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 تع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا ع ناهاي

 نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
 جئم  هةمدذ ع شىبهسعزكع،  خاستذر  ي  اهللا قا  . سانا

 تعلةيمعز،  ياردةم  ظذنعثدعن  ظئيتعمعز،  هةمدة  ظذنعثغا
 اهللا قا سئغعنعص . ةت تةلةص قعلعمعز مةغصعرةت ؤة هعداي

 معزنعث يامانلعقعلعرعدعن ؤة ظةمةللعرعمعزنعث يامان ع نةصس
 تعلةيمعز  صاناه  قعلغان . نةتعجعلعرعدعن  هعدايةت  اهللا

 كعشعنع ظازدذرالعغذحع يوقتذر، اهللا ظازدذرغان كعشعنع
 ضذؤاهلعق بئرعمةنكع، . هعدايةت قعاللعغذحع هةم يوقتذر

 هةقعقع ظعاله يوقتذر بعرال اهللا تعن ب  اهللا نعث . اشقا
 شعرعكع يوقتذر ؤة يةنة ضذؤاهلعق بئرعمةنكع، مذهةممةد

 . ظةلةيهعسساالم اهللا نعث بةندعسع ؤة صةيغةمبعرعدذر
 صةرعشتعلةرضة ظعشعنعش ظعسالم ظةقعدعسعنعث بعر تىصكع
 ظاساسع بولذص، مذشذ ظاساس بولمعسا ظعمان حاال بولذص

 د . قالعدذ  غةيب صةرعشتعلةر  تةظةللذق ع ذنياسع  دذنياغا  ي
 بولذص، اهللا نعث خةؤرعضة ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرعنعث
 بارلعقعغا  صةرعشتعلةرنعث  قعلعص،  تةستعق  خةؤرعضة

 . ظعشةنضةنلةر اهللا نعث ماختعشعغا سازاؤةر بولعدذ
 بذ تئمعنع ) تئكعستلعرع ( قذرظان ؤة هةدعسنعث نةسلعرع

 بولذص،  بةرضةن  يورذتذص  خذسذستعكع ظةتراصلعق  بذ
 نةسلةرنع مذتالعظة قعلغان كعشعلةردة صةرعشتعلةرضة ظعمان

ظعمانع ؛ كةلتىرىش هةققعدة ظئنعق حىشةنحة صةيدا بولعدذ
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 تةصسعلي تونذش مذجمةل . حوثقذرلعشعدذ ؤة كىحعيعدذ
 . تونذشقا قارعغاندا كىحلىكرةك ؤة مذستةهكةمرةك بولعدذ

 ناهايعتع  تئمعدا  بذ  هةدعسنعث  ؤة  روشةن قذرظان
 شذكع، ظعنسانالر ب بايانالرنع بئرعشتعكع بعردعن بعر سةؤة

 تونذشقا ظعضة  ظةقعلغة تاينعصال صةرعشتعلةر هةققعدة توغرا
 ؤة . بواللمايدذ  كأرةلمةيدذ  صةرعشتعلةرنع  ظعنسانالر

 ظاثلعيالمايدذ  سأزلعرعنع  ظعنساندا . ظذالرنعث  هةممة
 ر ظةتراصعدعكع ناؤادا ظعنسانال . مذشذنداق ظاجعزلعق بولعدذ

 هةممة نةرسعنع ظاثلعيالعغان ؤة كأرةلضةن بولسا ظعدع،
 صىتىن م بعز بعر ظادة . ياشاشقا تاقةت قعاللمعغان بوالتتع

 بذ : دولقذنلعرعنع ظاثلعدع دةص صةرةز قعلعص باقايلع عظو راد
 ظادةم قانحعلعك قعينعالر، قانحعلعك جعلة بولذص كئتةر؟

 ! بةلكع ظذ ساراث بولذص قاالر
 ةزعلةر بذ تئمعنع تةتقعق قعلعشنعث هاجعتع يوق دةص ب

 ظةمةس  ظوي  توغرا  بذ  مذمكعن،  حىنكع، . ظويلعشع
 قعزلعرع «  نعث  اهللا  صةرعشتعلةر  ظعاله،  » صةرعشتعلةر

 دئضةندةك سأزلةر قةدعمكع  زامانالردعن بعرع تارقعلعص
 صةيالس . كةلمةكتة  بوشلذقعدا « صالر و بةزع  هاؤا  بعز

 صعالنعت  شذ كأرىؤاتقان  ظأزع  صةرعشتعلةرنعث  دةص » الر
 صةرعشتعلةر . قارعماقتا  بايان قعلعنغان نةسلةر  تئمعدا  بذ

 ساختعلعقالرنع  ؤة  خذراصاتلعقالرنع  ظاشذ  هةققعدعكع
 ظعضة  ظةهمعيةتكة  حوث  ناهايعتع  قذرظان، . يوقعتعشتا

 هةدعسنعث بذ هةقتعكع بايانلعرع ؤذجذد ظالعمعنع نازارةت
 صةرع  باشقذرغذحع،  كاظعناتنعث قعلعص  قوشذنعنع  شتعلةر

 تىرلىك ظعشلعرعنع بعجعرعشكة ظورذنالشتذرغذحع اهللا قا
. كةلتىرضةن ظعمانعمعزنع تئخعمذ حوثقذرالشتذرعدذ
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 صةرعشتعلةرنعث ظعنسانعيةت بعلةنكع زعح مذناسعؤعتع
 قعممعتعنع تونذتعدذ  ظأزعنعث ظةهمعيعتع ؤة  . ظعنسانالرغا

 قار  سةل  رولعغا  ظعنسانعيةتنعث ظعنسانعيةتنعث  ؤة  اش
 ظارقعلعق . قعممعتنع حىشىرىش ظعدعيسعنع يوقذتعدذ  بذ

 ظعنسانالر ظأزعنع قةدعرلةص، فذنكعسعيلعك بىيىك رولعنع
 ناؤادا بعز صةرعشتعلةرضة ظعمان . جاري قعلدذرذشقا تعرعشعدذ

 مةلذماتالرنع  هةققعدعكع  صةرعشتعلةر  كةلتىررىشتعن،
  نةتعجعلةرنع بعر ضعنشتعن هاسعل بولعدعغان ياخشع أ ظ

 . بعرلةص سانعغعلع تذرساق، سأزعمعز بةك ظذزعراص كئتعدذ
 شذثا مةن كعتابخانالرنع ظايةت ؤة هةدعسلةرنعث يئنعغا
 هةدعسنعث  ؤة  ظايةت  كعتابخانالر  باراي،  باشالص

 ! ظعلهامبةخععش مةزمذنلعرعنع ظويلعنعص بةهرع ظالغاي
 ة اهللا اهللا تعن بذ كعتابنع مةنصةظةتلعك قعلعشنع ؤ

 رازعلعقع ظىحىن قعلعنغان خالعس ظةمةل قعلعص بئرعشنع
 ظعضة، . سورايمعز  ياخشع  ناهايعتع  اهللا  شىبهعسعزكع،

 . ناهايتع ياخشع مةدةتكاردذر

 دوكتور ظأمةر سذاليمان ظةشقةر

 مذقةددعمة
صةرعشتعلةر كعم؟
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 ظعنسانالرغعمذ، جعنالرغعمذ ظوخشعمايدعغان  صةرعشتعلةر
 صةرعشتعلةر صاك ؤة تةقؤادار بةندعلةر . دذنيادذر ظايرعم بعر

 ظعبادةت قعلعدذ، اهللا نعث هةقعقع بولذص، ظذالر اهللا قا
 . بذيرذقلعرعنع ظعجرا قعلعدذ، اهللا قا مةثضى ظاسي بولمايدذ
 سىصةتلعرعنع  صةرعشتعلةرنعث  هةدعسنعث  ؤة  قذرظان

 . تونذشتذرعدعغان ظايةتلعرعنع كئيعن سأزلةيمعز
 دئيلعدعغان بولذص، » مةالظعكة « ةرةبحعدة صةرعشتة ظ

 دئضةن مةنعدة  ظةلحع  سأز  اهللا نعث . بذ  صةرعشتعلةر
 بذ سأز : بةزعلةر . ظةلحعلعرع بولغاحقا شذنداق ظاتالغان

 مةنعسعدة، صةرعشتعلةر اهللا نعث سأزعنع » يةتكىزضىحع «
 بةزع . يةتكىزعدعغان بولغاحقا شذنداق ظاتالغان، دةيدذ

 سأز : ئيشعحة تةتقعقاتحعالرنعث د  » ظعضة بولغذحع « بذ
 ظعضة  باشقذرذشقا  جاهاننع  صةرعشتعلةر  مةنعدة،  دئضةن

 . بولغانلعقع ظىحىن شذنداق ظاتالغان
 ظاساسع  تىص  بعر  ظعماننعث  ظعشعنعش  صةرعشتعلةرضة
 كعشعلةرنعث ظعمانع  ظعشةنمعضةن  صةرعشتعلةرضة  بولذص،

 بولمايدذ  ظعمان  مذنداق . توغرا  كةرعمدة  قذرظان  اهللا
 صةيغةمبةر صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن ظذنعثغا نازعل « : دةيدذ

 كةلتىردع  ظعمان  كعتابقا  ظعمان . قعلعنغان  موظمعنالرمذ
 اهللا نعث . كةلتىردع  ؤة  اهللا قا  هةممعسع  ظذالرنعث

 ظعمان  صةيغةمبةرلعرعضة  ؤة  كعتابلعرعغا  صةرعشتعلعرعضة،
 ع اهللا نعث صةيغةمبةرلعرعنعث هئحبعرعن : ظذالر . كةلتىردع

 ) ظايةت  285 سىرة بةقةرة ( » . ظايرعؤةتمةيمعز، دةيدذ
 صةرعشتعلةرضة ظعمان كةلتىرىشنعث مةزمذنع نئمة؟

 بةيهةقعينعث ع سذيذت  ظعمان « ي  ناملعق » شذظبعل
 كةلتىرعدذ  نةقعل  مذنداق صةرعشتعلةرضة « : كعتابعدعن
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 : حة ع ظعمان كةلتىرىشنعث مةزمذنع تأؤةندعك
 . عنعش صةرعشتعلةرنعث بارلعقعغا ظعش  1
 . صةرعشتعلةرنعث ظورنعنع توغرا تونذش  2

 صةرعشتعلةر ظعنسانالر ؤة جعنالرغا ظوخشاشال اهللا نعث
 بةندعلعرع ؤة مةخلذقلعرع بولذص، اهللا بةلضعلةص بةرضةن

 ، ظذالرمذ ظألعدذ . قذدرةت داظعرعسعدعن هالقعص كئتةلمةيدذ
 بعراق اهللا ظذالرنعث ظأمرعنع ظذزذن قعلغان بولذص، ظأمرع

 ظألمةيدذ ع ىضعمعض ت  دةؤا . حة  بذرذنقعالر  صةرعشتعلةردة
 قعلغاندةك ظعالهلعق خذسذسعيةت يوق، اهللا قا شعرعك

 . بولعدعغان سىصةتمذ يوق
 ظئتعقاد صةرعشتعلةرنع اهللا نعث ظةلحعلعرع دةص  3

 . قعلعش
 ظةلحع  ظعنسانالرغا  ظأزع خالعغان  اهللا صةرعشتعلةرنع

 ظةؤةتعدذ  ظأز . قعلعص  بعر  صةرعشتعلةرنع  بعرعضة  ظارا
 مذمكعن  ظةؤةتعشعمذ  قعلعص  صةرعشتعلةر . ظةلحع  بةزع

 سةص  ظعبادةتتة  صةرعشتعلةر  بةزع  كأتىرعدذ،  ظةرشعنع
 بةزعلعرع جةننةتكة، بةزعلعرع دوزاخقا . تارتعص تذرعدذ

 ظةمالعنع  بةزعلعرع ظعنسانالرنعث نامة . مذظةككةل بولعدذ
 بذ هةقتة . يدذ يةنة بةزعلعرع بولذتنع هةيدة . خاتعرلةيدذ

 » . قذرظان كةرعمدة ظئنعق مةلذمات بار
 هةدعسنعث  ؤة  قذرظان  كعتابتا  بذ  قولعثعزدعكع
 ظايةتلعرع  هةققعدعكع  كةلتىرىش  ظعمان  صةرعشتعلةرضة

 . تةصسعلي حىشةندىرىلعدذ

بعرعنجع بألىم
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 صةرعشتعلةرنعث سىصةتلعرع ؤة ظذالرنعث

 ظعقتعدارع
 سلةر ظارقعلعق بعز بذ بألىمدة ظايةت ؤة سةهي هةدع

  صةرعشتعلةرنعث هةر خعل سىصةتلعرعنع يورذتذص بةرمة
 ظاندعن صةرعشتعلةرضة اهللا ظاتا قعلغان ظعقتعدار . كحعمعز

 . هةققعدة سأزلةص بئرعمعز

 بعرعنجع صاراضراف صةرعشتعلةرنعث

 سىصةتلعرع
 صةرعشتعلةر يارعتعلغان ماددا ؤة ظذالر يارعتعلغان  1

 ؤاقعت
 نذردعن ي  دا » سةهي مذسلعم « . ارعتعلغان صةرعشتعلةر
 دعن !) بولسذن رازع اهللا ظذالردعن ( ظاظعشة ؤة ظةبذ بةكرع

 مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايةت قعلعنعدذكع،
 صةرعشتعلةر نذردعن يارعتعلدع، جعنالر ظوتنعث « : دئضةن

 اليدعن  ظةلةيهعسساالم  ظادةم  يارعتعلدع،  يالقذنعدعن
 ظ » . يارعتعلدع  بعزضة صةيغةمبةر  ةلةيهعسساالم

 صةرعشتعلةرنعث قايسع خعل نذردعن يارعتعلغانلعقعنع ظئنعق
 ظةمةس  هةقتة . ظئتعص بةرضةن  بذ  بعز  ؤةجعدعن  شذ
 . ي مةسعلة ع حىنكع بذ بعر غةيب . ظارتذقحة سأز قعاللمايمعز

 هةدعستعنمذ ظ  هةقتة مةزكىر  . نعقراق مةلذمات يوق ئ بذ
 صةرعشتعلةر « دعن !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظعكرةمة

» غالعبلعق نذرعدعن، ظعبلعس غالعبلعق ظوتعدعن يارعتعلدع
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 قعلعندع  رعؤايةت  ظةمعر . دةص  ظعبنع  اهللا ( ظابدذلال
 صةرعشتعلةر اهللا نعث « : دعن !) بولسذن رازع ظذنعثدعن

 دةص » ظعككع بعلعكع ؤة كأكسعنعث نذرعدعن يارعتعلدع
 . غعلع بولمايدذ بذ رعؤايةتلةرضة ظاساسالن . رعؤايةت قعلعندع

 ظأل  صازعل  ظاشذ  سأزلةرنع  بذ  ماالرنعث ع حىنكع،
 دئضةنلعكعنع راست بولغان تةقدعردة، ظذالرمذ خاتالعقتعن

 ظعهتعمال ظذالر مةزكىر سأزنع ظعسراظعلعيات . ساقلعنالمايدذ
 . لعرعدعن ظالغان بولسا كئرةك  قعسسة

 كةلسةك  سأزلعرعضة  تأؤةندعكع  دعهلةؤينعث  : ؤةلعيذلال
 ياخشعلعققا صةر «  خعلع  بعر  بولعدذ،  خعل  ظىح  عشتعلةر

 مذسا  ظذالرنع  اهللا  بولذص،  صةرعشتعلةر  مذظةككةل
 عن د  كأرسةتكةن ظوتقا ظوخشايدعغان نذر المغا ا سس ع ظةلةيه

 يةنة بعر خعلع . رضىزضةن ع يارعتعص، ظذالرغا ظعسعل روه ك
 ضازالر  خعل ظئلئمئنتالردعن ظأرلعضةن  ي ع هايؤان نعث هةر

 قالرنع تةلتأكىس رةت قعلعدعغان ظاليجاناص صاسكعنعحعلع
 بولغان  صةيدا  شةكعللةندىرىشعدعن  روهالرنع

 . صةرعشتعلةردذر
يةنة بعرخعلع خعمعر تذرذحع صةرعشتعلةرضة يئقعن بولغان

 ظعنساننع ع ظعنسان  ظذالر  بولذص،  ظعبارةت  روهالردعن  ي
 با  نعجاتلعققا  ظايالندذرعدعغان  شلعغذحع  صةرعشتعضة

 جعسمان ظةمةللةرنع  تاشالص، ع قعلعؤعرعص،  قاسرعقعنع  ي
 صةرعشتعلةر قاتارعغا قوشذلذص، صةرعشتعلةر بعلةن بعر قاتاردا

 ) بةت  33 » هأججةتذلالهعل بالعغة « ( » . سانالدع
 بألىشكة  ظعنحعكة  تةصسعلع،  مذنداق  صةرعشتعلةرنع

 . دااللةت قعلعدعغان سةهي دةلعل يوق
نع بعلمةيمعز، بعز صةرعشتعلةرنعث قاحان يارعتعلغانلعقع
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 لئكعن بعز . اهللا بذهةقتة بعزضة مةلذمات بةرضةن ظةمةس
 شذنع ظئنعق بعلعمعزكع، صةرعشتعلةر ظعنسانالرنعث ظاتعسع
 ظادةم ظةلةيهعسساالمدعن بذرذن يارعتعلغان بولذص، اهللا

 اهللا . دئضةن » يةريىزعدة ظورذنباسار يارعتمةن « : ظذالرغا
 ظأز ؤاقتعدا « : ق دةيدذ بذ هةقتة بعزضة خةؤةر بئرعص مذندا

 ظورذنباسار : صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلةرضة  مةن يةريىزعدة
 ) ظايةت  30 سىرة بةقةرة ( » . يارعتعمةن، دئدع

  بذ ظايةتتعكع ظورذنباسار ظادةم ظةلةيهعسساالمنع كأر
 اهللا صةرعشتعلةرنع ظادةم ظةلةيهععساالمغا سةجدة . سعتعدذ

 بذيرعغان  تول « : قعلعشقا  ظادةمنع  ؤة مةن  ياراتقان  ذق
 جان  حئغعمدا كعرضىزىش ظذنعثغا  ظذنعثغا سعلةر ضةن

 ) ظايةت  29 سىرة هعجر ( » ! سةجدة قعلعثالر
 صةرعشتعلةرنع كأرضعلع بوالمدذ؟

 صةرعشتعلةر نازذك نذر جعسعم بولغاحقا، ظادةملةر ظذالرنع
 ظذنعث ظىستعضة اهللا ظادةملةرضة صةرعشتعلةرنع . كأرةلمةيدذ

 بذ ظذممةت ظعحعدعن . بةرضةن ظةمةس كأرىش ظعقتعدارع
 مذهةممةد هةقعقع صةرعشتعلةرنعث  قعياصعتعنع
 . دعن باشقا كعشع كأرىص باققان ظةمةس ظةلةيهعسساالم

 جعبرعظعلنعث  صةرعشتة  ظةلةيهعسساالم  هةقعقع مذهةممةد
 قذرظان ؤة هةدعسنعث . قعياصعتعنع ظعككع قئتعم كأرضةن

 سان سىرعتعضة كةلسة، مةزمذنعغا قارعغاندا، صةرعشتعلةر ظعن
 . لةيدذ  ظعنسانالر صةرعشتعلةرنع كأرة

 صةرعشتعلةر ضةؤدعسعنعث حوثلذقع  2
 هةققعدة  صةرعشتعلةر  مذظةككةل  دوزاخقا  تاظاال  اهللا

 دةيدذ  موظمعنالر « : مذنداق  ؤة ! ظع  ظأزةثالرنع
 يئقعلغذ بولعدعغان،  باال  تاشالر حاقاثالرنع ظعنسان ؤة
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 صةر  قول  قاتتعق  بولغان رةهعمسعز  مذظةككةل  عشتعلةر
 ظذ صةرعشتعلةر اهللا نعث بذيرذقعدعن ! دوزاختعن ساقالثالر

 سىرة ( » . نئمعضة بذيرذلسا، شذنع ظعجرا قعلعدذ ، حعقمايدذ
 ) ظايةت  6 تةهرعم

 حو  ضةؤدعسعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث   جعبرعظعل
 ثلذقع

 صةرعشتعلعك  جعبرعظعلنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر
 ظعكك  كأرضةن قعياصعتعدة  قئتعم  قذرظان . ع  هادعسة  بذ

 خاتعرلةنضةن  ظايةتلعرعدة  مذنذ  مذهةممةد « : كةرعمنعث
 شةرقعدة  ظذصذقنعث  رذشةن  هةقعقةتةن  جعبرعظعلنع

 ) ظايةت  23 سىرة تةكؤعر ( » . كأردع
  ظذ جعبرعظعلنع هةقعقةتةن سعدرةتذل مذنتةها دةر «

 ) ظايةت  14  13 سىرة نةجم ( » . عخنعث يئنعدا كأردع
 صة  حعققان بذ،  معظراجغا  ظةلةيهعسساالم  يغةمبةر

 . ؤاقتعدعكع ظةهؤال ظعدع
 اهللا ( ظاظعشة « : دا مذنداق دئيلعدذ » سةهي مذسلعم «

 ظةلةيهعسساالمدعن !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  صةيغةمبةر
 قويذشنع يذقعرقع  حىشةندىرىص  ظايةتنع  ظعككع

 سورعغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةص جاؤاب
 صةقةت « : ن بةرضة  قعياصعتعدة  صةرعشتة  جعبرعظعلنع  مةن

 ظعككع قئتعمال كأردىم، مةن كأرضعنعمدة ظذ ظاسماندعن
 بعلةن . حىشىؤاتاتتع  ظاسمان  ضةؤدعسع  يوغان  ظذنعث

 » . زئمعن ظارلعقعغا لعق بعر كةلضةن ظعدع
 ظاندعن « دعن !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظاظعشة
 ساثضعلعدع  ظذ ظاستا  ةن ظايةت توغرعسعدا دئض » ظاستا

 بةرضةن  جاؤاب  دةص  مذنداق  ظذ بذ « : سورالغاندا،
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 ظذ ظادةتتة ظادةم . ظايةتتعكعسع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمدذر
 سىرعتعدة هةقعقع بذ قئتعم ظأزعنعث . سىرعتعدة كئلةتتع

 » . كئلعص، ظاسمان ظذصذقعنع بعر ظالدع
 اهللا ( دا ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد » سةهي بذخاري «
 دئضةنلعكع !) بولسذن رازع دعن ظذنعث  مذنداق  نعث

 مذهةممةد ظةلةيهعسساالم جعبرعظعلنع ظالتة « : سأزلةنضةن
 » . يىز قانعتع بار هالةتتة كأردع

 : يةنة !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظعبنع مةسظذد
 قذدرعتعنع «  صةرؤةردعضارعنعث  ظذ،  شىبهعسعزكع

 كأردع  ظاالمةتلةرنع  بىيىك  دئضةن » كأرسعتعدعغان
 دةيدذ  مذنداق  تةصسعرعدة  مذهةممةد « : ظايةتنعث

 قاناتنع  يعشعل  بعر  قاصلعغان  ظذصذقنع  ظةلةيهعسساالم
 ظذصذقنع قاصلعغان بذ يعشعل قانات جعبرعظعلنعث » . كأردع

 . قانعتع ظعدع
 ظعبنع هةجةر نةسةظع ؤة هاكعم دعن ظابدذلاله ظعبنع

 نعث مذنداق !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( مةسظذد
 قعلعدذ دئض  رعؤايةت  صةيغةمبعرع « : ةنلعكعنع  اهللا نعث

  عسغا لعق كة ر جعبرعظعلنعث ظاسمان بعلةن زئمعن ظوتتذ
 » . لضةن قانات قئقعشعنع كأرضةن

 مةسظذد  ظذنعثدعن ( ظعبنع  !) بولسذن رازع اهللا
 دةيدذ  مذنداق  رعؤايعتعدة  مذهةممةد « : نةسةظعنعث
 صذقنع قاصلعغان ظةلةيهعسساالم جعبرعظعلنع ظالتة يىز قانعتع ظذ

 » . هالةتتة كأرضةن
 دة ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد » مذسنةدع ظعمام ظةهمةد «
 رعؤايةت قعلعص، مذنداق !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن (

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعبرعظعلنع صةرعشتعلعك « : دةيدذ
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 قانعتع بار  يىز  كأرضةندة، جعبرعظعلنعث ظالتة  قعياصةتتة
 كئلةتتع هةربعرقانعت . ظعدع  بعر  ظذصذققا  ظذنعث . ع

 » . لةتتع  ياقذتالر تأكى  رةث ضأهةر  قانعتعدعن رةثمذ
 قذرظان هةقعقةتةن اهللا نعث ظعززةتلعك بعر ظةلحع «

 ظذ ظةلحع كىحلىكتذر، . ظارقعلعق نازعل قعلغان سأزعدذر
 اهللا نعث دةرضاهعدا مةرتعؤعلعكتذر، صةرعشتعلةر ظذنعثغا

 ظاسمان  ظعشةنحعلعكتذر ظعتاظةت قعلغذحعدذر،  ظعبنع » . دا
 ظايةت  بذ  هةققعدعكع  سىصعتع  جعبرعظعلنعث  كةسعر

 دةيدذ  مذنداق  ظعززةتلعك « : توغرعسعدا  ظايةتتعكع  بذ
 » . ظةلحع جعبرعظعلنع كأرسعتعدذ

 ظةرشعنع كأتىرضىحع صةرعشتعلةرنعث حوثلذقع
 اهللا ظذنعثدعن ( جابعر ظعبنع ظابدذلاله » ظةبذ داؤذد «
 صةيغةمبةر دعن !) بولسذن رازع  قعلعدذكع،  رعؤايةت

 دئضةن  مذنداق  ظةرشعنع « : ظةلةيهعسساالم  نعث  اهللا
 كأتىرضىحع صةرعشتعلعرع ظعحعدعن بعر صةرعشتة توغرعسدا

 بئرعلدع  رذخسةت  بذ . سأزلعشعمضة  شىبهعسعزكع،
  صةرعشتعنعث قذلعقعنعث يذمشعقع بعلةن مىرعسعنعث ظار

 » . لعقع يةتتة يىز يعللعق مذساصعدذر
 !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظةنةس » راني تةبة «

 دعن سةهي ظعسناد بعلةن شذنداق رعؤايةت قعلعدذكع،
 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  ظةرشعنع « : صةيغةمبةر

 كأتىرضىحع صةرعشتعلةر ظعحعدعن بعر صةرعشتة توغرعسعدا
 بذ صةرعشتعنعث ظعككع . سأزلعشعمضة رذخسةت بئرعلدع
 ب  تةهتعدة  زئمعننعث  ظةرشعنع صذتع  مأثضىزعدة  ولذص،

 تذرعدذ  مىرعسعنعث . كأتىرىص  بعلةن  قذلعقع  ظذنعث
 يعللعق  يىز  يةتتة ظوتتذرعسع ظذحارلعقالرنعث ظذحعشعدا



15 

 هةر جايدا سئنع صاك ! ظع اهللا : بذ صةرعشتة . مذساصعدذر
 » . دةص ياد ظئتعمةن، دةيدذ

 صةرعشتعلةرنعث جعسماني سىصةتلعرع  1

 صةرعشتعلةرنعث قاناتلعرع ) 1
 بارلعقع ا  قاناتلعرع  صةرعشتعلةرنعث  بعزضة  تاظاال  هللا

 بةردع  خةؤةر  ظعككع . هةققعدة  ظعحعدة  صةرعشتعلةر
 قاناتلعق، ظىح قاناتلعق، تأت قاناتلعق ؤة بذنعثدعنمذ

سانا  ي هةمدذ ع جئم « . ظارتذق قاناتلعق صةرعشتعلةر بار
 ياراتقذحع،  ظأرنةكسعز  زئمعننع  ؤة  ظاسمانالرنع

 تأت صةرعشتعلةرنع ظعكك  ع قاناتلعق، ظىح قاناتلعق ؤة
 اهللا يارعتعشتا . قاناتلعق ظةلحعلةر قعلغذحع اهللا قا خاستذر

 قعلعدذ  زعيادة  هةرنةرسعضة . خالعغعنعنع  اهللا هةقعقةتةن
 ) ظايةت  1 اتعر ف سىرة ( » . قادعردذر

 صةرعشتعلةرنع  اهللا  شذكع،  مةزمذنع  ظايةتنعث  بذ
 ةزعسع ظعككع صةرعشتعلةرنعث ب . قاناتلعق قعلعص ياراتتع

 قاناتلعق، بةزعسع ظىح قاناتلعق، بةزعسع تأت قاناتلعق
 ردا ظأتكةن ع يذق . ؤة بةزعسع بذنعثدعنمذ كأصرةك قاناتلعقتذر

 جعبر  صةرعشتة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر   هةدعسلةردة
 . عظعلنعث ظالتة يىز قانعتع بارلعقعنع خةؤةر قعلدع

 جامالع  صةرعشتعلةرنعث هأسنع ) 2
 اهللا . شتعلةرنع ضىزةل ،ظعسعل سىرةتتة ياراتتع اهللا صةرع

 مذهةممةدكة « : تاظاال جعبرعظعل هةققعدة مذنداق دةيدذ
  جعبر . م بةردع ع ينع كىحلىك صةرعشتة جعبرعظل تةل ع ؤةه

 رع ظذصذقتا ظأز ع عظعلنعث كأرىنىشع حعرايلعق بولذص، يذق
) ظايةت  6  5 سىرة نةجم ( » . شةكلعدة تذردع
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 شةيتانالرنع سةت دةص قاراش صةرعشتعلةرنع حعرايلعق،
 شذثا ظذالر . بذرذن كعشعلةرنعث ظئثعدا مذقعمالشقان ع ظالل

 ظايالالر . حعرايلعق ظادةملةرنع صةرعشتعلةرضة ظوخشعتعدذ
 : ظةلةيهعسساالمنع كأرضةن حئغعدا مذنداق دئضةن ف يىسى
 يىسى «  تاث بولذص قئلعشتع ؤة  نع كأرىص هاث ف ظذالر

 زات ع م ع اهللا صاكتذر، بذ ظاد : ر ظذال . قوللعرعنع كئسعؤعلعشتع
 سىرة ( » . صةقةت بعر ظعسل صةرعشتعدذر، دئيعشتع ، ظةمةس
 ) ظايةت  31 ف يىسى
 صةرعشتعلةر بعلةن ظعنسانالر ظوتتذرعسعدا شةكعل ) 3

 جةهةتتة ظوخشاشلعق بارمذ؟
 كعتابعدا،  هةدعس  سةهي  ظأزعنعث  مذسلعم  ظعمام

 ثدعن اهللا ظذنع ( ع دة جابعر » سىنةن « تعرمعزي ظأزعنعث
 صةيغةمبةر !) بولسذن رازع  قعلعدذكع،  رعؤايةت  دعن

 صةيغةمبةرلةر ماثا توغرا « : ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
 قةب . قعلعندع  شةنذظة  ظةلةيهعسساالم  يلعسعنعث ع مذسا

 ظعسا . سئمعزلعكتة ظوتتذرا هال ظعكةن  ظادةملعرعدةك ظورذق
 ظوخشاص  مةسظذدقا  ظعبنع  ظذرؤةتة  ظةلةيهعسساالم

 ظوخشاص . كةن كئتعدع  ماثا  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم
 جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمغا قارعسام، ظذ مةن . كئتعدعكةن

 ظوخشاص  دعهيةضة  ظعحعدعن  كعشعلةر  كأرضةن
 » . كئتعدعكةن

 قعياصعتع دعهيةضة ظوخشاشمعدع؟ هةقعقع جعبرعظعلنعث
 ياكع جعبرعظعل ظادةم سىرعتعضة كئرضةندة ظاندعن دعهيةضة

 ؤاقعتالردا « ظوخشعغانمذ؟  كأص  ظةلةيهععساالم  جعبرعظعل
 كئرةتتع  سىرعتعضة  رعؤاية » دعهيةنعث تكة  دئضةن

قارعغاندا، جعبرعظعل صةقةت ظادةم سىرعتعضة كئرضةندعال
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 . دعهيةضة ظوخشايدذ
 كئحعكلعكتة  صةرعشتعلةرنعث شةكعل ؤة حوث ) 4
 بعرعضة ظوخشعمايدعغانلعقع  بعر

 ك  حوث  ؤة  شةكعل  هةممعسع حعكلع ع صةرعشتعلةر  كتة
 بةزع صةرعشتعلةرنعث ظعككع قانعتع . ظوخشاش ظةمةس

 بار  قانعتع  يىز  ظالتة  جعبرعظعلنعث  ظذالرنعث . بار،
 صةرؤةردعضارع ظالدعدا صةرعقلعق بولغان مذظةييةن ظورنع

 بار « . بار  ظورنعمعز  » بعزنعث هةربعرعمعزنعث مذظةييةن
 ) ظايةت  163 سىرة ساففات (

 ه  جعبرعظعل  صةرعشتة  دةيدذ اهللا  مذنداق  : ةققعدة
  قذرظان هةقعقةتةن اهللا نعث بعر ظعززةتلعك ظةلحع ظار «

 ظذ ظةلحع كىحلىكتذر، اهللا . قعلعق نازعل قعلغان سأزعدذر
 مةرتعؤعلكتذر  ظالي  دةرضاهعدا  تةكؤعر ( » . نعث  سىرة

 ) ظايةتلةر  20  19
 بةدرع جعثعضة قاتناشقان صةرعشتعلةر ظذلذغ صةرعشتعلةر

 . هئسابلعنعدذ
 اهللا ظذنعثدعن ( دا رعفاظة ظعبنع راصعظ » سةهي بذخاي «
 قعلعنعدذكع، !) بولسذن رازع  رعؤايةت  شذنداق  دعن
 كئلعص «  ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا  صةيغةمبةر  جعبرعظعل

 قانداق : مذنداق دئدع  قاتناشقانالرغا  بةدرع ظذرذشعغا
  ظذالرنع مذسذلما : قارايسعلةر؟ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

  بةد : جعبرعظعل . ظذلذغلعرع هئساباليمعز، دئدع نالرنعث
 رع ظذرذشعغا قاتناشقان صةرعشتعلةرنع بعزمذ شذنداق ظذلذغ

