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  كعرعش سأز

ظعنسانعيةت ظعلعكتعرون دةؤرعنع،ظذحذر ظعمفعرماتسعيةدةؤرعنع بئسعص ،بعلعم ظعضعلعكعضة يىزلةنضةن 
بىضىنكع كىندة، ظعسالم دعنع ؤة ظعسالم ظةقعدعسع يةنعال صىتىن دذنيانعث ، بولذصمذ ظلعم ظةهلعنعث 

  .عنع جةلص قعلعؤاتقان بعر مذهعم تئما بولذص تذرماقتادعققةت ظئتعبار
ظعسالم دعينعنعث هةقعقةتلعرع يئقعنقع يعلالردعن بذيان هةر ساهةدة مةنتعقعؤع ظسصاتالندع،قذرظان 

حةكمةن قعلعؤةتتع،نةتعجعدة بعر قعسعم -صةن ظةهلعنعث كأزعنع ظاال-كةرعمنعث ظلمع مأجعزعلعرع ظعلعم
اللة ؤةهعسع ظعكةنلعكعنع ،مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اللةنعث ظةلحعسع ظالعمالر قذرظان كةرعم 

ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعص ، مذسذلمان بولدع،بةزعلعرع بولسا بذ صاكعتالرغا قانداق تاقابعل تذرذشنع 
  .بعلةلمةي لعؤعنع حعشلةص تذرذص قئلعشتع

لذؤاتقانالرنعث سانع تئزلعكتة يئقعنقع يعلالردعن بذيان دذنيا معقياسعدا يئثعدعن مذسذلمان بو
كأصةيدع،ظسالمنعث ظةشةددع دىشمعنع،كذفرعنعث ظذؤعسع بولغان ظامئرعكا قوشما شعتاتلعرعنع ظالعدعغان 

يعلع ظاثالتقان بعر خةؤعرعدة -2000بولساق ، ظامئرعكا ظاؤازع ظأزبئك رادعيوسعنعث 
نالرنعث سانع ظىح معليون بولذص يعلع ظامئرعكا ظاهالعسعدعن بولغان مذسذلما-1997ظئيتعلعشعحة،

  .هازعر باشقا غةرص ظةللعرعدة ظسالم تئخعمذ جانالنماقتا . يعلع بذسان يةتتة معليونغا يةتكةن -2000،
بةستة قوبذل -ىص بةسدةؤرعمعزدة صىتىن دذنيا ظسالمنع ظلمع صاكعت ظاساسعدا حىشىندعمةك،هازعرقع 

ندعكع قئرعنداشلعرعمعزنع هعساصقا ظالمعغاندا ظذيغذر قعلعؤاتعدذ ،ظةمما ظذيغذر معللعتعحذ؟ ظاز سا
جةمعيعتعنعث ظومذمع ظةهؤالعغا نةزةر سالعدعغان بولساق ، معث يعلالر مابةينعدة ظئتعقاد قعلعص كئلعؤاتقان 

  بذ هةق دعندعن بارغانحة  يعراقلعشعؤاتعدذ،بذنعمة ظىحىن؟ 
بذنعث نئضعزلعك سةؤةبع ظعسالمنعث :لعدذكعبذنعث نذرغذن سةؤةصلعرع بار،ظةمما شذنداق ظئيتعشقا بو

  .ظةقعدعؤع قعسمعغا بولغان حىشةنحعنعث يعتةرلعك بولمعغانلعقعدذر
  صةقةت ظعسالم ظةقعدعسعنع  حىشىنىص يةتكةندعال ظالالهقا هةقعقع ظعمان كةلتىرضعلع بولعدذ ، بذنداق 

  . دذنيادا نعجاتلعققا ظئلعص بارعدذظعمان هةرقانداق قعيعنحعلعق ؤة توسالغذالرنع يئثعص،كعشعنع ظعككع
ظعسالمع قئرعنداشلعرعمغا ؤة ظعسالمغا قعزعققذحعالرغا بذ جةهةتتة ظازراق بولسعمذ صايدعسع بوالر دعضةن 

ناملعق كعتابنع يئزعص » ظعسالم ظةقعدعسعدعن ساؤات«ظىمىتتة ، اللة نعث رعزالعقعنع ظعزدةص قولعثعزدعكع
  .حعقتعم 

عقات تئمعسع كةث داظرعلعك بولغان بعر صةن بولذص، بذ كعتابتا نذقتذلذق قعلعص تةتق-ظعسالم ظةقعدعسع
،تأؤةندعكعدةك بعرنةححة ظعشقا يئزعشتاهةققعدة توختالدعم ، كعتابنع )صةرزلعرع(ظعماننعث رذكنعلعرع 

  .رعظاية قعلدعم
بذ هةقتعكع بذ كعتاب ،ظعسالم ظةقعدعسع هةققعدعكع دةسلةصكع ساؤات بولغاحقا، كعتاصخاننعث .1

هالقعلعق مةسعلعلةرنع ظعضةللعؤئلعشعغا ظاسان بولسذن ظىحىن،مةسعلعلةرنع ظعسصاتالشتا،ظاددع هةم 
  .مذنازعرعلةرضة ظعحكعرعلةشتعن ساقالندعم-حىشىنىشلىك ظذسذلنع قولالندعم ، مذرةككةص بةس

ع،ظاممعباص تعل بعلةن ظعبارعلةرن-هةر خعل سةؤعيةدعكع كعشعلةرنعث صايدعلعنعشعنع كىزدة تذتذص،سأز.2
  .كةلتىرىشكة تعرعشتعم

كعتابنعث ظعخحام بولذشع ظىحىن ، مةزمذننع ظعصادعلةشتة،ظومذمالشتذرذش ؤةيعغعنحاقالشنع ظاساس .3
  .قعلدعم
كعتابنعث غول مةزمونعدعن يعراقالص كةتمةسلعك ظىحىن ، صةلسةصة كأزقاراشلعرعنع بايان .4

  .اراشلعرعنعث خذالسعسعنع قةيت قعلعش بعلةنال كذصايعلةندعمقعلغاندا،صةقةت هةرقايسع ظئقعمالر ق
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ظازغعنة دةسمايةم بعلةن بذ ساؤاصلعق ظةمما مىشكىل ظعشقا تذتذش قعلغانلعقعم ظىحىن ، اهللا تعن 
  .  اهللا هةقعقةتةن مةغصعرةت قعلغذحع ؤة مةدةت بةرضىحعدذر!  مةغصعرةت ؤة مةدةت تعلةيمةن

 
 
 

  مذقةددعمة
 

 سع ؤة صةلسةصةظعسالم ظةقعدع
 :ظعسالم ظةقعدعسع .1

 .     ظةقعدة ظةسلع ظةرةصحة سأز بذلذص ، ظئتقاد قعلعش،كأز قاراش دعضةن مةنعدة
 ظعسالم ظةقعدعسع دعضةن ظاتالغذغا كةلسةك ، بذنعثدعن، مةؤجوداتنع ظعسالم نذقتع نةزعرعدعن تةتقعق 

  .قعلعدعغان مةخسذس صةن كأزدة تذتعلعدذ
اشلعنعش نذقتعسع ، ظادةم ظةلةيهعسسساالم دةؤرعدعن باشالنغان بذلذص، ظذنعث ظعسالم ظةقعدعسعنعث ب

  .ظةث مذهعم نذقتعسع تةؤهعد، يةنع بعر اهللا قا ظئتقاد قعلعش
اهللا ظنساننع يةر يىزعضة حىشىرضةندعن تارتعص، هةر بعر دةؤردة  صةيغةمبةرلةر ظارقعلعق ظعنسانالرنع بعر 

ظذزاق تارعختعن بذيان هةر بعر صةيغةمبةر  ظأز قةؤمعنع بعر اهللا قا ظئتقات . ن اهللا قا ظئتقاد قعلعشقا حاقعرغا
قعلعشقا حاقعرعص كةلدع ، صةيغةبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث بعزنع بعر اهللا قا ظئتقاد قعلعشقا 

نغا كعلعشع ظعسالم ظةقعدعسعنعث رةسمع صةن سىصعتعدة مةيدا. حاقعرعشعمذ مانا شذ حاقعرعقنعث داؤامعدذر 
بولسا ، ظذتتذرا ظةسعردعن باشالنغان ، ظوتتذرا ظةسعردة ظعسالم دعنعنعث تعز سىرظةتتة سعرتقا كئثعيعشع 
ظارقعسعدا تىرلىك ظئتقاد ؤة تىرلىك كأز قاراشتعكع كعشعلةر ظعسالم دعنعنع قذبذل قعلدع ، نةتعجعدة 

غا حعقعشقا باشلعدع ، شذنعث بعلةن ظعسالم مذنازعرعلةر مةيدان-هةرخعل غةرةزلةر بعلةن قعلعندعغان بةس
دعنعنع نةزعرية جةهةتتعن ظعزاهالص هةر خعل معللةت ؤة ظئرقتعكع مذسذلمانالرنعث ظئهتعياجعنع قاندذرذش 
ؤة مذنازعرة تةلةص قعلغذحعالرنع ظعلمع ظاساستا قايعل قعلعش، ظعسالم ظألمالعرعنعث باش تارتعص 

ظعسالم ظالعملعرع ظعسالم دعنعنعث ساصلعقعنع ساقالص قالغان ظاساستا .لدعبولمايدعغان مةجبوريعتع بذلذص قا
، ظعنسانعيةت تةصةككىر جةؤهةرلعرعنع ظعنحعكة ظعلغاص قذبذل قعلعص جاصالعق ظةجعر سعثدذرذش ظارقعسعدا 

يةنع ظعلمع تةؤهعد مةيدانغا »ظعسالم ظةقعدعسع «ظعسالم دعنعنعث ظئتقادع مةسعلعلعرع هةققعدعكع صةن 
  .كةلدع

اهللا نعث زاتع،اهللا نعث ظعسعم سىصةتلعرع ؤة : ظعسالم ظةقعدعسع ظعسالم دعنعنعث ظاساسع  بذلذص ، ظذ 
  .صىتكىل مةؤجوداتنعث ظومومع ماهعيعتع هةققعدة  تةتقعقات ظعلعص بارعدعغان صةن

  :ظذنعث مذنداق بعرنةححة خعل ظاتعلعشع بار
ظعسالم دعنعنعث ظئتقادع مةسعلعلعرعنع تةتقعق قعلعدعغان )ظعسالم ظةقعدعلعرع(» العقائد اإلسالمية«-1

  .صةن بولغاحقا مذشذنداق ظاتالغان
هةرخعل مةسعلعلةرنع ظعسصاتالش،رةددعية بئرعش قاتارلعق جةريانالر، كأصىنحة » علم الكالم«-2

  .انيةنع سأز ظعلمع دةص ظاتالغ» علم الكالم«سأزلةش ظارقعلعق ظورذندعلعدعغان بولغاحقا بذ صةن 
بذ صةننعث تةتقعقات تئمعسع ناهايعتع كةث بولسعمذ ، بذنعث مذهعم نذقتعسع يةنعال » علم التوحید«-3

يةنع اهللا نع بعر دةص ظئتقاد قعلعش ظعلمع » علم التوحید«اهللا نع بعر دةص ظئتقاد قعلعش بولغاحقا، بذ صةن 
  .دةص ظاتالغان

ث زاتع، ظذنعث ظعسعم سىصةتلعرع ؤة صىتكىل مةؤجذدات  اهللا انع–ظعسالم ظةقعدعسعنعث تةتقعقات ظوبئكتع 
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يةنع صةرعشتعلةر، صةيغةمبةرلةر، ساماؤع كعتاصالر، ظاخعرةت ؤة ظذنعثدعكع ظةهؤالالر، تةقدعر مةسعلعسع ؤة 
 عمانظ• .ماددعي دذنيانعث ظومذمعي ماهعيتع قاتالعقالردعن ظعبارةت

  :صةلسةصة ؤة ظذنعث قعسعقعحة مةزمذنع .2
دعضةن »  صاراسةت-ظةقعل «، »سأيىش«ةن سأز ظةسلع يونان تعلعدعكع سأز بولذص صةلسةصة دعض

مةنعدة، ظذ، قذللذق جةمظعيةتتعن ظعلضعرع كعشعلةر ظئثعدا صةيدا بولذشقا باشلعغان، قذللذق جةمظعيةتكة 
 كةلضةندة بعر قةدةر مذكةممةللةشكةن ، ظذنعث تةتقعقات ظوبئكتع دذنيانعث ظومومعي ماهعيعتع يةنع

  .تةبعظةت، جةمظعيةت ؤة تةصةككذر تةرةققعياتعنعث ظومذمعي قانونعيةتلعرعدعن ظعبارةت
صةلسةصة ظأزلىكسعز تةرةققعي قعلعص ، نةزةرعية جةهةتتة مذكةممةللعشعص ، مذنداق ظعككع حوث 

  .ظئقعمغا مةركةزلةشكةن
 بذ ظئقعمنعث قارعشع بويعحة  دذنيانعث مةنبةسع ماددا دةص قارايدذ،–بذ خعل ظئقعم : ماتئرعيالعزعم). 1

بولغاندا ،كأز ظالدعمعزدعكع مذرةككةص قانونعيةتكة تولغان دذنيا ظةث دةسلةصكع ماددعنعث ظأزلعكعدعن 
  .ظأزضعرعشع ؤة تةرةققعي قعلعشع ظارقعلعقال صةيدا بولذص قالغانمعش

يا بعر ياكع بعر نةححة دذن« : ظةث دةسلةصتة شةكعللةنضةن ساددا ماتئرعيالعزعم تةلعماتع مذنداق ظعدع
  .»ظعصتعداظعي ماددعنعث ظأزضعرعسعدعن بارلعققا كةلضةن، ظاخعرع يةنة شذنعثغا قايتعدذ

جةمع شةيظعلةر مذستةقعل، جعمجعت ظأزضةرمةس « كئيعنكع ماتئرعيالعستالر بذنع ظعنكار قعلعص 
ريانعدا بولذص ،ظذ هالةتتة مةؤجذت بولذص تذرعدذ، ظذالرنعث ظأزضىرعشع صةقةت ظاددعي ظأسىش جة

 - 40 ظةسعرنعث – 19. دعضةنضة ظوخشاش بعر قاتار قاراشالرنعع كأتىرىص حعقتع» .تةرةققعي قعلمايدذ
ظذنعث . بعر قاتار ماتئرعيالعستعك كأز قاراشالرنع كأتىرىص حعقتع) 1883-1818(يعللعرع، ماركس 
سع ؤة مةهسذلع، ماددا بعرلةمحع ظاث دذنيانعث ماهعيتع ماددا، ظاث ماددعنعث ظعنكا« ظاساسعي مةزمذنع 

ظعككعلةمحع، دذنيادعكع شةيظعلةر ظأزلىكسعز تةرةققعي قعلعص تذرعدذ، بذ تةرةققعياتنعث 
« ماركعزعمحعالر » هةرعكةتلةندىرضىحع شةيظعلةرنعث ظعحكع قعسمدعكع زعددعيةتتعن ظعبارةت ؤةهاكازاالر

دئظالعكتعك « دةص هئسابالص ماركعس تةلعماتلعرعنع » ذقبعز دئظالعكتعكا بعلةن ماتئرعيالعزمنع بعرلةشتىرد
ماهعيةتتة ظذالر دئظالعكتعكعنع سذظع ظعستعمال قعلعص ظذقذمالرنع بذرمعالص . دةص ظاتاشتع» ماتئرعيالعزم 

نةيراثؤازلعق بعلةن قعسقا ؤاقت كعشعلةرنع جةلعص قعلغان بولسعمذ، ظذزاققا بارمايال ظاتالمعش 
ظذنعث دةؤر سىرضةن مةزضعلع بعر . دذنيانعث ظةخلةت ساندذقعغا تاشلعؤئتعلدع»العزعمدعظالعكتعك ماتعرعي«

  .ظذ ظةسلعدعال بعر تاالي قذرذق سةصسةتة ظعدع خاالس. يئرعم ظةسعرضعمذ بارالمعدع
دذنيانعث مةنبةسع مذتلةق روه، ظذ هةرعكةت قعلعص « : بذ ظئقعمنعث تةلعماتع مذنداق: ظعدعيالعزم). 2   

 تةرةققعي قعلععص تذرعدذ، ظأزضعرعدذ، ظالةمدعكع جةمظع نةرسة مذتلةق روه ظأزضعرعشعدعن تذرعدذ،
  .»مةيدانغا كةلضةن ظذ ظاخعرع ظأز ظةسلعضة قايتعدذ ؤةهاكازاالر

» مذتلةق روه « روهنع كعشعلةرضة بئقعنمعغان هالدا مذستةقعل مةؤجذت بولذص تذرعدعغان : ظعديعالعزم
يئكتعص ظعدعيالعزم ؤة مةؤجذداتنعث ظاساسعي بولغان روه شةخسنعث تذيغذسع ؤة دةص تةسؤعرلةيدعغان ظوب

. تةسةؤؤذرعدعن ظعبارةت دةص قارايدعغان سوبيئكتعص ظعدعيالعزمدعن ظعبارةت ظعككع ظئقعمغا بألىنضةن
مةيلع ظوبيئكتعص ظعدعيالعزم بولسذن مةيلع سوبيئكتعص ظعدعيالزم بولسذن هةر ظعككعسعنعث تةلعماتع 

  . كئسعل زااللةتتذر–تىنلةي ظاساسسعز بولذص، ظىزىل صى
  :ظعسالم ظةقعدعسع بعلةن صةلسةصةنعث مذناسعؤعتع.3

يوقعرعدا ظعسالم ظةقعدعسع ؤة صةلسةصة بعلةن قعسقا تونذشذص ظأتتىق ظذنداقتا ظعسالم ظةقعدعسع بعلةن 
  .بذ خعل صةلسةصعؤع تةلعماتالرنعث قانداق مذناسعؤعتع بار؟

يوقعرعدا تعلغا ظئلعنغا هةر خعل ! ظئيتعش كئرةككع، ظعسالم ظةقعدعسع صةلسةصة ظةمةسشذنع كئسعص 
  .صةلسةصعؤع ظئقعمالرنعث مةهسذلعمذ ظةمةس

! ظذ ظةلمعساقتعن تارتعص اهللا ظعنسانالرغا صةيغةمبةر ظارقعلعق تةكعتلةص كئلعؤاتقان مذقةةددةس ظةقعدة
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ىزلعنعشع ياكع نعجاتلعققا ظئرعشعشعنعث بعر دعنبعر شةرتع ظعنساننعث بذ دذنيا ؤة ظاخعرةتتة هاالكةتكة ي
 كةلمةس بعلجعراليدعغان بعر قعسعم –ظذ ظعسالمنع حىشةنمةي تذرذص كةلسة !. بولغان بىيىك ظةقعدة

  .ظةخمةقلةر ظئيتقاندةك ظعديعالعزم ظةمةس، ماتئرعيالعزم تئخعمذ ظةمةس ظذ صةقةت ظعسالم ظةقعدعسعدذر
بذ .  باشقا نةرسة بولذص تىصتعن صةرقلعنعدذ– ظعسالم ظةقعدعسع باشقا دئمةك صةلسةصة بعلةن

  :ظعككعسعنعث صةرقنع تأؤةندعكع بعر نةححة نذقتعدعن كأرىؤئلععشقا بولعدذ
  .بولماسلعقعدا ظوخشعمايدذ–ظوتتذرعغا حعقارغان تةلعماتنعث ظعزحعل بولذش ). 1

اهللا قا ظئتعقاد قعلعشتعن ظعبارةت تىص ظعسالم ظةقعدعسع ظادةم ظةلةيهعسساالم دةؤرعدعكع بعر 
نذقتعظعنةزةردة ظعزحعل هالدا حعث تذرذص كةلضةن بولذص، قعلحة تةؤرةنضعنع يوق ،بةلكع،ظعنسان 

  .تةصةككىرع تةرةققع قعلغانسعرع ظعسصاتلعنعص تئخعمذ حأقذرالشماقتا
بولسذن، هةر بعر دةؤردعكعلةر صةلسةصة بولسا ،مةيلع ظعدعيالعزمحعالر بولسذن ،مةيلع ماتئرعيالعزمحعالر 

  . بعر ظعنكار قعلعص ماثغان–ظأزعدعن ظعلضعرعكع قاراشالرنع بعرمذ 
دئظالعكتعك ماتئرعيالعزم صةيدا .  قعسقعلعقعدا روشةن صةرق قعلعدذ–داؤاملعشعش ؤاقتعنعث ظذزذن ). 2

عدعسع بولسا، ظعلضعركع ظعسالم ظةق. بولذص بعريئرعم ظةسعرضة بارمايال يوقذلذش باسقذحعغا بئرعص قالدع
صةيغةمبةرنعث دةؤرعنع قويذص تذرذص صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالم دةؤرعدعن هئسابلعغاندعمذ 

  .هالبذكع بارغانسئرع كئثعيؤاتعدذ. ظةسعردعن ظاشتع14
رعنع  قاراشلع– بولماسلعقعدا ظوخشعمايدذ، صةلسةصة ظأز كأز –ظاساسالنغان دةلعلنعث ظعلمعي بولذش ). 3

ظعسالم ظةقعدعسع بولسا قذرظان، هةدستعن ظعبارةت نةقلع . دةلعللةشتة تةسةؤؤذر ؤة صةرةزضة تايعنعدذ
ظاساسقا تايعنعش بعلةن بعرضة ظةقلعي تةصةككذرنعث رولعنع ظىنىملىك جارع قعلدذرذشتةك، ظعلمعي بولغان 

  .ظذسلذبتا مةسعلعلةرنع بعر تةرةص قعلعدذ
قعسقعسع، بذ . عدعسع ظوتتذرعسعدعكع صةرق بذالردعنال ظعبارةت ظةمةسصةلسةصة بعلةن ظعسالم ظةق

 بعرعدعن روشةن صةرق قعلعدعغان ظعككع نةرسة بولذص ،بعرع سةصسةتة يةنة بعرع –ظعككعسع بعر 
  .هةقعقةتتذر

  : ظعسالم ظةقعدعسعنع ظأضىنىشنعث صايدعلعرع. 4
  .ظعماننعث مذستةهكةملعنعشع). 1

ظأضعنعش ظارقعلعق اهللا نعث مةؤجذدلعقعنع ظعسصاتالص بئرعدعغان صاكعتالر بعلةن بعز ظعسالم ظةقعدعسعنع 
 ظئتعقادعمعز ظعلمعي ظاساسقا ظعضة بولذص، تةؤرةنمةس -تونذشذش نةتعجعسعدة اهللا قا بولغان ظعمان

خلذق اهللا نعث ظعسعم سىصةتلعرعضة بولغان حىشةنحعمعز ظايدعثلعشعص، خالعق بعلةن مة. ظةقعدعضة ظايلعنعدذ
صةيغةمبةر، صةرعشتة، ساماؤع كعتاب، .  حعضرانع صةرق ظئتعش سةؤعيمعز ظاشعدذ–ظوتتذرعسعسدعكع حةك 

هةمدة شةيظعلةرضة . ظاخعرةت كىنع ؤة تةقدعر قاتارلعق مةسعلعلةرضة بولغان مةلذماتعمعز حوثقذرلعشعدذ
  .ياردةم بئرعدذ قارعشعمعز توغرعلعنعص ظذالرنعث ماهعيعتعنع بعلعشعمعزضة –بولغان كأز 

  .شعركتعن ساقلعنعش). 2
بعز ظعسالم ظةقعدعسعنع ياخشع ظأضعنعص ظذنعث صعرعنسعصلعرعنع صذختا ظعضةللعؤالغعنعمعزدا، اهللا نعث 
رذبذبعييةت يةنع يارتعش ؤة باشقذرذش، ظذلذهعييةت يةنع ظعبادةتكة هةقلعق بولذش ؤة ظعسعم سىصةتلعرع 

تةؤهعد قارعشعمعز حوثقذرلعشعص، ظئتعقاد ؤة ظعبادةتلعرعمعزدة اهللا غا . رةتجةهةتلةردة بعر دةص بعلعشتعن ظعبا
  .شئرعك كةلتىرىص قويذشتعن ساقلعنااليمعز

  .باشقعالرنع توغرا يولغا يئتةكلةش). 3
خعل ظعسالمغا زعت قعلمعشالردعن –بعز ظعسالم ظةقعدعسع بعلةن قذرالالنغاندعن كئيعن ظأزعمعز هةر 

 ظأزعمعزدة بذ نعجاتلعق يولعغا باشقعالرنعمذ يئتةكلةشتعن ظعبارةت دةؤةت خعزمعتعضة ساقعلعنعصال قالماي،
  .شةرت هازعرلعيااليمعز
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  .دعن دىشمةنلعرعضة رةددعية بئرعش). 4
بعز ظعسالم ظةقعدعسع تةلعماتلعرعنع ظةقلع ؤة نةقلع دةلعللةر ظاساسعدا ظعضةللةص، بذ ظارقعلعق 

مذنازعرة قعلعؤاتقانالرنع مةنتعقع يول بعلةن قايعل قعالاليمعز، ياكع مةغلذب خعل غةرةز بعلةن -دعنعمعزغا هةر
  .قعالاليمعز

  .تئخعمذ حوث صايدعسع اهللا نعث رعزالعقعغا ظئرعشعشتعن ظعبارةت). 5
  

  بعرعنحع باب
  اهللا قا ظعمان كةلتىرىش

  
  .اهللا نعث مةؤجذتلعقع. 1

بذ مةسعلة هةل بولماي . ث مةؤجذتلعقع مةسعلعسعظعسالم ظةقعدعسعدعكع ظةث نذقتعلعق مةسعلة اهللا نع
  .تذرذص ظعسالم ظةقعدعسعدعن سأز ظئحعش مذمكعن ظةمةس

  ظذنداقتا اهللا مةؤجذتمذ؟ ظذنعث مةؤجذتلعقعنع قانداق ظعسصاتاليمعز؟
هةر بعر شةيظع . كاظعناتتعكع، تةبعظةتتعكع هةر بعر شةيظع اهللا نعث مةؤجذتلعقعغا روشةن صاكت بوالاليدذ

ز نأؤعتعدة ظأزعنعث ياراتقذحعسعنعث بارلعقعغا صاكت بواللعغاحقا اهللا نعث مةؤجذت ظعكةنلعكعنعث صاكتلعرع ظأ
  .ناهايعتع كأص

بعز مةيلع ظأسىملىكلةر ظىستعدة ياكع هايؤاناتالر ظىستعدة مذالهعزة قعلمايلع، مةيلع ظالةم بوشلعقعنع 
ث بةدعنعنع ظانالعز قعلمايلع ظئرعشعدعغعنعمعز صةقةت ياكع يةرنعث تعضعنع تةكشىرمةيلع ؤة ياكع ظعنساننع

دئمةك اهللا نعث مةؤجذتلعقعنع هةر قانداق بعر . اهللا نعث هةقعقةتةن مةؤجذت ظعكةنلعكعنع ظئتراب قعلعش
ظالةم بوشلعقعغا قاراص باقايلع بعز داظعم بوشلذقتا قذياش، ظاي . تةتقعقات نذقتعسعدعن ظعسصاتلعغعلع بولعدذ

 يذلتذزالرنع كأرىص تذرعمعز، ظةضةر تئلعسكوص ياكع باشقا ظاستعرنومعيلعك ظةسؤابالر بعلةن ؤة هةر خعل
بعز ظاددع كأز ؤة ظةسؤابالر بعلةن . بوشلذقنع كأزعتعدعغان بولساق تئخعمذ كأص جعسعمالرنع كأرةلةيمعز
ع هةرعكةت قعلعص بذ ظاسمان جعسعملعر. كأرضةن جعسعمالرنعث هةممعسع ظاسمان جعسعملعرع دةص ظاتعلعدذ

ظذالرنعث هةرعكعتع تةرتعصسعز قااليمعقان ظةمةس بةلكع ظعنتايعن مذرةككةص تةرتعص ؤة مذكةممةل . تذرعدذ
  .قانونعيةتكة ظعضة

ظذنع مةركةز قعلعص . بعز هةركىنع كأرىص تذرعدعغان قذياشنع ظئلعص ظئيتساق ظذ بعر تذرغذن يذلتذز
بعر معث سةككعز ) ةتتة يئثع سةييارعلةر ظأزلىكسعز بايقالماقتانىؤ(ظايلعنعدعغان توققذز حوث سةييارة 

بذالر . معثدعن ظارتذق قذيرذقلذق يذلتذز بار،يىزدعن ظارتذق كعحعك سةييارة، ظةللعكتعن ظارتذق هةمرا 
قذياشقا ظوخشاش مانا مذشذنداق نذرغذنلعغان ظةزالعرع . ظومومالشتذرذص قذياش سئستعمعسع دةص ظاتعلعدذ

ذرغذن يذلتذزدعن بعر يىز ظةللعك معليارد سئستعما بعرلعشعص يةنة بعر حوث سئستعمعنع تةشكعل بولغان ت
 تئخنعكعنعث سةؤعيةسع ظون معليارد نذر يعلع داظعرسعنع كىزعتةلةيدعغان –هازعرقع زامان صةن . قعلعدذ

ليارد سئستعمعنع ظأز سةؤعيةضة يةتكةن بولذص، بذ داظعردة يوقعرعدا تعلغان ظئلعنغان بعر يىز ظةللعك مع
تعلعسكوبالرنعث كىزعتعش . ظعحعضة ظالغان حوث سئستعمعدعن بعر معلياردتعن ظارتذقع بارلعقع بايقالغان

ظالةم بوشلذقعدا ظعنسانالر تئخع . ظعقتعدارع ظاشقانسئرع يئثع يذلتذزالر سستعمعلعرع داؤاملعق بايقالماقتا
بذ سانسعزلعغان ظاسمان .  بارلعقعنع اهللا نعث ظأزع بعلعدذبايقعيالمعغان قانحعلعك ظاسمان جعسعملعرعنعث

هةمراالر . جعسعملعرع هةربعرع ظأزعنعث مذظةييةن ظوربعتعسعدا تذراقلعق تئزلعكتة توختعماي ظايلعنعص تذرعدذ
سةييارعلةرنع، سةييارعلةر ظأز هةمرالعرعنع بعللة ظئلعص تذرغذن يذلتذزالرنع، تذرغذن يذلتذزالر بولسا ظأز 

ةزالعرعنع بعللة ظئلعص يذلتذزالر سعستعمعسعنعث مةركعزعنع بذ بعر صىتىن سعستعما ظأز تةرتعصعنع بذزماي يةنة ظ
ظعنتايعن مذرةككةص تةرتعص بعلةن قانونعيةتلعك رةؤعشتة ........... بعر حوث سعستئمعنعث مةركعزعنع
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نداقمذ ظأزلعكعدعن صةيدا بولذص توختعماي ظايلعنعص تذرعؤاتقان مذنداق ظاجايعص بةدظعي كأرىنىعش قا
قاالاليدذ؟ هالبذكع بذالرنعث بةزعسع قاتتعق جعسعم بةزعلعرع كأيىص تذرغان ظوتتعن ظعبارةت جانسعز نةرسة 
تذرسا، جانسعز جعسعمنعث كعشعنعث ظةقلع يةتمعضىدةك دةرعجعدعكع مذرةككةص ظورذنلعشعشع ؤة تةرتعصلعك 

ص قالعدذ؟ بذنداق دعيعش ظةقعلضة سعغامدذ؟ بذنداق سعرلعق هةرعكعتع قانداقسعضة ظأزلعكعدعن بولذ
مةنزعرنع قانداقمذ ظأزلعكعدعن بولذص قالعدذ دئضعلع بولسذن؟ مةشهذر فعزعكا ؤة ظاستورنومعية ظالعمع 

قذياش، صعالنت، قذيرذقلذق يذلتذزالرنعث مذنداق ظاجايعص ظورذنلعشعشع، «: نعيوتون مذنداق دةيدذ
»  تئخنعكعنعث تةرةققعياتع–صةن  «-» ادعر ياراتقذحع تةرعصعدعن بارلعققا كةلضةنهةقعقةتةن هةممعضة ق

  . بةت – 355دئضةن كعتاب 
  . قذرظان كةرعمدعكع صةننعي مةلذماتالرمذ اهللا نعث مةؤجذتلعقعنعث كىحلىك صاكعتع بوالاليدذ

تمة بئرعدعغان كعتاب قذرظان كةرعم اهللا نعث كاالمع بولذص، ظذ مذسذلمانالرغا دعنع جةهةتتة كأرسة
بولسعمذ ظةمما ظأزعنعث اهللا نعث سأزع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان نذرغذن صةننع مةلذماتالرنع ظأز 

 صةننعث تةرةققعي قعلعشعغا ظةضعشعص قذرظان كةرعمنعث ظعلمعي –يئثع دةؤردة ظعلعم . ظعحعضة ظالغان
 ظةسعرلةص تةتقعقات يىرضىزىص –ملعرع ظةسعر  صةن ظالع–ظعلعم . مأجعزعلعرع تئخعمذ نامايةن بولماقتا

 ظةسعردة نازعل بولغان -7 ظةسعرلةردة يةكىنلعضةن بعر قعسعم تةبعظعي صةن كأز قاراشلعرعنعث -19-20
قذرظان كةرعم ظعنساننعث سأزع ظةمةس بةلكع «قذرظان كةرعمدة ظاللعقاحان بايان قعلعنغانلعقع كعشعنع 

ظاتوم نةزعرعيسع . دئضةن قاراشقا هةيرانلعق ظعحعدة قايعل قعلعدذ» ظعكةنهةممعنع بعلضىحع اهللا نعث سأزع 
 صةن تارعخعدعن –ظعلعم . ؤة ظذنعث زةررعحعلةرضة بألىنعشعنعث ظعسصاتلعنعش جةريانع بذنعث بعر معسعالع

 ظةسعردعكع دالتوننعث  يئثع ظاتوم – 19مةلذمكع قةدعمقع ضرعك ظاتوم نةزعريعسعدعن تارتعص ،تاكع 
ظاتوم ظةث كعحعك بألىنمةس زةررعحة،ظذنعثدعن « عرعسعيضعحة بولغان نةزعرعيةلةرنعث هةممعسعدعال نةز

هةمدة ظالعمالر بعردةك هالدا بذ قاراشقا . دةص قارعلعص كةلضةن» كعحعك زةررعحعة مةؤجذت ظةمةس
رذشعنعث  ظةسعرضة كةلضةندعال يةنع ظعككعنحع دذنيا ظذ-20صةقةت . شةكسعز ظعشعنعص كةلضةن ظعدع

 صةندة ظعسصاتالندع، ظاتوم ظةث كعحعث – كةينعدة ظاتومنعث زةررعحعلةرضة بألىندعغانلعقع ظعلعم –ظالدع 
  .زةررعحة دعضةن تةلعمات ظاغدذرلذص ظاتومدعنمذ كعحعك زةررعحعنعث مةؤجوت ظعكةنلعضع بايقالدع

وما يعزب عن «: ت قعلعنغانظاتومدعن كعحعك زةررعحعلةرنعث مةؤجذتلعقع قذرظان كةرعمدة مذنداق قةي
»« )61(ربك ِمن ِمثْقَاِل ذَرٍة ِفي الْأَرِض ولَا ِفي السماِء ولَا أَصغر ِمن ذَِلك ولَا أَكْبر ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني 

حقايسعسع اهللا ظاسمان زعمعندعكع زةررة حاغلعق نةرسة  ؤة ظذنعثدعنمذ كعحعك ياكع حوث نةرسة بولسذن هئ
 سىرة يىنىس -( » نعث بعلعشعدعن حةتتة قالمايدذ ظذالرنعث هةممعسع لةؤهذلمةهصذزدا خاتعرلةنضةندذر

دةص  » ذرة« سأزع ظايةتنعث ظذيغذرحة تةرجعمعسعدعن » ذرة«ظايةتتعكع )  ظايةتنعث بعر قعسمع-61
  .دةص ظاتعلعدذ» زةررة « توم ظئلعنغان بولذص بذ سأز ظاتومنع كأرسعتعدذ، حىنكع ظةرةب تعلعدا ظا

 يعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث -632هةممعضة مةلذمكع قذرظان كةرعمنعث نازعل بولذشع معالدع 
 صةن – ظةسعر بعلةن ظعلعم -7قذرظان كةرعم نازعل بولغان . ؤاصات بولذشع بعلةن تةث ظاخعرالشقان

عث ظارلعقع شذنحة ظذزاق تذرسا قذرظان  ظةسعرن-20ساهاسعدة ظاتومنعث بولذنعشع ظعسصاتالنغان 
كةرعمدعكع ظاتومدعن كعحعك زةررعحة هةققعدعكع بذ بايان قةيةردعن كةلدع؟ بذنعثدعن شذنع 

ظذ هةممعنع بعلعص . كأرعؤئلعشقا بولعدعكع قذرظان كةرعم ظعنساننعث سأزع بولذشع مذمكعن ظةمةس
دئمةك اهللا نعث مةؤجذت .  نازعل قعلعنغانتذرغذحع بعر اهللا تةرعصعدعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا

  .ظعكةنلعكع ،ظعنكار قعلعص بولمايدعغان هةقعقةت
  :اهللا نعث سىصةتلعرع. 2

دئمةك اهللا . بعز يوقعرعدعكع اهللا نعث مةؤجذت ظعكةنلعكعنع ظةقلع خذالسة بعلةن ظعسصاتالص حعقتذق
؟ ضةرحة اهللا نعث مةؤجذت ظعكةنلعكعنع مةؤجذت ظذنداقتا ظذ قاندق مةؤجذت؟ ظذ قانداق سىصةتلةرضة ظعضة

ظذ ياراتقان مةخلذقاتتعكع ظاالمةتلةرنع تةصةككذر قعلعش ظارقعلعق بعلضعلع بولسعمذ ظةمما ظذنعث قانداق 
حىنكع . سىصةتتعكع زات ظعكةنلعكع هةققعدة ظةقلعي خذالسة بعلةنال يةكىن حعقعرعش مذمكعن ظةمةس
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  ظذنداقتا ظذنعث سىصةتلعرعنعث دةلعلع زادع نةدة؟. كئرةك ظعسصات –ظةقلعي خذالسة ظىحىن دةلعل 
يونان صةيالسوصلعرع ياراتقذحعنعث سىصةتلعرعنعمذ ظذنعث مةؤجذتلعقعنع ظعسصاتلعغانغا ظوخشاش ظةقلع 
تةصةككذر بعلةنال بعلعؤالغعلع بولعدذ دةص قاراص، مةخلذقنعث سىصةتلعرعنع خالعققا قعياس قعلدع ،نةتعجعدة 

  .لعزمنعث خالتا كوحعسعدا ضاثضعراص قالدعظذالر ظعدعيا
اهللا نعث . ظعسالم ظةقعدعسع بولسا هةر قانداق مةسعلعضة ظعلمعي نذقتعظعنةزةردعن مذظامعلة قعلعدذ

ظذنع ظأزعنعث كاالمع قذرظان كةرعمدعن ؤة . سىصةتلعرعنع قعياس يولع بعلةن بعلضعلع بولمعغان ظعكةن
صةقةت مذشذ . دعن ظعزدةشكة توغرا كئلعدذ) هةدس( رع يةنع ظذنعث ظةؤةتكةن صةيغةمبعرعنعث سأزلع

ظعككع مةنبة ظارقعلعق، اهللا نعث قانداق سىصةتتعكع زات ظعكةنلعكع هةققعدة مةلذماتقا ظعضة بولغعلع 
شذثا ظعسالم ظةقعدعسع بذ خعل مةسعلعلةردة صةقةت اهللا نعث كاالمع قذرظان كةرعمنع ؤة اهللا نعث  . بولعدذ

  .سأزع هةدعسنعال ظئتراص قعلعدذظةلحعسعنعث 
قذرظان كةرعم ؤة هةدعستة اهللا نعث نذرغذن سىصةتلعرع بايان قعلعنغان، تأؤةندة بذ سىصةتلةردعن بعر 

  :نةححعسعنع كةلتىرعمعز
  . يعضانة زات ظعكةنلعكع–اهللا نعث يةككة : توحیدال

! ظع مذهةممةد« عث يئنعغا كئلعص هةدستة بايان قعلعنعشعحة بعر كىنع بعر قعسعم مذشرعكلةر رةسذلذلالن
صةرؤةردعضارعثنعث سىصعتعنع بعزضة دةص باققعن، ظذ ظالتذندعنمذ؟ ،كأمىشتعنمذ؟ ،زذبةرجةتتعنمذ؟ ياكع 

دئضةن سىرة نازعل .......) ظئيتقعنكع اهللا  بعردذر(  » ...قُلْ هو اللَّه أَحد «ياقذتتعنمذ؟ دعيعشتع شذ هامان 
  .)دعن ظئلعندع» اسعرسةفؤةتذتتةف« (بولدع 

» «  لَو كَانَ ِفيِهما َآِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتا «: ظايةتتة مذنداق دةيدذ-22اهللا قذرظان كةرعمدة سىرة ظةنبيا 
ظةضةر ظاسمان زعمعندا اهللا دعن باشقا ظعالهالر بولسا ظعدع ،كاظعناتنعث تةرتعصع ظةلؤةتتة بذزذلذص كةتكةن 

  .»بوالتتع
ؤة هةدستة بذ هةقتة كأص تةكعتلةنضةن بولذص اهللا نع بعر دةص بعلعش مذسذلمان كعشعنعث قذرظان 

ظعمانعنعث ساغالم بولذشعنعث ظالدعنقع شةرتع شذنداقال اهللا قا ظعمان كةلتىرىشتعكع ظةث مذهعم مةسعلة ظذ 
 .ظاساسلعق مذنداق ظىح مةزمذننع ظأز ظعحعضة ظالغان

  توحيد الربوبية )1(
  توحيد األلوهية )2(
 توحيد األمساء والصفات )3(
 دعضةننعث مةنعسع  اهللا تاظاال بعردعنعبعر صةرؤةردعضار دعضةن مةنعدة بذلذص  ظذنعث توحيد الربوبية )1(

