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  بئغعشلعما
  

ة  ذغ الل االظذل اددع تاظ ذ ظ عنع ؤة ب ايدعلعق قعلعش ذلمانالرغا ص ابنع مذس ذ آعت دعن ب
وث          .خعزمعتعمنع ظأز دةرضاهعدا قوبذل قعلعشعنع تعلةيمةن      رعص ح ىت بئ اق س ساؤابعنع مئنع ظ

أيىملىك         ىن س ةن ظىح ان، م ص ظوقذتق ئلعص حعقع أيعنع    قعلغا، حةتظةلضة ظ عق ظ ةن، ظعسس  ؤةت
ام         ةرهذم ظان ان م أز يذمغ ا آ انع دذنياغ ة ص اص، غذربةتحعلعكت عرحعلعقتا ياش الص مذساص تاش

  .ظذلذغ ظعضةم ظأزىث يةتكىزضعن. مةيمذنةخان هاجعمنعث روهعغا هةدعية قعلدعم
  !ظامعين

  ظابدذلظةهةد هافعز
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  ئهرعبان اللةنعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة م

ظعســالم دعنعغــا هعدايــةت  ـ ـ  بولغــان هــةق دعــن“نعجــات يولــع”بعــزنع دذنيــا ؤة ظــاخعرةتلعك 
ع مذهةممــةد قعلغــان، بــارلعق صــةيغةمبةرلةرنعث ظةصــزعلع، صــىتىن مــةؤجذداتالرنعث ســةرخعلع هــةزرعت  

ــاتعلنعث   ظىممــســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةسةللةمضــة   ةت قعلغــان، هعدايــةت مةشــظعلع، هــةق بعلــةن ب
ظارعسعنع ظايرعغذحع مذبارةك آاالمعنع نازعل قعلعص، هايات تىزىمع قعلعـص بةرضـةن صةرؤةردعضـارعمعز              

نعث تاظاالاللة  . علدىرعمعزغا حةآسعز هةمدذ ساناالر ظئيتعمعز ؤة معننةتدارلعقعمعزنع ب       تاظاالظذلذغ اللة   
رةهمةت ؤة ساالمع ظالةملةرضة رةهمةت، توغـرا يولـنع آإرسـةتكىحع نذرلـذق حعـراق، قعيامـةت آىنـع         
صىتىن ظعنسانالر ظىحىن شاصاظةتحع بولغـان هـةرزعتع مذهةممـةد ظةلةيهعسسـاالمغا بولسـذنكع، ظـذ اللـة                  

نعث رةهمـةت ؤة سـاالمع      تاظـاال اللـة   . عةتكـة نةسـعهةت قعلـد     ظىممنعث دعنعنع تولذق يـةتكىزدع،      تاظاال
ــا     ــهاب آعراملعرعغـ ــاتلعرع ؤة ظةسـ ــة تاؤابعظـ ــةللةمنعث ظاظعلـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ رةسـ

نعث ظذلذغ دعنعنع راؤاجالنـدذرذش يولعـدا ظايعماسـتعن قذربـان           تاظااليوقعنع اللة    ـ   بولسذنكع، ظذالر بار  
ق يولــنع تئصعشــعمعز ظىحــىن هايــاتعنعث ظــاخعرقع بــةردع ؤة بعــزنعث ضــذمراهلعقتعن قذتذلــذص، هــة

 ظذالردعن رازع بولسذن، بعزنع     تاظاالاللة  . تالماي ؤة بوشاشماي آىرةش قعلدع     ـ   معنذتلعرعغعحة هارماي 
ظذالرنعــث يولعدعــن ظايرعمعســذن ؤة قعيامــةت آىنعضــعحة ظذالرنعــث يولعغــا ظةضةشكةنلةرضــة رةهمــةت     

  ! ظامعين. قعلسذن
نعث ظذلذغ دعنع بولغان ظعكةن، بذ دعننعث مةنسـذبلعرع بولغـان مذسـذلمانالر             تاظاالظعسالم اللة   

 تاظــاالحىنكــع اللـة  . دذنيـادا ظـةث ظــةزعز، ظـةث شةرةصـلعك ؤة هإرمةتكــة سـازاؤةر بولذشــع آئـرةك ظعـدع       
. قذرظــان آــةرعمدة ظعــززةتنعث اللــةغا، صةيغةمبةرضــة ؤة مإمعنلةرضــة خــاس ظعكــةنلعكعنع بعلدىرضــةن    

. كع مذســذلمانالر دذنيــادا ظــةث خــار، ظــةث ظــاجعز ؤة ظئحعنــارلعق ظــةهؤالدا ياشــاؤاتعمعزلئكعــن بىضــىن
 دةيدعغـان هـةر قـانداق آعشـعنعث بـذ زعتلعقنعـث سـةؤعبعنع بعلضىسـع ؤة باشـقا                    “مةن مذسـذلمان  ”

مـةنمذ ظـإزةمنعث آـةمتىك      . ظعنسانالرغا ظوخشاش بئشعنع تعك تذتذص بةختلعك ياشعغذسع آئلعدذ       
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ةرسعز بعلعمعم بعلةن بذنعث سةؤعبعنع بعلعش ظىحىن، ظذزذن يعلالر ظعزدةندعم، بارغان           ظةقلعم ؤة يئت  
آئسةل قةيـةردة؟ داؤاالش يوللعـرع قايسـع؟ دئضـةن          . يةرلعرعمدة مذسذلمانالرنعث ظةهؤالعنع آىزةتتعم   

نع مذسـذلمانالر ظاممعسـعنعث آـإص سـانلعقع بـةزع ظعبادةتلـةر        ”نـةتعجعدة   . سوظالالرغا جاؤاب ظعزدعدعم  
ظادا قعلسعمذ، آىندعلعك تىرمذشعدا ظعسالمدعن آإص يعراقلعشعص آةتكةن، ظةخالقع حعرعكلعشـعص،           

هـارامنع   ـ   ظعحمـةآلعرعدة هـاالل    ـ   تعجارةت ؤة يئمـةك    ـ   مذظامعلة ظعشعلعرع صىتىنلةي بذزذلغان، سودا    
ــانحع       ــان، يالغ ــذص قالغ ــان بول ــتعن قورقمايدعغ ــةققعنع يئيعش ــعنعث ه ــان، آعش لعق، ظعلغعمايدعغ

يــةنع مذســذلمانالر ســان . خعيانــةت، تةصــرعقعحعلعك مذســذلماننعث ظايرعلمــاس تةبعظئتعضــة ظايالنغــان
 تاظـاال جةهةتتة آإص بولسعمذ، سىصةت جةهةتتـة ناهـايعتع بـةك ناحارلعشـعص آةتكـةن بولغاحقـا اللـة         

ــادا خارلعقجازالعغــان   ــذ دذني ــاردعم “مذســذلمانالرنع ب ــرا، مذســ .  دئضــةن خذالســعنع حعق ذلمانالرنعث توغ
لئكعــن ظةمةلعيــةتتعن ظــئلعص . ظعحعــدة، تةلةصــكة اليعــق، ظــالع سىصــةتلعك آعشــعلةر يــوق ظةمــةس 

نعث رةهمعتعمذ ظام، غةزعؤعمذ ظام، يةنع اللـة       تاظاالاللة  . ظئيتقاندا ظذالر ظاز سانلعقنع تةشكعل قعلعدذ     
بذنعثدعـن مـةلذم    . اراص بولعـدذ  نعث بذ دذنيادعكع ظازاب ؤة رةهمعتع آإص سانلعقنعث ظةهؤالعغا ق         تاظاال

بولعدذآـــع، ظةضـــةر خـــارلعقتعن قذتذلـــذص ظـــةزعز ياشـــعماقحع بولســـاق، بئشـــمعزنع ســـعلكعؤئتعص،  
ظعســالمنع هايــاتعمعزنعث بــارلعق باســقذحلعرعدا ؤة آىندعلعــك تذرمذشــعمعزدا ظةمةلضــة ظاشذرذشــعمعز،  

ــانداق ظعشــتا نةصــس   ـ حــوث ــرعص ال  ـ آعحعــك هئحق ــة آع ــة ؤة  شــةيتاننعث آةينعض ــةنعث ظةمرعض ل
حىنكـع  . رذقعغا خعالصلعق قعلماسلعقعمعز الزعـم    ورةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث يولي    

ــارلعق         ــةخالقعي ب ــادعي، ظ ــعي، ظعقتعس ــاظعي، سعياس ــي، ظعجتعم ــاتعدعكع دعنع ــان هاي ــالم ظعنس ظعس
قا، خالعغعنعغــا ظةمــةل تةرةصــلةرنع ظــإز ظعحعضــة ظالعدعغــان بعــر صــىتىن ضــةؤدة بولــذص، ظذنــع صارحعالشــ 

  . قعلعص خالعغعنعنع تاشالص قويذشقا بولمايدذ
نعث تاظـاال ظعسالمنعث بةزع ظةمرعلعرعضة ظةمـةل قعلعـص، يةنـة بةزعسـعنع تاشـالص قويـذش، اللـة                  

دعنعنع خورلعغانلعق، ظذنع آإزضة ظعلمعضةنلعك، ظاياغ ظاستع قعلغانلعق بولذص، ظذنعث جازاسع بـذ     
 بـذ هةقتـة     تاظـاال اللـة   . عش، ظاخعرةتتة دوزاختا قاتتعق ظازابقا دذحار بولذش بولعـدذ        دذنيادا خارلعققا قئل  

  : مذنداق دةيدذ
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 سعلةر آعتابنعث بعر قعسـعم ظـةهكاملعرعغا ظعشـعنعص، بعـر قعسـعم ظـةهكاملعرعنع ظعنكـار
عش، قعالمســعلةر؟ ســعلةردعن شــذنداق قعلغــانالرنعث جازاســع صــةقةت هايــاتعي دذنيــادا خارلعققــا قــئل 

: سىرة بةقةرة [.اللة قعلمعشعثالردعن غاصعل ظةمةستذر. قعيامةت آىنع قاتتعق ظازابقا دذحار بولذشتذر
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 85

دئمةك مذسذلمانالرنعث آئسعلع دعننع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم ظىضـةتكةن            
ظةتعدعكع دىمبعدعن  ”ي خاهعشعضة بئرعلعص،    بويعحة ظةمةس، ظإزع خالعغان بويعحة تةتبعقالص، نةصسع      

 دةص، ماددعي مةنصـةظةتنع دعنعـي ؤة مـةنعؤع غايعلـةردعن ظـةال بعلضـةنلعكعدة                “بىضىنكع ظإصكة ياخشع  
بذ آئسةلنع داؤاالشنعث بعرال حارعسع، رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث      . يةآىنلعنعدذ

ةصـكع مذسـذلمانالر ظذنعثغـا قـانداق ظةمـةل قعلغـان            هةدعسلعرعنع ياخشـع حىشـعنعص ظوقـذص، دةسل       
ةتنعث ظىممـ بـذ «: شذثا رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم       . بولسا شذنداق ظةمةل قعلعشتذر   

  . دةص آإرسةتكةن»ظةؤؤعلع نئمة بعلةن تىزىلضةن بولسا، ظاخعرعمذ شذ نةرسة بعلةن تىزىلعدذ
ق دورا بولســذن ظىحــىن ظعجتعمــاظعي هايــات ؤة  قع آئسعلعضــة شعصــالعيذقعــرعمذســذلمانالرنعث 

آىندعلعك تذرمذشقا ظاظعت، ضـىزةل ظـةخالق ؤة صـةزعلةتلعك ظعشـالر توغرعسـعدا آةلضـةن ظـةث سـةهعه                
 هةدعســنع تــالالص تةرجعمــة ؤة شــةرهع قعلســام، ظــالدع بعلــةن ظإزىمضــة ظــاندعن   100هةدعســلةردعن 

يعلــع بــذ  ـ 1993االر دئضــةن ظذمعــد بعلــةن، مذســذلمان قئرعنداشــلعرعمغا صــايدعلعق ظةســةر بولــذص قــ
ظعشقا باشالص ظون نةححة هةدعسـنع تةرجعمـة ؤة شـةرهع قعلغـاندعن آئيعـن، مذساصـعرحعلعقتا بعـر                   

جةمظعيـةتنع ظعسـاله   ”يعلع نعيعتعمضة مذؤاصعق  ـ 2002. يةردة تذرالماي داؤامالشتذرالمعغان ظعدعم   
ةسةرنعث مذظةللعصع يةمـةنلعك مذهةممـةد ظعبـنع        بذ ظ .  ناملعق بعر ظةسةر قولذمغا حىشتع     “قعلعش

ســـالعم ظعبـــنع هىســـةين ظةلبـــةيهانع دئضـــةن آعشـــع بولـــذص، رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع 
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ؤةسةللةمنعث ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان ظـةث ظعشـةنحلعك هةدعسـلعرعدعن يـىز           
يذقعـرعدا  . هةققعدة آةث ظعزاهات يازغـان ظعكـةن      هةدعسنع تالالص، هةدعس ظإز ظعحعضة ظالغان ماؤزذالر        

ظئيتعص ظإتكعنعمدةك بـذ مئنعـث يعلالردعـن بعـرع قعلمـاقحع بولـذص، قعاللمـاي يىرضـةن ظـارزذيذم                    
ــدع ــابتعكع هةدعســلةرنع تةرجعمــة ؤة ظعزاهالشــقا دةرهــال باشــلعدعم   . ظع ــىح يعــل  . شذثالشــقا آعت ظ

دذنيـادا خـارلعقتعن،    . عـل آعتـابنع تامـاملعدعم     جاصالعق ظعشلةص اللةنعث صةزلع آةرعمع بعلةن بـذ ي        
 دةص “نعجــات يولــع”ظاخعرةتتــة دوزاخ ظــازابعدعن نعجــات تئصعشــقا ســةؤةبحع بولذشــع ظىحــىن آعتابقــا  

ــدذم  ــر     . ظعســعم قوي ــةر بع هةدعســنع آعالسســعك ظذســذل بويعحــة شةرهعلعمةســتعن، هةدعســتعكع ه
قعم ظىحــىن، هةدعســنعث شــةرهع دئمــةي مةســعلعنع ظايــةت ؤة باشــقا هةدعســلةر بعلــةن ظعزاهلعغــانلع

  .  دئدعم“ظعزاهات”
  :تإؤةندة هةدعسلةرنع يئزعش، تةرجعمة قعلعش، ظعزاهالش هةققعدة بةزع مةلذماتالر

جةمظعيـةتنع  ” هـةدعس صـىتىنلةي      100بـذ آعتابقـا آعرضىزىلضـةن       . هةدعسنع يئـزعش   -1
بويعحـة   دئضـةن آعتـابتعن ظئلعـندع ؤة ظةشـذ آعتـابتعكع تـةرتعب               “ظعساله قعلعـش  

ــزعلدع ــعدعن    . يئـ ــعرآعتع تةرعصـ ــةرعس شـ ــتا، ظةلظـ ــتعنع يئزعشـ ــنعث تئكعسـ هةدعسـ
 ناملعق صالستعنكعدا نةشـعر قعلعنغـان       “تالعب ظعلعمالر آىتىبخانعسع  ”حعقعرعلغان  

ــةرص      ــإز، هـ ــإزمذ سـ ــا سـ ــلعم آعتابلعرعغـ ــةهعه مذسـ ــارع ؤة سـ ــةهعه بذخـ ــةرص  ـ سـ هـ
 آعتابتا ظوخشاش بولسا،    هةدعسنعث تئكعستع هةر ظعككع   . سئلعشتذرذص بئكعتتعم 

ظةضةر هـةدعس مةنـة جةهةتتـة هـةر ظعككـع           . هةر ظعككع آعتابتعكع نومذرعنع يازدعم    
ــابتعن          ــع آعت ــة قايس ــذ يةرض ــا، ب ــةرق بولس ــتتة ص ــذص، تئكعس ــاش بول ــا ظوخش آعتابت

  . ظئلعنغان بولسا، شذ آعتابتعكع نومذرعنع يازدعم
 مذهةممـةد سـالعه دامولـال       هةدعسـنع تةرجعمـة قعلعشـتا،     . هةدعسنع تةرجعمة قعلعـش    -2

 ناملعق آعتابقـا مذراجعظـةت      “سةهعهذلبذخارع جةؤهةرلعرع ”هاجعم تةرجعمة قعلغان    
ظــذ . قعلعــص، تاصــالعغان هةدعســنعث تةرجعمعســعنع ظةشــذ آعتــابتعن ظةينــةن ظــالدعم 

آعتــــــابتعن حعقمعغــــــان هةدعســــــلةرنع ظعبــــــنع هةجــــــةر ظةلظةســــــقةالنعينعث 
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 “سةهعهذلمذسلعمنعث شـةرهع  ”مام نةؤةؤعنعث    بعلةن، ظع  “سةهعهذلبذخارع شةرهع ”
 . ناملعق آعتابلعرعغا مذراجعظةت قعلعص تذرذص تةرجعمة قعلدعم

 دئضـةن   “جةمظعيـةتنع ظعسـاله قعلعـش     ”هةدعسقا ظعزاهـات يئزعشـتا      . ظعزاهات يئزعش  -3
هةدعسـلةرنع ظومذمـةن     ـ   ظعزاهاتتا آةلضـةن ظايـةت    . آعتابقا ظاساسلعنعص تذرذص يازدعم   

مةزآذر آعتابتا هةدعسـنع شـةرهع قعلمـايدذ، مـةن مذمكعـن            . عن ظالدعم ظةشذ آعتابت 
بـذ هةدعسلةرضـة ظةمـةل      ”قةدةر هةدعسـتة تعلغـا ظئلعنغـان مةسـعلعلةرنع ظعزاهالشـقا،            

قعلعشــنعث ظــاخعرةتتعال ظةمــةس بــةلكع مذشــذ دذنيــادا قــانداق صايدعســع بــار، ظةضــةر    
ع بعز ظذيغذر مذسذلمانلعرعنعث     دئضةنلةرن “خعالصلعق قعلساق قانداق زعيان تارتعمعز؟    

حىنكــع . آىندعلعــك هايــاتعدعكع جــانلعق معســالالر بعلــةن آإرسعتعشــكة تعرعشــتعم 
. سـاظادةتكة ظئرعشـتىرعدذ    ـ   ظعسالم ظعنسانالرنع ظاخعرةتتعن ظاؤؤال مذشذ دذنيادا بـةخت       

ظذمعدعـم آعتابخـانالر    . هةر بعر هةدعسنعث ظعزاهاتعنع قعسقا دذظـا بعلـةن تامـاملعدعم          
 ظعخالسـمةن آعتابخـانالرنعث     تاظـاال عتابنع ظوقذغاندا مةزآذر دذظـاالرنع ظوقذسـا، اللـة          آ

 .دذظاسعنع قوبذل قعلعص، بعز مذسذلمانالرغا نعجاتلعق بةخش ظةتسة ظةجةب ظةمةس
 دئضةن آعتابتا هةدعسالرغا ماؤزذ قويذلمعغـان، صـةقةت         “جةمظعيةتنع ظعساله قعلعش  ” -4

ــرعلعص،    ــدا بئ ــاؤزذ ظورنع ــة شــةآلعدة ظعزاهــات يئزعلغــان   هــةدعس م ــة ماقال . شــذ هةقت
آعتابخانالرنعث ظوقذماقحع بولغـان مـاؤزذالرنع دةرهـال ظـئحعص ظوقذشـعغا قواليلعـق              
بولسذن ظىحىن، هةدعسلةرنعث بئشعغا ظةشذ هةدعستعكع مةسعلعلةرنعث بعرعنع ماؤزذ         

رعدا بعـر   خـاتعبلعرعمعزنعث هـةر هةصـتة جىمـة خذتبعلعـ          ـ   بذنعث بعلـةن ظعمـام    . قويدذم
  .ماؤزذنع جاماظةتكة ظوقذص بئرعشعضة ناهايعتع مذؤاصعق بعر آعتاب بولدع

آعتــاب صــىتكةندعن آئيعــن ظعلمعــي ظعقــتعدارع مــةندعن يذقعــرع بولغــان بذرادةرلعرعمضــة بعــرةر 
نذسخعدعن ظةؤةتعص، آإرىص حعقعص تىزىتىشكة تئضعشلعك يةرلعرع بولسا آإرسعتعص بئرعشـلعرعنع           

بذرادةرلعرعم ظعشع آإص، ؤاقتع قعس بولسعمذ، قعممةتلعك ؤاقتعنع حعقعرعص،         . مظعلتعماس قعلدع 
. آعتابنع باشتعن ظاخعر آإرىص حعقعص، هةر جةهةتتعكع تىزىتىش هةققعدعكع صعكعرلعرعنع بـةردع      
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ــاخعر ظوقــذص، ظذالرنعــث بةرضــةن صعكعرلعرعضــة ظاساســةن      ــة باشــتعن ظ مــةن آعتــابنع قــايتعدعن يةن
  . حعقتعمص ىقايتعدعن تىزىت

ــةردة مئــنع ظعلمعــي ماتعرعيــالالر بعلــةن تةمعنلعضــةن، قعممــةتلعك ؤاقتعــنع حعقعــرعص     بــذ ي
آعتابنع تةهرعرلةص بةرضةن قةدعرشذناس بذرادةلعرعمضة حوثقذر تةشةآكذرذمنع بعلدىرعمةن ؤة ظذالرغـا           

عتـابنع بـةزع    هـةر قانحـة تعرعشـقان بولسـاممذ يةنـة آ          . دعن آاتتـا ظـةجرع ظـةزعم تعلةيمـةن        تاظاالاللة  
ــايدذ   ــعلع بولمـ ــالع دئضـ ــةهؤةنلعكلةردعن خـ ــان   . سـ ــة حئلعققـ ــانالردعن آإزعضـ ــمةن آعتابخـ ظعخالسـ

ــعرةت      ــذناهلعرعمنعث مةغصـ ــةندعنعث ضـ ــع بـ ــةن ظاسـ ــعنع ؤة مـ ــىص صايدعلعنعشـ ــالعقالرنع تىزىتـ خاتـ
ســعز آعتابخــانالرنعث دذظــالعرعثعزنعث . قعلعنعشــع ظىحــىن دذظــا قعلعشــعنع ظعلتعمــاس قعلعمــةن 

 بذ آعتابنع يئزعش جةريانعدا ظإتكىزضةن خاتالعقلعرعمنع ظةصذ قعلعشـعدعن ؤة           تاظاالتعدعن، اللة   بةرآا
  . بذ ظاددع خعزمعتعمنع ظإز دةرضاهعدا قوبذل قعلعشعدعن زور ظذمعدؤاردذرمةن

بــذ ضــذناهكار، ظاســعي بــةندةثنعث ســئنعث رازعلعقعثغــا ظئرعشعشــنع ! ظــع ظذلــذغ صةرؤةردعضــارعم
بعبعث مذهةممــةد مذســتةفا ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث بعباهــا ضــإهةر ظذمعــد قعلعــص، هــة

ــةدةبلعك       ــةددعمدعن ظئشــعص، بعظ ــةت قعلعشــتا، ه ــة ؤة شــةرهع قعلعشــقا جىرظ ــإزلعرعنع تةرجعم س
. قعلعص قويغان بولسام مئنع ظةصذ قعلعص، بذ نااليعق خعزمعتعمنع ظإز دةرضاهعثدا قوبذل قعلغعن         

يولعدعـن مئـثعص، قعيامـةت آىنـع ظذنعـث لعؤاظذلهـةمدع بـايرعقع ظاسـتعدا                بذ دذنيادا هةبعبعثنعث    
سـعص  ئسعرات آإرىآعدعن ساالمةت ظإتىص، فعردةؤس جةننعتعثضـة آعـرعص، جامـالعثنع آإرىشـنع ن             

ــن ــاخعرةتنعث      . قعلغع ــا ؤة ظ ــثعص، دذني ــدا مئ ــذر مذســذلمانلعرعنعث هــةق يول ــابعمنع ظذيغ ــذ آعت ب
  . لة قعلغعنهاالآعتعدعن نعجات تئصعشعغا ؤةسع

  !ظامعين
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 هةدعس ـ 1

 ظعخالس بعلةن ظعش قعلعش توغرعسعدا
אאאWאאW

»א،،אא،
،א،«zאאx 

   :تةرجعمعسع 
عيـــةلالهذ ظـــةنهذدعن رعؤايـــةت   رةزظعبـــنع خـــةتتاب   ظـــةمعرع هـــةزرعتع ظإمـــةر   مإمعنلـــةرنعث

 لعغانثظانع  قعظذ زات رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث مذنداق دةؤاتقانلع       , قعلعنعدذآع
هــةر قــانداق ظعنســان ظــإزع نعيــةت قعلغــان ,  نعيةتلةرضــة بــاغلعقصــةقةتال ظةمةللــةر« :ظعدعــم دةيــدذ
 اللةعجرةت قعلغان بولسا، ظذنعث هعجرعتع آعمكع اللة ؤة رةسذلذلاله ظىحىن ه. ظئرعشعدذنةرسعضعال 

 ظىحـىن نعشعظـإيل آعمكـع دذنياغـا يئـتعش ظىحـىن يـاآع بعـر ظايالغـا , ؤة رةسذلذلاله ظىحىن بولعدذ 
بذ هةدعسنع ظعمام بذخـارع ؤة مذسـلعم        [ ».ظذنعث هعجرعتع شذ نةرسة ظىحىن بولعدذ , جرةت قعلسا عه

   ]4883:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. اظعتبذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظ. رعؤايةت قعلغان
  :ظعزاهات

, علعلــةرنع ظــإز ظعحعضــة ظالغــان بولــذص نلعك مةظئــرعن حوثقــذر ؤة آــةث داععنتــايظبــذ هــةدعس 
 هايــاتعدا يؤة ظعجتعمــاظعشةخســعي ظعقتعســادعي , سعياســعي,  دعنعــي،ظعنســان قــانداق قعلغــاندا  

حىشكىنلىآكة ظذحرايدذ؟ دئضةن مذهعـم مةسـعلعنع       مذؤةصصةقعيةتكة ظئرعشةلةيدذ؟ قانداق ظةهؤالالردا     
بذ هةدعسنع هـةر قـانداق مذسـذلماننعث        . لعك معسال بعلةن بايان قعلعدذ    رناهايعتع ظعخحام ؤة تةسع   

هةرعكــةتلعرعنع شــذنعثغا قــاراص تىزعــتعص  ـ ظةمــةل قعلعشــع ؤة ظعــش, هــةر داظعــم ظئســعدة ســاقالص
  . عس ظالعملعرع ظذنع آعتابلعرعنعث بئشعغا يازعدذبارلعق هةد, تذرذشع ناهايعتع مذهعم بولغاحقا
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ــانداق   ــةر ق ــر   ظه ــةقعيةتكة ظئرعشعشــنعث بعردعنبع ــععشــتا مذؤةصص .  قعلعشــتذر“ظعخــالس” يول
سـةمعمعي بولـذش    , ذختا قعلعـش  صـ قعنعص  رهةر قانداق ظعشنع حعـن آـإثلعدعن قئتعـ         ـ ـ    ظعخالس
لضــة صــىآكةن ىآإث, نعيــةت بولســا. ظعخــالس ظعنســاننعث آــإثلعدعكع نعيةتكــة بــاغلعق . دئمــةآتذر
  . غاية دئضةن بولعدذ, نعشان, مذددعظا, غةرةز, مةقسةت

ظعخـالس بعلـةن قعلمعغـان ظعـش مـةيلع ظعبـادةت           . نعيةت ياخشـع بولمعسـا ظعخـالس بولمـايدذ        
شـذثا رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ      . ياآع باشقا هةر قـانداق ظعـش بولمعسـذن هئحكعمضـة صـايدا بةرمـةيدذ              

شـذ  , ظةمةلـ   يةنع هةر قانداق ظعش   .  دئضةن » صةقةتال نعيةتكة باغلعق ظةمةللةر«: لةمظةلةيهع ؤةسةل 
حىنكـع ظعنسـان هـةر قـانداق بعـر ظعشـنع       . ظعشنع ظعشلعضىحعنعث نعيعتعضـة آـإرة نةتعجـة بئـرعدذ        

قعلغان ظعشعنع  ,  ياخشع بولسا  نعيعتعظةضةر  .  قعلعدذ آإزلةص نع ؤة نعشان  غايةمةلذم بعر   , قعلعشتا
، آـــإز ساختعصـــةزلعك, ظةضـــةر نعيعـــتع يامـــان بولســـا. ذختا قعلعـــدذصـــظعخـــالس بعلـــةن ي ســـةمعمع

, بذنداق يامان نعيةت بعلـةن قعلغـان ظعـش سـاغالم          .  بعلةن قولعدعن حعقعشعغا قعلعدذ    بويامحعلعق
  .  ظإزعضعمذ ظةسقاتمايدذ،صذختا بولمعغانلعقع ظىحىن هئحكعمضة صايدا يةتكىزمةيدذ

آإصلعكعضــة ظةمــةس، صــةقةت ظعشلعضــىحعنعث شــذ   ـ آعحعــك، ظــاز ـ ياخشــع ظعشــالرنعث حــوث
. قعممعــتع بولعــدذ ـ  ؤة سةمعمعلعكعضــة قــاراص ظةمــةلنعث قــةدرع مةقســعتعظعشــنع قعلعشــتعكع 

ــةن          ــةت بعل ــةن نعي ــذن دئض ــايدعلعق بولس ــانالرغا ص ــقا ظعنس ــةؤالدعغا ؤة باش ــةهلع ظ ــة، ظ آعشــع ظإزعض
حىنكع ظـذ   . بولسعمذ ظذنعثدعن ياخشع نةتعجة حعقعدذ    ظعشلعسة، آإرىنىشتة ظذنعث قعلغان ظعشع ظاز       

ياخشع نعيةت، صاك ظعخالس بعلةن     . نعيعتعضة يارعشا ظعشنع سةمعمع ظعخالس بعلةن صذختا قعلعدذ       
قعلغان ظعش هةم ظإزعضة، هةم خةلقعضـة صـايدعلعق بولـذص، هةرضـعز زايـا بولـذص آةتمـةيدذ، ظذنعثدعـن                     

 نـةزعرعدعكع سـاؤابعمذ نعيعتعضـة ظاساسـةن         تاظـاال عث اللـة    حوث غةلعبة قولغـا آـئلعدذ، ظعشلعضـىحعن       
  . حوث بولعدذ

خعزمةتحعلةر، سودعضةرلةر ؤة دئهقانالر قعلغان ظعشـلعرعنع        ـ   هةر ساهةدعكع هىنةرؤةنلةر، ظعشحع   
ياخشــع نعيــةت ؤة ســةمعمعي ظعخــالس بعلــةن قعلســا، ظةلؤةتتــة ظــذ ظعــش ظعشلعضىحعضــة ظةســقاتعدذ، 

  .زذرعدا ظةث ياخشع آعشعلةر قاتارعدا ظورذن ظالعدذذ هتاظاالتلعك بولعدذ، اللة ظالغان ظةجرعمذ بةرعكة
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باشقعالرغا نئمة بولسا مةيلع، مةن صايدا تاصسـامال        ”ظةآسعحة آإرسعتعش مةقسعتع بعلةن ياآع      
.  دئضةن غةرةز بعلـةن قعلعنغـان قاراشـتا حـوث آإرىنسـعمذ ظذنعثدعـن هـئح نةتعجـة حعقمـايدذ              “بولدع

حىنكـع ياخشـع   . عجـة قازعنعلغـان تـةقدعردعمذ ظةسـقاتماي ظـاز آىنـدة ؤةيـران بولـذص آئـتعدذ            بةزعدة نةت 
هىنةرؤةنلـةر  . نعث رازعلعقـع آإزلةنمـةيدذ    تاظاالنعيةت بعلةن قعلمعغان ظعشتا ظعخالس بولمايدذ ؤة اللة         

ــذختا ظعشــلعمةيدذ       ــن حعقعشــعغا قعلعــص ص ــان ظعشــنع قولعدع ــا، قعلغ ــةتلعك بولمعس . ياخشــع نعي
. رعدارالرنع ظــالداص ظإصــكعنع ضــإش آإرســعتعص ســاتعدذئــضــةرلةر ياخشــع نعيــةتلعك بولمعســا، خسودع

بذنـداق يولـالر    . ظعشحعالر ياخشع نعيةتلعك بولمعسا، ظعش ظعضعسعنعث آإزعنع بوياص ماظاش ظـالعدذ          
بعلةن تاصـقان صـذل ؤة ظالغـان ماظـاش هـةر قانحـة آـإص بولسـعمذ، ظذنعـث قعلغـان ظعشـع باشـقعالرغا                          

بذنـداق يامـان ظعللةتكـة دذحـار        . مـئلعمذ ظذنعثغـا ظةسـقاتمايدذ      ـ   صةظةت قعلمعغاندةك تاصـقان صـذل     مةن
شـذنعث ظىحـىن   . بولغان معللةت يوقذلذشقا ؤة باشـقعالرنعث ظـايعغع ظاسـتعدا ظعزعلعشـكة مـةهكذمدذر       

الرنع جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بــذ بعــر جىملــة ســإزع بعلــةن بعــز مذســذلمان
   .بذنداق ناحار ظعشالردعن ظاضاهالندذرعدذ

ص ظعخــالس بعلــةن آإزلــةنعث رازعلعقعــنع تاظــاالظعســالمدا بذيرذلغــان ظعبادةتلــةرمذ صــةقةت اللــة  
 “آعشـعلةر ياخشـع ظـادةم دئسـذن       ”: مةسـعلةن . نعث دةرضاهعدا قوبـذل بولمـايدذ     تاظاالاللة  , قعلعنمعسا

 هةرةمضــة بئــرعص”, ســاذقعــت نامــازنع تاشــلعماي ظوقبــةش ؤا, آة حعقعــصددئضــةن مةقســةتتة مةســجع
 دةص  “سـئخع ظـادةم دئسـذن     ”, مـال سـةرص قعلعـص هـةج قعلسـا         ـ   صذل,  دةص “آةلضةن هاجعم دئسذن  

 دةص ظعلعـم ظىضةنسـة      “قاراخذنذم دئسذن , دامولالم”, دذنياسعنع ياخشع ظعشالرغا حعقعم قعلسا    ـ   مال
نعث نـةزعرعدة قوبـذل قعلعنمـايدذ ؤة سـاؤاب          تاظـاال  اللـة    بذ ظعشالرنعث هئحبعرع  , ؤة قارع قذرظان بولسا   

نعث رازعلعقعغــا ظئرعشــعش ؤة تاظــاال اللــة مةقســعتعحذنكــع ظــذ ظعشــالرنع قعلغذحعنعــث . بئرعلمــةيدذ
ــاظذنعــث مذآا ــاظعل بولــذش ظةمــةس ص ــةلكع آعشــعلةرنعث ماختعشــعغا ظئرعشعشــ  , تعغا ن شــذثا . تذرب
  .  دئضةن» ظئرعشعدذعالةت قعلغان نةرسعضهةر قانداق ظعنسان ظإزع نعي«: رةسذلذلاله

قعيامةت آىنع ظـةث ظـاؤؤال هئسـاب «:  مذنداق دةيدذتةصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر هةدعس 
نعثغـا ظاتـا قعلغـان نئمـةتلعرعنع ذظ, نع حـاقعرعص شـئهعت  تاظـاال اللة . شئهعتظئلعنعدعغان آعشع 
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مـةن سـئنعث ”ظـذ .  دةص سـورايدذ »ظعش قعلدعث؟ سةن نئمة «ظاندعن ظذنعثغا . ظذ تونعيدذ , تونعتعدذ
حىنكـع سـةن , تتعـث ييالغـان ظئ « ظذنعثغا تاظاالاللة .  دةيدذ “ بولدذم شئهعتيولذثدا ظذرذش قعلعص 

دة صةرعشتعلةرضة ـ   دةيدذ »آعشعلةر شذنداق دئدع ,  دةص ظذرذش قعلدعث »االنع باتذر ظادةمكةن دئسذن ص
لعـم ظىضةنضـةن ؤة عظذندعن آئيعن ظ. ن سإرةص دوزاخقا تاشاليدذةرعشتعلةر ظذنع يىزعدع ص, ظةمعر قعلعدذ 
 ظذنعثغــا بةرضــةن نئمــةتلعرعنع تاظــاالاللــة . قذرظــان ظوقذغــان آعشــعنع هئســابقا تــارتعدذ , ظىضــةتكةن
, ظعلعم ظىضةندعم”ظذ .  دةص سورايدذ»سةن نئمة ظعش قعلدعث؟«ثغا عنذظاندعن ظ. ظذ تونعيدذ, تونعتعدذ

 : تاظــاالاللــة .  دةيــدذ“عثغــا ظةمــةل قعلدعــم ؤة ســئنعث يولذثــدا قذرظــان ظوقــذدذمظذن, ظذنــع ظىضــةتتعم
قـارعم دئسـذن دةص , لئكعن سةن آعشعلةر ظالعم دئسـذن دةص ظعلعـم ظىضـةندعث , يالغان ظئيتتعث «

ظـذ آعشـع يىزعدعـن ,  قعلعـدذ عةرعشتعلةرضـة ظـةمر ص, دةـ   دةيـدذ »قذرظان ظوقـذدذث ؤة شـذنداق دئدعلـةر 
  تذرمذشعنع باياشات قعلغان ؤة ظذنعثغا هةر تىرلىك مالتاظاالاندعن اللة ظ. خقا تاشلعنعدذسإرعلعص دوزا

ظاندعن . ظذ تونعيدذ, ظذنعثغا بئرعلضةن نئمةتلةر تونذتعدذ.  هئسابقا تارتعدذنعدذنيا ظاتا قعلغان آعشعـ 
عنعشـعنع ياخشـع سـةن نةصـعقة قعل ”: ظـذ .  دةص سـورايدذ »مة ظعـش قعلدعـث؟ ئن«:  ظذنعثغا تاظاالاللة 

: تاظـاال اللـة .  دةيـدذ “ قعلدعـم صآإرعدعغان يولالرنعث هئحبعـرعنع تـةرك ظةتمةسـتعن مئلعمـنع سـةر 
 دةص شـذنداق قعلدعـث ؤة شـذنداق ،لئكعن سةن آعشعلةر سـئخع ظـادةم دئسـذن , يالغان ظئيتتعث «

ظعمـام   [».ا تاشـلعنعدذ ظذ ظادةم يىزعدعـن سـإرعلعص دوزاخقـ . دذيةرعشتعلةرضة بذيرع ص, دة ـ  دةيدذ »دئدعلةر
  ]مذسلم رعؤايةت قعلغان هةدعس

يامان نعيةت ظعبادةتلةرنع ظعبادةتلعكتعن حعقعرعؤةتكةندةك ياخشع نعيـةت ظعبـادةت بولمعغـان            
ظعحمـةك، ظذخـالش ؤة ظايـالع بعلـةن بعـر            ـ   يئمةك: مةسعلةن. ظعشالرنع ظعبادةت قاتارعغا آعرضيزعدذ   

لئكعـن هـاالل يئـيعش، هـاالل ظعحعشـكة          . ظعبـادةت ظةمـةس   يةردة بولذشقا ظوخشـاش ظـاددع ظعشـالر         
تعرعشســا، ياخشــع ظعشــالرنع قعلعشــقا ظعنعرضــعية توصــالش مةقعســعتع بعلــةن ظذخلعســا، هــارامدعن    
ساقلعنعش مةقعسعتع بعلةن ظايالع بعلـةن بعرضـة بولسـا، ظذنعـث بـذ ظـاددع ظعشـلعرع ظاشـذ ياخشـع            

يـةنع ياخشـع    . نعث نـةزعرعدة آاتتـا سـاؤابقا ظئرعشـعدذ        تاظـاال نعيعتع بعلةن ظعبادةتكـة ظـايلعنعص اللـة         
  . هةرعكةتلعرع ظعبادةت بولعدذ ـ نعيةت بعلةن مذسذلماننعث بارلعق ظعش
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ظةمةللةر خالعس نعيةت بعلةن قعممةتلعك بولغاندةك، ياخشـع نعيـةتمذ ظذنعثغـا اليعـق               ـ   ظعش
دةص قويـذص يامـان ظعشـالرنع،       ظـةمما مئنعـث نعيعـتعم ياخشـع         . ظةمةللةر بعلةن نـةتعجعلعك بولعـدذ     

حىنكع ظةمةلعيعتع يوق قـذرذق نعيـةت هـئح نةرسعضـة           . ناحار قعلعقالرنع قعلعؤةرسة جازاغا تارتعلعدذ    
ــةردة ظةمــةل بعلــةن نعيــةتنع    . يارعمــايدذ ــذ ي شذثالشــقا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم ب

   .بعرلعكتة تعلغا ظالغان
ادةتلعك هاياتقـا ؤة ظاخعرةتتـة جةننةتكـة ظئرعشـعش ظىحـىن صـاك       سـاظ  ـ بذ دذنيـادا بـةخت   , دئمةك

بولمعســا . ظعــش قعلعشــمعز الزعــم ظعكــةنظعمــان ؤة هــةقعقعي ظعخــالس بعلــةن نعيــةت بعلــةن حعــن 
ــاؤارة بولعدعكــةنمعز   ــذرذق ظ ــالداص ق ــإزعمعزنع ظ ــذل ظةســقاتمعغاندةك  . ظ ــقان ص ــالداص تاص , باشــقعالرنع ظ

  .  بعلةن قعلغان ظعبادةتلةرمذ صايدا بةرمةيدعكةنتعمةقسعآشعلةرنعث نةزعرعدعن ظإتىش 
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يذقعرعدعكع مةنعنع تئخعمذ روشةنلةشـتىرىش ظىحـىن           

 ظعسالمنعث دةسلةصكع يعللعرعدا مةآكعدة آإتةرضيسعز ظـازاب      . هعجرةتنع معسال قعلعص آإرسةتكةن   
مذسذلمانالر هةر تىرلىك قعيعنحعلعقالرغا بةرداشـلعق بةرضـةن    ظوقذبةتكة دذح آةلضةن رةسذلذلاله ؤة      ـ  

ظعسســعق شــذنعث بعلــةن مذســذلمانالر   . ظعســالمنع راؤاجالنــدذرذش مذمكعــن بولمعغــان   , بولســعمذ
آئيعـن مةدعنعضـة آإحىشـكة مـةجبذر        , رتلعرعنع تاشالص ظـاؤؤال هةبةشعسـتانغا     ذلعرعنع ؤة ظئزعز ي   يظإ

 ؤةتعنعــنع زتذغقــانلعرعنع ؤة جــاندعن ظئزعــ ـ ظــذرذق, قعلعرعنعحــا ـ بــاال, ظعسســعق ظــإيعنع. بولغــان
تاشالص باشقا يةرضة آئتعشنعث قانحعلعك ظئغعر ظعش ظعكـةنلعكعنع مذساصـعرحعلعقنعث دةردعـنع             

مانـا مذشـذنداق    بذ هةدعستة   . سابلعنعدذئشذثا هعجرةت ظةث ظذلذغ ظعبادةت ه     . تارتقانالر ظوبدان بعلعدذ  
نعث دعنعـنع راؤاجالنـدذرذش ؤة صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالمغا          تاظاالدةتمذ اللة   قعيعن ظعش ؤة ظذلذغ ظعبا    
هئحقـانداق سـاؤابقا ظئرعشـةلمةيدعغانلعقع      , ي دذنياؤع غةرةز بعلـةن بولسـا      ياردةم بئرعش ظىحىن بولما   

  . آإرسعتعلضةن
  :  دةيدذمذنداق  آةرعمدة قذرظانتاظاال اللة
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!$ tΒ uρ(#ÿρ ÞÉ∆ é&ω Î)(#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9©!$#tÅÁÏ= øƒ èΧã& s!t Ïe$! $#u !$ x uΖãm(#θ ßϑ‹ É)ãƒ uρnο 4θ n= ¢Á9$#(#θ è?÷σãƒ uρnο 4θ x.¨“9$#4

y7 Ï9 s̈Œuρßƒ ÏŠÏπ yϑ ÍhŠs) ø9$#∩∈∪ 〈  

 هـةق دعنغـا ظئتعقـاد قعلغـان هـالدا يــالغذز , ةقةت ظعبـادةتنع اللـةغا خـالعس قعلغـان صـ ظـذالر
ظةنـة شـذالر . زاآـاتنع بئرعشـكة بذيـرذلدع ,  ظـادا قعلعشـقا نامـازنع . اللةغعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلدع 

  ]ظايةت ـ 5: سىرة بةييعنة [.توغرا دعندذر) زاآات, ناماز, ظعخالس, يةنع ظعبادةت(

  :  يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
 ö≅ è% þ’ ÏoΤÎ) ßN öÏΒ é& ÷β r& y‰ç7ôã r& ©!$# $ TÁ Ï= øƒ èΧ çµ ©9 t Ïe$! $# ∩⊇⊇∪ ßNö ÏΒ é&uρ ÷β{ tβθä. r& tΑ ¨ρ r& tÏΗÍ> ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∪ 

ö≅ è% þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ÷β Î) àM øŠ|Á tã ’ Ïn1u‘ z># x‹tã ?Πöθ tƒ 8ΛÏà tã ∩⊇⊂∪ È≅ è% ©! $# ß‰ ç7ôã r& $ TÁÏ= øƒ èΧ …ã& ©!  É_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ 

(#ρ ß‰ç7ôã $$ sù $ tΒ Λä ø⁄ Ï© ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ 3 ö≅ è% ¨βÎ) zƒ Î Å£≈ sƒ ù: $# t Ï% ©!$# (#ÿρ ãÅ£yz öΝåκ |¦ àΡ r& öΝÎκ Ï= ÷δ r&uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 Ÿω r& 

y7 Ï9 s̈Œ uθ èδ ãβ#uô£ã‚ ø9 $# ßÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ 〈   

 ،ســاص قعلغــان هــالدا اللــةغا ظعبــادةت ) شــئرعكتعن ؤة رعيــادعن(مــةن دعنــنع «ظئيتقعــنكع
ظةضـةر مـةن «ظئيتقعـنكع، . »هةمدة مذسذلمانالرنعث ظةؤؤعلع بولذشـقا بذيـرذلدذم . قعلعشقا بذيرذلدذم 

ظئيتقعنكع، . »صةرؤةردعضارعمغا ظاسعيلعق قعلسام، شىبهعسعزآع، بىيىك آىننعث ظازابعدعن قورقعمةن
سـعلةر اللـةدعن . ساص قعلغان هـالدا اللـةغا ظعبـادةت قعلعمـةن ) شئرعكتعن ؤة رعيادعن(دعنعمنع «

قعيامــــةت آىنــــع ظــــإزلعرعنع ؤة «ظئيتقعــــنكع، . »باشــــقا خالعغعنعثالرغــــا ظعبــــادةت قعلعــــثالر
ةن بعلعثالرآع، ظةنة شـذ روشـ . »ظاظعلعسعدعكعلةرنع زعيان تارتقذزغذحعالر قاتتعق زعيان تارتقذحعالردذر 

   ]غعحة بولغان ظايةتلةر ـ 15دعن  ـ 11:سىرة زذمةر[ .زعياندذر
ـ  بـذ دذنيـادا بـةخت     , هـةق دعـن بويعحـة ظعـش قعلعـص         , بعزضـة توغـرا   ! ظع ظذلـذغ صةرؤةردعضـارعمعز    

. ظاخعرةتتة سئنعث رازعلعقعثغا ظئرعشعص جةننةتكة آعرعشنع نعسعص قعلغعن       , ساظادةتلعك تذرمذش 
ــرعصشــةيتاننعث آةينعضــ ـ  نةصســع ــايرعلعص قئلعشــتعن ؤة   , ظعخالســتعن, ة آع ــةتتعن ظ ســاص نعي
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ث ةسـةن ظـإز   , حىنكع بعز بةك ظاجعز بـةندة     . ظعبادةتلعرعمعزدة دذنياؤع صايدعنع آإزلةشتعن ساقلعغعن    
  !ظامعين . ساقلعمعساث بعز هاالآةتكة ظذحراص آئتعمعز
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  هةدعس ـ 2
 رعياآارلعقعث زعيعنع توغرعسعدا

אאWאאW»
א،אאא«zאאx 

   :تةرجعمعسع
, جذندذب ظعبنع ظابدذلاله ظعبنع سىفيان رةزعيةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع           هةزرعتع  

) باشـقعالر قعلغـان ظعشـعنع (آعمكـع «: مذنـداق دئضـةن    سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم       بةرمصةيغة
ث بذزذق نعيعتعنع قعيامةت آىنع خااليعق ظالدعدا ظاشكارعالص اللة ظذنع , عدعكةن قعل سذن دةص ظاثلع

شذنداق  مذاللة ظذنع , عدعكةن قعل ىن دةص قعلغان ظعشعنع باشقعالر آإرس   آعمكع .ظذنع رةسؤا قعلعدذ 
بذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان، بـذ يـةردعكع تئكعسـت بذخارعغـا                       [».عدذقعل

   ]6352: هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. ظاظعت
  : ظعزاهات

نعث رازعلعقعـــنع تاظـــاالهـــةرعكعتعدة اللـــة ـ  ظعنســـانغا ظـــةث زعيـــانلعق نةرســـة قعلغـــان ظعـــش 
, اظعشــع باشــق, ظعحــع ناحــار, اشــقع آإرعنعشــع حعــرايلعق قعلغــان ظعشــعنعث ت. آإزلعمةســلعكتذر

هـةر قـانداق مذسـذلمان      , دعلع باشقا بولذش ظـةث يامـان ظعللـةت بولـذص          , تعلع باشقا , نعيعتع باشقا 
حىنكع ظذنـداق ظعللةتلةرضـة ضعرعصـتار بولغـان         . بذنداق يامان ظعللةتلةردعن ظإزعنع صاآلعشع آئرةك     

 ؤةز, آعشعلةرضة ظعلعم ظىضـعتعدذ   , قذرظان ظوقذيدذ , سبعه ظئيتعدذ تةـ   آعشع تعلعدا هةر داظعم زعكعر    
ــدذ   ـ  ــعل  , نةســعهةت قعلعــص آعشــعلةرنع ياخشــع ظعشــقا ظىندةي ــةدعن غاص باشــقا , لئكعــن دعلــع الل

آعشـعلةرنعث قـةلبع    , ماختعسـا ظذنع  باشقعالر  . مةنصةظةت صئعشعدة بولعدذ  , نةرسعلةر بعلةن مةشغذل  
  .  هاسعل بولعدذمةقسعتعظذنعثغا مايعل بولسعال ظذنعث 

قذرظـاننع تـةجؤعد بعلـةن ناهـايعتع حعـرايلعق       , ظعنسانالرنعث ظارعسعدا شذنداق آعشـعلةر بـارآع      
ــدذ ــتعدذ زؤة, ظوقذي ــاز ظوقذغعنعــنع ,  قعلســا آعشــعلةرنع يعغلع روزا , ســةدعقة قعلغعنعــنع , ظذنعــث نام



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         21 

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

, ئكعن ظذ ظالدامحع مذناصـعق    ل. تذتقعنعنع ؤة ظئتعكاب قعلغعنعنع آإرسعثعز صةرعشتة دةص قالعسعز       
 ظىحـىن قعلعدعغـان     تاظـاال اللة  . آإثلعدة يوق نةرسعنع سإزلةيدذ   بولذص،  ساختعصةز  , مةآكار, يالغانحع

  :  مذنداق دةيدذتاظاالدة اللة عظذنداق آعشعلةر هةقق. ظعشنع آعشعلةرضة آإرسعتعش ظىحىن قعلعدذ

×≅÷ƒ uθ sùš,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9∩⊆∪t Ï% ©!$#öΝèδ tãöΝ ÎκÌE Ÿξ |¹tβθ èδ$ y™∩∈∪t Ï% ©!$#öΝèδšχρ â !#u ãƒ∩∉∪

tβθ ãè uΖôϑ tƒ uρtβθ ãã$ yϑ ø9$#∩∠∪〈  

ظذالر قذلقا . نامازنع رعيا بعلةن ظوقذيدذ. ظذالر نامازنع غةصلةت بعلةن ظوقذيدذ, شذنداق ناماز ظوقذغذحعالرغا ؤايكع
  ]ةر ظايةتلغعحة بولغان ـ 7دعن ـ 4سىرعسع، ماظذن [ .بةرمةيدذ

  :  مإمعن بةندعلعرعنع رعيادعن ظاضاهالندذرذص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑ ø9 $$ Î/ 3“ sŒ F{$#uρ “ É‹©9 $% x. ß,ÏΨ ãƒ …ã& s!$ tΒ u !$ sÍ‘ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω uρ ß ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ Í ½z Fψ$# ( …ã& é#sV yϑ sù È≅ sVyϑ x. Aβ#uθ ø|¹ Ïµ ø‹n= tã Ò># uè? …çµ t/$ |¹ r' sù ×≅ Î/# uρ 

…çµ Ÿ2 u yI sù #V$ ù# |¹ ( ω šχρ â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &ó x« $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç7|¡ Ÿ2 3 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9 $# zƒ ÍÏ≈ s3 ø9$# 

∩⊄∉⊆∪ 〈   

ة ظاخعرةت اللةغا ؤ, مئلعنع آعشعلةرضة آإرسعتعش ظىحىن سةرص قعلغانـ  صذل!  مإمعنلةرظع
بةرضةن , كار قعلعؤةتكعنعضة ظوخشاشئآىنعضة ظعمان آةلتىرمةيدعغان آعشعنعث قعلغان ظةمعلعنع ب

ـ  بذنــداق صــذل. ســةدعقةثالرنع معننــةت قعلعــش ؤة ظةزعيــةت يــةتكىزىش بعلــةن بعكــار قعلعؤةتمــةثالر 
اث قونـذص حـ  ـ مئلعنع باشقعالرغا آإرسـعتعش ظىحـىن سـةرص قعلغـان ظـادةم خـذددع ظىستعضـة توصـا 

ظـذالر . قاتتعق يامغذردعن آئيعن يذيذلذص بذرذنقعدةك بولذص قالغان سعلعق تاشقا ظوخشايدذ , قالغان
اللة آاصعر قةؤمنع هعدايةت . قعلغان ظةمةللعرع ظىحىن ظاخعرةتتة هئحقانداق ساؤابقا ظعضة بواللمايدذ 

  ]ظايةت ـ 264 عسع،سىر بةقةرة [.ذقعلمايد
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ظعبادةتلـةرنعث قوبـذل    ـ   ظةمـةل , ؤة هةدعس شئرعصتعن مةلذم بولعدذآـع     يذقعرعقع ظايةت آةرعمة    
نعث رازعلعقعغــا ظئرعشــعش تاظــاالظعبادةتلــةرنع صــةقةت اللــة   ـ ظةمــةل, بولذشــعنعث بعــرعنحع شــةرتع 

ظعبادةتلـةرنع قوبـذل   ـ   باشـقا مةقسـةتلةر بعلـةن قعلغـان ظةمـةل       تاظـاال حىنكع اللة   . ظىحىن قعلعشتذر 
ظعبــادةت قعلغــان ؤة ياخشــعلعق ـ  ة آإرســعتعش ؤة ظــاثلعتعش ظىحــىن ظةمــةلآعشعلةرضــ. قعلمــايدذ

  . ظعشلعضةن ظادةم ظإز ظإزعنع ظالدعغان ؤة بعكارغا ظإزعنع ظاؤارة قعلغان بولعدذ
ــاراص قعممــةتلعك بولعــدذ  , ظعبادةتلــةر ـ ظةمــةل ـ  ظةضــةر ظةمــةل. ظعشلعضــىحعنعث نعيعتعضــة ق

 “ قوبـذل قعلسـعال بولـدع تاظـاال صـةقةت اللـة ”عشـلعرعنع   قعلغـان بـارلعق ظ    , ظعبادةت قعلغان آعشـع   
 ظذنعـث ظعخالسـعغا قـاراص       تاظـاال اللة  , ضةرحة قعلغان ظعبادةتلعرع ظاز بولسعمذ    , دئضةن ظاساستا قعلسا  

ظةث ظاز ظعبادةت بعر آىنـدة بـةش ؤاقعـت نامـازنع ظـادا             . نةححة هةسسة آإصةيتعص ظةجرع ظةزعم بئرعدذ     
لئكعــن شــذ ظعبادةتتــة مذهعــم بولغعــنع رعيــادعن  . ز ظعبــادةت يوقــتذرظذنعثدعــن ظــا, قعلعــش بولــذص

  . ظعبادةت بعلةن ماختانماسلعق الزعمدذر, ساقلعنعش
مـةن  ”آعشـعلةر ظارعسـعدا     , ظعبادةتلعرع ؤة ياخشع ظعشلعرع بعلةن ماختعنعش      ـ   قعلغان ظةمةل 

 قعلغــان ، دةص“غــانمــةن بذنــداق قعل, غــانمــةن ظذنــداق قعل, مانحــة قئــتعم هةرةمضــة بارغــان ظــادةم
آعشــعلةر . قعلغــان ظعبــادعتعنعث ســاؤابعنع يوقعــتعدذ, ظعشــعنع آعشــعلةر ظارعســعدا ظــئالن قعلعــش

 ظإز دةرضاهعدا قوبـذل  تاظاالاللة , قعلغان ظعشلعرعمنع آإرىص ماختعمعسعمذ, صاالنع هاجعم دئمعسعمذ 
الس بعلــةن قعلغــان هــةقعقعي ظعخــ, ظعبــادةتـ  ال بولــدع دئضــةن مةقســةتتة قعلغــان ظةمــةل عقعلســ

خـذددع اللـةنع آـإرىص «: شذنعث ظىحىن رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم        . ظعبادةت بولعدذ 
 .دئضـةن  »ظذ سئنع آإرىص تذرعـدذ , سةن اللةنع آإرةلمعسةثمذ , ئرةكآتذرغاندةك ظعبادةت قعلعشعث 

  ]ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان هةدعس[
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉∪ 〈   

 يةنع دذنيـا (قعلغان ياخشع ظعشلعرع بعلةن صةقةت هاياتعي دذنيانع ؤة ظذنعث زعبذزعننعتعنع
. آإزلةيدعغان آعشعلةرضة ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث ظةجرعنع بذ دذنيادعال تولذق بئرعمعز) مةنصةظعتعنع

وزاختعن باشقا بذنداق آعشعلةرضة ظاخعرةتتة د . دذنيادا ظذالرنعث ظةجرعدعن هئح نةرسة آئمةيتعلمةيدذ 
 .نةرسة يوقتذر، ظذالرنعث قعلغان ظعشلعرع يوققا حعقعرعلعدذ، قعلغان ظةمةللعرع هئسابقا ظئلعنمايدذ

  ] ظايةتلةر ـ 16، 15هذد سىرعسع، [
قعلغـان  .  هةقعقعي ظعخالس بعلةن ظعبادةت قعلغعلع نعسـعص قعلسـذن         نع هةممعمعز تاظاالاللة  
ساظادعتعضـة  ـ   دذنيـا ؤة ظـاخعرةتنعث بـةخت      , هعدا قوبـذل قعلعـص    ظعبادةتلعرعمعزنع ظـإز دةرضـا    ـ   ظةمةل

آعشعلةرضة آإرسعتعشتعن ؤة باشقا ظعخالسقا زعت آئلعدعغان       , قةلبعمعزنع رعيادعن . ظئرعشتىرسذن
  !ظامعين  .هةر قانداق ظعللةتلةردعن صاآلعسذن
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  هةدعس ـ 3
 بهعلعك نةرسعلةردعن قئحعش توغرعسعداىش

אWאאW»א
،אא،،אKאא
א،אאאKאא

K،אKא،א
א،אא،אK« ]رواه البخاري ومسلم[   

  : تةرجعمعسع 
ظـذ رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ      , شـعر رةزعيـةلالهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذ       ئمان ظعبـنع ب   ذظنهةزرعتع  

ظاشـكارا بايـان ـ  ل ظوحـذق هـاال «: ثلعغـان ظعدعـم دةيـدذ     اظةلةيهع ؤةسةللةمنعث مذنـداق دئضـةنلعكعنع ظ      
آـإص آعشـعلةر , هاالل بعلةن هارام ظارعسعدا شـىبهعلعك ظعشـالر بولـذص , هاراممذ ظوحذق بايان قعلعنغان , قعلعنغان

شىبهعلعك ظعشـالرنع . ساقالص قاالاليدذ , ظابرذيعنع, شىبهعلعك ظعشالردعن ساقالنغان آعشع دعنعنع . ظذنع بعلمةيدذ 
ظذنـداق ظـادةم خـذددع بعرسـعنعث حعضراسـع يئـنعدا مـال باققـان صـادعحعغا . قـالعدذ قعلغان آعشع هارامغا حىشـىص 

هــةر قــانداق صادعشــاهنعث , بعلعــثالرآع. حعضــة آعــرعص قئلعشــع تذرغــانال ضــةصعظذنعــث حعضــرا ظ, ظوخشــاش بولــذص
عـر صـارحة ضـإش بـةدةندة ب , ظاضـاه بولذثالرآـع . سع هارم قعلغان ظعشالردذر االلةنعث حعضر , بعلعثالرآع, سع بار احعضر
بـذ  [ ».بعلعثالرآع ظذ يىرةآتذر . صىتىن بةدةن بذزذلعدذ , ظذ بذزذلسا . صىتىن بةدةن ياخشع بولعدذ , ظذ ياخشع بولسا , بولذص

ــةت قعلغــان    ــاظعت  . هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤاي ــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظ ــذ ي . ب
  ]4048:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع

  :ظعزاهات 
ــةيهع ؤةســةللةم  رةســذل ظــ  ــذ هةدعســتة  ةآرةم ســةللةلالهذ ظةل بعزضــة ظعســالمنعث ظاساســلعق  ب

ىح ظــظةمــةللعرع  ـ  ظاساســةن ظعنســانالرنعث قعلعدعغــان ظعــشكةبــذ هةدعســ. تــةلعماتلعرعنع بعلدىرعــدذ
  . هارام ؤة شىبعهات, هاالل: ظذالر. لعنعدذإقعسعمغا ب
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 هـاالل   تة ؤة رةسـذلذلاله هةدعسـ     قذرظـان آـةرعمدة    بولغـان    آـةالمع ظإز   تاظاالاللة  ـ   ـ   ظذ, هاالل ـ   1
ظادالــةتلعك , راســت ضــةص قعلعــش, يعشئــصــاك نةرســعلةرنع ي. ضــةن ظعشــالردذرعدةص ظوحــذق بةلضعل
  . بولذشقا ظوخشاش

 قـةتظعي   تة ؤة رةسـذلذلاله هةدعسـ      بولغان قذرظان آـةرعمدة    آةالمعظإز   تاظاالاللة  ـ   ـ   ظذ, هارام ـ   2
ظــالدامحعلعق , يالغــان سـإزلةش , يعشئـ يناهـةق   آعشـعنعث هــةققعنع  .مـةنظع قعلغـان ظعشــالردذر  

  . قعلعشقا ظوخشاش
ظوحــذق بولســذن مــةيلع رةســذلذلالهنعث هةدعســلعرعدا , هــارام مــةيلع قذرظــان آــةرعمدةـ  هــاالل

  . هارامنع هاالل سانعغان آعشع آاصعر بولعدذ, هااللنع هارام, آإرسعتعلضةن بولذص
ضـــذمانلعق , لعقع يـــاآع هـــاراملعقع ظوحـــذق آإرعسعتعلمعضـــةن هـــااللـ  ـ ظـــذ, شـــىبعهات ـ 3

فعقعهشذناســالر ظــذ ظعشــالرنعث جةمظعيةتكــة  , ظعســالم ظعلمعغــا مذتةخةسســعس ظــالعمالر . ظعشــالردذر
بذنداق ضذمانلعق ظعشـالر    . قاراص شةرظعي هإآمعنع بةلضعلةيدذ   صايدعلعق ياآع زعيانلعق تةرةصلعرعضة     

بذنـداق ظعشـالردعن    .  يامان آإرىلضةن دئضـةن بولعـدذ      “مةآرذه”. عدذعتعلسإرآ دةص   “مةآرذه”آإصىنحة  
  . ساقلعنعش آعشعنع هارامغا حىشىص قئلعشتعن ساقاليدذ

هــاالللعقع ظئــنعق بولمعغــان شــىبهعلعك  ـ رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم هــارام 
. عحعغا ظوخشــعتعدذبعــراؤنعث حعضراســعنعث يئــنعدا مــال باققــان صــاد , ظعشــالرنع قعلغــان آعشــعنع

حعضـرا ظةتراصـعدا مئلعـنع      , صادعحع باشقعالرنعث حعضراسـع ظعحعضـة آعرمةيمـةن دئضـةن ظـوي بعلـةن             
. ظــةث ظئغعــر جازاغــا ظذحــرايدذ, دةـ  لئكعــن تذيماســتعن حعضــرا ظعحعضــة آعــرعص قــالعدذ . ظوتلعــتعدذ

ن بارغــان حىنكــع حعضــراغا يئقعــ . شــذنعث ظىحــىن ظــةث ياخشــع حــارة حعضــراغا يئقعنالشماســلعق   
  . آعشعنعث ظذ تةرةصكة ظإتىص آئتعشع آىحلىك ظئهتعمال

ــةت ؤة صادعشــاهنعث مةخســذس حعضراســع بولغ   ذد ــر دإل ــادا هــةر بع ــني ــة , دةكعنع ــاالالل نعثمذ تاظ
شىبهعلعك ظعشالر ظاشذ   .  هارام قعلغان ظعشالردذر   تاظاالاللة  , ظذ بولسعمذ . بةلضعلعك حعضرالعرع باردذر  

شىبهعلعك ظعشـالرنع قعلغـان آعشـع خـذددع حعضـرا ظةتراصـعدا مـال               . لعرعدذرحعضرانعث يئقعن ظةتراص  
بعلمةستعن هـارام ظعشـالرنع قعلعـص       , باققان آعشعنعث تذيماستعن حعضرادعن ظإتىص آةتكعنعدةك     
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شذثالشـقا مذسـذلمانالر هـاراملعقع روشـةن مـةلذم بولغـان            . تاشلعشع ظعنتايعن آىحلىك ظئهتعمـال    
شـذنعث  . شىبهعلعك ظعشالرغعمذ سةل قارعماسلعقع آئرةك. تذرذشع الزعم ظعشالردعنغذ قةتظع يئراق    

ــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالم  ــإزعنعث دعنعــنع ؤة «: ظىحــىن ص ــان آعشــع ظ شــىبهعلعك ظعشــالردعن قاحق
  .  دئضةن» ساقالص قاالاليدذظابرذيعنع

قـةلب «, نع ظعساله قعلعشقا تـةرغعب قعلعـص      ) ياآع ؤعجدان يىرةك  (جانابع رةسةلذلاله قةلب    
حىنكع بارلعق .  دةيدذ »بارلعق بةدةن بذزذلعدذ, ذزذلساذظةضةر قةلب ب. تىزةلسة صىتىن ظةزا ياخشع بولعدذ

ؤعجـدان   ـ   قـةلب . ظعـرادعنعث مـةنبعظع ؤة مـةرآعزع قـةلبدذر        . ظةزاالر آعشعنعث ظعرادعسعضة بويسذنعدذ   
ناحـار  , يامان, بولساعجدانسعز  ؤظةضةر قةلب بذزذق    . ياخشع ظعشالرنع قعلعشنع خااليدذ   , ياخشع بولسا 

شذثا قةلبنع هةر تىرلىك يامان     . بةدةن قةلبنعث بذيرذقعنع ظورذناليدذ   . قعلعقالرنع قعلعشنع خااليدذ  
  .نعيةت ؤة ناحار غةرةزلةردعن صاآالش ظعنتايعن مذهعم

قةلبنع ظعساله قعلعشنعث ظـةث ياخشـع يولـع اللـةنع صـىتىن سىصـةتلعرع بعلـةن تونـذص، اللـة                     
نعث رةهمعتعدعـن   تاظـاال نعث ظإزعنع هةر هالدا آىزعتعص تذرعدعغانلعقعغا حعـن ظعشـعنعش، اللـة             تاظاال

 ـ  يامـان بـارلعق ظعـش      ـ   آعحعـك، يـاخش    ـ   ظذمعدؤار بولذص، غةزعؤعدعن قورقذش، قعيامةت آىنع حوث      
ــة    ــا، الل ــةيدانغا حعقعدعغانلعقعغ ــةتلعرعنعث م ــاالهةرعك ــا  تاظ ــلعرعدعن هئس ــىتىن ظعش ــالدعدا ص ب نعث ظ

. بئرعدعغانلعقعغــا ؤة قعلمعشــعغا اليعــق مذآاصــات يــاآع جــازا بئرعلعدعغانلعقعغــا حعــن ظعشعنعشــتذر 
نعث ظــاخعرةتتعكع تاظــاالغــا حعــن ظئتعقــاد قعلماسـلعق، اللــة  تاظاالقـةلبنع بذزعدعغــان ظــامعلالر اللـة   

يةثضـعل سـاناص،    نعث ظةمرعنع   تاظاالنئمةتلعرعضة قعزعقماسلعق ؤة ظازابعنع آإزعضة ظعلمةسلعك، اللة        
مةسعيةتكة جىرظةت قعلعـش، ظإزعضـة تةمـةننا قعلعـش، مذتةآـةببعرلعك ؤة هةسـةت قاتـارلعق                  ـ   ضذناه

   .نةرسعلةردذر
 هــةققعدة ضــذمان تذغدذرعدعغــان ؤة تإهمةتكــة قالعدعغــان ظعشــالردعن ظــذزاق    آعشــع،مذســذلمان

نومذسـعنع سـاقالص   ـ  صـةت حىنكع ظذنعث بعلةن ظـإزعنعث ؤة ظاظعلعسـعنعث ظعص  . تذرذشع بةك مذهعم 
. يامــــان غــــةرةزلعك ســــإزلعرعدعن قوغدعيــــااليدذ, دعنعــــنع دىشــــمةنلةرنعث تــــةنعلعرعدعن. قــــاالاليدذ
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ــةرك ظئــتعدذ    ــةرزنع ت مــةآرذهقا ســةل قارعغــان آعشــع  . مذســتةهةبنع آإزعضــة ظعلمعضــةن آعشــع ص
  . هارامنع قعلعدذ

  ! هإرمةتلعك مذسذلمان قئرعنداشالر
 هـاالل   تاظـاال آئحةك ؤة باشقا بارلعق ظعشـالردا اللـة          ـ   آعيعم, حمةكظع ـ   يئمةك ـ ـ    هةق يول 

هــارامالردعن , زاهعدلعــق قعلدعــم دةص هــااللنع هــارام قعلعؤالماســلعق, قعلغــان ظعشــالرنع قعلعــش
, مـالنع دةص نةصسـعنعث آةينعضـة آعـرعص هـارامنع هـاالل قعلعؤالماسـلعق               ـ   صـذل , قةتظع يئـنعش  

, هةقعقـةتحع بولـذش   , زذلـذم قعلماسـلعق   , ظـادعل بولـذش   , ةسـلعك يالغـان سإزلعم  , راستحعل بولذش 
, يالغــان ضــذؤاهلعق بةرمةســلعك, باشــقعالرنعث هةققعضــة حئقعلماســلعق, آعشــعنع ظالدعماســلعق

  . هةسةتخورلذق قعلماسلعق قاتارلعق ظعشالردذر
ــإزعنع ســاقالش  , شــةآلعنعص قالغــان  ــمظعككعلعــنعص قالغــان ظعشــالردعن ظ : مةســعلةن.  الزع

ظعمـام  . لذلاله يولدا ظذحرعغان بعر تال خورمعنع سةدعقة بولذص قالمعسذن دةص قورقذص يئمعضـةن  رةسذ
ــئغعدا   ــان ح ــةؤةؤع ظوقذؤاتق ــاثالص    , ن ــارمعش دةص ظ ــئغع ب ــث ب ــةهةردة يئتعمنع ــذ ش ــث , ش يئتعمنع

  . شذ شةهةرنعث ظىزىمعنع يئمعضةن, هةققعنع يةص سئلعشتعن صةرهعز قعلعص
نةصســعمعزنعث ,  نعســعص قعلغعــنضــةااللغــا قاناظــةت قعلعشــنع بعزه! ظــع ظذلــذغ صةرؤةردعضــارعم

  !ظامعين .آةينعضة آعرعص هارامغا حىشىص قئلعشتعن بعزنع ساقلعغعن
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  هةدعس ـ 4
 تاماخورلذقتعن ساقلعنعش توغرعسعدا

אWאא،
،W»>אא،
א،،אאאא«

W?אאא?א
،אאא

K?Wא>אא،
אא?אאאא

אK]رواه البخاري ومسلم[  
  :تةرجعمعسع 

مـةن رةســذلذلاله  ": قعلعــدذ ظعبــنع هعـزام رةزعيـةلالهذ ظــةنهذ مذنـداق رعؤايـةت     هـةآعم هـةزرعتع  
:  ماثا رةسذلذلالهظاندعن  . يةنة بةردع , يةنة سورعدعم . ةمدعن سورعدعم بةردع  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةلل  

ــذ مــال!  هــةآعمظــع« ــةن حعــرايلعق ؤة  ـ ب ــاتلعقدذنيــا هةقعقةت آعمكــع ظذنــع نةصسعضــة ,  نةرســةت
آعمكـع ظذنـع نةصسـعنعث آةينعضـة .  بولعـدذ بةرعكـةتلعك ظذ مال ظذنعثغا , بئرعلمعضةن هالةتتة ظالسا 

ظذ خذددع يةص تويمايدعغان ظادةمضة ظوخشاش .  بةرعكةت قعلمايدذظذنعثغاظذ مال , ساآعرضةن هالدا ظال
سـعزنع بةرهـةق    ! رةسـذلذلاله ظع  ”: مةن. دئدع ».تعلعضىحع قولدعن ياخشع , قول  بةرضىحع . بولعدذ

 آئيعــن ظإلضــعحعلعك  ســعزدعن, صــةيغةمبةر قعلعــص ظةؤةتكــةن اللــة بعلــةن قةســةم قعلعمــةنكع      
 هـةزرعتع ظـةبذ بـةآرع رةزعيـةلالهذ         آئيعـن .  دئدعـم  “شعدعن بعر نةرسـة ظالمايمـةن     هئحقانداق بعر آع  

, بئـرعش ظىحـىن حاقعرغـاندا     تةقسـعماتتعن تئضعشـلعك نةسعؤعسـعنع       نع   ظعبنع هعزام  ظةنهذ هةآعم 
ظإمـةر  ,  ظإمـةر ةرزعيـةلالهذ ظـةنهذنعث دةؤرعدعمـذ        هـةزرعتع . نةرسـة ظـالغعلع ظذنعمعغـان      ظذنعثدعن هـئح  

ظـاندعن ظإمـةر رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ        .  ظذنع ظـالغعلع ظذنعمعغـان     بولغاندابةرمةآحع  عسعنع  نةسعؤظذنعثغا  
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 بــذ تاظـاال هةآعمضـة اللــة  , مــةن سـعلةرنع ضـذؤاهحع قعلعمــةنكع  !  مذسـذلمانالر ظــع”: مذنـداق دئضـةن  
 هــةآعمشــذنداق قعلعــص  “. تةقســعم قعلغــان هــةققعنع بةرســةم ظــالغعلع ظذنعمعــدع  غةنئمــةتتعن
 بعـر ؤاصـات بولغعحعلعـك هئحكعمدعـن      تـاآع   , لةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمدعن آئيعن    سةل رةسذلذلاله

بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان، بــذ يــةردعكع تئكعســت  [.نةرســة ظالمعغــان
   ]3074: هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذخارعغا ظاظعت
   :ظعزاهات

ــذ ــب ــابع  تة هةدعس ــذلذلاله ســةللةلالهذ جان ــةيهع ؤةســةللةمنعث  رةس ــاهابعلعرعنع ظةل ــانداق س  ق
 جانـاب  ظإزع ناهايعتع ظـالع      ؤةسةللةمرةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع    . تةربعيعلعضةنلعكعنع آإرعمعز 

بعــر نةرســة .  هــةر داظعــم ياخشــعلعققا حــاقعراتتعآعشــعلةرنع. ؤة ظــةث ضــىزةل ظــةخالقلعق زات ظعــدع
 ـ مــال. آعشــعلةرنعث ظذمعدعــنع يــةردة قويمــايتتع. ياندذرمــايتتعســوراص آةلضــةن آعشــعنع قــذرذق 

آعشعلةرنعث قةلبعنع  . ظئهسان قعالتتع ـ   قولعغا آعرضةن مالنع خةيرع   . تذتمايتتعدذنيانع دوست   
 معثالرحـة , يىزلةرحـة تإضـة   ,  مايعل قعلعش ؤة مذسـذلمان بولذشـقا تـةرغعب قعلعـش ظىحـىن             ظعسالمغا
 هعدايــةت آعشــعلةرنعثحىنكــع بــذ مــالالر بــةزع  . تعآىمذشــنع بئــرةت ـ نذرغذنلعغــان ظــالتذن, قــوي

  . تئصعشع ؤة ظعسالمغا آعرعشعضة ظةث حوث سةؤةب بولغاندذر
 نةرسـعنع موهتاجالرغـا بئرعشـتة ظـإزعنعث         بـار  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم قولعـدا       رةسذلذلاله

 ـ ةسـةللةم مـال   رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤ   حىنكـع . نامرات بولـذص قئلعشـعدعن قورقمـايتتع      
ظةضـةر رةسـذلذلاله    . غاية ظةمةس دةص بعلةتتع   ,  ؤةسعلة يةتكىزعدعغان ظاخعرةتكة    دئضةن ظعنساننع  دذنيا

,  نةححـة قئـتعم بـةردعم      بعـر ” بعر نةححة قئتعم نةرسة سورعغعنعغا قارشع        هعزامنعثهةآعم ظعبنع   
 ضـذمانالرنعث  بةزعا قارشع بةلكع هةآعمنعث آإثلعدة رةسذلذلالهق,  بولسا دئضةن “ بةرمةيمةن ظةمدع

ــن       ــع تاشلعماســلعقع مذمكع ــإمىر بوي ــادعتعنع ظ ــذ ظ ــةيدا بولذشــع ؤة ب ــدعص ــذلذلاله  . ظع ــن رةس لئكع
 ظذسـلذبع بعلـةن ظذنعثغـا ناهـايعتع         هعكمةتلعكسةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظىستىن صاراسعتع ؤة       

ث آةينعضة آعرعشنعث ياخعشـع      سىصةتلعدع ؤة نةصسعنع   دذنيانعـ   حعرايلعق ؤة تةسعرلعك هالدا مال    
  . دئدع »تعلعضىحع قولدعن ياخشع,  قولبةرضىحع« آئيعنظةمةسلعكعنع بايان قعلغاندعن 
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 سإزعنعث تةسعرع بعلـةن     ةتلعكمهعك سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث مذشذنداق      رةسذلذلاله
ةرسـة ظـالمعدع ؤة      هئحكعمدعن هئحن  ظاخعرعغعحعلعكهةزرعتع هةآعم رةزعيةلالهذ ظةنهذ هاياتعنعث      

  . صىتىن مذسذلمانالرغا ظإرنةك بولدع
ــا ــالدذنيـ ــاتعدا مـ ــان  ـ   هايـ ــا بولمايدعغـ ــا بولمعسـ ــةدذنيـ ــانالر  . نةرسـ ــزدة ظعنسـ لئكعـــن آىنعمعـ

, بــايلعرعمعزدا ظعنســاص يــوق  .  قــالدعحىشــىصمالغــا حوقعنعدعغــان هالغــا   ـ  لعشــعص صــذل يماددع
ــذل,  بولــذصةرةســتدذنياصهةممعســع , آةمبةغــةللعرعمعزدة قاناظــةت يــوق  مالغــا هئرهســمةنلعك،  ـ ص

  .  بولذص قالدعخاراب ظةؤج ظالغاحقا مذسذلمانالرنعث هالع تةمةخورلذق
 قـاراب قالماسـلعق ظىحـىن       قولعغـا آعشـعلةرنعث   ,  ظإز تذرمذشعنع ظإزع قامدعشع    مذسذلماننعث

ــةرز ـ  هارمـــاي ــقانغا . تالمـــاي ظعشلعشـــع صـ ــاالل,  قعلماســـلعققاناظـــةتلئكعـــن تاصـ ـــ  هـ ارامنع هـ
ــلعق ــة , ظعلغعماس ــاالالل ــذل تاظ ــراق ص ــال ـ   آإص ــام ــاظات ــعلةرنع   ,  قعلس ــص آعش ــةببذرلذق قعلع تةآ
يـاردةم قعلغـاندعمذ ظذالرنـع آةمسـعتكةن ؤة معننـةت           , قعلماسـلعق موهتاجالرغا ياردةم   , ياراتماسلعق

  .  سعغمايدعغان ناحار قعلعقالردذرمذسذلمانلعققا, قعلغان هالدا قعلعش
 تاظاالاللة  , غا شىآىر قعلعشع  تاظاالاللة  , تونذصنعث نئمعتع دةص    تاظاالايلعقعنع اللة    ب بايلعرعمعز

بـذ دذنيـادا هئحقـانداق نةرسـعنعث مةثضـى          , ظالعدعغـانلعقعنع بةرضةن نئمعتعدعن بعر آىنـع هئسـاب        
آةمبةغــةلنعث داظعــم نــامرات بولمايدعغــانلعقعنع ظئســعدعن  ,  بــايظةبــةدعيبــاينعث , ظةمةســلعكعنع

حاقعسـعنعث تذرمذشـعغا ظعسـراص      ـ   ظـإزعنعث بـاال   , عشـع تئصمئلعنع هااللدعن   ـ   صذل, ماسلعقعحعقار
, تذغقـان ـ   ظاشقعنعنع ظـذرذق  , بئخعللعق قعلماستعن نورمال هالةتتة سةرص قعلعشع     , نقعلماستع
 اللـة ”,  قعلعشـع  يـاردةم قوشنا ؤة باشقا ياردةمضة موهتـاج آعشعلةرضـة قولعدعـن آئلعشـعحة             ـ   قولذن
 ســةرص ظعشــالرغا يولعــدا ياخشــع تاظــاال اللــة ،دةص “مــةنمذ موهتاجالرغــا بئــرةي,  ماثــا بئرعصــتذالتاظــا

  .  قعلغانؤةدة بعرنع بةرضةنضة ظوننع بئرعمةن دةص تاظاالحىنكع اللة . قعلعشع الزعم
قولعدعـن آئلعشـعحة تعرعشــعص   ,  قعلعشــعسـةؤر بعحـارةلعرعمعزمذ  , ظــاجعز, نـامرات ـ  آةمبةغـةل 

قاناظــةتجان بولــذص ,  قعلعؤالماســلعقعظــادةتشــقعالرغا قــول ســذنذص ياشاشــنع ظإزعضــة  با, ظعشلعشــع
ــع  ــةدعنال تعلعشــ ــزقعنع اللــ ــعلةرنعث , رعــ ــعآعشــ ــةلمىرىص  قولعدعكــ ــة تــ ــززعتعنع نةرسعلةرضــ  ظعــ
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,  نئمعشقا يوقسذل بولعمـةن؟ دةص هةسـةتخورلذق       مةن, صاالنع نئمعشقا باي بولعدذ   , حىشىرمةسلعكع
 تاظـاال حع اللـة    ىآـإص بولسـذن رعـزعق بةرضـ       , ظـاز بولسـذن   , قعلماسلعقععق  حعدعماسل, آإرةلمةسلعك
  .  آئرةكظذنتعماسلعقعظعكةنلعكعنع 
 بايالرغـا زاآـات بئرعشـنع صـةرز       تاظـاال  اللـة  هايـاتتعكع بـاراؤةرلعكنع قوغـداش ظىحـىن          ظعجتماظعي

عكع بــايالر  جــايدهــةرنــاؤادا ”:  مذنــداق دةيــدذ عظةلــةيهظعمــام شــافعظعي رةهمــةتذلالهع   . قعلغــان
   “. جايدا آةمبةغةل قالمايدذظذ, ق بةرسةذزاآاتلعرعنع تول

قاناظــةت ظاتــا  ـ آةمبةغةللعرعمعزضــة ســةؤر, شةصــقةت ـ رةهعــم,  بايلعرعمعزغــا ظعنســاصتاظــاال اللــة
  !ظامعين .قعلسذن
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  هةدعس ـ 5
  سئتعق ظةخالقع توغرعسعدا ـ سودا

אאאW»א
،،K« ] رواه

   ]البخاري و مسلم
  : تةرجعمعسع

رةسـذلذلاله  جانـابع  , هذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع     ظعبنع هعزام رةزعيـةلال    هةآعمهةزرعتع  
 بعلةن ساتقذحع ظايرعلعص آةتمعضعحعلعك ظالغذحع«:  ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   ظةلةيهعسةللةلالهذ  
 سىصـةتلعرعنع بعرعضة راست ضـةص قعلسـا ؤة قولعدعكـع نةرسـعنعث  ـ ظةضةر ظذالر بعر , ضةع ظ ظعختعيارغا

,  مالنعث ظةيبعنع يوشذرساقوللعرعدعكعظةضةر ظذالر . رعكةتلعك بولعدذسودعسع بة, ظوحذق بايان قعلسا
بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة [ ».ســودعلعرعنعث بــةرعكئتع يوقعلعــص آئــتعدذ, ؤة يالغــان ظئيتســا

  ]3812:، مذسلعمدعكع نومذرع2086:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. مذسلعم رؤايةت قعلغان
  :ظعزاهات 

 ـ  سـودا ظعسـالم جـةمظعيعتعدة     . ظعضـعلةيدذ عدة ظورذنـنع    ظاالهتعجارةت   ـ   سودا  هاياتتا ظعجتعماظعي
بعرعضة دوستانة مذظامعلـة   ـ ساتقذحع بعرـ  ظالغذحع, تعجارةت قئرعنداشلعق ظىستعضة قذرذلغان بولذص 

  . الزعمبعرعنع ظالدعماسلعقع  ـ بعر, قعلعشع
عدة دعققـةت   ظـااله  تـة تعجارةت ـ   سـودا  زضـة بع تة سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعس     رةسذلذلاله

  : قعلعدذقعلعشقا تعضعشلعك ظعككع مةسعلعنع بايان 
بـذ  . هوقذقـع  سودعسـعنع بـذزذش      قعلعشـقان  يـةنع ظـالغذحع بعلـةن سـاتقذحعنعث          ،ظعختعيار ـ   1

  .  بعرعنعث هةققع بولعدذتةرةصتعنظعختعيار تإؤةندعكع ظةهؤالالردا ظعككع 
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ســاتقذحع , صىتىشــىص بولغــاندعن آئيعــن, ســئتعمدا سودعلعشــعصـ  ظــئلعم, ظعنســانحعلعق) 1
 ســالدعم دةص صذشــايمان قعلعشــع ظــئلعصيــاآع ظــالغذحع ظــةرزان ســئتعص ســالدعم يــاآع قعممــةت 

صذشـايمان قعلغـان تةرةصـنعث    ,  بولسـا آةتمعضـةن بذ ظةهؤالدا ظةضةر ظعككع تةرةص ظـايرعلعص    . مذمكعن
  . ظايرعلعص آئتعص بولغان بولسا بذ ظعختعيار يوقعلعدذ ظةضةر. سودعدعن يئنعش ظعختعيارع بولعدذ

 ظذنـع سـئتعص ظالغـاندا آإرمعضـةن         مذشـتةرع , ظةضةر سئتعلغان مال ظةيبلعق مال بولـذص      ) 2
ــا ــتةرعنعث , بولس ــن   مذش ــةندعن آئيع ــةيعبعنع آإرض ــالنعث ظ ــدذ  م ــع بولع ــذزذش هوقذق ــودعنع ب . س

, لغـــان نةرســـعدة ظـــةيعب حعقســـا   شـــذنعثدةك ســـاتقذحعمذ مئلعنعـــث بةدعلعضـــة مذشـــتةرعدعن ظا    
  . ظاتعلعدذ دةص “ ظعختعيارعظةيعب”بذ . دعنع بذزذش هةققع بولعدذو سساتقذحعنعثمذ

 صذشــايمان قعلســام ســودعنع بــذزذش  ظةضــةر”سودعالشــقاندا ظعككــع تةرةصــنعث قايســع بعــرع  ) 3
شـةرت  , بولسـا يةنة بعر تةرةص بـذ شـةرتنع قوبـذل قعلغـان            , بولذص شةرت قويغان    دةص “هةققعم بولعدذ 

