

   ».يعراق بولغان ضذمراهلعقتعدذر) هةقتعن(ظذالر 

، ظذ اهللا  )يةنع ظعختعيارعي يوسذندا مذرتةد بولغان بولسا(كذفرع بعلةن كأثلع ظازادة بولسا «
ظذالرنعث دذنيا ) ازابيةنع ظ(بذ . نعث غةزعصعضة دذحار بولعدذ ؤة حوث ظازابقا قالعدذ

 -تعرعكحعلعكعنع ظاخعرةتتعن ظارتذق كأرضةنلعكلعرع ؤة اهللا  نعث كاصعر قةؤمنع هعدا

يةت   ظايةت-3 سىرة ظعبراهعم  ظايةت -26سىرة رةظد   ظايةتلةر-136-135سىرة ظال ظعمران   
    ».قعلمايدعغانلعقع ظىحىندذر

مانا بذ ظايةتلةردعكع سأكىش دذنيانعث مذهةببعتع كعشعلةرنعث اهللا  قا ؤة ظاخعرةت كىنعسعضة 
تأؤةندعكع ظايةتلةردعكع سأكىش دذنيالعق . ظعمان كةلتىرىشعضة توسالغذ بولغعنعغا قارعتعلغان

 :بولغانلعقعغا قارعتعلغاننئظمةتنعث اهللا  يولعدا مئلع، جئنع بعلةن جعهاد قعلعشقا توسقذن -نازذ

 ظةضةر سعلةرنعث ظاتاثالر، ظوغذللعرعثالر، قئرعندعشعثالر، خوتذنلعرعثالر، ظئيتقعنكع،«
ظاقماي قئلعشعدعن  ماللعرعثالر،-تاصقان صذل ،)هةمدة ظذالردعن باشقعالر( تذغقانلعرعثالر-ظذرذق

اهللا  نعث  ن اهللا  دعن،ياخشع كأرعدعغان ظأيلعرعثالر سعلةر ظىحى قورققان تعجارعتعثالر،
يةنع شذالر بعلةن بولذص ( صةيغةمبعرعدعن ؤة اهللا  نعث يولعدا جعهاد قعلعشتعنمذ سأيىملىك بولسا

ظذ هالدا سعلةر تاكع اهللا  نعث  ،)اهللا  نعث صةيغةمبعرعضة ياردةم بةرمعسةثالر كئتعص،
يةنع (  صاسعق قةؤمنعاهللا  كةلضىحة كىتىثالر، )يةنع مةككعنع صةتعه قعلعش ظعزنع( ظةمرع

    ».هعدايةت قعلمايدذ ) حعضرعسعدعن حعقعص كةتكىحعلةرنع-اهللا  نعث دعنعنعث حةك

اهللا  غا ظعمان ظئيتعثالر ؤة اهللا  نعث صةيغةمبعرع بعلةن بعللة «  :بعرةر سىرة نازعل قعلعنعص«
 )غازاتتعن قئلعص قئلعشقا(سةندعن ظذالرنعث ظارعسعدعكع مالدارالر  دئيعلسة،» جعهاد قعلعثالر

ظولتذرغذحعالر  )ظأيلعرعدة بعخعرامان غازاتقا حعقماي،(, بعزنع قوي« :ظذالر رذخسةت سورايدذ،
) يةنع ظايالالر، كئسةللةر ؤة ظاجعزالر( ظذالر ظأيلعرعدة قالغذحعالر .دةيدذ» بعلةن بعللة بواليلع

جعهادتا (ظذالر , شذنعث ظىحىن. لعرع صئحةتلةندعبعلةن بعللة بولذشقا رازع بولدع، ظذالرنعث دعل
   ».حىشةنمةيدذ) صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعشتعن كئلعدعغان بةختنع
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لالغا رةسذلذ«  ظايةتلةر-87-86سىرة تةؤبة  ظايةت-24سىرة تةؤبة     ظايةتلةر-107-106سىرة نةهلع    
ظأيلعرعدة  )يةنع مذناصعقالر( قئلعص قالغانالر )تةبذك غازعتعغا حعقماي( خعالصلعق قعلعص

, ظذالر اهللا  نعث يولعدا ماللعرع بعلةن بعخعرامان ظولتذرغانلعقلعرع بعلةن خذشال بولذشتع،
» ظعسسعقتا حعقماثالر« ): بعرعضة-بعر ( ظذالر جانلعرع بعلةن جعهاد قعلعشنع ياقتذرمعدع،

ظةضةر  .جةهةننةمنعث ظوتع تئخعمذ قعززعقتذر« ظئيتقعنكع،) ظذالرغا! ظع مذهةممةد( .دئيعشتع
    »)ظةلؤةتتة ظعسسعقتا رةسذلذلال بعلةن بعرضة حعقاتتع( ظذالر حىشعنعدعغان بولسا،

ةهةتتة مانا بذ ظايةتلةردة دذنيانعث ظعزعقتذرعشعغا ظذحرعدع، دةص سأكىلضةنلةر زاهعرع ج
ظذالر اهللا  نعث هأكمعدة . مذسذلمان قعياصةتكة كعرعؤالغان ظةمما دعلعدا ظعمانع يوق مذناصعقالردذر

مذناصعقالر حوقذم دوزاخنعث ظةث «: كاصعرالردذر، دوزاخنعث ظةث تأؤةن قةؤعتعضة كعرضىحعلةردذر
مةدةتكار ) ن قذتقذزعدعغانظازابتع(تاشلعنعدذ، ظذالرغا هةرضعزمذ ) يةنع قةظرعضة(ظاستعنقع قةؤعتعضة 

    ».تاصالمايسةن

ظذالرنعث بةرضةن نةصعقعلعرع شذنعث ظىحىن قوبذل بولمايدذكع، ظذالر اهللا  نع ؤة اهللا  نعث «
رازعلعق ) مئلعنع-صذل(صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلعدذ، نامازنع خذش ياقماسلعق بعلةن ظوقذيدذ، 

 مىلكع ؤة ظةؤالدع سئنع ظةجةبلةندىرمعسذن، اهللا  ظذالرنع بذ -لظذالرنعث ما. بعلةن بةرمةيدذ
    ».دذنيادا شذ نةرسعلةر بعلةن ظازابالشنع ؤة ظذالرنعث كاصعر صئتع جان ظىزىشعنع ظعرادة قعلعدذ

بذ سأكىشنعث سةؤةبلعرع يذقعرقع ظايةتلةردة ظئنعق . مانا بذ ظعككع ظورذندا دذنيا سأكىلعدذ
 بذ ظعككع ساهةدة دذنيانعث سأكىلعشعدعكع هةقعقع سةؤةب نئمة؟ ... ن قعلعندعبايا

 -هةقعقع سةؤةب شذكع، بذ ظعككع ساهةدة دذنيا ظاخعرةتتعن ظاير

بذ .  عؤعتعلضةنظايةتلةر-55-54سىرة تةؤبة    ظايةت-145سسىرة نعسا    ظايةت-81سىرة تةؤبة  
دذنياصةرةسلةر ياكع ظاخعرةتكة زادع ظعشةنمعضةن ياكع ظعشةنضةن بولسعمذ، ظذنعث ظعمانع 
. ناهايعتع ضذثضا، زةظعص ظارالش ظعمان بولذص، ظاخعرةت توغرعسعدا ظئنعق حىشةنحعضة كئلةلمعضةن

. عضةنتذيغذسعغا، ظةمةلعي هةرعكعتعضة تةسعر كأرسعتةلم-شذثا بذ ظعمان ظذنعث تةصةككذرعغا، هئس
بذنداق ظادةملةرنعث تونذشعدا ؤةدة قعلعنغان جةننةتكة كعرعش ظىحىن جان حعقعمع، مال حعقعمع 

حىنكع ظذ، . هاالؤةتتعن ظايرعؤعتعدذ-بذ حعقعم ظذنع هوزذر. تارتعشقا توغرا كئلعدذ
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. هاالؤةتنعث اهللا  بةلضعلةص بةرضةن معقدارعغا كذصايعلعنعشنع خااليدعغان ظادةم ظةمةس-هوزذر
اهللا  شةهؤانعي نةصسعنع كونترول . ظذ شةهؤانعي نةصسعنعث كةيعنعضة كعرعشنع خااليدعغان ظادةم

ظذنعث ظالدعدا . قعلعش ظىحىن ظاتا قعلغان كونترول قعلعش ظعقتعدارعنع ظعشقا سالمايدعغان ظادةم
جةننةت تةرعصعضة ماثسا . هاالؤةت بعر تةرةصتة، جةننةت بعر تةرةصتة تذرعدذ-هوزذر
خاهعشعغا بئرعلضةن بذ ظادةم جةننةت تةرعصعضة -شذثا نةصسع. هاالؤةتتعن ظايرعلعص قالعدذ-رهوزذ

هاالؤةتتعن ؤاز كئحعص جةننةتكة كعرعش بعلةن جةننةتتعن -حعكعدعن ظاشقان هوزذر. ماثمايدذ
هاالؤةت ــ بذ ظعككعسعنعث بعرعنع تالالشقا دذح -مةهرذم قعلعدعغان حعكعدعن ظاشقان هوزذر

ظارتذق ) ظاخعرةتتعن(كعمكع دذنيا تعرعكحعلعكعنع «: دة، ظذ حوقذم دذنيانع تاللعؤالعدذكةلضةن
    » .كأرعدعكةن، ظذنعث جايع هةقعقةتةن جةهةننةم بولعدذ

    ».ظاخعرةت ياخشعدذر ؤة باقعيدذر. سعلةر دذنيا تعرعكحعلعكعنع ظارتذق كأرعسعلةر«

بةهرعمان بولعدذ ؤة حاهارصايالردةك ) اياتع دذنيادا ظذنعث لةززةتلعرعدعنه(كاصعرالر «
   » .ظذالرنعث جايع دوزاخ بولعدذ) ظاخعرةتتة(ظعحعدذ، -يةص

 ةتنعث بعر قعسمع ظاي-12 سىرة مذهةممةد  ظايةتلةر-16،17سىرة ظةظال  ظايةت-39 سىرة نازعظات 

حىنكع ظذالرغا . هاالؤعتعنع ظةؤزةل كأرعدذ-بذنداق ظادةملةر جةننةتتعن بذ دذنيانعث هوزذر
ظذالرنع قورقذتقان ظازابتعن  هاالؤعتعدعن مةهرذم بولذشنعث ظازابع اهللا-نعسبةتةن دذنيانعث هوزذر

ظذنداقتا ظذالر ظاخعرةت . رحىنكع ظذالر ظاخعرةتكة زادع ظعشةنمةيدعغان ظادةملة. قتذر-دةرتلعكرا
ظازابع دئضةن نةرسة يوق دةص ضذمان قعلعدذ ياكع ظذالر ظاخعرةتكة كةلتىرضةن ظعمانع زةظعص 

. شذثالشقا ظذالرنعث خعيالعدعكع ضذثضا ظازاب كأز ظالدعدعكع ظازابتعن يئنعك بئلعنعدذ. ظادةملةر
ع، بذ هالةتتعكع ظادةملةر حىنك. بذ ظعككع هالةتنعث هةر ظعككعلعسع نورمال هالةت ظةمةس

صةقةت هئسسع نةرسعلةرضعال ظعشنعص، هئسسعي نةرسعلةرنعث مةنعؤعي دااللعتعضة ظعشةنمةيدعغان 
 : ظادةملةر بولغاحقا، ظذالرنعث تونذشعدا معزانالر مذجمةللعشعص كةتكةن

 )يئقعلغذ بولذش ظىحىن(شىبهعسعزكع، جعن ؤة ظعنسانالردعن نذرغذنلعرعنع دوزاخقا -شةك«
ياراتتذق، ظذالر دعللعرع بولغعنع بعلةنمذ، ظذ ظارقعلعق هةقنع حىشةنمةيدذ، ظذالر كأزلعرع بولغعنع 

كأرمةيدذ، ظذالر قذالقلعرع بولغعنع ) اهللا  نعث قذدرعتعنعث دةلعللعرعنع(بعلةنمذ، ظذ ظارقعلعق 
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الر ضويا هايؤانغا ظذ. تعثشعمايدذ) اهللا  نعث ظايةتلعرعنع ظعبرةت ظئلعص(بعلةنمذ، ظذ ظارقعلعق 
اهللا  نعث ضىزةل ظعسعملعرع . ظوخشايدذ، هايؤاندعنمذ بةتتةر ضذمراهدذر، ظةنة شذالر غاصعلدذر

    ».بار

. يئراقنع كأرةلمةيدذ. ظذالر صةقةت كأز ظالدعدعكعنعال كأرعدذ.   ياكع ظذالر دعلع كور ظادةملةر
: نع قوبذل قعالاليدذ، يئراقتعكعنع قوبذل قعاللمايدذظذالرنعث قوبذلالش ظىسكعنعسع يئقعندعكع

يىز ظأرىيدعكةن، بعز ظذنعثغا ) يةنع قذرظاندعن(كعمكع مئهرعبان اهللا  نع ياد ظئتعشتعن «
 شةيتان ظذنع ؤةسؤةسة (شةيتاننع مذسةللةت قعلعمعز 

   ظايةت-79 سىرة ظةظراف  

يةنع ( شىبهعسعزكع، شةيتانالر ظذالرنع -شةك. راه بولعدذ، شةيتان ظذنعثغا هةمعشة هةم)قعلعدذ
 ».توغرا يولدعن توسعدذ، ظذالر بولسا ظأزلعرعنع توغرا يولدا دةص ضذمان قعلعدذ) ظازغذن كذففارالرنع

   

 . ظةمما نورمال ظادةملةر ظذالرغا زادع ظوخشعمايدذ

وهعيةت دةرؤازعسعنع تاقعؤالمايدذ، بعؤاستة سةزضى نورمال ظادةملةر غةيبكة ظعشعنعشكة كةلضةندة ر
بعرعضة روبعرو تذرعدعغان ظعككع خعل -ياراتقذحع اهللا  ظذالرنع بعر. ظعحعضعال قاصسعلعص قالمايدذ

ظعقتعدار بعلةن تةمعنلعضةن بولذص، بذ ظعككع ظعقتعدارنعث هةر بعرع ظذالرنعث خةلعصعلعك 
ظذالر بذ ظعككع ظعقتعدارنعث . عشعغا ياردةم بئرعدذؤةزعصعسعنعث مذهعم بعر تةرعصعنع ظورذنل

ظذ ظعككع ظعقتعدارنعث بعرعنجعسع بعؤاستة سةزضىلةرنعث . مذؤازعنعتعنع بذزماي ساقاليدذ
ظذالر بعرعنجع خعل ظعقتعدارنع . بايقعغعنعغا ظعشعنعش، ظعككعنجعسع غةيبكة ظعشعنعشتعن ظعبارةت

. تنع ؤة ماددعنعث خذسذسعيةتلعرعنع بعلعشكة ظعشلعتعدذكأز ظالدعدعكع نةرسعلةرنع، ماددعي كاظعنا
بذظارقعلعق اهللا ظذالرغا مذسةخخةر قعلعص بةرضةن ظئنئرضعيعلةردعن صايدعلعنعص، ظأز ظةهؤالعنع 

ظعككعنجع خعل ظعقتعدارنع بعؤاستة سةزضى بعلةلمةيدعغان، ظةمما ظعنسان صعترععتع . ياخشعاليدذ
اهللا نعث بارلعقع، صةيغةمبةرنعث : مةسعلةن. بعلعشكة ظعشلعتعدذهئس قعالاليدعغان هةقعقةتلةرنع 

تلةرنع -هةقلعقع، ظعالهعي ؤةهعينعث راستلعقع، قايتا تعرعلعشنعث راستلعقع قاتارلعق هةقعقة
بذ بعلعش خةلعصعلعكنعث يةنة بعر مذهعم . ظعككعنجع خعل ظعقتعدار بعلةن بعلضعلع بولعدذ
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لسعمذ زئمعننع ظعالهعي يولنعث تةقةززاسع بويعحة ظذ بو. مةزمذنعنع ظعشقا ظاشذرعدذ
 بذيةردعكعسع صةقةت ماددعي ضىللعنعشال ظةمةس، جعسمانعي. ضىللةندىرىشتعن ظعبارةت

  ظايةتلةر-37-36 سىرة زذخرذف  

بةلكع . هاالؤةت داظعرعسعضة قاصسعلعص قالعدعغان ضىللعنعش ظةمةس-تةلةص ؤة جعسمانعي هوزذر
يةنع اهللا  اليدعن ؤة ظعالهعي روهنعث . قع هةزارةت دةرعجعسعضة كأتىرىلضةن ضىللعنعشهةقع

صىؤلةنمعسعدعن ياراتقان ظعنسانغا اليعق كئلعدعغان ظالعي قعممةت قاراشالر بعلةن يذغذرذلغان 
ظعالهعي ؤةهعيدعن ظئلعنغان قعممةت قاراشالر بولمعغاندا ظعالهعي روهنعث تةقةززاسع . ضىللعنعش

شقا ظاشمايدذ، ظعنسان قارا الي ظعحعضة غةرق بولذص كئتعدذ،  الي صاتقعقع ظعحعدعن ظع
حىنكع، ظذ ظأز ؤذجذدعدعكع يىكسعلعش ؤة صةرؤاز قعلعش ظىسكىنعسعنع نابذت . كأتىرىلةلمةيدذ

 . قعلعؤةتكةن بولعدذ

لغان ظعنسان تةركعبعضة الي بعلةن روه يذغذرعؤعتعلضةن، هاياتلعق نعزامعنع ظعالهعي يولدعن ظا
بذنداق ظعنساننعث تونذشع بعنورمال ظعنسانالرنعث تونذشعغا تامامةن . نورمال ظعنساندذر

 . ظوخشعمايدذ

اهللا  ظذنع ظادةم ؤة ... هاالؤةتنع دذرذس قعلدع-بذ دذنيادا اهللا  مةلذم معقداردعكع هوزذر
دةمضة، هةؤؤاغا، ظا(«: ظذنعث ظايالعنع زئمعنغا حىشىرضةندعن باشالص دذرذس قعلغان ظعدع

حىشىثالر، يةر ) جةننةتتعن يةر يىزعضة( بعرعثالر بعلةن ظأحةكةشكةن هالدا -بعر): ظعبلعسقا
بةهرعمةن بولذثالر، ) نئمةتلةردعن(يةرلعشعثالر ؤة ) ظةجعلعثالر توشقذحة(يىزعدة ؤاقعتلعق 

    ».دئدذق

هاالؤةت -ةن معقداردعن ظئشعص كةتمعضةن هوزذراهللا ظأزعنعث ظعلمع ؤة هئكمعتع بعلةن بةلضعلعض
ظعنسانغا ماس كئلعدذ، ظعنساننعث زئمعندعكع خةلعصعلعك ؤةزعصعسعنع ظادا قعلعشعغا ياردةم بئرعدذ، 

دةل شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظعنساننعث . ظعنسانغا زعيان كةلتىرمةيدذ ؤة ظذنع هاالك قعلمايدذ
اهللا ظعنسان . هاالؤةتتة ظأز ظعصادعسعنع تاصعدذ-يارعتعلعشعدعكع غاية بولغان سعناش هوزذر

 شذنعث . ؤذجذدعنع كأثىل تارتعدعغان نةرسعلةرنع ياخشع كأرعدعغان قعلعص ياراتتع

 ظايةتنعث بعر قعسمع -36 سىرة بةقةرة  
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لالر، ظايالالر، ظوغذ«: بعلةن بعر ؤاقعتتا كأثىل تارتعدعغان نةرسعلةردة هذدذدالرنع بةلضعلعدع
كأمىشتعن توصالنغان كأص مالالر، ظارغعماقالر، حارؤعالر ؤة ظئكعنلةردعن ظعبارةت كأثىل -ظالتذن

ظذالردذنيا تعرعكحعلعكعدة . تارتعدعغان نةرسعلةرنعث مذهةببعتع ظعنسانالرغا حعرايلعق كأرسعتعلدع
    ».شةيظعلةردذر) باقاسع يوق(مةنصةظةتلعنعدعغان 

   ».ذالر اهللا  بةلضعلعضةن هذدذدالردذرظةنة ش«

    ».ظذنعثغا خعالصلعق قعلماثالر ظةنة شذالر اهللا  نعث هذدذدلعرعدذر،«

هاالؤةتنع ظأز اليعقعدا ظعشقا -اهللا  ظأزعنعث رةهمعتع بعلةن بةلضعلعضةن هذدذدالر هوزذر
بذنعثدعكع سعناش نذقتعسع كأثىل تارتعدعغان . يدذظعنسان ؤذجذدعغا زعيان سالما. ظاشذرعدذ

هاالؤةتكة ظعنتعلعص تذرعدعغان -نةرسعلةرنعث مذهةببعتعنع ظعنسانغا حعرايلعق كأرسعتعش، هوزذر
هاالؤةتكة معقدار بةلضعلةص بئرعص ظذنعثدعن -قعلعش، شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا هوزذر
 . ظاشذرعؤعتعشكة يول قويماسلعقتعن ظعبارةت

اهللا . هاالؤةتكة معقدار بةلضعلةص بئرعشع ظعنسانالرنعث مةنصةظعتع ظىحىندذر-  نعث هوزذراهللا
شذنداقتعمذ اهللا  ظعنساننع كأثىل تارتعدعغان نةرسعلةرنعث مذهةببتع . هةممعدعن بعهاجةتتذر

اهللا  . بعلةن، كأثىلنع باشقذرذش ظوتتذرعسعدا مةهرذملذق تذيغذسع بعلةن تةتىر قعينعغعنع يوق
ظعنسانغا ناهايعتع صايدعلعق، تةسعرع كىحلىك بعر قورال بةرضةن بولذص، ظعنسان بذ قورال 

بةلكع بذ ظارقعلعق . ظارقعلعق شةهؤانعي نةصسعنع تعزضعنلةص، مةهرذملذق تذيغذسعنع يئثةلةيدذ
نع يىكسعلةلةيدذ ؤة ظعقتعدارغا ظعضة بولعدذ،  شةهؤانعي نةصسعنعث صةسلعكلعرعدعن يىكسعلعدذ، ظأزع

 سىرة بةقةرة  ظايةتنعث بعر قعسمع-187سىرة بةقةرة  ظايةت -14سىرة ظال ظعمران  كونترول قعلعش ظعقتعدارعغا 
 ظايةتنعث بعر قعسمع-229

بذنع هئس قعلعش ظارقعلعق دةسلةصكع باسقذحتا صةيدا بولغان مةهرذملذق . ظعضة بولعدذ
 .بارا مةهرذملذق تذيغذسعغا كةلمةيدعغان بولعدذ-عنع يئثةلةيدذ، باراتذيغذس

 : ظذ كاتتا قورال قةلعب ياكع ظةقعل ياكع يىرةكتعن ظععبارةت

اهللا   سعلةرنع ظاناثالرنعث قارنعدعن هئح نةرسعنع بعلمةيدعغان هالعتعثالر بعلةن حعقاردع، « 
      » .ىرةكلةرنع ظاتا قعلدعاهللا سعلةرضة شىكىر قعلسذن دةص، قذالق، كأز ؤة ي
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حىشعنعدعغان ) يةنع سةير قعلعص(ظذالر زئمعندا سةير قعلمعدعمذ؟ شذنعث بعلةن ظذالر «
قةلعبلةرضة، ياكع ظاثاليدعغان قذالقالرغا ظعضة بولمعدعمذ؟ هةقعقةتةن كأزلةرال كور بولمايدذ، 

 هةقعقعي كورلذق كأزنعث كورلذقع ظةمةس، يةنع(لئكعن كأكرةكلةردعكع قةلبلةر كور بولعدذ 
    »).دعلنعث كورلذقعدذر، كور ظادةم ظعبرةت ظالمايدذ ؤة حىشةنمةيدذ

ظعنسان اهللا  ظذنعثغا ظاتا قعلغان مذشذ بىيىك : هةرقانداق ظعشتعكع سعناق نذقتعسع مذنداق
ذ ظارقعلعق ظعنسانغا اليعق دةرعجعضة قورالدعن صايدعلعنعص، شةهؤانعي نةصسعنع كونترول قعلعص، ب

يىكسعلعص، هةقعقع هةزارةت بةرصا قعلعص، خةلعصعلعك ؤةزعصعسعنع ظعشقا ظاشذرذص، ظاخعرةتتة تولذق 
كأز كأرمعضةن، قذالق ظاثلعمعغان، «مذكاصاتقا ظعرعشعص، جةننةتنع قولغا كةلتىرةمدذ، جةننةتنعث 

رعشةمدذ ياكع بذ كاتتا قورالنع بعر ياققا تاشالص ظع» ظعنساننعث دعلعغا كةحمعضةن نئظمةتلعرعضة
قويذص، شةهؤانعي نةصسعنعث كةينعضة كئرعص، حىشكىنلعشعص ظأزعنع ؤة ظأزضعلةرنع يئقعن 
كةلضىسعدة ياكع يئراق كةلضىسعدة ؤةيران قعالمدذ، ظعنسانغا اليعق هةزارةت بةرصا قعلماي 

 ظأزعنع روهالرمذ، بةدةنلةرمذ تاقةت ظأتةمدذ، خةلعصعلعك ؤةزعصعسعنع ظعشقا ظاشذرمامدذ،
 كةلتىرةلمةيدعغان قورقذنحلذق ظازاصقا 

 ظايةت-46 سىرة هةج    ظايةت-78سىرة نةهل   

 دذحار قعالمدذ؟

شىبهعسعزكع، بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالرنع دوزاخقا كعرضىزعمعز، ظذالرنعث تئرعلعرع «
اهللا  . ص تىضعضةن حاغدا ظازابنع تئتعتعش ظىحىن ظورنعغا باشقا تئرة يةثضىشلةيمعزصعشع

ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع . هةقعقةتةن غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
قعلغانالرنع ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة كعرضىزعمعز، ظذالر جةننةتلةردة 

ظذ يةردة ظذالرغا صاك جىصتعلةر بولعدذ، ظذالرنع جةننةتنعث مةثضىلىك سايعسعغا . العدذمةثضى ق
    ».داخعل قعلعمعز

نورمال ظعنسان بذ مةسعلعنع شذنداق تونذغان ظعكةن، ظذنداقتا ظذ، اهللا  ظذنعثغا ظاتا قعلغان 
باه معقدارع بعلةن كذصايعلعنعدذ، ظةقعلغا ماس، هئكمةتكة ظذيغذن هالدا هوزذر هاالؤةتنعث مذ

شذنعث بعلةن ظذنعث بذ دذنيالعق تذرمذشعمذ كأثىللىك . مذباهتعن هارامغا ظأتىص كةتمةيدذ
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ظأتعدذ، اهللا  نعث قورقذنحلذق ظازابعدعن قذتذلذص قالعدذ، ظاخعرةتتةجةننةت ؤة اهللا  نعث 
 . رازعلعقعدعن بةهرعمةن بولعدذ

ولغان كعتابذلال ؤة هةدعسع رةسذلذلال بعلةن تةربعيعلةنضةن دعنعمعزنعث سىزىك مةنبةلعرع ب
ظذالرنعث تونذشعدا دذنيا بعلةن ظاخعرةتنعث . تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالرنعث تونذشع شذنداق ظعدع

اهللا  ساثا بةرضةن بايلعق بعلةن ظاخعرةت يذرتعنع تعلعضعن، دذنيادعكع « : يولع بعر ظعدع
) اهللا  نعث بةندعلعرعضعمذ(  ساثا ياخشعلعق قعلغاندةك، سةن نئسعؤةثنعمذ ظذنتذمعغعن، اهللا

ياخشعلعق قعلغعن، يةر يىزعدة بذزغذنحعلعقنع تعلعمعضعن، اهللا  هةقعقةتةن بذزغذنحعلعق 
   » .قعلغذحعالرنع دوست تذتمايدذ

 -اهللا  سعلةرضة زئمعننع مئثعشقا ظاسان قعلدع، زئمعننعث ظةترا«

 ظايةت-77سىرة قةسةس  ظايةتلةر  -57-56 سىرة نعسا  

رعزقعدعن يةثالر، سعلةر تعرعلضةندعن كئيعن اهللا نعث ) بةرضةن(اهللا نعث . صعدا مئثعثالر
   » .دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر

تذنجع . ذقنع صةيدا قعلدعظعسالم ظعنسان روهعيعتعدة ظةنة شذنداق يارعشعملعق بعر تةثصذثل
بذ تةثصذثلذق . ظةؤالد مذسذلمانالر بذ تةثصذثلذقنع هةيران قاالرلعق دةرعجعدة ظعشقا ظاشذردع