 » . هئساباليمعز، دئدع
 ظةركةك ) 5  دةص سىصةتلة  صةرعشتعلةر   حعشع

نمةيدذ
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 غةيب  ظادةملةر  بذ ع بةزع  ظعنسانعيةتنعث  دذنيانع  ي
 بولعدذ  ظةضدىرمةكحع  باش  ظألحةملعرعضة  . دذنيالعق

 هةققعدعكع ضةص غةيبعي نةتعجعدة  سأزلعرعدة  دذنيالةر
 بذ خعل ظادةملةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا اهللا . ظازعدذ

 تاشلعنعص، نةححة سوظال ضعشلعك بعر ئ جاؤاب بئرعشكة ت
 جاؤاب و سئك  ظةلةيهعسساالمنععث  جعبرعظعل  ظأتمةيال  نت

 تةظةجىصلعنعدذ  كةلضةنلعكعدعن  جعبرعظعل : هةم ؛ ظئلعص
 نداق ظادةتتعن تاشقعرع سىرظةت بعلةن كئلةلةمدذ؟ مذشذ

 ؤاهالةنكع، نذر بةزع صعالنعتالرغا يئتعص بئرعشع ظىحىن
 . نةححة معليذن نذر يعلعغا مذهتاج بولعدذ، دئيشعؤاتعدذ
 بذ بعحارعلةرنعث هالع ظايرذصعالننعث سىرظعتعنع ظأزعضة
 صاشعنعث  بولغان  ظألحعمةكحع  بعلةن  خاس ظألحةملةر

 ياخشعراق . ظوخشايدذ هالعغا  ظعشتا  بذ  ظذالر  ظةضةر
 ظعنسانالر  صةرعشتعلةرنعث بعز  ظعدع،   ظويلعنعص باقسا

 ظألحةملعرع  خاس  ظأزعضة  ظوخشعمايدعغان  نعثكعضة
 . بارلعقعنع بعلضةن بوالتتع

 ظذالر . بذ ساهةدة ظةرةب مذشرعكلعرعمذ ظازغان ظعدع
 صةر . صةرعشتعلةرنع حعشع دةص ضذمان قعلغان   ظذالر

 قعلعؤاتقانلعرعدا  عشتعلةرنع اهللا نعث قعزلعرع دةص دةؤا
 بولسا، ظذالرنعث هةقعقةتتعن يعراق ظاشذ سأزلعرع تئخعمذ

 . خوراصعيالشقان ظعدع
 مذنازعر  بعلةن  ظذالر  مةسعلعدة  ظعككع  بذ   قذرظان

 لعشعص شذنع بايان قعلعدذكع، ظذالرنعث كأز قارعشع ع
 ضة  ظاساسالنمعغان،  دةلعلغا  سأزلعرع  ص هئحقانداق

 . ظةرةبلةر قعزالرنع يامان كأرةتتع . قارعسعغعال دئيعلضةن
 حعرايع  تذغقانلعق خةؤرع كةلسة  ظاياللعرع قعز ظذالرغا
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 خعجعل بولذص كعشعلةرنعث كةينعضة . قارعداص كئتةتتع
 ن ظعشعص، قعز دئدع بذ هاماقةتلةر بةزعدة هةد . ظأتىؤاالتتع

 اهللا « : ظذالر شذنداق تذرذص . بالععنع تئرعك كأمىؤعتةتتع
اهللا . دةيتتع » نعث بالعسع بار، اهللا نعث بالعسع قعز

 نعث نذرعغا باغالنمعغان كعشعلةرنعث كاللعلعرعدا خوراصات
 بذ خوراصاتنع . ظةنة شذنداق صةيدا بولعدذ ؤة شاخاليدذ

 هعكاية قعلعص، خوراصعيالرغا مذنازعرة ظعالن قعلغان مذنذ
 بئقعث  ظاثالص  مذهةممة « : ظايةتنع  ظةهلع ! د ظع

 رصةرؤةردعضارعثغا،  قعزال  باققعنكع،  سوراص  مةككعدعن
 ظوغذلالرظذالرغا مةنسىصمذ؟ ياكع بعز صةرعشتعلةرنع حعشع
 ياراتقان بولذص، ظذالر بعزنعث ياراتقانلعقعمعزنع كأرىص
 تذرغانمذ؟ ظاضاه بولذثالركع، ظذالر هةقعقةتةن يالغاننع

 ر ظةلؤةتتة ظذال . دةيدذ » اهللا نعث بالعسع بار « توقذص،
  اهللا ظوغذلالرنع تاللعماي قعزالرنع تاللعغا . يالغانحعالردذر

 ، قانداقحة مذنداق هأكىم ضة نئمة بولدع سعلةر نمذ؟
 ر قعلمامسعلةر؟ ياكع اهللا نعث بالعسع ع عسعلةر؟ صعك حعقعر

 صاكعتعثالر  ظئنعق  ساففات ( » بارمذ؟ بارلعقعغا  سىرة
 ) ظايةتلةر  156  149

 سأ  هئساب ظئلعشتا اهللا ظذالرنعث بذ  ظذالردعن  زعنع
حىنكع، اهللا هةققدة بعلمةي . ظاساسع صاكعت قعلعدذ

 ظذالر مةرهةمةتلعك اهللا « : تذرذص سأزلةش ظئغعر ضذناهتذر
 ظئتعقاد نعث بةندعلعرع بولغان صةرعشتعلةرنع قعز دةص

 ظىستدة . قعلدع  ظذالر  ياراتقاندا  صةرعشتعلةرنعع  اهللا
 يئزعلعدذ،  نامة ظذالرنعث ضذؤاهلعقع ! بارمعدع  ظةمالعغا

 سىرة زذخرذص ( » . قعيامةت كىنع ظذالر سوراققا تارتعلعدذ
) ظايةت  19
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 صةرعشتعلةر يئمةيدذ ؤة ظعحمةيدذ ) 6
 ظةركةك يذقعر بعز  صةرعشتعلةرنعث  دةص  دا  حعشع

 شذنعثدةك  ظأتتذق،  كأرسعتعص  سىصةتلةنمةيدعغانلعقعنع
 هللا بعزضة ا . ظعحمةككة مذهتاج بولمايدذ  يةنة ظذالر يئمةك

  شذنداق مةلذمات بئرعدذكع، صةرعشتعلةر ظعبراهعم ظةلة
 ظادةم سىرعتدة كةلدع  ظعبراهعم . يهعسساالمنعث قئشعغا

 كةلدع  ظئلعص  تاظام  ظالدعغا  ظذالرنعث  . ظةلةيهعسساالم
  ظعبراهعم ظةلةيهعسسا . صةرعشتعلةر تاظامغا قول سوزمعدع

 كارلعغاندعن صةرعشتعلةر ظأزعنع ظاش . الم ظذالردعن قورقتع
 قورقذن  ظةلةيهعسساالمنعث  ظعبراهعم  ؤة ج كئيعن  عسع

 بئسعلدع  هأرمةتلعك « . هةيرانلعقع  ظعبراهعمنعث  ساثا
 ظذالر  ؤاقتعدا  ظأز  يةتتعمذ؟  خةؤرع  مئهمانلعرعنعث

 دئدع  ساالم  كئرعص،  يئنعغا  ظعبراهعم . ظعبراهعمنععث
 ) ناتذنذش ظادةملةرغذ؟ ( ظعحعدة . ساالمنع ظعلعك ظالدع

 حعقعص، . دئدع  ظاظعلعسعضة  ظاستا  ظذ  بعلةن  شذنعث
 يئمةمسعلةر : صئشذرذلغان سئمعز بعر موزاينع ظئلعص كئرعص

 ظذالرنعث تاماق يئمعضةنلعكعنع كأرىص دعلعدا . دئدع
 قورقتع  قورقمعغعن . ظذالردعن  ظذالر . دئدع ! ظذالر

 » . ظعبراهعمغا بعلعملعك بعر ظوغذل بعلةن خذشخةؤةر بةردع
 ) ظايةتلةر  28  24 سىرة زارعيات (

 دةيدذ  مذنداق  ظايةتتة  بعر  يةنة  ظعبراهعم « : اهللا
 كأرىص  ظذزاتمايؤاتقانلعقعنع  قول  صةرعشتعلةرنعث كاؤاصقا

 كأرمعدع  خذش    هئس . ظذالرنع  قورقذنح  ظذالردعن
 بعز هةقعقةتةن لذتنعث قةؤمعنع ! قورقمعغعن : ظذالر . قعلدع

 سىرة هذد ( » . هاالك قعلعش ظىحىن ظةؤةتعلدذق، دئدع
) ظايةت 70
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  ظأ « : سذيذتع صةخرذررازعيدعن مذنداق نةقعل قعلعدذ
 قارايدذ ع ل  مذنداق  بعردةك  يئمةيدذ، : ماالر  صةرعشتعلةر

 » . ظعحمةيدذ، نعكاهالنمايدذ
 صةرعشتعلةر زئرعكمةيدذ ؤة حارحعمايدذ ) 7

 هارماي  تاظةت  صةرعشتعلةر  قا  اهللا  ظعبادةت  تالماي
  اهللا تاظاال صةر . عدذ اهللا نعث ظةمرعنع ظعجرا قعل . قعلعدذ

 دةيدذ  مذنداق  سىصةتلةص  كئحة « : عشتعلةرنع   ظذالر
 بوشاشمايدذ  ظئيتعدذ،  تةسبعه  ظةنبعيا ( » . كىندىز  سىرة

 ) ظايةت  20
  صةرؤةردعضار « : اهللا يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دةيدذ
 كىندىز اهللا قا  عثنعث دةرضاهعدعكع صةرعشتعلةر كئحة

 تذرعدذ  ظئيتعص  ز ، تةسبعه  سىرة ( » . ئرعكمةيدذ ظذالر
 ) ظايةت  28 فذسسعلةت
 ظايةتتعكع يذقعر سذيذتع  دئضةن » بوشاشمايدذ « قع

 سأزنع صةرعشتعلةرنعث ظذخلعمايدعغانلعقعغا دةلعل قعلعص،
 . صةخرذررازعينعث شذنداق دئضةنلعكعنع نةقعل قعلعدذ

 صةرعشتعلةرنعث تذرار جايلعرع ) 8
 جايع ظاسماندعدذر  تاظاال اهللا . صةرعشتعلةرنعث تذرار

 ع يذقعر اهللا نعث كاتتعلعقعدعن ظاسمانالر « : مذنداق دةيدذ
 صةرعشتعلةر  قالعدذ،  تاسال  يئرعلعص كئتعشكة  تةرعصعدعن

 هةمد  ظئيتعدذ،  تةسبعه  يةر . ظئيتعدذ ع صةرؤةردعضارعغا
 تعلةيدذ  مةغصعرةت  شذرا ( » . يىزعدعكعلةرضة   5 سىرة

 ) ظايةت
 دةرضاه  ظأزعنعث  صةرعشتعلةرنع  تاظاال  دةص اهللا  عدا

 ظةضةر كذصصارالر حوثحعلعق قعلعص، اهللا قا « : تونذشتذرعدذ
 صةرؤةردعضارعثنعث  تارتسا،  باش  قعلعشتعن سةجدة
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 كىندىز اهللا قا تةسبعه  دةرضاهعدعكع صةرعشتعلةر كئحة
 سىرة فذسسعلةت ( » . ظئيتعص تذرعدذ، ظذالر زئرعكمةيدذ

 ) ظايةت  37
 مذ  تاصشذرغان  نعث  اهللا  زئمعنغا  هعم صةرعشتعلةر

 بعز صةقةت « : ؤةزعصعلعرعنع ظعجرا قعلعش ظىحىن حىشعدذ
 حىشعمعز  زئمعنغا  بعلةنال  صةرمانع  » صةرؤةردعضارعثنعث

 ) ظايةت  64 سىرة مةريةم (
 ظاالهعدة  ظوخشاش  كئحعسعضة  قةدرع  صةرعشتعلةر

 حىشعدذ  كأص  معث « : ظةهؤالالردا  كئحعسع  قةدرع
 كئحعدة ظايدعن ظارتذقتذر، صةرعشتعلةر ؤة جعبرعظعل شذ

 صةرؤةردعضارعنعث ظةمرع بعلةن زئمعنغا اهللا تةقدعر قعلغان
  4  3 سىرة قةدةر ( » . بارلعق ظعش ظىحىن حىشعدذ

 ) ظايةتلةر
 صةرعشتعلةرنعث سانع ) 9

 ظذالرنعث  بولذص،  كأص  بةك  سانع  صةرعشتعلةرنعث
 . سانعنع ياراتقان اهللا تعن باشقا هئح كعشع بعلمةيدذ

  أصلعكعنع صةقةت صةرؤةردعضار صةرعشتعلةرنعث سانعنعث ك «
 ) ظايةت  31 سىرة مذددةسسر ( » . عث ظأزعال بعلعدذ

 بعلمةكحع  ظعكةنلعكنع  كأص  قانحعلعك  ظذالرنعث
 حعقعص،  معظراجغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولساث،
  بةيتذل مةظمذرغا يئتعص بئرعص، جعبرعظعل ظةلةيهعسسا

 برعظعل المدعن بةيتذل مةظمذر توغرعسعدا سورعغاندا، جع
 بذ، « : ظةلةيهعسساالمنعث بةرضةن جاؤابعغا قذالق سال

 بذ بةيتتة هةر كىنع يةتمعش معث . بةيتذل مةظمذردذر
 ظوقذيدذ  ناماز  ظوقذغان . صةرعشتة  ناماز  قئتعم  بعر

 تةضمةيدذ  نأؤةت  قئتعم  ظعككعنجع » . صةرعشتعلةرضة
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 ) بذخاري ؤة مذسلعم رعؤايعتع (
 مذسلعم «  رةزعية » سةهي  ظابدذلال  ظةنهذ دا  لالهذ

 دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهععسساالمنعث  صةيغةمبةر
 قعلعدذ  كىنعسعدة « : رعؤايةت  كةلتىرىلضةن  جةهةننةم

 بولعدذ  تئزضعنع  معث  يةتمعش  هةربعر . جةهةننةمنعث
 تئزضعنعدعن يةتمعش معث صةرعشتة تذتذص جةهةننةمنع

 مذشذ سان بويعحة بولغاندا، قعيامةت كىنع » . سأرةيدذ
 . معليذن صةرعشتة ظئلعص كئلعدذ 49 منع جةهةننة

 هةققعدعكع  صةرعشتعلةر  مذظةككةل  ظعنسانغا  سةن
 كعنع ع نةسلةرنع ظويلعنعص كأرسةث، ظذالرنعث نةقةدةر كأصل

 هةر . ظعسصئرمعغا مذظةككةل بعر صةرعشتة بار . بعلةلةيسةن
 يدعغان ظعككع  ظةمالعنع خاتعرلة  بعر ظعنساننعث نامة

 ظعنساننع قوغدايدعغان صةرعشتعلةر، هةر بعر . صةرعشتة بار
 . ظعنساننع توغرا يولغا باشاليدعغان صةرعشتعلةر هةم بار

 صةرعشتعلةرنعث ظعسعملعرع ) 10
 بعز  بولذص،  كأص  بةك  ظعسعملعرع  صةرعشتعلةرنعث
 بعلةلةيمز  ظعسعملعرعنعال  صةرعشتعلةرنعث  ظاز  . ناهايعتع

 : ة ح ع ظايةتتة ظعسمع سأزلةنضةن صةرعشتعلةر تأؤةندعك
 : جعبرعظعل ؤة معيكاظعل  2،1

 كعمكع  اهللا نع، اهللا « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 جعبرعظعلنع،  صةيغةمبةرلعرعنع،  صةرعشتعلعرعنع،  نعث
 معيكاظعلنع دىشمةن تذتعدعكةن، اهللا نع دىشمةن تذتقان

 » . شىبهعسعزكع، اهللا كاصعرالرنع دىشمةن تذتعدذ . بولعدذ
 ) ظايةت  98 سىرة بةقةرة (

 : ظعسراصعل  3
صةرعشتعلةر ظعحعدة سىر حالعدعغان ظعسراصعل ظاتلعق بعر
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 جعبرعظعل، معيكاظعل، ظعسراصعل دئضةن بذ . صةرعشتة بار
  صةرعشتعلةرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كئحعلعك نامعز

  جعبرعظعل، معيكا « : عنع باشالش دذظاسعدا تعلغا ظالعدذ
  زئمعننع يارا  ظعل ؤة ظعسراصعلنعث صةرؤةردعضارع، ظاسمان

 اهللا  بعلضىحع  هازعرنع  ؤة  غةيبنع  سةن ! تقذحع،
 قعلعشقان  بةندعلعر  ظعختعالص  ظذالر  ظارعسعدا  عثنعث

 ظىستعدة هأكىم حعقعرعسةن  مئنع ظعختعالص . نةرسعلةر
 ! قعلنعؤاتقان هةقعقةتكة ظعزنعث بعلةن هعدايةت قعلغعن

 كع، سةن خالعغان بةندعلعرعثنع توغرا يولغا  شىبهعسعز
 ) مذسلعم رعؤايعتع ( » . سالعسةن

 : مالعك  4
 كذصصارالر دوزاخقا « : بذ، دوزاخقا مذظةككةل صةرعشتعدذر

 رعث بعزضة  صةرؤةردعضا ! ظع مالعك : مذظةككةل صةرعشتعضة
 توؤاليدذ  دةص  قعلسذن،  هأكىم  سعلةر : مالعك . ظألىم

 دةيدذ  قالعسعلةر،  حوقذم  زذخرذص ( » . ظازابتا  سىرة
 ) ظايةت  77
 : رعزؤان  5

 دةيدذ  مذنداق  كةسعر  جةننةتكة « : ظعبنع  بذ،
 بذ  هةدعسلةردة  بةزع  بولذص،  صةرعشتة  مذظةككةل

 ظةل بعداية ( » . صةرعشتعنعث نامع ظوحذق تعلغا ظئلعنغان
 ) بةت  53 جعلعد  1 ؤة نعهاية
 : مذنكئر ؤة نةكئر  7،6

 بذ  هةدعسلعرعدة،  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر
 قةبرعدعكع  دةص سور  سوظال ظعككعسع  مذظةككةل  اققا

 . كأص سأزلعنعدذ
: هارذت، مارذت  9،8
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 اهللا تاظاال، بذ ظعككع صةرعشتعنعث نامعنع تعلغا ظئلعص
 سذاليمان كاصعر بولغعنع يوق، لئكعن « : مذنداق دةيدذ

 ظذالر . ص كاصعر بولدع ع ت ع ض أ شةيتانالر كعشعلةرضة سعهر ظ
 بابعلدعكع هارذت، مارذت دئيلعدعغان ظعككع صةرعشتعضة

 : بذ ظعككع صةرعشتة . نازعل قعلعنغان سعهرعنع ظىضعتةتتع
 هئح حة ع بعز كعشعلةرنع سعنايمعز، كاصعر بولمعغعن، دئمعض

 ظ  سعهعر  بةقةرة ( » . ضةتمةيتتع أ كعشعضة   102 سىرة
 ) ظايةت

 شعحة، اهللا بذ ظعككع ع ظايةتنعث سعياقعدعن مةلذم بول
 صةرعشتعنع مةلذم بعرمةزضعلدة كعشعلةرضة سعناق قعلعص

 بذ ظعككع صةرعشتة توغرعسعدا تةصسعر ؤة تارعخ . ظةؤةتكةن
 كعتابلعرعدا نذرغذنلعغان ظةصسانعالر توقذلغان بولذص، بذ
 هةدعستا  قذرظان  هئحقايسعسع  ظةصسانعالرنعث

 مةسعلعسعدة . ظعسصاتالنمعغان  صةرعشتة  ظعككع  بذ  شذثا
 . مةزكىر ظايةت كةرعمنعث مةزمذنعغا كذصايعلعنعش كئرةك

 : راظعل ظةز  10
 دةص  ظةزراظعل  صةرعشتعسع  ظألىم  ظةسةرلةردة،  بةزع

 ي هةدعسلةردة مذنداق نام ع ظةمما قذرظان ؤة سةه . ظاتالغان
 . تعلغا ظئلعنمعغان

 بةزع ظألعماالر تأؤةندعكع ظايةتنع دةلعل قعلعص،  11
 دةيدذ  بار  ناملعق ظعككع صةرعشتة  ظةتعيد  : رةقيب ؤة

 سول ت «  ؤة  تةرعصعدة  ظولتذرذص ظعنساننعث ظوث  ةرعصعدة
 بار  صةرعشتة  ظعككع  سأز . خاتعرلةيدعغان  ظعنساننعث

 هةرعكعتع خاتعرلعنعؤاتقان ؤاقعتتا، ظذ قانداق بعر سأزنع
 » . قعلمعسذن، ظذنعث ظالدعدا هامان رةقعيب ؤة ظةتعيد بار

ظذالرنعث بذ سأزع توغرا ) ظايةت  18  17 سىرة قاف (



26 

 ظةت . ظةمةس  ؤة  رةقيب  ظايةتتعكع  بذ  عيد حىنكع،
 بولماستعن  نامع  ظعنسانالرنعث ، صةرعشتعلةرنعث  بةلكع

 ظةمالعنع خاتعرلةيدعغان ظعككع صةرعشتعنعث سىصعتع  نامة
 دئضةن  تذرغذحع  كأزعتعص  بولغذحع،  هازعر  بولذص،

 . مةنعدة
 صةرعشتعلةرنعث ظألعدعغانلعقع ) 11

 ظألعدذ  ظألضةندةك  ؤةجعنالر  ظادةملةر  بذ . صةرعشتعلةر
 سىر « : عمدة ظوحذق مةلذمات بئرعلضةن هةقتة قذرظان كةر

 مةخلذقاتالردعن حئلعنغاندا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع
 هةممعسع ظألعدذ  ظاندعن سىر . اهللا خالعغاندعن باشقا

 ظعككعنجع قئتعم حئلعنغاندا، ناضاهان ظذالر تذرذص، نئمعضة
 تذرعدذ  قاراص  زذمةر ( » . بذيرذلعدعغانلعقلعرعغا  سىرة

 ) ظايةت  68
 ظاية صةرعشت  بولغعنع ظىحىن، مةزكىر  ظاسماندا   علةر

 ظعبنع كةسعر بذ ظايةتنعث . تنعث تةهتعضة داخعل بولعدذ
 ظاسمان « : مذنداق دةيدذ ة تةصسعرعد   سىر حئلعنغاندا

 باشقا  خالعغاندعن  اهللا  ظعحعدعن  جانلعقالر  زئمعندعكع
 سىر توغرعسعكع مةشهذر . كعشعلةرنعث هةممعسع ظألعدذ

 بذ قئتعم ظاندعن كئيعن، . دئيعلضةن بذ ظوحذق ة هةدعست
 ظةث ظاخعرعدا ظألىم . ظألمةي قالغانالرنعث جئنع ظئلعنعدذ

 تعرعك، ظعدارة قعلغذحع اهللا يالغذز . صةرعشتعسع ظألعدذ
 ظةزةلدة يالغذز بولغان اهللا ظاخعرعدا يةنة يالغذز . قالعدذ

 بىضىن كىندة « : قالعدذ ؤة ظىح قئتعم مذنداق دةيدذ
 مةنسىص؟ ظعضعلعك هوقذقع  ظاندعن اهللا بذ » كعمضة

 » اهللا قا خاستذر ب غالع « : غا ظأزع جاؤاب بئرعص سوظال
. دةيدذ
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 دئضةن ظايةتمذ » اهللا تعن باشقا هةممة نةرسة ظألعدذ «
 . صةرعشتعلةرنعث ظألعدعغانلعقعغا دةلعل بولعدذ

 بذ  ظألةمدذ؟  صةرعشتعلةر  بذرذنمذ  حئلعنعشعدعن  سىر
 ي  بعزنعث مةلذماتعمعز  اتاليدعغان ص بذنع ظعس . وق هةقتة

 ياكع يوققا حعقعرعدعغان نةس بولمعغعنع ظىحىن بعز بعر
 . نةرسة دئيةلمةيمعز

 ظعككعنجع صاراضراف صةرعشتعلةرنعث

 ي سىصةتلعرع ع ظةخالق
 ياخشع ؤة هأرمةتلعك بولذش

 ظةؤةتكةن  صةيغةمبةرلةرضة  نعث  اهللا  صةرعشتعلةر
 ىصةيلع، اهللا ظذالرنع ياخشع ؤة ظةلحعلعرع بولغانلعقع ت

 قذرظان ظايةتلعرع هأر « : هأرمةتلعك دةص سىصةتلعدع
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 صىتىكحعلةرنعث قولعدع مةتلعك ي  صةرعشتة  » . دذر اخشع
 ) ظايةتلةر  16  15 سىرة ظةبةسة (

 اهللا قذرظاننع صىتكةن صةرعشتعلةرنع تةبعظعتع ظعسعل،
  ظةخالقع صاكعزة، هأرمةتكة سازاؤةر صةرعشتة دةص تونذ

 ظ . شتذردع  قذرظان  ؤة أ شذثا  سأز  كعشعلةرمذ  ضةنضةن
 لةردةك صاكعزة بولذشع ع هةرعكةت جةهةتتة ظاشذ صةرعشت

 ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( بذخاري ظاظعشة . كئرةك
 ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع  دعن صةيغةمبةر

 قعلعدذ  ظوقذغان « : رعؤايةت  بعلةن  ماهعرلعق  قذرظاننع
 هأرمةتلع  بولعدذ كعشع  بعرضة  بعلةن  صةرعشتعلةر  . ك

 قذرظاننع هةجعلةص تةستة ظوقذغان كعشع ظعككع ظةجعرضة
 » . ظعرعشعدذ

 هايالعق بولذش
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة صةرعشتعلةرنعث هايا

 بئرعدذ  مةلذمات  توغرعسعدا  ظعكةنلعكع  سةهي « . لعق
 دعن ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظاظعشة » مذسلعم

 قعلعنعدذ مذ  رعؤايةت  ظةلةيهسساالم « : نداق  صةيغةمبةر
 نعث هوجرعسعدا ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظاظعشة

 ظةبذ بةكرع . صاحعقعنع ظوحذق قويذص يئنعحة ياتقان ظعدع
 صةيغةمبةر . ظعزنع سورعدع ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن (

 ظةلةيهعسساالم شذ هالةتتة تذرذص، ظذنعثغا ظعزنع بةردع ؤة
 سأزلةشتع ظ  بعلةن  ظأمةر . ذنعث  كئيعن  اهللا ( ظاندعن

 ظعزنع سورعدع، ظأمةرضعمذ شذ ) بولسذن رازع ظذنعثدعن
 ظاندعن كئيعن . هالةتتة تذرذص ظعزنع بةردع ؤة سأزلةشتع

 ظعزنع سورعدع، ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظوسمان
 ظوسمان  ظةلةيهعسساالم رازع اهللا ظذنعثدعن ( صةيغةمبةر
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 ظوثشاص، كئ ) بولسذن  كيئمعنع  ظولتذرذص،  تىز  رضعحة
 . بعلةن سأزلةشتع ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظوسمان

 رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظوسمان حعقعص كةتكةندة، ظاظعشة
 اهللا ظذنعثدعن ( ظةبذ بةكرع « : مذنداق دئدع ) بولسذن
 قعلعص ) بولسذن رازع  ظئرةن  ظانحة  ظذنعثغا  كئردع،

 كئردع ) بولسذن رازع نعثدعن اهللا ظذ ( ظأمةر ؛ كةتمعدعلة
 اهللا ( ظوسمان ؛ ظذنعثغعمذ ظانحة ظئرةن قعلعص كةتمعدعلة

كئرضةندة بولسا، تىز ظولتذرذص، ) بولسذن رازع ظذنعثدعن
 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم » كعيئملعرعنع تىزةشتىردعلعغذ؟

 هايا  صةر «  مةن  كعشعدعن  قعلغان  هايا  عشتعلةر
 . ص دئدع جاؤاب بئرع » قعلمايمةنمذ؟

 ظىحعنجع صاراضراف صةرعشتعلةرنعث

 ظعقتعدارع
 شةكعل ظأزضةرتعش ظعقتعدارع  1

 شةكعل ظأزضةرتعش ظعقتعدارع ظاتا اهللا صةرعشتعلةرضة
 اهللا جعبرعظعلنع مةريةمنعث قئشعغا ظادةم سىرعتعدة . قعلغان

 قعسعسعنع بايان قعلغعن « : ظةؤةتكةن  مةريةم  ! قذرظاندا
علعسعدعن ظايرعلعص، شةرق تةرةصتعكع ظةينع زاماندا ظذ ظاظ
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 باردع  جايغا  كعشعلةر . بعر  تارتعص  صةردة  دعن  ظذ
 ظةلةيهعسساالمنع . يذشذرذندع  جعبرعظعل  ظذنعثغا
 سىرعتعدة . ظةؤةتتذق  ظادةم  بعجعرعم  مةريةمضة  ظذ،
 ) ظايةت  17  16 سىرة مةريةم ( » . كأرىندع

 صةر  كةلضةن  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث   ظعبراهعم
 لةرمذ ظادةم سىرعتعدة كةلضةن بولذص، ظذالر ظأزعنع عشتع

 ظاشكارلعمعغعحة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث صةرعشتة
 دا يذقعر بذ هةقتعكع ظايةتلةر . ظعكةنلعكعنع ظذقالماي قالغان

 . سأزلةندع
 حعرايلعق  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  لذت  صةرعشتعلةر

 ساالمنعث قةؤمع لذت ظةلةيهعس . يعضعتلةر سىرعتعدة كةلدع
 ص قالغانالر ع ن ع ض أ بةححعؤازلعقتعن ظعبارةت ناحار قعلعققا ظ

 صةرعشتعلةرضة قةؤمعنعث أز بولغاحقا، لذت ظةلةيهسساالم ظ
 : قالدع لعقتا  تةثقعس ظةنسعرةص قويذشعدعن حعقعلعص

 لذت حاغدا كةلضةن يئنعغا لذتنعث صةرعشتعلعرعمعز بعزنعث «
 يعن ئ ق قورقذص، يذشعدعن قو حعقعلعص ظذالرغا قةؤمعنعث ظأز

 بذ : ؤة سعقعلدع يىرعكع توغرعسعدا ظذالر . قالدع ظةهؤالدا
 ) ظايةت  77 هذد سىرة ( » . دئدع كىندذر، دعشؤار بعر

 اهللا لذت ظةلةيهعسساالمنعث « : ظعبنع كةسعر مذنداق دةيدذ
 ظىحىن،  جازاالش  بعلةن  صاكعت  نةق  قةؤمعنع

 سىر  يعضعتلةر  ظذالرغاحعرايلعق  عتعدة صةرعشتعلةرنع
 بذيرذغان  صةيغةمبةر » . كأرىنىشكة  جعبرعظعل

 . ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا هةرخعل سىرةتلةردة كئلةتتع
 !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ي ع بعر قئتعم دعهيةتذلكةلب

 نعث سىرعتعدة كةلسة، يةنة بعر ) حعرايلعق ساهابة ظعدع (
جعبرعظعلنعث ظادةم . قئتعم ظةظرابينعث سىرعتعدة كئلةتتع
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 كأرضةن  ساهابعلةر  نذرغذن  كةلضةنلعكعنع  . سىرعتعدة
 اهللا ظذنعثدعن ( بذخاري ؤة مذسلعم ظأمةر ظعبنع خةتتاب

 بعر كىنع « : دعن مذنداق رعؤايةت قعلعدذ ) بولسذن رازع
 ظعدذق هللا رةسذلذ  هوزذرعدا  كعيمع . نعث  ظةسنادا  شذ

 كئرعص  ظادةم  بعر  قارا  بةكمذ  حئحع  ظاق،  ناهايعتع
 . سةصةردعن كةلضةندةك ظةمةس ظعدع بذ ظادةم . كةلدع

 ظو صةيغةمبةر . مايتتع  ظذنع ظارعمعزدعن هئح كعشعمذ تذنذ
 ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص، تئزعنع رةسذلذهللا نعث
 تئزعغا يألةص، ظالعقعنعنع رةسذلذهللا نعث يوتعسعغا قويذص

 ماثا ظعسالم ! ظع مذهةممةد « : ظولتذردع ؤة مذنداق دئدع
 » !... شةنحة بةرضعن توغرعسعدا حى
 مةزكىر كعشع ظعمان، ظئهسان، قعيامةت ؤة ة بذ هةدعست

 بذ . سورعغان سوظال قعيامةتنعث ظاالمةتلعرع توغرعسعدا
 ظةلة  صةيغةمبةر  كئيعن،  بولغاندعن  كئتعص   كعشع

 سورعغذحعنعث جعبرعظعل ظعكةنلعكعنع، سوظال يهعسساالم
 . عكعنع ظئيتقان ص قويغعلع كةلضةنل ع ت ع ض أ ساهابعلةرضة دعن ظ

 ظذنعثدعن ( ظاظعشة  صةيغةمبةر !) بولسذن رازع اهللا
 ظةلةيهعسساالمنعث دعهيةتذلكةلبعينعث ظئتعنعث يايلعسعنع
 . تذتذص تذرذص، ظذنعث بعلةن سأزلعشعؤاتقانلعقعنع كأرضةن

 دئيعشكة  نئمة  ظةلةيهعسساالمدعن  نلعكعنع  صةيغةمبةر
 ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظذ ظذ : سورعغاندا،  جعبرعظعل،

 . ساثا ساالم دةيدذ، دةص جاؤاب بةرضةن
 ظادةمنع  توققذز  توقسان  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر
 ظألتىرىص بولغاندعن كئيعن، تةؤبة قعلعشقا كئتعؤاتقاندا،
 تةث يولدا ظألىص كئتعص، رةهمةت صةرعشتعلعرع بعلةن
ظازاب صةرعشتعلعرعنعث بذ كعشعنع تاالشقانلعقع ؤة ظادةم
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 هةل سىرعت  دةتاالشنع  صةرعشتعنعث  بعر  كةلضةن  عدة
 ظذالرنعث قئشعغا « : قعلغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دةيدذ
 ظذالر ظذ صةرعشتعنع . بعر صةرعشتة ظادةم سىرعتعدة كةلدع