اهللا صىتىن كاظعناتنع ظأزع يالغذز ياراتقذحع ؤة باشقذرغذحع يةنع : ظاساسع مةزمونع 
ش،ظألتىرىش ؤة تئرعلدىرىش يىرضىزىش ، كأصةيتعش، كةمةيتعهأكىم يارعتعش،باشقذرذش،ظأزضةرتعش، 

جىملعسعدعن هةرقانداق هادعسات يعضانة اهللا نعث تةسةررذصع ظاستعدا يىز بئرعدذ دةص ظعمان كةلتىرىشتعن 
  .ظعبارةت

اهللا صىتكىل ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع ظعكةنلعكع هةققعدة قذرظان كةرعمدة ظايةتلةر ظعنتايعن 
 )54( أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَِمني «:نع كةلتذرعمعزتأؤةندة بذ ظايةتلةرنعث بعر نةححعسع:كأص
اهللا نعث ظعلكعدة )يةنع كاظعناتتعكع باشقذرذش(ظاضاه بولغعنكع يارعتعش ؤة ظةمرع قعلعش «»

َِللَِّه ف « ظايةت-54سأرة ظةظراف »دذر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا نعث دةرعجعسع ظىستىندذر
 الَِمنيالْع بِض رالْأَر براِت واومالس بر دمبارحة مةدهعية ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع « »)36(الْح

سانا ظاسمانالرنعث صةرؤةردعضارع -جعمع هةمدذ«ظايةت-2سأرة فاتعهة »اهللا غا خاستذر
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  ظايةت-36سأرة جاسعية » غا خاستذر،زعمعننعث صةرؤةردعضارع ؤة ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع  اهللا
 دعضةننعث مةنعسع ظعبادةتكة هةقلعق بولغان زات صةقةتال بعر اهللا دعضةن توحيد األلوهية )2(

باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا ظعبادةت تىسعنع ظالغان هةرقانداق ظذلذغالشنع صةقةت بعر اهللا غعال  .بولعدذ
  .مةنسذص دةص بعلعشتعن ظعبارةت

  دةصمذ ظاتعلعدذ"هية، توحيد العبادةتوحيد األلو "شذثا
مةزمونعدعكع ظايةتلةر » توحيد األلوهية«اهللا تاظاال  قذرظان كةرعمدة ظئيتقان تىؤةندعكع ظايةتلةر

  .قاتارعدعندذر
 جعنالرنع، ظعنسانالرنع صةقةت ماثا ظعبادةت قعلعش ظىحىنال »« وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن«

   ظايةت-56سأرة زارعيات»] 56[ياراتتعم 
أَمر   ما تعبدونَ ِمن دوِنِه ِإلَّا أَسماًء سميتموها أَنتم وَآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه ِبها ِمن سلْطَاٍن ِإِن الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه«

سعلةرنعث اهللا نع قويذص ظعبادةت  »«قَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونأَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه ذَِلك الدين الْ
بذتالرنعث ؤة (قعلعؤاتقعنعثالر صةقةت سعلةر ظأزةثالر ؤة ظاتا ـ بوؤاثالر ظاتعؤالغان

هئحقانداق )ظذالرنعث اهللا نعث شئرعكع بولذشع توغرعسعدا(ناملعرعدعنال ظعبارةت،اهللا )غةيرعينعث
عل حىشىرضعنع يوق،ظعبادةت ؤة دعن بارعسعدعكع بارحة هأكىملةر صةقةت اهللا غعال دةل

لئكعن .مةنسذص،ظذ سعلةرنع صةقةت ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذغان،بذ توغرا دعندذر
   ظايةت-40سأرة يىسىف»﴾40بعلمةيدذ﴿)بذنع(كعشعلةرنعث تولعسع

»م وا اللَّهدبعوا ِإلَّا ِليا أُِمرمِةومالْقَي ِدين ذَِلككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصِقيميفَاَء ونح ينالد لَه ِلِصنيالر ظذ »«خ
اللةغعال ) يالغذز(تعقاد قعلغان هالدا ئصةقةت ظعبادةتنع اللةغا خالعس قعلغان، هةق دعنغا ظ

، ظةنة شذالر )بذيرذلدع( بئرعشكة نامازنع ظادا قعلعشقا، زاكاتنع. ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلدع
  ظايةت-5سأرة بةييعنة»]5[توغرا دعندذر) يةنع ظعبادةت، ظعخالس ناماز، زاكاتالر(

قذرظان كةرعمدة نذرغذن ظايةتلةردة تةكعتلةنضةن بذلذص بذ تةؤهعد هةققعدعكع "توحيد األلوهية" 
  .هالقعلعق مةسعلة هعساصلعنعدذ

دة كأرىلضةن ؤة "توحيد األلوهية" ئتعشع كأصىنحة هالالرداظعنسانعيةتنعث تةؤهعددعن حةتنةص ك
ظأضىنىص تةؤهعددعن حةتنةص نع ياخشع "توحيد األلوهية "كأرىلمةكتة شذثا بعز تةؤهعدنع بولذصمذ 

ناماز  ظوقذش،روزا تذتذش،سةدعقة بئرعش،هةج قعلعش،قوربانلعق .كعتعشتعن ساقلعنعشعمعز الزعم
ت قاتارلعقالر ظعبادةت داظعرعسعضة كعرعدعغان ظعشال بولذص، بذ خعل قعلعش،جعهات قعلعش،دذظا تعالؤة

  . ضة ظويغذن بولغان بولعدذ"توحيد األلوهية "ظةمةلللةرنع صةقةت خالعس اهللا ظىحىن قعلغان دعال ظاندعن 
  توحيد األمساء والصفات)3    (

 صةقةت يالغذز اهللا غعال خاس  اهللا نعث بارلعق كامالةت سىصةتلعرع ؤة ضىزةل ظعسعملعرع–بذ دعضةنلعك 
بعز بذ خعل تذنذشنع توغرا شةكعلدة تذنذش ظىحىن حذقذم اهللا قذرظان كةرعمدة .دةص تذنذش دعضةنلعكتذر

سىصةتلةرنع هةمدة اهللا نعث صةيغةمبعرع سةهعه هةدعسلةردة اهللا قا نعسبةت -ظأزعضة نعسبةت بةرضةن ظعسعم
ؤة بعكار )يةنع ظوخشاتماي(،هعحنةرسعضة قعياس قعلمايبةرضةن سىصةتلةرنع ظعنكارسعز، بورمعلعماي

نوقسان ؤة ظذنعث كامالعتعغا -قعلؤةتمةي ظةينةن ظئتراص قعلعشعمعز الزعم ، شذنداقال اهللا نع هةرقانداق ظةيعص
 .نعث مذهعم تةرةصلعرعدعندذر»توحيد األمساء والصفات« زعت بولغان سىصةتلةردعن صاك دةص بعلعشعمعز

  هايات -الحیات
اهللا نعث هايات سىصعتع ظأز ظذلذقلعقعغا اليعق بولغان هايات سىصعتع بولذص باشقا هةر . اهللا تاظاال هاياتتذر
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قانداق هاياتلعققا قعياس قعلعنمايدذ، نةصةسلعنعش، ظوزذقلعنعشقا ظوخشاش شاراظعتالرغا ظئهتعياجلعق 
عشعش قاتارلعق جةريانالردعن خالع بولمايدذ، مىضدةص قالمايدذ،  ظذيقذتذتمايدذ، باشلعنعش ؤة ظاخعرل

  :بذ هةقتة اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ.  ظةبةد يوقالمايدذ–ظةزةلع هاياتتذركع ظةبةدع 
  »مولَا نةٌ وِسن ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وِإلَّا ه لَا ِإلَه عن باشقا هئح ظعاله يوقتذر؛اهللا د بعر اهللا »«  اللَّه

شة تئرعكتذر،هةممعنع ظعدارة قعلعص تذرغذحعدذر؛ظذ مىضدةص قالمايدذ،ظذنع ظذيقذ عةمه
   ظايةت-255سىرة بةقةر » باسمايدذ

 » وتمالَِّذي لَا ي يلَى الْحكَّلْ عوتقا تةؤةككذل قعلغعناهللا  ظةبةدع ظألمةيدعغان هايات  » «و 
  . ظايةتنعث بعر قعسمع-58 سىرة فذرقان -»

اهللا هتعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر اهللا نعث زاتعدعن باشقا »«  ِإلَه ِإلَّا هو كُلُّ شيٍء هاِلك ِإلَّا وجهه  لَا«
  »بارلعق نةرسة يوقذلعدذ

اهللا  ظأز زاتعدا ؤة بارلعق سىصةتلعرعدة هئح نةرسعضة ظوخشاش ظةمةسلعكع قذرظان كةرعمدة كأص 
  .ورذندا قةيت قعلعنغان.ظ

»لَي ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش هئح شةيظع اهللا قا ظوخشاش ظةمةس، ظذ هةممعنع ظاثالص،  « »س
   ظايةتنعث بعر قعسمع-11سىرة شورا » .هةممعنع كأرىص تذرغذحعدذر

  بعلعش-العلم
  .اهللا هةممعنع بعلضىحعدذر

عش جةريانع ؤة زامان، ماكان  ظعنسانالرنعث بعلعش سىصعتعضة ظوخشاش، بعلبعلعشعاهللا نعث 
حةكلعمعسعضة ظذحرايدعغان بعلعش بولماستعن، بةلكع اهللا نعث ظعالهع سىصعتعضة اليعق بولغان يىكسةك 

ظاددعيراق قعلعص ظئيتساق ظأتكةن زامان، هازعرقع زامان، . دةرعجعدعكع مذكةممةل بعلعش سىصعتعدذر
 باراؤةر بولذص هةممعسعنع هازعر كأرىص -تع ظالدعدا باب كئلعدعغان زامان مةلذماتلعرع اهللا نعث بعلعش سىصع

ماكان حةكلعمعسعضة ظذحرعمعغان هالدا ظاشكارعنع، مةخصعنع ؤة دعلالردا . تذرغاندةك ظئنعق بعلضىحعدذر
  .كةشكةننع بعلعص تذرغذحعدذر

ر شذنعث اهللا نعث بعلعش سىصعتع هةققعدة قذرظان كةرعمدة نذرغذن ظايةتلةر بار تأؤةندعكع ظايةتلة
  .قاتارعدعن

»ملْفَها خمو ِديِهمأَي نيا بم لَمعيةنع دذنيادا قعلغان( اهللا ظذالرنعث ظالدعدعكع  » «‹  ي( ،
ظعشالرنعث هةممعسعنع بعلعص تذرعدذ ) يةنع ظاخعرةتتة ظذالر ظىحىن تةييارالنغان( كةينعدعكع 

  . ظايةتنعث بعر قعسمع-255سىرة بةقةرة »
. 
اهللا ظذالرنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارة ظعشلعرعنع  » «‹ م ما يِسرونَ وما يعِلنونَ ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر  يعلَ«

  . ظايةت-5سىرة هود ».بعلعص تذرعدذ، اهللا هةقعقةتةن دعلالردعكعنع بعلضىحعدذر
   سأزلةش-الكالم 

عقعرعش ظةزالعرعنعث ياردعمع بعلةن ظةمةس بةلكع  ظعنسانالرغا ظوخشاش تاؤذش ح–اهللا سأزلعضىحعدذر 
  .ظأزعضة اليعق بولغان سأزلةش سىصعتع بعلةن سأزلعضعحعدذر

اهللا موسا ظةلةيهعسساالمغا تذر تئغعدا سأزلعضةن، صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا  ظذ معراجقا 
 سأزلعضةن هةمدة باشقا دا» سعدرةتذل مذنتةها «حعققاندا يةتتة قات ظاسماننعث ظىستعدة 

  .سأزلعضةن) صةرعشتعلةرنعث ؤاستعسع بعلةن : مةسعلةن( صةيغةمبةرلةرضعمذ ظأزع خالعغان شةكعلدة 
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 ِتلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض ِمنهم من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضهم «:اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ
 ظةنة شذ صةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن ظىستىن قعلدذق، اهللا ظذالرنعث «»  درجاٍت

 - 253سىرة بةقةرةنعث » بةزعسع بعلةن سأزلةشتع، بةزعسعنعث دةرعجعسعنع يذقعرع كأتةردع
  .ظايةتنعث بعر قعسمع

  
   ظاثالش، كأرىش -البصر,السمع 

ثالش صةردعسع، هاؤا قاتارلعقالرنعث ؤاستعسع ياكع  ظعنسانالرغا ظوخشاش قذالق، ظا–اهللا ظاثلعغذحعدذر 
رادعظو قوبذللعغذح ظىسكىنعلعرعنعث ياردعمع بعلةن ظةمةس بةلكع ظأزعضة اليعق بولغان ظاثالش سىصعتع 

ظعنسانالرنعث ظاثلعشع ظاثالش ظةزالعرعغا قاراشلعق بولغاندعن سعرت ظارلعقنعث . بعلةن ظاثلعغذحعدذر
ث تارقعلعشع ظىحىن هاؤا بولذش، ؤة ظذنعثدعن باشقا هةر خعل شاراظعتقا قارعتا هةر مذؤاصعق بولذشع، ظاؤازنع

هاؤاسعز بوشلذقتا صاظالعيةت قعلعدعغان ظالةم . خعل ظىسكىنعلةرنعث ياردعمعضة مذهتاج بولعدذ
كع ظذحقذحعلعرعنع ظالساق قذالق تىؤعضة كئلعص جئنعنعث بئرعحة ؤاقعرسعمذ هئحنعمعنع ظاثلعيالمايدذ، حىن

ظذ يةردة ظاؤاز تارقعلعدعغان هاؤا يوق شذثا ظالةم كئمعسع ظعحعدعكع مةخسذس مذهعتتا مةخسذس ظاالقة 
 نةححة سانتعمعتعر ظارلعقتا بعر كوسمذستاظالةم ظذحقعحعلعرع . ظىسكعنعسع ظارقعلعقال سأزلةشكعلع بولعدذ

لعشةلمةيدذ ، اهللا نعث ظاثالش  يىز قارعشعص تذرذصمذ مةخسذس ظىسكىنة بولمعسا سأز– بعرعضة يىزمذ –
سىصعتع بولسا بذ خعل حةكلعمعلةرضة ظذحراشتعن يىكسةك ؤة ظىستىندذر، ظذ صةقةت اهللا نعث ظعالهع 

  .بىيىكلعكعضة اليعق بولغان ظأزعضة خاس ظاثالش سىصعتعدذر
دعكع اهللا هةممعنع كأرضىحعدذر، كأرىش يوقعرعدا دعضةنضة ظوخشاشال حةكلعمعسعز ؤة يىكسةك دةرعجع

 يورذق ؤةهاكازاالرنعث حةكلعمعسعضة ظذحرعمايدعغان – يئقعن، قاراثغذ -مذكةممةل كأرىشدىركع ، يعراق
  .ظأزعضة خاس ظعالهع كأرىش سىصعتعدذر

اهللا نعث ظاثالش ؤة كأرىش سىصعتع قذرظان كةرعمدة ظعنتايعن كأص بايان قعلعنغان بولذص بذ هةقتة 
  .هاجةت قعلعدذظايرعم نةقعل كةلتىرىشتعن بعزنع بع

   اهللا نعث قذدرعتع -القدرة
اهللا نعث قذدرعتع ظالدعدا هةرقانداق ،اهللا هةممعضة قادعردذر هئحبعر شةيظعي اهللا نع ظاجعز قالدذرالمايدذ 

ظعش ظاسان ياكع قعيعن دةص تىرضة ظايرعاللمايدذ بةلكع هةممعسع ظوخشاشال اهللا قا ظاساندذر ،قةتظعي 
اهللا  تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق . بولعدذكع اهللا نعث قذدرعتعنعث حئكع يوقهالدا شذنداق يةكىنلةشكة

 » « )44(وما كَانَ اللَّه ِليعِجزه ِمن شيٍء ِفي السماواِت ولَا ِفي الْأَرِض ِإنه كَانَ عِليما قَِديرا  «:دةيدذ
عسعز قالدذرالمايدذ اهللا هةقعقةتةن ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هئح نةرسة اهللا نع ظعالج

   ظايةتنعث بعر قعسمع -44سىرة فاتعر » هةممعنع بعلضىحعدذر هةممعضة قادعردذر 
 سىصةتلعرع بايان قعلعنغان بذ –قذرظان كةرعمدة ؤة سةهعه هةدستة اهللا نعث نذرغذن ظعسعم 

  .سىصةتلةردعن بعر قعسمعنع تأؤةندة ظعخحام زعكرع قعلعمعز
 سىصةتلعرعدة مةؤجذداتنع –شةيظعنع يوقلذقتعن بارلعققا كةلتىرضعحعدذر، ظذ ظأز زاتعدا ظعسعم اهللا بارلعق 

يارعتعش ؤة باشقذرذشتا، ظعبادةتكة مذستةهةق بولذشتا هئح شئرعكع يوقتذر، ظذ ظةزةلدعنال مةؤجذتتذر، 
وقالماستذر، ظذ  ظةبةد باقعدذركع هةرضعز ي–مةؤجذتلعقعدا هئح نةرسعضة مذهتاج ظةمةس ظذ ظةبةدعي 

بئرعكعش ؤة صارحعلعنعشتةك ماددع جةرياندعن خالعدذر، هئح نةرسة ظذنعثغا تةثداش ظةمةس، ظذ هئح 
نةرسعضة ظوخشعمايدذ، ظذ حةكسعز قذدرةت ظعضعسعدذر، ظعنتايعن مئهرعباندذر ؤة قاتتعق ظازاص قعلغذحعدذر، 

 ظادعلدذر، ظذ ظألىككة جان ظاتا خالعغعنعنع توسالغذسعز ظعجرا قعلغذحعدذر، يىكسةك دةرعجعدة
قعلغذحعدذر، خالعغاننعث جئنعنع ظالغذحعدذر، هةممعضة رعزقع بةرضىحعدذر، قعيامةت كىنع قايتا 

....... تعرعلدىرضعحعدذر ياخشعلعققا ساؤاص، يامانلعققا جازا بةرضىحعدذر، ظذ قعيامةت كىنعنعث ظعضعسعدذر
بارلعق كامالةت ظذنعثغا مةنسىصتذر، ظذ بارحة نذقساندعن صىتكىل كاظعناتنعث ياراتقذحعسع اهللا  دذر،
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  .صاكتذر
  

  ظعككعنحع باب
 صةرعشتعلةرضة ظعمان كةلتىرىش

  
صةرعشتعلةرنعث . اهللا نعث  بعر تىرلىك ظعتاظةتمةن، هأرمةتلعك بةندعلعرع بار بولذص، ظذالر صةرعشتعلةردذر

ماننعث بعر روكنع بولذص بذنع ظعنكار قعلغذحع بار ظعكةنلعكع،  دةلعلع قةتظعيية بعلةن ظعسصاتالنغان ظع
  .ضةرحة ظعماننعث باشقا روكنعلعرعنع ظئتعراص قعلغان تةغدعردعمذ كاصعر هئسابلعنعدذ

د ضلَّ ُ ومن يكْفُر ِباللَِّه وملَاِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم الَْآِخِر فَقَ«: بذ هةقتة اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ
كعمكع اهللا نع، اهللا نعث صةرعشتعلعرعنع، كعتابلعرعنع، صةيغةمبةرلعرعنع، ظاخعرةت كىنعنع » « ضلَالًا بِعيدا

ظايةتنعث بعر -136سىرة نعسا . »بةكمذ يعراققا ظئزعص كةتكةن بولعدذ) ظعسالمدعن(ظعنكار قعلعدعكةن ظذ 
  .قعسمع

ذقعرالرنعث بعرعضة ظعنكار قعلعش، هةممعنع ظعنكار قعلغانلعق مذصةسسعرلةر بذ ظايةتنع  بعردةك هالدا، ي
  .بولعدذ دةص تةصسعرلعضةن

ؤةهع يولع بعلةنال بعلعضعلع بولعدعغان (صةرعشتعلةر هةققعدعكع مةلوماتالر، غةيبعييات
داظعرسعضة كعرعدعغان مةسعلة بولذص ،ظعسالم ظةقعدعسع بذ هةقتة قذرظان كةرعم ؤة سةهعه )مةلوماتالر

  .عسنع ظاساس قعلعدذهةد
  صةرعشتعلةرنعث يارعتعلعشع )1

قذرظان كةرعم ؤة سةهعه  هةدعستة صةرعشتعلةرنعث يارعتعلغان ؤاقتع ظئنعق بايان قعلعنمعغان ظةمما 
قذرظان كةرعمدعكع مذنذ ظايةتتعكع بايانالردعن صةرعشتعلةرنعث يارعتعلعش ؤاقتع ظعنسانعيةتنعث يارعتعلعش 

 »« وِإذْ قَالَ ربك ِللْملَاِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً«. عنع خذالسعلةشكة بولعدذؤاقتعدعن بذرذن ظعكةنلعك
بعرعضة ظورذنباسار بولذص -يةنع بعر( ظأز ؤاقتعدا اهللا صةرعشتعلةرضة مةن يةر يىزعدة خةلعفة 

  . ظايةت– 30 سىرة بةقةرة » يارعتعمةن دعدع) ياشايدعغان ظادعمع زاتنع 
اهللا تاظاالنعث ظادةمنع يارعتعشنع ظعرادة قعلغاندا صةرعشتعلةرضة خعتاب قعلغانلعقعدعن مةلذمكع 

  .صةرعشتعلةر ظادةمدعن بذرذن يارعتعلغان
صةرعشتعلةرنعث نئمعدعن يارعتعلغانلعقع مةسعلعسعضة كةلسةك ظعمام مذسلعمنعث ظاظعشة ظانعمعزدعن 

صةرعشتعلةر نذردعن يارعتعلدع، جعنالر «  : تة بعزضة يئتةرلعكرعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع هةدعس بذ هةق
  ».ظوتتعن يارعتعلدع، ظادةمنعث نعمعدعن يارعتعلغانلعقع سعلةرضة مةلذم

  صةرعشتعلةرنعث بةدةن قذرذلذشع). 2
قذرظان كةرعم ؤة سةهعه هةدعستة صةرعشتعلةرنعث بةدةن شةكلع هةققعدة تةصسعلعي مةلذمات بولمعسعمذ 

الرنعث قاناتلعق بولعدعغانلعقع ؤة هةر خعل شةكعلدة ظأزضعرعش ظعقتعدارعغا ظعضة ظعكةنلعكع ظةمما ظذ
مةلذم، اهللا تاظاال ظعنساننع خالعغانحة هةرعكةتلعنةلةيدعغان قعلعص ياراتقاندةك، صةرعشتعلةرنع ظأزلعرع 

زضعرعشع ظعنساننعث صذت خالعغان شةكعلضة ظأزضعرةلةيدعغان قعلعص ياراتقان، ظذالرنعث بعرةر شةكعلضة ظأ
  . قوللعرعنع هةرعكةتلةندىرضةنلعكعضة ظوخشاشال تةبعظعي ؤة ظادةتتعكع بعر ظعش–

 الْحمد ِللَِّه فَاِطِر «: صةرعشتعلةرنعث قاناتلعق يارعتعلغانلعقع هةققعدة قذرظان كةرعمدة مذنداق بايان بار
سلَاِئكَِة راِعِل الْمِض جالْأَراِت واومٍء السيلَى كُلِّ شع اُء ِإنَّ اللَّهشا يلِْق مِفي الْخ ِزيدي اعبرثُلَاثَ وى وثْنٍة مِنحلًا أُوِلي أَج
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جعمع هةمدذسانا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظىلضعسعز ياراتقذحع، صةرعشتعلةرنع ظعككع » « قَِدير
اهللا يارتعشتا . حع اهللا قا خاستذرقاناتلعق، ظىح قاناتلعق، تأت قاناتلعق ظةلحعلةر قعلغذ

 . ظايةت– 1سىرة ظةلفاتعر »خالعغعنعنع زعيادة قعلعدذ، اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر
رةسذلذلال :ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعمنعث ظابدذلال ظعبنع مةسظذددعن رعؤايةت قعلغان هةدعستة

التة يىز قاناتلعق هالةتتةكأرضةنلعكعنع سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسسةللةم جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنع  ظ
ظئيتقان ظئيتعلعشحة بذ جعبرعظعلنعث ظةسلع هالعتع بولذص رةسذلذلاله ظذنع مذشذ هالعتعدة ظأمرعدة ظعككع 

  قئتعمال كأرضةن
  .صةرعشتعلةرنعث ساالهعيتعع). 3

بعلةن بولغان صةرعشتعلةرنعث ساالهعيعتعنع يةنة ظذالرنعث اهللا نعث ظالدعدعكع ظورنع ظعنسانالر 
مذناسعؤعتع قاتارلعق مةسعلعلةرنع بعلعش بعزضة ناهايعتع مذهعم، بولمعسا ظذالرنع كةمسعتعش ياكع هأرمةت 

  .قعلعشتا ظاشذرعؤئتعش هةتتا ظذالرنع اهللا قا شئرعك قعلعؤئتعشتةك خاتا كأز قاراش كئلعص حعقعدذ
ذص اهللا قا بعجانعدعل ظعتاظةت قعلعش ظذالرنعث      صةرعشتعلةر بولسا اهللا نعث ظعتعاظةتمةن بةندعلعرع بول

ظذالردا اهللا نعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلعش تذيغذسع مةؤجذت ظةمةس، صةرعشتعلةرنعث . تةبظعي معجةزعدذر
ِعباد  وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ «: ساالهعيعتع هةققعدة اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق بايان قعلعدذ

 ِلمِن ارتضى وهم ال يشفَعونَ ِإاليعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم و) 27( يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبأَمِرِه يعملُونَ المكْرمونَ  
.  دعن بالعسع بار دعيعشتع)صةرعشتعلةر(اهللا نعث ) ظذالر، يةنع مذشرعكالر (  » «ِمن خشيِتِه مشِفقُونَ

هأرمةتلعك بةندعلعرعدذر، ظذالر اهللا قا ) صةرعشتعلةر بولسا اهللا نعث ( صاكتذر ) بذنعثدعن(اهللا 
ظالدعن سأز قعلعشقا صئتعنالمايدذ، ظذالر اهللا نعث ظةمرع بويعحة ظعش قعلعدذ، اهللا ظذالرنعث 

ذالر صةقةت اهللا رازع بولغانالرغعال قعلغانلعرعنع ؤة قعلماقحع بولغانلعرعنع بعلعص تذرعدذ، ظ
  . ظايةت-28-27-26سىرة ظةنبعيا ».شاصاظةت قعلعدذ، ظذالر اهللا دعن قورقذص تعترةص تذرعدذ

  صةرعشتعلةرنعث ؤةزعصعلعرع ). 4    
  :صةرعشتعلةر ناهايعتع كأص بولذص ظذالرنث تىرلىك ؤةزعصعلعرع بار

 ،بةزعلعرع كاظعناتتعكع تىرلىك ظعشالرغا مذظةككةل بةزعلعرع مةخسذس ظعبادةت بعلةن مةشغذل بولعدذ
جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم : قعلعنغان بذالرنعث ظعحعدة قذرظان كةرعم ؤة سةهعه هةدعستة تعلغا ظئلعنغانلعرع

صةيغةمبةرلةرضة ؤةهع يةتكىزىشكة، معكاظعل ظةلةيهعسساالم يامغذرغا، ظعسرافعل ظةلةيهعسساالم سىرنع 
جان ( قذرظان ؤة هةدعستة مةلةكذل مةؤت يةنع ) جان ظالغذحع صةرعشتة( مةؤت صىلةشكة، مةلةكذل 

دعضةن نام بعلةن ظاتالغان بولذص ظةزراظعل دعضةن ظاتالغذ سةهعه مةنبةلةردة تعلغا ) ظالغذحع صةرعشتة
ظةزراظعل دعضةن ظعسعم جان ظالغذحع صةرعشتعنعث ظعسمع بولذص ظومذملعشعص قئلعشع، . ظئلعنمعغان

مال باشقا مةنبةلةردعن قوبذل قعلعنغان بولذشع مذمكعن ظةضةر بذ ،بةنع ظعسراظعلدعن كةلضةن ظئهتع
بةنع « ظاتالغذ بولسا بذنع قوللعنعشقا بولعدذ، ظةمما صاكعت قعلعشقا بولمايدذ، حىنكع رسول اهللا 

  ).السذننعث باش قعسمعغا قار»ظعبنع كةسعر» «ظعسراظعلدعن سأز قعلساثالر ضذناه بولمايدذ دئضةن
بذالردعن باشقا هةر ظعنسان ظىحىن كىندىزنع ظعككع، كئحعسع . بذالر تأت مذقةررةص صةرعشتة دعيعلعدذ

 «: اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ. ظعككع صةرعشتة داظعم بعللة بولذص بذالر كعرامةن كاتعبعن دعيعلعدذ
 اِفِظنيلَح كُملَيِإنَّ ع10(و (ا كَاِتِبنيامِكر) لُونَ) 11فْعا تونَ ملَمعشةكسعزكع سعلةرنعث ظىستىثلةردة » «  ي

هأرمةتلعك صةرعشتعلةر بولذص )اهللا نعث دةرضاهعدا ( ظذالر. بار  كىزةتكىحع صةرعشتعلةر
سىرة ظعنفعتار ».قعلمعشعثالرنع بعلعص تذرعدذ. يئزعص تذرعدذ) سعلةرنعث سأز ظةمةللعرعثالرنع( 

   ظايةتلةر-10-11-12
نةكعر دةص ظاتعلعدعغان صةرعشتعلةر، زعمعندا  -بذالردعن باشقا يةنة قةبرعدة سوراق قعلغذحع مذنكعر

هةددعدعن ظاشقان قةؤمعلةرضة ظازاص ظئلعص كةلضىحع صةرعشتعلةر، ظةرشنع كأتةرضىحع صةرعشتعلةر، 
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شةهعتلةرضة جان ظىزةر جعهاد مةيدانلعرعدا مأظمعنلةرضة اهللا نعث نذسرعتعنع ظئلعص كةلضىحع صةرعشتعلةر، 
  .........خةؤةر بةرضىحع صةرعشتعلةر-ؤاقتعدا جةننةتتعن خوش

  .صةرعشتعلةرنعث بعز تئخع خةؤةر تاصمعغان هةر خعل ؤةزعصة ؤة ظةمةللعرع بار
  .صةرعشتعلةرنعث باشقا خذسذسعيةتلعرع). 5

يعغعنحاق خذالسعلةشكة صةرعشتعلةر هةققعدة قذرظان كةرعم ؤة سةهعه هةدعستعكع بايانالرنع مذنداق 
صةرعشتعلةر اهللا نعث ظعتاظةتمةن، هأرمةتلعك بةندعلعرع بولذص، نذردعن يارعتعلغان بولغاحقا : بولعدذ

ظذالر يعمةيدذ، ظعحمةيدذ، ظذخلعمايدذ، : نذرغذن تةبعظةتلعرع ظعنسانالردعن روشةن صةرقلعنعدذ
ردا شةهؤةت ؤة هاؤايع هةؤةس تذيغذسع يوق، جىصلةشمةيدذ، ظةركةك حعشع دةص جعنعسقا ظايرعلمايدذ، ظذال

اهللا نعمعضة بذيرعسا شذنع ظةستايعدعل ظورذنالش، ظذالرنعث تةبعظعي . اهللا نعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلمايدذ
ظومذمةن، ظذالرنعث خذسذسعيةتلعرعنع . ظةخالقع، ظذالرنع ظعنساننعث سةزضى ظةزالعرع سعزةلمةيدذ

اس قعلعص بعلضعلع بولمايدذ، صةقةت قذرظان كةرعم ؤة  سةهعه هةدعستة ظعنساننعث خذسذسعيةتلعرعضة قعي
  .كةلضةن بايانالر ظارقعلعقال ظذالر هةققعدعكع مةلذماتقا ظعضة بوالاليمعز

  :مذالهعزة
*   » نا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُوا أَتِض خاِعلٌ ِفي الْأَري جلَاِئكَِة ِإنِللْم كبِإذْ قَالَ رو حبسن نحناَء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدي

مةن يةر يىزعدة «  ظأز ؤاقتعدا رةببعث صةرعشتعلةرضة » «ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ 
 قان بذزذقحعلعق قعلعدعغان،) يةنع زعمعندا ( ظذالر ظذنعثدا . دعدع» خةلعصة يارعتعمةن

قعالمسةن؟ هالبذكع بعز سئنع صاك دةص مةدهعيةلةيمعز، ) خةلعصة ( تأكعدعغان كعشعلةرنع 
» .مةن سعلةر بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع بعلعمةن« : اهللا ظئيتتع. مذقةددةس دةص بعلعمعز دعدع

   ظايةت– 30سىرة بةقةرة 
ةرضة تارلعق قعلغانلعقع ياكع اهللا بذ ظايةتتعكع صةرعشتعلةرنعث سورعغان سذظالع صةرعشتعلةرنعث ظادةمل

  .قا ظئتعراز بعلدىرضةنلعكع سةؤةبعدعن بولغان دةص حىشعنعش خاتا حىشةنحعدذر
حىنكع صةرعشتعلةر بولسا يىكسةك دةرعجعدعكع ظعتاظةتحان بةندعلةر بولذص اهللا قا ظئتعراز بعلدىرىش 

» صةرعشتعلةرنعث ساالهعتع« بذ هةقتة .ظةمةس بةلكع اهللا نعث ظالدعدا سأز ظئحعشتعنعمذ ظةيمعنعص تذرعدذ
  ظذنداقتا صةرعشتعلةرنعث يذقعرقع سذظالنع سورعشعدعكع مةقسعتع نئمة؟. دعضةن بابتا ظأضعنعص ظأتتذق

صةرعشتعلةر اهللا نعث هةر قانداق ظعشنع قعلسا هئكمةت بعلةن قعلعدعغان زات ظعكةنلعكعنع ظوبدان 
عشتةك تةبعظةتلةرضة ظعضة بولغان ظادةم ظةؤالدعنع زعمعندا بعلعدذ، شذثا ظذالر قان تأكىش، صاسات قعل

دعمةك بذ سذظالدعن . خةلعفة قعلعشتا اهللا نعث قانداق هئكمعتع بارلعقعغا قعزعقعص شذنداق سذظال سورعغان
مةقسةت اهللا نعث ظادةم يارعتعش ؤة ظذنع خةلعفة قعلعشتعكع هعكمةت سعرلعرعغا قعزعقعش شذ ظارقعلعق اهللا 

  .رةت كامالعتعغا بولغان قايعللعقعنع تئخعمذ ظاشذرذشتعن ظعبارةتنعث قذد
اهللا  بذ هةقتعكع هئكمةتلعرعنع صةرعشتعلةرضة رئظاللعقتعكع ؤةقةلةردعن ظةينةن كأرسعتعش ظىحىن 

ظعبراهعم : بةزع ؤاقعتالردا ظاسماننعث صةردة توساقلعرعنع ظئحعؤئتعص صةرعشتعلةرضة كأرسعتعدذ
ظذ اهللا نعث نئمةتلعرعضة شىكرع ظعزهار .  مال حارؤعدا بةرعكةت ظاتا قعلغان ظعدعظةلةيهعسساالمغا اهللا

بةزع خاتعرلةردة هةر قئتعمدا (  حارؤعالرنع قذربانلعق قعالتتع –قعلعش يىزعسعدعن هةر قئتعم معثلعغان مال 
ةن ياشقا كعرضعحة باال اهللا ظذنع يةنعمذ سعناشنع ظعرادة قعلعص سةكس) معث تأضة قذربانلعق قعالتتع دعيعلعدذ

. يىزع كأرمةي ظاندعن تاصقان بعرضعنة يالغذز ظوغلعنع قذربانلعق قعلعش هةققعدة ظذنعثغا ؤةهعي قعلدع
ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم اهللا نعث ظةمرعنع ظةث حعرايلعق رةؤعشتة قعزغعن قوبذل قعلعص ظةمدعال ظعشقا 

زذص بوغذزالشقا تةمشةلضةن حاغدا ظةنة شذ اهللا قا يارعغذدةك بولغان ظوغلع ظعسماظعلنع يئنعحة ياتقذ
بولغان يىكسةك ظعخالس ؤة اهللا نعث صةرمانعنع حعن دعلعدعن قعزغعن سأيىص بةجا كةلتىرىشنعث 
رئظاللعقتعكع ضةؤدعلعنعشع بولغان كعشعنعث يىرةك تارعنع تعترعتعص اهللا قا ظعتاظةت قعلعدعغان قةلعبلةرضة 

ان ظاشذ كأرىنىشنع اهللا صةرعشتعلةرضة كأرسعتعص ظأزعنعث يةر يىزعدة ظادةم مةثضىلىك ظىلضة بولذص قالغ
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اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق . ظةؤالدعنع ظعزباسار قعلعشتعكع هئكمةتلعرعنع ظذالرغا حىشةندىردع
ي أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبِت افْعلْ ما  فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني ِإني أَرى ِفي الْمناِم أَن«:دةيدذ

 اِبِرينالص ِمن اَء اللَّهِني ِإنْ شِجدتس رمؤكىشلعرعضة يارعغذدةك -  ظذ ظعبراهعمنعث ظعش»«)102(ت
) عصظةمر قعلعن(مةن سئنع بوغذزالص قذربانلعق قعلعشقا ! ظع ظوغلذم«: بولغان حاغدا، ظعبراهعم

صةيغةمبةرلةرنعث حىشع هةقعقةتتذر ؤة ظذالرنعث ظعشلعرع اللةنعث ظةمرع بويعحة (حىشةصتعمةن 
نئمعضة ! ظع ظاتا«: ظذ ظئيتتع. دعدع» سئنعث قانداق صعكرعث بار؟! ، ظويالص باققعنا)بولعدذ

مئنع سةؤر قعلغذحع ) ظذنعثغا( شذنع ظعجرا قعلغعن، خذدا خالعسا ,بذيرذلغان بولساث
  سأرة ساففات »]102[»ةنتاصعس

 روزعدار ظادةم ظعصتارغا يئقعن ظعصتارلعقعنع داستعخانغا تةييار قعلعص ظعصتار ؤاقتعنع كىتىص ظولتذرغعنعدا 
اهللا يةتتة قات ظاسماننعث توساق صةردعلعرعنع ظئحعؤئتعص ظأز بةندعسعنعث ظعتاظةتمةنلعك بعلةن اهللا نعث 

عشتعلةرضة صةخعرلعنعص كأرسعتعدذ ؤة ظأزعنعث ظادةمنع خةلعفة ظةمرعنع كىتىص ظولتذرغان هالعتعنع صةر
  .قعلعشتعكع هئكمةتلعرعنع ظذالرغا حىشةندىرعدذ

اهللا تاظاال ظادةمنع  يارعتعص ظذنعثغا جان كعرضىزضةندعن كئيعن  بارلعق صةرعشتعلةرنع  ظادةمضة * 
تعلةر سةجدة قعلغانلعقع، هأرمةت بعلدىرىش يىزعسعدعن سةجدة قعلعشقا بذيرعغاندا بارلعق صةرعش

بذ يةردة  مذنداق بعر . صةرعشتعلةر ظارسعدعكع ظعبلعسنعث سةجدة قعلعشقا ظذنمعغانلعقع هةممعضة مةلذم 
سذظال كئلعص حعقعدذ، صةرعشتعلةر ظأز تةبعظةتلعرعدعال اهللا قا ظعتاظةت قعلعدعغان بةندعلةر تذرسا ظذالر 

  حعقعص قالدعغذ؟) يةنع ظعبلعس(ذحع بعراؤ ظعحعدعن اهللا نعث ظةمرعضة ظاسسعيلعق قعلغ
بذ سذظالنعث يئشعمع ظعبلعسسنعث يةنع شةيتاننعث  كئلعص حعقعشع صةرعشتعمذ ظةمةسسمذ؟ دعضةن 
مةسعلعضة بئرعص تاقعلعدذ شذنع ظئنعق بعلعؤئلعش كئرةككع شةيتاننعث ظةسلع كئلعص حعقعشع صةرعشتة 

اهللا . ق ظعدع ناهايعتع بعلعملعك ؤة قاتتعق ظابعد ظعدعظذ ظةسلعدة جعنالرغا مةنسذص بعر مةخلذ.ظةمةس
ظذنعث بذ ياخشع تةرةصلعرعنع نةزةرضة ظئلعص صةرعشتعلةر بعلةن بعللة تذرذشنع بذيرعغان ؤة ظذزذن زامان 

ظذالرنعث ظعحعدة ( صةرعشتعلةر ظارسعدا تذرذص قالغان، اهللا ظادةمنع ياراتقاندعن كئيعن بارلعق صةرعشتعلةرنع 
ظادةمضة سةجدة قعلعشقا بذيرعغاندا هةممة صةرعشتعلةر دةرهال اهللا نعث ظةمرعنع ) مذ بار ظعدعظعبلعس

ظورذنداص سةجدة قعلدع،ظعبلعس بولسا تةكةببذرلذق قعلعص اهللا نعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلدع، نةتعجعدة ظذ 
بذنعثدعن شذنع . قالدعاهللا نعث دةرضاهعدعن قوغالندع قعلعنعص مةثضأضة يامانلعقنعث سئموؤولع بولذص 

بعلعؤئلعشقا بولعدعكع، اهللا نعث بةندعلعرع قانداق ظعرق، قانداق تاظعبعدعن بولعشعدعن قةتظعنةزةر بعلعم ؤة 
مانا . تةقؤالعق بعلةن هأرمةتكة سازاؤةر بولعدذ، اهللا نعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلعش بعلةن خارلعققا قالعدذ

شةيتاننعث . عدذر، مانا بذ ظعسالمنعث تةثلعك باراؤةرلعك صعرعنسعصعدذربذ اهللا نعث بةندعلعرعضة تذتقان يول
نعث » صفوت التفاسر«ظةسلع صةرعشتعلةردعن ظةمةس، بةلكع جعنالردعن ظعكةنلعكع هةققعدة 

  :مذظةللعصع مذهةممةد ظةلع سابونع مذنداق بايان قعلعدذ
 لَا يعصونَ اللَّه ما «ن كةرعمدة مذنداق دةيدذ صةرعشتعلةر اهللا قا ظاسعيعلعق قعلمايدذ بذ هةقتة اهللا قذرظا-