ظعنسانعي رئظاللعققا شذنداق حوثقذر تةسعر كأرسةتتعكع، ظذنعثغا . تارعخنعث ظئسعدعن حعقمعدع
ةثصذثلذق كئيعنكع ظةؤالد بذ يارعشعملعق ت... تارعختعكع هئحقانداق تةسعر تةث تذرالمايدذ

بذ قئتعمقع بذزذلذش ظةرةب جاهعلعيعتعدعكع بذزذلذشقا تامامةن . مذسذلمانالردا بذزذلذشقا باشلعدع
 . ظوخشعمايدعغان يأنعلعشتة يىز بةردع

ظةرةب جاهلعيعتعدعكع بذزذلذش كعشعلةرنعث تونذشعدا دذنيانعث ظاخعرةتتعن ظايرعلعص 
شذثا . مذكاصاتقا ظعشةنمةيتتع-عرةتكة، قايتا تعرعلعشكة، جازاظذالر ظاخ. كةتكةنلعكعدة ظعدع

ظةمما هازعرقع بذزذلذش هةم كعشعلةرنعث تونذشعدا . دذنيانع ظاخعرةتتعن ظةؤزةل كأرةتتع
هازعرقعالر دذنيانعث ظعشعنع كعحعك كأرىص، كأزضة . دذنيانعث ظاخعرةتتعن ظايرعلعص كةتكةنلعكعدة

 . تنع ظةؤزةل كأرعدذشذنعث بعلةن ظاخعرة. ظعلمايدذ

بذ، قارعماققا ظعماننعث ظأز ظةينعدةك، هةرقانداق ظعنسان شذنداق قعلعشع كئرةكتةك، شذنداق 
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قعاللعغانالرنعث ظةث يذقعرع صةللعضة يئتعص، دعندعكع ناهايعتع حوث بعر ظعشنع قعلغاندةك 
 . كأرىنعدذ

عن بذيان كةث تارقعلعص، ظذالرغا بذ مذسذلمانالر ظارعسعغا ظذزاقت! خةتةر دةل مانا مذشذ يةردة
دئمعسعمذ قذرظاندا . ظعزحعل تةسعر كأرسعتعص كئلعؤاتقان سوصعزمحة تالالشتذر، ظةؤزةل كأرىشتذر

 كعمكع دوزاختعن يعراق قعلعنغان ؤة جةننةتكة «!: مذنداق ظايةتلةر بارغذ

 ظايةت -15 سىرة مذلك   

دذنيا تئرعكحعلعكع صةقةت ظالدايدعغان  . يةتكةن بولعدذظذ مذرادعغا كعرضىزىلضةن ظعكةن،
ظازغعنا بةهرعمةن بولغاندعن كئيعن  يةنع ظالدايدعغان نةرسة بولذص،( مالدعنال ظعبارةتتذر

   » .تىضةيدذ

! ظالدايدعغان مالدعن يئراق بولذص، ظاخعرةتكة دعلع باغالنغان كعشع مذرادعغا يئتعدذ ظةمةسمذ؟
تعلالردا داستان بولغذدةك ظاجايعب ظعشالرنع ! عث جةؤهعرعنع ظعشقا ظاشذرعدذ ظةمةسمذ؟دعنن

 . مانا بذ سوصعزمنعث مةنتعقعسع! قعلعدذ ظةمةسمذ؟

لعرع ذقسانتةضلةص سىرىشتة قعلساق، بذ مةنتعقعنعث يىزةكع قارعغاندا مةلذم بولمعغان نذرغذن ن
 .  ظاشكارا بولعدذ

ظةمما ظذالرنعث اهللا  صةرعز قعلغان ! راست... علعقعنع ظعزدةيدعغانلعقعسوصعالرنعث اهللا  نعث راز
 !يالغان... يولغا ماثغانلعقع

بعز هازعر سوصعزمنعث هةقعقةتتعن يئراقالشقان تةرةصلعرع، ؤةهدةتذل ؤذجذد، هذلذل ؤة مذشذنعثغا 
ايعخالرغا ماش-هةم يةنة مازايع. ظوخشاش باشقا ظازغذن ظئتعقادلعرع هةققعدة سأزلعمةيمعز

خوراصات ؤة ظةصسانعلةر، بةندة بعلةن اهللا  -حوقذنذش، بذنع حأرعدةص تارقالغان بعدظةت
بعزنعث دعنعمعز اهللا  بعلةن ظعنسان . ظوتتذرعسعغا ؤاستة صةيدا قعلعشالر هةققعدة سأزلعمةيمعز

ؤاستة ظوتتذرعسعدعكع بارلعق ؤاستعالرنع يوق قعلعص، ظعنسان قةلبعنع ظازات قعلعص، ظذنع بع
مئنعث بةندعلعرعم سةندعن مةن توغرذلذق «: شئرعكسعز هالدا اهللا  قا باغالش ظىحىن كةلضةن

يةنع ظذالرنعث ظةهؤالعنع، (، مةن هةقعقةتةن ظذالرغا يئقعنمةن )ظذالرغا ظئيتقعنكع(سورعسا 
لعمةن، مةن دذظا قعلغذحعنعث دذظاسعنع ظعجابةت قع, ، ماثا دذظا قعلسا)سأزلعرعنع بعلعص تذرعمةن
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 -ظذالر توغرا يول تئصعش ظىحىن مئنعث دةؤعتعمنع قوبذل قعلسذن ؤة ماثا ظعمان ظئيت

 ظايةتنعث بعر قعسمع  -185سىرة ظال ظعمران  

    »).يةنع هةمعشة ظعمان بعلةن بولسذن(سذن 

حىنكع . عقادالر هةققعدة سأزلعمةيمعزبعز هازعر سوصعزعمدعكع بذ ظازغذلذقالر توغرعسعدا، شئرعك ظئت
شذثا بعز سوصعزمنعث مذشذ . بعز هازعر دذنيا ؤة ظاخعرةت حىشةنحعسع هةققعدة سأزلةص كئتعؤاتعمعز

 .كحعمعز-ساهةدة صةيدا قعلغان بذزغذنحعلعقلعرع هةققعدعال سأزلعمة

هةدعسلةرضة سوصعالر دذنيانع سأكىص كةلضةن ظايةتلةرضة ؤة دذنياغا لةنةت قعلعص كةلضةن 
 . ظئسعلدع

هاالؤةتنع تةرك -ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع ظعحعدعكع دذنيالعق هوزذر
 . ظئتعص، دذنيالعققا كأثىل بةرمعضةن زاهعدالرغا بةكرةك ظئسعلدع

ظذالر يةنة شذنعثغا حعث ظئسعلدعكع، دذنيالعققا بئرعلعش موظمعننع ضذناهقا ظئلعص بارعدذ، ضذناه 
دذنيانع : ظذالر مذنداق دةيدذ. ظاخعرةتتة ظازابقا دذحار قعلعدذ. هللا  نعث غةزعبعنع ظئلعص كئلعدذا

زعننةتلعرعدعن ؤاز -صةسلةشتىرىص، ظذنع هةقعر بعر نةرسعضة ظايالندذرمعغعحة، دذنيانعث زعبذ
 . بولمايدذمةظسعيةتلةردعن ساقالنغعلع -كةحمعضعحة، ظعمكانقةدةر ظذنعثدعن يئراقالشمعغعحة ضذناه

يذقعرعدا ظئيتعص ظأتكعنعمعزدةك، دذنيانع سأككةن ظايةتلةر كاصعر ؤة مذناصعقالر هةققعدة 
 ...كةلضةن

دذنياغا مذظامعلة قلعشتا كاصعر قعلغان ظعشالرنعث بةزعسعنع قعلعص -توغرا، موظمعن ناؤادا مال
ن ظايةتلةرنعث تةهتعضة سالسا، ضةرحة كاصعر بولذص كةتمعضةن تةقدعردعمذ، ظةمما دذنيانع سأككة

سعلةرضة اهللا  ! ظع مأمعنلةر«: تأؤةندعكع مذنذ ظايةتتة شذنداق مةزمذن بار. داخعل بولذص قالعدذ
 نعث يولعدا جعهاد قعلعشقا حعقعثالر دئيعلسة،  

 ظايةت -186 سىرة بةقةرة   

بعلةن ) بةخت(ع ظاخعرةتتعكع نئمعشقا يذرتذثالردعن ظايرعلغعثالر كةلمةيدذ؟ دذنيا هاياتعن
تئضعشعشكة رازع بولدذثالرمذ؟ دذنيا هاياتعدعن بةهرعمةن بولذش ظاخعرةتنعث نئمةتلعرع بعلةن 
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ظةضةر سعلةر جعهادقا حعقمعساثالر اهللا سعلةرضة قاتتعق ظازاب . سئلعشتذرغاندا، ظةرزعمةس نةرسعدذر
باشقا قةؤمعنع كةلتىرعدذ، سعلةر اهللا  غا ظورنذثالرغا سعلةردعن ) سعلةرنع هاالك قعلعص. (قعلعدذ

     ».قعلحة زعيان يةتكىزةلمةيسعلةر، اهللا  هةر نةرسعضة قادعردذر

ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ تأؤةندعكع ظعككع ظايةتنعث كاصعرالر هةققعدة نازعل بولغانلعقعنع 
: ص قعلعشعدعن داؤاملعق قورقاتتعبعلسعمذ، ظأزعنعث شذ ظعككع ظايةتنعث تةهتعضة داخعل بولذ

   » .سعلةر لةززةتلعرعثالرنع هاياتعي دذنيادا بةهرعمةن بولذص تىضةتتعثالر«

    ».سوراق قعلعنعسعلةر-نئمةتلةردعن سذظال) دذنيادا سعلةرضة بئرعلضةن(ظاندعن «

 ... بذ توغرا

عدعغان دةرعجعدعكع    دذنياغا بئرعلعش مةيلع مذظمعندعن ظاخعرةتتعن غاصعل بولذشقا ظئلعص بار
سادعر بولسذن ياكع كاصعردعن سادعر بولسذن، بذ ظعككع خعل بئرعلعشنعث جازاسع صةرقلعق 

 . بولسذن، بةرعبعر  ظذنع اهللا قوبذل قعلمايدذ

ةنضةن بعرعضة قارشع ظعككع الضعر، بعرعضة يىزل-لئكعن دذنيا بعلةن ظاخعرةت بعر. بذ بعر ظعش
كعشع يةنة بعرعدعن ظايرعلعشع زأرىر، شذنعث ظىحىن ظعككعسعنعث بعرعنع تالالشقا، يةنة بعرعنع 

. بذنعثغا اهللا  نعث دعنعدعن ظاساس يوق. تاشلعؤعتعشكة توغرا كئلعدذ، دةص قاراش ظايرعم بعر ظعش
 :  ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا  نعث مذنذ سأزعضة قذالق سااليلع

 ثا بةرضةن بايلعق بعلةن ظاخعرةت يذرتعنعاهللا  سا«
 ظايةت-8سىرة تةكاسذر  ظايةتنعث بعر قعسمع-20 سىرة ظةهقاف  ظايةتلةر -39-38 سىرة تةؤبة   

 اهللا ( تعلعضعن، دذنيادعكع نئسعؤةثنعمذ ظذنتذمعغعن، اهللا  ساثا ياخشعلعق قعلغاندةك، سةن 
ياخشعلعق قعلغعن، يةر يىزعدة بذزغذنحعلعقنع تعلعمعضعن، اهللا  هةقعقةتةن ) نعث بةندعلعرعضعمذ

    » .بذزغذنحعلعق قعلغذحعالرنع دوست تذتمايدذ 

اهللا نعث . اهللا  سعلةرضة زئمعننع مئثعشقا ظاسان قعلدع، زئمعننعث ظةتراصعدا مئثعثالر«
    » .، سعلةر تعرعلضةندعن كئيعن اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةررعزقعدعن يةثالر) بةرضةن(

زعننةتلةرنع، شئرعن، صاك رعزعقالرنع كعم -اهللا  بةندعلعرع ظىحىن ياراتقان زعبذ«ظئيتقعنكع، «
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فارالر ضةرحة ظذالرغا كذف(ظذالر بذ دذنيادا مأمعنلةر ظىحىن يارعتعلغان «ظئيتقعنكع، » هارام قعلدع؟
اهللا  نعث بعر ؤة شئرعكع يوق . (»ظاخعرةتتة بولسا مأمعنلةرضعال خاستذر, )شئرعك بولسعمذ

    ».بعلعدعغان قةؤم ظىحىن ظايةتلةرنع مذشذنداق تةصسعلعي بايان قعلعمعز) ظعكةنلعكعنع

كع، مةن اهللا تعن ظاضاه بولذثالر«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنذ سأزعضة قاراص باقايلع
لئكعن روزا . ظاراثالردعكع ظةث بةك قورقعدعغان، اهللا  قا ظةث بةك ظعبادةت قعلعدعغان كعشعمةن

كعمكع . تذتعمةن، ظئغعز ظاحعمةن، قعيام قعلعمةن ؤة ظذخاليمةن، ظايالالرنع نعكاهعمغا ظالعمةن
 )هةدعس(» .مئنعث سىننعتعمدعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذ ماثا ظةضةشكةنلةردعن ظةمةس

زعننةتلةرنع، شئرعن، صاك رعزعقالرنع كعم هارام -اهللا  بةندعلعرع ظىحىن ياراتقان زعبذ«
زعننةتنع زعكرع -بذ ظايةتتة زعبذ. بذ ظايةت هةققعدة ظاالهعدة توختعلعشقا توغرا كئلعدذ» قعلدع؟

. تذق نةرسعدذربعزةش زأرىرعيةتتعن ظار. زعننةت دئضةن بعزةشتذر. قعلعش ظأزضة خاس مةنعضة ظعضة
يةنع اهللا  نعث بةندعلةرضة مذباه قعلغعنع صةقةت جاننع ساقاليدعغان زأرىرعيةتال بولذص 

 -قالماستعن بة

 ظايةت-32سىرة ظةظراف  ظايةت-15 سىرة مذلك   ظايةت -77سىرة قةسةس  

قذرظان كةرعمدة بعزةشنعث . عضة يةتكةن نةرسعدذرلكع زأرىرعيةتتعن ظئشعص بعزةش دةرعجعس
ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقان،سعلةرضة «: مذباهلعقعغا دااللةت قعلعدعغان نذرغذن ظعشارةتلةر بار

بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص بةرضةن،ظذنعث بعلةن ضىزةل باغالرنع يئتعشتىرىص بةرضةن كعم؟ ظذ 
علةرنعث قولذثالردعن كةلمةيدذ، اهللا دعن باشقا ظعاله بارمذ؟ باغالرنعث دةرةخلعرعنع ظأستىرىش س

     ».بذرذلذص كةتكةن قةؤمدذر) هةقعقةتتعن(باشقا ظعاله يوقتذر، ظذالر 

 شذنعث بعلةن بارلعق ظأسىملىكلةرنع ظىندىردع، اهللا بذلذتتعن يامغذر سىيعنع حىشىردع،«
 )بذغداي ؤة ظارصا باشاقلعرعغا ظوخشاش( عقاردع،ظأسىملىكلةردعن يئشعل ياصراقالرنع ح

خورما دةرعخعنعث حعحةكلعرعدعن يةرضة  بعرعضة معنضعشعص كةتكةن دانالرنع يئتعشتىردع،-بعر
ظىزىملىك  )يامغذر سىيع بعلةن( يئقعن ساثضعالص تذرعدعغان خورما ساصاقلعرعنع يئتعشتىردع،

 بعرعضة -تةمدة بعر هةجعمدة، علدة،شةك )يامغذر سىيع بعلةن( باغالرنع يئتعشتىردع،
ظذالرنعث هةر ( ظانار دةرةخلعرعنع يئتعشتىردع، ظوخشايدعغان ؤة ظوخشعمايدعغان زةيتذن،
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ظذالردا اهللا  نعث بارلعقعغا  يئثع تذتقان مئؤعسعضة ؤة صعشقان مئؤعسعضة قاراثالر، )بعرعنعث
    ».ظوحذق دةلعللةر بار) ناهللا  نعث قذدرعتعنع كأرسعتعدعغا( ظعشعنعدعغان قةؤم ظىحىن

نعث يذثع ؤة (اهللا حارؤا مالالرنع سعلةرنعث مةنصةظةتلعنعشعثالر ظىحىن ياراتتع، ظذالر  «
دعن صايدعلعنعسعلةر ) نعث نةسلع، سىتع، سأثعكع ؤة قعغع(بعلةن ظعسسعنعسعلةر، ظذالر ) تئرعسع
 كةحتة ظوتالقتعن قايتذرذص كةلضةن ؤة ظةتعضةندة  ظذالرنع.نع يةيسعلةر )نعث ضأشلعرع(ؤة ظذالر 

خذشاللعق (ظوتالققا ظئلعص حعققان ؤاقتعثالردا، حارؤا مالالر سعلةرضة زعننةت بولذص 
    »).بئغعشاليدذ

 ظايةتلةر-6-5نةهل  سىرة   ظايةت-99سىرة ظةنظام    ظايةت -60 سىرة نةهل   

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يذقعرعقع هةدعسع شذنع مذظةييةنلةشتىرعدذكع، بذ دذنيانعث 
بذ . هاالؤةتلعرعدعن حورتال قول ظىزىش اهللا  رازع بولعدعغان ظعبادةت قاتارعغا كعرمةيدذ-هوزذر

. توغرا شةكلع ظةمةسقول ظىزىش ظعبادةتتعكع راستحعللعق ؤة اهللا  تعن قورقذشنع ظعصادعلةشنعث 
حىنكع جاهاندعكع هةممة مةخلذقتعن بةكرةك ظعبادةت قعلغذحع، اهللا  تعن بةكرةك قورققذحع 

بةلكع بذنداق قعلغان .  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنداق قعلمايتتع، ظذنعثغا بذيرعمايتتع-زات
الص، ظذنع يولدعن كعشعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعدعن يىز ظأرعضىحع دةص هئساب

كعمكع مئنعث سىننعتعمدعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذ ماثا «: حعقعص كةتمةسلعككة ظاضاهالندذرعدذ
 » .ظةضةشكةنلةردعن ظةمةس

سوصعالر ظأز يولعغا هأججةت قعلغان زاهعدالرنعث تذتذص ماثغان يولع سوصعالرنعث يولعغا 
 . ظوخشعمايدذ

: مةسعلةن. عق بةزع جةهةتلةردة ظوخشاص قالعدذيىزةكع قارعغاندا، زاهعدلعق بعلةن سوصعل
مذباه . هاالؤةتكة بئرعلمةيدذ، هةممة كىحعنع تىرلىك ظعبادةتلةرضة قارعتعدذ-هةرظعككعلعسع هوزذر

بذ شذنداق، لئكعن ظذ ظعككعسع ... هاالؤةتلةردعن مةنصةظةتلعنعشكة صذرسةت قالدذرمايدذ-هوزذر
ظارا زعت ظعككع نةرسة بولذشقعحة - بذ ظايرعلعش ظأزبعرعدعن ظايرعلعدذ،-شذنعثدعن كئيعن بعر

يةنع ظعبادةت حىشةنحسعدة . ظذ ظعككععسع ظعبادةتنعث تىرع جةهةتتة صةرق ظئتعدذ. بئرعص يئتعدذ
شذ جةهةتتعن ظذ ظعككعسعنعث هاياتلعق يولع ؤة مةسلةكلعرعمذ . بعرعضة ظوخشعمايدذ-بعر
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 . ظوخشعمايدذ

بذنعث ظىحىن كأثىلنعث ! سئلعش كئرةك» سعصعل«االيدعغان شةهؤانعي نةصسعنعث ظالدعنع توس
! بذنعث ظىحىن هةممعدعن ظاؤؤال كىحلىك ظعرادة بولذشع كئرةك! كةينعضة كعرمةسلعك كئرةك

كأثىلنعث كةينعضة كعرمةي شةهؤانعي نةصسعنعث ظالدعنع توسقاندا، روهعيةتتة ناهايعتع زور 
. ي دةرعجعلةرضة يىزلعنعدذ، يذقعرعغا قاراص ظأرلةيدذبذ كىح ظالع. يىكسةك بعر كىح هاسعل بولعدذ

بذ خذددع ظئقعؤاتقان ظئقعننعث ظالدعنع توسسا، سذ قئيعص ظةسلعدعكع ظئقعن سعزعقعدعن يذقعرع 
 ... ظأرلعضةنضة ظوخشاشال بعر ظعش

بعلةن، سوصعلعقتعن صةيدا » روهعي حعنقعش«مذشذ يةرضة يةتكعحة زاهعدلعقتعن صةيدا بولغان 
زاهعدنعث روهعدعمذ، سوصعنعث ... بعرعضة ظوخشاص كئتعدذ-بعر» روهعي حعنعقعش«ن بولغا

بذ ظالعي دةرعجعدعكع كىح شةهؤانعي نةصسعنعث . روهعدعمذ ناهايعتع زور روهعي كىح توصلعنعدذ
بذ ظعككع خعل روه ... كةينعضة كعرضةنلةر هةرضعزمذ يئتةلمةيدعغان ظالعي ظذصذقالرغا يئتةلةيدذ

 ... بعرعضة ظوخشعمايدذ-ان ظذصذق بعريئتعص بارغ

ساهابعلةر ظعحعدعكع زاهعالر ؤة زاهعدالرنعث خوجعسع بولغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
هاالؤةتلعرعضة بئرعلمةسلعك ظذالرنع يىكسةلدىرضةن -زاهعدلعق، يةنع بذ دذنيانعث هوزذر

 ... ظذصذقالرنع بعزضة بعلدىرضةن ظعدع

 اهللا  نعث دعنعنع ظىستىنلىككة ظعرعشتىرىش ظىحىن جعهاد قعلعش، اهللا  يولعدا جعهاد قعلعش،
دةص جعهاد قعلعش، زئمعندا ظعالهعي ظادالةتنع بةرصا » دعن صىتىنلةي اهللا  ظىحىن بولسذن«

قعلعش ظىحىن جعهاد قعلعش، كعشعلةر خعيال قعلغان ظعدئظال جةمظعيةتنع ظةمةلعيةتتة بةرصا قعلعش 
نلذقنع ظأزضةرتعص ظذنعث ظورنعغا توغرعلعقنع صةيدا قعلعدعغان زور ظىحىن جعهاد قعلعش، ظازغذ

ظعنسانالر ظعحعدعن ظوتتذرعغا «ظعجابعي كىح، ياخعشغا بذيرذص، ياماندعن توسذش ظارقعلعق 
سعلةر ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىحىن «: بولذش ساالهعيعتعنع هازعرالش» حعقعرعلغان ياخشع ظذممةت
شعلعققا بذيرذص يامانلعقتعن توسعدعغان، اهللا  غا ظعمان ظئيتعدعغان ظةث ظوتتذرعغا حعقعرعلغان، ياخ

    ».ياخشع ظىممةتسعلةر

بذ ظئنئرضعية . مانا بذالر زاهعدلعقتعن صةيدا بولغان جذغالنما ظئنئرضعية يئتعص بارغان ظذصذقالردذر
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. لدع، ظذنعثدعن زئمعنغا نذر تارالدععدعغان ضعضانت بعر بعنا سا-رئظالعي دذنيادا كأزنع قاماشتذر
بذ نذر يئرعم ظةسعر ظعحعدة . ظعنسانعي زذلذماتالرنعث اهللا  يورذشنع تةقدعر قعلغانلعرع يورعدع

ظذنعث . غةربع ظوكياندعن باشالص، شةرقع هعندعستاننعث ظىزعدعكع جايالرغعحة يورذقلذق تارقاتتع
 .ع توختعتعص قااللمعدعظالدعنع توساقالر توسعيالمعدع، زذلذماتالر ظذن

هاالؤةتنع هارام قعلمايتتع، ظةمما -صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم باشلعق زاهعدالر دذنيالعق هوزذر
هاالؤةت ظذالرنع ظذلذغؤار نعشانالرنع ظعشقا -دذنيالعق هوزذر. ظذنعثدعن ظأزعنع ظالعي تذتااليتتع

 . شعال قعاللمايتتعظاشذرذش ظىحىن ظالعي ظذصذقالرغا ظأرلةص جعهاد قعلعشتعن كا

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كأيىملىك ظايالع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها صةيغةمبةر 
ظةلةيهسساالمنعث داق يةردة بعر قات صاالز ظىستعدة ظذخلعغانلعقعنع كأرىص ظعحع ظاغرعص، 

ظعككع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذبارةك تةنلعرع يذمشاقراق ياتسذن دةص،     صاالزنع 
ظذنع صاالزنع ظةسلعدعكعدةك . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنع ياقتذرمايدذ. قاتالص سئلعص بئرعدذ

هاالؤةتتعن ظىزىلضةن ظالعي -اهللا  ظىحىن دذنيالعق هوزذر. بعر قات قعلعص سئلعشقا بذيرذيدذ
ح توصالش دةرعجعنع داؤامالشتذرذش ؤة نعسصعي يذمشاقلعق اهللا  نعث يولعدا جعهاد قعلعشقا كى

: شذنداقتعمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ. كاشعال قعلماسلعق ظىحىن شذنداق قعلعدذ
كعمكع . روزا تذتعمةن، ظئغعز ظاحعمةن، قعيام قعلعمةن ؤة ظذخاليمةن، ظايالالرنع نعكاهعمغا ظالعمةن«

 ».مئنعث سىننعتعمدعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذ ماثا ظةضةشكةنلةردعن ظةمةس

 .ظايةتنعث بعر قعسمع-110 سىرة ظال ظعمران  

هاالؤعتعدعن يىكسةلدىرعدعغان زور روهع كىحكة ظعرعشكةندعن كئيعن، -سوصعالر دذنيانعث هوزذر
 بذ كىحنع نئمعضة سةرص قلعدع؟ 

.  كأثىلدعكع شةيتان بعلةن جعهاد قعلعشقا ظعشلةتتع–ظذالر بذكىحنع باشقا بعر خعل جعهادقا 
هةتتا . كعتابذهللا دا كةلضةن جعهاد ظايةتلعرعنعث هةممعسعنع شذنداق جعهاد دةص تةظؤعل قعلدع

كاصعر ؤة مذناصعقالرغا قارشع قوراللعق ظذرذش قعلعش ؤة ظذالرغا قاتتعق تئضعش هةققعدعكع ظوحذق 
 . مةزمذنلذق ظايةتلةرنعمذ شذنداق تةظؤعل قعلدع

ظالعي ظعدئظالالرنع ظةمةلعي ... اد قعلعشقا بذيرذغانشىبهعسعزكع، اهللا  شةيتانغا قارشع جعه
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دذنيادا ظعشقا ظاشذرغان تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر شةيتانغا قارشع جعهاد قعلعص، بذ جةهةتتة 
لئكعن ظذالر شةيتاننعث روهعيةتنع كونترول . تارعختعكع ظةث حوث غةلعبعنع قولغا كةلتىردع

هةممعدعن خةؤةردار اهللا  . خعرالشتع دةص قارعمعدعقعلعشعنع يوقاتقاندعن كئيعن، جعهاد ظا
يةنع (كع، مأمعنلةرنعث ؤة صةرؤةردعضارعغا تةؤةككىل قعلغذحعالر -شىبهعسعز«: مذنداق دةيدذ
يةنع صةرؤةردعضارعغا حعن (نعث ظىستعدعن شةيتان هأكىمرانلعق قعاللمايدذ ) يألةنضىحعلةر

شةيتان صةقةت ظأزعنع دوست ). عر قعاللمايدذيألةنضةن مأمعنلةرضة شةيتاننعث ؤةسؤةسعسع تةس
بعلةن مذشرعك بولذص كةتكةنلةر ظىستعدعنال ) ظعغؤا قعلعشع(تذتعدعغانالر ؤة ظأزعنعث 

     » .هأكىمرانلعق قعلعدذ

اهللا  ظعمانعغا ضذؤاهلعق بةرضةن . بذ ظايةتنعث مةزمذنع هةممة مذظمعنالرغا سادعق كئلعدذ
صةيغةمبةر صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن ظذنعثغا نازعل «: تئخعمذ بةك سادعق كئلعدذساهابعلةرضة 