ظـىح آىندعـن ظـإتىص آةتسـة ظذنعـث سـودعنع بـذزذش              .  سـودعنع بذزااليـدذ    آىنضـعحة قعلغان تةرةص ظىح    
  . دئيعلعدذ “ ظعختعيارعشةرت”بذ . آئتعدذهةققع حىشىص 
سئتعق ظعشلعرعدا ظـالدعنعص آئـتعش آـإص    ـ   سودا,  بذ ظعختعيارنع يولغا قويذشع    ظعسالمنعث

.  ســاقالص قــئلعش ظىحىنــدذرهـةققعنع لغذحع بعلــةن ســاتقذحعنعث ظـا , ظذحرايدعغـان ظعــش بولغاحقــا 
  . شذثا بذ هةق هةر ظعككع تةرةصكة بئرعلضةن

سـاتقعنع  , ظـالغعنع ظالغـان   , داالرظـةهؤال يذقعـرعقعدةك     بذ ظعختعيار هةققع بئرعلمعضـةندة     ظةضةر
ردا سـاتقذحع زعيانغـا      ظالغذحع ؤة بةزع ؤاقعـتال     ؤاقعتالرداشذنعث بعلةن آإص    . ساتقان بولذص يانالمايدذ  

ــةرةص . ظذحــرايدذ ــارازعلعق ؤة دىشــمةنلعك تذغذلعــدذ ظوتتذرعســعداظعككــع ت مذهةببــةت ؤة , دوســتلذق.  ن
,  مــال قايتذرذلمــايدذ ســئتعلغان”شــذنعث ظىحــىن بــةزع دوآــاندارالرنعث    . بولمــايدذقئرعنداشــلعق 
  . ظةمةس ظذيغذن  ظالدعنظاال شةرت قعلعؤعلعشع ظعسالم ظةخالقعغادةص “ظالماشتذرذلمايدذ
توغرا ,  راستحعل بولذش  ظعككعنحعسع بولذشقا تعضعشلعك صةزعلةتلعك ظةخالقنعث      لةردةسودعضةر

  . ضةص قعلعشتذر
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ــرا ؤة راســت ســإزلةيدذ  مذســذلمان ــإمعن , ضــةص قعلمــايدذ يالغــان.  هــةر داظعــم توغ ــرعنع م  بذرادع
ــإزعنعث مةنصــةظعتع ؤة باشــق  , ظالدعمــايدذ ــإزعنعث  باشــقعالرنعث مةنصــةظعتعنع ظ عالرنعث زعيعنعــنع ظ
, ظاقمايدعغــانراســت ضــةص , تــةتعجارةت ـ ســودالئكعــن هــازعرقع زامــاندا بولذصــمذ .  دةص بعلعــدذزعيعــنع

 ناحار ظةهؤال خـئلع ياخشـع   بذ. راستحعلنعث بازعرع آاسات بولذص قالدع, يالغانحعنعث بازعرع راؤان  
ضـإش آإرسـعتعص ظإصـكة سـاتعدعغان هالغـا        , يالغـان سـإزلةيدعغان   , آعشعلةرنعمذ سإزعدة تذرمايدعغـان   

ــدع  ــذلذلاله ســةللةلالهذ  . حىشــىرىص قوي ــةيهعشــذثا رةس ــذ هةدعســ ظةل  مذســذلمانالرنع تة ؤةســةللةم ب
  .  قومذرذص تاشالشقا حاقعرعدذيعلتعزعدعنمذشذنداق يامان ظعللةتلةرنع تىص 

ــر  سودعالشــقذحع ــةرةص ظةضــةر بع ــالنعث قولعدعكــع,  قعلســاضــةصبعرعضــة راســت  ـ   ظعككــع ت  م
ظالغـان مـال    .  بةرعكـةتلعك قعلعـدذ    سودعسـعنع  ظذالرنعـث    تاظـاال اللـة   , سىصعتعنع تولـذق بايـان قعلسـا      

بعــرعنعث  ـ ظإيعضــة قايتقــاندعن آئيعــن بعــر . ظةســقاتعدذظذنعــث صــذلع ســاتقذحعغا  , ســئتعؤالغذحعغا
ظعنـاقلعق  , قظعتتعصـاقلع , بعرعضة ظعشـةنج قعلعـش     ـ    بعر جةمظعيةتتة. ظارقعسعدعن رةهمةت ظوقذيدذ  

  . مذستةهكةملعشعدذ
قولعدعكع مالنعث  ,  يالغان ضةص قعلسا   بعرعضةـ   سئتعق قعلعشقاندا بعر  ـ    آعشعلةر سودا  ظةضةر

مـالنع  ,  مـال ظعضعسـعنع ظـالداص      سـئتعؤالغذحعمذ , جا نةرسعنع جعث دةص ساتسا    , ظةيبعنع يوشذرسا 
بذنـداق  . تعدذئسـعدعن بةرعكـةتنع آـإتعرعؤ      ظذالرنعـث سودع   تاظـاال اللـة   , ظإز باهاسعدعن ظةرزان ظئلعؤالسـا    

. بـايلعقع ظةسـقاتمايدذ   ,  هةر قانحة بـاي بولـذص آةتكـةن تـةقدعردعمذ          قعلعصظالدامحعلعق بعلةن سودا    
ظـــالدامحعالر بذنـــداق . بعرعضـــة ظعشـــةنمةيدذـ  بعـــر, بعـــرعنع ظارقعســـعدعن قارغـــايدذـ  آعشـــعلةر بعـــر

. ذنقــةرعز بولـذص جةمظعيــةت ظعسـمعمذ قالمــايدذ   قعلعـدذ؟ بــةلكع ظـذ م  تــةرةققعي قـانداق  عتعظعيمجـة 
 مـئلع ظةضةر بعر مالنع ظامئرعكعنعث ياآع ياؤرذصانعث       .  معسالع آإز ظالدعمعزدا تذرذصتذ    تعصعكبذنعث  

 سـاختا   حعقعشـتا بذنعث سةؤةبع ظذالرنعث مال ظعشلةص      . دئسة هةممة ظادةم قعزعقعص قعممةت ظالعدذ     
  ةنضةنلعكع ظةمةسمذ؟ قعلمايدعغانلعقعغا هةممة ظادةمنعث ظعش

 ظئحعنـارلعق ظـةهؤالغا حىشـىص      مذشـذنداق  بىضىن بعز مذسذلمانالرنعث جـةمظعيعتع       ظةصسذسكع
 تةؤسعيعسعضــة قــذالق ســئلعص ؤةســةللةمنعثظةضــةر رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع . قــئلعغلعق
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دةص باشـقعالرنعث   ظإز مةنصةظعتعمعزنع   ,  بولساق ظالدعمعغانبعرعمعزنع   ـ   بعر, ظةمةل قعلغان بولساق  
مذسـذلمان قئرعندعشـعمعزنع     ـ    مـإمعن  دةص “ بئقعش ؤاجعب  جان” ,بولساقرعزقعغا صالتذ حاصمعغان    

 دةص “زةهةرلــةيدذ معثعســعنع بــالعالرنعث”ظعلعــم ظىضــةتكةن ظــالعمالرنع ,  تعقمعغــان بولســاقظورعغــا
  . غان بوالتتذق قالمعحىشىصظةلؤةتتة بذنداق ناحار ظةهؤالغا , يوقعرعغا حاقمعغان بولساق

ظعبادةتلعرعمعزنعث هئحقـانداق    ـ   قعلغان ظةمةل ,  ظىحىن آةتكةنلعكع ناحارلعشعص   ظةخالقعمعز
آئحةآلعرعمعزضـة هـارام ظارعلعشـعص قالغـانلعقع         ـ   آعـيعم , ظعحمةك ـ   يئمةك. تةسعرع بولمايؤاتعدذ 

 ظــإزعمعزنع, ا آــئلعصبعــز ظةضــةر تعــز صذرســةتتة ظعنساصــق.  ظعجابــةت بولمــايؤاتعدذدذظــالعرعمعز, ظىحــىن
اللـة  .  خارابلعشـعدذ  تـئخعمذ هـالعمعز   .  ظىسـتعمعزدعكع صـاالآةتنع آإتىرمـةيدذ      تاظـاال اللـة   , تىزةتمعسةك

  :  مذنداق دةيدذتاظاال

 χ Î) ©! $# Ÿω ãÉi tó ãƒ $ tΒ BΘ öθ s)Î/ 4 ®L xm (#ρ ã Éitó ãƒ $ tΒ öΝÎκÅ¦ àΡr'Î/ 〈   

ظإزضةرتمةيدذظةهؤالعنعرنعث  قانداق قةؤم ظإزعنع تىزةتمعضعحة اللة ظذال هةر . ] ـ11رةظـد  سىرة  
  ] ظايةتنعث بعر قعسمع

 اليعـق مذسـذلمانالردعن     رةهمعتعضـة ظـإز   راستحعل ؤة    بعزلةرنع ظةخالقعمعزنع تىزعتعص     تاظاال اللة
  !ظامعين. قعلسذن
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  هةدعس ـ 6
 ظعسالم قئرعنداشلعقعنعث سىصعتع توغرعسعدا

אאWאאW»
K«] رواه البخاري ومسلم [  

  :تةرجعمعسع 
رةسـذلذلاله  جانـابع   , ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع         هةزرعتع  

سـعلةرنعث بعـرعثالر ظـإزع ظىحـىن ياخشـع آإرضـةن «: للةم مذنداق دئضـةن   سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسة  
بـذ هةدعسـنع   [ ».نةرسعنع دعنعـي قئرعندعشـع ظىحىنمـذ ياخشـع آإرمعضـعحعلعك مـإمعن بواللمـايدذ 

ــاظعت       ــا ظ ــةردعكع تئكعســت بذخارعغ ــذ ي ــان، ب ــةت قعلغ ــلعم رعؤاي ــارع ؤة مذس ــام بذخ ــنعث . ظعم هةدعس
  ]13: بذخارعدعكع نومذرع

  :ظعزاهات
نعث قــانداق عبــذ هــةدعس بعزضــة هــةقعقعي ظعمــاننعث معؤعســع بولغــان ظعســالم قئرعنداشــلعق   

بذ هةدعستة جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم            . بولعدعغانلعقعنع آإرسعتعص بئرعدذ  
بعز مذسـذلمانالرنع هـةقعقعي قئرعنداشـلعققا حـاقعرعص، ظةمـةلعي هـةرعكعتعمعزدة قـانداق بولذشـنع                 

   : قذرظان آةرعمدةتاظاالاللة . ضعتعدذظى

 $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) 〈   

هةقعقةتةن قئرعنداشالردذر مإمعنلةر] دئضةن] ظايةتنعث بعر قعسمع  ـ 10: سىرة هذجذرات .  
بذنــع , بعــرعنع دوســت تذتعدعغــان بولســا ـ بعــر, ظةضــةر مذســذلمانالر هــةقعقعي قئــرعنداش بولــذص

شذنعث ظىحىن  .  هةرعكعتع بعلةن ظعصادعلعشع آئرةك    يبةلكع ظةمةلع , دعال ظةمةس ظاغزعنعث ظذححع 
 :رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة قئرعنداشـلعقنع ظعمـان بعلـةن بعرلةشـتىرىص             

 »ظإزع ياخشع آإرضةن نةرسعنع دعنعي قئرعندعشـع ظىحىنمـذ ياخشـع آإرمعسـة مـإمعن بواللمـايدذ «
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شـذنداق   ةن ظإزىثضة قانداق نةرسعنع ياخشع آإرسةث دعنعي قئرعندعشـعث ظىحىنمـذ          يةنع س . دئضةن
ظــإزىث ظىحــىن قــانداق نةرســعنع يامــان آإرســةث دعنعــي       . نةرســعنع ياخشــع آإرىشــىث آئــرةك   

سـةن تـةن سـاالمةتلعكعثنعث ياخشـع       . قئرعندعشعثغعمذ شذنداق نةرسعنع يامان آإرىشـىث آئـرةك       
مـــإمعن . لذشـــنع، يوقـــذرع مـــةرتعؤعلعك بولذشـــنع ياقتذرعســـةن  بو ظعضـــةمالغـــاـ  بولذشـــعنع، صـــذل

ــةخت    ــاش بـ ــاثا ظوخشـ ــعنع، سـ ــعلعقالرغا ظئرعشعشـ ــاش ياخشـ ــاثا ظوخشـ ــلعرعثنعثمذ سـ ـ  قئرعنداشـ
سـةن  . دةتلعك بولذشعنع ياقتذرذشذث ؤة قولذثدعن آئلعشعحة شذنعثغا ياردةم قعلعشعث آئرةك      ظاسا
تعص قئلعشــعنع، زعيانغــا ظذحــراص آئتعشــعنع، هــةر ئــقعلعرعثغــا بعــر يامــانلعق ياحـ  ثضــة، بــاالةظإز

ــا دذح آـــئلعص قئلعشـــعنع ياقتذرمايســـةن، شـــذنعثغا ظوخشـــاش دعنعـــي    تىرلـــىك قعيعنحعلعقالرغـ
 ظذالرغــا ظةزعيــةت  ،قئرعنداشــلعرعثنعثمذ هــةر تىرلــىك صاالآةتلةرضــة ظذحرعشــعنع ياقتذرماســلعقعث     

زةخمةتلـةردعن مذداصـعظة    ـ   ذالرنـع زعيـان   بةرمةسلعكعث، زعيان ظذرماسـلعقعث، قولذثدعـن آئلعشـعحة ظ        
قعلعشــعث، قئرعنداشــلعرعثنعث ظعقتعســادعي، ظعلمعــي ؤة سعياســعي ؤةزعصعســعنعث ظىستىنلعكعضــة   

ــلعقعث،    ــاراص هةســةت قعلماس ــايدذ     ”ق ــة مــةندة نئمعشــقا بولم  دةص، ظــذالر بعلــةن  “ظــذالردا بــار نةرس
  .بةسلةشمةسلعكعث الزعم

شــذنعث ظىحـىن رةســذلذلاله ســةللةلالهذ  . ي قئرعنداشـلعق مانـا بــذ هـةقعقعي ظعمــان ؤة هــةقعقع  
هـارامالردعن سـاقالنغعن آعشـعلةرنعث ظعحعـدة ظـةث آـإص «ظةلةيهع ؤةسـةللةم باشـقا بعـر هةدعسـتة          

 ـ ث بـاي آعشـع بولعسـةن، خولـذم ةظعبادةت قعلغذحع بولعسةن، اللةنعث بةرضعنعضـة رازع بولغعـن ظـ 
 بولعســةن، ظإزةثضــة ياخشــع آإرضــةن نةرســعنع خوشــنعثغا ياخشــعلعق قعلغعــن هــةقعقعي مــإمعن 

ظعمــام ظةهمــةد رعؤايــةت  [. دةيــدذ»مذســذلمان بولعســةن) يهــةقعقع(باشــقعالرغعمذ ياخشــع آإرضــعن 
   ]قعلغان هةدعس

ظإزع ياخشع آإرضةن نةرسعنع باشقعالرغا ياخشـع آإرمعضـةن آعشـع هةسـةتخورلذققا ضعرعصـتار               
ظـإزع قعاللمعغـان    . ىن آإرعشعضـة حعـداص تذرالمـايدذ      ظذنـداق آعشـع باشـقعالرنعث ياخشـع آـ         . بولعدذ

ــايدذ   ــانلعق قعلعشــنع   . ياخشــع ظعشــالرنع باشــقعالرنعث قعلعشــعنع ياقتذرم ــذ آعشــع يام ــةلكع ظ ب
  . ظويلعمايدذ ؤة ياخشع ظعشالرغعمذ قارشع ظةمةس، لئكعن ياخشع ظعشالرنع مةنالم قعلسام دةيدذ
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ظعحعدعـن   ـ ـ ظعـح . ص جعم بولـذص قـالعدذ  تععباشقعالردا بعر ياخشعلعقنع آإرسة بئشعنع لعثش    
تعت بولذص، صاالنع مذؤةصصةقعيةتكة ظئرعشةلمعضةن بولسعحذ، صوآذنع صايدا ظااللمعغان بولسعحذ،           ـ   تعت

ظةضةر ظذمذمغـا صـايدعلعق بعـر ظعشـقا هةسسـة           . دةص يىرعكع سعقعلعص شذنداق بعظارام بولذص آئتعدذ      
 باشـقعالرنعث   ظةضـةر . ر تىرلـىك سـةؤةبلةرنع آإرسـعتعدذ      بـئخعللعق قعلعـص هـة      قوشذشقا حاقعرعلسـا،  

 آاتتا ظإينع ياآع ظالعي مارآعلعق ماشعنعنع آإرسة، ظإزعنعث ظذنعثدعـن ياخشـعراق بولـذص               قولعدا
هةي دذنيـا، نـةدعكع ظـاددعي ظادةملـةرنع         ”. تذرذغلذق آإثلع بعظارام بولذص يىرعكع سعقعلعص آئتعدذ      

 دةص، اللـةنعث بةرضعنعضـة زادع رازع        “ظادةملـةرنع تإؤةنلعتعسـةن   ظئسـعل   مـةندةك   يوقذرع آإتعرعسةن،   
   : قذرظاندا مذنداق دئضةنتاظاالاللة . بولمايدذ

 óΟ èδ r& tβθ ßϑ Å¡ø) tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ 4 ßøt wΥ $ sΨ ôϑ |¡ s% Νæη uΖ ÷ t/ öΝåκ yJ t±ŠÏè ¨Β ’Îû Ïο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 $ uΖ÷è sù u‘ uρ 

öΝåκ |Õ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ x‹ Ï‚ −G u‹Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ $ wƒ Í÷‚ ß™ 3 àM uΗ ÷qu‘ uρ y7 În/u‘ Ö ö yz $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãè yϑ øgs† 

∩⊂⊄∪ 〈   

 دذنيـادعكع عيصةرؤةردعضارعثنعث رةهمعتعنع ظذالر تةقسعم قعلعص بئرةمدذ؟ بعز ظذالرنعـث هايـات 
ظعشقا سالسذن ) ةق بئرعصه (نعبةزعسعرعزقعنع ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلدذق، ظذالرنعث بةزعسع 

صةرؤةردعضــارعثنعث رةهمعــتع ، ظذالرنعــث بةزعســعنعث دةرعجعســعنع بةزعســعدعن ظىســتىن قعلــدذق  دةص،
   ]ظايةت ـ 32: سىرة زذخرذف [.ياخشعدذر دعن) ماللعرع ـ صذليةنع ( ن نةرسعلعرعتوصلعغا ظذالرنعث
ظـإزعدعن  .  حىشـكعلع ظذنعمـايدذ    تخور ظادةم بعر مةنسةصكة حعقعؤالسا ظإلضعحعلعك ظذنعثدعن      ةهةس

بولـــذص دا يذقعـــرعكع آـــإزع داظعـــم ل ظورنعـــنع بةرمـــةيدذ، بـــةلةرضـــةبعلعملعـــك، تـــةجرعبعلعك آعشع
شـذنعث  . ظادةم ماثا بويسذنسا دةيدذ ظةت قعلمايدذ، هةممة نةرسة مئنعث بولسا، هةممة اقولعدعكعضة قان 

قعالرنع قـانداق حىشـىرعدعغانلعقعنع،   ي باشـ اآىنـدىز ظذخلعمـ   ـ  ذر ظـادةم آئحـة    ختةهةسبذنداق  ن  ىظىح
ــانداق قارعت  ــالص عظإزعضــة ق ــانلعقعنع ظوي ــة آعشــعنعث ظةقلعضــة آةلمعضــةن ه ،دعغ ـــ  عل رنع ةمعكعرل

قعش، ئقعرعغــا حــذ يثظذنعــث ظعشــع آعشــعلةرنع. ع دوســتع بولمــايدذظظذنعــث قــةت. عص حعقعــدذئصــت
آعشــعلةر ظــالدعدا بعــرعنعث يــىز   هــئح بولمعغــاندا ،صاســات صــةيدا قعلعــشـ  ةجاماظــةت ظارعســعدا صــعتن



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         39 

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

تالعسـا ظذنعـث ظىحـىن بـايرام     عظةضةر بعرةر آعشعنع زعيانغا ظذحعر. شنع ظوياليدذؤئلعظابرويعنع حىشىرى 
 كةدقـاتتعق ظةلـةم تـارتعص سـاراث آـالع          ة ظاشـماي قالسـا،    لضـ ثلعرع ظةمة نـةيرة ـ   ةظةضةر هعلـ  . بولعدذ
عن عدرنعث هةسـعد وتخة قذرظـاندا هةسـ  تاظـاال ىن اللة شذنعث ظىح . قويعدعغان يةر تاصالماي قالعدذ    ظإزعنع
  :شعضة بذيرذص مذنداق دةيدذةصاناه تعل

 ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> uÎ/ È,n= xø9$# ∩⊇∪ ÏΒ ÎhŸ° $ tΒ t, n= yz ∩⊄∪ ÏΒ uρ Îh Ÿ° @,Å™% yñ #sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪  ÏΒ uρ Íh x© 

ÏM≈ sV≈ ¤¨Ζ9$# ’Îû Ï‰ s)ãè ø9$# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Íh x© >‰Å™% tn #sŒÎ) y‰ |¡xm ∩∈∪ 〈   

 مةخلذقاتتعنث شةررعدعن، قاراثغذلذقع بعلةن آعرضةن آئحعنعث شـةررعدعن، تىضىنلةرضـة دةم
عنعث بهعن سىعددعكع شةررغاحت قعلغان ةتخورنعث هةسةهةسسالغذحع سئهعرضةرلةرنعث شةررعدعن، 

  ] سىرة فةلةق[ نعضئ د،غعنعص صاناه تعلةيمةنئرع اللةغا ساصةرؤةردعض
ــذغ صةرؤةردع ــزنع  ظذل ــارعمعز بع ــزدعن آئلعشــعحة ياخشــعلعق    ض ــنع قعرعنداشــلعرعمعزغا قولعمع دع

 هةر تىرلـىك  . قعلعدعغان، باشقعالرنعث مةنصةظئتعضة زعيان ظذرمايدعغان آامعل مإمعنلةردعن قعلسذن       
تخورالرنعث شـةررعدعن صـاناه     ةشذنعثدةك هةس . يامان ظعللةتكة ضعرعصتار بولذص قئلعشتعن ساقلعسذن     

   !ني ظامع.بةرسذن
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  هةدعس ـ 7
  معننعث ظىح خعسلعتع توغرعسعداأم

אאWאאW»
א،אאא،

אא «]لمس البخاري ومرواه[   
  : تةرجعمعسع 

جانـابع رةسـذلذلاله    دعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع،      رةزعيةلالهذ ظـةنهذ  ظةنةس ظعبنع مالعك    هةزرعتع  
  بـار، ظـذ خعسـلةتلةر آعمـدة بولسـا ظـذ تظـىح خعسـلة «:  مذنداق دئضةن  سةللةمسةللةلالهذ ظةلةيهع ؤة  

 رةكآبـة  بـارلعق آعشـعلةردعن اللةنعث صةيغةمبعرعنع نع ؤة اللة: آعشع ظعماننعث تةمعنع تئتعيدذ 
تذتـذش، آذصـذرلذققا قايتعشـنع دوزاخقـا  دوسـت ال ظىحىنـ دوست تذتقان آعشـعنع صـةقةت اللـة ، سإيىش

بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت              [».رضـةندةك يامـان آـإرىش تاشلعنعشنع يامـان آإ 
  ] 16: هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. قعلغان، بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت

  :ظعزاهات 
ؤاسـع قعلغـان هـةر قـانداق        ةدلعك  معنإ مـ  رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم   بذ هةدعستة   
ــان  ــعدة، ظعم ــن حنعث عآعش ــانبولع ــةيدعغان نةرســ   ـ غ ــانلعقعنع ظإلح ــىح  عنعثبولمعغ ــإؤةندعكع ظ  ت

  : آإرسعتعدذظعكةنلعكعنعخعسلةتتعن ظعبارةت 
دعن عرعلعرعدعن ؤة بـارلعق آعشـعل     دظانعسـعدعن، ظـةؤال   ـ   تـا االهنع ظ لسذلذةنع ؤة ر  اللة ـ ـ    بعرعنحع

  .آراق سإيىشبة
اللـة  ، بـارلعق ظعشـلعرعدا    آـةلتىرىش  بةجا ظذنعث ظةمرعنع جان دعلع بعلةن        سإيىش نعتاظاالاللة  

نع تاظـاال  اللـة . عي يئـنعش بعلـةن بولعـدذ   ظعن قةتالرد توسقان ظعش تاظاالاللة   ظعتاظةت قعلعش،    غاتاظاال
ــذ . رغــاندةك ظعــش قعلعــدذ ذهــةقعقعي سإيضــةن آعشــع هــةر داظعــم ظذنــع آــإرىص ت    مــةن ”حىنكــع ظ
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غعنعدذ، ظذنعـث   ئنعث صـاناهعغا سـ    دةص اللة  “آإرةلمعضعنعم بعلةن اللة مئنع داؤاملعق آإرىص تذرعدذ      
  .نعث ظازابعدعن قورقعدذاللة ،عدعن ظةمةسغةزعؤآعشعلةرنعث  ظذ. هةيبعتعدعن ظةيمعنعدذ

تاشقع ظذنعث   ظعحع باشقا، آعشعلةر     ،مىص آةتكةن، آإرىنعشع باشقا   إسعيةتكة ح ةمـ   ضذناه  
 ـ لعق قعلعدعغـان، صـةرز  يغا ظاسـع اللةدا رعشتة دةص قالعدعغان، ظإزع يالغذز قالغان صةآإرىنعشعضة قاراص   

عمغــا ي مئنعــث خذدا،اللــةنع ســويعمةن”دعغــان آعشــعلةرنعث شــتعن قورقمايالرنع تــةرك ظئتعبؤاجعــ
 بذيرعغـان  تاظـاال اللـة   ظعدع،  نع سإيضةن بولسا    اللةحىنكع ظذ   .  دئضعنع يالغان  “كىببعتعم آىحل ةمذه

  :بعر شاظعر مذنداق دةيدذ. اتتعبعضة ظذحراشتعن قورقعزغةظعشالرنع قعالتتع، ظذنعث 
 

א 
دع، ظةلبةتتة ظذنعثغـا ظعتاظـةت قعلغـان        عغا بولغان مذهةببعتعث راست بولسا ظ     اللةظةضةر  : يةنع
  . لعدذ بوحانتةببةت باغلعغذحع سإيضةن آعشعضة ظعتاظةحىنكع مذه. بوالتتعث

ــذنعثدةك  ــةللةمنع  شـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــنعث  رةسـ ــةنع سإيىشـ ــمذ اللـ  سإيىشـ
. نع سإيعمةن دئضـعنع توغـرا ظةمـةس       اللةالهنع سإيمعضةن آعشعنعث    لسذلذةيةنع ر . جىملعسعدعندذر

 نع آعشعلةرضـة توغـرا يولـ      عـز، عرعمب ظـةث بىيـىك رةه     ،بولسارةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم     
 رةسـذلذلاله   تاظـاال اللة   .دذر ظازغذنلذقنعث صاتقعقعدعن قذتقازغذحع نذر    ،لةتنعثالزا ـ   ذر آإص ،آإرسةتكىحع

.  ظذنـع هإرمةتلةشـنع مذسـذلمانالرغا ؤاجعـب قعلغـان           ؤة نع سإيىشـنع  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم  
   :مذنداق دةيدذ تاظاالاللة 

 (#θ ãΖÏΒ ÷σçG Ïj9 «!$$ Î/  Ï&Ï!θ ß™ u‘ uρ çνρ â‘ Íh“ yè è?uρ çνρ ã Ïj% uθ è?uρ çνθ ßs Îm7|¡ è@ uρ Zο u ò6ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∪ 〈  
 ــعلةرنعث ــةسـ ــةيغةمبةرنع اللـ ــىن، صـ ــىثالر ظىحـ ــان آةلتىرىشـ ــة ظعمـ غا ؤة ظذنعـــث صةيغةمبعرعضـ

 تةسـبعه ظئيتعشـعثالر ظىحـىن بعـز امدا ؤة ظاخشـ ةندةظىحىن، ظةتعض  ظذلذغلعشعثالر ؤة هإرمةتلعشعثالر 
  ]ظايةت ـ 9رة فةته سى[  .صةيغةمبةر ظةؤةتتذق
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ظـةت قعلعـش ؤة قوبـذل       ا هإآمعضـة ظعت   رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث     تاظاالاللة  
   :قعلعشقا بذيرذص مذنداق دةيدذ

 !$ tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 〈   

 توسقان نةرسعدعن يئنعثالر صةيغةمبةر سعلةرضة بةرضةن نةرسعنع ظئلعثالر ،. ]   ظايـةتنعث   ـ   7سىرة هةشر
  ]بعر قعسمع

دوســت تذتقــاننعث دةلعلــع ظذنعثغــا ظةضعشــعش، رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنع 
 مذنــداق تاظــاالاللــة  .ظذنعــث آإرســةتكةن يولعدعــن مئــثعش ؤة ظذنعــث ســىننعتعنع ظعجــرا قعلعشــتذر

  :دةيدذ

 ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ™7 Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨? $$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª! $# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3 t/θ çΡèŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ 

∩⊂⊇∪ 〈  
ــ ــةدعظـ ــنكع، ! مذهةممـ ــا ظئيتقعـ ــعلةر « ظذالرغـ ــةر سـ ــةظةضـ ــا اللـ ــاثالر، ماثـ ــت تذتسـ نع دوسـ

 اللــة. علعــدذظإتكــةن ضــذناهلعرعثالرنع مةغصــعرةت ق .  اللــة ســعلةرنع دوســت تذتعــدذ ،ظةضعشــعثالرآع
   ]ظايةت ـ 31 ظال ظعمرانسىرة [ .»تع مئهرعباندذرعناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهاي

ــة  ــاالالل ــلعق قعلعشــتعن     تاظ ــة خعالص ــةللةمنعث ظةمرعض ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س  رةس
  :ظاضاهالندذرذص مذنداق دةيدذ

 Í‘ x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ô tã ÿ Ïν Íö∆ r& β r& öΝåκ z:ŠÅÁ è? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ 〈   

 صــةيغةمبةرنعث ظةمرعضــة خعالصــلعق قعلغذحعــالر دذنيــادا حــوث بعــر صعتنعضــة يولذقذشــتعن، يــا
   ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 63: سىرة نذر[ .ظاخعرةتتة قاتتعق ظازابقا دذحار بولذشتعن قورقسذن

معن إهةقعقعي سادعق م  . حىن دوست تذتذش، اللة ظىحىن دىشمةن بولذش      اللة ظى ـ ـ    ظعككعنحع
نع ؤة خـــةلقع ظىحـــىن خعزمـــةت عـــ دعـــنع، ؤةت،قعلعدعغـــان غا ظعتاظـــةتاللـــةلعك، حنة ظعشـــ،دعـــندار

مذناصعقلعقنع، خعيانـةتنع، ضـذناه       صاسعقلعقنع، ،مةسعيةتتعن ظذزاق ـ   قعلعدعغان، شئرعكتعن ضذناه  
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 دةص ياخشــع “اللـةنعث دوسـتع  ”دعغـان آعشـعنع   ع آإريامــان نعلعشـ  اللـةنع نـارازع قع  ،ظعشلةشـنع 
ظايةتلعرعضــة ظعنكــار قعلعدعغــان، حــوث ضــذناهالرنع ؤة صاهعشــة نعث تاظــاال اللــة. ىص دوســت تذتعــدذآــإر

ع ؤمـئلع يـاآع مةنسـع     ـ   حئكعنمـةيدعغان آعشـعلةرنع ظعـززةت ظـابرويع، صـذل         قعلعشـتعن   ظعشالرنع  
ــةقةتال ظذنــع هــةق يولغــا باشــالش، اللــة ؤة ر  . ظىحــىن دوســت تذتــذش جــاظعز ظةمــةس   الهنع لســذلذةص

لئكعــن ظذنــع حعــن . ســإيدىرىش، ضــذناه ظعشــالردعن قــايتذرذش ظىحــىن ظذنعثغــا يئقعنالشســا بولعــدذ
نعث مونــذ سإزعضــة خعــالص تاظــاالقــةلبعدعن دوســت تذتــذش، ظذنعــث قعلمعشــلعرعغا رازع بولــذش، اللــة 

   :آئلعدذ

 ω ß‰Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Í½z Fψ $# šχρ –Š!# uθãƒ ôtΒ ¨Š!$ xm ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ 

(#ûθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u !$ t/# u ÷ρ r& öΝ èδu !$ sΨ ö/r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ üθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκ sE uÏ±tã 〈  
منعث، اللة بعلةن ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلةن ؤغا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشعنعدعغان بعر قةاللة

قـانلعرع غتذـ  ظانعلعرع، ظوغذللعرع، يـا قئرعنداشـلعرع، يـا ظـذرذق  ـ ظذالرنعث ظاتا ـ ـ  قارشعالشقانالرنع
ــةقدعردعمذ  ــانلعقعنع آإرمةيســةن ـ ـ  بولغــان ت ــع دوســت تذتذشــع مذمكعــن  (دوســت تذتق ــةنع ظذالرن ي

  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 22: سىرة مذجادةلة[ )ظةمةس
 ـ  هع ؤةسةللةمنعث ساهابعلعرعضة قارايدعغان بولساق، ظذالرنعـث بعـر        رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةي  

مــةدعنعلعك ســاهابة آعــرامالر مــةآكعدعن آةلضــةن  . بعــرعنع قــانداق دوســت تذتقــانلعقعنع آــإرعمعز 
حـاقعلعرعنع ؤة    ـ   مذهاجعر قئرعنداشلعرعنع قانداق قارشع ظالدع؟ مذهاجعرالر ظإيلعرعنع، خوتذن باال        

مـةدعنعكع ظةنسـارالر ظـذالر    . ع تاشالص، جئنعنع ظاران قذتقذزذص آةلضـةن ظعـدع      مىلكعن ـ   بارلعق مال 
بعلةن ظوتـتذرعدا هئحقـانداق تذغقـانحعلعق بولمعغانلعقعغـا قارعمـاي، مذهاجعرالرغـا ظـإيلعرعنع، مـال                 

بعرعضـة قعلمايدعغـان     ـ   ظـانعدعن بولغـان قئرعنداشـالر بعـر        ـ   ظذالرغا بعر ظاتا  . مىلكلعرعنع بإلىص بةردع  
ظةنسارالردعن سةظد ظعبنع رةبعظ رةزعيةلالهذ ظـةنهذ مذهـاجعرالردعن ظابدذرراهمـان           . عزمةتلةرنع قعلدع خ

ظعبــنع ظــةؤف رةزعيــةلالهذ ظــةنهذنع ظإيعضــة ظــئلعص بئــرعص، ظعككعــنحع قــةؤةتنع ظذنعثغــا بــةردع،    
ككــع مئلعمنعــث يئــرعمعنع ســاثا بئرعمــةن، مــاؤذ ظع”: ظذنعثغــا. بعــرعنحع قةؤةتتــة ظــإزع ظولــتذردع
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 “خوتذنذمنعث بعرعنع تاللعغعن، قايسعسعنع خالعساث، شذنع تاالق قعلعـص سـاثا نعكـاهالص بئـرةي     
  . دئضةن ظعدع

بعرعضة بذ دةرعجعـدة     ـ   ظانعسع بعر بولغان قئرعنداشالر بعر     ـ   مذشذ ضةصنع قانداق ظادةم دةيدذ؟ ظاتا     
شـقا بعـر مـةخلذقالرمذ؟ سـاهابة        ياخشعلعق قعالمدذ؟ ياآع ساهابة آعرامالر بعزضة ظوخشـعمايدعغان با        

ــذالر . ظــذالر بعزضــة ظوخشــاش ظعنســانالر . آعــرامالر ظاســماندعن حىشــكةن صةرعشــتة ظةمــةس   لئكعــن ظ
قةلبعضــة يةرلةشــكةن ظعمــان شــذنحعلعك آىحلــىك بولغــان ؤة ظعمــاننعث تــةمعنع تئتعغــان حعــن   

لبعلـــةرنع قولعغـــا شـــذثا ظـــذالر ظعنســـانلعق تـــارعخعدا آإرىلمعضـــةن ظذتـــذق ؤة غة. مإمعنلـــةر ظعـــدع
   : ظذالرنع مةدهعيعلةص مذنداق دةيدذتاظاالاللة . آةلتىرضةن ظعدع

 š Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u (#ρ ã y_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# t É‹©9 $#uρ (#ρ uρ#u (#ÿρ ã |Ç tΡ¨ρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# $ y)xm 4 Ν çλ°; ×ο u Ïøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ×Λq Í x. ∩∠⊆∪ 〈   

 ،يذرتعـدا (هعجرةت قعلغـانالر، اللـةنعث يولعـدا جعهـاد قعلغـانالر، ) مةدعنعضة(ظعمان ظئيتقانالر
ــا ــاردةم آإرســةتكةنلةر ) مذهاجعرالرغ ــةنع ظةنســارالر (جــاي بةرضــةنلةر ؤة ي ــة شــذالر هــةقعقعي  ـ ـ )ي ظةن
: سـىرة ظـةنفال    [.عضـة بولعـدذ ظذالر مةغصعرةت قعلعنعدذ، ظذالر جةننةتتة ظئسعل رعزعققا ظ . مإمعنلةردذر

  ] ظايةت ـ 74
   : يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 Ï !#u s)àù= Ï9 t ÍÅf≈ yγ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# (#θ ã_ Í÷z é& ÏΒ öΝÏδ Í≈ tƒÏŠ óΟÎγ Ï9 üθ øΒ r& uρ tβθ äó tG ö6 tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «! $# 

$ ZΡ üθ ôÊ Í‘ uρ tβρ ã ÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∇∪ t Ï% ©!$#uρ ρ â§θ t7 s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M} $#uρ 

ÏΒ ÷ΛÏιÏ= ö6 s% tβθ ™7Ït ä† ô tΒ u y_$ yδ öΝÎκö s9 Î) Ÿω uρ tβρß‰ Ågs† ’ Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã 

öΝÎκÅ¦ àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝ ÎκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© Ïµ Å¡ø tΡ y7 Í×¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ šχθ ßs Ï= øßϑ ø9$# ∩∪ 〈  
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) مىلكعدعـن ظايرعلغـان  ـ دعيـارعدعن هـةيدةص حعقعرعلغـان، مـال ) ظذ غةنعمةتنعث بعـر قعسـمع
اللـــةغا ؤة ظذنعـــث . ظـــذالر اللـــةنعث صـــةزلعنع ؤة رازعلعقعـــنع تعلـــةيدذ. صـــئقعر مذهاجعرالرغـــا خاســـتذر
ن، ظعمانع ظذالردعن مةدعنعدة يةرلعك بولغا. ظةنة شذالر سادعق مإمعنلةردذر. صةيغةمبعرعضة ياردةم بئرعدذ

دوسـت ) مذهـاجعرالرنع (يئنعغـا هعجـرةت قعلعـص آةلضـةنلةرنع ) يةنع ظةنسـارالر (آىحلىك بولغانالر 
ظــذالر موهتــاج تذرذغلــذق . ظذالرغــا بئرعلضــةن نةرســعلةر ظىحــىن ظعحــع تــارلعق قعلمــايدذ . تذتعــدذ 

ــ. دعـــن ظـــةال بعلعـــدذ )مةنصـــةظعتع(ظـــإزلعرعنعث ) مذهـــاجعرالرنعث مةنصـــةظعتعنع( عنعث ظـــإز نةصسـ
   ]ظايةتلةر ـ 9 ـ 8: سىرة هةشر [.بئخعللعقعدعن ساقالنغانالر مةقسةتكة ظئرعشكىحعدذر

  . اللة ظىحىن دوست تذتذش، اللة ظىحىن دىشمةن بولذش مانا مذشذنداق بولعدذ هةقعقعي ظعمان، 
قةلبعضة ظعمان حوثقـذر    .ظعماندعن يئنعشنع ظوتقا تاشلعنعشتعنمذ يامان آإرىش      ـ ـ    ظىحعنحع

ظإلتىرىلىشـكة رازع   ؤة   هـةر تىرلـىك ظـازاب ظذقذبةتكـة          ،ةرلةشكةن ؤة قئنعغا سعثعص آةتكةن آعشـع      ي
 ظعمـانع   ،مذسـتةهكةم بولمعغـان   ظعرادعسع  لئكعن بةزع   . بولعدذآع، ظعماندعن يئنعشقا رازع بولمايدذ    

ــذس ــالعق سـ ــعلةر دذنيـ ــىن دعينعع آعشـ ــئحعدذ  ظىحـ ــن ؤاز آـ ــن . دعـ ــدادعـ ــان يولعـ ــا آئلعدعغـ  ـ جاصـ
 دةص ظعمانعغـا زعـت     مدعكعنماثـا بعـر خاصـعلعق يئـتعص قـاال         . بئرةلمـةيدذ  ققةتلةرضة بةرداشلعق ةشذم

ــإز ــانلعقنع ياخشـــع آإرمةيمـــةن،  ”بـــةلكع ظـــذ . كةتلـــةرنع قعلعـــدذعهةرـ  آئلعدعغـــان سـ مـــةن يامـ
م يالغذز يامـانلعقنع يوقعتالمايمـةن،     ةشعغا رازع بولمايمةن، لئكعن مةن ظإز     ذهئحكعمنعث آاصعر بول  

ك ىر هةقعقةتنع سإزلعسةم دىشمةنلعك بولذص قالعمةن، هـةر تىرلـ         ضة ظة ،قةتنع سإزلعيةلمةيمةن هةقع
دئضـةن  عبـذ نئم  .  دئيعشـع مىمكعـن    “سة هة دةص قويعمـةن    ئ شذثا خةلق نئمة د    ،زعيةتكة ظذحرايمةن ةظ

مئنعــث دعنعمــنع قــانداق مذداصــعظة  ” قعيامــةت آىنــع اللــةنعث ظالدعغــا بارغــاندا،  !رىزإحعــرايلعق ظــ
؟ اللـةنعث   رغا قانداق جاؤاب بئـرة    اللة ، دةص سورعسا  “ قانداق جعهاد قعلدعث؟   يولعدالدعث؟ دعنعث   قع

  مذ؟ رزىرلعرع ظعشقا ياراإرذق ظذقعدةك قعرعظالدعدا يوق
 قعلغـان   ئتعقـاد كـةنمعز، ظ  دعلعو هـةقعقعي مذسـذلمان ب     !ن هإرمـةتلعك مذسـذلمانالر    ىحىشذنعث ظ 

ــعمعز  ــزنع قوغدعشـ ــا ظ،دعنعمعـ ــة ع ظذنعثغـ ــرةك حعقعضـ ــعمعز آئـ ــازراق   . شـ ــتلعق ظـ ــانعث ؤاقعـ دذنيـ
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ــةك،     ــةرك ظةتس ــزنع ت ــذص دعنعمع ــن قورق ــإ قئيعنحعلعقعدع ــع ظ ــاق،  ي الزظذن ــدا قوغدعمعس ــةن «عقع م
  . ؤا قعلعش آارغا آةلمةيدذة دةص قذرذق د»مذسذلمان
ــة  ــاالالل ــة، تاظ ــبعزض ــالع ى آىحل ــان ؤة ظ ــرعص يك ظعم ــةت بئ ــا   ، هعمم ــنعث روهعغ ــذ هةدعس  موش
   !ني ظامع.سعص قعلسذنئ ن ظارقعلعق هةقعقعي مإمعن بولذشنع ظةمةل قعلعشظةستايعدعل

  
  هةدعس ـ 8

 ظاداؤةت تىتماسلعق توغرعسعدا
אאWאאW»
אא،אK« ]هروا 
   ] ومسلميالبخار

  :تةرجعمعسع
رةسـذلذلاله  جانـابع   , قعلعـنعدوآع  ظةييذب ظةنسـارع رةزعيـةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت           ظةبذهةزرعتع  

 آعشــعنعث دعــنع قئرعندعشــعغا ظــىح مانمذســذل«:  دئضــةنمذنــداقســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم 
ظذالرنعـث . بولمـايدذ بعرعدعن يىز ظإرىص يىرىشع هـاالل  ـ ظذحراشقاندا بعر,  ظارتذق ظاداؤةت تذتذص آىندعن

بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت          [».ظةث ياخشعسع ظةث بذرذن ساالم بةرضةن آعشعدذر 
  ]6484:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. عتقعلغان، بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظ

  : ظعزاهات 
ــاخعر تةشــؤعق قعلعدعغــان ؤة بذيرذيدعغــان   ظعســالم مذســذلمانالر ظارعســعدعكع , نةرســة باشــتعن ظ

نعث دعـنع بولغـان     تاظـاال حىنكـع اللـة     . ظعناقلعقتذر ـ   قئرعنداشلعقنع مذستةهكةملةش ؤة ظعتتعصاق   
ــةرمذقــةددةس ظعســالم دعنعنعــث   ــدة هــاآع ي ــةرةققع  , م بولذشــع يىزع مذســذلمانالر جــةمظعيعتعنعث ت

ــان   ــةرعمعنعثقعلعشــع ؤة قذرظ ــعدعكع     آ ــذلمانالر ظارعس ــةتبعق قعلعنعشــع مذس ــا ت ــةلعي هاياتق  ظةم
ع بعلـةن   لعقظـةزالعرعنعث ظعتتعصـاق   , بةلكع دذنيادا هةر قانداق جةمظعيةت    . باغلعقتذرقئرعنداشلعققا  
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 تـةجرعبعدعن  تـارعخعدا بذ ظعنسـانلعق  . علةن مذنقةرعز بولعدذ قعلعدذ ؤة ظةزالعرعنعث بإلىنىشع ب تةرةققع
 بولذشــع ؤة ظعتتعصــاقلعقنع ظعتتعصــاقشــذنعث ظىحــىن مذســذلمانالر ظإزظــارا . ظإتكــةن بعــر هةقعقــةت

  .  ناهايعتع مذهعمدذرتذرذشعهةرعكةتتعن ظذزاق  ـ بذزعدعغان هةر قانداق ظعش
هـةر داظعـم بعـر    , ظىحـىن بولغـانلعقع  ذق مـةخل  دئضـةن ظإزضعرعشـحان خاراآتعرضـة ظعضـة       ظعنسان
ــةزعدة معجــةزع حــاس . خعــل تذرمــايدذ ــةزع ؤاقعــتالردا .  قــالعدذبولــذصتعــز ظــاححعغع آئلعدعغــان  , ب ب

ــر  ــتعن بع ــاغرعتعص    ـ ظويلعماس ــإثلعنع ظ ــرعنعث آ ــالعدذبع ــر. س ــإز   ـ بع ــان س ــرعنع رةنجعتعدعغ ـ  بع
, بعر تةرةص ظإزعنع بئسعؤالسـا , ر يىز بةرضةندة ظةهؤالالآإثىلسعزبذنداق .  قعلعص تاشاليدذ لةرنعهةرعكةت

آــةمحعلعكعنع , مــةن خاتــا ظعــش قعلعــص ساصــتعمةن دةص ,  توخــتذتذصظــإزعنعظعككعــنحع تةرةصــمذ 
 ةتسـ ةرةنجعضةن آعشع ظذنعث ظإزرعسعنع قوبذل قعلعـص آـةحىرىم قعلعؤ         . ظئيتعدذخالعق  عظإزر, تونذص
, قايتذرسـا  ظعككعـنع    ،دعن قـاالمتعم دةص بعرضـة     مما مـةن سـةن    ةظ.  دوستلذق بذزذلمايدذ  ،تىضةيدذظعش  

  . جعدةل حوثذص دىشمةنلعك صةيدا بولعدذ
ظـىح آـىن    ,  آإثىلسـعزلعك يـىز بةرسـة      بعلـةن  مذسذلمان ظارعسعدا هةر قانداق بعر سةؤةب        ظعككع

ظـىح  . ىلسعزلعكنع تىضعتعشـع آئـرةك  ثبذ آإ, تونذصظعحعدة هةر ظعككع تةرةص ظإزعنعث خاتالعقعنع  
 شةرعظةتتة دذرذسـت    ،ظذحراشقاندا ساالمالشماسلعق , آإرىشمةسلعكبعرع بعلةن   ـ   رتذق بعر آىندعن ظا 
شـذثا رةسـذلذلاله    .  داؤام قعلسـا هـةر ظعككـع تـةرةص ضـذناهكار بولعـدذ             ظاداؤةتلعشعشـكة ظةضـةر   . ظةمةس

 » ظةمـةس هـاالل  آىندعـن ظـارتذق ظـادةؤاةت تذتـذش ظـىح « تة ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعسـ     سةللةلالهذ
 . يةنع هارام دئضةن سإز . ئضةند

 دعـن مـإمعننعث «:  مذنـداق دةيـدذ    تة هةدعسـ  بعـر  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة      رةسذلذلاله
ظــىح آــىن ظإتكــةندعن آئيعــن ,  تذتذشــع هــاالل ظةمــةسظــاداؤةتقئرعندعشــعغا ظــىح آىندعــن ظــارتذق 

ك ظـئلعص جـاؤاب ةيلـ ةنـع ظ ظعككعنحعسـع ظذ , بعرع سـاالم قعلسـا . ساالملعشعشع آئرةك , ظذحراشسا
صـىتىن ضـذناهنع ظىستعضـة , ك ظالمعسـا ةيلـ ةظةضةر سـاالمنع ظ ,  ظالعدذ ساؤابهةر ظعككعسع , قايتذرسا
   ]بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان [».ظالعدذ

   : مذنداق دةيدذتاظاال اللة
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رةهمةتكـة , قئرعنداشـلعرعثالر ظارعسـعنع تىزةثـالر ,  هةقعقةتـةن دعـندا قئرعنداشـالردذر مإمعنلةر
   ]ظايةت ـ 10: سىرة هذجذرات[ ظئرعشعشعثالر ظىحىن اللةدعن قورقذثالر

دعن قورقماسـتعن   تاظـاال  اللـة    ظاتالغـانالر مذسذلمانالر خذسذسةن ظـالعم     ,  شذآع ظةصسذسلعنارلعقع
هـةر  , يوقعـالث مةسـعلعلةرنع حعقعـرعص     .  بإلعؤاتعدذ ضورذه ـ   مذسذلمانالر ظاممعسعنع صارحعالص ضورذه   

, ظـإز صعرقعسعضـة قوشـذلمعغانالرنع ظـازغذن    . صـعرقة صـةيدا قعلعؤاتعـدذ   , مةزهـةب خعل ظعسعمالر ظاستعدا   
 آعمضـة بعحـارة خـةلق     , هةدعسنع ظإزعضة قالقـان قعلعؤالغـان     ـ   هةممعسع قذرظان .  تعلاليدذ دةصآاصعر  

ظـإزلعرع  . قالماقتـا هـةق يولنعـث قايسـع ظعكـةنلعكعنع بعلةلمـةي قـايمذقذص         , ظةضعشعدعغانلعقعنع
 ظـــاقعؤعتعدعن يامـــانآعشـــعلةرنع ظعختعالصـــنعث , نةســـعهةت قعلعـــص تذرذغلـــذقـ  آعشعلةرضـــة ؤةز

  .  قعلعدذصةيدا تئرعص بإلضىنحعلعك ظإزلعرع ظعختعالص, ظاضاهالندذرذص تذرذغلذق
قعــرعق هةدعســنعث تةرجعمعســعنع ! مةخســذمالر!  مذســذلمانالرغا رةهبــةر بولغــان دامولالمــالرظــع

 مذسـذلمانالرنعث دعـنع   . دعن قورقذثـالر  تاظـاال اللـة   ! ظىضعنعصال مـةيدانغا سـةآرةص حعققـان ظةلالمعلـةر        
ــاثالر  هئس ــةن ظوينعم ــعياتع بعل ــعز. س ــالرصايدعس ــعنع    ظعختعالص ــذلمان ظاممعس ــص مذس ــةيدا قعلع نع ص

مذسذلمانالرنع بإلعدعغـاننعث   .  ظاقعؤعتعنع ؤة ضذناهعنع ظويالثالر    ظئغعرنعث  كبإلضىنحعلع. بإلمةثالر
 يـةتكىزىص اللـةغا ؤة صةيغةمبةرضـة ظعشـةنمةيدعغانالرغا هةقعقـةتنع          , صات دةيدعغان ا خذر ننعيدع, ظورنعغا

 مذســذلمان آاصــعرنع, مذســذلماننع آاصــعر قعلعشــقا ظةمــةسظعســالم دعــنع . هعدايةتكــة يئتةآلــةثالر
ــةر هةممـــة ظـــالعمالر بعـــر  . بولذشـــقا حـــاقعرعش ظىحـــىن آةلضـــةن دعـــندذر  ,  آـــئلعصصعكعرضـــةظةضـ

نعث تاظـاال  آىنـع اللـة      قعيامةت, اقالشتذرمعساثالرصمذسذلمانالرنع ظعتتع , مذتةظةسسعصلعكنع تاشالص 
  . ظالدعدا جاؤابكارلعق ظئغعر بولعدذ

  !  مذسذلمان قئرعنداشالرتلعكهإرمة
بعرعمعـزدعن ظإتةلضـةن آـةمحعلعك       ـ   بعـر . ظعناق بواليلـع  , ظعتتعصاق, دوست, ظارا رةهعمدعل ظإز
ظـإز نةصسـعمعزنعال    . دىشـمةنلعكتةك يامـان ظعللةتلـةرنع تاشـاليلع       , ظـاداؤةت . قعاليلـع آةحىرىم  , بولسا
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ــةس ــذلمان دعنعــ  , ظةم ــارلعق مذس ــلعرعمعزنعث آئلــ يب ــعحة قئرعنداش ــةيلع. عكعنع ظوياليل . بإلىنم
   : دةيدذمذنداق تاظاالاللة . سةؤةب نئمة بولسا بولسذن بعرلعكعمعزنع بذزمايلع. صارحعالنمايلع
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ظايرعلمـاثالر كـةم ظئسـعلعثالر مةه) يةنع اللةنعث دعنعغا ( اللةنعث ظارغامحعسعغا هةممعثالر ,
اللـة ,  دىشـمةن ظعدعـثالر ظإزظـارا ظـإز ؤاقـتعدا سـعلةر , اللةنعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ظةسـلةثالر 

 ظـال ظعمـران   سـىرة   [ .، اللةنعث نئمعتع بعلةن ظإزظارا قئـرعنداش بولدذثـالر دعلعثالرنع بعرلةشتىردع 
  ] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 103

 يدعنعـ , دعللعرعمعـزنع ظـاداؤةتتعن   !  اللـة  ظذلذغقةلبلةرنع باشقذرغذحع   , حع غةيبلةرنع بعلضى  ظع
آعحعككعنــة بعــر , ظعغؤالعــرعدعنـ  شــةيتاننعث صــعتنة, قئرعنداشــلعرعمعزغا دىشــمةنلعك قعلعشــتعن

ــذلمانالرنعث    ــةن مذس ــةؤةب بعل ــعغاس ــاآلعغعن  ظارعس ــىنحعلعك سئلعشــتعن ص ــةلبلعرعمعزنع .  بإلض ق
دىشمةنلةرضـة  , بـإلىنىص صـارحا    ـ   بعزلـةرنع صـارحا   .  مذستةهكةم قعلغعـن   زنعسةصلعرعمع. بعرلةشتىرضعن

  !ظامعين . آئتعشتعن ظإز صةزلعث بعلةن ساقلعغعنبولذصيةم 
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  هةدعس ـ 10 ؤة 9
 لتذرذشنعث هاراملعقع توغرعسعداأناهةق ظادةم ظ

אאWאאW»א
אאWאאא،א،א
אK«zאאx 

  :تةرجعمعسع 
جانـــابع ,  ظعبـــنع مةســـظذد رةزعيـــةلالهذ ظـــةنهذدعن رعؤايـــةت قعلعـــنعدذآع ظـــابدذلالهةزرعتع هـــ

 بعـرع سـادعر ظعشـنعث  ظـىح تـإؤةندعكع «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دئضـةن         
تــذرذص، بعــر اللــةدعن باشــقا هــئح مــةبذد بةرهــةق يوقلعقعغــا ؤة مئنعــث اللــةنعث ظةلحعســع بولمــاي 
 زعنـا ئيعنآتوي قعلغاندعن : مذسذلماننعث قئنعنع تإآىش هاالل بولمايدذ عمضة بةرضةن ظعكةنلعك

بـذ هةدعسـنع ظعمـام       [».عشظـايرعل  ؤة دعنعـنع تاشـالص جاماظـةتتعن ناهةق ظادةم ظـإلتىرىش , عشقعل
هةدعسنعث مذسلعمدعكع  . بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان، بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت         

  ] 4329:نومذرع
אWאאW»א

K«zאאx   

  : تةرجعمعسع 
 جانــابع , ظعبــنع مةســظذد رةزعيــةلالهذ ظــةنهذدعن رعؤايــةت قعلعــنعدذآع ظــابدذلالهيةنــة هــةزرعتع 

مـإمعننع تعلـالش صاسـعقلعق ؤة ظذنعـث «:  ظةلةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دةيـدذ       رةسذلذلاله سةللةلالهذ 
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان، بـذ يـةردعكع                [».تذرعقبعلةن ظذرذشذش آذصذرل 

   ]183:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. تئكعست مذسلعمغا ظاظعت
  :ظعزاهات 
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ــة    ــنع الل ــعتع ؤة قئ ــذلماننعث ظعصص ــاالتمذس ــةدعرلعكتذر  اظ ــذغ ؤة ق ــايعتع ظذل ــةزعرعدة ناه . نعث ن
ــادةم «:  قذرظــان آــةرعمدةتاظــاال اللــة اشــذث. ظومذمــةن ظعنســان شــذنداق قــةدعرلعك مــةخلذقتذر   بعــز ظ

هـةق حـئقعلعش    نامذسـذلمانغا   . دئضـةن ] ظايـةت  ـ   70: سىرة ظعسـرا  [ »بالعسعنع هإرمةتلعك قعلدذق 
يــةر يىزعــدة بذزغذنحعلعــق قعلمعغــان مإمعنلــةرنعث , آــعبــذ ظعككــع هةدعســتعن مــةلذم بولعدذ. هــارام

تذرمعغـا ظـئلعش   , لـةش عظذنعث ظإتكىزضةن ضذناهع ظىحىن ظذنـع تةربعي      . قئنعغا حئقعلعشقا بولمايدذ  
  . ؤة باشقا تىرلىك جازا بئرعش ظارقعلعق تىزعتعش الزعم

  : علعنعدذ ظإلىم جازاسع بعلةن جازالعنعدعغان ظىح خعل آعشع بايان قةبعرعنحع هةدعست
تذل بولسذن  , ظةر بولسذن ياآع ظايال بولسذن    : توي قعلعص بولغان آعشعنعث زعنا قعلعشع      ـ   1

زعنـا قعلغانلعقعغـا ظـإزع    , بعر قئتعم توي قعلعص بولغان آعشـع زعنـا قعلسـا         , ياآع ظإيلىك بولسذن  
ـ  ظوحــذقيــاآع تــإت ظــةر آعشــع ظذنعــث زعنــا قعلغــانلعقعنع , ظــإز ظعختعيــارع بعلــةن ظعقــرار قعلســا

ك سـة آئـ   عنا قعلغذحع ظايال حالمـا    ززعنا قعلغذحع ظةر ؤة     , ظاشكارا آإرضةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرسة   
  . قعلعص ظإلتىرعلعدذ

ظعنسـانالرنعث  , جةمظعيـةت ظـةخالقعنع بذزغـانلعق     , زعنا قعلغذحعغا بذنداق جازانعث بئرعلعشـع     
صاهعشعضـة ظوخشـاش بذزذقحعلعقنعـث     ـ جةمظعيةتتـة زعنـا  , ندة قعلغانلعقةنومذسعنع دةصس ـ   ظعصصةت

بذنـداق يامـان ظعللـةتنع تـىص يعلتعـزعدعن قذرذتـذص       . تاراص آئتعشعضة سةؤةبحع بولغانلعق ظىحىنـدذر  
, غان آئسةلضــة ظوخشــاشعخــذددع آئســعص تاشلعؤةتمعســة صــىتىن بــةدةننع زةهةرلــةيد , تاشــلعمعغاندا

نومذسـعنع سـاقالش     ـ   عمعـزنعث ظعصصـةت   قعزلعر ـ   ظانـا , سعثعل ـ   ظاحا, صىتىن جةمظعيةتنع زةهةرلةص  
  . مذمكعن بولمايدذ

بعـر ظـادةمنعث بـذ دذنيـادا ياشـاش هـةققعنع قولعدعـن            . ظادةم ظإلتىرضةن ظادةمنع ظإلتىرىش    ـ   2
, قـاتعلنع قوغـداص   , قاتعلغـا ظـإلىم جازاسـع بةرمةسـلعك       . ظالغان قاتعلنعث ياشعشع ظادالةت ظةمـةس     

خةتةر ظعحعدة ياشاشـقا مـةهكذم قعلغـانلعق     ـ خةلقنع خةؤص , جةمظعيةتنعث ظامانلعقعنع بذزغانلعق  
 ـ  ةنذرغـذن ظاظعلعلـةر ظعضـ     . ناهـةق ظـادةم ظـإلتىرىش ظـةؤج ظـالعدذ         , بذ جازا ظةمةلدعن قالدذرذلسا   . بولعدذ

  . ظانعالر صةرعشان بولعدذ ـ ظاتا. بالعالر يئتعم بولعدذ. ظايالالر تذل بولعدذ. قالعدذ حاقعسعز
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. ظإلتىرىلضـىحعنع قعينـاص ظـازابالش بعلـةنال قالمـايدذ         ,  ظإلتىرضـةن قـاتعل    بعر ظادةمنع , دئمةك
مذشـذنداق ظئغعـر جعنايـةت    . بةلكع ظذنعث ظارقعسعدا نذرغذن آعشـعلةرنعث هايـاتعنع هـاالك قعلعـدذ           

  ! بذ قانداق ظادالةت بولعدذ؟, بعضذناه ظعنسانالر ظإلتىرىلسة,  قاتعل ياشعسا،ظعشلعضةن زالعم
نع بعلمعضةن بـةزع    رعنعث قاتعلغا ظإلىم جازاسع بئرعشتعكع هعكمةت ؤة سعر       ظعسالم شةرعظعتع 

.  دئيعشـعدذ  “يئضعرمعنحع ظةسعرنعث مةدةنعيعتعضة اليعق ظةمةس    , بذ جازاالر بةك ظئغعر   ”, ظةخمةقالر
 بعضذناه ظعنسالنالرنع قئـرع   , يئضعرمعنحع ظةسعرنعث مةدةنعيعتعنع قذرغان ظامئرعكا ؤة ياؤرذصالعقالر      

, آعشـعلةرنعث يذرتلعـرعنع بئسـعؤئلعص     . آعحعك دئمةستعن ظإلتىرعؤاتعدذ  ـ   حوث, ظايالـ    ظةر ,ياشـ  
لعضـــةن آاتتـــا شـــةهةرلةرنع ؤة صـــايتةختلةرنع دوزاخقـــا صيـــةر يىزعـــدة آإ. خـــةلقعنع قـــذل قعلعؤاتعـــدذ

بــذ قــانداق ظادالــةت؟ قــانداق مةدةنعيــةت؟ قــانداق ظعنســانعيةت؟ مةدةنعيــةتلعك        . ظــايالندذرعؤاتعدذ
ــةتلعرعنعث آــإ  , إلةتلــةرنعث ظعحكــع ظــةهؤالعغا قارعســاقمذ د ــإلتىرىش جعناي ــادةم ظ ــذ دإلةتلــةردة ظ  صظ

 15 ياشلعق   12,  ظامئرعكعدا حوث ظادةملةر ظذياقتا تذرسذن     :مةسعلةن. ظعشلعنعؤاتقانلعقعنع آإرعمعز 
ذغذحعالرنع ياشلعق بالعالر مةآتةصكة تاصانحا ظئلعص بئرعص مذظةللعملعرع بعلةن قوشذص نذرغذن ظوق          

ظةســعرنعث مــةدةنعيعتع مانــا  ـ 20. صــات ظــاثلعنعص تذرعــدذـ  رع صــاتةرلعظئــتعص تاشــلعغانلعق خــةؤ
بعضـذناه  , مذشذ ظةمةسمذ؟ ناهةق ظادةم ظإلتىرضةن جعنايةتحعدعن قعساس ظئلعش مةدةنعيةتسـعزلعك         

نع بومباردعمـان   شعضة يـول قويغـانلعق ؤة بعضـذناه خـةلق         ىبالعالرنعث ظإلتىرىل آعحعك   ،ظعنسانالرنعث
ــدذ؟   ــةتلعك بوالم ــانلعق مةدةنعي ــةتنع     ! قعلغ ــاراص هةقعق ــر ق ــان ظذرذشــالرغا بع ــادا بولعؤاتق ــازعر دذني ه

دذنياغـا خوجـايعن    ,  دئضـةندةك  “شاضعرت قعلسا ظذر ظاغزعغـا , ظذستام قعلسا خوص قعصتذ ”آإرمةمسعز؟  
ظعسالم قاتعلغا ظإلىم جازاسـع     , دذمعثالص ظادةم ظإلتىرسة جعنايةت بولماي    , بولعؤالغان دإلةتلةر يىزلةص  

  ! بةرسة مةدةنعيةتسعزلعك بوالمدذ؟
بذنعـث جازاسـعمذ   , ظعسالم دعنعدعن يئنعص آئـتعش ؤة ظعسـالم دإلعتعضـة قارشـع حعقعـش       ـ   3
  . ظإلىمدذر

هئحكعمنعـث هئحقـانداق    . قعلماسلعقتا ظةرآعندىر ـ   ظعنسانالر ظعسالم دعنعنع قوبذل قعلعش    
دع يشـذنعث ظىحـىن تـةقلع     . عنع قوبذل قعلعشقا مةجبذرالش هوقوقع يـوق      بعر آعشعنع ظعسالم دعن   
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آعشـع ظـإز ظـةرآعنلعكع ؤة       . ظعمان ؤة مةجبذرعيةت ظاستعدا ظئيتقان ظعمـان ظئتعبارغـا ظئلعنمـايدذ          
شـىبهة قالمعغـاندا   ـ  آـإثلعدة هئحقـانداق شـةك   , ظعـزدعنعص , ظإز ظعختعيارع بعلةن تةتقعق قعلعـص    

بذنـداق حعـن    . مذسـذلمان بولغـان بولعـدذ     ـ   علعدذ ؤة ظـذ هـةقعقعي مـإمعن       ظاندعن ظعسالمنع قوبذل ق   
مما ظـإزع ظعسـالمنع قوبـذل       ةظـ . ظعشةنضةن آعشعنعث ظعماندعن يئنعص آئتعشع مذمكعن ظةمـةس       

نع آةمســـعتكةنلعك ؤة ظذنـــع ظويذنحـــذق عـــدعناللـــةنعث , قعلغـــاندعن آئيعـــن يئـــنعص آئـــتعش
ظذ ظـإزع   , ويذن ظوينايدعغان يامان نعيةتلةرضة يول قويذلسا     بذنداق دعن بعلةن ظ   . قعلعؤالغانلعق بولعدذ 
دعندعــن يئــنعص . صاســات صــةيدا قعلعــدذ ـ  بــةلكع مذســذلمانالر ظارعســعدا صــعتنة , بعلةنغعنــة قالمــايدذ

ظـذ بـذ    . آةتكةن ظادةم ظإزعنع هةقلعق حعقعرعش ظىحىن ظةلبةتتة بةزع سـةؤةبلةرنع ظوتتذرعغـا قويعـدذ             
يةنـة بعـر    , عن مذسذلمانالرنعث ظعمانعنع ضذمانلعق هالغـا حىشـىرىص قويسـا         قعلعقع بعلةن بعر تةرةصت   

ظذالرنعــث هعدايــةت , تةرةصــتعن ظعســالمنع قوبــذل قعلمــاقحع بولغــان آعشــعلةرنعث ظــالدعنع توســذص
ظاخعرةتتـة دوزاخ   , لةردعن بولـذص  يشذنعث بعلةن نذرغذن آعشعلةرنعث شةقع    . تئصعشعغا توسالغذ بولعدذ  
حىنكــع .  ظعشــتذربــذ ظذالرنــع ظإلتىرضــةندعنمذ يامــان. حع بولعــدذســةؤةبلعشــعغا ظــةهلعدعن بولــذص قئ

ظذالرنعــث هعدايــةت تئصعشــعغا توســالغذ , ظذالرنــع ظــإلتىرىش دذنيــادعكع حــةآلعك هايــاتعنع يوقاتســا 
عيـةتتعن تـازعالش    ظشـذثا ظذنـداق ظـادةمنع جةم      . بولذش ظذالرنعث مةثضىلىك هاياتعنع هاالك قعلعدذ     

  . الزعم
دعندعــن يانغــان ظــادةمنع مذرتــةد بولــدع دةصــال , دة شــذنع ظةســكةرتعص ظــإتىش آئــرةآكعبــذ يــةر

, ظذنع سوراققا تارتعص  , بةلكع ظعسالمنعث مذتةخةسسعس ظالعملعرع توصلعشعص    . ظإلتىرىشكة بولمايدذ 
ظةضـةر ظذنعـث دعندعـن يئـنعص        . دعندعن يئنعص آئتعشعنعث سةؤةبلعرعنع تةتقعق قعلعش آئرةك      

ظـاندعن  , ب بولغان ظامعلالرنع بعر تـةرةص قعلغـاندعن آئيعـنمذ ظـذ دعنغـا قايتمعسـا               آئتعشعضة سةؤة 
بعـرعنع   ـ   مما هـة دئسـعال بعـر      ةظ. شعضة ياآع ظإلتىرىلمةسلعككة قارار بئرعدذ    ىظالعمالر ظذنعث ظإلتىرىل  

, عهةر جاماظةت ظإز جاماظعتعدعن ظايرعلغان ظـادةمنع مذرتـةد بولـد   , بعهذدة قان تإآذش, آاصعر قعلعش 
مذســذلمان مذســذلماننع , مــئلع هــاالل دةص هــإآىم قعلعــص , ظذنعــث قئــنع هــاالل, آاصــعر بولــدع

نةصسعنعث آةينعضـة   , بعرع بعلةن ظذرذشعدعغان   ـ   مةنسةص تالعشعص بعر  , ظإلتىرعدعغان ناحار ظةهؤالالر  
هذ ظةلةيهع  رةسذلذلاله سةللةلال . بعرعنع تعلاليدعغان ظعشالر ظعسالمغا ظذيغذن آةلمةيدذ     ـ   آعرعص بعر 
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ظإلتىرضـــيحع ؤة , ســـةآإتىربعرعضـــة قعلعـــح ـ  ظعككـــع مذســـذلمان بعـــر«: ؤةســـةللةم مذنـــداق دةيـــدذ
ظإلتىرضـيحعغذ دوزاخقـا    ! ا رةسـذلذلاله  يـ ” :عالرب سـاها  ».ظإلتىرىلضىحع هـةر ظعككعسـع دوزاخقـا آعـرعدذ 

ذمــذ رةقعبعــنع حىنكــع ظ«: رةســذلذلاله,  دئضــةندة“ظإلتىرىلضــىحع نئمعشــقا دوزاخقــا آعــرعدذ؟ , آعــرة
اللة ] بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان[. دةص جاؤاب بةرضةن ». ظعدعمةنرعسهئظإلتىرىشكة 

   : مذنداق دةيدذتاظاال

 tΒ uρ ö≅ çFø) tƒ $ YΨ ÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β …çν äτ !# u“ yf sù ÞΟ ¨Ψyγ y_ #V$ Í#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã …çµ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r&uρ 

…çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã ∩⊂∪ 〈   

ظذ جةهةننةمدة , ظذنعث جازاسع جةهةننةم بولعدذ, آعمكع بعر مإمعننع قةستةن ظإلتىرعدعكةن
ــالعدذ  ــى ق ــةنعث غةزع. مةثض ــرايدذ ؤالل ــة ظذح ــة ؤة لةنعتعض ــازاب . عض ــاتتعق ظ ــة ق ــا ظاخعرةتت ــة ظذنعثغ الل

  ] ظايةت ـ 93: نعساسىرة  [.تةيياراليدذ
ــا   ــذغ صةرؤةردعض ــع ظذل ــزنع ! رعمعزظ ــا حئقعلعشــتعن،   بع ــا، مئلعغ ســئنعث آعشــعلةرنعث جئنعغ

  !ظامعين .عثضة ؤة لةنعتعثضة ظذحراص قئلعشتعن ظإز صةزلعث بعلةن ساقلعغعنؤغةزع
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  هةدعس ـ 11
  بعراؤغا قورال تةثلعمةسلعك توغرعسعدا

אWאאW»
אא،«zאא [  

  :تةرجعمعسع 
ه سـةللةلالهذ   جانابع رةسـذلذلال  , هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع      

حىنكع ظـذ ! سعلةرنعث بعرعثالر قئرعندعشعغا قورال تةثلعمعسذن « :ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
دة، شـذنعث بعلـةن ظـذ دوزاخنعـث حذقذرعغــا  ـ بـةلكع شـةيتان ظذنعـث قولعدعكعـنع تـارتعدذ , بعلمـةيدذ 

بـذ يـةردعكع تئكعسـت    بذ هةدعسنع ظعمام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان،        [  ».حىشىص آئتعدذ 
  ] 6620 :هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. مذسلعمغا ظاظعت

  : ظعزاهات 
ظذنعـث  , ظعسالم مذسذلمانالرنع هـةرقانداق زعيـانلعق ؤة يامـان ظعشـالردعن توسذصـال قالماسـتعن              

حىنكـع شـةيتان داؤاملعـق      . ظالدعنع ظالعدذ ؤة شذ زعيانلعق ظعشقا ظاصعرعدعغان ظامعلالردعنمذ توسـعدذ         
شذثالشــقا . ظعنســان بعلــةن بعللــة ؤة ظذنــع هــةر تىرلــىك زعيــانلعق ظعشــالرنع قعلدذرذشــقا ظذرذنعــدذ    

, ظاقعؤعتعنع ظويلعماستعن قعلعص  , ظعنسانالر آإصىنحة ؤاقعتالردا بةزع ظعشالرنع آإزعضة ظعلمةستعن      
  .ذلئكعن بولعدعغان ظعش بولذص بولغان، صذشايمان صايدا بةرمةيد. آئيعن صذشايمان قعلعدذ

مـةيلع  ,  بولسـذن حاقحـاق مانا رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذسـذلمانالرنع مـةيلع       
الرنـع  قورالمعلـتعق قاتـارلعق     , بعرعضة صعحاق، قعلعح، نةيزة، تاصـانحا      ـ   قةستلعضةن هالدا بولسذن، بعر   

 قعلعشـعص   قحاقحـا حىنكع بذ قورالالرنع    . تةثلةشتعن ؤة ظذنعث بعلةن ظعشارةت قعلعشتعن توستع      
بــةلكع ظــذ ينعشــعص تاصــانحعنعث تةصكعســع بئســعلعص  . بعرعضــة تةثلــةش خةتــةرلعك ـ بولســعمذ بعــر

, بعــرعنعث بةدعنعضــة ســانجعلعص آةتســة  ـ يــاآع صــعحاق، قعلعحقــا ظوخشــاش نةرســعلةر بعــر , آةتســة
بولـذص بولغـان    .  ظئسـعت دةص هةسـرةت حـئكعدذ       يشـذنعث بعلـةن ؤا    . قئرعندعشعنع ظإلتىرىص قويعدذ  
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 دةص بـــاش آـــإزعنع “نئمعشـــقا قـــورال تةثلعضـــةندعمةن”. ظعشـــنع آةينعضـــة يـــاندذرغعلع بولمـــايدذ
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . تاتعلعغاننعث هئح صايدعسع يوق

 $ ¨Β Î) uρ y7̈Ζ xî u”∴tƒ z ÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çµ ¯ΡÎ) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Ï= tæ ∩⊄⊃⊃∪ 〈   

 ــاناه ظةضــةر شــةيتان ســاث ــةغا ســئغعنص شــةيتاننعث ؤةسؤةسعســعدعن ص ا ؤةسؤةســة قعلســا، الل
: سىرة ظةظراف[ تعلعضعن، اللة هةقعقةتةن سإزىثنع ظاثالص تذرغذحعدذر، ظعشعثنع بعلعص تذرغذحعدذر 

   ]ظايةت ـ 200
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع   . سعز قورقذتذش ظىحىن قورال تةثلةش هارام     سةؤةبظةمما بعرعنع   

ــدذؤةســة ــداق دةي ــإزعنعث قئرعندعشــعغا تعــغ تةثلعســة، «: للةم مذن ــآعمكــع ظ ــا ـ ــ ــر  ـ ظات ظانعســع بع
ظعمــام  [».قولعــنع قــايتذرمعغعحعلعك صةرعشــتةلةر ظذنعثغــا لةنــةت ظوقذيــدذـ ــــ قئرعندعشــع بولســعمذ

  ] مذسلعم رعؤايةت قعلغان هةدعس
ــةن  ــعلةر بعلـ ــةرلعك نةرسـ ــذن  , خةتـ ــةن ظويـ ــإزلةر بعلـ ــةرةزلعك سـ ــان غـ ــاق ـ يامـ  قعلعـــش حاقحـ

آعشعلةرنعث ظارقعسعدعن تذيذقسعز ؤارقعـراش يـاآع قذلعقعغـا     . مذسذلمانالرغا ياراشمايدعغان ظعشالردذر  
يولـدا  , بعرعنعث بئشعغا بعر نةرسة قويـذص ظـوق ظئـتعش          ـ   بعر, قاتتعق توؤعالش ظارقعلعق قورقذتذش   

ع قـاتتعق بئسـعش ظـارقعلعق    بعخارامان آئتعؤاتقان ظادةمنعث ظارقعسعدعن ماشعنعنعث سعضـنعلعن      
مةرعكة ؤة باشقا مذناسعؤةتلةردة خوشاللعقعمعزنع ظئالن قعلعمعز دةص ظاسمانغا ظوق           ـ   قورقذتذش، توي 

ظـاجعز،  , آىنعمعزدة صـةيدا بولغـان يعـالن ؤة باشـقا قورقذنحلـذق هـايؤانالرنعث هةيكـةللعرعنع               , ظئتعش
يـاآع ظالدعغـا تاشـالش      , غا تذيذقسعز تذتقـذزذش   باشقا بعر نةرسة ظويالص آئتعؤاتقان آعشعلةرنعث قولع      

الر رةسـذلذلاله توسـقان، ظعسـالمدا مـةنظع قعلعنغـان           حاقحـاق  ـ   ظارقعلعق قورقذتذش قاتـارلعق ظويـذن     
 نةتعجعسعدة سعل آئسعلع ؤة باشقا ظئغعر آئسةللعكلةرضة دذحار         حاقحاقحىنكع بذنداق   . ظعشالردذر
  . هةتتا ظإلىص آةتكةنلةرمذ بار, بولغانالر

 حاقحـاق مذ،  حاقحـاق ظـاددةتتعكع   . نعث يامعنع يوقعرعدعكعدةك آعشعلةرضة ظـازار بئـرعدذ       حاقحاق
آـإص آىلضـةن   ”: هةزرعتع ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن. قعلغذحعنعث شةرعصعنع حىشعرعدذ  

هـةرقانداق آعشـع    .  قعلغان آعشع آإزضـة ظعلعنمـةيدذ      حاقحاقآإص  , آعشعنعث هةيؤعتع قالمايدذ  
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خاتـالعقع  . جعق ضةص قعلغان ظادةمنعث خاتاسـع آـإص بولعـدذ         . آإص قعلغان ظعشع بعلةن تونعلعدذ    
. هاياســع ظــاز بولغــان ظــادةمنعث تةقؤاســع ظــاز بولعــدذ. آــإص بولغــان آعشــعنعث هاياســع ظــاز بولعــدذ
   “.تةقؤاسع ظاز بولغان ظادةمنعث قةلبع ظإلعدذ

ــداق دةص ؤةســعيةت    ــا مذن ــرع ظوغلعغ ــن بع ــانهوآومالردع ــذم”:  قعلغ ــة  ! ظوغل ــذغ آعشعلةرض ظذل
 قعلمعغعـن، سـئنع آإزعضـة       حاقحـاق ناحـار آعشعلةرضـة     . ساثا ظاداؤةت قعلعـدذ   ,  قعلمعغعن حاقحاق
   “.ظعلمةيدذ

  .  دئضةن ظعكةن“حاقحاقهةر نةرسعنعث ظذرذغع بار، دىشمةنلعكنعث ظذرعغع ”: بةزع هوآوماالر
باشـقعالرنع ضةصــتة  , مـاث دئضـةنلعك ظةمــةس   قعلحاقحــاقصـةقةتال  : بـذ يـةردة دئمــةآحع بولغـان   

زةخمــةت  ـ آعشعلةرضــة هــةر خعــل زعيــان , آعشــعلةرنعث ظارعســعدا آةمســعتعدعغان , ســوقعؤالعدعغان
الرنع قعلمـــاثالر حاقحـــاق قعلعنغذحعنعـــث يىزعـــنع حىشـــعرعدعغان حاقحـــاقيـــاآع , يـــةتكىزعدعغان
  .دئمةآحع

عنع خذرسـةن قعلعدعغـان، حعـرايلعق       ظةمما دوستلذقنع آىحلـةندىرعدعغان، آعشـعلةرنعث آـإثل       
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةممذ بـةزعدة سـاهابعلعرعنعث            . الرنع قعلعش جاظعزدذر  حاقحاق

 قعلغــاندعمذ هــةق حاقحــاقلئكعــن . الرنع قعالتــتعحاقحــاقآــإثلعنع ظــئحعش ظىحــىن حعــرايلعق 
, الرنع ظإزعضـة يئقعنالشـتذرذش    ، سـاهابع  مةقسـعتع  قعلعشتعكع   حاقحاقرةسذلذلالهنعث  . سإزلةيتتع

ل قعلعـش ؤة سـاهابعالر      ، ظذالرنعث قةلبعنع ظإزعضة مـايع     يوقعتعشبةزع آعشعلةرنعث قورقذنحعسعنع    
  . ظإلصةت صةيدا قعلعشتعن ظعبارةت ظعدع ـ نسظارعسعدا ظذ

بعــر قئــتعم رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث ظالدعغــا بعــر ياشــانغان : مةســعلةن
 “مئنعــث ســعز بعلــةن بعرضــة جةننةتكــة آعرعشعمضــة دذظــا قعلعــث! يــا رةســذلذلاله”: آــئلعصظايــال 

شذنعث بعلـةن هـئلعقع ظايـال خاصـا         . دئضةن »قئرع ظايال جةننةتكة آعرمةيدذ «: دئضةندة، رةسذلذلاله 
شذبهعسـعزآع، بعــز هىرلــةرنع يئثعدعـن يــاراتتذق، ظذالرنــع «: بولـذص يعغلعغــاندا، رةسـذلذلاله ظذنعثغــا  

يــةنع قئــرعلعق ( دئضــةن ظايــةتنع ظوقذمعدعثعــزمذ؟ »اآعز، ظةرلعرعضــة ظــامراق، تــةث تــذش قعلعــدذقصــ
  .  دئضةن ظئدع»)هالةتتة آعرمةيسعز
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ــقا     ــةخالقلعق بولذش ــةتتعن ظ ــذنداق هةرجةه ــا موش ــذلمانالرنع مان ــارا ياخشــع  , ظعســالم مذس ظإزظ
رعنعث ؤة خةلققـة ياخشـع توهصـة        ساهابة آعرامال , صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث , سإزلةرنع قعلعشعص 

قالدذرذص آةتكةن آعشعلةرنعث هايات هعكايعلعرعدعن سإز قعلعشعص، آإثىللعرعنع راهةتلةندىرىشكة         
ــداق ســإهبةت . حــاقعرعدذ ــارا مذهةببــةت،  . ضــعنعدذلةردة بعلمعضــةنلةر بعلضــةنلةردعن ظإ حىنكــع بذن ظإزظ

  . ىضعنعدذظةخالق ظ ـ ياشالر حوثالردعن ظةدةب. دوستلذق آىحعيعدذ
آإز سئلعش ظارقعلعق زعيان ظذرذشمذ موشذ هةدعسـنعث        , آعشعلةرضة يامان آإزع بعلةن قاراش    

آاصعرالر قذرظاننع ظاثلعغان حاغلعرعدا ساثا بولغان «:  قذرظاندا مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ظعحعضة آعرعدذ
 سـىرة [ ».ة تـاس قـالعدذ دىشمةنلعكعنعث قاتتعقلعقعدعن يامان آإزلعرع بعلةن سئنع يعقعتعؤئتعشك 

  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 51: نذن
شــذنعثدةك باشــقا . آــإزع يامــاننعث آــإزعدعن ساقلعســذن,  تعلــع يامــاننعث تعلعدعــنتاظــاالاللـة  

. زةخمةت يةتكىزىشتعن ساقلعسذن   ـ   مذسذلمان قئرعنداشلعرعمعزغا هةر تىرلىك يولالر ظارقعلعق زعيان      
  !ظامعين
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  هةدعس ـ 12
 ردعن ساقلعنعش توغرعسعداناهالذحوث ض

אWאאW»אאאא@
א?א>؟?WAא،א،אאא،

א،א،אא،אאא«zאא
x 

  :تةرجعمعسع 
للةلالهذ  سة رةسذلذلالهجانابع  ,  هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع     ظةبذهةزرعتع   

:  ساهابة آعرامالر » ساقلعنعثالر ضذناهتعن قعلغذح يةتتة هاالك« :ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
, سئهعرضةرلعك قعلعش, اللةغا شئرعك آةلتىرىش«: رةسذلذلاله. دئدع" ظذالر قايسع؟! يا رةسذلةلاله"

ةيدانعدعن قـئحعش ؤة ظذرذش مـ , يئتعمنعث مئلعنع يئيعش, جازانة يئيعش,  ظإلتىرىشظادةمناهةق 
بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت             . [ دئدع ». ظايالالرغا تإهمةت حاصالشتذر اكمإمعنة، ص 

   ]2707:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. قعلغان، بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت
  :ظعزاهات
هاالآةتكــة لمانالرنع  مذســذتة بــذ هةدعســ رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم    جانــابع
 آـةبعرة   ضـذناهع ”ظعسالم ظعستعالهعدا بذ ضذناهالر     . ظاضاهالندذرعدذخعل ضذناهتعن    يةتتةتاشاليدعغان  

  :لةردعن ظعبارةتبذ حوث ضذناهالر تإؤةندعكع.  ظاتعلعدذدةص “)ضذناهحوث (
سـعنع اللـةغا    جانسـعز هـةر قـانداق بعـر نةر        ـ   جـانلعق  ـ ـ    ظـذ . آةلتىرىشغا شئرعك   تاظاالاللة   ـ   1

ظعبـادةت قعلعنعشـتا اللـةغا      , يـاآع خذدالعقتـا   , ياآع اللةنعث ياردةمحعسـع   , ظوخشاش ظعش قعالاليدذ  
 اللـة , ضـذناهالرنعث ظـةث حوثـع بولـذص       , اللـةغا شـئرعك آـةلتىرىش     .  ظئتعقاد قعلعشـتذر   دةصظورتاق  
 ظعبــادةتلعرعنعـ  شــئرعك آةلتىرضــةن ظــادةمنعث قعلغــان ظةمــةل .  ظذنــع قــةتظعي آةحىرمــةيدذتاظــاال

   : آةرعمدة مذنداق دةيدذقذرظان تاظاالبذ هةقتة اللة . قوبذل قعلمايدذ
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ٱٱٱٰ
 
 خالعغـان ظـادةمنعث , ك آةلتىرضةن ضذناهنع مةغصعرةت قعلمايدذ اللة هةقعقةتةن اللةغا شئرع

آعمكــع اللــةغا شـــئرعك , ضــذناهعنع مةغصــعرةت قعلعــدذ ) شــئرعكتعن باشــقا (ظذنعثدعــن باشــقا 
  ]ظايةت ـ 48 :سىرة نعسا [.حوث ضذناه قعلغان بولعدذ, آةلتىرعدعكةن

اشقعسـعنعث نـامع بعلـةن      هـاالل هـايؤاننع اللـةدعن ب      , سـةجدة قعلعـش   , اللةدعن باشـقعغا رذآـذ    
ـ  مـازار , هـاجعتعنع ظإلىآلـةردعن تعلـةش     , اللةدعن باشقا بعر نةرسـة بعلـةن قةسـةم قعلعـش          , سويذش