 صةرعشتة مذنداق دئدع . ظايرعص قويغذحع قعلدع  : ظذ
 بئقعثالر  ظألحةص  جاينعث ظوتتذرعسنع  قايسع ! ظعككع

 » . ا، ظذ شذ تةرةصكة تةؤة بولسذن تةرةصكة يئقعن بولس
 ظاق  كأرضةن  سعناص  ظعحعدعن  ظعسراظعل  اهللا بةني

 قار كئسةل  ؤة  تاز  سأزلةيدعغان ع ،  ؤةقةلعكعنع  غذنعث
 رضةنلعكع بايان ع صةرعشتعلةرنعث ظادةم سىرعتعضة ك ة هةدعست
 . بذ هةدععسنع كئيعن سأزلةيمعز . قعلعنعدذ

  ظأزضةر بةزع ظةهلع ظعلمعالر صةرعشتعلةرنعث شةكعل
 بعلةن ع ي نةزةرعي ع تعش خذسذسعيةتلعرعنع نوقذل ظةقل  لةر

 حىشةندىرمةكحع بولذشذص، بعرمذنحة قذرذق ضةصلةرنع
 مةسلعدة ضةص قعلعمةن دةص غةيبعي ظذالرنعث بذ . قعلعشتع

  اهللا بعزضة صةر . ظاؤارة بولذشعنعث هاجعتع يوق ظعدع
 بعلدىردع  ظأزضةرتعدعغانلعقعنع  شةكعل  . عشتعلةرنعث

  ظذالر صةيغة . قانداق ظأزضةرتعدعغانلعقعنع بعلدىرمعدع
 مبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعلةر توختعغان يةردة توختعغان

 بوالتتع  سأزلعرعنع . بولسا  سأزلعضةنلةرنعث  تئمعدا  بذ
 سذيذتعينعث  بولسا،  باققذثعز  صةرعشتعلةر « كأرىص

 ! ناملعق كعتابعغا قاراث » كع خةؤةرلةر ع هةققعد
 عث بةك تئزلعكع سىرظةتن  2

 نذرنعث  سىرظةت  تئز  ظةث  بولغان  مةلذم  ظعنسانالرغا
 معث معل سىرظةت بعلةن 186 نتعغا و نذر سئك . سىرظعتعدذر
 تئز . ماثعدذ  بذنعثدعنمذ  سىرظعتع  بعر . صةرعشتعلةرنعث

سوراص صارعغ سوظال كعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن
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 جاؤاب اهللا نعث دةرضاهعدعن ب بولغذحة، جعبرعظعل غالع
 بوالتتع  كئلعص  تئزلعكعدة . ظئلعص  نذر  كىنلةردة  بذ
 معلعرع بارلعققا كةلضةن بولسعمذ، بذ ئ ماثااليدعغان ظالةم ك

 بةزع ئ ك  ظذصذقعدعكع  كاظعناتنعث  كةث  مذشذ  معلةرنعث
 يعلع  نذر  معليارد  ظىحىن  بئرعشع  يئتعص  صعالنعتالرغا

 . كئتعدذ
 بعلعمدانلعقع  3

 بعلعمل  ناهايعتع  ظذالرغا صةرعشتعلةر  اهللا  بولذص،  عك
 بعلدىرضةن  ظعلعمنع  ظعنسانغا . نذرغذن  ظذالردا  ظةمما

 . بئرعلضةن ظعزدعنعص ظعلعم تةهسعل قعلعش ظعقتعدارع يوق
 اهللا صىتىن شةيظعلةرنعث ناملعرعنع ظادةمضة ظىضةتتع، «

 كأرسعتعص  صةرعشتعلةرضة  ظذالرنع  راستحعل : ظاندعن
 ! ماثا ظئيتعص بئرعثالر بولساثالر بذ شةيظعلةرنعث ناملعرعنع

 سئنع صاك دةص تونذيمعز، بعز سةن : صةرشتعلةر . دئدع
 سةن  هةقعقةتةن  بعلمةيمعز،  باشقعنع  بعلدىرضةندعن
 ظعش  بعلةن  هئكمةت  بعلضىحعسةن،  هةممعنع

 ) ظايةت  32  31 سىرة بةقةرة ( » . قعلغذحعسةن، دئدع
 قانذنعيعتعنع  كاظعناتنعث  ؤة  ظعزدعنعش  ظعنسانعيةت

 ظةمما صةرعشتعلةر بعلعمنع . هعدعلعكعضة ظعضة بايقاش ظاال
 ظالعدذ  بعؤاستة  تاظاالدعن  نعث . اهللا  اهللا  شذنداقتعمذ

 بعلعدعغانلعر  ظعنساننعث  بعلدىرضةنلعرع   صةرعشتعلةرضة
 نامة : مةسعلةن . عدعن كأصتذر   ظةمالنع خاتعر  ظذالرغا

 بئرعلضةن ع  ظعقتعدارع  نعث سعلةر هالبذكع « : لةش
 . ع كأزأتىص تذرغذحع صةرعشتعلةر بار ن سعلةر ظىستىثالردا

  نعث سأزلعر سعلةر ظذالر هأرمةتلعك صةرعشتعلةر بولذص،
 ظذالر  تذرعدذ،  يئزعص  ظةمةلللعرعثالرنع  ؤة عثالرنع
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  10 سىرة ظعنفعتار ( » . قعلمعشلعرعثالرنع بعلعص تذرعدذ
 ) ظايةتلةر  12

 مةسعلة  صةرعشتة « بذ  دئضةن صاراضرافتا » ظعنسان ؤة
 . ق يورذتذلعدذ تئخعمذ ظئنع

 صةرعشتعلةرنعث مذنازعرعلعشعدعغانلعقع
 نعث  اهللا  ظئنعق ؤةهعي صةرعشتعلةر  تئخعمذ  سعنع

 بةس  ش ظىحىن، ظأز ع ن ع حىش  قعلعشعدذ  ظارا  . مذنازعرة
 دة ظعبنع » مذسنةدع ظعمام ظةهمةد « ، » سىنةنع تعرمعزي «

 تعن شذنداق !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظابباس
 مذنداق رعؤايةت قعلعنعدذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كع،

 حىشىمدة صةرؤةردعضارعمنعث ناهايعتع حعرايلعق « : دئضةن
 كأردىم  كةلضةنلعكعنع  ظئيتتع . سىرةتتة  ظع « : ظذ

 مذنازعرة  صةرعشتعلةرنعث نئمة توغرعسعدا بةس ! مذهةممةد
 . ياق، دئدعم : مةن » اتقانلعقعنع بعلةمسةن؟  قعلعشؤ

 هةتتاكع . تتذرعسعغا قويدع اهللا قولعنع ظعككع مىرةم ظو
 . اهللا نعث قولعدعن تارقالغان سوغذقلذق مةيدةمضة كةلدع

 ظاسمان  مةن  بعلةن  نةرسعلةرنع  شذنعث  زئمعندعكع
 صةرعشتعلةرنعث ! ظع مذهةممةد « : اهللا يةنة ظئيتتع . بعلدعم

  مذنازعرة قعلعشعؤاتقانلعقعنع بعلة  نئمة توغرعسعدا بةس
 ر، دةرعجعلةر توغرعسعدا هةظة، كاصصارةتلة : مةن » مسةن؟

 قعلعشعؤاتعدذ  مةسجعدلةردة . مذنازعرة  كئيعن  نامازدعن
 تذرذش، جاماظةت نامعزعغا صعيادة مئثعص بئرعش، قعيعن
 . شاراظعتتا تاهارةتنع كامعل ظئلعش ضذناهالرغا كاصصارةتتذر
 ساالمنع ظومذمالشتذرذش، ظاحالرنع تويغذزذش، كعشعلةر

 ع يذقعر ظوقذش دةرعجعلةرنع ظذخالؤاتقاندا كئحعسع ناماز
 دئدعم  ظئيتتع . كأتىرعدذ،  ظئيتتعث، « : اهللا راست
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 شذنداق قعلغانالر كأثىللىك ياشايدذ، دذنيادعن ياخشعلعق
 بولعدذ  صاك  تذغما  ظانعسعدعن  كئتعدذ،  ظع . بعلةن

 ظع : ناماز ظوقذغعنعثدا مذنداق دذظا قعلغعن ! مذهةممةد
 يامانل  ياخشع ! اهللا  قعلعشنع،  تةرك لعقالرنع  عقالرنع

 كةمبة    كأرىشنع،  ظئتعشنع،  ياخشع  غةللةرنع
 ضذناهعمنع مةغصعرةت قعلعشعثنع، ماثا رةهمة قعلعشعثنع

 سورايمةن  قعلعشعثنع  قوبذل  بةندعلعرعثضة . تةؤبةمنع
 ظازغذنلذق ظةؤةتمةكحع بولساث، مئنع ظئزعص كةتمةس

 » !. حعغعمدا قةبزع روه قعلغعن
 زامحانلعقع ع ظعنت  4

  صةيغة . زامحاندذر ع ةر ظعبادةتتة ناهايعتع ظعنت صةرعشتعل
 مبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع بذ جةهةتتة ظذالرغا ظةضعشعشكة

 صةرعشتعلةر صةرؤةردعضارعنعث « : قعزعقتذرذص مذنداق دةيدذ
 تىزمةمسعلةر  سةص  تىزضةندةك  سةص  » ! دةرضاهعدا

 سةص  قانداق  دةرضاهعدا  صةرؤةردعضارعنعث  صةرعشتعلةر
 سو  دةص  ظةلةيهعسساالم تىزعدذ؟  صةيغةمبةر  رالغاندا،

 ظذالر ظاؤؤالقع سةصنع تولذقاليدذ، سةصتة « : مذنداق دئضةن
 » . هعم تذرعدذ

 . صةرعشتعلةر قعيامةت كىنع رةتلعك سةص تىزىص كئلعدذ
 سةص «  صةرعشتعلةر  ؤة  كةلضةن  سةص  صةرؤةردعضارعث

 ) ظايةت  22 سىرة فةجرع ( » بولذص كةلضةن حاغدا،
 ؤة صةرعشتعلةر سةص بولذص تذرذص كئتعدعغان جعبرعظعل «
 ظذالرنعث ظارعسعدا مئهرعبان اهللا ) يةنع قعيامةتتة ( كىندة

 نعث ظعزنعضة ظعرعشكةن ؤة توغرا سأزنع قعلغانالردعن باشقا
 بولمايدذ  قعلعشعغا  نةبةظ ( » . هئح كعشعنعث سأز  سىرة

) ظايةت  38
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 هايتع ي صةرمانالرنع ظعجرا قعلعشتا نا ع صةرعشتعلةر ظعاله
 مذسنةدع ظعمام « ؤة » سةهي مذسلعم « . حاندذر ظعنتعزام
 دعن ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( دة ظةنةس » ظةهمةد

 ظةلةيهعسساالم  شذنداق رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر
 مةن جةننةتنعث دةرؤازعسعغا كئلعص، « : مذنداق دئضةن

 : مذظةككةل صةرعشتة . حعشنع تةلةص قعلعمةن ئ دةرؤازعنع ظ
 سةن؟ كع «  دةيمةن : مةن . دةيدذ » م  . مذهةممةد،

 صةرعشتة  هئحكعمضة : مذظةككةل  كئلعشتعن بذرذن  سةن
 » . دةرؤازعنع ظاحماسلعققا بذيرذلغان ظعدعم، دةيدذ

 بايان قعلعنعشعحة، جعبرعظعل ظاسمان دة ظعسرا هةدعسع
 دةرؤازعسعنع ظئحعشنع تةلةص قعلغاندا، مذظةككةل صةرعشتة

 ظع  ظعنحعكعلةص  ظاندعن ظةهؤالنع  كئيعن  نعقلعغاندعن
 ظاحعدذ  بذيرذق . دةرؤازعنع  صةرعشتعلةرنعث  بذنعثدعنمذ

 نةقةدةر  قعلعشتا  ظعكةنلعكعنع ظعنتعزام ظعجرا  حان
 . كأرىؤالغعلع بولعدذ

 صةرعشتعلةرنعث ضذناه قعلعشتعن خالعيلعقع  5
  مذسذ « : سذيذتي قازي ظعيازدعن مذنداق نةقعل قعلعدذ

 رنع صةزعلةتلعك موظمعنالر دةص لمانالر بعردةك صةرعشتعلة
 ظةلحع : ظعسالم ظألعمالعرعنعث بعردةك قارعشعحة . قارايدذ

 قعلعص ظةؤةتعلضةن صةرعشتعلةر ضذناهتعن خالي بولذشتا،
 يةتكىزىش ؤة باشقا هوقذقالردا صةيغةمبةرلةرضة تامامةن

 . ظوخشايدذ
 ظعسالم ظألعمالعرع ظةلحع قعلعنمعغان صةرعشتعلةر هةققعدة

 بعر بألىك ظالعمالر تأؤةندعكع . قاراشالردا بولدع تىرلىك
 هةممعسع  صةرعشتعلةرنعث  قعلعص،  دةلعل  ظايةتلةرنع

ظأزةثالرنع ! ظع موظمعنالر « . ضذناهتعن خالي دةص قارعدع
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 حاقاثالرنع ظعنسان ؤة تاشالر يئقعلغذ بولعدعغان،  ؤة باال
 مذظةككةل  صةرعشتعلةر  قول  قاتتعق  قعلمايدعغان  رةهعم

 ساقالثالر بولغان  نعث ! دوزاختعن  اهللا  صةرعشتعلةر  ظذ
 ظعجرا  شذنع  بذيرذلسا  نئمعضة  حعقمايدذ،  بذيرذقعدعن

 ) ظايةت  6 سىرة تةهرعم ( » . قعلعدذ
 ظئيتعدذ «  هةربعرعمعزنعث « : صةرعشتعلةر  بعزنعث

 بار  ظورنع  سةص . مذظةييةن  ظعبادةتتة  هةقعقةتةن  بعز
 هةقعقةتةن اهللا . تارتعص تذرغذحعالرمعز  تةسبععه بعز  قا

 ) ظايةتلةر  166  164 سىرة ساففات ( » . ظئيتقذحعالرمعز
  اهللا نعث دةرضاهعدعكع صةرعشتعلةر اهللا نعث ظعباد «

  عتعدعن تةكةببذرلذق قعلعص باش تارتمايدذ ؤة تةكة
 ) ظايةت  19 سىرة ظةنبعيا ( » . ببذرلذق قعلمايدذ

 يةنة بعر بألىك ظالعمالر صةرعشتعلةر ظعحعدعكع ظةلحع
 نغانالر ؤة اهللا قا يئقعن صةرعشتعلةرال ضذناهتعن خالي، قعلع

 قالغانلعرع ضذناهتعن خالي ظةمةس دةص قاراص، هارذت،
 توغرا . مارذتنعث ؤة ظعبلعسنعث ؤةقةلعكلعرعنع دةلعل قعلدع

 . كأز قاراش شذكع، صةرعشتعلةر بعردةك ضذناهتعن خالي
 ياكع  قعلعؤعتعدعغان  يوق  دةرعجعسعنع  ظذالر

 قعلمايدذ  ؤ ى ر تأؤةنلةشتى  زادع  قعلعقالرنع  . عتعدعغان
 كةلسةك  ؤةقةلعكعضة  مارذت  ظعككع : هارذت، بذ

 رةسذلذ  هةققعدة  قعلغانلعقع  ضذناه  تعن هللا صةرعشتعنعث
 . رعؤايةت قعلعنغان هئحقانداق هةدعس يوق

 كأصعنحة ظالعمالرنعث : ظعبلعسنعث ؤةقةلعكعضة كةلسةك
 ظةمةس  صةرعشتة  ظعبلعس  ظادةم بةلكع، . قارعشعحة

 ظذ  بولغاندةك،  ظاتعسع  ظعنسانالرنعث  ظةلةيهعسساالم
» . جعنالرنعث ظاتعسعدذر
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 قويذص،  ظوتتذرعغا  مةسعلعنع  بذ  ظةرنةؤي  سةصةؤي
 : سذيذتعينعث سأزعدعن نةقعل كةلتىرىص مذنداق دةيدذ

 خالي «  ضذناهتعن  بعردةك  بذنعث دةلعيلع . صةرعشتعلةر
 : حة ع تأؤةندعك

 اهللا « ، » اننع قعلعدذ بذيرذلغ « : اهللا ظذالرنع  1
 . ، دةص سىصةتلعدع » نعث ظةمرع بويعحة ظعش قعلعدذ

 هةرضعز  ظعشنع  توسقان  اهللا  ظذالر  قارعغاندا،  بذنعثغا
 . قعلمايدذ

 صةرعشتعلةر « : اهللا تاظاالنعث صةرعشتعلةر هةققعدعكع  2
 بوشاشمايدذ  كئحة  ظئيتعدذ،  تةسبعه  دئضةن » كىندىز

 ادةت بعلةن مةشغذل سأزع صةرعشتعلةرنعث هةرؤاقعت ظعب
 حىشةندىرعدذ  بعلةن . ظعكةنلعكعنع  ظعبادةت  هةرؤاقعت

 . مةشغذل بولغان ظعكةن، ضذناه قعلمايدذ
 صةرعشتعلةرنع  3  ظةلحعلعرع « : اهللا  نعث  » اهللا

» . اهللا نعث ظةلحعلعرع ضذناهتعن خالي بولعدذ . قعلدع
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 ظعككعنجع بألىم

 قع صةرعشتعلةرنعث ظعبادةت قعلعدعغانلع
 صةرعشتعلةرنعث خاراكتئرع

 ظعتاظةت قعلعش خاراكتئرع بعلةن  صةرعشتعلةر اهللا قا
 قعلعش ظعقتعدارع  ظاسعيلعق  ظذالردا  بولذص،  يارعتعلغان

 حعقمايدذ « : يوق  ظةمرعدعن  نعث  اهللا  نئمعضة ، ظذالر
 ) ظايةت  6 سىرة تةهرعم ( » . بذيرذلسا شذنع قعلعدذ

 ظعبادةت  ظةت دئمةك، ظذالر ضذناهنع تةرك ظئتعش، تا
 نةصسع  ظذحرعمعغا  قعلعشتا  ظعزعقتذرعشعغا   خاهعشنعث

 تارتمايدذ  جاصا  قاراص بعر . نلقعتعن هئحقانحة بذنعثغا
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 ظألعماالر  مذكةللةص « : بألىك  ظأز ( صةرعشتعلةر
 قعلعنغذحع  تةكلعص  يئثعشكة  . ظةمةس ) ظاجعزلعقلعرعنع

ظذالر جةننةت هةققعدعكع بعشارةت ؤة دوزاخ هةققعدعكع
 دئضةن بولسا » هالندذرذشالر تةهتعضة داخعل ظةمةس ظاضا

 ظادعمعزات تةكلعص قعلعنغان . كئرةك  صةرعشتعلةر  توغرا،
 بعراق، . ظعشالرنعث ظأزظةينعضة تةكلعص قعلعنغان ظةمةس

 صةرعشتعلةر هئحنةرسعضة تةكلعص قعلعنمعغان دئيعش توغرا
 ظعبادةت قعلعشقا ؤة اهللا  حىنكع، ظذالر تاظةت . ظةمةس
 قو  بذيرذلغان تعن  نئمة؟ بذ . رقذشقا  بولماي  تةكلعص

 صةرعشتعلةر ظىستعدعكع صةرؤةردعضارعدعن قورقعدذ، نئمعضة «
 ) ظايةت  50 سىرة نةهلع ( » . بذيرذلسا شذنع قعلعدذ

 صةرعشتعلةرنعث ظورنع
 بعز . صةرعشتعلةر اهللا تاظاالنعث هأرمةتلعك بةندعلعرعدذر

 مذشرعكال يذقعر  ظأتتذقكع،  كأرسعتعص  شذنع  رنعث دا
 دئضةن دةؤاسع قعلحة » صةرعشتعلةر اهللا نعث قعزلعرع «

 دةؤادذر  خاتا  بولمعغان  كةرعمنعث . توغرا  قذرظان  اهللا
 نذرغذن ظايةتلعرعدة صةرعشتعلةرنعث ماهعيعتع ؤة ظورنعنع
 : بايان قعلعص، بذ سأزنع قعلغذحعالرنع يالغانغا حعقعرعدذ

 بار «  بالعسع  صةرعشتعلةردعن  نعث  اهللا  مذشرعكالر
 صاكتذر . دئيعشتع  بذنعثدعن  اهللا  ظةمةس،  . ظذنداق

 ظذالر اهللا . صةرعشتعلةر اهللا نعث هأرمةتلعك بةندعلعرعدذر
 ظذالر اهللا نعث . قا ظالدع بعلةن سأز قعلعشقا صئتعنالمايدذ

 اهللا ظذالرنعث قعلغانلعرعنع ؤة . ظةمرع بويعحة ظعش قعلعدذ
 اهللا . قعلماقحع بولغانلعرعنع بعلعص تذرعدذ  ع راز ظذالر

 شاصاظةت  هةيؤعسعدعن . قعلعدذ بولغانالرغعال  نعث  اهللا
مةن اهللا تعن باشقا : ظذالردعن كعمكع . رةص تذرعدذ تعت
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 جازااليمعز  بعلةن  دوزاخ  ظذنع  دةيدعكةن،  . ظعالهمةن
 جازااليمعز  شذنداق  ظةنة  ظةنبعيا ( » . زالعمالرنع  سىرة

 ) ظايةتلةر  29  26
 كةلتىرعدعغانالر جا ئ صةرعشتعلةر بةندعحعلعكنع كامعل ب

 بولذص، هةرقانداق ظعشتا اهللا نعث ظةمرع بويعحة ظعش
 اهللا ظذالرنعث ظةهؤالعنع تولذق بعلعص تذرعدعغان . قعلعدذ

 ن ظاشماقحع بولعدعكةن، دئدع بولذص، ناؤادا بعرةرسع هةد
 ظذحرايدذ  اهللا نعث سأزعنع . اهللا نعث جازاسعغا  ظذالر

 ماثسعمذ، . ىزةلمةيدذ اهللا قا ظئتعراز يةتك . بألعؤعتةلمةيدذ
 سةهي « . تذرسعمذ اهللا نعث ظةمرع بويعحة ظعش كأرعدذ

 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظابدذلاله ظعبنع ظابباس » بذخاري
 صةيغةمبةر « : دعن مذنداق رعؤايةت قعلعنعدذ !) بولسذن

 جعبرعظ  زعيارةت : غا عل ظةلةيهعسساالم  كأصرةك  بعزنع
 بعز « : بولغان قعلمامسةن؟ دئضةندة، مذنذ ظايةت نازعل

 بعزنعث . زئمعنغا صةرؤةردعضارعثنعث ظةمرع بعلةن حىشعمعز
 ظعككعسعنعث  ظذ  ؤة  ظارقعمعزدعكع  ظالدعمعزدعكع،

 ، دذر ع ظارعسعدعكع ظعشالرنعث هةممعسع اهللا نعث ظعلكعد
 ) ظايةت  64 سىرة مةريةم ( » . صةرؤةردعضارعث ظذنتذمايدذ

 : صةرعشتعلةرنعث ظعبادعتعدعن بعرقانحة معسال
 تاظةت ص  نعث  اهللا  تةكلعص  ةرعشتعلةر  ظعبادعتعضة

 تاظةت  ظذالر  بولذص،  بةندعلعرع  ظعبادةتنع  قعلعنغان
  بعز بذ جايدا صةر . جا كةلتىرعدذ ئ ناهايعتع ظوثايال  ب

 هةدعست  قذرظان،  بةزع ة عشتعلةرنعث  قعلعنغان  بايان
 . ظعبادةتلعرعنع كةلتىرعمعز

 تةسبعه ظئيتعش  1
ياد ظئتعشنعث حوث . ياد ظئتعدذ صةرعشتعلةر اهللا تاظاالنع
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 ظةرشعنع كأتىرىص تذرغان . بعر مةزمذنع تةسبعه ظئيتعشتذر
 . صةرعشتعلةرمذ ؤة باشقا صةرعشتعلةرمذ اهللا قا تةسبعه ظئيتعدذ

 ظةرشعنع كأتىرىص تذرغان ؤة ظةرشعنعث حأرعسعدعكع «
 ظئيتعدذ  تةسبعه  صةرؤةردعضارعغا  هةمدع ، صةرعشتعلةر

 ) ظايةت  7 عر سىرة غاص ( » . ظئيتعدذ
 صةرعشتعلةر صةرؤةردعضارعغا تةسبعه ظئيتعدذ، هةمدع «
 ) ظايةت  5 سىرة شذرا ( » . ظئيتعدذ

 كىندىز ظىزىلدىرمةي تةسبعه  صةرعشتعلةر اهللا قا كئحة
 كئحة « . ظئيتعدذ  تةسبعه  صةرعشتعلةر  قا  اهللا  كىندىز

 قالمايدذ  بوشعشعص  ظةنبعيا ( » . ظئيتعدذ،   20 سىرة
 ) ظايةت

 : ناهايتع كأص تةسبعه ظئيتقاحقا، ظذالرنعث صةرعشتعلةر
 تةسبعه «  تذرغذحعالرمعز،  تىزىص  سةص  ظعبادةتتة  بعز

 . دةص ظعصتعخارلعنعشع هةقلعقتذر » ظئيتقذحعالرمعز
 تىرع  اهللا نع ياد ظئتعشنعث ظةث ظذلذغ بعر  تةسبعه

 مذسلعم ظةبذ . بولغاحقا، صةرعشتعلةر كأص تةسبعه ظئيتعدذ
 ظذنعثدعن ( زةر  مذنداق !) بولسذن زع را اهللا  نعث

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا « : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 المدعن اهللا نع ياد ظئتعشتة قايسع سأز ظةث ظةؤزةل؟ دةص
 سورالغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةص جاؤاب

 اهللا نع صاك « اهللا صةرعشتعلةرضة تالالص بةرضةن : بةردع
 دئضةن سأز » هةمدع ظئيتعمةن دةص ياد ظئتعمةن، اهللا قا

 . ظةث ظةؤزةلدذر
 سةص تىزىص تذرذش  2

 صةرعشتعلةرنعث سةص تىزىص تذرعدعغانلعقع ؤة ظذالرغا
 هةدعس  هةققعدعكع  كئرةكلعكع دا يذقعر ظةضعشعش
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 قذرظاندعمذ صةرعشتعلةرنعث سةص تىزىص . سأزلعنعص ظأتتع
  بعز سةص تىزىص تذرغذحعالر « تذرعدعغانلعقع هةققعدة

 صةرعشتعلةر سةص تىزىص قعيام قعلعدذ، . دئيعلضةن » معز
 قعلعدذ  سةجدة  ؤة  قعلعدذ  مذشكعلعل « تاهاؤي . رذكذ

 تةبةراني » ظاسار  هةكعم » مذظجةمعل كةبعير « دا،  دا
 : ظعبنع هعزامنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

 تذراتتع «  ظعحعدة  ساهابعلةر  ظةلةيهعسساالم  . صةيغةمبةر
 : بةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق دئدع شذظةسنادا صةيغةم

 ساها  ظاثالؤاتامسعلةر؟  ظاؤازنع  ظاثلعغان  بعلةر  مةن
 صةيغةمبةر . بعز هئحقانداق ظاؤاز ظاثلعمايؤاتعمعز : ظئيتتع

 دئدع  غعحعر : ظةلةيهعسساالم  ظاسماننعث  لعغان  مةن
 ظاسمان غعحعرلعسا ظةيعب ظالغعلع . ظاؤازعنع ظاثالؤاتعمةن

 رعدة بعردعن ئ ىنكع ظاسماننعث هةربعر غعرعح ي ح . بولمايدذ
 » . سةجدة قعلعؤاتقان ياكع قعيام قعلعؤاتقان صةرعشتة بار

 هةج قعلعش  3
 كةظبعسع بار  بعر  صةرعشتعلةرنعث يةتتعنجع ظاسماندا

 بذ كةظبة . بولذص، ظذالر شذ كةظبعضة هةج قعلغعلع كئلعدذ
 ذردا شذ بةيتذلمةظمذر دةص ظاتعلعدعغان بولذص، اهللا سىرة ت

 بةيتذل مةظمذر بعلةن قةسةم « : كةظبة بعلةن قةسةم قعلغان
 ) ظايةت  4 سىرة تذر ( » قعلعمةن

 : ظعبنع كةسعر بذ ظايةتنع تةصسعر قعلعص مذنداق دةيدذ
 صةيغةمبةر « : دا شذنداق باركع » مذسلعم « ؤة » بذخاري «

 ظاسماندعن  يةتتعنجع  كئحعسعدة  ظعسرا  ظةلةيهعسساالم
 بةيتذل . تذل مةظمذرغا كأتىرىلضةن ظأتكةندعن كئيعن، بةي

 بعر . عدذ  مةظمذرغا هةركىنع يةتمعش معث صةرعشتة كئر
. كئرضةنلةرضة ظعككعنجع قئتعم كئرعش نأؤعتع كةلمةيدذ
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 كةظبعسع  ظاسماندعكعلةرنعث  يةتتعنجع  بةيتذلمةظمذر
 بولذص، ظذالر زئمعندعكعلةر بةيتذلالنع تاؤاص قعلغاندةك ظأز

 شذثا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث . دذ كةظبعسعنع تاؤاص قعلع
 بئرعش  مذكاصات  قعلغانلعقعغا  بعنا  كةظبعنع  زئمعندعكع
 ظىحىن اهللا ظذنعثغا بةيتذل مةظمذرغا يألعنعص ظولتذرذشنع

 » . نعسعص قعلغان
 بةيتذل مةظمذر بةيتذلال « : ظعبنع كةسعرنعث ظئيتعشعحة

 نعث ظذدذلعغا توغرا كعلعدعغان بولذص، ناؤادا ظذ حىشىص
 حىشعدذ  ظىستعضعال  بةيتذلالنعث  بولسا،  . كةتكعدةك
 ناماز  ؤة  قعلعدعغان  ظعبادةت  ظاسماندعكعلةرنعث  هةربعر

  بعرعنجع ظاسماندعكعلةر . ظوقذيدعغان ظايرعم ظأيع بار
 . دةص ظاتعلعدذ » بةيتذل ظعززةت « نعث ظأيع

 بةيتذل مةظمذر كةظبعنعث ظذدذلعغا « ظعبنع كةسعرنعث
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( ي ع سأزع ظةل دئضةن » توغرا كعلعدذ

 يدعن ع بعر ظادةم ظةل « : دعن رعؤايةت قعلعنعدذ !) بولسذن
 ي مذنداق ع ظةل . بةيتذلمةظمذر دئضةن نئمة؟ دةص سورعدع

 بذ، ظاسماندعكع بعر ظأي بولذص، بةيتذلالنعث : دئدع
 بذ ظأي ظاسماندا بةيتذلال زئمعندا . ظذدذلعغا توغرا كئلعدذ
 ظذ  ظأيضة . لغاندةك هأرمةتكة سازاؤةر هأرمةتكة سازاؤةر بو

 كئرضةنلةر  بعر  كئرعدذ،  يةتمعشمعث صةرعشتة  هةركىنع
 » . ظعككعنجع كئرمةيدذ
 ظةلبان  قةتادة ع ناسعرذددعين  ظذنعثدعن ( ي  رازع اهللا

 هةدعس !) بولسذن  تأؤةندعكع  قعلعنغان  رعؤايةت  دعن
 دةلعللةيدذ  قاراشنع  بذ  ظةلة « : ظارقعلعق   صةيغةمبةر

 بةيتذلمةظمذر دئضةن : م بعر كىنع ساهابعلعرعضة يهعسساال
اهللا ؤة اهللا نعث : ساهابعلةر . نئمة؟ بعلةمسعلةر دئدع
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 دئدع  بعلضىحعدذر  ظةث  ظةلة . صةيغةمبعرع   صةيغةمبةر
 ظذ ظاسماندعكع بعر مةسجعد بولذص، كةظبة : يهعسساالم

 ناؤادا ظذ حىشىص كةتسة . ظذنعث ظاستعغا توغرا كئلعدذ
 » . ضعال حىشعدذ كةظبعنعث ظىستع

 صةرعشتعلةرنعث اهللا تعن قورقعدعغانلعقع  4
 صةرعشتعلةر اهللا نع حوثقذر تونذغاحقا اهللا تعن بةك

 ظذالر اهللا « : اهللا ظذالر هةققعدة مذنداق دةيدذ . قورقعدذ
 تعت  هةيؤعسعدعن  تذرعدذ ع نعث  ظةنبعيا ( » . رةص  سىرة

 زع را اهللا ظذنعثدعن ( بذخاري ظةبذ هذرةيرة ) ظايةت  28
 هةدعس !) بولسذن  تأؤةندعكع  قعلغان  رعؤايةت  دعن

 صةرعشتعلةرنعث اهللا تعن نةقةدةر قورقعدعغانلعقعنع بايان
 اهللا ظاسماندا بعر ظعشقا هأكىم قعلسا، صةرعشتعلةر « : قعلعدذ

 بويسذنذش يذزعسعدعن قاناتلعرعنع قئقعص، تاشقا ظذرذلغان
 ›› دةك ظاؤاز حعقعرعدذ  زةنجعر
 باشقعالر !) بولسذن رازع ثدعن اهللا ظذنع ( ي ظةلع  ؤة

 ظاؤازع صةر « : مذنداق دةيدذ  ظذرذلغان زةنجعر   تاشقا
 رؤةردعضارعثالر ة حىص ص أ عشتعلةرضة ظاثالنغاندا، ظذالر  ح

 ، اهللا يىكسةكتذر، دئدع هةقنع . دع؟ دةيدذ ئ نئمة د
 » . كاتتعدذر، دئضةن جاؤابقا ظعرعشعدذ

 نعثدعن اهللا ظذ ( جابعر » مذظجةمذل ظةؤسةتتة « تةبرانع
  دعن سةهع ظعسناد بعلةن شذنداق رعؤا !) بولسذن رازع

 : دئدع يةت قعلعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق
 مةن ظعسرا كئحعسع صةرعشتعلةرنعث يئنعدعن ظأتتذم، «

 جعبرعظعل اهللا دعن قورقذص حعرعضةن صاالزدةك  قارعسام
» . بولذص كئتعصتذ
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 ظىحعنجع بألىم