   » .قعلعنغان كعتابقا ظعمان كةلتىردع، مأمعنلةرمذ ظعمان كةلتىردع

 ظةنة شذالرنعث دعللعرعدا اهللا  ظعماننع مةهكةم قعلدع ؤة ظأز « 

 ظايةتنعث بعر قعسمع  -285 سىرة بةقةرة   ظايةتلةر-100-99سىرة نةهل   

دةرضاهعدعن بولغان روه بعلةن ظذالرنع كىحةيتتع، اهللا  ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص 
تذرعدعغان جةننةتلةرضة كعرضىزعدذ، ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، اهللا  ظذالردعن رازع بولعدذ، 

 بولعدذ، ظةنة شذالر اهللا نعث قوشذنعدذر، بعلعثالركع، اهللا نعث قوشذنع اهللا دعن ظذالرمذ مةمنذن
    ».مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر

ساهابعلةر شةيتان بعلةنكع جةثدة شةيتاننع يئثعشنع جعهاد قعلعشنعث، ياخشعغا بذيرذص، 
ك قورغانلعرعنع يةر بعلةن ياماندعن توسذشنعث، زئمعندا ظعالهعي ظادالةت بةرصا قعلعشنعث، شئرع

يةكسان قعلعص، ظعمان قورغانلعرعنع بةرصا قعلعشنعث، تاغذتالرنع يوقعتعص، ظعالهعي هاكعمعيةت 
باشلعنعش ... اهللا  نعث دىشمةنلعرعنع قورقذتعدعغان كىح صةيدا قععلشنعث... بةرصا قعلعشنعث
 . نذقتعسع قعالتتع

عن ظعش باشلعمعغان بولسا ياكع شةيتان ظىستعدعن ظذالر كأثىلدعكع شةيتان بعلةن جعهاد قعلعشت
لئكعن . تةلتأكىس غةلعبة قعلمعغان بولسا ظعدع، بذ ظعشالرنعث هئح قايسعسعنع قعاللمعغان بوالتتع
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ظاخعرعقع غاية مذشذ، هةممة ظعش : ظذالر شةيتان بعلةن جةث قعلغان يةردعال توختاص قئلعص
 . ظاخعرعالشتع دئمعدع

 . دة دعققةت قعلعشقا تئضعشعلعك يةنة بعر ظعش بارشةيتان بعلةنكع جةث

سوصعالرنعث  شةيتان بعلةن جةث قعلعش ظذسذلع نةصسع خاهعشعنع ظألتىرىص، شةيتانغا ظورذن 
خاهعشنعث -خاهعشعنع ظذؤا قعلعص، نةصسع-شةيتان ظعنساننعث نةصسع. قالدذرماسلعقتعن ظعبارةت

. خاهعشنع باسقعلع بولمايدذ-ةن نةصسعشذنعث بعل. ظوتلعرعنع صىؤلةص يعلعنجعتعؤعتعدذ
خاهعش ظألسة شةيتان تذرغعلع جاي تاصالماي، ظأز ظىستعضة ظالغان رولعنع جارع -نةصسع

           -مةن ظةلؤةتتةسئنعث بةندعلعرعثدعن مذ«:شةيتان ظئيتتع: قعلدذرذشقا ظامالسعز قالعدذ

 ظايةت-22 سىرة مذجادعلة  

شذنداقال حوقذم ظذالرنع ظازدذرعمةن، ظذالرنع خام خعيال . عكعلةرنع ظعضةللةيمةنظةييةن ساند
    »...قعلدذرعمةن

) يةنع ظادةم بالعلعرعدعن(، ظذالردعن )ساثا مأهلةت بةردعم(بارغعن «: ظئيتتع) ظعبلعسقا(اهللا  
ظذالرنعث .  تولذق جازادذربئرعلضةن) جةهةننةم ساثا ؤة ظذالرغا(كعمكع ساثا ظةضعشعدعكةن، 

) يةنع ضذناهقا حاقعرعشعث بعلةن(ظعحعدعن قوزغعتااليدعغانلعكع ظادعمعثنع ظاؤازعث بعلةن 
قوزغاتقعن، ظاتلعق ؤة صعيادة قوشذنعث بعلةن ظذالرغا هذجذم قعلغعن، ظذالرنعث ماللعرعغا ؤة بالعلعرعغا 

ةيتاننعث ظذالرغا بةرضةن ؤةدعسع صةقةت  ش-ؤةدعلةرنع بةرضعن ) يالغان(شئرعك بولغعن، ظذالرغا 
    ».ظالدامحعلعقتذر

قعلعؤئرعدذ، بذ يولدا نذرغذن » جعهاد«سوصعالر شةيتانغا كأثىلدعن ظورذن بةرمةسلعك ظىحىن 
 .رعيازةتلةرنع حئكعدذ، ظاخعرع نةصسع خاهعشعنع ظألتىرىشكة مذؤةصصةق بولعدذ

. خاهعشعنع ظألتىرىش ظذسذلعنع قولالنمايدذ-ةث قعلعشتا نةصسعظةمما زاهعدالر شةيتان بعلةن ج
خاهعشنع تعرعك -بذ ظذسذل نةصسع. بةلكع ظعالهعي يولدعن قوبذلالص ظالغان ظذسذلنع ظعشلعتعدذ

. ساقالص قعلعش، ظةمما ظذنع شةيتان ظازدذرالمايدعغان قورغان ظعحعضة ظئلعشتعن ظعبارةت
ث تةقةززاسع بويعحة ظاباد قعلعشقا، اهللا  يولعدا جعهاد خاهعش زئمعننع ظعالهعي يولنع-نةصسع

خاهعش تىرتكعلعرعنع بعكارغا -اهللا  ظعنسان روهعيعتعدعكع نةصسعع. قعلعشقا تىرتكة بولعدذ
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 . ياراتمعغان، بةلكع مةقسةت بعلةن ياراتقان

: كلعص قعلغاناهللا  ظعنساننع يةريىزعدة خةلعصة بولذشقا ياراتقان ظذنع زئمعننع ظاباد قعلعشقا تة
) يةنع ظورذنباسار(مةن يةر يىزعدة خةلعصة «: ظأزؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلةرضة«

    ».دئدع»يارعتعمةن

 ظايةتنعث بعر قعسمع-30ىرة بةقةرة  س ظا يةتلةر-64-63 سىرة بةنعي ظعسراظعل  ظايةتلةرنعث بعر قعسمع-119-118 سىرة نعسا  

   » .اهللا  سعلةرنع تذصراقتععن ياراتتع، سعلةردعن زئمعننع ظاباد قعلعشنع تةلةص قعلدع«

 ظ. اهللا  ظعنساننع مةلذم مةقسةت بعلةن تذصراقتعن يارعتعص، ظذنعثغا جان كعرضىزدع
ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلةرضة «: عصةرعشتعلةرنع ياراتقاندةك، ساص نذردعن ياراتمعدذن ع 
يةنع ظذنع ( ظذنع مةن راؤذرذس ياراتقان .مةن هةقعقةتةن اليدعن بعر ظادةم يارعتعمةن«: ظئيتتع

ؤة ) يارعتعص سىرةتكة كعرضىزىص، ظةزالعرعنع تولذق، مذكةممةل ظعنسان هالعتعضة كةلتىرضةن
   »دة قعلعثالرظذنعثغا جان كعرضىزضةن ؤاقتعمدا ظذنعثغا سةج

ظعنسان الي تذصراقتعن يارعتعلغان بولغاحقا، ظذنعث روهعيعتعضة كأثىل تارتعدعغان نةرسعلةرنعث 
كأمىشتعن توصالنغان كأص -ظالتذن ظوغذلالر، ظايالالر،«: مذهةببعتع حعرايلعق كأرسعتعلدع

ىل تارتعدعغان نةرسعلةرنعث مذهةببعتع حارؤعالر ؤة ظئكعنلةردعن ظعبارةت كأث ظارغعماقالر، مالالر،
باقاسع ( دذنيا تعرعكحعلعكعدة مةنصةظةتلعنعدعغان ظذالر .ظعنسانالرغا حعرايلعق كأرسعتعلدع

 )يةنع جةننةت( اهللا  نعث دةرضاهعدا بولسا قايتعدعغان ضىزةل جاي شةيظعلةردذر؛ )يوق
    ».كجةننةتكة قعزعقعش كئرة شذنعث ظىحىن باشقعغا ظةمةس،( باردذر

ظذنعث . لئكعن ظعنسان ؤذجذدعدا ظالعي روه بولغاحقا، ظذ نوقذل هالدعكع قارا اليال ظةمةس
ظذنعثدا . هاالؤةتال ظةمةس-هاالؤعتع هايؤانالرنعثكعضة ظوخشاش صةقةت جعسمانعي هوزذر-هوزذر

ةت قاراشالرنع، بذ روه ظعنسان ؤذجذدعغا قعمم. قارا الينع يورذتعدعغان سىزىك روه بار
صعرعنسعصالرنع، نعشانعالرنع، اهللا  نعث هأرمعتعضة سازاؤةر بولغان ظعنسانغا اليعق ظالعي ظذصذقالرغا 

 شىبهعسعزكع، بعز ظادةم بالعلعرعنع هأرمةتلعك قعلدذق، -شةك «: يئتعش ظستعكعنع تارقعتعدذ
 ظايةت-14سىرة ظال ظعمران  ظايةت -72-71 سىرة ساد     ظايةتنعث بعر قعسمع-61سىرة هذد  

حعقاردذق، ظذالرنع شئرعن ) كئمعلةرضة(معندىردذق، دئثعزدا ) ظذالغالرغا(ظذالرنع قذرذقلذقتا  
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 ».يئمةكلعكلةر بعلةن رعزعقالندذردذق، ظذالرنع مةخلذقاتلعرعمعزنعث نذرغذنعدعن ظىستىن قعلدذق
   

بذ ظعستةكلةر ظعنساننع . خاهعش ظعستةكلعرعنعث بولذشع زأرىر ظعدع-ظنسان ؤذجذدعدا نةصسع
بذظعشالر زئمعندا . ظةمضةك قعلعشقا، مةهسذالت ظعشلةصحعقعرعشقا، قذرذلذش قعلعشقا ظىندةيتتع

 خاهعشنعث ظعستةكلعرع بولغاندعال ظاندعن هةر-نةصسع. خةلعصة بولذشنعث زأرىر شةرتلعرع ظعدع
بذ . خعل توساقالر ظعنساننعث خةلعصعلعك رولعنع جارع قعلدذرذشعغا توسقذنلذق قعاللمايتتع

 . هةممعدعن خةؤةردار، ياراتقذحع اهللا  قا ظايان ظعدع

خاهعشنع تعزضعنلعمعضةندة ظذ ظأزعنعث فذنكعسعيعلعك -اهللا  قا يةنة شذ ظايان ظعدعكع، نةصسع
 . بةلكع ظعنساننع نابذت قعلعؤعتةتتعرولعنع جارع قعلدذرالمايال قالماستعن 

خاهعشنع كونترول قعالتتع، ظألتىرىص -خاهعشنع تةثصذثالشتذرذص، نةصسع-ظعالهعي يول نةصسع
 . قويمايتتع، هةم ظذنع ظأز مةيلعضعمذ قويذؤةتمةيتتع

ظعنسانالرنعث قايسعلعرعنث «: خاهعش ظعنسانعي هاياتنعث سعناق نذقتعسعدذر-توغرا، نةصسع
ةث ياخشع ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن، بعز هةقعقةتةن يةر يىزعدعكع شةيظعلةرنعث ظةمةلع ظ

    ».هةممعسعنع يةر يىزعنعث زعننعتع قعلدذق

خاهعشعغا ظةضعشعص، ظازعدعغانلعقعنع بايقعدع، شذنعث بعلةن -سوصعالر ظعنساننعث نةصسع
لئكعن ظذالر .  ظأتةلةيدذ، دةص قارعدعخاهعشنع تىضعتةلعسة، ظألتىرةلعسة، سعناقتعن-نةصسع
خاهعشنع تئرعك ساقالص قعلعشنعث -خاهعشنعث يارعتعلعشعدعكع هئكمةتنع، نةصسع-نةصسع

  -زأرىرلعكعنع، ظةمما ظذنع ظعمكانقةدةر كونترول قعلعش الز

 ظايةت-7 سىرة كةهف  ظايةت  -70 سىرة ظعسرا   

  نازعل قعلغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بايان قعلغان ظعالهعي يولنعث شذنعثغا عملعقعنع، اهللا
روزا تذتعمةن، ظئغعز ظاحعمةن، قعيام قعلعمةن ؤة ظذخاليمةن، «: بذيرذيدعغانلعقعنع بعلةلمةي قالدع
كعمكع مئنعث سىننعتعمدعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذ ماثا . ظايالالرنع نعكاهعمغا ظالعمةن

 ».ةردعن ظةمةسظةضةشكةنل

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 221 

 ظذالر بذ هئكعمةتنع بعلةلمعضةنلعرعدة نةتعجة قانداق بولدع؟ 

ناؤادا ظعنسان . ظنسان هةرضعزمذ سوصعالر ظارزذ قعلغاندةك ساص نذرغا ظايلعنالمايدذ
ؤاسعل (لذش دةرعجسعضة يئتةلعضةن -خاهعشنع ظألتىرىش ظارقعلعق سىزىك نذر بو-نةصسع

 تةلةص قعلعنغان ظعبادةتنع بعجا كةلتىرةلةمدذ؟ تةقدعردة، ظذنعثدعن ) بواللعغان

خاهعشتعن -هةقعقع سوصع روهعي رعيازةت ظارقعلعق جعسمانعي ظئغعرلعقتعن قذتذلذص، نةصسع
خاهعشقا بئرعلضةن ظادةملةر بارالمايدعغان -ظةركعنلعشعص، ظالعي ظذصذقالردا صةرؤاز قعالاليدذ، نةصسع

» ؤاسعل بولدذم«لئكعن سوصعالر . كعم ظعنكار قعلمايدذبذنع هئح. سعرلعق دذنياالرنع كئزةلةيدذ
ظذالرنعث قارعشعحة، ظةمةل دئضةن . دئضةن شئرعن خعيال بعلةن ظةمةل قعلمايدعغان بولذؤالعدذ

اهللا  قا يئتعص بولغانالرنعث . ؤاستعسع) ؤاسعل بولذش(ظادةتتعكع ظعنساننعث اهللا  قا يئتعش 
 . ل قعلمعسعمذ بولعدذشذثا ظذالر ظةمة. ؤاستعضة هاجعتع يوق

ظذ ظامعلالر ظذنع . ظةنة شذنداق قعلعص، سوصعالرنعث روهعدا بعرقانحة خعل ظامعلالر توصلعشعدذ
ؤةهالةنكع هةقعقع زاهعد زئمعندا اهللا  . جعهاد قعلعشتعن قايتذرذؤعتعدذ... بذ دذنيالعققا ظعشلةشتعن

لىككة ظعرعشتىرىش ظىحىن، ناهةقنع نعث يولعنع بةرصا قعلعش ظىحىن، اهللا  نعث  دعنعنع ظىستىن
صاحاقالص، هةقنع ظىستىنلىككة ظعرعشتىرىش ظىحىن جعهاد قعلعدذ، قذرذلذش قعلعدذ، ظعقتعساد 

 .  توصالص، ظأزعنع قذدرةت تاصقذزعدذ

ظذالر دذنيانع ظاخعرةتتعن . سوصعالردعكع بعرعنجع صاسسعص ظامعل ظذالرنعث دذنيا قارعشعدذر
ةن بعر زئندان، روهنع ظةركعنلةشتىرىش ظارقعلعق بذ زئنداندعن قذتذلذص، دذنيا دئض«ظايرعؤعتعص 

دذنيانع زعندان دئضةن كعشع ظأزعنع . دةص قارايدذ» !ظعالهعي نذرغا، ظاخعرةتكة يئتعش كئرةك
ظذ صىتىن ؤذجذدع بعلةن !!! قعينعغان مذشذ زعنداننع ظاباد قعلعشقا هةرعكةت قعالرمذ؟ ياق

ا يوقالسعمذ، ؤةيران بولسعمذ، ظذنعثغا بةرعبعر، ظذ، دذنيادعن قذتذلذشنعال دذني. دذنيادعن بئزعدذ
 . ظوياليدذ، دذنيانع تىزةشكة هةرعكةت قعلمايدذ

كلعرعنع ظألتىرىش، -خاهعش ظعستة-سوصعالردعكع ظعككعنجع صاسسعص ظامعل نةصسع
 . قعزعقماسلعق

قذؤؤةتكة -تكة قعزعقعدذ، كىح-كعحةككة، تذرالغذغا، جعنسعية-ظعحمةككة، كئيعم-ظعنسان يئمةك
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مىلىككة قعزعقعدذ، ظعلعمغا قعزعقعدذ، غالعب بولذشقا قعزعقعدذ، مةرتعؤعلعك بولذشقا -قعزعقعدذ، مال
دة، ظأز -قعزعقعدذ. قعزعقعدذ، ظذتذص حعقعشقا قعزعقعدذ، ماددعي ؤة مةنعؤعي قذرذلذشالرغا قعزعقعدذ

بةزعلةرنعث قعزعقعشع يىكسةك قعزعقعش، . علعدذقعزعقعشلعرعنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن هةرعكةت ق
بةزعلةرنعث نورمال قعزعقعش، يةنة بةزعلعرعنعث يوللذق  قعزعقعش، . بةزعلةرنعث حىشكىن قعزعقعش
 ...بةزعلعرعنعث يولسعز قعزعقعش

روهعي رعيازةت ظارقعلعق روهنع صاكالشتذرعمةن، دةص قعزعقعش ظألتىرىص تاشالنسا، ظعنساننع نئمة 
تكة كةلتىرعدذ؟ نئمة سةظيع قعلغذزعدذ؟ ظذ، جاننع ساقلعغذدةك ظوزذقتعن باشقا هئحنةرسعضة هةرعكة

 ! ظعنتعلمةيدعغان تذرسا

باشقعحة قعلعص . »تعش-روهنع ظاقار«سوصعالردعكع ظىحعنجع صاسسعص ظامعل ظاتالمعش 
ان هةقعقع مةؤجذتلذق صةيدا قعلعدعغ. دةص مةستخذش يىرىش» ؤاسعل بولدذم«ظئيتقاندا 

بذ ظىح خعل نام بعلةن ظاتعلعؤاتقعنع بعر خعل سئزعم بولذص، بذ . صانعيلعقنعث لةززعتعنع سىرىش
سئزعم روهعيةتنع قاناظةت قعلعشقا، بارغا كذصايعلعنعشكة، ظارتذق نةرسعلةرضة قعزعقماسلعققا 

عي رعيازةت، شذنعث بعلةن سوصع تئخعمذ بةك روه. صةقةت ظالعي ماقامالرغعال قعزعقتذرعدذ. ظىندةيدذ
ظذ، نةصسعنع تئخعمذ بةك ظألتىرىص، تئرعلمةكحع؛ صانعي بولذص، . ظعستعقامةت قعلعشقا باشاليدذ
 .مةؤجذتلذق تاصماقحع بولعدذ

بذ ظىح صاسسعص ظامعل بعرلعشعص ظذنعثغا قازا ؤة قةدةر هةققعدعكع خاتا حىشةنحة قوشذلذص، 
ر، ظذنع ظأزضةرتعمةن دئيعش اهللا  نعث ظةمةلعيةتتة بولذؤاتقان ظعشالرنع ظأزضةرمةس تةقدع

مانا بذ ظامعلالر سوصعالرنعث ؤذجذدعدا جةم بولغاندا ... تةقدعرعضة قارشع تذرغانلعق دةص قاراش
ظذنع هاياتلعقنعث مةؤج ظذرذص تذرغان قايناملعرعغا ظأزعنع ظئتعشقا ظعنتعلدىرعدعغان نئمة قالعدذ 

جةهلع -زعنع قاحذرذص تعنح ياشاش ظىحىن جاندةيسعز؟ توغرا، ظذ هاياتلعق دولقذنعدعن ظأ
 . بعلةن تعرعشعدذ

يذقعرعدا ظئيتعص ظأتكعنعمعزدةك سوصعالرنعث ظةث حوث دةستعكع شذكع، دذنياغا بئرعلعش 
خاهعشنع ظألتىرمعضعحة ضذناهتعن ساقالنغعلع، -مةظسعيةتلةرضة ظئلعص بارعدذ، نةصسع-ضذناه

ظذالر بذ هةقتة قذرظاندعكع بعر بألىك .  بولمايدذشةيتاننعث ظعزعقتذرعشعدعن يئراق بولغعلع
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 . عكع كأرسةتمعلةرنع دةلعل كةلتىرىشعدذ-يوليذرذقالرنع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسعد

اهللا  نعث ؤةدعسع هةقعقةتةن هةقتذر، سعلةرنع هةرضعز دذنيا تعرعكحعلعكع ! ظع ظعنسانالر«
هللا نعث ظةصذسعنعث كةثلعكع بعلةن مةغرذر قعلعشعغا يول مةغرذر قعلمعسذن، شةيتاننعث سعلةرنع ا

   ».قويماثالر

 -بذيرذقلعرعنع ظورذنالش، مة(صةرؤةردعضارعثالرغا ! ظع ظعنسانالر«

   ظايةت-5سىرة فاتعر   

عن تةقؤادارلعق قعلعثالر، شذنداق بعر كىند) نظع قعلغان ظعشالردعن حةكلعنعش بعلةن
ظاتا بالعسعغا ظةسقاتمايدذ، بالعمذ ظاتعسعغا ظةسقاتمايدذ، اهللا نعث ) ظذ كىندة(قورقذثالركع، 

ؤةدعسع هةقعقةتةن هةقتذر، سعلةرنع هةرضعز دذنيا تعرعكحعلعكع مةغرذر قعلمعسذن، شةيتاننعث 
    ».سعلةرنع اهللا  نعث ظةصذسعنعث كةثلعكع بعلةن مةغرذر قعلعشعغا يول قويماثالر

دذنيا تعرعكحعلعكع هةققعدة مذنداق معسالنع ) يةنع كعشعلةرضة(ظذالرغا !) ظع مذهةممةد(«
ظوخشايدذكع، بعز ظاسماندعن يامغذر ياغدذردذق، شذ سذ بعلةن ) ظذ شذنعثغا: (كةلتىرضعن

 بعرعضة حعرمعشعص بولذق ظأستع، كئيعن ظذ قذرذص تأكىلدع، -زئمعننعث ظأسىملىكلعرع بعر
    ».ظذحذرذص كةتتع، اهللا  هةر نةرسعضة قادعردذر)  تةرةصكة-تةرةص(امالالر ظذنع ش

) كعشعنع ظاخعرةتتة غةصلةتتة قالدذرعدعغان(بعلعثالركع، دذنيا تعرعكحعلعكع ظويذندعن، «
رلعنعشتعن مال، صةرزةنت كأصةيتعص صةخع-مةشغذالتتعن، زعبذزعننةتتعن، ظأزظارا صةخعرلعنعشتعن، صذل

ظأسىملىكع دئهقانالرنع خذرسةن قعلغان يامغذرغا ) بعرةر يئغعش بعلةن ظأستىرضةن(ظعبارةتتذر، 
ظوخشايدذ، ظاندعن ظذ ظأسىملىك قذرذص قالعدذ، ظذنعث سارغعيعص قالغانلعقعنع كأرعسةن، ظاندعن 

ياخشع (ار، قاتتعق ظازاب ب) كذففارالر ظىحىن(ظاخعرةتتة . ظذ يةنحعلضةن حأصكة ظايلعنعدذ
) غاصعل ظادةم(اهللا نعث مةغصعرعتع ؤة رازعلعقع بار، دذنيا تعرعكحعلعكع صةقةت ) بةندعلةر ظىحىن

    ».ظالدعنعدعغان بةهرعمةن بولذشتذر

لئكعن . اهللا  بعلةن قةسةمكع، مةن سعلةرنعث يوقسذل بولذص قئلعشعثالردعن ظةنسعرعمةيمةن...«
 دذنيادا ظذالر -غا مال دذنيا كةثرع قعلعنغاندةك كةثرع قعلعنعشعدعن، مالسعلةرضة بذرذنقعالر
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 ظايةت-20سىرة هةدعد      ظايةت-45 سىرة كةهف  ظايةت  -33 سىرة لوقمان  

عمذ هاالك دذنيا ظذالرنع هاالك قعلغاندةك سعلةرن-بةسلةشكةندةك بةسلعشعشعثالردعن، مال
 )هةدعس(» .قعلعشعدعن ظةنسعرةيمةن

مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن «: ظةبذ زةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذ
بعللة مةدعنعنعث سايلعقعدا صعيادة كئتعص باراتتعم، بعزضة ظالدعمعز تةرةصتعن ظوهذد تئغع كأرىندع، 

. لةببةي ظع اهللا  نعث رةسذلع، دئدعم: مةن. دئدع! بذ زةرهةي ظة: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مةندة ظوهذد تئغعدةك حوثلذقتا ظالتذن بولسعكةن دةص : صةيغةمبةر ظةلةيهسععساالم مذنداق دئدع

ظارزذ قعلمايمةن، ناؤادا بولذص قالسا، ظىح كىنضعحة بعر تعلالمذ قويماي اهللا  نعث بةندعلعرعضة 
. بولسا، قةرعز ظعضعسع ظىحىن قةرعزضة تىشلذقنع ظئلعص قالعمةنقةرزعم . ظىلةشتىرعؤعتعمةن

: الم بذ سأزنع دةص يةنة بعر ظاز ماثغاندعن كئيعن مذنداق دئدع-صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا
دذنياسع كأص كعشعلةرنعث قعيامةتتة ظالعدعغان ساؤابع ظاز بولذص قالعدذ، قولعدعكع -مال
ظذنداق قعالاليدعغانالر ! قانالر بذنعثدعن مذستةسناات-دذنيانع هةر تةرةصكة ظىلةشتىرعؤ-مال

 )هةدعس(» .ناهايعتع ظاز

شالرنع ظاثالص، ظأزلةشتىرىص، -ساهابعلةر كعتابذلال ؤة هةدعس رةسذلذلالدعكع بذ ظاضاهالندذرذ
صةقةت . ماتالعرع يوقالغذحع نةرسعدذر-جةزمع قعلغان هالدا شذنع بعلدعكع، بذ دذنيانعث مال

شذنعث بعلةن ظذالر بذ دذنيانعث ... عس بولذشقا ظةرزعيدعغان هةقعقع نئظمةتتذرظاخعرةتال هئر
يذقعرعدا كأرسعتص ظأتكعنعمعزدةك، بذ جعهادقا، كأرةشكة، . ماتالعرعغا كأص قعزعقمعدع-مال

ظعلعشعشقا ظىندةيدعغان ظعجابعي زاهعدلعق ظعدعكع، هةرضعزمذ ظعحعضة تئنعشعقا ظىندةيدعغان 
خاهعشنع ظازغذنلذققا قارشع قورغان ظعحعضة ظالعدعغان -نةصسع. ظعدعصاسسعصلعق ظةمةس 

بذ ظاضاهالندذرذشالر كعشعلةرنع . خاهعشنعث قاتعلع ظةمةس ظعدع-زاهعدلعق ظعدعكع، نةصسع
هةرضعزمذ هاياتلعق . دذنياغا بئرعلعص، ظاخعرةتنع ظذنتذص قالمعسذن دةص نةسعهةت قعلغعلع كةلضةن

بذ .  هةرعكةت ؤة ظةمضةكنع مةنظعي قعلغعلع كةلضةن ظةمةسبةرصا قعلعشنع حةكلعضعلع،
بذ . ظاضاهالندذرذشالر يولدعكع خةتةرلعك جايالرغا بعكعتعلضةن يول بةلضعلعرعضة ظوخشايتتع

ظةمما مئثعشتعن . بةلضعلةر مةلذم يول بألةكلعرعنعث خةتةرلعك ظعكةنلعكعدعن سعضعنال بئرةتتع
بذ يولغا : ردا بعر تىركىم كعشعلةر بذ يول بةلضعلعرعنع كأرىصقاحانالردذر بعر زامانال. توسمايتتع
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. ماثمايلع، يولدا خةتةرلعك جايالر بار ظعكةن دئيعشعص، زعيادة ظعهتعياتحان بولذص كئتعشتع
صاراسةت بعلةن -ظأزعضة ظعشةنح قعلغانالر صةم. شذنعث بعلةن ظذالر سةصعرعنع داؤامالشتذرالمعدع

 .   أتىص، ظأز مةنزعلعضة راؤان بولذشتعخةتةرلعك جايالردعن ساق ظ

 : صةيغةمبةر ظةلةيهسعساالمنعث مذنذ هةدعسلعرعضة قاراث

جئنعمنعث ظعضعسع بولغان زات بعلةن قةسةمكع، ناؤادا ضذناه قعلمعساثالر، مةغصعرةت تةلةص «
عدعغان قعلمعساثالر ظعدع، اهللا  سعلةرنع يوق قعلعؤعتعص، ضذناه قعلعدعغان، مةغصعرةت تةلةص قعل