ظعلعم تعلعضةنضـة ظوخشـاش ظعشـالرنعث هةممعسـع اللـةغا شـئرعك        , دذنياـ   مال, ماشايعخالردعن باال 
 يـاآع آعحعـك شـئرعك     ك  ظعبادةتتـة رعيـا قعلعشـمذ مةخصـع شـئرع         ـ   ظةمـةل . آةلتىرضةنلعك بولعـدذ  

  . ابلعنعدذهئس
ــارقعلعق آعشــعلةرنعث آــإزعنع    . سئهعرضــةرلعك قعلعــش ـ 2 هــةر تىرلــىك ســئهعر قعلعــش ظ
ـ  سوغذتقا قعلعـص آعشـعلةرنع ظـإح      ـ   ظعسسعق, يالغاننع راست آإرسعتعش  , راستنع يالغان , بوياش

ــش  ــامراق قعلعـ ــةي, ظـ ــالرنعث   عغـ ــارلعق ظعشـ ــالداش قاتـ ــعلةرنع ظـ ــإزلةص آعشـ ــع بدعن سـ  هةممعسـ
 ؤة سئهعربازالرنعث سإزلعرعضـة راسـت دةص ظعشعنعشـمذ          نآاهع. سئهعرضةرلعك بولذص حوث ضذناهتذر   

  . زاالشقا ظعتتعصاقالشقاندذرجاظعسالم ظالعملعرع سئهعربازالرنع ظإلىم جازاسع بعلةن . حوث ضذناهتذر
ظذ جازانعمذ  , ةر بولذص ظعسالم شةرعظئتعدة ظإلىم جازاسع بئرعلضةن جعنايةتل     . ظادةم ظإلتىرىش  ـ   3

ناهـةق  , ظذنـع ظـإلتىرىش   , ظذنعـث تئشـعدا ظعنسـانالرنعث جئنعغـا قةسـت قعلعـش           . هإآىمةت بئرعدذ 
  . ظادةم ظإلتىرضةنلعك بولذص حوث ضذناهتذر

, مذســذلمانالرنعث ظىستعضــة يئــتعم بــالعالرنع بــئقعش    .  يئــيعشهــةققعنعيئتعمنعــث  ـ 4
يئتعملةرضـة  , ئلعص هعماية قعلعـش ؤاجعـب بولغـان تذرسـا      ظذالرنع آاصالعتع ظاستعغا ظ   , لةشعتةربعي

ظإز مئلعدعن حعقعم قعلعـص بئقعشـنعث ظورنعغـا ظذالرنعـث هـةققعنع يـةؤعلعش نئمعدئضـةن ظئغعـر                   
زذلــذم قعلعــص «:  قذرظــاندا مذنــداق دةيــدذتاظــاالاللــة . ظــذ ظعنســانعيةتكعمذ خعــالص ظعشــتذر! جعنايــةت
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 .قورسعقعغا ظوتنع يئضةن بولعـدذ , شىبهعسعزآع, لعدعغانالرمىلكعنع ناهةق يةؤا  ـ يئتعملةرنعث مال 
     ]ظايةت ـ 10: سىرة نعسا [».ظذالر يئنعص تذرغان ظوتقا آعرعدذ

يئتعمغا صـايدعلعق بولسـذن ظىحـىن ظذنعـث مئلعـنع تعجارةتكـة سـئلعش ؤة باشـقا هـةر تىرلـىك                      
 ع حعققان صايدا يئتعمنعث بولذشـ     بذنعث شةرتع ظانا صذل يوقاص آةتمةسلعكع ؤة      . تةسةررذصالر جاظعزدذر 

مئلعـــنع ظعســـراص ـ  يئتعمنعـــث صـــذل, ظةضـــةر يئتعمـــنع بـــاققذحع آةمبةغـــةل بولـــذص . آئـــرةك
ظةضـةر يئتعمنعـث    . قعلماسلعق شةرتع بعلةن ظإزع ؤة يئتعمنعث هاجعتع ظىحىن ظعشلةتسة بولعـدذ          

  . مئلعغا هاجعتع حىشمعسة ظذنع يئمةسلعك آئرةك
بذمــذ حــوث . مــالنعث صعرســةنت بعلــةن حعققــان ظإســىمعنع يئــيعش  يــةنع ). جازانــة(رعبــا  ـ 5

  : ظذنعثغا دوزاختعن ظاضاهالندذرذص مذنداق دئضةنتاظاالاللة , ضذناهالردعن بولذص

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)¨?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ z’Å+ t/ z ÏΒ (##θ t/Íh9$# β Î) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊄∠∇∪ β Î* sù 

öΝ©9 (#θ è= yè ø s? (#θçΡ sŒù'sù 5> ö ys Î/ zÏiΒ «!$#  Ï&Ï!θ ß™ u‘ uρ ( β Î) uρ óΟçF ö6 è? öΝà6 n= sù â¨ρâ â‘ öΝ à6Ï9 üθ øΒ r& Ÿω 
šχθ ßϑ Ï= øàs? Ÿω uρ šχθ ßϑ n= øàè? ∩⊄∠∪ 〈   

اللةنعث ظةمرعضـة مذخالعصـةتحعلعك , ن بولساثالر عهةقعقع مإم ! ع ظعمان ظئيتقان آعشعلةر ظ
تــةرك ) ظإســىمنع(لةرنعث زعممعســعدة قــئلعص قالغــان جــازانعنع آعشــع, قعلعشــتعن ســاقلعنعثالر

اللة ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع سعلةرضة ظذرذش ظئالن , بعلعثالرآع, ظةضةر ظذنداق قعلمعساثالر, ظئتعثالر
, قــةرز بةرضــةن ســةرمايةثالر ظإزىثلةرضــة قــايتعدذ, ظةضــةر جازانــة قعلعشــتعن تةؤبــة قعلســاثالر. قعلعــدذ

 ـ 279 ؤة 278: بةقــةرةســىرة  [.ظــإزىثالرمذ زعيــان تارتمايســعلةر , ارتقذزمايســعلةرباشــقعالرنع زعيــان ت
  ]ظايةتلةر

 ؤة ضذؤاه بولغذحع قعيامةت آىنـع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع              بةرضىحع , جازانة ظالغذحع 
 دعرهةم بعر, بعر ظادةمنعث بعلعص تذرذص«: رةسذلذلاله مذنداق دةيدذ. ؤةسةللةمنعث لةنعتعضة ظذحرايدذ

بـذ هةدعسـنع ظعمـام ظةهمـةد رعؤايـةت           [». قئتعم زعنا قعلغاندعن يامـان ضـذناهتذر 36جازانة يئضعنع 
   ]قعلغان
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بذنـداق ناحـار ظعللةتكـة    , اقلعق ؤة ظاجعزلعق بولـذص حقذنربذ قو. ظذرذش مةيدانعدعن قئحعش ـ  6
ــم    ــةغا ســئغعنعش الزع ــذص قئلعشــتعن الل ــتار بول ــادة . ضئرعص ــنع  حىنكــع قورقذنحــاق ظ ــإز جئنع م ظ

ظــذرذش بولذؤاتقــاندا . سةصداشــلعرعنع بــةلكع ؤةتعنعــنع سئتعؤعتعشــتعن يانمــايدذ , قذتقــذزذش ظىحــىن
 غةلعبـة قعلعشـنعث     ،قذمانداننعث بذيرذقعنع قـةتظع ظورذنـالش     , تةؤرةنمةسلعك, مةيداندا حعث تذرذش  
ان ظعشةنحعســـعنع ظذنـــداق صـــةيتتة ظةســـكةرلةرنعث ظعرادعســـع ؤة ظإزعضـــة بولغـــ . بعردعنبعـــر يولعـــدذر

دىشمةنضـة صذرسـةت يـارعتعص بئـرعدذ ؤة مةغلذبعيةتكـة      , ظاجعزلعتعدعغـان ظـةث آعحعـك بعـر هةرعكـةت     
معللـةت ؤة   , ظـذرذش مـةيدانعدعن قـئحعش ظةسـكةرنعث غـالعبعيعتعنع مةغلذبعيةتكـة           .  بولعـدذ  سةؤةب

ــةتتذر    ــر جعناي ــان ظئغع ــارةتكة ظذحرعتعدعغ ــةننع ظاس ــة . ؤةت ــاالالل ــازا ؤة تاظ ــةن  نعث ق ــة ظعشةنض قةدةرعض
مذســـذلماننعث . مذســذلماننعث قــانداق هالةتتـــة بولمعســذن مـــةيداندعن قئحعشــع جـــاظعز ظةمــةس     

 تاظـاال شـذثا اللـة     . ظذنعثدعـن باشـقا يـول يـوق       . تذر بولذشـ  شـئهعت يـا   , صرعنسعصع يـا غةلعبـة قعلعـش      
  :مذسذلمان ظةسكةرلةرنع سىصةتلةص

 šχθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# tβθ è=çG ø) uŠsù šχθ è= tF ø)ãƒ uρ 〈  
 ظذالر اللة يولعدا ظذرذش قعلعص دىشـمةنلةرنع ظـإلتىرعدذ ؤة ظـإلتىرىلعدذ.  سـىرة تةؤبـة    [.دئضـةن: 

  ] ظايةت ـ 111
نعث غـةزعؤعنع   تاظـاال اللة  .  ظايالالرغا يالغاندعن زعنا قعلدع دةص تإهمةت حاصالش       ظعصصةتلعك ـ   7

ش بذنـداق تإهمـةت توقذغذحـع سـإزعنع ظعسصـاتال         . قـتذر تىرعدعغان بذنعثدعن يامانراق بعر ضذناه يو     لآة
ــانلعقعنع آإرضــةن   ـ  ظوحــذقظىحــىن، تإهمــةت قعلعنغذحعنعــث  ــا قعلغ يالغــان ضــةص  , ظاشــكارا زعن

ــةتلعك   ــةر آعشــعنع ضــذؤاهحع قعلعشــع آئــرةك  4قعلمايدعغــان ظادال ــداق ضــذؤاهحع  .  ظ ظةضــةر ظذن
 قامحا ظذرذلعـدذ ؤة     80 ضة مةزآذر تإهمةتحع  ,ياآع ضؤاهحعالردعن بعرعنعث شةرتع توشمعسا    , تاصالمعسا

ــايدذ   ــا ظئلعنم ــزالرنع.ظذنعــث ضــذؤاهلعقع ظئتعبارغ ــانعالرنع,  قع ــا, ظ ــةن  ـ  ظاح ــا بعل ســعثعلالرنع زعن
ـ  ظعمـام , ظـانعالر ـ   ظاتـا . ظذالرغا يالغاندعن قـارا سـذؤعغانلعق بولـذص ظـةث ظئغعـر ضـذناهتذر             , شةيعبلةظ

ــةر ــالعم, مذظةززعنل ــاالرنعث ـ  ظ ــذرذص ســذآذت قعلع   ظإلعم ــع آــإرىص ت ــان قعلعقالرن ــداق يام  ؤة شــعبذن
  . ظذنعثغا قاتتعق قارشع تذرذص تىزعتعش آئرةك. صاية قعلمايدذذآإثلعدة نارازع بولذشع آ
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ــة  ــاالاللـ ــذن   تاظـ ــاك قعلسـ ــعزلعقالردعن صـ ــةت ؤة ظةخالقسـ ــوث جعنايـ ــرعدعكع حـ ــةرنع يذقعـ .  بعزلـ
, بعرعضة حعرايلعق مذظامعلة قعلعدعغـان    ـ   بعر, لعنعصظةؤالتلعرعمعزنع ظعسالم ظةخالقع بعلةن تةربعيع    

. ياخشع ظعشالرنع قعلعص يامان قعلعقالردعن يئراق تذرعدعغان صـاك جةمظعيـةت ظـةؤالتلعرع قعلسـذن              
  !ظامعين
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  هةدعس ـ 13
 قعيامةت آىنع ظةرشعنعث سايعسعدا سايعدايدعغان آعشعلةر توغرعسعدا

אאאW»א
،אא،א،א،

אא،אא،א،
،א«zא

אx  
  : تةرجعمعسع

سـةللةلالهذ  صـةيغةمبةر   جانـابع   رعؤايةت قعلعـنعدذآع،    رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن    ةرةيظةبذ هذر هةزرعتع  
ظةرشعنعث سايعسـعدعن  ظذالرنع تاظاالاللة  ،يةتتة خعل آعشع بار «:  مذنداق دئضةن  ظةلةيهع ؤةسةللةم 

 ظعمام، ةتلعكلااد ظ:ظذالر. عث سايعسعدا سايعتعدذرشعنة ظ)قعيامةت آىنع(باشقا سايا بولمعغان آىنع 
 ظىحىن دوست بولغان، اللةاللةنعث ظعبادعتعدة ظإسكةن يعضعت، قةلبع مةسجعدآة باغالنغان آعشع، 

دعن اللـة  مةنسةصـلعك، حعـرايلعق ظايـال ظإزعضـة حاقعرسـا، مـةن ، ظىحىن ظايرعلغان ظعككع آعشع اللة
لمـةيدعغان هالةتتـة ع قولـع ب سـول ن بةرضةن سةدعقعسـعنع قورقعمةن دئضةن آعشع، ظوث قولع بعلة 

 عدعغـان  آـإزعدعن يـاش تإآ يـاد ظئـتعص دعقة بئرعدعغان آعشع ؤة ظإزع يالغذز يةردة اللـةنع ةمةخصع س 
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايـةت قعلغـان، بـذ يـةردعكع تئكعسـت بذخارعغـا                   [».آعشعدذر
  ]651:رعهةدعسنعث بذخارعدعكع نومذ. ظاظعت

  :ظعزاهات 
ــةيزة بوقذيــاش بــذ هةدعســتة، قعيامــةت آىنــع  رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم   يــع ن

 ظعنسـانالر تـةرنعث ظعحعضـة حـإآىص آةتكـةن،           ، آةتكـةن  صععـز ردةك ق ىمإصةسلةص هاؤا معستةك، يةر ت    
ــة هــئحكعم  ــاالالل ــرةمدذ يــ    تاظ ــة آع ــانلعقعنع، جةننةتك ــإآىم حعقعرعدعغ ــانداق ه ــا نعث ق اآع دوزاخق
، صةيغةمبةرلةرمذ مئنعث هالعم نئمـة بـوالر        ذص تذرغان رعشان بول ةئمعدة ص غمةي ظإز   ةل بعل ؟هةيدعلةمدذ
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ق ؤة ذلــحنذشــذنداق قورق  ظةرشــنعث سايعســعدعن باشــقا ســاية بولمايدعغــان ،دةص غةمضــة حإآعدعغــان
عنعث سايعســعدا خعــل آعشــعنع ظةرشــ يةتتــة  ظــإز صــةزلع بعلــةننعثتاظــاال اللــة ،دةهشــةتلعك آىنــدة
  : ذر تإؤةندعكعلةردمةزآذر ساظادةتمةن آعشعلةر.  خةؤةر بئرعدذنعسايعتعدعغانلعقع

 بعلــةن هــإآىم قانعيــةت، يــةنع مذســذلمانالرنعث ظارعســعدا ظادالــةت ؤة هةقم ظعمــاةتلعكلــاظاد ـ 1
 زذلـذم   قعلعدعغان، ظإزعنعث ظةث يئقعن دوستع ؤة تذغقعنع بولسعمذ تةرةص تذتمايدعغـان، هئحكعمضـة            

ظايرعماستعن ظوخشـاش  دةص خعزمةتحع  ـ آىحلىك، خوجايعنـ  آةمبةغةل، ظاجعز ـ  قعلمايدعغان، باي 
لعك باشلعق خـةلقنع ظـإز      تظادالة. ذر، دإلةت رةظعسع قاتارلعق آعشعلةرد    مذظامعلة قعلعدعغان باشلعق  
ــإرعدذ  ــاش آـ ــةؤالدعغا ظوخشـ ــةيدذ،   . ظـ ــةرنع يإلـ ــتعدذ، آةمبةغةللـ ــعزلةرنع ظوقعـ ــةرنع بعلعمسـ آعحعكلـ

 هـةزرعتع ظـةلع رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ       . لةيدذ، آئسةللةرنع دةؤااليدذ، صىتىن خةلقنع باغرعغا باسـعدذ       عتةربعي
نعث آعتابع بعلةن هإآىم قعلعش ؤة ظامانةتنع ظئضعسعضة        اللةتعضة  سباشلعقنعث ظى ” :مذنداق دةيدذ 

ش، ظـاثال ستعضـة ظذنعـث سـإزعنع    ا قعلسا، خـةلقنعث ظى    دظةضةر ظذ بذ ؤةزعصعسعنع ظا    . بتاصشذرذش ؤاجع 
    .“ةت قعلعش ؤة حاقعرعقعنع قوبذل قعلعش ؤاجعب بولعدذظظذنعثغا ظعتا

 مذستةبعد، زالعم، هاآعمعيعتعدعن صايدعلعنعص مذسذلمانالرغا زذلـذم قعلعدعغـان، اللـة            تاظاالاللة  
اآعم، ؤة ؤالعـيالرنع  آعـرال، رةظعـس، هـ    ـ   ظةزعز قعلغاننع خار، خار قعلغاننع ظةزعز قعلعدعغان صادعشاه       

   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ظةرشعنعث سايعسعدا تذرغذزمايدذ

 Çyϑ s9uρ u |Á tGΡ$# y‰ ÷è t/ Ïµ Ïϑ ù= àß y7 Í×¯≈ s9 'ρ é'sù $ tΒ ΝÎκö n= tã ÏiΒ @≅‹ Î6 y™ ∩⊆⊇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ã≅Š Î6 ¡¡9$# ’ n? tã t Ï% ©!$# 

tβθ ßϑ Ï= øàtƒ }¨$ ¨Ζ9$# tβθ äó ö7tƒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Îö tó Î/ Èd,ys ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& óΟßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊆⊄∪ 〈  
 ظـةيعبلعنعدعغانالر . زذلذمغا ظذحرعغذحع ظادةم ظعنتعقامعنع ظالسـا، ظذنـع ظةيعبلةشـكة بولمـايدذ

. صاسـات تئرعيدعغـان ظادةملـةردذر  ـ صةقةت آعشعلةرضة زذلذم قعلعدعغان، زئمعندا ناهةق رةؤعشتة صعتنة 
  ] ظايةتلةر ـ 42  ــ41: سىرة شذرا [.بقا دذحار بولعدذظةنة شذالر قاتتعق ظازا

رةظعسـلةردعن باشـالص تـإؤعنع ظاظعلـة باشـلعقعغعحة           ـ   ظادالةتلعك ظعمام سإزع يذقعرعسع صادعشاه    
  . آعحعك صىتىن باشلعقالرنع ظإز ظعحعضة ظالعدذ ـ حوث
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ظعبــادةت  ـ  تاظــةتغــاتاظاالاللــة  بــذ يعضــعت ظــإمرعنع ،نعث ظعبــادعتعدة ظإســكةن يعضــعتاللــة ـ 2
 بةرضـةن بـارلعق ظعقتعدارعـنع       تاظـاال اللـة   قعلعش بعلةن ظإتكىزعدذ، بـةدعنعنع، جئنعـنع، مئلعـنع ؤة           

ــة ــذلذلالهنع ؤة الل ــدا ظعشــلعتعدذ  رةس ــان يول ــة ؤة    . نع رازع قعلعدعغ ــة خةلقعض ــم ظاظعلعسعض ــةر داظع ه
ـ  صـذل . ظعشالردعن يعراق تذرعدذ  مةسعيةت ؤة زعيانلعق    ـ   تىرلىك ضذناه  هةر. ؤةتعنعضة خعزمةت قعلعدذ  

ــعدذ ؤة     ــةن تاص ــول بعل ــاالل ي ــنع ه ــةمئلع ــا الل ــدا جعه ــةؤالدعنع   د يولع ــذلمانالرنعث ظ ــقا، مذس  قعلعش
 ظــذ جــةث .عتعضــة خعزمــةت قعلعشــقا ســةرعص قعلعــدذ للــةص يئتعشتىرىشــكة، ؤةتعنعضــة ؤة معلعتةربعي

ــاخان    ــان، شعصـ ــزدا دئهقـ ــةر، ظئتعـ ــازاردا سودعضـ ــكةر، بـ ــةيدانعدا ظةسـ ــةتحع،  مـ ــا خعزمـ ــتذر، زاؤذدتـ عدا دوخـ
جةمظعيةتلةرنعث سادعق ظةزاسع بولذص، ياخشـعلعققا حاقعرعلسـا دةرهـال قوبـذل قعلعـدذ، يامـانلعقنع                
آإرسة ياآع ظاثلعسا ظذنع تىزعتعشكة تعرعشعدذ، ظةضةر آىحع يةتمعسة ظإزع ظذنداق ظعشالردعن يعراق            

 تاظـاال اللـة   . ة ظإسكةن ياشالر ظاالهعدة تعلغا ظئلعـنعدذ      نعث ظعبادعتعد تاظاالقذرظان آةرعمدة اللة    . تذرعدذ
   :ظةسهابذل آةهف هةققعدة مذنداق دةيدذ

 ßøt ªΥ È à)tΡ y7 ø‹n= tã Νèδ r' t7tΡ Èd, ys ø9$$ Î/ 4 öΝåκ®ΞÎ) îπ u‹÷F Ïù (#θ ãΖ tΒ#u óΟ Îγ În/u Î/ óΟ ßγ≈ tΡôŠÎ— uρ “ Y‰èδ ∩⊇⊂∪ 〈   

بئرعمعز، ظذالر هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعغا كايعسعنع راستع بعلةن ظئيتعصئبعز ساثا ظذالرنعث ه 
  ]ظايةت ـ 13: سىرة آةهف [.ظعمان ظئيتقان بعز هعدايةتنع زعيادة قعلغان يعضعتلةردذر

حىنكع ظذالر بعر صـىتعنعث     . قئرعغان ياآع آئسةل بولغانالرغا ظعبادةت قعلعش ظئغعر آةلمةيدذ       
ة بعـر ظـاز ظعبـادةت قعلعـؤاالي دةص           قعلعـص، جـان حعقعـص بولغعحـ         هـئس  ضإرضة ساثضعلعغانلعقعنع 

ظـةمما سـاغالم، ظـإلىم      . مةسعيةت قعلعشقا ماغدذرعمذ يـوق     ـ   ظذالرنعث ضذناه . ظإزعنع ظعبادةتكة بئرعدذ  
 ـ  تاماشـاغا قعزعقعدعغـان، قئـنع قعـززعق يـاش          ـ   تئخع معثعسعضة آعرمـةيدعغان، هـةر تىرلـىك ظويـذن         

اق بولـذص، ظعبـادةت بعلـةن مةشـغذل بولذشـع      يعضعتلةرنعث نةصسعنع يئـثعص يامـان ظعشـالردعن يعـر         
مذشـــذنداق قعيعـــن ظعشـــنع ظـــإز اليعقعـــدا ظـــادا قعاللعغـــان، قئـــرعلعق . ظعنتـــايعن قعيعـــن ظعـــش

آئلعشتعن بذرذن ياشلعقعنع، آئسةل بولذشتعن بذرذن ساقلعقعنع، نامراتلعقتعن بذرذن بايلعقعنع،          
ــإلىم ظعشــعكعنع قئقعشــت   ــذرذن بوشــلعقعنع، ظ ــاتلعقنع غةنعمــةت  مةشــغذلعيةتتعن ب ــذرذن هاي عن ب
  . بعلعص ياخشع ظعشالرنع قعلعدعغان يعضعتلةر قةدعرلةشكة ظةرزعيدذ
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ــةت       ــإيىنىص مةرهةم ــة آ ــةيدذ، آعحعكلةرض ــع ظذلذغــالص هإرمةتل ــةقؤادار ياشــالر حوثالرن ــإمعن ت م
سـإز  قعلعدذ، ظذنعث ظاغزعدعن ظعنساننعث آإثلعنع رةنجعتعدعغان، ضذناهقا ظـئلعص بارعدعغـان يامـان            

ظـذالر ظعمـانعنعث تةقةززاسـع بولغـان ظئسـعل        . يىزعدعن تةبةسسذم بعلةن نذر يـئغعص تذرعـدذ       . حعقمايدذ
ظةخالق لعباسـعنع آعـيعص، آعحعكلـةرنعث ظةخالقسـعزلعقعدعن، حوثالرنعـث ظـازغذنلعقعدعن يعـراق          

   .عقتذرنعث ظةرشعسعنعث سايعسعدا بولذشقا اليتاظاالبذنداق صةزعلةتلعك ياشالر اللة . بولعدذ
ــةلبع مةسجعدضــة باغالنغــان آعشــع   ـ 3 ــذ  ،ق ــازنع مةســجعددة ظوق  ظ ــةش ؤاقعــت نام ــان، ذب يدعغ

   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . مةسجعدنع رئمونت قعلعدعغان ؤة مةسجعددة ظعتعكاب قعلعدعغان آعشعدذر

 ’ Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# β r& yìsù öè? u Ÿ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™ $# ßx Îm7|¡ç„ …çµ s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ 

×Α% y Í̀‘ ω öΝÎκ Îγ ù= è? ×ο u≈ pgÏB Ÿω uρ ìì ø‹ t/  tã Íø. ÏŒ «! $# ÏΘ$ s% Î) uρ Ïο 4θ n= ¢Á9$# Ï!$ tGƒ Î) uρ Ïο 4θ x.¨“9$#   tβθèù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ Ü= ¯= s) tG s? 

ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à)ø9 $# ã≈ |Áö/F{ $#uρ ∩⊂∠∪ ãΝåκ u‰Í“ ôf u‹Ï9 ª! $# z |¡ôm r& $ tΒ (#θè= ÏΗ xå Νèδ y‰ƒ Í“ tƒ uρ ÏiΒ Ï& Í#ôÒ sù 3 ª!$# uρ ä−ã— ö tƒ 

 tΒ â !$ t± o„ Î ö tóÎ/ 5>$ |¡Ïm ∩⊂∇∪ 〈  
 ـ اللةنعث ظذلذغلعنعشع ؤة ظعسمعنعث ياد ظئتعلعشع بذيرذلغان مةسجعدلةردة مإمعنلةر ظةتعضةن

سـئتعق ظذالرنـع اللـةنع زعكعـر  ـ ظـذالر شـذنداق ظةرلـةرآع، سـودا . ظاخشامدا تةسبعه ظئيـتعص تذرعـدذ 
لـــةر ظـــذالر دعلـــالر ؤة آإز. قعلعشـــتعن، نامـــاز ظإتةشـــتعن، زاآـــات بئرعشـــتعن غةصـــلةتتة قالدذرمـــايدذ 

اللـةنع ظـإزلعرعنعث قعلغـان . قورقعـدذ ) قعيامـةت آىنعدعـن (قااليمعقانلعشعص آئتعدعغان آىندعـن 
ــةزلعدعن ظاشــذرذص بةرســذن دةص ظــذالر شــذنداق  ــإزعنعث ص ياخشــع ظةمةللعرعضــة مذآاصــات بةرســذن ؤة ظ

 ـ 38ـ ـــ ــ36: ســىرة نــذر[ ».اللــة خالعغــان ظادةمضــة هئسابســعز رعــزعق بئــرعدذ. ظعبادةتلــةرنع قعلعــدذ
  ]ظايةتلةر

   : يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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 $ yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷è tƒ y‰Åf≈ |¡ tΒ «!$# ô tΒ š∅ tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Í ½z Fψ$# tΠ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ’ sA# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# 

óΟ s9uρ |· øƒ s† ω Î) ©!$# ( # |¤ yè sù y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ z ÏΒ š Ï‰ tFôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∇∪ 〈  
 اللةنعث مةسجعدلعرعنع صةقةت اللةغا، ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقان، ناماز ظإتعضةن، زاآـات

ظةنــة شــذالرنعث هعدايــةت . بةرضــةن، اللــةدعن باشــقعدعن قورقمايدعغــان آعشــعلةرال ظــاؤات قعلعــدذ 
  ]ظايةت ـ 18: سىرة تةؤبة [.تاصقذحعالردعن بولذشع آإزدة تذتعلعدذ

بعـر يـةردة مةسـجعد بولعدعكـةن ظـذ يـةردة            . ة مةسجعد بعرعنحع ظورذنـدا تذرعـدذ      يعتعدظعظعسالم جةم 
شـذنعث ظىحـىن صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالم مـةآكعدعن مةدعنعضـة هعجـرةت              . مذسذلمان بار دئضةن سإز   

ظــذ حــاغدا مةســجعد .  بعــرعنحع قئــتعم قعلغــان ظعشــع مةســجعد ســئلعش بولغــان ظــئدع  ،قعلغــاندا
ينع زامـــاندا مةســـجعد  ةظـــ. ةدرعســـة، مةهكعمـــة رولعـــنع ظوينـــايتتع   نت، مئآىنعمعـــزدعكع صـــارالم 

ــاليدعغان  ــر يةرضــة توص ــر ظعنــاق  ـ عصــاقت ظعت،مذســذلمانالرنع بع ــةت مــةيدانغا آــةلتىرعدعغان  بع جاماظ
آعحعك هةممة ظـادةم بعـر سةصـتة يـانمذ           ـ   آةمبةغةل، آاتتا  ـ   مةسجعددة باي . ناهايعتع مذهعم ظورذن  

شــذثا داظعــم مةســجعدنع تاشــلعمايدعغان . رذآــذ قعلعــدذ ـ ظوخشــاش ســةجدةغــا تاظااليــان تــذرذص اللــة 
  . آعشعنعث مذآاصعتع موشذنداق حوث بولعدذ

نع دوسـت   اللـة دىشمةنلعكنعث ظإلحعمع    ـ    ظعسالمدا دوستلذق  ، ظىحىن دوست بولغانالر   اللة ـ   4
يضـةن آعشـعنع    مذسذلمان آعشـعنعث اللـةنع سإ     .  بعلةن بةلضىلعنعدذ  غا دىشمةن بولذش  اللةتذتذش،  

 هــةقعقعي بــذمانــا . ، اللــةغا دىشــمةن بولغــان ظعنســاننع دوســت تذتماســلعقع آئــرةكعدوســت تذتذشــ
ظعتعضة ةظةمما باشقا مةخسةت بعلةن دوست بولغانالر مةنص      .  ظاخعرعغعحة داؤام قعلعدذ   ذص،دوستلذق بول 

   .دوستلذق داؤامالشمايدذ. بعرعضة دىشمةن بولعدذ ـ زعيان يةتكةن هامان بعر
 ظىحــىن دوســت بولذشــقانالر قعيامــةت آىنــع نذردعــن ياســالغان مذنبــةرنعث ظىســتعدة  تاظــاالاللــة 
ــدذ ــنعدذ      . بولع ــر قعلع ــةن هةش ــإز دوســتع بعل ــادةم ظ ــةر ظ ــع ه ــةت آىن ــذلذلاله   . قعيام ــادةم رةس ــر ظ بع

 دةص ســورعغاندا، رةســذلذلاله “قعيامــةت آىنــع قاحــان بولعــدذ؟ ”ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمدعن 
هئلعقع آعشع  .  دئدع »قعيامةت آىنع ظىحىن نئمة تةييارلعدعث؟ «: ةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم  سةلل
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 دئضـةن ظعـدع،     “هئح نةرسـةم يـوق، لئكعـن مـةن اللـةنع ؤة صـةيغةمبعرعنع بـةك ياخشـع آإرعمـةن                   ”
ظةنـةس ظعبـنع مـالعك      .  دئـدع  »سةن ياخشع آإرضةن آعشعث بعلةن بعرضـة بولعسـةن «: رةسذلذلاله

رةسذلذلالهنعث بذ سإزعضة بـةآمذ خذرسـةن بولـدذق، مـةن رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ               ”ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  
ظةلةيهع ؤةسةللةمنع، ظةبذ بةآعرنع ؤة ظإمةرنع ياخشع آإرعمةن، ظذمعد قعلعمـةنكع قعيامـةت آىنـع               

 سـوفع اللـة يـار   ] بذ هةدعسنع ظعمـام بذخـارع رعؤايـةت قعلغـان      . [ دئضةن “ظذالر بعلةن بعرضة بولغايمةن   
  :مذنداق دةيدذ

  قعيامةت آىن قوشذلسا جان بعلةن تةن،
  .قوصار هةر ظادعمع ظإز دوستع بعرلةن

بعرعنع اللة ظىحىن دوست تذتقان جةمظعيةتتة ظإزظارا مذهةببةت، ظعتتعصاقلعق، ظعناقلعق           ـ   بعر
اظادةت س ـ   مذستةهكةم بولذص، دىشمةنلعك، بإلىنىش، ظعتتعصاقسعزلعق يوقعلعدذ ؤة صاراؤانلعق، بةخت        

   .بولعدذ
ــزع ـ 5 ــاقلعغان آعشــع  ن ــإزعنع س ــةدعن    ،ادعن ظ ــاندعمذ الل ــالغذز قالغ ــةندعمذ، ي ــعلةر آإرض  آعش

ــةؤة قورقعدعغــان  ــاال الل ــر معــنذتمذ ظئســعدعن    تاظ ــتعص تذرعدعغــانلعقعنع بع ــةندعنع داظعــم آىزع نعث ب
ةمةس، نةصسـعنع  دىشمةننع يةثضةن باتذر ظ. حعقارمايدعغان آعشع هةقعقعي سادعق مذسذلمان بولعدذ  

 ظايـال ظإزعضـة حاقعرسـا، ظذنعـث         ، حعـرايلعق ياسـانغان    بـاي، مةنسةصـلعك، سـاهعبجامال     . يةثضةن بـاتذر  
ــان     ــالغذ قالمعغ ــانداق توس ــقا هئحق ــة بولذش ــةن بعرض ــان ؤة    بعل ــإرىص قالعدعغ ــتعص آ ــع آىزع ، ظذالرن

علعؤاتقـان هالةتتـة     ق ذؤة نةصسع قاتتعق ظارز   آعشع بولمعغان    هئحبعر باشقعالرغا حئقعص قويعدعغان  
ضـذناهتعن سـاقالنغان آعشـع مانـا        نةصسـع شـةيتاننعث آةينعضـة آعرمـةي          ،اللـةدعن قورقـذص   صةقةت  

 ضــذناهتعن ظــإزعنع تــارتعش ظعبــادةت . ظئرعشــعدذظةرشــعنعث سايعســعدا بولــذش شةرعصعضــةموشــذنداق 
ــةيهع ؤةســةللةم  . قعلعشــتعن تــةس ع ســاقال ماثــا ظعككــ«: شذثالشــقا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل

ساقالشــقا آاصــالةتلعك ) تعــل بعلــةن ظــةؤرةتنع(ظارعســعدعكع ؤة ظعككــع يوتــا ظارعســعدعكع نةرســعنع 
بذ هةدعسنع ظعمـام بذخـارع      . [ دئضةن »قعلساثالر، مةن جةننةتكة آعرعشعثالرغا آاصالةتلعك قعلعمةن 

  ]رعؤايةت قعلغان
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   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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 نع ظـةؤرةتلعرعنع يـة . (ظةؤرةتلعرعنع هـارامدعن سـاقلعغذحعالردذر ) جةننةتكة آعرعدعغانالر (ظذالر (

خوتذنلعـرع ؤة حـإرعلعرع بعلـةن . (صةقةت خوتذنلعـرعدعن، حـإرعلعرعدعن باشـقعالردعن سـاقلعغذحعالردذر 
ــالر  ــنحعلعق قعلغذحعـ ــايدذ ) يئقعـ ــةت قعلعنمـ ــعرتعدعن . ماالمـ ــث سـ ــلعرعنع (بذنعـ ــعي تةلةصـ جعنسـ

   ]ظايةتلةر ـ 7 ــــ 5: سىرة مإمعنذن[ .تةلةص قعلغذحعالر هةددعدعن ظاشقذحعالردذر) قاندذرذشنع
 مذســذلمانالرنعث تذرمــذش سةؤعيعســعنع  تاظــاال اللــة ،غــان آعشــععدعمةخصــعي ســةدعقة قعل ـ 6

يوقعرع دةرعجعدة تةثصذثالشتذرذش، ظإزظارا دوستلذق صةيدا قعلعش ظىحىن بايالرغا زاآات بئرعشنع صةرز            
 ـ  بـاال يوقسـذل،   مبةغـةل،    آة ،ظذنعث تئشـعدا ظعقتعسـادعي ظـةهؤالع ياخشـع آعشـعلةر ظـاجعز            . قعلغان

ــة   ــجعد، مةدرةسـ ــة ؤة مةسـ ــإص بئحارعلةرضـ ــع آـ ــول، دوختذرخان،حاقعسـ ــا يـ ــاش ظعغـ ــث و ظوخشـ مذمنعـ
ــا ســةدعق  ةمةنص ــة ظعشــلعتعدعغان ظورذنالرغ ــان ةظعتعض ــةرغعب قعلغ ــداق ســةدعقعلةرنع  .  قعلعشــقا ت بذن
مةســلعك ظىحــىن دعقة ظــالغذحعنعث ظعــززةت، ظــابرويعنع حىشىرة رعيــادعن ســاقلعنعش ؤة ســ،رضــةندةةب

آـإرىص   تاظـاال حىنكع قعلغان سةدعقعنع اللـة      . ظةث ساؤابلعق بولعدذ   مةخصعي بئرعش ظةث ياخشع ؤة    
ــدذ ؤة مذآاصــ  ــرعدذ اتذرع ــإزع بئ ــةدعقة   .تعنع ظ ــعمذ، س ــعلةر آإرمعس ــىحع آعش ــا   بةرض ــةققعدة دذظ نعث ه

رةسـذلذلاله  . ؤةتمـةيدذ  بـةندعنعث قعلغـان ياخشـعلعقعلعرعنع قـةتظعي زايـا قعلع           تاظاالقعلمعسعمذ، اللة   
سعلةرنعث ظعحعثالردعن يئرعم خورما بعلـةن بولسـعمذ «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ    

بـذ هةدعسـنع ظعمـام مذسـلعم      [».دوزاختعن ساقلعنعشقا آىحع يئتعدعغان آعشع شـذنداق قعلسـذن 
  ]رعؤايةت قعلغان

ظذنعثغا قذربع يةتمعسة ظـاز  . عتع ياخشعآإص بئرةلعسة ناهاي. سةدعقعنع ظاز آإرمةسلعك آئرةك  
 ظذنعـث ظعخالسـعغا قـاراص سـاؤابعنع نةححـة           تاظـاال بولسعمذ قولعدعن آئلعشعحة سةدعقة قعلسـا، اللـة         

 ياخشـــعلعق دةرؤازعســعنع آـــةث ظـــئحعش،   بةرضــىحع ظةضـــةر ســـةدعقة . هةسســة آإصـــةيتعص بئــرعدذ  
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ىش ؤة ظإزعضـة باشـقعالرنع ظةضةشـتىرىش        ظورذنالرغا سـةدعقة قعلعشـقا رعغبةتلـةندىر       آعشعلةرنع ياخشع 
حىنكـع بذنعـثدا باشـقعالرنعث ياخشـع ظعشـالرغا يـاردةم            . دة سةدعقعنع ظاشكارا بةرسـة بولعـدذ      مةقسعتع

  : مذنداق دةيدذتاظاالاللة .  قعلغانلعقع ظىحىن رعيا بولمايدذمةقسةتقعلعشعنع قولغا آةلتىرىشنع 

 β Î) (#ρ ß‰ö6 è? ÏM≈ s% y‰¢Á9$# $ £ϑ Ïè ÏΖsù }‘ Ïδ ( β Î) uρ $ yδθà÷‚ è? $ yδθ è?÷σè? uρ u !#u s)àø9 $# uθ ßγ sù Ö ö yz öΝà6©9 4 
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ظةضةر ظذنع مةخصعي بةرسةثالر ؤة يوقسذلالرغا . سةدعقعنع ظاشكارا بةرسةثالر، بذ ياخشعدذر

اللة سعلةرنعث . بذ، سعلةرنعث بةزع ضذناهلعرعثالرغا آةففارةت بولعدذ. ذ ياخشعدذربةرسةثالر تئخعم
  ]ظايةت ـ 271: سىرة بةقةرة [.قعلغان ظةمةللعرعثالردعن خةؤةرداردذر

 ـ نعث بةرضـــةن نـــازذتاظـــاال اللـــة ،غـــان آعشـــعيدع يعغال ظئـــتعصيـــالغذز يـــةردة اللـــةنع يـــاد ـ 7
  هـئس  ظـإزعنعث ظـاجعزلعقعنع ؤة ضـذناهلعرعنعث آإصـلعكعنع         ،ضـةن آةلتىرمةتلعرعنع آإز ظالدعغا    ئن

بولسـذن  يـةردة   يـالغذز  ،بـذ يعغـالش جاماظـةت ظعحعـدة بولسـذن          .قعلغان آعشع، ظعختعيارسعز يعغاليـدذ    
كـةن  علئكعن سةهةر ؤاقعتلعرعدا، هةممـة ظـادةم ظذيقعـدا ظ         . قةلبع يذمشاق آعشعلةردعن سادعر بولعدذ    

ــالغذز اللـــة ــعز  ـ  مـــةتعزةظنعث تاظـــاال ظـــإزع يـ ــازابعدعن قورقـــذص ؤة حةآسـ ــةيمعنعص، ظـ جـــااللعدعن ظـ
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ    . رةهمعتعدعن ظىمعد قعلعص يعغلعغـان آعشـع قعيامـةت آىنـع يعغلعمـايدذ            

ــةن      ــداق دئض ــر هةدعســتة مذن ــةللةم بع ــةيهع ؤةس اللــةدعن قورقــذص يغلعغــان آعشــع دوزاخقــا «: ظةل
  ]ع رعؤايةت قعلغانبذ هةدعسنع ظعمام تعرمعز[ ».آعرمةيدذ

ظــةهؤالعمعزنعث خارابلعشــعص، ظــةخالقعمعزنعث   . آاشــكع صــىتىن مذســذلمانالر يعغلعيالعســاق   
 .ناحارلعشعص آئتعشع نةتعجعسعدة اللةنعث ظذلذغ دعنعنعـث ظايـاغ ظاسـتع بولغانلعقعغـا يعغلعسـاق             

لـةيهع ؤةسـةللةمنعث   نعث ظةمرعنع تولذقع بعلةن ظعجرا قعلماي، رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظة تاظاالاللة  
آـةمحعلعكعمعزنع تونـذص تةؤبـة قعلعشـنعث      . سىننعتعضة ظةمةل قعلماي خورالنغعنعمعزغا يعغلعساق    

نعث غةزعؤعدعن قورقذشـنعث ظورنعغـا      تاظاالظورنعغا، خاتالعقتا حعث تذرعؤاتقانلعقعمعزغا يعغلعساق، اللة       
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لعمعز شـىنحعلعك ظئحعنعشـلعقكع،     ها. آاصعردعن مةدةد تعلةص يئلعنعص يالؤذرغعنعمعزغا يعغلعساق     
   .ظةضةر هايؤاناتالرنعث تعلع بولسا، بعزنعث هالعمعزغا يعغاليتتع

بذدذنيادا هةق يولدا   . ساظادةتكة ظئرعشتىرضعن  ـ   بعزنع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة بةخت    !  صةرؤةردعضارعم عظ
امـةت آىنـع     قعي ،راستحعل مذسذلمان بولذشنع نعسـعص قعلغعـن      رازعلعقعثغا ظئرعشعدعغان   مئثعص  

بعزنع قعيامةت آىنـع ظةرشـعنعث سايعسـعدا تذرعدعغـانالر          . نعغةزعبعثضة ظذحراص آئتعشتعن ساقلعغ   
   !نيظامع. عمعزنع جةننةت قعلغعنجايظاخعرع بارعدعغان قاتارعدعن قعلغعن، 
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  هةدعس ـ 14
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث غةيبتعن خةؤةر بةرضةنلعكع توغرعسعدا

אאאאאW»،
א،א،א@א?Wא

?A،،
א،«zאאx 

  : تةرجعمعسع
ع، جانـــابع هـــةزرعتع ظعمـــران ظعبـــنع هذســـةين رةزعيـــةلالهذ ظـــةنهذمادعن رعؤايـــةت قعلعـــنعدذآ

سـعلةرنعث ظـةث ياخشـعلعرعثالر مئنعـث «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن     
 ظةسرعمدة ياشعغان آعشعلةردذر، ظذالردعن قالسا ظذنعثدعن آئيعـنكع ظةسـعردة ياشـعغان آعشـعلةردذر، 

ــعردة ياشــعغان آعشــعلةردذر،  ــنكع ظةس ــن آئيع ــا ظذنعثدع ــن قالس ــن ق ظذالردع ــن ظذالردع ــا ظذنعثدع الس
رةسذلذلاله ظإز ظةسرعنع تعلغا ظالغاندعن آئيعن ”:  ظعمران»آئيعنكع ظةسعردة ياشعغان آعشعلةردذر

ظذنعثدعـن آئيعـن «رسـذلذلاله .  دئـدع “ظعككع ظةسعر دئدعمذ ياآع ظـىح ظةسـعر دئدعمـذ بعلمةيمـةن 
ذؤاهلعق بئرعدعغـان، شذنداق بعر خـةلق آـئلعدذآع، ظـذالر ضـذؤاهلعققا تارتعلمعسـعمذ ظإزلعضـعدعن ضـ 

خعيانــةتكار، ظعشةنحســعز، اللــةغا قعلغــان ؤةدعسعضــة ؤاصــا قعلمايدعغــان ظادةملــةردذر، ظذالرنعــث ظارعســعدا 
بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان، بـذ                 . [ دئدع ».سئمعزلعك ظاشكارا آإرىلعدذ 

  ] 6427:رعهةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذ. يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت
  :ظعزاهات
مئنعــث «يــىز يعــل دئضــةن بولــذص، رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث   ـ ـ ظةســعر

ظذالردعن قالسا ظذنعثدعن «.  دئضةن سإزعدعن ساهابة آعرامالر مةقسةت قعلعنعدذ»ظةسرعمدة ياشعغانالر
 رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ     دئضةن سـإزعدعن تـابعظعين يـةنع       »آئيعنكع ظةسعردة ياشعغان آعشعلةردذر، 
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ظةلةيهع ؤةسـةللةم ؤاصـات بولغـاندعن آئيعـن مذسـذلمان بولـذص سـاهابة آعـرامالر بعلـةن آإرىشـكةن                     
ظذالردعــن قالســا «صــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالمنعث ظعككعــنحع قئــتعم .  قعلعــنعدذمةقســةتآعشــعلةر 

عين يةنع ساهابة آعرامالر  سإزعدعن تةبظع تابعظ»ظذنعثدعن آئيعنكع ظةسعردة ياشعغان آعشعلةردذر،
بعلةن آإرىشىش شةرعصعضة ظئرعشةلمعضةن، تابعظعنالر بعلـةن آإرىشـكةن مذسـذلمانالر يـةنع ظعسـالم               

  . تارعخعدا ظىحىنحع ظةسعردة ظإتكةن مذسذلمان آإزدة تذتذلعدذ
ظةث ياخشع ظةسعر جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ياشعغان ظةسعر بولـذص، ظـذ              
دةؤرعدة ظعسالم بعلةن شةرةصلةنضـةن سـاهابة آعـرامالر شـةرعظةتكة ظةمـةل قعلعشـتا، ظعبادةتلـةرنع ظـادا                   

مةرعصةتتة، ظادالةتتة، هةق يولـدا ظـةث قعممـةتلعك نةرسـعلعرعنع            ـ   قعلعشتا، ضىزةل ظةخالقتا، ظعلعم   
 ظذالرنـع  تاظـاال اللـة  . عـدع نعث يةر يىزعدعكـع صةرعشـتعلعرع ظ  تاظاالتةرةددذتسعز قذربان بئرعشتة ضويا اللة   

  :قذرظان آةرعمدة مةدهعيعلةص مذنداق دئضةن

 Ó‰£ϑ ut ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©! $#uρ ÿ…çµ yè tΒ â!# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9 $# â!$ uΗ xq â‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 u s? $ Yèª.â‘ #Y‰£∨ ß™ 

tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ ZΡ üθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ ãρ ôÏiΒ Í rO r& ÏŠθ àf ¡9$# 4 ∩⊄∪ 〈  
 مذهةممةد اللةنعث رةسذلعدذر، ظذنعث بعلةن بعرضة بولغان مإمعنلةر آذففارالرغا قاتتعقتذر، ظإزظارا

ظذالر اللةنعث صةزلعنع ؤة رازعلعقعنع . آإيىمحاندذر، ظذالرنع رذآذ قعلغان، سةجدة قعلغان هالدا آإرعسةن
  ]ظايةت ـ 29: سىرة فةته [.عدة سةجدعنعث ظةسعرعدعن نعشانالر بارتعلةيدذ، ظذالرنعث يىزلعر

ظــذالر ياخشــعلعقنع ظــإزع قعلعصــال قالماســتعن بــةلكع بــارلعق ظعنســانالرنع ياخشــعلعققا دةؤةت 
جاصـاالرغا بةرداشـلعق     ـ   قعلعص يامانلعقتعن ظاضـاهالندذراتتع، بـذ يولـدا آةلضـةن هـةر تىرلـىك جـةؤرع               

حىنكـع ظذالرنعـث   . شـتا هئحكعمنعـث ماالمـةت قعلعشـعدعن قورقمـايتتع         بئرعص هـةقنع بةرصـا قعلع     
 رازع بولسـا صـىتىن دذنيـا خـةلقع          تاظـاال اللـة   . نعث رازعلعقعغا ظئرعشعش ظعـدع    تاظاالصىتىن ظارزذسع اللة    

 نارازع بولسا هئح صايدعسـع      تاظاالنارازع بولسا هئح آئرعكع يوق، صىتىن دذنيا خةلقع رازع بولذص، اللة            
نع رازع قعلعش   تاظاالشذثا ظذالر اللة    . انا بذ ساهابة آعرامالرنعث ؤاز آةحمةس صرعنسعصع ظعدع       م. يوق
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ــايتتع   ــعدعن قورقم ــدا هئحنةرس ــةلالهذ     . يولع ــةيب رةزعي ــةزرعتع خذب ــذددع ه ــنع خ ــث دةيدعغع ظذالرنع
  : قعلعنعش ظالدعدا ظئيتقان مذنذ سإزعدذرشئهعتظةنهذنعث 

   ـ ـ عنكع، دىشمةنلةرظعالهعم ماثا بةرداشلعق ظاتا قعلغ
  .ظازابالشالر بعلةن تعلدع شعلعص ضإشتذمنع ظذستخاندعن

  خذدانعث يولعدا ظإلدىم ظةضةر ظذ خالعسا شةآسعز،
  .ظورذن ظالغاي بذ قعينالغان ؤذجذدذم باغذ رعزؤاندعن

  مئنع قعستاشتع ظعماندعن يئنعشقا، يعغلعمايمةن هئح،
  .عماندعنظإلىشكة رازعمةنكع، يوق يئنعش هةرضعزمذ ظ

  ظإلىمدعن زادع قورقمايمةن، ياشامتعم مةثضى ظإلمةستعن،
  .ظإلىم معث ياخشع ظاسعيلعق قعلعص دةؤزةختة يانغاندعن
  خذدا دةرضاهعغا قايتقذم، صعسةنت قعلمايمةن دىشمةنضة،

  . ظعضعص باش ياؤغا قعلمايمةن خوشامةت قعلحة يالغاندعن
   ـ ـ ةرؤايعمصةقةت ظعمان بعلةن آةتسةمال بولدع، يوقكع ص

  ∗. بولذص يعقعلسام سول تةرةصتعن ياآع ظوث ياندعنتشئهع
ساهابة آعـرامالردعن آئيعـن آةلضـةن تـابعظعينالر ؤة ظذنعثدعـن آئيعـن آةلضـةنلةرمذ سـاهابة                  
آعرامالرنعث يوللعرعنع راؤاجالندذرذص، شذالر ماثغان يولدا مئـثعص، دذنيـانعث هـةر قايسـع جايلعرعغـا                

ــة  ــاالاللـ ــتاظـ ــانلعق   نعث مذقـ ــةللةمنعث شـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــنع ؤة رةسـ ةددةس دعـ
شذالرنعث معسلعسعز  . سىننعتعنع تارقعتعش يولعدا جانلعرعنع، ماللعرعنع قذربان بةرضةن زاتالر ظعدع        

تعرعشحانلعقع، تةسةؤؤذر قعلعش مذمكعن بولمايدعغان صعداآارلعقلعرع بولمعغان بولسا بعز مذسذلمان          
شذثالشــقعمذ رةســذلذلاله ســةللةلالهذ . ن بــذ ظذلــذغ شةرةصــكة ظئرعشةلمعضــةن بوالتــتذق بولــذش دئضــة

  . ظةلةيهع ؤةسةللةم يذقعرعدعكع هةدعسعدة بعزضة ظذالرنعث صةزعلعتعنع تةآعتلةص آإرسةتكةن
                                                 

  . ـ بةت381: ع جةؤهةرلعرع ؤة قةستةالنع ظعزاهات ظذيغذرحة تةرجعمعسعسةهعهذلبذخار ∗
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  : دئضةندةك ناحارلعشعص آةتتذقتاظاالآئيعنكعلةرحذ خذددع اللة 

 * y# n= sƒ m .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷è t/ ì#ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãè t7¨?$# uρ ÏN üθ pκ ¤¶9$# ( t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ∩∈∪ 

〈  
 ظذالر آةتكةندعن آئيعن ظذالرنعث ظورنعنع باسقان ظورذنباسـارالر نامـازنع تـةرك ظـةتتع، نةصسـع

 ـ  59: سـىرة مةريـةم    [.خاهعشلعرعغا ظةضةشتع، ظذالر قعيامةتتـة ضـذمراهلعقعنعث جازاسـعنع تـارتعدذ 
  ] ظايةت

شــذنداق، آئيعنكعلــةر شــذنداق ناحارلعشــعص آــةتتذقكع، صــىتىن ناحــار ظعللــةت، يامــان ظــادةت،  
. ظالدامحعلعق، ساختعصةزلعك، هةسةتخورلذق، يالغانحعلعق، خعيانةت، سـاتقذنلذق بعـزدعن تئصـعلعدذ          

مذســذلمانالر .  يــوقهــاآعمالر مذســتةبعد، بــايالر ظعنساصســعز، ظإلعمــاالردا تــةقؤا يــوق، تــالعبالردا تاظــةت 
. جــةمظعيعتعدة ناهــةقحعلعك ظــةؤج ظالغــان، ظادالــةت يوقالغــان، شذثالشــقا خــارلعق ظعحعــدة قالغــان  

جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم يذقعــرعدعكع ســإزعدة آئيعــنكع مذســذلمانالرنعث 
ر خـةلق آـئلعدذآع، ظذنعثدعن آئيعن شذنداق بعـ «: ناحارلعشعص آئتعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص   

ظــذالر ضــذؤاهلعققا تارتعلمعســعمذ ظإزلعضــعدعن ضــذؤاهلعق بئرعدعغــان، خعيانــةتكار، ظعشةنحســعز، اللــةغا 
 ».قعلغان ؤةدعسعضـة ؤاصـا قعلمايدعغـان ظادةملـةردذر، ظذالرنعـث ظارعسـعدا سـئمعزلعك ظاشـكارا آـإرىلعدذ 

بــةزع مذســذلمانالر . ضــعلع بولمـايدذ هئحكعمضــة ظعشةن. دةر ؤةقــة هـازعر شــذنداق زامــان بولـدع  . دئضـةن 
. ظعحعص قورسعقعنع يوغعتعص ظولتذرذشنعال بعلعدذ     ـ   شىنحعلعك راهةتصةرةس بولذص آةتكةنكع، يةص    

خةلقع ظىحـىن، دعـنع ظىحـىن يـاردةم تةلـةص قعلعنسـا، راهعتعمضـة دةخلـة يئـتعص قـاالمدعكعن دةص،                      
  . معث بعر خعل باهانعالرنع آإرسعتعدذ

شـــذنع قـــةتظعي بعلعـــش الزعمكـــع، بعـــز نةصســـع  . عث صايدعســـع يـــوقضةصـــنع آـــإص قعلغـــانن
ــارلعق ظعــش  هةرعكــةتلعرعمعزنع قذرظــان ؤة هةدعســنعث آإرسةتمعلعرعضــة   ـ خاهشــعمعزنع يئــثعص، ب

ــززةت       ــان ظع ــذص، يوقالغ ــإمعن بول ــن م ــرامالردةك حع ــاهابة آع ــع س  ـ ظذيغذنالشــتذرمايدعكةنمعز، بذرذنق
ــةن   ــا ظالمايدعك ــابرذيعمعزنع قولعمعزغ ــذص     ظ ــذرذق دةؤا بول ــعنعمعز ق ــذلمان دئض ــةن مذس ــزنعث م معز، بع
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بعـزنعث بــذ قــذرذق دةؤايعمعـز بعــزنع هـةم بــذ دذنيــادا هـةم ظاخعرةتتــة خــار     . هئحنةرسعضـة ظةســقاتمايدذ 
. بذ دذنيادا ظةمةلعيةتتة خارلعنعؤاتعمعز، ظاخعرةتتعكع ظازاب بذنعثدعن نةححة هةسسـة قـاتتعق           . قعلعدذ

شـذنعث ظىحـىن هـةقعقعي، حعـن مـإمعن          . ع ظعشةنمةيلع بـذ بعـر هةقعقـةت       مةيلع ظعشعنةيلع، مةيل  
بولذشتعن باشقا حارة يوق، حعن مإمعن بولذش يذقعـرعدا ظئيـتعص ظـإتكعنعمعزدةك ظـاغزعمعزدا مـةن                 

  . مذسذلمان، مةن مإمعن دةص قويذش بعلةن بولمايدذ
ــارعمعز   ــك صةرؤةردعض ــع رةهعملع ــا     ! ظ ــةق يولذثغ ــرعثنع ه ــازغذن قذللع ــز ظ ــص،  بع ــةت قعلع هعداي

بعزضـة هةقعقـةتنع هةقعقـةت آإرسـعتعص،        . هةقعقعي مإمعن، مذسذلمان بولذشقا مذؤةصصةق قعلغعـن      
. ظذنعثغــا ظةضعشعشــنع، بــاتعلنع بــاتعل آإرســعتعص ظذنعثدعــن يعــراق بولذشــنع نعســعص قعلغعــن  

  ! ظامعين
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  هةدعس ـ 16 ؤة 15
  مذناصعقنعث سىصعتع توغرعسعدا

אאא،אאW»
،א،אא

،א،א،אK«zאאx 
  : تةرجعمعسع 

رعؤايـةت قعلعـنعدذآع،     رةزعيـةلالهذ ظـةنهذمادعن       ظـاس  لظـةمر ظعبـنع   هةزرعتع ظـابدذلاله ظعبـنع      
ة بولسـا  ظذ آعمـد ، بار خعسلةتوت ت«: مذنداق دئضةن جانابع صةيغةمبةر سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم      

 ظذنعثدا علعكذنع تاشلعمعغذحظ آعمدة بولسا، عتعن بعرخعسلةتظةضةر ظذ ظوت . خالعس مذناصعق بولعدذ
 ظامانـةت قويذلسـا خعيانـةت قعلعـدذ، ضـةص :خعسـلةت وت تظذ .  بولغان بولعدذ ىصعتعس مذناصعقنعث بعر 

بذ هةدعسنع [ ».زعنع بذزعدذقعلسا يالغان سإزلةيدذ، ؤةدة قعلسا خعالصلعق قعلعدذ، تارتعشعص قالسا ظاغ 
ــاظعت       ــا ظ ــةردعكع تئكعســت بذخارعغ ــذ ي ــان، ب ــةت قعلغ ــلعم رعؤاي ــارع ؤة مذس ــام بذخ ــنعث . ظعم هةدعس

  ]34:بذخارعدعكع نومذرع
WאאW»אWא

،א،אאK«zאאx 

  :تةرجعمعسع
جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ     دعن رعؤايةت قعلعنعدذآع،    رةزعيةلالهذ ظةنهذ يرة  ة هذر ذبةظهةزرعتع  

 غان ضةص قعلعـدذ، لضةص قعلسا يا : ع بار تاصعقنعث ظىح ظاالمع نمذ«:  مذنداق دئضةن  ظةلةيهع ؤةسةللةم 
بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة     [ ».الصلعق قعلعـدذ، ظامانـةت قويذلسـا خعيانـةت قعلعـدذ عؤةدة قعلسا خ 

  ]33هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع . مذسلعم رعؤايةت قعلغان، بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت
  : ظعزاهات 
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ص آةتكـةن    بعـر ظعشـعكتعن آعـرعص، يةنـة بعـر ظعشـعكتعن حعقعـ              ،مذناصعقنعث لذغةت مةنعسـع   
نع يوشذرذص تـذرذص ظـاغزعدا مـةن    عصرذدعلعدا آ”اله مةنعسع  تعظذنعث شةرعظةتتعكع ظعس  . دئضةن بولعدذ 

 ظذالرنـع سـإآكةن ؤة ظذالرغـا        ،غـان ذقظونـةت   ة قذرظاندا مذناصعقالرغا ل   تاظاال اللة   “مذسذلمان دةيدعغانالردذر 
ظذالرنع دعلعدا يوق نةرسـعنع تعلعـدا   . ن بةرضةذش قاتتعق ظازاب بعلةن ظاضاهالندذرناهايعتعظاخعرةتتة  

ؤا قعلعـــدذ دةص ةدةيـــدذ، ظـــإزلعرع ظعشـــةنمةي تـــذرذص اللـــةغا ؤة ظـــاخعرةت آىنعضـــة ظعشـــعنعمعز دةص د
يبةت قعلعش، ضـةص   ة يالغان سإزلةش، غ   ،مذناصعقالرنعث قعلعقع ظالداش، ساختا قعلعش    . سىصةتلعضةن

 ظـةهدعنع   ، بةرضةن سـإزعدة تذرماسـلعق     ،ماسلعقتوشذش، يالغان ضذؤاهلعق بئرعش، ؤةدعسعضة ؤاصا قعل      
 ظامانةتكة خعيانةت قعلعش، مذسذلمانالرنعث ظارعسـعغا ظـاداؤةت سـئلعش ظـارقعلعق يـةر يىزعـدة                 ،بذزذش

، بعخعــل، بــةدعنعنعث ســئمعزلعقع، آعيعمعنعــث صــاآعزلعقع ؤة ســإزعنعث عدعغــانبذزغذنحعلعــق قعل
ذتةآةببعرلعك، هةسةتخورلذق، رعياآارلعق ؤة باشقا     تاتلعقلعقع بعلةن تاشقع آإرعنعشع حعرايلعق، م     

  . لةن ظعحع زةهةر قةبعه ظعنسانالردذرعي ظعللةتلةر بكععخسعص
نع مذناصـعقالردعن هـةزةر قعلعشـقا حـاقعرعص     رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم تاظاالاللة  

   :مذنداق دئضةن

 * # sŒÎ) uρ öΝ ßγ tF÷ƒ r& u‘ y7 ç7Åf ÷èè? öΝßγ ãΒ$ |¡ô_ r& ( βÎ) uρ (#θ ä9θ à)tƒ ôì yϑ ó¡n@ öΝÏλÎ; öθ s)Ï9 ( öΝåκ®Ξr( x. Ò=à±äz ×ο y‰¨Ζ|¡–Β ( 

tβθ ç7|¡ øt s† ¨≅ä. >π ys ø‹ |¹ öΝÎκö n= tã 4 ÞΟèδ –ρ ß‰yè ø9$# ÷Λèεö‘ x‹÷n $$ sù 4 ÞΟßγ n= tG≈ s% ª!$# ( 4’ ¯Τr& tβθä3 sù÷σãƒ ∩⊆∪ 〈  
 ظةضـةر ظـذالر . يران قـالدذرعدذ  ساالصةتلعكع سئنع هة ع،ث، بةدةن قذرذلذش اظذالرغا قارايدعغان بولس

 ضويا ظـذالر ةسإزلعسة، سإزعنعث صاساهةتلعكعدعن سإزعضة قذالق سالعسةن، ظعلعمسعز ؤة ظةقعلسعزلعكت 
 ظإزلعرعضـة عظـذالر قورقذنحتعـن هـةر قـانداق ظـاؤازن . تامغا يإلةص قويذلغان حعرعص آةتكةن ياغاحالردذر 

ظذالردعن هـةزةر ظةيلعضـعن، اللـة . معنلةرضة دىشمةندذر إظذالر ساثا ؤة م . قارعتعلغان دةص ضذمان قعلعدذ 
: سىرة مذنافعقذن[ !؟راهلعققا بذرذلذص آئتعدذذمظذالر قانداقمذ هعدايةتتعن ض! ظذالرنع هاالك قعلسذن

  ]ظايةت ـ 4
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حىنكع آاصعرنعث  . دعنمذ يامان الرمذناصعقالرنعث ظعسالمغا ؤة مذسذلمانالرغا بولغان خةتعرع آاصعر      
 حقـا، عـالن بولغا  ي ظةمما مذناصـعق مذسـذلمان قئلعصـعغا آعرعؤالغـان زةهـةرلعك             .اع ظاشكار دىشمةنلعك
نعشعضة قاراص ظذنع دوست ضذمان قعلعص ظعحكع سـعرلعرعنع ظئيـتعدذ،           ىظذنعث تاشقع آإر  آعشعلةر  

 ، ظذ ظعككع يىزلىك دىشـمةن     لئكعن. النلعرعدعن ظذنعثغا خةؤةر بئرعدذ   عقعلماقحع بولغان ظعشنعث ص   
 ظـاندعن يةنـة بعـر يـىزع بعلـةن           ،ص تذرذص مةخصعيةتلعكلةرنع بعلعؤئلعـص    ىنىدوست آإر ىزع بعلةن   بعر ي 
ــدذ ةن ــ. شــتعرعنع تعقع ــى ةلىندةظ ــةتلعرع ؤة رس، مذســذلمان ت ــارلعق ظعســالم  ســتعن ةلصةك مةملعك قات

شــذنداق مذناصــعقالرنعث ســةؤةبع بعلــةن مذســذلمانالرنعث قولعدعــن  ذهةممعســع مانــا مدعيــارلعرعنعث 
ظـذالر  . عقالرنعث مذسـذلمانالرغا سـالغان زعيعـنع ظـاز ظةمـةس          صـ ظعسـالم تـارعخعدا مذنا    . ص آةتكةن حعقع

ــةدعس   ــاندعن ه ــان    تيالغ ــعنع بذلغعغ ــاك ظةقعدعس ــذلمانالرنعث ص ــذص حعقعــص مذس ضــةص توشــذص  . وق
صاسـات صـةيدا قعلعـش       ـ   ةمذسـذلمانالر ظارعسـعدا صـعتن     . صـارحة بـإلىص تاشـلعغان      ـ   مذسذلمانالرنع صـارحة  

  . رقعلعق تاشقع دىشمةنضة يول ظئحعص بةرضةنظا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يوقعرعدعكع هةدعستة مذسذلمانالرنع مذنـداق ناحـار قعلعقتعـن ظـإزعنع             

ظعككـع  , ظإتىلىص قالغان آةمحعلعكلعرع بولسـا دةرهـال تإؤبـة قعلعـص ظـإزعنع تىزةتسـذن              , صاآلعسذن
زضة مذناصعقالرنعث ظةث ظاشـكارا ظاالمـةتلعرعدعن تـإتنع          بع ،ظىحىنسذن  يىزلىك مذناصعقالردعن يعراق تذر   

كـةنلعكع هةممعضـة   ع نةرسعضة ظادةتلةنضةن آعشعنعث ظعككع يىزلـىك ظ    إتت ىبحىنكع  . بايان قعلعدذ 
مـال، سـإز يـاآع سـعر     ـ  صـذل . غـان ضـةص قعلعـص آعشـعلةرنع ظـالدايدذ       لضـةص قعلسـا يا    . بولعدذظايان  

قعلمايدعغـان ظعشـقا    . ة قعلغان آعشـعنع زعيانغـا ظذحـرعتعدذ       ظامانةت قويسا خعيانةت قعلعص ظعشةنح    
دةل بولـذص قالسـا ظـاغزعنع بـذزذص سـةت ضةصـلةر             عظازراق بعر ج  . يعن ؤةدعسعدة تذرمايدذ  ئؤةدة بئرعص، آ  

ــدذ ــةن تعلاليـ ــنع، روزا   . بعلـ ــاز ظوقذغعـ ــنع، نامـ ــذلمان دةص دةؤا قعلغعـ ــادةمنعث مـــةن مذسـ ــداق ظـ بذنـ
  تذتقعنعنعث صايدعسع نئمة؟ 

   : مذناصعقالر هةققعدة مذنداق دةيدذ تاظااللة ال
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 Î Åe³o0 tÉ)Ï≈ uΖ ßϑ ø9$# ¨β r'Î/ öΝçλ m; $ ¹/# x‹tã $ ¸ϑŠ Ï9 r& ∩⊇⊂∇∪ t Ï% ©!$# tβρ ä‹Ï‚ −F tƒ zƒ ÍÏ≈ s3 ø9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& ÏΒ Èβρ ßŠ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 šχθ äó tG ö; tƒ r& ãΝèδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïè ø9$# ¨β Î* sù nο ¨“ Ïèø9 $# ¬! $ YèŠÏΗ sd ∩⊇⊂∪ ô‰s% uρ tΑ ¨“ tΡ öΝà6ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# 

÷β r& # sŒÎ) ÷Λä÷è Ïÿ xœ ÏM≈ tƒ#u «! $# ã xõ3ãƒ $ pκÍ5 é& u“ ÷κyJ ó¡ç„ uρ $ pκ Í5 Ÿξ sù (#ρ ß‰ ãèø)s? óΟßγ yè tΒ 4 ®L xm (#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn 

ÿ Ïν Îö xî 4 ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) óΟ ßγ è= ÷VÏiΒ 3 ¨β Î) ©!$# ßìÏΒ% y` tÉ)Ï≈ uΖ ßϑ ø9$# t Í Ï≈ s3ø9$# uρ ’ Îû tΛ © yγ y_ $ ·èŠÏΗ sd ∩⊇⊆⊃∪ t Ï%©! $# 

tβθ ÝÁ −/u yItƒ öΝä3Î/ β Î* sù tβ% x. öΝä3 s9 Óx÷F sù z ÏiΒ «!$# (#ûθ ä9$ s% óΟs9 r& ä3 tΡ öΝä3 yè̈Β βÎ) uρ tβ% x. t ÍÏ≈ s3ù= Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ 

(#ûθ ä9$ s% óΟ s9r& øŒÈθ ós tG ó¡ tΡ öΝ ä3ø‹n= tæ Νä3 ÷è uΖôϑ tΡ uρ z ÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 4 ª!$$ sù ãΝä3 øt s† öΝä3 sΨ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 s9 uρ 

Ÿ≅ yè øgs† ª!$# t ÍÏ≈ s3ù= Ï9 ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊆⊇∪ ¨βÎ) tÉ)Ï≈ uΖ ßϑ ø9$# tβθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# uθ èδ uρ öΝßγ ãã Ï‰≈ yz 

#sŒ Î)uρ (#ûθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Ïο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ä. tβρâ!# uãƒ }¨$ ¨Ζ9$# Ÿω uρ šχρ ãä. õ‹tƒ ©! $# ω Î) WξŠ Ï= s% ∩⊇⊆⊄∪ 

tÎ/x‹ö/ x‹–Β t ÷ t/ y7 Ï9¨sŒ Iω 4’ n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ Iω uρ 4’ n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ 4  tΒ uρ È≅ Ï= ôÒãƒ ª! $#  n= sù y‰Åg rB …ã& s! Wξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊆⊂∪ 〈   

ــ ــعقالرغا ب! ممــةدة مذهعظ ظــذالر .  بولعــدذارشــارةت بةرضــعنكع، ظــذالر قــاتتعق ظازابقــا دذحــ ئمذناص
ظـذالر آاصـعرالرنعث قئشـعدعن ظعـززةت ؤة قـذدرةت تةلـةص .  آاصعرالرنع دوست تذتعـدذ ،رنع قويذص ةمعنلإم

كع، سعلةر عقعلداللة قذرظاندا سعلةرضة نازعل . قعالمدذ؟ ظعززةت ؤة قذدرةتنعث هةممعسع اللةغا خاستذر
, خعرة قعلعنعؤاتقـانلعقعنع ظاثلعغـان حئغعـثالردا سـ اللةنعث ظايةتلعرعنعث ظعنكار قعلعنعؤاتقان ؤة مة 

بولمعسـا ضـذناهتا ظذالرغـا ظوخشـاش , ظذالر باشقا صاراثغا آعرعشمعضعحة ظذالر بعلةن بعللة ظولتذرماثالر 
. الرنعث هةممعسـعنع جةهةننـةمدة توصـاليدذ اللة هةقعقةتةن مذناصـعقالرنعث ؤة آاصـعر . بولذص قالعسعلةر 

 :ظـذالر , ظةضةر سعلةر اللةنعث نذسرعتعضة ظئرعشسةثالر . مذناصعقالر سعلةرضة هادعسة آئلعشعنع آىتعدذ 
 »)مةتلـةردعن بعزضـعمذ بئـرعثالر عنغةآاصـعرالردعن ظالغـان (بعز سعلةر بعلةن بعللـة ظةمةسـمعدذق؟ «

بعز سعلةردعن غالعص بولذص تذرذص سعلةرنع «) آاصعرالرغا(ناصعقالر مذ, صةر تاصسا ةظةضةر آاصعرالر ز . دةيدذ
اللة قعيامةت آىنع ظاراثالردا .  دةيدذ»معنلةردعن ساقلعمعدذقمذ؟إسعلةرنع م ظإلتىرمعدذق ظةمةسمذ؟

 مذناصـعقالر  ,عزآعسـ شذبهع. مإمعنلةرضة قارشع يول بةرمةيدذ  اللة آاصعرالرغا هةرضعز . هإآىم حعقعرعدذ 
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ظـذالر نامـاز ظىحـىن . اللـة ظذالرنعـث ظالدامحعلعقعغـا يارعشـا جـازا بئـرعدذ  .شـعدذ ذالدعماقحع بول اللةنع ظ 
اللـةنع . نامـازنع آعشعلةرضـة آإرسـعتعش ظىحـىن ظوقعـيدذ , ىش ياقماسلعق بعلـةن تذرعـدذ خ ،تذرغاندا

ــةقةت ظازغعنــ ــاد ظئيــتعدذاص ــرع بعلــةن ظعمــان ظارعســعدا ظار .  ي ــعقالر آإص ــدذســالدع بولــذص تعمذناص , ذرع
ظذنعثغا هةزضعزمذ , كةنعآعمنع اللة ضذمراه قعلغان ظ.  آاصعرالرغعمذ مةنسذص ظةمةس ،مإمعنلةرضعمذ

   ]ظايةتغعحة ـ 143دعن 138: سىرة نعسا[ .توغرا يول تاصالمايسةن
  !نيظامع! عزنع بذنداق يامان ظاقعؤةتكة ظاصعرعدعغان ناحار ظعللةتلةردعن ساقلعسذنب تاظاالاللة 
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  ةدعسه ـ 17
 راستحعل بولذش توغرعسعدا

אאWאאW»،
אא،אא،אאא
אKא،אא،אא،א

xאאz»אאאא 
  : تةرجعمعسع 

جانـــابع دعن رعؤايـــةت قعلعـــنعدذآع، رةزعيـــةلالهذ ظـــةنهذ دذظاله ظعبـــنع مةســـلظـــابدذهـــةزرعتع 
لعق حعلحىنكـع راسـت ! راسـت سـإزلةثالر «:  مذنداق دئضـةن رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم  

 ؤة راست سإزلعسةلعق راست آعشع داؤام . ظئلعص بارعدذ ة كتنةياخشعلعققا باشاليدذ ؤة ياخشعلعق جةن 
يالغــان سإزلةشــتعن . عدة راســتحعل آعشــع دةص يئــزعلعدذعرنعث نــةزتاظــاالرعشســا، اللــة ئ تسإزلةشــكة
آعشـع هةمعشـة  .ظـئلعص بـارعدذ قـا خ ضذناهقا باشاليدذ ؤة ضذناه دوزا سإز حىنكع يالغان !ساقلعنعثالر

بذ  [».عدة يالغانحع ظادةم دةص يئزعلعدذعرعث نةزنتاظااليالغان سإزلةشكة ظذرذنسا، اللة يالغان سإزلعسة ؤة 
ــاظعت       ــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظ ــذ ي ــةت قعلغــان، ب . هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤاي

  ]6591:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع
   :ظعزاهات

ظئسـعل  ظعنسـاننعث ظـةث     , سإزنعث ظةمةلعيةتكة ظذيغـذن بولغـانلعقع بولـذص       ـ ـ    راست سإزلةش 
ــةتلسى ــام غــ . دذربعــرع عرعدعنص ــاظذ ظذلوم”زالع اظعم ــاملعق “دعــنعدظعهي ــداق دةيــدذ ظةســعرعدة ن  : مذن
 سإزدة راستحعل بولذش، نعيةتتة     :ظعستئمال قعلعنعدذ، ظذالر   ةدعراستحعللعق ظالتة مةن  , بعلضعنكع”

ــا قعلعشــتا راســتحعل بولــذش، ظعشــعدا       ــرادعدة راســتحعل بولــذش، ظعرادعضــة ؤاص راســتحعل بولــذش، ظع
آعمكع بذ ظالتة   . تذرتحعل بولذش ؤة دعنعنعث بارلعق ظعشلعرعنع ظادا قعلعشتا راستحعل بولذش         راس

  “. دةص ظاتعلعدذ“سعددعق”ظذ ,  راستحعل بولسانةرسعدة
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ظذنـع ظاشـذ ظـادعتع      آعشـعلةر   ظادةتلةنسـة،   قانداق نةرسعضـة    ظعنسان هةق بولسذن باتعل بولسذن      
شقا تئضعشـلعك   لذظعنساننعث تونذ . لةيدذ ياآع سإآعدذ  يعةدهعيدذ ؤة ظذنعثغا قارعتا ظذنع م     ذلةن تون عب

بذنـداق ظـالعي سىصـةت بعلـةن        . تذراقالشـ س عنعظإز ظةث ظذلذغ سىصعتع راستحعل بولذش ؤة يالغاندعن      
حىنكـع راسـتحعللعق    . مةتلذبعدذر نعث هةممة ظادةم  دعنسعز ـ    دعندار ،مذسذلمان ـ   آاصعر سىصةتلعنعش

ــىزظــادةمنعث آعشــعلةر ظارعســعدعك  ــابرذيـ  ع ي نعث ؤة ظعنســانالرنعث تاظــاال اللــةظذنــع . عنع آــإتعرعدذظ
  . رعدة ظالع مةرتعؤعضة حعقعرعدذعنةز

  ؤة تاظـاال  راستحعل بولغان آعشـع اللـة        ةرعشعدئب, لعشعدائظ,  زعكرعدة ،جاؤابعدا, بذيرعقعدا, سإزعدة
ضـــذؤاهلعقع عشـــعنعث ظذنـــداق آ. لعك بولعـــدذحظعشـــةن, شةرةصـــلعك, زعزةظعنســـانالرنعث نـــةزعرعدة ظـــ

ــةت , ياخشــعلعق ــإآىمع ظادال ــايدعلعق , ه ــع ص ــدذ  , مذظامعلعس ــةتلعك بولع ــإهبعتع بةرعك ــعدا . س ظعش
ــارلعقتعن   ــع رعياآـ ــان آعشـ ــتحعل بولغـ ــىم, راسـ ــقعالرغا   (عدعن ظسـ ــعنع باشـ ــان ظعشـ ــةنع قعلغـ يـ

ــ ــدذ ) تعنظاثلعتعش ــراق بولع ــة   ،يع ــعدا الل ــان ظعش ــاال قعلغ ــقا  تاظ ــن باش ــئحنعث رازعلعقعدع ــةه   نةرس
 ع،شـ عسإزل, عجـرعتع ه ،لعرع قعلعشـ  رةهعـم ـ   جع، سـعلة  جةهـ تع، روزعسـع،    عـ نـامعزع، زاآ  . آإزلعمةيدذ

ظـاححعق بولسـعمذ   . هةرعكةتلعرع صةقةت اللة ظىحىنال بولعدذ ـ لعق ظعشر ؤة باشقا با  عسىآىت قعلعش 
حعدعــن  ىعلعقعدعن ؤة مــةخلذقنعث آتراســت سإزلةشــتة آــاتتعالرنعث آــات   . نع ســإزلةيدذعقــةتهةق
ــايدذق ــث . ورقم ــذ ظذنع ــان ظعشــ ب ــة     لعرقعلغ ــا ؤة ظاخعرةتت ــع دذني ــعرعدذ ؤة ظذن ــع ياخشــعلعققا ظاص ع ظذن

ظذنعــث بعلــةن ظارعالشــقانالر . آعرضــيزعدذ ظذنــع جةننةتكــة قعيامةتكــة بارغــاندا ،ســعددعقالردعن قعلعــدذ
 تاظـاال اللـة    . ظذنعثغـا تاصشـذرعدذ    مىلكعـنع قورقمـاي    ـ   مـال , علعسـعنع ظظذنعثغا ظعشةنحة قعلعـدذ ؤة ظا     

   :مذنداق دةيدذ

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)¨?$# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ yì tΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇∪ 〈   

اللةدعن قورقذثالر، راستحعلالر بعلةن بعللة بولذثالر! ظع مإمعنلةر. ]ظايةت ـ 119: سىرة تةؤبة[  
   : يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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 tΑ$ s% ª! $# #x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßìxΖtƒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# öΝßγ è% ô‰Ï¹ 4 öΝçλ m; ×M≈̈Ψ y_ “ Í øgrB ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

t Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/ r& 4 z ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã 4 y7Ï9 s̈Œ ã—öθ xø9 $# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊇∪ 〈   

 رنعث راسـتحعللعقع ظإزعضـة صـايدا راسـتحعلال ) يـةنع قعيامـةت آىنـع (بذ آىن «: اللة ظئيتعدذ
قعلعدعغان آىنـدذر، ظـذالر ظاسـتعدعن ظإسـتةثالر ظـئقعص تذرعدعغـان جةننةتلـةردة مةثضـى قـالعدذ، اللـة 

  ]ظايةت ـ 119: سىرة ماظعدة[ ».ظذالردعن رازع بولعدذ، ظذالرمذ اللةدعن مةمنذن بولعدذ، بذ زور بةختتذر
, لغـان سـإزلةش   اي, انحعلعق ظذمذملعشـعص آةتكـةن    تعمعزدة يالغـ  يعةمعظعج بعزنعث   ،ظةصسذسكع

, هـالبذآع .  ظـادةتتعكع ظعشـقا ظـايلعنعص قالغـان     ،يالغان ضذؤاهلعق بئـرعش   , يالغان قةسةم قعلعش  
ظـذالر راسـتحعللعقنعث صايدعسـعنع      . ظةهمعيـةت بئـرعدذ   قا ظعنتايعن   قىتصةرةسلةر راستحعللع ب, آاصعرالر

شذثالشـقا  .  صرعنسعصـعدة حعـث تذرعـدذ      ؤةسـتحعللعق قعلعـدذ     مذظـامعلعلعرعدة را  , دةعزإسـ تونذص يةتكةح   
 ظذالر ظعشةنحعلعك بولذشتا بةزع مذسذلمانالردعن نةححة هةسسة ظىسـتىن     . ضة يئتةلةيدذ مةقسعتعظذالر  
ــدذ ــع     . تذرعـ ــان نةرسـ ــلةص حعقارغـ ــذلماننعث ظعشـ ــعلةر مذسـ ــىن آعشـ ــذنعث ظىحـ ــايلعرشـ , عنع ظالمـ

ظـذالر  , ظعشـلةص حعقارغـان مـاللعرعنع قعممـةت ظـالعدذ         نعث  ة ضـئرمانعي  ،نعثع ظـامئرعك  ،هذدعينعثةي
 سةؤةبع راسـتحعل بولمعغـانلعقعمعز ؤة مذظـامعلعدة آعشـعلةرنع        .عدا قالعمعز رقعي قعلعدذ بعز ظا   قتةرةق

   .ظالدعغانلعقعمعزدذر
 اللـة   ،رعشـكة داؤام قعلسـا    ئبولمعغان ؤةقةلةرنع بولدع دةص خةؤةر ب     , آعشع آإص يالغان سإزلعسة   

شذنعث بعلةن ظذنعث سإزعنع هئحكعم     . دةرضاهعدا ؤة خةلق ظالدعدا يالغانحع دةص تونعلعدذ       ثعنتاظاال
.  ظةضةر ظذ ظالعم بولسـا سإزعضـة ظعشـةنمةيدذ         .هئحكعم ظذنعثغا ظعشةنحة قعلمايدذ   . تعبارغا ظالمايدذ ئظ

. ةنمةيدذصذختعلعقعغا ظعشـ  ظعشعنعث  هىنةرؤةن بولسا   .  ظإلحعمعضة ظعشةنمةيدذ  ،غاعسودعضةر بولسا جعث  
دةؤادا آـات بولسـا ظذنعـث ظعقتعدارعغـا ؤة         وظادؤ. غا ظعشـةنمةيدذ  رعدوختذر بولسا ظذستعلعقعغا ؤة سـايمانلع     
ؤال ؤرعغـا ظـا   ظولعغـان   ومانا موشذنداق يالغانحع باشـقعالرغا آ     . يئثعص حعقااليدعغانلعقعغا ظعشةنمةيدذ  

   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ظإزع حىشعدذ

 $ tΒ uρ ãΝßγ yϑ n= sß ª!$# ôÅ3≈ s9 uρ öΝßγ |¡àΡr& tβθ ßϑ Ï= øà tƒ ∩⊇⊇∠∪ 〈   
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ظذالر ظإزلعرعضة زذلذم قعلدع, اللة ظذالرغا زذلذم قعلمعدع. ] ظايةتنعث  ـ 117: ظال ظعمرانسىرة
  ]بعر قعسمع

ننعث ةدىشـم ظذرذشـتا    ،ظعككع مذسذلماننعث ظارعسعنع ياراشتذرذش ظىحىن يالغان ضةص قعلعش       
ؤة ظـإي بذزذلـذص    ةتنعث ظامـانلعقع    عيـ  جةمظ ،بذراش ظىحـىن يالغـان سـإزلةش      دعققعتعنع باشقا تةرةصكة    

  . يالغان ظئيتعش جاظعزدذردة ظئرعمةلذم داظىحىن ظايالعغا آةتمةسلعكع 
 دةص ؤةدة قعلعـص     “بعر نةرسة ظـئلعص بئرعمـةن     ” ع،شعظانعالرنعث آعحعك بالعلعرعنع ظالد   ـ   ظاتا

ـ  حىنكع بالعالر ظاتـا  .  توغرا ظةمةس  علغان ضةص قعلعش  ظذالرنع بعلمةيدذ دةص يا   , ظئلعص بةرمةسلعكع 
ظانعسـعنع ظالداشـقا آـإنىص      ـ   عدعـن يالغـان سإزلةشـكة، ظاتـا       كظانعسعنعث بذ قعلعقعنع آـإرىص آعحع     

  .حوث بولغاندا يالغانحعلعق ظذنعث ظايرعلماس ظةخالقع بولذص قالعدذ. قالعدذ
ضــة  مةقسعتع ظــارزذ قعلغــان   ,شــع ذآىحلــىك بول , ةتنعث تــةرةققع قعلعشــع  عيــ  جةمظ،دئمــةك 

 ،رعنع ظالدعماسلعقعغا عبـ   بعر, يالغان سإزلعمةسلعكعضة , ظئرعشعشع خةلقنعث ظةخالقلعق بولذشعغا   
  . لعك بولذشعغا باغلعقحراستحعل ؤة ظعشةن, هئلعضةرلعك قعلماسلعقعغا، ظعشنع صذختا قعلعشعغا

تكةن ضـىزةل ظـةخالقالر بعلـةن    ةضـ ظإظـذ  , غا ظةضعشـعص نع رةسـذلذلاله  بعـز مذسـذلمانالر   تاظاالاللة  
  !نيظامع .ادةتكة ظئرعشكعلع نةسعص قعلسذنظ دذنيا ؤة ظاخعرةتتة بةخت سا،ظةخالقلعنعص
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  هةدعس ـ 18