 علةن ظعنساننعث مذناسعؤعتع صةرعشتعلةر ب

  صةرعشتعلةر بعلةن ظادةم ظةلة : صاراضراف  3
 يهعسساالمنعث مذناسعؤعتع

 هئكمةتنع  يارعتعشتعكع  صةرعشتعلةرنعث ظعنساننع
 : سورعغانلعقع

 صاك اهللا ظادةم ظةلةيهعسساالمنع ياراتماقحع بولغاندا
 صةرعشتعلةر ظادةم . مةخسعتعنع بعلدذردع صةرعشتعلةرضة ظأز

 تأكعد بالعل  قان  قعلعدعغانلعقع،  بذزذقحعلعق   عرعنث
ؤة كاصعر بولعدعغانلعقعنع بعلعص، اهللا ي عغانلعقع، ظاسع
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 سورعدع  يارعتعشنعث هئكمعتعنع  ظادةم  اهللا . دعن  صاك
 صةرعشتعلةرضة ظادةم يارعتعشنعث صةرعشتعلةر بعلمةيدعغان

 بةردع  خةؤةر  بارلعقعدعن  هئكمةتلعرع  ظأز « : نذرغذن
  يةر يذزعدة ظورذنبا : ةردعضارعث صةرعشتعلةرضة ؤاقتعدا صةرؤ

  يةر يذزعدة بذزذ : صةرعشتعلةر . دئدع سار يارعتعمةن،
 قحعلعق قعلعدعغان، قان تأكعدعغان شةخعسنع ظورذنباسار
 دةص  صاك  سئنع  بولساق  بعز  هالبذكع  قعالمسةن؟
 دئدع  مةدهعيلةيمعز  دةص  مذقةددةس  . مةدهعيلةيمعز،

 سعل : اهللا  هةقعقةتةن  نةرسعلةرنع مةن  بعلمةيدعغان  ةر
 ) ظايةت  30 سذرة بةقةرة ( » . بعلعمةن دئدع

 سةجدة  ظةلةيهعسساالمغا  ظادةم  صةرعشتعلةرنعث
 قعلغانلقع

 رضذزذص ع اهللا ظادةم ظةلةيهعسساالمنع يارعتعص، جان ك
 . بولغاندا، صةرعشتعلةرنع ظذنعثغا سةجدة قعلعشقا بذيرعدع

 بذيرذق  بذ  صةرعشتلةر  باشقا  ب ظعبلعستعن  دةرهال  جا ئ نع
 صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلة « : كةلتذردع  رضة  ظأزؤاقتعدا
 . عتعمةن  مةن هةقعقةتةن اليدعن بعر ظادةم يار : ظئيتتع

 ظذنع مةن راؤذرذس ياراتقان، ظذنعثغا جان كئرضذزضةن
 قعلعثالر  سةجدة  ظذنعثغا  عشتعلةرنعث  صةر . ؤاقتعمدا

 ت ظعبلعسال صةقة . بعرعمذ قالماي، هةممعسع سةجدة قعلدع
 قعلدع  كةتتع ظذ ، بويذنتاؤلعق  بولذص  » . كاصعرالردعن

 ) حة ع ظايةتك  74  71 سذرة ساد (
 يول  ظةلةيهعسساالمغا  ظادةم  صةرعشتعلةرنعث

 كأرسةتكةنلعكع
 هذرةيرة  بولسذن ( ظةبذ  رازع  دعن ) اهللا ظذنعثدعن

 مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر رعؤايةت قعلعنعدذكع،
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 ظ « : دئضةن  ظادةم  ضةز اهللا  ظاتمعش  ةلةيهعسساالمنع
 اهللا ظادةم ظةلةيهعسساالمنع يارعتعص . ظعضعزلعكتة ياراتتع
 ظاؤذ ظولتذرغان صةرعشتعلةرنعث قئشعغا : بولغاندا، ظذنعثغا

 بذ، ! ظذالرنعث ساثا قعلغان ساالمعنع ظاثلعغعن ! بارغعن
 . سئنعث ؤة سئنعث ظةؤالدعثنعث ساالمع بولعدذ، دئدع

 ظةسساالمذ ظةلةيكذم، : صةرعشتعلةرضة ظادةم ظةلةيهعسساالم
 ظةسساالم : صةرعشتعلةر . دئدع  ظةلةيكذم  ؤة

 » . ؤةرةهمةتذلالهي، دةص جاؤاب قايتذردع
  ظادةم ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولغاندا صةرعشتعلةر

 نعث يذغانلعقع
 ظذنعث بالعلعرع  ؤاصات بولذص،  ظةلةيهعسساالم  ظادةم

 بعلمةي  قعلعشنع  تةرةص  بعر  قانداق  قالغاندا، ظذنع
  د مذستة « هاكعمنعث . صةرعشتعلةر ظذالرغا تةلعم بةردع

 تةبةرانعينعث » رةك  ظةؤسةت « ،  ناملعق » مذظجةمذل
دعن !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( بعدا ظذبةي  كعتا

 صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  بعلةن  ظعسناد سةهي
 ظادةم ظةلةيهعسساالم « : يهعسساالم مذنداق دئضةن  ظةلة
 صات بولغاندا، ظذنع صةرعشتعلةر سذ بعلةن تاق قئتعم ؤا

 بذ، : يذدع، ظذنعثغا ظعح يةرلعك ظالدع ؤة مذنداق دئدع
 » . ظادةم صةرزةنتلعرعنعث يولعدذر
 اتلعنعشعحة، صةرعشتعلةر ظوهذد ص سةهي هةدعسلةردة ظعس

  اهللا ظذنعثد ( ثعدة شعهعد بولغان هةنزةلة ظةبي ظامعر ئ ج
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا . غان نع يذ !) بولسذن رازع عن
 . دئضةن » صةرعشتعلةر بذرادعرعثالر هةنزةلةنع يذدع « : الم

 ساهابعلةر هةنزةلةنعث ظايالعدعن بذ توغرعدا سورعغاندا،
 دئضةن  مذنداق  سعضعنالعنع « : ظذظايال  جةث هةنزةلة
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 ظعدع  كةتكةن  حعقعص  هالعتعدة  جذنذب  » . ظاثالص،
 » ةر ظذنع شذثا يذدع صةرعشتعل « : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

 ر قاتارلعقالرنعث ع هاكعم، بةيهةقي، ظعبنع ظةساك . دئدع
 قةبعيلعسعد  ظةؤس  قعلعشعحة،  ظأز  رعؤايةت  عكعلةر

 حعققا  كعشعنعث  يذغان  صةرعشتة  نلعقعدعن  ظعحعدعن
 . صةخعرلةنضةن

 صاراضراف صةرعشتعلةر بعلةن  2

 ظادعمزاتنعث مذناسعؤعتع
 بعلة  ظادةملةر  مذناسعؤتع صةرعشتعلةرنعث  بولغان  ن

 ناهايعتع زعح بولذص، ظذالر ظادةملةرنعث يارعتعلعشعغا هازعر
 ظذالرغا . بذ دذنياغا كةلضةن ظادةملةرنع قوغدايدذ . بولعدذ

 كئلعدذ  ظئلعص  ؤةهعيسعنع  نعث  ظادةملةرنعث . اهللا
 ظةجعلع توشقانالرنعث . صاظالعيعتعنع نازارةت قعلعدذ  ظعش

 . جئنعنع ظالعدذ
 ظاصعرعدة صةرعشتعل ) 1  ظادةملةرنعث  ةرنعث

 قعلعنعشعدعكع رولع
 نعث !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( مذسلعم ظةبذزةر

 قعلعدذ  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  صةيغةمبةر « : مذنداق
 ظاثلعدعم  دةؤاتقانلعقعنع  مذنداق  : ظةلةيهعسساالمنعث
 ظسصعرما قعرعق كىنلىك بولغاندا، اهللا ظذنعثغا بعر صةرعشتة

 رعشتة ظذنعثغا شةكعل بئرعص، قذالق، كأز، صة . ظةؤةتعدذ
 ظع : تئرة، ضأش، سأثةكنع صةيدا قعلعص بولغاندعن كئيعن

. ظوغذل بوالمدذ، قعزمذ؟ دةص سورايدذ ! صةرؤةردعضارعم
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 صةرؤةردعضارعث خالعغانحة هأكىم قعلعدذ، صةرعشتة شذنع
 » . صىتعدذ

 رعؤايةت ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظبنع مةسظذد
  ظةث راستعحعل صةيغةمبةر ظةلة « : ذنداق دةيدذ قعلعص م

  هةرقا : يهعسساالم بعزضة سأزلةص بئرعص، مذنداق دئدع
 ظعسص  كىن  قعرعق  قارنعدا  ظاناثالرنعث  رما ع ندعقعثالر

 ظاندعن كئيعن قعرعق كىن صعشالق . هالعتعدة تذرعسعلةر
 هالعتعدة  ضأش  حاينام  كىن  قعرعق  هالعتعدة،  قان

 ظةؤةتعص، ظاندعن كئ . تذرعسعلةر  صةرعشتة  يعن اهللا بعر
 بذ بةندعنعث ظةمعلعنع، : ظذنعثغا مذنداق دةص بذيرعيدذ

 بولعدعغانلعقعنع  بةخعتسعز  ياكع  بةخعتلعك  رعزقعنع،
 » . رضىزعدذ ع ظاندعن اهللا ظذنعثغا جان ك ! يازغعن
 اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةنةس » مذسلعم « ؤة » بذخاري «
 المنعث مذنداق دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا ) بولسذن رازع

 قعلعنعدذ  رعؤايةت  بعر : دئضةنلعكع  بةححعدانغا  اهللا
 بذ ! ظع رةببعم : ظذ صةرعشتة . صةرشتعنع مذظةككةل قعلدع

 بذ ! ظع رةببعم . بذ صعشالق قاندذر ! ظع رةببعم . مةنعيدذر
 رضىزمةكحع ع اهللا ظذنعثغا جان ك . حاينام ضأشتذر دةيدذ
 صةرعشتة  بةخع : بولغاندا،  قعزمذ؟  تلعكمذ، ظذغذلمذ،

 بةخعتسعزمذ؟ رعزقع قانحعلعك؟ ظأمرع قانحعلعك؟ دةص
 » . سوراص، بذالرنع ظانعنعث قارنعدا يازعدذ

 صةرعشتعنعث ظادعمعزاتنع قوغدايدعغانلعقع ) 2
  هةربعر ظادةمنعث ظالدع « : تاظاال مذنداق دةيدذ اهللا

 قوغدايدعغان  ظذنع  بويعحة  ظةمرع  نعث  اهللا  كةينعدة
 ) ظايةت  11 سىرة رةظد ( » . ار نأؤةتحع صةرعشتعلةر ب

 ظابباس  ظعبنع  مذصةسسعر  داثلعق  ظايةتنع اهللا ( بذ
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 اهللا « : مذنداق حىشةندىرعدذ !) بولسذن رازع ظذنعثدعن
 ظالدع  ظعنساننعث  قوغدايدعغان  هةربعر  ظذنع  كةينعدة

 اهللا نعث قازا ؤة قةدعرع . صةرعشتعلةرنع ظورذنالشتذرغان
 » . تذص بئرعدذ كةلضةندة، بذ صةرعشتعلةر يول بوشذ
 بةندة ظذخلعغاندا « : مذجاهعد مذنداق حذشةندىرعدذ

 ظذنع جعن،  بولسذن،  بولسذن ياكع ظويغاق هالعتعدة
 بعرةر . ظعنسان ؤة جاندارالردعن قوغدايدعغان صةرعشتة بار

 بذ  بولغاندا،  يةتكىزمةكحع  زعيان  ظعنسانغا  مةخلذق
 بذ ظةمما . دةيدذ ! كةينعثضة قايت : صةرعشتة زعيانداشقا

 » . صةرعشتة اهللا نعث قازاسعغا ظارا تذرالمايدذ
 ظةلي  ظادةم  غا ) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( بعر

 بعر توص حارؤعحعالر سئنع ظألتىرمةكحع « : مذنداق دئدع
 دئدع . بولذؤاتعدذ  مذنداق  ظادةمنع « : ظةلي  هةربعر

 تةقدعر قعلعنمعغان ظعشالردعن قوغدايدعغان ظعككع صةرعشتة
 ةلضةندة بذ ظعككع صةرعشتة تةقدعرضة يول تةقدعر ك . بار

 » . شىبهعسعزكع، ظةجةل مذستةهكةم قورغاندذر . بئرعدذ
  اهللا يةنة بعر ظايةتتة بةندعنع ظةجعلع توشقعحة قوغدا

 يدعغان صةرعشتعلةرنع ظةؤةتعدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق
 ظذ . زضعنلةص تذرغذحعدذر ع اهللا بةندعلعرعنع ت « : دةيدذ
 بعرعثالرغا . حع صةرعشتعلةرنع ظةؤةتعدذ ضة قوغدعغذ سعلةر

 ظألىم كةلسة، ظذنع بعزنعث صةرعشتعلعرعمعز قةبزع روه
 بعصةرؤالعق . قعلعدذ  اهللا نعث ظةمرعنع ظورذنالشتا  ظذالر

 ) ظايةت  61 سىرة ظةنظام ( » . قعلمايدذ
  صةرعشتعلةرنعث ظةلحعلعك ؤةزعصعسعنع ظأتةيد ) 3

 عغانلعقع
 ذهعم ؤةزعصعنع ظأتةيدعغا اهللا بعزضة جعبرعظعلنعث بذ م



52 

 ظئيتقعنكع، جعبرعظعلغا « : نلعقعع بعلدىرىص مذنداق دةيدذ
 دىشمةندذر  اهللا قا  ظادةم،  بولغان  حىنكع . دىشمةن
 ظعلضعر  كع ساماؤعي ع جعبرعظعيل اهللا نعث ظةمرع بعلةن

 كعتابالرنع تةستعق قعلغذحع، توغرا يول كأرسةتكىحع،
 قذرظان  بةرضىحع  بعشارةت  قة موظمعنلةرضة  سئنعث   نع

 ) ظايةت  90 سىرة بةقةرة ( » . لبعثضة نازعل قعلدع
 ظعشة «  ظىحىن  بولذشذث   ظاضاهالندذرغذحعالردعن

 ظئلعص  قةلبعثضة  سئنعث  قذرظاننع  جعبرعظعل  نحعلعك
 ) ظايةت  194  193 سىرا شذرا ( » . حىشتع

 ي ظئلعص كعلعشع ع جعبرعظعلدعن باشقا صةرعشتعلةرنعث ؤةه
 كأرىلضةن  ظاز  ظعبنع » مذسلعم « : سعلةن مة . ناهايعتع

 ظذنعث !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظابباس  دعن
 قعلعدذ  رعؤايةت  دئضةنلكعنع  ظةسنادا « : مذنداق  بذ
 . شعدا ظولتذراتتع ئ جعبرعظعل صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ق

 نع ظاثالص،  ع تةرةصتعن غعحعرلعغان ظاؤاز يذقعر جعبرعظعل
 ننعث بذ  ما ظاس « : بئشعنع كأتىرىص، مذنداق دئدع

 بىضىنضعحة زادع ظئحعلمعغان . دةرؤازعسع بىضىن ظئحعلدع
 جعبرعظعل . بذ دةرؤازعدعن بعر صةرعشتة حىشتع » . ظعدع

 بذ صةرعشتة بىضىنضعحة زئمعنغا زادعال « : مذنداق دئدع
 ظعدع  باقمعغان  قعلعص » . حىشىص  ساالم  صةرعشة  ظذ

  سةندعن بذرذنقع هئحقانداق صةيغة « : مذنداق دئدع
 ضة بئرعلمعضةن ظعككع نذرنع يةنع سىرة صاتعهة بعلةن مبةر

 بئرعلدعث  ظايةتلعرعنع  ظاخعرقع  بةقةرةنعث  ظذ . سىرة
 مةزمذنعدا  ظعككعسعنعث  ظذ  ظوقعساثال،  ظعككعسعنع

 » ! بذنعثغا خذشال بولغعن ، دئيعلضةننع بئرعلعسةن
اهللا ( ناملعق كعتابعدا هذزةيصة » تارعخ « ر ع ظعبنع ظةساك
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 رعؤايةت !) سذن بول رازع ظذنعثدعن  شذنداق  دعن
 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلعدذكع،

 ماثا ظاسماندعن بذرذن حىشىص باقمعغان بعر صةرعشتة «
 : حىشىص ساالم بةردع ؤة هةم مذنداق بعشارةت بةردع
 هةسةن ؤة هذسةين ظةهلع جةننعتع بولغان ياشالرنعث

 ظايالالرنعث صاتعمة ظةهلع جةننعتع بولغان . خوجعسعدذر
 » . خوجعسعدذر

 دا هذزةيصة » سىنةنع نةسةظع « ؤة » مذسنةدع ظةهمةد «
 دعن شذنداق رعؤايةت !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن (

 مذنداق دئضةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلعنعدذكع،
 : بايا مئنعث ظالدعمغا كةلضةن كعشعنع كأردىثمذ؟ مةن «

 بةردعم  جاؤاب  دةص  ظةل . ياق،  ةيهعسساالم صةيغةمبةر
 ظذ بذرذن زئمعنغا حىشىص باقمعغان بعر : مذنداق دئدع

 ساالم . صةرعشتة  ماثا  سوراص،  ظعزنع  صةرؤةردعضارعدعن
 بةرضعلع، هةسةن ؤة هذسةيننعث جةننةت ظةهلع بولغان
 صاتعمةنعث ظةهلع  ظعكةنلعكعدعن،  ياشالرنعث خوجعسع
 ظعكةنلعكعدعن  خوجعسع  ظاياللالرنعث  بولغان  جةننعتع

 » . رةت بةرضعلع كةصتذ بعشا
 صةيغةمبةر  ظذ  كةلسة،  صةرعشتة  قئشعغا  كعمنعث

 بولعؤةرمةيدذ
 كعمنعث قئشعغاصةرعشتة كةلسة، ظذنع صةيغةمبةر دئيعش

 ظةمةس  قئشعغا، . توغرا  مةريةمنعث  جعبرعظعلنع  اهللا
 ظةلةيهعسساالمنعث  ظوزذق  ظعسماظعل  تىضعضةن  تىلعكع

 ظةؤةتكةن  قئشعغا  ج . ظانعسعنعث  عبرعظعلنع ساهابعلةر
 خذدالعق ظىحىن دوست . ظةظرابعينعث سىرعتعدة كأرضةن

بولغان كعشعسعنع زعيارةت قعلغان ظادةمنعث ظالدعغعمذ،
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 اهللا صةرعشتة ظةؤةتعص، خذدالعق ظىحىن دوست بولغانلعقع
 سةؤةبعدعن اهللا ظذنع ياخشع كأرضةنلعكعدعن بعشارةت

 . بةرضةن
 قانداق ع ؤةه  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ي

 كئلةتتع؟
 ظاظعشة » سةهي بذخاري «  رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا

 هارعس !) بولسذن  دعن شذنداق رعؤايةت قعلعنعدذكع،
 صةيغةمبةر !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظعبنع هعشام

 ظع اهللا نعث « : ظةلةيهعسساالمدعن مذنداق دةص سورعدع
 ؤةه ! صةيغةمبعرع  صةيغةمبةر ع ساثا  كئلعدذ؟  قانداق  ي
 دئدع ظةلةيهعس  مذنداق  ماثا بةزعدة : ساالم  ؤةهعي
  بذ ماثا ظةث ظعغعر كئلعد . ظاؤازعدةك كئلعدذ قوثغذراق

 ؤةهعيدذر  صةرعشتعنعث ؤةهعي . عغان  مةن  ظىزىلضةندة
 بةزعدة صةرعشتة ماثا ظادةم . دئضةنلعرعنع ظاثقعرعؤالعمةن

 سأزلةيدذ  كأرىنىص  ظذنعث  سىرعتعدة  مةن  دة،
 » . دئضةنلعرعنع ظاثقعرعؤالعمةن

 قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  جعبرعظعل
 ظةلة  صةيغةمبةر    كةلضعنعدة،  هالعتعدة   صةرعشتعلعك

 جعبرعظعل ظعنسان . ظةث ظئغعر كئلةتتع ؤةهعي يهعسساالمغا
 بولسا،  كةلضعنعدة  صةيغةمبةر ؤةهعي سىرعتعدة

 تذيذالتتع  يئنعك  ظةلة . ظةلةيهعسساالمغا   صةيغةمبةر
 نع صةرعشتعلعك قعياصعتعدة ظعككع قئتعم يهعسساالم جعبرعظعل

 بعرعنجع قئتعم صةيغةمبةر قعلعنعص ظىح يعلدعن . كأرضةن
 كأرضةن  بذخاري « . كئيعن  ظعبنع » سةهي  جابعر  دا

 دعن شذنداق !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظابدذلاله
 مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر رعؤايةت قعلعنعدذكع،
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 اتاتتعم، دةل شذحاغدا ظاسمان مةن صعيادة كئتعؤ « : دئضةن
 تةرةصتعن بعر ظاؤازنع ظاثالص، بئشعمنع كأتىرىص قارعسام،
 هعرا غارعدا قئشمغا كةلضةن صةرعشتة ظاسمان بعلةن زئمعن

 ظولتذرذصتذ  ظورذندذقتا  بعر  ظذنعثدعن . ظوتتذرعسدا  مةن
 » . دئدعم ! قورقذص قايتتعم ؤة مئنع يأضةص قويذثالر

 معظراجغا  قئتعم  كأرضةن ظعككعنجع  مذشذ . حعققاندا
 دة مذنداق تعلغا » نةجم « ظعككع قئتعم كأرىش سىرة

 ؤةهعينع ظذنعثغا كىحلىك صةرعشتة جعبرعظعل « : ظئلعنعدذ
 نىشع حعرايلعق بولذص، ى جعبرعظعلنعث كأر . تةلعم بةردع

 تذردع يذقعر  شةكلعدة  ظأز  ظذصذقتا  ظذ . ع  ظاندعن
 يئقعن  ظاستا  ظةلةيهعسساالمغا  مذهةممةد  لعشعص، ظاستا

 ظذ مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظعككع . تأؤةنضة ساثضعلعدع
 . ياحاق معقدارع ياكع ظذنعثدعنمذ يئقعنراق يئقعنالشتع

 ظارقعلعق  جعبرعظعل  ؤةهعي لةرنع ؤةهعي اهللا بةندعسعضة
 ظذنعث كأرضةنلعرع . ظذ كأرضعنعنع راست كأردع . قعلدع

 قعلعشا  مذنازعرة  ظذنعث بعلةن  ظ  ظىستعدة  ذ مسعلةر؟
 جعبرعظعلنع هةقعقةتةن ظعككعنجع قئتعم سعدرةتذل مذنتةها

 كأردع  يئنعدا  ب . دةرعخنعث  مةظؤا  ولسا، جةننةتذل
 يئنعدع  مذنتةهانعث  سعدرةتذل . دذر سعدرةتذل  ظذ

 ظذنث . مذنتةهانع اهللا نعث نذرع قاصلعغان حاغدا كأردع
 نضةن نةرسعدعن  سولغا بذرالمعدع، كأزلة  كأزع ظوث

 ) ظايةتلةر  17  5 سىرة نةجعم ( » . ظأتىص كةتمعدع
 يةتكىزىش بعلةنال ؤةهعي جعبرعظعلنعث ؤةزعصعسع

 حةكلةنمةيدذ
 سعنع يةتكىزىش ؤةهعي جعبرعظعلنعث ؤةزعصعسع اهللا نعث

زان ع بةلكع ظذ، هةر يعلع رام . بعلةنال حةكلعنعص قالمعدع
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 بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كئلعص،  كئحعلعرعدة
 دا ظعبنع » سةهي بذخاري « . شاتتع رة قعلع ع قذرظاننع مذزاك

 نعث مذنداق !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظابباس
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا « : دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ

 رامزاندا . الم كعشعلةر ظعحعدة ظةث سئخي كعشع ظعدع
 . جعبرعظعلغا ظذحراشقعنعدا تئخعمذ سئخي بولذص كئتةتتع

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا زاننعث هةركئحعسع ع جعبرعظعل رام
 بذ . قعلعشاتتع مذزاكعرة الم بعلةن ظذحرعشعص قذرظاننع

 خةير  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعشتا  حاغدا  ظئهسان
 » . شامالدعنمذ تئزرةك بولذص كئتةتتع

 ظعمام  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  جعبرعظعلنعث
 ع ق بولغانلع

 ظ  نامازنع  ش ع ت ع ض أ جعبرعظعل اهللا نعث ظةمرع بعلةن
 سةهي « . ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعمام بولغان

 اهللا ( دا ظةبذ مةسظذد » سىنةنع نةسةظع « ؤة » بذخاري
 قعلعنعدذكع، !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  رعؤايةت  دعن

 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  جعبرعظعل « : صةيغةمبةر
 ظعمام بولدع  مةن ظذنعث بعلةن ناماز . حىشىص ماثا

 ندعن ظذنعث بعلةن ناماز ظوقذدذم، ظاندعن ظوقذدذم، ظا
 ظذنعث بعلةن ناماز ظوقذدذم، ظاندعن ظذنعث بعلةن ناماز

 صةيغةمبةر » . ظوقذدذم، ظاندعن ظذنعث بعلةن ناماز ظوقذدذم
 ناماز  قئتعم  بةش  بعلةن  بارماقلعرع  ظةلةيهعسساالم

 . ظوقذغانلعقعنع سانعغان
 ظابباس » سىنةن «  ظعبنع  زع را اهللا ظذنعثدعن ( دة

 تعن شذنداق رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر !) بولسذن
جعبرعظعل ماثا بةيتذلالدا « : ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
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 بعرعنجع قئتعمدا، صعشعننع . ظعككع قئتعم ظعمام بولدع
 ظةسعرنع . كىن بوغقذح معقدارع قايرعلغاندا ظوقذص بةردع

 ص هةر نةرسعنعث سايعسع ظأزعضة ظوخشاش بولغاندا ظوقذ
 خذصتةننع . ؤاقتعدا ظوقذص بةردع ظعصتار شامنع . بةردع

 بامداتنع روزا تذتقذحع . شةصةق يىتكةندة ظوقذص بةردع
 ظةتعسع . سوهذرلذق توختعتعدعغان حاغدا ظوقذص بةردع

 ا صعشعننع هةرنةرسعنعث سايعسع ظأزعضة ظوخشاش بولغاند
 ظةسعرنع هةرنةرسعنعث سايعسع ظأزعدةك . ظوقذص بةردع
 ظوقذص بةردع ظعككع هة  بولغاندا  ظعصتار . سسة  شامنع

 خذصتةننع كئحعنعث ظىحنعث بعرع . ؤاقتعدا ظوقذص بةردع
 غاندا ظوقذص ذ بامداتنع ظالةم يور . قالغاندا ظوقذص بةردع

 : ظاندعن ظذ ماثا قاراص تذرذص، مذنداق دئدع . بةردع
 مانا بذ سةندعن بذرذنقع صةيغةمبةرلةرنعث ! ظع مذهةممةد
 ظوقذيدعغ  ؤاقتعدذر ناماز  ؤاقعتنعث قع ع يذقعر . ان  ظعككع

 » . ظوتتذرعسعدعكع ؤاقعت ظةث ظةؤزةل ؤاقعتتذر
 ظايةت  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر   جعبرعظعلنعث

 شعصا ظوقذغانلعقع
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ سةظعيد » سةهي مذسلعم «

 جعبرعظعل « دعن شذنداق رعؤايةت قعلعنعدذكع، !) بولسذن
 ظةلةي  مذنداق صةيغةمبةر  كئلعص،  قئشعغا  هعسساالمنعث

 دئدع ! مذهةممةد : دئدع  هةظة،  قالدعثمذ؟  ظاغرعص
 ظةلةيهعسساالم  جعبرعظعل مذنداق دةص شعصا . صةيغةمبةر

 بئرعدعغان : ظوقذدع  ظازار  ساثا  اهللا نعث نامع بعلةن
 روهتعن،  هةرقانداق  نةرسعدعن،  هةرقانداق

 ثا شعصالعق هةسةتخذرنعث كأزعدعن شعصا ظوقذيمةن، اهللا سا
» . اهللا نعث نامع بعلةن ساثا شعصا ظوقذيمةن ! بةرسذن
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 جعبرعظعل يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة جةث
 قعلعش، ظعسرادا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هةمرا بولذش

 . قاتارلعق باشقا ظعشالرنعمذ قعلغان
 نئمعشقا اهللا صةرعشتعلةرنع صةيغةمبةر قعلمايدذ؟

  عشتعلةرنع صةيغةمبةر قعلمايدذ، حىنكع، صةر اهللا صةر
 عشتعلةر خاراكتئر جةهةتتعن ظعنسانالرغا ظوخشعمايدعغان
 بولغاحقا، ظعنسانالرنعث صةرعشتعلةر بعلةن ظاالقة قعلعشع

 ظةمةس  بولغاحقا، . ظاسان  دئيعلضة يذقعر شذنداق   دا
 قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  جعبرعظعل  ندةك،

 ه  ظةلةيهعسساالم صةرعشتعلعك  صةيغةمبةر  كةلسة،  العتعدة
 ! قعينعالتتع، حىحىيتتع ؤة ظايالعغا مئنع يأضةص قويذثالر

  خاراكتئر ظوخشعمعغا . دةص كئتةتتع ! يأضةص قويذثالر
 حقا، اهللا ظعنسانالرغا ظأز ظعحعدعن صةيغةمبةر ظةؤةتعشنع

 بولغان . خالعدع  صةرعشتة  ظاهالعلعرع  شارع  يةر  ناؤادا
 اهللا . ظذالرغا صةرعشتعنع صةيغةمبةر قعالتتع بولسا، اهللا

 ظئيتقعنكع، مذبادا ! ظع مذهةممةد « : تاظاال مذنداق دةيدذ
 صةرعشتعلةر  ظولتذراقالشقان  يىرعيدعغان،  مئثعص  زئمعندا
 بولسا ظعدع، ظةلؤةتتة ظذالرغا صةرعشتعنع صةيغةمبةر قعلعص

 ) ظايةت  95 سىرة ظعسرا ( » . حىشىرةتتذق
 نع صةيغةمبةر قعلغان تةقدعردة، كعشعلةر اهللا صةرعشتعلةر

 صةرعشتعلةر بعلةن ظاالقة قاللعسذن ظىحىن، ظذالرنع ظادةم
 كئلةتتع  توغرا  ظةؤةتعشكة  قعلعص  ظذالر « : سىرعتعدة

 صةرعشتة  بعر  نئمعشقا  ظةلةيهعسساالمغا  مذهةممةد
 دةيدذ  صةرعشتة . حىشمعدع؟  بعرةر  ظذنعثغا  ظةضةر

 . شع تىضعضةن بوالتتع حىشىرضةن بولساق، ظذالرنعث ظع
 مأهلةت بئرعلمةيتتع  صةرعشتعنع صةيغةمبةر . ظذالرغا بعز
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 شةكلعدة  ظعنسان  ظذنع  ظةلؤةتتة  تةقدعردعمذ  قعلغان
 سىرة ( » . ظذالرنع يةنة شىبهعضة حىشىرةتتذق . قعالتتذق
 ) ظايةت  9  8 ظةنظام

 صةرعشتعدعن    كأرىشنع،  صةرعشتعلةرنع  كاصعرالرنعث
 قعلعشع، هعدايةت ظعزدةش صةيغةمبةر كئلعشنع تةلةص

 ناؤادا . ظىحىن ظةمةس، بةلكع بويذنتاؤلعق قعلغانلعقعدعن
 صةرعشتعدعن صةيغةمبةر كةلضةن تةقدعردعمذ ظذالر هةرضعز

 اهللا بذ هةقتة خةؤةر بئرعص مذنداق . ظعمان كةلتىرمةيدذ
 ضةن،  بعز كذصصارالرغا صةرعشتعلةرنع حىشىر « : دةيدذ

 لةشتىرضةن، هةممة نةرسعلةرنع ظألىكلةرنع ظذالر بعلةن سأز
 تةقدعرد  يعغعص بةرضةن  عمذ، اهللا  ظذالرنعث ظالدعغا

 لئكعن ظذالرنعث تولعسع . خالعمعغعحة ظذالر ظعمان ظئيتمايدذ
 ) ظايةت  110 سىرة ظةنظام ( » . بذنع ظذقمايدذ

 ظعلهام ) 4  قعلعشقا  ياخشعلعق  صةرعشتعلةرنعث
 قوزغايدعغانلعقع

 ةرعشتة ؤة بعر جعننع هةمراه اهللا هةربعر ظعنسانغا بعر ص
 مذسلعم « . قعلغان  مةسظذد » سةهي  ظعبنع  اهللا ( دا

 قعلعنعدذكع، !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  رعؤايةت  دعن
 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  بعر « : صةيغةمبةر  هةر

  ساها . ظادةمضة بعر جعن، بعر صةرعشتة هةمراه بولعدذ
 ذ شذنداقمذ؟ ظأزلعرعدعم ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع : بعلةر
 ظةلةيهعسساالم . دئدع  شذنداق « : صةيغةمبةر  . مةندعمذ
 بةردع لئكعن  ياردةم  قارشع  جعنغا  ماثا  جعن . اهللا

 بولدع  باشقعغا . مذسذلمان  ياخشعلعقتعن  مئنع  ظذ
 هةمراهع، . دئدع » بذيرذمايدذ  صةرعشتة  ظعنساننعث

 بعر  نامة  باشقا  صةرعشتعلةردعن  خاتعرلةيدعغان ظةمالنع
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لذص، اهللا ظذنع ظعنسانغا توغرا يول كأرسعتعشكة صةرعشتة بو
 . ظورونالشتذرغان

صةرعشتة بعلةن جعن ظعنسانغا نأؤةت بععلةن هةمراه
 . جعن ظذنع يامانلعققا بذيرذيدذ ؤة قعزعقتذرعدذ . بولعدذ

 ظعبنع . صةرعشتة ظذنع ياخشعلعققا بذيرذيدذ ؤة قعزعقتذرعدذ
 ظذنعثدعن ( مةسظذد  ةمبةر صةيغ !) بولسذن رازع اهللا

 : ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع  رعؤايةت قعلعدذ
 صةرعشتعمذ «  هةصعلعشعدذ،  شةيتانمذ  بعلةن  ظادةم

 ؤة . هةصعلعشعدذ  قعلغذزذش  يامانلعق  ظذنع  شةيتان
 بذنع . هةقعقةتنع يالغان دئضىزىش ظىحىن هةصعلعشعدذ

 لةنةتكةردة  سئغعنعص،  قا  اهللا  كعشعلةر  قعلغان  هئس
 تعلعسذن  صاناه  شةررعدعن  صةرعشتةظذنع ! شةيتاننعث

 دئضىزىش  راست  هةقعقةتنع  ؤة  قعلغذزذش  ياخشعلعق
 بذنع هئس قعلغان كعشع اهللا قا . ظىحىن هةصعلعشعدذ

 قعلسذن  شىكرع  ؤة  ظئيتسذن  صةيغةمبةر ! هةمدع
 مذنذ يذقعرقع ظةلةيهعسساالم  كئيعن  قعلغاندعن  سأزنع
 نع صعقعرلعقتعن قورقذتعدذ، ر سعلة شةيتان « : ظايةتنع ظوقذدع

 مةغصعرعتعنع ؤة ضة ظأز سعلةر اهللا : يامان ظعشالرغا بذيرذيدذ
 ظذ . اهللا نعث مةرهعمعتع كةثدذر . صةزلعنع ؤةدة قعلعدذ

 تذرغذحعدذر  بعلعص  بةقةرة ( » . هةممعنع  سىرة
 ) ظايةت  268

 ظعبنع كةسعر بذهةدعسنع كةلتىرضةندعن كئيعن مذنداق
 معزعي نةسةظع رعؤايةت قعلغان، بذ هةدعسنع تعر « : دئضةن

 » . ظعبنع هةببانمذ كأرسةتكةن
 بعلةن  هةمراه  جعن  قارساثال  هةدعسكة  تأؤةندعكع
 قانداق  كأرسعتعشتة  يول  هةمراهنعث ظعنسانغا صةرعشتة
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 بعلةلةيسةن  صةيغةمبةر . رعقابةتلعشعدعغانلعقعنع  جابعر
 : ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

 شع كأرصعسعدعن ظورذن ظالغاندا، ظذنعث قئشعغا بعر كع «
 شةيتان كئلعدذ  بعر  ؤة  كىنىثنع « : صةرعشتة . صةرعشتة
 ظاخعرالشتذرغعن  بعلةن  : شةيتان . دةيدذ » ! ياخشعلعق

 ظاخعرالشتذرغعن «  بعلةن  ظعنسان . دةيدذ » ! يامانلعق
 صةرعشتة  ظئتعص ياتسا  ياد  اهللا نع  كةلضعحة  ظذيقذسع

 ظعنسان . ، ظعنساننع قوغداص ياتعدذ شةيتاننع قوغلعؤعتعص
 ظذنعث قئشعغا يةنة بعر صةرعشتة ؤة بعر ظويغانغان هامان

 كىنىثنع ياخشعلعق « : صةرعشتة . شةيتان ظالدعراص كئلعدذ
 » ! يامانلعق بعلةن باشال « : شةيتان . دةيدذ » ! بعلةن باشال

 كعشع . دةيدذ  ظويغانغان  جئنعمنع « : ظةضةر  ظذيقذمدا
 ظةجعلع ! ساناالر بولسذن  قا هةمدذ ظالماي ظويغاتقان اهللا

 توشقانالرنع تذتذص قئلعص، ظةجعلع توشمعغانالرنع ظةجعلع
 هةمدذ  قا  اهللا  قويعدعغان  ياشعغعلع  سانالةر  توشقعحة

 لىص حىشىشتعن تذتذص رى زئمعننع ضأمى  ظاسمان ! بولسذن
 هةمدذ  قا  اهللا  بولسذن  تذرغان  ظةضةر ! ساناالر

 ، ظذنع اهللا تعن باشقا لىص حىشسة ى زئمعن ضأمىر  ظاسمان
 ظاسماننع زئمعن ظىستعضة . هئحكعشع تذتذص تذرالمايدذ

 ساناالر  حىشىص كئتعشتعن تذتذص تذرغان اهللا قا هةمدذ
 دئسة، صةرعشتة شةيتاننع قوغالص، كىن بويع » ! بولسذن

 » . ظذ كعشعنع قوغدايدذ
 بذ هةدعسلةرنعث يوليورذقع بويعحة ياخشع ظعشالرنع

 روهعيتع  قعلعص،  صةرعشتعلةرنع كأص  صاكالص،  معزنع
 كئرةك  يئقعنالشتذرذشعمعز  بعزضة . ظأزعمعزضة  صةرعشتعلةر

دا ظعبنع يذقعر . يئقعنالشسا، نذرغذن ياخشعلعقالرغا ظعرعشعمعز
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تعن رعؤايةت !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظابباس
 قذرظان  مذزاكعرة قعلعنغان هةدعستة، جعبرعظعل رامعزاندا

 صةيغةم  ظىحىن  بعلةن قعلعش  ظةلةيهعسساالم  بةر
 ظذحراشقاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ياخشع ظعشالرنع

 نةتعجعدة  ظىندعضةنلعكع،  قعلعشقا  صةيغةمبةر كأص
 شامالد  قعلعشتا  ياخشعلعق  عنمذ  ظةلةيهعسساالمنعث

 . تئزلعشعص كةتكةنلعكع بايان قعلعندع
 ياخشع ) 5  ظةمةللةرنع  صةرعشتعلةرنعث  يامان

 غانلعقع خاتعرلةيدع
 ياخشع  خاتعرلةشكة  ظادةملةرنعث  ظةمةللعرعنع  يامان

 اهللا بذ صةرعشتعلةر هةققعدة . مذظةككةل صةرعشتعلةر بار
 دةيدذ  ظىستىثلةردة سعلةر هالبذكع، « : مذنداق  نعث

 بار سعلةر  صةرعشتعلةر  تذرغذحع  كأزىتىص  ظذالر . نع
 نث سأزلعرعثالرنع ؤة سعلةر هأرمةتلعك صةرعشتعلةر بولذص،

 عثالرنع  ظذالر قعلمعشلعر . لعرعثالرنع يئزعص تذرعدذ ظةمةل
 ) ظايةتلةر  12  10 عتار ف سىرة ظعن ( » . بعلعص تذرعدذ

 مذظةككةل  صةرعشتعنع  ظعككع  ظعنسانغا  هةربعر  اهللا
 ظايرعلمايدذ  ظعنساندعن  ظعككعسع  ظذ  بولذص،  . قعلغان

 : بعرلةص خاتعرلةيدذ  ظعنساننعث سأز ؤة هةرعكةتلعرعنع بعر
 تةن ظعنساننع ياراتتذق، بعز ظذنعث كأثلعضة بعز هةقعقة «

 كةلضةننع بعلعص تذرعمعز، بعز ظذنعثغا جان تومذرعدعنمذ
 ظولتذرذص . يئقعنمعز  تةرعصعدة  سول  ؤة  ظوث  ظعنساننعث

 ظعنسان قانداق بعر . خاتعرلةيدعغان ظعككع صةرعشتة بار
 هازعر  هامان صةرعشتة  سأزنع قعلمعسذن ظذنعث ظالدعدا

 كأزعتعص  قاف ( » . تذرعدذ بولذص،  سىرة
) ظايةتلةر  18  16
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 بذ ظايةتتعن شذ ظئنعق كأرىنىص تذرعدذكع، ظعنساننعث
 ظةمالعنع يئزعشقا مذظةككةل صةرعشتعلةر ظعنساننعث  نامة

 يازعدذ  قالدذرماي  هةرعكعتعنع  ؤة  سأز  هةربعر . هةربعر
 ظةمالعغا ظذنعث هةممة ظعشلعرع تولذق  ظعنساننعث نامة
  ذثا قعيامةت كىنع كاصعرالر نامة ش . صىتىلضةن بولعدذ

 : ظةماللعرعنع كأرضةندة مذنداق دةص هةسرةت حئكعدذ
 كئحعك ضذناهنعث  ظةمالغا حوث  ؤاي بعزضة، بذ نامة «

 خاتعرلعنعصتعغذ  ظةتكةنلعرعنعث ! هةممعسع  قعلغان،  ظذالر
 نامة  كأرعدذ  هةممعسعنعث  خاتعرلةنضةنلعكعنع  . ظةمالغا

 سىرة ( » . زذلذم قعلمايدذ صةرؤةردعضارعث هئحبعر ظادةمضة
 ) ظايةت  49 كةهف
 اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي بذخاري «
 دعن شذنداق رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظذ !) بولسذن رازع
 دةؤاتقانلعقعنع  صةيغة  ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق  مبةر

 بولعدعغان رازع بعر بةندة دعققةت قعلماي اهللا « : ظاثلعغان
 تعن اهللا ظذنع بعر ب دة، بذ سةؤة  ذ سأزدعن بعرنع قعلعد

 دةرعجة  دعققةت . ع كأتىرعدذ يذقعر نةححة  بةندة  بعر
 دة،  بولعدعغان سأزدعن بعرنع قعلعدذ رازع قعلماي اهللا نا

 » . بذ سةؤةصتعن اهللا ظذنع جةهةننةمضة تاشاليدذ
 رعؤايةت  شذنداق  تةصسعرعدة  ظأزعنعث  كةسعر  ظعبنع

 اننعث ظوث ؤة هةربعر ظعنس « : قعلعدذكع، هةسةن بةسري
 » سول يئنعدا ظولتذرذص خاتعرلةيدعغان ظعككع صةرعشتة بار

 هةي « : دئضةن ظايةتنع ظوقذغاندعن كئيعن مذنداق دئدع
 ظةمال دةصتعرعث ظئحعقلعق، ظعككع  ظادةم بالعسع، نامة

 ظذلذغ صةرعشتة مذظةككةل قعلعنعغلعق، بعرع ظوث يئنعثدا،
 يئنعثدع  ظوث  تذرذغلذق،  يئنعثدا  سول كعسع بعرع
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 يئنثدعكعسع  سول  يئزعقلعق،  ياخشعلعقلعرعثنع
 ظازقعل ياكع ! يامانلعقلعرثنع يئزعقلعق، خالعغعنعثنع قعل

 ظةمال دةصتعرعث يئصعلعص،  ظألضعنعثدة نامة ! كأص قعل
 قويذلعدذ  بعللة  قةؤرةثضة  حئضعلعص  قعيامةت . بوينذثغا

 : كىنع قةؤرةثدعن حعققعنعثدا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 ظعسص هةرب «  بوينعغا  ظذنعث  ظةمعلعنع  ظعنساننعث  عر

 ظةمالعنع كأرسعتعمعز،  قويئمعز، قعيامةت كىنع ظذنعث نامة
 كأرعدذ  ظئحعص  ظذنع  ظةمالعثنع  نامة : ظذنعثغا . ظذ،

 ظالغذحع ! ظوقذغعن  هئساب  ظأزىث  ظأزىثضة  بىضىن
 دئيلعدذ  كذصاية  ظعسرا ( » . بولذشذث  سىرة

 ) ظايةتلةر  14  13
 سئنع ظأزىثدعن ظأزىث هئساب اهللا بعلةن قةسةمكع

 » . ظئلعشقا قويغان زات  ظادعلدذر
 اهللا ( ظعبنع ظابباس : ظعبنع كةسعر يةنة مذنداق دةيدذ

 سأزنع قعلغان « !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  ظعنسان بعر
 بولذص كأزعتعص  هازعر  صةرعشتة  ظذنعث ظالدعدا  هامان

 : دئضةن ظايةتنع حىشةندىرىص مذنداق دئدع » تذرعدذ
 يامان  شتة ظعنساننعث ظئغعزعدعن حعققان ياخشع صةرع «

 ظعحتعم،  يئدعم،  هةتتاكع  يازعدذ،  سأزنع  هةرقانداق
 . باردعم، كةلدعم، كأردىم دئضةندةك سأزلةرنعمذ يازعدذ
 صةيشةنبة كىنع ظعنساننعث سأز ؤة هةرعكعتع اهللا قا توغرا

 يامانلعق ظئلعص . قعلعنعدذ  ياخشعلعق بعلةن  حاغدا  بذ
 اهللا بذ هةقتة مذنداق . غانلعرع تاشلعؤعتعلعدذ قئلعنعص، قال

 اهللا خالعغعنعنع بعكار قعلعدذ، خالعغعنعنع ظأز « : دةيدذ
 قالدذرعدذ  نعث . جايعدا  اهللا  لةؤهذلمةهصذز

) ظايةت  39 سىرة رةظد ( » . دذر ع دةرضاهعد
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 : ظعبنع كةسعر ظعمام ظةهمةد هةققعدة مذنداق دةيدذ
 : ظذ تاظذسنعث . سعةللعكعدة ظعثرايتتع ئ ظعمام ظةهمةد ك «
 يازعدذ «  ظعثرعغاننعمذ  ظاثالص، » صةرعشتة  دئضةنلعكعنع

 » . ظأمرعنعث ظاخعرغعحعلعك ظعثرعمعغان
 سول  ياخشعلعقنع،  صةرعشتة  تةرةصتعكع  ظوث

 تةرةصتعكع صةرعشتة يامانلعقعنع يازعدذ
 دا ياخشع ظعسناد بعلةن » مذظجةمذل كةبعر « تةبةراني

 صةيغةمبة  قعلعدذكع،  رعؤايةت  ظةلةيهعسساالم شذنداق  ر
 سول تةرةصتعكع صةرعشتة ضذناه قعلغان « : مذنداق دئضةن

 يازمايدذ  ساظةتكعحة  ظالتة  ضذناهعنع  . مذسذلماننعث
 مذسذلمان ضذناهعغا صذشايمان قعلعص، اهللا تعن مةغصعرةت

 بذضذناهنع يازمايدذ  ظعستعغصار . تةلةص قعلسا، صةرعشتة
 » . ذ تةلةص قعلمعسا، بعر ضذناهنع  بعردةص يازعد

 صةرعشتعلةر كأثىلضة كةلضةن خعيالالرنعمذ يازامدذ؟
 نع شةرهعلعضىحع صةرعشتعلةرنعث » ظةقعيدة تاهاؤعية «

  صةرعشتعلةر قعلمعشلعرعثالر « خعيالالرنعمذ يازعدعغانلعقعغا
  ظاية . دئضةن ظايةتنع دةلعل قعلدع » نع بعلعص تذرعدذ

 قعلمعش » قعلمعشلعرعثالر « تتعكع  ظاشكارا  سأز  دئضةن
 نع تولذق ظأز ) جىملعدعن خعيال ( علةن يذشذرذن قعلمعش ب

 بذ شةرهي يازغذحع يةنة مذسلعم ظةبذ . ظحعضة ظالعدذ
 دعن رعؤايةت !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( هذرةيرة

 قعلدع  دةلعل  هةدعسنع  مذنذ  صةيغةمبةر : قعلغان
 بةندةم : اهللا ظئيتعدذ « : ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن

 ظةضةر ! عيعتعضة كةلسة، ظذنع يازماثالر يامانلعق قعلعش ن
 ! ظةمةلعيةتتة يامانلعق قعلسا، ظذنع بعرنع بعر دةص يئزعثالر
 ظةمةلعيةتتة  كةلسة،  ياخشعلعق قعلعش نعيعتضة بةندةم
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 ياخشعلعق يئزعص قويذثالر  بعر  . ياخشعلعق قعلمعسعمذ،
 ظةمةلعيةتتة ياخشعلعق قعلسا، بعر ياخشعلعقنع ظون دةص

 » ! يئزعثالر
 اهللا ظذنعثدعن ( ظةبذ هذرةيرة » مذسلعم « ؤة » ذخاري ب «
 دعن رعؤايةت قعلغان هةدعستة صةيغةمبةر !) بولسذن رازع

 ظع : صةرعشتعلةر ظئيتتع « : ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
  ظاؤذ بةندة يامانلعق قعلماقحع بولذؤا ! صةرؤةردعضارعمعز

 كأرىص . تعدذ  ظوبدانراق  صةرعشتعلةردعن  بةندعنع  بذ
 ظةضةر ! ظذ بةندعنع كأزعتعثالر : اهللا مذنداق دئدع تذرغان

 ! ظذ شذ يامانلعقنع قعلسا، بعرضذناهنع بعر دةص يئزعثالر
 بعر  ظذنعثغا  ظةتسة،  تةرك  يامانلعقنع  شذ  ظذ  ظةضةر

 ظذ يامانلعقنع مةندعن قورقذص ! ياخشعلعق يئزعص قويذثالر
 » . تةرك ظةتكةن بولعدذ

 عنع بعلعدذ دئسةك، بةزعلةر صةرعشتعلةر ظعنساننعث خعيال
 يذشذرذن «  دعلالردعكع  ؤة  خعيانعتعنع  كأزلةرنعث  اهللا

 بعلعدذ  زعت كةلمةمدذ؟ » نةرسعلةرنع  ظايةتكة  دئضةن
 بذنعث جاؤابع شذكع، مةزكىر ظايةتتعن . دئيعشع مذمكعن

 ظعنساننعث خعيالعنع اهللا تعن باشقا هئحكعشع بعلمةيدذ
 بعرعنعث  شذثا ظادةملةر بعر . دئضةن مةزمذن حعقمايدذ

 ظادةملةرنعث  صةرعشتعلةر  ظةمما  بعلمعسعمذ،  خعيالعنع
 يةنة شذنداق دئيةلةيمعزكع، صةرعشتعلةر . خعيالعنع بعلعدذ

 دةلعلعمعز  بعلعدعغانلعقعغا  خعيالعنع  هةممة  ظعنساننعث
 نعيعتعنع  ظعنساننعث  ظذالرنعث  ظةمما  بولمعسعمذ،

 . بعلعدعغانلعقع ظئنعق
 ياخشعلعققا ظىندةش

 هذرةيرة » مذسلعم « ؤة » بذخاري «  ظةبذ اهللا ( دا
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 رعؤايةت !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  شذنداق  دعن
 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلنعدذكع،

 بةندعلةرضة تاث ظاتقان هةرقانداق بعر كىندة ظعككع «
 حىشعدذ  بعرع . صةرعشتة  ظككعسعنعث  اهللا : ظذ  ! ظع

 دعنع تولدذرذص ظئهسان قعلغذحعغا كةملعضةن ظعقتعسا  خةير
 بعرع . دةيدذ ! بةرسعلة  ظئهسان  خةير ! ظع اهللا : يةنة

 » . قعلمعغذحعنع ظعقتعسادتعن ظايرعؤةتسعلة دةيدذ
 ظادةملةرنع سعناش ) 6

 . اهللا بةزع صةرعشتعلةرنع ظادملةرنع سعناشقا ظةؤةتعدذ
 اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » مذسلعم « ؤة » بذخاري «

 عؤايةت قعلعنعدذكع، ظذ دعن شذنداق ر !) بولسذن رازع
 دةؤاتقانلعقعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر

 ، كئسةل اهللا بةني ظعسراظعل ظحعدعكع ظاق « : ظاثلعغان
 تاز ؤة قارعغذدعن ظعبارةت ظىح كعشعنع سعنعماقحع بولذص،

 نعث كئسةل صةرعشتة ظاق . ظذالرغا بعر صةرعشتعنع ظةؤةتتع
 ظاق . نئمة؟ دئدع ظةث حوث ظارزذيذث : قئشعغا كئلعص

 نةر : كئسةل  يعرضةندىرعدعغان  مةندعن   كعشعلةرنع
 سعنعث يوقذلذص،  تئرةمنعث حعرايلعق بولذشعنع ياخشع

 سعلع ئ صةرعشتة ظذنع بعر سعلعؤعدع، ظذنعث ك . كأرعمةن
 كئردع  رةثضة  حعرايلعق  تئرعسع  صةرعشتة . ساقعيعص،

 : ظذ . ظذنعثغا قايسع مالنع ظةث ياخشع كأرعسةن؟ دئدع
 دئدع تأ  تأضة . ضعنع،  بعر  بولغان  تذغقعدةك  ظذنعثغا

 بةرسذن : صةرعشتة . بئرعلدع  بةرعكةت  تأضةثضة  ! اهللا
 ظةث حوث ظارزذيذث : صةرعشتة تازنعث قئشعغا كئلعص . دئدع

 دئدع  يعرضةندىرعد : تاز . نئمة؟  عغان  كعشعلةرنع
 حئحعمنعث  حعرايلعق  يوقذلذص،  مةندعن نةرسعنعث
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 قعلعمةن،  ظارزذ  بعر . دئدع بولذشعنعع  ظذنع  صةرعشتة
 ساقعيعص، بئشعغا حعرايلعق كئسعلع سعلعؤعدع، ظذنعث

 ظىندع  ياخشع : صةرعشتة . حاح  ظةث  مالنع  قايسع
 ظذنعثغا بعر بوغاز . كالعنع، دئدع : تاز . كأرعسةن؟ دئدع

 ! اهللا كاالثغا بةرعكةت بةرسىن : صةرعشتة . كاال بئرعلدع
 كئلعص . دئدع  قارعغذنعث قئشعغا  حوث : صةرعشتة  ظةث

 اهللا كأزىمنع قايتذرذص : قارعغذ . ظارزذيذث نئمة؟ دئدع
 صةرعشتة ظذنعث . بةرسة، كعشعلةرنع كأرسةمكةن، دئدع

 كأزعنع بعر سعلعؤعدع، اهللا ظذنعث كأزعنع كأرعدعغان
 قايسع مالنع ظةث ياخشع كأرعسةن؟ : صةرعشتة . قعلدع
 اهللا ظذنعثغا بعر بوغاز . قوينع، دئدع : قارعغذ . دئدع
 بذ ظىحعضة بئرعلضةن كاال، تأضة، قويالر . غلعق بةردع سا

 نعث بعر جعلغا تأضعسع، كئسةل ظاق . تذغذشقا باشلعدع
 تازنعث بعر جعلغا كالعسع، قارعغذنعث بعر جعلغا قويع

 بعر زامانالر ظأتكةندعن كئيعن، صةرشتة ظأزعنعث . بولدع
 نعث قئشعغا كئلعص مذنداق كئسةل بذرذنقع سىرعتعدة ظاق

 ظوز : دئدع  سةصةردة  بعر  ق ذ مةن  تىضعضةن  تىلىكع
 ياردةم . بعحارعمةن  سةن  قالسا  ظاندعن  اهللا،  ظاؤؤال
 ساثا حعرايلعق تئرة، . يذرتذمغا كئتةلمةيمةن ، قعلمعساث

 حعرايلعق رةث بةرضةن زاتنعث هةققع هأرمعتع بعلةن بعر
 ياردةم قعلعشعثنع  بئرعؤعلعشعمغا  تأضة بئرعص، يذرتذمغا

 . حعقعملعرعم بةك كأص، دئدع : سةل كئ ظاق . سورايمةن
 مةن سئنع تونذغاندةك قعلعمةنغذ؟ سةن : صةرعشتة ظذنعثغا

 ظاق  بعر  يعرضعنعدعغان  كةمبةغةل كئسةل كعشعلةر  ؤة
 بةردع  قعلغعنعثنع  ظارزذ  ساثا  اهللا  ظةمةسمعدعث؟

مةن بذ مالنع باي : كئسةل ظاق . ظةمةسمذ؟ دئدع
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 دئدع  يالغان : تة صةرعش . دادامدعن معراس ظالغانمةن،
 ظئيتقان بولساث، اهللا سئنع بذرذنقع هالعتعثضة كةلتىرىص

 سىرعتعدة . دئدع ! قويسذن  بذرذنقع  ظأزعنعث  صةرعشتة
 ظاق كئلعص تازنعث قئشعغا  ظذنعثغا  دئضةن كئسةل ،  ضة
 دئدع  ظاق . سأزلةرنع  صةرعشتعضة  جاؤاب كئسةل تاز

 بةردع  جاؤاب  ظذنعثغا . بةرضةندةك  يالغان : صةرعشتة
 ن بولساث، اهللا سئنع بذرذنقع هالعتعثضة كةلتىرىص ظئيتقا

 سىرعتعدة . دئدع ! قويسذن  بذرذنقع  ظأزعنعث  صةرعشتة
 مةن : قارعغذنعث قئشعغا كئلعص، ظذنعثغا مذنداق دئدع

 ظاؤؤال . مةن  كع تىضعضةن بعحارة مذساصعر ى تىل  ظوزذق
 . اهللا، ظاندعن سةن ياردةم قعلمعساث، يذرتذمغا بارالمايمةن

 هةققع كأزىثنع  زاتنعث  قعلغان  هأرمعتع  كأرىدعغان
 ياردةم  بئرعؤعلعشعمغا  يذرتذمغا  قوي بئرعص،  بعلةن بعر

 مةن قارعغذ : قارعغذ مذنداق دئدع . قعلعشعثنع سورايمةن
 خالعغعنعثنع . ظعدعم، اهللا كأزىمنع كأرعدعغان قعلدع

 اهللا بعلةن قةسةمكع، مةن بىضىن اهللا رازعلعقع ! ظالغعن
 : صةرعشتة ظئيتتع . مايمةن ع حنةرسعنع ظاي ظىحىن سةندعن هئ

 سعنالدعثالر، اهللا سةندعن سعلةر ! مئلعثنع ظأزىث ظالغععن
 » . بولدع رازع بولدع، ظعككع هةمراهعثدعن نا رازع
 ظأمرع ظاخعرالشقانالرنعث جئنعنع ظئلعش ) 7

 ظاخعرالشقان  ظأمىرلعرع  صةرعشتعلةرنع  بةزع  اهللا
 هللا تاظاال مذنداق ا . كعشعلةرنعث جئنعنع ظئلعشقا قويدع

 ظئلعشقا سعلةر ظئيتقعنكع، « : دةيدذ  جئنعثالرنع  نعث
 ظاندعن . مذظةككةل قعلعنغان صةرعشتة جئنعثالرنع ظالعدذ

 سىرة ( » . لعسعلةر  صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعغا قايتذرذ
) ظايةت  11 سةجدة
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 اهللا بةندعلعرعنع « : جان ظالعدعغان صةرعشتعلةر كأصتذر
 تذرغذحع  ساقلعغذحع سعلةر ظذ . دذر تئزضعنلةص  ضة
 بئرعثالرغا ظألىم كةلسة، ظذنع . صةرعشتعلةرنع ظةؤةتعدذ

 ظذالر بعصةرؤالعق . بعزنعث صةرعشتعلعرعمعز قةبزع روه قعلعدذ
 قعلمايدذ، ظاندعن ظذالر هةق هأكىم قعلغذحع، ظئضعسع

 هأكىم قعلعش يالغذز اهللا . لعدذ ذ اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذر
 سىرة ( » . ظةث تئز هئساب ظالغذحعدذر اهللا ، قعال خاستذر

 ) ظايةت  62  61 ظةنظام
 صةرعشتعلةر كاصعر ؤة ضذناهكارالرنعث جئنعنع قوصاللعق

 قاتتعق تارتعص ظالعدذ  مذنداق . بعلةن  هةقتة  اهللا بذ
 ؤاقعتلعرعدا « : دةيدذ  حىشكةن  سةكراتقا  زالعمالرنع

 كأرعسةن  هالنع  قورقذنحلذق  ظةلؤةتتة  . كأرسةث،
 سوزذص، صةرعشتعلةر  جانلعرعثالرنع سعلةر قوللعرعنع
 بعلةن ! حعقعرعثالر  ظازاب  خورلعغذحع  بىضىن
 ) ظايةت  93 سىرة ظةنظام ( » . دةيدذ .... جازالعنعسلةر

 ظئلعؤاتقاندا، «  جانلعرعنع  كاصعرالرنعث  صةرعشتعلةر
 ظذالرنعث يىزلعرعضة ؤة ظارقعلعرعغا ظذرذؤاتقانلعقعنع كأرسةث

 . ق هالنع كأرضةن بوالتتعث ظعدعث، ظةلؤةتتة قورقذنحلذ
 تئتعثالر  ظازابنع  كأيدىرضىحع  ظذالرغا  صةرعشتعلةر

 ) ظايةت  50 سىرة ظةنفال ( » . دةيتتع
  صةرعشتعلةر ظذالرنث يىزلعرعضة ؤة ظارقعلعرعغا ظذرذؤا «

 ظذالرنث  ظئلعؤاتقاندا،  ظذالرنعث جانلعرعنع  هالدا  تقان
 ) ظايةت  27 سىرة مذهةممةد ( » هالع قانداق بولعدذ؟

 ةمما صةرعشتعلةر موظمعنالرنعث جانلعرعنع ظالغاندا بولسا ظ
 ناهايعتع سعلعقلعق بعلةن، مئهرعبانلعق بعلةن ظالعدذ ؤة

 بئرعدذ  بعشارةت  خذش شىبهعسعزكع، « : ظذالرغا
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 دئضةنلةر، ظاندعن توغرا يولدا » صةرؤةردعضارعمعز اهللا دذر «
 ! الر غةم قعلماث ! قورقماثالر : بولغانالرغا صةرعشتعلةر حىشىص

 ! ضة ؤةدة قعلعنغان جةننةت ظىحىن خذشال بولذثالر سعلةر
 ظاخعرةتتة  ؤة  دذنيا  دوستلعرعثالرمعز، سعلةر بعز  نعث

 نةرسعنعث سعلةر جةننةتتة  تارتقان  كأثلىثالر  ظىحىن
 بذ . هةممعسع ؤة تعلعضةن نةرسعةثلةرنعث هةمعسع بار

 قعلغذحع  مةغصعرةت  اهللا ، ناهايعتع  مئهرعبان  ناهايعتع
 زعياصةتتذر تةرعص  بئرعلضةن  سىرة ( » . دةيدذ ، عدعن

 ) ظايةتلةر  32  30 فذسسعلةت
 مذسا ظةلةيهعسساالم ظألىم صةرعشتعسعنعث كأزعنع

 قذيذؤةتتع
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي مذسلعم «

 صةيغةمبةر !) بولسذن  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  دعن
 ع مذسا ظألىم صةرعشتعس « : ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن

 كئلعص  اهللا نعث دةرضاهعغا : ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا
 دئدع  صةرعشتعنعث . مةرهةمةت،  ظةلةيهعسساالم  مذسا

 . كأزعضة بعر كاحات ظذرذص، ظذنعث كأزعنع قذيعؤةتتع
 مئنع ظألىشنع : صةرعشتة اهللا نعث دةرضاهعغا يئنعص بئرعص

 ذ خالعمايدعغان بعر بةندعنعث قئشعغا ظةؤةتكةن ظعكةنال، ظ
 دئدع  قذيعؤةتتع،  اهللا صةرعشتعنعث كأزعنع . كأزىمنع

 ظذ بةندةمنعث : ظةسلعضة كةلتىرىص بئرعص، مذنداق دئدع
 ياشاشنع « : قئشعغا قايتعص بئرعص، ظذنعثغا مذنداق دئضعن

 كالعنعث  قولذثنع  خالعساث،  ياشاشنع  خاالمسةن؟
 قولذث بعلةن قانحعلعك تىك يأضةلسة، ! ظذحعسعغا قويغعن

 مذسا ظةلةيهعسساالم بذ سأزنع » . ياشايسةن شذنحة يعل
ظألعسةن، : صةرعشتة . ظاندعن كئيعنحذ؟ دئدع : ظاثالص
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 ! ظذنداقتا هازعرال ظألةي : الم  مذسا ظةلةيهعسسا . دئدع
 » . دئدع
 كأزعضة ث ظذ زامانالردا ظألىم صةرعشتعسع كعشعلةرنع «

 كئلةتتع  قئشعغا . كأرىنىص  ظةلةيهعسساالمنعث  مذسا
 مذسا  بعلةن كةلضةندة،  كاحات  ظذنع  ظةلةيهعسساالم

 قذيذؤةتكةن  كأزعنع  تةبةراني ( » . ظذرذص،  ؤة  ظةهمةد
 ) رعؤايعتع

 ظةسقةالني مذنداق دةيدذ  بةزع « : ظعبنع هةجةرذل
 ظذالرغا مذنداق . بعدظةتحعلةر بذ هةدعسنع ظعنكار قعلعدذ

 ظذ صةرعشتة  مذسا ظةلةيهعسساالمنعث : رةددعية بئرعلعدذ
 سىرعت  ظادةم  كةلضةن قئشعغا  ظةلةيهعسساالم . عدة  مذسا

 ك  رذخسةتسعز  ظادةمنعث  بعر  رضةنلعكعنع ع هويلعسعغا
 كأرىص، ظذنعث صةرعشتة ظعكةنلعكعنع بعلمةي، كأزعنع

 هويلعسعغا . قذيعؤةتكةن  مذسذلماننعث  باشقا  شةرعظةتتة
 . رذخسةتسعز قارعغان كعشعنعث كأزعنع قذيعؤعتعش دذرذس

 هعسساالمنعث قئشعغعمذ صةرعشتعلةر ظعبراهعم، لذت ظةلةي
 ظذالرمذ صةرعشتعلةرنع تونذماي . ظادةم سىرعتعدة كةلضةن

 م ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ع ظعبراه ، تونذغان بولسا . قالغان
 ظعدع  كةلمةس  ظئلعص  يئمةكلعك  لذت . ظالدعغا

 ظةلةيهععساالم ظأز قةؤمعنعث ظذالرغا زعيانكةشلعك قعلعشعدعن
 » . ظةنسعرعمةس ظعدع
 ةرةنعث بئشعدا، مذتتةقعيالرنعث بعرعنجع اهللا سىرة بةق

 شذثا اهللا . سىصعتع غةيعبكة ظعشعنعش، دةص خةؤةر بئرعدذ
 ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرعنعث خةؤعرعنع شةرتسعز تةستعق

 كئرةك  سةهي غةيبعي . قعلعش  هةققعدعكع  مةسعلعلةر
 ي دةلعل بعلةن يالغانغا حعقعر ع هةدعسلةرنع نوقذل ظةقل
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 . دذ عش ظعمانغا زعت كئلع
 صةرعشتعلةرنعث بةندعلةر بعلةن قةبرعدعكع ؤة ) 8