 )هةدعس(» .اهللا  نعث مةغصعرعتعضة ظعرعشعدعغان كعشعلةرنع كةلتىرةتتع

 بذ هةدعس ضذناه قعلعشقا قعزعقتذرغانلعقمذ؟ 

هةرضعزمذ ظذنداق ظةمةس، اهللا نعث دةرضاهعدعن كعشعلةرنع كىحعنعث يئتعشعحة اهللا قا ظعتاظةت 
ةمبةرنعث ضذناهقا قعزعقتذرذشع قعلعشقا، ضذناهالردعن يئراق بولذشقا حاقعرغعلع كةلضةن صةيغ

 . مذمكعن ظةمةس

ظادةم ظةمةلعي ظعشالرنع قعلغاندا ظذنعث . ظذ هةدعس ظةمةلعي ظعشالرنع قعلعشقا قعزعقتذرغانلعقتذر
 )هةدعس(» ...هةرقانداق ظادةم صةرزةنتع خاتالعق ظأتكىزعدذ«: خاتالعق ظأتكىزىشع تذرغان ضةص

تالعق ظأتكىزضةن مذظمعن اهللا  نعث مةغصعرعتعنع تةلةص ظةمةلعي ظعشالرنع  قعلش جةريانعدا خا
تةقؤادارالر يامان بعر ضذناه قعلعص قالسا ياكع ظأزلعرعضة زذلذم قعلسا اهللا  «: قعلعش يولعدا ماثعدذ

ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ، ضذناهنع كةحىرعدعغان اهللا دعن باشقا . نع ياد ظئتعدذ
يةنع يذقعرعقع (ظذالرنعث . مايدذ-لعرعنع بعلعص تذرذص داؤامالشتذركعم بار؟ ظذالر قعلمعش

مذكاصاتع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بولغان مةغصعرةت ؤة ظاستعدعن ) خعسلةتلةرضة ظعضة كعشعلةرنعث
ياخشع ظعش . بذ يةرلةردة ظذالر مةثضى قالعدذ. ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةردذر

   » !.ان ساؤابع نئمعدعضةن ياخشعقعلغذحعالرنعث ظئرعشعدعغ

. ضذناه قعلمايدعغان ظادةم مةؤجذت بولسا، ظذ حوقذم ظةمةلعي هةرعكةت قعلمايدعغان ظادةمدذر
معزانغا -ظذنعث ظةمةلعي هةرعكةت قعلمعغانلعقعنعث ظأزع ظئغعر خاتالعقتذر، بذ خاتالعق تارازا

حىنكع ظذ، ظعنسانغا صةرعز قعلعنغان ظةمةللةرنع ظادا . ناهايعتع ظئغعر كئلعدعغان خاتالعقتذر
 .قعلعشتعكع كةمحعلعكتذر
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كئرةكلةر بعلةن لعق توشقذزذلغان بعر سئؤةتنع بئشعثعزدا كأتىرىص، سئؤةتتعكع نةرسعلةر -نةرسة
حىنكع سعز بذ . تأكىلىص كةتمعسذن دةص هةرعكةت قعلماي جعم تذرغعنعثعز ظذستاتلعق ظةمةس

نعدا كأص جاصاالرنع تارتسعثعزمذ لئكعن سعزدعن تةلةص قعلعنغان هةرعكةتنع جعم تذرذش جةريا
 .ظورذنلعمعدعثعز

     ».هةرضعز ظذنداق ظةمةس، ظذ اهللا نعث بذيرذغانلعرعنع بةجا كةلتىرمعدع«

ظذستاتلعق دئضةن بئشعثعزدا هئلعقع سئؤةتنع كأتىرىص تذرذص، سعزدعن تةلةص قعلعنغان 
دذرذس . تنع ظورذندعشعثعز هةم سئؤةتنعث ظعحعدعكع نةرسعلةرنع حئحعؤةتمةسعلعكعثعزدذرهةرعكة

 نعيةت بعلةن كىحعثعزنع ظايعماي تعرعشحانلعق كأرسةتسعثعزمذ، سئؤةتنعث 

 ظايةت -23 سىرة ظةبةسة     ظايةتلة-136-135سىرة ظال ظعمران  

 حىشىص كةتكىدةك بولسا، بذ ظعشقا سةل قارعمعسعثعز، حىشىص كةتكةن ظعحعدعن بعرةر نةرسة
ظعستعغصارغا -نةرسعنع كعحعك حاغلعمعسعثز ؤة خاتالعقعثعزدا حعث تذرذؤالمعسعثعز، بةلكع تةؤبة

 ... مةرهعمعتع بعلةن ظةصذ قعلعدذ، سعزضة مةغصعرةت قعلعدذ-ظالدعرعسعثعز اهللا سعزنع ظأزعنعث صةزلع

اهللا نعث ظعنسانغا هةتتا ضذناه قعلغان تةقدعردعمذ رةهمةت قعلعدعغانلعقع ظايان مانا بذ يةردة 
ظعنساننعث اهللا تةلةص قعلغان ظةمةللةرنع بعجا كةلتىرىش جةريانعدا سادعر قعلغان . بولعدذ

خاتالعقلعرع هئح ظعش قعلماي تذرذؤعلعش ياكع صةرعزلةردعن يىز ظأرىش جةريانعدعكع خاتالعقالرغا 
 . دذظوخشعماي

 . بذ يةردة يةنة ظعالهعي يولنعث ظعنسانغا مذظامعلة قعلعشتعكع بىيىكلعكع نامايان بولعدذ

شذثا ظعالهعي يولدا ظعنساننعث خاتالعقتعن . ظعنسان ظةمةلعيةتتة ضذناهتعن مةثضى ساقلعنالمايدذ
حىنكع، ظعنساننعث . ساقلعنعش ظىحىن ظأز قعزعقعشلعرعنع ظألتىرىشع تةلةص قعلعنمايدذ

خاهعشعنع ظألتىرىش ظعنساننعث يارعتعلعشدعكع غاية بولغان خةلعصعلعك ؤةزعصعسعنع ظادا -نةصسع
ظعنساندعن صةقةت ظعمكانعيةت يار بةرضةن، مذباه قعلعنغان ساهةلةرنعث . قعلعشعغا دةخلع قعلعدذ

اد هةممعدة ظةمةل قعلعص ؤة هةرعكةت قعلعص، زئمعننع ظعالهعي يولنعث تةقةززاسع  بويعحة ظاب
) ؤةزعنع(تاقعتعثالرنعث يئتعشعحة اهللا غا تةقؤادارلعق قعلعثالر، «: قعلعش تةلةص قعلعنعدذ

    » ...ظعتاظةت قعلعثالر) ظةمرعضة(ظاثالثالر، 

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 227 

ظعنسانعي . بذ تةلةص ظورذندالغاندا زئمعن جانلعنعدذ، هةرعكةتكة كئلعدذ، ظأسعدذ ؤة كىحعيعدذ
دئضةن مانا » يةريىزعنع تىزةش«تأؤةندعكع ظايةتتة دئيعلضةن . اكعزلعنعدذتاقةتنعث معقدارعحة ص

 : شذ

 ظايةتنعث بعر قعسمع-16سىرة تةغابذن  

    ».يةر يىزعنع تىزعضةندعن كئيعن، يةر يىزعدة بذزذقحعلعق قعلماثالر«

:  جةريانعدا زعددعيةتلةر يىز بئرعدذيةريىزعدعكع بذزغذنحعالرنع تىزةش ظىحىن كأرةش قعلعش
يةنع كىحلىك  (اهللا ظعنسانالرنعث بةزعسعنع بةزعسع بعلةن مذداصعظة قعلعص تذرمعسا «

يةر يىزع ظةلؤةتتة , ظعدع) تاجاؤذزحعغا ظذنعثدعنمذ كىحلىك بولغان بعرسعنع ظاصعرعدة قعلمعسا
يامانلعقنع ظىستىنلىككة ظعضة (هللا ، لئكعن ا)يةنع خارابلعققا يىزلعنةتتع(صاساتقا ظايلعناتتع 
     ».صىتىن جاهان ظةهلعضة مةرهةمةت قعلغذحعدذر) قعلماسلعق بعلةن

 بعرعضة قارشعلعق كأرسةتكىزمعضةن بولسا، راهعبالرنعث -ظةضةر اهللا ظعنسانالرنع بعر «
 نعث نامع كأص يادلعنعدعغان ظعبادةتخانعلعرع، حئركاؤالر، يةهذدعيالرنعث ظعبادةتخانعلعرع ؤة اهللا

مةسجعدلةر ظةلؤةتتة ؤةيران قعلعناتتع، كعمكع اهللا نعث دعنعغا ياردةم بئرعدعكةن، ظةلؤةتتة اهللا 
     ».ظذنعثغا ياردةم بئرعدذ، اهللا ظةلؤةتتة كىحلىكتذر، غالعبتذر

يةر يىزعدة ظادةمال . ةنة شذمذسذلمان شةخس ؤة ظعسالمعي ظذممةتنعث يةر يىزعدعكع ؤةزعصعسع ظ
 .بولعدعكةن، بذ ؤةزعصة داؤاملعق ظعجرا قعلعنعدذ

مذسذلمان شةخس ؤة ظعسالمعي ظذممةتتعن ظةنة شذنداق كةث داظعرعلعك ظعبادةت قعلعش ؤة بذ 
 . ظارقعلعق ظعنسانعي مةؤجذدلذقنعث غايعسعنع ظعشقا ظاشذرذش تةلةص قعلعنعدذ

ظئهسان دئضةن «. ع ظئهسان دةرعجعسعضة يةتكىزىص ظورذندعدعبذ تةلةصن) ساهابعلةر(زاهعدالر 
ظةضةر سةن اهللا نع . نئمة؟ ظئهسان دئضةن اهللا نع كأرضةندةك تذرذص ظعبادةت قعلعشتذر

 ) هةدعس(» .كأرمعسةثمذ اهللا سئنع كأرىص تذرعدذ

  ظايةت-40 سىرة هةج  ظايةتنعث بعر قعسمع  -251ةقةرة  سىرة ب ظايةتنعث بعر قعسمع  -56سىرة ظةظراف    

بذالرنعثحة . ظةمما سوصعالر ناماز ظوقذش، روزا تذتذش، ظاغزاكع زعكرع ظئيتعش بعلةنال تذتذشتع
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ظةمما دذنيانعث ظعشلعرع بعلةن . ظاخعرةت ظىحىن تةلةص قعلعنغان ظةمةللةر شذنحعلعكال ظعدع
 . ع يوق ظعدعهةصعلعشعشنعث هاجعت

 ! ظاندعنحذ؟

 . ظذالر بارغا قاناظةتلعنعص، رئزعق ظعزدةشنع توختاتتع

ظذالر معدعتسعنا، ظاسترونذمعية، ماتئماتعكا، ضئظومعتعرعية، فعزعكا، خئمعية قاتارلعق ظعلعمالرنع صانعي 
 . دذنيانعث ظعلعملعرع دئضةن باهانة بعلةن تاشلعؤةتتع

رىش هاالكةتكة ظئلعص بارعدذ، دئضةن باهانة بعلةن ماددعي ظذالر يةنة بذ دذنيانع ضىللةندى
 . تةرةققعياتنع توختاتتع

حىنكع . ظذالر يةنة ناهةق بعلةن كأرةش قعلعشتعن، ظذنع يوق قعلعشقا تعرعشعشتعن توختعدع
ناؤادا اهللا بذنعثدعن باشقعنع ظعرادة قعلسا ظعدع، . اهللا نعث بةندعلعرعضة ظعرادة قعلغعنع شذ ظعمعش

 ...اهللا ظذنع ظأزضةرتكعسع كةلسة، ظأز يئنعدعن بعؤاستة ظأزضةرتةرمعش.  باشقعسع بوالرمعششذ

... بذنعث نةتعجعسدة ظعسالم دذنياسع كةمبةغةللةشتع، نادانالشتع، كئسةللةشتع، زةظعصلةشتع
 . هةممة ساهةدة قاالقالشتع

 ياخشعالنمايدذ، مذسذلمانالرنعث هالعمذ. بذنداق كئتعؤةرسة دعننعث ظعشع تىزةلمةيدذ
بذ ؤةزعصة صىتىن . مذسذلمانالر اهللا ظذالرنعث زعممعسعضة يىكلعضةن بىيىك ؤةزعصعنع ظادا قعاللمايدذ

 .ظعنسانعيةتكة يولباشحع ؤة يعتةكحع بولذشتعن ظعبارةت

يةنع ظأتكةنكع (كعشعلةرضة ) يةنع سعلةرنع ظعسالمغا هعدايةت قعلغاندةك(شذنعثدةك «
بولذشذثالر ظىحىن ؤة صةيغةمبةرنعث سعلةرضة شاهعت بولذشع ظىحىن، بعز شاهعت ) ظىممةتلةرضة

 )ظايةت-143سىرة بةقةرة (» .سعلةرنع ياخشع ظىممةت قعلدذق

هةممعسع كةمبةغةل، هةممعسع كئسةل، هةممعسع نادان، هةممعسع صالةح هالغا حىشكةن بعر 
 ! ظذممةت قانداقمذ يئتةكحع بوالاليدذ؟

تذرمذشقعال سةظيع قعلسا، ظذنداقتا، ظعسالمعي دألةت تأؤةندعكع ظعالهعي هةممة ظادةم ظذدذللذق 
بعلةن (دىشمةنلعرعثالر «: ظةمعرعنع ظورذنداشقا ظعشلعتعدعغان ظعشعنحة ظعقتعسادنع نةدعن تاصعدذ؟
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     »...ظىحىن، قولذثالردعن كئلعشعحة قورال كىحع، جةث ظئتع تةييارالثالر) ظذرذش قعلعش

ذنيالععق ظعلعم، ماددعي تةرةققعيات بولمعسا، دىشمةننع قورقذتعدعغان كىحنع قانداق د
 ! تةييارلعغعلع بولعدذ؟

كئسةل تارقعلعص كةتسة، داؤاالنمعسا، مئدعتسعنانع بعلمعسة، اهللا نعث تةقدعرعغا بويسذنذش ؤة 
ع قورال كأتىرعدعغان رازع بولذش باهانعسع بعلةن داؤاالشقا هةرعكةت قعلعنمعسا، دىشمةنضة قارش

 !كىحلىك بةدةنلةر قانداق بارلعققا كئلعدذ؟

كأصلعضةن باشقا ظعالهعي بذيرذقالرنع دئمعضةندعمذ، مذشذ بعر بذيرذقنع ظعجرا قعلعش ظىحىنمذ، 
 . هازعر تذتذص مئثعؤاتقان يولعمعزنع تىصتعن ظأزضةرتعشعمعزضة توغرا كئلعدذ

صةن جةهةتتة دىشمةندعن -صةن ظعضةللةص، ظعلعم-ظعلعمصةنضة يىزلعنعص، -كعشعلعرعمعزنعث ظعلعم
يذقعرع تذرذشعغا؛ ماددعي تةرةققعياتقا يىزلعنعص، بذ جةهةتتة   دىشمةندعن يذقعرع تذرذشعغا؛ 
ظعقتعساد توصالص، بذ ظارقعلعق دىشمةننع يئثعشكة كئرةكلعك كىح توصلعشعغا؛ هةرساهة، 

 . توغرا كئلعدذ... اعشق-هةرجةهةتتة كأصلةص مةهسذالت ظعشلةصحعقعر

هاالؤةتلعرعضة بئرعلمةسلعك ظعمانعي مةسلةكنعث يذقعرع -دةرؤةقة، بذ دذنيانعث هوزذر
 موظمعن يةتمةكحع بولغان ظةث . حوققعسعدذر

 ظايةتنعث بعر قعسمع -60 سىرة ظةنفال  

 . رعشقا زعت ظةمةسصحعقع-لئكعن دذنياغا بئرعلمةسلعك مةهسذالت ظعشلة... ظالعي ماقامدذر

. هةقعقع ظعمانع بار كعشع ظأزع خعزمةت قعلغان ساهةدة بار كىحع بعلةن نةتعجة يارعتعدذ
ظاشقعنعنع اهللا نعث يولعغا . هاالل مئهنعتعنعث ظةجعر مئؤعلعرعنع ظعمكانقةدةر ظاز ظعستعمال قعلعدذ

تعماظعي كاصالةت ظعشقا بذظارقعلعق ظعجتعماظعي مذناسعؤةت كىحعيعص، ظعج. ظئهسان قعلعدذ-خةير
زعيادة بايلعق، زعيادة . ظذ ظارقعلعق تذرمذش صةرقع كعحعكلةيدذ. بارالر يوقالرنع يألةيدذ. ظاشعدذ

ظاندعن كئيعن دألةت ظعسالم ظةلحعلعكع ؤةزعصعسعنع ظادا ... كةمبةغةللعك هالعتع مةؤجذد بولمايدذ
ظعسالم دألعتع كىحعيعص، دىشمةن . ةيدذقعلعشقا ياردعمع تئضعدعغان ظئشعنحة ظعقتعسادقا ظعرعشةل

 ... ظةيمعنعدعغان هالةتكة كةلمعضعحة ظأز ؤةزعصعسعنع ظادا قعاللمايدذ

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 230 

ظاخعرع بئرعص، صةيغةمبةر . زةظعصلعشعش، قاالقلعشعش دىشمةننعث ظعشتاهاسعنع قوزغعدع
ةرضة بارلعق سعل«: ظةلةيهعسساالم تأؤةندعكع هةدعستة ظاضاهالندذرغان يامان ظاقعؤةت يىز بةردع

شذ كىنلةردة سانعمعزنعث ظازالص «معللةتلةر بعر لوقما تاظامغا ظوالشقاندةك ظولعشعص كئلعدذ، 
بةلكع شذ كىنلةردة : دئيعلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم» كةتكةنلعكعدعن شذنداق بوالمدذ؟

    » .سعلةرنعث سانعثالر كأص، بئراق سةلدعكع كأصأككة ظوخشاص قالعسعلةر، دئدع

مذرجعظعلعك، . بعز ضذناهنعث هةممعنع سوصعالرغا يىكلةص، ظذالرغا ظذؤال قعلماقحع ظةمةسمعز
سعياسعي مذستةبعتلعك، تةكلعصلةردعن ظأزعنع قاحذرذش ؤة ظذنعثدعن باشقا بعدظةت خوراصاتالر هةم 

 قوماندانالر،زالعم سوصعالرنعث ظعحعدعنمذ جعهاد قعلغانالر،. مذشذ صاالكةتكة سةؤةب بولدع
 -صادعشاهنعث ظالدعدا تذ

 )مذسلعم رعؤايعتع ( 

ظذالر هةقعقع زاهعدالر بولذص، نامدا سوصع ... رذص، ظذنع زذلذمدعن قايتذرغانالرمذ حعققان
 .ظاتالغانالردذر

ع يوق ظالعمالر ظازعيعص كةتكةن، ظاؤام خةلقنعث سوصعالردعن باشقا بارعدعغان دعنع صعشعؤاس
خوراصاتقا ظعلعشتذرذص بولسعمذ، ظاؤام خةلقنع اهللا نعث -بولذص قالغان ظةهؤالدا، سوصعالر بعدظةت

 .دعنعغا باغالص تذردع

 سعياسعي ؤة ظذرذش ظعسالمعي ظذممةتنع صارحعالص، ظأزظارا دىشمةنلعشعدعغان كعحعك 
لئكعن . م دةرعجعدة ساقلعدعلمانالرنعث بعرلعكعنع مةلذ-دألةتلةرضة بألىؤةتكةندة، سوصعالر مذسذ

ظذالرنعث بذ تأهصعلعرع ظعسالمعي ظذقذمالرنع خاتا حىشعنعشنع كةلتىرىص حعقارغان ظذسذل 
 : خاتالعقلعرعنع يوققا حعقعرالمايدذ

 . ظذالر دذنيانع ظاخعرةتتعن ظايرعؤعتعص ظعككعسعنع ظأزظارا  قارشع قعلعص قويدع

ةتلةرضعال تارايتعص، ظعبادةتنعث كةث مةنعسعضة سةل ظذالر ظعبادةتنعث داظعرعسعنع مةلذم ظعباد
 . قارعدع

 !مانا بذ ظعككع خاتالعق ظعسالمنعث جىملعسعدعن ظةمةس
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ظاندعن كئيعن ... صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة كعرضةندة مةسجعد بعنا قعلعشقا بذيرعدع
عث قولعدا ظعدع، ظعقتعسادعي ظذ زاماندا بازار يةهذدعيالرن... ساهابعلةرنع بازارغا يولغا سالدع

. ظىستىنلىك شذالرنعث قولعدا بولذص، جازانعخورلذق قعالتتع، كعشعلةرنعث ماللعرعنع ناهةق يةيتتع
ظةث حوث زاهعد صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث زاهعد ساهابعلعرعنع ظاخعرةتنع تئصعش ظىحىن 

غا ) شع دةص تونذيدعغان بولذؤالدعكئيعنكعلةر ظعقتعسادنع دذنيانعث ظع(ظعقتعسادعي ظعشالر 
قعزعقماي، ظعقتعسادعي ظىستىنلىكنع يةهذدعيالرغا تاشالص بئرعص ظذالرنعث بذزغذنحعلعق 

 ! ظعقتعدارعنع ظاشذرذشقا بذيرعدعمذ؟

شىبهعسعزكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلةرضة يةهذدعيالرنعث قولعدعن ظعقتعسادعي 
 ... يوليذرذق بئرعشع حوثقذر مةنعضة ظعضةظةؤزةللعكنع تارتعؤعلعشقا 

نلعكعدعن دئرةك بئرعدعغان ناماز -مةسجعدتة ظعماننعث كىحلةنضة. دةسلةصتة مةسجعد سئلعندع
. كعشعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كأرسةتمعسع بويعحة تةربعيعلعنعدذ. ظوقذلعدذ

ظعسالمعي ...  بةلضعلعنعدذنعث ظعحكع ظعشلعرع بعرتةرةص قعلعنعدذ، سعياسةت-مذسذلمانالر
اهللا «: ظذممةتنعث جان تومذرع بولغان ظعقتعسادعي هايات بازاردا بةرصا قعلعنعدذ

     ».عثالرنع ظةخمةقلةرضة تذتقذزذص قويماثالر-تعرعكحعلعكعثالرنعث ظاساسع قعلغان ماللعر

اماندعن توسعدعغان، نعجاتلعققا شذندعال ياخشعغا بذيرذص، ي! بازارمذ كئرةك! مةسجعدمذ كئرةك
سعلةرنعث ظاراثالردا «: ظعرعشعدعغان ظعسالمعي ظذممةتنعث مةؤجذتلعقع تولذق ظعشقا ظاشعدذ

يامان ظعشالرنع مةنظع قعلعدعغان , خةيرلعك ظعشالرغا دةؤةت قعلعدعغان، ياخشع ظعشالرغا بذيرذص
    ».بعر جاماظة بولسذن؛ ظةنة شذالر مةقسعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر

ظةمما اهللا صةرعز قعلغان ظعبادةتنعث مةلذم بعر تةرعصعنعال تذتذؤعلعص، شذنعال ظاخعرةتتعكع 
نعجاتلعققا ظئلعص بارعدعغان ظعبادةت دةص تذرذؤعلعش، ظعبادةتنعث يةنة بعر تةرعصعضة سةل قاراص، 

يئقعنالشتذرعدذ دةص تذرذؤعلعش ظذنع دذنيالعق ظعش، دذنيالعق ظعشقا كأثىل بةرمةسلعك اهللا قا 
بذ خاتالعق ظعسالمعي ظذممةتنعث هاياتعغا خةتةرلعك .  سوصعالرنعث ظةث حوث خاتالعقع

تةقةززالعرعنع -ظعماننعث سعياسعي، ظعقتعسادعي، ظعجتعماظعي تةلةص. ظاسارةتلةرنع ظئلعص كةلدع
 . ظعشقا ظاشذرذشقا صذتلعكاشاث بولدع
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 ظايةت-104 سىرة ظال ظعمران  ظايةتنعث بعر قعسمع   -5ا  سىرة نعس 

 هةزارةت حىشةنحعسع
ظعمان ظأزعنعث هةقعقع مةزمذنعدعن قذرذقدعلعص، ظئغع زدعال دئيعلع دعغان، ظةم ةلعي ظعصادع سع            

ظعب ادةت حىشةنحع سع مةل ذم بع ر قانح ة ظعب ادةت         . يوق قذرذق سأزضة ظايالن دذرذص قويذل دع      
يعتعضعال حةكلةص قويذلدع، قازا ؤة قةدةر ظةقعدعسع سةؤةب قعلماي ق اراص ظولتذرع دعغان              صاظالع

دذني  ا ظ  اخعرةت ظأزظ  ارا قارش  ع    . صاسسع  صلعققا ظ  ايلعنعص، ظأزعنع  ث ظعج  ابعي رولعن  ع يوق  اتتع     
مذسذلمانالر مذشذندق بعر بألىك ظازغذنلذقالر ظعحعدة قايمذقذص يىرض ةندة ه ةزارةت           . قويذلدع

 . نعث بذزذلذص كئتعشع هةيران قاالرلعق ظعش ظةمةسحىشةنحعسع

. ت  ذنجع ظ  ةؤالد مذس  ذلمانالرنعث ه  ةزارةت حىشةنحع  سع ظع  سعالم روهع  دعن ظئلعنغ  ان ظع  دع 
 . ظذالر بذنع دعننعث باشقا مةزمذنلعرعنع حىشةنضةنضة ظوخشاشال توغرا حىشةنضةن ظعدع

يةتل  ةر دعققعتعن  ع م  ةنعؤعي   ظع  سالمنعث تةؤةلل  ذدع بعل  ةن زامان  داش بولغ  ان ب  ةزع جاهعلع    
م  اددعي ض  ىللعنعش . مةدةنعيةتك  ة مةركةزلةش  تىرىص م  اددعي ضىللعنع  شكة س  ةل قارعغ  ان ظع  دع 

جع     سعم نعجع     س، هاقارةتلع     ك، . هاالؤةتك     ة ت     ذتاش ؤة ظاداش     تذر-جع     سمانعي ه     وزذر
 . دةيتتع ظذالر... لةنةتكةردعدذر

ا جاهعلعيةتل ةر دعققعتعن ع م اددعي       ظعسالمنعث تةؤةللذدع بعلةن زامانداش بولغان يةن ة باش ق        
ظ ذالر  . مةدةنعيةتكة مةركةزلةشتىرىص، ظاخعرةتكة سةل قارايتتع، روهعي دذنياغا س ةل ق ارايتتع           

ب  ذنع شةخ  سعي ظع  ش، ظةم  ةلعي تذرم  ذش بعل  ةن مذناس  عؤعتع ي  وق، ب  ةلكع  ك  أص ه  الالردا    
. أزعنع ظاتق ان ظع دع  مةدةنعيةتكة يىرىش قعلعشتعن توسعدذ، دةص ق اراص، م اددعي دذنياغاغ ا ظ       

قعمم   ةت ق   اراش، صعرعن   سعص ؤة   . هةمم   ة كىحعن   ع م   اددعي ت   ةرةققعياتقا قاراتق   ان ظع   دع    
 ... ظعدئظاللعقالردعن خالعي ظعدع

ظ  ةمما ظعن  ساننع ياراتق  ذحع، ظعن  ساننعث ظ  ةهؤاللعرع ؤة هاج  ةتلعرعنع بعل  ضىحع ؤة ظ  ذنع        
ع اهللا تةرع صعدعن نازع ل قعلعنغ ان        تىزةيدعغان، ظذنعثغا كئرةكلعك بولغان نةرس علةرنع بعل ضىح       

ب ذ ي ول ظعن ساننعث هئحقان داق تةرعصع ضة س ةل       . ظعسالم ناهايعتع مذكةمم ةل بع ر ي ول ظع دع     
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بعر تةرةصتعكع ظعهتعياجنع قاندذرعمةن دةص يةنة بعر تةرةصتعكع ظعهتعياجنع نابذت         . قارعمايتتع
ظ ذنع م ةن راؤذرذس   « : وش اتتع اهللا ياراتق ان ص ةدعدعكع نورم ال ص عترةتكة ظ اؤاز ق        . قعلمايتتع
ي  ةنع ظ  ذنع ي  ارعتعص س  ىرةتكة كعرض  ىزىص، ظ  ةزالعرعنع تول  ذق، مذكةمم  ةل ظعن  سان   (ياراتق  ان 