  ياخشع آعشعلةر توغرعسعدا
אWאאW»،א

א،אאא،אאאא
א،א«zאאx   

  :تةرجعمعسع 
هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ            

ظعنسانالرنع آانالرغا ظوخشاش آإرعسعلةر، ظذالرنعـث جاهعلعيـةت «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
شةنسـة، ظعسـالمعيةتتعمذ ياخشـع دةؤرعدة ياخشع بولغانلعرع، ظةضةر ظعسالمعي بعلعملةرنع ياخشـع حى 

آعشعلةرنعث ظةث ياخشعسع مذسذلمان بولذشتعن ظعلضعرع ظعسالمنع ظـةث يامـان . آعشعلةر بولعدذ 
آعشعلةرنعث ظارعسعدعكع ظةث يامـان ظـادةمنعث، ظذالرغـا . آإرضةن آعشعلةر ظعكةنلعكعنع آإرعسعلةر 

بـذ هةدعسـنع    [».عكةنلعكعنع آإرعسعلةربعر خعل، بذالرغا بعر خعل باقعدعغان ظعككع يىزلعمة ظادةم ظ 
هةدعســنعث . ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان، بــذ يــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظــاظعت  

   ]6406:مذسلعمدعكع نومذرع
  :ظعزاهات

ــاراآتعرعنع        ــانالرنعث خ ــة ظعنس ــتة بعزض ــذ هةدعس ــةللةم ب ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س رةس
ث خــاراآتعرع خــىددع آــاندعن حعققــان مةدةنلةرضــة ظوخشــاش خعلمذخعــل ظعنســانالرنع. حىشـةندىرعدذ 

آاندعن ظالتذن، آىمـىش، ظالمـاس قاتـارلعق قعممـةت باهـالعق مةدةنلـةر حعققـاندةك، تـإمىر،          . بولعدذ
نةسـلع ياخشـع، صاضـعرع       ـ   خىددع شذنعثغا ظوخشاش ظةسـلع    . آإمىرضة ظوخشاش نةرسعلةرمذ حعقعدذ   

ذشتعن بذرذنمذ ضىزةل ظةخالقلعق، ظادالةت بعلـةن ظعـش قعلعدعغـان،           ظئسعل آعشعلةر مذسذلمان بول   
 ـ  ظذنـداق تعضـع   . آعشعلةرنع ظالدعمايدعغان، باشقعالرنعث هةققعنع يئمةيدعغان، ظعنساصـلعق بولعـدذ        

تــةآتع ياخشــع آعشــعلةر هعدايــةت تئصــعص مذســذلمان بولســا، ظعســالمعي ظعلعملــةرنع ظوقــذص،          
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ظعبادةتكـة سـةل     ـ   ن، تئخعمذ ياخشع، ظئسعل سىصـةتلعك، تاظـةت       هةقعقةتنع تونذص يةتكةندعن آئيع   
صةرمانلعرعنع ظورذنـالش ظىحـىن نةصسـعنعث       ـ   نعث ظةمرع تاظاالقارعمايدعغان آعشعلةر بولذص، ظذالر اللة      

ــر          ــتعش ظئغع ــةرك ظئ ــالرنع ت ــذناه ظعش ــعمذ ض ــص تذرس ــارزذ قعلع ــإثلع ظ ــئحعش، آ ــعدعن آ خاهعش
 آعشــعلةرنعث قولعــدا ظإســىص يئتعلضــةن ظــةؤالتالرمذ، شــذنداق بذنــداق ياخشــع. آةلمــةيدعغان بولعــدذ

 ظذنداق ظةؤالتالر ظاتـا  . ياخشع، دعنع، ؤةتعنع ؤة جةمظعيعتع ظىحىن صايدعلعق آعشعلةر بولذص حعقعدذ         
. ظانعلعرعغــا ظةضعشــعص، ياخشــع ظعشــالرغا ظادةتلةنضــةن، يامــان ظعشــالردعن نةصــرةتلعنعدعغان بولعــدذ ـ 

   :ضةندةك دئتاظاالخىددع اللة 

 t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u öΝ åκ÷J yè t7¨?$# uρ Νåκ çJ §ƒ Íh‘ èŒ ?≈ yϑƒ Î*Î/ $ uΖø) ut ù: r& öΝÎκÍ5 öΝ åκyJ §ƒ Íh‘ èŒ !$ tΒ uρ Νßγ≈ sΨ÷G s9r& ôÏiΒ ΟÎγ Ï= uΗ xå ÏiΒ 

&ó x« 4 ‘≅ä. ¤›Í ö∆ $# $ oÿ Ï3 |= |¡x. ×Ïδ u‘ ∩⊄⊇∪ 〈  
 قـانالرنعث ظــةؤالدلعرعنع ظــذالر ظـإزلعرع ظعمــان ظئيتقـان، ظــةؤالدلعرعمذ ظةضعشـعص ظعمــان ظئيت

بعلةن تةث دةرعجعدة قعلعمعز، ظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرعدعن قعلحعمذ آئمةيتعؤةتمةيمعز، هةر ظـادةم 
  ]ظايةت ـ 21: سىرة تذر [ظإزعنعث قعلمعشعغا مةسظذلدذر

كة بذنداق ياخشع سىصةتلعك ظعنسانالر بذرذن ظعسالمعيةتنع يامان آإرضةن بولسعمذ، ظعسالمعيةت         
. آعــرعص، ظذنعــثدعكع ياخشــعلعقنع تونــذص يةتكــةندعن آئيعــن، ظــةث ياخشــع آعشــعلةردعن بولعــدذ  

ظذنـداق آعشـع ظـإزعنعث بذرذنقـع دعنعغـا          . خذددع خالعد ظعبنع ؤةلعد رةزعيـةلالهذ ظـةنهذغا ظوخشـاش         
ن حىنكـع ظـذالر ظعسـالمدع   . قايتعشنع قةتظعي ظويلعمايدذ ؤة ظذنعثدعن حعن آـإثلعدعن نةصـرةتلعنعدذ         

ــةنعث        ــان الل ــارع بولغ ــةمنعث صةرؤةردعض ــىتىن ظال ــة ؤة ص ــانالرنعث تةبعيظئتعض ــقا دعنالرنعــث ظعنس باش
  . ظةمرعضة زعت ظعكةنلعكعنع بعلعدذ ؤة حعن ظعشعنعدذ

حىنكـع ظـذ سـاثا      . يةر يىزعدة ظعككع يىزلىك مذناصعقتعن يامانراق بعـر ظعنسـان بولمعسـا آئـرةك             
ظـذ  . ضعنعؤعلعص، دىشمعنعثضـة بئـرعص سـئنع تذتـذص بئـرعدذ          دوست آإرىنىص، بارلعق سعرلعرعثنع ظى    

ظذنعـث ظـادعتع غـةيؤةت قعلعـش، ضـةص          . ظالدعثدا سئنع ماختايدذ، يوق يئرعثدة غـةيؤعتعثنع قعلعـدذ        
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ظايـال   ـ   ظـةر . توشذش ؤة هةقعقةتنع بذرمعالش بولذص، مذسذلمانالرنعث ظارعسعغا بإلضـىنحىلىك سـالعدذ          
  . يئقعننع يعراق، دوستنع دىشمةن قعلعدذ. تعم قعلعدذظوتتذرعنع ظايرعص بالعالرنع يئ

ظعككع يىزلىك مذناصعق سـئنعث قئشـعثدا ظولتذرسـا، ظذنـع سـةمعمعي دوسـت ، ؤاصـادار ظاغعنـة                    
دةص ظوياليسةن، ظةضةر ظذ يئنعثدعن حعقسا سئنعث هةققعثدة قعلغان سإزلعرع، ظذبـةينعث هـةزرعتع          

ــان    ــةنها هــةققعدة قعلغ ــةلالهذ ظ ــتعدذ ظاظعشــة رةزعي ــعقنعث ظعســالم  .  ســإزلعرعدعن ظئشــعص آئ مذناص
حىنكــع آاصــعرنعث دىشــمةنلعكع  . جةمظعيعتعضــة بولغــان زعيانكةشــلعكع آاصــعر دىشــمةندعن يامــان  

ظةمما مذناصعق خـذددع تئشـع يذمشـاق ظعحـع          . ظاشكارا بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن هةزةر قعلعسةن     
ــان     ــدة بولغ ــمةنلعكع ظعحع ــا ظوخشــاش دىش ــةر يعالنغ ــة  زةه ــث هعل ــىن، ظذنع ــة  ـ لعقع ظىح معكعرلعرعض

ظعنسانالرنعث ظةث « شذثا رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة      . ظالدعنعص قالعسةن 
بعرع ظـإزعمعزنع   :  دةص بعزنع ظعككع نةرسعدعن ظاضاهالندذرعدذ     »يامعنع ظعككع يىزلعمعلعك ظعنسان 

ــاآالص، ظعككــع يىزل   ــة بعــرع هذشــيار بولــذص،  . عمعلعــك قعلماســلعقبذنــداق ناحــار قعلعقتعــن ص يةن
  . مذناصعقالرغا سعر بةرمةسلعك

 بعـزنع بذنـداق رةزعـل ظـةخالققا ضعرعصـتار بولـذص قئلعشـتعن ؤة ظعككـع يىزلعمعلعـك                    تاظاالاللة  
  !ظامعين. معكعرلعرعضة ظالدعنعص زعيانغا ظذحراص آئتعشتعن ساقلعسذن ـ لةيمذناصعقالرنعث هع
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  عسهةد ـ 20 ؤة 19
  زالعمنعث جازاسع توغرعسعدا

אאWאאW»א
،אאא

«zאאx 
  : تةرجعمعسع

هةزرعتع ظةبع مذسـا ظةشـظةرع رةزعيـةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع، جانـابع رةسـذلذلاله                  
ــةيهع ؤةســةللةم  ــاحذرذص «: ســةللةلالهذ ظةل ــاندا هةرضــعز ق ــع تذتق ــة زالعمغــا مإهلــةت بئــرعدذ، ظذن الل

صةرؤةردعضارعث زالعم يذرتالر ظاهالعسـعنع هـاالك « :دعن آئيعن مذنذ ظايةتنع ظوقذدع    دئضةن ».قويمايدذ
 ـ  102: سىرة هذد  [».اللةنعث ظازابع هةقعقةتةن تولعمذ قاتتعقتذر . قعلسا، ظةنة شذنداق هاالك قعلعدذ 

. ظـاظعت بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان، بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا             ] [ظايةت
  ]4568:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع

20אWאאW»א
«?א>א،א
؟?W»א«zאאx 

  : تةرجعمعسع 
جانـابع رةسـذلذلاله    رعؤايـةت قعلعـنعدذآع،     رةزعيةلالهذ ظـةنهذدعن    ظةنةس ظعبنع مالعك    هةزرعتع  

عم بولسذن، زذلذمغا ظذحرعغان بولسذن يـاردةم زال دعن قئرعندعشعثغا «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم  
ذ ياردةم قعلعمـةن، زالعمغـا      غزذلذمغا ظذحرعغان آعشعضع  ! رةسذلذلالهيا  ” :دئضةندة، بعر ظادةم   »قعلغعن

ظذنــع زذلــذم قعلعشــتعن «: الهلرةســذلذ. دعئــ د“قــانداق يــاردةم قعلعمــةن؟ شــذنع ظئيــتعص بةرســعلة
بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم            [.دئـدع  » بولعـدذ ظذنعثغا يـاردةم قعلغـانلعق ظاشذ توسساث، 

   ]6801:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت. رعؤايةت قعلغان
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  : ظعزاهات 
 جازاســـع  ؤةيامـــان دذنيـــادا زذلـــذم ظـــةث قورقذنحلـــذق جعنايـــةت بولـــذص، ظـــاقعؤعتع ظعنتـــايعن 

اق جعنايةتنع زذلذمدةك قاتتعق حةآلعمعدع ؤة ظذنعـث ظـازابعدةك           هئح قاند  تاظاالاللة  . جةهةننةمدذر
   :دذي مذنداق دةتاظاالاللة . قاتتعق ظازاب ؤةدة قعلمعدع

 È≅è% uρ ‘, ys ø9$# ÏΒ óΟä3 În/§‘ (  yϑ sù u !$ x© ÏΒ ÷σã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© öàõ3 u‹ù= sù 4 !$ ¯ΡÎ) $ tΡô‰ tG ôã r& tÏϑ Ï=≈ ©à= Ï9 

#·‘$ tΡ xÞ% tn r& öΝ ÎκÍ5 $ yγ è% ÏŠ# u ß  4 β Î) uρ (#θ èVŠÉó tG ó¡o„ (#θ èO$ tó ãƒ & !$ yϑ Î/ È≅ôγ ßϑ ø9 $% x. “ Èθ ô± o„ oνθ ã_ âθ ø9$# 4 š[ ø♥Î/ Ü># u¤³9$# 

ôN u!$ y™ uρ $ ¸)x s?öãΒ ∩⊄∪ 〈 ً   

 رلعدذق، ظـذالر ياظورعؤالعدعغان ظوتنع تةي  ظذالرنع دعلعرعرزالعمالر ظىحىن تىتىن صة  بعز هةقعقةتةن
لسـا، ظذالرغـا مـةدةن ظئرعتمعسعضـة ظوخشـاش، يىزلـةرنع آإيدىرؤئتعدعغـان تةشنالعقتعن سـذ تةلـةص قع 
سىرة [ .دئضةن يامان جايع جةهةننةم نئم!بذ نئمعدئضةن يامان شاراص. ناهايعتع قعززعق سذ بئرعلعدذ

   ]ظايةت ـ 29:آةهف
  :بعر ظايةتتة مذنداق دةيدذيةنة  تاظاالاللة 
ٱא 
 اللـة زالعمالرغـا قـاتتعق ظـازابنع . سعضـة آعرضـيزعدذ ظئرعتعنعث دا عمنع رةهم ةاللة خالعغان ظاد

  ]ظايةت ـ 31: سىرة ظعنسان[ .تةييارلعدع
ردعن رعك آةلتىرىش، اللةدعنال تعلةيدعغان نةرسعلةرنع باشـقعال   ئش زذلذمنعث ظةث يامعنع اللةغا   

   :لوقمان ظةلةيهعسساالم ظوغلعغا مذنداق ؤةسعيةت قعلغان. تعلةشدذر

øŒ Î)uρtΑ$ s%ß≈ yϑ ø)ä9 ÏµÏΖ ö/eωuθ èδ uρ… çµÝà Ïè tƒ¢ o_ç6≈ tƒŸωõ8Î ô³è@«! $$ Î/(χ Î)x8öÅe³9$#íΟù= Ýà s9ÒΟŠ Ïàtã∩⊇⊂∪〈 
 ظئغعـر زذلذمـدذر رعك آةلتىرىش هةقعقةتةن ئرعك آةلتىرمعضعن، ش ئ اللةغا ش !ظع ظوغذلحعم . 

  ]ظايةت ـ 13:سىرة لذقمان[
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 آـةحىرىم  ،عؤئلعشتارت هوقوقعنع قولعدعن نعثقعلعش، آعشعلةر زوراؤانلعققارشع  ظعنسانالرغا  
قعلعنمايدعغــان ظئغعــر جعنايــةت بولــذص، زذلــذم قعلغذحــع، زذلذمغــا ظذحــرعغذحعنعث رازعلعقعــنع         

ــاآع ظئلعؤالغــان هةقلــ  ــالمعغذحعلعك، ي ــإز ظئضعنةرظ غــان ذتذرذص بةرمعضــىحعلعك، ظوقيعسعضــة قــا ظ
ــةن ســـ  ــامعزع، بةرضـ ــةةؤ ت،دعقعلعرعةنـ ــايدذ   ـ  بـ ــارةت بولمـ ــذناهعغا آاصـ ــث ضـ ــتعغفارلعرعمذ ظذنعـ . ظعسـ

زعيادة قعلعش، ظعشـحعالرنع ظـالداش،       ـ   عثدا آةم جبذالثحعلعق، ظوغرعلعق، جازانعخورلذق، ظإلحةم ؤة      
اتــارلعق قؤةآعلعضــة خعيانــةت قعلعــش رعكعضــة، شئضــة،  بةرضىحعظامانةتكــة خعيانــةت قعلعــش، قــةرز 

بـذ جعنايةتلـةرنعث دةرعجعسعضـة قـاراص جازاسـعمذ هـةر تىرلـىك              . ظعشالرنعث هةممعسع زذلذمغا آعرعدذ   
  . بولعدذ

ؤبة قعلعؤئلعشعغا صذرسـةت بئـرعص، زالعمالرنعـث        ة ظعنسانالرنع ضذناهلعرعدعن قايتعص ت    تاظاالاللة  
زالعـم تإؤبـة قعلعشـنعث       مذهلـةت بةرضـةنلعكعنع آإرضـةن      نعثاالتاظـ اللـة   . جازاسعنع آئحعكـتىرعدذ  

 ظذنع شـذنداق تذتعدذآـع، قـئحعص        تاظاالظورنعغا، زذلذم قعلعشقا داؤام قعلسا ؤة هةددعدعن ظاشسا، اللة          
 ظذنــع صــىتىن ظالةمضــة ظعبــرةت بولعدعغــان هالةتتــة شــذنداق  تاظــاالاللــة . ن ظةمــةسعــمكذقذتذلــذش م

  : شاظعر مذنداق دةيدذبعر . سؤا قعلعدذقاتتعق جازااليدذ ؤة رة
אאא،  
אאK 
אא، 

אK 
، ظادالـةت قعلغعـن، زذلـذم    ن ساقالنغعن  قعلعشتع ظامانةتنع ظادا قعلغعن، خعيانةت   : تةرجعمعسع

زذلذمغـا ظذحـرعغذحعنعث ظوقعدعـن هـةزةر قعـل، حىنكـع ظذنعـث              . قعلمعغعن، تاصقعنعث هاالل بولعدذ   
ســع بعلــةن اللــة ظارعســعدا صــةردة ذظاشــذنع بعلضــعنكع، زذلذمغــا ظذحــرعغذحعنعث د. ظوقــع دةل تئضــعدذ

  .بولمايدذ 
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 زالعمـنع زذلـذم قعلعشـتعن       ؤةنع ظـئلعص بئـرعش       هـةققع  غا يـاردةم قعلعـص     زذلذمغا ظذحرعغذحع 
ظـاجعز بئحارعلـةر آىحلـىك      . بولعدذؤة خاتعرجةملعك   ظامانلعق   ـ   تعنحعيةتتة  ظرقعلعق جةم اش ظ ذتوس

  .  هعماية قعلعنعدذ، زذلمعدعنمذتةآةببعرلةرنعث زوراؤانلعقعدعن
بولـذش، باشـقعالرنع      ظعضـة  ظعنسانالر نةصسع شةيتاننعث آةينعضة آعرعص، هةممة نةرسعضة ظإزعال       

شـذنعث  . ظإزعضة ظوخشاش ظعنسان قاتارعدا آإرمةي قذل قعلعص ظعشلعتعش ظىحىن هةرعكةت قعلعـدذ          
نعـث  رغـان ؤة زذلـذم قعلغذحعال     عن زذلـذم قـاتتعق مـةنظع قعل       داظعسـالم . بعلةن زذلذم مةيدانغا آـئلعدذ    

 يةمانالرغا هةر داظعم تةؤةسـع ظعسالم مذسذل. غانعنجازاسع ظعنتايعن ظئغعر قعل دذنيا ؤة ظاخعرةتتعكع    
ــة عدععلق ــان نةرسـ ــلعق،غـ ــلعق ، قئرعنداشـ ــلعق، قئرعنداشـ ــىن  .تذر قئرعنداشـ ــة ظىحـ ــع نئمـ ؟ حىنكـ

 شنع ظوخشـا  عبعـر  ـ   بعـر . بعرعضة زذلذم قعلمايدذ   ـ    بعر ،رلةشسةيةآعشعلةرنعث قةلبعدة قئرعنداشلعق    
ــارايدذ  ــا ظعضــة دةص ق ــر. هوقذقق ــة   ـ بع ــا، ظعصص ــا، جئنعغ ــرعنعث مئلعغ . نومذســعغا حئقعلمــايدذ ـ  تبع

ةتتـة هـئحكعم    عيشـذنعث بعلـةن جةمظ    . بعلعدذ ظةال    مةنصةظعتعدعن  ظإز مةنصةظعتعنعنعث  عشعقئرعند
 قــايغذ ؤة ـ غــةمصــىتىن خــةلق هــذزذر ظعحعــدة . ظومذملعشــعدذ ظامــانلعق ،بعرعضــة زعيــان ظذرمــايدذ ـ بعــر
  . ادةت دئضةن مانا موشذظساـ  بةخت. تذرمذش آةحىرعدذت غةعشعدعن خالع راهةت صارادظةن

حىنكـع حـوث،   . ظامـانلعقتعن سـإز قعلعـش ظعنتـايعن قعيعـن       ـ   لعقحظةمما بىضىن دذنيادا تعـن    
لعـرعنع  هوقذق ـ   نع ؤة باشـقا صـىتىن هـةق       لعـرع  يذرت ،خةلقلـةرنع بئسـعؤئلعص    ك دإلةتلةر ظـاجعز   لىحىآ

ةص قعلسـا، ظذنعـث دةردعـنع      رلعققـا حعدعمـاي ظـإز هوقذقعـنع تةلـ         وبذ زذلـذم ؤة خ    . قولعدعن تارتعؤالغان 
 ظاجعزالرنعث قئـنع ظئقعتعلماقتـا،      ةهةر تةرةصت . معثالص ظإلتىرضةن  ش ظذياندا تذرسذن، يىزلةص،   اثشعت

، مانــا موشــذ ظادالــةتمذ؟ ظعنســانالرنعث آعشــعلعك هوقوقعغــا  الر ظإلتىرىلمةآتــةهــةر يــةردة مذســذلمان
  . وشذرنعث مةدةنعيعتع مانا معظةس ـ 21هإرمةت قعلغانلعقمذ ؟ 

 ظعسالمدعن باشقا مةدةنعيـةت، ظعسـالمدعن باشـقا دعـن ؤة قـانذن ظعنسـانالرنع بـةختلعك                  ،دئمةك
حىنكـع ظعسـالمدعن باشـقا بـارلعق        . جةمظعيةتتة ظامانلعق ؤة خاتعرجـةملعك ظورنعتالمـايدذ      . قعلمايدذ
ظعنسـانالر ظارعسـعدا    لـةر   ظـذ تىزىم   ،ع حعقارغان قانذنالر بولغاحقا   لعرظإز  ظعنسانالر ،تىزىملةر بولسا ـ   قانذن

 ظعنسـانالرنعث   ،قععلاظـةمما ظعسـالم صـىتىن دذنيـانعث خـ         .  ظـاجعز  بةرصا قعلعشتعن هةقعقعي ظادالةتنع   
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، حةآسعز ظعلعم ساهعبع بولغان      بةرضىحع ياراتقذحعسع، ظعنسانغا هةر تىرلىك تةبعظةت ؤة تذيغذالرنع        
الشـقا ظـذ صـىتىنلةي ظادالـةت بولـذص، ظامـانلعق            شذث.  تـىزىص بةرضـةن قـانذندذر      بعؤاسـعتة  ظإزع   تاظاالاللة  

 بـةختلعك هايـات ظذنعـثدا ؤة ظإلضـةندعن آئيعـنكع            ،ظذنعثدا، مةدةنعيةت ظذنعـثدا، هةقعقـةت ظذنعـثدا       
  . ادةت يةنة ظذنعثدادذرظسا

آعشعلةرضة زذلذم قعلعص سئلعشتعن ساقلعسذن، اللةدعن قورقمايدعغـان، رةهعمسـعز   اللة بعزنع  
ــن ظايرعمعســذن     زالعمالرنعــث زذلمع ــدام يولعدع ــارالق داغ ــزنع ظعســالمنعث ص ــان قعلســذن، بع ــن ظام . دع

   !نيظامع
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  هةدعس ـ 21
 مذسذلمانعث سىصعتع توغرعسعدا

אאאWאאW»א
א،אא«zאאx 

  :تةرجعمعسع 
, رعؤايــةت قعلعــنعدذآعرةزعيــةلالهذ ظــةنهذمادعن  ظــاس عبــنظع ذ ظــةمرظعبــنع دذلالهبظــاهــةزرعتع 

 مذسـذلمانالر باشـقا ـ ـ  مذسـذلمان «: دئضةنمذنداق  جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم      
 توسقان ظعشالرنع تةرك ظةتكةن تاظاالاللة ـ ـ  مذهاجعر. ساق قالغان آعشعدذر دعنتعلع ؤة قولعظذنعث 
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايـةت قعلغـان، بـذ يـةردعكع تئكعسـت بذخارعغـا                   [».آعشعدذر
   ]10:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. ظاظعت

  :ظعزاهات 
 ةدعقةتةسبعه ظئيـتعش، سـ  , ت قعلعشةقذرظان تعالؤ هةج،  , روزا، زاآات ,  ناماز صةقةت عدعنظعسالم  

مذهعـم ظعبادةتلـةر    ظعنتـايعن  الر ناهـايعتع زور ؤة   بـذ .  بعلةنال حـةآلعنعص قالمـايدذ      باشقا ظعبادةتلةر  ؤة
 ةتظعبـار صـةقةت موشـذالردعنال   لئكعـن دعـن   . بولذص، تةرك ظئتعشكة ياآع سةل قاراشقا زادع بولمايدذ  

، بـةجا آـةلتىرىش   يعدعل  ا ظةسـت  نع اللة بذيرعغـان ظعشـالرنعث هةممعسـع       عدعنظعسالم  بةلكع  . ظةمةس
ص، تذرمذشـنعث  اللةغا بويسذندذرذخاهعشعنع  ـ  نةصسع, ع يئنعش ظظعشالردعن قةت بارلعق  اللة توسقان   

ــة ظذنعث      ــاتعنعث ظاخعرعغعح ــرعالش ؤة هاي ــةلعماتعغا توغ ــالمنعث ت ــعلعرعنع ظعس ــارلعق سةهعص ــن ب دع
. بولمـايدذ ظذنـع صـارحعلعغعلع     , صـىتىن ضـةؤدة بولـذص      ـ   بعـر   حىنكـع دعـن    .ظايرعلماسلعقتعن ظعبارةتتذر 

ذا خارلعققـا   دذنيـا ظذ مذشـذ     ، بعرعضة ظةمةل قعلعص بعرعنع تاشالص قويعدعكةن      ،آعمكع ظذنع صارحعالص  
   :ذنداق دةيدذ متاظاال اللة .دذحار بولذصال قالماستعن ظذ دذنيادعمذ ظازابقا دذحار بولعدذ
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∩∇∈∪ 〈   

كـار نبعـر قعسـعم ظـةهكاملعرعنع ظع ,  بعـر قعسـعم ظـةهكاملعرعغا ظعشـعنعص آعتاصـنعث  سعلةر
,  ســعلةردعن شــذنداق قعلغــانالرنعث جازاســع صــةقةت هايــاتع دذنيــادا خارلعققــا قــئلعش ؟قعالمســعلةر
ســىرة [ .ذرظةمةســتاللــة قعلمعشــعثالردعن غاصــعل .  آىنــع قــاتتعق ظازابقــا دذحــار بولذشــتذرقعيامــةت
   ]ظايةت ـ 85:بةقةرة

 تىزىمـنع  ـ    قـانذن  ، صةقةت ظامانلعقنع ظذمذمالشتذرذش   نعث بةزع ظعشالرنع توسقانلعقع،   تاظاالاللة  
، هوقـذق ؤة    هةر تىرلـىك بذزغذنحعلعقتعـن سـاقالش      لنع  عقوغداش، صةزعلةتنع ياشعتعش، بةدةن ؤة ظةق     

, زعنـا  قولغـا آـةلتىرىش،   عنعةصسعنع يئثعش، مإمعننعث يامان نقوغداشآنع تاجاؤذزدعن ىمىلـ   مال
، قعلعظوغــر ،ذش، جــازانعخورلذقوشــةت، ضــةص تؤ غــةي،ة، ظــةفيذنشــنةش, ر قعمــا،، هــاراقبــةححعؤازلعق

عق ارل ظـالداش قاتـ    آعشـعلةرنع سـاندا   ,  مئتعـردا  ،ضـةزدة , دا، ظإلحـةمدة  زع تـارا  ،بذالثحعلعق، قاراقحعلعق 
مذسـذلمان  ,  بةختلعك قعلعـش   معللةتنع ،نعلةراظةتجام, شةخسلةرنع, ظعشالرنع يوقعتعش ظارقعلعق  

 هـةر زامـان ؤة هـةر ماآانغـا ظذيغـذن            شةرعظعتعنعثمنعث  ممةد ظةلةيهعسساال ةظةمةس آعشعلةرضة مذه  
   .دذرآئلعدعغانلعقعنع بعلدىرىش ظىحىن

نئمـةتلعرعنع   ـ   نعث بةرضةن نازذ  تاظاالاللة  ,  بعلسة هةقعقةتلةرنعآعشع بذ   بار هةر قانداق     عظةقل
حىنكع بذ دعـن بـارلعق ظعنسـانالرنع ظـإز     .  ظعشعنعدذ ؤة ظعسالمنع قوبذل قعلعدذ     غاتاظاال اللة   ،ظويلعسا
. صـةن ؤة مةدةنعيةتكـة زعـت آةلمـةيدذ         ـ   ضـة بولـذص، ظعلعـم     عقانذنغـا ظ  ظالةمشـذمذل    ظالعدعغـان    ظعحعضة

  . صةزعلةتلعك مةدةنعيةتتعن هئحكعمنع مةنظع قعلمايدذ
 صـةقةت آعشعلةرضـة ظـازار بئرعشـتعن     ،ظعسالمعقعلغان آعشعنعث   ؤا  ة مذسذلمان دةص د   مةن  
ؤةتعنعـنع تـةرك ظةتكـةن      ـ   هةقعقعي مذهـاجعر  . بولعدذ مذآةممةلقاندعال ظاندعن   ق تعلعنع يع  ،قولعنع

باشقعالرغا ظةزعيـةت   .  تةرك ظةتكةن آعشعدذر   نةرسعلةرنعحةآلعضةن   تاظاالاللة  بةلكع  , آعشع ظةمةس 
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تعلـع بعلـةن ؤة ظـةؤرعتع بعلـةن         , ع بعلـةن  قـ قذلع,  بعلةن قولع , بعلةن آإزعبةرمةآحع بولغان ظادةم    
 رةسذلذلاله سـةللةلالهذ     بولغاحقا بعلةنلئكعن ظةث آإص ظةزعيةت تعل ؤة قول        .  قعلعدذ دىشمةنلعك

 بعلـةن باشـقعالرغا   سـع ظةزابـذ ظعككـع   . زعكعـر قعلغـان   قولـنع    ن بذ يةردة تعل بعلة    ظةلةيهع ؤةسةللةم 
 العرع باشـقا ظـةز    ظةلؤةتتـة ظـإزعنع سـاقلعغان آعشـع،       زةخمـةت يةتكىزىشـتعن     ـ   ن، زعيان ظازار بئرعشتع 

  . بعلةن ظةزعيةت بةرمةيدذ
بـذ يـةردة     نعثرةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم    ماسلعق الزعمكع،   ذ يةردة شذنعمذ ظذنت   بذ

قا حئقعلعشـ نومذسـعغا     ـ ظعصصـةت جئنعغـا،   ،  مئلعغـا عن، آاصـعرالرنعث    دمذسذلمانالرنع تعلغا ظئلعشـع   
 آاصــعر بولســذن، مــةيلع،  بولســذنحىنكــع ظعســالم مــةيلع مذســذلمان.  دئضــةن مةنــة حعقمــايدذبولعــدذ

 قعيامةت آىنع ظةهلع جةننـةت  تاظاال اللة. شنع مذسذلمانالرغا هارام قعلغان يةتكىزىباشقعالرغا زعيان   
 نع بةرمعضـعحعلعك ظـذ آعشـع    شـذنع ظـئلعص  ،بولسادا ظةهلع دوزاخنعث هةققع  نعبعر آعشعنعث بوي  
 ظــةهلع جةننــةتنعث قعساســعنع ظــئلعص     مذندوزاختعــ مةيدعغانلعقعغا، ظــةهلع  زجةننةتكــة آعرضــي  

ــا   ــعحة دوزاخق ــيزمةيدعغانلعقعغابةرمعض ــان آعرض ــإآىم قعلغ ــم بول  .)1( ه ــىن آع ــذنعث ظىح ــعدعن ذ ش ش
ظعنغــا خا. عي ســاقلعنعش آئــرةكظ هةققعضــة حئقعلعشــتعن قــةتآعشــعنعثهئحبعــر عينــةزةر ظقةت

 قعلعــش مذســذلماننعث ظــةخالقع ة يامــانلعق قعلغانغــا يامــانلعق بعلــةن مذظامعلــ ،خعيانــةت بعلــةن
 .، سـةن هـةم يـةردةك قعلعـق قعـل          ر يةردذر، ظانـاث يـةردذ     ظاتاث”:  ظىحىن ظاتعلعرعمعز    شذنعث. ظةمةس
  . دئضةن “ ياخشعلعق قعلظةيلعضةنضة يامانلعق

   :ضةن ظعكةن مذنداق دئ بولغان زاتالرتهةقعقة ظةهلع
  ،عنع ظاغرعتمعغعلحرذثدعن آةلسة هةرضعز مذ قولضةر”
  “.مةس هةرآعمضة دعل ظازارعدذرئ خذدا بةندةم دبةس 

ذنعـث تذتقـان    ظ،  قعلعـص ضـة   ىلنع ظ رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم      عضة  ز ظإ مذسذلمان
ــ ــنع تذتذشـ ــرةكعيولعـ ــةللةم .  آئـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــ رةسـ ــةر قـ ــة آعشعانداقهـ  ضـ
 قعلعشـــتاآعشــعلةر بعلــةن مذظامعلــة    .  ؤة ظعشــةنحعلعك بعلــةن مذظامعلــة قعالتـــتع   راســتحعللعق 

                                                 
  .مذهةممةد ظعبنع سالعم بةيهانع: ظاصتذرع. ـ بةت81 »جةمظعيةتنع ظعساله قعلعش« )1(
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، يــاآع بولســذن مــإمعنظإزعضــة ظةضةشــكةن . ظايرعمــاتتعدةص مذساصــعر  ـ آاصــعر ، يــةرلعك ـ مذســذلمان
. قعلمايتتعسذن هئحكعمضة يامانلعق    ل بو مذشرعكالر ـ   حعقعص دىشمةنلعك قعلعؤاتقان آاصعر   قارشع  

 قارشــع حعقســا، يــاآع دةؤةتنعــث ظــالدعنع توسســا، ظذحــاغدا بذنــداق   ظةمرعضــةنعث تاظــاال صــةقةت اللــة
   :نعثتاظاالبةزعدة اللة . ارعدا جازاسعنع بئرةتتعد شذالرنعث آةلتىرضةن زعيعنع معق،ضةردىشمةنلة

 É‹è{ uθ øyè ø9$# óß∆ ù&uρ Å∃ óãè ø9$$ Î/ óÚ Íôã r& uρ Ç tã šÏ= Îγ≈ pg ù:$# ∩⊇∪ 〈   

نـادانالر بعلـةن تـةث بولمعغعـن ,  دوست تذتقعن، ياخشعلعققا بذيرعغعن ظةصذنع ]  سـىرة ظـةظراف :
  .  ظةمعرضة ظعتاظةت قعلعص آةحىرىم قعالتتعدئضةن] ظايةت ـ 199

 مانا موشذنداق صةزعلةتلعك بولذص، هةرقانداق آعشعنعث ظعشةنجعسعضـة         ظةخالقع مذسذلماننعث
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع       ظإزعضـة خـاظعنالرنع، يامـان ظادةملـةرنع ظةمـةس            . الزعم بولذشعضة  عظ

 تاظــاالاللــة .  آئــرةكع حعــراق بولغــان ســاهابعلعرعنع ظىلضــة قعلعشــنذرلــذقنع ؤة ظذنعــث ؤةســةللةم
   :مذنداق دةيدذ

 ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3 s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡xm  yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$# uρ u½z Fψ $# u x.sŒ uρ ©!$# 

#[ÏV x. ∩⊄⊇∪ 〈   

اله لسـذلذ ةرـ   اللةنع، ظاخعرةت آىنعنع ظذمعد قعلغان ؤة اللةنع آإص ياد ظةتكةنلةرضـة سعلةرضة
  ]ظايةت ـ 21: سىرة ظةهزاب[ .ظةلؤةتتة ياخشع ظىلضعدذر

  !  مذسذلمان قئرعنداشالرهإرمةتلعك
ــثالرنع ــثالرنع, تعلع ــةت     قولذ, دعلع ــة ظةزعي ــةزالعرعثالرنع آعشعلةرض ــارلعق ظ ــقا ب ــع ؤة باش ثالرن

 دةص دعنعـثالرنع   مةنصـةظعتعنع ظـازراق دذنيـا  . ثالريةتكىزىشـتعن سـاقال  زةخمةت ـ   زعيانؤة  بئرعشتعن  
 تعرعشـعص  توغرا يـول بعلـةن    نعث ؤةزعصعمعز بعز. ةت قعلعثالر ظنعث بةرضعنعضة قانا  تاظاال اللة. ساتماثالر
 قعلغـان نعث ظاتـا    تاظـاال شذنعث ظىحىن تعرعشعص ظعشلةص اللة      . ظإزع اللة   بةرضىحع  رعزعق   ،ظعشلةش

ــذص، شــىآىر  ــةت قعلعــش، باشــقعالرنعث مــال  ـ  رعزقعغــا رازع بول ، تعكمةســلعكمىلكعضــة آــإز   ـ قاناظ
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 تةركيامانلعق قعلعشنع   يامانلعق قعلعشقا آىحع يئتعص تذرذغلذق      , هةققعضة تاجاؤذز قعلماسلعق  
  . ضىسعدذرل آامعل مذسذلمانلعقنعث بةقعع هةق،ظئتعش

   : مذنداق دةيدذتاظاال اللة  

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)¨? $# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Ï= óÁãƒ öΝä3 s9 ö/ ä3 n=≈yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3 s9 

öΝä3 t/θ çΡèŒ 3  tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ 〈   

تىزةيدذظةمةللعرعثالرنعاللة سعلةرنعث . اللةدعن قورقذثالر، توغرا سإزنع قعلعثالر! مإمعنلةر عظ  
آعمكـع .  مةغصـعرةت قعلعـدذ ضـذناهلعرعثالرنع ) ق قعلعدذ صةصةيةنع سعلةرنع ياخشع ظةمةللةرضة مذؤ (

: سـىرة ظـةهزاب   [ .ةقعيةت قازانغـان بولعـدذ صصة زور مذؤ قعلسااللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعتاظةت 
   ]ظايةتلةر ـ 71 ـ 70

 ظإزظارا دوستلذق .سذنيولدا مئثعشنع نةسعص قعل  ، شذ آإرسعتعص بعزضة توغرا يولنع     تاظاالاللة  
عص، آعشعلةرضة تعلعمعز ؤة قولعمعز بعلةن زعيـان ظذرذشـتعن          قئرعنداشلعقعمعزنع مذستةهكةم قعل  ـ  

   !نيظامع. ساقلعسذن
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  هةدعس ـ 22
  ظازا هةمكارلعشعش توغرعسعدا زأظ

אא،אאW»א
،א،א

אאאא«zאא
x 

  : تةرجعمعسع
قعلعـــنعدذآع، جانـــابع هـــةزرعتع ظـــابدذلاله ظعبـــنع ظإمـــةر رةزعيـــةلالهذ ظـــةنهذمادعن رعؤايـــةت  

مذسـذلماننعث قئرعندعشـع،  ـ مذسذلمان«: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن     
آعمكـع بعـر دعـن قئرعندعشـعنعث . ظذ قئرعندعشعغا زذلـذم قعلمـايدذ ؤة ياردةمسـعز تاشـالص قويمـايدذ 

ر مذسذلماننع قعيعنحعلعقتعن آعمكع بع . هاجعتعنع راؤا قعلسا، اللة ظذنعث هاجعتعنع راؤا قعلعدذ 
ــة  ــا، اللـ ــدذرذص قويسـ ــاالقذتذلـ ــث تاظـ ــةت آىنعنعـ ــعنع قعيامـ ــذ آعشـ ــةن ظـ ــةؤةبع بعلـ ــذنعث سـ  شـ

ــدذ، آعمكــع بعــر مذســذلماننع يإضعســة، اللــة قعيامــةت آىنــع ظذنــع  قعيعنحعلعقلعــرعدعن قذتذلدذرع
. ت قعلغــانبــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم ظوخشــاش تئكعســت بعلــةن رعؤايــة  [ ».يإضــةيدذ

  ]6530 :، مذسلعمدعكع نومذرع2399 هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع
  : ظعزاهات 

بذ ظاالقعالرنعث ظـةث  . قئرعنداشلعق نةسةص، دعن، ؤةتةن، صرعنسعص ؤة مذظامعالتالر بعلةن بولعدذ      
مذستةهكةم ؤة ظةث مذهةببةتلعك بولغعنع ظعسالم قئرعنداشـلعقع بولـذص، ظـذ مةثضـىلىك بولعـدذ ؤة            

بــذ ظعســالم قئرعنداشــلعقع بعــر معللةتكــة  . صــةس هادعســلةر بعلــةن بوزذلمــايدذ ـ ر تىرلــىك ظئضــعزهــة
مةخسـذس يــاآع مـةلذم بعــر زامانغــا بـاغلعق ظةمــةس، بـةلكع ظــذ صــىتىن دذنيـا مذســذلمانلعرع بعلــةن      

   .بولعدعغان مةثضىلىك قئرعنداشلعقتذر
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 ـ لةر بعلــةن بولغــان دوســتلذقةبســةؤاللــة ظىحــىن بولغــان قئرعنداشــلعق داؤاملعشــعدذ، باشــقا  
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . قئرعنداشلعق داؤام قعلمايدذ

 âHξ ½z F{$# ¤‹Í× tΒ öθ tƒ óΟßγ àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 <ρ ß‰ tã ω Î) šÉ)−Fßϑ ø9 $# ∩∉∠∪ 〈  
بعرعضـة دىشـمةن بولعـدذ، صـةقةت خذدالعـق ظىحـىن  ـ دوسـتالر بعـر ) قعيامةت آىنعدة (ذ آىندة ب

ــةت ـ 67: ســـىرة زذخـــرذف  [.تـــةقؤادارالرال ظذنـــداق ظةمـــةس دوستالشـــقان  دئمـــةك، ظعســـالم  ] ظايـ
  . قئرعنداشلعقع قعيامةت آىنع جةننةتتعمذ داؤام قعلعدذ

ظةمةلعيــةتتعكع . بــذ قئرعنداشــلعق ظئغعــزدعال ظةمــةس، ظةمةلعيةتتــة مــةؤجذد بولذشــع آئــرةك 
. ا موشــذ ســوظالغا جــاؤاب بئــرعدذدوســتلذق، قئرعنداشــلعق قــانداق بولعــدذ؟ يوقذرعدعكــع هــةدعس مانــ

مذسذلمان يةنة بعر مذسذلمان قئرعندعشعغا زذلذم قعلماسلعقع، ظذنعـث هـةققعنع ظئلعؤالماسـلعقع،             
ــوث  ــا حـ ــلعكع،      ـ ظذنعثغـ ــور آإرمةسـ ــلعكع، خـ ــع آةمسعتمةسـ ــلعقع، ظذنـ ــان ظذرماسـ ــك زعيـ آعحعـ

تقـا تاشلعماسـلعقع،    ظالدعماسلعقع، ساختا قعلماسـلعقع، ظـإز نةصسـع ظىحـىن دعـن قئرعندعشـعنع ظو              
قئرعندعشع هةققعدة يامان ضذمان قعلماسلعقع، تعللعماسلعقع، ظذرماسلعقع، يوقذرعغا حاقماسلعقع         

  . ؤة باشقا هةر تىرلىك ناهةقحعلعك ظعشالرنع قعلماسلعقع الزعم
ظةضةر بعر دعن قئرعندعشعنعث بئشعغا آىن حىشسة، ياآع بعرةر مذسعبةت آةلسة، ظذنع يـالغذز            

يإلةك بولذشـع، خـارلعنعص قالسـا ظئزعـز قعلعـش،            ـ   ويماستعن ياردةم قعلعشع، ظذنعثغا يار    تاشالص ق 
ظئزعص آةتسة ياخشع نةسعهةت قعلعص ظذنعث قولعدعـن تذتذشـع، زذلذمغـا ظذحرعسـا ظذنعـث تةرعصـعدة                  
تذرذص زذلذمغا قارشع تذرذشع، يئقعنلعرعدعن بعرةرسـع ظـإلىص آةتسـة تةزعيـة بعلدىرىشـع، ياخشـعلعق                 

هــةقعقعي . ســة رةهمــةت ظئيتعشــع، آــإثلعنع ظــاغرعتعص ســالغان بولســا ظــإزرة ظئيتعشــع الزعــمآإر
  . قئرعنداشلعقنعث بةلضىسع مانا موشذ ظعشالرنع قعلعشتذر

  :بعر شاظعر مذنداق دةيدذ
،א  

K   
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ةهؤال ظاسـتعدا سـةن بعلـةن بعرضـة بولغـان ؤة سـاثا مةنصـةظةت يـةتكىزىش                  هـةر قـانداق ظـ     : يةنع
  . ظىحىن ظإزعضة زعيان ظذرغان آعشع سئنعث سادعق قئرعندعشعثدذر

ــا موشــذنداق ســادعق دوســت، مذخلعــس قئــرعنداش، مذســذلمانالر جــةمظعيعتعنعث ســاغالم     مان
ن بولسـا، ظةلؤةتتـة غايعمعزضـة يئتـةتتذق         ظةضةر صىتىن ظةزاالر موشذنداق ساغالم بولغا     . ظةزاسع بوالاليدذ 

 ـ  ظةمما بىضـىنكع مذسـذلمانالرنعث هالعغـا بعـر قارايدعغـان بولسـاق، آـىح              . ؤة نةتعجعسعنع آإرةتتذق  
ــززةت  ــذؤةت، ظع ــقان، ظةضــةر        ـ ق ــلعق ظاجعزالش ــتلذق، قئرعنداش ــان، دوس ــةن نةرســة يوقالغ ــذرذر دئض غ

دةم قعلعدعغـان، يعقعلعـص حىشسـة، قولعدعـن         بعرسعنعث بئشعغا بعـر خاصـعلعق آةلسـة، ظذنعثغـا يـار           
بـةزعدة آـإرىص   . تذتذص يإلةيدعغان، بعـر يئـرع سـذنذص آةتسـة، تئـثعص قويعدعغـان آعشـع تئصـعلمايدذ              

ــزمعتعنع،       ــان خعـ ــعغا قعلعدعغـ ــذلمان قئرعندعشـ ــدذ ؤة مذسـ ــالص قويعـ ــاي تاشـ ــاردةم قعلمـ ــذرذص يـ تـ
  :خذددع شاظعر دئضةندةك. مةجبذرعيعتعنع ظادا قعلمايدذ

،אא  
אK 

لئكعن بئشعثغا خاصـعلعق آةلضـةندة      ! سانايدعغان بولساث قئرعنداشالر نئمعدئضةن آإص    : يةنع
  .ظذالر ظعنتايعن ظازدذر

قذقعـنع تةلـةص     مذسذلمان ظإزعنع ظعسـاله قعلعـدذ، مذسـذلمان قئرعنداشـلعرعنعث هو           يهةقعقع
  .قعلعدذ، صىتىن ظعشلعرعدا بعر اللةغعال تايعنعدذ، باشقعالرغا يىك بولعؤالمايدذ

ظةضـــةر دعـــنع قئرعنداشـــلعقعمعز ســـادعق ؤة مذســـتةهكةم بولمايدعكـــةن، ظعســـالمعي بعـــرلعك  
صــىتىن . سئصــعمعز بولمــايدذ، ســإزعمعزنع بعرلةشتىرمعســةك بعــزنعث بــارلعقعمعز ظئتعــراص قعلعنمــايدذ

التالر ؤة قعيعـــنحعلعقالر، تةظةسســـذبعيةتنع تاشـــالص قئرعنداشـــلعقنع مذســـتةهكةملةش،     مىشـــكى
  .صةزعلةتلعك ظةخالقنع بةرصا قعلعش ؤة ظإزظارا هةمكارلعقنع آىحةيتعشكة باغلعق

 ظـذ آعشـعنعث     تاظـاال اللـة   . مذسذلمان قئرعندعشعغا ياردةم قعلعش هةرضعز مذآاصاتسـعز قالمـايدذ        
ظعنساننعث بئشعغا قاحان آـىن حىشـعدعغانلعقع       . ادا، هةم ظاخعرةتتة بئرعدذ   مذآاصاتعنع هةم بذ دذني   

بذضــىن بعــر آعشــع ماثــا موهتــاج بولغــان بولســا، ظةرتعســع مــةنمذ باشــقا بعــرعنعث   . مــةلذم ظةمــةس
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شـذثا  . بـذ هةقعقـةتنع قـةتظعي ظذنذتماسـلعق آئـرةك         . ياردعمعضة موهتاج بولذص قئلعشعم مىمكعـن     
آعمكــع دعــن قئرعندعشــعنعث «ةلــةيهع ؤةســةللةم يوقذرعدعكــع هةدعســتة رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظ

يـةنع بعــز قولعمعـزدعن يــاردةم   .  دعضـةن »هـاجعتعنع راؤا قعلسـا، اللــة ظذنعـث هـاجعتعنع راؤا قعلعــدذ 
ــزنعث      ــاق، بعـ ــص قويسـ ــاجعتعنع راؤا قعلعـ ــلعرعمعزنعث هـ ــن قئرعنداشـ ــاراظعتتا دعـ ــان شـ آئلعدعغـ

  .  هةرضعز بعزنع ياردةمسعز قويمايدذاالتاظبئشعمعزغا آىن حىشكةندة اللة 
بـالعدعن،   ـ   نعث بذ مذآاصاتع موشذ دذنيادعال حةآلعنعص قالمايدذ، قعيامةت آىنع ظاتـا          تاظاالاللة  
ــان ــةر  ـ تذغق ــاندعن، ظ ــان      ـ تذغق ــقعلع بولمايدعغ ــاردةمحع تاص ــانداق ي ــئح ق ــان، ه ــن قاحعدعغ خوتذندع

رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بذنـع           .سذنعدذ ياردةم قولعنع    تاظاالدةهشةتلعك ظاندا اللة    
آعمكع بعر مذسذلماننع قعيعنحعلعقتعن قذتتذلدذرسا، اللة شذنعث سـوؤةبع بعلـةن ظـذ «: بعلدىرىص

  .  دئضةن»آعشعنع قعيامةت آىنعنعث قعيعنحعلعقلعرعدعن قذتذلدذرعدذ
علــةن يــاردةم قعلســا، يــاآع بعــر مذســذلمانغا ظعلمــع بعلــةن، مــئلع بعلــةن، يــاآع مةرتعؤعســع ب 

نةســعهةت قعلســا، يــاآع بعــرعنعث ضــذناهعنع تعلعؤالســا، يــاآع دعــن قئرعندعشــعنعث هــةققعدة دوظــا 
قعلسا، موشذ ظعشالرنعث هـةر بعـرع مذسـذلمان قئرعندعشـعنعث قعيعنحعلعقلعـرعنع هـةل قعلغـان                 

  . دعكع هةدعستة ظئيتعلغان مذآاصاتقا ظئرعشعدذيذقعرعبولذص، 
ــذغ ال  ــع ظذل ــةظ ــان،     ! ل ــان بولعدعغ ــةرنع مذســذلمانالرنع ســإيعدعغان، ظذالرنعــث دةردعضــة دةرم بعزل

قولعدعــن آئلعدعغــان يــاردةمنع هئحكعمدعــن ظايعمايدعغــان هــةقعقعي قئــرعنداش مذســذلمانالردعن  
قعلعص، قعيامةت آىنـع ياردةمضـة ظـةث قـاتتعق موهتـاج بولغـان حئغعمعـزدا، بعـزنعث قولعمعـزدعن                

يامـةتنعث دةهشـةتلعك آذلصـعتعدعن قوتذلـدذرذص جةننةتكـة آعرعشـنع نعسـعص              تذتقعن ؤة بعـزنع قع    
   !ظامعين. قعلغعن
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  هةدعس ـ 23
 صةزعلةتلعك ظعشالر توغرعسعدا

אאאW?אא؛
א،אא،א،אא،א،
א،אאK؛אא،אא

א،א،אא،א،א،?zאאx 
  : تةرجعمعسع
رةسـذلذلاله  ”: بةرا ظعبـنع ظـازعب رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ رعؤايـةت قعلعـص مذنـداق دةيـدذ                هةزرعتع ظةل 

بعـزنع  . يةتتـة ظعشـتعن توسـتع     , عشـقا ظـةمرع قعلعـص     سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم بعـزنع يةتتـة ظ        
ــةلنع يوقالشــقا  ــقا , آئس ــقا  شحى, جعنازعغــا قاتنعشعش حاقعرغــان يةرضــة  , كىرضيحعضــة دذظــا قعلعش

ــاردةم قعلعشــقا , نع آــإص قعلعشــقاســاالم, بئرعشــقا قةســةم قعلغذحعنعــث , زذلذمغــا ظذحرعغذحعغــا ي
عدا بعــر نةرســة آىمــىش قــاح, سئلعشــتعن تذن يــىزىكلظــا. قةســعمعنع ظةمةلضــة ظاشذرذشــقا بذيــرعدع 

 ظعشـلعنعدعغان بعـر خعـل       نمعسـعردا يعصـةآتع   (سـع   ةسق, ظعبرعشـعم , مةشـىت ,  يعصةك ظعحعشتعن،
بذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع     [“.بعزنع توستع , يعصةك آإرصعدة ظولتذرذشتعن  , نع آعيعشتعن )آعيعم

هةدعســـنعث بذخـــارعدعكع . ؤة مذســـلعم رعؤايـــةت قعلغـــان، بـــذ يـــةردعكع تئكعســـت بذخارعغـــا ظـــاظعت 
  ]5508:نومذرع

  : ظعزاهات
ــةيغةمبعرعمعز  ــابع رةســذلذلاله ســإيىملىك ص ــارلعق  جان ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بعــزنع ب

ظذنعــث , بــارلعق يامــانلعقالردعن توســذص  . ظذنعــث يوللعــرعنع آإرســةتكةن  , ياخشــعلعقالرغا بذيــرذص 
 صـةيغةمبعرعمعز آىندعلعـك تذرمذشـتعكع       ةذ هةدعسـت  مانـا بـ   . قورقذنحلذق ظاقعؤئتعدعن ظاضاهالندذرغان  

آعحـةك  ـ  آعـيعم . ظةخالق ؤة مذظامعلعنعث ياخشع خعسلةتلعرعنع توصالص ظذنعثغـا بذيـرعدع     ـ   ظةدةب
  . نةتلةردة ظةرلةرنعث ظايالالرغا ظوخشعؤئلعشعدعن توستعنزعـ  ؤة زعبذ

ذلذلاله مـةيلع مذسـذلمان     جانـابع رةسـ   . بعزنع بذيرعغان ظعشالرنعث بعرعنحعسع آئسةل يوقـالش      
ظذنعــث ظإيعضــة بئــرعص آئســعلعنع ,  ظــاغرعص قالســاقــانداق بعــر آعشــعمــةيلع بولمعســذن , بولسـذن 

آئســةل ؤة ظاظعلعســعنعث . حىنكــع آئســةل يوقــالش آعشــعلةرنعث آــإثلعنع آــإتىرعدذ. يوقاليتــتع
ــعللعتعدذ  ــنع يةثض ــص   . دةردع ــت قعلع ــعنع ظذمع ــةلنعث ساقعيعش ــارةتحع آئس ــة, زعي ــةؤر آئسةلض  س

. بذنــداق آئســةللةرنعث ظاســان ســاقعيعدعغانلعقعدعن خــةؤةر بئــرعدذ     . قعلعشــنع تةؤســعية قعلعــدذ  
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لعشقا ياردةم قعلعدذ ؤة آئسةلضة حعرايلعق سـإزلةر        ئدورا ظ . تونذيدعغان ياخشع دوختذر بولسا ظةآعلعدذ    
ظذنعثغـا  , ساظةضةر آئسةلنعث ساقعيعشعدعن ظذمعت بولمع    . بعلةن تةسةللع بئرعص آإثلعنع ظالعدذ    

عرةت صـ ضـذناهعنعث مةغ . نئمـةتلعرعنع سـإزلةص اللـةنع ظةسـلعتعدذ       ـ   نعث ظاخعرةتتعكع نـازذ   تاظاالاللة  
  . قعلعنعشع ظىحىن دذظا قعلعدذ

بـذ  . نـامعزعنع ظوقـذش ؤة يـةرلعكعدة قويـذش        , مذسذلمان ؤاصات بولسا جئنازعسعغا قاتنعشعش     ـ   2
جئنـازا نامعزعغـا قانحـة آـإص ظـادةم قاتنعشـعص            . دذربعـرع ظىسـتعدعكع هـةققع     ـ   مذسذلمانالرنعث بعـر  

مئيعتنعــث ضــذناهعنعث مةغصــعرةت قعلعنعشــع شــىنحعلعك ظذمعــت      , مةغصــعرةت تةلــةص قعلســا  
ــنعدذ ــابع . قعلع ــةللةم  جان ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س ــةن رةس ــداق دئض ــذلمان «:  مذن ــىز مذس ي

ــذص  ــامعزعنع ظوق ــان , ن ــةص قعلغ ــعرةت تةل ــردةك مةغص ــةحىرىم هةممعســع بع ــذناهع آ ــث ض  مئيعتنع
جعنـازا  , جعنازعغـا قاتناشـقان آعشـعنعث     ] بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغـان       [».قعلعنعدذ

 رةسذلذلاله  .بعلةن قةبرعستانغا بئرعشع ؤة مئيعت هةققعدة ظعخالس بعلةن دذظا قعلعشع مذستةهةب          
غا بعــر قعيــرات، نامازغــا قاتنعشــعص جعنــازا نامعزعغــا قاتناشــقذحع«: ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم

ظعككع قعيرات دئضةن قـانحعلعك؟ دةص       »قةبرعستانغا بعرضة بارغذحعغا ظعككع قعيرات ساؤاب بولعدذ 
بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع         [». دةص جـاؤاب بةرضـةن »ظعككع حوث تاغدةك «سورالغاندا، رةسذلذلاله   

غا بئــرعص مئيتــنع يــةرلعكعدة قويذشــقا    جعنــازا نامعزعغــا بئــرعش ؤة قةبرعســتان   ] رعؤايــةت قعلغــان 
  .ظعشتعراك قعلعش مذسعيبةت ظةهلعضة حوث تةسةللع بولعدذ

 “)اللـةغا شـىآرع   (ظةلهـةمدذ لعلـاله     ”حع  ىكىرضـ شيـةنع حى  . حعضة دذظـا قعلعـش    ىكىرضشحى ـ   3
.  دةص دذظـــا قعلعـــدذ“)اللـــة سعزضــة رةهمـــةت قعلســذن   (يةرهةمذآـــةلاله”بذنـــع ظــاثلعغذحع  . دةيــدذ 
ــةن  حعىكىرضــشحى ــا جاؤاب ــةآذم  ” بذنعث ــلعهة بال ــةهدعكذمذلالهذ ؤة يذس ــعلةرنع  (ي ــة س ــةت مذالل  هعداي

 قدعـن ظـارتذ   مظةضـةر آعشـع ظـىح قئتع      .  دةيـدذ  “)قعلسذن ؤة ظةهؤاللعرعنع تـئخعمذ ياخشـع قعلسـذن        
حىنكع ظـذ زوآـامنعث     .  دةص دذظا قعلعدذ   “)اللة شعصالعق بةرسذن   (شةفاآةلاله”ظذنعثغا  , كىرسةشحى

يىزعـنع يـان تةرةصـكة      , مذمكعن قةدةر ظاؤازعنع صةس قعلعشـع     حىشكىرضةندة،  حع  ىكىرضشىح. بةلضعسع
  . بذرنعنع ياغلعق ياآع قولع بعلةن يإضعشع الزعم ـ حإرعشع ؤة ظئغعز

, ظةضةر شةرعظةتكة خعـالص قعلعقـالر بولمايدعغـان يةرضـة حاقعرعلسـا           . حاقعرغان يةرضة بئرعش   ـ   4
. جانابع رةسذلذلاله مذشـرعك يـاآع يـةهذدع حاقعرسـعمذ بـاراتتع        . ظذنع قوبذل قعلعص بئرعش آئرةك    

ظةضـةر  . روزعسعنع بذزذص بئرعش آئـرةك دةيـدذ      , بةزع ظالعمالر نةصلة روزا تذتقان آعشع تويغا حاقعرعلسا       
  . ظذنداق يةرضة بئرعشقا بولمايدذ, شاراص ظعحعلعدعغان سورذنالرغا حاقعرعلسا ـ هاراق
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ــارا  قئرعنداشـــلعقنعث بعـــرعنحع ظـــاالمعتع عر ظارعســـعدعكمذســـذلمانال. لعشـــعشساالم ـ 5 ظإزظـ
 دةص جـاؤاب    “ؤةظةلـةيكذم ظةسسـةالم   ”,  دةص ساالم قعلسـا    “ظةسسةالمذ ظةلةيكذم ”بعرع  . ساالملعشعشتذر

   : ساالمغا جاؤاب قايتذرذش هةققعدة مذنداق دةيدذتاظاالاللة . قايتذرذش ظةث ظاددع جاؤابتذر
 #sŒÎ) uρ Λ äŠÍh‹ ãm 7π ¨ŠÅs tF Î/ (#θ –Šys sù z |¡ôm r' Î/ !$ pκ÷] ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ–Šâ‘ 〈  
 ظذنعثغـا تـئخعمذ ياخشـع سـاالم بعلـةن جـاؤاب قـايتذرذثالر , سعلةرضة بعر آعشـع سـاالم بةرسـة

ــةيكذم«( ــةالمذ ظةلـ ــة»ظةسسـ ــاالم بةرسـ ــا ,  دةص سـ ــةتذلالهع «ظذنعثغـ ــةالم ؤةرةهمـ ــةيكذم ظةسسـ ؤةظةلـ
 ».) دةثـالر »ؤةظةلةيكذم ظةسسةالم «(عنع ظةينةن قايتذرذثالر ياآع ظذنعث ساالم )  دةثالر »ؤةبةرةآاتذهذ

  ] ظايةتنعث بعر قعسمع. 86:سىرة نعسا[
 »ظةسسـةالمذ ظةلـةيكذم   «بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظإتىش آئرةآكع، مذسذلمانالرنعث سـاالمع          

ــةزع ياشــلعرعمعزنعث . دعــن ظعبــارةت بولعــدذ  ــاآع تىرآحعدعكــع  »ياخشعمذســعز؟«ب  دئضــةن ســإزع ي
 »ظةسســةالمذ ظةلــةيكذم«حىنكــع بــذ ســإزلةر .  دئضــةن ســإز ســاالمنعث ظورنعــنع تذتمــايدذ »ةرهابامــ«

سعلةرضة ساالمةتحعلعك  ( دئضةن   »ظةسسةالمذ ظةلةيكذم «. سإزعدعكع حوثقذر مةنعلةرنع ظعصادعلعمةيدذ   
عضـة  دئضةن دذظـا مةنعسـعنع ظـإز ظعح       ) بولسذن، ظامانلعق بولسذن، اللةنعث رةهمعتع سعلةرضة بولسذن      

بـذ بولسـا    . بعرعضـة ظامـانلعق ؤة رةهمـةت تعلعشـعدذ         ـ   ظالغان بولذص، ظذ ساالم بعلـةن مذسـذلمانالر بعـر         
. بذنــع باشــقا سإزلةرضــة ظالماشتذرذشــقا بولمــايدذ . هــةقعقعي ظعســالمعي قئرعنداشــلعقنعث ســعمؤولع 

عن قــانداق  دةص ساالملعشــعص، ظــاند»ظةسســةالمذ ظةلــةيكذم، ؤة ظةلــةيكذم ظةسســةالم «ظــالدع بعلــةن 
  . شةآعلدة ظةهؤال سوراشسا بولعدذ

ــاردةم قعلعــش  ـ 6  مذســذلمان هئحكعمضــة زذلــذم قعلمــايدذ ؤة زذلذمغــا  .زذلذمغــا ظذحرعغذحعغــا ي
حىنكـع ناهةقحعلعككـة قارشـع تـذرذش ظعسـالمنعث          . ظذحرعغان قئرعنداشلعرعنع ياردةمسـعز قويمـايدذ     

  . صعرعنسعصعدذر
. ظعنسانالر بةزعدة دعققةتسعزلعك قعلعدذ   . مةلضة ظاشذرذش قةسةم قعلغذحعنعث قةسعمعنع ظة    ـ   7

ــان   ــص     ـ  قعلعشــقا آىحــع يئتعدعغ ــةم قعلع ــتعن قةس ــعنع ظايرعماس ــةيدعغان ظعشــالرنعث ظارعس يةتم
. شذنعث بعلةن ظذ قةسعمع ظارقعلعق آىحـع يةتمـةيدعغان ظعشـالرنع ظىستعضـة ظـئلعؤالعدذ              . تاشاليدذ

شــالرغا صذشــايمان عصــارةت بئــرعدذ ؤة ظــإزعدعن ظإتةلضــةن ظمئلعدعــن آاص, ظةضــةر ســادعق مــإمعن بولســا
هـةر آىنـع يىزلةرحـة قةسـةم قعلعـص          , خذدادعـن قورقمايدعغـان آعشـع بولسـا       , ظةضةر صاسـعق  . قعلعدذ

شــذنعث ظىحــىن رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بــذ يــةردة قةســةم         . ظذنعثدعــن يــانعدذ 
ــعغا   ــة ظاشذرذشـ ــعمعنع ظةمةلضـ ــث قةسـ ــان قعلغذحعنعـ ــقا بذيرعغـ ــاردةم قعلعشـ ــادةم  .  يـ ــر ظـ ــةنع بعـ يـ

يــاآع قعلمايمــةن دةص قةســةم قعلغــان , ظويلعماســتعن آىحــع يةتمــةيدعغان بعــر ظعشــنع قعلعمــةن
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ا يـاردةم   عغباشقا مذسذلمانالر ظذنعث قةسعمعنع ظةمةلضة ظاشذرذش     , ظذنع ظعجرا قعاللماي قالسا   , بولذص
 .قعلعشع الزعم

قةسةمنعث . الماي بذزسا ظذ حاغدا آةصصارةت بئرعش الزعم بولعدذ       ظةضةر قةسعمعنع ظةمةلضة ظاشذر   
   : مذنداق دةيدذتاظاالآةصصارعتع هةققعدة اللة 

 Ÿω ãΝä.ä‹Ï{# xσãƒ ª!$# Èθøó ¯=9$$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  Å3≈ s9 uρ Νà2 ä‹Ï{# xσãƒ $ yϑ Î/ ãΝ ›?‰ ¤)tã z≈ yϑ ÷ƒ F{$# ( 

ÿ…çµ è? u≈ ¤s3 sù ãΠ$ yèôÛÎ) Ïο u|³ tã tÅ3≈ |¡ tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθßϑ Ïè ôÜè? öΝä3Š Ï= ÷δ r& ÷ρ r& óΟßγ è? uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ãƒ Íøt rB 7π t6 s% u‘ ( 

 yϑ sù óΟ ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& 4 y7 Ï9¨sŒ äο u≈ ¤x. öΝä3ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟ çFø n= xm 4 (#ûθ Ýà xôm $#uρ öΝä3sΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7Ï9 ẍ‹ x. 

ß Îi t7ãƒ ª!$# öΝ ä3s9  ÏµÏG≈ tƒ# u ö/ä3 ¯= yè s9 tβρ ãä3ô± n@ ∩∇∪ 〈   

 اللة سعلةرنع سةهؤةنلعك بعلةن قعلغان قةسعمعثالر ظىحـىن جاؤابكارلعققـا تارتمـايدذ، لئكعـن
مذنداق قةسعمعثالرنع بذزسـاثالر . سعلةرنع قةستةن قعلغان قةسعمعثالر ظىحىن جاؤابكارلعققا تارتعدذ 

ع بعـر ؤاخ ظذنعث آةففارعتع ظاظعلةثالرغا بئرعدعغان ظوتتذرا دةرعجعلعك تامـاق بعلـةن ظـون معسـكعنن 
بعر قذر آعيعم بئرعشـتذر، يـاآع بعـر قـذل يـاآع بعـر ) ظون معسكعنضة (غعزاالندذرذشتذر، ياآع ظذالرغا 

بذ ظةنة . آعمكع بذنداق قعلعشقا آىحع يةتمعسة، ظىح آىن روزا تذتذشع الزعم . حإرعنع ظازاد قعلعشتذر 
يـةنع (الرغا رعظايـة قعلعـثالر شذ ظعحكةن قةسعمعثالرنع بذزغـانلعقعثالرنعث آـةففارعتعدذر، قةسـعمعث 

سعلةرنعث شىآىر قعلعشعثالر ظىحىن اللة ظايةتلعرعنع سعلةرضة ). آةلمةس قةسةم ظعحمةثالر ـ آةلسة
   ]ظايةت ـ 89: سىرة ماظعدة [.ظةنة شذنداق بايان قعلعدذ

ة ظةرلةرضـ ,  بولـذص عال هـاالل قعلعنغـان     بةزعسع ظايالالرغ  ث مةنظع قعلعنغان نةرسعلةرنع   ةهةدعست
بـذ  . ظالتذندعن ياسالغان نةرسعلةرنع ظعشلعتعش ؤة يعصةك آعيعم آعيعشـتذر    ـ ـ    ظذ. هارام قعلعنغان 

ظـةمما ظـالتذن ؤة     . ظايالالرغـا هـااللدذر   . دذرظعككع نةرسعنعث تىرع نئمة بولسا بولسذن ظةرلةرضـة هـارام         
لاله سـةللةلالهذ   رةسـذلذ . ظايـال هةممعضـة بعـردةك هـارامدذر       ـ   ظعحعـش ظـةر    ـ   آىمىش قاحعدا يئـيعش   

ظــذ ظعككــع مــاددعدعن , ظــالتذن ؤة آىمــىش قــاحعدا ظعحمــةثالر«: ظةلـةيهع ؤةســةللةم مذنــداق دئضــةن 
بـذ هـةدعس   [ ».ظاخعرةتتـة سـعلةرنعثدذر , ظذ بذ دذنيـادا آاصـعرالرنعث , ياسالغان لعضةندة تاماق يئمةثالر 

   ]ظةل مذغنعي دئضةن آعتابتا آةلضةن
بويذنلعرعنع ظالتذن بعلةن   , قوللعرعنع, زعنةتتة هةددعدعن ظئشعص  ـ   زعبذ ظايالالرنعث   مذسذلمان

ظإزعدةك آعيةلمعضـةن ظايـالالرنعث     ,  بعر سورذنغا بئرعش ظىحىن يئثع آعيعم آعيعص       هةر, تولدذرذص
 بعـر , ياراتماسـلعقع , آةمبةغةل ظايـالالرنع زاثلعـق ظئتعشـع      ,  آإرضةزمة قعلعشع  زعنةتلعرعنعظالدعدا  
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 تذرعدعغـــانالرنعظـــإزعدعن تـــإؤةن . ةسكعنعشـــع قاتـــارلعق ظعشـــالرمذ هـــارامدذريـــةردة ظولتذرذشـــتعن س
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . آةمسعتعش حوث ضذناه

 Ÿω ö y‚ ó¡ o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã β r& (#θ çΡθ ä3tƒ #[ö yz öΝåκ÷] ÏiΒ Ÿω uρ Ö!$ |¡ ÏΣ ÏiΒ >!$ |¡ÏpΣ # |¤ tã β r& £ä3 tƒ 

#[ öyz £ åκ÷]ÏiΒ 〈  
ظايـالالر مةسـخعرة قعلعـنغذحع ,  ظاراثالردعكع ظايالالر ظإزظارا مةسخعرة قعلعشمعسـذن علةرنعثس 

 ـ 11:سىرة هذجذرات [.اللةنعث دةرضاهعدا مةسخعرة قعلغذحع ظايالالردعن ياخشعراق بولذشع مذمكعن 
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع

ذيرذلغـان ظعشـالرنعث هـةر    بـذ هةدعسـتة ب  . مانا ظعسالم قئرعنداشـلعققا مذشـذنداق آـإثىل بـإلعدذ         
بعـــرع مذســـذلمانالر ظارعســـعدا بعـــرلعك، بارابـــةرلعك ؤة قئرعنداشـــلعقنع مذستةهكةملةشـــنعث بعـــرةر 

توسـذلغان ظعشـالرمذ مذسـذلمانالر ظارعسـعدعكع قئرعنداشـلعققا دةخلـة يـةتكىزعدعغان ؤة               . ؤاسعتعلعرعدذر
ــةيدا قعلعدعغــان ظعشــالردذر   ــاداؤةت ص ــذ  قئرعنداشــلعق. دىشــمةنلعك، ظ عمعزنع داؤامالشــتذرذش ظىحــىن ب

حىنكــع قذرتذلــذش يولعمعــز ظعســالمعي  . هةدعســنعث روهعغــا ظةســتايعدعل ظةمــةل قعلعشــعمعز الزعــم 
  .قئرعنداشلعقتذر

ــع ــارم ظـ ــذغ صةرؤةردعضـ ــةد    ! ظذلـ ــةبعبعث مذهةممـ ــةرنع هـ ــابعزلـ ــةيهع  مذستةصـ ــةللةلالهذ ظةلـ  سـ
، مذسـذلمانالرنعث سةصـلعرعنع   لغعـن قعؤةسةللةمنعث آإرسـةتكةن يولعدعـن توغـرا مـاثغعلع نعسـعص         

 !ظامعين. بعرلةشتىرضعن
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  هةدعس ـ 25 ؤة 24
  هةببةت توغرعسعداذم ـ دعكع مئهرعسعرعذلمانالر ظوتتذسذم

אאאאW»א
،«zאאx 

  :تةرجعمعسع 
رةسـذلذلاله  جانـابع   , ظـةبذ مذسـا ظةشـظةرع رةزعيـةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع             هةزرعتع  

بعـرعنع مذسـتةهكةم تذتـذص  ـ مـإمعن ظىحـىن خـذددع بعـر , مـإمعن «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم  
بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة          [. بارمـاقلعرعنع ضئرةلةشتىرضـةن    ، دةص »تذرتذرعدعغان بعناغا ظوخشاش 

ــاظعت      ــا ظـ ــت بذخارعغـ ــةردعكع تئكعسـ ــذ يـ ــان، بـ ــةت قعلغـ ــلعم رعؤايـ ــارعدعكع  . مذسـ ــنعث بذخـ هةدعسـ
   ]2403:نومذرع
אאWאאW»א

אאא،אאאא
אK«zאאx 

  :تةرجعمعسع 
جانـــابع , نعدذآع قعلعـــرعؤايـــةتر رةزعيـــةلالهذ ظـــةنهذمادعن ي ظعبـــنع بةشـــعمـــانظنوهـــةزرعتع 

 ـ بعرعضـة مئهـرع  ـ  ظإزظـارا بعـر مإمعنلـةر « :رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضـةن      
ظةضـةر .  هئسداشلعق بعلدىرىشتة خذددع بعر بةدةنضة ظوخشايدذ بعرعضة ـ مذهةببةت آإرسعتعشتة ؤة بعر 

 ظذنعثغاقعسعزلعق ؤة ظعسمعداش بعلةن قالغان ظةزاالرنعث هةممعسع ظذي,  ظاغرعساظةزاسعبةدةننعث بعر 
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان، بذ يةردعكع تئكعست            [».هئسداشلعق قعلعدذ 
   ]6538:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. مذسلعمغا ظاظعت

  :ظعزاهات 
ىرىش ظىحـىن    بعرلةشـت  ث ظارعسـعنع   ظذالرنعـ  عـص، ةت قعل ظىممـ  بارلعق مإمعنلةرنع بعـر      تاظاالاللة  

ا تـ تعنعث آـإص قعسـمع بعـرال ؤاق       مـةزآذر ظعبادةتلـةر   , صىتىن مذسذلمانالرغا بعر خعل ظعبادةت بذيرعغان     
قذرظـانع  , صـةيغةمبعرع بعـر  ,  بعـر  ظعبـادةت قعلعدعغـان ظعالهـع     بارلعق مذسذلمانالرنعث   . ظادا قعلعنعدذ 

بعرعضــة مذســتةهكةم  ـ  بعــرنعارعســعيىزلةرحــة بعــر ظذالرنعــث ظ, ظعبــادةتلعرع بعــر, قعبلعســع بعــر, بعــر
 دةص  »ظإزظـارا قئـرعنداش   «ظذالرنـع   ,  مإمعنلـةرنعث ظارعسـعنع بعرلةشـتىرىص      تاظـاال اللـة   . باغالص تذرعـدذ  
 ـ  ظعسـالمدا حـوث   . بذ قئرعنداشلعقنع بذزعدعغان هةر تىرلىك ظامعلالرنع مةنظع قعلدع       . ظئالن قعلدع 
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ضـاداي ظارعسـعدا هئحقـانداق صـةرق        ـ   صادعشـاه , لقـذ  ـ   خوجايعن, ظايال ـ   ظةر, ظاخعر ـ   ظاؤؤال, آعحعك
 ربـاراؤة  ـ   شـةرعظةت قـانذنع ظـالدعدا هةممعسـع تـةث         . لعرعدذر ظوخشاش اللةنعث بةندع   معسعهةم. يوقتذر

   : مذنداق دئضةنتاظاالشذثا اللة . هةممعسع قئرعنداشتذر, هوقذققا ظعضة
 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝ ä3çΡ¨uθ ÷z Î* sù ’ Îû Çƒ Ïe$! $# 〈   

تــة ســعلةرنعث جةهةتزاآــات بةرســة دعــنع , نامــاز ظإتعســة, رعدعن تةؤبــة قعلســافــظةضــةر ظــذالر آذ
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 11: سىرة تةؤبة [.قئرعنداشلعرعثالردذر

. ضـة صـةيغةمبةر قعلعـص ظةؤةتكــةن   صـىتىن دذنيــا خةلقع رةسـذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنع     تاظـاال اللـة  
ظعنسـانالرنع بذتالرغـا ؤة   .  ؤة بعرلعشعشـكة حاقعرغـان   ةتةؤهعدآـ , رةسذلذلاله بـارلعق ظعنسـانالرنع هـةق يولغـا باشـالص          

زئمعــن ؤة  ـ ظاســمان, الرنعث زوراؤانلعقعدعــن قذتقــذزذصهــإآىمدارمذســتةبعد , عي ظعالهالرغــا حوقذنذشــتعندباشــقا مــاد
غـا قذللـذق   تاظاالحعسـع ؤة مذتلـةق هـاآعمع بولغـان هـةقعقع ظعـاله اللـة            ذخلذقاتالرنعث ياراتق ظذنعثدعكع بـارلعق مـة    
قايسـع دإلةتكـة    , قايسـع ظعـرق   , مانـا مذشـذالرنعث هةممعسـع ظعنسـانالرنعث قايسـع معللـةت           . قعلعشقا يىزلةندىرضـةن  

اللـة  . ةت قعلعـدذ ظىممـ  بعـر  ،ذمةنسذص بولذشعدعن قةتظعينةزةر مذسذلمانال بولعدعكـةن هةممعسـعنع قئـرعنداش قعلعـد     
مذسذلمانالر ظإز ظارعلعرعدا ظعختعالص قعلعشـعص صـارحعلعنعص آةتسـة قـانداق ظاقعؤةتكـة قالعدعغـانلعقعنع          ظةضةر   تاظاال

   :بايان قعلعص مذنداق دةيدذ

 Ÿω uρ (#θ ãã u“≈ uΖ s? (#θ è= t±ø tG sù |= yδ õ‹s? uρ ö/ä3 çt†Í‘ ( ( 〈   

قذؤؤعتعثالر آئتعص  ـ آىح, ؤةصصةقعيةتكة ظئرعشةلمةيسعلةربولمعسا مذ, ظعختعالص قعلعشماثالر
   ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 46:سىرة ظةنفال [.قالعدذ

 (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$# uρ È≅ ö7ut ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% § x s? 〈   

 بإلىنمـةثالر , هةممعثالر اللـةنعث دعنعغـا مةهكـةم ظئسـعلعثالر.]      ـ  103: سـىرة ظـال ظعمـران 
  ]عر قعسمعظايةتنعث ب

رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع     , نعث سإزعنعث هةقعقعتعنع حىشعنعص   تاظاالمذسذلمانالر اللة   
, آإصلعضـةن مةملعكةتلةرضـة هـاآعم بولـدع       , نعث آإرسةتمعسع بويعحة ظعش قعلعص ظعـدع      ؤةسةللةم

عـزمعتع بعلـةن   ظذالرنعـث خ , ساظادةتكة ظئرعشـتىردع  ـ ظعنسانالرنع بةخت, دذنيانع ظإزعضة بويسذندذردع  
ظذالرنعـث ظـادالعتع بعلـةن آىحعضـة تـايعنعص ظعنسـانالرنع هـاآعمعيعتع              , ظاجعزالر آىحلـىك بولـدع    

, د قعلعـص  االلـة يولعـدا مـئلع ؤة جئـنع بعلـةن جعهـ            . ظاستعدا ظعزعدعغان مذستةبعدلةر ظـاجعز بولـدع      
.  بولـدع  خشـاش غـا ظو  خـذددع يعقعلمايدعغـان مذسـتةهكةم بعنا      , هةقعقةتتة مذسـتةهكةم تـذرذص ظعـدع      

 ظــإز الرصــذقرا, حوثــالر آعحعكلةرضــة شةصــقةت قعلعدعغــان , آعحعكلــةر حوثالرغــا هإرمــةت قعلعدعغــان 
ظــــالعمالر بعلمعضةنلةرضــــة , بــــايالر نــــامراتالرنع يإلــــةيدعغان, باشــــلعقلعرعغا ظعتاظــــةت قعلعدعغــــان
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رنعث باشـــقعال, قعممعتعـــنع بعلعدعغـــانـ  بعـــرعنعث قـــةدعرـ  هةممـــة آعشـــع بعـــر, ظإضـــعتعدعغان
شـةرقتعكع بعـر مذسـذلماننعث بئشـعغا خاصـعلعق          , عدعغـان بعل ظـةال مةنصةظعتعنع ظإز مةنصـةظعتعدعن     

. صـةزعلةتلعك بعـر جةمظعيـةت مـةيدانغا آـةلدع         , غـةربتعكع مذسـذلمان ياردةمضـة يىضـعرعدعغان       , آةلسة
عيعتع هـاآعم . ظعصصـعتع هعمايـة قعلعـندع     , جئنع, مئلع, يذرتع. شذنعث بعلةن دعنع ظةزعز بولدع    

ــةندع ــدع  , آىحل ــةيمعنعدعغان بول ــةتنع  . دىشــمةنلعرع ظذالرنعــث هــةيؤعتعدعن ظ ــذ هةقعق ظعنســانالر ب
هةقعقــةت مــةيدانغا . آإرضــةندعن آئيعــن ظإزلعضــعدعن ظعســالمنع قوبــذل قعلعــص مذســذلمان بولــدع

ــةنـ  ظعلعــم, حعقــتع ــارالدعآــةث مةدةنعيــةت , ص  مذســذلمان بولمعغــانالرمذ ظذالرنعــث ظادالــةتلعك . ت
زوراؤان هــاآعمالرنعث زذلمعدعــن . دا ياشاشــنع تةلــةص قعلعــص تةســلعم بولــدع عهــاآعمعيعتع ظاســت

ــاناهعغا   ــانالر مذســذلمانالرنعث ص ــانع زعلزعلعضــة آةلتىرضــةن   . ســئغعندعقاحق ــاننعث دذني ــةينع زام ظ
انالر مذسـذلم . تارمار بولـدع  آىحلىك دإلةتلعرع مذسذلمانالرنعث ظالدعدا صذت تعرةص تذرالماي يعقعلعص         

   .صىتىن بةدةن بعظارام بولعدعغان بعر صىتىن ضةؤدعضة ظايالندع, بةدةننعث بعر يئرع ظاغرعسا
 دئضــةن سإزعضــة »هةقعقةتــةن مإمعنلــةر قئرعنداشــتذر«نعث تاظــاالاللــة آئيعــنكع مذســذلمانالر 

ــان         ــةت بولغ ــر معلل ــةتتا بع ــةتحعلعك، ه ــارس دةص معلل ــىرك، ص ــندع، ت ــةرةب، هع ــاي، ظ ــةل قعلم ظةم
بذحـع دةص، يذرتؤازلعـق، مةهـةللعؤازلعق، مةزهـةبؤازلعق          ـ   ذلمانالر خوتةنلعك، قةشـقةرلعك، ظذحـع     مذس

 قولعدعــن ، هــةتتا ؤةتــةنلعرعظــاندعن هــاآعمعيعتع, ظــةث ظــاؤؤال دعــنع,  صــارحعالنغان ظعــدعقعلعــص
ــةتتع ــةللةم . آـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــاثالر، «: رةسـ ــةتتعن ظايرعلمـ ــةتتعن جاماظـ جاماظـ

ــةيدذ ظ ــإرة ي ــاننع ب ــدع »ايرعلغ ــةن ظع ــان     [. دئض ــةت قعلغ ــاظع رعؤاي ــام نةس ــذ هةدعســنع ظعم ــة ]ب  دةرؤةق
ظعســالم  . تعت قالمعغــاح هةممعســعنع يعــرتقذح بإرعلــةر يــةص تىضــة      بعــرلعك مذســذلمانالر ظارعســعدا   
عدا صورتعضــالعية ؤة ظعسصــانعية ظــإز ظارعســ , ضــولالندعية, ظعتالعيــة, فرانســعية, دإلــةتلعرعنع ظةنضــعلعية

ــةزع ظعككعــنحع دذنيــا ظذرذشــعدعن آئيعــن مذســذلمانالرنعث   . بإلىشــىص مذســتةملعكة قعلعؤالــدع  ب
, دعغا هئح ظعش قعاللمايدعغـان لهةقعقةتتة ظإز ظا , ظإلكعلعرع آإرىنىشتة مذستةقعل بولغان بولسعمذ    

  .  بعرلعشةلمةيدعغان صالةج هإآىمةتلةر قذرذلدعقةتظعيبعرع بعلةن  ـ بعر
,  ظعزعلمةآتـة  الرهـةر يـةردة مذسـذلمان     . نيادا مذسـذلماننعث قئـنع سـذدعنمذ ظـةرزان        مانا بىضىن دذ  

ــا   ــاغ ظاســتع قعلعنماقت ــنع ظاي ــا  , مذســذلماننعث دع ــع بومباردعمــان قعلعنماقت , مذســذلماننعث يذرت
دذنيـادا  . بـذ ظـةهؤالالر هةممعضـة ظايـان       , سـذلماننعث قئـنع ظئقعتعلماقتـا     ذدذنيانعث هـةر تةرعصـعدة م     

ظــامئرعكعدعن قورقــذص جاهانضــعر  ،هةممعســع تاجــاؤذزحع, ارتذق مذســذلمان دإلــةت بــار ظــظــةللعكتعن
  . قاراص تذرعدذ

 ـ مذهةببـةت؟ قئـنع رةهعـم    ـ قئنع ظإزظـارا قئرعنداشـلعق؟ قئـنع دوسـتلذق    ! ظع مذسذلمانالر 
 ـ شـقا زةبذن ياشايمعز؟ باشقعالرغا قاراص ظعبرةت ظالمامسعلةر؟ با  ـ   شةصقةت؟ قاحانغعحة مذشذنداق خار   
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باشقا دعندعكع ظعنسانالر دذنياؤع مةنصـةظةتلعرع ظىحـىن قـانداق بعرلعشـعؤاتعدذ، آإرمةمسـعلةر؟ ظـذالر                
ظــإزلعرع ظىحــىن ظعشــلعمةيدذ، شةخســعي مةنصــةظعتعنع قعلحــة ظئتعبارغــا ظالمــايدذ، ظــذالر خــةلقع ؤة  

 بعـز آـإردذق، بعـزمذ     بوؤعلعرعمعـز ظعشلعضـةن ظعكـةن صايدعسـعنع        ـ   ظذالر ظاتـا  . ؤةتعنع ظىحىن ظعشلةيدذ  
. ظذالر مذشذ يولدا ماللعرعنع جانلعرعنع صعدا قعلعـدذ . آةلضىسع ظةؤالدلعرعمعز ظىحىن ظعشلةيمعز دةيدذ   