ظذالر اهللا بذيرعغان ظعشالردا خعالصلعق قعلمايدذ، بذيرعغاننع بةجا »« ) 6(أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 
  .هالبذكع ظعبلعس صةرؤةردعضارعنعث بذيرعقعغا خعالصلعق قعلدع.    سأرة تةهرعم».كةلتىرعدذ

شةيتان بولسا ظوتتعن ) بذ هةقتة سةهعه هةدسنع ظأضىنىص ظأتتذق( ةر نذردعن يارعتعلغان صةرعشتعل-
قذرظان كةرعمدة شةيتاننعث ظوتتعن يارعتعلغانلعقع . يارعتعلغان ظوت بعلةن نذرنعث تةبعظعتع ظوخشعمايدذ

لغان، بذ هةقتة اهللا ظأز تعلعدعن بايان قعلعنغان صةرعشتعلةر بالعلعق بولمايدذ، شةيتان بولسا بالعلعق بو
 مئنع قويذص، » «  أَفَتتِخذُونه وذُريته أَوِلياَء ِمن دوِني وهم لَكُم عدو«: قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ

سىرة » .شةيتاننع ؤة ظذنعث بالعلعرعنع دوست تذتامسعلةر؟ هالبذكع ، ظذالر سعلةرضة دىشمةندذر
  .قعسمعظايةتنعث بعر -50كةهعف 

 وِإذْ قُلْنا «: ظعبلعسنعث صةرعشتعلةردعن ظةمةس، جعنالردعن ظعكةنلعكعضة اهللا نعث مذنذ سأزع يئتةرلعك-
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«  ظأز ؤاقتعدا بعز صةرعشتعلةرضة » «ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِلَآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس كَانَ ِمن الِْجن فَفَسق عن أَمِر ربه
دعدذق ظذالر هةممعسع سةجدة قعلدع صةقةت ظعبلعس سةجدة » مضة سةجدة قعلعثالرظادة

 - 50 سىرة كةهعف »قعلمعدع ظذ جعنالردعن ظعدع شذثا صةرؤةردعضارعنعث ظعتاظعتعدعن حعقتع
  .ظايةت
  

  ظىحعنحع باب
  اهللا نعث كعتابلعرعغا ظعمان كةلتىرىش

  
اهللا نعث كعتابلعرع دعضةندعن اهللا . عغا ظعمان كةلتىرىشظعماننعث يةنة بعر مذهعم روكنع اهللا نعث كعتابلعر

  .ظعنسانعيةتنع  هعدايةت قعلعش ظىحىن نازعل قعلغان ساماؤع كعتابالر كأزدة تذتذلعدذ
اهللا تاظاال هةر بعر قةؤمعضة صةيغةمبةر ظةؤةتعش بعلةن بعرضة ظذالرنعث ظةمةلعي ظةهؤالعغا مذؤاصعق 

 «: اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ. ة ظالغان كعتاب نازعل قعلغانكئلعدعغان ظةهكامالرنع ظأز ظعحعض
كَانَ الناس أُمةً واِحدةً فَبعثَ اللَّه النِبيني مبشِرين ومنِذِرين وأَنزلَ معهم الِْكتاب ِبالْحق ِليحكُم بين الناِس ِفيما اختلَفُوا ِفيِه 

بعر ظىممةت ظعدع ) ظةسلع ( ظعنسانالر » «  اختلَف ِفيِه ِإلَّا الَِّذين أُوتوه ِمن بعِد ما جاَءتهم الْبيناتوما 
يةنع هةممعسع هةق دعندا ظعدع كئيعن ظذالرنعث بةزعسع ظعمان ظئيتعص بةزعسع ظعمان ( 

خوش خةؤةر بةرضىحع ) ةننةت بعلةن ظعمان ظئيتقانالرغا ج( اهللا ). ظئيتماي ظعختعالص قعلعشتع
ظاضاهالندذرغعحع صةيغةمبةرلةرنع ظئؤةتتع، ظذالرنعث ظعختعالص ) كذففارالرنع دةؤزةختعن( 

قعلعشقان نةرسعلعرع ظىستعدعن هأكىم حعقعرعش ظىحىن ظذالرغا هةق كعتابنع نازعل 
  . ظايةت– 213سىرة بةقةرة ».قعلدع

انعيةتنع توغرا دعنغا يئتةكلةش ظىحىن ؤة ظذالرنع ظعككع دذنيالعق دعمةك اهللا سذبهانةهذ ؤة تةظاال ظعنس
ساظادةتكة باشالش ظىحىن تارعختعن بويان نذرغذن كعتابالرنع ناعل قعلغان بولذص، بعزنعث بذالرغا -بةخت 

  .بذ كعتابالردعن قذرظان كةرعمدة ظعسمع ظاتالغاللعرع تأؤةندعكعلةر. ظعمان كةلتىرعشعمعز صةرزدذر
  .  تةؤرات موسا ظةلةيهعسساالمغا اهللا تاظاال تةرعصعدعن حىشىرىلضةن كعتابدذر–رات تةؤ). 1

بارلعق ساماؤع كعتابالردا ظورتاق بولغان بعر مةزمون تةؤهعد ظئتعقادعدذر، جىملعدعن تةؤراتمذ ظةسلع 
ؤرضة مذؤاصعق ظذ يةنة ظذنعثدعن باشقا شذ دة.تةؤهعد ظةقعدعسعنع ظأز ظعحعضة ظالغان هالدا نازعل قعلنغان

بولغان شةرعظةت ظةهكاملعرع،ؤة مذهةممةت سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث اهللا تةرةصتعن صةيغةمبةر 
 تذرقع ؤة ظةخالق صةزعلةتلعرعضة –قعلعص ظةؤةتعدعغانلعقع هةققعدعكع مةلذماتالر، هةمدة ظذنعث تةققع 

  .داظعر بعر قعسعم سىصةتلعرع بايان قعلعنغان
ظذنعثدعمذ . عنجعل بولسا ظعيسا ظةلةيهعسساالمغا اهللا تةرةصتعن نازعل قعلعنغان كعتابتذر ظ–ظعنجعل ). 2

 ظذنعثدعن باشقا ظةيسا ظةلةيهعسساالم دةؤرعضة خاس بولغان ،تةؤهعد ظاساسعي مةزمذن قعلعنغان
ظةهكامالر كعشعلعك تذرمذشتعكع ضىزةل ظةخالق قاراشلعرع هةمدة ظةيسا ظةلةيهعسساالمدعن كئيعن 
كئلعدعغان صةيغةمبةر يةنع بعزنعث صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم هةققعدعكع 

  .بعشارةتلةر ؤة ظذنعث سىصةتلعرع بايان قعلعنغان
  . زةبذر داؤذت ظةلةيهعسساالمغا اهللا تةرةصتعن نازعل قعلعنغان كعتابتذر–زةبذر ). 3

تةرجعمة تةصسعرعدعكع ظعزاهات قعسمعدا زةبذر هةققعدة ظذستاز مذهةممةد سالعه قذرظان كةرعمنعث 
زةبذر قةسعدعلةردعن ظعبارةت بولذص اهللا نع ظذلذغالشنع ؤة اهللا قا بولغان « : مذنداق بايان قعلعدذ

هةمدذساناالرنع ظأز ظعحعضة ظالغان، داؤذت ظةلةيهعسساالم خوش ظاؤاز بولذص ظذ ظأزعنعث يئقعملعق ظاؤازع 
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قذرظان كةرعم ظذيغذرحة تةرجعمعسع ( » الؤةت قعلعص كعشعلةرنعث دعلعنع ظئرعتعؤئتةتتع بعلةن زةبذرنع تع
  ). بةت-616
قذرظان كةرعم هازعر يةر يىزعدعكع اهللا نازعل قعلغان صعتع ساقلعنعص قالغان بعردعنبعر -قذرظان كةرعم). 4

  .لعص ظأتعمعزقذرظان كةرعم هةققعدة ظعنشااهللا كئيعن تةصسعلع توختع. ساماؤع كعتاصتذر
يوقعرقع تأت كعتاب اهللا ظعنسانالرغا نازعل قعلغان ساماؤع كعتابالر ظعحعدعكع قذرظان كةرعمدة نامع تعلغا 
ظئلعنغان كعتابالردذر ظذنعثدعن باشقا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان سةهعصعلةر قذرظان كةرعمدة 

  .عث تةصسعلع مةزمذنعدعن مةلذمات بئرعلمعضةنبعر نةححة ظورذندا تعلغا ظئلعنغان، ظةمما ظذن
  :يذقعرقع كعتابالر قذرظان كةرعمدة مذنداق تعلغا ظئلعنغان

ةَ والِْإنِجيلَ نزلَ علَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلما بين يديِه وأَنزلَ التورا) 2(اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم ) 1( امل «
)3 (ِديدش ذَابع ماِت اللَِّه لَهوا ِبَآيكَفَر قَانَ ِإنَّ الَِّذينلَ الْفُرزأَناِس وى ِللندلُ هقَب الم  اهللا دعن باشقا هئح »«   ِمن

ظع ( يوقتذر اهللا هةمعشة تعرعكتذر، مةخلذقاتنع ظعدارة قعلعص تذرغعحعدذر ) بةرهةق(مةبذد 
يةنع قذرظاننع ( ظأزعدعن ظعلضعرعكع كعتابالرنع تةستعق قعلغذحع هةق كعتابنع ) ممةد مذهة

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

شىبهعسعزكع اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغانالر قاتتعق ظازاصقا دذحار . عل قعلدعنع ناز
  . ظايةتلةر-4 -1سىرة ظعمران » .بولعدذ
بعز هةقعقةتةن صةيغةمبةرلةرنع » «  )55(ولَقَد فَضلْنا بعض النِبيني علَى بعٍض وَآتينا داوود زبورا «

سىرة بةنع ظعسراظعل ». عدعن ظىستىن قعلدذق ؤة داؤذدقا زةبورنع ظاتا قعلدذقبةزعسعنع بةزعلعر
   ظايةت-55
 –شةك ) ؤةز نةسعهةتلةر ( بذ » « صحِف ِإبراِهيم وموسى ) 18( ِإنَّ هذَا لَِفي الصحِف الْأُولَى «

سىرة ظةغال ».شىبهعسعز بذرذنقع كعتابالردا، ظعبراهعم ؤة موسانعث سةهعصلعرعدة باردذر
  ظايةتلعرع-18-19

يذقعرعقع ظايةتلةردة تةؤرات، ظعنجعل، قذرظان ؤة زةبذر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث سةهعصلعرع قاتارلعقالر 
زعكرع قعلعنغان ؤة ظذنعثدعن باشقا ظعسمع تعلغا ظئلعنمعغان نذرغذن كعتابالر نازعل قعلعنغانلعقع بذ 

شذثا مأظمعن ظادةم حوقذم . ظازاصقا دذحار بولعدعغانلعقع تةكعتلةنضةنكعتابالرغا ظعنكار قعلغانالر قاتتعق 
  .اهللا نازعل قعلغان بارلعق كعتابالرنع ظئتراص قعلعشع ؤة ظذنعثغا ظعمان كةلتىرىشع صةرزدذر

بذ كعتابالرنعث هةممعسع اهللا تةرةصتعن كةلضةن دةص ظعمان كةلتىرعمعز، ظذنداقتا هازعر قايسع كعتابنعث 
عغاظةمةل قعلندذ؟ شذنع كئسعص ظئيتعمعزكع بذ كعتابالر ظعحعدة هازعر ظعنسانالر ظعجرا قعلعشقا ظةهكاملعر

  .هةقلعق بولغعنع صةقةتال قذرظان كةرعمدذر
  :بذنعث سةؤةبع تأؤةندعكعحة

زةبذر ؤة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا نازعل بولغان سةهعصلةرنعث مةزمذنعدعن هازعر هئحقانداق قالدذق ). 1
  .ولذص بعزضة صةقةت نامعال مةلوم، شذثا بذ كعتابالرغا ظةمةل قعلعشتعن سأز ظاحقعلع بولمايدذيوق ب
تةؤرات، ظعنجعلدعن ظعبارةت ظعككع كعتابقا كةلسةك ظأز ؤاقتعدا تةؤرات ؤة ظعنجعل نذسخعلعرع كأص ). 2

رمعالش، ظأزضةرتعش، قئعتعم كأحىرىلضةنلعكع ؤة هةر قئتعملعق كأحىرىلىشتة كأحىرضىحعلةر تةرعصعدعن بذ
ظعزاهالش، قعسقارتعش قاتارلعق نذرغذن بذزغذنحعلعققا ظذحذرغانلعق سةؤةبلعك اهللا نازعل قعلغان 

ظةمةل مةنسةب ؤة دذنيا .  ظىستىن قعلعؤئتعلضةن– ناهةق ظاستعن –ظةهكامالردعكع هةق 
ةرتكةن ظةهلع كعتابالر تعرعكحعلعكعدعكع ماددعي مةنصةظةتنع كأزلةص اهللا نعث كعتابع تةؤراتنع ظأزض

وِإنَّ ِمنهم لَفَِريقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم ِبالِْكتاِب ِلتحسبوه ِمن الِْكتاِب وما هو ِمن  «: هةققعدة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
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ظذالردعن بعر »«َ ولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونالِْكتاِب ويقُولُونَ هو ِمن ِعنِد اللَِّه وما هو ِمن ِعنِد اللَِّه ويقُ
تىركىمع كعتابتا بولمعغان نةرسعلةرنع سعلةرنعث كعتابتا بار ظعكةن دةص ظويلعشعثالر ظىحىن 

 بىضرع قعلعص ظوقذيدذ ؤة بذ اهللا تةرةصتعن نازعل بولغان دةيدذ هالبذكع ظذ –تعللعرعنع ظةضرع 
سىرة » .ل بولغان ظةمةس ظذالر بعلعص تذرذص اهللا نامعدعن يالغاننع توقذيدذ اهللا تةرةصتعن نازع

  . ظايةت-78ظعمران 
ظذنعثدعن باشقا . يذقعرقع سةؤةبلةردعن باشقا ،صةقةت قذرظان كةرعمنعث هأكمعال كىحكة ظعضة

  :ساماؤع كعتابالرنعث ظةمةلدعن قالعدعغانلعقعغا مذنذ دةلعل يئتةرلعكتذر
ظعنسانالرغا صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتعش ؤة كعتابالرنع نازعل قعلعشتعكع تذتقان يولع اهللا تاظاالنعث 

يةنع ظةمةلدعن ( شذنداقكع هةر قاحان اهللا تةرةصتعن بعر كعتاب نازعل قعلعنسا ظالدعنقعسع مةنسذخ بولعدذ 
يعنكع كعتاصتا قايتا حىنكع اهللا ظالدعنقع كعتابتعن داؤاملعق كىحكة ظعضة بولعدعغان مةزمونالرنع كئ) قالعدذ

شذنعث بعلةن كئيعنكع كعتاب . قالغعنعنعث ظورنعغا مذؤاصعق يئثع ظةهكامالرنع قوشعدذ. تةكعتلةيدذ
 دة ظالدعنقعسعغا ظةمةل قعلعشنعث هاجعتع –ظالدعنقعسعنعث تولذقلعمعسع سىصعتعدة ظذنعث ظورنعنع باسعدذ 

  .ث ظاخعرقعسعقالمايدذ، قذرظان كةرعم بولسا ساماؤع كعتابالرنعث ظة
شذثا خذالسة قعلعمعزكع، بارلعق ساماؤع كعتابالر اهللا تةرةصتعن كةلضةن هةق كعتاب دةص ظعمان 
كةلتىرعمعز، ظةمما بذالر ظعحعدة هأكمع ظعجرا قعلعندعغعنع صةقةت بعرال كعتاب، ظذ بولسعمذ اهللا تةرةصتعن 

  .دعن ظعبارةت»قذرظان كةرعم« قعلعنغان صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد سةللةلالهذظةلةيهع ؤةسةللةمضة نازعل
  .تأؤةندة قذرظان كةرعمضة داظعر مةزمذنالر هةققعدة توختعلعمعز

  .قذرظان كةرعمنعث نازعل بولذشع ؤة خاتعرعلعشع). 1
قذرظان كةرعم صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالم قعرعق ياشقا كعرعص صةيغةمبةرلعك ؤةهسع 

ا باشلعنعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هاياتع ظاخعرالشقانغا قةدةر بولغان كئلعشع بعلةن نازعل بولذشق
 بألىص نازعل قعلعنغان بولذص، هةر قئتعم قذرظان ظايةتلعرع نازعل بولغاندا – يعل ظعحعدة بألىص 23

 خذرما ساهابعلةر ظذنع.رةسولذهللا ظذنع ساهابعلةرضة تعالؤةت قعلعص بئرةتتع ؤة خاتعرعلعؤعلعشقا بذيرذيتتع
 كالعالرنعث دوال ظذستعخانلعرعغا، ياصعالق تاشالرغا ؤة ظأزلعرعضة ظةصلعك –دةرةخلعرعنعث قوؤزاقلعرعغا، قوي 

بولغان تئرة، ياغاحقا ظذخشاش نةرسعلةرضة خاتعرعلعؤاالتتع  شذنداقال رةسوهللا ظأزع خةت يازالمعغاحقا 
يةتنع ظذدذللذق خاتعرعلةص تذرذشقا مةخسذس بعر بألىك ساهابعلةرنع هةر بعر نازعل بولغان ظا

شذنعث بعلةن قذرظان كةرعمنعث ،نازعل بولغان صئتع خاتعرعلعنعشع ظعشةنحعلعك . تةشعكعللعضةن ظعدع
  .كاصالةتكة ظعضة قعلعنغان ظعدع

  قذرظان كةرعم نذسخعلعرعنعث تارقاق هالةتتعن توصالم هالعتعضة كةلتىرىلعشع،). 2
، ساهابعلةردعن قذرظاننع يادلعؤالغان قارعالرنعث »قذرظان كةرعم «رةسول اهللا ظالةمدعن ظأتكةندة

ظةبذ . دعللعرعدا  ؤة رةسول اهللا هايات ؤاقتعدا خاتعرلةنضةن نذسخعالردا تارقاق هالةتتة ساقلعنععص تذراتتع
ر بةكرع رةزعيةهللا ظةنهذنعث خةلعفعلعك دةؤرعدعكع يةمامة غازعتعدا نذرغذن ساهابعلةر جىملعدعن قارعال

هةزرعتع ظأمةر ظعبنع خةتتاب قذرظاننع تولذق يادقا بعلعدعغان قارعالر مذشذنداق ظازعيعص . شئهت بولدع
تىضةص كةتسة، قذرظان كةرعمنعث خاتعرلةنضةن نذسخعلعرعدا كعيعنكع دةؤعرلةردة ظأزضعرعش بولذص 

 ظاخعر –لعرعنع باشتعن قئلعشعدعن ظةنسعرةص، خةلعصة ظةبذ بةكرعضة قذرظاننعث تارقاق هالةتتعكع نذسخع
هةزرعتع ظةبذ . بعر توصالم قعلعص رةتلةص ساقالص قويذشنعث زأرأر بولذص قالغانلعقع هةققعدة تةكلعص بةردع

بةكرع رسول اهللا نعث ؤاقتعدا بذنداق توصالم قعلعش ظعشع بولذص باقمعغاحقا دةسلةصتة ظعككعلةندع ،بذ 
مئثعش جةهةتتعكع يىكسةك مةسظولعيةتحان بولغانلعقعدعن ظذنعث رسول اهللا نعث يولع بويعحة يول تذتذص 

 قايتا تةلةص قعلعص تذرعؤالدع ،هةمدة باشقا مأتعؤةر ساهابعلةرضة بذ ظعشنعث –ظأمةر قايتا . دئرةك بئرعدذ
بذ ظأمةرنعث ظعسالم روهعغا ؤة ظذنعث مةقسعتعضة بولغان . ظةهمعيعتعنع سأزلةص ظذالرنع قايعل قعلدع

اهللا ظأمةرنعث قةلبعنع ظعسالمغا ظةنة شذنداق . ىصسىزىك ظعكةنلعكعدعن دئرةك بئرعدذحىشةنحعسعنعث س
ظأمةر تةلةص قعلغان بذ ظعش بولسا ،ظعسالمغا نعسبةتةن معسلعسعز ظةهمعيةتلعك ظعش . ظئحعؤةتكةن ظعدع
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 ظةبذ بةكرع ظاخعرع بذ ظعشنعث رسول اهللا نعث يولعغا ظذيغذن ظعش ظعكةنلعكعنع قةلبعدة. ظعدع
جةزعملةشتىرضةندعن كئيعن، قذرظاننعث نازعل بولغان صئتع ساقلعنعص قئلعشع ظىحىن، بذ ظعشقا رسول اهللا 

سةن « : نعث ؤةهع خاتعرلعضىحع كاتعصع زةيد ظعبنع سابعتنع مةسظول قعلعص تةيعنلعدع ؤة ظذنعثغا
 هةققعدعكع ظةث ظةسلعدة رسول اهللا غا ؤةهعلةرنع خاتعرلةص بئرعشكة مةسظول ظعدعث، سةن قذرظان

زةيد ظعبنع سابعت . دعدع» !ظعشةنحعلعك كعشع، ظةمدع قذرظان كةرعمنع تولذق توصالم قعلعص حعققعن
نذسخعالر ظعشةنحعلعك . باشقا ساهابعلةرضة ظوخشاشال يىكسةك مةسظولعيةت بعلةن مذظامعلة قعلدع

 بعر ظايةتنع توصالمغا يازغاندا بولسعمذ، زةيد ظأزع قذرظاننع صعششعق يادقا ظالغان قارع بولسعمذ، هةر
 قايتا سئلعشتذرذش بعلةنال كذصايعلةنمةستعن شذ ظايةتنع رسول اهللا نعث ظأز ظاغزعدعن –نذسخعالرغا قايتا 

مذشذنداق ظعنحعكة . شذ صئتع ظاثلعغان ظعككعدعن ظارتذق كعشع ضذؤاهلعق بةرضةندعال ظاندعن يازدع
قعحة بولغان قذرظان كةرعمنعث بعر صىتىن توصلعمع »رة ناسسى«دعن »سىرة فاتعهة«رةتلةش نةتعجعسعدة 
»   ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ«: اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق ؤةدة قعلغان ظعدع. خاتعرعلعنعص حعقتع

ظأز .    ظايةت -9عجرع سىرة ه»  .قذرظاننع هةقعقةتةن بعز نازعل قعلدذق بعز جةزمةن ظذنع قوغدايمعز« 
  ؤةدعسعنع ظورذنداشتا اهللا دعن راستحعلراق كعم بار؟

اهللا تاظاال غا تىضعمةس هةمدذساناالر بولسذنكع، ظذ ظأزع ؤةدة قعلغعنعدةك قذرظاننع بعزضة ظأز 
  .دةرضاهعدعن نازعل بولغان صئتع ساقالص بةردع

يول ظئحعص ظعلضعرلةشكة مذؤةصصةق بولغان ظعسالمغا صىتىن ؤذجذدع بعلةن بئرعلعص يئثع مةسعلعلةردة 
هةزرعتع ظأمةر ظعبنع خةتتاصتةك ساهابعلةرضة ؤة ظذنعثدعن باشقا بارلعق ساهابعلةرضة اهللا نعث رةهمةتلعرع 

  !ظامعن! ظع اهللا بعزنع ظذالرنعث ظعزعنع بئسعص ماثغذحعالردعن قعلغعن! ؤة ساالملعرع بولسسذن
  ظوسمانع موسهةف) 3

ات بولغاندعن كئيعن قذرظان كةرعمنعث تولذق رةتلةنضةن نذسخعسعنع هةزرعتع ظأمةر ظةبذ بةكرع ؤاص
ظعبنع خةتتاب  ظأز يئنعدا ساقلعدع، ظأمةر ؤاصات بولذش ظالدعدا بذ نذسخعنع ظأز قعزع ؤة رسول اهللا نعث 

  .ظايالع هةفعسةضة تاصشذردع
 قذدرةت تئصعص ظةتراصقا شعددةت بعلةن ظةبذ بةكرع ؤة ظأمةرنعث خةلعفعلعك دةؤرعدة ظعسالم هاكعمعيعتع

هةزرعتع ظوسماننعث خةلعفعلعك دةؤرعضة كةلضةندة ظعسالم خةلعفعلعكع ظاسعيا، ياؤرذصا ؤة . كئثةيدع
ظافعرعقا قعتظةلعرعنع سعياسع، هةربعي ،ظعقتعسادع، دعنع ؤة مةدةنعي جةهةتلةردة كونترول قعلغان حوث 

 ظوسمان بذ رايونالردعكع مذسذلمانالرنعث قذرظان كةرعمضة بولغان خةلعفة. ظعمصعرعية بولذص قالغان ظعدع
ظئهتعياجعنع كأزدة تذتذص، هةفعسةنعث قولعدا ساقلعنعؤاتقان قذرظان كةرعمنع كأصةيتعص ظةتراصتعكع 

 ؤعاليةتلةرضة بعر نذسخعدعن ظةؤةتعشنع قارار قعلدع، مذشذنداق بولغاندا قذرظان كةرعم ظعلضعرعكع -شةهةر
 قولغا ظأتىص قااليمعقان كأحىرىلىش جةريانعدا ظأزضعرعص كئتعشتةك –ظعنجعلغا ظوخشاش قولدعن تةؤرات 

ظةهؤالدعن ساقالنغعلع ؤة قذرظان كةرعمنعث بارلعق نذسخعلعرعنعث بعردةكلعكعضة كاصالةتلعك قعلغعلع 
نع سابعتنع حاقعرتعص شذ حاغدا زةيد ظعبنع سابعت يةنعال هايات ظعدع، هةزرعتع ظوسمان، زةيد ظعب. بوالتتع

قذرظان كةرعمنع نذسخعالرغا كأصةيتعشتعن ظعلضعرع،بذرذن توصالنغان نذسخعنع قايتا بعر قئتعم تةكشىرىص 
زةيد ظعبنع . شذ حاغدا ساهابعلةرنعث قوللعرعدعكع تارقاق نذسخعالرمذ بار ظعدع.بئكعتعشكة بذيرذق قعلدع 

 نةححة مأتعؤةر ساهابعلةر بعلةن بعرلعكتة ظةينع حاغدا سابعت بار بولغان بارلعق نذسخعالرنع يعغعص بعر
ظأزع رةتلةص حعققان هةفسةنعث قولعدعكع نذسخا بعلةن باشقا تارقاق نذسخعالرنع ظعنحعكعلعك بعلةن 

خةلعفة ظوسمان . قايتا سئلعشتذرذص بذ نذسخعنعث ظعشةنحعلعك نذسخا ظعكةنلعكعنع يةنة بعر قئتعم بئكعتتع
، زةيد ظعككع قئتعم تةكشىرىص حعققان بذ نذسخا بعلةن باشقا نذسخعالر ظوتتذرعسعدا كئيعنكع دةؤعرلةردة

ؤاقعتنعث ظأتىشع بعلةن ظعختعالص حعقعص قئلعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن، بذ توصالمدعن باشقا نذسخعالرنع 
بذ . ولذص قالدعشذنعث بعلةن يةر يىزعدة صةقةتال مذشذ بعرنذسخعال قذرظان مةؤجذت ب. يعغعص كأيدىرعؤةتتع

قذرظاننع بعرلعكتة (» جامع القرآن« ظوسمان ظعبنع ظةففان . دةص ظاتالدع» ظوسمانع مذسهةف«
ظاندعن خةلعفة ظوسمان ظعبنع ظةففان بذ مذسهةفنع . نام بعلةن مةشهذر بولدعدعضةن ) كةلتىرضعحع

م ظعمصعرعيعسعنعث هةر قايسع يةتتة نذسخعغا كأصةيتعص بعرعنع ظئلعص قئلعص،قالغان ظالتة نذسعخعنع ظعسال
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هازعرقع دةؤرعمعزدعكع سانسعزلعغان قذرظان كةرعملةر ظةنة شذ ظوسمانع .جايلعرعغا ظةؤةتعص بةردع
مذسهةفدعن كأصةيتعلضةن، اهللا قا مةدهعيلةر بولسذنكع ظعنسانعيةت تارعخعدا سانسعزلعغان نذسخعلعرع معث 

لعنعص قالغان قذرظان كةرعمدةك بعرةر كعتاص مةؤجذت يعلالر مابةينعدة بعرةر هةرعصمذ ظأزضةرمةي ساق
اهللا تاظاال ظأز ؤةدعسعضة مذؤاصعق قذرظان كةرعمنع ظةنة شذنداق ساقلعدع هةم تا قعيامةتكعحة . ظةمةس
  !!!!ساقاليدذ

   بألىص نازعل قعلعنعشع-قذرظان كةرعمنعث بألىص). 4
ةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان مذقةددةس  اهللا تةرصعدعن صةيغةمبةرعمعز مذهةممةد ظ–قذرظان كةرعم 

قذرظان كةرعم رسول اهللا غا يعضعرمة . ؤةهع بولذص، ظذ ظعسالم ظةقعدعسع ؤة ظعسالم شةرعظعيتعنعث ظاساسعي
 بألىص نازعل قعلعنغان، ظذ نئمة ظىحىن بعر يولعال نازعل قعلعنماي، -ظىح يعل جةريانعدا صةيدعنصةي، بألىص

عنغان؟ هالبذكع اهللا ظعلضعرع ؤة كئيعنكع هةممة ظعشنع بعلضىحع ظعدعغذ؟ بذنعثدا بألىص نازعل قعل-بألىص
  نئمة هئكمةت بار؟

 صارحة نازعل قعلعنعشعدا نذرغذن هئكمةتلةر بار؛ –قذرظان كةرعمنعث بعر يولعال نازعل قعلعنماي صارحة 
  :تأؤةندة ظأز مةلذماتلعرعمعزغا يارعشا بعر نةححة نذقتعنع بايان قعلعمعز

كعشعلةرنعث شةرعظةت ظةهكاملعرعنع بئسعم بعلةن ظةمةس، بةلكع ظأز قعزغعنلعقلعرع بعلةن قوبذل ●
  .قعلععشع مةقسةت قعلعنغان

 تىزىم –قذرظان كةرعم نازعل بولذشتعن ظعلضعرع ظةرةبلةر بعرةر هاكعمعيةت ياكع بعرةر قانون 
قةبعلعؤازلعق شةكلعدعكع قاالق ؤة قااليعمعقان كونتروللعقعدا بولذص باقمعغان بولذص، جةمظعيةت، ظعصتعداظعي 

 بةشعرة ظةخالقسعزلعقالرمذ –خذددع هازعرقع غةرص دذنياسعدا هةر خعل بةد . هالةتتة ظعدع
 ماجرا، -هئسابالنغعنعدةك ظةينع حاغدعكع ظةرةب جةمظعيعتعدة قعرغعنحعلعق، ظذرذش» دئموكراتعية«

لعقالر باتذرلذق ؤة ظوغذل بالعدارحعلعقنعث بةلضعسع هاراقكةشلعك، زعناخورلذق قاتارلعق بذزغذنحع
ظعسالم . هئسابلعناتتع، هةر كعم ظأز هئسعياتع بويعحة ظعش كأرعدعغان، جةمظعيةت تولعمذ قااليمعقان ظعدع

دعنعنعث ظةقعدة ، ظةهكام ؤة ظعنسانعي ظةخالق صةزعلةتلعرعنع تولذق ظأز ظعحعضة ظالغان قذرظان كةرعم، 
علعنسا ظأز ؤاقتعدعكع ظةرةص جةمظعيعتع ظىحىن بعر يولعال قوبذل قعلعش، قعيعنغا توختعغان بعراقال نازعل ق

هةممعنع بعلعص تذرغذحع هئكمةت ظعضعسع اهللا نعث هئكمعتع قذرظان كةرعمنعث هةربعر ظايةت ؤة . بوالتتع
ازعل قعلعشنع ظعرادة سىرعلعرعنع يةنع هةر بعر ظعسالم ظةهكامعنع رئظاللعقتعكع بعرةر مةسعلعضة جاؤابةن ن

كأصعنحة مذسذلمانالر بعرةر مةسعلعضة دذح كئلعص بذ هةقتة رسول اهللا غا ؤةهعي نازعل بولذشنع ظىمىد . قعلدع
.  دة، قذرظاننعث مةلذم ظايةتلعرع نازعل بوالتتع-قعلعشاتتع ؤة قذرظاننعث هأكمعضة تةقةززا بوالتتع 

 صارحة ، صةيدعنصةي –مانا بذ صارحة . ةرهال ظعجرا قعالتتعمذسذلمانالر ظذنع قعزغعن قوبذل قعالتتع ؤة د
  .نازعل بولعشعدعكع نذرغذن هئكمةتلةردعن بعرع

كئيعنكع دةؤرلةردة يىز بةرضةن يئثع مةسعلعلةرضة قذرظان كةرعمدعن ظعجتعهات يولع بعلةن هأكىم ●
  .حعقعرعشقا ظعمكانعيةت قالدذرذش مةقسةت قعلعنغان

 ساماؤع كعتابالرنعث ظاخعرقعسع ،ظذ، تاكع قعيامةتكعحة هأكمع ظعجرا مةلذمكع، قذرظان كةرعم 
قعلعنعدعغان كعتاب، ظعبادةت مةسعلعلعرع، ظةهكامالر ظأزضةرمعسعمذ سعياسعي ؤة ظعجتعماظعي جةهةتلةردة 

ظعسالم شةرعظعتع صىتكىل ظعنسانعيةتنعث ظعككع . ظأزلىكسعز يئثع مةسعلعلةر مةيدانغا حعقعص تذرعدذ
ا نعجادلعققا  ظئرعشعشنعث كاصالعتع بولغان ظونعؤئرسال مذقةددةس قانون بولذش سىصعتع بعلةن، بذ دذنياد

بذ يئثع مةسعلعلةرنع ظةينع حاغدا قايسع ظايةت، . يئثع مةسعلعلةرضة حوقذم جاؤاب بئرعشع كئرةك
.  هةل قعلغعلع بولعدذقانداق ظعشقا قارعتا نازعل بولغانلعقعنع ظعنحعكة ظةتراصلعق تةهلعل قعلعش ظارقعلعق

ظةضةر قذرظان كةرعم بعراقال نازعل بولغان بولسا ،بذ خعل يئثع مةسعلعلةرضة ظعجتعهات يولع بعلةن 
  .قذرظاندعن هأكىم ظئلعش مذمكعن بولمايتتع، مذمكعن بولغاندعمذ تولعمذ قعيعنغا توختايتتع

ئلعش، قذاليلعق بولذشع مةقسةت  قذرظان كةرعمنع يادلعؤئلعش ؤة شةرعظةت ظةهكاملعرعنع ظعضةللعؤ●
  .قعلعنغان
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ظعسالم تارعخعدعن مةلذمكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذشع بعلةن قذرظاننعث نازعل بولذشع 
 - توختعغان ؤاقعتتا ساهابعلةر ظعحعدة قذرظاننع صىتىن يادقا بعلعدعغان، مذسذلمانالر جةمظعيعتعضة قذرظان

ظذالر رسول اهللا نعث ظعزعنع .  بئرةلةيدعغان بىيىك ظالعمالر مةؤجذت ظعدعهةدسعنعث هأكمع بويعحة صةتعؤا
رسول اهللا نعث دةؤرعدة مةخسذس بعلعم ظئلعش . بئعسعص، ظعسالم دذنياسعدا دعنعمعزغا زور هةسسة قوشقان

علمعدا ظونعؤئرسعتئتلعرع يوق تذرذصمذ ساهابعلةر ظعحعدعكع دعن ظعلمعدة ظعختعساسالشقان بذ ظالعمالر، دعن ظ
  قانداق قعلعص بذ كامالةتكة يئتةلعدع؟

ظئنعقكع، قذرظان ظايةتلعرع رئظاللعقتعكع ظعشالرغا قارعتا صةيدعنصةي نازعل بولغانلعقتعن رسول اهللا بذ 
هةقتعكع قذرظاننعث هأكمعنع قانداق بايان قعلغانلعقع ، ظةمعلع مةسعلعلةرنع رعظاللعقتا قانداق بعر تةرةص 

ابعلةر بعؤاستة ظاثالش ؤة كأرىش ظارقعلعق قذرظاننع يادلعؤئلعصال قالماي، ظذنعث قعلغانلعقعنع، ساه
ظةضةر قذرظان بعر يولعال نازعل .  بعرلةص، ظعضةللعؤااللعغان–مةسعلعلةرضة بولغان ظةهكاملعرعنعمذ ،بعر 

لعؤئلعش بولغان بولسا، قذرظاننع يادلعؤئلعش ؤة ظذنعثدعكع هةر بعر ظايةتنعث هأكمعنع صذختا ظعضةل
،ظالعي بعلعم يذرتلعرعدا ظذزذن يعل بعلعم ظئلعش ؤة تةتقعقات ظئلعص بئرعش ظارقعلعق ظاندعن قولغا 

  .كةلضةن بوالتتع
 قذرظان ظعنساننعث سأزع دةص داؤا قعلغان ظةرةب مذشرعكلعرعغا تولذق رةددعية بئرعش مةقسةت ●

  .قعلعنغان
قذرظان كةرعم . عق، شئرعيةت تةرةققعي قعلغان ظعدعقذرظان نازعل بولغان دةؤردة ظةرةبلةردة ناتعقل

نازعل بولعؤعدع بعر بألىك ظذقذمذشلذق كعشعلةر قذرظاننعث ظأزضعحة بةدعظعي ظذسلذبتعكع ظعنسان 
بذ ظعنساننعث سأزع ظةمةس، بةلكع بعر « تاقعتعدعن هالقعغان صاساهةتلعك سأز ظعكةنلعكعنع كأرىص، 

ىرىص دةرهال ظعمان ظئيتقان، ظةمما ظةرةب جةمظعيعتعنعث يوقعرع دةص مذظةييةنلةشت» ظعالهع ؤةهعي 
تةبعقعسسعضة مةنسىب بولغان بعر بألىك مذشرعكالر، قذرظاننعث ظعنسان سأزع ظةمةسلعكعنع دعللعرعدا 
بعلعص تذرسعمذ، ظذنع ظئتراص قعلعص ظعمان ظئيتسا ،ظأزلعرعنعث قول ظاستعدعكع حاكارلعرع ؤة قذللعرع 

اردا بولذص قالعدعغانلعقعنع كأردع، حىنكع ظعسالم دعنع ،ظعنسانعيةتكة يىكسةك دةرعجعدة بعلةن بعر قات
ظذالر تةكةببذرلذق قعلعص ظعمانعدعن باش تارتتع ؤة قذرظاندةك مذنداق . باراؤةر مذظامعلة قعلعدعغان دعندذر

عك سأزلةرنع ظئيتااليمعز بةدعظعي كاالمنع بعلمعضةن بولعؤالدع، هةمدة ،خالعساق بعزمذ مذشذنداق صاساهةتل
 »« )31( وِإذَا تتلَى علَيِهم َآياتنا قَالُوا قَد سِمعنا لَو نشاُء لَقُلْنا ِمثْلَ هذَا ِإنْ هذَا ِإلَّا أَساِطري الْأَوِلني «: دعيعشتع

عقاحان ظاثلعغان ظالل)بذ سأزلةرنع(بعز « :ذالرغا بعزنعث ظايةتلعرعمعز تعالؤةت قعلعنسا،ظذالرظ
ظعدذق،ظةضةر خالعساق ظذنعثغا ظوخشاش سأزلةرنع بعزمذ ظةلؤةتتة قعالاليتتذق،بذ صةقةت 

  »﴾31دعدع﴿» بذرذنقعالردعن قالغان ظةصسانعلةردذر 
فَأْتوا ِبسورٍة  وِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما نزلْنا علَى عبِدنا «: اهللا ظذالرغا جاؤابةن قذرظان كةرعمدة  مذنداق دعدع

اِدِقنيص متوِن اللَِّه ِإنْ كُند ِمن اَءكُمدهوا شعادِمثِْلِه و بعز نازعل ) بةندعمعز مذهةممةدضة(ظةضةر « »  ِمن
قعلغان قذرظاندعن شةكتة بولساثالر قذرظانغا ظوخشاش بعرةر سىرعنع مةيدانغا حعقعرعص 

اهللا تعن باشقا بارلعق ياردةمحعلعرعثالرنع حاقعرعثالر ) ا قذرظانغا تاقابعل تذرذشت( بئقعثالر 
.  ظايةت-23سىرة بةقةرة » .راستحعل بولساثالر ) قذرظان ظعنساننعث سأزع دعضةن سأزىثالردا ( 

ظذالردعن قذرظانغا تةث تذرعدعغان بعرةر سىرة ياكع بعرنةححة جىملة بولسعمذ كةلتىرىص بئقعش تةلعؤع 
هالبذكع قذرظان هةر . ر بذنعثدعن ظاجعز كئلعص كأرسةتمعضةن باهانعسع قالمعدعقويعلعؤعدع، مذشرعكال

 6600قئتعمدا بعرةر ظايةت ياكع بعر نةححة ظايةت نازعل بوالتتع ظةضةر قذرظان كةرعم باشتعن ظاخعرغعحة 
بذ بةك ظذزذن ظعكةن ظةضةر « : دعن ظارتذق ظايةت بعراقال نازعل بولسا ظعدع ظةرةب مذشرعكلعرع

 بعرلةص تةث –ذهةممةد بعر ظايةت بعر ظايةتتعن ظوتتذرعغا حعقارغان بولسا بعزمذ ظذنعثغا بعر م
لئكعن هةممعنع بعلضىحع هئكمةت بعلةن . دةص باهانة كأرسعتعشع تذرغانال ضةص ظعدع» كئلةلةيتتذق

ةت قالمعغذدةك  ظعش قعلغذحع غالعص اهللا بذ جةهةتتة ظةرةب مذشرعكلعرعنع، هعحقانداق باهانعضة ظعمكانعي
اهللا تاظاال قعلغان ظعشعدا ظةنة شذنداق غالعص ؤة ظىستىندذر كعشعلةرنعث .دةرعجعدة  ظامالسعز قالدذردع 
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  .كأصىنحعسع بذنع بعلمةيدذ
  قذرظان كةرعمنعث بةدظعيلعكع). 5