 مةهشةرضاه مةيدانعدعكع مذناسعؤعتع
 قةبرعدة  بةندعلةرنع  سوراق  سوظال صةرعشتعلةرنث

  قعلعدعغانلعقع، كاصعرالرنع ؤة ضذناهكارالرنع ظازاباليدعغا
 قعيامةت  راهةتلةندىرعدعغانلعقع،  موظمعنالرنع  نلعقع،

 قارشع  موظمعنالرنع  حعقعدعغانلعقع، كىنع  ظئلعشقا
  ظعسراصعلنعث سىر حالعدعغانلعقع، صةرعشتعلةرنعث كعشعلة

 كاصعرالرنع  جذغاليدعغانلعقع،  مةيدانعغا  هئساب  رنع
  دوزاخقا هةيدةيدعغانلعقع، ظازاباليدعغانلعقع، موظمعنالر
  نع جةننةتكة باشالص بئرعص، ظذالرغا ساالم قعلعدعغا

 مةسلعلةر  هةققعدعكع  خالعسا ( نلعقع  ظاخعرةتكة ) اهللا
 ظعمان كةلتىرىش مةسعلعسع ظىستعدة توختالغعنعمعزدا بايان

. قعلعنعدذ
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 صةرعشتعلةر بعلةن : صاراضراف  3

 نعث مذناسعؤعتع ر موظمعنال
 دا صةرعشتعلةرنعث جئمي ظادعمعزات بعلةنكع يذقعر بعز

  صةرعشتعلةر : مةسعلةن . مذناسعؤعتع ظىستعدة توختالدذق
 ظعس  سىرةتكة نعث  بةندعلةرنع كعرضىزىشع صئرمعنع ، 

 كأزعتعشع،  ؤة  نامة ؤةهعي قوغدعشع   يةتكىزىشع،
 ظةمالالرنع خاتعرلعشع، جانالرنع ظئلعشع موظمعنغا ياكع

 كاصعر،  بةلكع موظمعن ، كاصعرغا خاس ظعش بولماستعن
  صةرعشتعلةر . هةممة ظادةملةرضة ظورتاق بولغان ظعشتذر

 بعلةن  يةنةموظمعنالر  خاس مذناسعؤعتع، نعث  موظمعنغا
 بولذص،  بار  خاس مذناسعؤعتع  كاصعرغا  بعلةن  كاصعرالر
  تأؤةندة بذظعككع خعل مذناسعؤةتنع ظوحذق حىشةندىر

 : مةكحعمعز
 صةرعشتعلةر بعلةن موظمعنالرنعث مذناسعؤعتع  1
 صةرعشتعلةر موظمعنالرنع ياخشع كأرعدذ ) 1
 هذرةيرة » مذسلعم « ؤة » بذخاري «  ظةبذ  اهللا ( دا

 قعلعنعدذكع، !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  رعؤايةت  دعن
 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  بعر « : صةيغةمبةر  اهللا
 اهللا صاالنع : بةندعنع ياخشع كأرسة، جعبرعظعلنع حاقعرعص

! بةندعنع ياخشع كأردع، سةنمذ ظذنع ياخشع كأرضعن
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 كأرعدذ . دةيدذ  ياخشع  ظذنع  جعبرعظعل . جعبرعظعل
 اهللا صاالنع بةندعنع ياخشع كأردع، : ضة ظاسماندعكعلةر

 ظذنع . دةص نعدا قعلعدذ ! مذ ظذنع ياخشع كأرىثالر سعلةر
 كأرعدذ  ياخشع  بةندعنع . ظاسماندعكعلةر  ظذ  ظاندعن

 » . زئمعندعكعلةر ظالقعشاليدذ
 موظمعنغا تىزعتعش بئرعش ) 2
 هةسسان ظعبنع سابعت » سةهي بذخاري «  اهللا ( دا

 رعؤايةت تعن !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  شذنداق
 مذنداق  ظذنعثغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،

 قعلغان  دذظا  اهللا « : دةص  بعلةن ! ظع  جعبرعظعل  ظذنع
 » ! قوللعغعن
 بذخاري «  هذرةيرة » سةهي  ظةبذ  يةنة  اهللا ( دا

 : دعن مذنداق رعؤايةت قعلعنعدذ !) بولسذن رازع ظذنعثدعن
 ةسةمكع، بذ كئحة اهللا بعلةن ق : سذاليمان ظةلةيهعسساالم «

 يىز ظايالعمغا يئقعنحعلعق قعلعمةن، هةر بعرع اهللا يولعدا
 صةرعشتة . ظذرذش قعلعدعغان بعردعن ظوغذل تذغعدذ، دئدع

 خالعسا « : ظذنعثغا  سذاليمان . دئدع ! دئضعن » اهللا
 دئمعدع  قعلعص،  ظذنتذص  ظاياللعرعغا . ظةلةيهعسساالم

 بعرسعال يئقعنحعلعق قعلدع، يىز ظايال ظعحعدعن صةقةت
 تذغدع  باال  بعر  حاال  سذاليمان . ظةزالعرع  ظةضةر

 خالعسا « : ظةلةيهعسساالم  بولساظعدع، » اهللا  دئضةن
 هاجعتعنعث راؤا بولذشعدعن . قةسعمع بذزذلمعغان بوالتتع

 » . ظىمعد بار ظعدع
 تىز  ظةلةيهعسساالمغا  سذاليمان  صةرعشتة  ش ع ت ع دئمةك،

 . بةرضةن ؤة ظذنع توغرا يولغا يئتةكلعضةن
موظمعنالرغا دذظا قعلعص قويذش ) 3
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 اهللا بعزضة صةرعشتعلةرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة
 بئرعدذ  خةؤةر  هةققعدة  قعلعدعغانلعقع  دذظا  : موظمعنالرغا

 يولاليدذ، «  رةهمةت  صةيغةمبةرضة  هةقعقةتةن  اهللا
 قعلعدذ  تةلةص  مةغصعرةت  ظذنعثغا  سىرة ( » . صةرعشتعلةر

 ) ظايةت  56 ظةهزاب
 نع قاراثغذلذقتعن نذرغا حعقعرعش ظىحىن سعلةر اهللا «
 صةرعشتعلعرع سعلةر  ظذنعث  تذرعدذ،  قعلعص  رةهمةت  ضة
 ضة مةغصعرةت تةلةص قعلعص تذرعدذ، اهللا موظمعنالرغا سعلةر

 ) ظايةت  43 سىرة ظةهزاب ( » . ناهايعتع مئهرعباندذر
 تأؤةندعكع ظعشالرنع قعلغانالرغا دذظا صةرعشتعلةر

 : قعلعدذ
 ضةتكةنلةرضة أ علةرضة ياخشعلعق ظ كعش  1

 !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( تعرمعزي ظةبذ ظذمامة
  دعن شذنداق رعؤايةت قعلعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا

 دئضةن  مذنداق  كعشعلةرضة « : الم  شىبهعسعزكع،
 . ضةتكىحعلةرضة اهللا رةهمةت قعلعص تذرعدذ أ ياخشعلعق ظ

 عكعلةر، هةتتاكع زئمعند  اهللا نعث صةرعشتعلعرع، ظاسمان
 ب  ؤة  حىمىلعلةر  مةغصعرةت ئ ظذؤعسعدعكع  ظذنعثغا  لعقالر

 » . تةلةص قعلعدذ
 جاماظةت نامعزعنع كىتكةنلةرضة  2
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي مذسلعم «

 صةيغةمبةر !) بولسذن  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  دعن
 ةر شىبهعسعزكع، صةرعشتعل « : ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن

 ! ظع اهللا : ناماز ظوقذغان ظورنعدا ظولتذرغعنعثالرغا دذظا قعلعص
 ظذنعث ، دةيدذ ! ظذنعثغا رةهمة قعلغعن ! ظذنع كةحىرضعن

» . تاهارعتع سذنذص كةتمعسعال
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 ظالدعنقع سةصتة ناماز ظوقذغانالرغا  3
 ظعبنع ظازعب » سىنةنع ظةبي داؤذد «  بةرا  اهللا ( دا

 رعؤاي !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  قعلعنعدذكع، دعن  ةت
 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  بعرعنجع « : صةيغةمبةر

 اهللا رةهمةت قعلعدذ،  ظوقذغانالرغا  تذرذص ناماز  سةصتة
 » . صةرعشتعلةر مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ

 لةردعمذ شذ مةزمذندعكع » ظعبنع ماجة « ؤة » نةسةظع «
 . هةدعسلةر بار

 سةص ظارعسعدعكع بوشلذقنع تولدذرغانالرغا  4
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دة ظاظعشة » ةنع ظعبنع ماجة سىن «

 ظةلة !) بولسذن   دعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر
 شىبهعسعزكع، اهللا سةص « : يهعسساالم مذنداق دئضةن

 قعلعدذ  رةهمةت  ظوقذغانالرغا  ناماز  نعث . تىزىص  اهللا
  اهللا سةص ظارعسعد . صةرعشتعلعرع مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ

 بوشلذقنع  دةرعجعسعنع عكع  ع يذقعر تولدذرغانالرنعث
 » . كأتىرعدذ

 سوهذرلذق يعضةنلةرضة  5
 اهللا ظذنعثدعن ( ظعبنع هةببان ؤة تةبةراني ظعبنع ظأمةر

 قعلعدذكع، !) بولسذن رازع  رعؤايةت  شذنداق  دعن
 ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن   شىبهعسعز « : صةيغةمبةر

 . قعلعدذ كع، اهللا تاظاال سوهذرلذق يعضةنلةرضة رةهمةت
 » . اهللا نعث صةرعشتعلعرع مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ

 يوللعغا  6  دذرذد  ظةلةيهعسساالمغا   صةيغةمبةر
 نالرغا

 ظأز  ظةهمةد  زعياظ » مذسنةدع « عنعث ظعمام  دة،
رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظامعر ظعبنع رةبعيظة ا د » ت مذختارا «
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 دعن ياخشع ظعسناد بعلةن شذنداق رعؤايةت !) بولسذن
 بعر « : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن قعلعدذكع،

 بةندة ماثا قانحعلعك دذرذد يوللعسا، صةرعشتعلةر ظذنعثغا
 دذرذدنع ظاز ياكع . شذنحعلعك مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ

 » ! كأص يولالشنع هةر كعشع ظأزع بةلضعلعسذن
 يوقلعغانالرغا كئسةل  7

 ن اهللا ظذنعثدع ( ظةبذ  داؤذد ظةلي ظعبنع ظةبذ تالعب
 صةيغةمبةر !) بولسذن رازع  قعلعدذكع،  رعؤايةت  تعن

 بعر ظادةم كةح ؤاقتعدا « : ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
 كأرسة، ظذنعثغا تاث ظاتقذحة يةتمعشمعث صةرعشتة كئسةل

 مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ، هةم ظذنعثغا جةننةتتعن بعر باغ
 كأرسة، ظذنعثغا كةح كئسةل ظةتتعضةنلعكع . بئرعلعدذ
 حة يةتمعشمعث صةرعشتة مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ، كئرض

 » . هةم ظذنعثغا جةننةتتعن بعر باغ بئرعلعدذ
 صةرعشتعلةرنعث دذظاسعدعن بعزضة نئمة صايدا بار؟

 نع قاراثغذلذقتعن سعلةر اهللا « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 ضة رةهمةت قعلعص تذرعدذ، سعلةر نذرغا حعقعرعش ظىحىن
 صةرعشتعلعرع  قعلعص ةر سعل ظذنعث  تةلةص  مةغصعرةت  ضة

 ) ظايةت  43 سىرة ظةهزاب ( » . تذرعدذ
 بذ ظايةت كةرعمعنعث مةزمذنع شذكع، بعزنعث كذصرع،

 ضذناه  هةقعقة  شعرعك،  قاراثغذلذقلعرعدعن   مةظسعيةت
 تكة قايتعص، توغرا يول تئصعص، اهللا نعث دعنع بولغان
 قعلعص، كامعل مذسذلمان  تولذق ظةمةل  دعنعغا ظعسالم

 ظةرزعض بولذ  قا  اهللا  بةندعلةردعن ع ص،  ياخشع  دةك
 بولذشعمعزدا اهللا نعث رةهمعتع ؤة صةرعشتعلةرنعث دذظاسع

. ناهايعتع مذهعم ظةهمعيةتكة ظعضة
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 !) ظعجابةت قعل ( موظمعنالرنعث دذظاسعغا ظامين ) 4
 يعش ئ د

 . صةرعشتعلةر موظمعنالرنعث دذظاسعغا ظامين دةص بئرعدذ
 » سةهي مذسلعم « . ت بولعدذ بذنعث بعلةن دذظا تئز ظعجابة

 اهللا ظذنعثدعن ( دة ظةبذ دةرداظ » سىنةنع ظعبنع ماجة « ؤة
 صةيغةمبةر !) بولسذن رازع  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  دعن

 دئضةن  مذنداق  كعشعنعث « : ظةلةيهعسساالم  مذسذلمان
 ي  يوق  ظعجا ئ بذرادعرعضة  دذظاسع  قعلغان  بةت  رعدة

 شتة بار بولذص، دذظا قعلغذحعنعث قئشعدا بعر صةرع . بولعدذ
 دذظا قعلغذحع بذرادعرعضة ياخشعلعق تعلةص دذظا قعلسا،

 ظامين، سةنمذ ظذنعثغا تعلعضعنعثدةك ياخشعلعق : صةرعشتة
 » . دةيدذ ! كأرضعن

 ظعجابةت بولغان  ظامين دةص بةرضةن دذظا  صةرعشتة
 قارغعماسلعقع  ظأزعنع  كعشع  موظمعن  ظذنداقتا  ظعكةن،

 مذسلعم « . كئرةك  ظذممذ » سةهي  اهللا ( سةلعمة دا
 قعلعندذكع، !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  رعؤايةت  دعن

 مذنداق دئضةن  ظةلةيهعسساالم  ظأزىثالرنع « : صةيغةمبةر
 نئمة دةص دذظا قعلساثالر صةرعشتعلةر شذنعثغا ! قارغعماثالر

 » . ظامين دةيدذ
 موظمعنالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعش ) 5

 مةغصعرةت تةلةص  زئمعندعكعلةرضة  . قعلعدذ صةرعشتعلةر
 اهللا نعث كاتتعلعقعدعن « : اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ

 تاسال يذقعر ظاسمانالر  كئتعشكة  يئرعلعص  تةرعصعدعن  ع
 صةرعشتعلةر صةرؤةردعضارعغا تةسبعه ظئيتعدذ، هةمدع . قالعدذ

 تعلةيدذ  مةغصعرةت  يىزعدعكعلةرضة  يةر  . ظئيتعدذ،
 قعلغذحعدذر  مةغصعرةت  هةقعقةتةن  اهللا ، بعلعثالركع
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 ) ظايةت  5 سىرة شذرا ( » . ناهايعتع مئهرعباندذر
 غا  كأتىرىص ف اهللا سىرة  ظةرشعنع  ظايعتعدة  عرنعث بعر

 صةرعشتعلةرنعث  حأرعسعدعكع  ظةرشعنعث  ؤة  تذرغان
 خةؤةر  قعلعدعغانلعقعدعن  دذظاالرنع  ظاالهعدة  موظمعنالرغا

 ظةرشعنع كأتىرىص تذرغان ؤة « : بئرعص مذنداق دةيدذ
 ع صةرعشتعلةر صةرؤةردعضارعغا تةسبعه ظةرشعنعث حأرعسعدعك

 ظئيتعدذ،  ظعمان  ظذنعثغا  ظئيتعدذ،  هةمدع  ظئيتعدذ،
 تعلةيدذ  مةغصعرةت  ظئيتعدذ . موظمعنالرغا  : ظذالر

 هةممة ! صةرؤةردعضارعمعز  ظعلمعث  ؤة  رةهمعتعث  سئنعث
 نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، تةؤبة قعلغانالرغا ؤة سئنعث

 رةت قعلغعن، ظذالرنع دوزاخ يولذثغا ظةضةشكةنلةرضة مةغصع
 ساقلعغعن  ظذالرنع، ! صةرؤةردعضارعمعز . ظازابعدعن  سةن

 بوؤعلعرعدعن، ظاياللعرعدعن، ظةؤالدلعرعدعن،  ظذالرنعث ظاتا
 مةثضىلىك  قعلغان  ؤةدة  ظذالرغا  بولغانالرنع  ياخشع

 غالعصسةن، كعرضىز جةننةتكة  هةقعقةتةن  سةن  ضعن،
 ظذالرنع يامان سةن . هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعسةن

 ظعشالردعن  يامان  كعمنع  سةن  ساقلعغعن،  ظعشالردعن
 ساقاليدعكةنسةن، شىبهعسعزكع، بذ كىندة سةن ظذنعثغا

 سىرة ( » . رةهمةت قعلغان بولعسةن، بذ حوث بةخعتتذر
 ) ظايةتلةر  9  7 عر ف غا

 تةسبعه  مةرعصةت، زعكرع  صةرعشتعلةرنعث ظعلعم ) 6
 ظورذنلعرعغا هازعر بولعدعغانلعقع

 شذنداق » سةهي مذسلعم « ؤة » ةهي بذخاري س «  دا
 مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايةت قعلعنعدذكع،

 ظايلعنعص، « : دئضةن  يولالرنع  تاظاالنعث  اهللا
دعغان صةرعشتعلعرع رع تةسبعه ظئيتقانالرنع ظعزدةص يى  زعكرع
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 كعشعلةرنع . بار  ظئتعؤاتقان  ياد  نع  اهللا  ظذالر
 تئصعلدع ! كئلعثالر : ظذحراتقانلعرعدا  ظعزدعضعنعثالر

 ظاسمعنعغعحعلعك  دذنيا  ظئيتقانالرنع  زعكرع  دئيعشعص،
 » . قاناتلعرع بعلةن ظورعؤالعدذ

 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي مذسلعم «
 صةيغةمبةر !) بولسذن  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  دعن

 بعر ظأيضة جةم بولذص، « : ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
 قعلعشقان مذزاكعرة ظارا  تابعنع ظوقذص، ظأز اهللا نعث كع

 ظذالرنع اهللا نعث . كعشعلةرضة دعل ظاراملعق بعغعشلعنعدذ
 اهللا ظذالرنع ظأز . رةهمعتع ياصعدذ، صةرعشتعلةر ظورعؤالعدذ

 » . دةرضاهعدعكع كعشعلةر ظالدعدا ماختايدذ
 دةرداظ » تعرمعزي «  ظةبذ  ظذنعثدعن ( دا  رازع اهللا

 : ضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ نعث مذنداق دئ !) بولسذن
 دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر

 ظ « : ظاثلعدعم  ظعلعم  صةرعشتعلةر   ضةنضى أ شىبهعسعزكع،
 يولعغا  ظذنعث  بولذص،  مةمنذن  قعلغانلعرعدعن  حعنعث

 سئلعص بئرعدذ  كةمتةرلعك بعلةن ( » . قانعتعنع  ظذنعثغا
 . ) مذظامعلة قعلعدذ دئضةن مةنعدة

 ا كأرىص ظأتكعنعمعزدةك، ياخشع ظةمةللةر بعزنع د يذقعر
 ناؤادا ظادةملةر يىكسةك . صةرشتعلةر بعلةن يئقعنالشتذرعدذ

 ظعدع، ع روه  داؤامالشتذرالعسا  ظعزحعل  هالةتنع  ي
  صةرعشتعلةرنع كأز بعلةن كأرىص، قول ظعلعشعص كأرى

 يئتةتتع  دةرعجعضة  هةقتة . شكعدةك  » مذسلعم « بذ
 !) بولسذن رازع ظذنعثدعن اهللا ( هةنزةلةتةل ظذسةيدع

 ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع  دعن صةيغةمبةر
جئنعمنعث ظعضعسع بولغان زات بعلةن « : رعؤايةت قعلعدذ
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 مئنعث ظالدعمدا تذرغان هالعتثالرنع ؤة سعلةر قةسةمكع،
 ظعدعثالر،  زعكرع  داؤامالشتذرالعساثالر  تةسبعهنع

 ؤ  ظأيلعرعثالردا  بعلةن  قول صةرعشتعلةر  يوللعرعثالردا  ة
 » . ظئلعشعص كأرىشكةن بوالتتعثالر

 هةنزةلة » تعرمعزي «  ظذنعثدعن ( نعث  رازع اهللا
  دعن قعلغان رعؤايعتعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا !) بولسذن

 مئنعث ظالدعمدعكع سعلةر مذبادا « : الم مذنداق دئضةن
 داؤامالشتذرالعساثالر  صةرعشتعلةر ظعدعثالر هالعتعثالرنع ، 

 » . ة قاناتلعرع بعلةن ساية تاشالص بةرضةن بوالتتع ض سعلةر
 كةلضةنلةرنع ) 7  نامعزعغا  جىمة  صةرعشتعلةرنعث

 خاتعرلةيدعغانلعقع
 ظعلضعرع  كةلضةنلةرنع  بذرذن  جىمةضة  صةرعشتعلةر

 اهللا ( ظةبذ هذرةيرة . ينلعك تةرتعبع بعلةن خاتعرلةيدذ ئ ك
 ظةلةيهعسساالمنعث !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  صةيغةمبةر

 كىنعدة « : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  جىمة
 جىمةضة  تذرذص،  دةرؤازعسعدا  مةسجعدنعث  صةرعشتعلةر

 ظعمام خذتبة ظوقذشقا . بعرلةص خاتعرلةيدذ  كةلضةنلةرنع بعر
 » . حعققاندا، ظذالر دةصتةرلعرعنع قاتالص، خذتبة تعثشايدذ

 ) بذخاري ؤة مذسلعم رعؤايعتع (
 بةندعلةر  يةنة  حعققان صةرعشتعلةر  ظئغعزلعرعدعن  نعث

  سةهي بذخا « . ياخشع سأزلةرنع ظاالهعدة خاتعرلةيدذ
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا رعفاظة ظعبنع رافعظعززةرقي » ري

 : نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ !) بولسذن
 بعر كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظارقعسعدا ناماز «

 هعسساالم رذكذدعن باش ظوقذغان ظعدذق، صةيغةمبةر ظةلةي
 چمدة « : كأتىرضةندة  اهللا لمن  بعر » سمگ دئؤعدع،
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 » ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه « : كعشع
 بذ : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازدعن قايتقاندا . دئدع

 مةن، دةص : هعلعقع كعشع . سأزنع قعلغذحع كعم؟ دئدع
 : اق دئدع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذند . جاؤاب بةردع

 ظوتتذز نةححة صةرعشتعنعث بذ سأزنع ، اهللا بعلةن قةسةم
 » . بعرعنجع بولذص يئزعشقا ظالدعراؤاتقانلعقعنع كأردىم

  بذ صةرعشتعلةرنعث ظوتتذز نةححة بولغانلعقعغا قارعغا
ندا، ظاالهعدة ياخشعع ظعشنع خاتعرلةيدعغان صةرعشتعلةر

 . باشقعدذر ظةمالنع خاتعرلةيدعغان صةرعشتعلةردعن  نامة
 صةرعشتعلةرنعث نأؤةت ظالمعشعدعغانلعقع ) 8

 ظئيتقذحعالرنع  زعكرع  يىرىص،  ظايلعنعص  يولالردا
 صةر  بولعدعغان  هازعر  نامازلعرعغا  جىمة   ظعزدةيدعغان،
 . عشتعلةر بامدات ؤة ظةسعر نامازلعرعدا نأؤةت ظالمعشعدذ

 دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي مذسلعم « ؤة » سةهي بذخاري «
 دعن شذنداق رعؤايةت !) بولسذن رازع ذنعثدعن اهللا ظ (

 مذنداق دئضةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلعنعدذكع،
 شىبهعسعزكع، ظاراثالردا اهللا نعث نأؤةتحع صةرعشتعلعرع «
 جذغلعشعدذ . بار  نامازلعرعدا  ظةسعر  ؤة  بامدات  . ظذالر

 بعلةن بعرضة تذرغانالر اهللا نعث سعلةر ظاندعن كئيعن،
  بةندعلةرنعث ظةهؤالعنع صةرعشتعلةر . عقعدذ دةرضاهعغا ح

 بةندعلعرعمنع قايسع : دعن ظوبدانراق بعلعص تذرغان اهللا
 : ر صةرعشتعلة . هالةتتة قالدذرذص كةلدعثالر؟ دةص سورايدذ

  ناماز ظوقذؤاتقان هالةتتة قالدذرذص كةلدذق، بعز بارغا
 جاؤاب  دةص  ظعكةن،  ظوقذؤاتقان  ناماز  ظذالر  ندعمذ

 » . بئرعدذ
ندعلةرنعث ظةمةللعرعنع اهللا نعث دةرضاهعغا ظئلعص بة
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 . حعقعدعغعنع ظاشذ نأؤةتحع صةرعشتعلةر بولسا كئرةك
 دا ظةبذ مذسا ظةشظةري دعن مذنداق » سةهي مذسلعم «

 قعلعنعدذ  ظارعمعزدا « : رعؤايةت  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر
 : تذرذص، تأؤةندعكع بةش جىملة سأزنع دةص بةردع

 لغان اهللا ظذخلعمايدذ، ظذيقذغا هاجعتع غالعب ؤة كاتتا بو
 كئحعنعث . حىشمةيدذ، رعزعقنع كةث قعلعدذ ؤة تار قعلعدذ

 ظةمعلع كىندىزدعن بذرذن اهللا قا كأتىرىلعدذ، كىندىزنعث
 » .... كأتىرىلعدذ قا ظةمعلع كئحعدعن بذرذن اهللا

 بولعدعغانلعقع  هازعر  صةرعشتعلةر  نامعزعغا  بامدات
 نامازنع  بذ  اهللا  دةيدذ ظىحىن،  مذنداق  : ظذلذغالص

 ظوقذغعن «  نامعزعنع  كىندىزنعث  كئحة ! بامدات
 بولعدذ  هازعر  نامعزعدا  بامدات  حوقذم  » . صةرعشتعلعرع

 ) ظايةت  78 سىرة ظعسرا (
 صةرعشتعلةرنعث موظمعن قذرظان قعراظةت قعلغاندا ) 9

 حىشعدعغانلعقع
 حىشعدعغان  ظاسماندعن  قعلعنغاندا،  قعراظةت  قذرظان

 دا بةرا ظعبنع ظازعب » سةهي مذسلعم « . بار صةرعشتعلةر
 نعث مذنداق دئضةنلعكع !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن (

 سىرة كةهفعنع قعراظةت « : رعؤايةت قعلعنعدذ  ظادةم  بعر
 قعلدع، ظذنعث هويلعسعدا بعر ظذالغ بار ظعدع، بذ ظذالغ
 . ظىركعضعلع تذردع، قارعسا ظذنع بعر بذلذت يئصعص تذرذصتذ

 بذظةهؤا  ظئيتعؤعدع، ظذ  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  لنع
 دئدع  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  ! ظوقعؤةرضعن : صةيغةمبةر

 شىبهعسعزكع، ظذ قذرظان قعراظةت قعلعنغاندا حىشعدعغان
 » . ظاراملعق بعغعشلعغذحع صةرعشتعلةردذر

!) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظةبذ سةظعيدعل خذدري
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 ، ظذسةيد ظعبنع هذزةير دعن شذنداق رعؤايةت قعلعنعدذكع
 ظذنعثدعن (  خورما !) بولسذن رازع اهللا  كئحعسع  بعر

 قذرذتعدعغان يئرعدة قذرظان قعراظةت قعلؤاتقاندا، ظذنعث
 كةتتع  سةكرةص  سةكرعدع، . ظئتع  قعلسا قعراظةت

 بذ ظعش نةححة قئتعم . قعراظةتنع توختاتسا سةكرعمعدع
 نع ظات باالم « : ظذسةيد مذنداق دئدع . شذنداق بولدع

 ظاتنعث قئشعغا بارسام، ظىستىمدة دةسسعؤةتمعسذن دةص
 ظعحعدة  ظذنعث  تذرغانلعقعنع،  نةرسعنعث  بعر  سايعدةك

 ظذ نةرسة . حعراغدةك بعرنةرسعلةرنعث تذرغانلعقعنع كأردىم
 . كئيعن مةن ظذنع كأرةلمعدعم . هاؤاغا كأتىرلىص كةتتع

 صةيغةمبة  بئرعص، ر ظةتعسع  هوزذرعغا  ظةلةيهعسساالمنعث
 تىن كئحعدة ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع : نداق دئدعم مذ

 ، خورما قذرذتعدعغان يئرعمدة قذرظان قعراظةت قعلعؤاتاتتعم
 كةتتع  سةكرةص  ظةلة . ظئتعم  : يهعسساالم  صةيغةمبةر

 سةكرعدع، : مةن . دئدع ! ظوقعؤةر  يةنة  ظوقعؤةرسةم
 : مةن . دئدع ! ظوقعؤةر : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدعم

 دئدعم ظوقعؤةرسةم  سةكرعدع،  صةيغةمبةر . يةنة
 ظوقعؤةرسةم يةنة : مةن . دئدع ! ظوقعؤةر : ظةلةيهعسساالم

 سةكرعدع، ظوغلذم يةهيا ظاتقا يئقعن يةردة ظعدع، ظات
 توختعتعص،  قعراظةتنع  دةص  دةسسؤةتمعسذن  ظوغلذمنع
 . ظاتنعث قئشعغا كةلسةم، سايعدةك بعر نةرسعنع كأردىم

 ظذ هاؤاغا كأتىرلىص . ار ظعدع ظذنعثدا حعراغدةك نةرسعلةر ب
 صةيغةمبةر . كةتتع، كئيعن مةن ظذنع كأرةلمعدعم، دئدعم

 ظذ سايعدةك نةرسة قعراظعتعثنع تعثشاؤاتقان : ظةلةيهعسساالم
 تاث  بولساث،  قعلؤةرضةن  قعراظةت  ظعدع،  صةرعشتعلةر
 ظذ صةرعشتعلةرنع كعشعلةرمذ كأرةلةيتتع، ظذالر ظاتقاندا
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 » . ، دئدع مايتتع ظأزلعرعنع دالدعغا ظال
 ظةلةيهعسساالمغا ) 10  صةيغةمبةر  صةرعشتعلةر

 ظذممعتعنعث ساالمعنع يةتكىزعدذ
 اهللا ( ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد » دارعمي « ، » نةسةظع «

 قعلعدذكع، !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  رعؤايةت  دعن
 اهللا تاظاالنعث « : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن

 حع صةرعشتعلعرع بار، ظذالر ماثا زئمعننع ظايلعنعص يىرضى
 » . ظىممعتعمنعث ساالمعنع يةتكىزعدذ

 خذشخةؤةر ) 11  موظمعنالرغا  صةرعشتعلةرنعث
 بئرعشع

 باال  ياخشع بعر  ظةلةيهعسساالمغا  ظعبراهعم  صةرعشتعلةر
 كةلضةن  ظئلعص  خةؤرعنع  ساثا « : بئرعلعدعغانلعق

 ؟ ظعبراهعمنعث هأرمةتلعك مئهمانلعرعنعث خةؤرع يةتتعمذ
 . ظأز ؤاقتعدا ظذالر ظعبراهعمنعث يئنعغا كئرعص، ساالم دئدع

 ظالدع  ظعلعك  ساالمنع  ناتذنذش ( ظعحعدة . ظعبراهعم
 شذنعث بعلةن ظذ ظاستا ظاظعلعسعضة . دئدع ) ظادةملةرغذ؟

 حعقعص، صعشذرذلغان بعر سئمعز موزاينع ظئلعص كئرعص،
 ظذالرنعث . ظذالرنعث ظالدعغا قويذص، يئمةمسعلةر؟ دئدع

 ظذالردعن قورقتع ت  . اماق يئمعضةنلعكعنع كأرىص دعلعدا
 قورقمعغعن  بعلعملعك . دئدع ! ظذالر  ظعبراهعمغا  ظذالر

 بةردع  خذشخةؤةر  بعلةن  زارعيات ( » . بعرظوغذل  سىرة
 ) ظايةتلةر  28  24

 يةهيانعث  ظةلةيهعسساالمغا  زةكةرعيا  صةرعشتعلةر
 بةردع  بعشارةت  زةكةرعيا « . تذغذلعدعغانلعقعدعن

 ساثا : تضاهعدا ناماز ظوقذؤاتقاندا، صةرعشتعلةر ظذنعثغا ظعبادة
اهللا نعث كةلعمعسع ظعسانع تةستعق قعلغذحع، سةييد،
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 صةرهعزكار ؤة ياخشعالردعن بولغان يةهيا ظعسعملعك بعر
 » . صةيغةمبةر بعلةن خذشخةؤةر بئرعدذ، دةص نعدا قعلدع

 ) ظايةت  39 سىرة ظال ظعمران (
 صةيغةمبةرلةرضعال  بئرعص صةرعشتعلةر  خذشخةؤةر

 . قالماستعن، بةلكع يةنة، موظمعنالرغعمذ خذشخةؤةر بئرعدذ
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي مذسلعم «

 مذنداق !) بولسذن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دعن
 قعلعنعدذ  رعؤايةت  بعر « : دئضةنلعكع  باشقا  ظادةم  بعر

 ظذنعثغا يولدا بعر يذرتتعكع بذرادعرعنع يوقالص باردع، اهللا
 كعشع صةرعشتعنعث  صةرعشتعنع ظولتذرغذزذص قويدع، ظذ

 قةيةرضة بارعسةن؟ : قئشعغا كةلضةندة، صةرعشتة ظذنعثغا
 بذ يذرتتعكع بذرادعرعمنع يوقلعغعلع : ظذ كعشع . دئدع

 ظذنعثدعن بعرةر مةنصةظةتنع : صةرعشتة . بارعمةن، دئدع
 دئدع  بارامسةن؟  ظذنع : ظذكعشع . كأزلةص  ياق،

 صةرعشتة . خذدالعق ظىحىن دوست تذتذص بارعمةن، دئدع
 دئدع  ظةؤةتكةن : مذنداق  ساثا  نعث  اهللا  مةن

 ظةلحعسعمةن، سةن ظذكعشعنع خذدالعق ظىحىن دوست
 » . تذتقانلعقعثدعن، اهللا سئنع دوست تذتتع