قعلغـــان . بعـــرلعك ظعحعـــدة ظعشـــلةيدذ   ـ ظـــذالر دذنيـــالعق ظىحـــىن مانـــا مذشـــذنداق ظعتتعصـــاق     
نضـــةن بعـــز مذســـذلمانالر ظاخعرةتتـــة صايدعســـعنع آإرعدعغانلعقعمعزغـــا ظعشة ـ ظعشـــلعرعمعزنعث دذنيـــا

ظاشــــذالردعن ظعبــــرةت ظــــئلعص، ظئثعمعــــزنع ظإستىرعشــــعمعز، ظــــإز هايــــاتعمعز ظىحــــىن بولســــعمذ  
  بعرلعشعشعمعز الزعم ظةمةسمذ؟

ــاق      ــالعنع شئلعشتذرس ــذلمانالرنعث ه ــازعرقع مذس ــةن ه ــذلمانالر بعل ــع مذس ــان  , بذرذنق ــذ ظاي ش
. آىحـع بولمـايدذ   , رعنداشلعق ظورناتمعسا ظةضةر مذسذلمانالر ظةسلعضة قايتعص هةقعقع قئ     , بولعدذآع

ــةيدذ ؤة دعنعنعـــث ظـــةمرع   ــقان مذددةتحـــة بئشـــعنع آإتىرةلمـ ــاجعزلعق داؤامالشـ ــةرمانلعرعنعمذ  ـ ظـ صـ
شـذثا آىحسـعزلةر بئشـعنع      . بذ دذنيا آىحلىآنعث هـإآىم سـىرعدعغان يعـرع        حىنكع  . ظورذنلعيالمايدذ
ــذ «: لةمرةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةل . آإتىرةلمــةيدذ ةتنعث ظــاؤؤعلع نئمــة بعلــةن ظىممــب

مذسـذلمانالرنعث ظـاؤؤعلع حعـن ظعمـان ؤة         .  دئضـةن  »ظاخعرعمذ شذنعث بعلةن تىزىلعدذ , تىزةلضةن بولسا 
مذهاجعرالر بعلةن ظةنسارالر ظارعسـعدعكع هـةقعقع قئرعنداشـلعق بعلـةن آىحكـة ظعضـة بولـذص دإلـةت                   

هازعرمذ قذرتذلذشنعث بعردعنبعر يولع حعن     . غان ظعدع قذرغان ؤة ظعسالمنع دذنيا معقياسعدا آةث ياي      
ــةس     ــة ظةم ــقا نةرس ــلعقتعن باش ــان ؤة ظعســالمع قئرعنداش ــةقلع . ظعم ــز ظ ــص ـ  بع ــعمعزنع يعغع , هوش

 قئــرعنداش »بعــر بةدةنضــة ظخشــاش «خــذددع رةســذلذلاله دئضــةندةك   , ظــإزعمعزنع ظعســاله قعلعــص  
ظعشـنعث يـامعنع ظـاخعرةتتعمذ ظـإزعمعزنع اللـة      . بولمعساق بئشعمعزدعكع صاالآةتتعن قذرتذاللمـايمعز    

  . نعث ظازابعدعن قذتقذزالمايمعزتاظاال
ظاخعرةتتـة   ـ بعـزنع دذنيـا  . هةقعقع قئرعنداشلعق نئسعص قعلغعـن    , بعزضة حعن ظعمان  ! ظع ظذلذغ صةرؤةردعضارعم  

  !ظامعين .خار قعلمعغعن
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  هةدعس ـ 26
  هةسةت قعلماسلعق توغرعسعدا

אאאW»אW
،א،אא@zאאx 

  : سعتةرجعمع
ــةيغةمبةر       ــنعدذآع، ص ــةت قعلع ــةنهذدعن رعؤاي ــةلالهذ ظ ــابدذلاله ظعبــنع مةســظذد رةزعي ــةزرعتع ظ ه

: صةقةت ظعككع آعشعضعال هةسةت قعلعشقا بولعـدذ «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن    
لغان ظادةم، مذؤةصصةق قع مىلىك ظاتا قعلغان ؤة ظذنع هةق يولدا سةرص قعلعشقا ـ  مالتاظاالبعرع اللة 

 ». ظعلعم ظاتا قعلغان ؤة ظعلمعغا ظةمةل قعلعدعغان، باشقالرغا ظىضعتعدعغان ظادةمتاظااليةنة بعرع اللة 
هةدعسـنعث  . بذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان، بـذ يـةردعكع بذخارعغـا ظـاظعت               [

   ]1389:بذخارعدعكع نومذرع
                    :ظعزاهات

مـال، ظعلعـم، مةنسـةص قاتـارلعق نئمةتلـةرنعث           ـ   شقعالرنعث قولعدعكع صذل  با ـ   هةسةت قعلعش 
بذنـداق هةسـةتخورلذق قذرظـان آـةرعمدة حةآلةنضـةن ؤة صـىتىن             . يوقذلذص آئتعشعنع ظـارزذ قعلعشـتذر     
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث بذ هةدعستعكع      . صةيغةمبةرلةر تةرعصعدعن لةنةتلةنضةندذر  

 دئضعنع باشقعالرنعث قولعدعكـع نئمةتلـةرنعث ظـإزعدعمذ بولذشـعنع ظـارزذ قعلعـش               “شهةسةت قعلع ”
ــذ   ــذص، ظـ ــةن بولـ ــة”دئضـ ــيعلعدذ“غعبتـ ــةردة   .  دئـ ــذ يـ ــةللةم بـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ رةسـ

مذسذلمانالرنع ياخشعلعققا تـةرغعب قعلعـص، ظعككـع تىرلـىك آعشـع بـار، سـعلةرمذ شـذ آعشعلةرضـة                 
حىنكع بعر نةرسعنع ظارزذ قعلغان آعشـع ظارزذسـعغا         . زذ قعلساثالر بولعدذ دةيدذ   ظوخشاش بولذشنع ظار  

بــذ ظعككــع . شــذنعث بعلــةن جةمظعيةتتــة ياخشــعالر آإصــعيعدذ. يئــتعش ظىحــىن تعرعشــعص ظعشــلةيدذ
مال ظاتا قعلغان باي آعشع بولذص، بايلعقع بعلـةن          ـ    صذل تاظاالاللة  : تىرلىك آعشعنعث بعرعنحعسع  

سعدا مذتةآةببعرلعك قعلمايدعغان، آةمبةغةللةرنع خورلعمايدعغان، ظةآسعحة بايلعقعنع       آعشعلةر ظارع 
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 ـ  هةق يولدا سةرص قعلعدعغان، مذسذلمانالر ظاممعسـعنعث مةنصةظعتعضـة حعقعـم قعلعدعغـان، يئـتعم              
بذنــداق ظــالعي سىصــةت آعشــعنع . يئســعر، ظــاجعز، آةمبةغةللــةرنع يإلــةيدعغان صــةزعلةتلعك آعشــعدذر 

خذدايعم ماثعمذ ظاشذنداق بايلعق بةرسة، مةنمذ بذ آعشعدةك ياخشـع ظعشـالرنع            ” مذسذلمان   آإرضةن
مـةن تذرغذحعـدا مذشـذ ظـادةم بـاي بولـذص آئتـةرمذ؟          ”ظـةمما   .  دةص ظارزذ قعلسا بولعدذ    “قعلغان بولسام 

  . دذردئيعش هةسةتخورلذق بولذص، حوث ضذناهالر قاتارعدعن" ظاشذنعث بايلعقع مةندة بولذص قالسعحذ؟
 ظعلعم ظاتا قعلغان ظالعم بولـذص، ظعلمعغـا ظةمـةل قعلعدعغـان ؤة              تاظاالاللة  : ظعككعنحع آعشع 

 مـاثعمذ   تاظـاال اللـة   ”: بذنداق صازعل ظالعمنع آإرضـةندة    . بعلمعضةنلةرضة ظعلعم ظإضعتعدعغان آعشعدذر   
ر ظعدعـم ؤة  مةرعصـةت بعلـةن ظعـش قعـال     ـ   ظعلعم ظاتـا قعلغـان بولسـا، مـةنمذ مذشـذ آعشـعدةك ظعلعـم              

ــارزذ قعلعشــقا بولعــدذ “آعشعلةرضــة ظعلعــم ظإضــعتعص خةلققــة خعزمــةت قعــالر ظعدعــم   ظــةمما .  دةص ظ
شـإهرةتنع مـةن     ـ   ظاشذنعث ظورنعغا مةن ظالعم بولذص قالسام بولمـامدذ؟ ظاشـذ آعشـع تاصـقان شـان               ”

 ؤةسـةللةمنعث بـذ     رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع   .  دئيعش هةسةتخورلذقتذر  “تاصسام نئمة بوالر ظعدع   
يوقعـرعدعكع ظعككـع آعشـعنعث خعسـلعتعنع ظإزةثالرغـا ظىلضـة قعلعـص،              ”يةردة دئمةآحع بولغعـنع     

حىنكــع صــةقةت ظئغعــزدعال ظــارزذ قعلعــص قويــذش .  دئمــةآحع“سـعلةرمذ شــذنداق بولذشــقا تعرعشــعثالر 
  . ظةهمعيةتسعز بولذص هئحقانداق صايدعسع يوق

هةسـةتخورلذق صعسعخولوضـعيعلعك    : ر ظاز توختعلعص ظـإتعمعز    تإؤةندة هةسةتخورلذق توغرعسعدا بع   
حىنكـع ظـذ ظعنسـانالرنعث     . آئسةللعك بولذص، ظذنعثغـا ضعرعصـتار بولغـان ظـادةم راهـةت ياشـعيالمايدذ             

هةسـةتخورلذق ظاسـماندا ؤة يـةر       . ساظادةت ظعحعدة هايات آةحىرعشعضـة زادع حعـداص تذرالمـايدذ          ـ   بةخت
ظاسماندا شـةيتان ظـادةم ظةلةيهعسسـاالمغا هةسـةت قعلعـص اللـة           . ضذناهتذريىزعدة يىز بةرضةن بعرعنحع     

يـةر يىزعـدة    . نعث رةهمعتعدعـن مةثضـى قوغالنـدع      تاظـاال نعث ظةمرع صةرمانعغا قارشع حعقعص اللـة        تاظاال
بولسا، ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع قابعل قئرعندعشع هابعلغا هةسـةت قعلعـص، ظذنـع ظـإلتىرىص               

 ظوت«رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بعر هةدعستة       . يمانغا ضعرعصتار بولدع  مةثضىلىك صذشا 
بـذ هةدعسـنع ظعمـام ظـةبذ داؤذد     . [ دئضـةن »ظوتذننع آإيدىرضةندةك هةسةت صىتىن ياخشعلعقنع يـةيدذ ـ 

  ]رعؤايةت قعلغان
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الردعكع ظـذ باشـقع   . هةسةتخورلذق ساقعيعشع ظعنتايعن تةس بولغان شذنداق نعجعس آئسةلدذر       
هةسـةتخورنعث غـئمع تىضـعمةيدذ، قـةلبع راهاتلةنمـةيدذ، آـإثلع            . نئمةتنع ظإزعضة ظازاب دةص قـارايدذ     

اللة ظذنعثغا غـةزةب    . ظذنعث ظعشعغا هئح آعم رازع بولمايدذ     . ظارام ظالمايدذ، دىشمةنلعكع بئسعقمايدذ   
. ث قـازا ؤة قةدعرعضـة رازع بولمـايدذ   نعتاظاالهةسةتخور اللة . قعلعدذ، ظعنسانالر لةنةت ظوقذص ظذزاقلعشعدذ    

ظإزعدعن باشقعالرنعث ظعلعم ياآع بـايلعق يـاآع مةنسـةص ظئضعسـع بولذشـعنع ؤة شةرةصـلعك بولـذص                   
  .نادامةت بعلةن ظإتعدذ ـ قايغذ، هةسرةت ـ قئلعشعنع ظادالةتسعزلعك دةص قاراص داظعم غةم

 تــذرذص رةســذلذلاله ســةللةلالهذ  يــةهذدعيالرنعث هةقعقــةتنع بعلعــصتاظــاالقذرظــان آــرعمدة اللــة 
ــةؤةبعنع، ظذالرنعــــث    ظةلــــةيهع ؤةسةللةمضــــة ظعمــــان آــــةلتىرىص مذســــذلمان بولماســــلعقعنعث ســ

   :هةسةتخورلعقع دةص سىصةتلةص مذنداق دةيدذ

 ¨Šuρ ÖÏVŸ2 ï∅ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9$# öθ s9 Νä3 tΡρ –Šã tƒ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) #·‘$ ¤ä. #Y‰ |¡xm ô ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã 

ΟÎγ Å¡ àΡr& . ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨ t6 s? ãΝßγ s9 ‘, ys ø9 $# ( (#θ àôã $$ sù (#θ ßs xô¹ $#uρ 4 ®L xm z’ ÏAù' tƒ ª!$# ÿ Ïν Íö∆ r'Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã 

Èe≅ à2 &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇⊃∪ 〈   

 يةنع دعنعثالرنعث هـةقلعقع (ظةهلع آعتاب ظعحعدعكع نذرغذن آعشعلةر ظإزلعرعضة هةقعقةت (
 بولغــاندعن آئيعــن، هةســةت قعلعــش يىزعســعدعن ســعلةرنع ظعمــانعثالردعن قــايتذرذص آاصــعر ظاشــكارا

يـةنع اللـة سعلةرضـة ظـذالر بعلـةن ظـذرذش (اللـةنعث ظـةمرع آةلضةنضـة قـةدةر . قعلعشنع ظارزذ قعلعـدذ 
اللــة هةقعقةتــةن هــةر نةرسعضــة . ظذالرنــع ظةصــذ قعلعــثالر ؤة آــةحىرىثالر) حةعقعلعشــقا رذخســةت بةرضــ

   ]ظايةت ـ 109 :سىرة بةقةرة [.عردذرقاد
موشذنداق نعجعـس، يامـان ظعللـةتنعث ظـالعمالردا بولذشـع تـئخعمذ يامـان ؤة تـئخعمع قـاتتعق                    

قارعالرنعث ضـذؤاهلعقع هةممـة نةرسـعدة قوبـذل         ”: شذثا مالعك ظعبنع دعينار مذنداق دئضةن     . ظعشتذر
حىنكـع ظـذالر بـةك    . قوبـذل قعلعنمـايدذ  بعـرع ظىسـتعدة بةرضـةن ضـذؤاهلعقع         ـ   لئكعن بعـر  . قعلعنعدذ

   “هةسةتخور بولعدذ
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شــةيتاننعث بــةش مــئلع بــار، ظذنــع بــةش خعــل آعشــع        ”: بــةزع هإآعمــاالر مذنــداق دةيــدذ   
صةسـكةش   ـ مذتةآـةببعرلعك، ظذنـع رةزعـل     ـ   2. هةسـةت، ظذنـع ظـالعمالر سـئتعؤالعدذ        ـ   1: سئتعؤالعدذ

ــةلد  ـ 3. ظعنســانالر ســئتعؤالعدذ  ــع ظةم ــذم، ظذن ــةر ؤة   ـ 4. ارالر ســئتعؤالعدذزذل ــع سودعض ــةت، ظذن خعيان
   “.ظاداؤةت، ظذنع ظايالالر ؤة شةخسعيعتع ظاجعز آعشعلةر سئتعؤالعدذ ـ 5. هىنةرؤةنلةر سئتعؤالعدذ

ظةمدع ظالعمالر نعمعشقا هةسـةت قعلعشـعدذ؟ دةص سورالسـا، جـاؤابعمعز شـذآع، ظـالعمالر ظةضـةر                  
غـان بولسـا، دذنيـاؤع غةرةزلـةر بعلـةن ظعلعـم ظإضةنضـةن بولسـا،                ظعلعمنع اللة رازعلعقع ظىحىن ظوقعمع    

بةزعلـةر بعـر نةححـة يعـل        . بعرعضـة هةسـةت قعلعشـعدذ      ـ   ظذالر آعشـعلةرنع ظإزعضـة تـارتعش ظىحـىن بعـر          
ظاندعن ظذالر ظإزعدعن ياخشع ظـالعمنع آإرسـة      . مةدرعسعنع آاشعال قعلعص ظوقذشنع تاشالص آئتعدذ     

  .حعدعيالماي هةسةت قعلعدذ
ةمما اللة ظىحىن ظعلعـم ظإضةنضـةن، ظـاخعرعتعنع تةلـةص قعلعدعغـان، دذنيـالعق ظىحـىن باشـقا                   ظ

ظعنسانالرغا ظوخشاش ظعشلةيدعغان، هةقعقعي ظـالعمالر ؤة ظذسـتا هىنةرؤةنلـةر آامالةتكـة يةتكـةنلعكع               
ــايدذ       ــعغا قارعم ــإؤةن بولذش ــاآع ت ــتىن ي ــإزعدعن ظىس ــقعالرنعث ظ ــىن باش ــةق   . ظىح ــذالر مذتل ــع ظ حىنك

اللةغا خساس ظئكةنلعكعنع، بةندة هةر قانحة ظـالعم ؤة ظذسـتا بولسـعمذ آـةمحعلعكتعن                امالةتنعثآ
ــئخعمذ ياخشــع بولذشــقا       ــدذ ؤة داؤاملعــق آــةمحعلعكعنع تولذقــالش ؤة ت خــالع ظةمةســلعكعنع بعلع

 مـالنع مةسـجعد، مةدرةسـة،      ـ   آةسعصـتعن قازانغـان صـذل      ـ   ظذالر ظعلعم ظعقـتعدارع ؤة هىنـةر      . تعرعشعدذ
يول، دوختذرخانا، دارذلظةيتام، ظذنعثدعن باشقا ظاممعنعث صايدعسـعغا ؤة اللـة رازع بولعدعغـان ظعشـالرغا                

  . شذنعث ظىحىن باشقعالرنعث قولعدعكع نئمةتلةرضة نةزةر سالمايدذ ؤة هةسةت قعلمايدذ. ظعشلعتعدذ
اش ؤة ظـإزعنعث    هةسةتخورلذقتعن قذتذلذشنعث يولع ظإزعدعن تإؤةن دةرعجعدعكع آعشعلةرضـة قـار         

  . غا شىآرع قعلعشتذرتاظاالس قعلعص، اللة ئظذالردعن قانحعلعك يوقعرع ظعكةنلعكعنع ه
 بعـزنع ظةمـةل سـالعه قعلعشـقا ؤة هةسـةتخورالردعن يعـراق بولذشـقا نعسـعص قعلسـذن،                    تاظاالاللة  

 مـــةخلذقاتنعث شـــةررعدعن، قـــاراثغذلعقع بعلـــةن آعرضـــةن آئحعـــنعك شـــةررعدعن، تىضىنلةرضـــة دةم 
ــةررعدعن       ــتعدعكع ش ــان ؤاق ــةتخورالرنعث هةســةت قعلغ ــةرلةرنعث شــةررعدعن، هةس ــالغذحع سئهعرض س

  !ظامعين. سىبهعنعث صةرؤةردعضارع اللةغا سعغعنعص صانا تعلةيمعز
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  هةدعس ـ 27
  جةننةت ؤة دوزاخ ظةهلع توغرعسعدا

אWאאW»
אWא،א،Wא«

zאאx 
  : تةرجعمعسع 

هذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، ظذ جانابع رةسـذلذلاله        هةزرعتع هارعسة ظعبنع ؤةهب رةزعيةلال    
مـةن سعلةرضـة «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث مذنـداق دئضـةنلعكعنع ظاثلعغـان ظعدعـم دةيـدذ        

جةننةت ظةهلعنع ظئيتعص بئرةيمذ؟ ظذالر ظاجعز، باشقعالرنعث نةزعرع ظانحة حىشـمةيدعغان آعشـعلةر 
. ةم قعلسـا، اللـة ظةلؤةتتـة ظذالرنعـث قةسـعمعنع ظةمةلضـة ظاشـذرعدذ بولذص، بعر ظعشـنع قعلعشـقا قةسـ 

بـذ   [».سعلةرضة دوزاخ ظةهلعنع ظئيتعص بئرةيمذ؟ ظـذالر قوصـال، ظعحـع تـار، مذتةآكـةبعر آعشـعلةردذر 
. هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان، بــذ يــةردعكع تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت          

  ]4798 :هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع
  : ظعزاهات 

آىحلىك بولذشتا ظوخشاش بولمعغـاندةك، روهعـي جةهـةتتعمذ          ـ   ظعنسانالر بةدةن جةهةتتة ظاجعز   
 جةننةت ظةهلعنع ظإزظـارا معهرعبـان، يذمشـاق ؤة          تاظاالاللة  . نعجعس بولذشتا ظوخشاش بولمايدذ    ـ   صاك

.  مإمعنلــةردعن قعلــدعرةهعملعــك، آاصــعر دىشمةنلعرعضــة قارشــع ناهــايعتع آىحلــىك، قــاتتعق قــول
حىنكـع  . هةقعقةتكة بويـذن ظةضـمةيدعغان مذتةآـةببعر، تةرسـا آاصـعرالرنع بولسـا، دوزاخ ظـةهلع قعلـدع            

غــا ظعتاظــةت قعلمــايدذ، ظعســالمغا دةؤةت قعلغذحعالرنــع مةســخعرة قعلعــص باشــلعرعنع تاظاالظــذالر اللــة 
 مذنداق  تاظاالاللة  .  قوبذل قعلمايدذ  سعلكعيدذ، ظذالر تةآكةببذرلذق قعلعص، هةقعقةتنع بعلعص تذرذص      

   :دةيدذ
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 ياخشـع بولعدعغـان بولسـا ظعـدع، ) قذرظان بعلةن ظعسـالم دعـنع (ظةضةر «: آاصعرالر مإمعنلةرضة
 ـ 11: ســىرة ظــةهقاف [ دئــدع»زدعن بــذرذن ظعشةنمعضــةن بوالتــتعبعــ) يــةنع ظــاجعز مإمعنلــةر(ظــذالر 

  ] ظايةتنعث بعر قعسمع
   : يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 öΝåκ®Ξ Î) (#ûθ çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλ m; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª! $# tβρ ãÉ9 õ3 tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ 〈   

تةآـةببذرلذق ) ةؤهعددعنآةلعمـة تـ ( دئيعلسـة، »بعر اللةدعن باشقا هئح ظعاله يـوق «: ظذالرغا
دئمـــةك، آاصـــعر، مذناصـــعقالر مانـــا مذشـــذ ] ظايـــةت ـ 35: ســـىرة ســـاففات [.قعلعـــص بـــاش تارتـــاتتع

  .ضةردةنكةشلعكع تىصةيلعدعن دوزاخ ظةهلع بولدع
رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث بــذ يــةردة جةننــةت ظــةهلعنع ظــاجعز، آعشــعلةر  

ةص سىصةتلعشـع، ظـإزع آةمبةغـةل، نـامرات، ظـاجعز، بعحـارة، ناهـايعتع               آإزضة ظعلمةيدعغان آعشـعلةر د    
آةمتةرلعكعدعن آعشعلةر آإزضة ظعلعص آةتمةيدعغان، لئكعن قـةلبع ظعمـان نـذرع بعلـةن تولغـان،                

ظعبادعتعنع قولدعن بةرمـةيدعغان آعشـعلةر دئضـةن مـةنعدة      ـ نعص تاظةتتاظاالظعرادعسع آإحلىك، اللة   
ــىنكعدةك قو  ــذص، بىض ــعنعث     بول ــنع ؤة ظاظعلعس ــإزعنع، دعينع ــعز، ظ ــةيدعغان، ظاثس ــن ظعــش آةلم لعدع

 ـ  نومذسعنع دىشمةندعن مذداصعظة قعاللمايدعغان، جان باقماق ؤاجعب دةص دعنعنعث ظايـاغ           ـ   ظعصصةت
بذ يـةردعكع ظـاجعز     . ظاستع قعلعنعشعغا قاراص تذرعدعغان، نانقئصعالر جةننةتكة آعرعدذ دئضةن بولمايدذ        

ــئ  ــةنلعك ه ــعتمةيدعغان،     دئض ــةرنع آةمس ــإزعدعن تإؤةندعكعل ــان، ظ ــةبذرلذق قعلمايدعغ ــة تةآك ح آعمض
يئسـعرالرنع خـور آإرمـةيدعغان، هـئح آعمضـة زذلـذم قعلمايدعغـان، هةقكـة          ـ   نامرات، يوقسـذل، يئـتعم    
. نعث ظالدعدا ظاجعزلعقعنع بعلعدعغان آعشـعلةر جةننةتكـة اليعـق بولعـدذ           تاظاالبويذن ظئضعدعغان، اللة    

ةت ظةهلع صةيغةمبةرلةر، سعددعقالر، ظعلمعغا ظةمةل قعلعدعغان ظـالعمالر، سـالعهالر، اللـة يولعـدا               جةنن
مىلكعـنع يةنـة اللـة يولعـدا سـةرص           ـ   الر، اللـة بةرضـةن مـال      شـئهعت جئنعنع، مئلعنع صـعدا قعلغـان       

داظعـم تـإؤةن    بولـذص تذرذغلـذق ظـإزعنع هـةر      ظعضـة ةكبـذالر بـارلعق صـةزعلةت ؤة شةرةصـ      . قعلغان بايالردذر 



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         119

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

ظـذالر داؤاملعـق قعلغـان ظعشـعم آـةم بولـذص قـالدع دةص آامالةتكـة                 . تذتعدعغان مذتةؤازع آعشعلةردذر  
ظذالر ظـالعم بولسـا، مـةندعن       . قعلغان ياخشع ظعشع بعلةن صةخعرلةنمةيدذ     هةرضعز. يئتعشكة تعرعشعدذ 

عث ظىسـتعدة ظذنعثدعـن     حوث ظالعم يوق دةص آعبعرلةنمةيدذ، بةلكع ظذ هـةر قـانداق ظعلعـم ظـةهلعن              
ــايدذ    ــعدعن حعقارم ــارلعقعنع ظئس ــرعنعث ب ــالعمراق بع ــىمظة    . ظ ــا ؤة س ــة رعي ــان ظعبادعتعض ــذالر قعلغ ظ

ظعبـادةتلعرعنعث بعكـار بولـذص آئتعشـعدعن ظةندعشـة قعلعـص،             ـ   ظارعلعشعص قئلعص، قعلغان ظةمةل   
  . ظعبادةتلعرعنع مذمكعن قةدةر مةخصع قعلعشقا تعرعشعدذ ـ ظةمةل

حىنكـع  . ع باي ؤة ظةقعللعق ظةمةلدارالر ظإزلعرعنعث خةلققة بولغان ظئهتعياجعنع بعلعدذ   مذتةؤاز
نعث ظةث حوث هعكمعـتع     تاظاالاللة  . ظذالر ظةتراصعدعكع خعزمةتحع ؤة ظعشحعالردعن بعهاجةت بولمايدذ      

نسـان  دذنيـادا هـئح قـانداق بعـر ظع        . بعرعضة موهتاج قعلعص قويغان    ـ   شذآع، بارلعق ظعنسانالرنع بعر   
. مئنعث هئح آعمضة هاجعتعم حىشمةيدذ، ظإز ظالدعمغا ياشايمةن دئيةلمةيدذ، دئسـعمذ ياشـعيالمايدذ            

دئمــةك، . ظذنــداق بولغــان ظعكــةن ظعنســان هــةر جةهــةتتعن ظــاجعز، هــةر جةهــةتتعن موهتــاجدذر         
حىنكع سةن هةر قانحة حـوث، آىحلـىك، توققـذزذث          . تةآةببذرلذق قعلعشقا هئح قانداق سةؤةب يوق     

تةل بولذص آةتسةثمذ، يئمـةك ظىحـىن دئهقانغـا، آةيمـةك ظىحـىن تعكعنحعضـة، سـاالمةتلعك ظىحـىن                   
ظذالرمـذ  . دوختذرغا، خعزمةت قعلدذرذش ظىحىن ظعشحعغا ؤة نةححة معثلعغان ظعنسانالرغا موهتاجسـةن          

 ظذنداقتـا نئمعمعزضـة تـايعنعص يوغـانحعلعق قعلعمعـز؟ نئمـة ظاسـاس       . بـةزع ظعشـالردا سـاثا موهتـاج    
بعلةن باشقعالرنع خور آإرعمعز؟ آعشعلةرنع آإزضة ظعلماي آةمسعتعمعز؟ بذنـداق قعلعـش ظعنسـان              

شــذثا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع . ظــإزعنع بعلمعضــةنلعك ؤة ظعنســان قئلعصــعدعن حعققــانلعق
 صـذل هاالل أ هارامنع ظعلغعمـاي (دوزاخ ظةهلع مذتةآكةببعر، قوصال، ظاحكإز «ؤةسةللةم بذ هةدعستة    

  .  دئضةن»ظادةملةردذر) توصاليدعغان، اللة يولعدا مال سةرص قعلمايدعغان
 قذرظــاندا مذنــداق تاظــاالمةســعلةن، اللــة . نــازعل بولغــان تةآــةببذرلذقنع ســإآىص نذرغــذن ظايةتلــةر

   :دئدع
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قـارذندعن .  دئـدع »مئنعث ظاالهعدة بعلعمعم بولغـانلعقتعن، بـذ بايلعققـا ظئرعشـتعم «: ارذنق
نعثغا قارعغاندا تـئخعمذ آىحلـىك، توصـلعغان مـئلع تـئخعمذ آـإص ةتلةردعن ظذ ظىممظعلضعرع ظإتكةن 

بولغان آعشعلةرنع اللـةنعث هـاالك قعلغـانلعقعنع ظـذ بعلمعدعمـذ؟ ضـذناهكارالرنعث ضـذناهلعرعنعث 
  ] ظايةت ـ 78:سىرة قةسةس [.سورعلعشع هاجةتسعزدذر

   : دةيدذ دوزاخ ظةهلعنعث مذتةآةببعرلةر ظعكةنلعكع بعلدىرىص مذنداقتاظاالاللة 

 tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# “ u s? š Ï% ©!$# (#θ ç/ x‹x. ’ n? tã «!$# Νßγ èδθ ã_ ãρ îο ¨Š uθó¡ –Β 4 }§øŠ s9r& ’Îû zΟ ¨Ψ yγ y_ “ Yθ ÷V tΒ 

š ÎÉi9 s3tG ßϑ ù= Ïj9 ∩∉⊃∪ 〈  
» آإرعسـةن، جةهةننـةمدة  قعيامةت آىنع اللةغا يالغـاننع توقعغـانالرنعث يىزلعـرعنع قـاص قـارا

  ]ظايةت ـ 60: سىرة زذمةر [»رذن يوقمذ؟مذتةآكةببعرلةرضة ظو
آةمبةغــةل بولغانلعقعغــا تــةن بةرمــةي . مذتةآــةببعر بــاي تذيماســتعن آةمبةغــةل بولــذص قــالعدذ

ــدذ       ــرع بولع ــىح آعشــعنعث بع ــةن ظ ــتة آإرسعتعلض ــإؤةندعكع هةدعس ــاص، ت ــإزعنع قعين ــذلذلاله . ظ رةس
 ظذالرغا تاظاالبار، قعيامةت آىنع اللة ظىح خعل آعشع «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ    

قئـرع تـذرذص زعنـا : ظـذالر . صـاآلعمايدذ  نةزةر قعلمايدذ، ظذالرغا ضةص قعلمايدذ ؤة ظذالرنـع ضـذناهلعرعدعن 
بـذ هةدعسـنع ظعمـام مذسـلعم رعؤايـةت           [».قعلغان ظادةم، يالغانحع صادعشاه ؤة آةمبةغةل مذتةآـةببعر 

  ]قعلغان
صـتار بولغـان ظـادةم ظـإزعدعن باشقعسـعنع ياراتمـايدذ، بعلمعضـةننع              تةآةببذرلذق آئسعلعضـة ضعرع   

سورعمايدذ، خاتا آةتسة خاتالعقعنع تونذص توغرعغا قايتمايدذ، موهتاج بولذص قالسا آعشعلةردعن يـاردةم             
. ظةضةر ظذنعث قولع قعسقا، مـئلع ظـاز، تةجرعبسـع يـوق بولـذص قالسـا ؤاي ظذنعـث هالعغـا                    . سورعمايدذ

مـةن  ”:  ظةخمةق تالعصلعرعدعن بعرع مذتةآةببعرلعك بعلةن مذنداق دئضـةن ظئكـةن      ظعمام مالعكنعث 
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ــززةت   ــا ظعـ ــام ماثـ ــةتلعمعدع، ظولتذرسـ ــةم مئـــنع هإرمـ ــدع، مئنعـــث آعـــم   ـ آعرسـ ــرام قعلمعـ ظعكـ
ظئكةنلعكعمنع هئح آعم بـايقعمعدع، هعدايـةتنع بعلعـش مذنـداق خـارلعق بولعدعغـان بولسـا، مـةن              

   “.هعدايةتكة آإثىل قويمايمةن
مذتةآةببعرلــةرنع هــةقنع سإزلةشــتعن ؤة صةيغةمبةرلةرضــة ظةضعشعشــتعن صــةقةت تةآــةببذرلذقع 

 “ظعشـةنمةيمعز  بعز صةيغةمبةرلةرضة بةرضةن نةرسـعنعث ظوخشعشـعنع بئرعلمعضـىحة        ”: توسقان ؤة ظذالر  
   : ظذالرنعث هةققعدة مذنداق دئضةنتاظاالاللة . دةص تذرعؤالغان

 Νä3 Ï9¨sŒ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχθ ãm uø s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Î ö tóÎ/ Èd,ut ù: $# $ yϑ Î/uρ óΟçFΖä. tβθ ãm u ôϑ s? ∩∠∈∪ (#ûθ è= äz ôŠ$# 

z>¨uθö/ r& zΝ ¨Ψyγ y_ t Ï$ Í#≈ yz $ pκ Ïù ( }§ø⁄ Î7sù “ uθ ÷WtΒ t ÎÉi9 s3tG ßϑ ø9$# ∩∠∉∪ 〈  
 سةرص مالنع هارام يولالرغا  ـ ضذناه قعلعص، صذل (بذ ظازاب سعلةرنعث زئمعندا هةقسعز رةؤعشتة

ــدذر ) قعلغــانلعقعثالر ظىحــىن ســعلةر . خوشــال بولغــانلعقعثالر ؤة هاآــاؤذر بولــذص آــةتكعنعثالر ظىحىن
دوؤزاخنعث دةرؤازعلعرعدعن آعرعص ظـذ يـةردة مةثضـى قئلعـثالر، مذتةآةببعرلـةرنعث جـايع نئمـة دئضـةن 

  ]ظايةتلةر ـ 76 ـ 75:سىرة غافعر [!يامان؟
آةمبةغـةللعك يـاآع آئسـةللعك بةرسـة، يـاآع باشـقا هـةر               ظعمتعهان قعلعـص     تاظاالظةمما اللة   

ظعرادعسعضـة   ـ قعلعـش، اللـةنعث تـةقدعر    تاقـةت  ـ قانداق بعر قعيعنحعلعققا دذح آةلسة، ظذنعثغا سـةؤر    
لعرعنع قولعدعـن بةرمـةي   سـةؤةب رازع بولذش ؤة بايلعق، شعصا تئصـعش، ياخشـعلعقالرغا ظئرعشعشـنعث      

  . قعلعش الزعم
جان باقمـاق   «، تةسلعمعيةتحع، قعيعنحعلعقالرغا بةرداشلعق بئرةلمةيدعغان،      ظعسالم ظاجعز، خار  

ظعسـالم  .  دةص دىشمةنضة قارشع آىرةش قعلمايدعغان روهسعز، ظةبضاه مذسذلماننع خالعمايدذ         »ؤاجعب
ــاتذر، دعنعــنع     ــةؤازع، آةمتــةر، قــةهرعمان، ب تةلــةص قعلعدعغــان مذســذلمان آىحلــىك، ظعــرادعلعك، مذت

صــعظة قعلعدعغــان، دعنعنعــث ؤة ؤةتعنعنعــث دىشــمةنلةرنعث ظــايعغع ظاســتعدا دةصســةندة  ؤةتعنعــنع مذدا
مذسـذلمانالرنعث خورلعنعشـعغا، ظئزعلعشعضـة، مذسـتةملعكة         ـ   قعلعنعشعغا رازع بولمايدعغان، مـإمعن    

ــانداق      ــادار، هــةر ق ــالع هعممــةتلعك، جاســارةتلعك، ؤاص ــذق، ظ ــاراص تذرمايدعغــان، غذرذرل قعلعنعشــعغا ق
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ــر  قعيعــنح ــةيدعغان، بع ــرعنع هةقكــة ؤة ســةؤر  ـ علعق آةلســة بةرداشــلعق بئرةل تاقــةت قعلعشــقا   ـ بع
  . تةؤسعية قعلعدعغان ظاآتعص، ظعشحان، صاظال مذسذلماندذر

. بئشعغا آةلضةن قعيعنحعلعققا رازع بولذص جعم ظولـتذرذش دئضـةن بولمـايدذ            ـ ـ ـ     سةؤر قعلعش 
ــااليع   ــعلعق، ب ــذرذص خذدايعمــنع    ـ ســةؤر قعلعــش بئشــعغا آةلضــةن خاص ــاه ظ ظاصةتلةرضــة يئــثعلعص ظ

تعللعماســتعن، خاصــعلعققا بةرداشــلعق بئــرعص صــىتىن آىحــع بعلــةن قعيعنحعلعقــنع يئثعشــكة         
قذرظـاندا مةدهعيعلةنضـةن   . مذشةققةتلةرضة حعداش دئضـةن بولعـدذ   ـ تعرعشعش ؤة بذ يولدا آةلضةن جاصا    
  . سةؤر مانا موشذنعثدعن ظعبارةت

ــة  ــاالالل ــع جةننــةت     ه بعتاظ ــةت آىن ــذص، قعيام ــةردعن بول ــةر مإمعنل ــةيرةتلعك ؤة آةمت ــةرنع غ زل
   !ظامعين. ظةهلعنعث قاتارعدعن قعلسذن
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  هةدعس ـ 28
لحةم قعلعش أؤةن آعشعلةرنع ظأزعدعن تأش ظعشلعرعدا ظذرمذت

  توغرعسعدا
אWאאW»אא،

א،אאK«zאאx 
  :تةرجعمعسع

رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ    جانابع  , قعلعنعدذآع هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت      ظةبذهةزرعتع  
ثالردعن ةظـإز , ر تإؤةن تذرمذشتعكع آعشعلةرضة قاراثال ثالردعنةظإز«: مذنداق دئضةن ظةلةيهع ؤةسةللةم   

 آإرمةسلعكعثالربذنداق قعلعش اللةنعث نئمةتلعرعنع ظاز ,  قارعماثالر آشعلةرضةيذقعرع تةبعقعدعكع 
بذ هةدعسنع ظعمام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان، بـذ يـةردعكع                 [».ظىحىن ظةث ياخشع ظعشتذر 

  ]7379:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. كعست مذسلعمغا ظاظعتتئ
  :ظعزاهات
 ظـةث صـةزعلةتلعك ظـةدةب ؤة ظـةث          تةهةدعسـ  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم بـذ        رةسذلذلالهجانابع  

دعن نئمــةت تاظــاالاللــة ,  سىصــعتع بولــذصظــةهلعنعثظــذ بولســعمذ ظعمــان . ىزةل ظــةخالققا حــاقعرعدذضــ
  .  سةؤر قعلعشتذرآةلسةمذسعيبةت  ـ باال, آةلسة شىآىر قعلعش

ظــإزعنعث تذرمــذش سةؤعيعسعضــة قاناظــةت ,  تذرمــذش هايــاتعدا بــةختلعك بولذشــع ظىحــىنظعنســان
بذنعث ظىحىن ظإزعدعن تـإؤةن     .  قعلعشع آئرةك  شىآىرنعث بةرضةن نئمةتلعرعضة    تاظاالقعلعشع ؤة اللة    

شتعكعلةرضـة قارعغـان    ذزعدعن يذقعـرع تذرم   حىنكع ظـإ  .  الزعم قارعشعتذرمذش آةحىرعؤاتقان آعشعلةرضة    
 نئمعشـقا ظاشـذالرغا     مةن”ظذ  , دة ـ   نةصسعنع آإصتعرعدذ ,  ظئلعص حاثضعلعغاآعشعنع شةيتان دةرهال    

ــةم؟ خذدا   ظوخشــاش ــةم آ ــذالردعن نئم ــث ظاش ــةن؟ مئنع ــاثعمذ   ي بواللمايم ــم نئمعشــقا م ــع  الرغاذظاش
,  ظذنـع تـئخعمذ صـىدةيدذ      شـةيتان . ة باشاليدذ  آذصذر سإزلةشك  دةص “ظوخشاش باياشات تذرمذش بةرمةيدذ؟   

نعث بةرضـةن نئمعتعضـة شـىآىر       تاظـاال  اللـة , شذنعث بعلةن ظذ ظاحكإزلىك آئسعلعضة ضعرعصتار بولـذص       
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خعكع ظازاب ظعحعـدة هةسـرةت      ععم صس ظ تئتعيالماي دا  لةززعتعنعظذنداق ظادةم هاياتلعقنعث    . قعلمايدذ
  .  آعرضةن بولعدذقاخازوا تذرذص د مذشذ دذنيادظادةمظذنداق . حعكعص ياشايدذ

ــةمما ــإؤةن  ظ ــان ظــادةم  تذرمذشــتعكع ظــإزعدعن ت ــا قارعغــاندا ظــإزعنعث   ,  آعشعلةرضــة قارعغ ظذالرغ
شـذنعث بعلـةن ظـإزعنعث      .  ؤة تذرمذشـعنعث ياخشـع ظعكـةنلعكعنع آـإرعدذ         ظوبـدان ظةهؤالعنعث خئلع   

 اللـة  تةرةصـتعن ظذ بعـر   . عن ساقلعنعدذ خورلذقتامات, ظاحكإزلىك.  قاناظةت قعلعدذ  نةرسعلةرضةقولعدعكع  
 آــإثلعدة ظــإزعدعن تــإؤةن ظذنعــثنعث بةرضــةن نئمةتلعرعضــة شــىآىر قعلســا، يةنــة بعــر تةرةصــتعن  تاظــاال
ــاي ــاردةم قعلعـــش   , دعغان ظـــاجعزياشـ ــةل بعحارعلةرضـــة يـ ــعياتع هئسآةمبةغـ زذلذمغـــا .  تذغذلعـــدذسـ

ـ  آئســةل.  ظعلعــم ظىضــعتعدذ عزلةرضــةبعلعمس. يئســعرالرغا يــاردةم قعلعــدذ   ـ يئــتعم, ظذحرعغذحعغــا
آئسـةللةرنعث تعـزدعن شعصـالعق      .  شىآىر قعلعدذ  ساالمةتلعكعضةظإزعنعث تةن    صالرنع آإرضةندة عمئي

ظــإزعنعث , معســكعنلةرنع آإرســةـ  نــامرات.  آةلســة يــاردةم قعلعــدذقولعدعــن. تئصعشــعغا دذظــا قعلعــدذ
ــا قعلعشــعنع تعلــةيدذ عــدعن ظذالرغــا ياخشــع رتاظــاالاللــة , قعلعــصهالعغــا شــىآىر  ـ  صاســعق. زعق ظات

 قعلعقالرنـع   ناحـار يامانلعق ؤة   , الرنع قعلعشقا شظذالرنع حعرايلعقحة ياخشع ظع   ,  آإرضةندة ظاسعيالرنع
 هـةققعدة مذنـداق     سالماسـلعق  يذقعـرع تذرمذشتعكعلةرضـة آـإز        تاظـاال اللـة   . تةرك ظئتعشكة حـاقعرعدذ   

  :دةيدذ

 Ÿω uρ ¨β£‰ ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹ tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è−G tΒ ÿ Ïµ Î/ %[` üρ ø— r& öΝåκ ÷]ÏiΒ nο u÷δ y— Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ôΜ åκ s]ÏG ø uΖÏ9 ÏµŠ Ïù 4 
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دذنيانعث نئمةتلعرع ؤة زعبذزعننةتلعرعضة قعلغان ظعنسانالردعن تىرلىك جاماظةنع بةهرعمةن بعز 
صةرؤةردعضــارعثنعث رعــزقع ظــةث ياخشــعدذر ؤة ظــةث ,  ســنايمعزظذالرنــعةن بذنعــث بعلــ, آــإز ســالمعغعن

   ]ظايةت ـ 131: سىرة تاها[ .باقعيدذر
, معسـكعن ,  صـئقعر  .آعشعلةرنع آةمسـعتمةيدذ  ,  ظةخالقع بعلةن ظةخالقالنغان مذسذلمان    ظعسالم

دةســتذرخاندا بعــر , ظــذالر بعلــةن سإهبةتلعشعشــتعن, بولذشــتعنر يــةردة عــيئــتعمالر بعلــةن ب, غئــرعب
ــايالرنع باشــقا هوجرعغــا . عنمةيدذضــعريتامــاق يئيعشــتعن  آةمبةغةللــةرنع باشــقا , ســاهعبخانالرمذ ب
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 هةممعضـة ظوخشـاش     .تـةييارلعمايدذ نامراتالرغا ظاددع تامـاق     ,  بايالرغا ظالع تاماق   . باشلعمايدذ هوجرعغا
 هـةم باشـقعالر     ، ياشـايدذ  حعـدة  ظع  راهـةت  لذقهذزذرمذشذنداق ياخشع ظةخالق بعلةن هةم ظإزع       . قارايدذ

   . هايات آةحىرعدذبعلةن قئرعنداشلعقظعناق ؤة , ظعتتعصاق, بعلةن دوست
ظعسالم ظةخالقعنع ظإزعضة ظإزلةشتىرضةن مذسذلمان ظإزعدعن يذقعرع تذرمذشتعكعلةرضة هةسـةت            

دعلــةرنعث نعث بةنتاظــاالاللــة . قعلعــص، ظذالرنعــث قولعدعكــع نئمــةتنعث يوقذلذشــعنع ظــارزذ قعلمــايدذ 
ــايدذ    ــارازع بولم ــة ن ــتعكع هعكمعتعض ــزقعنع بةلضعلةش ــةك. رع ــيعم  ـ يئم ــةك، آع ــة  ـ ظعحم آعحةآت

ــإزعنع قعينعمــايدذ   ــايالردةك بولعمــةن دةص ظ ــة  . ب ــةلكع الل ــاالب ــذص،  تاظ ــا رازع بول نعث بةرضــةن رعزقعغ
ئلعص ظةضـةر ظعشـعدا ظوثذشـلذق بولمـاي قـ         . قولعدعن آئلعشعحة ظعشلةص تاصقعنعغا شىآىر قعلعـدذ      

ظـةمما  . ضة يئتةلمعسة، ظإزعدعن ناحار تذرمذشتعكع آعشعلةرضة قاراص هالعغا شـىآىر قعلعـدذ           مةقسعتع
 تذرمذشتعكعلةرضة هةسةت قعلعص قولع يةتمةيدعغان      يذقعرعظإزعدعن تإؤةن آعشعلةرنع ياراتماسلعق،     

بايالرغـا  ”: ظعكـةن بةزع هإآىمـاالر مذنـداق دئضـةن        . نةرسعنع ظارزذ قعلعش بعر خعل ساراثلعق بولعدذ      
حىنكـــع مـــةن ظـــذالردا مئنعثكعدعـــن ياخشـــع آعـــيعم ؤة  . قايغذغـــا صـــاتتعم ـ هـــةمرا بولـــذص، غـــةم

آئيعــن نامراتالرغــا هــةمرا بولــذص ظعدعــم راهــةت ظــالدعم،       . مئنعثكعدعــن ياخشــع ظــذالغ آــإردىم   
  “.هئحقانداق غئمعم قالمعدع

 حذؤذق، آعيعملعرع آونا آعشعلةر      ظعنسانالرنعث ظعحعدة آإرىنىشع ناهايعتع ظاددع، حاحلعرع     
ــم    ــارةتلعك، ظعلعـ ــتعنمذ جاسـ ــة يولؤاسـ ــذ هةقعقةتتـ ــارآع، ظـ ــعص   ـ بـ ــةرنع بئسـ ــةتتة ظةلالمعلـ مةرعصـ

حىشعدعغان، ساخاؤةتتة هاتةم تـاظعنع ظـارقعدا قويعدعغـان، تـةجرعبعدة صةيالسوصـالرغا دةرس بئرعدعغـان،                
ظذنـداق آعشـعلةر بعـر ظعشـنع     . لعدعغان آعشعدذردعيانةت ؤة تةقؤادارلعقتا سعددعقالرغا هةمرا بو   ـ   دعن

شذثالشـقا اللـة    .  حوقـذم ظذنعـث قةسـعمعنع ظعشـقا ظاشـذرعدذ          تاظـاال قعلعمةن دةص قةسةم قعلسا اللـة       
   : قذرظان آةرعمدة مذنداق دةيدذتاظاال
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يةنع بعر جاماظة يةنة بعر جاماظةنع، بعر ظـادةم يةنـة بعـر (بعر قةؤم يةنة بعر قةؤمنع ! ظع مإمعنلةر 
غذحع قةؤمدعن مةسخعرة قعلمعسذن، مةسخعرة قعلعنغان قةؤم اللةنعث نةزعرعدة مةسخعرة قعل) ظادةمنع

سعلةرنعث ظاراثالردعكع ظايالالرمذ ظإزظارا مةسخعرة قعلعشمعسذن، مةسخعرة . ياخشعراق بولذشع مذمكعن
 ».قعلعنغذحع ظايالالر اللةنعث دةرضاهعدا مةسخعرة قعلغذحع ظايالالردعن ياخشعراق بولذشع مذمكعن 

  ] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 11: سىرة هذجذرات[
ــذرادةر  ــاخور بولمعغعـــن، قولذثدعـــن آةتكةنضـــة هةسرةتلةنمعضـــعن، قولـــذث   ت! ظـــع مـــإمعن بـ امـ

ــور        ــإؤةن آعشــعلةرنع خ ــإزذثدعن ت ــن، ظ ــاؤارة قعلمعغع ــإزذثنع ظ ــتعلعص ظ ــة ظعن ــةيدعغان نةرسعض يةتم
 تاظـاال اللـة   . نعث تـةقدعرع بعلـةن بولعـدذ      تاظاالشذنع قةتظع بعلضعنكع، هةممة نةرسة اللة       . آإرمعضعن

ظذ خالعغان آعشعنع ظةزعز قعلعدذ، خالعغـان آعشـعنع خـار           . وبدان بعلعدذ بةندعلعرعنعث ظةهؤالعنع ظ  
 آإتعرعدذ، خالعغان آعشعنع تـإؤةن قعلعـدذ، خالعغـان آعشـعنعث     يذقعرعقعلعدذ، خالعغان آعشعنع    

رعــزقعنع آــةث قعلعــدذ، خالعغــان آعشــعنعث رعــزقعنع تــار قعلعــدذ، خالعغــان آعشــعنع آىلدىرعــدذ،   
   .بذالرنعث هةممعسع بعرةر ظعمتعهاندذر. خالعغان آعشعنع يعغلعتعدذ

 آإرســةتكةن ضــىزةل ظــةخالقالرنع ظإزعمعزضــة دعنعمعــز بعــز مذســذلمانالرنع مذقــةددةس تاظــاال اللــة
  !ظامعين . مذسذلمان بولغعلع نعسعب قعلسذناليعقهةقعقعي سىصةتكة , ظإزلةشتىرىص
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  هةدعس ـ 30 ؤة 29
  رعسعدار ظازابعغا سةؤةب بولعدعغان ظعشالر توغأض

אאWאאW»
،،אK«zא

אx 
  :تةرجعمعسع

جانـابع  بعـر آىنـع     :  قعلعـنعدذ  رعؤايةتدعن  ما ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ    ظابدذلالههةزرعتع  
 يئنعدعـن ظـإتىص آئتعؤعـتعص مذنـداق     قـةبرعنعث  سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم ظعككـع         صةيغةمبةر

بع بعلـةن ةعـث ظازابلعنعشـع حـوث ضـذناه سـةؤ  ظذالرن.ظـازابلعنعؤاتعدذ  ظعككع قةبرعدعكعلـةر بذ«: دئدع
يةنــة بعــرع آعشــعلةر ظارعســعدا ضــةص , دعكعدعن ظــإزعنع ســاقلعمايتتعي بعــرع ســىظذالرنعــث .ظةمــةس

  ».توشذيتتع
אאWאאW»

א@zאאx 
  : تةرجعمعسع 

جانــابع   ظــذ, رعؤايــةت قعلعــنعدذآعدعنماظــةنهذيــةمان رةزعيــةلالهذ ظةلهىزةيفــة ظعبــنع هــةزرعتع 
 ». توشـــذغذحع جةننةتكـــة آعرمـــةيدذ ضـــةص«: نعثرةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةم   

سـلعم ظوخشـاش تئكعسـت      بذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذ        . [دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم دئضةن   
   ]251:، مذسلعمدعكع نومذرع5917:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بعلةن رعؤايةت قعلغان

  :ظعزاهات 
ظذ يةردعكع ظازاب ؤة نئمةتنعث     .  ؤاجعبتذر تىرىشلآةظذنعثغا ظعمان   ,  ظازابع هةقعقةت بولذص   ضور

ظــازاب ؤة نئمــةتنعث بارلعقعغــا   بعزضــة ضــوردا  .  ظــإزع بعلعــدذ تاظــاال قــانداق بولعدعغــانلعقعنع اللــة   
  .  آةيصعيةتتة بولعدعغانلعقعنع سىرىشتة قعلماسلعق ؤاجعبقانداقنعث ذظ, ظعشعنعش
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شـذنعث  .  سـوظال سـوراق قعلعـنعدذ   ؤة ضورغا دةصنة قعلعنغـاندعن آئيعـن تعـرعلدىرىلعدذ       مئيعت
نعــث قــةبرعنعث ظذ,  مئيعتــنع دةصــنة قعلســابعــرظىحــىن رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم 

 قئرعندعشــعثالر«:  تعلــةيتتع ؤة ساهابعلعرعضــةقعلعنعشــعنعبئشــعدا تــذرذص ضــذناهعنعث مةغصــعرةت 
 حىنكع ظذ هازعر سوراق ، ظذنعث سوظالغا جاؤاب بئرعشعنع تعلةثالر ،قعلعثالرظىحىن مةغصعرةت تةلةص 

ئيعتكــة ســورعلعدعغان  م]بــذ هةدعســنع ظعمــام ظــةبذ داؤذد رعؤايــةت قعلغــان  [.دةيتــتع »قعلعــنعؤاتعدذ
ظةضةر بذ  .  ظعبارةت بولعدذ  دئضةندعن “دعنعث نئمة؟ ؤة صةيغةمبعرعث آعم؟    ,  آعم؟ رةببعث”: سوظالالر
 جـاؤاب   ظةضـةر .  يـاتعدذ  تـة راقلعرع ظعحعـدة راهةت   ذجةننـةتنعث خذشصـ   ,  توغرا جـاؤاب بئرةلعسـة     سوظالالرغا
  .  حئكعدذبهةر تىرلىك ظازا, بئرةلمعسة

 “ ظعساله قعلعـش   ظعيةتنعمجة” ظإزعنعث   ظةلبةيهانععم ظعبنع هىسةين     ظعبنع سال  مذهةممةد
ظعسـتعغفار ؤة قـةبرع     , دذظـا ”:  ظعزاهات قعلعـص مذنـداق دةيـدذ       هةدعسنع يذقعرعدعكع آعتاؤعدا   ناملعق
 هةدعيـة , مئيعت هـةققعدة قعلعنغـان سـةدعقة      .  قذرظاننعث مئيعتقا صايدعسع بولعدذ    ظوقذلغانبئشعدا  

ــا صايدعســع بولذشــع ظذمعــت    ؤة باشــقا ســالعه ظةم  ــةرنعث ســاؤابعنعث مئيعتق ــنعدذةلل حىنكــع . قعلع
 هــإل شــاخنع ســانجعص  قةبرعضــة تةرةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم يذقعــرعدعكع هةدســ  

ظةضـةر جانسـعز هـإل شـاخنعث     . دئضـةن  »يةثضـعللةيدذ  شاخ قذرذص قالغذحعلعك ظازاب مذشذ«: قويذص
ــازاب   ــةن ظ ــان تةســبعه , لعســةيةثضعلتةســبعهع بعل ــالعرعنعث  , ظعنســانالرنعث ظئيتق ــةهلعل ؤة دذظ ت

  ."  صايدعسع بولعدذمئيعتكةظةلؤةتتة 
  : ظازابعغا سةؤةب بولعدعغان ظعشالردوزاخظاخعرةتتة , بذ دذنيادا ضور ظازابعغا

.  ســةل قارايدعغــان ظعشــالرنعث بعــرعدذرمذســذلمانالربــذ بولســا , دعكتعن ساقالنماســلعقيســى ـ 1
ــذنعث ظ ــذلذلاله شـ ــةللةلالهذىحـــىن رةسـ ــرعدعكع هةدعســـ سـ ــةللةم يذقعـ ــةيهع ؤةسـ  ظذالرنعـــث« تة ظةلـ

 آعحعـك سـاناص سـةل       آعشـعلةر ”يـةنع   . دئضـةن  » سـةؤةبع بعلـةن ظةمـةس ضـذناه ظازابلعنعشع حـوث 
 آعـيعم , بـةدعنعنع , قعلماسلعقتازعلعققا رعظاية   . دئمةآحع “ ظعشالر بعلةن ظازابلعنعؤاتعدذ   قارايدعغان

 نعجاســةتلةردعن صــاك تذتماســلعق  باشــقا ســىيدىك ؤة جــايلعرعنعقوصــقان  ـ ظولــتذرذص, آعحعكعــنعـ 
آعشـعلةرنع  ,  تازعلعققـا رعظايـة قعلعدعغـان   دعـنعدةك ظعسـالم  . ظعنتايعن ناحار ؤة ظئحعنارلعق ظعشـتذر    
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ظعسـالم مذسـذلمانالرغا    , ظـااليلذق .  دعن ياآع مةزهـةب يوقـتذر      بعرتازعلعق قعلعشقا حاقعرعدعغان يةنة     
نامـاز ظوقذشـنعث ظـةث ظاساسـلعق شـةرتلعرع          .  ظوقذشـنع صـةرز قعلغـان      نامـاز هةر آىنع بـةش ؤاقعـت       

نامـاز ظوقذيدعغـان آعيعمنعـث صـاك     , تاهارةت ظالعدعغان سذنعث صاك بولذشـع     , بولذشعبةدةننعث صاك   
ذقالنمـاي   تول بعرعظةضةر بذ شةرتلةرنعث    . ناماز ظوقذيدعغان يةرنعث صاك بولذشعدعن ظعبارةتتذر     , بولذشع

,  مةسعلعضــة ســةل قــاراصمذهعــماتتعق آــإثىل بإلضــةن قــظعســالم مذشــذنداق . قالســا نامــاز بولمــايدذ
  . ظازابعدذرتازعلعققا رعظاية قعلمعغان مذسذلماننعث جازاسع ضور 

ظةخلـةت ؤة  ,  ظورذنالرغا تاهـارةت سـوندذرذش     ظاممعؤع, عغالعر ظاممعنعث ماثعدعغان يول   شذنعثدةك
حىنكـع ظذنعـث    .  آعـرلعتعش ظعنتـايعن يامـان ظعشـتذر        ظـارقعلعق علةرنع تاشالش   باشقا نعجعس نةرس  

 سـةؤةب بولعـدذ ؤة معكروصـالرنعث تارعلعشـع بعلـةن هـةر تىرلـىك                آعرلعنعشعضـة بعلةن يةر ؤة هـاؤانعث      
بذنـــداق يامـــان ظـــاقعؤةتلعك ظعشـــنع . ســـعغا تـــاراص آئـــتعدذع خـــةلق ظارآئســـةللعكلةريذقذملـــذق 
 ظعكةنلعكعضـة مذقـةددةس دعـن     , ظعسـالمنعث صـاك   , زعنعال ظةيبلعماسـتعن  ظإ,  قعلعشع مذسذلماننعث

 ظذنعثدعــــن ؤةداغ تـــةآكىزعدذ ؤة غــــةيرع مذســـلعمالرنعث ظعســــالم دعنعـــنع ناهــــةق ظةيبلعشـــعغا     
, بـةدةن ,  رعظايـة قعلعشـع    قـاتتعق شذثالشقا مذسذلمانالرنعث تازعلعققا    . نةصرةتلعنعشعضة سةؤةب بولعدذ  

ــيعم ــمذ, ســةت تعضــعص قئلعشــتعن اآعحةآلعرعضــة نعجـ  آع  ســىيدىك حــاحراص آئتعشــعدعن  بولذص
  .  قعلعشع الزعمتناهايعتع قاتتعق ظئهتعيا

ظـاتعنع  , ظةرنع ظايـالعدعن ,  ضةص توشذش ظارعسعداآعشعلةر  , آعشعلةر ظارعسعدا ضةص توشذش    ـ   2
قعلعقتعـنمذ  بذنـداق نعجعـس     ناحـار ظعللـةت بولـذص،       دعغـان   ي ظايرع بعرعدعنـ   توغقانالرنع بعر , بالعدعن

  . رةزعل ؤة يامان ظعش بولمعسا آئرةك
ظـئلعص  حوقـذم سـئنعث ضئصـعثنع باشـقعالرغا     , ظـادةم  ضةص ظئلعص آةلضـةن      ساثا” هإآىماالر

  . دةيدذ “بارعدذ
سـاثا  ! ظـع ظوغلـذم   ”: هةزرعتع لذقمان ظةلةيهعسساالم ظوغلعغا مذنداق نةسعهةت قعلغان ظعكـةن        

ــةن،   ــتعص بئرعمـ ــلةتنع ظئيـ ــة خعسـ ــر نةححـ ــعز   بعـ ــاث هةرضـ ــلةتلةرنع حعـــث تذتسـ ــذ خعسـ ــةر ظـ  ظةضـ
 ياخشـع . يعراق بارلعق ظعنسانالرغا ياخشع ظةخالق بعلةن مذظامعلة قعلغعـن         ـ   يئقعن: خورالنمايسةن
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 ـ  تذغقانالرغا سعلة  ـ   دوستلذقنع ساقلعغعن، ظذرذق  . يامان هةر قانداق آعشعدعن غةزعؤعثنع تذتقعن     ـ  
 سـإزعنع قوبـذل قعلمايدعغـان، سـئنعث ظـاراثنع بذزمـاقحع             ظذالرنع سذخةنحعلةرنعث . رةهعم قعلغعن 

بذرادةرلعـــرعث بعلـــةن دوســـتلعقعث شـــذنداق . بولغـــانالرنعث سإزعضـــة قـــذالق ســـالمايدعغان قعلغعـــن
   “.بعرعثالرنعث ظارقعسعدعن ظةيعبالشمعغايسعلةر ـ مذستةهكةم بولسذنكع، بعر

بعـر ظـادةم    : مذنداق بعر هعكاية بـار    سذخةنحعلةرنعث جةمظعيةتكة آةلتىرعدعغان زعيعنع هةققعدة      
بـذ قذلنعـث   ”: قذلعنع ساتقعلع بازارغا ظئلعص بئرعصتذ، ظذ قذلـنع سـئتعؤالماقحع بولغـان آعشعضـة            

بعـر مةزضـعل   .  دئضةن ظعكـةن، مذشـتةرع قوبـذل قعلدعـم دةصـتذ        “سذخةنحعلعكتعن باشقا ظةيعبع يوق   
ثعـز سـعزنع ياخشـع آإرمـةيدذ، ظـذ          عظئر”: ظإتكةندعن آئيعن هئلعقع قـذل خوجـايعنعنعث خوتذنعغـا        

ثعـز ظذخـالص قالغـاندا ظذسـتذرا بعلـةن سـاقعلعدعن بعـر              ظئرعسعزنعث ظىستعثعزضة خوتـذن ظالمـاقحع،       
.  دةصــتذ“نــةححعنع آئســعص بئــرعث، مــةن ســعزنع ياخشــع آإرعشــع ظىحــىن ســعهعر قعلعــص بئــرةي 

ــا  ــاندعن خوجايعنعغـ ــالص ق    ”: ظـ ــعزنع ظذخـ ــذ سـ ــتذ، ظـ ــنا تذتعؤاصـ ــز ظاشـ ــزدا  خوتذنعثعـ ــان حئغعثعـ الغـ
 “يالغــانلعقعنع بعلعســعز ـ ظإلتىرمــةآحع، بىضــىن ســعز ظذخلعغــان بولــذص يئتعــث، ســإزىمنعث راســت

ــتذ ــئلعص      . دةص ــع ظذســتعرعنع ظ ــة خوتذن ــان ظعكــةن، دةرؤةق ــذص ياتق ــذ ظذخلعغــان بول شــذنعث بعلــةن ظ
لتىرىصـتذ،  بذنـع آإرضـةن خوجـايعن ظورنعدعـن تـذرذص خوتذنعـنع ظإ            . ساقعلعنع آئسعشكة تةمشعلعصتذ  

خوتذنعنعــث تذغقــانلعرع ظعنتقــام ظــئلعش ظىحــىن خوجــايعننع ظإلتىرىصــتذ، شــذنعث بعلــةن ظعككــع   
  . قةبعلة ظارعسعدا ظذرذش باشلعنعصتذ

آعشـعلةر ظارعسـعدا ضـةص توشـذص، دوسـتنع          , ناحار ظعنسانالر بـارآع   , رةزعلجةمظعيةتتة شذنداق   
ـ  ظادةملــةرنعث مــال. رغا حــئقعص جــازالعتعدذضذناهســعز خــةلقنع زالعــم ظةمــةلدارال. قعلعــدذدىشــمةن 

  . بعضذناه ظعنسانالرنع تذرمعغا سولعتعدذ. مىلكعنع ناهةق مذسادعر قعلدذرعدذ
ــةتتعكع , دئمـــــةك ــعزلعقالرجةمظعيـــ ــةر تىرلـــــىك زذلذمـــــالر ؤة  , ظعتتعصاقســـ ــلةر، هـــ بإلىنىشـــ

ظعغـــؤا ؤة  ـ  ضـــةص توشـــذغذحعالرنعث تارقاتقـــان صـــعتنة   ظاشـــذنداقدىشـــمةنلعكلةرنعث هةممعســـع  
شذثالشـقا مذسـذلمانالرنعث مذنـداق يامـان ظعللـةتتعن ظـذزاق            .  بولعـدذ  تىصةيلعدعنحئقعمحعلعقلعرع  

   : دةيدذمذنداق تاظاالاللة .  ؤة بعراؤ ضةص توشذص آةلسة ظذنعثغا قذالق سالماسلعقع الزعمتذرذشع



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         131

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u β Î) óΟä.u !% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#ûθ ãΨ ¨ t6 tG sù βr& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 

4’ n?tã $ tΒ óΟ çFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈   

ظعنعقالص آإرذثالر ,  خةؤةر ظئلعص آةلسة بعرةرظةضةر سعلةرضة بعر صاسعق ظادةم !  مإمعنلةر ظع .
ــةقعقعتعنع  ــا ظعشــنعث ه ــذص بعلمةســتعنبولمعس ــتعص قوي ــةؤمنع رةنجع ــرةر ق قعلمعشــعثالرغا ,  بع

  ]ظايةت ـ 6:  هذجذراتسىرة [.صذشايمان قعلعص قالعسعلةر
.  آةلضةن خةؤةرنع تةآشىرىص ظئـنعقالش آئـرةك       آعشعلةردعن,  بذ ظايةتتة بذيرعغاندةك   تاظاال اللة

شـذ سـإزنع   , ظذنعـث ضئصعضـة ظعشةنمةسـتعن   ,  دئـدع دةص آةلسـة  مذنداقظةضةر بعرع صاالنع سعلعنع    
مذشذنداق .  ضةصنع ظئلعص آةلضةن آعشعنعث ظالدعدا ظعنعقالش آئرةك       اشذظ, دعضىحعنع حاقعرعص 

ظعككعــنحع ضــةص توشعماســلعققا مــةجبذر , دة ـ رةســؤا بولعــدذســذخةنحع  توشــذغذحعقعلغــاندا ضــةص 
ظـذ حـاغدا هـئلعقع      ,  قعلماي ظاثلعغان ضةصنعث هةممعسعضة ظعشعنعص آةتسة      ظذنداقظةضةر  . بولعدذ

جاماظـةت  . ظذنعـث ضئصـع بعلـةن ظاظعلـة صـارحعلعنعدذ     . لعص آـئلعدذ  آإص ضةص ظئ   تئخعمذسذخةنحع  
 صذشــايمان آئيعــن. بعــرعنع ظــإلتىرعدذ ـ نــةتعجعدة مذســذلمانالر بعــر. دىشــمةنلعك تذغذلعــدذ. بــإلىنعدذ
   . بةرمةيدذصذشايمان صايدا , لئكعن بولعدعغان ظعش بولذص بولغان. قعلعدذ
 بولـذص قئلعشـتعن ؤة سـذخةنحعنعث ظارقعسـعغا          عصـتار ضعردعن بذنداق يامان ظعللةتكة     تاظاال اللة
  !ظامعين.  تعلةيمعزصاناهآئيعن صذشايمان قعلعشتعن , آعرعص
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  هةدعس ـ 31
  دةلعلسعز هاآعمعيةتكة قارشع حعقماسلعق توغرعسعدا

אאW»אאא
א،،אא،אאא

،אאאאא،
K«zאאx 

  :تةرجعمعسع
بعز رةسـذلذلاله   «: هةزرعتع ظذبادة ظعبنع سامعت رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذ         

ــةيهع ؤةسةللةمضــة قعيعــنحعلعق ؤة ظاســانحعلعق حــاغالردا بولســذن، خوشــاللعق ؤة     ســةللةلالهذ ظةل
بعظاراملعق هالةتلةردة بولسذن، سإزنع ظاثالص بويسذنذشقا، باشقعالرنعث مةنصةظعتعنع ظـةال بعلعشـكة،            
قولعمعزدعكع اللة تةرةصتعن آةلضةن هإججعتعمعزضـة آـإرة ظاشـكارا آذفذرلـذق سـادعر قعلغـانلعقعنع                

عـدا ماالمـةت   آإرمعضىحة، ظعش ظةهلعنعث ظعشـعنع تـارتعص ظالماسـلعققا، قةيـةردة بولمـايلع اللـة يول         
بـذ هةدعسـنع ظعمـام       [».قعلغذحعنعث ماالمعتعدعن قورقماستعن هةقنع سإزلةشكة بةيظةت قعلدذق      

هةدعسنعث مذسلعمدعكع  . بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان، بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت         
  ]4724:نومذرع

   :ظعزاهات
ةآلةنضـةن ظعشـالرنع قعلماسـلعققا      ح, قعلعشـقا تةلةص قعلعنغان ظعشـالرنع      ـ ـ     قعلعش بةيظةت

ــدذ    ــةن بولع ــرعش دئض ــةتظعي ؤةدة بئ ــةللةم دعنعــي      .ق ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س  جانــابع رةس
مةسعلعلةردة مذهعم بعر ظعش قعلماقحع بولسا ياآع بعرةر ظعشنعث زايا بولذص آئتعشعدعن ظةندعشة             

ظذالردعـن  . ةيظـةت قعلعشـقا حـاقعراتتع     قعلعص، ظذنع ساقالص قالمـاقحع بولسـا، سـاهابة آعـرامالرنع ب           
ــاالتتع     ــةت قعلعشــقا ؤةدة ظ ــاثالص ظعتاظ ــةيهع ؤةســةللةمنعث ســإزعنع ظ . رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل
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مذتتةقع بةندعلعرع ظىحىن تةييارلعغان جةننـةت       ـ    مإمعن تاظاالظذالرنعث بذ ؤةدعسعنعث بةدعلعضة اللة      
  . بعلةن خذش خةؤةر بئرةتتع

لالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم سـاهابة آعـرامالرنع ظعـش ؤة ؤةزعيـةتنعث تةقةززاسـعغا        رةسذلذلاله سةللة 
هىدةيبعيـة  : مةسـعلةن . قاراص، بةزعدة ظومذمع بةيظةت قعلدذراتتع بةزعدة بعردعنبعر بةيظةت قعلدذراتـتع         

 .بعرلـةص بةيظـةت قعلدذرغـان ظعـدع        ـ   آىنع ساهابة آعرامالرنع اللة يولعدا ظإلىمدعن قاحماسلعققا بعر       
   : بةيظةت قعلغانالر هةققعدة مذنذ ظايةت آةرعمعنع نازعل قعلغانتاظاالاللة 
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 ،اللةغا بةيظةت ) هةقعقةتتة(ساثا بةيظةت قعلغانالر ) هىدةيبعيعدة! ظع مذهةممةد(شىبهعسعزآع

آعمكع ظةهدعنع بذزعدعكةن، ظةهدعنع . قعلغان بولعدذ، اللةنعث قولع ظذالرنعث قولعنعث ظىستعدعدذر
اللة بعلةن قعلغان ظةهدعسعضة ؤاصا قعلغانالرغا اللة بىيىك . بذزغانلعقنعث زعيعنع ظذنعث ظإزعضة بولعدذ

  ]ظايةت ـ 10: سىرة فةتهع [.ظةجعر ظاتا قعلعدذ
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة ساهابة آعـرامالرنع تـإؤةندعكع تـإت ظعـش               

  : ظىحىن بةيظةت قعلدذرغان
سـذلمانالرنعث باشـلعقلعرعغا بويسـذنذص ظعتاظـةت     هةر قـانداق ظـةهؤال ظاسـتعدا مذ    ـ ـ  بعرعنحعسع

ــش ــع، ؤة      . قعلع ــتةهكةم قوغدعنعش ــاؤذزعدعن مذس ــمةنلةرنعث تاج ــقع دىش ــانلعقع، تاش ــةتنعث ظام دإل
ــالدا     ــقان هـ ــة ماسالشـ ــان ظةسعرضـ ــثعلعقالر آةشـــف قعلعنعؤاتقـ ــعز يئـ ــةرةققعي قعلعـــص، ظىزلىآسـ تـ

 ـ هايــــات آةحىرىشــــع، ظعلعــــمظعلضعرعلعشــــع، جةمظعيــــةتنعث خاتعرجــــةملعك ظعحعــــدة صــــاراؤان  
ــقا        ــةت قعلعش ــلعققا ظعتاظ ــاقلعق ؤة باش ــةملعك، ظعن ــع خاتعرج ــةتنعث يىآعسعلعشــع ظعحك مةدةنعي

ظةضةر دإلةت ظعحعدة قااليمعقانحعلعق بولعدعكةن، باشلعققا ظعتاظةت قعلماي، هـةر آعشـع      . باغلعقتذر
 ظذياقتـا تذرسـذن، زامـاننعث      ظإزع خالعغان بويعحة ظعش قعلعدعكةن ظذنـداق دإلـةت تـةرةققعي قعلعـش            

هــةممعدعن يــامعنع ظعتتعصــاقلعق بولمعغــان دإلــةت ظـــاجعز      . نةححــة هةسســة ظارقعســعدا قــالعدذ    
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بىضــىنكع . بولغــانلعقع ظىحــىن ظــإزعنع مذداصــعظة قعاللمــاي آئثــةيمعحع، ظــاح آإزلةرضــة يــةم بولعــدذ
عزعش ظىحىن يىضعزعؤاتقان   مذستةملعكعحع دإلةتلةرنعث ظىحعنحع دذنيا ظةللعرعنع ظايعغع ظاستعدا ظ       

  .سعياسعتع مانا مذشذ صارحعالص، ظاجعزالشتذرذص باشقذرذشتذر
ظعسـالمدا قئرعنداشـلعق    . مذسذلمانالر باشقعالرنعث مةنصةظعتعنع ظةال بعلعش     ـ ـ    ظعككعنحعسع
ــامعلدذر  ــر . ظاساســع ظ ــةدعر  ـ شذثالشــقا مذســذلمانالر بع ــرعنعث ق ــإزعدعن   ـ بع قعممعتعــنع بعلعــص، ظ

ــ ــرع  حوثالرنـ ــة معهـ ــة، آعحعكلةرضـ ــةت     ـ ع هإرمةتلعسـ ــتذرعدعكع مذهةببـ ــة، ظوتـ ــقةت آإرسةتسـ شةصـ
ــإلىنىش، دىشــمةنلعك بولمــايدذ   قئرعنداشــلعقنعث . مذستةهكةملعشــعدذ، ظعنــاقلعق ظومذملعشــعص ب

ــةال بعلعشــتذر    ــإز مةنصــةظعتعدعن ظ جةمظعيةتتــة . ظاالمــةتلعرعدعن بعــرع باشــقعالرنعث مةنصــةظعتعنع ظ
ــارلعق آعشــعلةر با  ــر    ب ــا، هــئحكعم بع ــدا قويس ــرعنحع ظورذن ــةظعتعنع بع ــرعنعث  ـ شــقعالرنعث مةنص بع

بعرعضـة هةسـةت قعلعـص       ـ   سـوقتا قعلمـايدذ، بعـر      ـ   بعرعنع ظـالداص قاقتـا     ـ   هةققعضة حئقعلمايدذ، بعر  
ــايدذ ــةردة  . دىشـــمةن بولمـ ــذ يـ ــا مذشـ ــاالهعدعلعكع مانـ ــةمظعيعتعنعث ظـ ــذلمانالر جـ ــة . مذسـ ــاالاللـ  تاظـ
   :هعيةلةص مذنداق دةيدذمذسذلمانالرنع مةد
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 ظـإز . ظذالر موهتاج تذرذقلذق باشقعالرنعث مةنصةظعتعنع ظإزلعرعنعث مةنصةظعتعدعن ظـةال بعلعـدذ
ظايةتنعث بعر   ـ   9: سىرة هةشر  [. بئخعللعقعدعن ساقالنغانالر مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر نةصسعنعث
  ]قعسمع

ظاشــكارا هــالدا آذفذرلــذق ســادعر بولمعغذحــة ظذالردعــن  ـ باشــلعقالردعن ظوحــذق ـ ـ ظىحعنحعســع
ظعســالمدا آىنعمعزدعكعضــة ظوخشــاش دإلــةت باشــلعقلعرع تــإت  .هاآعمعيــةتنع تــارتعص ظالماســلعق

ــايالنمايدذ يع ــةرعظةت  . للعـــق يـــاآع بـــةش يعللعـــق دةص سـ ــةقؤادار، شـ ــار، تـ ــاقئتع بـ رةظعســـلعققا اليـ
ــإز   ــةرقانداق سـ ــان، هـ ــةهكاملعرعنع ياخشـــع بعلعدعغـ ــة  ـ ظـ ــةرعكعتعدة اللـ ــاالهـ ــنع تاظـ نعث رازعلعقعـ

. غا ظاسعيلعق قعلعشتعن قورقعدعغان، ظادعل، جاسارةتلعك آعشع سـايلعنعدذ        تاظاالآإزلةيدعغان، اللة   



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         135

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

نعث تاظـاال باشلعقنعث دإلـةت ظعشـلعرعنع اللـة        : اشلعققا ظعتاظةت قعلعشنعث ظةث بعرعنحع شةرتع     ب
آـــاالمع قذرظـــان آـــةرعم ؤة رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةمنعث يولـــيورذقع هـــةدعس   

ــعدذر   ــئلعص بئرعشـ ــذن ظـ ــة ظذيغـ ــذناه   . شةرعفلةرضـ ــةزع ضـ ــاتعدا بـ ــعي هايـ ــلعقالر شةخسـ ــةر باشـ  ـ ظةضـ
نع سادعر قعلسعمذ، دإلـةت ظعشـلعرعنع شـةرعظةتكة مذؤاصـعق ظـئلعص بارعدعكـةن، ظذنعثغـا                 مةسعيةتلةر

بـذ هةدعسـنعث   . ظعتاظةت قعلعش ؤاجعب بولذص، ظذنعثدعن هاآعمعيـةتنع تـارتعص ظئلعشـقا بولمـايدذ            
روهعغا آإرة باشلعقالرنعث ظعسالم دعنعدعن حعقعص آئتعدعغان آذفذرلذق ظعشالرنع ظوحذق ظاشكارا           

قعلمعغذحــة، بــةزع ضــذمانالر ؤة شــىبهعلعك ظعشــالر بعلــةن ظذنعثغــا قارشــع حعقعــش دذرذســت  ســادعر 
آاشــكع مذســذلمانالر رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث بــذ مذبــارةك سإزعضــة . بولمــايدذ

ظةمــةل قعلعــص، هاآعمعيــةت تاالشــمعغان بولســا، يوقعــالث ظعشــالر بعلــةن باشــلعقلعرعغا تإهمــةت     
يان آإتىرىص ظعحكع ظذرذشالر صةيدا قعلمعغان بولسا، دىشمةنلةر تةرعصـعدعن بىضـىنكعدةك            قعلعص ظعس 

  . خورالنمعغان بوالتتع
ظةضــةر هــاآعم يــاآع رةظعــس قةســتةن هــالدا آذفذرلــذق ظعشــالرنع قعلســا، ؤة نةســعهةت قوبــذل  

غـا ظاسـعيلعق    تاظاالحىنكع اللـة    . قعلمعسا، ظذنداق باشلعقنع دةرهال ظئلعص تاشالش ؤاجعب بولعدذ       
   .بولعدعغان ظعشالردا بةندعضة ظعتاظةت قعلعشقا بولمايدذ

ــع ــلعق    ـ ـ تإتعنحعسـ ــتعن قورقماسـ ــةتنع سإزلةشـ ــذن هةقعقـ ــةردة بولمعسـ ــع يـ ــالم . قايسـ ظعسـ
نعث رةهمعتعضـة ظئرعشعشـع، ظادالـةتنعث بةرصـا       تاظـاال هاآعمعيعتعنعث مذسـتةهكةم بولذشـع ؤة اللـة         

. بةرصا قعلعنعشـع بولسـا هةقعقـةتنع ظاشـكارا سإزلةشـكة بـاغلعقتذر            ظادالةتنعث  . قعلعنعشعغا باغلعق 
زذلذم ظومذمالشـقان  . حىنكع هةقعقةت ظاشكارا بولمعغان جةمظعيةتتة ظادالةتنعث يئرعنع زذلذم ظالعدذ    

ــاآعمعيعتع داؤامالشــمايدذ  ــدذ   . خــةلقنعث ه ــداق دةي ــة مذن ــام ظعبــنع تةيمعي ــعر بولســعمذ  ”: ظعم آاص
 “.اؤاملعشـــعدذ، مذســـذلمان بولســـعمذ زالعـــم هاآعمعيـــةت داؤامالشـــمايدذ ظادالـــةتلعك هاآعمعيـــةت د

بعـرعنع   ـ   بعرعضـة ياخشـع نةسـعهةت قعلعشـع، بعـر          ـ   شذثالشقا ظعسالمدا صىتكىل مذسذلمانالرنعث بعر    
ياخشــع نةسـعهةت قعلعــش ؤة  . ياخشـعلعققا تــةرغعب قعلعـص، يامــانلعقتعن مـةنظع قعلعشــع ؤاجعـب    
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حىنكــع توغــرا ؤة هــةق  . ث مــاالمعتعدعن قورقماســلعق آئــرةك هةقعقــةتنع سإزلةشــتة هئحكعمنعــ 
  . سإزنع سإزلةشتعن قورققان آعشع زالعمالر قاتارعدعن بولعدذ

 تاظــاالاللــة . بعرعضــة نةســعهةت قعلعشــتذر ـ عتعنعــث ظــاالهعدعلعكع مانــا مذشــذ بعــرظىممظعســالم 
   :قذرظان آةرعمدة مذنداق دةيدذ

 öΝçGΖä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Í÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ Þß∆ ù' s? Å∃ρ ã ÷è yϑø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Í x6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè? uρ 
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سعلةر ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ياخشعلعققا ! عتعظىممظع مذهةممةد «
ظـال  سـىرة    [».ةتسـعلةر ظىممبذيرذص يامانلعقتعن توسعدعغان اللةغا ظعمـان ظئيتعدعغـان ظـةث ياخشـع 

  ] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 110: ظعمران
 ياخشـعلعققا بذيـرذص يامـانلعقتعن توسذشـنع تـةرك ظةتكةنلـةرنعث ظـاقعؤعتع هـةققعدة                 تاظاالاللة  

   :مذنداق دةيدذ

 š∅ Ïè ä9 t Ï% ©!$# (#ρ ã xŸ2 .ÏΒ û É_ t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) 4’ n? tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ  |¤ŠÏã uρ Ç ö/$# zΟ tƒ ötΒ 4 y7 Ï9 s̈Œ $ yϑÎ/ 
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 بةنع ظعسراظعلدعن آاصعر بولغانالرغا داؤذدنعث ؤة مةريةم ظوغلع ظئيسـانعث تعلـع بعلـةن لةنـةت
ظذالرنعـث ظاسـعيلعق قعلغـانلعقلعرع ؤة هـةددعدعن )  ظذحرعشـع يةنع ظذالرنعث لةنةتكـة (بذ . قعلعندع

بعـرعنع توسـمايتتع،  ـ ظذالر ظإزلعرع قعلغـان يامـان ظعشـالردعن بعـر . ظئشعص آةتكةنلعكعدعن بولدع 
  ]ظايةتلةر ـ 79 ـ 78: سىرة ماظعدة [.ظذالرنعث قعلمعشلعرع نئمعدئضةن يامان

ــةيهع ؤةســةللةم ســاهابة آعراملعــرعدعن،  آاشــكع بعــز مذســذلمانالر رةســذلذلاله ســةللةلاله   ذ ظةل
شذنداقال بعـزدعن ؤةدة ظالغـان بـذ تـإت نةرسـة بعلـةن ظـةخالقعمعزنع تىزعتةلعضـةن بولسـاق، صاسـعق ؤة                       
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آعحعـك بـارلعق باشـلعقلعرعمعزنعث     ـ زالعمالرغا يان بئسعص زذلذمغا آـإز يذممعغـان بولسـاق، حـوث          
ــالدعدا هةقعقــةتنع ســإزلةص، ظذالرنــع ناهــةق ظ   ــاالآةتكة   ظ عشــالردعن توســالعغان بولســاق بىضــىنكع ص

 :بذنع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنـذ سـإزع بعلـةن ظعـزاهاليدذ           . حىشمعضةن بوالتتذق 
جئــنعم ظعلكعــدة بولغــان اللــة بعلــةن قةســةمكع، ســعلة حوقــذم ياخشــعلعققا بذيــرذص يامــانلعقتعن «

 ».باال ظةؤةتعدذ، ظاندعن دذظا قعلسـاثالر ظعجابـةت قعلعنمـايدذ توسعسعلةر، ياآع اللة بئشعثالرغا ظئغعر 
  ]بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان[

صاراسـةت ؤة هةقعقـةتنع توغـرا حىشـعنعدعغان ظـاث            ـ   بعزلةرضـة ظـةقعل   ! ظع ظذلذغ صةرؤةردعضارعمعز  
لعشــنع ؤة بعزضــة هةقعقــةتنع هةقعقــةت آإرســعتعص ظذنعثغــا ظةمــةل قع . ســةؤعية نعســعص قعلغعــن

   !ظامعين. ناهةقنع ناهةق آإرسعتعص ظذنعثدعن يعراق بولذشنع نعسعص قعلغعن
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  هةدعس ـ 32
  بةيظةتكة ؤاصا قعلعش توغرعسعدا

אאWאאW»
א،אא،א،א

،א،א
א،אא

،K«zאאx 
  :تةرجعمعسع

رةسـذلذلاله  جانـابع   ,  قعلعـنعدذآع  رعؤايـةت نهذدعن   ظعبنع سامعت رةزعيـةلالهذ ظـة      ظذبادةهةزرعتع  
, رعك آةلتىرمةسلعكئ اللةغا هئح نةرسعنع شسعلةر«: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن

, بوهتـان حاصلعماسـلعق , بـالعلعرعثالرنع ظإلتىرمةسـلعك , قعلماسـلعق زعنا , ظوغرعلعق قعلماسلعق 
سـعلةردعن , دة ماثـا بةيظـةت قعلعـثالر ةرتماسـلعق جةهةتلـ  ظعشالردعن باش تار خةيرلعكمةن بذيرعغان 