قذرظان كةرعمنعث يىكسةك دةرعجعدعكع فاساهعتع، تةثداشسعز بةدظعلعكع كعشعنع هةيران قالدذرعدذ 
تئخعمذ قايعل قعالرلعق بولغعنع شذكع مذشذنداق بةدظعي ظذسلذصتعكع قذرظاننعث، بعرةر ظذستازدعن تةلعم 
ظالمعغان ظأمرعدة بعرةر هةرعصنعمذ يئزعص باقمعغان مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن ظعبارةت بعر ساؤاتسعز 

عن كةلضةن ؤةهعي ظعكةنلعكعنع مانا بذ قذرظان كةرعمنعث اهللا د. كعشعنعث ظاغزعدعن حعقعؤاتقانلعقعدذر
بذ نذقتعنع ظةرةص تعلع ؤة ظةرةص ظةدةبعياتعدعن خةؤعرع بار هةر قانداق . ظعسصاتاليدعغان كىحلىك دةلعل

كعشع ظئتراص قعلماي تذرالمايدذ، بذرذنمذ مذشذنداق بولغان، هازعرقع دةؤرعمعزدعمذ قذرظاندعن قذسذر 
علغان شةرقسذناس غةرب ظالعملعرعدعن نذرغذنلعرع قذرظاننعث تئصعش مةقسعتعدة قذرظان كةرعمنع تةتقعق ق

خاسعيعتعضة قول قويذص ظذنعث ظعنسان سأزع ظةمةس بةلكع اهللا نعث ظأز صةيغةمبعرع مذهةممةد 
كئسعص ظئيتعشقا . ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلغان ؤةهسع ظعكةنلعكعنع ظئتراص قعلعص ظعسالمغا كعرعؤاتعدذ 

  .عنمذ قذرظان كةرعم ظأزعنعث اهللا نعث ؤةهعسع ظعكةنلعكعنع نامابةن قعلعدذبولعدذكع، بذندعن كئي
قذرظان كةرعم نازعل بولذؤاتقان دةؤردة هةم مذشذنداق بولغان ، ظذ حاغدا ظةرةص ظةدةبعياتع يوقعرع 
صةللعضة حعققان بولذص، ظةرةصلةر هةر خعل سأزلةش يعغعنلعرع، ناتعقلعق يةرمةنضعلعرع ؤة شئرعيةت 

صةيغةمبةر . بعقعلعرعنع ظأتكىزىص تذراتتع، سأزدة ظىستىنلىك قازعنعش ظذالرنعث صةخرع ظعدعمذسا
ظةلةيهعسساالم ظةدةبعيات ظةمةس يئزعقنعمذ تونعمايدعغان كعشع ظعكةنلعكعنع هةممعضة مةلذم ، شذثا 

تقانلعقعغا قذرظاندعن ظعبارةت مذنداق ظأزضعحة بةدظعي ظذسلذبتعكع كاالمنعث ظذنعث ظاغزعدعن حعقعؤا
قاراص، ظذالر هةيرانلعق ظعحعدة تذرذص قئلعشتع، بةزعلعرع بذنداق كىحلىك ظعلمع مأجعزة ظالدعدا مذهةممةد 
ظةلةيهعسساالمنعث قذرظاننع اهللا دعن ظئلعص كةلضةن هةق صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة ظعمان ظئيتتع، 

شذثا ظذالر رسول اهللا قا باشقعحعرةك يول . بةزعلعرع بولسا تةكةببذرلذق قعلعص ظعمان ظئيتعشتعن باش تارتتع
 ظارقعلعق قارشعلعشعش يولعنع تذتتع، حىنكع  ظةرةص مذشرعكلعرع -   قذرال كىحع ظعشلعتعش يولع-

بعلةن تاقابعل تذرذشتعن هةقعقةتةن » تعل ماهارعتع« قذرظانغا ،ظأزلعرعنعث ظةث حوث صةخعرع بولغان 
عدع، كئيعنكع كىنلةردة  مذشرعكالر رسول اهللا ؤة ظذنعث ظاجعز ظعكةنلعكلعرعنع تونذص يةتكةن ظ

  .ساهابعلعرعضة مةككة تارعخعدا ، ظئغعر ظةزعيةتلةرنع يةتكىزىشكةن ظعدع 
اهللا قذرظان كةرعمضة ظوخشاش صاساهةتلعك كاالمنع هئحكعمنعث مةيدانغا ظةبةدع 

 افْتراه قُلْ فَأْتوا ِبعشِر سوٍر ِمثِْلِه مفْترياٍت وادعوا مِن  أَم يقُولُونَ«: حعقعرالمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ
 اِدِقنيص متوِن اللَِّه ِإنْ كُند ِمن متطَعت13(اس (ه وِإلَّا ه أَنْ لَا ِإلَهِزلَ ِبِعلِْم اللَِّه وا أُنموا أَنلَمفَاع وا لَكُمِجيبتسي لْ فَِإنْ لَمفَه و

 ظذالر قذرظاننع مذهةممةد ظأزع ظعجاد قعلغان دعيعشةمدذ؟ ظئيتقعنكع بذ  » «أَنتم مسِلمونَ
سأزىثالردا راستحعل بولساثالر اهللا دعن باشقا حاقعرعدعغانلعكع كعشعلعرعثالرنع ياردةمضة 

حاقعرعقعثالرغا حاقعرعص قذرظانغا ظوخشاش ظون سىرعنع ظعجاد قعلعص بئقعثالر ظةضةر ظذالر بذ 
اهللا دعن باشقا هئح . ظاؤاز قوشمعسا بعلعثالركع قذرظان اهللا نعث ظعلمع بعلةن نازعل قعلعنغان

   ظايةت-14 -13سىرة هذد » ظعاله يوق ، ظةمدعغذ قايعل بولغانسعلةر
ِلِه وادعوا شهداَءكُم ِمن دوِن اللَِّه ِإنْ كُنتم وِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتوا ِبسورٍة ِمن ِمثْ «

 اِدِقني23(ص ( ِللْكَاِفِرين تةُ أُِعدارالِْحجو اسا النهقُودالَِّتي و ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَِإنْ لَم)24( » « 
 قذرظاندعن شةكلةنسةثالر قذرظانغا ظوخشاش بعرةر ضة بعز نازعل قعلغان) مذهةممةد (بةندعمعز 

سىرعنع مةيدانغا حعقعرعص بئقعثالر ؤة اهللا دعن باشقا بارلعق ياردةمحعلعرعثالرنع حاقعرعثالر، 
ظةضةر قعاللمعساثالر ، . راستحعل بولساثالر) قذرظان ظعنساننعث سأزع دعضةن سأزىثالردا(

ارالنغان يئقعلغذسع ظعنسان ؤة تاشالردعن بولغان كاصعرالرغا تةيي. ظةلؤةتتة قعاللمايسعلةر
  سأرة بةقةرة».دةؤزةختعن قورقذثالر

» «  قُلْ لَِئِن اجتمعِت الِْإنس والِْجن علَى أَنْ يأْتوا ِبِمثِْل هذَا الْقُرَآِن لَا يأْتونَ ِبِمثِْلِه ولَو كَانَ بعضهم ِلبعٍض ظَِهريا «
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ةضةر ظعنسانالر، جعنالر بذ قذرظاننعث ظوخشعشعنع مةيدانغا كةلتىرىش ظىحىن ظعئيتقعنكع ظ
سىرة » .يعغعلعص ظأز ظارا هةمكارالشقان تةقدعردعمذ ظذنعث ظوخشعشعنع مةيدانغا كةلتىرةلمةيدذ

   ظايةت-88بةنع ظعسراظعل 
 - شتعن ظعلضعرعيذقعرقع ظايةتتة اهللا صىتكىل مةخلذقاتنعث قذرظاننعث ظوخشعشعنع مةيدانغا حعقعرع

مةلذمكع ظذزاق تارعختعن تا هازعرغعحة يةر . كئيعن  ظاجعز ظعكةنلعكعنع كةسكعن ؤة ظئنعق جاكالعغان
اهللا . يىزعدة قذرظانغا ظوخشايدعغان بعرةر جىملة تىزعيةلعدعم دةيدعغان بعرةر ظعنسان حعقعص باققعنع يوق

  !.ا هةرضعز تةث كئلةلمةيدذراست ظئيتعدذكع صىتكىل مةخلذقاتالر بعرلةشسعمذ قذرظانغ
   صةن تةرعصعدعن بارغانسعرع ظئتراص قعلعنعؤاتقان قذرظان كةرعم –ظعلعم ). 6

 – ظعمفعرماتسعية دةؤرع هازعر ظعلعم -بىضىنكع دةؤر ظعلعم صةن دةؤرع، بعلعم ظعضعلعكع دةؤرع، ظذحذر
. هةدعن مذستةسنا ظةمةسقذرظان كةرعممذ بذ سا. صةن هةممة ساهةدة ظأز كىحعنع نامايةن قعلماقتا

يئقعنقع ظةسعرلةردعن بويان تةبعظعي صةن زور تةرةققعياتالرغا ظئرعشتع، شذنعث بعلةن بعللة قذرظان 
 صةن –كةرعمدعكع كعشعلةر تئخع تونذص يةتمعضةن نذرغذن مأجعزعلعك صةننع مةلذماتالر ظعلعم 

ة هازعر ظأتكىزعلعؤاتقان قذرظان كةرعم يئقعنقع يعلالردا ظأتكىزىلضةن ؤ. ساهةسعنعث دعققعتعنع تارتتع
هةققعدعكع خةلقظارالعق ظعلمعي مذهاكعمة  يعغعنلعرع، تةرةققعي قعلغان ظةللةردعن كةلضةن ظالعم، 
مذتةخةسسعزلةرنعث ظعسالمنع قوبذل قعلعص مذسذلمان بولذشع بعلةن ظاخعرلععشعص، بذ ساهةدة زور تةسعر 

قذرظان كةرعمنعث ظعنسان سأزع ظةمةس بةلكع اهللا تعن كةلضةن تأؤةندة اهللا نعث ظعزنع بعلةن . قعلدع
  .ؤةهع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان ظعلمع مأجعزعلةردعن بعر نةححعسعنع بايان قعلعمعز

  شةيظعلةردعكع جىصلىك  ●
 ظعبرةت ظئلعشعثالر  » «ونَ وِمن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم تذَكَّر«: اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ
   ظايةت-49سىرة زارعيات » .ظىحىن هةر شةيظعنع جىص ياراتتذق

اهللا صىتىن ظةيص » «  سبحانَ الَِّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها ِمما تنِبت الْأَرض وِمن أَنفُِسِهم وِمما لَا يعلَمونَ «
نع جىص ياراتتع، زعمعندعن ظىنىص حعقعدعغان ظذ بارلعق شةيظع. نذقساندعن صاكتذر

نعث ظأزلعرعنعث ؤة ظذالر بعلمةيدعغان نةرسعلةرنعث ) يةنع ظعنسانالر( نةرسعلةرنعث، ظذالر 
  . ظايةت-36سىرة ياسعن » .هةممعسعنعث جىصتع بار 

 بعلعدعغان يذقعرقع ظايةتلةردة بارلعق شةيظعلةردة ظأزعضة جىصلىك هادعسعسع بار ظعكةنلعكع، ظعنسانالر
ظأسىملىك ، هايؤانات، ظادةم قاتارلعق نةرسعلةردعال ظةمةس ظعنسانالر تعخع بعلمعضةن، بايقعمعغان 

  .نةرسعدعمذ، ظومذمةن صىتكىل مةخلذقاتقا جىصلىك مةؤجذدلعقع ظئنعق بايان قعلعنغان
 توكعنعث مةنفع بعز ظعنسانالر، هايؤاناتالر، ظأسىملىكلةرنعث ظةركةك حعشع بولعدعغانلعقع ظعلعكتعر

 مذسبةت بولعدعغانلعقع، ماضنعت – خعل زةرةتلةرنعث مةنفع –مذسبةت بولعدعغانلعقع ، هةر –
قارشع بولعدعغانلعقع قاتارلعق جىصلىك معساللعرعنع قويذص تورذص، بعر معليون دانعسعنع -قذتذبلعرعنعث قارمذ

يةنع بعر سانتعمعرنعث معليوندعن ( انقاتارعغا تعزسا ظاران بعر سانتعمعتعر ظذزذنلعقنع ظعضةللةيدعغ
كعحعككعنة بعر دانة ظاتوم  تةركعبعدعكع زةررعحعلةر ظعحعدة جىصلىكنعث بار ) بعرعحعلعك حوثلذقتعكع
  .يوقلعقعغا قاراص باقايلع
 ظاتوم يادروسع ؤة يادرو ظةتراصعدا ظأزلىكسعز ظايلعنعص تذرعدعغان ظئلعكترونالردعن – مةلذمكع، ظاتوم 

 بولذص ظاتوم يادروسعدعكع فعروتون مذسبةت زةرةتلعك يادرو ظةتعراصعدعكع ظعلعكترون بولسا تىزىلضةن
بذ خعل جىصلىك شذ قةدةر تةثشةلضةةن هالةتتة يارعتعلغانكع هةر قانداق بعر . مةنفع زةرةتلعك بولعدذ

ن سانعمذ شذنحة ظعلمعنت ظاتوم يادروسعدعكع فعروتون سانع قانحة بولسا شذ ظئلمعنت ظاتومعنعث ظعلكترو
 صةن هازعر يةنعمذ ظعلضعرلةص بذرذنقع –ظعلعم !.  هة-بولعدذ، بذ يةردعكع جىصلىك نئمة دعضةن مذكةممةل

هازعرقع زامانعؤع تةتقعقاتالر . دعضةن تةلعماتعنع ظاغدذرذص تاشلعدع» نذر زةرةتسعز بولعدذ«ظالعمالرنعث 
 ظالفا نذرع، بعتتا نذرع، ضامما نذرع قاتارلعق يوقعرع تئخنعكعلعق ظعنحعكة ظانالعز قعلعش ظارقعلعق
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  .نذرالرنعث زةرةتلةرضة ظايرعلعدعغانلعقعنع ظعسصاتالص حعقتع
ظةمما . ظويالص باقايلع ظادةم ؤة هايؤاناتالرنعث جىص بولعدعغانلعقعنع ظعنسانالر بذرذن بعلةتتع

 مةنفع زةرةتكة ظايرعلعدعغان -تظأسىملىكلةرنعث جىص بولعدعغانلعقع، ظعلعكتعر، بذلذت قاتارلعق مذسبة
 مةنفع زةرةتلةرضة –شةيظعلةرنع ظعنسانالر قاحان بعلدع؟ ظاتوم تةركعبعدعكع زةررعحعلةرنعث مذسبةت 

ظايرعلدعغانلعقعنع قاحان بعلدع؟ نذرنعثمذ زةرةتلعك بولعدعغانلعقعنعحذ؟ قذرظان نازعل بولغان دةؤردة 
 ظعضة ظعدع؟ يةتتعنحع ظةسعردة ياشعغان مذهةممةد ظعنسانعيةت بذ ساهةدة قانحعلعك مةلذماتقا

 ظانعسعدعن يعتعم قئلعص ساؤاتسعز قالغان بعر شةخس تذرسا، قذرظان –ظةلةيهعسساالم، كعحعكعدة ظاتا 
كةرعمدعكع ظعنسانالرنعث، هايؤانالرنعثال ظةمةس بةلكع ظأسىملىك هةتتا ظعنسانالر كئيعنكع زاماندا 

جىص بولعدعغانلعقع هةققعدعكع ظئنعق ، مذكةممةل ؤة كةسكعن بايانالر بايقايدعغان شةيظعلةرنعثمذ 
  .ظايعتع بذ هةقتة قعل سعغمايدعغان صاكعتتذر-36نةدعن كةلدع؟ يوقذردا بايان قعلعنغان سأرة ياسعننعث 

بذ يةردة قذرظاندعكع بذ خعل مةلذماتالر، هةممعنع ياراتقان ؤة هةممعنع تولذق بعلضىحع اهللا تةرعصعدعن 
قذرظان كةرعمنع اهللا تةرعصعدعن مذهةممةد . ةلضةن دعضةندعن باشقعسع، مةنتعقعضة سعغمايدذك

 –ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان ؤةهع دعضةنضة تئخعحة ظعشةنمةيدعغان ظةقعللةر قانداق ظةقعللةركعن 
  .ظذالر مذشذنداق صاكعتقا ظعشةنمعسة زادع نعمعضة ظعشعنعدعغاندذ؟! هة؟

  وثقذر قاتلعمعدعكع زذلمةت قاراثغذلذق دئثعزنعث ح●
 أَو كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُجي يغشاه موج ِمن فَوِقِه موج ِمن فَوِقِه سحاب «: اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ

ذالرنعث ظةمةللعرع حوثقذر دئثعزدعكع  ياكع ظ» « ظُلُمات بعضها فَوق بعٍض ِإذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها
 قات دولقذنالر ؤة  دولقذنالر ظىستعدعكع - قاتمذ) يةنع دئثعزنع ( قاراثغذلذققا ظوخشايدذ ظذنع 

) ظذنعثغا ضعرعصتار بولغذحع. (قات قاراثغذلذقالردذر-قاتمذ) بذ ( قارا بذلذتالر قاصالص تذرعدذ 
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-40سىرة نذر » .العدذكأرةلمةي ق) ظأزعنعث قولعنع ( قولعنع سذنسا 

ظوكيانالرنع تةتقعق قعلعش هةققعدعكع تارعخع ماتئرعيالالردعن مةلذمكع، ظعلضعرع ظعنسانالر -دئثعز 
ظةسعرضة كةلضةندة -19. ظوكيانالرنعث ظىستع  يىزع هةققعدة ظانحة مةلذماتع يوق ظعدع-دئثعز 

لقذن بولعدعغانلعقعغا دعققةت قعلعشقا باشلعغان، دئثعز دئثعزحعالر ظوكياننعث حوثقذر قعسعمعدا دو
ظوكيانالرنعث حوثقذر قاتالملعرعنع رةسمعي تةكشىرىش بولسا، ظعككعنحع دذنيا ظذرذشعدعن كعيعن 

ظةسعر بعلةن قذرظان كةرعم -19ظويالص باقايلع، .  يعلالردا يوقعرع دولقذنغا كأتىرىلضةن-1950باشلعنعص، 
) يةتتعنحع ظةسعردة ( ظةينع حاغدا . عث ظارلعقعدا قانحعلعك ؤاقعت صةرقع بار؟ظةسعرن-7نازعل بولغان

 –قاتمذ «ظعنسانعيةت ظوكيانالرنعث حوثقذر قاتالملعرعدعن صىتىنلةي بعخةؤةر تذرسا، قذرظان كةرعمدعكع 
نسا ظأز دعضةن بايان نةدعن كةلدع؟ دئثعزنعث تأؤةن قاتلعمعدا كعشع قولعنع سذ» .........قات دولقذنالر

قولعنع كأرةلمةيدعغان دةرعجعدعكع زذلمةت قاراثغذلذق بار ظعكةنلعكع هةققعدعكع كأرىنىشنع ظةينةن 
  تةسؤعرلةص بةرضةن بايان نةدعن كةلدع؟

صفوت « .     يةنة كئلعص مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظأمرعدة دئثعزدا  سةصةر قعلعص باقمعغان
ث تةفسعرعدة ظئيتعلعشعحة، مةلذم بعر غةرصلعك ظالعم قذرظان دعضةن كعتابتا مةزكور ظايةتنع» التفاسر

ظايةتنعث تةرجعمعسعنع ) -40سىرة نذر ( كةرعمنعث ظأز تعلعغا قعلعنغان  تةرجعمعسعدعن يذقعرقع 
ظوقذغاندعن كئيعن بذنعثغا دعققةت قعلغان، هةمدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالمنعث ظأمرعدة دئثعز سةصعرع 

ع ظئنعقلعغاندعن كئيعن دةرهال قذرظان اهللا نعث ؤةهعسع ظعكةنلعكعضة ظعمان كةلتىرىص قعلعص باقمعغانلعقعن
مذسذلمان بولغان، ظذ كعشعدعن نئمة ظىحىن ظئتعقادعدا مذنداق كةسكعن ظأزضعرعش قعلغانلعقع 

مذهةممةد ظةلةيهعسساالم دئثعز سةصعرع قعلعص باقمعغان « :سورالغاندا، ظذ كعشع مذنداق جاؤاص بةرضةن
ظوكياننعث مذنداق هادعسلعرعنع ظأمرع دئثعز قاتنعشعدا ظأتكةن –تذرسا بذ ظايةتتة ظئيتعلغان دئثعز 

دئثعزحعالرال هئس قعالاليدذ ،يةنع كئلعص بذ يةتتعنجع ظةسعردعكع بايان،شذثا مةن قذرظان مذهةممةد 
ظذنعثغا نازعل قعلعنغان ظةلةيهعسساالمنعث سأزع ظةمةس، بةلكع، هةممعنع تولذق بعلضىحع اهللا تةرةصتعن 

  ».ؤةهع ظعكةنلعكعضة قةتظعي ظعشةندعم
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   يوقعرع هاؤا بوشلعقعدا ظادةمنعث نةصةسلعنعشع قعيعن بولذش●
 فَمن يِرِد اللَّه أَنْ يهِديه يشرح صدره ِللِْإسلَاِم ومن يِرد أَنْ يِضلَّه يجعلْ «:اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ
 اهللا كعمنع هعدايةت قعلعشنع ظعرادة قعلسا ظذنعث قةلبعنع »«  صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد ِفي السماِء

اهللا كعمنع ظازدذرذشنع ظعرا قعلسا ظذنع خذددع ظاسمانغا . ظعسالم ظىحىن ظاحعدذ
 ظايةتنعث بعر -125ىرة ظةنظام  س».ظعحع سعقعلدعغان قعلعدذ) ظعمان ظئيتعشتعن( ظأرلةؤاتقاندةك 

  .قعسمع
 بذ ظايةتتة ظاسمانغا ظأرلةؤاتقان ظادةمنعث نةصةس ظئلعشع قعيعنلعشعش هادعسعسع ظةينةن سىرةتلةص 

ظاسمانغا حعققان كعشعنعث نةصةسلعنعشعدة  قعيعنلعشعشع ظعنسانالرنعث يوقعرع هاؤا بوشلعقعنع . بئرعلضةن
  .قاتنعشع ظعشلعرع باشالنغاندعن كئيعن ظاندعن بايقالغانكىزعتعشع، بولذصمذ زامانعؤع ظالةم 

 كىنع فعرانسعيةدة -21 ظاينعث -11 يعلع – 1783ظعنسانالرنعث يوقعرع هاؤا بوشلعقعنع كىزععتعشع 
قويذص بئرعلضةن بعر ظادةم ظولتذرغعلع بولعدعغان ظعسسعقلعق هاؤا شارعنعث قويذص بئرعلعشع بعلةن 

 يعلع سابعق سئؤعت ظعتتعصاقع -1957م قاتنعشعنعث مذقةددعمعسع بولسا زامانعؤع ظالة. باشالنغان
 كىنع -12 ظاينعث -4 يعلع -1961تةرعصعدعن باشالنغان، ظادةمنع ظئلعص يىرةلةيدعغان سىنظعي هةمرا 

دعمةك، ظالةم بوشلعقعدعكع هةر خعل غةيرع نورمال هادعسعلةر . ظالةم بوشلعقعغا قويذص بئرعلضةن
رع بوشلذقتعكع نةصةس قعيعنلعشعش قاتارلعقالرنع ظعنسانالر مذشذ دةؤعرضة كةلضةندعال جىملعدعن يوقع

  .بايقعغان
شذنداق سذظال قويذشقا هةقلعقمعزكع ،يةتتعنجع ظةسعردعكع ظعنسانالر ظالةم بوشلعقعغا ظاظعت 

 –ظأز هادعسلةر هةققعدعكع مةلذماتالردعن خةؤةردارمعدع؟ بذنعثدعن سأز ظئحعش مذمكعنمذ؟ جاؤاب 
ظأزعدعن مةلذم بولذص تذرذصتعكع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظةمةس، بةلكع شذ دةؤردعكع دذنياؤع صةن 

  . ظالعملعرعمذ ظالةم بوشلعقع هادعسلعرعدعن هئحنعمعنع بعلمةيتتع
ظذ، ظعنسانعيةت ظةقلعي تةصةككذر . صةن قولالنمعسع ظةمةس–بعلعش كئرةككع، قذرظان كةرعم ظعلعم 

علعص كئتةلمةيدعغان  هةر خعل مةسسعلعلةردة ظعنسانعيةتكة يول كأرسةتكىحع نذر بولغان بعلةن هةل ق
ظذ هةممعنع  بعلضىحع  قذدرةت ظعضعسع اهللا تةرةصتعن نازعل بولغان مذقةددةس ؤةهع .بعردعنبعر دعنع  دةستذر

ظعحعضة صةن مةلوماتلعرعدعن بةزع بعر بايانالرنع قوشذمحة ظأز -بولذش سىصعتع بعلةن ،ظعلعم
ظالغان،قذرظان تارماق مةزمون قاتارعدا ظأز ظعحعضة ظالغان موشذ مةزمونالرنع ظعنسانعيةت تا قعيامةتكة 

صةن -قةدةر قئزعص تىضعتةلمةيدذ،بعز هازعرقع زامانعمعزدا بايقالغان قذرظان كةرعمدعكع ظعلعم
بعرلةص تلعغا ظالغعلع -مةلوماتلعرعنع بعر

ظولوضعية،فعزعكا،خعمعية،ظةدةبعيات،قعسقعسع هةرتئمعالردعن يىزلعضةن ماتعماتعكا،تعبابةت،بع:تذرساق
  .ظةقعل ظعضعسع ظىحىن يوقارقع بعر  نةححة معسال كذصاية قعلعدذ.معسالالرنع كةلتىرعشعمعز مىمكعن

شذنذثدا شةك يوقكع، قذرظان كةرعم ظعنساننعث سأزع ظةمةس،بةلكع،ظذ اهللا نعث مذقةددةس 
اللة قذرظان .دة روشةن دةلعللةرنع ظعنسانالر تئخعمذ كأص معقداردا كأرعدذؤةهعسع ظعكةنلعضع هةققع

) 87(ِإنْ هو ِإلَّا ِذكْر ِللْعالَِمني ) 86( قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر وما أَنا ِمن الْمتكَلِِّفني «:كةرعمدة مذنداق دةيدذ
ظئيتقعنكع، اهللا تةرةصتعن كةلضةن ؤةهعينع تةبلعغ قعلغانلعقعمغاسعلةردعن »« ولَتعلَمن نبأَه بعد ِحٍني

هئح هةق تةلةص قعلمايمةن، مةن قذرظاننع توقذص حعققذحع ظةمةسمةن، قذرظان  صةقةت 
نةسعهةتتذر بعر مذددةتتعن كعيعن ظذنعث هةق ظعكةنلعضعنع حوقذم -جاهان ظةهلع ظىحىن ؤةز

  يةتلعرعظا88-87-86صسىرة ».بعلعسعلةر
  .قذرظان كةرعمضة ظعيمان كةلتىرىش).7

بارلعق ساماؤعي كعتابالرنع اهللا تةرةصتعن كةلضةن ؤةهع دةص ظعتعراص قعلعش، ظعماننعث مذهعم 
رذكنعسع،بذ كعتابالر ظعحعدة قذرظان كةرعم نأؤةتتة ظعنسانالر ظعجرا قعلعشقا هةقلعق بولغان بعردعنبعر كعتاب 

ساماؤع كعتابالردعن صةرقلعنعدذ،ظذنداقتا قانداق قعلغاندا قذرظان كةرعمضة بولذش سىصعتع بعلةن باشقا 
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  توغرا رةؤعشتة ظعمان كةلتىرضةنلعك بولعدذ؟
شذنع بعلعش كئرةككع قذرظان كةرعم اهللا دعن كةلضةن ؤةهع دعضةن مةزموننع ظاددعال تةسدعقالص 

ىشنعث مذظةييةن ظألحعمع بار، قذرظان ظعسالمدا قذرظانغا ظعيمان كةلتىر.قويذش، ظعيمان هئسابالنمايدذ
كةرعمضة ظعيمان كةلتىرىش، قذرظان كةرعم ظايةتلعرعضة تةصسعلع ؤة تولذق ظعيمان كةلتىرىشنع 

باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا ،قذرظان كةرعمضة ظعيمان كةلتىرىش، قذرظان كةرعمنعث هةر بعر .كأرسعتعدذ
ققان هةربعر هأكىمنع جاندعل بعلةن قوبذل قعلعش ظايعتعنع مذقةددةس ؤةهع دةص بعلعص ،ظذنذثدعن حع

قانداقتذر قذرظان كةرعمضة ضذمان  بعلةن قاراش،ظذنذثدا ظعككعلعنعش،ظذنعث بةزع .دعضةنلعكتذر
ظايةتلعرعنع قوبذل قعلعص بةزع ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلعش،هةتتا قذرظان كةرعمنعث بعرةر ظايعتعضة 

  .عزلعق ؤة كذصعرلعقتذربعهأرمةتلعك قعلعشعمذ، قةتظع ظعمانس
قعسقعسع قذرظان كةرعم ظعسالم ظةقعدعسع ؤة ظعسالم ظةهكاملعرعنعث مذهعم ظاساسع بولغان 
مذقةددةس هأججةتتذركع ،هةرقانداق بعر مةسعلة ظىستعدة قذرظان كةرعمدة ظئنعق هأكىم بولعدعكةن، 

 تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق اهللا.ظذنع قوبذل قعلماسلعق،  شذ كعشعنع ظعيماندعن  ظايرعص تاشاليدذ
كعمعكع اهللا  نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة  »« ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ«:دةيدذ

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-44سأرة ماظعدة».هأكىم قعلمايدعكةن ظةنة شذالر كاصعرالردذر 
ظان كةرعمضةؤة ظذنذذث ظايةتلعرعضة بعصةرؤا بولماسلعقع، ظذنعثغا شذثا مذسذلمان كعشع قذر

دعلع بعلةن قوبذل قعلعشع ؤة ظذنذثغا   ظةمةل قعلعشقا -ظعخالس قعلعشع، قذرظاننعث هأكمعنع جان
  .تعرعشعشع الزعم

دةص دةؤا قعلعدعغان شذنداق بعر تىركىم ظادةملةر باركع، ظأمرعدة قذرظاننعث بعر !مةن مذسذلمان
عصعنع ظوقذص باقمعغان قذرظان نعمعضة بذيررذيدذ، نعمعدعن  حةكلةيدذ، هئح صةرؤاسع يوق، هةتتا هةر

قذرظاننعث ظاضاهالندذرذشلعرعنع ظاثالص تذرسعمذهئح نعمعدعن غئمع يوق،هئحقانداق ظعنكاس يوق، 
ة ضذناهالرغا حأمىلضةن هالدا يىرعؤئرعدذ، قذرظان هأكىملعرع بويعحة ظعش كأرضةن كعشعلةرض

صأكىن دةص بعلجعراليدذ،بذخعل كعشعلةر ظعسالمنعث مذقةددةس دةستذرع قذرظاننعث هأكمعنع -صاالن
  .ظأزلعرع حةتكة قئقعص تذرغان هالعتعدة نعمعضة ظاساسلعنعص ظأزلعرعنع مذسذلمان سانايدعغاندذ؟

 ظعيمان بعزنع قذرظانغا هةقعقع!ظئ اهللا بعزلةرنع شذنداق كعشعلةنعث قاتارعدا قعلعص قويمعغعن
كةلتىرعدعغان ؤة ظذنعث ظةهكاملعرعنع جئنع بعلةن قوبذلقعلعدعغان ؤة ظذنع ظعجرا قعلغذحعالردعن 

  !!ظامعن!.    قعلغعن
  
 

  تأتعنحع باب
  اهللا نعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان كةلتىرىش

 
  .اهللا نعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان كةلتىرىش ظعماننعث يةنة بعر رأكنعسعدذر 

 ظعنساننع يارعتعص ظذنعثغا ظةقلع تةصةككذردعن ظعبارةت ظعقتعدارنع ظاتا قعلدع ،هةمدة          اهللا
. زعمعننعث نعمةتلعرععنع دذنيا تعرعكحعلعكعدة صايدعلعنعش ظىحىن بويسذندذرذص بةردع -ظعنسانغا ظاسمان

يدذ ؤة ظذنعثدعن ظعنسان، اهللا ظاتا قعلغان ظةقعل ظارقعلعق، دذنيانعث ماددع نعمةتلعرعنع ظدراك قعالال
ظةمما ظعنساننعث . صايدعلعنااليدذ ، ظةقعل ظارقعلعق بذ دذنيا تعرعكحعلعكعضة ظاظعت ظعشلعرعنع هةل قعالاليدذ 

ظعككعنحع بعر تعرعكحعلعك دذنياسع بولغان ظاخعرةت دذنياسعغا ظاظعت ظعشالرنع ظعنسان ظأز ظةقلع 
ماددع دذيادعن تاشقعرع بولغان، ظعنساننعث حىنكع ظذ دذنيا، .تةصةككذرع بعلةن هةل قعاللمايدذ 



 ظعسالم ظةقعدعسعدعن ساؤات
 

 - 27 - 

. هةقعقع هاياتلعقع بذلذص قالعدعغان، هةق بعلةن ناهةق ظأز ماهعتعنع تاصعدعغان باشقا بعر دذنيادذر 
مئهرعبان اهللا ظعنسانعيةتكة يةنة بعر مةرهةممةت قعلعص، ظعنسان ظةقلع بعلةن هةل قعلعشتعن ظاجعز 

 دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث نعجاتلعق يولعغا حاقعرغذحع يولباشحع، اهللا قا كةلضةن مةسعللةردة، ظعنساننعع بذ
ظاسعلعق قعلغذحعالرنع قاتتعق ظازاص بعلةن ظاضاهالندذرغذحع،توغرا يولغا ظةضةشكةنلةرضة اهللا تةرةصتعن 

 شذ نذقتعدعن، اهللا نعث ظةلحعلعرع.نع ظةؤةتتع» صةيغةمبةرلةر–اهللا نعث ظةلحعلعرع «خةؤةر بةرضىحع -خوش
اهللا تاظاال .بولغان صةيغةمبةرلةر، اهللا نعث ظعنسانالرغا قعلغان ظةث حوث مةرهةمعتع ؤة كاتتا رةهمعتعدذر

بعز،سعنع صةقةت !)ظع مذهةممةد(»« )107( رحمةً ِللْعالَِمني  االوما أَرسلْناك  «:قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ
  . ظايةت-107سأرة ظةنبعيا » ظةؤةتتذق)صةيغةبةر قعلعص(الصىتكىل ظالةملةرضة رةهمةت قعلعش يىزعسعدعن

  صةيغةبةرلةرنعث ساالهعيعتع ؤة خذسذسعيةتلعرع  .1
ظذالر اهللا نعث ظعنسانالرغا .صةيغةبةرلةر،  اهللا تةرةصتعن ظعنسانالرغا ظةؤةتعلضةن اهللا نعث ظةلحعلعرع

ظعنسانالرنعث صةيغةبةرلةر . يةتكىزعدذصةرمان ؤة بةلضعلعمعلعرعنع ظعنسانالرغا-يةتكىزمةكحع بولغان ظةمعر
يةتكىزضةن تةلعملةرنع قذبذل قعلعشقا قذالي بولذشع ظىحىن،اهللا تاظاال  هةر قةؤمضة شذ قةؤم ظعحعدعن 

 وما أَرسلْنا «:اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ.صةيغةبةرتاللعدع،دعمةك صةيغةبةرلةرمذ ظعنسان 
سةندعن !) ظع مذهةممةد(( » )7(ا نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَ قَبلَك ِإلَّا ِرجالً
صةقةت ظعنسانالرنعال صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق، ظةضةر ) صةرعشتعلةرنع ظةمةس(ظعلضعرع 

  .سأرة ظةنبعيا) ].7 [ سوراثالربعلعم ظعضعلعرعدعنبعلمعسةثالر، ) بذنع(
معجةز ،مةرتلعك،ظعرادة،ظعنسانع -صاراسةت ،خذلقع-صةيغةمبةرلةر ظأز قةؤمع ظعحعدة ظةقعل

صةزعلةت، ؤة هةر جةهةتتة ظةث ياراملعق كعشعلةر بولذص ،اهللا هةر بعر قةؤم ظعحعدعكع ظةنة شذنداق 
ككة اليعق اهللا ياراتقان بةندعلعرع ظعحعدة كعمنعث صةيغةمبةرلع.كعشعلةرنع صةيغةمبةرلككة تالاليدذ 
  .ظعكةنلعكعنع ظةث ياخشع بعلضىحعدذر 

شذنع بعلعش كئرةككع، صةيغةمبةرلةر يعيعش،ظعحعش،ظذخالش،خوشاللعق، قايغذ قاتارلعق 
يةنع اهللا نعث (ظعنسانع تةبعظةتلةردة باشقا ظعنسانالرغا ظوخشاش، ظةمما ظعتقاد،ظةخالق ؤة ظةمةل

غان جةهةتلةردة باشقا ظعنسانالردا بولمعغان قا ظوخشاش دعيانةتكة ياتعدع) ظةمرعنع ظورذنداش
بذ خوسذسعيةتلةرسعز صةيغةمبةرلعكنع تةسةؤؤذر قعلعش مذمكعن .خوسذسعيةتلةرنع هازعرلعغان بولعدذ 

  . ظةمةس
  : بذالردعن ظاساسلعغع 

  )ضذناه سادعر قعلعشتعن ساق (عصمة  ). 1
ظعنسان ظةهلع ياظذنداق يا . صةيغةمبةرلةنعث ظةث ضةؤدعلعك خوسذسعيتع ضذناه قعلماسلعق 

اهللا .مذنداق ضذناهالردعن خالع بواللمايدذ ، صةقةت صةيغةمبةرلةرال بذنعثدعن مذستةسنا 
ظذنعث ضذناهتعن ظأزعنع تارتعشع، .صةيغةمبةرلعككة تاللعغان كعشعضة بذ خعل خعسلةتنع ظاتا قعلعدذ 

  .ظذنعث تةبظعتعضة ظايلعنعص قالعدذ 
 قةؤمع ظعحعدعكع، اهللا نعث ظةمرعنع تذتذشتعكع ظةث ياخشع شوثا هةربعر صةيغةمبةرظأز

ظذالر بويرذقنع يةتكىزىص قويوص، ظأزلعرع قاراص تذرعدعغان كعشعلةر ظةمةس ،بةلكع .ظىلضعدذر
  .كعشعلةرنع نعمعضة بويرعسا ظأزلعرع شذنع ظاكتعصلعق بعلةن ظعجرا قعلغذحع ظىلضعلةردذر 

  )ظعشةنحعلعك بولذش ( - أمانة)2
ظعنساندعكع بعر ياخشع .ةنحعلعك بولذش يةنع باشقعالرنعث ظعشةنحعسعضة ظئرعشعش   ظعش

ظةمما بذ خعسلةت .ظةخالق بولذص، بذ ظادةتتة ظادةملةردة ظوخشعمعغان دةرعجعدة مةؤجذت
صةيغةمبةر،شذ . صةيغةمبةرلعككة تالالنغان كعشعدة ظةث مذكةممةل رةؤعشتة مذجةسسةملةشكةن بولعدذ

» بذ كعشع هةقعقةتةن ظعشةنحعلك ظادةم ظعكةن« علعككع هةر قانداق ظادةمضة دةرعجعدة ظعشةنح
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صةيغةمبعرعمعز مذهةممد ظةلةيهعسساالم، صةيغةمبةر بذلذشتعن بذرذنال . دعضةن تةسعراتنع قالدذرعدذ 
. دعضةن نام بعلةن تونذلغان ظعدع ) يةنع ظعشةنحعلعك مذهةممةد(ظةرةصلةر ظارعسعدا مذهةممد ظةمعن 

ةمبةرلةرنعث تةبظعتعدة هةر قانداق كعشعضة خعيانةت قعلعش، ظذالرنعث ظةقلع قذبذل قعلمايدعغان صةيغ
  . بعر ظعش هئساصلعنعدذ 

  ظذالرنعث ظأز ظىممعتعضة ياكع صةرؤةردعضارعغا خعيانةت قعلعشع قانداقمذ مذمكعن بولسذن ؟؟
  )راسحعللعق ( -صدق)   3      

ظةمما صةيغةمبةر بذلذص تالالنغان كعشعلةر، يىكسةك . علعدذ راسحعللعق، باشقا كعشعلةردعمذ تئص
  .دةرعجعدعكع راست سأزلعضعحع كعشعلةر بولذص، راست سأزلةش ظذالرنعث تذغما ظادعتع بولغان بولعدذ 

  )يةتكىزىش (- تبلیغ) 4
. تةبلعغ يةنع يةتكىزىش، صةيغةمبةرلةرنعث خوسذسعيتع ،شذنداقال ظةث ظاساسلعق ؤةزعصعسععدذر

سذسعيتع دعضعنعمعز اهللا نعث ظةمرعنع كعشعلةرضة راؤرذس يةتكىزمعضعحة كأثلع ظارام تاصمايدعغان خو
كىندىز شذنعث كويعدا بولذش، ظذالرنعث ظادعتع بولغان -بعر خعل تةبظع تذيغذ بولذص، كئحة

ق ظادا ؤةزعصعسع دعضعنعمعز اهللا ظذالرغا تاصشذرغان بعر مةجبذرعيةت بولذص، تةبلعغنع تولذ.بولعدذ 
دعمةك تةبلعغ بعر تةرةصتعن صةيغةمبةرلةرنعث .قعلمعسا، صةيغةمبةرلعك هأددعسعدعن حعقمعغان بولعدذ 

باش تارتعص بولمايدعغان مةجبذرعيتع بولسا يةنة بعر تةرةصتعن ظذالر ظأز تةبعظةتلعرع بعلةن قعزغعن 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ «:  دةيدذاهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق.سأيىص ظورذندايدعغان خعزمةتتذر 

 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهلَا ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّهو هالَتِرس تلَّغا بلْ فَمفْعت ِإنْ لَمو كبر ِمن كِإلَي
صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان ظةهكامالر نعث ! ظع صةيغةمبةر «») 67(