   » ؤة ظذنعثغا جان كعرضىزضةن ؤاقتعمدا ظذنعثغا سةجدة قعلعثالر) هالعتعضة كةلتىرضةن

عث زعح بعرلعشع شعدعن ص ىتكةن     ظععنسان ؤذجذدعنعث تةركعؤع قذرذلمعسع تذصراق بعلةن روهن      
ظذ، ماددعي دذنيادعمذ ؤة روهعي دذنيادعمذ ناهايعتع كةث     . بولذص، ظذنع صارحعلعغعلع بولمايدذ   

ظةم  دع ظ  ذنعث ظةم  ةلعي تذرمذش  عدا ظعن  سان ؤذج  ذدعنعث ت  ةركعؤع     . هاي  اتعي مةنع  ضة ظع  ضة  
 !عشع كئرةكقذرذلمعسدا ظأز ظعصادعسعنع تاصقان كةثلعك ؤة زعح بعرلعشعش ظعصادة ظئت

ب  ذ مةق  سةتنع ظعالهع  ي ي  ول بعل  ةن ظع  شقا ظاش  ذرغعلع بولع  دذ، ك  ةثلعك ؤة زع  ح بعرلع  شعش  
ظعالهعي يول كةث بولذص، ظذ ظعن سانعي هاياتنع ث   . ظعالهعي يولنعث ظةث ضةؤدعلعك ظاالمعتعدذر 

ي دذ  بعرع ضة باغال -ظعن سانعي هاياتنع ث تةرةص لعرعنع بع ر    . هةممة تةرةصلعرعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ   
ظع  سالمنعث ظعن  سانالر هاي   اتعنع   . مان  ا ب  ذ، ظع   سالمنعث بىيىكلعكع  دذر   . ؤة تةث  صذثالشتذرعدذ 

اهللا ب ذ  . ظعماننعث سعرتعدا باشقذرذؤاتقان جاهعلعيةت يوللعرعنع بئسعص حى شعدعغان تةرع صعدذر       
) اهللا غ ا  (ظ ذالر جاهعلعي ةت دةؤرعنع ث ه أكمعنع تةل ةص قعالم دذ؟             «: هةقتة مذن داق دةي دذ    

 -عشعنعدعغان قةؤمنعث نةزعرعدة هأكىحعن ظ

 ظايةت-72 سىرة ساد  

      ».مدة اهللا دعنمذ ظادعل كعم بار

اهللا نعث هأكمع جعنايع جازاالر بعلةنال حةكلةنمةي دذ، ب ذ خ ذددع جاهعلعي ةت هأكمعنع ث        
قانذنالر بعلةنال حةكلةنمعضعنعضة مةهكعمعلةرضة دةؤالعشعص بارغان كعشعلةرضة هأكىم قعلعدعغان 

كعحع ك ظع شالرنعث    -اهللا نعث هأكمع كةث بولذص، ظذ، ظعنسان هاياتعدعكع ح وث         . ظوخشايدذ
دةؤالعشعش دةرعجعسعضة يةتكةن ياكع يةتمعضةن ظعشالر، زاهعرع       . هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ   

جاهعلعي ةت  . ا ظةم ةس ظةمةللةر، يذشذرذن نعيةتلةر هئحقايسع سع اهللا نع ث هأكمعنع ث س عرتعد         
ش  عكايةت ؤة جعنايةتل  ةرنع بعرت  ةرةص قعلع  دعغان قان  ذنالر ي  اكع -قانذنلعرعم  ذ دةت  االش، زذل  ذم

ظعجتعم  اظعي مذناس  عؤةت ي  اكع س  ودا مذناس  عؤةتلعرعنع بعرت  ةرةص قعلع  دعغان قان  ذنالر بعل  ةنال      
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ةن تى  زىم، ب  ةلكع ظ  ذ، اهللا نع  ث يولعن  ع ظاس  اس قعلمعغ  ان، ظعمان  دعن حةتنع  ض . حةكلةنمةي  دذ
ش  ذنداق بولغ  انلعقع ظىحى  ن زئمعنن  ع ظاب  اد  . تذيغ  ذالردذر-ظورض  ان، ص  عكعر، مةس  لةك ؤة ه  ئس 

اهللا هاياتلعققا قان ذن قعلع ص   . قعلعص، هةزارةت بةرصا قعلعش ظعمان بعلةن زعح مذناسعؤةتلعكتذر     
 . نازعل قعلغان ظعالهعي يول بعلةن مذناسعؤةتلعكتذر

ظعب   ادةت . عب   ادةت حىشةنحع   سع بعل   ةن بعردةكت   ذر ظع   سالمنعث ه   ةزارةت حىشةنحع   سع ظ
: ب  ذ غ  ايعنع مذن  ذ ظاي  ةت بةلضعلع  ضةن  . ظعن  سانعي مةؤجذتل  ذقنعث غايع  سعنع ظع  شقا ظاش  ذرعدذ  

    ».جعنالرنع، ظعنسانالرنع صةقةت ماثا ظعبادةت قعلعش ظىحىنال ياراتتعم«

هةزارةت ظالغا .  هةزارةت صةيدا بولعدذظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث بذغايسعنع ظعشقا ظاشذرذشتعن  
ظعل   ضعرعلةش ي   اكع حىشكىنلع   شعش، دذرذس يول   دا مئ   ثعش ي   اكع ظئزع   شنع ظألحةي   دعغان    

 . ظألحةمدذر

ظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث غايسع هةققعدعكع كأز قاراش ظوخشعمعسا، ه ةزارةت ك أز قارع شعمذ       
 ظايةت  -56 سىرة زارعيات  ظايةت -50ظعدة  سىرة ما  شذنعثدةك تارعخعي . ظوخشعمايدذ

 . قارعشعمذ ظوخشعمايدذ

الرنعث دئيعشعحة، ظعنسانعي مةؤجذدلذقنعث غايعسع بىيى ك مةؤجذدعي ةت ظعحع ضة           » نعرفانا«
سعثع  شعص كئتع  شتذر ي  اكع ت  ةن س  عرتمعقعدعن قذتذل  ذص، روهن  ع ظةركعنلةش  تىرىص ياراتق  ذحع   

بذض ةص بويعح ة بولغان دا، ت ةننع زعيانغ ا ظ ذحرعتعش هئ سابعغا،             ... تذربعلةن بعرلعشعص كئتع ش   
م    اددعي ضىللعنع    شنع زعيانغ    ا ظ    ذحرعتعش هئ    سابعغا روهع    ي دذني    انع ظع    شقا ظاش    ذرذش   

 . هةزارةتلةشكةنلعك بولعدذ

-هاالؤةت سىرىش ظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث غايعسعضة ظايالنغاندا، ه االل       -بذ دذنيالعق هوزذر  
يام  ان، ص  ازعللعق ؤة رةزعللع  ك، حعكع  نعش ؤة يىكع  سلعش قات  ارلعق قعمم  ةت    -ه  ارام، ياخ  شع 

ب  ذ هةزارةتت  ة  . قاراش  الر ظئتعبارغ  ا ظئلعنمعغان  دا، م  اددعي ضىللعنع  شال ه  ةزارةت دةص قارعلع  دذ   
. هاالؤةتك  ة دى  م حى  شعدذ -كع  شعلةر م  اددعي ه  وزذر . تذرم  ذش ضىزةللع  شعدذ ؤة قواليلع  شعدذ 

كانقةدةر كأص راهةت ك أرىش ظىحى ن باش قعالرنع بئسعؤعلع شقا،     شذنعث بعلةن بعر ؤاقتعدا ظعم    
م اددعي كى ح، ه  ةربعي كى ح، سعياس  عي    . زورل ذق كى ح بعل  ةن ب اش ظةضدىرى شكة كىحعلع  دذ    
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 .هةممة كىح مذشذ مةقسةتكة ظعشلعتعلعدذ... كىح، ظعلمعي كىح

ظايالنغان دا،  بعز يذقعرع دا باي ان قعلغ ان ك ةث مةنع ضة ظع ضة ظعب ادةت هاياتلعقنع ث غايعسع ضة            
ش ذنعثدةك ت ارعخي   . هةزارةت حىشةنحعسع يذقعرعقع حىشةنحعلةرنعث هئحبعرعضة ظوخ شعمايدذ     

حىنك  ع، ب  ذ حاغ  دا ت  ارعخنع حىشةندىرى  شتة، ق  االقلعق ي  اكع       . حى  شةنحعمذ ظوخ  شعمايدذ 
 . تةرةققعياتنع حىشةندىرىشتة ظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث غايعسع ظعشقا ظئشعشع ظألحةم قعلعنعدذ

-دةت حىشةنحع  سع دئ  ضةن صةس  لعدة ش  ذنع باي  ان قعل  دذقكع، اهللا ظأزعنع  ث ص  ةزلع       ظعب  ا
ظعن  ساننعث . م ةرهعمعتع بعل  ةن ظعن  ساننعث هةمم  ة ص  اظالعيةتلعرعنع ظعب  ادةت هئ  سابالص ب  ةردع 

جعسمانعي، ظةقلعي، روهعي ساهةلةردعكع هةممة ص اظالعيعتع اهللا كأرس ةتكةن ي ول بعل ةن، اهللا          
اهللا ظعن  ساندعن ظةن  ة ش  ذنداق . قعلعن  سا، شةك  سعز ظعب  ادةت بولع  دذ نع  ث رازعلعقعن  ع ظع  زدةص 

ظعن  سانعي مةؤجذتل  ذقنعث غايع  سع ص  ةقةت ظةن  ة ش  ذنداق    . ظعب  ادةت قعلع  شنع تةل  ةص قعل  دع  
ه  ةزارةت دئ  ضةن   . ب  ذ ظعب  ادةت ه  ةزارةتنع ق  ذرذص حعقع  دذ    . ظعب  ادةت قعلع  شتعنال ظعب  ارةت  

 . ث نةتعجعلعرعدذرهةرقايسع ساهةلةردعكع ظعنسانعي صاظالعيةتلةرنع

ظعنحعكعل  ةص ن  ةزةر قعلع  دعغان بول  ساق، جع  سمانعي، ظ  ةقلعي ي  اكع روهع  ي ص  اظالعيةتلةرنعث     
ب ذ  . هةممعسع ه ةزارةت ش ةكعللةندىرىؤةرمةيدذ ي اكع ه ةزارةتنعث بع ر قع سمع بولذؤةرمةي دذ            

عسعنع ظعنسان صاظالعيعتع صةقةت ظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث غاي.  ناهايعتع حىشعنعشلعك بعر ظعش
يةر ظىستعدة مئثعش ياكع    : مةسعلةن. ظعشقا ظاشذرذشنع نعشان قعلغاندعال هةزارةتكة ظايلعنعدذ     
: ب ةلكع، نع شانلعق مئ ثعش، مةس علةن       . يةرنع كوالشنعث ظأزعال هةزارةت ش ةكعللةندىرةلمةيدذ     

رنع يةر قوينعدعكع ب ايلعقال  : نعشانلعق كوالش، مةسعلةن  . نامةلذم جايالرنع بايقاشقا مئثعشتةك   
مان   ا مذش   ذنداق نع   شانلعق هةرعك   ةتال ه   ةزارةت      . تئ   صعص حعقع   ش ظىحى   ن كولعغان   دةك   

ظ  ةقلعي ؤة روهع  ي ص  اظالعيةتمذ . ش  ةكعللةندىرةلةيدذ ي  اكع ه  ةزارةتنعث بع  ر قع  سمع بوالالي  دذ 
بذ ظعككع خعل صاظالعيةتمذ نع شانغا ظع ضة بولغان دا ه ةم نع شان ظعن سانع                . شذنعثغا ظوخشايدذ 
ايعسعنع ظعشقا ظاشذرذش بعلةن بعردةكلعككة ظعضة بولغان دا، ظان دعن ه ةزارةت    مةؤجذتلذقنعث غ 

 . شةكعللةندىرةلةيدذ

جاهعلعيةتل ةرنعث م اددعي، ظ ةقلعي    «: شذنعث ظىحىن ظعشةنحعلعك هالدا مذنداق دئيةلةيمعز    
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ن  ةتعجعلعرع ض  ةرحة ناه  ايعتع ك  أص بول  ذص، قارعماقق  ا بعزنع  ث ك  أزعمعزنع قاماشتذرذؤةت  سعمذ،   
حىنك ع، ب ذ، ظعن سانعي مةؤجذتل ذقنعث غايع سعنع ظع شقا       . ا ظذ، هةقعقع ه ةزارةت ظةم ةس     ظةمم

ظاش   ذرذش بعل   ةن بعردةكلعكك   ة ظع   ضة بواللمعغ   انلعلعقع ظىحى   ن ه   ةزارةت بول   ذش شةرتع   ضة  
 . توشمايدذ

ظعنساننعث روهعي تةرعصعنعال ظعشقا ظاش ذرذص، م اددعي تةرع صعنع زعيانغ ا ظ ذحرعتعش ظعن سانعي            
ظعن سان ؤة ظعن سانعي هاياتنع ث م اددعي     . نعث غايع سعنع تول ذق ظع شقا ظاش ذرالمايدذ     مةؤجذتلذق

تةرعصعنعال ظعشقا ظاش ذرذص، روهع ي تةرع صعنع زعيانغ ا ظ ذحرعتعش ه ةم ظعن سانعي مةؤجذتل ذقنعث             
شذنعث ظىحىن ب ذ    . بةلكع ظعنساننع هاالكةتكة سأرةيدذ   . غايعسعنع تولذق ظعشقا ظاشذرالمايدذ   

ظعككعلع  سع ه  ةقعقع ه  ةزارةتنع ش  ةكعللةندىرةلمةيدذ، ب  ةلكع جاهعلعيةتح  ة  ظعككع  سنعث ه  ةر 
 . هةزارةت شةكعللةندىرعدذ

صعرظةؤنعزم جاهعلعيعتعدة ماددعي ؤة روهعي تةرةصنع ت ةث ظ أز ظعحع ضة ظالع دعغان ص اظالعيةتلةر               
قوي ذص،  لئكعن بذ صاظالعيةتلةر صعرظةؤننع ظعاله دةص ظةقع دة قعلع ش، اهللا ن ع       . ظئلعص بئرعلغان 

مذن داق ن اتوغرا ظاس اس بويعح ة ظ ئلعص      . ظذنعثغا حوقذنذش ظاساسع بويعح ة بارلعقق ا كةل ضةن       
بئرعلغان ص اظالعيةتلةر ض ةرحة م اددعي ؤة م ةنعؤعي تةرةص نع ت ةث ظ أز ظعحع ضة ظال سعمذ، ي ةنعال              

 . بةلكع جاهعلعيةتحة هةزارةت شةكعللةندىرعدذ. هةقعقع هةزارةت شةكعللةندىرةلمةيدذ

ظعن    سانعي . ع ه    ةزارةت ظعن    سانعي مةؤجذتل    ذقنعث غايع    سعنع ظع    شقا ظاشذرذش    تذر ه    ةقعق
جعنالرن  ع، ظعن  سانالرنع ص  ةقةت ماث  ا    «: مةؤجذتل  ذقنعث غايع  سعنع مذن  ذ ظاي  ةت بةل  ضعلعدع    

    » .ظعبادةت قعلعش ظىحىنال ياراتتعم

عث نامعزعم، قذربانلعقعم،   ظئيتقعنكع، مئن !) ظع مذهةممةد («: ظذنع مذنذ ظايةت حىشةندىردع   
ظالةمل   ةرنعث ) دذني   ادا قعلغ   ان ياخ   شعلعقلعرعم ؤة تاظ   ةت ظعب   ادةتلعرعم(هاي   اتعم ؤة مام   اتعم 

 يةنع يالغذز (اهللا نعث شئرعكع يوقتذر، مةن مذشذنعثغا . صةرؤةردعضارع اهللا ظىحىندذر

   ظايةت-56سىرة زارعيات  

    »بذيرذلدذم، مةن مذسذلمانالرنعث ظةؤؤعلعمةن) عشقااهللا غعالخالعس ظعبادةت قعل

بذ . ظعسالمعيةتنعث حىشةنحعسعدة ظعنساننعث نعشانلعق صاظالعيةتلعرعنعث هةممعسع هةزارةتتذر
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حى   شةنحة بويعح   ة ظئيتقان   دا، ه   ةقعقع مةن   ة بعل   ةنكع نام   از ؤة ه   ةج ه   ةزارةتنعث بع   ر      
 شةرعظعتعنع بةرصا قعلعش، اهللا نازعل قعلغ ان قان ذن بويعح ة    يةر يىزعدة اهللا نعث  . قعسمعسعدذر

ي  ةر يىزع  دة اهللا نع  ث   . هاكعمعي  ةت يىرض  ىزىش ه  ةم ه  ةزارةتنعث بع  ر ت  ةركعؤع قع  سمعدذر     
اهللا . ظعرادعسع بويعحة ظعالهعي ظادالةت بةرصا قعلعش هةم هةزارةتنعث بعر تةركعؤع قعسمعدذر   

اهللا غ ا، اهللا نع ث صةيغةمبعرع ضة ؤة اهللا ظ ذنعثغا     ! ظ ع مأمعنل ةر  «: بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    
ي  ةنع (ؤة ظعل  ضعرع اهللا نازع  ل قعلغ  ان كعتابالرغ  ا   ) ي  ةنع ق  ذرظانغا (نازع  ل قعلغ  ان كعتابق  ا   

كعمك ع اهللا ن ع،   . ظعم ان ك ةلتىرىثالر  ) قذرظاندعن ظعلضعرع نازعل قعلعنغان س اماؤع كعتابالرغ ا      
يغةمبةرلعرعنع ؤة ظاخعرةت كىنعنع ظعنكار قعلعدعكةن، اهللا نعث  صةرعشتعلعرعنع، كعتابلعرعنع، صة  

    ».ظذ قاتعق ظازغان بولعدذ

ظ ادا قعلع شقا تعرع شعثالر، ظ ادعللعق بعل ةن ض ذؤاهلعق       ) هةقلعرعنع(اهللا نعث  ! ظع مأمعنلةر «
س  ةؤةب ظادع  ل بولماس  لعقعثالرغا  ) ظ  ذالرغا(بئ  رعثالر، بع  رةر قةؤم  ضة بولغ  ان ظأحم  ةنلعكعثالر    

ي  ةنع ظ  ذالرغا ظأحم  ةن ت  ذرذص ظادع  ل     (ظادع  ل بول  ذثالر، ب  ذ   ) دى  شمعنعثالرغا(بولمع  سذن، 
تةقؤادارلعققا ظةث يئقعندذر، اهللا دعن قورقذثالر، اهللا هةقعقةتةن قعلمعشلعرعثالردعن   ) بولذشذثالر
    ».خةؤةرداردذر

ق قاظع دعلعرع ظىستع ضة بةرص ا قعلع ش،      هاياتلعقنع اهللا تع ن قورقذش نع ظاس اس قعلغ ان ظ ةخال           
هأكىم دار اهللا نع ث ش ةرعظعتع بويعح ة هاكعمعي ةت يىرض ىزىش،         : سعياسةتتعمذ ظةخالق بولذش  

 صذقرا هأكىمدارنعث شةرعظةتكة ظذيغذن هأكىملعرعضة بويسذنذش، اهللا رازعلعقع ظىحىن 

 ظايةت -8سىرة ماظعدة   ظايةت-135سىرة نعسا   ظايةتلةر-163-162 سىرة ظةنظام  

نةس    عهةت قعلع    ش، ياخ    شعغا ب    ذيرذص، يامان    دعن توس    ذش، ياخ    شعلعق ؤة ت    ةقؤالعققا       
هةمكارلعشعش، ضذناه ؤة تاجاؤذزغا هةمكارالشماسلعق، ظعشالرنع اهللا بذيرذغان كئثةش بويعحة       

هارامغ   ا رئظاي   ة قعلع   ش؛  -ه   االل: ظعقتع   سادتعمذ ظ   ةخالق بول   ذش ... بع   ر ت   ةرةص قعلع   ش 
جازانعخذرل    ذق ، بئ    سعمدارلعق، ق    ارعحعلعق، ب    ذالثحعلعق قعلماس    لعق؛ كع    شع ه    ةققعنع    

-ظئه  سان قعلع  ش؛ ب  ذزذص-يةؤالماس  لعق؛ م  النع زاك  ات ظ  ارقعلعق ص  اكالش؛ اهللا يولع  دا خ  ةير 
تةم   ةنناغا ص   ذل خةجلعمةس   لعك؛ ظعجتعم    اظعي    -حاحماس   لعق، ض   ذناه مةظ   سعيةتكة، كعب   رع    
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دوستانة بولذش، ظأزظارا كعصعل بولذشذش، كعشعنعث جعنعغا، مئلعغا،    : ظةخالقالرغا رئظاية قعلعش  
ظابرذيعغا حعقعلماسلعق؛ ظاححعق يذتذش ؤة ظةصذحان بولذش؛ كعشعلةرنع مةسخعرة قعلماسلعق؛          
حعقعمحعلع   ق، ص   ايالقحعلعق قعلماس   لعق؛ تعرن   اق ظاس   تعدعن كع   ر ظعزدعمةس   لعك؛ ظ   اظعلعؤعي      

مذش ذنداق ظ ةخالقعي    ... ةتلةردة ظ ةخالق بول ذش؛ جعن سعي ظاالقع دة ظ ةخالق بول ذش            مذناسعؤ
 . قاظعدة بويعحة هاياتلعق بةرصا قعلعش هةزارةتنعث بعر تةركعؤع قعسمعدذر

ؤةدعلةرض ة رئظاي ة قعلع ش ظع سالمعي      -شةخسع ؤةدعلةرضة ياكع دألةتلةر ظارع سعدعكع ظةه دة       
 .هةزارةتنعث بعر قعسمعسعدذر

دعنعنع ؤة دعنع هأكىملةرنع ظأضعنعش ياكع اهللا نعث كاظعناتتعكع قانذنعيةتلعرعنع     اهللا نعث   
ؤة ماددعنع    ث خذسذس    عيةتلعرعنع ظأض    عنعص، اهللا ظعن    سانغا مذس    ةخخةر قعلع    ص بةرض    ةن       
ظئنئرضعيعلةرنع تئصعص حعقعص، ظذنع زئمعننع ظاباد قعلعشقا ظعشلعتعش ياكع اهللا نعث ظعنسانعي       

عرعنع ظأض    عنعص، ياخ    شع جةمظعيةتك    ة ظاس    اس ه    ازعرالش ي    اكع     هاي    اتتعكع قانذنعي    ةتل 
ظعن  سانعيةتنعث ت  ارعختعكع ظازغذنل  ذقلعرعنع ؤة هعداي  ةتلعرعنع، ب  ذ ظعككع  سنعث ن  ةتعجعلعرعنع      

 . يةنع هةر خعل ظعلعمالرنع ظأضعنعش ظعسالمعي هةزارةتنعث بعر قعسمعسعدذر... ظأضعنعش

زةظع صلعك  . عك ظةم ةس، ب ةلكع حى شكىنلىكتذر      صاهعشة ض ىزةلل  : صاكعزة سةنظةت بةرصا قعلعش   
ضىزةللعك ظةمةس، بةلكع ظذ ظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث غايع سعنع بايقعماس لعق غاص عللعقع ي اكع       

ب    ذنع حعرايلع    ق  . ظ    ذ غ    ايعنع ظع    شقا ظاشذرذش    تا ك    ةمحعلعك ظ    أتكىزىش لةهزع    سعدذر    
-قذنذش  نع، ه  اؤايع كأرس  ةتمةيدعغان، ظازغذنل  ذقنع حعرايلع  ق كأرس  ةتمةيدعغان، ش  ةيتانغا حو   

هةؤةسكة حوقذنذشنع حعرايلعق كأرسةتمةيدعغان، ساختا مةظبذدالرغا قذلحعلعق قعلعشتعن ظ ازات   
بولذشقا ظىندةيدعغان، كاظعناتتعكع ؤة ظعنسانعي هاياتتعكع ضىزةللعكلةرنع كىيلةيدعغان ضىزةل          

 .سةنظةت صةنلعرعنع بةرصا قعلعش ظعسالمععي هةزارةتنعث بعر قعسمعدذر

ظعسالمعي هةزارةتنعث ماددعي تةرع صعمذ     .  بذالر ظعسالمعي هةزارةتنعث مةنعؤعي تةرعصعدذر     مانا
 . ناهايعتع بىيىكتذر

ي  ةريىزعنع ظاب  اد قعلع  ش ظةن  ة ش  ذ ك  ةث  . ظعن  سان اهللا قاظعب  ادةت قعلع  ش ظىحى  ن يارعتل  دع 
ص   ةقةت ك   ةث مةنع   دعكع ظعب   ادةتال ظعن   ساننعث   . مةنع   دعكع ظعبادةتنع   ث بع   ر قعسمع   سعدذر  
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: ظ  أ ز  ؤاقتع  دا صةرؤةردع  ضارعث صةرع  شتعلةرضة«: ئمعن  دعكع خةلع  صعلعكعنع ظع  شقا ظاش  ذرااليدذز
    ».يارعتعمةن دئدع) يةنع ظورذنباسار(مةن يةر يىزعدة خةلعصة 

س  علةردعن زئمعنن  ع ظاب  اد قعلع  شنع   . ي  اراتتع) ي  ةنع تذص  راقتعن (اهللا س  علةرنع زئمعن  دعن  «
   » .تةلةص قعلدع

شئرعكنع يوقذتذص، تةؤهعد بةرصا قعلعش، ظعالهعي ظادالةت ؤة ظعمانعي ظةخالق بةرص ا قعلع ش             
حىنك  ع، زئمع  ن ص  ةقةت ظازغذنل  ذق ؤة بذزذلذش  تعن  . زئمعنن  ع ظاب  اد قعلع  شنعث بع  ر تةرع  صعدذر 

يات زئمعنن ع   ماددعي تةرةققع . ساقاليدعغان ظعمانعي سايعلةرنعث ظاستعدعال هةقعقع ظاباد بولعدذ      
 . ظاباد قعلعشنعث يةنة بعر تةرعصعدذر

ماددعي تةرةققعياتنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن ظةقلعي ؤة جعسمانعي جةهةتت ة ت ةر تأكى شكة،         
 ماددعنعث خذسذسعيةتلعرعنع 

 ع ظايعتعنعث بعر قعسم-61سىرة هذد    ظايةتنعث بعر قعسمع -30 سىرة بةقةرة   

ب   ذ قانذنعيةتل   ةرنع ه   ازعرقع زام   ان    (بعلع   شكة، اهللا نع   ث كاظعن   اتتعكع قانذنعي   ةتلعرعنع    
بايقاش  قا، فعزعك  ا، خئمعي  ة، مئدعت  سعنا ؤة  ) ج  اهعلعيعتع تةبعظ  ةت قانذنعي  ةتلعرع دةص ظاتاي  دذ 

 .  باشقا صةنلةردعن صايدعلعنعشقا توغرا كئلعدذ

ال ه ةزارةت ي اكع ه ةزارةتنعث ظ ةث م ذهعم        هازعرقع زام ان ج اهعلعيعتع م اددعي ت ةرةققعياتنع        
ظ ةمما ظع سالم م اددعي ت ةرةققعياتنعث ه ةزارةت داظعرعسع ضة كعرعشع ضة        . مةزمذنع دةص قارايدذ 

 .ظذنعث ظعالهعي يولغا ظذيغذن بولذشعنع شةرت قعلعدذ

ل  ئكعن ظ   ذ، ظعن   ساننعث ي   ةر يىزع   دة  . كاظعن  اتتعكع ظئنئرض   عيةلةرنع بايق   اش تولعم   ذ زأرى   ر 
ظ  ةث م  ذهعمع بايقاش  تعكع غاي  ة، بايق  اش ظذس  ذلع ؤة . ن ظ  ةث م  ذهعم ظع  شع ظةم  ةسقعلع  دعغا
 . يولعدذر

مةنعؤعي قعممةت قاراشالرنع ماددعي تةرةققعياتنعث ظورنعغا : دئسةك، بةزعلةر» ظةث مذهعمع«
م ةنعؤعي  . ظةقلع بار كعشع هةرضعز ظذنداق دئمةي دذ . ظالماشتذرذش دةصتذ دةص حىشىنىؤالعدذ  