 يذقعــرعقعآعمكــع , ظذنعــث مذآاصــعتعنع اللــة بئــرعدذ  يذقعــرعقع ظعشــالرغا ظةمــةل قعلســا، آعمكــع
 ضــذناهعغا ظذنعــثبــذ , بــذ دذنيــادا جازاغــا تارتعلغــان بولســا, ســئلعصقعلعــص ظعشــالرنعث بعرةرســعنع 

 ؤة اللــة ظذنــع بولســانعث بعرةرســعنع قعلعــص ســالغان آعمكــع يذقعــرعقع ظعشــالر. ارةت بولعــدذصــآاص
 بعز ».خالعسا جازااليدذ,  آةحىرىم قعلعدذخالعسا اللة ،بذ ظعش اللةنعث ظعلكعدة بولعدذ,  بولسايوشذرغان

بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان، بــذ يــةردعكع  [ .شــذنعثغا بةيظــةت قعلــدذق
   ]7053:سنعث بذخارعدعكع نومذرعهةدع. تئكعست بذخارعغا ظاظعت

   :ظعزاهات 
حةآلةنضـةن ظعشـالرنع قعلماسـلعققا      , قعلعشـقا تةلةص قعلعنغان ظعشـالرنع      ـ ـ     قعلعش بةيظةت

ــبـــذ . قـــةتظعي ؤةدة بئـــرعش دئضـــةن بولعـــدذ   رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةم  تةهةدعسـ
عحـة  ك قعيامةت زامـاندا بـذ ظـةينع     . رغـان قعلدذ بةيظـةت    قعلماسـلعققا  تىرلـىك ظعشـنع      6ساهابعرعلعنع  
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 بةرضـةن سـإزعدة حعـث      مذسـذلمانالر ظةضـةر   . آئلعدعغان بارلعق مذسـذلمانالردعن بةيظـةت ظالغـانلعقتذر       
ظةضـةر  .  بولعـدذ  ع رازعلعقـ  نعثتاظـاال  ؤة اللة    جةننةتمذآاصاتع  , بذ ظعشالرنع قةتظعي تةرك ظةتسة    , تذرذص

بـذ جـازا ظذنعـث قعلغـان        .  بةلضعلةنضـةن جازاغـا تـارتعلعدذ      تةشـةرعظةت , ظذ ظعشالردعن بعرةرسعنع قعلسـا    
, بولســا ظاشــكارعلعمعغان يإضــةص ظذنــع بــذ دذنيــادا تاظــاالظةضــةر اللــة .  بولعــدذارعتعصــآاصضــذناهعنعث 

.  ظعـش ظعلكعدعكـع نعث تاظـاال بذ اللـة  . خالعسا جازااليدذ,  آةحىرىم قعلعدذ   ظذنع قعيامةت آىنع خالعسا  
اللــة .  بولمــايدذارةتصــآاصجــازاالش ظذنعثغــا , قعلعنمايدعغــان ضــذناه بولــذصظــةمما شــئرعك آــةحىرىم 

نعث بعــرلعكعنع تاظــاالاللــة , قــايتعصغــا بعــر نةرســعنع شــئرعك آةلتىرضــةن آعشــع ظعســالمغا  تاظاال
اللـة  . نعث ظـازابعدعن قذتعاللمـايدذ    تاظـاال  اللـة غعحـة   عظئتعراص قعلعص حعن قـةلبعدعن ظعمـان ظئيتم       

   :دذ مذنداق دةيتاظاال
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خالعغـان ظـادةمنعث .  مةغصعرةت قعلمـايدذ ضذناهعنع هةقعقةتةن اللةغا شئرعك آةلتىرىش اللة
آعمكـع اللـةغا شـئرعك آةلتىرعدعكـةن حـوث ضـذناه . قعلعـدذ  ضذناهعنع مةغصـعرةت ظذنعثدعن باشقا 
  ]ظايةت ـ 48: سىرة نعسا [.قعلغان بولعدذ
. ظعبادةتنع رعيـا بعلـةن قعلعشـتذر    ـ ـ  ظذ .شئرعكبعرع آعحعك   :  ظعككع تىرلىك بولعدذ   شئرعك

ــئرعك    ــوث ش ــرع ح ــة بع ــذ.يةن ــة  ـ ـ  ظ ــاتاظاالالل ــر ظع  غ ــنحع بع ــاش ظعككع ــا   ظوخش ــث بارلعقعغ الهنع
اللـة  , دعن باشقا هةر قانداق نةرسعضة حوقذنـذش      تاظاال اللة   شذنعثدةكظوتقا ؤة   ,  سذغا ،بذتقا, ظعشعنعش

ظـإلىص آةتكـةن سـالعهالرنعث      ,  باشـقعالرنعث قعالاليدعغانلعقعغـا ظعشـعنعش      ظعشـالرنع غا خـاس    تاظاال
 ظعلعـم , آئسةلضـة شعصـا  , حاقـا  ـ بـاال , دذنيـا ـ  ظذالردعـن مـال  ,  بئرعص قذربانلعق آئسـعص  قةبرعسعضة

صـاالنع  ,  قعلعـش  ظعبـادةت ماشـايعخالرغا بئـرعص     ـ   مـازار , مـةدةد تعلـةش   , قاتارلعق نةرسعلةرنع تعلـةش   
 دئضـةندةك بـاتعل ظةقعدعضـة ظئتعقـاد         هإددعضةرصوآذنع مازارغوجام ظعلعمغا    , مازاغوجام بالعغا هإددعضةر  

ــش ــاخ   , قعلع ــرعص ش ــا بئ ــرعشمازارغوجامالرغ ــعر, يع ــاهعن, خونص ــذنعثغا ظوخشــاش   , آ ــالحع ؤة ش ص
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غـا شـئرعك   تاظاال ظعشعنعش قاتارلعق ظعشالرنعث هةممعسع اللة جادوضةرلةرضةغةيبتعن سإزلةيدعغان  
  .  بولعدذآةلتىرضةنلعك

ـ  بـارلعق سىصـةتلعرعدة ؤة صـىتىن ظعشـلعرعدا يةآكـة          , ظذنعث زاتعـدا  : غا ظعشعنعش دئضةن  تاظاال اللة
هئحقانداق نةرسعضة ظوخشـعمايدعغانلعقعغا ؤة     , تةنهالعقعغا, بعرلعكعضةللةنعث  ا, يعضانة ظعكةنلعكعضة 

ــمان ــندا ـ ظاس ــدازئمع ــة   ,  زاتع ــلعرعدا الل ــةتلعرعدة ؤة ظعش ــنحع   تاظاالسىص ــايدعغان ظعككع ــا ظوخش ــرغ  بع
. دةيمعـز  »ظةقعدعسـع  تـةؤهعد «بـذ ظعشعنعشـنع     . سعنعث يوقلعقعغا حعن قةلبعدعن ظعشعنعشتذر    رنة

 . شـئرعك بولعـدذ    لةرهةرعكةت ـ    ؤة ظعش  ظعمان ـ   ؤهعد ظةقعدعسعضة زعت آئلعدعغان ظةقعدة    مانا مذشذ تة  
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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tβθ äÜŠÅs ãƒ & ó y´ Î/ ôÏiΒ ÿ Ïµ Ïϑù= Ïã ωÎ) $ yϑ Î/ u !$ x© 4 yì Å™ uρ çµ •‹Å™ öä. ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ ( Ÿω uρ …çν ßŠθ ä↔ tƒ 

$ uΚ ßγ Ýà øÏm 4 uθ èδ uρ ’ Ì?yè ø9$# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊄∈∈∪ 〈   

 بعــر اللــةدعن باشــقا هــئح ظعــاله يوقــتذر، اللــة هةمعشــة تعــرعكتذر، هــةممعنع ظعــدارة قعلعــص
تذرغذحعدذر، ظذ مىضدةص قالمايدذ، ظذنـع ظذيقـذ باسـمايدذ، ظاسـمانالردعكع ؤة زئمعـندعكع هةممـة نةرسـة 

الرنعـث اللةنعث مىلكعدذر، اللةنعث رذخسعتعسعز آعممذ اللةنعث ظالدعدا شاصاظةت قعاللعسـذن، اللـة ظذ 
ظعشالرنعث ) يةنع ظذالر ظىحىن ظاخعرةتتة تةييارلعغان (، آةينعدعكع )يةنع دذنيادا قعلغان (ظالدعدعكع 

هةممعسعنع بعلعص تذرعدذ، ظذالر اللةنعث مةلذماتعدعن اللة ظذالرغا بعلدىرىشنع خالعغان نةرسعلةردعن 
مانالرنع ؤة زئمعننع ظإز ظعحعضة ظاس) يةنع مةلذماتع(باشقا هئح نةرسعنع بعلمةيدذ، اللةنعث آذرسع 
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ظـذ يذقعـرع مـةرتعؤعلعكتذر، هـةممعدعن . زئمعننع ساقالش ظذنعثغا ظئغعر آةلمةيدذ  ـ ظاسمان. ظالعدذ
  ]ظايةت ـ 255:سىرة بةقةرة [.ظذلذغدذر

 هةممة نةرسعضة قادعردذر، هةممـة نةرسـة ظذنعـث ظعلكعـدة بولـذص، اللـة قـانداق خالعسـا                    تاظاالاللة  
 دةيدذ، ظذ نةرسة دةرهـال  »بول« هةر قانداق بعر ظعشنع قعلعشنع خالعسا،  تاظاالاللة  . عدذشذنداق قعل 

ظعبادةت قعلعشـقا، يـاردةم تعلةشـكة، سـاؤابعنع ظذمعـد قعلعـص غـةزعؤعدعن قورقذشـقا                 . بارلعققا آئلعدذ 
نعنع نعث هـإآمع قـةتظعي ظةمةلضـة ظاشـعدذ، ظذنعـث بةرضـع            تاظـاال اللـة   . تعضعشلعك بعرال زات اللـةدذر    

هـــئحكعم توســـالمايدذ، ظذنعـــث توســـقعنعنع هـــئحكعم بئرةلمـــةيدذ، ظذنعـــث هـــإآمعنع هـــئحكعم 
. ظذنعـث سـإزع سـإز، هـإآمع ظادالـةتتذر     . قايتذرالمايدذ، ظذنعث ظـالدعدا بـايالرنعث بـايلعقع ظةسـقاتمايدذ      

 بعـر غئـرعح   بـةندة ظذنعثغـا  . صاراؤانلعقتا اللـةنع ظذنذتمعغـان آعشـعنع، اللـة قعيعنحعلعقتـا ظذنذتمـايدذ         
ظذ ياخشعلعقالرنع هةر قانحـة ظـاز بولسـعمذ قوبـذل           . يئقعنالشسا، اللة ظذنعثغا بعر غذالح يئقعنلعشعدذ     

ياخشـعلعقالرنع نةححـة هةسسـة آإصـةيتعص بئـرعدذ، يامـانلعقالرنع ظةصـذ              . قعلعص آإص ظـةجرع بئـرعدذ     
  . قعلعدذ

دعن باشـقعالرنعث هعمايعسعضـة     نع قويـذص، باشـقا نةرسعلةرضـة حوقذنسـا، اللـة          تاظـاال آعمكع اللـة    
.  ظذنعثدعن ياردعمعنع ظىزىص، ظذنع ظـإز بئشـعغا تاشـالص قويعـدذ            تاظاالسئغعنعص ظذنعثغا تايانسا، اللة     

غـا بعـر نةرسـعنع شـئرعك قعلعدعكـةن ظذنعـث            تاظاالآعمكع اللـة    .  شئرعكلةردعن بعهاجةتتذر  تاظاالاللة  
شذثالشقا دذظانع صةقةت اللـةغعال قعلعـش،       . علمايدذظةمعلعنع قوبذل قعلمايدذ ؤة ظذنع هةرضعز ظةصذ ق       

ظةضـةر بعـز    . مةدةتنع صةقةت اللةدعنال تعلةش، ظذنعثدعن باشقعغا يالؤذرذص بـاش ظةضمةسـلعك آئـرةك            
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة .  هةرضعز خار قعلمايدذتاظاالهةقعقعي، حعن مإمعن بولعدعكةنمعز اللة 

 # sŒÎ) uρ y7 s9 r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Éi_ tã ’ ÏoΤÎ* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# # sŒÎ) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹Åf tG ó¡ uŠù= sù ’Í< 

(#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ ø9uρ ’ Ï1 öΝßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ä© ö tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈  
 ،مـةن هةقعقةتـةن )ظذالرغـا ظئيتقعـنكع (مئنعث بةندعلعرعم سةندعن مةن توغـرذلذق سورعسـا ،

، ماثا دذظا قعلسا، مةن دذظا )ةهؤالعنع، سإزلعرعنع بعلعص تذرعمةن يةنع ظذالرنعث ظ (ظذالرغا يئقعنمةن 
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قعلغذحعنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعمةن، ظذالر توغرا يول تئصعش ظىحىن مئنعث دةؤعتعمنع قوبذل 
  ]ظايةت ـ 186:سىرة بةقةرة [.قعلسذن ؤة ماثا ظعشةنسذن

   : يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 }§øŠ s9 r& ª!$# >∃$ s3Î/ …çν y‰ö6 tã ( y7 tΡθ èùÈcθ sƒ ä† uρ š Ï% ©!$$ Î/ ÏΒ  ÏµÏΡρ ßŠ 4 tΒ uρ È≅ Ï= ôÒãƒ ª! $# $ yϑ sù …çµ s9 ô ÏΒ 

7Š$ yδ ∩⊂∉∪  tΒ uρ Ï‰ôγ tƒ ª! $# $ yϑ sù …çµ s9  ÏΒ @e≅ÅÒ –Β 3 }§øŠ s9r& ª!$# 9“ƒ Í“ yè Î/ “ ÏŒ 5Θ$ s)ÏGΡ$# ∩⊂∠∪ 〈  
 ةبذدالر بعلةن قورقذتعـدذ، اللـة اللة بةندعسعضة يئتةرلعك ظةمةسمذ؟ ظذالر سئنع اللةدعن باشقا م

ضذمراه قعلغان ظـادةمنع هـئح هعدايـةت قعلغذحـع بولمـايدذ، اللـة هعدايـةت قعلغـان ظـادةمنع هـئح 
 ـ  37 ؤة   36: سـىرة زذمـةر    [.ظازدذرغذحع بولمايدذ، اللة غالعب، دىشمةنلعرعنع جازالعغذحع ظةمةسمذ؟ 

  ] ظايةتلةر
مئلعــنع مةخصــع ـ   بعلــةن تاصــقان صــذلشــةققةتمذـ  آعشــعلةرنعث جاصــا ـ ـ  قعلعــشظوغــرعلعق

. شـع مذمكعـن ظةمـةس     ى قالغـان ظـادةمنعث تىزىل     ضـعنعص ىظبذنداق يامان ظادةتكة    , ظئلعؤئلعش بولذص 
ــةتنع    ــر جعناي ــداق ظئغع ــةتظعيظةضــةر بذن ــانداق ــانلعق ؤة خاتعرجــةملعك  ,  يوقاتمعغ ــة ظام جةمظعيةتت

تعؤعلعش ؤة يـا باشـقا هـةر تىرلـىك جـازا ظذنـع             ظـئلعش يـاآع مئلعـنع تـار        تذرمعغـا ظوغـرعنع   . بولمايدذ
 ظـذ   حىنكـع . ظوغرعنع هةر قانحة جازالعسعمذ يةنة ظوغرعلعق قعلعدذ      .  توسالمايدذ قعلعشتعنظوغرعلعق  

 قولــنع ظادةتلةنضــةنشــذنعث ظىحــىن ظوغرعلعققــا . تاشــلعغعلع بولمايدعغــان شــذنداق يامــان ظعللــةت 
   : مذنداق دةيدذالتاظابذ توغرعلعق اللة . آئسعص تاشالش آئرةك

 ä−Í‘$ ¡¡9$# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$# uρ (# ûθãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L!#u“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 xm 

∩⊂∇∪ 〈  
اللــة ,  قعلمعشــعنع جــازاالصظايــالنعث قعلغذحــع ظــةرنعث ؤة ظوغــرعلعق قعلغذحــع ظوغــرعلعق

هعكمـةت بعلـةن ظعـش , اللـة غـالعبتذر , آئسعثالرعسعدعن قوللعرعنع تةرعصعدعن ظعبرةت قعلعش يىز 
  ]ظايةت ـ 38: سىرة ماظعدة[ .قعلغذحعدذر
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ــا ــةؤالدلعرعنع آعحعكعدعــن  ـ  ظات ــانعالر ظ ــداقظ ــا آــإنىص قالماســلعقع ظىحــىن   بذن  ناحــار قعلعقق
,  ظـاز بولسـذن    ,ياآع باشـقعالرنعث ظـإيعدعن بولسـذن      ,  بولسذن ظإيعدعنظإز  , ناهايعتع دعققةت قعلعشع  
مةخصـــع بعـــر نةرســـة ظئلعشـــقا يـــول قويماســـلعقع ؤة ظذنعـــث يامـــان ظعـــش  , يـــاآع آـــإص بولســـذن

 ع دةص سةل قارعماسـلعق    “ بعلمةيدذ ،آعحعك”. آئرةك بولسا ظذرذشع الزعم   , ظذقتذرعشعظعكةنلعكعنع  
  . آئرةك

ــةتنعث ــان  جةمظعيـ ــةهدعت قعلعدعغـ ــانلعقعنع تـ ــاننعث,  ظامـ ــةتظعنسـ ــعنع ؤة ـ   ظعصصـ نومذسـ
اللـة  .  قعلعدعغان ظئغعر جعنايـةت زعنـادذر      ؤةيرانظاظعلة ظوحعغعنع   , ظنسانلعق غورذرعنع يوقعتعدعغان  

 ؤةســـةللةم بـــذ حـــوث ضـــذناهنعث يامـــان ظـــاقعؤعتعدعن  ظةلـــةيهع ؤة رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ تاظـــاال
إزعنع صاسكعنا ظعشـنع قعلعشـتعن ظـ    ـ  آعشعلةر بذنداق نعجعس  تةبعظةتلعكساغالم  . ظاضاهالندذرغان

تــةبعظعتع بــذزذق  ,  جةمظعيةتتــة شــذنداق نعجعــس ظعشــالرنع قعلعدعغــان رةزعــل     لئكعــن. تــارتعدذ
, رةزعللعككـــةجةمظعيـــةتنع , ظعنســـانالرنعث ظـــةخالقعنع بذزعدعغـــان  .  يـــوق ظةمـــةس ظعنســـانالرمذ

شذثالشـقا ظعسـالمدا بـذ      .  آئـرةك  تـازعالش حىشكىنلىآكة ظـئلعص بارعدعغـان زعيـانلعق معكروصـالردعن          
ظذالرنعث هةر بعرعضة   , ظوغول زعنا قعلسا   ـ    قعز قعلمعغانظةضةر توي   . يةتكة ظئغعر جازا قولالنغان   جعنا

ةك قعلعـص  سآئـ  ظذ حالما, ياآع ظايال زعنا قعلسا,  توي قعلعص بولغان ظةرظةضةر. يىز دةررة ظذرذلعدذ  
 تــاراص  معكــروص , نةســعل ظارعلعشــعص آئــتعدذ   , زعنــاخورالر مذشــذنداق جازاالنمعغــاندا   . ظــإلتىرعلعدذ 

 دورعســع يــوق ظــةيدعز  دذنيــادابىضــىن . جةمظعيةتتــة هــةر تىرلــىك ظئغعــر آئســةللعكلةر صــةيدا بولعــدذ  
   : مذنداق دةيدذتاظاال اللة ظةمةسمذ؟ تارايدذآئسعلع زعنا ظارقعلعق 

 Ÿω uρ (#θ ç/ uø)s? #’ oΤÍh“9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u!$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ 〈  
يامان يولدذر, ظعشتذرحىنكع ظذ قةبعه , ئقعنالشماثالر يزعناغا. ]ظايةت ـ 32: سىرة ظعسرا[  

 بعـر يةرضـة آئـتعص قالغـان ظايـال      ظئـرع  ؤة ظةث يامعنع قوشنعسعنعث ظايـالع بعلـةن        زعنانعث
  . بعلةن زعنا قعلعشتذر

ظةرضــة  ظايــال هامعلــة بولغــاندعن آئيعــن قعلغــانزعنــا ,  يامــان ظــاقعؤةتلعرعدعن بعــرعزعنــانعث
ؤا قعلعشـع ؤة  ةمنعث بالعسـع دةص د  ظئـرع  يالغـاندعن    بالعنعقورسعقعدعكع هارامدعن بولغان    , تعضعص
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. بـذ ظعككـع قـات جعنايـةت بولعـدذ         .  بالعسـعغا معـراس ظئلعشـعدذر      مئلعدعـن نعث  ظئـرع هةقسعز هالدا   
ــنمذ  ــامعنعظذنعثدع ــا قعلعشــعدذر   ي ــةن زعن ــةر بعل ــةرنعث ظ ــذنداق نعجعــس .  ظ ــذ ش ــذنداق ظئغعــ , ب ر ش
 يةرضـة   صـىتىنلةي  لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنع مذشذ جعنايـةت تىصـةيلعدعن          تاظاالاللة  , جعنايةتكع

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع    . ظعسالم بذ جعنايةتكة ناهايعتع قاتتعق قارشع تذرعدذ      . يذتقعزعؤةتكةن
قعلغذحـع , ع تاصسـاثالر  قعلعقعنع قعلعدعغان ظادةمن قةؤمعنعث لذت ظةضةر«: ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ  

بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة ظعبنع ماجـة رعؤايـةت   [ ». ظإلتىرىثالرظعككعسعنعؤة قعلعنغذحع هةر 
  ]قعلغان

بـذ جعنايـةت ظعسـالمعيةتتعن بـذرذن مةآكـة          , ظـإلتىرىش  جعنايةتلةرنعث بعرع بالعلعرعنع     ظئغعر
يـاآع قعـزالردعن نذمـذس      , لعشـتعن قورقـذص    نامرات بولذص قئ   ظذالر. مذشرعكلعرعدا ظومذمالشقان ظعدع  

ــذ جعنايــةت مةدةنعيــةت د آىنعمعــزدة. قعلعــص ظــإلتىرةتتع ــا ؤة ظــامئرعكعدا  ة ب ؤاســع قعلعدعغــان ياؤرذص
 بعلـةن   شـذنعث . صاهعشعضة يول قويغـان    ـ   حىنكع ظذالر ظةرآعنلعك دةؤاسع ظاستعدا زعنا     . آإصةيمةآتة

تاشلعؤعتعلضةن . تعدذئ تاشلعؤ جايالرغاولالرغا ياآع باشقا    زعنادعن بولغان بالعالرنع ظادةم آإرمعضةندة ي     
ستاتئستعكاالرغا . دة ظإلعدذ شذ يةر  بولمعسا,  بعرةر ظادةم آإرىص قالسا ساقحعغا خةؤةر قعلعدذ       بوؤاقالرنع

 هةر ظون ظعككـع بـالعدعن بعـرع         دعنظذنعث.  تذغذلعدعكةن باالقارعغاندا ظةنضعلعيةدة بعر هةصتعدة معث      
دة يـةتتعدة بعـر     شعؤعتسـعيع ,  ظونـدا بعـر    يـةدة  بـالعنعث نعسـبعتع دانع     بولغـان زعنادعن  . غانزعنادعن بول 

  . بذ ياؤرذصا مةدةنعيعتعث نةتعجعسعمانا. ظعكةن
حىنكـع صـةيغةمبةر    .  صةيغةمبعرعضـة ظاسـعيلعق قعلماسـلعق ؤاجعـبدذر        ظىستعضة مذسذلمانالرنعث

ــةقةتالظعنســانالرنع  ــرذيدذ  ص ــةي ؤة ياخشــع ظعشــالرغا بذي ــةنعث   غةمبةرنعثص ــتعدا الل ــةينع ؤاق ــةمرع ظ  ظ
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ظةمرعدذر

 $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Çtã #“ uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ 〈  
سإزلعرع صةقةن ظذنعثغا ؤةهيع قعلعنغـان ظذنعث. غانحة سإزلعمةيدذ عخال) يةنع مذهةممةد  (ظذ 
  ]ظايةتلةر ـ 4 ـ 3: سىرة نةجم [.نةرسعدذر
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 ظعتاظةت قعلعشـنع صـةقةت ظإزعضـعال مةخسـذس          ظإزعضة سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم     رةسذلذلاله
 ظورذنباسارلعرعغا ؤة مذسذلمانالرنعث ظةرآعن سايالم بعلةن       آئلعدعغانظإزعدعن آئيعن   , قعلماستعن
 اللـةدعن  ضـة سعلةر«: دةيـدذ  بويسـذنذص ظعتاظـةت قعلعشـقا بذيـرذص مذنـداق            باشـلعقلعرعغعمذ سايالنغان  
 تةؤسعية بويسذنذشقا  سإزعنع ظاثالص،ظذنعث,  سعلةرضة باشلعق بولساقذلظةضةر قارا تةنلعك , قورقذشقا
بـذ هةدعسـنع    [ ». آئيعن ياشعسـا آـإص ظعختعالصـالرنع آـإرعدذ مةندعنسعلةردعن آعمكع . قعلعمةن

  ]ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان
 ؤةتـــةننعث دىشـــمةن قولعغـــا حىشـــىص ؤةلـــةتنعث مذقعملعقـــع دإ,  ظامـــانلعقعجةمظعيـــةتنعث

ــإز    ظذنعــث ,  ظعتاظــةت قعلعــصباشــلعقلعرعغاآةتمةســلعكعنعث بعــرعنحع ظــامعلع مذســذلمانالرنعث ظ
غــا ؤة تاظاالظــذ بولســعمذ باشــلعقنعث اللــة ,  بــارشــةرتعبذنعــث بعــرال . بذيرذقلعــرعنع ظعجــرا قعلعشــعدذر
حىنكـع اللـةغا    . هةقنع بةرصا قعلعشـع   ,  ظعتاظةت قعلعص  للةمضةؤةسةرةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع    

  . مةخلذققا ظعتاظةت قعلعنمايدذظعشتا بولعدعغان يظاسع
بذ هةدعستة رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم سـاهابة آعـرامالرنع بةيظـةت قعلدذرغـان                  

. ا بةيظـةت قعلعدذرغـان ظعـدع   نةرسعلةر ظةرلةرضعال مةخسذس ظةمةس، بةلكع ظايالالرنعمذ ظاشذ ظعشـالرغ       
   : قذرظان آةرعمدة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ  É<¨Ζ9$# #sŒ Î) x8 u!% y` àM≈ sΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n?tã βr& ω š∅ ø.Îô³ ç„ «!$$ Î/ $ Z↔ ø‹x© Ÿω uρ zø% Î ô£tƒ 
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مإمعن ظايالالر ساثا آئلعص، اللـةغا هـئح نةرسـعنع شـئرعك آةلتىرمةسـلعككة، ! ظع صةيغةمبةر 

عق قعلماســلعققا، زعنــا قعلماســلعققا، بــالعلعرعنع ظإلتىرمةســلعككة، باشــقعالرنعث بالعســعنع ظوغــرعل
يالغاندعن ظةرلعرعنعث بالعسع قعلعؤالماسلعققا، سةن بذيرعغان ياخشع ظعشالردعن بـاش تارتماسـلعققا 

ضعن، اللة بةيظةت قعلسا، ظذالرنعث بةيظةتلعرعنع قوبذل قعلغعن، ظذالر ظىحىن اللةدعن مةغصعرةت تعلع 
   ]ظايةت ـ 12: سىرة مذمتةهعنة [».هةقعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
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 روهعغـا هـةقعقعي ظةمـةل قعلعشـقا مذؤةصصـةق           هةدعسـنعث  بعـزنع ؤة ظـةؤالدعمعزنع بـذ         تاظـاال  اللة
  !ظامعين .قعلسذن

  

  هةدعس ـ 33
  داسةدعقعنعث ساؤابع بولعدعغان ظعشالر توغرعسع

אWאאW»א
א،א،אא،
،אא،א،א

،אאK«zאאx 
  :تةرجعمعسع

رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ   جانابع  , قعلعنعدذآعلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت     هىرةيرة رةزعية  ظةبذهةزرعتع  
 ظىستعضـة هـةر آىنـع بـةدعنعنعث هـةر بعـر بوغذمـع ظنسـانالرنعث «:ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
, ظعككـع آعشـعنعث ظارعسـعنع ياراشـتذرذص قويسـاث سـةدعقة بولعـدذ . ظىحىن سةدعقة بئرعشع ؤاجعـب 

 معندىرىص قويساث ياآع يىآعنع آإتىرىص ظذلعغعغا ظارتعشعص بةرسةث عغعغاظذلبعراؤغا ياردةم قعلعص 
 آإرسعتعص يولنع. ر قةدةم سةدعقة بولعدذعنامازغا ماثغان هةر ب. ياخشع سإز سةدعقعدذر. بولعدذسةدعقة 

بذ هةدعسنع ظعمام [ ». بولعدذسةدعقةيولدعن زعيانلعق نةرسعلةرنع ظئلعؤعتعش . قويذش سةدعقة بولعدذ
بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت، هةدعسنعث مذسلعمدعكع       . خارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان    بذ

 ـ 2825 دئضــةن ســإزنع بذخــارع   »يولــنع آإرســعتعص قويــذش ســةدعقة بولعــدذ    «. 2288:نومــذرع
  ]نومذرلذق هةدعستةرعؤايةت قعلغان

  :ظعزاهات 
 بعـر بوغـذم ظىحـىن هـةر آىنـع           هـةر «  يةردعكع بذ.  بوغذم بار دئيعلعدذ   360 بةدعنعدة   ظعنساننعث

نعث شذنداق حعرايلعق ؤة قابعلعيةتلعك قعلعص      تاظاالاللة  , مةقسةت دئضةندعن »ش الزعم سةدعقة بئرع 
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نعث ظاتــا قعلغــان  تاظــاالاللــة .  قعلعــش الزعــم دئضــةنلعك بولذشــع مذمكعــن    شــىآىرياراتقانلعقعغــا 
ــدا  نئمةتكــة شــىآ .  ســاناص تىضــعتعش مذمكعــن ظةمــةس  نئمــةتلعرعنع ــاغزعنعث ظذححع ىر قعلعــش ظ

بـةدعنعمعزدة   تاظـاال  اللـة  ـ ـ    نئمةتكة شـىآىر قعلعـش    .  قويذش بعلةنال بولمايدذ   دةص »عمي خذدا شىآىر«
قعلعشــــقا  ظذنعثغــــا ظاســــعيلعق ظورذنالشــــتذرغان هــــةرخعل ظورضــــانالردعن ظعبــــارةت نئمةتلــــةرنع

شـىآىر  . بولعدذعتعش ظارقعلعق  بةلكع ظذنع رازع قعلعدعغان ياخشع ظعشالرغا ظعشل     ظعشلةتمةستعن،
ــدذ   ــةززا قعلع ــنع، مــال . قعلعــش نئمــةتنعث آإصىيعشــعنع تةق مىلكعــنع ؤة باشــقا   ـ آعمكــع ؤذجذدع

نعث مــةزآذر نئمــةتلعرعنع زعيــادة تاظــاال آإرســةتكةن يولــدا ظعشلةتســة، اللــة  تاظــاالنةرســعلعرعنع اللــة 
  . لماسلعقعغا هةقلعق بولعدذاب ظا هئسقعلغان هالدا داؤامالشتذرذص بئرعشعضة ؤة ظذنعثدعن

 ظعحعدة ظةث بىيـىك نئمـةت ظعسـالمغا         نئمةتلةرنعثنعث ظعنسانغا ظاتا قعلغان سانسعز      تاظاال اللة
 ســئنع معليارالرحــة  تاظــاالاللــة .  تــةن ســاالمةتلعكعدذر قالســاظذنعثدعــن . هعدايــةت قعلغــانلعقعدذر 

قـذالق ؤة ظـةقعل ظاتـا       , آـإز , سـاثا تعـل   .  تونذشـلذق شـةآعلدة يـاراتتع      عدةظاالهظعنسانالرنعث ظعحعدة   
بعـرع   ـ   بعرظذ ظورضانالرنعث   , تةرآعبع, تاشقع بارلعق ظورضانلعرعثنعث يارعتعلعشع   ـ   ظعحكع. قعلدع

ــةن  ــانبعلـ ــعؤعتعبولغـ ــانداق   ,  مذناسـ ــتعن قـ ــعلعرعنع قعلحعلعـــك خاتاالشماسـ ــةن ؤةزعصـ بةلضعلةنضـ
ـ   ظالمـاي تاظـةت  ظـارام آىنـدىز   ـ   آئحة, ن بولساث  صعكعر يىرضعزعدعغا  ق هةققعدة ظازرا  ظورذناليدعغانلعقع
 تاظااللئكعن اللة   .  بعلعسةن قعاللمايدعغانلعقعثنعبذ نئمةتلةرنعث شىآرعنع ظادا     , ظعبادةت قعلعصمذ 
 بولغــانلعقع ؤة بعــزنعث بــارلعق نئمةتلةرضــة شــىآىر بــةجا   رةهعملعــكناهــايعتع , حةآســعز معهربــان

ــةيدعغانلعقعمعزنع ــةنلعآةلتىرةلم ــىن بعلض ــان   , كع ظىح ــاقعتعمعز يئتعدعغ ــةقةت ت ــزدعن ص ــابع  ظازغعن
غـا  ث ظذنعظورضـانلعرعمعزنع رعـتع بعلـةن يـارعتعص بعزضـة بةرضـةن بـذ       دظعبادةتلةرنع قعلعشنع ؤة ظـإز قذ  

 نامرات سـاهابعالر رةسـذلذلالهقا      .قعلعدذظاسعيلعق بولعدعغان ظعشالرغا ظعشلةتمةسلعكعمعزنع تةلةص      
. يالر آإص مذآاصاتقا ظعضة بولدع، ظـذالر بعـز نامـاز ظوقذغـاندةك، نامـاز ظذقذيـدذ                با! يارةسذلذلاله”آئلعص،  

ــارتذقعنع ســةدعقة قعلعــدذ، بعــز قعاللمــايمعز  . بعــز روزا تذتقــاندةك، روزا تذتعــدذ   دئضــةندة “مــاللعرعنعث ظ
ــداق دئضــةن    ــةيهع ؤةســةللةم مذن ــة سعلةرضــة ســةدعقة قعلغــانلعق «: رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل الل

، هـةر بعـر تـةآبعر )سـذبهانةلاله (دعغان ظعشالرنع بةرصا قعلعص بةردع ظةمةسمذ؟ هةر بعر تةسبعه بولع
سـعلةر ) الظعهـة ظعللـةلاله (، هـةربعر تـةهلعل )ظةلهـةمدذ لعلـاله (، هةر بعر تةهمعد )ظالالهذ ظةآبةر (
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سع مذناسعؤةت جعن. ياخشعلعققا بذيرذش سةدعقعدذر، يامانلعقتعن توسذش سةدعقعدذر. ظىحىن سةدعقعدذر
بعـز ظايـاللعرعمعز بعلـةن شـةهؤعتعمعزنع ظـادا          ! يـا رةسـذلذلاله   ”:  ساهابعالر ».قعلعشعثالرمذ سةدعقعدذر 

ظةضـةر « دةص سـورعغاندا، رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم         “قعلساق، بعزضة ساؤاب بوالمدذ؟   
 “شـذنداق ”: سـاهابعالر .  دئـدع »قمذ؟شةهؤعتعنع هارام بعلةن قاندذرسا، ظذنعثغا ضذناه بولعـدذ، شـذندا 

بــذ . [ دئــدع»شــذنعثدةك شــةهؤعتعنع هــاالل بعلــةن قاندذرســا ســاؤاب بولعــدذ «: دئؤعــدع، رةســذلذلاله
   ]هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان

نــانكورلذق قعلعــص ظاســعي .  نئمعتعــنع تــئخعمذ زعيــادة قعلعــدذقعلغانالرغــا شــىآىر تاظــاال اللــة
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة .  قاتتعق جازااليدذتعناهايعبولغانالرنع 

  È⌡ s9 óΟ è?ö x6x© öΝä3¯Ρ y‰ƒ Î—{ (  È⌡ s9uρ ÷Λ änö xŸ2 ¨β Î) ’ Ï1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰t± s9 ∩∠∪ 〈   

قعلسـاثالر آذفرانع نئمـةت ظةضةر , عمةنظذنع زعيادة قعل ,  نئمعتعمضة شىآىر قعلساثالر رةظةض  ,
  ] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 7:ظعبراهعمسىرة [ .عدذ بولقاتتعقبةك ظةلؤةتتة، مئنعث ظازابعم 

يـاآع قـول صـذتذثنعث آعحعككعنـة بعـر         , ظاغرعسـا ظةضـةر بعردانـة تعـرنعقعث       !  ظـاجعز ظعنسـان    ظع
لـةص دورا   جنذرغـذن صـذل خة    . دذنيا ساثا تار بولعدذ   ,  زةهةر هاياتعث, بوغذمع ظاغرعسا حعداص تذرالمايسةن   

يعلالرحــة ســعههةت ؤة ســاالمةتلعك بــةخش  , غالم ياراتقــانســا ـ  ســاصؤذجذدذثــنعبــارلعق . قعلعســةن
  !  ساغالم بةدعنعث بعلةن شىآىر قعلعشعث الزعم ظةمةسمذ؟شذظةتكةن صةرؤةردعضارعثغا 

 بـةدةنلعرعمعزنعث هـةر بعـر بوغذمـع         بعزضـة رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم     هةدعستة   بذ
 تىرلـىك خعسـلةتنع بايـان       6 قعلغـانلعق بولعدعغـان      ىآىرشـ غا  تاظاالظىحىن سةدعقة بولعدعغان ؤة اللة      

  :قعلعدذ
ــة قعلعـــص   ـ 1 ــعلةرنعث ظارعســـعنع مذرةسسـ ــتذرذشآعشـ ــارا دوســـت . ياراشـ ــانالرنعث ظإزظـ , ظعنسـ

شـذنعث ظىحـىن    .  ؤة تـةرةققعياتعنعث آاصـالعتعدذر     ظامـانلعقع ظعنـاق بولذشـع جةمظعيـةت       , ظعتتعصاق
را ؤة عمــــاج  ـ دةلئجــــ , تــــارتعش ـ  نداق تــــاالش  هــــةر قــــا حعققــــان مذســــذلمانالرنعث ظارعســــعدا  
. دىشمةنلعك صةيدا بولذص قئلعشعغا يول قويماسلعق آئرةك      , تىزعتعصظعتتعصاقسعزلعقالرنع دةرهال   
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ــاندا   ــذنداق قعلغــ ــذلمانالرشــ ــذص   مذســ ــمةنلعك يوقذلــ ــاداؤةت ؤة دىشــ ــعدعكع ظــ ــتلذق ,  ظارعســ دوســ
ككـع آعشـعنعث ظارعسـعنع ياراشـتذرذش         ظع الشـقا ثشذ. ، قئرعنداشلعق بذزذلمايدذ  مذستةهكةملعشعدذ

  .بولمايدذظىحىن يالغان ضةص قعلعش يالغانحعلعق 
دإلةت رةظعسعدعن باشالص تإؤةنضـعحة بولغـان       : آعشعلةرنعث ظارعسعنع تىزةش تإت تىرلىك بولعدذ     

باشلعقالر بعلةن صذقراالرنعث ظارعسعنع تىزةش، مذسذلمانالر بعلةن آاصـعرالرنعث ظارعسـعنع تـىزةش، ظـةر               
سئتعق ؤة باشـقا مذظامعلـة قعلشـقذحعالرنعث ظارعسـعنع           ـ   بعلةن خوتذننعث ظارعسعنع تىزةش ؤة سودا     

  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . تىزةشتذر

 β Î) uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Ï= ô¹ r' sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 

3“ u ÷z W{$# (#θ è=ÏG≈ s)sù  ÉL ©9$#  Èö ö7 s? 4 ®L xm u þ’Å∀ s? #’ n< Î) ÍøΒ r& «! $# 4 β Î* sù ôNu !$ sù (#θ ßs Ï= ô¹ r' sù $ yϑ åκs] ÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 

(#ûθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# = Ït ä† šÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ $ yϑ̄Ρ Î) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Ï= ô¹ r' sù t ÷ t/ ö/ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 

(#θ à)¨?$# uρ ©!$# ö/ ä3¯= yè s9 tβθ çΗ xq öè? ∩⊇⊃∪ 〈  
 ظةضـةر . ظةضةر مإمعنلةردعن ظعككع ضورذه ظذرذشذص قالسا، ظذالرنعـث ظارعسـعنع تـىزةص قويذثـالر

ظذالرنعث بعرع ظعككعنحعسعضة تاجاؤذز قعلسا، تاجـاؤذز قعلغذحـع تـاآع اللـةنعث هإآمعضـة قايتقانغـا 
نعث ظةمرعضـة ظةضـةر ظـذالر اللـة . ظذنعـث بعلـةن ظذرذشـذثالر ) يةنع تاجاؤذزعنع توختاتقانغـا قـةدةر (قةدةر 

. ظـادعللعق بعلـةن تـىزةص قويذثـالر ) هئحبعـر تةرةصـكة يـان باسماسـتعن (قايتسا، ظذالرنعـث ظارعسـعنع 
مإمعنلـةر هةقعقةتـةن دعـندا . هةممة ظعشتا ظادعل بولذثالر، اللة هةقعقةتةن ظـادعلالرنع دوسـت تذتعـدذ 

ظئرعشعشـعثالر ظىحـىن اللـةدعن قئرعنداشالردذر، قئرعنداشلعرعثالرنعث ظارعسـعنع تىزةثـالر، رةهمةتكـة 
   ]ظايةتلةر ـ 10 ـ 9: سىرة هذجذرات.قورقذثالر
  :  يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Çtã ÉΑ$ xΡF{$# ( È≅ è% ãΑ$ xΡF{$# ¬! ÉΑθ ß™ §9$# uρ ( (#θ à)¨?$$ sù ©!$# (#θ ßs Ï= ô¹ r& uρ |N# sŒ öΝà6ÏΖ ÷ t/ ( 

(#θ ãè‹ÏÛr& uρ ©!$# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ β Î) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∪ 〈   

 ،ظاراثالرنع تىزةثالر، ظةضةر سعلةر ) ظعختعالص قعلعشماي ظعتتعصاق بولذثالر(اللةدعن قورقذثالر
  ]ظايةت ـ 1:سىرة ظةنفال [.مإمعن بولساثالر، اللةغا ؤة اللةنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعثالر

مةملعكةتلـةرنع  , هإآىمةتلةر سـورعغان  , ر قذرغان نذرغذن دإلةتلة  ـ ـ    بذ. هةمكارلعشعشظإزظارا   ـ   2
 هعممــةتلعك معللــةت ؤة جةمظعيةتلــةرنع صــاراؤان قعلغــان ظــالعي     ,  قعلعــص ضىللةندىرضــةن ظــاؤات

ــةخالقعدذر  ــةرنعث ظـ ــاجعز  . ظةزعمةتلـ ــالغذز ظـ ــإزع يـ ــان ظـ ــلعرع , ظعنسـ ــةنقئرعنداشـ ــتذربعلـ .  آىحلىآـ
 ســةللةلالهذ ظةلــةيهع رةســذلذلاله. ةم قعلعــدذ يــاردتاظــاالقئرعندعشــعغا يــاردةم قعلغــان آعشعضــة اللــة 

 ظعحعضة آىنعمعزدعكع بـارلعق قاتنـاش   بذنعث. ؤةسةللةم بذ يةردة ظذالغنع معسال قعلعص آإرسةتكةن 
ياآع بعـر يةرضـة بئـرعش       ,  قالغان ييىآعنع ظارتالما , قالغانظذلعغعغا معنةلمةي   . ؤاستعلعرع آعرعدذ 
 قايسـع   ثيـاآع ظـذ ؤاسـتعالرنع     , لغـان اي قعيـنعلعص ق   تعشـمة ئ صـذلع ي   ؤاسـتعلعرعغا ظىحىن قاتنـاش    

 يولذقـذص قذتقذزذشــقا موهتــاج بولغـان آعشعلةرضــة قولعدعــن آئلعشـحة يــاردةم قعلعــص    قازاغــابعـرعدة  
يةنة بذ يـةردة    . بولعدذسةدعقة بةرضةندةك ساؤاب    , ياردةم قعلعدعغان آعشعلةرنع تئصعص بئرعش    , قويذش

 شــةآعلدة ياردةمضــة موهتــاج بولــذص بعــرهــةر قــانداق . تذلمــايدذصــةقةت قاتنــاش ؤاســتعلعرعال آــإزدة تذ
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة .  صةزعلةتتذرظعنسانعيهةم  , عقالغان آعشعضة ياردةم قعلعش هةم ظعسالم

 (#θ çΡ uρ$ yè s?uρ ’ n? tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ üρ ô‰ãè ø9$# uρ 4 (#θ à)¨?$# uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊄∪ 〈   

اللةنعث ظازابعدعن قورقذثالر,  ياردةملةشمةثالرزذلذمغاضذناهقا ؤة ,  ظعشقا ياردةملعشعثالرياخشع ,
  ] بعر قعسمعظايةتنعث ـ 2:سىرة ماظعدة [.قاتتعقتذراللةنعث ظازابع هةقعقةتةن 

, ياخشـع ظعشـالرغا بذيـرذش     , زعكعـر قعلعـش   , شقذرظـان تعـالؤةت قعلعـ     . ياخشع سإز قعلعـش    ـ   3
, تةربعيـة بئـرعش  ـ  تـةلعم , تـةآبعر ظوقـذش    ـ   زانةظ, نةسعهةت قعلعش  ـ   ؤةز, توسذشيامان ظعشالردعن   
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ــاب ــإزلةرنع      , آعت ــةظةتلعك س ــقا مةنص ــش ؤة باش ــعر قعلع ــع نةش ــزعش ؤة ظذالرن ــاال يئ  قعلعشــنعثماق
  : ذ مذنداق دةيدتاظاالاللة . هةممعسع سةدعقة بولعدذ

 * ×Αöθ s% Ô∃ρ ã ÷è ¨Β îο uÏøó tΒ uρ Ö ö yz ÏiΒ 7π s% y‰ |¹ !$ yγ ãè t7÷K tƒ “ ]Œr& 3 ª!$# uρ ; É_ xî ÒΟŠ Ï= xm ∩⊄∉⊂∪ 〈  
 اللة بعهاجةتتذر .  سةدعقعدعن ظةؤزةلدذريةتكىزعدعغانآئيعن ظةزعيةت ,  سإز ؤة آةحىرىشياخشع
  ] ظايةت. 263: سىرة بةقةرة [.ةلعمدذرؤة ه

حىنكــع . سـذآذت قعلعـش ظـةؤزةلدذر   آـإرة   قعلغـاندعن يامـان ســإز  , قعلمعسـا  ياخشـع سـإز   ظةضـةر 
 آعشعلةرضـة ظةزعيـةت يةتكىزىشـتعن سـاقلعنعدذ ؤة         بعلـةن يامـان سـإزع     , سىآىت قعلعص سإزلعمعسـة   
 اللــةغا ؤة آعمكــع«:  رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمشــذثا. ظــإزعنع ضــذناهكار قعلمــايدذ

  . دئضةن »عكةن ياخشع سإز قعلسذن ياآع سذآذت قعلسذن ظعشعنعدآىنعضةقعيامةت 
.  ظوقذشنعث جةمظعيةتكة نذرغـذن صايدعسـع بـار        مةسجعددةنامازنع  . نامازنع مةسجعددة ظوقذش   ـ   4

 بعـرعنعث هـال    ـ   آعشعلةر بعر .  مذستةهكةم بولعدذ  ظعتتعصاقلعق, ظعجتعماظعي جةهةتتعن دوستلذق  
 ســاؤابع ظــإيدة يــالغذز ثهــةتتعن مةســجعددة ظوقذغــان نامــازنعدعــنع جة. بولعــدذةردار ؤظــةهؤالعدعن خــةـ 

مةسـجعدآة بئـرعش ظىحـىن ماثغـان هـةر بعـر       .  هةسسة ظارتذق بولعدذ 27 ساؤابعدعن نامازنعثظوقذغان  
 سـاؤابع   قعلغـاننعث بذ هةدعسقا بعناظـةن سـةدعقة       . بعر ضذناه ظإحىرعلعدذ  ,  بعر ساؤاب يئزعلعص   قةدةمضة
  .بولعدذ
 بعــر ظادرعســنع تاصــالماي تــةمتعرةص قالغــان يــاآع يولــدا ظئــزعص قالغــان .يــول آإرســعتعش ـ 5

بعلعص تذرذص يولنع آإرسعتعص    . ساؤاب بولعدذ .  بولعدذ سةدعقةآعشعضة يولعنع آإرسعتعص قويذشمذ     
 ظىحـىن هـةق تةلـةص قعلعـش ظعنسـانلعققا سـعغمايدعغان ناحـار               آإرسـعتعش قويماسلعق ياآع يـول     

  . قعلعقتذر
ظعنســانالرنعث .  بعــر شاخحعســعدذرظعمــاننعثبــذ . نلعق نةرســعلةرنع يوقعــتعشيولدعــن زعيــا ـ 6

ظةينةك صـارحعلعرعغا ظوخشـاش   , تعكةن, دةشقال, تاش, صذتلعشعدعغان, مئثعشعغا توسالغذ بولعدعغان  
 آىنعمعزدةظةصسذسكع  . يولالرنع صاآعزة تذتذش مإمعنلةرنعث ظةخالقع    ,  ظئلعؤعتعش يولدعننةرسعلةنع  
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 شاصاقلعرعنع ؤة هـةر     تاؤذزنعث ـ   قوغذن, يولالرنع صاآعزة تذتذش ظذ ياقتا تذرسذن     . قالمعدعبذ ظةخالقمذ   
 يولدا بعز   بذ”هالبذآع  .  تاشاليدذ يولعغاتىرلىك ظةخلةت ؤة نعجعس نةرسعلةرنع ظاممعنعث ماثعدعغان        

ص يولنع صاآعز   باشقعالرنع ظويلعمعسعمذ ظإزعنع بولسعمذ ظويال    , دةص “ظوينايدذ بالعلعرعمعز ؤة ماثعمعز
 بولمايدعغـان آوحعـالر صـذراص ظـإتكعلع       , يـازلعق بولسـا مةهـةللعدة حعؤعـن قاينـاص آةتكـةن           . تذتمايدذ

ظةث ظئحعنـارلعقع   . قوشعؤالعدذيةنة بةزعلةر آعشعلةر ماثعدعغان يولنع ظإيعضة       . هالغا حىشىص قالعدذ  
ــذلمانالر آـــإص    ــةهؤالالر مذسـ ــار ظـ ــداق ناحـ ــقانبذنـ ــةللعظولتذراقالشـ ــدذ مةهـ ــانداق . دة بولعؤاتعـ ــذ قـ بـ

صاسـكعنا بوالمـدذ؟    , مذسذلمان دئضـةن ظاشـذنداق مةينـةت      ! ؟رةزعللعكنئمعدئضةن  ! مذسذلمانحعلعق؟
 نئمـة  بذيرذيدذ؟ رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم نئمعضـة حـاقعرعدذ؟ بعـز              نئمعضة تاظاالاللة  

  ظعش قعلعؤاتعمعز؟ 
ــا قعلغعــن  ظــاثذلمانالرغامذســبعــز !  ظذلــذغ صةرؤةردعضــارعمعزظــع , كبعــزنع صــاك تةبعيظــةتلع . ظات
 ؤةظـإي  , ظعحمـةآلعرعمعز  ـ   يئمـةك , آئحـةآلعرعمعز  ـ   آعيعم, تعلعمعز صاك ,  صاك دعلعمعز, غورذرلذق

  !ظامعين. قعلغعنآإرضةن ظادةمنعث آإثلع ظئحعلعدعغان نذرلذق زاتالردعن , مةهةللعلعرعمعز صاآعزة
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  هةدعس ـ 34
  ظولتذرماسلعق توغرعسعداظاممعؤع يولدا 

אאאאW»א
א«אW?א>?אא

W»אאאא«אW?א؟א?W
»א،א،א،א،אא«zאאx 

  :تةرجعمعسع
ــةبذهــةزرعتع  ــةنهذدعن  ظ ــةت ســةظعد خــذدرع رزعيــةلالهذ ظ ــابع ,  قعلعــنعدذآعرعؤاي ــةيغةمبةر جان ص

ــةيهع ؤةســةللةم  ــ«: ســةللةلالهذ ظةل ــ»ثالرنعلعســاق ظولتذرذشــتعن الرداآوحع ــا ”: ســاهابعالر .دع دئ ي
ــذلذلاله ــتذ     ! رةسـ ــزنعث ظولـ ــالر بعـ ــع آوحعـ ــايدذ، حىنكـ ــاق بولمـ ــةردة ظولتذرمعسـ ــذ يةرلـ ــاراث ظـ رذص صـ

آوحعـالردا يـةنعال «:  سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم      رةسـذلذلاله . ئيعشتع د “سئلعشعدعغان جايعمعز 
: ســاهابعالر. دئــدع »ثالرص ظولــتذرذنعــث هــةققعنع ظــادا قعلعــ آوحع ظولتذرعؤئرعدعغــان بولســاثالر، 

ــةيهع رةســذلذلاله ســةللةلاله , ؟ دةص ســورعغان ظعــدع نئمــة هــةققعنعــث آوحع! يارةســذلذلاله” ذ ظةل
, ك ظئلعشةيلةساالمنع ظ, مةسلعكيةتكىزظةزعيةت آعشعلةرضة , يئغعش آإزنع هارامدعن«: ؤةسةللةم

بـذ هةدعسـنع     [.بـةردع  جـاؤاب    دةص »علعققا بذيـرذش ؤة يامـان ظعشـالردعن توسذشـتذر شآعشعلةرنع ياخ 
هةدعســنعث بــذ يــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظــاظعت،  . ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان 

   ]5518: مذسلعمدعكع نومذرع
  :ظعزاهات 
ــارا صاراثلعشــعص  ظعنســانالر ــدذ ظولتذرعدعغــان توصلعشــعص ظإزظ ــالر بولع ــداق ظورذنالردعمــذ  .  ظورذن بذن
آـــإثىل ,  حعـــرايلعق ســـإزلةرنع قعلعشـــعصرةنجعتمـــةيدعغانبعـــرعنعث آـــإثلعنع  ـ آعشـــعلةر بعـــر

صلعشـعؤعلعص ظـذ يـةردة يـوق ظـادةمنعث غـةيؤعتعنع             بعر يةرضة تو   ظةمما. ظئحعشعص ظولتذرذشسا بولعدذ  
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آعشـــعلةرنعث آـــإثلعنع , ضةصـــتة حئقعؤالعدعغـــان دةص بةزعلـــةرنع قعلدعـــمحاقحـــاق , قعلعدعغـــان
  .  ظعشالردعن يعراق تذرذش الزعميامان ـ ظاغرعتعدعغان يامان سإز

ظادةملـةر  . مـةس  يولـالردا ظولتذرذشـع توغـرا ظة       ظـاممعؤع  ظةرلةرنعث ظايـالالر ماثعدعغـان       شذنعثدةك
هايـالعق ظايـالالر     ـ   شـةرمع , ظذ يولدعن ظإتمةآحع بولغان ظعصصةتلعك    , يول ؤة آوحعالردا ظولتذرعؤالسا   

 ظذنعثغـا ظولتذرغـانالر  ,  ظـالدعدعن ظإتىشـتعن ظذيالمايدعغـان بـةزع ظايـالالر ظإتسـة            ظةرلةرنعث. ظإتةلمةيدذ
.  يـىز بئـرعدذ    ظةخالقسـعزلعق  جةمظعيةتتة   شذنعث بعلةن . صعكعرلةرضة آئلعدذ  ـ   قاراص هةر تىرلىك ظوي   

آئحةآلـةر   ـ قعسـقا آعـيعم   ,  باشـتاق  بئشـع قعزالر  , هايا قالمعغان  ـ   بولذصمذ هازعرقع زاماندا شةرمع   
 بذنداق ظةهؤال ظاستعدا يولالردا ظولتذرذش زعنـا      . آةتتعبعلةن آوحعالردا يىرعدعغان ظادةتلةر آإصعيعص      

: حىنكـع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم         . بولعـدذ  ظاحقـانلعق صاهعشعنعث دةرؤازعسـعنع    ـ  
.  بـار  يولعزعنادعن ساقلعنعشنعث بعرال    . دئضةن » زةهةرلعك ظوقلعرعدعن بعر ظوق ثشةيتاننع قاراش«

 ظارقعسـعدعن   قاراشـنعث حىنكـع   . مةيلع ظايال آإزعنع نامةهرةمدعن سـاقالش     , ظذ بولسعمذ مةيلع ظةر   
.  ؤة ظذحرعشــعش آــئلعدذؤةدعلعشــعشظذنعثدعــن آئيعــن ,  آــاالمةثرســو, ظــاندعن ســاالم, تةبةسســذم

  : دئضةن قذرظان آةرعمدة مذنداق تاظاالشذنعث ظىحىن اللة 

 ≅ è% šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô ÏΒ ôΜÏδ Í≈ |Áö/ r& (#θ Ýà xøt s† uρ óΟßγ y_ρ ã èù 4 y7 Ï9¨sŒ 4’ s1 ø— r& öΝçλ m; 3 ¨βÎ) ©!$# 

7Î7yz $ yϑ Î/ tβθ ãèsΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅è% uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 z ôÒ àÒ øótƒ ô ÏΒ £Ïδ Í≈ |Á ö/r& zøà xøt s† uρ £ßγ y_ρ ãèù ∩⊂⊇∪ 〈  
مذنداق , ظةؤرةتلعرعنع زعنادعن ساقلعسذن , قارعمعسذننامةهرةملةرضة ,  ظئيتقعنكع مإمعنلةرضة

ايالالرغـا مـإمعن ظ .  هةقعقةتةن ظذالرنعث قعلمعشـعدعن خـةؤةرداردذر اللة. قعلعش ظذالر ظىحىن ياخشعدذر 
ـ  31 ـ   30: سـىرة نـذر    [...ظةؤرةتلعرعنع زعنادعن ساقلعسـذن ,  قارعمعسذن نامةهرةملةرضة, ظئيتقعنكع

  ] ظايةتلةر
 يئـرع يولـالر ؤة آوحعـالر بولغـانلعقع          حعقعدعغـان  مذشذنداق ظةخالقسـعزلعقالرنعث آـئلعص       مانا

ــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ    ــةيهعظىحــىن جان ــالردا ظولتذرذشــتعن   ؤةســةللةم مذســذلمانال ظةل رنع يول
ــقان ــق  . توس ــذلمان داؤاملع ــعمذس ــدذ    ـ  نةصس ــالعتعدة بولع ــةث ه ــةن ج ــةيتان بعل ــا  . ش ــةيتان بولس ش
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معكعرلـةرنع قعلعـص   ـ  ظذ ظعنساننع ظازدذرذش ظىحىن معـث بعـر هعلـة   . ظعنساننعث ظةبةدع دىشمعنع  
عسســـاالم ظعشـــنعث شـــذنعث ظىحـــىن صـــةيغةمبةر ظةلةيه.  قولـــالص تذرعـــدذصذرســـةتآىنـــدىز ـ  آئحـــة

 ظإزعضـة ظعشـةنح   تةقؤادارالرظابعد، زاهعد ؤة , نع سالعه آعشعلةر ـ حىنكع نع.  توسقان مذقةددعمعسعدعن
, ظئزعــز ظعكــةن خــار, يئــثعلعصآئيعــن نةصسعضــة , قعلعــص ظعشــنعث مذقةددعمعسعضــة ســةل قــاراص 

عم يامان نعيـةت بعلـةن      هئحك.  بولغاندذر ظئتعبارسعزيىز ظابرذيلذق ظعكةن    , ظعصصةتلعك ظعكةن رةزعل  
آئيعـن نةصسـعنع   ,  ظإزعضة ظعشةنح قعلعـص سـةل قـارايدذ      باشتالئكعن  . غا حعقعص ظولتذرمايدذ  آوحع

رةســذلذلاله . ظــةث ياخشعســع ســذ آةلمةســتعن تــذغ ســئلعش الزعــم. قعلعــدذيئثةلمــةي ظــإزعنع خــار 
  .  ظىحىندذر ؤةسةللةمنعث يولدا ظولتذرذشتعن توسقعنع مانا مذشذنعثظةلةيهعسةللةلالهذ 

, بعز ظإزظارا صاراثلعشعص ظولتذرذش ظىحىن يولدا ظولتذرذشقا مـةجبذرمعز        ! يارةسذلذلاله”: ساهابعالر
 بـذ ظةضـةر   . رةسـذلذلاله ظذالرغـا تـإت نةرسـعنع شـةرت قعلغـان           , دئضةندة “ يوق حارعمعزظذنعثدعن باشقا   

  :ظذالر. شةرتلةرنع ظادا قعاللعساثالر ظولتذرذثالر دئضةن
بذنعــث نةقــةدةر .  قارعماســلعقنامةهرةملةرضــةيولدعــن ظإتكــةن , نع هــارامدعن يعغعــشآــإزع ـ 1

  .  ظإتتذقظئيتعصقعيعن بعر ظعش ظعكةنلعكعنع يذقعرعدا 
. هةرعكـةتنع قعلماسـلعق    ـ    هةر قانداق سإز   بئرعدعغانيولدعن ظإتكةن آعشعلةرضة ظةزعيةت      ـ   2

دةشـقالغا   ـ   تعكـةن تـاش   , ةرنع تاشلعماسـلعق   نعجعـس نةرسـعل    قـانداق يولالرغا ظةخلةت ؤة باشقا هـةر       
ــعلةرنع   ــاش نةرسـ ــنظوخشـ ــتعشيولالردعـ ــلعق  ,  ظئلعؤعـ ــخعرة قعلماسـ ــانالرنع مةسـ ــدا مئثعؤاتقـ , يولـ

, يولدعـن ظـإتىص آئتعؤاتقـان ظايالالرغـا حاقحـاق قعلماسـلعق           , آةمسعتمةسـلعك , هاقارةتلعمةسلعك
آةحكةنلــةرنعث ـ  ظإتكــةنيولدعــن ,  آإرســة زاثلعــق ظئــتعص آىلمةســلعك   آعشــعلةرنعمئــيعص 

مـــاؤذ مذنـــداق دةص غـــةيؤعتعنع قعلماســـلعق ؤة باشـــقا ظـــةخالققا زعـــت  ,  ظـــانداقظـــاؤذظارقعســـعدعن 
  . هةرعكةتلةردعن ظإزعنع ساقالش الزعم ـ  هةر قانداق سإزآئلعدعغان

ظئــزعص قالغــان ,  ظــئلعص ســاقالشنةرســعلةرنعحىشــىص قالغــان , يولــدا ظولتذرغــان ظعكــةن ـ 3
آعشعلةرضــة حعــرايلعق مذظامعلــة ,  ظــاجرعتعشقالغــانالرنعظذرذشــذص , ول آإرســعتعشآعشعلةرضــة يــ

ك ظـئلعش قاتـارلعق ظعشـالرغا       ةيلـ ة قعلغانالرنعث سـالعمعنع ظ    ساالمتونعمعسذن   ـ   تونعسذن, قعلعش
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 يولع ياخشعلعقنعث«:  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن     رةسذلذلاله. رعظاية قعلعش الزعم  
ال ظعالهة (تةهلعل ) ظةآبةرظةلالهذ (تةآبعر , )ظةلهةمدذ لعلاله(هةمد , )سذبهانةلاله(بعه تةس: آإص

ظعنسـانالرغا ظةزعيـةت بئرعدعغـان ,  توسـذش يامـانلعقتعن , ياخشـعلعققا بذيـرذش , ظئيـتعش ) ظعللةلاله
 قـارغذنع بارعدعغـان يئرعضـة ظاصـعرعص , صـاثغا ضـةص ظـاثلعتعش , تاشـالش نةرسعلةرنع يولدعـن ظـئلعص 

قولــذث بعلــةن , هاجةتمــةننعث هــاجعتعنع راؤا قعلعــش,  يــول آإرســعتعشســورعغانغايــول , قويــذش
بـذ   [».بولعـدذ ث ظىحـىن بةرضـةن سـةدعقة ةمانـا مذشـذالرنعث هةممعسـع ظـإز .  ياردةم قعلعـش ظاجعزالرغا

  ]هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان
يولــدا . يامــانلعقالردعن توسعشــع الزعــم  ـبذيــرذصيولــدا ظولتذرغــان آعشــعلةرنعث ياخشــعلعققا  ـ 4

يامـــان قعلعقالردعـــن آعشـــعلةرنع  ـ  يـــىز بةرضـــةن ناحـــاريولـــدا, ظولتذرذشـــنعث شـــةرتلعرعدعن بعـــرع
.  بعلـةن ظةخالقلعنعشـقا ؤة ياخشـع ظعشـالرنع قعلعشـقا ظىندةشـتذر             ظـةخالقالر ضـىزةل   , ظاضاهالندذرذش

ــا ظذنــداقظةضــةر   بعلــةنظاشــذالر , تاماشــا قعلعــص ظولتذرســا شــةرظع ظعشــالرنع   قعلمــاي بولعؤاتقــان ن
 تـذرذص قارشـع     آـإرىص حىنكع ضـذناه ظعشـالرنعث بولذؤاتقـانلعقعنع        . ظوخشاش ضذناهقا شئرعك بولعدذ   

 رازع بولذشـنعث ظـإزع      ظعشلعنعشعضةضذناه ظعشالرنعث   . حعقماسلعق ظذنعثغا رازع بولغانلعق بولعدذ    
نـارازع بولـذص    ,  ظـذ ظورذنـدا ظولتذرماسـلعق      يةتمعسةع  ظةضةر ضذناه ظعشالرنع توسذشقا قذدرعت    . ضذناهتذر

ياخشـع «:  رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دةيـدذ            .باشقا يةرضة آئـتعش آئـرةك     
ظعشالرغا بذيـرذص، يامـان ظعشـالردعن توسذشـذثالر آئـرةك، بولمعسـا اللـة بئشـعثالرغا يامـانلعرعثالرنع 

بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد  [».ثالر دذظا قعلسا ظعجابةت بولمايدذمذسةللةت قعلعص قويعدذ، ياخشعلعرع 
   ]رعؤايةت قعلغان

ــا ــرعدعكع  مانـ ــةن آعشـــع يذقعـ ــدا ظولتذرعمـــةن دئضـ ــةرتلةرنع يولـ ــةر .  ظورذنلعشـــع الزعـــمشـ ظةضـ
ــةيهع     ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س ــا رةس ــةللةمنعثظورذنلعيالمعس ــالردا   ؤةس ــة يول  ظاضاهالندذرعشــع بويعح

  . ئرةكظولتذرماسلعق آ
 آعــرعص يامــان ظعشــالرنع قعلعــص ظارقعســعغا بعــزنع نةصســعمعزنعث تاظــاال ظعضــعمعز اللــة ظذلــذغ

  !ظامعين. سئلعشتعن ظإز صةزلع بعلةن ساقلعسذن
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  سهةدع ـ 35
  ياخشع ظعشالر توغرعسعدا

אאאWאאW?
א؟?W»א،אK«zאאx 

  :تةرجعمعسع
بعـر  :  مذنـداق رعؤايـةت قعلعـدذ   ماظـةنهذ  ظعبنع ظةمر ظعبـنع ظـاس رةزعيـةلالهذ          ظابدذلالههةزرعتع  
 دةص “ ظــةث ياخشــع ظعــش قايســع؟ظعســالمدا” ؤةســةللةمدعنذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ظــادةم رةســ
ــورعدع ــذلذلاله. س ــةللةم  رةس ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلالرغا«:  س ــرعش ؤة يوقس ــاق بئ ــان تام ـ  تونعغ

بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم  [. جــاؤاب بــةردعدةص »تونعمعغــان آعشعضــة ســاالم قعلعــش
   ]123: بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت، هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. نرعؤايةت قعلغا
  :ظعزاهات
سـاالم بئرعشـتة آعحعـك    .  ؤاجعـب قايتذرذشك ظئلعص جاؤاب  ةيلةظذنع ظ ,  بئرعش سىننةت  ساالم
ظــاز , كــع ظــادةم صــعيادة مئثعؤاتقــان ظادةمضــة عظذالغد, ظادةمضــةظــإرة تذرغــان ظــادةم ظولتذرغــان  , حوثغــا
ظـةزان  , خذتبـة سـإزلةؤاتقان   , قذرظـان ظوقذؤاتقـان   , ناماز ظوقذؤاتقـان  .  بئرعدذ ساالمةر آإصحعلعككة   آعشعل

 بولذؤاتقـــانضـــذناه ظعشـــلةؤاتقان ؤة ســـاالمغا جـــاؤاب بئرةلمـــةيدعغان هالةتتـــة مةشـــغذل , ظوقذؤاتقـــان
علةن مةشـغذل    بعرع ب  ظعشالرنعثيذقعرعدعكع  , بعراؤ ساثا ساالم قعلسا   . آعشعلةرضة ساالم بئرعلمةيدذ  

 بعلـةن ساالملعشـعش ظةضـةر صعتنعضـة         ظايالالر. ساالمغا جاؤاب قايتذرذشذث آئرةك   , بولمعغان بولساث 
 ســاالم ظــارقعلعق يــات ظايــالالر بعلــةن ضةصلعشــعش ظةضــةر. يــول ظاحمايدعغــان بولســا دذرذســت بولعــدذ

ث سـةهعه سـإز ظايـالالرنعث    ظة.  ساالم قعلعش دذرذست بولمايدذظايالالرغا, صذرسعتع قولاليدعغان بولسا  
ــاؤازع  ــةؤرةتظ ــةيهع ؤةســةللةمنعث    .  ظةمــةسظ ــرامالر رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل حىنكــع ســاهابة آع

  .  بعلةن صةردة ظارقعسعدعن ساالملعشاتتع ؤة مةسعلة سورايتتعظةزؤاجلعرع
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ك ظالماســلعق خعيانــةت ؤة ســاالم  ةيلــةظذنعــث ســالعمعنع ظ,  ســاالم بةرســةآعشــعظةضــةر بعــر 
  .  ظعلمعضةنلعك بولذص ضذناهتذرآإزضةلغذحعنع قع

 يئقعنالشـتذرعدعغان ظـةث ظـةؤزةل ؤة ظـةث ياخشـع ظعشـالرنعث بعـرع ظـاح                  غاتاظاال اللة   ظعنساننع
 مذنـداق  مإمعنلةر هةققعدة    تاظاالاللة  .  تويغذزذش ؤة ظذنعث هاجعتعنع راؤا قعلعشتذر      آعشعنعقالغان  
  : دةيدذ

 tβθ ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã Ïµ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏK tƒ uρ #¶Å™ r&uρ ∩∇∪ $ oÿ ©ς Î) ö/ ä3ãΚ Ïè ôÜçΡ Ïµ ô_ uθ Ï9 «! $# Ÿω 
ß‰ƒ Í çΡ óΟä3ΖÏΒ [!# u“ y_ Ÿω uρ #·‘θä3 ä© ∩∪ 〈   

بعز سعلةرضة«: ظذالرغايئتعمضة ؤة ظةسعرضة تاظام بئرعدذ ؤة , معسكعنضة,  موهتاج تذرذغلذقظإزع 
ــىن تاظــام بئ  ــةنعث رازعلعقــع ظىح ــزالل ــانداقســعلةردعن , رعمع ــةآكذر تةلــةص هئحق  مذآاصــات ؤة تةش

  ]ظايةتلةر ـ 9 ـ 8:سىرة ظعنسان[ .دةيدذ »قعلمايمعز
آعمكـع ظـاح قالغـان بعـر مإمعنضـة «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنـداق دةيـدذ       

 قالغان بعـر مإمعنضـة آعمكع ظذسساص . ؤعلعرع بعلةن تويغذزعدذ ئتاظام بةرسة، اللة ظذنع جةننةتنعث م 
آعمكـع آعيعمسـعز قالغـان بعـر . سذ بةرسـة، اللـة ظذنـع جةننـةتنعث سـاص شـارابع بعلـةن سـذغعرعدذ 

  ]ظعمام ظةبذ داؤذد رعؤايعتع [».مإمعنضة آعيعم بةرسة، اللة ظذنعثغا جةننةتنعث تونلعرعنع آئيضىزعدذ
مذ سةدعقعضة هةقلعق بولغـان  بولذص.  آإصتذربةك صةزعلعتع ناهايعتع حوث ؤة ساؤابع  سةدعقعنعث

ظـاز  . جئقع يوق  ـ   سةدعقعنعث ظاز .  ظإزع بعلعدذ  تاظاال اللةآعشعنعث قولعغا حىشسة ظذنعث ساؤابعنع      
ــنآــإص بولســذن  , بولســذن ــدذ  قولذثدع ــانحعلعك آةلســة شــىنحعلعك بةرســةث بولع آــإص ســةدعقة  .  ق

ــرةتتعم دةص  ــإزىثنعبئ ــةس   , ظ ــرةك ظةم ــاش آئ ــةثنع قعين ــة . ظاظعل ــاالل ــن  التاظ ــاهعدا حع نعث دةرض
ــةلبعثدعن  ــرعصق ــة حعقع ــر تةثض ــةؤز   ,  بةرضــةن بع ــعدعن ظ ــةن معــث تةثض ــةن بةرض ــا بعل ــإز . لدذرةرعي ظ
 قعلعـش  سةدعقةحاقاثنعث رعزقعنع قعسعص ـ   ظةمما باال ,  قعسعص سةدعقة قعلساث بولعدذ    رعزقعثدعن
  . توغرا ظةمةس
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ــاردةمموهتاجالرغــا ,  داظعــم ســةدعقة بئرعشــكة هــةر قولعثدعــن . هئرعســمةن بولغعــن قعلعشــقا ي
بئرعدعغــان .  ظعشــنع قعلعمــةن دةص ظــإزىثنع قعينعمــا يةتمــةيدعغانآىحــىث . آئلعدعغــاننع ظايعمــا
: حىنكــع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم .  بولســعمذ بةرضــعنظــاز, ســةدعقعنع ظــاز آإرمــة

 ظعنسـاننع دوزاخ  سـةدعقة  ، دئمةك.دئضةن »دوزاخ ظوتعدعن ساقلعنعثالر,  خورما بعلةن بولسعمذ يئرعم«
 آعحعك ظعشالر حوث ظعشـالرغا      بةزعدة. ياخشعلعقنع آعحعك آإرمةسلعك آئرةك   . ظوتعدعن قذتقذزعدذ 
  .دذعسةؤةب بولذص قال

. مئلعنع صايدا حعقمايدعغان يةرضـة بةرمـةيدذ   . دذنيا ظعضعسع صايدا ظئلعشنع تةلةص قعلعدذ      ـ   مال
سةدعقة قعلعشقا قزعقتذرذص، سةدعقة قعلغانلعقنع ظإزع بعلـةن سـودا           مإمعنلةرنع   تاظاالشذثالشقا اللة   

قعلغــانلعق دةص آإرســةتتع ؤة ظذالرغــا نةححــة هةسســعلةص صــايدا بئرعدعغــانلعقعنع، بعــرنع بةرضةنضــة   
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . نةححة يىز هةسسة مذآاصات بئرعدعغانلعقعنع ؤةدة قعلدع

 ̈Β # sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚ Íø)ãƒ ©! $# $ ·Ê ö s% $ YΖ|¡ xm …çµ xÏè≈ ŸÒãŠ sù ÿ…ã& s! $ ]ù$ yè ôÊ r& Zο uÏWŸ2 〈  
 مئلعنع سةدعقة قعلعدعكةن ـ يةنع اللة يولعدا صذل (آعمكع اللةغا قةرزع هةسةنة بئرعدعكةن (

 تاظـاال اللـة   ] ظايـةتنعث بعـر قعسـمع      ـ   245:سىرة بةقةرة [ .اللة ظذنعثغا نةححة هةسسة آإص قايتذرعدذ 
  : ةيدذيةنة مذنداق د

 ã≅ sW¨Β t Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ óΟßγ s9¨uθøΒ r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# È≅ sV yϑ x. >π¬6 xm ôM tF u; /Ρr& yì ö7y™ Ÿ≅Î/$ uΖ y™ ’ Îû Èe≅ ä. 