هةممعسعنع يةتكىزضعن، ظةضةر تولذق يةتكىزمعسةث ،اهللا تاصشذرغان ؤةزعصعنع ظادا قعلمعغان 
اهللا هةقعقةتةن كاصعر قةؤمنع .اهللا سعئنع كعشعلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن ساقاليدذ.بولعسةن

    سأرة ماظعدة »﴾67هعدايةت قعلمايدذ﴿
اهللا نعث  صةيغةمبةرلعرع اهللا تعن حىشكةن ؤةهعدعن بعرةر ظئغعزنعمذ قالدذرذص قئلعشع مذمكعن 

شوثا صةيغةمبةرنعث هوزورعدا بعر ظعش يىز .ظةمةس، بولمعسا ظذالر ظأز ؤةزعصعسعنع ظذرذندعمعغان بولعدذ 
 شةرعظةتتة دوروس ظعكةنلعكعضة بئرعص، صةيغةمبةر ظةشذ ظعشنع حةكلعمعضةن بولسا، ظةشذ ظعش

صةيغةمبةردعن باشقا هةر قانداق ظنساننعث . ،صةيغةمبةرنعث سىكىت قعلعشنعث ظأزع دةلعل بوالاليدذ 
  .بعرةر ظعشقا سىكىت قعلغانلعقع، شذ ظعشنعث دذرذسلعقعغا دةلعل بواللمايدذ 

  )ظادعللعق (-عدالة )  5
مما صةيغةمبةرلةردة بذ سىصةت تذلذق ؤةا ظادعللعق، ظادةتتعكع كعشعلةردعمذ مةؤجذت ،ظة

هةر قانداق حوث ظعش،هةر قانداق كعحعك ظعش بولسذن، ظذنع ظادعللعق بعلةن .نوقسانسعز تئصعلعدذ 
  .بعر تةرةص قعلعش ،هةر كعمضة يىكسةك ظادعل مذظامعلة قعلعش صةيغةمبةرنعث تةبظع ظادعتعدذر 

  )زئرةكلعك( -فطانة )  6
اللعغان كعشنع، شذ قةؤم ظعحعدعكع ظةث حئحةن ظةث زئرةك كعشع قعلعص اهللا صةيغةمبةرلعككة ت

  .يارعتعدذ، حىنكع ظذ، شذ قةؤمنعث يولباشحعسع 
  )قالدذرذش ظئهتعمالع بولماسلعق ( -األمن من العزل ) 7

اهللا بعر كعشعنع صةيغةمبةرلعككة تاللعغاندعن كعين ظذنع صةيغةمبةرلعكتعن قالدذرذص قويذش 
حىنكع، صةيغةمبةرلعك رعيازةت حعكعش،ظعلعم ياكع ظعبادةتتة .جذت بولمايدذ ظئهتعمالع مةؤ

تعرععشعش ظارقعلعق قولغا كةلمةيدذ ،بةلكع ظذ صةقةت اهللا نعث تاللعشع بعلةن ظاتا قعلعندعغان اهللا 
هةممة ظعشنع هئكمةت بعلةن قعلغذحع اهللا ظأز .نعث بىيىك صةزلع ؤة حوث مةرهةممعتعدذر

تارعختعن بذيان اهللا .اهللا بارحة نذقساندعن صاكتذر . تالالشقا خاتالعشعص قالمايدذ صةيغةمبةرلعرعنع



 ظعسالم ظةقعدعسعدعن ساؤات
 

 - 29 - 

ظعنسانعيةتكة ظةؤةتكةن يىز معثلعغان صةيغةمبةرلةردعن بعرةرسعمذ صةيغةمبةرلعكتعن قالدذرذلغان 
  .ظةمةس 

ظذنعثدعن باشقا ظذالر هةر قايسع ظةزاالردعكع تىرلىك جعسمانع ظةيعصلةردعن ساق ،تةن 
مذسا ظةلةيهعسساالمنعث تعلع راؤان بولساملعغع جعسمانع ظةيعص . ذرذلذشع راؤرذس بولغان بولعدذ ق

حىنكع، ظذ كئكةحلةش ياكع دودوقالش دةرعجعسعدة ظةمةس ،صةقةت تعلدعكع بةزع .هئساصالنمايدذ 
ردةمحع قعلعص ظذنعث ظىستعضة بذ ظةهؤال هارذننع ظذنعثغا يا.سأزلةردة راؤان بواللماسلعقتعنال ظعبارةت

  :اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ . بعرعش بعلةن تذلذقالنغان
ظذالرنعث مئنع ظعنكار .(»« )13(ويِضيق صدِري ولَا ينطَِلق ِلساِني فَأَرِسلْ ِإلَى هارونَ  «

ماثا ياردةمدة بولذش (يىرعكعم سعقعلعدذ،تعلعم راؤان ظةمةس ،شذثا )قعلعشعدعن
  سأرة شذظةرا .»﴾13قعلعص ظةؤةتكعن﴿)صةيغةمبةر(هارذننع)حىنظى

قَالَ ) 34( وأَِخي هارونُ هو أَفْصح ِمني ِلسانا فَأَرِسلْه مِعي ِردًءا يصدقُِني ِإني أَخاف أَنْ يكَذِّبوِن «
ا فَلَا يلْطَانا سلُ لَكُمعجنو ِبأَِخيك كدضع دشنونَ ساِلبا الْغكُمعبِن اتما ومتا أَناِتنا ِبَآيكُمِصلُونَ ِإلَي

قئرعندعشعم هارذننعث تعلع مئنعثدعن راؤاندذر،ظذنع مةن  «.»)35(
تةستعقاليدعغان ياردةمحع قعلعص ظةؤةتكعن،مةن هةقعقةتةن )صةيغةمبةرلعكعمنع(بعلةن

قئرعندعشعث ظارقعلعق « :اهللا ظئيتتع.﴾34﴿» ظذالرنعث مئنع ظعنكار قعلعشعدعن قورقعمةن 
سئنع كىحةيتعمعز،ظعككعثالرنع غالعب قعلعمعز،شذنعث ظىحىن ظذالر ظعككعثالرغا 
زعيانكةشلعك قعاللمايدذ،سعلةر ظعككعثالرؤة ظعككعثالرغا ظةضةشكةنلةر بعزنعث 

  .سأرة قةسةس » ﴾35﴿ » ظايةتلعرعمعز ظارقعلعق غةلعبة قعلعسعلةر
  ةرنعث سانع ؤة تىرعصةيغةمبةرل. 2

ظةمما .صةيغةمبةرلةرنعث ظذمذمع سانع هةققعدة قذرظان كةرعم ؤة سةهعه هةدعستة مةلذمات يوق 
بذ هةقتعكع قاراشالرنعث مةشهذرراقع .بعرقعسعم ظألعماالر بذ هةقتة تىرلىك مةنبةلةردعن ظعزدةنضةن 

المغعحة جةمع بعر يىز يعضعرمة تأت ظادةم ظةلةيهعسساالمدعن مذهةممةد ظةلةيهعسسا: بويعحة ظئيتقاندا
صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسع اهللا تعن ؤةهع قعلعنغان ظعشالرنع ظأز . معث صةيغةمبةر ظأتكةن دعيعلدذ 

قةؤضة يةتكىزىشتعن ظعبارةت ؤةزعصعسعدة ظورتاق ، ظةمما ظذالرنعث بةزعلعرع بةزعلعرعدعن  ظارتذق 
  .،بةزعلعرعنعث دةرعجعسع يوقذرع 

 ِتلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض ِمنهم من كَلَّم اللَّه «: بذ هةقتة قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ اهللا تاظاال
نع بةزعسعدعن ظىستىن قعلدذق؛اهللا ع بةزعسثظةنة شذ صةيغةمبةرلةرنع »«ورفَع بعضهم درجاٍت

سأرة بةقةر ›  .رع كأتىردععنع يذقععجعسعنعث دةربةزعس.دعن بةزعلعرع بعلةن سأزلةشتع ظذالر
  .ظايةت-253

نعث بارلعقع ) ظعرادعلعكلةر(قذرظان كةرعمدة يةنة صةيغةمبةرلةر ظعحعدة ظذلذلظةزمع 
بذ هةقتة بعر قةدةر ظئتراص قعلعنغان .ظةمما ظذالرنعث كعملةر ظعكةنعلعكع تعلغا ظئلعنمعغان .ظئيتعلغان 

نوه ظةلةيهعسساالم،ظعبراهعم :صةيغةمبةرلةر جةمع بةش بولذص ظذالر ظذلذلظةزمع بولغان : قاراش
ظةلةيهعسساالم،مذسا ظةلةيهعسساالم،ظعسا ظةلةيهعسساالم ؤة صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد سةللةلالهذ 

  .ظةلةيهع ؤةسةللةم دعن ظعبارةت 
عزِم ِمن الرسِل ولَا تستعِجلْ لَهم  فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْ«:اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ

ظعرادعلعك صةيغةمبةرلةر سةؤر ) مذشرعكالرنعث سالغان جاصاسعغا(سةن !) ظع مذهةممةد( »«
سأرة ظةهقاف » .قعلغاندةك سةؤر قعلغعن، ظذالرغا بولعدعغان ظازابقا ظالدعراص كةتمعضعن

  .ظايةت-35
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  :ا ظايرعلعدذصةيغةمبةرلةر يةنة مذنداق ظعككع خعلغ
 ظأزعدعن ظلضعركع صةيغةمبةرضة نازعل قعلعنغان كعتاصنع ظةمةلدعن قالدذرذص، –مذرسةل :-1         

ظايرعم كعتاص نازعل قعلعنغان ؤة شذ كعتاص ظاساسعدعكع يئثع شةرعظةت بعلةن ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلةر 
  .  مذرسةل دةص ظاتعلعدذ 

 نازعل قعلعندع ؤة تةؤرات ظاساعدعكع يعثع شةرعظةت يةنع مذسا ظةلةيهعسساالمغا تةؤرات:مةسلةن
بذنعث بعلةن تةؤراتتعن ظعلضعرعكع كعتاصالر .ظةينع حاغدعكع يةهذدع دعنع شةرعظعتع يولغا قذيذلدع 

ظعيسا ظةلةيهعسساالمغا .ضةرحة ظذمذ بذرذن اهللا تعن نازعل قعلعنغان بولعسمذ ظةمةلدعن قالدذرذلدع 
ع،بذرذن كىحكة ظعضة بولذص كعلعؤاتقان تةؤرات ؤة  يةهذدع دعنع  ظةمةلدعن ظعنجعل نازعل بولعؤعد

صةيغةمبعرعمعز . قالدذرذلذص ظعنجعلنعث هأكمع بذيعحة خعرعستعيان دعنع كىحكة ظعضة دعن  بولذص قالدع 
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا قذرظان كةرعم نازعل بولعؤعدع ،بذرذن هأكمعنع ظعجرا قعلعش دذرذس 

هةمدة بارلعق ظعنسانالر قذرظان كةرعمضة ظةضععشعشع ؤة قذرظان .قان ظعنجعل ظةمةلدعن قالدع بذلعؤات
دعمةك،مذسا .كةرعم ظاساسعدعكع ظعسالم دعنع شةرعظعتعنع ظعجرا قعلعشع زأرأر بولدع 

ظةلةيهعسساالم،ظعسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظذالرغا ظوخشاش يئثع كعتاص نازعل قعلعنعص يئثع شةرعظةت 
بعزنعث صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد . كةلضةن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسع مذرسةل صةيغةمبةرلةردذربعلةن

ظةلةيهعسساالم ظعنسانعيةت تارعخعدعكع مذرسةل صةيغةمبةرلةرنعث ظةث ظاخعرقعسع بولذص ظذنعثغا نازعل 
ظذ .عن قالدذرعدذقعلعنغان قذرظان كةرعم ظعلضعركع تةؤرات،ظعنجعل ؤة باشقا بارلعق كعتاصالرنع ظةمةلد

ظعلعص كةلضةن ظعسالم دعنع بارلعق دعنالرنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ،شذنداقال تا قعيامةت قايعم بولغانغا 
باشقعحة قعلعص ظئيتساق دذنيا مةؤجوتال بولعدعكةن قذرظان كةرعم ؤة . قةدةر مةؤجود بولذص تذرعدذ 

اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة .عن بولذص قالعدذبعر قانونلذق د-ظعسالم شةرعظعتع اهللا رازع بولغان بعردعن
بىضىن سعلةرنعث  »«الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسلَام ِدينا «:مذنداق دةيدذ

ةرنعث دعنعثالر بولذشقا ظعسالم دعنعنع سعل.دعنعثالرنع صىتىن قعلدعم،سعلةرضة نئمعتعمنع تذلذق قعلدعم
   ظايةتنعث بعر قعسمع-3سأرة ماظعدة » .تاللعدعم
 يئثع كعتاص نازعل قعلعنمعغان، صةقةت ظأزعدعن ظعلضعركع صةيغةمبةرضة نازعل -نةبع:  -  2

قعلنغان كعتاصنعث هأكمع بويعحة مئثعش ؤة شذ كعتاص ظاساسعدعكع شةرعظةتنع داؤامالشتذرذش ؤةزعصعسع 
نةبع صةيغةمبةرلةر، ظاساسلعقع ظأزعدعن .ضةن صةيغةمبةرلةر، نةبع دةص ظاتعلعدذبعلةن ظةؤةتعل

ظعلضعركع صةيغةمبةرنعث شةرعظعتعدعكع سوسلعشعص قالغان تةرةصلةرنع ظةسلعضة كةلتىرىص شةرعظةتنع 
  .قايتعدعن جانالدذرذش ظىحىن ظةؤةتعلعدذ

ثا هةرقانداق مورسةل صةيغةمبةرنع، شذ.مذرسةل صةيغةمبةرلةرنعث نةبعيلعك ؤةزعصعسعمذ هةم بولعدذ
نةبع دةص ظاتاشقعمذ بولعدذ،ظةمما نةبعيلعك ؤةزعصعسع بعلةنال كةلضةن صةيغةمبةرنع مورسةل دةص ظاتاشقا 

  .نةبعيدذر»يذشةظ ظعبنع نون«موسا ظةلةيهعسساالمدعن كعيعن كةلضةن :مةسلةن .بولمايدذ
  )هةدعس(ةللةم ؤة ظذنعث سىننعتعصةيغةمبعرعمعز مذهةممةد سةللةلالهذ ظةلةيع ؤةس.  3

صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعلضعركع بارلعق صةيغةمبةرلةرضة ظوخشاشال اهللا تةرعصعدعن 
  .ظةؤةتعلضةن اهللا نعث ظةلحعسعدذر

بارلعق صةيغةمبةرلةرنع جىملعدعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع اهللا نعث نعجاتلعق يولعغا حاقعرغذحع 
خةؤةر بةرضىحع،اهللا نعث ظازابعدعن ظاضاهالندذرغذحع اهللا نعث -همعتع ؤة جةننعتع بعلةن خوشاهللا نعث رة

  .بةندعسع ؤة ظةلحعسع دةص ظعمان كةلتىرىش ظعسالم دعنعمعزدعكع ظعماننعث رىكنعسعدذر
كعمكع صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر ظعكةنلعضعضة ضذماندا بولسا، يةنع 

 صةيغةمبةرلعكعنع قةتظع ظعشةنح بعلةن حعن دعلعدعن مذظةييةنلةشتىرمةي ظارعسالدع بولسا ، ظذنعث
 يا أَيها «:بذ هةقتة اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ.ظذنع هةرضعزمذ مذسذلمان دعضعلع بولمايدذ

ي نزلَ علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللَِّه وملَاِئكَِتِه الَِّذين َآمنوا َآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذ
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ؤة  صةيغةمبعرعضة اهللا غا،اهللا نعث!ظع مأمعنلةر.»«) 136(وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم الَْآِخِر فَقَد ضلَّ ضلَالًا بِعيدا 
 ؤة ظعلضعرع اهللا نازعل قعلغان كعتابالرغا) يةنع قذرظانغا(ل قعلغان كعتابقااهللا ظذنعثغا نازع

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

صعسع اهللا نعث ؤةهعسعنع ظىممةتكة يةتكىزىش، يةنع قذرظان كةرعمنع  صةيغةمبعرعمعزنعث تىص ؤةزع
رسول اهللا نعث مذشذ ؤةزعصعسعنع ظورذنداش جةريانعدا ظئيتقان سأزلعرع، قعلغان . حىشةندىرىش

دعمةك سىننةت قذرظان .  دةص ظاتعلعدذ» سىننةت«ياكع » هةدعس«هةركةتلعرع ؤة تةقرعراتلعرع -ظعش
شذنع ظئنعق حىشىنعؤعلعش . نعث رعظاللعققا تةدبعقلعنعش جةريانعدعن ظعبارةتكةرعمنعث يئشعمع ؤة ظذ

ظذنعث شةخسع حىشةنحعسع ظةمةس، بةلكع ظذنعث )يةنع سىننةت(زةرأركع،رسول اهللا نعث هةدعسلعرع
تئخمذ ظئنعقراق قعلعص ظئيتساق، رسول اهللا .بعر ظئغعز سأزع اهللا تاظاالنعث  ؤةهعسعضة ؤةكعللعك قعلعدذ-هةر
هةركعتع اهللا نعث ؤةهعسع -عث دعن ظعشلعرعغا داظعر هةرقانداق مةسعلة هةققعدة ظئيتقان سأزع ياكع ظعشن

ما ضلَّ صاِحبكُم وما ) 1( والنجِم ِإذَا هوى «:بذ هةقتة اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ.بوييحة بولعدذ
] 1[ ساقعغان يذلتذزالر بعلةن قةسةمكع(» )4(ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى ) 3(وما ينِطق عِن الْهوى ) 2(غَوى 

ضذمراه بولمعدع ؤة يولدعن ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(، سعلةرنعث هةمراهعثالر 
صةقةت ظذنعثغا نازعل ] . 3[ظأز نةصسع خاهعشع بويعحة سأزلعمةيدذ) ظذ] . (2[ظاداشمعدع

  ›سأرة نةجمع‹)4(يدذقعلعنغان ؤةهينعال سأزلة
ماثا قذرظان ؤة ظذنعث بعلةن بعللة يةنة بعر هةسسة «:هةدعس شةرعفتة رةسذلذلاله مذنداق دعضةن

  .ظئنعقكع بذ يةردة دعيعلضةن يةنة بعر هةسسة بعلعم، هةدعستذر» بعلعم بئرعلدع
ذلالهنعث بذنعثدعن مةلذمكع رةسولذلالهنعث هةدعسعمذ بعر تىرلىك ؤةهع بذلذص، ضةرحة ظذ رةسذل

تعلعدة دعيعلضةن بولسعمذ باشقا كعشعلةرنعث سأزلعرعدعن خاراكتعر جةهةتتة روشةن صةرق 
دعمةككع هةدعسنع ظعنكار قعلعش اهللا نعث ؤةهعسعنع ظعنكار قعلغانلعق ،اهللا نعث ظةلحعسعنع ظعنكار .قعلعدذ

ىنعشع، هةدعس هةققعدة شذثا مذظمعن مذسذلمان كئشع بذ نذقتعنع حىش.قعلغانلعق بعلةن خذالسعلعنعدذ
  .قذيذق ظئغعز ظعحعص قويذشتعن هةزةر قعلعشع الزعم-قارا

  ظذنداقتا قذرظان بعلةن هةدعسنعث صةرقع نةدة؟
قذرظان كةرعم اهللا نعث ؤةهعسع هةدعسمذ مةلوم مةنعدعن اهللا نعث ؤةهعسع، ظةمما بذ ظعككعسع 

  :ذبذالر مذنذ جةهةتلةردة ظعصادعلعنعد.ظوتتذرسعدا صةرعق بار 
 رسول ،ؤة مةزمونع اهللا تعن نازعل بولغان صئتع تذراقلعق بولذص)يةنع تئكعستع (قذرظاننعث لةصزع *

اهللا ظذنع بعزضة شذ صئتع يةتكىزضةن، هةدعس بولسا مةزمذنع رسول اهللا قا ؤةهع ظارقعلعق بعلدىرىلضةن 
  .رسول اهللا  شذ مةزموننع ظأزعنعث تعلع بعلةن بعزضة ظعصادعلةص بةرضةن

قذرظان كةرعم بعرعنحع ظورذندا )يةنع ظعسالم قانونحعلعقعدا(ةرعظةت ظةهكامعنع تذرغذزذشتا ش*
  .تذرعدعغان مةنبة،هةدعس بولسا ظعككعنحع ظورذندا تذرعدذ

قذرظان كةرعمنعث بعرةر ظايعتعضة ظعنكار قعلغذحع ياكع قذرظان كةرعمدعن حعققان قةتظع *
ظةمما هةدعس بولسا ظذنداق .عشع، شةكسعز كاصعر بولعدذهأكىدعن بعرةر هأكىمنع قذبذل قعلمعغان ك

  . بابتا تةصسعلع توختعلعمعز-7اهللا ، بذ هةقتة شاظ  ظةمةس ان 
  .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مأجعزلعرع. 4

يةنع قارشع تةرةصنع صاكعت (ظةرصحة سأز بولذص، مةنعسع ظاجعز قالدذرغذحع ظعش-مأجعزة 
  .دعضةن مةنعدة)جةهةتتة ظامالسعز قالدذرغذحع

ظعسالم  ظةقعدعسعدعكع ظعستعاله مةنعسع بولسا، اهللا تاظاال ظأز صةيغةمبةرلعرعنعث هةق صةيغةمبةر 
تةبعظةت (ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالش ظىحىن، ظذالرنعث قولعدا ؤذجذتقا حعقارغان خارعقع ظادةت
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  .هادعسلةر،مأجعزة دةص ظاتعلعدذ)قانذنعيتعدعن هالقعغان
ةمبةرنعث مأجعزلعرع بولعدذ ،موسا ظةلةيهعسساالمنعث هاسعسع،ظعيسا هةر قانداق صةيغ

ظةلةيهعسساالمنعث ساقايماس ظاق كئسةلنع بعر سعالصال ساقايتعؤةتكةنلعكع قاتارلعقالر اهللا نعث ظذالرنعث 
  .قولعدا نامايةن قعلغان قذدرعتع بولذص، بذ ظذالرغا اهللا تةرةصتعن بعرعلضةن مأجعزلةر قاتارععدعندذر

صةيغةمبعرعمعز اهللا تاظاال . ةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغعمذ نذرغذن مأجعزلةر بعرعلضةن ص
ظاتا قعلغان بذ مأجعزلةر ظارقعلعق ظأزعنعث اهللا تةرةصتعن ظةؤةتعلضةن هةق صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع 

 اهللا قا ساالم بةرضعلع ظاينعث يئرعلعشع،دةرةخ ؤة تاشالرنعث رةسول. كعشعلةر ظعحعدة نامايةن قعلغان
كةلضةنلعكع،بعر ظعؤرعق سذنعث رسول اهللا نعث قولعنع تعقعص قذيذشع بعلةن بةركةتلعنعص سةكسةن 
نةححة ظادةمنعث تاهارةت ظئلعشعغا يةتكةنلعكع،بوغاز بولمعغان ساغلعق صاخالننعث يعلعنعدا رسول اهللا نعث 

ظوخشاش نذرغذن مأجعزلةر بولذص، بذ هةقتعكع تذتذشع بعلةن سىت ظافعرعدة بولغانلعقع ؤة شذنعثغا 
  .تةصسعالتالرنع كعتاصخاننعث تارعخ كعتاصلعرعدعن كأرىؤئلعشنع تةؤسعية قعلعمعز

ظذنعث ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرنعث .قذرظان كةرعم رسول اهللا نعث ظةث بىيىك مأجعسعدذر
عرع شذ دةؤعر كعشعلعرع ظىحىنال ؤة ظعلضعركع صةيغةمبةرلةرنعث مأجعزل.مأجعزلعرع بعلةن رأشةن صةرق بار

شذ سورذندا بار بولغان كعشعلةر ظىحىنال مأجعزة بوالاليدذ،كعيعنكعلةرضة نعسبةتةن ظذ بعر هئكاية بولذص 
ظةمما قذرظان كةرعم بولسا زامان تةرةققع قعلغانسئرع، كعشعلةرنعث ظاث سةؤعيسع ؤة .قالعدذ خاالس

ث ظعنسان سأزع ظةمةس روسول اهللا قا اهللا تةرةصتعن كةلضةن نةزةر داظعرسع كئثةيضةنسئرع، قذرظاننع
ؤةهع ظعكةنلعضع تئخعمذ ظعلضعرلعضةن هالدا ،تئخعمذ روشةن ظعسصاتلعنعص، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنث اهللا 

شوثا قذرظان كةرعم مذهةممد .نعث ظةلحعسع ظعكةنلعكعنع ظعزحعل هالدا نامايةن قعلعص تذرعدذ 
 نعث ظالحعسع ظعكةنلعكعنع ظعلمع رةؤعشتة ظعسصاتالص بئرعدعغان صةقذلظاددة ظةلةيهعسساالمنعث اهللا

مةثضىلىك مأجعسعدذر دةص يةكىنلةش مذبالعغة ظةمةس،هةرضعزمذ مذبالعغة ظةمةس، بةلكع،بعر ظعلمع 
  .هةقعقةتتذر

 سأزع ظعسالم ظةقعدعسعدة،صةقةت صةيغةمبةرلةرنعث قولعدا يىز بةرضةن تةبعظةت»مأجعزة«دعققةت
ظةمما بذخعل هادعسلةر باشقا كعشعلةرنعث قولعدا .ظعشالرنع كأزسعتعدذ)خارعقع ظادةت(قانذندعن هالقعغان 

ضةرحة ظذ كعشعلةرنع ؤاقتعنحة جةلعص قعاللعغان .سادعر بولسا ظذنع مأجعزة دةص ظاتاشقا بولمايدذ 
  .بولسعمذ
  .ظةؤلعياالرؤة ظذالرنعث كارامةتلعرع. 5

ع ؤة ظعمانعنع شعرعكتعن صاك تذتعشع ظىحىن ظسالم ظةقعدعسعنعث ظةؤلعياالر مذسذلمان ظأز ظةقعدعسعن
  .ؤة ظذالرنعث كارامةتلعرع هةققعدعكع نذقتعينةزعرعنع بعلعؤئلعشع ناهايتع مذهعم 

  ظةؤلعيا -)1
اهللا نعث يئقعن « دعضةن سأزنعث كأصلىك تىرع بولذص)يئقعن بولغذحع(»ولع«ظةرةصحة -)اولیاء(
دعمةك اهللا قا ظعخالس بعلةن ظعمان كةلتىرىص ظعسالمنعث يولعدا حعث تذرغان .مةنعدةدعضةن » بةندعسع

بذ هةقتة اهللا تاظاال قذرظان . دةص ظاتالسا بولعدذ» ؤةلع ،ظةؤلعيا« تةقؤادار مذسذلمانال بولعدعكةن،
 )63(الَِّذين َآمنوا وكَانوا يتقُونَ ) 62(هم يحزنونَ  أَلَا ِإنَّ أَوِلياَء اللَِّه لَا خوف علَيِهم ولَا «:كةرعمدة  مذنداق دةيدذ

ظذالر ظعمان ظئيتقان ؤة .قورقذنذح،غةم قايغذ يوق» ظاخعرةتتة(ظاضاه بولغذنكع اهللا نعث ظةؤلعيالعرعغا »«
  )سأرة يذنذس(».تةقؤادارلعق قعلغانالردذر

ةرعم بعزضة مانا شذنداق ظئنعق حىشةنحة يذقارقع ظايةتتة ظةؤلعيا دعضةن ظذقذم هةققعدة قذرظان ك
  .بةرضةن

ظةؤلعياالر قانداقتذر بعر خعل سعرلعق شةخعسلةر ظةمةس،بةلكع : خذالسة قعلعشقا بولعدذكع
لعكعن كعشعلةرنعث .،تةقؤادار مأظمعلةرنعث هةممعسع اهللا نعث يئقعن بةندعلعرع يةنع ظةؤلعيالعرعدذر

  . بولغاحقا ظذالرنعث اهللا قا يئقنلعق دةرعجعسعمذ ظوخشعمايدذتأؤةن-تةقؤادارلعقتعكع دةرعجعسع يذقذرع
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يةنع اهللا نعث يئقعن (ظعسالم ظةقعدعسعدة ظةهلع سىننةت ظألعمالعرع ،بعردةك هالةتتة ظةؤلعيا 
ظئتعقادعدا ،اهللا نعث -كعشع اهللا قا بولغان ظعمان.نعث مةؤجذتلعقعنع مذظةييةنلةشتىرعدذ) بةندعلعرع

 مةرعصةتتة،اهللا بذيرعغاننع بئجا كةلتىرىش ؤة حةكلعضةندعن يعراق بذلذشتا، جىلعدعن سىصةتلعرعضة بولغان
ظةمعلعيةتتة .شةرعظةتكة تذلذق ظةمةل قعلعشتا كامعل بولغانسئرع اهللا قا تئخعمذ يئقعن بولغان بولعدذ
 ظاتالغذسنع، هةممة تةقؤادار مأظمعنلةر ظةؤلعيا دعضةن نامغا اليعق بولسعمذ كأصىنحة هالالردا ظةؤلعيا

مذشذ مةنعدعن ظالغاندا . يذقذرقع جةهةتلةردة ظةث كامعل كعشعلةرضة قارعتا قوللذنذش ظأزلىشىص قالغان
  . ظةؤلعياالر اهللا نعث ظةث يئقعن بةندعلعرعدذر

  ظةؤلعياالرنعث كارامةتلعرع-)2
بعر خارقع ظادةت اهللا خالعغان حاغدا ظأزظةؤلعيالعرعنعث قولعدا تةبعظةت قانذنعيتعنع بذزذص بةزع 

  .مانا بذ ظةؤلعيانعث كارامعتع دةص ظاتعلعدذ. ظعشالرنع ظاشكارة قعلعدذ
بذنداق قعلعشتا اهللا تاظاال ظأز قذدعرتعنع نامايةن قعلعش بعلةن بعرضة ظأزعنعث ظةشذ يئقعن 

ة يارعشا بةندعلعرعدعن رازع بولغانلعقعنع بعلدىرىش،ظذالرنعث اهللا قا ظعخالس بعلةن قعلغان ظةمةللعرعض
ظذالرغا ظعلهام بئرعش، شذ ظارقعلعق ظذالرنعث ظعشةنحعسعنع تئخعمذ حعثعتعش ؤة ظذالرنع هةق يولدا هةر 
قانداق قعيعنحعلعققا صعسةنت قعلمايدعغان،ظةث خةتةرلعك،ظةث قعيعن شاراظعتتعمذ ظأز ظئتقادعدعن 

  .ىحىندذرقايتمايدعغان باتعلغا صىكمةيدعغان كامعل مأظمعن قعلص يعتعشتىرىش ظ
دعمةك كارامةت اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعضة ظذالرنع ظعززةتلةش يىزعسعدعن قعلغان ظعلهامالندذرعشع 

شوثا ظذ،  ظعززةتلةش،هأرمةتلةش دعضةن مةنعدعكع .ؤة هةقتة حعث تذرذشقا قعلغان مةدعتعدذر
ث بةلضعسع ؤة ظاالمعتع مذشذ نذقتعدعن، كارامةتنع ظةؤلعيالعقنع.دعضةن نام بعلةن ظاتالغان» كةرامةت«

 نعشانع ظةمةس، شذنداقال ظةؤلعيالعقنعث شةرتعمذ -ظةمما ظذ ظةؤلعياالرنعث مةقسةت.دعيعشكة بولعدذ
ظةؤلعياالرنعث نعشانع بولسا اهللا نعث شةرظعتعضة قاتتعق ظةمةل قعلعص،تةقؤادا كامالةتكة يعتعش،شذ .ظةمةس

  .دتظارقعلعق اهللا نعث رعزالعقعغا ظئرعشعشتعن ظعبار
كعمكع كارامةت كأرسىتىش مةقسعتعدة تعرعشحانلعق كأرسةتسة ؤة شذنعث كويعدا بولسا ظذ كعشع 

بذنداق تعرعشحانلعق ظذنع ظةؤلعيالعققا ظةمةس، شةيتاننعث يولعغا ظئلعص .يولنع خاتا ماثغان بولعدذ
  .بارعدذ

رعنعث هةر بعرعدة نذرغذن اهللا نعث قذدعرتعنع نامايةن قعلعص تذرعدعغان ظاالمةتلةر مةخلذقات تىرلع
خارعقع ظادةت هادعسلعرع اهللا نعث قذدعرتعنع نامايةن قعلعدعغان يةنة بعر ؤاستة .سالماقنع ظضةللةيدذ

بولذص،اهللا ظأزعنعث بذ خعل قذدعرتعنع خالعغان حاغدا،خالعغان جايدا،خالعغان مةخلذقتا ظعز هار قعلعشنع 
  . خالعسا قعلعؤئرعدذ،بذ اهللا قا ظاسان 

دةص ظاتعلعدذ، تةقؤادار » مأجعزة«:ةر خارعقع ظادةت صةيغةمبةرنععث قولعدا كأرىلسة بذ ظةض
دةص ظاتعلعدذ، ظةمما بذ خعل ظعشالر شةرعظةت ظةهكامعغا » كارامةت«مأظمعنلةرنعث قولعدا كأرىلسة 

. بعمةنعلعكظةمةل قعلمايدعغان صاسعق كعشعلةرنعث قولعدا كأرىلسة ظذنع ظةؤلعيانعث كارامعتع دةص قاراش 
حىنكع ظةؤلعيانعث كارامعتع دعضةن اهللا نعث يئقعن بةندعلعرعضة ظذالرنع ظعززةتلةش يىزعسعدعن اهللا 

مةرهةمةت، اهللا نعث ظةمرعنع بئجا كةلتىرمعضةن ظاسعيالرغا بذ خعل -تةرةصتعن بئرعلدعغان صةزلع
اهللا ظأزعنعث .عغا ظويغذن ظةمةسكارامةتنعث ظعلتعصات قعلعنعشع اهللا نعث تةبعظةتكة قاراتقان مةنتعقعس

بعر صاسعقنعث ياكع بعر .تذصراقالردعمذ ظعزهار قعلعؤئرعدذ -قذدعرتعنع هايؤانات،ظأسىملىك هةتتا تاش
كاصعرنعث قولعدا كأرىلضةن خارعقع ظادةت ظذنعث ظةؤلعيا ماقامعغا يةتكةنلعكعنع بعلدىرمةيدذ، ظذنعث 

تذصراق -ةمةس ،بةلكع ظذ ، اهللا نعث ظأز قذدعرتعنع تاشظ»كارامةت«قولعدا كأرىلضةن خارعقع ظادةت ،
ياكع هايؤاناتالردا زاهعر قعلغعنعغا ظوخشاشال بعر هادعسة بولذص، شةخسنعث ظةؤلعيالعقعدعن دئرةك 

  .بةرمةيدذ، بةلكع اهللا نعث قذدعتعنع ظعسصاتالص بئرعدعغان هادعسعدعن ظعبارةت
  ظةؤلعياالرنع هأرمةتلةشنعث حئكع . 6

 ظةقعدعسعدة ،مذسذلمان ظادةم ظةؤلعياالرغا بولغان هأرمةت جةهةتتة قايسع دةرعجعدة ظعسالم
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  بولذشع كئرةك ؟
ظةؤلعياالر اهللا قا ظعتاظةت قعلعشتا ،اهللا نعث شةرظعتعنع ظعجرا قعلعشتا ظىلضة بولغذحع اهللا نعث يئقعن 

لة قعلعش،ظذالرنع بةندعلعرعدذر، شوثا ظذالرنع دوست تذتذش،ظذالرغا ؛ظةدةص بعلةن مذظامع
صةزعلةتلعرعنع تعلغا ظئلعش،ظذالرنعث تةقؤالعق ؤة ياخشع خعسلةتلعرعنع -قوغداش،ظذالرنعث ظةخالق

  .ظذالر اهللا نعث دةرضاهعدعمذ هأرمةتكة سازاؤةردذر. ظأضىنىش ظارقعلعق ظذالرنع هأرمةتلةشكة بولعدذ
شةكسعزكع اهللا نعث »« كُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم ِإنَّ أَكْرم«:اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ 

ظايةتنعث -13سأرة هذجذرات(»دةرضاهعدا ظةث هأرمةتلعك بولدعغعنعثالر،ظةث تةقؤادارلعرعثالردذر
  ).بعر قعسعمع

بذ حةكتعن هالقعص . حعكرعسع-مانا بذ ظعسالم ظةقعدعسعدعكع ظةؤلعياالرنع هأرمةتلةشنعث حةك
، ظذالردعن هاجةتلعرعنع تعلةش،كئسةللعرعضة شعصا،قعيعنحعلعقلعرعغا ظاسانلعق ظةؤلعياالرغا سئغعنعش

سوراش،ظذالرغا ظاتاص مال بذغذزالش،يامغذر،شامال،قذرغاقحعلعق،مولحعلعق ؤة شونعثغا ظوخشاش 
هادعسلةرنع ظذالرنعث تةسةررذصع ظاستعدا بولعدذ دةص ظئتعقاد قعلعش ؤةهاكةزاالر بولسا ظعسالمغا زعت 

شوثا ظعسالم ظةقعدعسع .  اتلعقالر بولذص، بذ خعل ظئتعقاد ظعسالم ظةقعدعسعضة تىصتعن خعالصتذرخذراص
ظةمما ظذالر هةققعدعكع هةر خعل شرعك ؤة خوراصاتلعققا .ظةؤلعياالرنع ظأز اليعقعدا هأرمةتلةشنع قولاليدذ

  . قةتظع قارشع تذرعدذ
ر، ظةمما ظةؤلعيانعث قولعدا كأرىلسة خارعقع ظادةت صةيغةمبةرنعث قولعدا كأرىلسة مأجعزةدذ

صةرق شذ يةردعكع، صةيغةمبةر اهللا ظاتا قعلغان مأجعزعنع مذمكعنقةدةر كعشعلةرضة  .كارامةتتذر
ظاشكارعالشقا تعرعشعدذ ؤة شذ ظارقعلعق كعشعلةرنعث هعدايةتكة كأصرةك ظةضعشعشعنع كأزلةيدذ،ظةمما 

قعلعشعنع ظارزذ قعلمايدذ،ظذنعثغا كارامةت ظاتا قعلعنسا ،ظذنع ظةؤلعيا بولسا،اهللا نعث ظأزعضة كارامةت ظاتا 
يذشذرعدذ،كعشعلةرنعث ظذنع بعلعشعضة قعزعقمايدذ، رعيادعن ظئهتعيات قعلعص،كارامةتنع ظعزهار قعلعشتعن 

  .ظأزعنع قاحذرعدذ
  
  

  بةشعنحع باب
  .ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرش

  
غانلعقعغا ظعمان كةلتىرىش،ظعماننعث يةنة بعر نعث بولعدع)يةنع قعيامةت كىنع(ظاخرةت كىنع

ظاجعزلعقع،كعشعنعث ظأز هاياتعدعكع -ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرىشنعث كىحلىك.رأكنعسعدذر
ياخشعلعق ياكع يامانلعققا ياتعدعغان ظعشالردعن قايسعسعنع تاللعؤئلعشتا رولع كأرىنةرلعك بولعدعغان 

  .مذهعم مةسعلة
ظعماندا ظالتة .  ظعمان رأكنعلعرع ظعحعدعكع مذهعمراقع دعيعشكة بولعدذشذنعث ظىحىن بذ رأكنع،

رأكنةبار بولسعمذ ، قذرظان كةرعمنعث خئلع كأص جايلعرعدا اهللا قا ظعمان كةلتىرىش بعلةن ظاخعرةت 
  .كىنعضة ظعمان كةلتىرىش ظاالهعدة زعكعر قعلعنغانلعقع بذ نوقتعنع حىشةندىرىص بئرعدذ

  .ولعدعغانلعقعنعث دةلعللعرع ظاخعرةت كىنعنعث ب.1
ظاخعرةت كىنع، هازعرقع هاياتلعق ؤة ماددع دذنيا صىتىنلةي يوقذلذص، ظاندعن 

ماكان حةكلعمعسع ؤة باشقا جةهةتلةردة ماددع -باشلعنعدعغان،تةرتعصع،خارةكتعرع،جةريانع،زامان
اقال مةثضىلىك هةقعيقع دذنياغا تىصتعن ظوخشعمايدعغان،ظعنسانعيةتنعث ظعككعنحع بعر هاياتلعقع شذند

» ظاخعرةت كىنع«ياكع » قعيامةت كىنع« هاياتلعقعنعث باشلعنعش نذقتعسع بولغان كىن بولذص، بذ كىن
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بذ كىننعث يىز بئرعدعغان مذقةررةر كىن ظعكةنلعكعنع قذرظان كةرعم يىكسةك . دةص ظاتعلعدذ 
 .ظعلمعلعككة ظئضة مةنتعقعؤع دةلعللةر بعلةن يةكىنلعضةن

 )49( وقَالُوا أَِئذَا كُنا ِعظَاما ورفَاتا أَِئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جِديدا «:ظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذاهللا تا
بعز قذرذق سأثةك ؤة توصا :  ظذالر »« أَو خلْقًا ِمما يكْبر ِفي صدوِركُم) 50(قُلْ كُونوا ِحجارةً أَو حِديدا 

سعلةر تاش : ظعئيتقعن.تكةندعن كعيعن راستعنال قايتعدعن تعرعلدىرعلعمعزمذ؟ دعيعشتعبولذص كة
اهللا (ياكع تىمىر ياكع هاياتلعقنع تةسةؤؤذر قعلعش تئخعمذ قعيعن بولغان بعر نةرسة بولعؤئلعثالر

  .ظايةتلةر-51-49 سأرة ظعسرا ») سعلةرنع تعرعلدىرعدذ
» وا أَنْ لَنكَفَر الَِّذين معز  ِسريلَى اللَِّه يع ذَِلكو مِملْتا عنَّ ِبمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعب7(ي( »« 