 بذخاري «  مذسلعم « ؤة » سةهي  ظةبذ » سةهي  دا
 ةمبةر دعن صةيغ !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( هذرةيرة

 : ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ
 ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع : جعبرعظعل قئشعمغا كئلعص «

 خةدعحة ساثا بعر قاحا تاماق ظئلعص كئلعؤاتعدذ، ظذنعثغا
 هةم جةننةتتعكع ! اهللا نعث ؤة مئنعث ساالمعمنع يةتكىز

 بةرضعن  شاؤقذن  بعشارةت  بعلةن  ظأي  بعر  ! سىرةنسعز
» . دئدع
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 صةرعشتة ؤة حىش ) 12
 ظعبنع ظأمةر » سةهي بذخاري «  ظابدذلاله  اهللا ( دا

 دئضةنلعكع !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  مذنداق  نعث
 قعلعنعدذ  هايات « : رعؤايةت  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر

 ؤاقتعدا بعرةر كعشع حىش كأرسة، حىشعنع صةيغةمبةر
 كأرىص، مةنمذ بعر حىش . ظةلةيهعسساالمغا بايان قعالتتع

 قعلعص  ظارزذ  قعلعشنع  بايان  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر
 مةسجعدتة ظذخالص لعق كىنلعرعمعنعث بعرعدة يىرضةن ياش

 ظعككع صةرعشتة مئنع دوزاخقا : مذنداق حىش كأرىصتعمةن
 دوزاخنعث . دوزاخ قذدذققا ظوخشايدعكةن . ظئلعص باردع

 ن، ظعككع تةرعصع قذدذقنعث ظعككع تةرعصعضة ظوخشايدعكة
 بارظعكةن  ظادةملةرمذ  تونذيدعغان  مةن  : مةن . دوزاختا

 دئضعلع » اهللا قا سئغعنعص، دوزاختعن صاناه تعلةيمةن «
 ماثا  ظذحراص  صةرعشتة  بعر  يةنة  ظالدعمعزغا  : تذردذم،

 » . دئدع ! قورقمعغعن
 ظاظعشة » سةهي بذخاري «  رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا

 : نعدذ نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلع !) بولسذن
 دئضةن «  مذنداق  ماثا  ظةلةيهعسساالم  : صةيغةمبةر

 ظة  يأضةكنع  يعصةك  صةرعشتة  بعر  بذ لعص ع ك حىشىمدة ، 
 يأضةكنع ظئحعص قارعسام سةن . سئنعث ظايالعث دئدع

 ظةضةر بذ، اهللا نعث : مةن مذنداق دئدعم . ظعكةنسةن
 ظةمةلضة  حوقذم  ظذنع  اهللا  بولسا،  ظورذنالشتذرذشع

 » . ظاشذرعدذ
 جةثضة صةرعش ) 13  بعلةن  موظمعنالر  تعلةر

 قاتنعشعص، ظذالرغا كأثىل قذؤؤعتع بئرعدذ
 صةرعشتعلةر  نذرغذن  ظذرذشعدا  بةدرع  موظمعنالغا اهللا
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 بةرضةن  مةدةت  صةرؤةردعضار « : بعلةن  ؤاقتعدا   ظأز
 ظارقا  ظارقعمذ : ضة سعلةر اهللا . عثالردعن ياردةم تعلعدعثالر

 عمةن، دةص حىشعدعغان معث صةرعشتة بعلةن ياردةم بئر
 قعلدع  ظعجابةت  ظةنفال ( » . تعلعكعثالرنع  سىرة

 ) ظايةت  9
 هالبذكع، . ضة بةدرعدة نذسرةت ظاتا قعلدع سعلةر اهللا «
 ظعدعثالر سعلةر  نعث . كىحسعز  بةرضةن سعلةر اهللا  ضة

 ! نذسرعتعضة شىكرع قعلعش يىزعسعدعن اهللا تعن قورقذثالر
 سةن موظمعنلةرضة ! ظع مذهةممةد   ةر صةرؤ : ظأز ؤاقتعدا

 ضة ظىح معث صةرعشتة حىشىرىص ياردةم سعلةر دعضارعثالر
 . ظذ يئتعدذ ، شذنداق . بةرسة يةنة يةتمةمدذ؟ دةيتتعث

 رع قعلساثالر، اهللا تعن قورقساثالر، دىشمةن ؤ ظةضةر سة
 صةرؤةردعضارعثالر  كةلضةندة،  قعلعص  هذجذم  دةرهال

 ياردةم سعلةر  بعلةن  صةرعشتة  نعشانلعق  معث  بةش  ضة
 ) ظايةت  125  123 سىرة ظال ظعمران ( » . بئرعدذ
 اهللا ظذنعثدعن ( دا ظعبنع ظابباس » سةهي بذخاري «
 صةيغةمبةر !) بولسذن رازع  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  تعن

 ظةلةيهعسساالم بةدرع ظذرذشع بولغان كىنعسدة مذنداق
 جعبرعظعل تولذق قوراللعنعص، ظئتعنعث تئزضعنعنع « : دئضةن

 شتعلةر ظارقعلعق ياردةم اهللا صةرع » . تذتذص كئتعؤاتعدذ
 اهللا « : بئرعشنعث سةؤةبعنع حىشةندىرىص مذنداق دةيدذ

 ضة صةقةت غةلعبة قعلعدعغانلعقعثالرغا بشارةت بئرعش سعلةر
 . ؤة كأثلىثالرنع ظارام تاصقذزذش ظىحىنال ياردةم بةردع

 اهللا هةقعقةتةن . ياردةم صةقةت اهللا تةرعصعدعنال كئلعدذ
 ظأز ؤاقتعدا .... ش قعلغذحعدذر غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظع

بعلةن بعللة، سعلةر مةن : صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلةرضة
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 قعلعثالر  ساباتلعق  دعللعرعغا ! موظمعنالرنع  كاصعرالرنعث
 سالعمةن  حئصعثالر . قورقذنح  ضةدةنلعرعضة  ! كاصعرالرنعث

 سىرة ( » . قعلدع ؤةهعي دةص ! هةممة ظةزاسعغا حئصعثالر
 ) ظايةتلةر  12  10 ظةنفال

 يةنة مذنداق دةيدذ  اهللا « : اهللا سىرة ظال ظعمراندا
 صةقةت  بئرعشنع  ياردةم  بعلةن  ضة سعلةر صةرعشتعلةر

 خذشخةؤةر بولسذن ؤة دعلعثالر شذنعث بعلةن خاتعرجةم
 ياردةم صةقةت غالعب، هئكمةت . بولسذن دةص قعلدع

 اهللا نعث ياردعمع . بعلةن ظعش قعلغذحع اهللا تةرعصعدعندذر
 عر تىركىمعنع هاالك قعلعش ظىحىن ياكع كاصعرالرنعث ب

 ب ظذالرنع رةسؤا قعلعص، ظذالرنعث ظىمدسعز هالدا مةغلذ
  127  126 سىرة ظال ظعمران ( » . بولوشلعرع ظىحىندذر

 ) ظايةت
 بعر مذسذلمان جةثحع صةرعشتعنعث بعر كاصعرنع ظذرذص
 ظاثلعغان  دعؤعتكةنلعكعنع  ظئتعنع  ؤة  . يعقعتقانلعقعنع

 رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظعبنع ظابباس دا » سةهي مذسلعم «
 : نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ !) بولسذن

 كع بعر مذشرعكنع قوغالص دع ع د بعر مذسذلمان كعشع ظال «
 دةل شذ حاغدا ظذ، ظىستعدعن ظذرذلغان . كئتعص باراتتع

  ا دةؤ ! ظالغا : بعر قامحا ظاؤازعنع ؤة بعر حةؤةندازنعث
 مذشرعك . كع مذشرعكقا قارعدع دع ع د تقعنعنع ظاثالص، ظال

 ظوثدعسعغا يعقعلغان بولذص، ظذنعث بذرنع قامحا بعلةن
 ظذرغاندةك صعحعؤعتعلضةن، يىزع يئرعلغان، صىتىن ظةزايع

 ظعدع  بويالغان  صةيغةمبةر . قانغا  كعشع  بذ
 قع ظةهؤالنع بايان يذقعر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص،

راست ظئيتتعث، بذ : قعلعؤعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
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 » . ظىحىنجع ظاسماندعن كةلضةن ياردةم دئدع
 قاتناشقان  جةثلةرضعمذ  باشقا  خةندةك . صةرعشتعلةر

 ظةؤةتكةن  صةرعشتعلةرنع  تاظاال  اهللا  ظي « : ظذرذشعدا
  ضة بةرضةن نئظمعتعنع ظةسلة سعلةر اهللا نعث ! موظمعنالر

 ظأز ؤاقتعدا ظىستىثلةرضة كذصصارالر قوشذنع كةلضةن ! ثلةر
 كأرىنمةيدعغان ضة سعلةر قارشع بوران ؤة بعز ظذالرغا . ظعدع

 ) ظايةت  9 سىرة ظةهزاب ( » . صةرعشتة قوشذننع ظةؤةتتذق
  صةيغة « : سةهي هةدعس كعتابلعرعدا مذنداق دئيلعدذ

 جةث  خةندةك ظذرذشعدعن قايتعص،  ظةلةيهعسساالم  مبةر
 جعبرعظعل  قعلعص تذرذشعغا  غذسلع  سئلعؤعتعص،  كعيمعنع

 توزانالرنع قئقعشتذرذص  ظىستع بئشعدعن حاث كئلعص،
 جةث « : تذرذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئدع

 كعيمعنع سئلعؤعتعص بولدذثمذ؟ اهللا بعلةن قةسةم، بعز
 ! ظذالرغا يىرىش قعلغعن . تئخع جةث كعيمعنع سالمعدذق

 ظةلةيهعسساالم  دئؤعدع : صةيغةمبةر  جعبرعظعل ، كعمضة؟
 . عشارةت قعلدع بةني قذرةيزعنع ظ

 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةنةس » سةهي بذخاري «
 : نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ !) بولسذن

 يىرىش «  قذرةيزعضة  بةني  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر
 قعلغاندا، جعبرعظعل قوشذنعنعث بةني غةنةم كوحعلعرعدا

 كأزىمضة  حاث  هعلعمذ  كئتعؤاتقانلعقع  توزذتذص  توزان
 » . ىص تذرعدذ كأرىن
 ظةلةيهعسساالمنع ) 14  صةيغةمبةر صةرعشتعلةرنعث

 قوغدعغانلعقع
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي مذسلعم «

: نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ !) بولسذن
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 جةهعل «  ه : ظةبذ  يةرضة ئ مذهةممةد  ظاراثالردا  لعمذ
 دئدع  جاؤابنع » هةظة « ظذ . ظىسسىمدذ؟  دئضةن

 الت ؤة ظذززا بعلةن : اثلعغاندعن كئيعن مذنداق دئدع ظ
 بولسا،  قعلعدعغان  شذنداق  يةنة  ظذ  ظةضةر  قةسةمكع،
 توصعغا  ظذنع  ياكع  دةسسةيمةن  ضةدعنعضة  ظذنعث

  ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ناماز ظوقذ . صذحعلعؤعتعمةن
 ضةدعنعضة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ؤاتقاندا،

 يذ، ظعككع قولع بعلةن  ةلدع دةسسعمةكحع بولذص ك
 ظذنعثدعن نئمة . دع داجع ظأزعنعع دالدا قعلعص كةينعضة

 مذهةممةد بعلةن مئنعث : لعؤعدع، ظذ ع بولدذث؟ دةص سور
 ظارامدا بعر ظوت ظازضعلع ؤة قورقذنذحلذق قاناتالر صةيدا

 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع . دئدع ، بولدع
 يئقعنالشقان «  ماثا  ظذ  صةرعشتعلةر ظةضةر  ظذنع  بولسا،

 » . صارحة قعلعؤعتةتتع  صارحة
  صةرعشتعلةرنعث ياخشع بةندعلةرنع قوغدا ) 15

 يدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث هالعغا يئتعدعغانلعقع
 بةندعلةرنع  ياخشع  بةزع  بولمعغان  صةيغةمبةر  اهللا

 : ظعبنع كةسعر بذهةقتة . قوغداشقعمذ صةرعشتعلةرنع ظةؤةتعدذ
 ظذنعث «  قعلسا،  دذظا  ظادةم  حىشكةن  كىن  بئشعغا

 قعلعدعغعنع  ظعجابةت  دئضةن » كعم؟ .... دذظاسعنع
 : ظايةتنعث تةصسعرعدة مذنداق بعر ؤةقةلعكعنع بايان قعلعدذ

 بعر ظادةم ظةبذ بةكرع مذهةممةدكة ظأزعنعث بئشعدعن «
 مذن  بةردع ظأتكةن  سأزلةص  ظةهؤالنع  دةمة : ذ   مةن

 شعقتعن زةبداني شةهعرعضة خعحعر هةيدةص كئراكةشلعك
 بععر قئتعم بعر ظادةمنع كئرا قعلعص، ناتونذش يول . قعالتتعم

. بذ يول يئقعن، دئدع : ظذ ماثا . بعلةن مئثعص قالدعم
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 بذ يول بةك : ظذ . دئدعم ! بذ يولغا ماثمعساممعكعن : مةن
 شذنداق قعلعص، شذ يولدعن مئثعص، بعز . يئقعن، دئدع

 : ظذ ماثا . ظادةمسعز صاتقاق بعر جعلغعغا يئتعص كةلدذق
 يةرضة حىشعمةن دةص خعحعردعن ! خعحعرعثنع توختات

 حىشىص، يةث صةشلعرعنع تىرىص، خةنجعرعنع حعقعرعص،
 بولدع  ظألتىرمةكحع  ظال . مئنع  ظذنعث  ن دع ع د مةن

 ، خذدا هةققع : ظذ مئنع قوغلعدع، مةن ظذنعثغا . قاحتعم
 بئرةي،  خعحعرعمنع يىك  تاقلعرع بعلةن قوشذص ساثا
 ظذ، خعحعر مئنعث، سئنع ظألتىرعؤعتعمةن، . دةص يئلعندعم

 ظذ . مةن ظذنعثغا اهللا نعث جازاسعنع ظةسلةتتعم . دئدع
 مةن ظذنعثغا تةسلعم بولذص ع ظاخعر . يةنعال ضةص يئمعدع

 ! قويغعن ظعككع رةكظةت ناماز ظوقذؤالغعلع : مذنداق دئدعم
 ظايةتكة . مةن نامازغا تذردذم . دئدع ! حاققان بول : ظذ

 كةلمعدع  ظااللماي، . ظئغزعم  يادعمغا  هةرعصنعمذ  بعر
 دةص » ! ز بول ئ ت « : ظذ مئنع . ضاثضعراص تذرذص قالدعم

 بئشعغا كىن حىشكةن « : اهللا مئنعث تعلعمغا . ظالدعرعتاتتع
ع، ظادةم دذظا قعلسا، ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعدعغعن

 كأتىرؤعتعدعغعنع  ظعغعرحعلعقنع  كةلضةن  بئشعغا  ظذنعث
 شذظان قارعسام، . دئضةن ظايةتنع كةلتىردع » ... كعم؟

 بعر  تذتقان  نةيزة  قولعدا  تةرعصعدعن  ظعغعز  جعلغعنعث
 كئلعؤاتعدذ  ظألتىرمةكحع . حةؤةنداز  مئنع  نةيزعنع  ظذ
 نةيزة ظذنعث يىرعكعضة تئضعص، ظذ . بولغان ظادةمضة ظاتتع

 خذدا : مةن حةؤةندازغا ظئسعلعص مذنداق دئدعم . دع يعقعل
 مةن بئشعغا كىن : هةققع، كعم سةن؟ ظذ مذنداق دئدع

 حىشكةن كعشع دذظا قعلسا، ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت
 ظعغعرحعلعقنع  كةلضةن  بعشعغا  ظذنعث  ؤة قعلعدعغان،
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 شذنداق قعلعص مةن . كأتىرؤعتعدعغان زاتنعث ظةلحعسعمةن
 قلعرعمنع ظئلعص ساالمةت قايتعص تا  خعحعرعم ؤة يىك

 » . كةلدعم
 جىملعدعن اهللا جعبرعظعلنع ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنعث
 ظةؤةتكةن  مةككعضة  ظىحىن  بئرعش  ياردةم  . ظانعسعغا

 بذخاري «  ظةلةيهعسساالمنعث » سةهي  ظعسماظعل  دا
 مةرؤة ظوتتذرعسعدا سذ ظعزدةص بار كىحع  ظانعسعنعث ساصا

 دعكع ؤةقةلعكتة ظعبنع ظابباس بعلةن يىضىرضةنلعكع هةققع
 ظذنعثدعن (  صةيغةمبةر !) بولسذن رازع اهللا

 : ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 ظاثالص، «  ظاؤازنع  بعر  يئقعنالشقاندا  مةرؤعضة  هاجةر

 : هاجةر . دةص شذ يةردة قذالق سالدع » توختا « كأثلعدة
 دئيعشعضة، ! ةت ظاؤازعثنع ظاثلعدعم، ياردعمعث بولسا كأرس

 بولذص،  صةيدا  صةرعشتة  بعر  قذدذقعنعث ظورنعدا  زةمزةم
 حعقتع  سذ  كولعدع،  يةرنع  بعلةن  صةرعشتة . قانعتع

 دئدع  مذنداق  كئتعشتعن . هاجةرضة  بولذص  زايا
 بذ ظأينع مذشذ . بذ جايدا اهللا نعث ظأيع بار ! قورقماثالر

 اهللا  سالعدذ،  ظاتعسع  ظذنعث  ؤة  زايا سعلةر باال  نع
 » . يدذ قعلما

 ظعدع  جعبرعظعل  صةرعشتة  ظعبنع » مذسنةد « . بذ  دة
 ظذبةي ظعبنع !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظابباس
 نعث مذنداق !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( كةظبع

 قعلعدذ  رعؤايةت    زةمزةم : دئضةنلعكعنع  جعبرعظعل
 عن سذ حعقارغاندا، ظعسماظعلنعث ظانعسع سذنع  قذدذقعد
 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع . لدع  قاشالعؤا

ظذ ! اهللا ظعسماظعلنعث ظانعسع هاجةرضة رةهمة قعلسذن «
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 سىيع ظاقعدعغان  زةمزةم  بولسا،  قاشالعمعغان  زةمزةمنع
 » . بذالق بوالتتع

 نامعزعغا ) 16  صةرعشتعلةرنعث سالعهالرنعث جعنازا
 هازعر بولعدعغانلعقع

 ظعبنع  سةظعد  ظةلةيهعسساالم  اهللا ( مذظاز صةيغةمبةر
 دئضةن !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  مذنداق  : هةققعدة

 ظاسماننعث «  تعترعدع،  ظةرشع  ظىحىن  ظألىمع  ظذنعث
 هازعر  صةرعشتة  معث  يةتمعش  ظئحلدع،  دةرؤازعلعرع

 نةسةظي ( » . بولدع، ظذنع قةبرة بعر سعقعصال قويعؤةتتع
 ) رعؤايعتع
 بعلةن ) 17  قاناتلعرع  شعهعدلةرضة  صةرعشتعلةرنعث
 تاشالص بئرعدعغانلعقع ساية
 !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا جابعر » بذخاري «

 قعلعنعدذ  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  دادام « : نعث
 ظةلة  صةيغةمبةر  هالةتتة  صارحعلعؤعتعلضةن   ظألىكع

 مةن بئرعص، . قويذلدع لعص ع ك يهعسساالمنعث ظالدعغا ظة
 م  تذققانلعرعم  ئنع ظذنعث يىزعنع ظاحماقحع بولعؤعدعم،

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظايالنعث هازا قعلغان . توستع
 نئمعشقا يعغاليسةن؟ « : ظاؤازعنع ظاثالص، مذنداق دئدع

 تاشالص  ساية  بعلةن  قانعتع  صةرعشتعلةر  ظذنعثغا
 » . ؤاتعدذ ذ تذر

 ساندذق ظئلعص كةلضةن صةرعشتعلةر ) 18
 اهللا تالذت دئضةن كعشعنع بةني ظعسراظعلغا صادعشاه

 ظذالر ظذنعث صادعشاهلعقعغا قايعل بولغعلع . بةرضةن قعلعص
 ظذنعمعغاندعن كئيعن، اهللا صةرعشتعلةردعن بعر تةؤةررىك
 تالذتنعث اهللا تةرعصعدعن  ظةؤةتعش ظارقعلعق، ساندذق
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 قعلغان  قايعل  ظذالرنع  هةقتة . تالالنغانلعقعغا  بذ  اهللا
 بةني ظعسراظعلغا صةيغةمبعرع ظئيتتعكع، « : مذنداق دةيدذ

 ضة بعر سعلةر تنعث صادعشاهلعقعنعث ظاالمعتع شذكع،  ذ تال
 نع سعلةر ساندذق كئلعدذ، ظذنعثدا رةببعثالر تةرعصعدعن

 هارذننعث  مذسانعث  ؤة  نةرسة  تاصقذزعدعغان  تةسكعن
 . تةؤةلعرع قالدذرذص كةتكةن نةرسعلعرع قاحعالنغان بولعدذ

 كئلعدذ  كأتىرىص  صةرعشتعلةر  بةقةرة ( » . ظذنع  سىرة
 ) ظايةت  248
  صةرعشتعلةرنعث مةككة، مةدعنةنع دةججا ) 19

 ع ق لدعن هعماية قعلعدعغانلع
 صةقةت  كئرعدذ،  هةممة شةهةرضة  دةججال حعققاندا

 نع صةرعشتعلةر هعماية قعلغانلعقع ظىحىنال بذ ع مةككة، مةدعن
 » سةهي مذسلعم « بذ هةقتة . ظعككع شةهةرضة كئرةلمةيدذ

 تعن !) بولسذن زع را اهللا ظذنعثدعن ( دا صاتعمة بعنتع قةيس
 ماثا « : رعؤايةت قعلعنعدذكع، دةججال مذنداق دئضةن

 مةن حعقعص . ظذزذنغا قالماي حععقعشقا رذخسةت بئرعلعدذ
 بارعمةن  هةممةيئرعضة  ظعحعدة . زئمعننعث  كىن  قعرعق

 مةككة، مةدعنعدعن باشقا هةر قانداق يذرتنع قالدذرماي
 . ن مةككة، مةدعنعضة كئرعش ماثا حةكلةنضة . بارعمةن

 بعرعضة  ظعككعسعنعث  ياكع  شةهةرضة  ظعككع  بذ  مةن
 يالعثاح  قولعدعكع  مئنع  صةرعشتة  بولسام،  كئرمةكحع

 بذ ظعككع شةهةرنعث هةربعر كئرعش . قعلعح بعلةن توسعدذ
 » . ظئغعزلعرعغا قوغدعغذحع صةرعشتة ظورونالشتذرذلغان

 بةكرة » بذخاري «  ظذنعثدعن ( ظةبي  رازع اهللا
 صةيغةمبةر !) بولسذن  مذنداق دعن  ظةلةيهعسساالمنعث

 قعلعدذ  رعؤايةت  دةججالنعث « : دئضةنلعكعنع مةدعنعضة
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 كىنلةردة مةدعنعنعث يةتتة . رمةيدذ ع قورقذنجعسع ك  شذ
  دةرؤازعسع بولعدذ، هةر دةرؤازعدا ظعككع صةرعشتة مذها

 » . صعزةتتة تذرعدذ
 بذخاري «  هذرةيرة » سةهي  ظةبذ  يةنة  اهللا ( دا

 رعؤايةت د !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  شذنداق  عن
 مذنداق دئضةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلعنعدذكع،

 مةدعنعنعث كئرعش ظئغعزلعرعدا مذهاصعزةتحع صةرعشتعلةر «
 » . ؤة دةججال كئرةلمةيدذ كئسعلع مةدعنعضة ؤابا . بار

 سا ظةلةيهعسساالمنعث ظعككع صةرعشتعنعث ي ظع ) 20
 لعقعدا حىشعدعغانلعقع ه هةمرا
 اهللا ظذنعثدعن ( ؤؤاس ظعبنع سةمظان دا نة » تعرمعزي «
 صةيغةمبةر !) بولسذن رازع  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  دعن

 سأزلعضةن هةدعسعدة ظةلةيهعسساالم د  ةججال توغرعسعدا
  سا ظةلةيهعسسا عي دةججال حعققاندا، ظ « : مذنداق دئضةن

 الم دةمةشعقنعث شةرقعدعكع ظاق مذنارنعث قئشعغا قولعنع
 رعق ئ ا قويغان هالةتتة قعزغذح س ظعككع صةرعشتعنعث قانعتعغ

 » . يص حىشعدذ ئ كعيعم ك
 قاناتلعرعنع ) 21  ظىستعدة  شام  صةرعشتعلةرنعث

 يئيعص تذرعشع
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( زةيد ظعبنع سابعتعل ظةنساري

 صةيغةمبةر !) بولسذن  مةن  قعلعندذكع،  رعؤايةت  دعن
 ظاثلعدعم  دةؤاتقانلعقعنع  مذنداق  : ظةلةيهعسساالمنعث

 خ «  بولسذن شامغا  خذشمذبارةك ! ذشمذبارةك  شامغا
 ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع نئمعشقا : ساهابعلةر » ! بولسذن

 حىنكع، اهللا : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . شذنداق؟ دئدع
نعث صةرعشتعلعرع شام ظىستدة قاناتلعرنع يئيعص تذرعدذ،
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 » . دئدع
 صةرعشتعلةرضة ظذيغذنلعشعشنعث ساؤابع ) 22
 ب سعلةر «  ظا ع نعث  ظاسماندعكع ع م رعثالر  دئضةندة  ين

 ين دئيعش ع مذشذ ظعككع ظام . ين دةيدذ ع صةرعشتعلةرمذ ظام
 توغرا كةلضةندة، ظام  ظأز  ين دئضىحعنعث بذرذنقع ع ظارا

 ) بذخاري رعؤايعتع ( » . ضذناهلعرع مةغصعرةت قعلعنعدذ
 اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي بذخاري «
 المنعث مذنداق دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا !) بولسذن رازع

 سمگ اهللا لمن « : ظعمام « : دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ
 ! دةثالر » ربنا ولك الحمد « ؛ سعلةر دئسة، » چمدة

 توغرا  سأزعضة  صةرعشتعلةرنعث  سأزع  دئضىحعنعث  بذنع
 » . كةلسة، ظذنعث بذرذنقع ضذناهلعرع مةغصعرةت قعلعنعدذ

 موظمعنالر بعلةن صةرعشتعلةرنعث مذناسعؤعتع  2
 مةرتعؤعلعك صةرع  ظعلغار،  اهللا نعث تالالنغان،  شتعلةر

 بةندعلعرع بولذص، اهللا قا ظعبادةت قعلعدعغان، اهللا نعث
 صةرعشتعلةرنع هأرمة   رازعلعقعنع ظعزدةيدعغان موظمعنالر

 بئرعدعغان  ظازار  صةرعشتعلةرضة  ؤة  ظعززةتلعشع  تلعشع،
 الزعم  بولذشع  يعراق  صاراضرافتا . قعلمعشالردعن  بذ  بعز

 حىشةندىرمة بذن  ظئنعق  مةسعلعلةرنع  ظاالقعدار   عثغا
 . كحععمعز

 صةرعشتعلةرضة ظازار بةرمةسلعك  1
 ظةيع  صةرعشتعلةرنع تعللعغان ياكع ظذالرغا  ب ظألعماالر
 قعلدع  بارلعقعنع بايان  جازا  ظئغعر  . قعلغان كعشعلةرضة

 » ظةششعصاظ « ظةلالمة سذيذتعينعث دئيعشعحة، قازي ظعياز
 مذن  كعتابعدا  دئضةن ناملعق  مذنداق « : داق  سةهنذن

 جازاسع : دئدع  ظألىم  كعشعضة  تعللعغان صةرعشتعنع
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 بعر : ظةبذل هةسةن قابذسع مذنداق دئدع . بئرعلعدذ
 سأكىش  صةرعشتعنع  مالعك « : مةقسعتعدة ظادةم

 جازاسع كئلعدذ » ظاححعقلعغاق  ظألىم  ظذنعثغا  . دئسة،
 قذرظان ياكع هةدعستة نامع : قازي ظعياز مذنداق دئدع

 بعردةك تع  مذسذلمانالر  ياكع  صةرعشتعلةرنع  ظئلعنغان  لغا
 صةرعشتة دةص قارعغانالرنع تعللغانالرغا ظةنة شذنداق جازا

 مالعك، : مةسعلةن . بئرعلعدذ  ميكاظعل،  جعبرعظعل،
 مذظةككةل  دوزاخقا  صةرعشتعلةر،  مذظةككةل  جةننةتكة
 صةرعشتعلةر، زةبانيلةر، ظةرشعنع كأتىرضىحع صةرعشتعلةر،

 ظةمالنع خاتعرلعضىحع  عل، ظعسراصعل، رعزؤان، نامة ظةزراظ
 . ر قاتارلعقالرنع تعللعغانالر ع ر، نةك ع صةرعشتعلةر، مذنك

 ظئنعق  صةرعشتعلعكع  مارذتتةك  هارذت،  ظةمما
 ظذنداق  هأكىم  قارعتا  تعللغانالرغا  ظعسصاتالنمعغانالرنع

 » . قاتتعق ظةمةس
 نةقعل  سأزعنع  مذنذ  مالعكعينعث  قةراصعيعل  سذيذتي

 مذكةللةص « : علعدذ ق  هةربعر  كئرةككع،  بعلعش  شذنع
 . بارلعق صةيغةمبةرلةرنع ؤة صةرعشتعلةرنع ظذلذغلعشع كئرةك

 بولعدذ  كاصعر  حئقعلغانالر  ظابرذيعغا  مةيلع . ظذالرنعث
 بعلةن  ظوحذق سأز بعلةن حئقعلسذن ياكع كعناية سأز

 جازا صةرةس بعر ظادةمنع : مةسعلةن . حئقعلسذن ظوخشاش
 ك  سذندذرذش نعيعتع بعلةن كأرضةندة  دوزاخ : ةم  بذ،

 دئسة؛  ظعكةن  رةهعمسعزراق  مالعكتعن  مذظةككعلع
 بةتحعراي بعر ظادةمنع كأرضةندة، كةم سذندذرذش نعيعتع

 كاصعر ، ردعن سةترةك ظعكةن دئسة ع ر، نةك ع بذ مذنك : بعلةن
 » . بولعدذ

مةظسعيةتتعن يعراق بولذش  ضذناه  2
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 ظسعيةت ظةث مة  صةرعشتعلةرضة كذصرع، شعرعك، ضذناه
 قعلعش رازع شذثا، صةرعشتعلةرنع . قاتتعق ظازار بئرعدذ

  مةظسعيةتلةرنع صىتى  ظىحىن ظعخالسمةن بولذص، ضذناه
 مةظسعيةت  صةرعشتعلةر ضذناه . نلةي تةرك ظئتعش كئرةك

 قعلعنعدعغان ظأيلةرضة، اهللا ظأح كأرعدعغان نةرسعلةر بار
 ك  يولعما . رمةيدذ ع جايالرغا  يئقعن  . يدذ ضذناهكارغا

 نذرغذن ساهابعلةردعن  ظعشةنحعلعك هةدعس كعتابلعرعدا
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت

 شتة ع سىرةت، ظعت ؤة جعنابةت بار ظأيضة صةر « : قعلعنعدذ
 » . رمةيدذ ع ك

 ؤارعيانتلعرعدا  باشقا  هةدعسنعث  سىيدىك، « : بذ
 » يدذ  هةيكةل، قوثغذراق بار ظأيلةرضعمذ صةرعشتة كئرمة

 بةززار سةهي ظعسناد بعلةن شذنداق رعؤايةت . دئيعلضةن
 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلعدذكع،

 مةستكة، : ظىح خعل ظادةمضة صةرعشتة يئقعن كةلمةيدذ «
 » . زةصة سىرتكىحعضة ؤة جعنابةتكة

 رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظةبذ داؤذد ظةممار ظعبنع ياسعر
 سناد بعلةن شذنداق رعؤايةت دعن ياخشع ظع !) بولسذن

 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلعدذكع،
  كاصعر : ظىح خعل كعشعضة صةرعشتة يئقعن كةلمةيدذ «

 زةصة  يذيذنمعغذحعغا،  تذرذص  جعنابةت  تاصعسعغا،  نعث
 » . سىرتكىحعضة

 ظادةملةرضة ياقمعغعنع صةرعشتعلةرضعمذ ياقمايدذ  3
 : مةسعلةن . شتعلةرضة ياقمايدذ ظادةملةرضة ياقمعغعنع صةرع
 تلةر  قاسماق ؤة نعجاسة  ظذالرغا سعسعق صذراق، كئر

 ظعبنع » مذسلعم « ؤة » بذخاري « . ياقمايدذ جابعر
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 تعن صةيغةمبةر !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظابدذلاله
 : ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

 عزنعث مةسجعدعمعزضة صعياز، سامساق، كىدة يعضةنلةر ب «
 حىنكع، ظادةملةرضة ياقمعغان صذراق ! يئقعن كةلمعسذن

 ياقمايدذ  سعسعق » . صةرعشتعلةرضعمذ  سامساقنعث  صعياز،
 صةيغةمبةر  كةلضةنلةرنع  مةسجعدكة  صذرعتعص  صذرعقعنع
 كئتعشكة  حعقعص  بةقعيضة  ضأرعستاني  ظةلةيهعسساالم

 . بار دا شذ مةزمذندا هةدعس » سةهي مذسلعم « . بذيرذغان
 نامازدا ظوث يئنعغا تىكىرمةسلعك  4

 تذر  نامازدا  ظةلةيهعسساالم  يئنعغا غاندا صةيغةمبةر  ظوث
 توستع  نامازدا . تىكىرىشتعن  ظوقذغذحع  ناماز  حىنكع

 . تذرغاندا، ظذنعث ظوث يئنعدا بعر صةرعشتة تذرغان بولعدذ
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي بذخاري «

 ظةلة دعن رعؤ !) بولسذن   ايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر
 بعرعثالر نامازغا تذرغاندا، « : يهعسساالم مذنداق دئضةن