7' s#ç7 /Ψß™ èπ s($ ÏiΒ 7π ¬6 xm 3 ª! $#uρ ß# Ïè≈ŸÒ ãƒ yϑ Ï9 â!$ t± o„ 3 ª! $#uρ ìì Å™ üρ íΟŠ Ï= tæ ∩⊄∉⊇∪ 〈  
 سةرص قعلغان نةرسعسع، يةرضة تئرعلعص(انالرنعث مئلعنع سةرص قعلغ  ـ اللةنعث يولعدا صذل (

اللة خالعغـان بةندعسعضـة . يةتتة باشاق حعقارغان، هةر بعر باشعقعدا يىز دان تذتقان بعر دانغا ظوخشايدذ 
: سـىرة بةقـةرة    [.اللةنعث مةرهةمعتع آةثدذر، اللة هـةممعنع بعلضـىحعدذر . هةسسعلةص ساؤاب بئرعدذ 

  ]ظايةت ـ 261
ضــعتعص، هةممــة إآةمبةغــةل ظــايرعمعنع ت ـ دعقة مذســذلمانالر جــةمظعيعتعدة بــاي ســة ســاالم ؤة

 ـ ظادةمنع ظوخشاش باراؤة قعلعدذ ؤة ظعنسانالر ظارعسـعدعكع قئرعنداشـلعقنع آىحـةيتعص، هةممـة بعـر              
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دوســـتلذق ؤة ظعنـــاقلعق ظومذمالشـــقان . ظعنـــاق بعـــر جةمظعيـــةت بةرصـــا قعلعـــدذ  ـ بعرعضـــة دوســـت
  . خورام هايات آةحىرعدذ ـ ظعلضعرعلةش، ظالغا بئسعش بولذص هةممة خوشال ـ اتجةمظعيةتتة تةرةققعي

يإلةك بولعدعغان، بايالر    ـ   بعرعضة يار  ـ   بعز مذسذلمانالرنع ظعتتعصاق، ظعناق بولذص، بعر      تاظاال اللة
ضـةن  بةر. نامراتالرنع آةمسعتمةيدعغان، نامراتالر بايالرغا هةسـةت قعلمايدعغـان مإمعنلـةردعن قعلسـذن           

  !ظامعين. ضاهعدا قوبذل قعلسذنرظإز دةرعيادعن ساقالص سةدعقعلعرعمعزنع 
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  هةدعس ـ 36
  رمةتلةش توغرعسعداأمئهماننع ه

אאאW»א
א،אא،אא

אK«zאאx 
  :تةرجعمعسع 

لذلاله سـةللةلالهذ  رةسـذ جانابع  , قعلعنعدذآع هىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت      ظةبذهةزرعتع  
همعنعـنع ئ ؤة قعيامةت آىنعضة ظعشـعنعدعكةن م اللةغا آعمكع« :ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   

آعمكـع , رةهعـم قعلسـذن  ـ  آىنعضـة ظعشـعنعدعكةن سـعلة قعيامةتآعمكع اللةغا ؤة , هإرمةتلعسذن
بذ هةدعسنع  [ ».ن ياخشع سإز قعلسذن ياآع سذآذت قعلسذ ظعشعنعدعكةناللةغا ؤة قعيامةت آىنعضة 

ــان    ــةت قعلغ ــلعم رعؤاي ــارع ؤة مذس ــام بذخ ــنعث     . ظعم ــاظعت، هةدعس ــا ظ ــةردعكع تئكعســت بذخارعغ ــذ ي ب
   ]5996: بذخارعدعكع نومذرع

  :ظعزاهات 
 سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بـذ         رةسـذلذلاله . ظعحعضـة ظـالعدذ   ظـإز    هةدعس ظـىح خعسـلةتنع       بذ

ــاتعدا   ــانحعخعســلةتلةرنعث مذســذلمانالر هاي ــر  ,  ظةهمعيــةتلعك ظعكــةنلعكع تةآعتلــةص لعكق هــةر بع
  .  تعلغا ظالدعبعرلةشتىرىصخعسلةتنع ظعمان بعلةن 

ــلةت ـ 1 ــاننعئم: خعس ــةشهم ــةش ئ م. هإرمةتل ــاننع هإرمةتل ــززةت  ؤةهم ــا ظع ــرام  ـ  ظذنعثغ ظعك
ــص ياخشــع   ــشقعلع ــةخالق آىتعؤعلع ــالمعي ظ ــةزعلةتتذر ، ظعس ــانعي ص ــكع  .  ظعنس ــالمنعث دةسلةص ظعس

ـ   ظعززةت هماننعئمظإيضة آةلضةن   ,  مذسذلمانالر ظاز ؤة مةظعشةت قعيعن بولغانلعقع ظىحىن       ايعللعرعد
,  ياخشــعلعنعصظــةهؤالعآئيعــن مذســذلمانالرنعث . همــان قعلعــش ؤاجعــب ظعــدعئظعكــرام بعلــةن م

همانغـا ظعكـرام    ئم.  بولـدع  سـىننةت تذرمذشتا صاراؤان بولغاندعن آئيعن ؤاجعب ظةمةلدعن قـالدذرذلذص         
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 قذرظان آةرعمدة ظعبـراهعم     تاظاالاللة  . ظادعتعدعندذر ؤة   عتعش ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث سىنن   قعلع
   : دةيدذمذنداقظةلةيهعسساالم توغرعلعق 

 ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒ Ï‰ xm É#øŠ |Ê tΛ Ïδ¨uö/Î) šÏΒ u õ3ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪ øŒÎ) (#θ è= yz yŠ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ä9$ s)sù $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% 
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šχθ è= ä.ù' s? ∩⊄∠∪ 〈   

خةؤعرع يـةتتعمذ؟ ظـإز ؤاقـتعدا همانلعرعنعثئمساثا ظعبراهعمنعث هإرمةتلعك !  مذهةممةد ظع 
) ظعحعـدة (ك ظـالدع ةيلـ ة ظعبـراهعم سـاالمنع ظ .دئـدع  »سـاالم « يئنعغا آعـرعص راهعمنعثظذالر ظعب 

شذنعث بعلةن ظذ ظاسـتا ظاظعلعسعضـة حعقعـص صعشـذرذلغان بعـر سـئمعز . دئدع » ظادةملةرغذ ناتونذش«
 27 ـ   24: سـىرة زارعيـات    [.دئـدع  »يئمةمسعلةر«:  ظذالرنعث ظالدعغا قويذص آعرعصموزاينع ظئلعص 

  ]ظايةتلةر
.  آةرعمدة مانا مذشذنداق زعكعر قعلعندع     قذرظانوستلعقع  هماندئ ظةلةيهعسساالمنعث م  ظعبراهعم

ظةضـةر ظإيعضـة   ,  بعر آةمبةغةل بعلةن تاماق يـةيدعغانلعقع      هةمعشةيةنة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث    
  . همان ظعزدةيدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنعدذئ حعقعص مآوحعغاهمان آةلمعسة ئم

 زاآـاتنع ، ظـادا قعلغـان نامـازنع «: تة هةدعسـ  بعـر  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم يةنـة        رةسذلذلاله
  . دئضةن ».همانغا ظعكرام قعلغان آعشع جةننةتكة آعرعدذئ ؤة متذتقانرامعزان روزعسعنع , بةرضةن
. ظذنعثدعـن ظوشـذقع سـةدعقة بولعـدذ       .  آىندذر ظىحبةزع رعؤايةتلةردة   , ر آىن ع هةققع ب  هماننعثئم

همانغـا  ئم, ذنعثغا ياخشع تاماقالرنع تةقدعم قعلعش    ظ, ظئحعششاللعق بعلةن ظعشعك    ذهمانغا خ ئم
ـ  قـازان , آإثلعنع ظـئلعش  ,  تةبةسسذم بعلةن حعرايلعق مذظامعلة قعلعص     ؤةناهايعتع ظوحذق حعراي    

ــاراقلعتعصقذمذشــالرنع  ــإزع آةمبةغــةل, قعرعماســلعقربالعلعرعغــا ؤا,  ظعشلةتمةســلعكت  يوقســذل ،ظ
 قويـذش   ظالدعغاماننعث  ئهعللعق قعلماستعن م  ختعن ؤة بئ  سعنع ظاز آإرمةس  رظإيعدة بار نة  , بولسعمذ
 مئهمــان ظإيعضــة«:  دئضــةنمذنــداق تةرةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بعــر هةدعســ. الزعــم
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ظالدعغـا ,  ظالدعغـا قويمعغـان آعشـع هـاالك بولسـذن مئهماننعثظإيعدة بار نةرسعنع ظاز دةص , آعرسة
   ]ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع [».تمعغان مئهمان هاالك بولسذن ياراآإرىصقويذلغان نةرسعنع ظاز 

,  قويذلغــان نةرســعنع ياراتماســلعقظالدعغــا«:  ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم يةنــة رةســذلذلاله
  . دئضةن ».آإرسعتعدذظذنعث ظوسال ظادةم ظعكةنلعكعنع 

ع مئهمـان   قولعدعن آئلعشعحة ياخش  , هإرمةتلةصان ظإيضة آةلضةن آعشعنع     خ، ساهعب دئمةك
مئهمـان بولـذص    ,  ظالدعغا قويغعلع بولمـايدذ دئمةسـلعكع      مئهماننعثقعلعشع، ظإيىمدة بار نةرسعنع     

سـلعكع  مة ظةيعبلعماسلعقع ؤة ظالدعغا قويذلغان نئمةتلـةرنع خـور آإر  ساهعبخاننعآةلضةن آعشعمذ   
ن حعـرايلعق    بولغاندا هةم ظإي ظعضعسـع آةلضـةن مئهمـاننع آـإثىل راهـةتلعكع بعلـة               بذنداق. الزعم

 ظإيضة آةلضةن   بولمعغانداظةضةر ظذنداق   . خورام ظإيلعرعضة قايتعدذ  ـ   شالذ ؤة هةم مئهمانالر خ    ظذزعتعدذ
.  دةص قةرزضــة ضعرعصــتار بولعــدذظةرزعتعمــةنحىنكــع ظــذ مئهمانغــا . مئهمــان ســاهعبخانغا بــاال بولعــدذ

 قارغاص غةيؤعتعنع قعلعـدذ،  بعرعنعث ظارقعسعدعن ـ  ساهعبخان مئهماننع، مئهمان ساهعبخاننع بعر    
  .شذنعث بعلةن قئرعنداشلعق ؤة ظعناقلعققا تةسعر يئتعدذ

بعـرعنع   ـ   تذغقانالر ظإزظارا بعـر    ـ   راق ظذرذق عي ـ   يئقعن ـ   ظذ.  قعلعش رةهعم ـ   سعلة: خعسلةت ـ   2
 ظـاال تا اللـة . بعـرعنع هإرمةتلةشـتعن ظعبـارةتتذر      ـ   بعر, هسان قعلعش ئظ ـ   بعرعضة خةيرع  ـ   بعر, يوقالش
   :تذغقانالرغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذص مذنداق دئضةنـ  ظذرذق

 ÏN# u uρ # sŒ 4’ n1öà) ø9$# …çµ ¤) xm tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘ Éj‹t7 è? #·ƒ É‹ ö7s? ∩⊄∉∪ 〈  
 مئلعثـنع ـ  صـذل , هةققعنع بةرضـعن ) ساخاؤةتتعنـ  خةيرع(مذساصعرغا , معسكعنضة, تذغقانغا
  ]ظايةتـ  26: سىرة ظعسرا[ .حاحمعغعن ـ آسعز بذزذصآعرة

تىرىص شـ  ياخشـعلعق قعلعشـنع ظادالـةت ؤة ظعهسـان بعلـةن بعرلة            تذغقانالرغـا ـ    ظـذرذق  تاظـاال  اللة
  : مذنداق دةيدذ
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رةهعــم  ـ باالرغا ســعلةعظــةقر ـ خعــش, قعلعشــقاياخشــعلعق ,  هةقعقةتــةن ظــادعل بولذشــقااللــة

ــرذيدذ  ــإز . قعلعشــقا بذي ــه س ــةردعن ـ قةبع ــعدذ , هةرعكةتل ــذم قعلعشــتعن توس ــان ظعشــالردعن ؤة زذل . يام
  ]ظايةت ـ 90: سىرة نةهل[ .نةسعهةت قعلعدذ ـ اللة سعلةرضة صةند,  دةصقعلسذنل نةسعهةتنع قوبذ
ــة  رةســذلذلاله ــةيهع ؤةســةللةم يةن ــر ســةللةلالهذ ظةل ــزقعنعث آــةث آعمكــع«: تة هةدعســبع ,  رع

  . دئضةن »رةهعم قعلسذن ـ سعلة, ظإمرعنعث ظذزذن بولذشعنع خالعسا
دوســتلذق , مذهةببــةتـ   معهــرعرعســعداظوتتذظــةقرعباالر  ـ رةهعــم قعلعــش بعلــةن خعــش ـ ســعلة

بعرعضـة  ـ  بعـر . دىشـمةنلعك بولمـايدذ  ـ   ظاداؤةت.  مذستةهكةملعشعدذ رعشتعسعآىحعيعدذ ؤة تذغقانلعق    
هةزرعتع ظـةلع رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ مذنـداق     .  هةل قعلعدذقعيعنحعلعقلعرعنعيئقعندعن ياردةملعشعص  

ــدذ ــا”: دةي ــززةتتذغقانلعرعثغ ــرام قع ـ  ظع ــنظعك ــان    , لغع ــئنعث ظذحعدعغ ــذالر س ــع ظ ــانعتعثحىنك , ق
ظعشـلعرعثغا  , يوقلعغعـن آئسـةل بولسـا     , ظذالرغـا هإرمـةت قعلغعـن     . قعيعنحعلعقتا ياردةمحعلعرعثدذر 

   “.قعلغعنقعيعنحعلعقلعرعنع هةل , ظذالرنع ظورتاق قعلغعن
لعنع آـةمبعغع , آئسـعلعنع يوقـالش  : هـةققع ظـةقرعبالعرعثنعث سـةندعكع   ـ   ؤة خعش  ظاظعلةث

حوثلعـرعنع  , يئتعملعرعغـا آئصـعل بولـذش   , قعلعـش شةصـقةت   ـ آعحعكعضـة رةهعـم  , هعماية قعلعش 
ظـذالر سـةندعن يعراقالشسـا    , ظذالرغا ياخشـعلعق قعلعـش  , قعلسعمذظذالر ساثا ظةسكعلعك    , هإرمةتلةش

 غــاقعلغان ياخشــعلعق«: رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم. يئقعنلعشعشــتذرســةن ظذالرغــا 
 تذغقانالرغــابــةلكع ســةندعن يعراقالشــقان , رةهعــم قعلغــانلعق ظةمــةسـ  ياخشــعلعق قعلعــش ســعلة

 ظةلـةيهع ؤةسـةللةم     سـةللةلالهذ رةسـذلذلاله   . دةيـدذ  »رةهعم قعلغـانلعقتذر ـ  ياخشعلعق قعلعش سعلة 
ســاخاؤةت  ـ رةهعــم قعلعــش ؤة خــةيرعـ   مذآاصــاتع بئرعلعدعغــان ياخشــعلعق ســعلة تعــزظــةث «: يةنــة

  .دةيدذ » قعلعش ؤة تذغقانحعلعقنع ظىزىشتذرزذلذمظةث تعز جازاسع بئرعلعدعغان يامانلعق . قعلعشتذر
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ظاصـةتلةر   ـ    هـةر قـانداق هاالآـةت ؤة بـاال         آئلعدعغـان ظعنساننعث بئشـعغا    . تعلعنع ساقالش  ـ   3
 تعلعـنع   ،ذتعلعنع تذتقان ظامان بولعـد    .  تةقدعرع تعلعغا باغلعق   ظعنساننعث. ظذنعث تعلعدعن آئلعدذ  

 آـإص . ةص بئكـار ظئيتمعغـان    د “ ظويالص بعر سـإزلة    معث”ظاتعلعرعمعزمذ  .  هاالك بولعدذ  بةرضةنقويذص  
سـذآذت  , بولسـا  آىمـىش    سـإزلةش ”هإآىمـاالر   . سإزلةش ظةقعللعق آعشعلةرنعث خعسـلعتع ظةمـةس      

  . دئضةن “قعلعش ظالتذندذر
دا آعحعـك بعـر يعالننعـث ظعحعدعـن     رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم معراجغـا حعققـان      

بــذ «حــوث بعــر ظــذي حعقعــص، هــةر قانحــة قعلعصــمذ قــايتعص آعــرعص آئتةلمــةيؤاتقعنعنع آــإرىص،   
بـذ ظعنسـاننعث ظـاغزعدعن حعققـان يامـان      ”: ظذنعثغـا مذنـداق جـاؤاب بئـرعلدع       .  دةص سـورعدع   »نئمة؟

  “.سإزنعث معسالع بولذص، ظذنع هةرضعز قايتذرذص ظااللمايدذ
 تاظـاال اللـة   . نادامةت آةلتىرمـةيدعغان سـإز قعلعشـع آئـرةك         ـ    قعيامةت آىنع هةسرةت    ظعنسان

رةسذلذلاله سـةللةلالهذ   . ظعنسانغا آإص ظاثلعسذن، ظاز سإزلعسذن دةص ظعككع قذالق بعر تعل ياراتقان          
ظعلمعغـا ظةمـةل قعلغـان، مئلعنعـث ظـارتذقعدعن «: ظةلةيهع ؤةسةللةم بعر هةدعسـتة مذنـداق دئضـةن        

آئرةك بولغـاندا مةقسـةتنع      ».عقة قعلغان و آإص سإزلةشتعن تعلعنع تذتقان آعشعضة خذشخةؤةر سةد
لئكعـن بعـر نةرسـة      . صايدعسعز ظارتذق سإزلةردعن تعلعنع يعغعش صـةزعلةتتذر      , سإزلةشظذقتذرغعحعلعك  

  .  آعشعضة ظإز اليعقعدا جاؤاب بةرمةسلعك تةآةببذرلذقتذرسورعغان
ــةندآشعلةرضــة ــايدعلعق ص , ضــعتعشإبعلضــعنعنع بعلمعضةنلةرضــة ظ, نةســعهةتلةرنع قعلعــشـ   ص

نع زعكعر قعلعش ؤة آإص دذظـا قعلعـش         تاظاالاللة  , ظاضاهالندذرذشغاصعلالرنع  , قذرظان تعالؤةت قعلعش  
, شـعكايةت قعلعـش   ـ   غـةيؤةت , ظةمما يالغان سـإزلةش   . ساؤابع آإصتذر , بولذصياخشع سإز قعلغانلعق    

يالغــان تإهمــةت , لةنــةت ظوقــذش, آعشــعلةرنع تعلــالش, هلعق بئــرعشيالغــان ضــذؤا, توشــذشضــةص 
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . جازاسع ظئغعردذر,  قاتارلعقالرنعث هةممعسع ضذناهع آةبعرة بولذصحاصالش

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)¨? $# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Ï= óÁãƒ öΝä3 s9 ö/ ä3 n=≈yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3 s9 
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 اللةدعن قورقذثالر، توغرا سإز قعلعثالر، اللـة سـعلةرنعث ظةمـةللعرعثالرنع تىزةيـدذ ! ظع مإمعنلةر
رعثالرنع مةغصـعرةت قعلعـدذ، آعمكـع ، ضذناهلع )يةنع سعلةرنع ياخشع ظةمةللةرضة مذؤةصصةق قعلعدذ (

 ـ 70:سىرة ظةهزاب [.اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلسا، زور مذؤةصصةقعيةت قازانغان بولعدذ
  ]ظايةتلةر ـ 71

 øŒÎ) ’ ¤+n= tG tƒ Èβ$ u‹ Ée)n= tG ßϑ ø9$# Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# Ç tã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïès% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àá Ïù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 

ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ 〈   

ظعنســاننعث ظــوث تةرعصــعدة ؤة ســول تةرعصــعدة ظولــتذرذص خاتعرلــةيدعغان ظعككــع صةرعشــتة بــار، «
 ».ظعنسان قانداق بعر سإزنع قعلمعسذن، ظذنعث ظالدعدا هامان صةرعشتة هازعر بولذص، آـإزعتعص تذرعـدذ 

  ]ظايةتلةر ـ 18 ـ 17: سىرة قاف[
  !ظامعين.  قعلسذنسعبئنعمعزنع توغرا يولدا ماثغعلع  هةممتاظاال اللة
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  هةدعس ـ 37
  رىرلعكع توغرعسعداإظعجازةت سوراشنعث ز

אWA،،א
Wאאאאא،

א،אא،،
،KW@Kzאאx 

  : تةرجعمعسع
ظةنسارالردعن ظةبذ  ”: هةزرعتع ظةبع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق رعؤايةت قعلعدذ       ظةنسارالردعن  

ظـذ خعزمةتحعسعضـة    . شذظةيب ظعسعملعك بعر آعشع بولذص، ظذنعث قاسسـاص خعزمةتحعسـع بـار ظعـدع             
ــةللةمنع       ” ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س ــعن، رةس ــةييارالص بةرض ــام ت ــةش آعشــعلعك تاظ ــا ب ماث

آئيعن ظذ رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنع بةش آعشـعلعك تاظامغـا           . دئدع “حاقعرعمةن
حـــاقعردع، ظذالرغـــا ظـــالتعنحع بعـــر آعشـــع ظةضعشـــعؤالدع، صـــةيغةمبةر ظةلةيهعسســـاالم تاظامغـــا         

 »بذ بعزضة ظةضعشعص آةلدع، خالعسـاث ظعـزعن بئرعسـةن، خالعسـاث قايتذرعؤعتعسـةن «: حاقعرغذحعغا
. بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع رعؤايــةت قعلغــان [“. دئــدع“ظعــزعن بئرعمــةن”شــع هــئلعقع آع. دئــدع

  ]5307: هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع
 :ظعزاهات
ظةخالق ظذستازع بولغان ظذلذغ صةيغةمبعرعمعز جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع             ـ   ظةدةب

 ظــةث صــةزعلةتلعك ظــةخالقالرنع ؤةسةللةمضــة هةدســعز ســاالم بولســذنكع، بعزضــة بــارلعق ظعشــلعرعمعزدا
مانـا بـذ هةدعسـتة سـاهابة آعـرامالردعن بعـرع رةسـذلذلاله              . ظةمةلعي هةرعكةتلعرع ظارقعلعق ظىضـةتتع    

ــةش       ــةقةت ب ــامنعث ص ــذص، تاظ ــا دةؤةت قعلغــان بول ــةيهع ؤةســةللةمنع ظإيعضــة تاظامغ ســةللةلالهذ ظةل
هعسســاالم دةؤةت قعلعنغــان ظإيضــة صــةيغةمبةر ظةلةي. آعشعضــعال يئتعدعغــانلعقعنع ظئيــتعص قويغــان 

رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع . ماثغــاندا، نــامرات ســاهابعالردعن بعــرع بعرضــة ظةضعشــعص ماثغــان 
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ؤةســةللةم ظذنعثغــا ضــةص قعلمــاي ظــإي ظعضعســعنعث ظعشــعكع ظالدعغــا آةلضــةندة، ظــإي ظعضعسعضــة    
ث ظعجـازةت بئـرعص معهمـان       مذنذ آعشع بعزضة ظةضعشـعص آـةلدع، خالعسـا        : ظةهؤالنع بايان قعلعص  

  . قعلعسةن، خالعساث قايتعص آئتعدذ، دئدع
  :بذ هةدعستعن تإؤةندة بعر نةححة مةسعلعنع بعلعؤاالاليمعز

حىنكــع ظــإي . مئهمانغــا حاقعرعلغــان يةرضــة باشــقا بعــر آعشــعنع ظةضةشــتىرىص بارماســلعق ـ 1
ي ظعضعسعنعث تـةييارلعغان    ظعضعسع سعز ظئلعص بارغان آعشعنع ياقتذرماسلعقع مذمكعن، ياآع ظإ        

ــاملعرع حــةآلعك بولذشــع مذمكعــن   ــاننع    . تاظ ــر مئهم ــان بع ــةهؤال ظاســتعدا حاقعرعلمعغ ــداق ظ بذن
  . ظةضةشتىرعؤئلعش، ظإي ظعضعسعضة ظةزعيةت بةرضةنلعك بولعدذ

ظةضةر حاقعرعلغان يةرضة باشقا بعر آعشـعنع بعرضـة ظـئلعص بئـرعش توغـرا آـئلعص قالسـا،                    ـ   2
حىنكـع ظإيعضـة آعمـنع حـاقعرعش، آعمـنع      . ؤةر بئـرعص ظعـزعن ظـئلعش آعـرةك      ظإي ظعضعسعضـة خـة    

  . حاقعرماسلعق ظذنعث هةققع
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظإزعضـة ظةضعشـعص ماثغـان آعشعضـة هئحنةرسـة               ـ   3
بذنعــثدا . صــةقةت بارعدعغــان يةرضــة بئــرعص بولغــاندا ظــإي ظعضعســعنعث ظعختعيارعغــا قويــدع  . دئمعــدع

ظعككع نةرسة مةقسـةت قعلعنغـان بولذشـع مذمكعـن، ظذنعـث بعـرع ظةضعشـعص ماثغـان آعشـعنعث                    
ظةضـةر صــةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالم ظذنعثغــا بعـز بعلــةن بعرضـة مــاثمعغعن،     . آـإثلعنع رةنجعتمةســلعك 

دئضةن بولسا، ظذ آعشعنعث آإثلع قاتتعق رةنجعيتتع، حىنكع ظـذ يـةيدعغان نةرسـة تاصـالمعغانلعقع                
حىنكــع . يةنــة بعــرع يامــان ضــذمانغا يــول قويماســلعق . نــا ظعــالج ظةضعشــعص ماثغــان ظعــدعظىحــىن 

رةســذلذلاله ظذنــع بعرضــة مئثعشــتعن توســقان تــةقدعردة، هــئلعقع آعشــعنعث آــإثلعدة رةســذلذلاله   
تاظامدعن قعزغعنعص، مئنع توستع دئضةندةك يامان ضـذمانغا حىشـىص قـئلعش ظـارقعلعق ضـذناهكار                

شذثا رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذ آعشعضـة رذخسـةت بئـرعش            . باربولذش ظئهتعمالع   
مانــا بــذ رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع     . يــاآع بةرمةســلعك ظعشــعنع ظــإي ظعضعسعضــة قويــدع     

  .ؤةسةللةمنعث هعكمةتلعك ظعش قعلعدعغانلعقعنعث تعصعك معسالع
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ا تعضعشـلعك بـةزع ظعشـالرنع ظئيـتعص         ظةمدع تإؤةندة ظإيضـة آعرضـةن مئهمـان رعظايـة قعلعشـق           
ــإتعمعز ــإينعث ؤة ظعضعســعنعث هــإرمعتعنع      : ظ ــان آعشــع ظ ــا بارغ ــرعنعث ظإيعضــة مئهمانغ باشــقا بع

ظـالدع  . ظعحمـةك ظادابعغـا ظةمـةل قعلعشـع الزعـم          ـ   ساقلعشع، دةستذرخانغا تاظـام قويذلغـاندا يئمـةك       
 دةص يئيعشـع، ظـإزعنعث ظـالدعدعن     بعلةن قولعـنع يذيعشـع، ظـاندعن بعسـمعلالهعر رةهمـانعر رةهعـيم            

باشقعالرنعث ظالدعدعكع نةرسعضة قول ظذزاتماسـلعقع،  . يئيعشع ؤة ظوث قولع بعلةن يئيعشع آئرةك    
لعضةننعث ظوتتذرعدعكع نةرسعنع ظالماسلعقع، باشقعالرنعث ظالدعدعكع تاظامغـا قارعماسـلعقع، تامـاق            

ــز   ــاقنع تع ــةص هــةم  ـ يئضــةندة آــإص آىلمةســلعكع، تام ــز ي ــذص  تع ــاؤؤال دةســتذرخاندعن قوص معدعن ظ
  . آةتمةسلعكع، بةك ظاستا بولذص هةممعنعث ظارقعسعدا قالماسلعقع الزعم

ــايتذرذص     ــعنع قــ ــان نةرســ ــئلعص بولغــ ــا ظــ ــلعك، ظاغزعغــ ــتذرذص آئكعرمةســ ــتذرخاندا ظولــ دةســ
ك، حعقارماسلعق، قوشذقتا ياآع ظارعدا تاماق يةيدعغان آعشعلةرنعث قئشعدا قولعدا تاماق يئمةسـلع  

مـةن بذنـع يئمةيمـةن      ”بعرع بعر نةرسة ظذزاتسـا قولعـنع قايتذرماسـلعق، ظالدعغـا قويذلغـان نةرسـعنع                
 دئمةسلعك، حعشعنع آولعماقحع بولسا بئشعنع بعر تةرةصكة قايرعص ياآع بعـر            “ياآع ياقتذرمايمةن 

لةر قولع بعلةن ظـاغزعنع توسـذص تـذرذص آـوالش، حعشـعنعث ظارعسـعدعن حعققـان نةرسـعلةرنع آعشـع                   
آإرمةيدعغان بعر يـةردة قويـذش، تامـاق يئضـةندة يـاآع حـاي ظعحكـةندة ظـاؤاز حعقارماسـلعق قاتـارلعق                      
ــةت        ــاالهعدة دعقق ــا ظ ــان آعشــع بذالرغ ــا بارغ ــذص، مئهماندارلعقق ــادابلعرعدعن بول ظعشــالر دةســتذرخان ظ

  . قعلعشع آئرةك
ة باشـقعالرنع ظةضةشـتذرذص   بعر صعيالة حايغا بولسعمذ حاقعرعقنع قوبذل قعلعش، حاقعرغان يةرضـ         

بارماسلعق، ظإي ظعضعسع بولغان آعشعمذ حاقعرماستعن آئلعص قالغان مئهماننع قايتذرماسلعق،          
ظةضةر بعرال ؤاقعتتا ظعككع يةرضة حاقعرعص قالغان بولسا، بعـرعنحع قئـتعم حاقعرغـان يةرضـة ظـاؤؤال                  

ــززةت     ــانالرنع ظع ــةن مئهم ــاهعبخانالرنعث آةلض ــرعش، س ــرام ب ـ بئ ــع    ظعك ــراي قارش ــذش حع ــةن خ عل
  . ظئلعشع، قذربع يئتعدعغان ياخشع نةرسعلةرنع تةقدعم قعلعشع الزعم

بعـرعنعث ظإيعضـة آعـرعص، يئمـةآلعرعنع      ـ ظاغعنةلةر بعر ـ يورذق، ظةل ـ تذغقان، يئقعن  ـ   ظذرذق
يئسـة  يئسة، ظإي ظعضعسعنع بعظارام قعلمعغان هالدا خالعغان ؤاقـتعدا بارسـا بولعـدذ ؤة خـالعغعنعنع                 
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ــدذ ــةنهانعث       . بولعـ ــةلالهذ ظـ ــة رةزعيـ ــةزرعتع ظاظعشـ ــةللةم هـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ رةسـ
 بذ هةقتة   تاظاالاللة  . خعزمةتحعسع بذرةيرةنعث ظإيعضة آعرعص، ظذ ظإيدة بولمعسعمذ تاظاملعرعنع يةيتتع        

  : مذنداق دةيدذ

 }§ øŠ©9 ’ n? tã 4‘ yϑ ôãF{$# Ól u xm Ÿω uρ ’ n? tã Æl u ôãF{$# Ól u xm Ÿω uρ ’ n? tã ÇÙƒ Í yϑ ø9$# Ól u xm Ÿω uρ #’ n?tã 

öΝà6Å¡ àΡr& β r& (#θ è= ä.ù' s? .ÏΒ öΝà6Ï?θ ã‹ ç/ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6 Í← !$ t/# u ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝä3 ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ 

öΝà6ÏΡ üθ ÷z Î) ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6Ï?¨uθ yz r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6Ïϑ≈ uΗ ùå r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6ÏG≈ −Η xå ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝä3Ï9 üθ ÷z r& 

÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6ÏG≈ n=≈ yz ÷ρ r& $ tΒ Ο çFõ3 n= tΒ ÿ…çµ ut ÏB$ x ¨Β ÷ρ r& öΝà6É)ƒ Ï‰ |¹ 4 }§øŠ s9 öΝà6 ø‹n= tæ îy$ sΨã_ β r& 

(#θ è= à2 ù's? $ ·èŠÏϑ y_ ÷ρ r& $ Y?$ tG ô© r& 4 #sŒÎ* sù ΟçF ù= yz yŠ $ Y?θ ã‹ ç/ (#θ ßϑ Ïk= |¡ sù #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& Zπ ¨ŠÏt rB ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 

Zπ Ÿ2 u≈ t7 ãΒ Zπ t6 ÍhŠsÛ 4 y7 Ï9¨x‹Ÿ2 Ú Îi t7ãƒ ª!$# ãΝ à6s9 ÏM≈tƒ Fψ $# öΝà6¯= yè s9 šχθ è= É)÷è s? ∩∉⊇∪ 〈  
 )ظــاتعلعرعثالرنعث ) يــةنع بــالعلعرعثالرنعث ظــإيلعرعدة(ســعلةر ظــإز ظــإيىثالردا !) ظــع مإمعنلــةر

مشعرةثالرنعث ظإيلعرعدة، يا ، قئرعنداشلعرعثالرنعث ظإيلعرعدة، هةظإيلعرعدة، ظانعلعرعنعثالرنعث ظإيلعرعدة
ظاتــاثالرنعث قئرعنداشــلعرعنعث ظــإيلعرعدة، ظاتــاثالرنعث هةمشــعرعلعرعنعث ظــإيلعرعدة، يــا ظانــاثالرنعث 
ــاحقذحلعرعنع  ــعلةر ظ ــا س ــإيلعرعدة، ي ــاثالرنعث هةمشــعرعلعرعنعث ظ ــإيلعرعدة، ظان قئرعنداشــلعرعنعث ظ

قا حعقعـص آئـتعص، ظـإي بعلـةن ظـاحقذحنع يةنع ظإي ظعضعسـع سـعرت (باشقذرعدعغانالرنعث ظإيلعرعدة 
بعرةر نةرسة يئسةثالر ) ظعجازةتسعز(، يا دوستلعرعثالرنعث ظإيلعرعدة )سعلةرضة تاصشذرغانالرنعث ظإيلعرعدة 

سـعلةر ظإيلةرضـة . سـعلةر توصلعشـعص يئسـةثالرمذ، يـا يةآكـة يئسـةثالرمذ ضـذناه يوقـتذر . ضذناه يوقتذر 
يـةنع ظةسسـالمذ (ة بةلضعلعضـةن مذبـارةك، صـاك سـاالمنع بئـرعثالر آعرضةن حئغعثالردا ظإزةثالرغا الل 

 ـ  61: سىرة نذر  [.، اللة سعلةرنع حىشةنسذن دةص ظايةتلةرنع مذشذنداق بايان قعلعدذ )ظةلةيكذم دةثالر 
  ]ظايةت

 بعـزنع ظعسـالمع ظـةخالق بعلـةن ظـةخالقلعنعص، ناحـار قعلعقالردعـن يعـراق تذرغعلـع                   تاظـاال اللة  
  ! ظامعين. نعسعص قعلسذن
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  هةدعس ـ 38
  ظعجازةتنع ظىح قئتعم سوراش توغرعسعدا

אאWאאW»אא
،K«zאאx 

  :تةرجعمعسع 
رةسـذلذلاله  جانـابع   ,  قعلعـنعدذآع  رعؤايـةت رع رةزعيـةلالهذ ظـةنهذدعن       مذسـا ظةشـظة    ظـةبذ هةزرعتع  

ظعـزعن بةرسـة ,  سـوراش ظـىح قئـتعم بولعـدذ ظعـزعن «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دئضـةن    
بـذ يـةردعكع    . بذ هةدعسنع ظعمام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان            [».بولمعسا قايتقعن , آعرضعن

  ]5583:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. تئكعست مذسلعمغا ظاظعت
  :ظعزاهات 
اللـة  ,  ظورذنالرغا آعرعش ظىحىن ظإي ظعضعسعدعن رذخسـةت سـوراش         خذسذسعي ظإيعضة ؤة    بعراؤنعث

 ظــةمرع قعلغــان ؤة صــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالم تةشــةببذس قعلغــان صــةزعلةتلعك آــةرعمدة قذرظــان تاظــاال
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة  . ظةخالقتذر

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è= äz ô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uö xî öΝ à6Ï?θ ã‹ç/ 4 ®L xm (#θ Ý¡ÏΣ ù' tG ó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@ uρ #’ n? tã $ yγ Ï= ÷δ r& 

4 öΝä3Ï9 s̈Œ Öö yz öΝä3©9 öΝä3 ¯= yè s9 šχρ ãª. x‹s? ∩⊄∠∪ β Î* sù óΟ©9 (#ρ ß‰Åg rB !$ yγŠ Ïù #Y‰ xm r& Ÿξ sù $ yδθè= äz ô‰s? 4 ®L xm 
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〈  
 سورعمعغعحة ؤة ظإي ظعضعسعضـة سـاالم ظعجازةتباشقعالرنعث ظإيلعرعضة آعرعشكة !  مإمعنلةر ظع«

ظةضـةر باشـقعالرنعث . نةسـعهةت ظالغايسـعلةر  ـ ؤةز. ياخشـعدذر بـذ سـعلةر ظىحـىن . بةرمعضعحة آعرمةثالر 
قـايتعثالر ظةضـةر سعلةرضـة , زةت بئرعلمعضـعحة آعرمـةثالر ا سعلةرضة ظعج بولمعساظإيلعرعدة هئح ظادةم 
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 سـعلةرنعث  تاظـاال اللـة . قايتعص آئتعش سعلةر ظىحىن ظـةث ياخشـعدذر , قايتعص آئتعثالر , دئيعلسة
  ]ظايةتلةر ـ 28 ـ 27: سىرة نذر [».قعلعدعغان ظةمةللعرعثالرنع بعلعص تذرغذحعدذر

ظعنسـان بـةزعدة    ,  شـذآع  مةقسةت ظذنعثدعن سوراشنع ؤاجعب قعلعشنعث هعكمعتع ؤة       ظعجازةت
ـ   يـاآع ظـةر  نظـذ مةخصـع بعـر ظعـش قعلعؤاتقـا        . بولعدذرنعث آإرعشعنع خالعمايدعغان هالةتتة     باشقعال

ـ  بذنداق هالةتتة بالعسع ياآع ظاتـا ,  تعببع دورا قعلعؤاتقان هالةتتة بولذص    ياآعخوتذن بعرضة بولغان    
 ظعككــع يــاآع دوســتع يــاآع خعزمةتحعســع ظعجــازةت سورعماســتعن ظىسســىص آعرعشــع هــةر ظانعســع

 تـاالدعن آعرضـةن   شذثالشـقا . بةزعدة تةرةصـلةر ظارعسـعدا دىشـمةنلعك تذغدذرعـدذ      . ةرةصنع خعجعل قعلعدذ  ت
ظىسسـىص  ,  بولغـان آعشـعمذ    آعرمـةآحع بعـرعنعث هوجرعسـعغا     ـ   ياآع ظإينعث ظعحعدة بعر   , آعشعمذ

  . آعرعؤةرمةستعن ظعجازةت سوراص آعرعشع آئرةك
!  رةســذلةلالهيــا”:  يئنعغــا آــئلعصؤةســةللةمنعث ظــادةم رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع بعــر

 ظعجــازةت«: رةســذلذلاله,  ســورعغاندادةص “ ســورايمةنمذ؟ظعجــازةتظانــامنعث قئشــعغا آعــرعش ظىحــىن 
ظذنعــث ,  مــةندعن باشــقا خعزمةتحعســع يــوق ظانــامنعث”: ظــذ ظــادةم.  جــاؤاب بةرضــةندةص »سورايســةن

 يالعثــاح ظانــاثنع « :رةســذلذلاله, دئضــةندة “قئشــعغا هــةر قئــتعم آعرعشــعمدة ظعجــازةت ظالعمــةنمذ؟
 بولسا ظعجازةت ظذنداق«: رةسذلذلاله, دئؤعدع “ياق”: آعشعظذ  . دئدع »لةتتة آإرىشنع خاالمسةن؟ اه

   .دئدع »ظالعسةن
 ظـإي ظعضعسـعنع حـاقعرعش بعلـةن         يـاآع ظعشعكنع قـئقعش    , ساالم بئرعش  ـ ـ     سوراش ظعجازةت

ــدذ ــاندا . بولع ــإينعث ظعشــعكعنع قاقق ــالدعدا ظعشــعك ,ظ ــرةك   ظ ــذرذش آئ ــتة ت ــان تةرةص .  تذرماســتعن ي
ظإيدعكعلةرنع بعظارام قعلعدعغان شـةآعلدة قـاتتعق ظعشـعك         . ظعشعكنع قاققاندا ظاستا قئقعش الزعم    

ــانداظعشــعك , قاقماســلعق ــة آعرمةســلعك ؤة     ظئحعلغ ــرعلعص بولغعح ــةت بئ ــة آعرعشــكة رذخس  ظإيض
 :لاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دةيـدذ         رةسذلذ.  آئرةك قارعماسلعقظعشعكنعث ظعحعضة   

 ظذنعثغـا , يعؤةتسـة قذ ظإيعضة ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز مارعالص قارعغان آعشعنعث آـإزعنع بعراؤنعث«
ــةيدذ ــةتمذ آةلمـ ــايدذ،دعيـ ــمذ ظئلعنمـ ــارغذ ». قعساسـ ــقعالرنعث قـ ــعمذ باشـ ــة آعشـ ــعز ظإيعضـ  ظعجازةتسـ
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 ظــاثالص مةخصــعيةتلعكلةرنعبــةزع , عضــةن بعلــةنحىنكــع ظذنعــث آــإزع آإرم. آعرمةســلعكع آئــرةك
  . قئلعشع مذمكعن

يئراقتعن ساالم بئـرعش    ,  بئرعشتة ساالم آعشعلةرضة   آع آإص آعشع يا بعر   يةردة تذرغان    ظوحذق
 نةرسـة بولذشـع     ةر قئلعشـعنع خالعمايدعغـان بعـر      آـإرىص حىنكع ظذنعث قولعدا باشـقعالرنعث      . آئرةك
خةؤةرســعز قئشــعغا .  سإزلعشــعؤاتقان بولذشــع مذمكعــنرلعرعنعســعيــاآع آعشــعلةر ظإزظــارا . مذمكعــن

  . ظاثاليدعغاننع ظاثالص بولذص ساالم بئرعش توغرا ظةمةس, آئلعص آإرعدعغاننع آإرىص
 نةرسعضـــة رذخســـةت سوراشـــنعث هةممـــة,  آعرعشـــكة ظعجـــازةت سوراشـــنعث ؤاجعـــبلعقعظإيضـــة

ظذنعـث ظارقعسـعدعن    , رسـة يئزعؤاتقـان بولسـا      نة بعـر بعـر ظـادةم     : مةسعلةن. ؤاجعبلعقعنع تةقةززا قعلعدذ  
حـةك ؤة باشـقا ماتعرعيـالالرنع     ـ باشـقعالرغا آةلضـةن خـةت     , آئلعص يئزعؤاتقـان نةرسعسـعنع ظوقـذش      

  .  ظويعؤةتسة بولعدذآإزعنعظئحعص ظوقذغان ظادةمنعثمذ 
ةتتعن بعر ظإي يـاآع دوآـاندعن ظـاد   : مةسعلةن. بولمايدذ ظةهؤالالردا رذخسةت سوراش ؤاجعب  بةزع

مىلكـنع   ـ   ظإيدعكع ظعنسانالرنع ؤة مال   ,  دةرهال ظإيضة آعرعص   آإرضةنلةرظذنع  , تاشقعرع ظوت حعقسا  
ــذزذش  ــرةكقذتق ــئلعش آةتمــةيدذ  . آئ ــازةت ظ ــا ظعج ــإيدة ظعنســانالر   , شــذنعثدةك. بذنعثغ ــر ظ ظةضــةر بع
ظذ ظإيضة  , بولسا  قعمار ظويناش ؤة باشقا شةرعظةتكة خعالص ظعشالرنع قعلعؤاتقانلعقع مةلذم         توصلعشعص

  . صاهعشة ظعشالرنع يوقعتعش آئرةك ـ ظعجازةتسعز آعرعص يامان
جاسذسلذق قعلعـش شـةرعظةتتة ظعنتـايعن       , تعثشاشبازار ؤة ظإي قاتارلعق يةرلةردة ضةص       , دوآان

  .  قذلعقعغا قعيامةت آىنع قوغذشذن قذيذلعدذآعشعلةرنعثضةص تعثشعغان . ظئغعر ضذناهتذر
.  بئرعلمعسة خاصا بولماستعن قـايتعش آئـرةك       ظعجازةت, كة ظعجازةت سورعغاندا   ظإيضة آعرعش  بعرةر

. ظـان آـةرعم ؤة هـةدعس شـةرعفلةردة بعزضـة بذيرذلغـاندذر            رقذ, بولـذص بذ ظعسالمعي ؤة ظعنسانعي صـةزعلةت       
 ظــةخالقنع ظإزعمعزضــة ظإزلةشــتىرمةي قــاالقلعقعمعزنع داؤامالشــتذرذص     ضــىزىةلظةصسذســكع بعــز بــذ   

ــز ــذل     . آئلعؤاتعمع ــةزعلعتعمعزنع قوب ــذ ص ــزنعث ب ــالعقالر بع ــالبذآع ياؤرذص ــص ه ــةةقعلع ــة  ـ ظإرص ظادةتك
.  ظالدعمعزغـا حعقماقتـا    بولـذص  “ مـةدةنعيعتع  ياؤرذصـا ”مانا ظـةمدع بـذ ظعسـالمعي صـةزعلةت          . ظايالندذرغان

  ظةضعشـعص آئتعؤاتقـان بـةزع ظةخمـةق        ظارقعسعدعنياؤرذصالعقنعث  , هةدعسنع قاتالص قويذص  ـ   قذرظان



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         174

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

ــادا ظإيضــة آعرســة  , مذســذلمانالر ــر ,  ســوراص آعرعدعغــان رذخســةتياؤرذص ــةر بع ــر ظإيدعكعل ــرعنعث ـ  بع بع
ــا   ــذس هوجرعلعرعغـ ــتةمةخسـ ــان آعرعشـ ــازةت ظالعدعغـ ــان ,  ظعجـ ــة آعرعدعغـ ــةت بةرسـ ــا , رذخسـ بولمعسـ

 ظإيعضة بارماقحع بولسا ظالدعدعن تئلعفذن ظئحعص خةؤةرلعشـعص بارعدعغـان           بعرسعنعث, آعرمةيدعغان
 داؤراثبعـزمذ ظاشـذ مةدةنعيـةتنع قوبـذل قعلعشـعمعز آئـرةك دةص              .  ياخشع ظادةت بـار ظعكـةن      ذنداقش

  . سالماقتا
ظـادةت ؤة   ـ   ظـإرص ,  ظـارقعدا قالغـاندةك    تـةخعنعكعدا ـ   صـةن !  نئمعدئضةن ظئحعنعشلعق ظـةهؤال    بذ

رىش نئمعدئضـةن   ظذالرنعث ظادةتلعرعضة تـةلمى   ,  ظارقعسعدا قئلعش  مذسلعمالرنعثمةدةنعيةتتعمذ غةيرع   
 ؟هةدعسـقا ظةمـةل قعلعمعـز      ـ   ؟ بعـز قاحـان ظـإزعمعزنع تـىزىص قذرظـان          ! رةسـؤالعق  ضـةن ئنئمعد, نذمذس

ــةدةنعيعتعنع      ــةخالقعنع ؤة م ــةت ؤة قايســع هــةدعس مذســذلمانالرنعث بىضــىنكع ظ ــذلقايســع ظاي  قوب
  قعلعدذ؟ 

ــةنمةي ظعســالمنع ــةقعقعي  ,  ياخشــع ظىض ــاهعيعتعنعظذنعــث ه ــدان حىشــةنمةي م ــان ,  ظوب قذرظ
مـةن  , ظادةتلةرضـة ظئسـعلعؤعلعص  ـ    ؤة خذراصـعي ظإرصـة     قاالقآونا  , ظةخالقعنع ظإزعمعزضة ظإزلةشتىرمةي  

ــةددةس, مذســذلمان دةص دةؤا قعلعــش  ــنع آعرلةتكــةنلعك مذق ــةيرع مذســلعمالرنعث  ,  ظعســالم دعنع غ
صـةندة تـةرةققع    ـ آعشعلةرنعث ظالدعنع توسذص ظعلعـم  , مةينةت, مةدةنعيةتسعزالم دعنعنع   سظالدعدا ظع 

ظةسعرضـــة يارعمايدعغـــان ظـــارقعدا قالغـــان قـــاالق بعـــر دعـــن قعلعـــص  ـ 21, قويمايدعغـــانقعلغعلـــع 
 بىضـىن   مذسـذلمانالرنعث . بذنعث جازاسـع دذنيـا ؤة ظاخعرةتتـة خارلعققـا قئلعشـتذر           ,  بولذص آإرسعتعش

  !نئمة؟خارلعققا قئلعشعنعث بعردعنبعر سةؤةبع مانا مذشذ بولماي 
هئحقانداق بعر دعـن    .  دعن ؤة معللةتتة يوق    هئحقانداق صةزعلةت ؤة ضىزةل ظةخالق      عظعسالمدعك

سـإزعمعزنعث  . بذ ظاساسع يوق قذرذق دةؤا ظةمـةس      .  حاقعرمايدذ صةنضة ـ    ظعلعم كظعنسانالرنع ظعسالمدة 
هةدعسـنع تـةتقعق قعلعـص    ـ  ظةمما آعشعلةر قذرظـان . هةدعس ظإزع ظعسصاتاليدذـ   قذرظانراستلعقعنع  

 ظاشـذنداق  ظذالرنعـث . مذسذلمانالرنعث ظـةهؤالعغا قاراصـال ظعسـالمغا باهـا بئـرعدذ       ,  ظورنعغا لتذرذشنعثظو
 ؤة هايــاتعمعزنع اللــة بارمعغــانهةدعســنعث روهعغــا ظذيغــذن ظعــش ظــئلعص  ـ  باهــا بئرعشعضــة قذرظــان

  . ةؤةبحع بعز مذسذلمانالر سبويسذندذرغان شةيتاننعث ظةمرعضة دذرماينعث ظةمرعضة بويسذنتاظاال
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  !  مذسذلمان قئرعنداشالرهإرمةتلعك
خذراصـاتنع تاشـالص بعلعمضـة     .  ظىلضة قعاليلـع   ظإزعمعزضةقذرظان ظةخالقعنع   .  آإرةيلع هةقعقةتنع
جعسـمع   ـ   مذنـداق ظئـتع بـار     .  بولسـاق هئحقاحـان خارالنمـايمعز      مذسـذلمان آامعل  . ظةمةل قعاليلع 

 خـار ظـإزعمعزنع ظـإزعمعز     . تذاللمـايمعز رارلعقتعن قذ  هةر ظعككع ظالةمدة خـ     ق بولسا مذسذلمانيوق حاال   
  .قعلمايلع
. دذنيـا ؤة ظاخعرةتتـة ظئزعـز قعلسـذن        ,  قعلعـص  مذؤةصصـةق  بعزلةرنع توغرا يولدا مئثعشقا      تاظاال اللة
  !ظامعين
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  هةدعس ـ 40 ؤة 39
  قوشنعغا ظازار بةرمةسلعك توغرعسعدا

אאאW»א،א
،א«W?א؟?W»אא«zאאx

Aאא@ 
  :تةرجعمعسع

صـةيغةمبةر سـةللةلالهذ    , قعلعدذآـع رةزعيـةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت       هةزرعتع سـةظعد ظـةبذ شـذرةيه        
, اللة بعلةن قةسةمكع مـإمعن بولمـايدذ ,  بولمايدذ مإمعن بعلةن قةسةمكع اللة«: ظةلةيهع ؤةسةللةم 

, ســورعغاندا دةص “لذلاله؟ يارةســذآعــم”: ســاهابعالر. دئــدع »بولمــايدذاللــة بعلــةن قةســةمكع مــإمعن 
ــادةم ظذنعــث زذلمعدعــن خاتعرجــةم بواللمعغــان قوشنعســع«: رةســذلذلاله ــةردعدةص »ظ ــذ  [. جــاؤاب ب ب

ظعمــام مســلعمنعث رعؤايعــتعدة، ] 5878:تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت، هةدعســنعث بذخــارعدعكع نومــذرع
 ظـادةم اتعرجةم بواللمعغان  ظذنعث زذلمعدعن خ قوشنعسع«: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم   

  . دئضةن»جةننةتكة آعرمةيدذ
אWאאW»א
א«zאאx 

  : تةرجعمعسع
زرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدهن رعؤايةت قعلعنعدذآع، جانابع رةسذلذلاله سـةللةلالهذ          هة

آعمكع بعر قةؤمنعث ظإيعضة رذخسةتسـعز مارايدعكـةن، ظذالرغـا ظـذ «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
رعؤايــةت بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم  [».ظــادةمكنعث آــإزعنع ظويعؤعــتعش هــاالل بولعــدذ

   ]5592: هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت. قعلغان
  : ظعزاهات 
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حىنكــع ظعســالم . اباليدذ هئســهةقلــةردعن قوشــنا هــةققعنع ناهــايعتع حــوث ؤة مذهعــم ظعســالم
دا عةدعسـ  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم بعـر ه  رةسذلذلاله. قوشنعنع يئقعن تذغقانغا ظوخشاش آإرعدذ  

 مةن قوشنا,  ماثا قوشنا هةققع توغرعسعدا شذنداق آإص تةؤسعية قعلدعكعليجعبرع«: مذنداق دةيدذ
 آىنعضـة   قعيامـةت غـا ؤة    تاظاال اللـة    ظعسـالم  ». معراس ظالعدعغان ظوخشايدذ دةص قالدعم قوشنعسعدعنـ 

ــ آــامعل بولذشــع ظىحــىن قوشــنعغا ياخشــعلعق قعلعشــنع شــةرت     نعثظعمــان آةلتىرىشــ  . دعقعل
 قوشـــنا«: دةيـــدذرةســذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةم قوشــنا هـــةققع توغرعســـعدا مذنـــداق   

آئسةل بولسا ,  ياردةم قعلعشسورعساقوشنا ياردةم  ـ ـ هةققعنعث نئمة ظعكةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟ ظذ
بئشـعغا , ش بعر ياخشع ظعشقا ظئرعشسة تةبرعكلة ظةضةر, ؤاصات بولسا جعنازعسعغا قاتنعشعش , يوقالش

, قوشنعنعث رذخسعتعسعز ظـإينعث تئمعـنع ظعضـعز آـإتىرىص , بعلدىرىشبعر مذسعيبةت آةلسة تةزعية 
, ظةزعيـةت يةتكىزمةسـلعك , ظذنعثغـا ظـازار بةرمةسـلعك ,  توسماسلعقث نذرعنعآىننعظذنعثدعن هاؤا ؤة 

ــاث  ــيؤة ظالس ــثغعمذم ــش ظذنع ــة قعلع ــةآع ,  هةدعي ــع ظ ــةتمةي مةخص ــاث آإرس ــة قعلمعس , رعشهةدعي
, قويماسلعقباالثغا ياخشع معؤعلةرنع تذتقذزذص تاالغا حعقعرعص ,  تةلمىرتىصبالعلعرعنعقوشنعالرنعث 

 ظةتكـةن تامـاقالردعن بولمعسـا ياآع ,  قوشنعغا ظاثلعتعص تاماق ظةتمةسلعك ،قازاندعن ظاؤاز حعقعرعص 
   ]قعلغانبذ هةدعسنع ظعمام تةبةرانع رعؤايةت  [».قوشنعغعمذ بئرعش قاتارلعقالردذر

 هةدعســـعدا قوشـــنا هـــةققعنع ظـــون يوقعـــرعدعكع ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةم رةســـذلذلاله
 ظـادا قعلعشـتا قوشـنعنعث تذغقـان بولذشـع           هةقلـةرنع بـذ   . نةححةخعل خعسلةت بعلةن بايان قعلـدع     

هةممعســع ظوخشــاش .  بولماســلعقع صــةرق قعلمــايدذيــاآعمذســذلمان بولذشــع , يــاآع يــات بولذشــع
 ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم يــةهذدع ؤة مذشــرعك  رةســذلذلاله. وخشــاش هوقذققــا ظعضــةظ, قوشــنا

بعراؤغا . سةدعقة بئرةتتع . ظذالرغا ياخشع مذظامعلة قعالتتع   .  باراتتع حاقعرسا. قوشنعلعرعنع يوقاليتتع 
  .  قعلماقحع بولسا ظاؤؤال قوشنعلعرعدعن باشاليتتعياخشعلعق

 ظـةبذ ظـع «:  رةزعيةلالهذ ظةنهذغا مذنداق دئضةنزةرع ؤةسةللةم ظةبذ     سةللةلالهذ ظةلةيه  رةسذلذلاله
ــا صعشذرســاث ! زةر اللــةغا ؤة قعيامــةت آىنعضــة .  آإصــراق قذيــذص قوشــنذثغعمذ بةرضــعن ســىيعنعشورص

, ظذنعث بالعلعرعنع ظذرذشـع , ظذنع تعللعشع ,  قوشنعسعغا ظةزعيةت بئرعشع آعشعنعثظعشعنعدعغان 
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, قويذشـع ظـإيعنعث ظالدعغـا ظةخلةتلـةرنع تاشـالص , قـاتتعق قئقعشـع ظعشعكعنع ,  قعلعشع تإهمةت
 توسعدعغان ث نذرعنعآىننعقوشنعسعدعن هاؤا ؤة , قوشنعسعغا زعيان يئتعدعغان دةرعجعدة سذ تإآعشع

قوشنعسعنعث ظإيعضة , ظئحعشعقوشنعسعنعث ظإيع تةرةصكة دةرعزة , شةآعلدة تئمعنع ظعضعزلعتعشع 
بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع ؤة ظةهمـةد      [».هارامدذرلعرعنع بعظارام قعلعشع قاراص ظذنعث ظايال ؤة قعز 

   ]رعؤايةت قعلغان
,  سالعه بعر آعشع ظإلىص آةتكةن بولذص      بولغانساخاؤةت بعلةن مةشهذر     ـ    ؤة خةيرع  ياخشعلعق

 هــئلعقع آعشــعنعث صــةقةتال بئشــع ظوتتــا     قارعســا. ظذنــع ســالعهالردعن بعــرع حىشــعدة آإرىصــتذ    
ظذ آعشع هايات حـئغعدا دةرعزعسـعدعن بئشـعنع حعقعـرعص           , بذ نئمة ظعش دةص سورعسا    . ذدةكآإيذؤاتق

  . شذنعث ظىحىن بئشع ظوتتا آإيعؤئتعصتذ. قوشنعسعنعث ظإيعضة قارايدعكةن
ــةت ــادةم     رعؤاي ــر ظ ــع بع ــر آىن ــعحة بع ــذلذلالهقا قعلعنعش ــتذ  رةس ــنعص آةص ــعدعن داتلع ,  قوشنعس

ظـىح قئـتعم     ـ   هـئلعقع ظـادةم ظعككـع     ,  تةسـةللع بئرعصـتذ    ةصد » قعلعـث سةؤر«رةسذلذلاله ظذنعثغا   
 »آئرةآلعرعثعزنع يولغا ظاحعقعص ظولتذرذث ـ  نةرسةبارلعق« ظذنعثغا رةسذلذلالهآةلضةندعن آئيعن 

 قوشنعسـعغا  ظذنعـث ظذ شذنداق قعلغاندعن آئيعن يولدعن ظإتكةن آعشعلةر ظةهؤالنع ظذقـذص          . دةصتذ
,  قــايتعص آعرضــعنظإيىثضــة” بعلــةن ظذنعـث قوشنعســع آــئلعص  شــذنعث. لةنـةت ظوقذشــقا باشالصــتذ 

  .  يالؤذرذصتذدةص “بىضىندعن باشالص مةندعن هئحقانداق يامانلعق آإرمةيسةن
, شــعكايةت ـ  ظايــالالر ظارعســعدعكع غــةيؤةتآإصــرةكظذلصــةت ,  ظارعســعدعكع ظعنــاقلعققوشــنعالر
ةصــتة حئقعؤعلعشــتةك يامــان ظعللةتلــةر بعــرعنع ضـ  بعــر, ياراتماســلعقبعــرعنع ـ  بعــر, مةنمــةنحعلعك

ــدذ ــةيلع بذزذلعـ ــة  . تىصـ ــةر اللـ ــىن ظةرلـ ــذنعث ظىحـ ــاالشـ ــةيهع  تاظـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ نعث ؤة رةسـ
ــةللةمنعث ــةمرع  ؤةس ــعدعكع ظ ــةقلعرع توغرعس ــنا ه ــةل   ـ   قوش ــعنعص ظةم ــةرمانلعرعنع ياخشــع ظىض ص
ظذالرغا هـةر   , معزظىضعتعشععللعرعمعزغا  سعثـ   ظاحا, قعزلعرعمعزغا, ظاياللعرعمعزغا,  تئشعدا قعلغاننعث
,  بعرةر آإثىلسعزلعك يىز بةرسـة     ظارعسعداظةضةر ظايالالر   .  الزعم معزنةسعهةت قعلعص تذرذشع   ـ   داظعم صةند 

مةسعلعنع تـةمكعنلعك بعلـةن     ,  بعلةن ظذرذشماستعن  بعرع ـ   ظةرلةر خوتذننعث ظارقعسعغا آعرعص بعر    
  . حعرايلعق هةل قعلعش آئرةك
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 ظارعســعدا آإثىلســعزلعك آــئلعص قوشــنعالر ظذششــاق بــالعالرنعث ســةؤةبع بعلــةنمذ شــذنعثدةك
ــدذ ــاص ظذرذشــذص   . حعقع ــالعالر ظوين ــالعدذظذششــاق ب ــا  . ق ــةزع ظات ــةن ب ــذنعث بعل ــال   ـ ش ــانعالر دةره ظ

, حىنكـع آعحعـك بـالعالر هـازعر ظذرذشـذص     . بذ توغرا ظةمةس. قعلعدذماجعرا صةيدا  ـ   غةزةبلعنعص جعدةل 
ظذنعث ظىحىن آعحعك بالعالرنعث ظارقعسعغا     . يةنة بعللة ظوينايدذ  ,  قويذص سئلعصعدةلضة  حوثالرنع ج 

 ظورذنلـذق   عقعلعشـ هةرعكةتلـةرنع    ـ   بعرعنعث آإثلعنع رةنجعتعدعغان سإز    ـ   ظانعالر بعر ـ   ظاتا, آعرعص
 ظإتكىزضــةن تــةرةص آــةمحعلعك, هــةر ظعككــع تــةرةص بالعلعرعغــا ياخشــع نةســعهةت قعلعــش . ظةمــةس
ظــإز آــةمحعلعكعنع تونــذص . آئــرةك قارشــع تةرةصــتعكعلةرمذ ظةصــذ قعلعشــع .رىم ســوراش الزعــمآــةحى

 قوشـنعنع رةنجعـتعش ؤة ظذنعثغـا ظةزعيـةت          حىنكـع . آةحىرىم سوراش ؤة ظذنع ظةصذ قعلعش صـةزعلةتتذر       
ــاننعث قعلغـــان ياخشـــع  , قعلعـــش ــتعدذظعشـــلعرعنعظعنسـ ــار قعلعؤئـ ــةيغةمبةر  .  بعكـ ــر آىنـــع صـ بعـ

صـاالن ظايـال آئحـة ظذخلعمـاي نامـاز          :  مذنداق سوظال سوراشتع   هةققعدةدعن بعر ظايال    ظةلةيهعسساالم
 رةسـذلذلاله . لئكعن ظـذ قوشنعسـعغا ظـازار بئـرعدذ        ,  روزا تذتعدذ ؤة آإص سةدعقة بئرعدذ      آىندىزع, ظوقذيدذ

  . ضةندئ » دوزاخ ظةهلعدعندذرظذ, قانداق ياخشعلعق يوقح هظذنعثدا«: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم
 هةققع توغرعسـعدا سإزلعضـةن هةدعسـلعرع        قوشنا سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث     رةسذلذلاله
ــإص  ــايعتع آ ــذلذلاله: مةســعلةن. ناه ــإمعن«: رةس ــعدذر  ـ ـ م ــان آعش ــةم قعلغ ــانالرنع خاتعرج , ظعنس

يامانلعقنع  ـ ـ مذهاجعر, زعيةت يةتكىزمعضةن آعشعدذرة باشقعالرغا ظبعلةنتعلع ؤة قولع  ـ ـ مذسذلمان
 آعشعقوشنعسع زذلمعدعن خاتعرجةم بواللمعغان , اللة بعلةن قةسةم قعلعمةنكع. آعشعدذرتاشلعغان 

  . دئضةن »جةننةتكة آعرمةيدذ
ــاراثالردا اللــة«:  دئضــةنمذنــداق ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم يةنــة  رةســذلذلاله  ســعلةرنعث ظ

,  دذنيـانع دوسـتعغعمذ تاظـاال اللـة , تةقسـعم قعلـدع  ظةخالقعثالرنعمذ, رعزقعثالرنع تةقسعم قعلغاندةك 
اللة آعمضة دعنـنع بةرسـة . دعننع صةقةت ظإزع دوست تذتقان آعشعضعال بئرعدذ . بئرعدذدىشمعنعضعمذ 

 ظعشةنمعضـىحعلعك ادةم حعـن دعلـع ؤة تعلـع بعلـةن ظـ بعر , اللة بعلةن قةسةمكع .  دوست تذتعدذ ظذنع
بـذ  [ ». بواللمـايدذ مـإمعن معدعن خاتعرجـةم بولمعغذحعلعـك قوشنعسع ظذنعث زذل . مذسذلمان بولمايدذ 

  ]هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان
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   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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ـ ظاناثالرغا، خعش ـ اللةغا ظعبادةت قعلعثالر، ظذنعثغا هئح نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةثالر، ظاتا 

ظةقرعبالعرعثالرغا، يئتعملةرضة، معسكعنلةرضة، يئقعن قوشنعغا، يعراق قوشـنعغا، يـاندعكع هـةمراهقا 
حإرعلةرضة ياخشعلعق قعلعثالر،  ـ ، مذساصعرغا، قول ظاستعثالردعكع قذل)يةنع سةصةرداشقا، ساؤاقداشقا(

  ]ظايةت ـ 36: سىرة نعسا [.يدذشىبهعسعزآع، اللة مذتةآةببعر، ماختانحاقنع ياقتذرما
ــارعمعزظــــع ــةرنع !  صةرؤةردعضــ ــنعلعرعمعزغابعزلــ ــتعن قوشــ ــةت يةتكىزىشــ ــىك ظةزعيــ ــةر تىرلــ ,  هــ

بعـزنع قوشـنا هةققعضـة      ! ظع صةرؤةردعضـارعمعز  .  ساقلعغعن رةنجعتعشتعنقوشنعلعرعمعزنعث آإثلعنع   
ظــــع .  قعلمعغعــــن ؤة ســــةندعن قورقمايدعغــــان يامـــان قوشــــنعغا ضعرعصــــتار قعلمايدعغــــانرعظايـــة  

ــاناه تعلــةيمعز قوشــنعنعثســاثا ســئغعنعص يامــان  ! صةرؤةردعضــارعمعز بعــزنع ظامــان ,  يامــانلعقعدعن ص
  !ظامعين. قعلغعن
  



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         181

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

  هةدعس ـ 41
 قةرزنع ظارقعغا سىرمةسلعك توغرعسعدا 

אאאW»אא،
«zאאx 

  :تةرجعمعسع
هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ            

دذر، بعـرعثالرنعث باي ظادةمنعث قةرزعنع ظارقعغـا سىرعشـع زذلذمـ «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
بـذ   [».قةرزع بعـر بـاي آعشـعنعث بئـرعص قويذشـعغا هاؤالـة قعلعنسـا، بـذ هـاؤالعنع قوبـذل قعلسـذن 

  ]2253: هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان
  :ظعزاهات

ححــة تىرلــىك نةرسعضــة حىنكــع هايــاتعدا بعــر نة. زع يــالغذز ياشــعيالمايدذإظعنســان بــذ دذنيــادا ظــ 
ــ. موهتــاج بولعــدذ ــالغذز قــامداص آئتةلمــةيدذ إظعهتعيــاجعنع ظ ــذ باشــقعالر بعلــةن  . زع ي شذثالشــقا ظ

ز ظـارا ياخشـع مذظامعلـة    إهةقعقةت مذشذ ظعكـةن، آعشـعلةر ظـ     . ظارعلعشعص هايات آةحىرىشكة موهتاج   
ــر  ــرةك   ـ  قعلعشــعص، بع ــامداص ياشعشــع آئ ــاجلعرعنع ق ــرعنعث ظعهتعي ــذلذل. بع ــةللةلالهذ رةس اله س

. بعرعضة ياخشع مذظامعلة قعلعشقا رعغبةتلـةندىرعدذ     ـ   ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة مذسذلمانالرنع بعر     
ظةضةر ظذ بعراؤنعث سـةدعقة يـاآع هةدعيةسـعنع         . ظعنسان بذ هاياتتا يا ظالغذحع بولعدذ ياآع بةرضىحع       

ة ياخشــعلعققا ياخشـعلعق بعلــةت   رةهمـةت ظئيــتعدذ ؤة قولعدعـن آئلعشـعح   ظذنـع بةرضىحعضــة ظالسـا،  
ظةضةر بعراؤدعن قةرز ظالغان بولسا، ؤاقتع توشقان هامان قايتذرعدذ ؤة قـةرز            . جاؤاب قايتذرذشقا تعرعشعدذ  

مذسذلمان ظالغـان نةرسـعنع     . بةرضىحعضة قعلغان ياخشعلعقع ظىحىن حوثقذر تةشةآكذرعنع بعلدىرعدذ      
قـةرز ظالعدعغـان حـاغدا ظـاغزعدعن        . يتذرذرشـع آئـرةك   قايتذرذشتا، ظالغان ؤاقتعدعكعدعـن ياخشـعراق قا      

 دةص قةرز ظعضعسـعنع رةنجعـتعش،       “رضةنإمةن سئنع نةدة آ   ”هةسةل ظئقعتعص، قةرزنع ظئلعؤعلعصال     
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لـةش ظعمكـانعيعتع بـار تذرذغلـذق قـةرزنع آةينعضـة            إقةرزنع قايتذرماي تذرعؤعلعـش، قولعـدا قـةرزعنع ت        
  . بولذص مذسذلماننعث ظةخالقع ظةمةسسوزذش قةرز ظعضعسعضة زذلذم قعلغانلعق 

مذسذلمان آعشع ظةضةر بةرضىحع بولسـا، بـئخعللعق، معننـةتخورلذق قعلعـص، آةمبةغةللـةرنع              
شذثا قةرز بةرضىحع   . ز ظارا ظالمعشعص تذرذشع تةبعظةت قانذنع     إحىنكع مةنصةظةتلةرنعث ظ  . قعستعمايدذ

كعـن قـةدةر قـةرزنع      مع، قـةرزدارنعثمذ مذ   هلـةتنع ظذزايـتعص بئرعشـ     إقةرزدارنع بةك قعستعماسـلعقع، م    
سـاثا ! ظـع صةرؤةردعضـارعم «: صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالم نامـازلعرعدا     . تعزدعن قايتذرذشقا تعرعشعشع الزعم   

ص إدئضــةن دذظــانع آــ» ســئغعنعص ضــذناهكارلعقتعن ؤة قــةرزدار بولــذص قئلعشــتعن صــاناه تعلةيمــةن 
ظعنسـان «: شعنعث سـةؤعبعنع سـورعغاندا، رةسـذلذلاله      ص قعلع إساهابة آعرامالر بذ دذظانع آ    . قعالتتع

شـذثا  . دةص جـاؤاب بةرضـةن  » زلةيدعغان ؤة ؤةدعسعدة تذرمايدعغان بولـذص قـالعدذ إقةرزدار بولسا، يالغان س 
ل تاصـالماي قـةرز ظالغـان بولسـا ظـةث قعسـقا       امذمكعـن قـةدةر قـةرز ظالماسـلعق، ظذنعثدعـن باشـقا ظامـ       

  . كعشع آئرةقايتذرمذددةت ظعحعدة 
ز ؤاقـتعدا  إتةشكة قذربع يئتعص تذرذغلـذق، هةقلـةرنع ظـ        إآعشعنعث قةرز ياآع باشقا هةقلةرنع ظ     

زذلـذم ظـةث حـوث ضـذناهالردعن بولـذص،      . تعمةي آئحعكتىرىشع هةق ظعضعسعضة زذلذم قعلغانلعقتذر إظ
ظةلـةيهع  رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ     . تمـةيدذ إ ظذنعثدعـن ظ   تاظـاال هةق ظعضعسع رازع بولمعغذحعلعك اللة      

اللة باي زالعمـنع، ياشـانغان تـذرذص ظـةقعل تاصـمعغان آعشـعنع ؤة نـامرات «: ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ  
  » .رعدذإمذتةآةببعرنع بةك يامان آ

 سةدعقعنعث ساؤابعنع بعرضة ظون قعلغان بولسا، قةرز بةرضةننعث ساؤابعنع بعرضة ظـون   تاظاالاللة  
عق موهتــاج بولعــدذ، ســةدعقة ظــالغذحع بــةزعدة ســةدعقة حىنكــع قــةرز ظــالغذحع قــاتت. ســةآكعز قعلــدع

رىرعيــةت جةهــةتتعن قــةرز سوراشــقا  إقــاتتعق ز. ظئلعشــقا هــةقلعق بولســا، بــةزعدة هــةقلعق بولمــايدذ 
مــةجبذر بولــذص قالغــان آعشــعنعث هــاجعتعنع راؤا قعلعــص، ظذنــع قعيعــن ظــةهؤالدعن قذتذلــدذرذش   

   : مذنداق دةيدذتاظاالة الل. مذسذلمانلعق بورح ؤة ظعنسانعي ظةخالقتذر
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 β Î) uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο uô£ãã îο uÏà sΨ sù 4’ n< Î) ;ο u y£÷ tΒ 4 β r&uρ (#θ è% £‰|Á s? Öö yz óΟ à6©9 ( βÎ) óΟ çFΖä. šχθ ßϑ n= ÷è s? 

∩⊄∇⊃∪ 〈  
 خـةيرلعك (ظةضةر قةرزدارنعث قولع قعسقا بولسا، ظذنعث هـالع ياخشـعالنغذحة آىتىثـالر، ظةضـةر

سـةدعقة ) قعيعنحعلعقتا قالغان قةرزداردعن ظالعدعغان قةرزنع ظذنعثغـا الر، ظعش ظعكةنلعكعنع بعلسةث 
  ]ظايةت ـ 280: سىرة بةقةرة [.قعلعص بئرعؤةتكعنعثالر سعلةر ظىحىن تئخعمذ ياخشعدذر

ظةضةر بعر آعشع ظىستعدعكع قةرزعنع باشقا باي بعر        . هةدعستعكع ظعككعنحع مةسعلة هاؤالةدذر   
اؤالــة قعلســا، قــةرز ظعضعســع بذنــع قوبــذل قعلعشــع قئرعنداشــلعق    آعشــعنعث بئــرعص قويذشــعغا ه 

لئكعن آىنعمعزدة مذسذلمانالرنعث ظـةخالقع ناحـارالص آةتكـةنلعكتعن، بعـر نةرسـة ظالغـان               . بورحعدذر
تعمةي إآعشع ظالغان نةرسعسعضة تئنعؤالعدعغان، مال ظعضعسعضة زذلذم قعلعدعغان، قةرزعنع ؤاقتعدا ظ          

ال ظعضعســعنع زاثلعــق قعلعــص قــةرزعنع باشقعســعنعث بئرعشعضــة هاؤالــة  تعدعغــان، مــئآئحعكتىرعؤ
، ؤةدعسعضة ؤاصا قعلمايدعغان، بعر نةرسة بةرسة آةم بئرعدعغان، ظىسـتعدعكع هـةقنع          ص قويعدعغان قعلع

شذثالشـقا آعشـعلةر مـةجبذر    . زلةر ؤة قوصاللعق بعلـةن قايتذرعدعغـان بولـذص قـالدع        إقايتذرسا يامان س  
رة سةؤر قعلعـص، آىتىشـنع      إعنع قوبذل قعلمايدعغان، هاؤالعنع قوبذل قعلغاندعن آ      قالمعغذحة هاؤال 

  . ظةؤزةل بعلعدعغان بولذص قالدع
بـةلكع ظـذ ضـىزةل ظـةخالق ؤة         . بذ هةدعستعن هاؤالعنع قوبذل قعلعشنعث ؤاجعبلعقع حعقمـايدذ       

حعقعدعغــان صلعضــةن قعيعــنحعقعالر آــئلعص إهــاؤالعنع قوبــذل قعلعشــتعن آ. ياخشــع مذظــامعلعدذر
بولغاحقا، مذسذلمانالر ظارعسعدا مذظامعلة ناحارلعشعص آةتكةحكة، هاؤالعنع قوبذل قعلمعغان آعشـع           

  . ضذناهكار بولمايدذ
ــادةت ؤة       ــةرعظعتعنعث ظعبـ ــص، شـ ــةل قعلعـ ــةلعماتلعرعغا ظةمـ ــث تـ ــذلمانالر دعنعنعـ ــةر مذسـ ظةضـ

هوقذقلعـرع   ـ  بوالتـتع، هـةق  آىملعرعنع ظعجرا قعلسـا ظعـدع، سـودعلعرع صـايدعلعق         إمذظامعلعدعكع ه 
. قوغدعالتــتع، نــامراتالر بــاي بوالتــتع، رعزعقلعــرع بةرعكــةتلعك بولــذص هئحكعمضــة موهتــاج بولمــايتع 

بعـرعنعث  ـ   بعرعضـة زذلـذم قعلعـش، بعـر       ـ   مذسذلمانالر ظوتتورعسعدا هةقعقع قئرعنداشلعق بولـذص، بعـر       
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يعتعدعكع هـةر بعـر آعشـع يةنـة بعـر           بـةلكع مذسـذلمانالر جـةمظع     . هةققعنع ظـئلعؤعلعش بولمـايتتع    
  . ساظادةت قذحاتتع ـ زذر ظعحعدة بةختذقئرعندعشعنعث دةردعضة دةرمان بولذص، هةر آعشع ه

بذ يةردة شذنع بعلعشعمعز الزعمكع، ظىستعدة بعر قئرعندعشـعنعث هـةققع بولغـان آعشـع ظذنـع                 
 قوصــال ؤة ظــاغزع يامــان آئحعكتىرمةســتعن ؤاقــتعدا بئرعشــع، باشــقعالردا ظئلعشــع بولغــان آعشــعمذ

بولماســلعقع، شةخســعي مةنصــةظةتنع دةص قئرعنداشــلعقنعث ظارعســعنع بذزعدعغــان ناحــار قعلعقالرنــع  
مىلىك توصاليمةن دةص صذلغا حوقذنذص هارامنع هـاالل سانعماسـلعقع، هـااللدعن             ـ   قعلماسلعقع، مال 

ذنيانعث ظاخعرعتع بارلعقعنع،   زعنع ساقلعشع، بذ د   إصذل تئصعص هارامدعن ؤة شىبهعلعك ظعشالردعن ظ      
ابع، هـارام بولسـا ظـازابع بـارلعقعنع ظئسـعدعن حعقارماسـلعقع، بعـر                هئس توصعلغان مالالر هاالل بولسا   

يوشذرذن هةممة نةرسعنع بعلضىحع ظذلـذغ اللـةنعث ظـالدعدا هئسـاب بئرعدعغانلعقعغـا               ـ   آىنع ظاشكارا 
   . حعقارماسلعقع الزعمنعث مذنذ ظايعتعنع ظئسعدعنتاظاالحعن ظعشعنص، اللة 

  tΒ šχ% x. ß‰ƒ Í ãƒ y^ öxm Ïο u ½z Fψ$# ôŠÍ“ tΡ …çµ s9 ’Îû  ÏµÏO ö xm (  tΒ uρ šχ% x. ß‰ƒ Í ãƒ y^ö xm $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

 ÏµÏ? ÷σçΡ $ pκ ÷]ÏΒ $ tΒ uρ …çµ s9 ’Îû Ïο u½z Fψ $# ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ ∩⊄⊃∪ 〈  
 ز، آعمكـع دذنيـانعث زلعسة، ظذنعث سـاؤابعنع زعيـادة قعلعمعـ إآعمكع ظاخعرةتنعث ساؤابعنع آ

زلعسة، ظذنعث تعلعضةن مةنصةظعتعنعث بةزعسـعنع بئرعمعـز، ظذنعثغـا ظاخعرةتتـة هـئح إمةنصةظعتعنع آ 
  ]ظايةت ـ 20:سىرة شذرا [.نةسعؤة يوقتذر

رسعتعص بارلعق مذظـامعلعلعرعمعزدة هااللغـا      إ بعزلةرضة هةقنع هةق، باتعلنع باتعل آ      تاظاالاللة  
رعدعغـان صـةزعلةت ظاتـا      إقاحعدعغـان، آعشعلةرضـة زذلـذم قعلعشـنع يامـان آ          قاناظةت قعلعص هارامدعن    

  !ظامعين. قعلسذن
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  هةدعس ـ 42
  بةرضةن سوغعسعنع قايتذرذص ظالماسلعق توغرعسعدا

אאWאאW»א
«zאאx 

  :تةرجعمعسع
هــةزرعتع ظــابدذلاله ظعنــبع ظاببــاس رةزعيــةلالهذ ظــةنهذمادعن رعؤايــةت قعلعــنعدذآع، جانــابع         

بةرضـةن سوؤغعسـعنع قايتذرعؤالغـان ظـادةم «: صةيغةمبةر سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن     
بـذ هةدعسـنع     [».قايتـا يئضـةن ظعتقـا ظوخشـايدذ خذددع قةي قعلعص بولذص، قةي قعلغـان نةرسـعنع 

ــان    ــةت قعلغ ــلعم رعؤاي ــارع ؤة مذس ــام بذخ ــاظعت   . ظعم ــا ظ ــةردعكع تئكعســت بذخارعغ ــذ ي ــنعث . ب هةدعس
  ]6823:بذخارعدعكع نومذرع

  :ظعزاهات
آعمكع ظإز قولع بعلـةن هـةر       . باشقا بعر آعشعضة آإثلعدعن حعقعرعص بةرضةن نةرسعدذ       ـ   سوؤغا

صاالن نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعث، ظـذ  ”ع بعراؤغا سوؤغا قعلعص بةرضةن بولسا، ياآع    قانداق بعر نةرسعن  
سـوؤغا قعلعـص    .  دئضةن بولسـا، ظـذ نةرسـة ظالغـان آعشـعنعث مىلكـع بولعـدذ               “مةندعن سعزضة هةدعية  

لئكعن ظإز بالعسعغا بعر نةرسـة      . بةرضةن ؤة هةدعية قعلغان نةرسعنع قايتذرذص ظئلعش جاظعز بولمايدذ        
  .حىنكع بالعسعنعث مىلكع ظإزعنعث مىلكعدذر. ن بولسا، ظذنع قايتذرذص ظاالاليدذبةرضة

بعر آىنع هةزرعتع ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ اللة يولعدا سةدعقة قعلغـان بعـر ظئتعنعـث بـازاردا ظـإز                   
ذ باهاسعدعن ظةرزان سئتعلعؤاتقانلعقعنع آإرىص، ظذنع سئتعؤالماقحع بولغاندا، رةسذلذلاله سةللةلاله        

صـذل بعلـةن بولسـعمذ ظذنـع قـايتذرذص ظـالمعغعن، «: ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذنع توسـذص مذنـداق دئضـةن        
 بعراؤغـا بئـرعص     ».حىنكع سوؤغعسعنع قايتذرذص ظالغذحع خذددع قذسذقعنع قايتا يئضةنضة ظوخشـايدذ 

ـ  بولغان نةرسعنع قـايتذرذص ظـئلعش مانـا مذشـذنداق ناحـار قعلعـق ؤة صةسكةشـلعك بولـذص، مـإمعن                    
حىنكع ظذ سوؤغات ظـالغذحعنع مةسـخعرة قعلغـاندةك بعـر ظعـش بولـذص، هـةم                 . مذسذلمانغا ياراشمايدذ 
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رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ    . سوؤغات ظالغذحعنع رةنجعتعدذ، هةم سوؤغات بةرضىحعنعث يىزعنع حىشىرعدذ       
عقعنع ظةلــةيهع ؤةســةللةم مذشــذنداق ناحــار قعلعقنعــث نةقــةدةر صاســكعنا، قةبعــه بعــر ظعــش بولغــانل   

 ـ ســاالم ؤة هةدعيــة ـ ظذقــتذرذش ؤة ظذنعثدعــن مذســذلمانالرنع سةســكةندىرىش ظىحــىن، بةرضــةن ســوؤغا 
ــا يــاالص يــةيدعغان ظعتقــا ظوخشــعتعدذ         ــةدعقعلةرنع قــايتذرذص ظالغــان آعشــعنع قذســذقعنع قايت . س

نـداق  مذسذلمان دئضةن غورذرلذق، ظىستىن تةبعظةتلعك، ظئسعل سىصـةتلعك، ظـالع جانـاب بولذشـع، بذ              
  .رةزعل ظعشالرغا حىشمةسلعكع آئرةك

ظـاز بولسـذن يـاآع آـإص بولسـذن ؤاقعـتلعق بةرضـةن نةرسـة             . سوؤغا ؤة هةدعية مةثضىلىك بولعـدذ     
. سـوؤغا بئرعلضـةن آعشـعنعث ظـإز مىلكعضـة ظـايلعنعدذ           . ظارعيةت بولذص هةدعية ياآع سـوؤغا بولمـايدذ       

دعن بعرع صـايدعلعنعش هـاالل بولغـان نةرسـة     سوغعنعث شةرتلعرع. قانداق خالعسا شذنداق ظعشلعتعدذ   
ــم  ــرعدذ    . بولذشــع الزع ــة آع ــوغعنعث هإآمعض ــةدعقعلةرمذ س ــقا س ــة ؤة باش ــةدعقة   . ؤةقف ــةؤزةل س ــةث ظ ظ

رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع . دذر »ســةدعقة جارعيــة«مةنصــةظعتع ظومذمعــي ؤة داؤاملعــق بولغــان 
لعق ظةمعلع ظىزىلذص قـالعدذ، صـةقةت ظـىح ظعشـنعث ظادةم بالعسع ظإلسة بار «: ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ  
 ».سةدعقة جارعية، مةنصةظةتلعك ظعلعم ؤة دذظا قعلعـص تذرعدعغـان سـالعه بـاال : ساؤابع ظىزىلمةيدذ، ظذالر 

مةسجعد، مةآتةب، يول، آإرىك، دوختذرخانا ؤة شذنعثدةك ظومذمع مذسـذلمانالرنعث           ـ ـ    سةدعقة جارعية 
  .ظورذنالرغا سةرص قعلعنغان نةرسعدذرصايدعسعغا ظعشلعتعلعدعغان 

اللة يولعدا بعر نةرسة سةدعقة قعلعدعغان آعشع، قعلعدعغان سةدعقعسعنع اللة ظىحـىن ؤة ظذنعـث               
ــةؤزعلعنع بئرعشــع      ســاؤابعنع ظذمعــت قعلعــص بئرعدعكــةن، قولعدعكــع نةرســعنعث ياخشعســعنع ؤة ظ

  : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . آئرةك

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u (#θ à)ÏΡr&  ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟçF ö; |¡Ÿ2 !$ £ϑ ÏΒ uρ $ sΨ ô_ u ÷z r& Νä3 s9 z ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( 
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 سـعلةر ظئرعشـكةن نةرسـعلةرنعث ؤة بعـز سعلةرضـة زئمعندعـن حعقعـرعص بةرضـةن ! نلةرظع مإمع
رعزعقالرنعث ياخشعلعرعدعن سةدعقة قعلعثالر؛ سعلةرضة بئرعلسة آإزىثالرنع يذمماستعن ظااللمايدعغـان 

ة بةقـةر [ .بعلعـثالرآع، اللـة بعهاجـةتتذر، هةمدعضـة اليعقـتذر . ناحارلعرعنع ظعلغاص سـةدعقة قعلمـاثالر 
  ] ـ ظايةت267:سىرعسع

   : يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

  s9 (#θ ä9$ sΨs? §É9 ø9$# 4 ®L xm (#θ à)ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ šχθ ™6 Ït éB 〈  
 ياخشـع آإرضـةن نةرسـةثالردعن سـةدعقة قعلمعغعحـة هةرضـعز ياخشـعلعققا ظئرعشةلمةيســعلةر. 

ولغــاندا، هــةزرعتع ظــةبذ تةلهــة  بــذ ظايــةت نــازعل ب] ظايــةتنعث بعــر قعســمع ـ 92: ســىرة ظــال ظعمــران[
بــاغنعث  (»بــةيرةها«مئنعــث ظــةث ياخشــع آإرعدعغــان مــئلعم ! يــا رةســذلةلاله”: رةزعيــةلالهذ ظــةنهذ

.  دئـدع  “، ظذنع اللة يولعدا سـةدعقة قعلدعـم، ظذنـع ظـإزلعرع خالعغـان ظعشـقا سـةرص قعلغـايال                   )ظعسمع
بذ صايدا آـةلتىردعغان مـالدذر، ! ع ياخشع ناهايعت! ياخشع«: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم   

شـذنعث بعلـةن هـةزرعتع ظـةبذ تةلهـة رةزعيـةلالهذ            .  دئـدع  »تذغقانلعرعثغا بإلىص بةرضـعن  ـ ظذنع ظذرذق 
ظــةنهذ ظــذ بــاغنع يئقعــن تذغقعــنع بولغــان هةسســان ظعبــنع ســابعت بعلــةن ظذبــةي ظعبــنع آــةظب   

  . رةزعيةلالهذ ظةنهذماغا ظىلةشتىرىص بةردع
بعـر آىنـع    . ابدذلاله ظعبنع ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذما شئكةرنع بةك ياخشع آـإرةتتع         هةزرعتع ظ 

يذقعرعدعكع ظايةتنع ظوقذغاندعن آئيعن، ظةث ياخشع آإرعدعغان نةرسعنع سةدعقة قعلماقحع بولذص،           
سـةدعقعنعث  . ظةللعك معث تةثضعلعك شئكةر سـئتعؤعلعص هـةممعنع اللـة يولعـدا سـةدعقة قعلغـان               

ظـةمما خذداظعمـنع ظالدعغـاندةك ظـإزع ظعشـلةتكعلع راؤا آإرمـةيدعغان، ظةضـةر ظإزعضـة                 . مذشذيولع مانا   
ــإزع ياخشــع          ــعمذ ظ ــاز بولس ــلعق، ظ ــةدعقة قعلماس ــعلةرنع س ــا نةرس ــار، آون ــان ناح ــة ظالمايدعغ بئرعلس

حىنكـع اللـة    . آإرعدعغان ؤة ظالغان ظادةممذ مةنصةظةتلعنةلةيدعغان نةرسـعلةرنع سـةدعقة قعلعـش الزعـم            
شـذنعثدةك  . نعث سةدعقعضة هاجعتع يوق، ظذنعـث صايدعسـع سـةدعقة بةرضـىحعنعث ظإزعضـة بولعـدذ               تاظاال

ــاي  ــةتتعكع بــ ــةدعقة جةمظعيــ ــعنع    ـ ســ ــلعق رعشتعســ ــعدعكع قئرعنداشــ ــةرنعث ظارعســ آةمبةغةللــ
ظةضةر ناحار، ظعشـتعن حعققـان نةرسـعلةرنع سـةدعقة قعلغـاندا، ظـذالر          . مذستةهكةملةيدعغان بعر ؤاسعتة  



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         188

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

ســاالم،  ـ بــذ ظعســالمنعث ســوؤغا. ذرعدا قئرعنداشــلعق ظةمــةس بــةلكع دىشــمةنلعك صــةيدا بولعــدذظوتــت
  . كمعتعضة زعت آئلعدذئهةدعية ؤة سةدعقة قعلعشقا حاقعرعشتعكع ه

سةدعقة، هةدعية ؤة سوؤغا قاتارلعق نةرسعلةرنع قعلعشنعث يةنة بعر صرعنسعصـع بةرضـةن نةرسعضـة     
حىنكـع بـذ    . ئرعلضةن آعشـعدعن ياخشـعلعق آىتمةسـلعك آئـرةك        معننةت قعلماسلعق ؤة سةدعقة ب    

. ظعشالر آعشع ظإز ظعختعيارع بعلةن قعلعدعغان ظعشالر بولذص، هـئحكعم ظذنـع قعلعشـقا زورلعمـايدذ               
حىنكــع بذنعــثدا . بعــر نةرســعنع بئــرعص بولــذص ظارقعســعدعن معننــةت قعلغــاندعن بةرمعضــةن ياخشــع

   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . إثلعنع ظاغرعتمايدذمعننةت قعلعش ظارقعلعق باشقعالرنعث آ

 * ×Αöθ s% Ô∃ρ ã÷è ¨Β îο u Ïøó tΒ uρ Ö öyz  ÏiΒ 7π s% y‰|¹ !$ yγ ãè t7÷K tƒ “ ]Œ r& 3 ª!$# uρ ; É_ xî ÒΟŠ Ï= xm ∩⊄∉⊂∪ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰ |¹ Çd yϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒ F{$# uρ 〈  
  اللة بعهاجةتتذر، . ىرىش آئيعن ظةزعيةت يةتكىزعدعغان سةدعقعدعن ظةؤزةلدذر ياخشع سإز ؤة آةح

معننـــةت ؤة ظةزعيـــةت قعلعـــش ظـــارقعلعق ســـةدعقعلعرعثالرنع بعكـــار ! ظـــع مإمعنلـــةر .هـــةلعمدذر
   ]ظايةتلةر ـ 264، 263: سىرة بةقةرة [.قعلعؤةتمةثالر

حعغـا ظةزعيـةت قعلغـانلعق      دئمةك، سةدعقة قعلغاندعن آئيعـن معننـةت قعلعـش سـةدعقة ظالغذ           
  . بولذص، سةدعقعنعث ساؤابعنع بعكار قعلعؤعتعدذ

. بعزنع هةر تىرلىك ناحـار قعلعقالردعـن سـاقالص ظالعجانـاب آعشـعلةردعن قعلغعـن         ! ظع رةببعمعز 
  !ظامعين
   



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         189

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

  هةدعس ـ 43
  دئهقانحعلعق قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

אאאW»
«zאאx 

  :تةرجعمعسع
 رعؤايـةت قعلعـنعدذآع، جانـابع رةسـذلذلاله         هةزرعتع ظةنةس ظعبنع مـالك رةزعيـةلالهذ ظـةنهذدعن        

قايسع بعر مذسذلمان بعرةر دةرةخ تعكسة ياآع زعراظةت «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن
تئرعسا، ظذنعثدعن ظذحار قذشالر ياآع ظعنسـانالر يـاآع هـايؤانالر يئسـة، ظـذ تعككـةن آعشعضـة سـةدعقة 

هةدعسـنعث بذخـارعدعكع    .  بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان         بـذ هةدعسـنع ظعمـام      [».ظورنعدا بولعدذ 
  ]4055:، مذسلعمدعكع نومذرع2320:نومذرع

  : ظعزاهات
ظعسالم آعشعلةرنع هةر داظعم صايدعلعق ظعشالر بعلةن شذغذللذنذشـقا، بئكارتعلـةص بولماسـلعققا             

ةنصـةظةت ظـالعدذ،   حىنكع ياخشع ظعشالرنع قعلغـان آعشـع ظذنعثدعـن ظـةث ظـاؤؤال ظـإزع م               . حاقعرعدذ
هورذنلـذق، بئكارتعلةصـلعك،    . باشقا آعشعلةرضعمذ ظذنعث صايدعسع يئتعدذ، ظذ بذنعث سـاؤابعنع ظـالعدذ          

ظعقتعســادعي . تةييارتاصــلعق ظعنســاننع روهعــي، جعســمانعي ؤة ظــةقلعي جةهــةتتعن آــاردعن حعقعــرعدذ
مذسـذلمانغا جعـم تـذرذش    ”: ةيـدذ داناالر مذنـداق د . جةهةتتعن بولسا باشقعالرغا مإهتاج ؤة قذل قعلعدذ      

ــذلمان         ــةر مذس ــرةك، ظةض ــص تذرذشــع آئ ــةت قعلع ــم هةرعك ــةر داظع ــةن ه ــذلمان دئض ــمايدذ، مذس ياراش
 ـ  ظعـش .  دئضـةن  “بئكارغـا ظعشـلة    ـ   بئكار تذرغعحـة  ” ظاتعلعرعمعزمذ   “.باغلعنعص قالسا سةآرعشع الزعم   

. دذ، ظـالدعراص آئسـةل بولمـايدذ     هةرعكةت قعلعص تذرغان ظادةمنعث تـةن سـاالمةتلعكعمذ ياخشـع بولعـ           
هورذنلــذق قعلعــص بئكــار ظولتذرغانســعرع هــةرخعل آئســةللةر حاصلعشــعص، ظــإزعنعث هــاجعتعدعنمذ   

  . حعقالمايدعغان بولذص قالعدذ
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رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةم بـــذ هةدعســـتة بعزلـــةرنع ظعشـــلةص حعقعرعشـــنع   
ع هةجـةر ظةسـقةالنعي بـذ هةدعسـنعث شـةرهعدة مذنـداق             هاصـعز ظعبـن   . راؤاجالندذرذشقا تـةرغعب قعلعـدذ    

بـــذ هةدعســـتة دةرةخ تعكعـــش ؤة زعراظـــةت تئرعشـــنعث صـــةزعلعتع، شـــذ ظـــارقعلعق زئمعنـــنع  ”: دةيـــدذ
   “.ضىللةندىرىشكة تةرغعب قعلعش باردذر

ياخشلعقنعث ظةث حوثـع داؤاملعـق بولغعـنع ؤة سـةدعقعنعث ظـةث ظـةؤزعلع صايدعسـع ظومذمعـي               
   : مذنداق دةيدذتاظااللة ال. بولغعنعدذر

 ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$#  ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# 

Ÿω uρ tβθ ßϑ n= øà ãƒ #[ É)tΡ ∩⊇⊄⊆∪ 〈  
ذ، ظايالالردعن مإمعن بولـذص تـذرذص ياخشـع ظعشـالرنع قعلغـانالر جةننةتكـة داخعـل بولعـد  ـ ظةر

يـــةنع ظذالرنعـــث قعلغـــان ظةمـــةللعرعنعث ســـاؤابع قعلحـــة (ظذالرغـــا قعلحـــة زذلـــذم قعلعنمـــايدذ 
  ]ظايةت ـ 124:سىرة نعسا [).آئمةيتعؤئتعلمةيدذ

ــرذيدذ  ــعلعقالرغا بذيـ ــذلمانالرنع صـــىتكىل ياخشـ ــادا  . ظعســـالم مذسـ ــذ دعـــل بعلـــةن ظـ ــقا ظـ شذثالشـ
سـات بعلـةن ظـادا قعلعنعدعغـان ظعبادةتلـةرنع          قعلعنعدعغان، بةدةن بعلـةن ظـادا قعلعنعدعغـان ؤة ظعقتع         

   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . بةلضىلعدع

 * }§ øŠ©9 § É9 ø9$# βr& (#θ —9 uθ è? öΝ ä3 yδθã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É−Î ô³yϑ ø9$# É> Íøó yϑ ø9$# uρ £Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ôtΒ z tΒ#u «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Í½z Fψ $# Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3 ø9$#uρ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ ’ sA# u uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã Ïµ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 4’n1 öà)ø9 $# 4’ yϑ≈tG uŠø9$# uρ 

tÅ3≈ |¡ yϑø9 $#uρ t ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# t,Í#Í← !$ ¡¡9$# uρ ’Îû uρ ÅU$ s%Íh9$# uΘ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ’ sA# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# šχθ èùθ ßϑ ø9$# uρ 

öΝÏδ Ï‰ôγ yè Î/ #sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈ tã ( t Î É9≈¢Á9$# uρ ’ Îû Ï!$ y™ ù' t7ø9 $# Ï !#§œØ9$#uρ tÏm uρ Ä¨ ù' t7ø9$# 3 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©! $# (#θ è% y‰ |¹ ( 

y7 Í×¯≈ s9 'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ à)−G ßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪ 〈  
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 سعلةرنعث آىن حعققان ؤة آىن صاتقان تةرةصكة يىز آةلتىرىشـىثالرنعث ظـإزعال ياخشـع ظةمةلضـة
، )يةنع اللة نازعل قعلغان آعتابالرغا(بةلكع اللةغا، ظاخعرةت آىنعضة، صةرعشتعلةرضة، آعتابقا . ياتمايدذ

 يئتعملةرضــة، ظــةقرعباالرغا، ـ صةيغةمبةرلةرضــة ظعمــان آــةلتىرىش، اللــةنع ســإيىش يىزعســعدعن خعــش 
، )يـةنع صـذل مئلعدعـن ظاالقعسـع ظىزىلـىص قالغـان مذساصـعرالرغا (معسكعنلةرضة، ظعبنع سةبعللةرضـة 

مال ياردةم بئرعش، ناماز ظوقذش، زاآات بئرعش،  ـ ساظعلالرغا ؤة قذلالرنعث ظازادلعقعغا ظئرعشعشضة صذل
علعنغان ظذرذشقا بةرداشـلعق بئـرعش ظةهدعضة ؤاصا قعلعش، يوقسذزلذققا، آئسةللعككة ؤة اللة يولعدا ق 

 .ظةنة شذالر ظعمـانعدا راسـتحعل ظادةملـةردذر، ظةنـة شـذالر تـةقؤادار ظادةملـةردذر . ياخشع ظةمةلضة آعرعدذ 
  ]ظايةت ـ 177سىرة بةقةرة، [

ظعسالمنع توغرا حىشةنضةن آعشـع بعلعدذآـع، ظعسـالمدا بذيرذلمعغـان هئحقـانداق ياخشـعلعق               
ســاناظةت، قاتنــاش، دئهقـانحعلعق ؤة باشــقا بــارلعق   ـ ةهعية، ظعقتعســاد، سـودا ظــذ ماظـارعص، ســ . يوقـتذر 

ظعسـالم ظعشـلةص حعقعرعشـنع راؤاجالندذرذشـتا        . ساهةلةردة ظـةث ياخشـع ظعشـالرنع قعلعشـقا بذيـرذيدذ          
ظعنسانالرنعث بئشعدا قورال آإتىرىص زوراؤانلعق قعلعش ظارقعلعق ظةمـةس، بـةلكع ظذنعثغـا قعلغـان               

مةنصــةظةتلعرعنع آإرســعتعش ؤة ظذنعثغــا  ـ ا ؤة ظاخعرةتتــة ظإزعضــة آــةلتىرعدعغان صــايداظعشــعنعث دذنيــ
  . قعزعقتذرذش ظارقعلعق تةرغعب قعلغان

ــةر        ــةن ي ــذص، ظذنعــث بعل ــةؤزعلع بول ــةث ظ ــرعش ياخشــعلعقالرنعث ظ ــةت تئ دةرةخ تعكعــش ؤة زعراظ
م ظعنسـانالر هـةم هايؤانـاتالر       ظذنعثدعـن هـة   . حإصـلةر مـول بولعـدذ      ـ   جانلعنعدذ، مئؤة، ظاشلعق ؤة ظـوت     

ــةظةتلعنعدذ ــعلةردعن    . مةنصــ ــةزآذر نةرســ ــرعغذحع مــ ــةت تئــ ــع، زعراظــ ــةن دةرةخ تعككىحــ بذنعــــث بعلــ
ــالعدذ     ــاؤابعنع ظ ــاننعث س ــةدعقة قعلغ ــعدا س ــايدعالنغاننعث تئش ــةيهع   . ص ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س رةس

ولسـا، ظـذ دةرةختعـن يئيعلضـةن بعر مذسذلمان بعرةر دةرةخ تعكعص قويغـان ب «: ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ  
نةرسة سةدعقة بولعدذ، ظوغرعالنغان نةرسة سةدعقة بولعدذ، هئح بولمعغاندا بعرةر آعشع ظذنعـث ظاسـتعدا 

بذ  [».بذ ساؤابالر دةرةخ تعككىحعضة تا قعيامةت آىنعضعحعلعك يئتعص تذرعدذ . سايعدعسا سةدعقة بولعدذ 
  ]هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان
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آعسرا زةيـتذن دةرعخـع تعكعؤاتقـان بعـر قئـرع بوؤاينعـث يئنعدعـن ظـإتىص                 : يةت قعلعنعشعحة رعؤا
ــدا مــئؤة بئرعدعغــان دةرةخ تعكعســعز؟   ”: آئتعؤعــتعص ــذرذص نئمعشــقا ظذزذن ــوؤاي ت  دةص “ســعز قئــرع ب

ظاتعلعرعمعز تعكعص قويغان دةرةخنعث مئؤعسعنع بعـز يـئدذق، بعـزمذ آئيعنكعلـةر يئسـذن               ”. سوراصتذ
بوؤاينعث جاؤابعغا مةمنذن بولغان صادعشاه ظذنعثغـا نذرغـذن         .  دةصتذ بوؤاي جاؤاب بئرعص    “كعمعزدةص تع 

دةرعخعم نئمعدئضـةن تعـز مـئؤة       ! آإرمةمسعز”بوؤاي مالالرنع قولعغا ظئلعؤئتعص     . مال سوؤغا قعلعصتذ  
: بولغـان بـوؤاي   بذنعثغا خوشـال    .  دةصتكةن، صادعشاه ظذنعثغا يةنة نذرغذن نةرسة سوؤغا قعلعصتذ        “بةردع

دةرةخ دئضةن بعر يعلدا بعـر قئـتعم مـئؤة بئـرةتتع، مئنعـث دةرعخعـم بعـر دةمنعـث ظعحعـدة ظعككـع                        ”
ــةردع  ــئؤة ب ــتذ“قئــتعم م ــة ســوؤغا بئرعصــتذ  .  دةص ــة    . صادعشــاه يةن ــذ قئــرع دةلل ــر ب ــع آإرضــةن ؤةزع بذن

  . ص آئتعصتذصادعشاهنعث بارلعق ماللعرعنع ظئلعص بولعدعغان ظوخشايدذ، دةص صادعشاهنع ظئلع
رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم ظاممعغــا مةنصــةظةتلعك ظعشــالرغا بــةك تــةرغعب        

ظذ ظعنسان ظإلىص آةتكةندعن آئيعنمذ ساؤابع يئتعص تذرعدعغان ظعشـالرنع بايـان قعلعـص              . قعالتتع
ن آئيعـنمذ يةتتة تىرلىك ظعش بـار، ظذنعـث سـاؤابع بـةندة ظـإلىص قةبرعضـة آعرضـةندع «: مذنداق دةيدذ 

قذدذق آوالش،  ـ 3ظإستةث حئصعش،  ـ 2ظعلعم ظإضعتعش،  ـ 1 : ظذ ظعشالر . ظىزىلمةي يئتعص تذرعدذ
قذرظان ؤةقفة قعلعـش،  ـ 6مةسجعد سئلعش،  ـ 5تعكعش، ) يةنع مئؤعلعك دةرةخ (خورما دةرعخع  ـ 4
خشــع ظــةؤالد ظإلضــةندعن آئيعــن ظارقعســعدعن مةغصــعرةت تعلــةص دذظــا قعلعــص تذرعدعغــان يا  ـ 7

   ».قالدذرذش
ــقعالرنعث صايدعلعنعشــع          ــةم باش ــايدعلعنعدذ، ه ــإزع ص ــع هــةم ظ ــان آعش ــش قعلغ ــةيرلعك ظع خ

شـــذنعث ظىحـــىن مذســـذلمان قولعدعـــن آئلعدعغـــان ياخشـــعلعقالرنع . ظـــارقعلعق ســـاؤابعنع ظـــالعدذ
  : ظاتعلعرعمعز. آئحعكتىرمةستعن قعلعؤئلعشع الزعم

  ال ظةتمة،بىضىننع غةنعمةت بعل، ظةرتعنع خعي”
  . دئضةن“.ظىنمعضةن تعرةآذ، قعيغذسعز صعيال ظةتمة

   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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 * uθ èδuρ ü“ Ï% ©!$# r't±Σ r& ;M≈ ¨Ψ y_ ;M≈ x©ρ á÷è ¨Β uö xî uρ ;M≈ x©ρ Þ÷ê tΒ Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ tí ö‘̈“9$# uρ $ ¸Ï= tF øƒ èΧ …ã& é#à2 é& 

šχθ çG ÷ƒ ¨“9$# uρ šχ$ ¨Β ”9$#uρ $ \κÈ:≈ t± tFãΒ uö xî uρ 7µÎ7≈ t± tFãΒ 4 (#θè= à2 ÏΒ ÿÏν Í yϑ rO !#sŒÎ) u yϑ øO r& (#θ è?# u uρ …çµ ¤)xm uΘöθ tƒ 

 Ïν ÏŠ$ |Á xm ( Ÿω uρ (#ûθ èùÎ ô£è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† šÏùÎ ô£ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ 〈  
رةثضع، تةمع، هةجمع (مئؤعلعرع، دانلعرع . دعشسعز باغالرنع بةرصا قعلدعئدعشلعق ؤة بئاللة ب

 ـ بعـر ) رةثضـع ؤة شـةآلع (رعضة ظوخشعمايدعغان خورما دةرةخلعـرعنع، زعراظةتلـةرنع، بع ـ بعر) ؤة صذرعقع 
مئؤعسـع صعشـقاندا، ظذالردعـن . ظوخشعمايدعغان زةيتذن ؤة ظانارنع يـاراتتع ) تةمع(بعرعضة ظوخشايدعغان، 

ر، يعغقان آىندة ظذنعث ظإشرعسعنع ظـادا قعلعـثالر، ظعسـراص قعلمـاثال ) نعث هوسذلعنع (يةثالر، مئؤة 
  ] ظايةت ـ 141سىرة ظةنظام  [.اللة هةقعقةتةن ظعسراص قعلغذحعالرنع ياقتذرمايدذ

 هةر داظعم ياخشع ظعشالرنع قعلعشنع نعسعص قعلعص، قعلغـان ياخشـعلعقلعرعمعزنع            تاظاالاللة  
       ! ظامعين. ظإز دةرضاهعدا قوبذل قعلسذن
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  هةدعس ـ 44

 هةقعقعي زاهعدلعق توغرعسعدا
אאאW»،אא

אאאKאאא?،
אאאא?אא?א?