هةرضعز ظذنداق ظةمةس، «: كاصعرالر هةرضعز تعرعلدىرىلمةيمعز دةص ضذمان قعلعشتع، ظئيتقعنكع
سعلةر، ظاندعن سعلةرضة صةرؤةردعضارعم بعلةن قةسةمكع، سعلةر حوقذم تعرعلدىرى

  .ظايةت– 7سأرة تةغابذن»قعلمعشعثالردعن خةؤةر بئرعلعدذ، بذ اللةغا ظاساندذر
» ِبنيم ِصيمخ وطْفٍَة فَِإذَا هن ِمن اهلَقْنا خانُ أَنسالِْإن ري لَمِيي ) 77( أَوحي نقَالَ م لْقَهخ ِسينثَلًا وا ملَن برضو

ظعنسان بعلمةمدذ؟ بعز »« )79(قُلْ يحِييها الَِّذي أَنشأَها أَولَ مرٍة وهو ِبكُلِّ خلٍْق عِليم ) 78(ام وِهي رِميم الِْعظَ
ظاشكارة ) ياراتقان ظئضعسعضة(ظةمدع ظذ . ظذنع هةقعقةتةن ظابع مةنعدعن ياراتتذق

تا تعرعلعشعنع يعراق ساناص حعرعضةن ظعنساننعث قاي(خذسذمةتحع بولذص قالدع، ظذ بعزضة 
حعرعص «:يارعتعلغانلعقعنع ظذنتذص ) قانداق(ظأزعنعث . معسال قعلعص كأرسةتتع) سأثةكلةرنع

ظذنع ظةث دةسلةصتة «: ظعيتقعنكع . دعدع» كةتكةن سأثةكلةرنع كعم تعرعلدىرةلعسذن؟
  .سعنسأرة يا»»ياراتقان زات تعرعلدىرعدذ،ظذ هةر بعر شةيظعنع بعلضىحعدذر

 يا أَيها الناس ِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمن الْبعِث فَِإنا خلَقْناكُم ِمن تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم ِمن علَقٍَة ثُم ِمن مضغٍة مخلَّقٍَة «
ِإلَى أَجٍل مسمى ثُم نخِرجكُم ِطفْلًا ثُم ِلتبلُغوا أَشدكُم وِمنكُم من يتوفَّى وغَيِر مخلَّقٍَة ِلنبين لَكُم ونِقر ِفي الْأَرحاِم ما نشاُء 

لَيا علْنزةً فَِإذَا أَناِمده ضى الْأَررتئًا ويِد ِعلٍْم شعب ِمن لَمعلَا يِر ِلكَيمذَِل الْعِإلَى أَر دري نم كُمِمنو تبرو تزتاَء اها الْمه
وأَنَّ الساعةَ َآِتيةٌ ) 6(ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحِيي الْموتى وأَنه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير ) 5(وأَنبتت ِمن كُلِّ زوٍج بِهيٍج 

ثُ معبي أَنَّ اللَّها وِفيه بيوِر لَا رِفي الْقُب ظةضةر سعلةر قايتا تعرعلعشتعن !  ظع ظعنسانالر»«)7(ن
، بعز )ضذمانعثالرنعث تىضعشع ظىحىن ظةسلعدعكع يارعتعلعشعثالرغا قاراثالر(شةكلةنسةثالر

) اللةنعث قذدرعتعنع بايان قعلعش ظىحىن ظاتاثالر ظادةم ظةلةيهعسساالمنع(سعلةرضة 
 قاندعن، ظاندعن ةظابعمةنعدعن، ظاندعن لةخت) دع بعلةنظذنعث ظةؤالدعنع ظال(تذصراقتعن،
بعز . كعرضىزىلمعضةن صارحة ضأشتعن ياراتتذق)قعسمةن(كعرضىزىلضةن ؤة )قعسمةن(شةكعلضة 

 مذظةييةن مذددةتكعحة قالدذرعمعز، ظاندعن سعلةرنع بالياتقذداخالعغان ظادةمنع 
 -  ظاستا كىح-ظاندعن سعلةرنع ظاستا(معز بوؤاقلعق هالعتعثالردا حعقعرع) ظاناثالرنعث قارنعدعن(

عثالر علعرقعران ؤاقتعثالرغا يئتعسعلةر،  بةز) لةت يئشعاكام(، سعلةر )رعمعزذقذؤؤةتكة تولد
بعلضةندعن كئيعن هئح ) ظعلضعرع(عثالر، علعرياشلعقعثالردا ؤاصات بولذص كئتعسعلةر، بةز

) هايات(ناهايعتع قئرعص كةتكىحة نةرسعنع بعلمةس هالعتعثالرغا قايتذرذلذشعثالر ظىحىن، 
اللة تاظاالنعث ظألضةنلةرنع قايتا تعرىلدىرىشكة قادعر ظعكةنلعكعنع (قالدذرذلعسعلةر، 

معننع قاقاس كأرعسةن، ظذنعثغا بعز يامغذر ئسةن ز) كأرسعتعدعغان يةنة بعر دةلعل شذكع
ع ظىندىرىص بئرعدذ لعنعدذ ؤة كأصعشعدذ، تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىكلةرننياغدذرساق ظذ جا

، اللةنعث )قعدةك يارعتعشععيةنع اللة تاظاالنعث ظعنساننع ؤة ظأسىملىكلةرنع يذقعر(بذ ]. 5[
لدىرةلةيدعغانلعقعنع ؤة هةر نةرسعضة قادعر ظعكةنلعكعنع عهةق ظعكةنلعكعنع، ظألىكلةرنع تعر
لعقعنع،  قعيامةتنعث شةكسعز بولعدعغانشذنداقال]. 6[سعلةرضة بعلدىرىش ظىحىندذر 
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معننع ظأسىملىكلةرنع ظىندىرىش بعلةن ئظألىك ز(رعلةردعكع ظألىكلةرنع بقة
  سأرة هةج » ]7[لدىرعدعغانلعقعنع بعلدىرىش ظىحىندذر عاللةنعث تعر) تعرعلدىرضةندةك

ظاخعرةت كىنعضة ؤة قايتا تعرعلعشقا ضذمان بعلةن قارعغان كعشع ،ظأزعنعث بعر تامحة ! شذنداق 
دعن قانداق قعلعص تةصةككذر قعلعاليدعغان ظةقعللعق ظعنسان بولذص قالغانلعقعنع، مةنع ظعسفعرمعسع
ظويالص باقسا ......... دةرةخلةرنعث بعر تال ظذرذقتعن قانداق باراقسان بولغانلعقعنع-ظأسىملىك،دةل

  .بولعدذ 
  .قعيامةت كىنعدعكع ظةهؤاالتالر .2

 هةدعس شةرعفتعكع بايانالر ظاساسعدا مذنداق قعيامةت كىنعدعكع ظةهؤاالتالرنع قذرظان كةرعم ؤة
  .يعغعنحاقالشقا بولعدذ

  .قعيامةت كىننعث باشلعنعشع ●
ظعسراصعل ظةلةيهعسساالم اهللا نعث ظةمرع بعلةن سىرنع بعرعنحع قئتعم صىؤلعضةن حاغدا صىتكىل دذنيا 

تالقان -ةممة نةرسة كىكىمكاظعناتتعكع اهللا قةص قئلعشنع ظعختعيار قعلغاندعن باشقا ه.كومصةيكوم بولعدذ
  .ماددع دذنيانعث تارعخع تاماملعنعدذ.جىمعلعدعن هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ .بولذص هاالك بولعدذ

ظعككعنحع قعتعم صىؤلةنضةندة ظةث دةسلةصكع كعشعلةردعن تارتعص دذنيا ؤةيران بولغانغا 
 ظالدعدا ظأز قعلمعشلعرعدعن هعساص قةدةرصىتكىل تارعختا ظىتكةن ظعنسانالر قايتا تعرعلعص ياراتقان ظعضعسع

  .مانا بذ قعيامةت كىنعنعث باشلعنعشعدذر.بئرعش ظىحىن قعيامةت مةيدانعغا توصلعنعدذ
وحِملَِت ) 13( فَِإذَا نِفخ ِفي الصوِر نفْخةٌ واِحدةٌ «:اهللا تاظاال بذ هةقتة قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ

كَّتالُ فَدالِْجبو ضةً الْأَراِحدكَّةً و14(ا د ( ُةاِقعِت الْوقَعِئٍذ وموفَي)بعرعنحع قئتعملعق سذر حئلعنغان »«) 15 
ظذؤعلعص (ظذرذلذص ) بعرعضة- بعر(كأتعرعلعص ) ظورذنلعرعدعن(، زئمعن ؤة تاغالر ] 13[حاغدا

ِفخ ِفي  ون«» .]15[يىز بئرعدذ) يةنع قعيامةت(، بذ كىندة حوث ظعش ] 14[حاغدا) كةتكةن
 سذر »«)68(الصوِر فَصِعق من ِفي السماواِت ومن ِفي الْأَرِض ِإلَّا من شاَء اللَّه ثُم نِفخ ِفيِه أُخرى فَِإذَا هم ِقيام ينظُرونَ 

 خالعغاندعن باشقا مةخلذقاتالرنعث )قةصقئلعشنع(حئلعنغاندا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع اللة
دةرؤةقةظذالر هةممعسع ظألعدذ، ظاندعن سذر ظعككعنحع قئتعم حئلعنغاندا 

  .سأرة زذمةر»}68{كىتىص تذرغان بولعدذ)نئمعضةبذيرعلعشعنع(
  توصلعنعش ؤة هعساص بئرعش●

يامان ظةمةللعرعدعن اهللا ظالدعدا هعساص –قعيامةت كىنع هةممة ظأزعنعث دذنيادا قعلغان ياخشع 
بذ كىندة اهللا تاظاال ظأزع قازعلعق قعلعص ظأز مةخلوقاتلعرعغا . توصلعنعدذبئرعش ظىحىن مةهشةرضاهقا

اهللا نعث هىكمع بعلةن .يىكسةك هةققانعيةت ظاساسعدا هأكىم قعلعص ظأزعنعث ظادالعتعنع رذياصقا حعقعرعدذ
لةرضة ضذناهكارالرنعث بعر ضذناهعغا صةقةت بعرال جازا بئرعدذ،ياخشع ظةمةل.هةقعقةت ظأز ظورنعنع تاصعدذ

بولسا ظةث تأؤعنع ظون هةسسةساؤاص بئرعلعدذ، اهللا خالعغان بةندعلعرعنعث ساؤابعنع خالعغانحة زعيادة 
  .قعلدذ،خالعغان كعشعنعث ضذناهعنع ظئلعص تاشالص رةهمعتعضة ظئرعشتىرعدذ

قعيامةت هةققعدعكع بايانالر قذرظان كةرعمدة ؤة هةدعس شةرعصتة ناهايعتع كأص، خالعسعثعز بذالر 
وأُمِه وأَِبيِه ) 34(يوم يِفر الْمرُء ِمن أَِخيِه ) 33( فَِإذَا جاَءِت الصاخةُ «:ظعحعدعن مذنذ ظايةتلةرنع ظاثالص قويذث

ضاِحكَةٌ مستبِشرةٌ ) 38 (وجوه يومِئٍذ مسِفرةٌ) 37(ِلكُلِّ امِرٍئ ِمنهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِنيِه ) 36(وصاِحبِتِه وبِنيِه ) 35(
) قعيامةتنعث (»«)42(أُولَِئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ ) 41(ترهقُها قَترةٌ ) 40(ووجوه يومِئٍذ علَيها غَبرةٌ ) 39(

هةممة ظادةم ظأز هالع بعلةن بولذص (قذالقنع ضاس قعلغذدةك قاتتعق ظاؤازع كةلضةن حاغدا 
ظذ كىندة كعشع ظأزعنعث قئرعندعشعدعن، ظانعسعدعن، ظاتعسعدعن، خوتذنعدعن ] . 33)[قالعدذ

ظذ كىندة هةر ظادةمنعث بعر هالع بولعدذكع، ظذنعث ] . 36-34[ؤة بالعلعرعدعن قاحعدذ
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ظذ كىندة نذرغذن يىزلةردعن نذر، كىلكة ] . 37[يار بةرمةيدذ) شذ هالع(باشقعالرغا قارعشعغا 
توزاث - يةنة بذ كىندة نذرغذن يىزلةرنع حاث] . 39- 38[يئغعص تذرعدذخذراملعق - ؤة خذشال

بذالر بولسا كاصعرالردذر، ] . 41-40[بئسعص كةتكةن، قارعداص كةتكةن بولعدذ
  سأرة ظةبةسة» ] .42[فاجعرالردذر

يبصرونهم يود الْمجِرم ) 10( حِميم حِميما ولَا يسأَلُ) 9(وتكُونُ الِْجبالُ كَالِْعهِن ) 8(يوم تكُونُ السماُء كَالْمهِل «
ومن ِفي الْأَرِض جِميعا ثُم ينِجيِه ) 13(وفَِصيلَِتِه الَِّتي تؤِويِه ) 12(وصاِحبِتِه وأَِخيِه ) 11(لَو يفْتِدي ِمن عذَاِب يوِمِئٍذ ِببِنيِه 

 ظذ كىندة »«) 18(وجمع فَأَوعى ) 17(تدعوا من أَدبر وتولَّى ) 16(نزاعةً ِللشوى ) 15(كَلَّا ِإنها لَظَى ) 14(
ن رةثلعك يذثدةك بولذص غاتاغالر ظئتعل] . 8[ةن معستةك بولذص قالعدذضظاسمان ظئرعتعل

تعدعن دوست دوس) ع ظىحىنقهةر ظادةم ظأز هالع بعلةن بولذص قالعدعغانلع] . (9[قالعدذ
سورعمايدذ، ضذناهكار ظادةم ظأز ظورنعغا ظوغذللعرعنع، ظايالعنع، ) هال(كأرىص تذرذص 

قئرعنداشلعرعنع ؤة يةر يىزعدعكع جعمع ظادةمنع -قئرعندعشعنع ؤة ظأزع مةنسذص بولغان قةؤم
ياق، ظذ مذقةررةر ] . 14-10[بئرعص بولسعمذ، بذ كىندعكع ظازابتعن قذتذلذشنع ظارزذ قعلعدذ

يةنع بذ ضذناهكار كاصعر مذنداق ظارزذدعن يانسذن، صعدا قعلعنغان هئحقانداق ] . (15[ختذردوزا
ظذ هارارعتعنعث ). (نةرسة ظذنع ظازابتعن قذتقذزالمايدذ، ظذنعث ظالدعدا دوزاخ يئنعص تذرعدذ

مال -رىص بذرالغان ؤة صذلأيىز ظ) هةقتعن(ظذ ] . 16[باشنعث تئرعسعنع شعلعدذ) قاتتعقلعقعدعن
الرنع )ظذنعثدعن اللةنعث ؤة معسكعنلةرنعث هةققعنع ظادا قعلمعغان(عغعص ساقلعغان ي

  »] .18-17[حاقعرعدذ
نت ِإني ظَن) 19(فَأَما من أُوِتي ِكتابه ِبيِميِنِه فَيقُولُ هاؤم اقْرُءوا ِكتاِبيه ) 18( يومِئٍذ تعرضونَ لَا تخفَى ِمنكُم خاِفيةٌ «

 هاِبيلَاٍق ِحسي م20(أَن ( ٍةاِضيٍة رِفي ِعيش وفَه)21 ( ٍةاِليٍة عنِفي ج)22 ( ٌةاِنيا دقُطُوفُه)ا ) 23ِنيئًا ِبموا هبراشكُلُوا و
ولَم أَدِر ما ِحساِبيه ) 25(لُ يا لَيتِني لَم أُوت ِكتاِبيه وأَما من أُوِتي ِكتابه ِبِشماِلِه فَيقُو) 24(أَسلَفْتم ِفي الْأَياِم الْخاِليِة 

ثُم الْجِحيم ) 30(خذُوه فَغلُّوه ) 29(هلَك عني سلْطَاِنيه ) 28(ما أَغْنى عني ماِليه ) 27(لَيتها كَانِت الْقَاِضيةَ  يا ) 26(
 لُّوه31(ص (ِْفي ِسل ثُم لُكُوها فَاساعونَ ِذرعبا سهعِسلٍَة ذَر)32 ( ِظيِمِباللَِّه الْع ِمنؤكَانَ لَا ي هِإن)اِم ) 33لَى طَعع ضحلَا يو

 بذ »« )37(لَّا الْخاِطئُونَ لَا يأْكُلُه ِإ) 36(ولَا طَعام ِإلَّا ِمن ِغسِلٍني ) 35(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حِميم ) 34(الِْمسِكِني 
توغرعلعنعسعلةر، سعلةر هئحقانداق بعر سعرنع ) هئساب بئرعش ظىحىن) (اللةغا(كىندة سعلةر 

بذ « ): خذشاللعقتعن(ظةمالع ظوث قولعغا بئرعلضةن ظادةم - نامة] . 18[يوشذرذص قااللمايسعلةر
مغا مذالقةت بولعدعغانلعقعمغا ظةمالعمنع ظئلعص ظوقذص بئقعثالر، مةن هئساباتع -مئنعث نامة

ظئسعل ] . 21[ظذ كأثىللىك تذرمذشتا بولعدذ] . 20- 19[دةيدذ» مذقةررةر ظعشةنضةن ظعدعم
ظأرة تذرغاندعمذ، ظولتذرغاندعمذ، ياتقاندعمذ قولعنع (ظذنعث مئؤعلعرع ] . 22[جةننةتتة بولعدذ

يةنع (ظأتكةنكع كىنلةردة  «)ظذالرغا] . (23[يئقعن بولعدذ) سوزذصال ظاالاليدعغان دةرعجعدة
خذرام يةثالر، -ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانلعقعثالر ظىحىن، خذشال) دذنيادعكع حاغالردا

ماثا «ظةمالع سول قولعغا بئرعلضةن ظادةم ظئيتعدذكع، -نامة] . 24[دئيعلعدذ» ظعحعثالر
معسةم هئسابعمنعث نئمة بولغانلعقعنع بعل] . 25![ظةمالعم بئرعلمعضةن بولسعحذ- نامة
) ظاخعرةتتة قايتا تعرعلمةس قعلعص(دذنيادا ظألىمعم هاياتعمنع ] 26![ظعدعم

مئنعث ] . 28[مىلكىم ماثا هئح نةرسعضة ظةسقاتمعدع-مئنعث مال] . 27![ظاخعرالشتذرسعحذ
ظذنع «: ظئيتعدذ) اللة دوزاخقا مذظةككةل صةرعشتعلةرضة] . (29[»هوقذقذم قولذمدعن كةتتع

، ظاندعن ] 31[، ظاندعن ظذنع دوزاخقا تاشالثالر] 30[تاقاق سئلعثالرتذتذثالر، ظذنعثغا 
ظذنعث بذنداق ] . (32[» ضةز كئلعدعغان زةنجعر بعلةن باغالثالر70ظذنع ظذزذنلذقع 

] . 33[ظذ هةقعقةتةن ظذلذغ اللةغا ظعمان ظئيتمعغان ظعدع) ظازابلعنعشع شذنعث ظىحىندذركع
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ظذنعثدعن (بىضىن ظذنعثغا بذ يةردة ] . 34[مايتتعمعسكعنضة تاماق بئرعشنع تةرغعص قعل
] . 36[ظذنعثغا يعرعثدعن باشقا تاماق يوقتذر] . 35[دوست يوقتذر) تعدعغانئظازابنع كأتىرىؤ

  سأرة مةظارعج»] .37[يةيدذ) يةنع كاصعرالرال(ظذنع صةقةت ظازغان ظادةملةرال 
  كةؤسةر ●

عدا قاتتعق ظعسسعق ؤة ظذسسذزلذققا دذحار قعيامةت مةيدانعدا كعشعلةر هعساص بئرعش جةريان
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتع اهللا ظذنعثغا ظاتا قعلغان كةؤسةر سىيعدعن ظعحعص .بولعدذ

كةؤسةر هةققعدة . ظذسسذزلذقعنع قاندذرعدذ،كاصعرالر ؤة ضذناهع كةبعرة قعلغانالر بذ يةردعن قوغلعنعدذ
ت قعلعنغان؛ ظعمام مذسلعمنعث ظةنةس ظعبنع مالعكتعن رعؤايةت ظذتتذز نةححة ساهابعدعن هةدعس رعؤاية

رسول اهللا مةسحعتتة بعزنعث «:قعلغان هةدعسع شذ قاتاردعكع هةدعسلةرنعث بعرعدذر، ظةنةس مذنداق دةيدذ
ظارعمعزدا ظعدع، تذيذقسعز مذضدعضةندةك بئشع ساثضعالص كةتتع، ظاندعن كىلىمسعرةص بئشعنع كىتةردع، 

» هازعر ماثا بذ سأرة ؤةهع قعلعندع«:سعنع نئمة خذشالالندذردع؟دةص سورعدذق،ظذ !  اهللا ظع رسول-:بعز 
دعدع، »كةؤسةرنعث نئمة ظعكةنلعضعنع بعلةمسعلةر؟ «:دةص، سأرة كةؤسةرنع ظذقذص بةردع، ظاندعن 

كةؤسةر «:اهللا ؤة ظذنعث ظةلحعسع ظةث ياخشع بعلضىحعدذر دعدذق،ظذ ،بعزضة حىشةندىرىص -:بعز 
ؤةدة قعلدع، ظذنعث نذرغذن )ظاتا قعلغانلعقعنع (ننةتتعكع بعر ظىستةث، رةببعم ظذنع ماثا جة

ظذنعث قاحعلعرع . ظاالهعدعلعكلعرع بار،ظىممىتىم قعيامةت كىنع سىيعنع  ظعحعدعغان كةؤسةر كىلع ظةنة شذ
  .مذسلعم ،ظةبذ داؤذد،نةسةظع رعؤايةت قعلغان». ظاسماندعكع يىلتذزالر سانعدةك كأص

  معيزان تارازعسع●
بذ كىندة اهللا تاظاال ظأز ظعالهع ظادالعتعنع نامايةن قعلعش ظىحىن، معيزان تارازعسعنع 
تعكلةيدذ،هةركعمنعث قعلغان ياخشعلعقع ؤة يامانلعقع معزان تارازعسعدا ظألحعنعص ،ظأز كأزعضة ظةينةن 

نعث سئلعشتذرمعسعنع معيزان كعشع ظأزعنعث قعلغان ياخشع ظةمعلع بعلةن يامان ظةمعلع.كأرسعتعلعدذ
  .تارازعسعدا كأرضعنعدة ،اهللا تاظاالنعث يىكسةك ظادعل هىكمعضة هعحقانداق غذمع قالمايدذ

 ونضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وِإنْ كَانَ «:اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ
) ظةمةللةر تارتعلعدعغان( قعيامةت كىنع بعز »«) 47(لَ حبٍة ِمن خردٍل أَتينا ِبها وكَفَى ِبنا حاِسِبني ِمثْقَا

يةنع ياخشع ظادةمنعث (ظادالةت تارازعسعنع ظورنعتعمعز، هئح ظادةمضة قعلحة ظذؤال قعلعنمايدذ 
ظةضةر ظذنعث ) ظاشذرذؤئتعلمةيدذؤئتعلمةيدذ، يامان ظادةمنعث يامانلعقع ئياخشعلعقع كئمةيت

هئساب ) بةندعلةرنعث ظةمةللعرعدعن(قعحا حاغلعق ظةمةلع بولسعمذ، ظذنع هازعر قعلعمعز، 
  .سأرة ظةنبعيا»].47[ظئلعشقا بعز يئتةرلعكمعز 

  سعرات كأؤرعكع ●
علع سعرات كأؤرعكع دةؤزةخ ظىستعضة قذرذلغان بولذص، ظذنعثدعن ظىتكةندعال ظاندعن جةننةتكة كعرض

 »« )71( وِإنْ ِمنكُم ِإلَّا واِردها كَانَ علَى ربك حتما مقِْضيا «:اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ.بولعدذ
سعلةرنعث ظعحعثالردعن دوزاخقا بارمايدعغان بعرةر كعشعمذ قالمايدذ،بذ صةرؤةردعضارعثنعث 

  سأرة مةريةم»].71[ظأزضةرمةس هأكعمعدذر 
  :عرات كأؤرعكع هةققعدعكع هةدعسلةر خئلع كأص بولذص ظاساسةن تىؤةندكعدةك يةكىنلةشكة بولعدذس

سعرات كأؤرعكع مةهشةرضاه بعلةن جةننةت ظارلعقعغا ،دةؤزةخنعث ظىستعضة قورذلعدعغان كأؤرىك 
بولذص ،صةقةت ظذنعثدعن ظىتكةندعال ظاندعن نعجاتلعققا ظئرعشكعلع ؤة جةننةتكة كعرضعلع 

كعشعلةرنعث ظذنعثدعن ظىتىش هالعتع ظوخشاش بولمايدذ،بةزعلةر حئقعن حاققاندةك تعزلعكتة .دذبولع
ظىتىص كئتعدذ،بةزعلةر حاصقذر ظاتنعث تعزلعكعدة ،بةزعلةر يىضةرضةن هالةتتة،بةزعلةر ظادةمنعث نورمال 

ة غايةت زور سعرات كأؤرعكعنعث ظاستع تةرصعد.مئثعشع تعزلعكعدة ،هةتتا بةزعلةر ظأمعلةص ظىتعدذ
ظعلمةكلةر بولذص سعرات كأؤرعكعدعن ظأتىؤاتقان كعشعلةرنعث بةزعلعرع،تعيعلعص جةهةننةمضة حىشىص 
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كةتسة ،بةزعلعرع شذ ظعلمةكلةرضة ظئلعنعص قعلعص اهللا خالعغان ؤاقعتقعحة تذرغاندعن كعيعن،يامعشعص سعرات 
قعسقعسع،هةركعم سعرات . ماثعدذكأؤرعكعنعث ظىستعضة حعقعص ،جةننةت تةرةصكة ظأمعلعضةن هالدا 

بعزضة سعرات !ظع اهللا .كأؤرعكعدعن ظأزعنعث نعيعتع ؤة ظةمعلعضة يارشا ظوخشعمعغان شةكعلدة ظىتعدذ
بعزنع سعرات كأؤرعكعدعن تعيعلعص حىشىص كعتعدعغانالر قاتارعدعن !كأؤرعكعدعن ظأتىشتة ظاسانلعق بةرضعن

  !!!ظامعن!قعلمعغعن
  جةننةت ؤة دةؤزةخ●

نئمةتلعرع ؤة دةؤزةختعكع -ن كةرعمدة ؤة رسول اهللا نعث مذبارةك هةدعسلعرعدة جةننةت نازذقذرظا
ظوقذبةتلةر بايان قعلعنغان ظورذنالر ظعنتايعن كأص بولذص ،قذرظان كةرعمنع داؤاملعق تعالؤةت قعلعص -ظازاص

ئعرعنداشلعتعمعزغا بذ تذرعدعغان، ظذنعث تةرجعمة مةنعلعرعنع ظذقذص ياكع ظاثالص تذرعدعغان مذسذلمان ق
مةزمونالر خئلعال تذنذشلذق، شذثا ، بذ مةزموننع بعز ظايةت ؤة هةدعستعكع بايانالر ظاساسعدا مذنداق 

  :يةكىنلةيمعز
اهللا تاظاال ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل قعلغان مذظمعن بةندعلعرعضة تةييارلعغان -جةننةت

ن نةرسعلةرنعث هةممعسعضة ظئرشااليدعغان، بةلكع مةثضألىك تذرالغذ بولذص ظعنسان كأثلع تارتقا
ساظادةت ظعشقا -نئمةتلةرضة تولغان هةقعقع بةخت-،ظعنسان ظةقلعضة كعحعص باقمعغان هةرخعل نازذ

  .ظاشذرذلغان هاياتلعق ماكانعدذر
نئمةتلعرع هةققعدعكع ظايةتلةر ظعنتايعن كأص ، تأؤةندعكعلعرع شذالردعن بعر -جةننةتنعث نازذ

  :ذر قعسعمعد
» ملَِنعو ريِة خالَْآِخر ارلَدةٌ ونسا حينِذِه الدوا ِفي هنسأَح ا ِللَِّذينريقَالُوا خ كُمبلَ رزاذَا أَنا مقَوات ِقيلَ ِللَِّذينو

 ِقنيتالْم ار30(د (ا الْأَنِتهحت ِري ِمنجا تهلُونخدٍن يدع اتنج ِزي اللَّهجي اُءونَ كَذَِلكشا يا مِفيه ملَه اره
 ِقنيت31(الْم ( َلُونمعت متا كُنةَ ِبمنلُوا الْجخاد كُملَيع لَامقُولُونَ سي ِبنيلَاِئكَةُ طَيالْم مفَّاهوتت الَِّذين)32»  « 

دئيعلسة، » نئمعلةرنع نازعل قعلدع؟) بعرعضةصةيغةم(صةرؤةردعضارعثالر «: تةقؤادارالرغا
غذحعالر بذ دذنيادا لياخشع ظعش قع. دئيعشعدذ» ياخشع سأزلةرنع نازعل قعلدع«:ظذالر

تةقؤادارالرنعث يذرتع . ياخشعدذر) ظذالر ظىحىن تئخعمذ(مذكاصاتلعنعدذ، ظاخعرةت يذرتع 
ذرعدعغان ظةدنع ظذالر ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص ت. ﴾30﴿!هة-نئمعدئضةن ضىزةل

جةننةتلعرعضة كعرعدذ، ظذ يةردة ظذالرنعث كأثلع خالعغان نةرسعلةر تئصعلعدذ، اللة 
صاك بولغان ) مذشرعكلعك ؤة ضذناهالردعن(ظذالر . ﴾31﴿تةقؤادارالرنع ظةنة شذنداق مذكاصاتاليدذ

قعلغان ! لةرضةساالم سع«: شاراظعتتا صةرعشتعلةر ظذالرنع قةبزع روه قعلعدذ، صةرعشتعلةر ظذالرغا
  .سأرة نةهل »﴾32﴿دةيدذ»  خاسعيعتعدعن جةننةتكة كعرعثالرثظةمةلعثالرنع

ظذالرنعث قعلغان  » «)17(فَلَا تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُونَ  «
نغان ؤة ظذالرنع خذشال قعلعدعغان زذرعدا ساقالذظةمةللعرعضة مذكاصات يىزعسعدعن اللةنعث ه

  سأرة سةجدة »  ﴾17﴿كاتتا نئمةتنع هئحكعم بعلمةيدذ
) 53(يلْبسونَ ِمن سندٍس وِإستبرٍق متقَاِبِلني ) 52(ِفي جناٍت وعيوٍن ) 51(ِإنَّ الْمتِقني ِفي مقَاٍم أَِمٍني «

لَا يذُوقُونَ ِفيها الْموت ِإلَّا الْموتةَ ) 55(يدعونَ ِفيها ِبكُلِّ فَاِكهٍة َآِمِنني ) 54(كَذَِلك وزوجناهم ِبحوٍر ِعٍني 
تةقؤادارالر  »«) 57(فَضلًا ِمن ربك ذَِلك هو الْفَوز الْعِظيم ) 56(الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجِحيِم 

ظذالر ] . 52[باغالردا، بذالقالرنعث ظارعسعدا بولعدذ] . 51[هةقعقةتةن بعخةتةر جايدا بولعدذ
ظذالرنع تىرلىك ] . (53[بعرعضة قاراص ظولتذرذشعدذ -قئلعن، يذصقا يعصةك كعيعملةرنع كعيعص بعر

رلةرنع ظذالرغا جىص ىمذشذنداق ظعكرام قعلدذق، شةهال كأزلىك ه) رمةتلةر بعلةنىه
ظةمعن بولغان هالدا ) ظئغعرلعشعش ؤة كئسةللعكلةردعنمةيدة (ظذالر جةننةتتة ] . 54[قعلعمعز
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ظذالر ظعلضعرعكع ] . 55[تةلةص قعلعدذ) كةلتىرىشنع(هةممة مئؤعلةرنع ) خعزمةتحعلةردعن(
هئحقانداق ظألىمنع تئتعمايدذ، اللة ظذالرنع ) جةننةتتة(ظألىمدعن باشقا ) يةنع دذنيادعكع(

ردعضارعثنعث مةرهةمعتعدعندذر، بذ زور صةرؤة) بذ] . (56[دوزاخ ظازابعدعن ساقاليدذ
  سأرة دذخان»] 57[مذؤةصصةقعيةتتذر

أُولَِئك لَهم جنات عدٍن ) 30( ِإنَّ الَِّذين َآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِإنا لَا نِضيع أَجر من أَحسن عملًا «
يها ِمن أَساِور ِمن ذَهٍب ويلْبسونَ ِثيابا خضرا ِمن سندٍس وِإستبرٍق متِكِئني تجِري ِمن تحِتِهم الْأَنهار يحلَّونَ ِف

 ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع »«)31(ِفيها علَى الْأَراِئِك ِنعم الثَّواب وحسنت مرتفَقًا 
 قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنعث ساؤابعنع هةقعقةتةن قعلغانالرغا كئلعدعغان بولساق، بعز ظذالرنعث

ظةنة شذالر ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان، ظذالر داظعم ]. 30[يوققا حعقعرعؤةتمةيمعز  
كلةرنع سالعدذ، ىعدذ، جةننةتتة ظذالر ظالتذن بعلةيزلتذرعدعغان جةننةتلةردعن بةهرعمةن بو

ظالتذن ؤة ظئسعل رةختلةر . (ل كعيعملةرنع  كعيعدذصةكتعن ظعشلةنضةن يئشععنئصعز ؤة قئلعن ي
جةننةت ! بذ نئمعدئضةن ياخشع مذكاصات. تةختلةرضة يألعنعص ظولتذرعدذ) بعلةن قاصالنغان

  سأرة كةهف»] 31   [!نئمعدئضةن ضىزةل جاي
ن سالعه بةندعلعرعم ظىحىن ،هئح بعركأز كأرمعضة«: هةدعس قذدذسعدا كعلعشعحة اهللا تاظاال ظئيتعدذ 

  »،هئح بعر قذالق ظاثلعمعغان ؤة ظعنسان دعلعغا كعحعص باقمعغان نةرسعلةرنع تةييارلعدعم 
  

اهللا تاظاالنع ظعنكار قعلغان ،اهللا نعث صةرعشتعلعرع،كعتاصلعرع،صةيغةمبةرلعرع،ظاخعرةت كىنع ؤة -دةؤزةخ
صعرالرنعث مةثضألىك تةقدعر قاتارلعقالردعن بعرةرسعنع ظعنكار قعلغان، ظومومةن قعلعص ظئيتقاندا كا

  .جايعدذر
ظازاص جةريانعدا دةؤزعخعالرنعث (غعسلعين)غسلین(ظذالر دةؤزةختة ظوتتا كأيدىرىلىش ،ظذسساص كةتسة 

ظعحىرلىش،قذرسعقع ظعحعص ) يئرعثالر -كةينعن حعققان ظاجرالمعالر ؤة بةدعنعدعن حعققان قان-ظالدع
تويماي، ظةكسعنحة تئخعمذ ظازاصلعنعدغان بعرخعل تعكةنضة ظذخشايدعغان ،يعسة قذرساق (كةتسة زةققذم 

قاتارلعق ظازاص ؤة خورلذنذش ظعحعدة .......نع يئضىزىش ؤةيذقذرع هارارةتلعك قايناقسذ ظعحىرىش)ظىسىملىك
ظةبةد ظازاص حعكعدذ، -ظذ يةردة ظىلىم مةؤجوت بولمعغاحقا شذ تةرعقعدة ظةبةدع. مةثضأ قالدذرعدذ

  .رخعل خورلذغذحع روهع ظازاصالر يئتعص تذرعدذظذالرغا بذنعثدعن باشقا هة
» فُورت ِهيِهيقًا وا شوا لَهِمعا سحاغدا، قايناص  ظذالر دوزاخقا تاشالنغان » «)7(ِإذَا أُلْقُوا ِفيه

  .سأرة مذلك » ]7[ ظاؤازعنع ظاثاليدذدةهشةتلعكتذرغان دوزاخنعث 
 »فوا ساِتنوا ِبَآيكَفَر ِإنَّ الَِّذين ذَابذُوقُوا الْعا ِليهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج تِضجا نا كُلَّمارن ِليِهمصن 

شىبهعسعزكع،بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالرنع .» «)56(ِإنَّ اللَّه كَانَ عِزيزا حِكيما 
حاغدا ظازابنع تئتعتعش ظىحىن دوزاخقا كعرضىزعمعز،ظذالرنعث تئرعلعرع صعشعص تىضعضةن 

اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر،هئكمةت بعلةن ظعش .ظورنعغا باشقا تئرة يةثضىشلةيمعز
  .سأرة نعسا»﴾56﴿قعلغذحعدذر

أَنفُسهم ومن خفَّت مواِزينه فَأُولَِئك الَِّذين خِسروا )  102( فَمن ثَقُلَت مواِزينه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ «
أَلَم تكُن َآياِتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم ) 104(تلْفَح وجوههم النار وهم ِفيها كَاِلحونَ ) 103(ِفي جهنم خاِلدونَ 

ربنا أَخِرجنا ِمنها فَِإنْ عدنا فَِإنا ) 106 (قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا ِشقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّني) 105(ِبها تكَذِّبونَ 
يةنع ( تارازعسع ظئغعر كةلضةنلةر » «)108(قَالَ اخسئُوا ِفيها ولَا تكَلِّموِن ) 107(ظَاِلمونَ 

تارازعسع ]. 102[بةختكة ظئرعشكىحعلةردذر) ياخشعلعقلعرع يامانلعقلعرعنع بئسعص كةتكةنلةر
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زعيان )  يةنع يامانلعقلعرع ياخشعلعقلعرعنع بئسعص كةتكةنلةر(ةر يئنعك كةلضةنل
ظذالرنعث يىزلعرعنع ظوت ]. 103[تارتقذحعالردذر، جةهةننةمدة مةثضى قالغذحعالردذر

]. 104[بولذص قالعدذ) بةتحعراي(رعدذ، كالصذكلعرع قورذلذص، حعشلعرع ظئحعلعص ىكأيد
شذنحة روشةن (رعم ظوقذص بئرعلضةن، سعلةر ظذنع مئنعث ظايةتلع) دذنيادا(سعلةرضة «) ظذالرغا(

! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر ظئيتعدذ]. 105[دئيعلعدذ» ظعنكار قعلغان ظةمةسمعدعثالر) تذرذقلذق
]. 106[ قةؤم بولذص قالغان ظعدذقه كئلعص ضذمرابستعمعزدعن غالعىبةختلعكعمعز ظتبة

، ظةضةر بعز )دذنياغا قايتذرغعنظاندعن (تعن حعقارغعن خبعزنع دوزا! صةرؤةردعضارعمعز
اللة ]. 107[»يةنة ضذناه قعلساق، بعز هةقعقةتةن زالعم بولذص قالعمعز) شذنعثدعن كئيعن(

ص كئتعشع ىلىرىنعث كأتبثالردعن ظازاىستىظ(لعثالر، ئجةهةننةمدة خار هالدا ق«: ظئيتعدذ
  .سأرة مذظمعنذن»]108[»ظاحماثالر ظئغعز ماثا ) هةققعدة

»جقُّوِم  ِإنَّ شةَ الز43(ر ( الْأَِثيِم امطَع)44 ( طُوِنِلي ِفي الْبغِل يهكَالْم)45 ( ِميِملِْي الْحكَغ)46 ( ذُوهخ
كَِرمي ذُق ِإنك أَنت الْعِزيز الْ) 48(ثُم صبوا فَوق رأِْسِه ِمن عذَاِب الْحِميِم ) 47(فَاعِتلُوه ِإلَى سواِء الْجِحيِم 

زةققذم دةرعخع هةقعقةتةن ضذناهكارالرنعث  »«)50(ِإنَّ هذَا ما كُنتم ِبِه تمترونَ ) 49(
دذر، ظذ قورساقالردا قايناقسذدةك )قعزعق(ظذ ظئرعتعلضةن معستةك ] . 44- 43[تامعقعدذر
 ظذنع تذتذص سأرةص دوزاخنعث«) دوزاخقا مذظةككةل صةرعشتعلةرضة] . (46-45[قاينايدذ

» ظوتتذرعسعغا ظئلعص بئرعثالر، ظاندعن ظذنعث بئشعغا قايناقسذ قذيذص ظازابالثالر
تئتعغعن، ) بذ ظازابنع(«) ظذنعثغا خارالش ؤة مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن] . (48- 47[دئيعلعدذ

هايات (هةقعقةتةن ) ظازاب(بذ ] . 49[سةن هةقعقةتةن ظعززةتلعك ظذلذغ زات ظعدعث
  سأرة دذخان»] 50[دئيعلعدذ» ةكلةنضةن نةرسعدذرسعلةر ش) ؤاقتعثالردا

ِإنها شجرةٌ تخرج ِفي أَصِل ) 63(ِإنا جعلْناها ِفتنةً ِللظَّاِلِمني ) 62( أَذَِلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّوِم «
ثُم ِإنَّ لَهم ) 66(هم لََآِكلُونَ ِمنها فَماِلئُونَ ِمنها الْبطُونَ فَِإن) 65(طَلْعها كَأَنه رُءوس الشياِطِني ) 64(الْجِحيِم 

) يةنع جةننةتنعث نئمةتلعرع(بذ   »«)68(ثُم ِإنَّ مرِجعهم لَِإلَى الْجِحيِم ) 67(علَيها لَشوبا ِمن حِميٍم 
ظىحىن ) يةنع ضذمراهالر(عز زالعمالر زةققذمنع ب] 62[ياخشع زعياصةتمذ؟ ياكع زةققذم دةرعخعمذ؟

شىبهعسعزكع، ظذ جةهةننةمنعث قةظرعدة ظأسعدعغان ] . 63[ظازاب قعلدذق) ظاخعرةتتة(
ظذالر شىبهعسعز ] . 65[ظذنعث مئؤعسع ضويا شةيتانالرنعث باشلعرعغا ظوخشايدذ] . 64[دةرةختذر

ظاندعن ظذالر ظذنعث  . ]66[شذ مئؤعلةردعن يةيدذ، ظذنعث بعلةن قورساقلعرعنع تويغذزعدذ
ظاندعن ظذالرنعث ] . 67[ قايناقسذنعث ظارعالشتذرمعسعنع ظعحعدذ)يعرعث بعلةن(ظىستعضة 