 حىنكع ظذ نامازدا  اهللا قا مذناجات ! ظالدعغا تىكىرمعسذن
 بولعدذ  تىكىرمعسذن . قعلعؤاتقان  يئنعغعمذ  حىنكع ! ظوث

 ياكع ظاستعغا ل يئنعغا سو . ظذنعث ظوث يئنعدا صةرعشتة بار
 » . ةتسة بولعدذ تىكىرىص كأمىؤ

 صةرعشتعلةرنع دوست تذتذش  5
 مذسذلمان كعشع بارلعق صةرعشتعلةرنع بعردةك دوست

 صةرعشتعلةرنعث بعرعنع دوست تذتذص، . تذتذشع كئرةك
 صةرعشتعلةر اهللا حىنكع . بعرعنع دىشمةن تذتذشقا بولمايدذ

 قا ظعتاظةت قعلعشتا، اهللا نعث ظةمرعنع بعجا كةلتىرىشتة
  يةهذد . بعرعدعن صةرعقلةنمةيدذ ظوخشاش بولذص، بعر

جعبرعظعلنع دىشمعنعمعز، ميكاظعلنع دوستعمعز دةص : عيالر
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 اهللا ظذالرنعث صةرعشتعلةرضة مذنداق صةرعقلعق . دةؤا قعلغان
 حىشةندىرىص  ظةمةسلعكعنع  توغرا  قعلعشعنعث  مذظامعلة

 ظئيتقعنكع، جعبرعظعلغا دىشمةن بولغان « : مذنداق دةيدذ
 جعبرعظعل اهللا نعث حىنكع . مةندذر ظادةم اهللا قا دىش

 تةستعق  كعتابالرنع  ساماؤي  ظعلضعرعكع  بعلةن  ظةمرع
 قعلغذحع، توغرا يول كأرسةتكىحع، موظمعنالرغا بعشارةت

 كعمكع . بةرضىحع قذرظاننع سئنعث قةلعبعثضة نازعل قعلدع
 صةرعشتعلعر  نعث  اهللا  نع،  صةيغةمبةرلعرعنع، ع اهللا  نع،

 د  معيكاظعلنع  اهللا نع جعبرعظعلنع،  تذتعدعكةن،  ىشمةن
 شىبهعسعزكع، اهللا كاصعرالرنع . دىشمةن تذتقان بولعدذ

 ) ظايةت  98  97 سىرة بةقةرة ( » . دىشمةن تذتعدذ
 صةرعشتعلةرنع  ظاساسالنغاندا،  ظايةتنعث مةزمذنعغا  بذ
 ظوخشاش بعرعنع  يةهذدعيالرغا  دوست تذتماي،  بعردةك
 سعغمايدع  تذتذش ظةقعلغة  دىشمةن  بعرعنع  غان دوست،

 ، جعبرعظعل ظازاب ظئلعص كعلعدذ : يةهذدعيالر . خوراصاتتذر
 معيكاظعل ظامةت ظئلعص ؛ شذثا ظذنع بعز دىشمةن تذتعمعز

 بذ بعر . كئلعدذ، شذثا بعز ظذنع دوست تذتعمعز دةيدذ
 . ظاقماس سةصسةتعدذر

 صةرعشتعلةرنعث كاصعر ؤة : صاراضراف  4

صاسعقالر بعلةن بولغان مذناسعؤعتع
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 بولغان ر يذقع بعز  بعلةن  موظمعنالر  صةرعشتعلةرنعث  دا
 بذ جةرياندا صةرعشتعلةرنعث . مذناسعؤعتعنع بايان قعلدذق

 ظ  بةلكع  تذتمايدعغانلعقع،  دوست  الرنع ذ كاصعرالرنع
 دىشمةن تذتذص، بةدرع ؤة ظةهزاص ظذرذشلعرعدعكعدةك
  ظذالرنعث دعلعغا قورقذنح تاشاليدعغانلعقع، صةرعشتعلةر

 كاصعرالرغا  مةلذم نعث  قعلعدعغانلعقع  مذظامعلة  قانداق
 بذ جايدا بذ مةسعلعنع تةصسعلع . دةرعجعدة بايان قعلعندع

 . يورذتماقحعمعز
 كاصعرالرغا ظازاب ظئلعص حىشىش  1

 حعقعر  يالغانغا  ظذالرنع  قةؤملعرع   صةيغةمبةرلةرنعث
  عص، كاصعرلعقتا حعث تذرذؤالغانلعرعدا، اهللا ظذالرغا صةر

 . ق ظازاب ظةؤةتعص جازالعغان عشتعلةر ظارقعلع
  صةرعشتعلةرنعث لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤ  2

 معنع هاالك قعلغانلعقع
  لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنع هاالك قعلعشقا بذيرذ

 لغان صةرعشتعلةر لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظأيعضة حعرايلعق
 كةلضةن  قعياصعتعدة  يعضعتلةر  لذت . مئهمان

 . ايالع كاصعرالرغا خةؤةر بئرعص قويغان ظةلةيهعسساالمنعث ظ
 زلعق  ا كاصعرالر بذ حعرايلعق مئهمانالر بعلةن بةححعؤ

 قعلعش ظىحىن، لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظعشكعضة قستاص
 قانحة . كةلضةن  توسذص،  ظذالرنع  ظةلةيهعسساالم  لذت

 جعبرعظعل قانعتع بعلةن . نةسعهةت قعلسعمذ ظذالر ظذنعمعغان
 . رنعث كأزعنع كأرمةس قعلعؤةتكةن ظذالرنع ظذرذص ظذال

 جعبرعظعل ظذالرنع قانعتعنعث : ظعبنع كةسعرنعث دئيعشعحة
 ظذحع بعلةن بعر صةشؤاالص، ظذالرنث كأزعنعث ظورنعنعمذ

 قعلعؤةتكةن  دةيدذ . يوق  مذنداق  هةقتة  بذ : اهللا
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 بعزنعث صةرعشتعلتعرعمعز لذتنعث يئنعغا كةلضةن حاغدا، «
 حعقعلعص قويذشعدعن قورقذص لذت ظأز قةؤمعنعث ظذالرغا

 ؤة  سعقعلدع  يىرعكع  قالدع،  بعر : قعيعن ظةهؤالدا  بذ
 دئدع  كىندذر  ظذنعث قئشعغا . دعشؤار  لذتنعث قةؤمع

 . ظذالر بذرذنال يامان ظعشالرنع قعالتتع . ظالدعراص كئلعشتع
 قعز ظايالالر سعلةرضة ظةث صاكتذر، ! ظع قةؤمعم : تتع ي لذت ظئ

 قورقذثالر  تعن  رةسؤا مئهما ! اهللا  مئنع  ظىستعدة  نلعرعم
 بعرةر ! قعلماثالر  توسعدعغان  ظعشتعن  قةبعه  ظاراثالردا

 قعز : كاللعسع جايعدا ظادةم يوقمذ؟ ظذالر مذنداق دئدع
 ظوبدان  سةن  ظعكةنلعكعنع  يوق  هاجعتعمعز  ظايالالرغا

 مة ! بعلعسةنغذ  بعزنعث  سةن ق شذنعثدةك  سعتعمعزنعمذ
  ع مئنعث كىح كاشك : لذت ظئيتتع ! ظوبدان بعلعسةنغذ

 قذؤؤعتعم بولسا ظعدع ياكع ظعلتعجا قعلعدعغان كىحلىك
 حوقذم  ظعدع،  بولسا  بةرضةن سعلةر جةمةتعم  زةربة  ضة

  شىبهعسعزكع، بعز صةرؤةر ! ظع لذت : صةرعشتعلةر . بوالتتعم
 ظذالر هةرضعزمذ ساثا زعيان . دعضارعثنعث ظةلحعلعرعدذرمعز

 هذد ( » . دئدع ... يةتكىزةلمةيدذ   81  77 سىرة
 ) ظايةتلةر

 : شذ كئحعسع سىبهع ؤاقتعدا اهللا ظذالرنع هاالك قعلدع
 ظذالرنعث «  حىشكةندة،  بذيرذقعمعز  جازاالش  بععزنعث

 ظذ يذرتالرغا بعز ظىستع . يذرتلعرعنع دىم كأمتىرعؤةتتذق
 ظذ ساصال تاشالرغا . ظىستعلةص ساصال تاشالرنع ياغدذردذق

 ظذ . ظعدع صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدا بةلضة سئلعنغان
 ظةمةس  يعراق  زالعمالردعن  هذد ( » . يذرتالر  سىرة

 » ظايةت  83  82
: مذنداق دةيدذ ة ظعبنع كةسعر بذ ظايةتنعث تةصعسرعد
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 قةؤمعنع «  ظةلةيهعسساالمنعث  لذت جعبرعظعل
 قوتانلعرع  ؤارانلعرع، حارؤا  تلعرع، مال  ظعمارة  هويال

 ظالدع  يذلذص  قوشذص  ظاسماندعكعلةر . بعلةن  هةتتاكع
 ظاندعن . عنعث قاؤعغان ظاؤازعنع ظاثلعدع  ذالرنعث ظعتلعر ظ

 كأمتىرعؤةتتع  دىم  ظوث . ظذالرنع  ظذالرنع  جعبرعظعل
 » . قانعتعنعث ظذحع بعلةن يذلذص ظالغان

 كئتعدعغان  ظوخشاص  مذشذنعثغا  يةنة  كةسعر  ظعبنع
 قعلدع  بايان  دةلعل . سأزلةرنع  هةدعستعن  بذنعثغا

 . كةلتىرمعدع
 كاصعرالرغا لةنةت قعلعشع صةرعشتعلةرنعث  3

 ظعمان ظئيتقاندعن، « : اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ
 صةيغةمبةر نعث هةق ظعكةنلعكعضة شاهعد بولغاندعن ؤة
 ظأزلعرعضة روشةن دةلعللةر كةلضةندعن كئيعن كاصعر بولغان

 اهللا زالعم قةؤمنع ! قةؤمنع اهللا قانداقمذ هعدايةت قعلسذن
 قعلمايدذ  نعث . هعدايةت  ؤة اهللا  صةرعشتعلةرنعث ، 

 ظذالرغا  ظذحراش  لةنعتعضة  هةممعسعنعث  ظعنسانالرنعث
 جازادذر  ظعمران ( » . بئرعلضةن  ظال   87  86 سىرة

 ) ظايةتلةر
 صعتع ظألضةنلةر «  كاصعر  بولذص،  كاصعر  شىبهعسعزكع،

 ظعنسانالرنعث  ؤة  صةرعشتعلةرنعث  نعث،  اهللا  حوقذم
  161 سىرة بةقةرة ( » . هةممعسعنعث لةنعتعضة ظذحرايدذ

 ) بةت
 لةنةت قعلعصلال توختاص قالما  كاصعرالرغا   صةرعشتعلةر

 قعلغان  ضذناهالرنع  تأؤةندعكعدةك  يةنة  بةلكع  ستعن
 : موظمعنالرغعمذ لةنةت قعلعدذ

ظئرعنعث تةلعصعضة قوشذلمعغان ظايالغا ) 1
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 اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي بذخاري «
 قعلعنعد !) بولسذن رازع  رعؤايةت  صةيغةمبةر دعن  ذكع،
 ظةر ظايالعنع تأشةككة « : يهعسساالم مذنداق دئضةن  ظةلة

 حاقعرسا، ظايال كةلضعلع ظذنعمعسا، صةرعشتعلةر ظذ ظايالغا
 قعلعدذ  لةنةت  ظاتقعحعلعك  رعؤايةتتة » . تاث  بعر  : يةنة

 . دةص بار » رضعحة ع ظئرعنعث ضعصعضة ك «
 مذسذلمانغا تعغ تةثلعضةن ظادةمضة ) 2
 رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةبذ هذرةيرة » سةهي مذسلعم «

 ظةلة !) بولسذن   دعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر
 بذرادعرعضة تعغ تةثلعضةن « : يهعسساالم مذنداق دئضةن

 ضةرحة ظأزعنعث جان . كعشعضة صةرعشتعلةر لةنةت قعلعدذ
 » . رعنداش بعر تذققعنعغا تةثلعضةن تةقدعردعمذ ئ ق

 نةت قعلعشع، مذشذ ظعشنعث صةرعشتعلةرنعث بذ ظعشقا لة
 حىنكع تعغ تةثلةش مذسذلماننع . هاراملعقعنع بعلدىرعدذ

 شةيتان ظعزعقتذرذص سالسا، ظألتىرىشكة ظئلعص . قورقعتعدذ
 بولذصمذ هازعرقعدةك سةلال بعخةستةلعك قعلعنسا، . بارعدذ

 . جاننع ظالعدعغان قورالالرنع تةثلةش تئخعمذ خةتةرلعكتذر
 . اقالرمذ ظاز ظةمةس بذ هةقتعكع ظاححعق ساؤ

ساهابعلةرنع تعللعغانالرغا ) 3
 اهللا ( دا ظعبنع ظابباس » مذظجةمذل كةبعر « تةبةراني
 رعؤايةت !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  شذنداق  تعن

 دئضةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلدذكع،
 مئنعث ساهابعلعرعمنع تعللعغانالرغا اهللا لةنةت قعلعدذ، «

 » . لعق ظعنسانالر لةنةت قعلعدذ صةرعشتعلةر ؤة بار
 ساهابعلةرنع تعلالص، شذ ! نئمة دئضةن قورقذنحلذق

ظارقعلعق خذداغا يئقعنالشماقحع بولغان ظادةملةرنعث هالع



107 

 ! نئمة بولذص كئتةر
 اهللا نعث شةرعظعتعنع ظعجرا قعلعشقا توسقذنلذق ) 4

 قعلغانالرغا
 ماجة « ؤة » نةسةظع «  ظابباس » ظعبنع  اهللا ( ظعبنع
 بعلةن !) بولسذن رازع نعثدعن ظذ  ظعسناد  سةهي  تعن

 مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعدذكع،  رعؤايةت
 قعساس « : دئضةن  كعشعضة  ظألتىرضةن  ظادةم  قةستةن
 كعمكع قعساس ظعلعشقا توسقذنلذق قعلسا، ظذنعثغا . كئلعدذ

 » . اهللا، صةرعشتعلةر ؤة بارلعق ظعنسانالر لةنةت قعلعدذ
 هةدعسنعث هأك  شةرعظةتنعث بذ  ظاساسالنغاندا،  معضة

 بعلةن  ؤاستة  هةرقانداق  جازاسعغا  بئرعدعغان  قاتعلغا
 . توسقذنلذق قعلغان كعشعلةرضة ظةنة شذنداق لةنةت ياغعدذ
 هأكمعضة توسقذنلذق قعلغانالر شذنداق  شةرعظةتنعث بعر
 توسقذنلذق  صىتىنلةي  شةرعظةتنعث ظعجراسعغا  جازاالنسا،

 ! عنار قعلغانالر قانداق جازال
 بعدظةتحعنع يألعضةنلةرضة ) 5

 بعدظةتحعنع  ؤة  بعدظةتحعلةرضة  يةنة  صةرعشتعلةر
 قعلعدذ  لةنةت  مذنداق . يألعضةنلةرضة  هةدعستا  سةهي

 ياكع « : دئيلعدذ  قعلسا  صةيدا  بعدظةتنع  بعر  كعمكع،
 بعدظةتحعنع يألعسة، ظذنعثغا اهللا، صةرعشتعلةر ؤة بارلعق

 قعلعدذ  لةنةت  نةسةظع ظةب ( » . ظعنسانالر  ؤة  داؤذد  ذ
 ) رعؤايعتع

 دة بعدظةت صةيدا قعلعشنعث جعنايعتع ة مةدعنة مذنةؤؤةر
 » سةهي مذسلعم « ؤة » سةهي بذخاري « . غعردذر ئ تئخمذ ظ

 !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( دا ظةلي ظعبنع ظةبذ تالب
 ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت تعن
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 تئغع بعلةن سةؤر تئغع نعنعث ظةيعر ع مةد « : مذنداق دئضةن
 كعمكع، مةدعنعدة . ظارعسعدعكع جايلعرع هأرمةتلعكتذر

 بعدظةت صةيدا قلعدعكةن ياكع بعدظةتحعنع يألةيدعكةن،
 لةنةت  ظعنسانالر  بارلعق  ؤة  صةرعشتعلةر  اهللا،  ظذنعثغا

 نةصلع . قعلعدذ  ؤة  صةرعز  ظذنث  كىنع  قعيامةت  اهللا
 » . هئحقانداق ظةمعلعنع قوبذل قعلمايدذ

 كاصعرالرنعث صةرعشتعلةرنع كأرىشنع تةلةص  4
 قعلعشع

 كاصعرالر صةرعشتعلةرنع كأرىشنع تةلةص قعلغاندا، اهللا
 ظذالرغا شذنع ظذقتذردعكع، ظذالر صةرعشتعلةرنع كأرضةن

 حىنكع كاصعرالر ظازاب . كىنعسعدة، ظذالرغا ياخشعلعق يوق
 ظئلعص كةلضةن صةرعشتعلةرنع ياكع ظألىم صةرعشتعلعرعنعال

 بعزضة مذالقات بولذشنع ظىمعد قعلمايدعغان « . كأرةلةيدذ
 نئمعشقا بعزضة صةرعشتعلةر حىشىرىلمةيدذ ياكع : كاصعرالر

 دئيعشتع  كأرمةيمعز؟  صةرؤةردعضارعمعزنع  نئمعشقا  . بعز
 تولعمذ  ؤة  تذتتع  حوث  ظأزلعرعنع  ظذالر  شىبهعسعزكع،

 ظذالر ظأزلعرنعث جئنعنع ظئلعش ظىحىن . هةددعدن ظاشتع
 ضذناهكارالرغا حىش  كىنع  كأرضةن  صةرعشتعلةرنع  كةن

 ضة جةننةت سعلةر : صةرعشتعلةر ظذالرغا . خذشخةؤةر بولمايدذ
 ) ظايةت  22  21 ذرقان ف سىرة ( » . هارامدذر، دةيدذ

 تأتعنجع بألىم

 صةرعشتعلةر بعلةن باشقا مةخلذقالرنعث

مذناسعؤعتع
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 بعلةن ظادةملةرنعث يذقعر بعز  صةرعشتعلةر  قع صةسلعدة
  صةرعشتعلةرنعث صاظا . عؤعتعنع بايان قعلعص ظأتتذق مذناس

 حةكلةنمةيدذ  بعلةنال  بذنعثلعق  صةر . لعيعتع   بةلكع
 . عشتعلةر كاظعناتنعث هةرخعل ظعشلعرعنع بعر تةرةص قعلعدذ

 . هةدعسنعث نةسلعرعضعال كذصايعلعنعمعز ، بذ هةقتة قذرظان
 ظةرشعنع كأتىرضىحع صةرعشتعلةر  1

 ظاسمانالرنع ظوراص ظذ لذص، ظةرشع ظةث حوث مةخلذق بو
 مئهرعبان اهللا ظةرشعنعث ظىستدة بولذص، ظةرشعنع . تذرعدذ

 دعضارعثنعث  صةرؤةر « . سةككعز صةرعشتة كأتىرىص تذرعدذ
 كأتىرىص  ظىستدة  باشلعرع  صةرعشتة  سةككعز  ظةرشعنع

 ) ظايةت  17 سىرة هاققة ( » . تذرعدذ
 تاغ صةرعشتعلعرع  2

 بولذص، اهللا بعر تاغ تاغقا مذظةككةل صةرعشتعلةر بار
  صةرعشتعسعنع بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلة

 بذ صةرعشتة صةيغةمبةر . يهعسساالمنعث قئشعغا ظةؤةتكةن
 ظةلةيهعسساالمدعن مةككعلعكلةرنع هاالك قعلعشقا بذيرذق

 سةهي « ؤة » سةهي بذخاري « . بئرعشنع تةلةص قعلغان
 اهللا ( اظعشة دا شذنداق رعؤايةت قعلعندذكع، ظ » مذسلعم

 ظةلةيهعسساالمغا !) بولسذن رازع ظذنعثدعن  صةيغةمبةر
 سئنعث ! مبعرع  ظع اهللا نعث صةيغة « : مذنداق دئدع

 كئلعص  كىن  بعر  ظعغعرراق  كىنعدعنمذ  ظوهذد  بئشعثغا
 دئدع  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : باققانمذ؟

 ظ . قةؤمعثنعث نذرغذن ظازارلعرعنع تارتقانمةن «  غعر ئ ظةث
 مةن شذ حاغدا ظابدي يالعل . ارنع ظةقةبة كىنع تارتتعم ظاز

 بئرعشنع  ظورذن  دةؤةتكة  ظوغلعدعن  كذاللنعث  ظابدع
 ظذنعمعدع . ظأتىندىم  صئتع . ظذ،  قايغذرغان مةن
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  قةرنع سةظاليب دئضةن جايغا كةلضة . مئثعؤعرعصتعمةن
 ندة، ظئسعمضة كئلعص، بئشعمنع كأتىرسةم بعر بذلذت ماثا

 . بذلذت ظعحعدة جعبرعظعل بارظعكةن . ذصتذ ساية تاشالص تذر
 اهللا قةؤمعثنعث ب غالع : ظذ ماثا مذنداق دةص نعدا قعلدع

 تاغ  بعر  ساثا  ظاثالص،  سأزلعرعنع  قعلغان  رةت  سئنع
 تاغ ! ظذنعثغا خالعغعنعثنع بذيرذغعن . صةرعشتعسعنع ظةؤةتتع

 : صةرعشتعسع ماثا ساالم بةرضةندعن كئيعن مذندق دئدع
 قعلغان سأزلعرعنع اهللا ! ظع مذهةممةد  قةؤمعثنعث ساثا

 اهللا مئنع سئنعث . مةن بعر تاغ صةرعشتعسع . ظاثلعدع
 ظةؤةتتع  ظورذنداشقا  خااليسةن؟ . بذيرذقعثنع  نئمعنع

 باستذرعؤعتةي  ظارعسعغا  تاغ  ظعككع  ظذالرنع  . خالعساث
 لعرع د بةلكع اهللا ظذالرنعث ظةؤال : مةن مذنداق دئدعم

 ظعبا  قا  اهللا  بعرال  شعرعك ظعحعدعن  قعلعدعغان،  دةت
 » . كةلتىرمةيدعغان كعشعلةرنع حعقعرار

 مذظةككةل  3  رعزعققا  ؤة  ظأسىملىك،  يامغذر،
 صةرعشتعلةر

 ميكاظعل بذ دذنيادعكع « : ظعبنع كةسعر مذنداق دةيدذ
 ظىسىملىكلةرضة  ؤة  يامغذر  بولغان  رعزعقالرنعث مةنبعظع

 ع ظذنعث قول ظاستعدا كأصلعضةن ياردةمح . مذظةككةلدذر
 صةرعشتعلةر بولذص، ظذالر اهللا نعث ظةمرع بويعحة شامال

 » . ؤة بذلذتالرنع باشقذرعدذ
 اهللا ( بذلذتقا مذظةككةل صةرعشتة هةققعدة ظعبنع ظابباس

 المنعث  صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا !) بولسذن رازع ظذنعثدعن
 ؤة ماما  ضىلدىر « : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

 مذظةككةل بعر صةرعشتة بولذص، ظذنعث ظوتتعن بذلذتقا
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 ظذ، بذ قعلعحالر بعلةن بذلذتنع . ياسالغان قعلعحلعرع بار
 ) تعرمعزي رعؤايعتع ( » . اهللا خالعغان جايغا هةيدةيدذ

 يةنة  سذغارسا،  شةهةرلةرنع  بةزع  بذلذت  دةرؤةقة
 بعر ظادةمنعث زعراظعتعنع سذغارسا، . بةزعلعرعنع سذغارمايدذ

 دا ظةبذ » سةهي مذسلعم « . دذ يةنة بعرنعثكعنع سذغارماي
 دعن رعؤايةت !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( هذرةيرة

 مذنداق دئضةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  : قعلعنعدذكع،
 شذ ظةسنادا بذلذتنعث . بعر ظادةم باياؤاندا كئتعص باراتتع «

 دئضةن بعر ! صاالنعنعث باغحعسعنع سذغارغعن : ظعحعدعن
 حةتكة ظأتىص، بعر تاشلعققا بذلذت بعر . ظاؤازنع ظاثلعدع

 تأكتع ع سىي  ظ . نع  بعر  سىيع  جذغلعشعص ئ يامغذر  قعنغا
 لعقع ظادةم سذغا ظةضعشعص بارسا، بعر كعشع ئ ه . ظاقتع

 ظذ باغؤةنضة . نع سذغعرعؤاتقان ظعكةن ع غ ئ لعقع سذ بعلةن ب ئ ه
 هةي اهللا نعث بةندعسع، ظعسمعث نئمة؟ : مذنداق دئدع

 بذلذتتعن ظاثالنغان باغؤةن ظعسمعنع ظئتعص بئرعؤعدع،
 : باغؤةن ظذنعثغا . ظعسعم بعلةن ظوخشاش بولذص حعقتع

 : ظذ كعشع . مئنعث ظعسمعمنع نئمعشقا سورايسةن؟ دئدع
 مذشذ سذنع ياغدذرغان بذلذت ظعحعدعن سئنعث ظعسمعثنع
 ظاثلعدعم، سةن بذ باغنع نئمعضة ظعشلعتعسةن؟ باغؤةن

 دئدع  باغنعث : مذنداق  قالدعث،  سوراص  بذنع
 سذالتعنع ظىح ظىلىشكة بألعمةن، بعر ظىلىشنع سةدعقة مةه

 بعر  يةيمةن،  بعلةن  بالعلعرعم  ظىلىشنع  بعر  قعلعمةن،
 » . ظىلىشنع باغقا ظعشلعتعمةن

 زئمعنغا مذظةككةل بولذص،  دئمةك، صةرعشتعلةر ظاسمان
 صةيدا  تةرعصعدعن  صةرعشتعلةر  هةرعكةتلةر  دذنيادعكع

كاظعناتنعث « : دةيدذ اهللا بذ هةقتة مذنداق . قعلعنغاندذر
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 قةسةمكع  بعلةن  صةرعشتعلةر  باشقذرغذحع  » ظعشلعرعنع
 ) ظايةت  5 سىرة زارعيات (

 يامغذرالرنع تةقسعم قعلغذحع صةرعشتعلةر «  رعزعق ؤة
 ) ظايةت  4 سىرد زارعيات ( » بعلةن قةسةمكع

 ظ  صةيغةمبةرنع  قعلعص،  ظعنكار  تعراص ئ ياراتقذحعنع
  تعنع يذلتذزالر كةلتىر كاظعناتنعث هةرعكع : قعلمايدعغانالر

بةلكع، اهللا . ظذنداق ظةمةس . ىص حعقارغان دئيشعدذ
 اهللا بذ . نعث ظةمرع بعلةن صةرعشتعلةر كةلتىرىص حعقارغان

 ظارقا حعققذحع شامالالر  ظارقعمذ « : هةقتة مذنداق دةيدذ
 بعلةن  بورانالر  حعققذحع  قاتتعق  قةسةمكع،  بعلةن

 بعلةن  شامالالر  تارقاتقذحع  قةسةمكع، قةسةمكع،
 صةيغةمبةرضة  قةسةمكع،  بعلةن  صةرعشتعلةر  ظايرعغذحع

 » ظعلعص حىشكىحع صةرعشتعلةر بعلةن قةسةمكع ؤةهعي
 ) ظايةتلةر  5  1 سىرة مذرسةالت (

 ظالغذحع «  تارتعص  قاتتعق  جانلعرعنع  كذصصارالرنعث
 جانلعرعنع  موظمعنالرنعث  قةسةمكع،  بعلةن  صةرعشتعلةر

 ةن قةسةمكع، اهللا نعث سعلعق ظالغذحع صةرعشتعلةر بعل
 صةرعشتعلةر  حىشكىحع  ظئلعص  تئز  ظاسماندعن  ظةمرعنع
 بعلةن  صةرعشتعلةر  ظعلضعرلعضىحع  قةسةمكع،  بعلةن
 قةسةمكع، كاظعناتنعث ظعشلعرعنع باشقذرغذحع صةرعشتعلةر

 ) ظايةتلةر  5  1 سىرة نازعظات ( » بعلةن قةسةمكع
 سةص بولذص تذرغان، دىشمةنلةرضة قارشع ظات  سةص «
 تذرغان س  قعلعص  تعالؤةت  كاالمذلالنع  تذرغان،  ئلعص

 قةسةمكع  بعلةن  ساففات ( » صةرعشتعلةر   3  1 سىرة
 ) ظايةتلةر

زئمعننعث ظعشلعرعنع بعر تةرةص  ان مانا بذظايةتلةرظاسم
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. قعلعؤاتقان صةرعشتعلةر هةققعدة مةلذمات بئرعدذ
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 بةشعنجع بألىم

 ظارا  صةرعشتعلةربعلةن ظعنسانالرنعث ظأز

 حعلعقلعرع ظارتذق
 ظذلذغمذ  مةسعلة ، صةرعشتة  بذ  هةققعدة ظعنسانمذ؟

 قاراشالر  ظوخشعمعغان  باشالص  دةؤرعدعن  ساهابعلةر
 كةلمةكتة ع ظوتتذر  قويذلذص  ؤة . غا  كاصعر  تةبظعيكع،

  مذناصعقالر هايؤانالردعنمذ صةس بولغاحقا، ظذالرنع صةر
 ياخشع كعشعلةر . عشتعلةرضة هةرضعز سئلشتذرغعلع بولمايدذ

 كعم ظارتذق؟ ا ظارا سئلعشتذرغاند  لةن صةرعشتعلةرنع ظأز بع
 : غا حعققان ع تارعختا بذ هةقتة تأؤةندعكعدةك قاراشالر ظوتتذر

 : !) بولسذن رازع اهللا ظذنعثدعن ( ظابدذلاله ظعبنع ساالم
 اهللا ياراتقان مةخلذقالر ظعحعدة مذهةممةد ظةلةيهعسساالم «

 برعظعل ؤة جع : بعر كعشع ظذنعثدعن . دئضةن » ظةث ظذلذغ
 جعبرعظعل ؤة معيكاظعل : يكاظعلحذ؟ دةص سورعغاندا، ظذ ع م

 قعلعش  خعزمةت  ظعنسانالرغا  ظوخشاشال  كىنضة  ؤة  ظاي
 اهللا نعث . ظىحىن يارعتعلغان  ظةلةيهعسساالم  مذهةممةد

 . مةخلذقلعرع ظعحعدة ظةث ظذلذغ زاتتذر، دئضةن
 كةظبعل  ظعبنع  مذهةممةد  ظابدذلظةزعز،  ظعبنع  ظأمةر

 : ، ظذمةييةتة ظعبنع ظةمرع ظعبنع سةظعيد قاتارلعقالر قذرةزي
 اهللا نعث مةخلذقلعرع ظعحعدة ظادةملةر ظةث ظذلذغ، دةص

 ياخشع ظةمةللةرنع « ظذالر . قارعدع  ظئيتقان ؤة  ظعمان
 » قعلغانالر ظةنة شذالر مةخلذقاتالرنعث ظةث ياخشعسعدذر

 قعلدع  دةلعل  ظايةتنع  مالعك . دئضةن  ظعبنع : ظةراك
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 دذنيانعث صةرعشتعل  ظعككع  ؤة  ظةلحعلعرع  نعث  اهللا  ةر
 ظىحىن  بولغانلعقع  نعث ، خعزمةتحعلعرع  اهللا  ظذالر

 قارعدع  دةص  ظذلذغ  ظةث  ظعحعدة  ظذ، . مةخلذقلعرع
 ؤعسعنع ئ ضة بذ دةرةخنعث م سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث «
 صةقةت ئ ي  قعلغانلعقع  مةنظع  صةرعشتة سعلةر يعشنع  نعث

  دئضةن ظاية » ىحىندذر ظ ....... بولذص كةتمةسلعكعثالر
 . تنع دةلعل قعلدع

 . ظعمامالر صةرعشتعلةردعن ظارتذق، دةص قارعدع : شعظةلةر
 دئضةن » صةرعشتة موظمعندعن ظارتذق « : ظعمام ظةهمةد

 . كعشعلةر خاتالعشعدذ، دئدع
 سىننعيلةر  صةيغةمبةرلةر : ظةهلع  ؤة  كعشعلةر  ياخشع

 . صةرعشتعلةردعن ظارتذق، دةص قارعدع
 . صةرعشتعلةر ظارتذق دةص قارعدع : ةر ل ع موظتةزعل
 قاراشتعكعلةر ظأز قاراشلعرعغا بةزعبعر ظايةت ؤة يذقعرقع

  هةدعسنعث ظعشارةت مةزمذنلعرعنع  دةلعل قعلعص كأرسة
 قاراش . تتع  مأتعبةر  هةقتعكع  تةيمعينعث بذ  ظعبنع

 قارعشعدذر  جةننةتكة « : تأؤةندعكع  ظادةملةر  ياخشع
 ، ظالي دةرعجعلةرتئصعص، اهللا كئرعص، اهللا قا يئقعنلعشعص

 خعزمةتكة  صةرعشتعلةرنع  بولذص،  ناظعل  ساالمعغا  نعث
 سئلعص، اهللا نعث جامالعنع كأرىص، كامالةت تاصقانلعقعنع
 صةرعشتعلةردعن  ظادةملةر  ياخشع  تذتقاندا  نةزةردة

 . ظارتذقدذر
 تذرذص،  صةرعشتعلةرنعث هازعرمذ اهللا نعث دةرضاهعدا

 ردعن خالي هالدا ظعبادةتكة غةرعق ظادةملةردعكع نذقسانال
 ياخشع  صةرعشتعلةر  تذتقاندا،  نةزةردة  بولغانلعقعنع

. ظادةملةردعن ظارتذقدذر
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 بذ مةسعلعنع « : م جةؤزي مذنداق دئضةن ع قةيي ل ظعبنذ
 صعك ع يذقعر  ظعختعالصالشقذحعالرنعث  ظايرعغاندا،  رع ع قعدةك

 » . بعرلعككة كئلعدذ

 توغرعسعنع اهللا ظأزع بعلعدذ

ىضعدع ت