ش  الر بولغ  ان بعل  ةن ن  ان بولمع  سا  قورس  اق تويماي  دذ، يئقعلغ  ذ بولمع  سا، ماش  عنا   قعمم  ةت قارا
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ياس  اش ظ  ورذنلعرع بولمع  سا، زةمبع  رةك، تانك  ا ؤة     . ص  ويعزالر ماثماي  دذ، ظايروص  عالن ظذحماي  دذ   
ظ  ذنع س  أزلةص ظولتذرذش  نعث  . ب  ذ ناه  ايعتع ظوح  ذق مةس  علة . راكئت  االرنع ياس  عغعلع بولماي  دذ

ذ جايدا مذشذنعثغا ظوخشاشال مذنازعرة تةلةص قعلماي دعغان ظوح ذق بع ر    لئكعن ب. هاجعتع يوق 
بولذص  مذ ه  ازعرقع زام  ان . ب  ذ مةس  علعدة هةرقان  داق جاهعلعي  ةت ك  أص تالع  شعدذ. مةس  علة ب  ار

ظ  ذ مةس  علة ش  ذكع، ن  ان، يئقعلغ  ذ، ياس  اش ظ  ورذنلعرع،  . ج  اهعلعيعتع ناه  ايعتع ب  ةك تالع  شعدذ 
ةر ظأزع يالغذز هالدا هةزارةتنع، ه ةزارةتلعك ظعن ساننع روياص قا      ماشعنا، صويعز، تانكا، زةمبعرةكل   

حىنك  ع ب  ذ نةرس  علةر قعمم  ةت قاراش  تعن    . زئمعنن  ع ه  ةقعقع ظاب  اد قعاللماي  دذ  . حعقعرالماي  دذ
ب ذ، ت ارعختعن مان ا م ةن دةص حعقع ص تذرس عمذ، ب ةلكع،             . ظايرعلسا ؤةيرانحعلعق صةيدا قعلعدذ   

ع ؤة جاهلعي  ةت سةص  لعرع ظعحع  ضة ك  ةث تارقعلعؤاتق  ان   ه  ةر خع  ل ظاض  اهالندذرذش سع  ضعناللعر  
بذزذقحعلعقالر بذنعث راستلعقعنع ظعسصاتالص تذرسعمذ،  ظةمما هازعرقع زام ان ج اهعلعيعتع ب ذنع        

 .ظئتعراص قعلغعلع ظذنعمايدذ ياكع ظئتعراص قعلغذسع كةلمةيدذ

قاراش  الردعن ظعن  سان م  اددعي جةهةتت  ة ق  انحعكع ت  ةرةققع قعلغ  ان بعل  ةن م  ةنعؤع قعمم  ةت   
هازعرقع زامان جاهعلعيعتع ب ذ س أزىمعزنعث   . ظايرعلعص قالسا، هايؤاندعنمذ بةتتةرلعشعص كئتعدذ 

م اددعي  . م اددعي ت ةرةققعيات ب ار   . مان ا ظ ذنعث ظالدع دا ك أص معق داردا ظعلع م ب ار          . شاهعدع
. نلعقالر بارتارعختعن بعرع هئحقانداق بوغذنغا نعسص بولمعغان ماددعي صاراؤا      . كةشصعياتالر بار 

ح    وث ظى    سكىنعلةرنع  . بع    رال كونوص    كعنع بئ    سعش بعل    ةن نذرغ    ذن ظع    شالرنع قعالالي    دذ   
باش   قا ص   عالنتالرغا  . خ   ةلقظارا خةؤةرل   ةرنع ظاثلعتاالي   دذ ؤة كأرس   عتةلةيدذ   . ظايالندذراالي   دذ

ظذ ظأزعنع ث ظعن سانعلعقعنع ظع زدةص،       ! بذ شذنداق، لئكعن ظذنعث ظعنسانلعقع قئنع؟     . حعقااليدذ
ظع   شرةتكة غ   ةرق بولماقت   ا ي   اكع -ص   ةس س   ةكرعمةكتة ي   اكع ظ   ةيش-ان   سعخانعالردا ظع   ضعزت

كعشعلةرضة تاجاؤذز قعلعص دذنيانعث تعنحعلعقعن ع ب ذزماقتا ي اكع روهع ي شع صاخانعالرغا مئهم ان           
! بعظ ارام بولماقت ا  ! ضاث ضعرعماقتا ! بولماقتا ياكع روهعي شعصاخانعالرغا ك ئلعص، كع تعص ت ذرماقتا     

 !  بةختع ؤةيران بولماقتا! ع بذزذلماقتانئرؤعلعر

ل  ئكعن ه  ازعرقع زام  ان . هةرقان  داق جةمظعيةتت  ة بذنعث  دةك ظ  ةهؤالالر قعع  سمةن يى  ز بئرع  دذ 
! كىن  سئرع ض  ةؤدعلةنمةكتة! جاهعلعيعتع  دة بذن  داق ظ  ةهؤالالر ظعجتعم  اظعي ظاص  ةتكة ظايالنماقت  ا  

 ! قوقذنحعلعق نعسبةت بعلةن يذقعرع ظأرلعمةكتة
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 هةزارةت حىشةنحعسعدة ظعنسان تذصراق بعلةن ظعالهعي روهنعث يذغذرذلمعسع دةص ظعسالمعي
دارؤعنعزمغا ظوخ شاش قعمم ةت ق اراش ؤة ظ ةخالقالرنع حأرىؤعتع دعغان ه ايؤان دةص             . قارعلعدذ
ظذنعث ظأز خاهعشنع ظع اله قعلع ؤعلعص، اهللا نع ث ظعبادعتع دعن حوثحعلع ق قعلع ص،               . قارالمايدذ

ظع سالمعي ه ةزارةت مان ا    . ان س اختا ظع اله بولذؤعلع شعغعمذ ي ول قويذلماي دذ     زوراؤانلعق قعلع دعغ  
ظعسالمعي هةزارةت ظاصعرعدة بولغان دا ظذنعث دا ت ارعختعكع     . مذشذ حىشةنحة ظىستعضة قذرذلغان   

بع ر  : ظذنعث م اددي كأرىنى شع تولعم ذ ظ اددعي ظع دع     . ظةث ظذلذغ قعممةت قاراشالر بار ظعدع   
مان ا ب ذالر ظع سالمعي    ... خورمعزارلعق، ظات، تأضة، قوي، ظوق، قعلعحتىركىم حعدعر، الي تام،     

ل ئكعن ظ ذ، ظأزعنع ث ظاش ذ ظ اددعي س ىرعتع بعل  ةن       . ه ةزارةتنعث ظ ةينع ؤاقتع دعكع كأرىنع شع    
 . تارعختعكع بعر حوث مأجعزة هئسابلعنعدذ

 بذن  داق ت  أؤةن دةرعجع  دعكع م  اددعي ضىللعنع  شنعث ظ  العي دةرعجع  دعكع ه  ةزارةت ظةم  ةس، 
ل ئكعن  . بةلكع ظادةتتعكعح ة  ه ةزارةت ق ذرذص حعقع شعغعمذ كع شعنعث ظعشةنضى سع كةلمةي دذ            

معسلعسعز قعممةت قاراشالردعن تاشقعنالص حعقعص، ظةمةلعيةتكة ظايعلعنعؤاتق ان قعمم ةت قاراش الر      
ظعنسانالر ظعحعدعن ظوتت ذرعغا حعقعرعلغ ان ظ ةث       «ماددعي ضىللعنعشتعكع بذ نذقساننع تىضعتعص،      

ب ذ ظذمم ةت ظع سالمعي ه ةزارةتنعث ظ اخعرقع        . ن ع مةي دانغا ك ةلتىردع     » ع بعر ظذممةت  ياخش
بعز مذشذ يةردة . بةلكع ظذ ظعسالمعي هةزارةتنعث تذغذلعشع ظعدع، خاالس. هاسعالتع ظةمةس

ه ةزارةتنعث م اددعي ؤة م ةنعؤعي ظعكك ع تةرع صعنعث       : توختاص، مذنذ سوظالغا جاؤاب ظعزدةيل ع     
 ! لضةندة، يةنة بعرع شذ نذقساننع يأضعيعةلةمدذ؟بعرعدة نذقسان كأرى

بذ سوظالغا ظعسالمعي ظذممةت تةجرعبعسع بعلةن هازعرقع ظذممةت تةجرعبعسع ظئنع ق ج اؤاب           
ظع  سالمعي ظذمم  ةت تةجرعبع  سعدة م  ةنعؤعي مةدةنعي  ةت م  اددعي مةدةنعي  ةتتعكع       . بئرةلةي  دذ

ظ  ةمما م  اددعي . ا ك  ةلتىردعنذق  ساننع تى  ضعتعص ت  ارعختعكع ظ  ةث ياخ  شع ظذمم  ةتنع ؤذج  ذدق  
. ت   ةرةققعيات ؤة تئخنولوض   عية ت   ةرةققعياتع م   ةنعؤعي مةدةنعي   ةت بوش   لذقعنع تولدذرالمع   دع    

 . تارعختعكع ظةث يامان جاهعلعيةتنع ؤذجذدقا كةلتىردع

ق  ذؤؤةت ظئلئمئنتلعرعغ  ا هامعل  دار -ظع  سالمعي ه  ةزارةت ظأزعنع  ث دةسلةص  كع تذغذلع  شعدا كى  ح 
 . بعرلةص ظوتتذرعغا حعقتع- كئيعنحة بعربذ ظئلئمئنتالر. ظعدع
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ظعسالمعي هةزارةت مذسذلمانالرنع هةرقايسع مةنبةلةردعن ظعلعم ظأضعنع شكة، ظ ةينع دةؤرنع ث            
صةن تعلع بولغ ان ي ذنان ؤة التع ن تعللعرعن ع ظأضعنع شكة، ظعلمع ي ظةس ةرلةرنع تةرجعم ة              -ظعلعم

، ت  ةجرعبعحعلعكنع ظعج  اد قعلع  شقا  ص  ةن ه  ةرعكعتع بةرص  ا قعلع  ص -قعلع  شقا، ظ  أز ظال  دعغا ظعلع  م 
ص    ئنع ظ    ذالرنعث مذس    ذلمانالردعن ظأض    عنؤالغان   -ياؤروص    انعث ه    ازعرقع ظعلع    م  . ظىندع    دع

 . تةجرعبعحعلعكعنع ظاساس قعلعص قذرذلغان

ظع   سالم . ظع   سالمعي ه   ةزارةت مذس   ذلمانالرنع م   اددعي جةه   ةتتعن ضىللعنع   شكة ظىندع   دع   
سع صلةر، باش قذرذش تىزىملع رع، ماظ ارعص تىزىملع رع،          ظذسلذبعدا قذرذلغان ش ةهةرلةر، هأن ةر كة      

ظةن ة ش ذ م اددعي    ... نازارةت قعلعش تىزىملع رع، ه ةربعي تىزىلمعل ةر، ظةرزعي ةت م ةهكعمعلعرع       
 . ضىللعنعشنعث مةهسذلع ظعدع

 ظع  سالمعي ه  ةزارةت مذس  ذلمانالرنع زئمعننع  ث نامةل  ذم ج  ايلعرعنع بايقاش  قا، خةرعتعل  ةرنع       
ياؤروص  انعث .  ظ  ةث زور جذغراص  عية ه  ةرعكعتعنع ظ  ئلعص بئرع  شقا ظىندع  دع سعزع  شقا، ت  ارعختعكع

كئيعنكع بايقاشلعرع، جىملعدعن فاسكو داجاما، كولومبو، ماضعلالن قاتارلعقالرنع ث هةرعك ةتلعرع    
 . ظعسالم جذغراصعية بعلعملعرعنع ظاساس قعلغان

.  يارعتع  شقا ظىندع  دع ظع  سالمعي ه  ةزارةت مذس  ذلمانالرنع ناه  ايعتع زور تةص  ةككذر ب  ايلعقع    
 . هازعرقعالر بذ بايلعقنعث موللعقع، حوثقذرلعقع ؤة ظةسلعيلعكعضة هةيران قالعدذ

... ظعسالمعي ه ةزارةت مذس ذلمانالرنع ض ىزةل س ةنظةت ص ةنلعرعنع ق ذرذص حعقع شقا ظىندع دع                
ظع  سالمعي ه  ةزارةتنعث ظ  ةث م  ذهعم ظاالهع  دعلعكع ش  ذكع، ظ  ذ زئمعنن  ع ضىللةندىرى  شتة ت  وغرا   

ظ ذالر اهللا ؤة    . ظةقع دعنعث سايع سعدعن حعقع ص كةتمع دع       . ةقعدعنع حعقعش نذقتع سع قعل دع     ظ
ظعماننعث تةقةززاس ع بولغ ان قعمم ةت       . ظاخعرةت كىنعسعضعمذ ظعشةندع، زئمعننعمذ ظاباد قعلدع     

 . قاراش، ظةخالق ؤة صعرعنسعصالر بعلةن ماددعي تةرةققعياتنع زعتالشتذرمعدع

مذس  ذلمانالرنعث . ة راهةت  صةرةسلعك كئسعلع  ضة مذص  تعال بول  دع   ظع  سالمعي ه  ةزارةت كئيعنح    
 . تارعختعكع ظوثذشسعزلعقلعرع ظةنة شذنعثدعن باشالندع

ب ذ توغرع دا ه ازعر      . راهةتصةرةسلعك هةر قانداق ظعن ساندا بولع دعغان بع ر ب اش قئتعمحعلع ق            
دا ب  ذ ك  أص سأزلةش  كة ظ  ورذن ي  وق، ل  ئكعن ه  ةزارةت حىشةنحع  سع هةقققع  دة ض  ةص بولذنغان   

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 243 

 .  توغرعدا ظازراق توختعلعشقا توغرا كئلعدذ

. هةرقانداق بعر معللةت ظأسىص يئتعلعش باسقذحعدا ناه ايعتع تعرع شحان، ظعرادعلع ك بولع دذ       
كىحك  ة كى  ح . رعقاب  ةت ظعرادعن  ع تاؤالي  دذ. حىنك  ع ظ  ذ، نذرغ  ذن رعقابةتلةرض  ة دذح كئلع  دذ 

أز مةؤجذتل  ذقعنع ظع  شقا ظاش  ذرذص،  بع  ر مةزض  عل ظأتكةن  دعن كئ  يعن، ب  ذ معلل  ةت ظ     . قوش  عدذ
ظةن  ة ش  ذ حاغ  دا قولغ  ا   ... ق  ذدرةت تئ  صعص، رعقابةتل  ةرنع يئ  ثعص، خاتعرج  ةم بول  ذص قالع  دذ   

ب ذنعث بعل ةن بع ر خع ل بوشع شعش       . كةلتىرضةن نةتعجعلعرعنع كأرىص، قاناظةت هاسعل قعلعدذ     
غالعبلعققا كأص ظعقتعساد  بولذصمذ،  . ظعرادة سذسلعشعدذ، راهةتصةرةسلعك باشلعنعدذ   . صةيدا بولعدذ 

 . قوشذلذص كةلسة تئخعمذ شذنداق بولعدذ

 . راهةتصةرةسلعككة ظةضعشعص يئمعرعلعش باشلعنعدذ

هاالؤةتك  ة حأكك  ةن كع  شعلةر ظأزع  ضة   -راهةت  صةرةسلعكنعث مةستخذش  لذقلعرع ظعحع  دة ه  وزذر  
رذر بول ذص ي اكع   تذيسعمذ، ظأز كىحع ضة م ةغ   . قازانعث يئقعنالص كئلعؤاتقانلعقعنع تذيمايدذ   -باال

 . راهةتصةرةسلعكنعث ظةللةيلعتعشلعرعدعن كأزعنع ظاحالماي هاالكةت سعضعنالعغا قذالق سالمايدذ

بع رةر  «: راهةتصةرةسلةرنع ؤةيران قعلعدعغان ظعالهعي قانذنعيةت ظةنة ش ذنداق ج ارع بولع دذ          
بعزض ة  (ع  ن ع ه االك قعلم اقحع بول ساق، ظذنعث دعكع دألةتم ةن ظادةمل ةرن             )ظاهالع سع (شةهةر  

 دة، ظ ذالرغا  - صاس ات قعلع دذ   -بذيرذيمعز، ظ ذالر ظعتاظ ةت قعلم اي، صع سقع      ) ظعتاظةت قعلعشقا 
    » .ظازابعمعز تئضعشلعك بولعدذ، شذنعث بعلةن ظذالرنع قورقذنحلعق رةؤعشتة هاالك قعلعمعز

ة تئ  صعص، ظعالهع  ي  ب  ةزع معللةتل  ةر باهان    . ظعالهع  ي قانذنعي  ةت هئحكعم  ضة ي  ان باس  مايدذ   
بع   ز اهللا نع   ث  : يةه   ذدعيالر ؤةس   اراالر «: قانذنعي   ةتنع ظأزع   ضة ي   ان باس   تذرماقحع بولع   دذ  

) بع   ز اهللا نع   ث دعنع   دا بولغاحق   ا   (ؤة ) بالع   دةك يعقعنمع   ز -ي   ةنع ظات   ا (ظوغذللعرع   دذرمعز 
اهللا نئم  ة ظىحى  ن س  علةرنع ض  ذناهعثالر   )ظذن  داق بول  سا (ظئيتقعنك  ع، .دوس  تلعرعدذرمعز دئ  دع 

     »ىصةيلعدعن ظازاب قعلعدذ؟ت

ظع   سالمعي ظذممةتم   ذ راهةتصةرةسلع   شعص، دذنياغ   ا بئ   رعلعص كةتكةنلعرع   دة ظأزض   ةرمةيدعغان  
يولع دا  ) مةخل ذقاتالر ظى ستعدة قولالنغ ان     (اهللا نع ث    «: ظعالهعي قانذنعيةت بويعحة يعمعرعل دع    

ي  ةنع  (ولع  دا هةرض  عز يأتكعلع  شنعمذ   هةرض  عزمذ هئحقان  داق ظأزضعرع  شنع كأرمةي  سةن، اهللا ي   
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) ظازابنع   ث ظازابق   ا تئضع   شلعك بولغ   انالر ظى   ستعدعن باش   قعالرنعث ظىستع   ضة يأتكعلع   شعنع       
     ».كأرمةيسةن

يةنة بعر تةرةصتعن ب ذنعثغا تئخعم ذ   . مذسذلمانالردا بعر تةرةصتعن راهةتصةرةسلعك ظةؤج ظالدع   
ي ةنع دذني انع تاش الش، م اددعي كىحك ة س ةؤةب         . قايتذرذلدعخةتةرلعك يول بعلةن ظعنكاس     
سىرة  ظايةت -16سىرة ظعسرا   شذنعث بعلةن ظعسالمعي هةزارةت بعرال. قعلماسلعق تةشةببذس قعلعندع

 ظايةتنعث بعر قعسمع -43 سىرة فاتعر  ظايةتنعث بعر قعسمع -18ماظعدة 

راهةت  صةرةسلعك م  ةنعؤعي ه  ةزارةتنع   . عتت  ا م  اددعي ؤة م  ةنعؤعي جةه  ةتتعن يعمعرعل  دع    ؤاق
 .سوصعزم ماددعي هةزارةتنع ؤةيران قعلدع. بذزدع

ب   ذنع رذس   اليمةن دةص دذني   انع  . مذس   ذلمانالرنعث راهةت   صةرةسلعك قعلغعن   ع خات   ا ظع   دع 
. ذ خات  ا ظع  دع تاشالش  نع، م  اددعي كىحك  ة س  ةؤةب قعلماس  لعقنع تةش  ةببذس قعلع  ش تئخعم       

زةظعصلع  شعش . حىنك  ع، ب  ذ ظعكك  ع ظع  شنعث ه  ةر ظعككعلع  سع زةظعصلعشع  شكة س  ةؤةب بوالتت  ع   
شذنعث بعلةن ظ ذالر ه ةر تةرةص تعن يوص ذرذلذص ك ئلعص،        . دىشمةنلةرنعث ظعشتاهاسعنع قوزغعدع  

 . اهللا نعث دعنعنع تىضعتعشنع قةست قعلدع

. لع   تعش دولق   ذنع ص   ةيدا بول   دع  كعحعك-هةرقاي   سع س   اهةلةردة ظوم   ذميىزلىك ت   ارايتعش 
سعياس ةت، ظعقتع ساد، جةثم ذ    . ظةدةبعيات ؤة سةنظةتمذ تارايدع . تةصةككذر ؤة ظعلعممذ تارايدع   

هةممع دعن  . ساناظةت ؤة يئزا ظعضعلعك ظعشلةصحعقعرعشمذ تارايدع، ظةخالقمذ تاراي دع        . تارايدع
 . ظاؤؤال ظةقعدة تارايدع، ظعمان ؤة ظعبادةت ظذقذمع تارايدع

ظع  سالم دذنياس  ع كىن  سئرع تأؤةنلع  دع،  .  ظ  ةهؤال نةحح  ة ظةس  عر ش  ذنداق داؤام قعل  دع ب  ذ
ظع سالم دذنياس عنع ص ارحعالص    . مذداص عظةدعن هذج ذمغا ظ أتتع    . دىشمةنلةر كىنسئرع كىحةي دع   

 ... ظعسالمنع يوق قعلعشنع قةست قعلدع. مذسذلمانالرنع قذل قعلدع ؤة خورلعدع. يذتذؤالدع

بذ حاغدا ظذ ظعحعكع رع تةرع صعدعن يعمع رعلعص كةتك ةن،         . رع ظويغاندع ظعسالم دذنياسع ظاخع  
 . دىشمةن قولعغا تامامةن حىشىص قالغان ظعدع

. ظع سالم دذنياس  عنعث يعمعرعلع  شع تارعخت  ا يى ز بةرض  ةن ظازغذنل  ذقالرنعث ت  ةبعظعي نةتعج  سعع  
عقعنعث، ي ألعنعؤعلعش  ظعمان ظذقذمعنعث ؤاكوظومالشقانلعقعنعث، ظعبادةت ظذقذمعنعث ؤاكوظومالش قانل  
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ق   ذؤؤةت ؤاس   تعلعرعنع ت   ةييارلعمعغانلعقنعث  -صاسسع   صلعقعنعث، اهللا تةييارالش   قا ب   ذيرذغان كى   ح 
 . نةتعجعسع

ظ ذ بول سعمذ،   . بذ ظازغذنلذققا كىح جةهةتتعن تةثلعشعدعغان يةنة بع ر مذس عبةت يى ز ب ةردع       
عنغا قايتقان، دعننع ظةم ةلعي     هةقعقع د . زامانعمعزدعكع مذسذلمانالرنعث روهعي  مةغلذبعيعتعدذر    

ظعجرا قعلعؤاتقان ظايرعم كع شعلةرنع هئ سابقا ظالمعغان دا، مذتل ةق ك أص س اندعكع مذس ذلمانالر           
ب   ذ روهع   ي مةغلذبعي   ةت ظع   دعيعؤع . تئخ   ع ب   ذ مةغلذبعي   ةتتعن ظئس   ضة ك   ئلعص بواللمع   دع 

ا ش   اراظعت هذج  ذمنعث زةه  ةرلعرعنع ظويالنماس   تعن، قارش  علعق كأرسةتمةس  تعن قوب   ذل قعلع  شق     
 . هازعرلعدع

. ظعدعيعؤع هذجذم مذس ذلمانالرنعث كاللع سعغا نذرغ ذن ظازغ ذن حى شةنحعلةرنع كعرض ىزعؤةتتع         
 . هةزارةت حىشةنحعسع شذ حىشةنحعلةرنعث بعرع

مذس  ذلمانالر ظع   دعيعؤع هذج   ذمعنعث ظاسارعتع   ضة ظ   ذحرعغاحقا، ت   ةرةققعياتتا كئ   يعن قئلع   شقا  
 . ذمان قعلعشتعمذسذلمانلعق سةؤةب بولدع، دةص ض

ظ ذالر كئ يعن قالغان دا ظ سالمنعث هةقعقعتع دعن      . بذ هةقعقةتتعن تولعم ذ يئ راق بع ر ض ذماندذر       
 . بذ يئراقلعشعش ظذالرنع تةرةققعياتتا كئيعن قويغان ظعدع. تولعمذ يئراقالشقان ظعدع

 مان ا ب  ذ ض  ذمان ظ  ذالرنع ظع  سالمنعث س  عرتعدعن، غ  ةرب هةزارعتع  دعن، ي  ةنع ه  ازعرقع زام  ان 
 . جاهعلعيعتعدعن هةل قعلعش حارعسع ظعزدةتكىزدع

ه ةزارةت دئ ضةن م اددعي، ظعلمع ي ؤة     «: هازعرقع زامان جاهعلعيعتع ظ ذالرغا مذن داق دئ دع    
ماددعي تذرمذشنع ظاسانالش تذرذص، ظعن ساننعث يىكعن ع مئخانعكعغ ا     . تئخنولوضعية تةرةققعياتعدذر 

 » . يوق قعلعشتذركئسةل ظاغرعقلعرعنع دورعغا تايعنعص. يىكلةشتذر

ه  ازعرقع زام  ان ج  اهعلعيعتع ظئغعزع  دا دئمع  سعمذ، ظةم  ةلعي ه  ةرعكعتع بعل  ةن يةن  ة مذن  داق    
قعمم   ةت ق   اراش، ظ   ةخالق، صعرعن   سعص دئ   ضةن جانغ   ا ظةس   قاتمايدعغان بعه   أدة      «: دئ   دع
 ».نةرسعدذر

صعقعنع ظ ذالر ق االقلعق قال      . ص ةيدا بول دع   » زامانعؤع مذسذلمانالر «هةزارةتلةشمةكحع بولغان   
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 . حأرىؤعتعص، نةححة يعل ظعحعدة نةححة ظةسعرلعك قاالقلعقنع تىضةتمةكحع بولذشتع

 .ظذالر غةربنعث ظذسذلع بويعحة هةزارةتلعشعص دعنسعزالشتع

قذؤؤةتنعث بةزعبعر س ةؤةبلعرعنع    -ظذالر ناهايعتع سذسلذق، خذشياقماسلعق بعلةن ماددعي كىح      
. عث راهةتصةرةسلعكع  ضة ق  ذالق تىؤعغعح  ة ح  أكتعش  ذنعث بعل  ةن بعرض  ة ظ  ذالر غ  ةربن.  قعل  دع

زام انعؤعي ظأيل ةر، كأرك ةم ظ أي جاه  ازلعرع، ماش عنا، ظايروص عالنالر، ت وك ظوح اقلعرع، توثالتق  ذ،         
ب  ذنعث . بول  ذص قال  دع» ت  ةرةققعيات«تاركئيعمل  ةر، ه  اراق، قعم  ار، جعن  سعي قااليمعق  انحعلعق 

ع ظ  ذالر ظأزعم  ذ ظئغعزع  دا ظئتع  راص قعلع  دذ،    ب  ذن. س  عرتعدا يةن  ة ظ  ةخالقعي ب  ذزذقحعلعقالر ب  ار   
ش  ذنداق . كأثلع دة ظ ةخالقعي ب ذزذقحعلعقنعث تئخعم ذ ك  ةث ت ارقعلعص كئتع شعنع ظ ارزذ قعلع دذ        

بولغاندا ظذالر كأثلعضة كةلضةن نعجعسلعقالرنعث ه ةممعنع ت ةرةققعيات ن امع بعل ةن قعالالي دذ             
 !ظةمةسمذ؟

 تذرم  ذش سةؤعيع  سعنع ي  ذقعرع ك  أتىرىش،  ظ  ذالر ه  ة دئ  سعال ساناظةتلع  شعش، ب  اي بول  ذش،  
ل  ئكعن قعمم  ةت . راس  ت، ب  ذ ه  ةقعقع م  اددعي ت  ةرةققعيات . ظئلعكتعرلعشع  شنع ت  ةرغعب قعلع  دذ 

ق  اراش ؤة ظ  ةخالق بولمعغان  دا ب  ذ ت  ةرةققعياتنعث نئم  ة ظ  ةهمعيعتع بولع  دذ؟ دع  ن بولمعغان  دا  
ن قذتذل   دذق دةص ظ   ذنعث نئم   ة قعممعت   ع بولع   دذ؟ ظ   ذالر ظ   أزعنع ب   ذنعث بعل   ةن خورل   ذقتع

ظ   ذالر ه   ازعرقع زامان   دعكع ت   ارعخحع توؤعنبعينع   ث ظات   ا تى   رك تىركعيع   سع     ! ظويالمدعكعن   ة
 : هةققعدعكع مذنذ سأزعنع ظاثالص باقسذن

قانذننع ظأزضةرتعش قانذننع  . (تىركلةر ظاساسع قانذننع ظأزضةرتعش بعلةنال بولدع قعلمعدع      «
ب  ةلكع يئثع  دعن ق  ذرذلغان تىركعي  ة  .) ظع  ساله قعلع  ش مةزض  لعدة ظانح  ة ت  ةس ظع  ش ظةم  ةس  