  سأرة ساففات»]68[قايتعدعغان جايع حوقذم دوزاخ بولعدذ
»  لُّوهفَغ ذُوه30(خ ( لُّوهص ِحيمالْج ثُم)31 (اونَ ِذرعبا سهعِفي ِسلِْسلٍَة ذَر ثُم لُكُوها فَاسع)32 ( هِإن

ولَا ) 35(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حِميم ) 34(ولَا يحض علَى طَعاِم الِْمسِكِني ) 33(كَانَ لَا يؤِمن ِباللَِّه الْعِظيِم 
)  دوزاخقا مذظةككةل صةرعشتعلةرضةاللة( »«) 37(لَا يأْكُلُه ِإلَّا الْخاِطئُونَ ) 36(طَعام ِإلَّا ِمن ِغسِلٍني 

، ظاندعن ظذنع دوزاخقا ] 30[ظذنع تذتذثالر، ظذنعثغا تاقاق سئلعثالر«: ظئيتعدذ
] . 32[» ضةز كئلعدعغان زةنجعر بعلةن باغالثالر70، ظاندعن ظذنع ظذزذنلذقع ] 31[تاشالثالر

لةغا ظعمان ظئيتمعغان ظذ هةقعقةتةن ظذلذغ ال) ظذنعث بذنداق ظازابلعنعشع شذنعث ظىحىندذركع(
بىضىن ظذنعثغا بذ يةردة ] . 34[معسكعنضة تاماق بئرعشنع تةرغعص قعلمايتتع] . 33[ظعدع

ظذنعثغا يعرعثدعن باشقا تاماق ] . 35[دوست يوقتذر) تعدعغانئظذنعثدعن ظازابنع كأتىرىؤ(
  رة هاققةسأ»] 37[يةيدذ) يةنع كاصعرالرال(ظذنع صةقةت ظازغان ظادةملةرال ] . 36[يوقتذر

  !هة–ظعمانسعزلعقنعث ظاقعؤعتع نئمة دعضةن يامان، نئمة دعضةن دةهشةتلعك 



 ظعسالم ظةقعدعسعدعن ساؤات
 

 - 42 - 

   
  ظالتعنحع باب

  ظالالهنعث تةقدعرعضة ظعمان كةلتىرىش
  

ياخشعلعق ؤة يامانلعق هةممعسع ظالالهنعث تةقدعرعدعن ظعكةنلعكعضة ظعمان كةلتىرىش، ظعماندعكع 
  .يةنة بعر روكنعدذر

م ظةقعدعسعدعكع بعر قةدةر مذرةككةص ؤة نازذك مةسعلة، بذنعثدا تةصةككذرنع تةقدعر مةسعلعسع ظعسال
حىشةص قويماسلعق الزعم، هةمدة ظةقلعي تةصةككذرنعث رولعنع حئكعدعن ظاشذرؤئتعص خالتا كوحعغا كعرعص 

  .قئلعشتعن ساقلعنعش الزعم
هةقعيقعتع ظوتتذرعسعدعكع ظعسالم ظةقعدعسع ،ظعنساننعث بعلعش ظعقتعدارع بعلةن صىتكىل مةؤجذداتنعث 

ظعنسان مةؤجذدات ظعحدعكع بعر قعسعم شةيظعلةرنعث هةقعقعي : مذناسعؤةت مةسعلعسعضة مذنداق قارايدذ
ماهعيعتعنع بعلعش ظعقتعدارعغا ظعضة، ظةمما بارلعق مةؤجذداتنعث مةلذماتلعرع ظالدعدا ظعنساننعث 

  .ةيدعغان ظعشالر ناهايعتع كأصبعلعدعغانلعرع ظاز بعر قعسعم بولذص، تئخع ظعنسان بعلم
خعزعر ظةلةيهعسساالم بعلةن موسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع هةممعضة مةلذم،مذسا ظةلةيهعسساالم 
،ظىممعتع ظعحعدة ظأز زامانعسعدعكع تةثداشسعز بعلعم ظئضعسع دةص تذنذلغان ظعدع، ظةمما ظذ خعزعر 

خعزعر . االمنعث بعلعمع ظالدعدا ضاثضعراص قالدع ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذحراشقاندا، خعزعر ظةلةيهعسس
كأز ظالدعمعزدعكع ظوكيان اهللا نعث « : ظةلةيهعسساالم موسا ظةلةيهعسسساالمغا ظاخعرعدا مذنداق دةيدذ

  » .ظعلمع بولسا، مئنعث بعلعدعغعنعم قذشقاح سذ ظعحكةندة تذمشذقعغا يذقذص قالغان يذقذندعدعن ظعبارةت
  : رعمدة مذنداق دةيدذ اهللا تاظاال قذرظان كة

سأرة » ]85[رعلضةنئسعلةرضة صةقةت ظازغعنا ظعلعم ب » «)85(وما أُوِتيتم ِمن الِْعلِْم ِإلَّا قَِليلًا «
  .ظعسرا

شذثا ظعنسان تةقدعر مةسعلسعنع مذالهعزة قعلغان حاغدا ظعنساننعث مةلذمات داظعرعسع بعلةن اهللا نعث 
  .ظاددة صةرعقنع ظةستعن حعقارماسلعقع الزعم بعلعش سىصعتع ظارعسعدعكع صةؤقذل

اهللا صىتىن مةخلذقاتنع ياراتقذحع هةمدة صىتىن شةيظعلةر هةققعدعكع مةلذماتنع، ظذنعث هةقعقعتعنع ؤة 
اهللا بذ شةيظعلةرنعث تةصسعالتعدعن ظعنساننعث بذ دذنيا . ماهعيعتعنع تةصسعلعي رةؤعشتة بعلضىحعدذر

عق بولغانلعرعنع ؤة ظاخعرةتتة اهللا نعث رةهمعتعضة ظئرعشعشكة الزعملعق تعرعكحعلعكعدة ظذنعثغا الزعمل
ظعنسان ظةقلعنعمذ ظذنع بعلةلةيدعغان ظعقتعدارغا . بولغانلعرعنع تىرلىك مةنبةلةردعن ظعنسانغا خةؤةر بةردع

  . ظعضة قعلدع
ذمات بةرمعدع، ظعنساننعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتعكع ظئهتعياجعدعن تاشقعرع ظعشالر هةققعدة بولسا مةل

  .ظعنسان ظةقلعمذ ظذنع ظعدراك قعلعشتعن ظاجعزدذر
تةقدعر مةسعلعسعمذ ظعنسان ظأز تةصةككذرعغا تايعنعصال بعلعص كئتةلعشع مذمكعن بولمايدعغان مةسعلعلةر 

شذثا مذسذلمان ظادةم ظأزعنعث تةقدعرعضة ظعمان كةلتىرىشكة بذيرذلغانلعقعنع ظةمما ظذنعث . قاتارعدعندذر
هئكمعتعنع شةرهعيلةص بئرعشكةؤة بذنع تةتقعق قعلعشقا بذيرذلمعغانلعقعنع، ظذنداق قعلعشنعث ظعنساننعث سعر 

قولعدعن كةلمةيدعغانلعقعنع ظةستة ساقلعغان هالدا ،تةقدعر مةسعلعلعرعدة ظعسالم ظةقعدعسع 
 نعث هةدعسلعرعدة نذقتعنةزعرعدعن صعكعر يىرضىزىشع، شذنداقال بذ هةقتة اهللا نعث كعتابع ؤة رسول اهللا

  .كأرسعتعلضةن حةكدة ظأزعنع تذتذؤئلعشع الزعم
ؤة ظذنعث »قذرظان كةرعم «تةقدعرنع بئكعتكىحع اهللا دذر، شذثا بذ هةقتعكع مةلذماتنع اهللا نعث كعتابع 

قذرظان كةرعم ؤة هةدعس شةرعفتعكع . ظةلحعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسلعرعدعنال  تاصااليمعز
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  .الر ظاساسعدا تةقدعر هةققعدعكع مةسعلعلةرنع تأؤةندعكعدةك يةكىنلةشكة بولعدذمةزمون
  تةقدعرنعث ظاساسعي مةزمذنع). 1

اهللا صىتكىل كاظعناتتنعث ياراتقذحعسع، هةممعنع تةسةررذص قعلغذحع، يىكسةك قذدرةت ظعضعسع، 
لةن، مةخلذقاتنعث تةقدعرعنع هةممعنع تولذق بعلضىحع، ظذ، مةؤجذداتنعث صةرؤةردعضارع بولذش سىصعتع بع

ظالدعنظاال صىتىؤةتكةن، بذ مةؤجذداتنعث صىتكىل جةريانع هةققعدعكع يىكسةك مذكةممةل بولغان بعر 
ظالدعن بئكعتعش بولذص، كاظعناتتعكع بارلعققا كئلعؤاتقان ياكع يوقعلعؤاتقان نةرسعلةر بولسذن، هةرعكةت 

ق بولسذن هةممعسع اهللا نعث تةقدعرعدة مذصةسسةل يئزعلغان ياكع جعمجعتلعق بولسذن، ياخشعلعق ؤة يامانلع
  .بولذص اهللا نعث تةقدعرعدعن تاشقعرع هئحقانداق ظعش ؤذجذدقا حعقمايدذ

للَّه يعلَم ما تحِملُ كُلُّ أُنثَى وما تِغيض الْأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيٍء ا«:اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ
 –يةنع ظوغذلمذ، قعزمذ، بعرمذ ( هةربعر ظايالنعث قذرسعقعدعكعنع اهللا بعلعدذ »«) 8(ِعنده ِبِمقْداٍر 

 – بةختسعزمذ، ظأمرع ظذزذنمذ – سةرتمذ، بةختلعكمذ – كعحعكمذ، حعرايلعقمذ –كأصمذ، حوثمذ 
يةنع (تكةنلعكعنع بالعياتقذالرنعث كعحعكلةص ياكع يوغعناص كة) قعسقعمذ، هةممعسعنع اهللا بعلعدذ

اهللا . بعلعدذ) بالعنعث مذددعتع توشماي تذغذلغانلعقعنع ياكع مذددعتع ظئشعص تذغذلغانلعقعنع 
   ظايةت-8        سىرة رةظدع ».نعث دةرضاهعدا هةممة نةرسة ظألحةملعكتذر

»ٍر مِإلَّا ِبقَد لُهزنا نمو هاِئنزا خندٍء ِإلَّا ِعنيش ِإنْ ِمنلُوٍم وقانداق نةرسة بولمعسذن ظذنعث «» )21(ع
بعز ظذنع صةقةت مةلذم معقداردعال . بعزنعث دةرضاهعمعزدعدذر) نعث ظاحقذحع ( خةزعنعسع 
   ظايةت-21 سىرة هعجر »حىشىرعمعز 

ىرة  س»بعز هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع ظألحةملعق ياراتتذق »« )49(ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدٍر «
   ظايةت– 49قةمةر 
  تةقدعر بعلةن ظعنسان ظعختعيارعنعث مذناسعؤعتع). 2

تةقدعر مةسعلعسعدعكع كعشعلةر قعزعقعدعغان ظةمما كأصىنحة ظئزعص كئتعدعغان مةسعلة، اهللا نعث 
ظالدعن بةلضعلعؤئتعلضةن تةقدعرع بعلةن ظعنساننعث ياخشعلعق ؤة يامانلعقنع تالالش ظعختعيارع 

  . مذناسعؤعتع مةسعلعسعدذرظوتتذرعسعدعكع
اهللا قا هةقعقعي ظعمان كةلتىرضةن مذسذلمان، ظعنساندا ظعختعيار بولعدعغانلعقعنع مذظةييةنلةشتىرىشع 
هةمدة اهللا نعث ظعنسانغا ظذؤال قعلمعغان هالدا تةقدعرعنع ظالدعن بةلضعلةشكة قادعر ظعكةنلعكعضة شةكسعز 

  .ىن مذشذال كذصايةظعنساصلعق كعشع ظىح. ظعشةنح قعلعشع الزعم
نذرغذن كعشعلةر تةقدعر بعلةن ظادةمدعكع ظعختعيارعدعكع مذناسسعؤعتعنع توغرا تونذؤااللماي 

  .خذراصاتلعققا حأكىص قالعدذ ، ياكع ظعمانعدعن ظايرعلعدذ
بعز تةقدعر هةققعدة مذالهعزة قعلغعنعمعزدا قذرظان ؤة هةدعسنع مةنبة قعلغان ، ظعسالم ظةقعدعسع 

رع هالقعص كةتمعضةن ظاساستا كةث داظعرعدة مذالهعزة قعلعشعمعز،هةمدة قذرظان ؤة هةدعستة نذقتعنةزع
كأرسعتعلضةن حةكتة توختعشعمعز الزعمكع ،هةر خعل غةيرع ظةقعدعلةر بعلةن ظارعلعشعص كةتكةن 

ظاساسلعنعص بعر نعمة دعيعشتعن » كوحا صاراثلعرعغا « كعشعلةرنعث ظئغعزلعرعدعال كأحىص يىرضةن 
  . ساقلعنعشعمعز الزعم

بعز يوقعرعدعكع بابالردا اهللا نعث سىصةتلعرعنع ظأضعنعص ظأتتذق، هةمدة اهللا نعث بعلعش سىصعتع بعلةن 
تونذشتذق ؤة اهللا نعث بعلعش سىصعتع، زامان حةكلعمعسعدعن خالع بولذص، اهللا كئيعن بولعدعغان ظعشنع 

  .نلعقعنع حىشةندذق،خذددع بذرذنقعنع بعلضةنضة ظوخشاش ظئنعق بعلعدعغا
بعر ظادةم بعر يامان ظعش قعلسا، ظذ ظعش يىز بئرعص بولغاندعن كئيعن باشقا بعراؤ : بعز ظويالص باقايلع

ظأتىص كةتكةن بذ ظعشنع خاتعرعلةص قويسا، بذ يامان ظعشنعث مةسظولعيعتع كعمنعث زعممعسعدة بولعشع 
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لعققا مةجبورلعغان بوالمدذ؟ ظئنعقكع بذ يةردة كئرةك؟ كئيعن يازغان ظادةم يامان ظعش قعلغذحعنع يامان
  .خاتعرلةص قويذش بعلةن يامان ظعش قعلغذحعنعث ظوتتذرعسعدا مةجبورالش مةؤجذت ظةمةس

يوقعرقع معسال، تةقدعر بعلةن ظعنسان ظعختعيارعنعث مذناسعؤةت فورمعالسع دئمةكحع ظةمةسمعز، صةقةت 
  . معسال كةلتىردذقكعتابخانعنعث ظعلمعي صوزعتسعية تذتذشع ظىحىن

  .اهللا نعث هئكمعتع بعزنعث تولذق بعلعشعمعزدعن ظىستىندذر
اهللا ظعنساننع ياراتتع ،ظذنعثغا ياخشعلعق ؤة يامانلعقنع بعلعدعغان ظةقعلنع بةردع ،هةمدة ياخشعلعق ؤة 

تقان اهللا ظةقعل ظعضعسع شذنع بعلعش كئرةككع ،ظعنساننع يارا. يامانلعقنع تاللعؤئلعش ظعختعيارعنع بةردع
ظعنساننعث كةلضىسعدة قانداق يولنع تاللعؤالدعغانلعقع ؤة نعمعلةر بعلةن شذغذللعنعدعغانلعقعنع بعلعشكة 

  .قادعر
ظةقعل ظعضعسع يةنة شذنع بعلعشكة كئرةككع ،اهللا ظأز بةندعلعرع ظعحعدعن خالعغان كعشعنعث قةلبعضة 

 صاراسةتنع بةرضةن، ضذناه بعلةن –ص ،بعزضة ظةقعل ظأزعمعز ضذناهنع قعلعص قويذ. هعدايةتنع سئلعشقا قادعر
ساؤابنع بايان قعلغذحع صةيغةمبةرلةر ظةؤةتكةن اهللا  قا، مئنع نعمعشقا هعدايةت قعلمعدعث؟ دعيعشكة 

  .مئنعث يامان ظعش قعلعشعمنع تةقدعرعمضة صىتىص قويذصسةن دعيعشكة تئخعمذ هةققعمعز يوق. هةققعمعز يوق
  

  حعضرعسع-تىرىشنعث حةكتةقدعرضة ظعمان كةل)3
  :ظعسالم ظةقعدعسعدعكع تةقدعرضة ظعمان كةلتىرىشنع مذنداق بعر نةححة نذقتعغا يعغعنحاقالشقا بولعدذ

 قانداق تةقدعردعن هالقعغان هعح، اهللا نعث تةقدعرع هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالغان بولذص
  . ياخشعلعق ؤة يامانلعقمذ تةقدعرضة صىتىلضةن؛نةرسةمةؤجوت ظةمةس

 اهللا نعث ، بةلكع،اهللا نعث تةقدعرع بةندعلةرضة نعسبةتةن مةجبورع ؤة ناهةق رةؤعشتة ظةمةس   
  . ظاساسعدعكع تةقدعردذرعتع ؤة يىكسةك هعكمعتعظادال

 هةمدة ظعنسان ظعختعيارعنع ،تةقدعرنع مذبالعغة قعلعص ظعنسان ظعختعيارعنع تىصتعن ظعنكار قعلعش
بذ هةقتة صةيغةبةر . هةر ظعككعسع كذصذرلذقدذر ،قعلعشمذبالعغة قعلعص تةقدعرنع ظعنكار 

 بعرع تةقدعرنع ؛معنعث ظىممعتعمدعن ظعككع خعل كعشعلةر ظعسالمنعث ظعحعدة ظةمةس«:ظةلةيهعسساالم
  .دعضةن ظعدع».ظعنسانغا مةجبورع دةص قارعغذحعالر،يةنة بعرع تةقدعرنع ظعنكار قعلغذحعالر

يانالرنع حةكتعن هالقعغان هالدا ظعنحعكعلةشتعن ساقلعنعش تةقدعر هةققعدة قذرظان هةدعستعكع با
تةقدعرنعث سعرعنع يئشعشكة بويرذلغان ، ظةمما ، تةقدعرضة ظعمان كةلتىرىشكة بذيرذلغان،ظعنسان.الزعم

اهللا هةممعنع بعلضىحع،هةممعنع ظالدعن تةقدعر قعلغذحع،اهللا ظادعل هعحبعروؤغا زذلذم  «، شذثا.ظةمةس
 »ؤنع ضذناهقا ؤة ظازاصقا مةجبورلعمايدذ ،اهللا هةممة ظعشعدا هعكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعقعلمايدذ،هعحبعرا

  . دةص ظعمان كةلتىرىشال كذصاية
ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان هةدعستة ظةمرعبنع شذظةيب ظأزدادعسعدع ؤة بوؤعسعدعن مذنداق هةدعس 

 رسول اهللا ،ؤاتاتتعشعتارتعش قعلع-ةققعدة تاالش كعشعلةر تةقدعر ه،بعر كىنع رسول اهللا حعقتع«:بايان قعلعدذ
سعلةر نعمعشقا اهللا نعث كعتابعنع «:ظذ مذنداق دعدع.نعث يىزع غةزةصتعن ظاناردةك قعزعرعص كةتتع 

  ». سعلةردعن ظعلضعركعلةر مذشذنداق قعلعص هاالك بولغان،بةزسعسنع بةزعسعضة حئقعالشتذرسعلةر
علعشكة ظذرذنذش خاتا حىشةنحعضة ،شةرعظةتكة خعالصلعق دعمةك تةقدعرنعث تةصسعلع جةريانعنع ب

اهللا نعث قذدرةت كامالعغا . رسول اهللا ظذنعثدعن تذسقان ، شذثا.قعلعشقا ؤة كذصذرلذققا ظعلعص بارعدذ
ظعشةنضةن كعشع اهللا نعث بةندعضة ظذؤال قعلمعغان هالدا تةقدعر بةلضعلةشكة قادعر ظعكةنلعضعدعن شةك 

ت اهللا نع ؤة اهللا نعث دعنعنع ظعنكار قعلعشقا يذحذق ظعزدةؤاتقان ظازغذنالرال ظعنكار بذنع صةقة. قعلمايدذ
  .قعلعدذ
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  ظعستعمال قعلغذحعالر ظع سذ ر ؤة ظذنعالظعنكار قعلغذحعنع تةقدعر)4
 بذرذنقع ؤة هازعرقع ، قعلعص دعندعن يذحذق ظعزدةشةنهاتةقدعرضة ظعنكار قعلش ياكع ظذنع با

 اهللا قذرظان .ع ظعنكار قعلشقا يول ظعزدةؤاتقان كاصعرالرنعث ؤاستعسع بذلذص كةلدعزامانعمعزدعكع اهللا ن
 سيقُولُ الَِّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا ولَا َآباؤنا «:كةرعمدة بذخعل كاصعرالرغا مذنداق جاؤاص بةرضةن 

ِذين ِمن قَبِلِهم حتى ذَاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ ِعندكُم ِمن ِعلٍْم فَتخِرجوه لَنا ِإنْ ولَا حرمنا ِمن شيٍء كَذَِلك كَذَّب الَّ
 )149(قُلْ فَِللَِّه الْحجةُ الْباِلغةُ فَلَو شاَء لَهداكُم أَجمِعني  )148(تتِبعونَ ِإلَّا الظَّن وِإنْ أَنتم ِإلَّا تخرصونَ 

 ،بوؤعلعرعمعز  شعرعك كةلتىرمةيتتذق دةيدذ-  ظةضةر اهللا خالعغان بولسا بعز ؤة ظاتا،مذشرعكالر«»
 .دععظذالردعن بذرذنقعالرمذ تاكع بعزنعث ظازابعمعزنع تئتعغانغا قةدةر مذشذنداق ظنكار قعلغان ظ

ذمانغعال سأزىثالرنعث راستلعقعغا صاكعتعثالربولسا حعقعرعثالر سعلةر صةقةت ض) ظذالرغا(
سعلةرنعث صاكعتعثالر (ظئيتقعنكع. دعضعنقا يالغاننع حاصاليسعلةر  اهللا،ظاساسلعنعسعلةر

  سأرةظةنظام»‹اهللا نعث ظئنعق صاكعتع بار)بولمعسا
   ظايةتتةظئيتعلغاندةك تةقدعرنع ظأزعنعث يامان ظشعغا باهانةقعلغىحعالر هئح قانداق ظاساسسعز 

  . هعساصتا اهللا قا بوهتان قعلعدذ ظاخعرقع،تةقدعرضة بأهتان قعلعدى
ظويالص باقايلع بعر ضذناهنع قعلماقحع بولغان ظادةم شذ ضذناهنع قعلعش تةقدعرعدة صىتىلضةن 
صىتىلمعضةنلعكعنع بعلةمتع؟ بعلمعضةن نةرسعنع قانداق صاكعت قعلعص كأرسةتكعلع بولعدذ؟شذثا اهللا يذقارقع 

صاكعتع .ظذالرغا مذشذال يعتةرلعك رةددعية.دعدع»ةرسعلةر صةقةت ضذمانغا ظاساسلعنعسعل«ظايةتتة 
  .بولماعغان ظادةمضة تةصسعلع صاكعت بايان قعلعص رةدعية بئرعش هاجةتسعز 

زامانعمعزدعمذ ظأزعنعث قعلغان ضذناهلعرعنع تةقدعرضة دأثضةص ظأزعنع ظاقالشقا ظورذنعدعغان كعشعلةر 
  .بار

اهللا نعث قذدرةت ،ظعلعم ،ظادالةت قاتارلعق كامالةت  ؤةا  ق سةن اهللا ،بعز ظذنعثغا جاؤابةن دةيمعزكع
ا ظعشةنمةي تذرذص ظذنعث تةقدعرعنع دةلعل قعلعشعث ق ظةضةر ظعشةنمعسةث اهللا ؟سىصةتلعرعضة ظعشعنةمسةن

 سةن تةقدعر هةققعدعكع ،ت سىصةتلعرعضة ظعشةنسةثا ؤة ظذنعث كاماالقظةقعلغا سعغمايدذ،ظةضةر اهللا 
بذ ضذناه «دا نئمة يئزعلغانلعقعنع بعلمضةندعكعن،لمةهصوزذسةن لةؤه.تا تذغذرلعؤالحىشةنحةثنع شذ ظاساس

دةص قعلغان »شذثا بذ ضذناهنع قعلساممذ مةن ظاصظاق ،معنعث تةقدعرعمدة ماثا صىتىلىص قويذلغان 
مةرهةمةتلعك اهللا ظأز بةندعلعرنع مةجبورع ضذناه قعلدذرذص ظاندعن !ثضعمةوا دقضذناهعثنع اهللا 

  .ظذ هعحكعمضة قعلحة ظذؤال قعلمايدذ. نع قعلعشتعن صاكتذرقصالشتةك ناهةقحعلعظازا
  .رىش ،سةؤةص قعلشقا زعت ظةمةس ىتةقدعرضة ظعمان كةلت)5

ظعسالم دعنع تةقدعرضة ظعمان كةلتىرىشكة هةمدة ظاخعرةتتة اهللا نعث رةهمعتعضة ظئرشعشعنعث سةؤةبع 
 شذنداقال دذنيا ،عضةن ظعشالردعن يعراق بولذشقابولغان شةرعظةت بذيرذقلعرعنع ظورذنداص حةكل

تعرعكحعلعكع ظىحىن تىرلىك هاالل كةسعصلةر بعلةن شذغذللعنعشقا بذيرذيدذ، هةرخعل ظعشالرغا يولذققاندا 
ظذنعثغا هاالل يول بعلةن سةؤةص قعلعشنع تةشةببوس قعلعدذ،تةقدعردة صىتىلضعنع بعشعمغا كعلعدعغذ دةص 

  .سةؤةص قعلماسلعق خاتا
مةن رسول اهللا ؤة :شةرعكنعث هةدعسعدة مذنداق دعيلعدذظعبنع ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان ظذسامة 

 ،ظذنعث ساهابعلرعنعث ينعغا كةلسةم ساهابعلةر خذددع باشلعرعغا قذش قونغاندةك تةرتعصتة ظولتذرذصتذ
! يا رسول اهللا :اشتع ظةرةصلةر ظذياق بذياقتعن كعلعص سور،تذردذملمةن ساالم قعلغاندعن كعيعن ظو

 اهللا ظةززةؤةجةللة قئرعلعقتعن باشقا ،دورا قعلعثالر«: دورا قعلساق بوالمدذ؟رسول اهللا )كعسةللعرعمعزضة (
 بذ هةدعستعن مةلومكع ، كئسةلضة دورا قعلعش ؤة . دعدع».هةرقانداق كعسةلضة داؤاسعنع ياراتقان

  .قارشع ظةمةس-بعلةن قارمذشذنعثغا ظوخشاش تعرعشحانلعقالر، تةقدعرضة ظعشعنعش 
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بذخارع رعؤايةت .ساهابعلةرمذ تةقدعرضة ظعمان كةلتىرىش بعلةن سةؤةص قعلعشنع تذغرا حىشةنضةن 
ظأمةر رةزعية اهللا ظةنهذ شامغا كعتعؤاتقعنعدا ظذ يةردة ؤابا تارقالغانلعق :قعلغان هةدعستة ظئيتعلعشعحة 

لعهةت سعلعص ؤابادعن ساقلعنعش ظىحىن قايتعشقا مذهاجعرالر ؤة ظةنسارالرغا مةس،خةؤعرع يةتتع،ظذ
اهللا نعث تةقدعرعدعن قاحعمعزمى؟ :بذيرذق قعلدع، ظةبوظذبةيدة ظأمةرضة قايتعشقا  ظأمةر،بعرلعككة كةلدع

،ظةلبةتتة اهللا نعث تةقدعرعدعن !بذ ظذبةيدة  ظة ظعذشىنداق دعسعحذسعنعثدعن باشقا كعشع م: دعدع ظأمةر
  ››دعدع…حعمعزاهللا نعث تةقدعرعضة قا

 تةقدعرضة ظيمان كةلتىرىشع، ،ظةقعدعسعدة بذلعمةن دةيدعكةن    مومعن مذسىلمان كعشع ظسالم
 هةمدة تةقدعر بعلةن تعرعكحعلعك سةؤةصلعرعنع ،ذناهعنع تةقدعر ضة دأثضعمةسلعضعضقعلغان 
  .قارعشع قعلعص قويماسلعغع الزعم-قارعمذ
 قايتا تعرعلعشكة ظيمان كةلتذرذش بولذص، بذ قعيامةت ظألضةندعن كعيعن ث يةتتعنحع رذكنعظعمان  

كىنعضة ظيمان كةلتىرىش بعلةن باغلعندعغان مةسعلة،شذثا بةزع هةدعسلةردة قعيامةت بعلةن قايتا 
بةزع هةدعسلةردة قعيامةت .تعرعلعش بعر مةسعلة سانالغان ،بذ بذيعحة بولغاندا ظيماندا ظالتة صةرز بولعدذ

  .ظايرعم سانالغان بذ بويعحة بولغاندا ظيماندا يةتتة صةرز بولغان بولعدذ- ظايرعمبعلةن تعرعلعش ظككعسع
ظيمان كةلتذرذشتعكع هالقعلعق مىهعم مة   قعيامةت كذنعضة،كعيعن تعرعلعش مةسعلسع   ظألضةندعن

   .دةص بئكعتعلضةن رىكنعسعلة بولغاحقا بةزعدة ظايرعم بعر 
 ظيماندا ، شذثا،سانالغانرىكنع سعلة بولغاحقا بةزعدة بعر  ظةسلع بعر مة،  قعيامةت بعلةن تعرعلعش

قارعشلعغع يوق،صةقةت بعرعدة - دعضةننعث قارعمذرىكنع  دعضةن سوز بعلةن ظيماندا يةتتة رىكنعظالتة 
  . بعرعدة يعغعنحاق ظذسول قوللعنعلغان،تةصسعلع

ظيماندا « ،كةتكةن بولغاحقا دعيارعمعزدعكع مذسذلمانالر ظادةتلعنعص ، كعتابعمعزنعث باش قعسمعدا 
ظألضةندعن كعيعن ‹‹مما بذ يةردة يةتتعنحع صةرزةظ، دعضةن قاراش بويعحة سانعغان ظدذق »يةتتة صةرز

 بذ ، حىنكع،رذكنع ظىحىن ظايرعم باص تةسعس قعلمعدذق ةنضدع›› قايتا تعرعلعشكة ظيمان كةلتىرىش
   باصتا توختالدىق -5هةقتة 
  

   باصيةتتعنحع
 دعغان ظشالرع حعقعر يوققاظعمان

  
 نذقتعلعق ،  ظالدعنقع باصالردا ظسالم ظةقعدعسعنعث مذهعم مةزمونلعرع بعلةن قعسقعحة تذنذشذص حعقتذق

 بذ باصتاظيمانغا زعت بولغان، يةنع ظيمانع بار ظادةمنع ظيمانسعز ،قعلعص ظيمان مةسعلعلعرعنع ظىضةندذق
  .قعلعؤعتعدعغان ظشالر توغرعسعدا توختعلعمعز

ظيمانسعز يةنع كاصعر قانداق قعلعص رعؤعتعدعغان ظعشالرنع بايان قعلعشتعن ظعلضعرع، ماندعن حعقع  ظي
  .ع هةققعدة قعسقا توختعلعشقا توغرا كعلعدذقموسذلمانغا ظايلعندعغانلع

  .كاصعر قانداق قعلعص موسذلمانغا ظايلعندذ )1
دعضةندةك » ذر قازاق ياكع خةنزوظىيغ«موسذلمان دعضةن بذ  نام ،  شذ نةرسة ظئنعق بولذشع كئرةككع 

 نعمعنع كعيسذن ،قان سئستعمعسع بويعحة ظاتعلعدعغان معللةت ناملعرعغا ظوخشعمايدذ،ظذيغىر نعمعنع يعسذن
ذنعث قان سئستعمعسع ظذيغذر قئنعغا ظ حىنكع ،قانداق دذنيا قاراشنع قوبذل قعلسذن،ظذ هامان ظذيغذر

 هةرخعل دعندا هارام قعلعنغان ،وقذماي،بعر كىن روزا تذتمايؤاق ناماز ظ نذرغذن كعشعلةرنعث بعر.تةؤة 
دعضعنعنع ظاثالص » بعزمذ ظككع مذسذلماندعن تذغذلغان مذسذلمان« ظشالرنع بعماالل قعلعص يىرىص

  .تذرعمعز،بذ ظسالم دعنعنع قعلحة حىشةنمعضةنلعك
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ذ ظككع مذسذلماندعن  قانداقت، دعضةن كعشعنعث ظئتعقادعغا باغلعق بولعدعغان نةرسة» دعن«     
  .سدعضةن نام ظذنعثغا ظاتامعراس قالعدعغان نةرسة ظةمة» موسذلمان«تذغذلذص قالسعال

ث ظاساسع نذقتعلعرعنع ظعمان دابعز يذقذردعكع باصالر.    بذ يةردة ضةصنع باشتعن باشالشقا توغراكئلعدذ
كع ،هةرقانداق ظئتعقادتعكع ظسالم دعنع هةرقانداق سةؤعيةدع. يةنع ظيماندعكع صةرزلةرنع ظىضةندذق

 بعر ظادةم مذسذلمان ،لغار دعن بذلذصعغان ظاالهعدعلعككة ظضة بعر ظاليدعظادةمنع شةرتسعز قذبذل قعال
 بعز يوقذردا ظىضىنىص ظأتكةن ظعمان هةققعدعكع تةصسعالتالر بعلةن بعر بعر لةص تذنذشذص ،بولماقحع بولسا

، شذنداقال قذالي ن ر هةر خعل سةؤيةدعكع كعشعلةر ظىحىحعقعش تةلةص قعلعنمايدذ،بةلكع بذ مةزمونال
بعر اهللا « »ال إلھ هللا إال هللا  محمد رسول هللا«بولغان شاهادةت كةلعمعسع يةنع ظعسالم ظةقعدعسعضة ظام 

دعضةن ظعككع جىملة سأزضة .»نعث ظةلحعسع دعن باشقا ظعاله يوق ،مذهةممةد ظةليهعسساالم اهللا
 تعلعدا ظئيتسا كاصعرلعق هالةتتعن ،الصستعق كعم مذشذ كةلعمعنعث مةنعسعنع دعلعدا تة،صيعغعنحاقالنغان بذلذ

ظعمان،ظعسالم مةسعلعلعرعنعث هةممعسع بعزضة صةقةت رسول اهللا ظارقعلعق يعتعدعغان .مذسذلمانغا ظايلعنعدذ
  .ظعحعلعدذبولغاحقا اهللا نع ؤة ظذنعث ظةلحعسعنع ظئتراص قعلغاندعال ظاندعن قالغانلعرعغا يول 

ظعماننعث ظةث تىؤةن باسقذحع دعضةنلعك  »ال إلھ هللا إال هللا  محمد رسول هللا« بذ هةرضعزمذ 
 مذسذلعمان كعشع ظعمان مةسعلعرعنع ،يذقذرع حعكع بولذصظةث ظةمةس ظةكسعحة بذ ظعماننعث 

ةق صةيغةمبةر ظىضىنىىشتة حوثقذرالشقانسعرع اهللا نعث بعرلعكع ؤة مذهةممةد ظةليهعسساالمنعث بةره
ظعماندكع ظالتة .ظعكةنلعكعدعن ظعبارةت بذ هةقعيقةتنع ظةمدع هةقعقع حىشىنعؤاتقاندةك هعس قعلعدذ

  .صةرز مذشذ كةلعمعنعث كونكعرتالشقان تةصسعالتعدعن ظعبارةت
 ظعمام مذسلعم ظذبادة ظعبنع :بذ هةقتة هةدعسلةر كأص بذلذص بذنعث بعرنةححعسعنع كةلتىرعمعز

 «:مةن رسول اهللا نعث مذنداق دعضةنلعكعنع ظاثلعدعم«:ايةت قعلغان هةدعستة مذنداق دةيدذسامعتتعن رعؤ
دةص »بعراهللا دعن باشقا هعحقانداق ظعاله يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا نعث ظةلحعسع«كعمعكع 

ن رعؤايةت ظعمام بذخارع ظةنةس ظعبنع مالعكتع» اهللا ظذنعثغا دةؤزةخنع هارام قعلعدذ،ضذؤاهلعق بةرسة
 رسول ،مذظاز ظبنع جةبةل رسول اهللا نعث ظولعقعغا معنضعشؤالغان ظعدع:قعلغان هةدعستة مذنداق دةيدذ 

دعدع،مذظاز !ظع مذظاز :،رسول اهللا دعدع  !لةببةيك ظع رسول اهللا:مذظاز  دعدع،!ظع مذظاز «:اهللا 
كعمعكع حعن «:سول اهللا دعدعكع دع،ظىح قعتعم شذنداق دعضةندعن كعيعن رع د !لةببةيكة ظع رسول اهللا-

 دةص » بعراهللا دعن باشقا هعحقانداق ظعاله يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا نعث ظةلحعسع«دعلعدعن 
بذنع كعشعلةرضة ! ظع رسول اهللا :مذظاز» اهللا ظذ كعشعنع دةؤزةخكة هارام قعلعدذ،ضذؤاهلعق بئرعدعكةن 

 »ظذالر ظذنعثغا يىلىنعؤالعدذ قعلساث ظذنداق«:دع رسول اهللا دعؤع.ر خوشالالنسذن ال ظذ؟ةر قعلمايمذؤخة
قورقذص ) هةدعس يذشذرغانلعق ضذناهع بذلذص قعلعشعدعن (مذظاز بذ هةدعسنع جان ظىزةر ؤاقتعدا .دعدع

  . كةلتىرضةن بذخارع ظعلمعنعث بابع دعضةن بابتا»بايان قعلدع 
  ،بولذصمذ مذسذلمان دعضةن نامغا ظامراق، بذ هةدعسلةرنع نذرغذن كعشعلةر خاتا  حىشىنعؤالغان 

  .ظةمما مذسذلمانحعلعق يولعدا مئثعشنع ياقتذرمايدعغان كعشعلةر بذ هةدعسلةرنع خاتا حىشعنعص كةلدع
دعضةنضة حعن قةلبعدعن ظعشةنضةن   » ال إلھ هللا إال هللا  محمد رسول هللا«يذقارقع هةدعسلةردعن 

ا ،صةيغةمبةرضة  قاهللا شذثا، مذسذلمان كعشع .مان بولعدعغانلعقع ظعنعق  ظادةم مذسذلظعقرار قعلغانؤة تعلعدا 
صةيغةمبةرنعث سىننعتعضة قانداق صوزعتسعية دة ؤة  اهللا نعث شةرعظعتعضة  ظعكةن ،حعن قةلبعدعن ظعشةنضةن

عظةتتعن اهللا نعث ظازابعدعن قورقامدذ؟ اهللا بذيرعغان شةر،ضة تةلصىنةمدذعبولعشع كئرةك؟ظذ اهللا نعث جةننعتع
  قانحعلعك ظورذندعيالعدع؟ صةيغةمبةرنعث سىننعتعنع قانحعلعك ظأزلةشتىرةلعدع؟

 ظذ ، حىنكع،كأيعؤاتقان ظوتقا هةرضعز قذلعنع تعقمايدذ،ظوتنعث كأيدعرعشعضة ظعشةنضةن ظادةم 
رسعز  ظعختعيا،حعن دعلعدعن ظعشةنضةن ظادةمقا  اهللا ،ظوتنعث كويدىردعغانلعقعغا حعن دعلعدعن ظعشعنعدذ

هالدا اهللا نعث ظازابعغا سةؤةص بولعدعغان ظعشالردعن ظأزعنع تارتعدذ، ظةضةر شذنداق ظعشنع سادعر قعلعص 
  . ؤة تةؤبعضة ظالدعرايدذ بولعدذبعظارام قويسا 
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 صةيغةمبةرنعث سىننعتعضة ، اهللا نعث شةرعظعتعنع تذنعمايدعغان، نعث ظعحعدة يايراص يىرضةنالرضذناه
 سعلةر ، كعشعلةرضة تةؤسعية قعلعمعزكعهالةتلعرعدة مذسذلمانلعق دةؤاسع قعلعدعغان قارعشع حعقعدعغان

 بولمعسا ظعمان سعلةرضة قانداق ظاسان !يذقارقع هةدعسلةرنع تةتىر حىشىنىص ظأزةثالرنع ظالدعماثالر
  .ضةن بولسا شذنداق ظاسان حعقعص كعتعدذركع

  مذسذلمان قانداق قعلعص كاصعرغا ظايلعنعص قالعدذ؟)2
ظعقرار قعلسا رعدا هةرقانداق ظادةم شاهادةت كةلعمعسعنع حعن دعلعدعن تةستعقالص تعلعدا عبعز يذق

 ،بةزع مذسذلمانالر بذ ظعماندا حعث تذرذص ظذنع مذستةهكةملةيدذ.مذسذلمان بولعدعغانلعقنع بعلدذق 
نحة ضذناهالرنع مذ-حةنبةزعلةر بذ ظعمانغا ظا.ظاخعرةتتة ظاسان هعساص بئرعصال جةننةتكة ظئرشعدذ
بةزعلةر بولسا بذ . ظاندعن جةننةتكة ظذلعشعدذ،ظارالشتذرذص ظاخعرةتتة مةلوم ظازاص تارتقاندعن كعيعن 

ظذنداقتا قانداق .تعدذ ئظةبةد دةؤزةختة كأيعدعغان كاصعرالردعن بذلذص ك-ظعماندعن ظايرعلعص ظةبةدعل
  ن ظايرعؤعتعدذ؟هةركةتلةر مذسذلمان ظادةمنع ظعماندع- قانداق سأز،ظعشالر

 كعشع نعمة بعلةن مذسذلمان بولغان بولسا شذنعث بعلةن كاصعر بولعدذ،بعزضة ،شذنعسع ظئنعقكع 
 شذثا  شذنداق ظئيتعشقا .هةركعتعنع  ظذنعث ظئتقادع كونتذرذل قعلعص تذرعدذ-مةلوم ظادةمنعث سأز

شذ ،ياكع هةركةت  داق سأزشاهادةت كةلعمعسعنع يوققا حعقعرعشنع ظعصادعلةيدعغان هةرقان،بذلعدذكع 
هةركةتلةرنع سادعر قعلسا -ماي بذ خعل سأزقبعر ظادةم ظذ.كعشعنعث ظعماندعن يانغانلعقع هعساصلعنعدذ

ظذ ، ظذ حىحىص بذنعثدعن يانسا ،ظذنعثغا مذنداق قعلساث ظعماندعن ظاجرايسةن دعيعلسة،
  .ذظةضةر شذ صعتع تذرعؤةرسة  ظذ ظعماندعن ظاجرعغان بولعد.مذسذلمان 

ظعسالم ظةقعدعسعدة كعشعنع ظعماندعن ظايرعص قويعدعغان ظعشالرنع كونكعرت قعلعص مذنداق 
  .يئغعنحاقالشقا بولعدذ

  .شقا ياتعدعغان سأز ياكع هةركةتلةر لعنع ظعنكار قعقعتلعذاهللا نعث مةؤج )1(
هايات،كأرىش ،هةممعضة قادعر ظعكةنلعضع ،هةممعنع بعلعش ،يعضانعلعك –اهللا نعث يةككة )2(

ياكع شذ ،ت سىصةتلرعنع ظعنكار قعلعشقا ياتعدعغاناهللا نعث كاماال، قعسقعسع ، ظعرادة قعلعش،،ظاثالش
ظعنسانالردا :علةنس مة.هةركةتلةر-سىصةتلةرنع ظعنسانالرنعث سىصةتلعرعضة ظذخشعتعدعغان سأز

اهللا نعث . يذش بولعدعغان بالعلعق بولذش،خوتذن ظعلعش قاتارلعق سىصةتلةر بعلةن اهللا نع سىصةتلةص قذ
  .عثكعضة ظوخشاش ظىح زامان بعلةن باغلعنععدذ دةص قاراش دعضةنضة ظوخشاشالرنبعلعشع ظعنسانالر

اهللا :مةسلةن.هةركةتلةر –اهللا نعث ظعبادةت قعلعنعشتا بعردعنبعر خذدا ظعكةنلعكعضة زعت بولغان سأز )3(
مال ن قوربانلعق ظىحى، روزا ،ةجدةسدعن تعلةيدعغان نةرسعلةرنع اهللا نعث غةيرعدعن تعلةش ، روكو،

باشقعحة قعلعص  نعث غةيرعضة ظاتاص قعلعش، بوغذزالش قاتارلعق ظعبادةتكة ياتعدعغان ظعشالرنع اهللا
هةرقانداق شةكعلدعكع ظعبادةتنعث بعرةرسعنع اهللا نعث غةيرعضة اليعق  ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص  : ظئيتساق 

 بولذصبعلمةي مذشذ خعل كذصرع بعلةن كاصعر–لةر بعلعص نذرغذن كعشع.هةركةتلةر-قويعدعغان سأز
 مذشذ خعل كذصرعغا ،صةيغةمبةرلةردعن تعلةش-مةشايعخلةردعن ياكع  ظةؤلعيا-هاجةتلعرعنع مازار،كعتعدذ
شذثا ظذالرنع  ظأز اليعقعدا هأرمةت قعلساق ،ظذالرنعث ،ظةنبعيالةر بولسا بعزنعث ظذلذقلعرعمعز -ظةؤلعيا.ياتعدذ

 بولعدذ،ظةمما ظذالرنع هأرمةتلةش ؤة ظذلذغالشتا حئكعدعن سأزلعسةك لعرعنعتلةياخشع خعس
رنع خذدالعق ظذالظاشذرؤةتسةك، هاجةتلعرعمعزنع ظذالردعن تعلعسةك ؤة شذنعثغا ظوخشاش ظعشالرنع قعلساق،

ن كعشع ت تعلعضةةجا نةتعنجعدة ظذالردعن ه. هالبوكع ظذالر خذدا ظةمةس،ظورنعغا كأتىرىص قويغان بولعمعز
مازارالر بولسا ياخشع كعشعلةرنعث . ظذالر بولسا ظذ كعشعنعث هاجعتعنع راؤا قعاللمايدذ،ظعماندعن ظاجرايدذ

بعز قةبرعلةرنع زعيارةت قعلساق  ظذالرنعث ظعحعدعكع كعشعلةرنعث روهعغا اهللا نعث  ،قةبرعلعرعدعن ظعبارةت
لعدذ،ظةمما مازارالردعن هاجةت تعلعضةن كعشعمذ مةغصعرعتعنع اهللا دعن تعلةص دذظا قعلساق بو،رةهمعتعنع 

يامراص ظعسالم شةرعظعتعضة زعت بولغان هةر خعل خذراصاتلعقالر .قعغا ظوخشاشال ظعماندعن ظاجارايدذعرذيوق
كةتكةن  بذ يذرتعمعزدا مذسذلمان ظادةم  بذ خعل مةسعلعلةرضة سةزضىر بولمعسا ظأزعمذ تذيمعغان هالدا 

  .هةرضعزمذ مةن اهللا قا ظعشةندعمغذ دةص بذ مةسعلعضة سةل قارعماسلعغع الزعم .عدذظعماندعن ظايرعلعص قال
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 ظةمما ظذالر ياراتقذحعغا قعلعدعغان ،،بذت صةرةسلةرمذ بعر ياراتقذحعنع ظئتراص قعلعدذست صةرةوظ
 باشقا ظعبادةتنع ظذنعثدعن باشقا نةرسعلةرضة قعلغاحقا، ياراتقذحعدعن سورايدعغان هاجعتنع بذتالردعن ؤة

  .نةرسعلةردعن سورعغاحقا كاصعر بولذص كةتكةن 
ظادةتتة ظعنسانالردعن سورعلعدعغان بةزع بذيذمالرنع ،بةزع ،ظةمما يةنة بعر تعرعك ظادةمدعن 

حىنكع بذ ،غا ياتمايدذ كذفرعظئهتعياجلعرعمعزنع،ظعنسانالر ظارا بولعدعغان ظأز ظارا ياردةمنع سورعغانلعقعمعز 
  . بةلكع كعشعلعك مذناسعؤةت ،ت ظةمةسخعل ظعشالر ظعبادة

نع ظعنكار قعلعش بعلةن » ال إلھ هللا إال هللا «كذصرنعث يذقارقع ظىح تىرع ماهعيةتتة 
حىنكع بعر اهللا نع ظئتراص قعلعص ظذنعث قذرظاندا ظئيتعلغان سىصةتلعرعنع ظئتراص قعلماسلعق ،بعر .خذالسعلعنعدذ

  . ظئتراص قعلمعغانلعقتذرععبادةت قعلعش ظاخعرقع هعساصتا اهللا ناهللا نع ظئتراص قعلعص، ظذنعث غةيرعضة ظ
ركةت ؤة سأزلةر ظىستعدة ةه-نع ظعنكار قعلغانلعققا ياتعدعغان ظعش» محمد رسول هللا« ؤةندة أت

  .تعمعزأختعلعص ظوت
  .بذ خعل كذصرعنع مذنداق ظعككع حوث نذقتعغا يعغعنحاقالشقا بولعدذ

 .اكع شةكلعنعشيعش لكار قعنمنعث صةيغةمبةرلعكع ظعكةنلعضعنع ظعمذهةممةد ظةلةيهعساال:بعرعنحع 
بذ سىصةتلةر صةيغةبةرلةرنعث  بايانعدا  (مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةرلعك سىصةتلعرع :مةسلةن

دة ظةيصلةش ،ياكع صةيغةبةر ظةلةيهعسساالمنع تعلالش ،مةسخعرة قعلعش ،مةنسعتمةسلعك  )نقةيت قعلعنغا
  .هةركةتلةر- ظذخشاش سأزؤة شذنعثغا

مذهةممةد ظةلةيهعسساالم بعزضة اهللا تةرصعدعن يةتكىزضةنلعرعنعث ظعحعدعن هةرقانداق :ظعككعنحع
بذ قذرظان كةرعم،سةهعه هةدعس جىملعدعن شةرعظةت ظةهكاملعرعنع ظأز ظعحعضة .بعرنع ظعنكار قعلعش 

  .ظالعدذ
  .لعمعز تىؤةندة بذالرنعث هةربعرعنع ظايرعم ظايرعم بايان قع

  قذرظان كةرعمنع ظعنكار قعلعش ) 1
 دةص د مذتةؤاتعر ،مةشهور،ظاها،صةيغةبةر ظةلةيهعسساالم اهللا تةرعصعدعن بعزضة يةتكىزضةن مةلوماتالر

ظايرعلعدذ ،قذرظان كةرعم مذهةممةد ظةلةيهعسسساالمنعث اهللا تةرعصعدعن بعزضة يةتكىزضةنلعرعنعث تةركعبع 
  . ظعحعدعكع هةربعر ظايةت مذتةؤاتعر دةرعجعسعدعدذرقعسمع بذلذص ،قذرظان كةرعم

تنع ظعنكار ةشذثا قذرظان كةرعمدعن بعرةر ظاي.مذتؤاتعرنع ظعنكار قعلعش شةكسعز ظعماندعن حعقعرعدذ
  :مةسلةن .كعشعنع ظعماندعن حعقعرعؤعتعدذ،قعلعش

 صةرزلةرنع ظعنكار  قاتارلعق......دقذرظان كةرعمدة ظئنعق بذيرذلغان ناماز،روزا ،هةج،زاكات،جعها
  .قعلعش 
حعش ،قعمار ع هاراق ظ، ناهةق ظادةم ظألتىرىش، زعنا قعلعش،قذرظان كةرعم ظعنعق حةكلعضةن---

  .ظويناش ؤة شذنعثغا ظذخشاش ظعشالرنع هارام دةص ظئتقاد قعلماسلعق
ياكع  ،قذرظان كةرعم خةؤةر بةرضةن ظأتكةنكع صةيغةمبةرلةرنعث صةيغةمبةلعكعنع ظعنكار قعلعش---

  .ةن دةص قاراشضتمعأقذرظان كةرعم خةؤةر بةرضةن تارعخع شةخعسلةرنع تارعختا ظ
 ظذالرنعث ،عق بايان قعلعنغان ظالةمنعث يارعتعلعشع،شةيتان ؤة جعنالرنعث مةؤجوتلعدةقذرظان كةرعم---

  .قعلعشكذرس ؤة شذنعثغا ظذخشاش غةيبع ظعشالرنع ظعنكار ،يارتعلشع، صةرعشتعلةر،جةننةت،دةؤزةخ،ظةرش
  .قذرظاننع ظعنكار قعلعش ظةلؤةتتة يذقارقع معسالالردعنال ظعبارةت ظةمةس---

 حعقعص  شةكسعز ظعمانغان هةر قانداق كعشعدعن ظومومةن قذرظان كةرعمنعث بعرةر ظايعتع ظعنكار قعل
  .كعتعدذ
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  هةدعسلةرنع ظعنكار قعلعش) 2
تةرصعدعن بعزضة يةتكىزضةنلعرع دا ظئيتقعنعمعزدةك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا عيذقذر

  .مذتةؤاتعر،مةشهور،ظاهاد دةص ظايرعلعدذ
دعسلةرنعث بعر قعسمع مذتةؤاتعر دةرعجعسعضة يةتكةن بذلذص بذ خعل هةدعسلةرنع ظعنكار قعلعش ةه

ظةمما مةشهور ياكع ظاهاد دةرعجعسعدعكع هةدعسلةرنع ظعنكار قعلعش بولسا . ظعماندعن حعقعرعدذ
  .ا قارعتا بولعدذكونكعرعت ظةهؤالغ

  شةرعظةت ظةهكاملعرعنع ظعنكار قعلعش). 3
شةرعظةت ظةهكاملعرع قذرظان ؤة هةدستعن كةلضةن، شذثا ظذ مةزمذن قذرظان ؤة هةدعسنعث ظعحعدة 
داخعل،ظةمما شةرعظةت ظةهكاملعرعنعث مذسذلمانالرنعث هاياتعغا بعؤاستة ؤة قويذق ظاالقعسع بولغانلعقتعن 

  .ر قعلعص كةلتىردذق ؤة بعر قةدةر تةصسعلعرةك بايان قعلعشنع اليعق تاصتذقبذنع ظايرعم بعر تو
شةرعظةت ظةهكاملعرعنعث داظعرعسع ناهايعتع كةث بولذص، كعشعلعك جةمظعيةتتكع حوث خةلعقظارالعق 

  .سعياسع ؤة هاكعمعيةت مةسعلعلعرعدعن تارتعص ،شةخسعي ظعشالرغعحة هةممعسعضة ظاالقعدار
  :رايدعغان ظعماندعن ظايرعغذحع ظعشالر تأؤةندعكعحةبذالردعن كأص ظذحع

 ظعسالم شةرعظعتعضة زعت بولغان هةر قانداق صارتعية ياكع هاكعمعيةتنعث شةرعظةتكة زعت نعزامنامة ؤة ●
  .قانونلعرعنع هعماية قعلعش

  ظعسالم شةرعظعتعنع قانون قعلغان دألةت قذرذشقا ياكع ظعسالم شةرعظعتعنع يىرضىزىشكة قارعشع●
  .حعقعش

فَلَا وربك لَا يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم لَا يِجدوا « :اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ
صةرؤةردعضارعث بعلةن ) ظع مذهةممةد (  »«)65(ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما 

ظذالر ظأز ظارعسعدعكع دةتاالشقاسئنع هأكىم حعقعرعشقا تةكلعص قعلمعغعحة ظاندعن قةسةمكع 
سئنعث حعقارغان هأكىمعثضة ظذالرنعث دعللعرعدا قعلحة غذم قالمعغان دةرعجعدة ، صىتىنلةي بوي 

  .سىرة نعسا .  »سذنمعغعحة ظعمان ظئيتقان بولمايدذ
عشعنعث قةتظعي كاصعر ظعكةنلعكع هةققعدة ظاشكارا مانا بذ ظايةت ظعسالم شةرعظعتعدعن باش تارتقان ك

  .هأكىم
 مذسذلمانالرغا  ؤة ظعسالم شةرعظعتعضة قارعشع تذرعدعغان كاصعرالر ؤة هاكعمعيةتلةر بعلةن يئقعنحعلعق ●
  .قعلعش

شةرعظةتنعث بةزع تةرةصلعرعنع يولغا قويذش ظارقعلعق ظعسالمنع كذفرع هاكعمعيةتكة خعزمةت قعلدذرذش 
حىنكع ظذنعث . بولغان هاكعمعيةتمذ ظوخشاشال ظعسالم شةرعظعتعضة قارعشع هاكعمعيةت هئسابلعنعدذكويعدا 

تىص قانونع ؤة كعتعؤاتقان ظاساسعي يألعنعشع ظعسالم شةرعظعتعنع ظعنكار قعلعشنع، هةتتا يوقعتعشنع مةقسةت 
عن حعقعص كاصعر بولذص كئتعشنع بذ خعل هاكعمعيةتكة يانتاياق بولعؤاتقان كعشعلةر ظأزعنعث ظعماند. قعلعدذ

  .ظويالص قويذشع الزعم
 ترى كَِثريا ِمنهم يتولَّونَ الَِّذين كَفَروا لَِبئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم «: اهللا قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذ

ظذالرنعث ظعحعدة نذرغذنلعرعنعث كاصعرالرنع « »)80(أَنْ سِخطَ اللَّه علَيِهم وِفي الْعذَاِب هم خاِلدونَ 
ظةمةلعي ) بذ ( دوست تذتقانلعقعنع كأرعسةن ظذالرنعث ظأزلعرع ظىحىن ظالدعن تةييارلعغان  

ظذالر مةثضى . ظذالرغا اهللا نعث غةزعصعنع ظئلعص كةلدع) بذ ظةمةللعرع ( نعمة دعضةن يامان 
  .سىرة ماظدة .    »ظازاصتا قالغذحعالردذر

»شا  با أَِليمذَابع مِبأَنَّ لَه اِفِقنينونَ ) 138(ِر الْمغتبأَي ِمِننيؤوِن الْمد اَء ِمنِليأَو ِخذُونَ الْكَاِفِرينتي الَِّذين
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نْ ِإذَا سِمعتم َآياِت اللَِّه يكْفَر ِبها وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَ) 139(ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِْعزةَ ِللَِّه جِميعا 
 الْكَاِفِرينو اِفِقنينالْم اِمعج ِإنَّ اللَّه مِإذًا ِمثْلُه كُمِرِه ِإنِديٍث غَيوا ِفي حوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ ِبهزهتسيو

مذناصعقالرغا بعشارةت بةرضعنكع، ظذالر قاتتعق ظازاصقا ) ةممةد ظع مذه ( »«)140(ِفي جهنم جِميعا 
ظذالر مأظمعنلةرنع قويذص كاصعرالرنع دوست تذتعدذ، ظذالر كاصعرالرنعث قئشعدعن . دذحار بولعدذ

يةنع ( اهللا كعتابتا . ظعززةتنع ظىمىد قعالمدذ؟ شةكسعزكع هةممة ظعززةت اهللا نعث ظعلكعدعدذر
سعلةر اهللا نعث ظايةتلعرع ظعنكار قعلعنعؤاتقان ؤة مةسخعرة : زعل قعلدعكعسعلةرضة نا) قذرظاندا 

قعلعنعؤاتقانلعقعنع ظاثلعغان حئغعثالردا  ظذالر باشقا صاراثغا كعرعشمعضعحة ظذالر بعلةن بعللة 
ظوخشاش بولذص قالعسعلةر، اهللا هةقعقةتةن ) يةنع كاصعرالرغا ( ظولتذرماثالر، بولمعسا ظذالرغا 

  .  سىرة نعسا»   رنع ؤة كاصعرالرنع بعرلعكتة جةهةننةمضة يعغعدذمذناصعقال
بذ يةردة كاصعرالرغا يئقعنلعشعش دعضةندة ظعسالم شةرعظعتعنع يولغا قويذشقا قارعشع تذرعدعغان ضورذه ، 

  :ظومذمةن. صارتعية، هاكعمعيةت ؤة شةخسلةرضة يئقعنحعلعق قعلعش ؤة مايعل بولذشنع كأرسعتعدذ
  . هةرعكةت صعالنعغا قارعتا ظعش كأرىش ظذالرنعث---

   ظذالرنعث صةرمانلعرعغا ظعتاظةت قعلعش---     
 . ظذالرنعث ظعشلعرعنع مذسذلمانالرغا حعرايلعق كأرسعتعشكة ظذرذنذش---     
 . ظذالرغا دوستانعالرحة مذظامعلعدة بولذش---     
 . ظذالرغا هأرمةت بعلدىرىش---     
 .ا ظذالرنعث مةسلعهعتعنع سوراش مذهعم ظعشالرد---     
 .بعلةن سعرداش بولذش) كاصعرالر (  مأظمعنلةرنع قويذص ظذالر ---     
 . ظذالرنعث شةرعظةتكة خعالص ظعشلعرعغا هةمدةمدة بولذش---     
 . ظذالردعكع ظادةتلةرنع ياقتذرذص ظذالرنع دوراش---     
 .عنلعشعشقا كعرعدذ ؤة شذنعثغا ظوخشاش ظعشالر، ظذالرغا يئق---     

ظةمما مذسذلمانالرغا ؤة ظعسالم شةرعظعتعضة قارعشع حعقماي صةقةت ظأز تعرعكحعلعكع بعلةن بولعؤاتقان 
 بئرعم قعلعش، سوؤغا قعلعش ؤة سوؤغا ظئلعش قاتارلعق – سئتعق ؤة ظئلعم –كاصعرالر بعلةن سودا 

  .تعرعكحعلعكعتعكع بةزع مذظامعلعلةرنع قعلعش بولسا دذرذس
 لَا ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم «:  هةقتة اهللا تاظاال قذرظان كةرعمدة مذنداق دةيدذبذ

 قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربأَنْ ت اِركُمِدي ِمن وكُمِرجخ8(ي (نا يمِإن ِن الَِّذينع اللَّه اكُمه
 مه فَأُولَِئك ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اِجكُمرلَى ِإخوا عرظَاهو اِركُمِدي ِمن وكُمجرأَخيِن وِفي الد لُوكُمقَات

يذرتذثالردعن سعلةر بعلةن دعندا قارشعالشمعغان سعلةرنع ) كذففارالردعن ( »« )9(الظَّاِلمونَ 
هةيدةص حعقارمعغانالرغا كةلسةك ،اهللا سعلةرنعث ظذالرغا ياخشعلعق قعلعشعثالردعن ؤة ظذالرغا 

اهللا صةقةت، . اهللا هةقعقةتةن ظادعلالرنع دوست تذتعدذ. ظادعل بولذشعثالردعن سعلةرنع توسعمايدذ
ارغان ؤة سعلةرنع دعن ظىحىن سعلةر بعلةن قارشعالشقان، سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعق
كعمكع ظذالرنع . هةيدةص حعقعرعشقا ياردةملةشكةنلةرنع دوست تذتذشتعن سعلةرنع توسعدذ

  سىرة مذمتةهنة » دوست تذتعدعكةن ظذالر زالعمالردذر
  . ظعسالم شةرعظعتعنع يىرضىزىشكة نارازع بولذش●

 ظعسالم شةرعظعتعنعث ظةمما. زامانمعزدا شذنداق كعشعلةرمذ باركع، ظأزعنع مذسذلمان حاغاليدذ
ظعسالم شةرعظعتعنع ياقتذرمايدعغان كعشعنعث مذسذلمان ظعكةنلعكعنع تةسةؤؤذر . يىرضىزعلعشعنع ياقتذرمايدذ
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  قعلعش مذمكعنمذ؟
  . ظعسالم شةرعظعتعنع ياكع شةرعظةتكة ظةمةل قعلغان مذسذلمانالرنع مةسخعرة قعلعش●

ظعسالم شةرعظةتنعث  ظةهكاملعرعنع ظأزعحة زاماننعث بةزع كعشعلةر ظأزعنع مذسذلمان حاغاليدذ، ظةمما 
ظعخالسمةن مذسذلمانالرنعث ظعبادةت قعلعشلعرعنع، ظذالرنعث ظعسالمع . كةينعدة قالدع دةص مةسخعرة قعلعدذ

ظادةتلعرعنع، ظايالالرنعث ظعسالمع كعيملعرعنع ؤة ظعسالم شةرعظعتع داظعرعسعدعكع هةر خعل ظعشالرنع، 
يةسع بعلةن ظألحةص مةسخعرة قعلعدذ، هةمدة شذ هالع بعلةن مذسذلمانلعق دةؤاسع ظأزعنعث نعجعس ظدع

  .قعلعدذ
  سةن ظأزةثنع مذسذلمان دةص تذرذص مذسذلمانالرنع مةسخعرة قعلعش بعلةن نئمعضة ظئرعشمةكحع؟

ة سةن مذسذلمان بولساث ظعسالم شةرعظعتعنع رسول اهللا نعث سىننعتعنع تذتقان ظادةمنع نعمعشقا مةسخعر
  قعلعسةن؟

سئنعث . سةن بذنداق قعلعش بعلةن مذسذلمانالرنعث شةرعظةتنع تذتذش ظعرادعسعنع بوشاشتذرالمايسةن
  !.ظئرعشعدعغعنعث دوزاختعكع قاخشاتقذح ظازاص

ظومذمةن ظعسالم شةرعظعتعنع ظعنكار قعلعش، حةتكة قئقعش، مةسخعرة قعلعش، ظذنع يىرضىزىشنع 
  .غان كأز قاراش، سأز ؤة هةرعكةتلةر، مأظمعننع كاصعرغا ظايالندذرذص قويعدذياقتذرماسلعق ؤة شذنعثغا ياتعدع

ظعمان بعزنع بذ دذنيادا ظعنسانع قعممةتكة ظعضة قعلعدعغان، ظاخعرةتتة ! هأرمةتلعك مذسذلمانالر 
كذفرع بولسا، بذ دذنيادا ظعنساننع، ظةخالق معزانعدعن . جةننةتكة ظئرعشتىرعدعغان بعباها ضأهةر

 ظةبةد –شتذرذص، ظعنسانلعق قعممعتعنع يوقعتعدعغان، ظاخعرةتتة بولسا، دةؤزةخ ظوتعدا ظةبةدع يعراقال
  .كأيىشكة سةؤةب بولعدعغان نعجاسةت

  !بعز كذفرعدعن ظعبارةت نعجاسةتتعن يعراق بواليلع
زضة اهللا هةممعمع! ظذنعثدعن ظايرعلعص قئلعشتعن ساقلعنايلع. ظعماندعن ظعبارةت ضأهةرنع قةدعرلةيلع

  !هعدايةت ظاتا قعلسذن
  
  

  خاتعمة
  ظعسالم دعنع ؤة ظذيغذرالر

ظعنسان دذنياغا كئلعص ،كأز يذمغعحة بولغان صانع دذنيادعكع هاياتع جةريانعدا ، ظذنعث ماددع ؤة 
شوثا ظعنسان مةيلع قانداق . مةنعؤع جةهةتتة تىرلىك تةلةصلعرع، ظئهتعياجلعرع ؤة زةرورعيةتلعرع بولعدذ

ع يئتةكحع قعلمسون ،قانداق دعنغا ظئيتقاد قعلعص ، قانداق بعر مةسلةكتة ماثمعسذن، ظذ، ظعدعلوضعيةن
ظأزعنعث مةؤجذت بولذص تذرذشتعكع ظاساسلعق ظامعل بولغان مةنعؤع جةهةتتعكع ظئهتعياجلعرعنع مذهعم 

  . ظورذنغا قذيذش بعلةن بعرضة، ماددع جةهةتتعكع ظئهتعياجلعرعنعمذ تاشالص قويالمايدذ 
نداقتا بعز ، صىتكىل ظعنسانعيةتنعث ظعككع دذنيالعق نعجاتلعق يولع دةص تةكعتلةؤاتقان ظعسالم دعنع بذ ظذ

  هةقتة نعمة دةيدذ ؟
ؤة ظعسالم دعنعنعث تارعخع »قذرظان كةرعم «بعز ظعسالم دعنعنعث مذقةددةس دةستذرع! كئلعث 

  !رعظاللعقعدعن بذ سذظالنعث جاؤابعنع بعللة ظعزدةص باقايلع
سالم دعنع قانداقتذ ماتعريالعزعمحعالردةك ماددع مةنصةظةتلةرضة دىم حىشىص، ظعنسان روهعتعنع ظعنكار ظع

قعلعدعغان، ياكع بذددعزعم ؤة خعرعستعيانالردةك ظعبادةت ؤة ظةخالقنع تةكعتلةشتة حئكعدعن ظاشذرؤئتعص 
صلعمعلعكتعن خالع هالدا ظعنساننعث ظعنساننعث زةرور بولغان ماددع تةلةصلعرعنع بذغذص تاشاليدعغان بعر تةرة
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روهعيةت ؤة مةنعؤع جةهةتتعكع تةشنالعقعنع تولوق قاندذرذش بعلةن بعرضة ، ظذنعث هاياتلعقتا زةرور بولغان 
  .ماددع ظئهتعياجلعرعنعمذ قاندذرذشقا يئتةرلعك يول قويعدذ 

رنعث نعجاتلعق يولع بولذشقا  اهللا تاظاال مذشذ ظذحذرالشقان دةؤعردعكع صىتكىل ظعنسانال،دعمةك ظعسالم
تاللعغان بعردعنبعر دعن بولذش سىصعتع بعلةن ، دذنيا ؤة ظاخعرةتكة تةث ظئتبار بئرعدعغان بعر زامانعؤع دعن 
بولذص ، ظذ ، ظعنساننعث اهللا ياراتقان زعمعندعكع نئمةتلةردعن ظأز يولعدا صايدعلعنعص، بةخعتلعك ياشعشعنع 

عنساننع ، ظاخعرةتتعن ظعبارةت ظعككعنحع بعر هاياتلعق دونياسعدا مةثضىلىك تةشةببوس قعلعدذ ، شذنداقال ظ
ظعنسان بةختلعك . ساظادةتتذر-مانا بذ ظعككع دذنيالعق بةخت.بةخعتكة ظئرعشعشنعث يولعغا يئتةكلةيدذ 

تلعقنعث بذ نعجا.كئسعل نعجاتلعققا ظئرعشعشنع ظوياليدذ-بولذشنع ،هةر ظعشتا مذؤةصصعقعيةت قازعنعشنع ؤة ظأزل
  ؤة ظعنسان كأز تعكعؤاتقان بذ بةختنعث سعرع نئمة ؟

ساظادعتعضة -بذنعث سعرع ؤة ظاحقذحع اهللا نعث قولعدا ، ظعككع دذنيا بةخ: كئسعص ظئيتش كئرةككع 
اهللا قا ظاسعيلعق قعلعش ؤة ظذنعث شةرعظعنع تاشالص قويذش بعلةن ظةمةس، بةلكع ،ظذنعثغا ظعمان كةلتىرىش 

 ظعتاظةت قعلعش ؤة يةر يىزعدة ظذنعث شةرظعيتعنع قانذن قعلعص ظعجرا قعلعش بعلةنال ،ظذنعث ظةمرعضة
اهللا كاظعناتنع ياراتتع ، ظعنساننع ياراتتع ؤة هةممة نةرسعنعث مذظةييةن قانذنعيتعنع .ظئرعشكعلع بولعدذ 

جىملعدعن ظعنسانمذ .كاظعناتتعكع هةر بعر صعالنعت ظةنة شذ قانذنعيةت بويعحة هةركةت قعلعدذ . بةلضعلعدع 
قورساقنع تويغعزعش ظىحىن تاماق يعمةي بولمايدذ، بذ بعر . ظةنة شذ قانذنعيةتتعن هالقعص كئتةلمةيدذ

قانذنعيةت ظعكةنلعكعدة شةك يوق، يةنة شذنعثدعمذ شةك يوقكع، هاياتع دذنيادعن ظعبارةت اهللا ياساص 
 هةممة مةنصةظةتلعرعدعن تذلذق بةهرعمةن دعن ظأز يولعدا صايدعلعنعص ، ظذنعث»ظأسكىنة«حعققان بذ 

ظعسالم (بةلضعلعملعرع » قذرظان كةرعم«بولغان » حىشةندىرىشع«نعث »ظأسعكىنة«بولذش ظىحىن، بذ 
خذددع مذظةييةن معقداردعكع تاماقنع ظعستعمال قعلغاندعال . بويعحة ظعش كأرى ش كئرةك بولعدذ) شةرظعتع 

نع هاياتقا هةقعقع ؤة تولذق »قذرظان كةرعم«ت بولغانغا  ظوخشاش ،ظاندعن قوساق تويعدعغانلعقع قانذنعية
ساظادعتع ؤة صاراؤانلعقعغعمذ ظاندعن -تةدبعقلعغاندعال، ظعككع دذنيانعث جىمعلعدعن ماددع دذنيانعث بةخت

دة اهللا بذ نوقتعنع قذرظان كةرعم. ظئرعشكعلع بولعدعغانلعقع هةم، اهللا ظالدعنظاال بئكعتعؤةتكةن بعر قانذنعيتتذر
 ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى َآمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت ِمن السماِء والْأَرِض ولَِكن «:تاظاال بعزضة ظذحذق خةؤةر بةرضةن
ن ظئيتقان ؤة ظةضةر شةهةرلةرنعث ظاهالعسع ظعما. » « ﴾)96(كَذَّبوا فَأَخذْناهم ِبما كَانوا يكِْسبونَ 

ساقالنغان بولسا ظعدع،ظةلؤةتتة ظاسمان ـ زئمعننعث بةركةتلعرعنع ) كذفرعدعن،ضذناهالردعن(
ظعنكار قعلدع،شذثا ظذالرنع ظأز ) صةيغةمبةرلةرنع(ظذالرغا ظئحعؤئتةتتذق ،لئكعن ظذالر
  سأرة ظةظراف» ﴾96﴿قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن هاالك قعلدذق

ولَو َأنَّهم َأقَاموا ) 65(ابِ َآمنُوا واتَّقَوا لَكَفَّرنَا عنْهم سيَئاِتِهم ولََأدخَلْنَاهم جنَّاتِ النَِّعيمِ ولَو َأن َأهلَ الِْكتَ«
ِلِهمجِت َأرتَح ِمنو ِقِهمفَو لََأكَلُوا ِمن ِهمبر ِمن ِهما ُأنِْزَل ِإلَيمالِْإنِْجيَل واةَ ورالتَّو كَِثيرةٌ وقْتَِصدةٌ مُأم مِمنْه 

 لُونمعا يم اءس ماهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة (ظةضةر ظةهلع كعتاب .» «) 66(ِمنْه
صةرهعز قعلسا ظعدع،ظذالرنعث ضذناهلعرعنع )اهللا حةكلعضةن ظعشالردعن(ظعمان ظئيتسا ؤة)هةقعقعي

ظةضةر ظذالر .﴾65نئمةتلعك جةننةتكة كعرضىزةتتذق﴿-ذبعز حوقذم كةحىرةتتذق،ظذالرنع حوقذم ناز
تةؤراتقا،ظنجعلغا ؤة صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن ظذالرغا نازعل قعلعنغان باشقا كعتابالرغا ظةمةل 

يةنع ظذالرغا (ظذالر حوقذم ظىستعلعرعدعن ؤة ظاياغلعرع ظاستعدعن يةر ظعدع, قعلسا ظعدع
يةنع مذهةممةد (ظذالردعن بعر جاماظة،) زئمعندعن كةث رعزعق بئرعلةتتع-ظاسمان

ظذالر نعث نذرغذنلعرع نئمعدئضةن يامان ظعش .توغرا يولدعدذر)ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتقانالر
  .سأرة ماظعدة» ﴾66قعلغذحعالر﴿

ظعسالم . صىتكىل ظعنسانعيةت تارعخع اهللا نعث بذ قانذنعيةتنع ظأز رعياللعقعدا سانسعز قئتعم ظعسصاتلعدع 
عمذ ظوخشاشال بذ خعل قانذنعيةت ظعسصاتلعنعص تذرذصتذ ، مذسذلمانالر اهللا نعث كعتابعنع تذتقا قعلعص تارعخد

،ظعسالم شةرظعتعنع تذلذق ظعجرا قعلغان رسول اهللا ؤة تأت خةلعفة دةؤعردعن باشالنغان ظةنة شذ دةؤعردة 
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هةتتة ظىستىلعككة ظئرعشعص ،ظىح هةممة جة....... مذسذلمانالر مةدةنعيةت، ظعقتعساد،سعياسع، هةربعع كىح
  .زعلعضة سئلعص، ظالةمشذمذل شانلعق تارعخنع قالدذردع -قعتظة هالقعغان ظعسالم خةلعصعلعكع، دذنيانع زعل

ظذيغذر معللعتنعث ظعسالمنع قوبذل قعلغان معث يعل مانةينعدعكع تارعخعمذ مذشذ قانذنعيةتنع ظةينةن 
  .تاكرارلعدع 

دة حعث تذرذص، ظعسالم شةرظعتع بويعحة ماثغان دةؤردة هةر جةهةتتة روناق ظذيغذرالرظعسالم  ظةقعدعس
تاصقان ،جىملعدعن مةدةنعيعتع ضىللعنعص، قةشقةرنع مةركةز قعلغان ظذيغذر مةدعنعيتع خئلعال كأزضة 

شذثا، .دةص تذنذلغان ظعدع ) ظعككعنحع بذخارا(» سانع بذخارا«كأرىنضةن،هةتتا شذ دةؤردة قةشقةر ،
ر ظعحعدعن مةهمذت قةشقعرع،يىسىص خاس هاجعص،ظةهمةد يىكنةكع كةبع مذتةصةككىر ظالعمالر ظذيغذرال

  .مةيدانغا كعلعص ،ظذيغذر تارعخعدعكع دذنياؤع نامايةندعلةر بولذص قالدع
ظذيغذرالردعكع ظئتقادسعزلعق ،مةنعؤع نامراتلعق ،روهعيةتتعكع حىشكىنلىك،ماددع جةهةتتعكع 

لعش،بذالرنعث هةممعسع بعزضة قاحاندعن بئرع حاصلعشعؤالدع ؟ بذ ظويلعنعشقا قاالقلعق ؤة ظارقعدا قع
  .تئضعشلعك

بعز كاللعمعزدعن ظاتعزعم نعجاسةتلعرعنع تازلعؤعتعص ،غةرعصنعث !سىيىملىك ظذيغذر قئرعنداشلعرعم
  . حعرعندعلعرعنع حعقعرؤئتعص ،سذغذققانلعق بعلةن تارعخمعز هةققعدة مذالهعزة قعلعص باقايلع

دعضةن سأزنع تةكرارالؤةرضةنضة ،ياكع تاماق يئيعشنع ظارزو قعلغانلعق بعلةن »تاماق يةيمةن«
خذددع شذنعثغا ظذخشاش،مذسذلمانلعقنع قذرذق داؤا قعلعص قويذص، ظعسالم شةرعظعتعنع .قذرساق تويمايدذ

  .هاياتقا ظةمةلع تةدبعقلعماسلعق بعزضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة هعح مةنصةظةت بةرمةيدذ
ظعمان «رسول اهللا ظئيتتعكع،:ةنةس ظعبنع مالعك رسول اهللا تعن هةدعس بايان قعلعص مذنداق دةيدذظ

دعضةن ظارزو قعلعش ؤة ياكع دوراص قذيذش بعلةن ظعمان هعساصالنمايدذ،بةلكع ،ظذ قةلعصتة ظورذنلعشعشع ؤة 
  ».ظةمةلعيةت ظذنع ظعسصاتلعشع كئرةك

بعز دذنيا ؤة . سةررذصع ظاستعدا ظعدارة قعلعص تذرغذحعاهللا هةممعنع ياراتقذحع، هةممنع ظأز تة
ظاخعرةتتة بةخعتكة ظئرعشعص نعجات تاصعمعز دةيدعكةنمعز، بذنعث ظاحقذحع ؤة سعرع بولغان اهللا قا هةقعقع 

ظعسالمنعث .ظعمان كةلتىرىشنع ؤة ظذنع ظأز هاياتعمعزغا تولذق تةدبعقالشنع قولدعن بةرمةسلعكعمعز الزعم 
سئتعق،ظعجتعماظع ؤة سعياسع قعسعملعرعغا ظةمةل قعلمايدعغان -عملعرعغا ظةمةل قعلعص،سوداظعبادةت قعس

قعسعملعرعغا ظةمةل » ؤةزعيةت كأتعرةلمةيدعغان«،ظأزعمعزضة قوالي بولغان قعسعمعغا ظةمةل قعلعص 
قعسعمعنع قعلمايدعغان ،ظأزعمعز كىنىص قالغان ؤة ظأزعمعزضة ياققان قعسعمعغا ظةمةل قعلعص ،ياقمعغان 

لعكنع حأرىص تاشالص،ظعسالمغا حعن قعةلبعمعز بعلةن ظئتقاد »حاال مأظمعن«تاشالص قويعدعغان بذنداق 
شذندق قعلغاندعال ظىستىنلىك، ظةزعزلعك،مذؤةصصةقعيةت ظاخعرقع ! قعلعص ، ظذنعثغا تولذق ظةمةل قعاليلع

لعرعمعزنع مذؤةصصةقعيةتكة ظةجداد. هئساصتا ظعككع دذنيادعكع نعجاتلعق بعزضة قذحاق ظاحعدذ 
بذ بولسا اهللا نعث ظعنسانعيةتكة قاراتقان . ظئرعشتىرضةن ظعسالم مانا شذنداق هةقعقع ظعسالم ظعدع 

  .قانذنعيتعدذر 
»ع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتلَا تلِْم كَافَّةً ولُوا ِفي السخوا ادنَآم ا الَِّذينها أَييِبنيم و208( د (»« 

يةنع ظسالم دعنعنعث صىتىن ظةهكاملعرعغا (ظعسالم دعنعغا صىتىنلةي كعرعثالر!ظع مأمعنلةر
بويسذنذثالر،بةزع ظةهكاملعرعغا ظةمةل قعلعص،بةزع ظةهكاملعرعنع تةرك 

شةيتان سعلةرضة هةقعقةتةن .ظةضةشمةثالر)ؤة ظعغؤاسعغا(،شةيتاننعث يوللعرعغا )ظةتمةثالر
  .سأرة بةقةرة » )208(ارا دىشمةندذرظاشك
»  لَّكُمِبِه لَع اكُمصو ِبيِلِه ذَِلكُمس نع ِبكُم قفَرلَ فَتبوا السِبعتلَا تو وهِبعا فَاتِقيمتساِطي مذَا ِصرأَنَّ هو
ولالردا ماثماثالر،ظذالر  بذمئنعث توغرا يولذمدذر،شذ يولدا مئثعثالر،نا توغرا ي»«) 153(تتقُونَ 

ساقلعنعشعثالر )اهللا نعث ظةمرعنع تذتذص دوزاختعن( سعلةرنع اهللا نعث يولعدعن ظايرعؤئتعدذ،
  سأرة ظةنظام» .﴾153ظىحىن،اهللا سعلةرضة بذ ظعشالرنع تةؤسعية قعلعدذ﴿

غةلعبة اللةغا، اللةنعث  » «) 8(ا يعلَمونَ  وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَ«
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غةلعبعنعث اللةنعث دىشمةنلعرعضة (صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة مةنسذص، لئكعن مذناصعقالر 
  »]8[بعلمةيدذ) ظةمةس، دوستلعرعغا مةنسذص ظعكةنلعكعنع

يةنع كاصعرالرنع مةغلذص ( بذ »«)23(للَِّه تبِديلًا سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد خلَت ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة ا «
اللةنعث ظعلضعرعدعن تارتعص تذتذص كئلعؤاتقان يولعدذر، ) قعلعش، مأمعنلةرنع غةلعبة قعلدذرذش

يةنع اللةنعث تذتقان يولع (اللةنعث يولعدا هئحقانداق ظأزضعرعش تاصالمايسةن 
  »]23)[ظأزضةرمةيدذ

  
  
  

  .الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني  أَِن ناوَآِخر دعوا
  
 