خةلع صعنعث ظورنعن ع   . ي وق قعل دع  ) خةلع صعنع (جذمهذرعيعتع ظعسالم دعنعنع هعماية قعلغ ذحعنع       
دعن   ع زاتالرن   ع هوقذقع   دعن قال   دذرذص، ظ   ذالرنعث     . ظةمةل   دعن قال   دذردع ) خةلع   صعلعكنع(

ظاالقع دار هةمم ة ظع شنع    هعجابغ ا   . ظايالالرنع ث هعج ابعنع يوق اتتع     . تىزىملعرعنع بعكار قعلدع  
شةص  كة ظةنظ  ةنعؤعي، ظع  سالمعي نامازغ  ا،  . ظةرل  ةرنع شةص  كة كئيع  شكة مةجبذرلع  دع . حةكلع  دع

. ظع   سالم ش   ةرعظعتعنع ص   ىتىنلةي سى   صىرىص تاش   لعدع . بولذص   مذ س   ةجدة قعلع   شقا صذتلع   شعدذ 
نعث ظعتالعي  ة. شئؤعت  سارعية قان  ذنعنع تىركحع  ضة تةرجعم  ة قعلع  ص، ش  ذ قان  ذننع يولغ  ا قوي  دع     
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بذ ظعككع قانذن دألةت مةجلعسدة ظاؤازغا قويذلغاندعن   . جعنايع ظعشالر قانذنعنع ظعجرا قعلدع    
ب  ذنعث بعل  ةن  . ظةرةبح  ة يئزعقن  ع التعنحعغ  ا ظأزض  ةرتتع  . كئ  يعن، مةجب  ذرع يولغ  ا قويذل  دع  

 . ظوسمانعيالرنعث قةدعمكع ظةدةبع معراسلعرعنعث ناهايعتع كأص قعسمعسع تاشلعؤعتعلدع

ةتكىحعلعرع تىركل   ةرنع تةنقعدالش   تا ح   ةكتعن ظاشذرذؤةتمةس   لعكع ؤة ظ   ذالرنع   غ   ةرب ك   أز 
حىنك ع، دورامعح ع تذركل ةرنعث قعلم اقحع بولغن ع ص ةقةت ظ أز        ! مةس خعرة قعلماس لعقع كئ رةك   

بع ز  . ؤةتعنعنع ؤة ظادةملعرعنع هازعرقع هالعتعدعن بعزنع ث هالعتعمعزض ة ظأزضةرتع شتعن ظعب ارةت          
ظ  ذالر ض  ةرحة كئ  ين قالغ  ان بول  سعمذ، غ  ةرب      . نع تةنقع  دالؤاتعمعز ظ  ذالرنعث ب  ذ ح  اكعنعلعقع  

 . دألةتلعرع ؤة غةرب خةلقلعرعنعث قعلغانلعرعنع قعلعص باقماقحع

بع  ز تىركل  ةرنعث نع  شانعنع تول  ذق ب  ايقعغعنعمعزدا ه  ةيرانلعق ظعحع  دة مذن  داق بع  ر س  وظالنع   
عش ظىحى ن ك أرةش قعلع  ش   ظ ذالرنعث ب ذ نع  شانع ش ذ نع شانغا يئ  ت    : سوراش قا مةجب ذر ب  ولعمعز  

 جةريانعدا كأرسةتكةن تعرعشحانلعقلعرعغا ظةرزعمدذ؟ 

. ناه  ايعتع ظئنعقك  ع، بع  ز غذرذرل  ذق، ظةنظ  ةنعؤعي مذس  ذلمان تىركعيعن  ع ياخ  شع كأرم  ةيمعز      
ظأزعنع  ث بع  زدةك بول  ذص  . بذتىركعي  ة بعزض  ة ظأل  ضىر كاص  عرالر دئ  ضةن ن  ةزةر بعل  ةن ق  ارايتتع    

كونا ظةنظةنعؤعي تىركعي ة    .  بذ بعزنعث ظأحعمةنلعكعمعزنع قوزغايتتع    .قالمعغعنعغا شىكرع قعالتتع  
ش   ذثا بع   ز ب   ذ ظاالهع   دة خعمعرت   ذرذحنع    . ظأزعنع   ث خعمعرت   ذرذحعنع ظاالهع   دة ح   اغاليتتع  

خذنذكلةشتذرذص، تىركحة مذجمةللعك دةص ظاتاص، تىركلةرنعث كعبعرعسعنعع يةرض ة ظ ذرماقحع           
ؤعي قوغ دعنعش كىنلىكعن ع صاحاقلعؤعتع شكة مذؤةص صةق        ظاخعرع بعز تىركلةرنعث مةنع   ... بولدذق
دورامعحعلعق ظذالرنع بعزنع ث    . ظذالرنع دورامعحعلعق ظعنقعالؤع قوزغاشقا كىشكىرتتذق    . بولدذق

 .  كأز ظالدعمعزدعال ؤةيران قعلدع

بعزنعث رعغبةتلةندىرىشمعز ؤة نازارعتعمعز بعلةن تىركعية ظأزض ةردع، ظ أزعنع بعزض ة ؤة باش قا               
هازعر بع ز بذنعث دعن   ...  خةلقعلعرعضة ظوخشاش قعلعدعغان ؤاستعلةرنع ظعزدةشكة باشلعدع   غةرب

تىركعي ة  . ب ةلكع ظأحعم ةنلعك ؤة ن ارازعلعق تذيغذس عدا بول ذؤاتعمعز     . سعقعلعش هئس قعلع ؤاتعمز   
تىركعي  ة بعزض  ة . م  ةن ن  ئمعال قعل  سام س  ئنعث نةزةرعث  دة خاتام  ذ؟ دئيع  شع م  ذمكعن  : بعزض  ة

: عمعزنع ث تأؤةن دعكع بأل ةكلعرعنع ظوقذش ع م ذمكعن         » مذق ةددةس كعت اب   «ص  ظاثلعتعص ت ذرذ  
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بعز سعلةرنعث دئصعثالرنع حالدذق، سعلةر ظذسسذل ظوينعمعدعثالر؛ بعز سعلةرنعث غئمعثالرن ع            «
 » .يئدذق، معت قعلعصمذ قويمعدعثالر؛ بعز قايغذردذق، سعلةر ظعح ظاغرعتمعدعثالر

رنع تةنقعدلع  شعمعز ب  ةك قوص  ال بول  ذص ك  ةتتع، ي  وق  ن  ئمعال دئ  ضةن بعل  ةن بعزنع  ث تىركل  ة 
حىنك     ع، تىركل     ةرنعث . ظةيبنعغ     ذ ظارتمع     دذق، ش     ذنداقتعمذ ح     ةكعتن ظئ     شعص ك     ةتتع

تعرع  شحانلعقلعرع بعك  ار كةتم  ةي، ظ  أزلعرع ظىمع  د قعلغ  ان مذؤةص  صةقعيةتكة ظعرع  شعص قال  سا،         
للعك ظعكك   ع ب   ذ ن   ذقتا دورامحعلعقنع   ث ظةج   ة   ! قانحعلع   ك مةدةنعيةتل   شعص كةتم   ةكحع؟  

 : ظاجعزلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ

بعرعنج  ع ظ  اجعزلعق ش  ذكع، دورامعحعلع  ق ظةضةش  كىلىكتذر، ظعج  ادعيلعق ؤة كةش  عص قعلع  ش    
ش  ذنعث ظىحى  ن دورامعحعلع  ق ص  ةرزةن ظذت  ذق قازانغ  ان تةقدعردعم  ذ، دورامعحع  الر        . ظةم  ةس

عن  سان روهعيعتعنع  ث ظ  ةمما ظ! جةمظعيعتع  دة ص  ةقةت س  اناظةت مةه  سذالتلعرع كأص  عيعدذ خ  االس 
 . ظعجادحانلعق ظعقتعدارع جارعي قعلدذرذلمايدذ

ظعككعنجع ظ اجعزلعق ش ذكع، دورامعحعلع ق ناه ايعتع ح وث بولغان دا ص ةقةت رةث ضع ظ أثىص              
بذ هالةتتة دورامعحعالر صةقةت ساناقلعق ساهةلةردعال ظأز . كةتكةن مذؤةصصةقعيةتكة ظعرعشةلةيدذ

ع  ث ظ  اخعرع ظعرع  شعدعغعنع دورامعح  ع ه  ةزارةت ياالثتأش  لعرعنع    غالعبالرن... يولعن  ع تاص  االيدذ 
 » )غةرب هةزارعتعضة قذل بولغانالرنع دئمةكحع. (كأصةيتعش

ظ  أزعنع . مان  ا ب  ذ س  أز خرع  ستعظانالرنعث ظاش  كارا هاق  ارعتع ؤة ظوح  ذق تاماش  ا كأرى  شعدذر     
نالرنع  ث تاماشاس  عنع  يوقاتقانالرنع  ث، ظعن  سانعيةتكة ظ  أز ظال  دعغا بع  رةر نةرس  ة س  وؤغا قعاللمعغا   

 . كأرضةنلعكتذر

ظةس  عرنعث ج  اهعلعيعتع ظعحع  دة ظئ  زعص يىرض  ةن ظعن  سانالرغا       -20ه  ةقعقع مذس  ذلمانالردا   
 ... بئرعدعغان نذرغذن، نذرغذن نةرسعلةر بار

مذس  ذلمانالر م  اددعي ضىللعنع  شنع قةي  ةردعن ظالغذس  ع كةل  سة ش  ذ ي  ةردعن ظال  سذن، ل  ئكعن     
 !ظعسمع جعسمعغا اليعق هةقعقع هةزارةت قذرذص حعقسذن. نسذنظعالهعي يول ظاساسعدا ضىللة

ل  ئكعن ظ  ذالر ب  ذ . ص  ةن، م  اددعي ت  ةرةققعيات ؤة تئخنولوض عيعنع قوب  ذل قعل  سذن -ظ ذالر ظعلع  م 
 ... قوبذلالنمعالرنع قايسع مةقسةتكة ظعشلعتعدعغانلعقعنع ظايدعثالشتذرذؤالسذن
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بولذش  قا، ظ  اخعرةتنع ظذنت  ذص، دذنياغ  ا   ظ  ذالر ب  ذ قوب  ذلالنمعالرنع ش  ةهؤانعي نةصسع  ضة ق  ذل    
 بئرعلعشكة، اهللا قا ظعبادةت قعلماي شةيتانغا حوقذنذشقا ظعشلعتةمدذ؟ 

ظعن سانعيةتنع ظ أزعنع يىتتى رىص    . زةبذنل ذقتعن قذتقذزالماي دذ  -ظذنداق قعلسا ظذالر ظأزعنع خار 
 . قويذش ؤة ضاثضعراشتعن قذتقذزالمايدذ

 يولن  ع بةرص  ا قعلع  شقا، ظعالهع  ي دأل  ةتنع قايت  ا قذرذش  قا،  ظ  ذالر ب  ذ قوب  ذلالنمعالرنع ظعالهع  ي
ظعالهع  ي ظادال  ةتنع بةرص  ا قعلع  شقا، سعياس  عي، ظعقتع  سادعي، ظعجتعم  اظعي، ظ  اظعلعؤعي، جعن  سع ،   

... سةنظةت مذناسعؤةتلعرعنع  ظ ةخالقعي قاظعدعل ةر ظىستع ضة بةرص ا قعلع شقا          -صعكرعي، ظةدةبعيات 
ندا ظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث غايعسعنع ظع شقا ظاشذرس عحذ؟      ظعشلةتسعحذ؟ باشقعحة قعلعص ظئيتقا   

 ظعماننع ظةمةلعيلةشتىرسعحذ؟ ظعبادةتنعث توغرا ظذقذمعنع ظعشقا ظاشذرسعحذ؟  

ي ول ظعزدةؤاتق ان ظازغ ذن ظعن سانالرغا نعج اتلعق      . بذ حاغدا ظذالر ظأزعنع قذتذل دذرذص قالع دذ       
ثالردعك  ع ظعم  ان ظئيتق  ان ؤة ياخ  شع اهللا ظعحع«: ب  ذ اهللا ق  ا ت  ةس ظةم  ةس. قولعن  ع س  ذنعدذ

ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةرضة،  ظ ذالردعن ب ذرذن ظأتكةنل ةرنع زئمعن دا هأك ذمران قعلغان دةك،         
ظذالرنعمذ حوقذم هأكىمران قعلعشعنع، ظذالر ظىحىن تاللعغان دعنعنع حوقذم مذس تةهكةم قعلع ص      

ص بئرع شنع ؤةدة قعل دع، ظ ذالر ماث ا     بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعققا ظايالندذرذ    
ظعبادةت قعلعدذ، ماثا هئح نةرسعنع شئرعك كةلتىرمةيدذ، شذ ؤةدعدعن كئيعن كاص عر بولغ انالر               

     ».اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر

ش  ذنداق كع  شعلةردذركع، ظةض  ةر   ) اهللا نع  ث ياردعمع  ضة ظئرعشع  شكة ه  ةقلعق بولغ  انالر     ( 
نع يةر يىزعدة ظىستىنلىككة ظعضة قعلساق، نامازنع ظ ادا قعلع دذ، زاك ات بئرع دذ، ياخ شع        ظذالر

ي ةنع  (ظع شالرنعث ظ اقعؤعتع اهللا غ ا مةن سذصتذر     .ظعشالرغا بذيرذي دذ، يام ان ظع شالردعن توس عدذ        
   »).هةممة ظعشالر ظاخعرةتتة اهللا غا قايتعدذ

 ظايةت  -41 سىرة هةج  ظايةت  -55 سىرة نذر   

ي  ةنع ظأتك  ةنكع (كع  شعلةرضة ) ي  ةنع س  علةرنع ظع  سالمغا هعداي  ةت قعلغان  دةك  (ش  ذنعثدةك 
شاهعت بولذشذثالر ظىحىن ؤة صةيغةمبةرنعث سعلةرض ة ش اهعت بولذش ع ظىحى ن،             ) ظىممةتلةرضة

    » ...بعز سعلةرنع ياخشع ظىممةت قعلدذق

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 250 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建           www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 251 

 

 ظايةتنعث بعر قعسمع-43سىرة بةقةرة  

 صارالق ظعستعقبال
كعتابعمعزنعث يذقعرعقع بةتلعرعدة ظسعالمنعث بةزعبعر ظاساسع حىشةنحعلعرع ظىستعدة توختعلعص، 

نعث ظأز مدعن بعؤاستة قوبذل قعلغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم-دعننع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال
قولعدا تةربعيعلةنضةن ساهابعلةرنعث ؤة ظذالرغا يانداش ظأتكةن بعر قانحة ظةؤالد مذسذلمانالرنعث 

نضةنلعكعنع، بذ حىشةنحعلةرنعث كئيعنحة قانداق خاتا -مةزكذر حىشةنحعلةرنع قانداق حىشة
، ظذالرنع نلعكعنع، بذ خاتا حىشةنحعلةرنعث مذسذلمانالر هاياتعغا تةسعر كأرسعتعص-حىشعنعلضة

يذقعرع صةللعدعن بذ كىنلةردعكع ظازضالغا حىشىرىص، سةلدعكع كأصىكحعلةرضة ظوخشاش قعلعص 
 . قويغانلعقعنع سأزلةص ظأتتذق

بذندعن كئيعنكع ظعشالر قانداق : ظةمدع ظالدعمعزغا تةبعظعي هالدا مذنداق بعر سوظال قويعلعدذ
 بولذص كئتةر؟ 

م ظويغعنعش هةرعكعتعنع بارلعققا كةلتىرضةن اهللا جاؤاب بذ سوظالغا ظأز تةقدعرع بعلةن  ظعسال
ظعشنع ظةمةلضة ظاشذرذشقا قادعردذر، لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع ) خالعغان(اهللا «: بةرسذن

    » ...ظذقمايدذ)بذنع(

 اهللا ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتع. ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتع غالعب اهللا نعث تةقدعرعدذر
ظارقعلعق مذسذلمانالرنع هةر تةرةصتعن ظعسكةنجعضة ظئلعص، ظذالرنع سةلدعكع كأصىكحعلةرضة 
ظوخشاش قعلعص قويغان هالةتتعن قذتقذزذص، رذس يولغا ظئلعص حعقعشنع، يةنة بعر قئتعم يعلتعز 

زةبذنلعقتعن، -تارتقذزذشنع، ظذالرنعث رولعنع جارع قعلدذرذص، ظذالرنعث ظأزعنع خار
 لذقتعن، ضاثضعراشتعن قذتقذزذشنع، شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا ظذالر ظارقعلعق ضاثضعراؤاتقان حئحعالثغذ

  ظايةتنعث بعر قعسمع-21سىرة يىسىف  

 . ظعنسانعيةتكة يورذقلذق شولعسع حىشىرىص، ظذالرنع هعدايةتكة باشالشنع تةقدعر قعلدع

تعكةنلةر كأص، . دعكع يولدا داؤانالر كأصلئكعن ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتعنعث ظالدع
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بعرلةص حاث -بذ يولدا ماثغانالرغا زعيانكةشلعك قعلعص، ظذالرغا بعر. ظوثذشسذزلعقالر كأص
حىنكع بذ هايؤانالر شذنع ناهايعتع ظوبدان بعلعدذكع، ظذالر . سالعدعغان ياؤايع هايؤانالر كأص

 . بىضىن حاث سالمعسا، ظةتة ظامالسعز قالعدذ

دئضةن كعتابتا كأرسعتعص ظأتكعنعمدةك، خذشخةؤةر » مذسذلمانالرنعث هازعرقع ظةهؤالع«ق بئرا
اهللا نعث تةقدعرع ظأز يولعنع داؤامالشتذرماقتا، تةقدعرنعث ظالدعنع هئحنةرسة ! توساقتعن حوث

) عضارعنعث  جازاسعدعن-صةرؤةرد(كاصعرالر قذتذلدذق دةص ظويلعمعسذن، ظذالر «: توسالمايدذ
    ».تةن قئحعص قذتذاللمايدذهةقعقة

ظةمما ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتع يولدا صىتلعشعص كةتمةسلعك ظىحىن ظوثذشسعزلعقالرنع 
بعلعشع، داؤاندعن ظأتىشكة تةييارلعق قعلعشع هةم زعيانداش ياؤايع هايؤانالرنعث خاراكتئرعنع 

بةزع ياؤايع ! ث مةيدانلعرعنع بعلعشع كئرةكحىشعنعص، ظذالر بعلةنكع جةثنعث خاراكتئرعنع ؤة جة
هايؤانالر مذسذلمانالرغا ظعح ظاغرعتعص قويار ياكع بذ يولدا ماثغانالر بعلةن كعلعشعص ظأتةر دئضةن 

 ! ضذماندا بولماسلعقع كئرةك

ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتع مةيلع خالعسذن ياكع خالعمعسذن، اهللا نعث دىشمةنلعرع بعلةن 
حىنكع، بذ دىشمةنلةر ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتعضة يول قويمايدذ، ظذرذش . عدذقانلعق جةث قعل
سةن يةهذدعيالر ؤة ناساراالرنعث دعنعغا كعرمعضعحة، ظذالر سةندعن هةرضعزمذ «: ظاحماي قالمايدذ
    » ...رازع بولمايدذ

 -ةكذففارالر قولعدعن كةلسعال سعلةرنع دعنعثالردعن قايتذرؤ...«

 ظايةتنعث بعر قعسمع-120 سىرة بةقةرة  ظايةت -59سىرة ظةنفال  

   » ...تكةنضة قةدةر سعلةر بعلةن داؤاملعق ظذرذشعدذ

شذنعث ظىحىن ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتع بذ جةثدة يئثعشكة قانداق تةييارلعق قعلعش 
هةممعدعن ظاؤؤال شذنع حىشعنعشع كئرةككع، بذ جةث قايسعدذر بعر ! ئرةكالزعملعقعنع بعلعشع ك

بةلكع، بذ بارلعق . ضذرذه  بعلةن ياكع بعر دىشمةن بعلةن قعلعدعغان جةث ظةمةس
حىنكع، دعن ؤة دعن ... مذسذلمانالرنعث بارلعق دىشمةنلةر بعلةن قعلعدعغان جئثعدذر

دعن . ظوتتذرعسعدعكع زعددعيةت تىضعمةيدذدىشمةنلعرعال بولعدعكةن، دعن بعلةن دىشمةن 
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دىشمةنلعرع بعلةن بألىنىص جةث قعلغاندا دىشمةننع يةثضعلع بولمايال قالماستعن بةلكع ظذنعثغا 
شذنعث ظىحىن بارلعق مذسذلمانالر ظعتتعصاقلعشعص، بعرلعكسةص هاسعل . يةم بولذص كئتعدعغان ضةص
صالشسعمذ، بألىنسعمذ بذ ظعشتا بألىنمةسلعكع باشقا ظعشتا ظعختعال! قعلعص، جةث قعلعشع كئرةك

 !كئرةك

بعز بارلعق مذسذلمانالر ظعتتعصاقلعشعشع كئرةك دئسةك، بةزعلةر بعر مذسذلمان قالماي هةممعسع 
تارعختا . بذ مذمكععن ظةمةس. ظعتتعصاق هاسعل قعلسذن دئضةن ظوخشايدذ، دةص ظويالص قالعدذ

 قعرققاندةك تةصتةكشع هالةتتة بعردةك ظالعي دةرعجعدة هئحقانداق بعر جةمظعيةتتة هةممة ظادةم
كأص قئتعم دةص . ياكع مذستةهكةم دةرعجعدة ياكع ياخشعلققا يىزلعنعشتة بولذص باققان ظةمةس

 . ظأتكعنعمعزدةك، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث جةمظعيعتعمذ ظذنداق تةكشع ظةمةس ظعدع

ندة، مذسذلمانالر ظعحعدة صةيغةمبةر بعز بارلعق مذسذلمانالر ظعتتعصاقلعشعش دئضة
ظةلةيهعسساالمنعث جةمظعيعتعدة ؤذجذدقا كةلضةندةك، بعر مذستةهكةم بازا ؤذجذدقا كةلسذن، بذ 

 بازا شذنداق كىحلىك ؤة مذستةهكةم بولسذنكع،ظذظعمانع ظاجعزالر نع،

 ظايةتنعث بعر قعسمع-217سىرة بةقةرة  

رتقذحعالرنع، ظئغعرلعق قعلغذحعالرنع، مذناصعقالرنع حاندذرماي ظأزعضة توساقحعالرنع، كئين تا
صةيغةمبعةر ظةلةيهعسساالم ظأز . قوشذص، نعشان تةرعصعضة قاراص ماثغان سةصعرعنع داؤامالشتذرالعسذن

قولع بعلةن قذرذص حعققان بازا ظأز ظعحعدعكع شذنداق ضورذهالرنعث توسعقعغا ظذحرعماي، ظأز 
شتذرذص، اهللا نعث دىشمةنلعرع ظىستعدعن هةل قعلغذح غةلعبعضة ظعرعشكةندةك، يولعنع داؤامال

 . غةلعبعضة ظعرعشسذن دئمةكحع بولعمعز

ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتعضة ناهايعتع ظئنعق مةلذم بولسذنكع، بذ بعر ضورذه بعلةن يةنة بعر 
كع ياكع بعر تىرلىك ضورذه ظوتتذرعسعدعكع ياكع بعر خةلق بعلةن يةنة بعر خةلق ظوتتذرعسدع

بةلكع ظذ، هةممدعن ظاؤؤال . جةث ظةمةس... قورال بعلةن يةنة بعر تىرلىك قورال ظوتتذرعسدعكع
اهللا قا ؤة ظاخعرةت . ظئتعقاد بعلةن ظئتعقاد ظوتتذرعسعدعكع، يول بعلةن يول ظوتتذرعسعدعكع جةثدذر

غان ياكع اهللا نع تىصتععن ظعنكار كىنعسعضة ظعشعنعدعغان ظعئتعقاد بعلةن اهللا قا شئرعك كةلتىرعدع
تةؤهعد ظئتعقادع ظىستعضة قذرذلغان، ظعالهعي مةنبةدعن . قعلعدعغان ظئتعقاد ظوتتذرعسعدعكع جةثدذر
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ظئلعنغان يول بعلةن شئرعك ياكع كذصرع ظىستعضة قذرذلغان غةيرع ظعالهعي مةنبةدعن ظئلعنغان يول 
 . ظوتتذرعسعدعكع جةثدذر

ص قالغان هةرخعل كةلضعندع ظئلئمئنتالردعن ساصالشتذرذلمعسا، ظئتعقاد ظئتعقاد ظأزعضة قوشذلذ
بذ قوشذندعالرنعث قانحعلعك حوثقذر دةرعجعدة قوشذلذص .  جعثعدة يةثضعلع بولمايدذ

كةتكةنلعكعدعن، قوشذلذص كةتكعلع قانحة ظذزاق بولغانلعقعدعن قةتظعي نةزةر ظذنع تازعلماي 
 . بولمايدذ

. قةت ظعككع قئتعم ظعسالم ظئتعقادع بعلةن ظوموميىزلىك قارشعالشتعجاهعلعيةت تارعختا صة
. بعرعنجع قئتعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يئثع صةيغةمبةر بولغاندا ظعصتعداظعي ظعسالمدا قارشعالشتع

بذ ظعككع قئتعملعق قارشعلعشعش ماهعيةتتة . ظعككعنجع قئتعم هازعرقع زاماندا قارشعالشتع
قارشعلعشعشنعث ماهعيعتع ظعسالم بعلةن جاهعلعيةت، . ت ؤاستعدة صةرقلعنعدذصةقة. صةرقلةنمةيدذ

ؤاستعدعكع صةرق شذكع،  ظعككعنجع قئتعملعق . ظعمان بعلةن كذصرعنعث قارشعلعشعشعدعن ظعبارةت
بذ ؤاستعالر ظعسالم . صةن، تئخنعكا، قاتناش، تةشؤعقات ؤاستعلعرع بار-قارشعلعشتا زامانعؤعي ظعلعم

 .   عالشقذحعالرنعث بعرلعكعنع تئخعمذ حئثعتعص، ظذالرنع تئخعمذ ياؤذزالشتذرعؤعتعدذبعلةن قارش

ظةهلع سةلعبلةر . ظعسالم قذدرةت تاصقاندعن كئيعن، كأصلعضةن جاهعيلعيةتلةر بعلةن قارشعالشتع
لئكعن بارلعق جاهعلعيةت بعلةن بعراقال . بعلةن، موثغذلالر بعلةن، يةهذدعيالر بعلةن قارشعالشتع
بعرعنجع قئتعملعقع ظعصتعداظعي ظعسالمدا، : قارشعلعش تارعختا صةقةت ظعككع قئتعمال يىز بةردع

 .   ظعككعنجع قئتعملعقع هازعرقع ؤاقعتتا

هازعرقع قارشعلعشعش بعرعنجع قئتعملعق قارشعلعشعشقا ظوخشاش بولغان ظعكةن، ظذنداقتا 
ظئتعقادعمعز بعرعنجع قئتعم جاهعلعيةتكة تةث كئلةلعش، ظاخعرعدا ظذنع يئثعش ظىحىن 

نعث ظئتعقادعدةك ساص بولذشع، ظعمانعمعز مذستةهكةم بولذشع، اهللا ظىحىن -قارشعالشقذحعالر
 ! بارلعقعمعزدعن ؤاز كةحكةن بولذشعمعز كئرةك

ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتعضة هةم شذ مةلذم بولسذنكع، هازعر ظعسالم بعلةن قارشعلعشعؤاتقان 
! بذ هةزارةتتعن مةغرذرالنماقتا! زارةتنعث يذقعرع صةللعسعدة تذرماقتاجاهعلعيةت ماددعي هة

بذ مذسذلمانالردعن دىشمةننعث ماددعي ! مذسذلمانالر بذ جةهةتتة ناهايعتع قاالق هالةتتة تذرماقتا
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هةزارعتعضة تاقابعل تذرذشتا تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر صارعسالر ؤة ؤئزانتعيعلعكلةرنعث ماددعي 
تذنجع ظةؤالد . ة تاقابعل تذرغاندا قولالنغانغا ظوخشاش ظذسذل قوللعنعشنع تةلةص قعلعدذهةزارعتعض

مذسذلمانالر دىشمةننعث تازا ظةؤجعضة حعققان ماددعي هةزارعتعضة ظذالرنعثكعضة تىصتعن 
ظذ حاغدا صارعسالر ؤة . ظوخشعمايدعغان مةنعؤعي هةزارةت بعلةن تاقابعل تذرغان ظعدع

عث ماددعي هةزارعتع ظةث يذقعرع صةللعضة حعققان بولذص، مذسذلمانالردا ظذالردا بار ؤئزانتعيعلعكلةرن
. شذنداقتعمذ مذسذلمانالر يةثدع. ماددعي قورالالر ؤة تةشكعلع تىزىملةر يوق دئيةرلعك ظعدع

اهللا نعث . ظادةتتعن تاشقعرع قانذنيةتكة تايعنعص ظةمةس، ظادةتتعكع قانذنعيةتكة تايعنعص يةثدع
هةق كةلسة ناهةق ظأز ظايعغعدعن . نعيعتع شذكع، هةق بولمعسا، ناهةق صاخصعيعؤالعدذقانذ

باتعل هةقعقةتةن . يوقالدع) يةنع كذفرع(كةلدع، باتعل ) يةنع ظعسالم(هةقعقةت «... : يوقلعدذ
     ».دئضعن» ظوثاي يوقعلعدذ

قنعث تعركعشعشع نةتعجعسعدة زئمعن اهللا نعث يةنة بعر قانذنعيعتع شذكع، هةق بعلةن ناهة
اهللا ظعنسانالرنعث بةزعسعنع بةزعسع بعلةن مذداصعظة قعلعص تذرمعسا «: بذزذلذشتعن ساقلعنعص قالعدذ

يةر , ظعدع) يةنع كىحلىك  تاجاؤذزحعغا ظذنعثدعنمذ كىحلىك بولغان بعرسعنع ظاصعرعدة قعلمعسا(
يامانلعقنع (، لئكعن اهللا )عققا يىزلعنةتتعيةنع خارابل(يىزع ظةلؤةتتة صاساتقا ظايلعناتتع 
     ».صىتىن جاهان ظةهلعضة مةرهةمةت قعلغذحعدذر) ظىستىنلىككة ظعضة قعلماسلعق بعلةن

حىنكع . اهللا نعث يةنة بعر قانذنعيعتع شذكع، هةقنعث هةقكة ظعشةنضةن قوشذنلعرع بولعدذ
عث قوشذنع اهللا قا ظعخالس قعلغان، ظئتعقاد ظاساسعدا هةقن. قوشذنع يوق هةق غةلعبة قعاللمايدذ

 -بعرلةشكةن،ظعتتعصاقالشقان،اهللا قا هةقعقع تةؤةككذل قعلغان، زأرى

 ظايةتنعث بعر قعسمع-251 سىرة بةقةرة    ظايةت-81 سىرة ظعسرا  

 : ذررعيةت تئصعلسا، اهللا يولعدا جعهادقا حعقعدعغان قوشذند

اهللا مأمعنلةرنعث . اهللا سئنع ظأزعنعث ياردعمع بعلةن ؤة مأمعنلةر بعلةن كىحلةندىرعدذ«
سةن يةر يىزعدعكع صىتىن بايلعقنع سةرص قعلعصمذ ظذالرنعث دعللعرعنع . دعللعرعنع بعرلةشتىردع

. ظذالرنع ظعناق قعلدع) ظأزعنعث قذدرةت كامعلةسع بعلةن(بعرلةشتىرةلمةيتتعث؛ لئكعن اهللا 
اهللا ساثا ) يالغذز! (ظع صةيغةمبةر. شىبهعسعزكع، اهللا غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
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) مذشرعكالر بعلةن(مأمعنلةرنع ! ظع صةيغةمبةر. ؤة ساثا ظةضةشكةن مأمعنلةرضة كذصاية قعلغذحعدذر
لسا،  ظادةم بولعدعغان بو20ظذرذش قعلعشقا رعغبةتلةندىرضعن، ظةضةر سعلةردة حعداملعق 

  ظادةم بولعدعغان بولسا، 100)حعداملعق(  نع يئثةلةيدذ؛ ظةضةر سعلةردة 200)ندعن-دىشمة(
) اهللا نعث هئكمعتعنع(قةؤم بولذص، ) جاهعل( نع يئثةلةيدذ؛ حىنكع ظذالر 1000كاصعرالردعن 
لعقعثالرنع -يئنعكلةتتع، سعلةرنعث ظاجعز) يىكىثالرنع(اهللا ظةمدع سعلةرنعث .  حىشةنمةيدذ

نع يئثةلةيدذ، ) دىشمةن (200 ظادةم بولعدعغان بولسا، 100بعلدع، ظةضةر سعلةردة حعداملعق 
 2000 ظادةم بولعدعغان بولسا، اهللا نعث ظعزنع بعلةن 1000) حعداملعق(ظةضةر سعلةردة 

     ».اهللا حعداملعقالر بعلةن بعللعدذر. نع يئثةلةيدذ) دىشمةن(

 قانذنعيعتع شذكع، هةق يوق ؤاقتعدا ماددعي كىحع بعلةن صاخصايغان اهللا نعث يةنة بعر
ظذالر ظأزلعرعضة «: شذنداقتعمذ ناهةق بعر مةزضعل دةؤر سىرعدذ. ناهةقنعث يعلتعزع بولمايدذ

صاراؤانلعقنعث هةممة ظعشعكلعرعنع ) سعناش ظىحىن(قعلعنغان نةسعهةتنع ظذنتذغان حاغدا، ظذالرغا 
ظذالرنع (خذرام تذرغاندا -كع ظأزلعرعضة بئرعلضةن نئمةتلةردعن خذشالظئحعؤةتتذق، ظذالر تا
 زذلذم قعلغان قةؤمنعث يعلتعزع . ، ظذالر هةسرةتتة قالدع)ظذشتذمتذت جازالعدذق

 ظايةتلةرضعحة -66دعن 62 سىرة بةقةرة  

ةيغةمبةرلعرعضة ياردةم ص(جعمع هةمدذ سانا ). يةنع ظذالر صىتىنلةي هاالك قعلعندع(قذرذتذلدع 
     »!.ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر) بئرعص كذففارالرنع هاالك قعلغانلعقع ظىحىن

هةق كأكلعسة يةنع هةقكة ظعشةنضةن، ظعخالسمةن، جعهاد . صةقةت هةقنعثال يعلتعزع بولعدذ
ةلسة، هةقنعث قوشذنع ضةرحة ظاز بولغان قعالاليدعغان، سةؤرع قعالاليدعغان قوشذن بارلعققا ك

حىنكع هةق يعلتعزلعق قعممةت قاراشالرغا ظعضة بولذص، اهللا . تةقدعردعمذ، هةق غةلعبة قعلعدذ
كأصىك بولسا ظئقعص تىضةيدذ، ظعنسانالرغا صايدعلعق ...«: ظذنعث يوقالماسلعقعنع تةقدعر قعلغان

     ».نة شذنداق بايان قعلعدذنةرسة زئمعندا قئلعص قالعدذ،اهللا معسالالرنع ظة

دةص »م   ةن ؤة مئنع   ث ص   ةيغةمبةرلعرعم حوق   ذم غةلعب   ة قعلعمع   ز «): لةؤهذلمةه   صذزغا(اهللا «
    ».يازدع،اهللا هةقعقةتةن كىحلىكتذر،غالعبتذر

ةبذردا زئمعنغ ا   ز) داؤذدقا نازعل قعلعنغان  (يازغاندعن كئيعن،   ) ظةزةلدة(بعز لةؤهذلمةهصذزدا   «
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هةقعقةت  ةن مئنع   ث ياخ   شع بةن  دعلعرعم ؤارع   سلعق قعلع   دذ دةص   ) ي  ةنع جةنن   ةت زئمعنغ   ا (
   ».يازدذق

ظذالر حوقذم . بعزنعث صةيغةمبةر بةندعلعرعمعز هةققعدعكع سأزلعرعمعز ظالدعنظاال ظئيتعلغان«
    ».نذسرةت تاصقذحعالردذر

عث ظعلمعسعدا ظةينع ؤاقتعدعكع قارشعلعشعشتا ظعسالمنعث ظعككع حوث جاهعلعيةت دئمةك، اهللا ن
دألعتعنعع ؤة ظةينع ؤاقتعدا مةؤجذت بولغان باشقا جاهعلعيةتلةرنع يئثعدعغانلعقع قارارلعشعص 

قعممةت قاراشالردعن خالعي، هةقعقةتتعن خالعي ماددعي كىحلةرنعث ظأزعنع هعماية ... بولغان ظعدع
هةق يةثدع، ناهةق يوقعلعص،ظةسلةردعن . اهللا نعث سأزع راستتذر.  يعلتعزع يوق ظعدعقعلغذدةك

 ...  رىلىص كةتتع-كأتى

 ظةنبعيا  سىرة ظايةت  -20سىرة مذجادعلة  ظايةتنعث بعر قسعمع  -17 سىرة رةظد  ظايةتلةر -44،45 سىرة ظةنظام  

 ظايةت-172-171 سىرة ساففات  ظايةت   -105

بذ دألةتلةر . بذ كىنلةردعمذ حوث جاهعلعيةت دألةتلعرع يةنة بعر قئتعم ظسعالم بعلةن قارشعالشماقتا
لئكعن . ماددعي كىح، ماددعي تةرةققعيات ؤة تئخنولوضعيعدة معسلعسعز يذقعرع صةللعضة حعقتع

 . ع يوق، صةقةت هةقنعثال يعلتعزع بارظذالرنعث يعلتعز

. هازعرقع زامان جاهعلعيعتع ظعنساننع دارؤعنعزمحة نذقتعظعنةزةر بعلةن هايؤان دةص تونذيدذ
جاهلعيةتحعلةر ظأزعنع اهللا نعث ظعبادعتعدعن حوثحعلعق قعالاليدعغان زوراؤان ظعاله دةص 

 . مانا بذ يعلتعزع يوق قعزعل ناهةقتذر. حاغاليدذ

حىنكع، .  هةزارةت روهعي هةزارةتتعن ظايرعلعص كةتكةحكة ظذنعثمذ يعلتعزع يوقتذرماددعي
بذنداق هةزارةت . روهتعن ظايرعلغان ماددعي هةزارةت ظأز مةؤجذتلعقعنع ساقالص تذرالمايدذ

 . ظىستعضة قذرذلغان قذرذلمعالرمذ يعمعرعلمةي قالمايدذ

اهللا . ارةتنعثمذ ناهايعتع حوث ظذتذقلعرع باردةرؤةقة، هةقتعن يعراق تذرذؤاتقان بذ ماددعي هةز
تارعختا ظأتكةن . ظذتذق ظاتا قعلعدذ-تعرعشقان ظعنسانغا موظمعن، كاصعر دةص ظايرعماي، نةتعجة

بذالرنعث ؤة ظذالرنعث هةر ظعككعسعضة «: هةرقانداق جاهعلعيةتنعث مةلذم ظذتذقلعرع بولغان
) هئح ظادةمدعن(ةرؤةردعضارعثنعث ظاتا قعلغعنع ص. صةرؤةردعضارعثنعث ظاتا قعلغعنعدعن بئرعمعز
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     ».مةنظع قعلعنمايدذ

  دةرؤةقة، هةقتعن يعراق تذرذؤاتقان بذ ماددعي هةزارةتنعثمذ بةزعبعر قعممةت قاراشلعرع ؤة 
حىنكع، ظعنسان روهعيعتع ضةرحة هةقتعن هةرقانحة يئراقالشسعمذ، . مةنصةظةتلعك تةرةصلعرع بار

يىز -جاهلعيةت ظعحعدعكع هةممة ظادةم يىزدة. مما ظذ صىتىنلةي ظةسكعلعشعص كةتمةيدذظة
سعلةرنعث «: الم بذ هةقتة مذنداق دةيدذ-صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا. ظةسكعلعشعص كةتمةيدذ

 جاهلعيةت دةؤرعدة ياخشع 

  ظايةت-20 سىرة بةنع ظعسراظعل  

 )هةدعس(» .ظعسالمدعمذ سعلةرنعث ياخشعثالر بولعدذبولغعنعثالر، دعننع حىشةنسعال 

لئكعن هةق بعلةن ناهةقنعث كأرعشعدة هةل قعلغذح نةتعجعنع بةلضعلةيدعغعنع ماددعي ظذتذق 
. مذنحة تئصعلعص قالعدعغان قعسمةن قعممةت قاراشالرمذ ظةمةس-ظةمةس، هةم جاهلعيةتلةردة ظانحة
 .بةلكع هةزارةت بعناسعنعث ظذلعدذر

ع ظئنعقكع، صارعس ؤة رئملعقالرنعث جاهلعيعتعدعمذ ناهايعتع صايدعلعق مةنصةظةتلعك ناهايعت
لئكعن بذ، ظذ ظعككع . قعسمةن قعممةت قاراشالرمذ بار ظعدع. ماددعي ظذتذقالر بار ظعدع

ظعسالم ظعنسانعي مةؤجذتلذقنعث . جاهعلعيةتنع ظعسالم ظالدعدا يعمعرعلعشتعن هعماية قعاللمعدع
بذ ظاساس يذقعرعدا بعز بايان . شقا ظاشذرعدعغان ساغالم ظاساس ظىستعضة تذرغانغايعسععنع ظع

ظةينع حاغدا ظعسالمنعث كىحع ظاجعز، ماددعي ظذتذقلعرع . قعلغاندةك كةث مةنعضة ظعضة ظعبادةتتذر
بذ قانذنعيةت شذكع، . يوق دئيةرلعك بولسعمذ، يةنعال ظعالهعي قانذنعيةت بويعحة يةثضةن ظعدع

نعث ) جاهعلعيةت(عزع كأكلةص، ناهةق بعلةن تةلةصكة اليعق تذتذشسا، ضةرحة ناهةق هةق يعلت
ماددعي كىحع ناهايعتع زور بولسعمذ، قعممةت قاراش، صعرعنسعص ؤة ظةخالقالردعن خالعي بولغاحقا، 

 .هةق ظالدعدا يئثعلعدذ

رضة ظذيغذنلعشعص، هازرعقع مذسذلمانالرمذ بذرذنقع مذسذلمانالرغا ظوخشاش ظعالهعي قانذنعيةتلة
يةر يىزعدة ظالةمشذمذل . غةلعبة قازعنعشنعث شةرتلعرعنع هازعرلعغاندا، حوقذم غةلعبة قازعنعدذ

اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ؤةدعسع . بذ ظعالهعي قانذنعيةتنعث تةقةززاسعدذر... ظأزضعرعش بولعدذ
 غةلعبة قازعنعشنعث شةرتعنع حوقذم لئكعن هازعر ظويغانغان مذسذلمانالر. شةكعسعز ظعشقا ظاشقذسعدذر
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 ! بعلعشع كئرةك

تىزىمدة هازعرقع -هازعرقع مذسذلمانالر ظعلمعي ؤة ماددعي تةرةققعياتتا، تئخنولوضعيعدة، تةشكعلع
ظذالردا ... لئكعن ظذالردا جاهلعيةتتة يوق ظةؤزةللعكلةر بار. زامان جاهعلعيعتعدعن كئيعن قالغان

ار؛ هةممعدعن خةؤةردار اهللا نازعل قعلغان، زئمعننع ؤة هاياتلعقنع ساغالم ظةقعدة، ساغالم يول ب
ظذالر ساغالم ظةقعدعنع ظأز ؤذجذدعدا . تىزةيدعغان مذكةممةل، هةممعباب، مذؤازعنةتلعك بعر يول بار

ظعشقا ظاشذرذص، بذ توغرا يولنع ظأز ظةمةلعيعتعدة ظعشقا ظاشذرعدعغانال بولسا، اهللا نعث تةقدعرع 
عث يئثعش قانذنعيعتع يةنة جارع بولذص، ظعسالم جاهعلعيةت بعلةنكع توقذنذشتا يةنة بعلةن هةقن

 . غةلعبة قازعنعدذ

  بئراق، ظةقعدة سىزىك، نذرانع، غذبارسعز بولغاندعال، ظاندعن ظذ ظأزعنعث جةزعبعدار جعلؤعسع 
عالهعي يولدعكع ظ... بعلةن جاهلعيةتتعن ماهعيةتلعك صةرقلعنعص، كعشعلةرنع ظأزعضة قارعتااليدذ

معسلعسعز قعممةت قاراشالر، ظالعي ظةخالقالر، حوثقذرلذقالر، مذستةهكةملعكلةر، هةممعبابلعقالر، 
تةثصذثلذقالر مةلذم ظادةملةدة ظعشقا ظاشقاندعال ظاندعن ظعسالم بعلةن جاهعلعيةت ظوتتذرعسعدعكع 

ظةنة شذ ... ة ظذنعثغا كعرعدذحوث صةرق كعشعلةرضة ظايان بولعدذ، كعشعلةر بذ يولنع ياقتذرعدذ ؤ
هةق ظعنسانالر . حاغدعال ظعالهعي قانذنعيةت بويعحة هةق غةلعبة قعلعش الياقعتعضة ظعرعشعدذ

كعشعلةرضة هةقعقةتنعث زأرىرلعكعنع هئس . تذرمذشعدا ظأزعنعث تئضعشلعك رولعنع جارع قعلدذرعدذ
عدايةتنع رةت قعلغانلعرعدا كعشعلةر غةصلةتكة حأككةنلعرعدة، ياخشعلعق ؤة ه.  قعلدذرعدذ

هةقعقةتنعث زأرىرلعكعنع هئس قعاللمعغان بعلةن هةقعقةتنعث ظةمةلعيةتتة ظعدئظال شةكعلدة ظعشقا 
ظاشقانلعقعنع كأرسة، ظعنسانعي صعترعتع ظويغعنعص، ظأزعدعكع نذقسانالرنع بايقاص، كامالةت تئصعشقا 

تىزىمضة -غا، تئخنولوضعيعضة ؤة تةشكعلعصةن تةرةققعياتع-ظذالر ظعسالمنعث ظعلعم. ظالدعرايدذ
صذتالشمايدعغانلعقعنع، بةلكع ظذنع ظعمانعي ظاساس ظىستعضة توغرا قذرذص حعقعص، ظذنعثغا 

نلعقعنع، ظعنسانغا اليعق روه بعغعشلعغانلعقعنع كأرسة، -جاهعلعيةت بةرمعضةن ظةخالقنع بعغعشلعغا
بةك ظاشعدذ، ظعالهعي يولغا تئخعمذ بةك ظذالرنعث ظعالهعي يولغا بولغان ظعشةنحعسع تئخعمذ 

 . يىزلعنعدذ

شذنعث ظىحىن ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتع بذ ظعشنع توغرا مألحةرلةص يئتةرلعك كىح حعقرععشع 
 . الزعم
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 . هةم شذنداقال ناهايعتع خةتةرلعك بعر ظعشتذر... بذ ناهايعتع جعددعي

 ... ةخسع ظعشعمذ ظةمةسبعرةر كعمنعث ش... ساياهةت ظةمةس-بذ كأثىللىك سةيلة

توغرا يولدا مئثعشنع ... صىتىن ظعنسانعيةتنعث ظعشعدذر... بذ صىتىن مذسذلمانالرنعث ظعشعدذر
. التقعالر ظعحعدعن قذتقذزذص حعقعش ظعشعدذر-ظعنسانعيةتنع الي... خااليدعغانالرنعث ظعشعدذر

عك قعلعشع بعلةن كحعل-مذسذلمانالرمذ ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ياكع دىشمةننعث هةيدة
ظئتعقادع بذزذلذص، ظأزلىكعنع يوقعتعص، سةلدعكع كأصىكحعلةرضة . التقعالر ظعحعضة حأككةن-الي

 . ظايلعنعص قالغان

صذرات، يوقعالث تعرعشحانلعق بعلةن روياصقا -بذ ظعشنع صارحة. بذ ناهايعتع جعددعي بعر ظعشتذر
 .  روياصقا حعقارغعلع بولمايدذنلعقعمعز بعلةنمذ-حاال مذسذلما. حعقارغعلع بولمايدذ

تذنجع ظةؤالد مذسذلمانالر ظأرلعضةن يذقعرع ... بذ ظعشتا هةممة كىحنع يعغعشقا توغرا كئلعدذ
ظةنة شذحاغدعال مذسذلمانالردعكع مةنعؤعي هةزارةت ظأز . صةللعضة ظأرلةشكة ظذرذنذشقا توغرا كئلعدذ

عسعدعكع ماددعي صةرقتعن كئلعص -وتتذررولعنع جارع قعلدذرذص، مذسذلمانالر بعلةن دىشمةن ظ
هةق يولدا ماثغانالر ماددعي كىحع بعلةن صاخصايغان . حعققان يوحذقالرنعث ظورنعنع تولدذرعدذ

 .ناهةقلةرنع يئثةلةيدذ

هةرقايسع جايالردعكع ظعسالم ظويغعنعش هةرعكعتع ظاؤؤال يذقعرع سةؤعيعلعك ظذلالرنع 
 !...ندعن ظاؤام خةلقنع ظويغعنعشقا حاقعرعشع كئرةكتةربعيعلةص يئتعشتىرضةندعن كئيعن، ظا

بذيةردة يذقعرع سةؤعيعلعك مذستةهكةم ظذلالرنع يئتعشتىرىشنعث ظذسذلع ؤة ظاؤام خةلقنع دةؤةت 
بعز صةقةت بذ ظعكعكع ظعشقا ظاساس بولعدعغان ظةث . قعلعش ظذسذلعنع سأزلةص ظولتذرمايمعز

ةممعدعن ظاؤؤال خاتا حىشةنحعلةرنع تىزعتعش ه«: ظاساسلعق بعر ظعشنع كأرسعتعص ظأتعمعز
 حىشةنحة توغرا بولمعسا قانداق ظذل سالغعلع بولعدذ؟ .... »!كئرةك

تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال ظعمان صىتعدذ، ظةمةل ظعماننعث جىملعسعدعن ظةمةس، كةلعمة شاهادةتنع 
مذ موظمعن بولذؤئرعدذ ظئغعزعدعن حعقارغان كعشع ضةرحة ظعسالم ظةمةللعرعدعن بعرعنع قعلمعسع

 دةيدعغان مذرجعظعلعك ظعدعيعسع ظىستعضة قانداقمذ مذستةهكةم ظذل سالغعلع بولسذن؟ 
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صةقةت مةلذم بعر قانحة خعل ظعشالرنعال ظعبادةت دةص تونذيدعغان، ظةمةلنع، ظةخالقنع ظعبادةت 
دةص ظعككعضة » داص بعلةن ظذسذل، خذدا بعلةن رذسذل«داظعرعسعدعن حعقرعؤعتعدعغان، تذرمذشنع 

ظايرعص، كأثىل ظاحقاندا ظعبادةت قعلمايدعغان، قعلغان ظعبادعتعنعث ظةمةلعي تةقةززاسعنع ظعشقا 
 ظاشذرمايدعغان حولتا ظعبادةت حىشةنحعسع ظىستعضة قانداقمذ مذستةهكةم ظذل سالغعلع بولسذن؟ 

سع ظىستعضة قانداقمذ سةؤةب قعلماي، صاسسعصالرحة يألعنعص تذرذؤالعدعغان قازاؤة قةدةر ظةقعدع
 مذستةهكةم ظذل سالغعلع بولسذن؟ 

بعرعدعن ظايرعؤعتعدعغان خاتا تونذش ظىستعضة قانداقمذ مذستةهكةم -دذنيا بعلةن ظاخعرةتنع بعر
 ظذل سالغعلع بولسذن؟ 

زئمعننع ظعالهعي يولنعث تةقةززاسع بويعحة ضىللةندىرىشكة سةل قارايدعغان ناتوغرا هةزارةت 
 ستعضة قانداقمذ مذستةهكةم ظذل سالغعلع بولسذن؟ حىشةنحعسع ظى

 بذنداق ظذل جاهعلعيةت بعلةنكع حوث توقذنذشتا نئمة قعالاليدذ؟ 

 ! كعشعلةرضة هةقنع قوبذل قعلدذرغعدةك قانداق ياخشع تةسعرات بئرةلةيدذ؟

ك ظاؤام خةلقنعمذ توغرا حىشةنحة بويعحة دةؤةت قعلغاندعال، ظاندعن ظذالر دةؤةتكة يألةنحى
 . بولعدذ، يىك بولذص قالمايدذ

بعز كعشعلةرنعث ظعسالم هةققعدعكع خاتا حىشةنحعلعرعنع ظأزضةرتعمعز دئمعسةك، نئمة مةقسعةت 
 ! بعلةن دةؤةت ظئلعص بارعمعز؟

تةستعق ؤة ظعقرار بعلةنال ظعمان صىتعدذ، ظةمةل ظعماننعث جىملعسعدعن ظةمةس، كةلعمة شاهادةتنع 
ع ضةرحة ظعسالم ظةمةللعرعدعن بعرعنع قعلمعسعمذ موظمعن بولعؤئرعدذ ظئغعزعدعن حعقارغان كعش

دةيدعغان مذرجعظعلعك ظعدعيعسع بويعحة دةؤةت ظئلعص بئرعص نئمة قعلعمعز، بعز ظذالرنع تئخعمذ 
ماشايعخالرغا -بعز ظذالرنعث مازايع! ؤةيران قعلعص، تئخعمذ بةك كأصىكلةشتىرعمعزمذ؟

ع، شةرعظةتنعث غةيرعضة ظةضعشعشتعكع شئرعك ظئتعقادعنع، اهللا نع شتعكع شئرعك ظئتعقادعن-حوقذنذ
قويذص، ظأز يئنعدعن قانذن تىزضةنلةرنع خذدا قعلعؤعلعشتعكع شئرعك ظئتعقادعنع تئخعمذ 

 ! ياكع بعز ظذالرنع ظأز ظةهؤالعنع ظأزضةرتعشكة حاقعرعمعزمذ؟! ظذلغايتعمعزمذ؟
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 .علغعلع بولمايدذخاتا حىشةنحعلةرنع تىزةتمةي تذرذص هئح ظعش ق

خاتا حىشةنحعلةر ظةمةلعيةتتة تىزعتلعص، توغرا حىشةنحعلةر بويعحة مذستةهكةم ظذلالر 
تةربعيعلعنعص، ظعسالمنع ظةمةلعي هةرعكعتع بعلةن ظعجرا قعلعدعغان ظاثلعق مذسذلمانالرنعث 

ستة بايان ياردعمع قولغا كةلتىرىلضةندعال، ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأؤةندعكع هةدع
 : قعلغان ؤةدة ظعشقا ظاشعدذ

ظاراثالردا صةيغةمبةرلعك اهللا خالعغان بعر مذددةت داؤاملعشعدذ، ظاندعن ظذنع اهللا ظأزع «
خالعغان بعر مةهةلدة كأتىرىؤعتعدذ، ظاندعن كئيعن صةيغةمبةرنعث يولع بويعحة خةلعصعلعك بولعدذ، 

ن ظذنع اهللا ظأزع خالعغان بعر مةهةلدة ظذ اهللا خالعغان بعر مذددةت داؤاملعشعدذ، ظاندع
كأتىرىؤعتعدذ، ظاندعن كعيعن حعشلعضةك صادعشاهالر مةيدانغا كئلعدذ، ظذ اهللا خالعغان بعر مذددةت 
داؤاملعشعدذ، ظاندعن ظذنع اهللا ظأزع خالعغان بعر مةهةلدة كأتىرىؤعتعدذ، ظاندعن كئيعن زوراؤان 

لعغان بعر مذددةت داؤاملعشعدذ، ظاندعن ظذنع اهللا ظأزع صادعشاهالر مةيدانغا كئلعدذ، ظذ اهللا خا
 »  .خالعغان بعر مةهةلدة كأتىرىؤعتعدذ، ظاندعن كئيعن صةيغةمبةرنعث يولع بويعحة خةلعصعك بولعدذ

ظعسالم قايتا جةؤالن قعلعدذ، كعشعلةر .... بذ حاغدا يةر يىزعدة ظالةمشذمذل ظأزضعرعش بولعدذ
دذنيانعث . ، بةندعلةرضة حوقذنذشتعن قذتذلذص، اهللا قا ظعبادةت قعلعدذقاراثغذلذقتعن نذرغا حعقعدذ

 . علعكعضة ظعرعشعدذ-سعقعلعشلعرعدعن قذتذلذص، دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظازاد

اهللا خالعغان كعشعضة , بذ كىندة مأمعنلةر اهللا نعث بةرضةن ياردعمع بعلةن خذشال بولعدذ«
     ».ناهايعتع مئهرعباندذر) ةرضةمأمعنل( ياردةم بئرعدذ، اهللا غالعبتذر، 
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