א،?؟???א???א
،אאאK«zאאx 

  : تةرجعمعسع
هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، صةيغةمبةر سةللةلالهذ ظةلـةيهع           

يـةرنع سـئتعؤالغذحع هـئلعقع . عـراؤدعن بعـر يـةر سـئتعؤالدع بعـر ظـادةم ب «: ؤةسةللةم مذنداق دئضةن  
: ظـذ ظـالتذننع يـةرنعث ظعضعسعضـة ظـئلعص بئـرعص . يةردعن ظالتذن بعلةن توشقان بعر آوزا تئصعؤالدع 

: يـةرنعث ظعضعسـع .  دئدع “ظالتذنعثعزنع ظئلعث، مةن سعزدعن يةرنع سئتعؤالغان، ظالتذننع ظةمةس ”
شذنعث بعلةن ظذالر باشقا بعر .  دئدع“لعق نةرسعلعرع بعلةن ساتقانمةن سعزضة يةرنع ظعحعدعكع بار”

سـعلةرنعث ”ظعككعسع ظارعسعدا هـإآىم قعلمـاقحع بولغـان آعشـع . آعشعدعن هإآذم تةلةص قعلدع 
مئنعـث بعـر ” دئدع، يةنة بعـرع “مئنعث بعر ظوغلذم بار”ظذالرنعث بعرع .  دةص سورعدع “باالثالر بارمذ؟ 

ظوغذل بعلةن قعزنع نعكـاهالص قويذثـالر، بـذ صـذلنع ”دعن هاآعم بولغان آعشع ظان.  دئدع “قعزعم بار 
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت  [». دئدع“شذالرغا خةجلةص بئرعثالر ؤة سةدعقة قعلعثالر

  ]3397:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت. قعلغان
  :ظعزاهات

سذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بـذ هةدعسـتة هـةقعقعي زاهعدلعقـنع جـانلعق            جانابع رة 
مذســذلمان دئضــةن مانــا مذشــذنداق ظالعجانــاب، مذشــذنداق صــةرهعزآار ؤة . معســال بعلــةن حىشــةندىرعدذ

تـةرآع دذنيـا بولـذص، ظعشـلعمةي آعشـعلةرنعث بةرضـعنعنع يـةص         ـ ـ زاهعدلعـق . زاهعد بولذشع الزعـم  
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مالغــا  ـ ةس، زاهعدلعــق مانــا مذشــذ هةدعســتعكع آعشــعلةردةك نةصســعنع يئــثعص، صــذل ياشــاش ظةمــ
  . بئرعلعص آةتمةسلعكتذر

؟   بذ هةدعستة معسال قعلعنغان ظالغذحع بعلةن ساتقذحع نئمعدئضـةن ظالعجانـاب آعشـعلةر، هـة              
. ةر قعلعـدذ دة، ظذنع ظعشلعتعشتعن هـةز   ـ   ظالغذحع سئتعؤالغان يةرنعث ظاستعدعن ظالتذن تئصعؤالعدذ     

مةن بذ يةرنعثال صذلعنع بئـرعص سـئتعؤالغان، ظـالتذننعث صـذلعنع بةرمعضـةن تذرسـام، بـذ                  ”حىنكع ظذ   
ماثا قانداق هاالل بولعدذ؟ بةلكع بذ ظالتذننعث قعممعتع مةن يةرضة بةرضةن صذلدعن نةححة هةسسة              

بعـز بولسـاقحذ؟    . علعـدذ  دةص ظويالص، ظـالتذننع يـةرنعث ظعضعسعضـة ظاصـعرعص بئرعشـكة قـارار ق               “آإصتذر
  . هةنعم بولسا خذداظعم بةردع دةص هئحكعمضة ظذقتذرماي حونتةآكة سالعمعز

حىنكـع ظـذ    . ظذمـذ ظـالتذننع ظـالغعلع ظذنعمـايدذ       ! يةرنع سـاتقذحع آعشـعنعث ظـةخالقعغا قـاراث        
ن بذ ظالتذننع مةن آإمىص قويغان ظةمةس، ظذنعـث بـارلعقعدعنمذ خـةؤعرعم يـوق ظعـدع، مـة                 ”: ظوياليدذ

يــةرنع ظعحعدعكــع بــارلعق نةرســعلةر بعلــةن ســاتقان تذرســام، ظذنعــث ظىستعضــة ظــذ يــةر هــازعر مئنعــث 
مىلكعم ظةمةس، ظةمدع ظذنعثدعن تئصعلغان نةرسعنع ظالسام قانداق هاالل بولعـدذ؟ ظةضـةر مئنعـث               

 تاظـاال لـة  هةققعم بولغان بولسا، ظذنع يعلالردعن بئرع مـةن تاصـقان بوالتـتعم، دئمـةك، بـذ ظـالتذننع ال               
 دةص  “مذشذ آعشعضة نئمةت قعلعص بئرعصتذ، شذثا ظذنعثغا ظذحراصتذ، مذشذ آعشعضـة هـاالل بولسـذن              

قـازع ظذالرنعـث ظارعسـعنع     . شذنعث بعلةن ظذالر قـازعنعث قئشـعغا بـارعدذ        . ظالتذنغا قولعنعمذ سىرمةيدذ  
  .ظادالةت بعلةن آئلعشتىرىص قويعدذ

ــزمذ شــذنداق ظعصصــةتلعك، ظالع   ــة   يآاشــكع بع ــاب بواللعســاق، راســتحعللعق بعلــةن مذظامعل جان
ــىز      ــعمعزنع ؤة ي ــذص، شةرعص ــدا ساقلعســاق، نةصسعمعزضــة هــاآعم بول ــإز اليعقع ــةتنع ظ  ـ قعلســاق، ظامان

ــازراق صـــذل  ــابرذيعمعزنع ظـ ــإزعمعزنعث    ـ ظـ ــةققعنع ظـ ــقعالرنعث هـ ــةك، باشـ ــىن آعرلةتمعسـ ــال ظىحـ مـ
قعدعغان، ظاحكإزلىك قعلمايدعغـان، ظـإز قولعمعـز        قعلعؤالمعساق، ظعشةنحلعك، صةرهعزآار، اللةدعن قور    

ــإز      ــا آـ ــعلةرنعث رعزقعغـ ــةت قعلعـــص آعشـ ــقعنعمعزغا قاناظـ ــةيدعغان، تاصـ ــاالل يـ ــلةص هـ ــةن ظعشـ بعلـ
 ـ ظئلعشـــعمعزدا. ســـاظادةتلعك ياشـــعغان بوالتـــتذق ـ زذر ظعحعـــدة بـــةختذتعكمـــةيدعغان بولســـاق، هـــ



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         196

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

ــات ظا     ــايدعمعز قاتمذقـ ــاق، صـ ــةنحلعك بولسـ ــعمعزدة ظعشـ ــتع بئرعشـ ــقان بوالتـ ــة . شـ ــاالاللـ نعث ؤة تاظـ
  .ظعنسانالرنعث نةزعرعدة ياخشع ظادةم بوالتتذق
هـارامنع   ـ مال بولسعال بولـدع دةيدعغـان، هـاالل      ـ   صذل. ظةصسذسكع دذنياصةرةست بولذص آةتتذق   

نومذســعنع بعــر  ـ  دةص، دعنعــنع، ظعصصــةت“نــةدعن بولســا مــال جذغلعســامال بولــدع”ظعلغعمايدعغــان، 
بولذصـمذ سـاقالنع   . يرعص قويعدعغان، آعشـعنعث هـةققعدعن قورقمايدعغـان بولـوص آـةتتذق       تةرةصكة قا 

ــة     ــمةيدعغان، مولـــال سىصعتعضـ ــمعلاله حىشـ ــاغزعدعن بعسـ ــبعه، ظـ ــان، قولعدعـــن تةسـ ــذزذن قويعؤالغـ ظـ
آعشـعلةر ظذنعـث    . آعرعؤالغان زالعمالرنعث يالغانحعلعقع، هارامخورلعقع ظعسالم ظىحىن بعر نذمذسـتذر        

 ؤة تذرذقعغا قاراص، ياخشـع ظـادةم دةص ظويـالص مذظامعلـة قعلعـدذ، ظذنعثغـا ظعشـةنح قعلعـص                     آإرىنعشع
ظـةمما ظـذ شـةرمةندعلةر دعنعـي قعياصـةتكة آعـرعؤعلعص آعشـعلةرنع ظـالدايدذ، سـاختا          . ظامانـةت قويعـدذ  

ىتىن شذنعث بعلةن دعن دىشمةنلعرع ؤة ظعمـانع ظـاجعز بـةزع مذسـذلمانالر صـ              . قعلعدذ، يالغان سإزلةيدذ  
 دةص  “مولـال صـذلنع دوسـت تذتمـاس، قولغـا آعرسـة بـوش تذتمـاس               ”: ظالعمالرنع بعـر تاياقتـا هـةيدةص      

  . مةسخعرة قعلعدذ
مــةن بــذ يــةردة صــىتىن مذســذلمان قئرعنداشــلعرعمعزغا شــذنع ظــئالن قعلعمــةنكع، دعــنع تىســكة   

ةرنعث تذرعقعغـا قـاراص     آعرعؤالغان ظالؤاستعالرنعث شةرمةندعلعكع ظئغعر بولسعمذ، ظةسلع خاتا آعشعل       
 دةص “هــايؤاننعث ظالعســع تئشــعدا، ظــادةمنعث ظالعســع ظعحعــدة ”: ظــاتعلعرعمعز. مذظامعلــة قعلغــانالردا
ــذل ـ ســودا. بعكــار ظئيتمعغــان مــال مذظامعلعســعدة قذرظــان آــةرعمنعث آإرسةتمعســع    ـ ســئتعق، ص

ــادةم بولذشــتعن ق  . هئحكعمضــة ظعشةنمةســلعكتذر  ــانداق ظ ــة قعلعشــتا ق ــةزةر هةممــة  مذظامعل ةتظعين
ظاز بولسذن، آإص بولسـذن     . نةرسعنع يئزعش، ظعمزاالش ؤة ظذنعثغا باشقعالرنع ضذؤاهحع قعلعش الزعم        

 قذرظـان   تاظـاال اللة  . نعث ظةمرع تاظاالبذ اللة   . هةر قانداق نةرسعنع هإججةت يئزعص بئكعتعش آئرةك      
 خـةت يازااليدعغـان آعشـعنع تئصـعص         آةرعمدة صذل مذظامعلة قعلغاندا ظإزعمعز يئزعشـنع، يازالمعسـاق،        

. يازدذرذشنع، آعشعلةرنع ضذؤاهحع قعلعشنع، ظةضـةر ظـذ مذمكعـن بولمعسـا ضـىرى ظئلعشـنع بذيـرذيدذ              
  . ظايةتلعرعنع ياخشع حىشعنعص ظوقذثالر ـ 285 ؤة 284سىرة بةقةرةنعث 

  !هإرمةتلعك مذسذلمان قئرعنداشالر
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بولذصـمذ هةممـة نةرسـة ماددعلعشـعص آةتكـةن،          . مال هاياتتا بعردعنبعر آئـرةآلعك نةرسـة       ـ   صذل
. مال تئخعمذ آئرةك بولـذص قـالدع       ـ   ظعنسانالردا ظعنساص، مةرهةمةت قالمعغان بىضىنكع زاماندا صذل      

نومذسعمعزنع، دعنعمعزنع، آعشعلعك غورذرعمعزنع ظاياغ ظاسـتع        ـ   مالنع دةص ظعصصةت   ـ   لئكعن صذل 
 ظعشــلعرعدا مــةيلع ســاتقذحع مــةيلع ســئتعؤالغذحع  ســئتعق ـ شذثالشــقا ســودا! قعلســاق بوالمــدذ؟

بولمــايلع راســتحعل بواليلــع، آعشــعنعث هــةققعنع يئيعشــتعن ســاقلعنايلع، ظامانةتكــة خعيانــةت   
بعرعمعزنع ظالدعمايلع، باشقعالرنعث مةنصةظةتعنع ظإزعمعزنعث مةنصةظعتع، زعيعنعـنع        ـ   قعلمايلع، بعر 

دذنيا هـةر قانحـة      ـ   لعق ، يالغانحعلعق بعلةن تاصقان مال     ظالدامحع. ظإزعمعزنعث زعيعنع دةص بعلةيلع   
 ظإزعضة قارشـع ظعشلةنضـةن ضـذناهالردعن خالعسـا ظـإتعدذ، ظـةمما              تاظاالاللة  . آإص بولسعمذ ظةسقاتمايدذ  

بـذ دذنيـادا آعشـعلةرنعث      . آعشعنعث هةققعدعن هـةق ظعضعسـع ظـإزع ظإتمعضـعحة قـةتظعي ظإتمـةيدذ             
مــئلع يــوق،  ـ لىص آةتكةنلــةر، قعيامــةت آىنــع بئرعدعغــان صــذل هــةققعنع تولــذق ظــادا قعلمــاي ظــإ 

ظةضــةر ياخشــع ظةمــةللعرع    . ابالص بئرعشــكة مــةجبذر بولعــدذ   هئســقعلغــان ياخشــع ظةمــةللعرعنع  
  . آعشعلةرنعث هةقلعرعنع تإلةشكة يةتمعسة، هةق ظعضعلعرعنعث ضذناهلعرعنع ظىستعضة ظالعدذ

 تاظاالهارامنع ظعلغعمعساق، ظذ حاغدا اللة       ـ   ةص هاالل دذنيانع د  ـ   ظةضةر تةقؤادار بولمعساق، مال   
قذرظــان آــةرعمدة ظةيعبلعضــةن ظــةهلع آعتــابالر بعلــةن ظــارعمعزدا نئمــة صــةرق قــالعدذ؟ ظةضــةر صــةرق    

 يةهذد( ظةهلع آعتاب    تاظاال دةيمعز؟ اللة    “مةن مذسذلمان ”قالمعسا، بعز ظإزعمعزنع نئمعضة ظاساسةن      
   :ذنداق دةيدذالرنع ظةيعبلةص م) ناساراـ 

 * ôÏΒ uρ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ôtΒ β Î) çµ ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$ sÜΖÉ) Î/ ÿ Ïν ÏjŠxσãƒ y7 ø‹ s9Î) Οßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ô ¨Β β Î) çµ÷Ζ tΒ ù' s? 9‘$ sΨƒ Ï‰Î/ ω 
ÿ Ïν ÏjŠxσãƒ y7 ø‹ s9Î) ω Î) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïµ ø‹n= tã $ Vϑ Í← !$ s% 3 y7 Ï9¨sŒ óΟ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ä9$ s% }§øŠ s9 $ uΖøŠ n= tã ’ Îû z↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹ Î6 y™ 

šχθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹s3ø9 $# öΝèδ uρ šχθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∠∈∪ 〈  
 ظةهلع آعتابتعن بةزعلعرع بارآع، ظذنعثدا آإص مال ظامانـةت قويسـاثمذ سـاثا ظذنـع قـايتذرذص
ظذالردعن يةنة بـةزع آعشـعلةرمذ بـارآع، ظذنعـثدا بعـر دعنـار ظامانـةت قويسـاثمذ ظذنعـث بئشـعدا . بئرعدذ
عيلةرنعث مئلعغا خعيانةت ظىمم«: بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر. غعحة ظذنع ساثا قايتذرذص بةرمةيدذتذرمع
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ــاللعرع بعزضــة هــارام (قعلســاق بعزضــة ضــذناه بولمــايدذ  ــزدا بولمعغــانالرنعث م ــزنعث دعنعمع ــةنع بع ي
  ]ظايةت ـ 75: ظال ظعمرانسىرة  [.ظذالر بعلعص تذرذص اللة نامعدعن يالغاننع توقذيدذ.  دئدع»)ظةمةس

 بعزضة مةرهةمةت قعلعص ظةقعل ظاتـا قعلـدع، صـةيغةمبةر ظـةؤةتعش ؤة ظذنعثغـا آعتـاب               تاظاالاللة  
نازعل قعلعش ظارقعلعق هةق بعلةن ناهةقنع، توغرا بعلةن خاتانع حىشـةندىردع، بعـزنع مذشـذ ظذلـذغ           

 عشلةتمعسـةك، قذرظـان   ظةمدع بعز ظةقلعمعزنع هةق يولدا ظ     . دعنغا تةؤة بولذش شةرعصعضة ظئرعشتىردع    
  !هةدعسنعث روهعغا ظةمةل قعلمعساق قانداق مذسذلمان بوالاليمعز؟ـ 

بعزنع هةق يولدعن ظايرعمعغعن، هاالل رعزعق بعلةن ياشاشـنع نعسـعص       ! ظع ظذلذغ صةرؤةردعضارعم  
  ! ظامعين. قعلعص، آعشعنعث هةققعنع يةص سئلعشتعن ساقلعغعن
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  هةدعس ـ 45

 رعدعغان ظادةم توغرعسعداأآ ظةث يامان تاظاالاللة 
אWאאWAאאא

א@zאאx 
  :تةرجعمعسع

ةللةمنعث مذنـداق  هةزرعتع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةس    
بـذ   [».اللة ظـةث يامـان آإرعدعغـان ظـادةم دةؤاسـعدا قـاتتعق ظـادةمدذر «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

. بــذ يــةردعكع تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت    . هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان     
  ]4407: هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع

  :ظعزاهات
لغـان آعشـع، زذلـذم ؤة دىشـمةنلعكتعن باشـقا قايسـع بعـر ظذسـذل                 بعراؤنعث ظىستعدة هـةققع بو    

 ـ ظىسـتعدة هـةق بولغـان آعشـعنعث رازع بولـذش      . بعلةن هةققعنع تولـذق ظـئلعش هوقوقعغـا ظعضـة         
آئـرةك بولسـا سـوتقا ظـةرز     . بولماسلعقعدعن قةتظعينةزةر هعلة ظعشلعتعص بولسعمذ هةققعنع ظاالاليدذ 

 لئكعـن هـةق ظعضعسـعنعث يالغـان سإزلعمةسـلعكع، خعيانـةت       .قعلعـص هـةققعنع تةلـةص قعالاليـدذ    
قعلماسلعقع، ظإزعنعث بولمعغان نةرسعنع مئنعث دةص دةؤا قعلماسلعقع، يوقعالث نةرسعلةر ظىحـىن            

حىنكع . دةؤاالشماسلعقع، ظادالةت بعلةن هإآىم قعلمايدعغان، زالعم هاآعمغا ظةرز قعلماسلعقع الزعم         
مـاجعرا   ـ   دةؤالعشعص جعـدةل  . دعغان هةققعدعن آإصرةك زيانغا ظذحرايدذ    بذ ظعشالردا هةق ظعضعسع ظالع    

دة، زذلــذم قعلعشــقا ظــئلعص  ـ قعلعــش بــةزعدة تةلةصــتة هــةددعدعن ظئشــعص آئتعشــكة ســةؤةب بولعــدذ
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . بارعدذ
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ــةؤالماثالر، بعلعــص تــذرذص آعشــعلةرنعث بعــر قعســعم  ـ بعــر بعــرعثالرنعث مــاللعرعنع ناهــةق ي
] ظايـةت  ـ   188:بةقـةرة سىرعسـع    [.ماللعرعنع زذلذم بعلةن يةؤعلعش ظىحىن هاآعمالرغا صـارا بةرمـةثالر 

ــتة    ــر هةدعسـ ــةللةم بعـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــان «: رةسـ ــانالرغا دةؤا قعلغـ ــةر ظعنسـ ظةضـ
مىلكعـنع، قـانلعرعنع  ـ نةرسعسعنعث هةممعسع ظئلعص بئرعلسة، بـةزع ظادةملـةر آعشـعلةرنعث مـال 

  .  دئضةن». ؤاجعب بولعدذتةلةص قعلعدذ، لئكعن دةؤا قعلغذحعغا هإججةت، تئنعؤالغذحعغا قةسةم
هــاآعمالرنعث ظعحعدعمــذ خذدادعــن قورقمايدعغــان، ظادالــةت بعلــةن هــإآىم قعلمايدعغــان،  ـ قــازع

داؤعضةرلةردعن صارا ظالعدعغان، يالغان ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعقعنع قوبـذل قعلعدعغـان، بعلعـص تـذرذص              
مذسـذلمانالر هةممـة نةرسـعدعن ظـاؤؤال     شذثالشقا . راست ضةصنع قوبذل قعلمايدعغان، ناظةهلعلةرمذ بار    

تةقؤانع حعث تذتذص، آعشعنعث هـةققعنع بعلعـص يـاآع بعلمـةي يـةص سئلعشـتعن قـاتتعق هـةزةر                  
آعشعلةردة هةققع بار آعشعنعث ظإز هةققعنع ظئلعش هوقذقع بولسعمذ، دةؤاسعدا          . قعلعشع آئرةك 

الرنعث هةققع بولغان آعشعلةرمذ،    ظىستعدة باشقع . قاتتعق بولماسلعقع، زذلذمدعن ساقلعنعشع الزعم    
ــعنعث         ــةق ظعضعس ــذص ه ــةمحعلعكعنع تون ــإز آ ــتعن، ظ ــةي تذرعؤالماس ــةققعنع بةرم ــعلةرنعث ه آعش
هةققعنع ظإز ؤاقتعدا قايتذرذص بئرعشع، ظةضةر قـايتذرذص بئرعشـكة قذربـع يةتمعسـة، هـةق ظعضعسعضـة                  

دعن ظىستعدعكع هةقلةرنع تإلةشكة    تاظاالحعرايلعقحة ظةهؤالنع ظذقتذرذص ظإزرةخاهلعق قعلعشع، اللة       
 ظذنعثغـا  تاظـاال ظةضةر شذنداق قعلسا اللـة  . ظعمكانعيةت يارعتعص بئرعشعنع تعلةص دذظا قعلعشع الزعم      

ــارعتعص بئــرعدذ يــاآع هــةق ظعضعســعنعث آإثلعضــة ظعنســاص بئــرعص،      حوقــذم بعــر حعقعــش يولــع ي
  . ظىستعدعكع هةقنع ظإتعؤعتعدذ

ظةقعللعق آعشع ظوتـتذرعدعكع مذهةببـةت ؤة دوسـتلذق         ”: يدذظةهنةف ظعبنع قةيس مذنداق دة    
حىنكـع ظـذ ظعسـالم      . بذزذلمعسذن ظىحىن، هةققعدعن بعرظاز قويذص بئرعدذ يـاآع هـةممعنع ظـإتعؤعتعدذ           

سـوتقا بئرعشـتعن ياخشـعلعق      . قئرعنداشلعقعنع آعشعلةردعن ظالعدعغـان هـةققعدعن ظـةؤزةل بعلعـدذ         
ع يئــــثعش هةؤعســــع بئســــعص حىشــــىص، ظــــالدامحعلعق، آةلمــــةيدعغانلعقعنع، ســــوتتا رةقعبعــــن

ظىستعدة هةق بولغان آعشع    . ساختعصةزلعك ؤة زذلذم قعلعص سئلعش ظئهتعمالع بارلعقعنع بعلعدذ       
نةصســعنعث آةينعضــة آعــرعص هةققــة تئنعؤعلعشــع، آىحلىآــراق آعشــع بولســا، مــةهكعمعدة هــةق   
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دذنيـا مذهـةببعتع ظعنسـاننع      ـ   حىنكـع مـال   . ظعضعسعنع جعنايةتحع قعلعص آإرسعتعشع مذمكعـن     
  :بعر شاظعر شذنداق دئضةن. يعرتقذح هايؤانغا ظوخشاش قعلعص قويعدذ

א א 
دذنيــا يعــرتقذح  ـ ســةن بــايلعقتعن ظعلضــعرع صةرشــتة هســاباليدعغان ظــادةمنع مــال: تةرجعمعســع

   .هايؤان قعلعص قويعدذ
دةؤاسـعدا قــاتتعق ظـادةم ناهــةق سـإزلةيدذ، دعنعــي قئرعنداشـلعرعغا زذلــذم قعلعشـتعن، ظذالرنعــث      

ــال   ــتعن، مـ ــنع تإآىشـ ــتعن،       ـ قئنعـ ــرعص ظالداشـ ــارا بئـ ــا صـ ــتعن، هاآعمغـ ــنع تارتعؤعلعشـ مىلكعـ
: رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دةيـدذ     . ضذؤاهحعالرنع سئتعؤعلعشتعن قورقمايدذ 

 بعر ظعنسان، سعلةر مئنعث ظالدعمغا دةؤالعشعص آئلعسعلةر، بةزعلعرعثالر دةلعـل آةلتىرىشـتة مةن«
ضةصكة ظذستا بولذشذثالر مذمكعن، مةن ظاثلعغعنعم بويعحة هإآىم قعلعمةن، ظةضـةر مـةن بعرعثالرغـا 

دوزاخ قئرعنداشلعرعثالرنعث هةققعدعن بعر نةرسة هـإآىم قعلسـام، ظذنـع ظالمعسـذن، حىنكـع ظذنعثغـا 
  ».ظوتعدعن بعر صارحا بةرضةن بولعمةن

يــةنع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بــذ هةدعســتة هــةر قانحــة ظادالــةتلعك قــازع ؤة  
سوتحعمذ داؤعضةرلةرنعث سإزعضة قاراص هإآىم حعقارغانلعقع ظىحـىن خاتـا هـإآىم حعقعـرعص سـئلعش                

نعث قـــازعنعث ظـــالدعدا راســـت ضـــةص ؤة توغـــرا ظعهتعمـــالع بـــارلعقعنع، دةؤاالشـــقذحع ؤة ضـــذؤاهحعالر
ضذؤاهلعق بئرعشع ظعنتايعن مذهعملعقعنع، يالغان سإز ؤة يالغان ضذؤاهحعالر ظارقعلعق آعشعنعث           
هةققعنع ظئلعشنعث هاراملعقعنع، بـذ دذنيـادا قـازعنع ظالدعغـان بعلـةن قعيامـةت آىنـع ظـالداش ؤة                    

نالرنعث صــىتىن ظعحكــع ســعرلعرعنع بعلعــص هــئح نةرســعنع يوشــذرذش مذمكعــن بولمايدعغــان، ظعنســا
  . نعث ظالدعدا هئساب بئرعدعغانلعقعنع، ظةسلعتعدذتاظاالتذرعدعغان اللة 

ــان،      ــا قعلمايدعغـ ــة ؤاصـ ــعص ؤةدعسعضـ ــان ظاجعزلعشـ ــةلبعدعكع ظعمـ ــعلةرنعث قـ ــزدة آعشـ آىنعمعـ
آعشعلةرضـة  دةؤالعشعص قالسا ظاغزعنع بذزعدعغان، شةيتاننعث ؤة يامان نةصسـعنعث آةينعضـة آعـرعص              

زذلذم قعلعدعغان، يةر يىزعدة بذزغذنحعلعـق قعلعـص هـةددعدعن ظاشـعدعغان، تإهمـةت حاصـالش، يالغـان                   
ظذالرغـا  . سإزلةشتعن قورقمايدعغان، هةممة نةرسعضة يالغـاندعن قةسـةم قعلعؤعرعدعغـان بولـذص آـةتتع             
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هـةققعنع ظئتعـراص    ظىسـتعدعكع آعشـعلةرنعث     . يئثعلضةندعن آإرة آاصعر بولـذش ظاسـانراق تذيذلعـدذ        
هةقســعز تــذرذص ظــإزعنع هــةقلعق  . قعلعــش ظئغعــر آئســةللعكنعث ظــاغرعقعدعنمذ قــاتتعق آــئلعدذ  

غـا ظـةث    تاظاالمانا مذشذنداق ظعنسانالر اللة     . آإرسعتعش ظىحىن صارا بئرعص ضذؤاهحعالرنع سئتعؤالعدذ     
  . يامان آإرىلعدعغان ظعنسانالردذر

ــإص ســ    ــذلمانالرنعث آ ــازعرقع مذس ــةك، ه ــة دئم ــاالانلعقع الل ــة   تاظ ــان ظادةملةرض ــان آإرعدعغ  يام
شذثالشـقا مذسـذلمانالر    .  يامان آإرضـةن ظادةمضـة هةرضـعز يـاردةم بةرمـةيدذ           تاظاالاللة  . ظايلعنعص قالدع 

ــايمعز  ــارلعقتعن قذتذاللم ــة     . خ ــتعص الل ــإزعمعزنع تىزع ــزدعن ظ ــز تع ــةر بع ــاالظةض ــان  تاظ  دوســت تذتعدعغ
عكع خارلعقعمعز يةتمةيدذ، ظاخعرةتكة بارغاندا تئخعمذ قـاتتعق ظازابقـا          آعشعلةردعن بولمعساق بذ دذنياد   

  . دذحار بولعمعز
حاقعلعرعمعزغا ظعنساص ، تةؤصعق، هعدايـةت ظاتـا قعلعـص،           ـ   بعزضة باال ! ظع رةهعملعك ظذلذغ اللة   

بعـزنع شـةيتاننعث ؤة     . سئنع رازع قعلعدعغان هةقعقع مذسـذلمامالردعن بولذشـنع نعسـعص قعلغعـن           
   !ظامعين. ان نةصسعمعزنعث ظارقعسعغا آئرعص سئنعث غةزعؤعثضة ظذحراص آئتعشتعن ساقلعغعنيام
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  هةدعس ـ 46

 عنع بئسعؤئلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعداقظاححع
אאאWA،א

אאאK@zאאx 
  :تةرجعمعسع

هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعـنعدذآع، صـةيغةمبةر سـةللةلالهذ ظةلـةيهع              
مذشتالشتا رةقعبعنع يةثضةن باتذر ظةمةس، ظـاححعغع آةلضـةندة ظـإزعنع «: ؤةسةللةم مذنداق دئضةن  

هةدعنعسنعث بذخـارعدعكع   . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان        [».ؤالغان باتذر تذتع
  ]6595: ، مذسلعمدعكع نومذرع5972:نومذرع

  :ظعزاهات
مذهةببـــةت،  ـ مئهـــرع. ع آةلضـــةندة آـــإزع هئحنعمعـــنع آإرمـــةيدذقبـــةزع ظعنســـانالر ظـــاححع

عقعـص آئـتعدذ، ظـذ خـذددع ؤةهشـع هايؤانغـا       مةرهةمةت، شةصقةت دئضةن نةرسة ظذنعث معثعسـعدعن ح    
. بذنداق ظادةم جعسمانعي جةهةتتة هةر قانحة آىحلىك بولسعمذ، ظةث ظاجعز ظـادةمدذر        . ظوخشاص قالعدذ 

ظةرآةك بولسا ظاححعغع آةلضةندة نةصسعنع يئثةلعسة، ظاححعغعنع بئسعؤااللعسا ظاندعن آىحلـىك ؤة         
  . باتذر ظادةم بولعدذ

نةصــس بعلــةن جعهــاد قعلعــش، زذلــذم قعلماســلعق، يامــانلعق قعلغــان  ـ  ـ ظــةث ظــةؤزةل ظعمــان
رةسـذلذلاله  . رةهعـم قعلعشـتذر    ـ   تذغقانالرغـا سـعلة    ـ   ظادةمنع آـةحىرىش، ظاالقعسـعنع ظىزضـةن ظـذرذق        

ــا رةســذلذلاله”: ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث يئنعغــا بعــر ظــادةم آــئلعص   ماثــا نةســعهةت ! ي
هـئلعقع ظـادةم يذرقعـرعدعكع تةلةصـنع بعـر          .  دعـدع  »غةزةبلةنمعضـعن «: اله دئؤعدع، رةسذلذل  “قعلسعال

ــةر قئـــتعمدا  . نةححـــة قئـــتعم قويـــدع  ــذلذلاله هـ ــذلذلالهنعث .  دئـــدع»غةزةبلةنمعضـــعن«رةسـ رةسـ
رةسـذلذلاله  . غةزةبلةنمعضعن دئضعنع، غةزعؤعثضة يئثعلمـة، ظـاححعغعثنع بئسـعؤالغعن دئضـةنلعكعدذر           
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ظــاححعغع آةلضــةندة ظــإزعنع بئســعؤالغان آعشعضــة اللــةنعث «م يةنــة ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللة
  .  دئضةن»مذهةببعتع ؤاجعب بولدع

ظئغعــر بئســعقلعق صــةقةت ظــاححعغع  ”: لذقمــان هــةآعم ظوغلعغــا مذنــداق نةســعهةت قعلغــان  
غةزةبلةنضـةندة بعـر نةرسـة      . آةلضةندة، شعجاظةت جةثدة، دوست ظذنعثغا موهتاج بولغـاندا مـةلذم بولعـدذ           

ظـإح ظئلعشـقا آىحـع يئـتعص تذرذقلـذق      . ئضةن آعشع ظاححعغع يانغاندا حوقـذم صذشـايمان قعلعـدذ        د
   “.ظئغعر بئسعقلعق قعلعش ؤة ظةصذ قعلعش صةزعلةتتذر

هةزرعتع جةظفةر سادعقنعث يئـنعدا ظـةخالقع ناحـار، تعـز ظـاححعغع آئلعدعغـان، ظذرذشـقاق بعـر                   
: دةص سوراشقاندا، ظذ  “ منعث قعلعقعغا حعداص تذرامسعز؟   بذ ظادة ”: آعشعلةر جةظفةردعن . ظادةم بار ظعدع  

رعؤايـــةت .  دةص جـــاؤاص بةرضـــةن“هةظـــة، ظذنعثدعـــن ظئغعـــر بئســـعقلعق قعلعشـــنع ظىضـــعنعؤاتعمةن”
بعـر آىنـع قذلـع ظذنعـث قولعغـا سـذ            . قعلعنعشعحة هةزرعتع جةظفةر سـادعقنعث بعـر قذلـع بـار ظعـدع            

ــاندا قولعدعــن ظعبــرعق حىشــىص آ   ــذص بئرعؤاتف ــدع   قذي ــاتتعق ظذرذل ــذ . ئــتعص ظذنعــث يىزعضــة ســذ ق ظ
 دئضـةن ظايـةتنع     »ظـاححعغعنع يذتقذحعـالر «ظاححعقالنغان هالدا قذلعغا قارعؤعدع، قذلع قذرظـاندعكع        

ــذ قعلغذحعــالر «: قــذل.  دئــدع“ظــاححعغعمنع يذتــتذم”: ظوقعــدع، جةظفــةر  دئضــةن »آعشــعلةرنع ظةص
اللة ظئهسـان قعلغذحعالرنـع دوسـت «: ظاندعن قذل .  دئدع “ظةصذ قعلدعم ”: ظايةتنع ظوقذؤعدع، جةظفةر  

  .  دئدع“اللة يولعدا سئنع ظازات قعلدعم”:  دئضةن ظايةتنع ظوقذؤعدع، جةظفةر»تذتعدذ
 قذرظان آةرعمدة ظئغعـر بئسـعق بولـذش، آعشعلةرضـة يذمشـاق، سـعلعق ؤة حعـرايلعق              تاظاالاللة  

ةزعيةتكـة سـةؤرحانلعق بعلـةن بةرداشـلعق        جاصـا ؤة ظ    ـ   مذظامعلة قعلعش، دىشمةنلةردعن آةلضـةن جـةؤر      
بئـــرعش، ظـــإح ظئلعشـــقا ظالدعرعماســـلعققا بذيـــرذص ؤة مذنـــداق قعلعشـــنعث دذنيـــا ؤة ظـــاخعرةتتعكع   

   :صايدعلعرعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ
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ياخشع ظعش بعلةن يامان ظعش باراؤةر بولمـايدذ، ياخشـع خعسـلةت ظـارقعلعق يامـان ظعشـالرغا «
ق قعلسـاث سـةن بعلـةن ظـإزعنعث ظارعسـعدا ظـاداؤةت بـار ظـادةم ضـويا سـعرداش تاقابعل تذرغعـن، شـذندا 

بذ خعسلةتكة صةقةت سةؤرحان ظادةملةرال ظئرعشةلةيدذ، بذ خعسـلةتكة صـةقةت . دوستذثدةك بولذص قالعدذ 
  ]ظايةتلةر ـ 35  ــ34: سىرة فذسسعلةت [».بىيىك نةسعؤة ظعضعسعال ظئرعشةلةيدذ
بــذ يــةردة . تعدة بــار نةرســة بولــذص ظــةيعبلعنعدعغان نةرســة ظةمــةسغــةزةبلعنعش ظعنســان تــةبعيظع

 ـ  تةلةص قعلعنعدعغعنع ظاددع ظعشالرغا غةزةبلعنعص آعشعلةرنعث آإثلعنع ظاغرعتعدعغـان ؤة ظـذرذش           
قوشنعالر بعلةن دىشمةنلعشعدعغان، مذسذلمانالر ظوتتذرعسعدعكع دوستلذقنع       ـ   جعدةل قعلعص قولذن  

شــذنعث ظىحــىن ظــاححعغع آةلضــةندة بعــر ظــاز ظــإزنع       . زعنع ساقالشــتذربذزعدعغــان ظعشــالردعن ظــإ  
تةآتعنع سىرىشتة قعلسا، بةلكع ظذنحعلعك ظاححعقلعنعدعغـان ظعـش          ـ   بئسعؤعلعص، ظعشنعث تعضع  

ماجعرانعث ظـالدعنع ظـئلعص، ظإزظـارا        ـ   ظذنعث بعلةن حعقعش ظالدعدعع جعدةل    . بولماسلعقع مذمكعن 
  . الغعلع بولعدذدوستلذق، ظعناقلعنع ساقالص ق

ظةسكعلعك قعلغان ظادةمدعن ظإحعنع ظئلعشـقا آىحـع    ـ ـ سةؤر قعلعش، ظئغعر بئسعق بولذش    
يةتمعضةنلعكع ياآع ظذنعثدعن قورققانلعقع ظىحىن بولسا، ظذ ظاجعزلعق بولذص مةدهعيعلةشكة اليعق           

  . ظةمةس
ةص ظئغعـــر  د“ظةســـكع بعلـــةن ظـــإزىمنع تـــةث قعالمدعمـــةن”ظةضـــةر آعشـــع تةآـــةببذرلذقتعن 

  . بئسعقلعق قعلسا، ظذمذ ظالع خعسلةتكة آعرمةيدذ
ظةضةر آعشع يامانلعق قعلغان ظادةمضة جاماظةت ظالدعدا بعر نةرسة دئمةي سـةؤرحانلعق قعلعـص              
آــةحىرؤاتقان بولــذص، آئيعــن ظذنعثدعــن قــاتتعق ظــإح ظئلعشــنع صــعالنالص ظــاححعغعنع يذتســا، ظــذ   

  . هئلعضةرلعك، ظالدامحعلعق بولعدذ
ضةر ظةصـذ قعلعـش ؤة سـةؤرحانلعق آعشـعنعث تـةبعظعي خـاراآتئرع بولسـا، ظذمـذ بـذ هةدعسـتة                   ظة

  .حىنكع ظذنعث تةبعظعتع شذنداق. سإزلةنضةن ظاححعغعنع بئسعؤالغان آعشعنعث قاتارعغا آعرمةيدذ
تالقـان   ـ   ظةمما ظـاححعغع يامـان، تـةلؤة، ظذرذشـقاق، يامـانلعق قعلغـان ظـادةمنع ظـذرذص آذآـذن                  

 ؤة رةســذلذلالهنعث ظةمرعضــة تاظــاالة دةردع حعقمايدعغــان، آىحلــىك، قورقذمســعز ظــادةم اللــة قعلعؤةتســ
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ظعتاظةت قعلغانلعقع ظىحىن يالقذنالص تذرغان ظـاححعغعنع يذتعؤةتسـة، ظـإزعنع بئسـعؤعلعص يامـانلعق          
عشـكة  قعلغان ظادةمنع آةحىرؤةتسة، ظاندعن ظذ صةزعلةتلعك آعشع بولذص، هةقعقع باتذر دةص سىصةتلعن           

ظذنداق قعلغان آعشع نةصسعنع    . نعث آاتتا مذآاصاتعغا ظئرعشعشكة اليعق آعشع بولعدذ      تاظاالؤة اللة   
  . ؤة شةيتاننع يةثضةن، هايؤانعي سىصةتنع تاشالص ظعنسانعيةت شةرعصعضة يىآسةلضةن آعشعدذر
ا قــةؤمع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةسـةللةم مةآكــة مذآـةررعمعدة دةؤةت ظــئلعص بارغـاند     

ظذنعثغـا قارشـع حعققـان، ظذنـع يالغــانحعلعق، جادذضـةرلعك ؤة سـاراثلعق بعلـةن ظةيعبلعضـةن، نامــاز         
ــارك       ــاش ظئــتعص مذب ــا ت ــدا ماثس ــاندا تإضــعنعث ظعشــكةمبعلعرعنع بئشــعغا تاشــلعغان، يول ظوقعؤاتق

ســذلذلاله بعــر نةححــة قئــتعم رة. صــذتلعرعنع قانعتعؤةتكــةن، ظــإيعنعث ظالدعغــا تعكةنلــةرنع تاشــلعغان 
ظةضـةر اللـة     ـ ـ    هعجرةت آئحعسـع  . سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنع ظإلتىرىشكة تةشةببذس قعلغان     

ــاال ــا تاظ ــتع  ـ ـ  ســاقالص قالمعغــان بولس حىنكــع رةســذلذلالهنع  . رةســذلذلالهنع ظإلتىرعؤةتكــةن بوالت
بذنعثدعـن  . عـدع ظإلتىرىش ظىحىن صىتىن قةبعلعنعث آىحلىك ياشلعرع ظذنعث ظإيعنع قورشعؤالغان ظ        

ــذم ؤة جــةؤر  ــاالرنع ســالغان ظعــدع  ـ باشــقا دةص تىضةتكىســعز زذل مةدعنعضــة هعجــرةت قعلغــاندعن  . جاص
ــدع       ــان ظع ــذرذش ظاحق ــتعم ظ ــة قئ ــر نةحح ــذلذلالهقا قارشــع بع ــنمذ رةس ــذلذلاله  . آئيع ــن رةس آئيع

نعث هةممعسـع   سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مةآكعنع فةتهع قعلغاندا، يذقعرعدعكع زالعم آاصـعرالر         
قولغا حىشكةن، رةسذلذلاله ظذالردعن قانداق ظإح ظالسا، ظذالرنع قـانداق جازالعسـا آىحـع يئتعدعغـان،                
بعر بذيرذق بعلةن صـىتىن آاصـعرالرنعث آاللعسـعنع ظاالاليدعغـان هوقـذق ؤة آىحـنع قولعغـا ظالغـاندا،                    

ا قعلغـان زذلذملعـرعنع ظةسـلةص،       بارلعق آاصعر بـذرذن ظـإزلعرعنعث رةسـذلالهقا ؤة باشـقا مذسـذلمانالرغ            
ظةندعشعضـة   ـ ظةمدع بعزنع قانداق جـازااليدعكع؟ بئشـعمعزغا قـانداق آىنلـةر حىشـةرآع؟ دةص خـةؤص         

مئـنع سعلةرضـة قـانداق «: صاتقاندا، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذالرغا خعتاب قعلعص       
ظالعيجاناب بذرادعرعمعزنعث ظوغلـع ظالعيجانـاب      ” :آاصعرالر.  دئدع »مذظامعلة قعلعدذ، دةص ظوياليسعلةر؟ 

مـةن . هـةممعثالر ظـازات ! آئتعـثالر «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم     .  دئدع “بذرادةرسةن
بىضـىن سـعلةر ظةيعبلةشـكة ”: بىضـىن سعلةرضـة صـةقةت قئرعندعشـعم يىسـىفنعث دئضـعنعنع دةيمـةن 

مانــا بــذ هــةقعقع .  دئــدع»“.لــة ظــةث مةرهةمــةتلعكتذرظذحرعمايســعلةر، اللــة ســعلةرنع آةحىرســذن، ال
  . مةردلعك، هةقعقع ظالعيجانابلعق، هةقعقع قةهرعمانلعق ؤة ظاححعغعنع يذتقانلعقتذر
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ظـإزعنع تذتالماســلعق، ظــاححعغعنع باسالماسـلعق تىصــةيلع ظةرلــةر خوتذنلعـرعنع تــاالق قعلعــدذ،    
ةي ظانا قولعـدا زارالنسـا، بعـرع ظىضـةي دادا قولعـدا             بذنعث نةتعجعسعدة بالعالر صةرعشان بولعدذ، بعرع ظىض      

بةزعلةر ظاححعغعم بار دةص، هة دئسعال خوتذنعنع ظىح تاالق قعلعص قويذص، قايتا يارعشعشـقا               . ظعزعلعدذ
دعن آعحعككعنـة   ظئـرع بـةزع ظايـالالر     . معكرعلةرنع ظعشلعتعدذ  ـ   يول تئصعش ظىحىن هةر تىلىك هعلة     
ــةر   ــإزىمنع بـ ــا، سـ ــإثلع ظاغرعسـ ــرعدةص آـ ــةندة   ظئـ ــاححعغع آةلضـ ــذ ظـ ــعلعدذ، ظـ ــعغا ظئسـ نعث ياقعسـ

ظانعالر قعزلعـرع    ـ   بةزع ظاتا . ظاجراشقاندعن آئيعن قانداق ظةهؤالالرغا قالعدعغانلعقعنع ظويلعيالمايدذ     
. تــةآتعنع سىرىشـتىرىص باقماسـتعنال قعـزعنع ظاجراشــتذرعؤالعدذ    ـ يامـانالص آةلسـة، ظعشـنعث تئضـع    

ــالدعراص ظاجراشــ   ــداق ظ ــذرذق     بذن ــعز، ظ ــة ظةرس ــاتعنعث ظاخعرعغعح ــمع هاي ــإص قعس ــزالرنعث آ  ـ قان قع
  . تذغقانلعرعنعث قولعغا قاراص خورلذق ظعحعدة ياشاشقا مةهكذم بولعدذ

ــدةل    ــةن جع ــةزةبلعنعص آعشــعلةر بعل ــاجعرا حعقعرعدعغــان   ـ شــذنعثدةك يوقعــالث ظعشــالرغا غ م
ظـذ ظـاححعغعنعث يامـانلعقع بعلـةن        . ايدذقوشنعلعرع ؤة ظعـش هـةمرالعرعمذ ياقتذرمـ        ـ   ظادةمنع قولذن 

ظةضــةر سودعضــةر بولســا، دوآعنعغــا هــئحكعم  . ظةتراصــعدعكع آعشــعلةرنع ظإزعضــة دىشــمةن قعلعؤالعــدذ 
ظعـش تاصـماقحع بولسـا، ظذرذشـقاق دةص         . ظعش ظعضعسع بولسا، ظعشحعالر قئحعص آئـتعدذ      . آةلمةيدذ

ــارد     ــذ   هــئحكعم ظعشــقا ظالمــايدذ، بئشــعغا آــىن حىشســة هــئحكعم ي ــةن ظ ــةيدذ، شــذنعث بعل ةم بةرم
 ـ شذثالشــقا ظعنســان ظئغعــر. جةمظعيةتتــة حةتكــة قــئقعلعص ظــإزع يــالغذز ياشاشــقا مــةهكذم بولعــدذ 

  .بئسعق بولذص ظاححعغعغا مةغلذص بولغذلذق ظةمةس
 ظعنســانغا غــةزةبلعنعش تذيغذســع تاظــاالبــذ يــةردة شــذنعمذ ظةســكةرتعص ظــإتىش آئــرةآكع، اللــة  

ظاستع قعلعنسا، غةزةبلعنعشـعث     ـ   دعنعث ظاياغ . نعثمذ آئرةآلعك ظورذنلعرع بار   بةرضةن، غةزةبلعنعش 
نعث هـةققع زايـا قعلعنغـانلعقعنع، حةآلعضـةن ظعشـلعرعنعث ظعشلةنضـةنلعكعنع             تاظـاال اللة  . آئرةك

آإرسةث، ياخشع سإزلةر بعلةن نةسعهةت قعلعشعث، ظةضـةر نةسـعهةت آـار قعلمعسـا ظـةهؤالغا قـاراص                  
ــالعث، قعزلعــرعث ؤة ظاحــا .  آئــرةكآــىح ظعشلعتعشــعث نومذســع  ـ ســعثعللعرعثنعث ظعصصــةت ـ ظاي

ــرةك   ــا غةزةبلعنعشــعث آئ ــا ظذحرعس ــث     . تاجاؤذزغ ــا، ؤةتعنع ــا ظذحرعس ــرعث زذلذمغ ــذلمان بذرادع ــر مذس بع
ــا، غةزة  ــا ظذحرعس ــدىشــمةنلةرنعث تاجاؤذزعغ ــعظة قعلعشــعث آئــرةك ص ــة ظىحــىن  . لعنعص مذداص ــةنع الل ي
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ظـــةمما مذســـذلمان  . ىحـــىن ظـــاححعق بولســـعمذ هةقعقـــةتنع ظئيتعســـةن    غةزةبلعنعســـةن، اللـــة ظ 
  : نعث مذنذ يوليذرذقع بعلةن ظعش قعلعسةنتاظاالقئرعنداشلعرعثغا قارشع اللة 

 ö‘ É‹Ρr& uρ y7 s? u Ï±tã šÎ/ uø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ ôÙ Ï÷z $#uρ y7 xm$ uΖ y_ Ç yϑ Ï9 y7 yè t7¨?$# zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄⊇∈∪ 

÷β Î* sù x8 öθ |Á tã ö≅ à)sù ’ ÏoΤÎ) Öü“ Í t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊄⊇∉∪ 〈  
 ساثا ةضةشكةن مإمعنلةرضة مذاليعم بولغعـن . ظةقرعبالعرعثنع ظاضاهالندذرغعن  ـ يئقعن خعشى .

مةن سعلةرنعث قعلمعشـعثالردعن هةقعقةتـةن «: ظةقرعبالعرعث ساثا ظاسعيلعق قعلسا  ـ ظةضةر خعش 
  ]ظايةتلةر ـ 216 ـــ 215 ـ 214:سىرة شذظةرا [. دئضعن»جذدامةن ـ ظادا

 نةصســـع شـــةيتانغا مـــةغلذص بولـــذص، دوســـتنع قورقعـــتعص، دىشمةنضـــة خوشـــامةت  تاظـــاالاللـــة 
  !ظامعين. قعلعدعغانالردعن قعلمعسذن

  



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         209

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

  هةدعس ـ 47
  يالغان قةسةم قعلعشنعث ضذناهع توغرعسعدا

אאWאאWA
،א،א

@אאAא@zאא
x 

  :تةرجعمعسع
هةزرعتع سابعت ظعبنع زةههاك رةزعيـةلالذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع، جانـابع رةسـذلذلاله                

آعمكع يالغاندعن ظعسـالم دعنعنعـث غـةيرع بعلـةن «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن    
آعمكع ظإزعنع بعرةر نةرسة ظارقعلعق ظإلتىرىؤالسا قعيامةت  .ظعحسة، ظذنعث دئضعنعدةك بولعدذ قةسةم 

 بولمعغان نةرسعنع نةزعر قعلعشع الزعم  ظعضةآعشعنعث ظإزع. آىنع شذ نةرسة بعلةن ظازاب قعلعنعدذ
آعمكـع . دذرمإمعن ظادةمضة لةنةت قعلعش ظذنع ظإلتىرضةنضة باراؤةر « بذخارعنعث رعؤايعتعدة  ».ظةمةس

.  دئضةن جىملـة ظعـالؤة قعلعنغـان       ».بعر مإمعننع آاصعر دةص تعللعسا، ظذنع ظإلتىرضةنضة باراؤةر بولعدذ 
، 5963:هةدعســنعث بذخــارعدعكع نومــذرع. بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان[

  ]262:مذسلعمدعكع نومذرع
  :ظعزاهات

ــة حعقعؤا   ــاغعزعدعن نئمــ ــةر ظــ ــةزع ظادةملــ ــة   بــ ــاقعؤعتعنعث نئمــ ــنعث ظــ ــانلعقعنع ؤة ضةصــ تقــ
ظعسالمدا ظعنسانالر ظـإز هـةققعنع ظعسصـاتالش ظىحـىن          . بولعدعغانلعقعنع ظويلعماي قةسةم قعلعؤئرعدذ   

لئكعـن قةسـةم قعلعشـتعن باشـقا حـارة قالمعغـاندا ظـاندعن قةسـةم                . قةسةم قعلعشنع يولغا قويغان   
يـةنع اللـة بعلـةن قةسـةم     ( Yא،،]ن سـإز   قةسةم قعلغاندا ظئيتعلعدعغا  . قعلعشقا بذيرويدذ 

 دئضةن سـإزنعث مةنعسـع      »اللة بعلةن قةسةم قعلعمةن   «حىنكع  . دئضةن سإزدعن ظعبارةت  ) قعلعمةن
غعنـا  تاظاالغـةيبنع صـةقةت اللـة      .  دئضـةن بولعـدذ    »مذشذ مئنعث سإزىمنعث راستلعقعغا اللـة ضـذؤاه       «
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ــة    ــةنلعكع ظىحــىن، باشــقا نةرســة بعل ــة    بعلض ــا ظوخشــاش  تاظاالن قةســةم قعلعــش شــذ نةرســعنع الل غ
  . آإرضةنلعك بولذص شئرعكتذر
بـذ  .  دةص قةسةم قعلعدذ   “ظذنداق بولذص آئتةي، مذنداق بولذص آئتةي     ”بةزعلةر قةسةم قعلغاندا،    
رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بــذ هةدعســتة بعــزنع ظةنــة  . ظعنتــايعن خةتــةرلعك ظعشــتذر

ــاقعؤعتعدعن ظاضــاهالندذرعدذ شــذنداق قةســ  ــاندعن قةســةم   . ةم قعلعشــنعث ظ ــادةم قةســتةن يالغ ــر ظ بع
قعلعص، آاصعر ياآع يةهذدع ياآع خعرعستعيان ياآع ظعسالمدعن باشقا هـةر قـانداق بعـر دعـن يـاآع                 

يةنع ظعسـالم دعنعدعـن حعقعـص       . مةزهةبنع تعلغا ظئلعص قةسةم قعلعسا، دئضعنعدةك بولذص آئتعدذ       
  . ظذنداق ظادةم دةرهال تةؤبة قعلعص ظعمانعنع يئثعلعشع آئرةك. آئتعدذآاصعر بولذص 

حىنكـع يالغــان قةســةم قعلغــان آعشــع بعــرعنحعدعن  . يالغـان قةســةم قعلعــش حــوث ضــذناهتذر 
نع يالغانحعلعقعغا ضذؤاهحع قعلعـش ظـارقعلعق، اللـة         تاظاالظعنسانالرنع ظالدعدع، ظعككعنحعدعن اللة     

ــاال ــذ يالغــان ســإزلعدع   نعث ظةزعمــةت ؤة جاالتاظ . لعغــا قــاتتعق بعهإرمــةتلعك قعلــدع، ظىحىنحعدعــن ظ
بذالرنعث هةر بعرع ضذناهع آةبعرة دةص ظاتالغـان حـوث ضـذناهالردعن بولـذص، يالغـان قةسـةم قعلغـان                    

. ظـذ زذلـذم ظىستعضـة زذلـذم قعلغـانلعقتذر      . ظادةم ظىح تىرلىك حوث ضذناهنع بعراقال ظعشلعضةن بولعـدذ        
دةك باشـقا دعـنالردا بولـذص آئـتعش سـإزعنع تعلغـا ظـئلعص قةسـةم قعلغـان آعشـع           بذمذ ظاز آةلضةن 

  . ظإزعنع صىتىنلةي هاالآةتكة تاشلعغان بولعدذ
 دئضــةن “قذرظــان ظذرســذن، نــان ظذرســذن، تذزغــا دةسســةص بئــرةي”: بعــزدة آــإص ظعشــلعتعلعدعغان

ــا ظعشــالردذر    قةســةم قعلماســلعقع مذســذلمان مذمكعــن قــةدةر . ســإزلةرنعث هةممعســع ضــذناه ؤة خات
اللة بعلـةن   ” ياآع   “اللةنعث ظذلذغلعقع بعلةن  ”ظةضةر قةسةم قعلعشقا مةجبذر بولذص قالسا،       . آئرةك

  .  دئيعشع الزعم“قةسةم قعلعمةن
ظـإزعنع ظـإزع ظإلتىرضـةن ظـادةم، مذشـذ          . ظةث حوث ضذناهالردعن بعرع ظـإزع ظـإزعنع ظإلتىرىشـتذر         

: مةسـعلةن . ن بولسا، قعيامةت آىنع شذ نةرسة بعلةن ظازابلعنعدذ       دذنيادا ظإزعنع نئمة بعلةن ظإلتىرضة    
ظإزعنع صعحاق بعلةن ظإلتىرضةن بولسا، قعيامةت آىنع ظذنعث قولعغا بعر صعحاق تذتقذزذلعـدذ، ظذنعـث               

ظةضةر زةهةر ظعحعـص ظإلضـةن    . بعلةن ظإزعنع ظإلتىرضىزعدذ، ظاندعن تعرعلدىرعلعدذ، يةنة ظإزعنع ظإلتىرعدذ       
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يامةت آىنع قولعغا زةهةر بئرعلعص ظعحعشـكة مـةجبذرلعنعدذ، ظـذ زةهـةرنع ظعحعـص ظـإلعدذ،                بولسا، قع 
  . مةثضىلىك مذشذنداق ظازابلعنعدذ. قايتا تعرعلعدذ، يةنة ظعحعدذ، يةنة ظإلعدذ

هئحبعـر  . دذرتاظـاال ظعنسان ظإز بةدعنعنعث ظعضعسع ظةمةس، ظذنعث ظعضعسع ظذنـع ياراتقـان اللـة              
ظعرادعسع ظاجعز  . بولمعغان نةرسعنع خالعغانحة تةسةررذص قعلعش هةققع يوق      آعشعنعث ظإز مىلكع    

ظـــادةم قعيعنحعلعقالرغـــا بةرداشـــلعق بئرةلمـــةيدذ، بئشـــعغا آةلضـــةن بـــةزع مذسعيبةتلةرضـــة ســـةؤر  
تاقـةت قعاللمـاي، بـارلعق آىحـع بعلـةن           ـ   قاحان بئشعغا بعـرةر خاصـعلعق آةلسـة، سـةؤر         . قعاللمايدذ

ظةضةر قذتذلذشتعن ظذمعدعنع ظىزسة دةرهال ظإزعنع ظإلتىرىشـكة        . ذلذشقا ظذرذنعدذ ظذنعثدعن تعزدعن قذت  
ــىتىن خاصــعلعقالردعن بعــراقال قذتذلــذص    . تةشــةببذس قعلعــدذ ظــذ آــإثلعدة ظــإزعنع ظــإلتىرىش بعلــةن ص

رةسـذلذلاله  . آئتعمةن دةص ظوياليدذ، لئكعن ظـذ ظـإزعنع مةثضـىلك قذتذاللمايدعغـان دوزاخقـا تاشـاليدذ               
 دةص »ظإزعنع ظإلتىرعؤالغان ظادةم جةننةتكة آعرمـةيدذ «: لالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بعر هةدعسـتة  سةللة

ــةتكةن ــاجعزالص       . آإرس ــاتتعق ظ ــانعنعث ق ــةؤعبع ظعم ــار بولذشــنعث س ــة دذح ــان ظاقعؤةتك ــداق يام بذن
نعث ظعرادعســع بعلــةن بولعدعغانلعقعغــا حعــن تاظــااليامــانلعقنعث اللــة  ـ آةتكــةنلعكع ؤة ياخشــعلعق

شذثا بذ جعنايةت ياؤرذصا ؤة ظامئرعكعدا ظعسالم ظةللعرعضة نعسبةتةن آـإص يـىز             . ظعشةنمعضةنلعكعدعندذر
ــةرآعنلعك ظعســمع ظاســتعدا هــةر تىرلــىك رةزعللعــك ؤة ظةخالقســعزلعقالرنع     . بئــرعدذ ــذالر ظ حىنكــع ظ

  . قعلعص، بئشعغا بعر صاالآةت آةلسة حعدعيالماي ظإزعنع ظإلتىرعؤالعدذ
ــإلىم ياخشــع خــارلعقتعكع  ــاتتعن شةرةصــلعك ظ ــإلىم. هاي دعنعــنع، جئنعــنع،  ـ ـ ـ شةرةصــلعك ظ

بذ جئنعنع، مئلعـنع اللـة يولعـدا صـعدا          . مئلعنع، ظاظعلعسعنع ؤة ؤةتعنعنع قوغداش يولعدا ظإلىشتذر      
لةرنعث قعيامةت آىنعدعكـع مذآاصـاتع جةننـةتتعكع ظـةث          شئهعت. لعكتذر»شئهعت«قعلعش بولذص   
 جةثدة مذسذلمانالردعن بعـرع قورعلعـنع آإتىرضـعنعحة دىشـمةن سئصـعنع بإسـىص               بعر. ظالع ماقامدذر 

بذ ضةصنع ظاثلعغان   .  دئيعشتع “ظذ ظإزعنع هاالآةتكة تاشلعدع   ”: آعرعص آئتعؤعدع، ظذنع آإرضةنلةر   
سعلةر قذرظاننع خاتـا تةصسـعر قعلعسـعلةر، ظةنسـارالر جعهادقـا            ”: ظةبذ ظةييذب ظةنسارع رةزعيةلالهذ ظةنهذ    

  : تاظاال قاراص، اللة يولعدا مئلع ؤة جئنع بعلةن جعهاد قعلمعغان ظعدع، اللة سةل
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 الر، ظـإزةثالرنع هاالآةتكـة تاشـلعماثالر، ظعهسـان مئلعـثالرنع سـةرص قعلعـث  ـ اللة يولعـدا صـذل

دئضـةن  ] ظايـةت  ـ    195:سىرة بةقـةرة   [قعلعثالر، ظعهسان قعلغذحعالرنع اللة هةقعقةتةن دوست تذتعدذ 
ظـإزعنع هاالآةتكـة تاشـلعغانلعق جعهـادنع تـةرك ظئتعشـتذر، جعهـادنع تـةرك                . ظايةتنع نازعل قعلـدع   

  .  دئدع“ظةتكةن معللةت خارلعنعدذ
ئمةك، مذسذلمانالرنعث خارلعنعشعنعث ؤة دذنيانعث هةر يئرعدة مذسذلمانالرنعث قئنع ناهـةق           د

تإآىلىشــعنعث ســةؤعبع، مذســذلمانالرنعث دذنياغــا بئــرعلعص آئــتعص جعهــادنع تــةرك ظةتكــةنلعكع،  
 دةص دىشمةنضة سئتعلغانلعقع، شةرةصلعك ظإلىمدعن خارلعقتا ياشاشنع ظـةال   »جان بئقعش ؤاجعص  «

  . لعكعدذربعلضةن
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بـذ هةدعسـتة بعـزنع ظاضـاهالندذرغان نةرسـعنعث يةنـة                  

ظةضةر بعر ظعشـنع قعلعمـةن يـاآع بعـر نةرسـة            . بعرع آىحع يةتمةيدعغان نةرسعنع نةزعر قعلماسلعق     
كع نـةزعر قعلعـش     بـذ يـةردع   . سةدعقة قعلعمةن دةص نةزعر قعلغان بولسا، ظذنع ظةمةلضـة ظاشـذرذش الزعـم            

 ظىحىن معث رةآظةت ناماز ظوقذيمـةن يـاآع قذرظـان تامـام قعلعمـةن يـاآع       تاظاالمةن اللة   ” ـ ـ    دئضةن
 دئضةنضـة  “صـاالن ظعشـعم هـةل بولسـا يـاآع آئسـعلعم ساقايسـا، بعـر قـوي سـويذص سـةدعقة قعلعمـةن            

. عـش ؤاجعـب بولعـدذ     ظوخشاش ؤةدة قعلعش بولذص، ظذنعثغا ؤاصا قعلعش ؤة دئضةن ظعشـعنع ظعجـرا قعل             
  . ظإز ظعضعدارحعلعقعدا بولمعغان نةرسعنع سةدعقة قعلعمةن دةص نةزعر قعلماسلعق آئرةك

ــع         ــنع ظذن ــإمعننع لةنةتلةش ــة م ــتة يةن ــذ هةدعس ــةللةم ب ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س رةس
نعغا حىنكع مذسذلماننع ظإلتىرضةن ظادةم ظذنعث جئ     . ظإلتىرضةن بعلةن ظوخشاش قعلعص آإرسةتتع    

ؤة قئنعغــا حئقعلغــان بولعــدذ، ظذنــع لةنةتلــةص هاقارةتلعضــةن، ســةت ضةصــلةر بعلــةن تعللعغــان ظــادةم  
بــذالر جازالعنعشــتا صــةرقعلعق بولســعمذ، . نومذســعغا ؤة غورذرعغــا حئقعلغــان بولعــدذ ـ ظذنعــث ظعصصــةت

ةن هاقارةتلةش،  يةنة بعر تةرةصتعن مذسذلماننع سةت ضةصلةر بعل      . ضذناهلعقتا ظوخشاش حوث ضذناهتذر   
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. بعـــرعنع ظإلتىرىشـــكة ظـــئلعص بـــارعدذ ـ جعدةلضـــة، ظـــاخعرعدا بعـــر ـ ظعككعســـع ظوتتذرعســـعدا ظـــذرذش
شذثالشـقا  . مذسذلماننع ظإلتىرىشكة سةؤةب بولعدعغان ظعش ظذنع ظإلتىرضةنضـة ظوخشـاش جعنايـةتتذر          

  . مذسذلماننع لةنةتلعضةن آعشع ظذنع ظإلتىرضةنضة ظوخشاش ضذناهكار بولعدذ
ــزآع، ظعســالم مذســذلمانالر ظارعســعدعكع دوســتلذق، قئرعنداشــلعقنع     ب ــن شــذنع بعلعمع ذنعثدع

حىنكــع مذســذلمانالر جــةمظعيعتعنعث . آعحعــك هــةر تىرلــىك ظعشــنع حةآلــةيدذ  ـ بذزذدعغــان حــوث
  . ساظادعتع صةقةت مذستةهكةم قئرعنداشلعق بعلةن بولعدذ ـ صاراؤنلعقع، بةخت

عزنع هةقنع حىشعنعدعغان، بعلضعنعضة ظةمةل قعلعدعغان هةقعقع       ب! ظةي ظذلذغ صةرؤةردعضارعمعز  
   !ظامعين. ساظادعتعضة ظئرعشتىرضعن ـ مإمعنلةردعن قعلعص، دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث بةخت
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  هةدعس ـ 48

 لىم تعلعمةسلعك توغرعسعداأظ
אWאאWA

א{?Wאא{א
אא?@zאאx 
  : تةرجعمعسع
جانـابع رةسـذلذلاله    , نةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع         هةزرعتع ظة 

ــداق دئضــةن   ــةيهع ؤةســةللةم مذن ــعلعق «: ســةللةلالهذ ظةل ــر خاص ــم بئشــعغا بع ســعلةردعن هــئح آع
ظةضــةر ظــإلىمنع ظــارزذ قعلعشــتعن باشــقا حارعســع . حىشــكةنلعكع ظىحــىن ظــإلىمنع ظــارزذ قعلمعســذن

ظةضةر مـةن , مئنع ياشاتقعن , ظةضةر مةن ظىحىن هايات خةيعرلعك بولسا ! دعضارعمظئ صةرؤةر ”: قالمعسا
بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة      [». دئسـذن “مئـنع ؤاصـات قعلدذرغعـن , ظىحىن ظإلىم خةيعرلعك بولسا 

: هةدعسـنعث مذسـلعمدعكع نومـذرع     . مذسلعم رعؤايةت قعلغان، بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت       
6765 [  

  : تظعزاها
 تاظــاالاللــة . ســةؤر قعلعشــنعث صــةزعلعتع ؤة ظذنعثغــا بئرعلعدعغــان مذآاصــات ناهــايعتع بىيىآــتذر 

, مةسـعلةن ظـااليلذق   . قذرظان آةرعمدة نذرغذن ظايةتلةردة سةؤر قعلغذحعالرنـع ماختـاص مةدهعيعلعضـةن          
  :  سةؤرلعك مإمعنلةرنع مةدهعيعلةص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 Í Ïe±o0 uρ š ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ t Ï% ©!$# !# sŒÎ) Νßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ –Β (#ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθ ãèÅ_ ü‘ ∩⊇∈∉∪ 

y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& öΝÎκö n= tæ ÔN üθ n= |¹ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ tβρ ß‰tG ôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ 〈   

 ظذالرغا بعرةر مذسعيبةت آةلضةن حاغدا . بةرضعنسةؤر قعلغذحعالرغا جةننةت بعلةن خذش خةؤةر
ظةنـة .  دةيـدذ »حوقذم اللةنعث دةرضـاهعغا قـايتعمعز , بعز ظةلؤةتتة اللةنعث ظئضعدارحعلعقعدعمعز«ظذالر 
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 .ظةنة شذالر هعدايةت تاصقذحعالردذر, شذالر صةرؤةردعضارعنعث مةغصعرعتع ؤة رةهمعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر
  ] ظايةتلةر ـ 157، 156سىرة بةقةرة [

  :  يةنة قةسةم قعلعص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 ÎóÇ yè ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Ï=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s? uρ 

Èd, ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s? uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ 〈   

 بعرعضـة هـةقنع  ـ بعـر , ياخشـع ظةمةللـةرنع قعلغـان , ظعمان ظئيتقان , زامان بعلةن قةسةمكع
بعرعضة سةؤرنع تةؤسعية قعلعشقان آعشعلةردعن باشقا هةممة ظادةم حوقـذم  ـ بعر, تةؤسعية قعلعشقان 
  ] سىرة ظةسر [.زعيان ظعحعدعدذر

ــةيهع     ــةتذالهع ظةل ــةؤزع رةهم ــةييذم ج ــنع ق ــابعرعن«ظعب ــاؤعدا »ظذددةتذسس ــةن آعت ــةؤر ,  دئض س
ظعنســاننعث تــةبعظئتعدة بولغــان ظــةث صــةزعلةتلعك ظــةخالقالردعن  ـ ـ ســةؤر”: داق دةيــدذهــةققعدة مذنــ

ظذ ظعنساننعث ظةهؤالعنع ظعسـاله  . يامان قعلعقالرنع قعلعشتعن توسعدذ    ـ   ظذ ظعنساننع ناحار  , بولذص
  “.قعلعدعغان ؤة ظعشعنع تىزةيدعغان مةنعؤع آىحتذر
مةسـعيةتنع تـةرك ظئتعشـكة       ـ   ضـذناه , ةؤر قعلعـش  سةؤر ظىح تىرلىك بولعدذ، ظـذالر ظعبادةتكـة سـ         

  . مذسعبةتكة سةؤر قعلعش ـ سةؤر قعلعش ؤة باال
صةرمانلعرعنع تولذق ظـادا قعلعـدذ، سـةهةردة تـذرذص           ـ   اللةنعث ظةمرع : ظعبادةتكة سةؤر قعلغذحعالر  
ا حعداص روزا   معسكعنلةرضة ياردةم قعلعدذ، يازنعث ظعسسعقعغ     ـ   صةقعر, اللةدعن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ   

ظعكرام قعلعدذ، جئنعنع تعكعـص جعهـاد قعلعـدذ، سـوغذق قعشـتا سـوغذق           ـ   تذتعدذ، معهمانغا ظعززةت  
آىننعــث آإيدىرضــىحع ظاصتعصــع ظاســتعدا مةسجعدضــة بــارعدذ، دعــنع ظىحــىن ؤة , ســذدا تاهــارةت ظــالعدذ

ــانداق قعيعن     ــادا قعلعشــتا هــئح ق حعلعقتعــن ؤةتعــنع ظىحــىن خعزمــةت قعلعشــتا ؤة ؤةزعصعســعنع ظ
جئـــنع ؤة ظـــةث , قورقمـــايدذ، دعـــنع ؤة ؤةتعـــنع ظىحـــىن شةخســـع مةنصـــةظةتلعرعنع قذربـــان قعلعـــدذ

مةرتعؤعســعنعث آئــتعص   ـ مةنســةص, قعممــةتلعك نةرســعلعرعنع ظعككعلةنمةســتعن صــعدا قعلعــدذ    
  . ظةمعلعدعن قذرذق قئلعشتعن ؤة هاآعمنعث ظةزعيعتعدعن قورقمايدذ, قئلعشعدعن
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نةصسـع  , ظذالر نةصسعنعث، آإثلعنعث ظارقعسعغا آعرمـةيدذ     :  سةؤر قعلغذحعالر  مةسعيةتكة ـ   ضذناه
شةيتان هةر تىرلىك نـةيرةثلعرعنع ظعشـقا سـئلعص      , هةر تىرلىك ضذناهالرنع قعلعشنع ظارزذ قعلسعمذ     

مةسـعيةتلعك ظعشـالردعن     ـ   سةؤر قعلعص ضذناه  , مةسعيةتلةرضة تةرغعب ؤة تةآلعص قعلسعمذ     ـ   ضذناه
زعنــا , ناهــةق ظــادةم ظإلتىرمــةيدذ, غــا هئحنةرســعنع شــئرعك قعلمــايدذتاظاالظــذالر اللــة . يعــراق تذرعــدذ
يئتعمنعـــث هـــةققعنع يئمـــةيدذ،   , رعياآـــارلعق قعلمـــايدذ , جـــازانعخورلذق قعلمـــايدذ , قعلمـــايدذ

آعشـعلةرنع  , يالغـان سـإزلعمةيدذ   . ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمـايدذ   , باشقعالرنعث مىلكعضة حئقعلمايدذ  
زامــان، ماآــان ؤة صىرســةت , ظذنعــث ظــةهؤالع, مةســعيةتلةر ظالدعغــا آةلســة ـ صــىتىن ضــذناه, دذظالدعمــاي

نعث تاظــاالظــذ صـةقةت اللـة   , ظــذ ظعشـالرنع قعلعشـقا هئحقــانداق توسـالغذ قالمعسـا    , تولـذق تئصـعلعص  
  . ظازابعدعن قورقذص ضذناه ظعشالرعنع قعلمايدذ

ــاالر ــذناه”: هإآىم ــةرك ظئتعشــكة ســ   ـ ض ــعيةتنع ت ــشمةس ــةت, ةؤر قعلع ــةؤر   ـ تاظ ــة س ظعبادةتك
آىنعمعزدة صـىتىن  . بولذصمذ زامانعمعزدا بذ تئخعمذ قعيعن بولماقتا.  دئضةن ظعكةن  “قعلعشتعن قعيعن 

تعلعؤعـزورالردا ؤة آوحعـالردا مةدةنعيـةت       , آورنالالردا ـ   ضئزعت, ظةخالقسعزلعق، هةر تىرلىك بذزذقحعلعق   
, ظذنعثغــا يىزلةنضــةنلةر مةدةنعيــةتلعك , هعشــة ظاشــكارا بولــذص صا ـ زعنــا. نــامع بعلــةن ظذمذمالشــماقتا 

مذسـذلمان   ـ مانـا مذشـذنداق زامـاندا مـإمعن    . ظذنعثدعن قاحقانالر مةدةنعيةتسعز، قاالق هئساصـالنماقتا   
تـــئخعمذ , مةســـعيةتلةرنع تـــةرك ظئتعشـــكة ســـةؤر قعلعشـــع تـــئخعمذ قعيعـــن ـ ياشـــالرنعث ضـــذناه

 ـ  نةصسـعنعث هـاؤا   , زامـاننعث بذزذقحعلعقعغـا   , ظعي ظعـرادة بعلـةن    لئكعن ياشـلعرعمعز قـةت    . مذشكىلدذر
ــة ــا  , هةؤةسلعرعضـ ــةتنعث تاصـ ــة ؤة جةمظعيـ ــةيتاننعث ؤةسؤةسعلعرعضـ ــص    ـ شـ ــةؤر قعلعـ ــة سـ تةنعلعرعضـ

نعث ظذنعثغـا بئرعدعغـان مذآاصـعتع ؤة ظـةجرع شـذنحعلعك            تاظـاال اللـة   , ضذناهالردعن ظـإزعنع ساقلعسـا    
شذثالشــقا . مةســعيةت آــإص بولعدعغــان مةؤســعمدذر ـ اقــتع ضــذناهياشــلعق ؤ. آاتتــا ؤة حــوث بولعــدذ

ناماز، روزا ؤة باشقا ظعبادةتلةر بعلةن مةشغذل بولذشـع         , مةسعيةتنع تةرك ظئتعشع   ـ   ياشالرنعث ضذناه 
آإص سـةؤر قعلعشـقا تئضعشـلعك قعيعـن ظعـش بولغـانلعقع ظىحـىن ياشـلعقتا قعلغـان ظعبـادةتنعث                     

  نعث تاظاالظإلذماالر اللة . دةتتعن نةححة هةسسة ظارتذق بولعدذساؤابع قئرعغاندا قعلغان ظعبا

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θà) ¨?$# ©!$# ¨,xm  Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr& uρ tβθ ßϑÏ= ó¡ –Β ∩⊇⊃⊄∪ 〈  
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صةقةت مإمعن هـالعتعثالردا ظـإلىثالر , اللةدعن هةقعقعي قورقذثالر !  مإمعنلةر عظ]  ظـال  ة  سـىر
, آعمكـع ضـذناهنع تـةرك ظةتسـة       ”: دئضةن آاالمعنعث تةصسعرعدة مذنداق دةيـدذ     ] ظايةت ـ   102:ظعمران

شـذبهعلعك نةرسـعلةردعن ساقالنسـا ؤة آىحعنعـث يئتعشـعحة ظعبـادةت             , مةسعيةتتعن قولعنع تارتسـا   
   “.ظذ آعشع اللةدعن هةقعقع قورققان بولعدذ, قعلسا

ظذنعثغــا . مــإمعندعن باشــقا ظــادةمنعث قولعدعــن آةلمــةيدذ مذسعبةتلةرضــة ســةؤر قعلعــش  ـ بــاال
هةممـة ظعـش اللـة      ”ظذالر بئشـعغا بعـرةر مذسـعبةت آةلسـة،          . تاقةت قعالاليدذ  ـ   صةقةت مإمعنلةرال سةؤر  

مذسـعبةتتةك آإرىنضـعنع بعلـةن،       ـ   بـذ ظعـش بعزضـة بـاال       . ظـذ خـالعغعنعنع قعلعـدذ     , نعث قولعـدا  تاظاال
 ـ  ظعشـنع اللـةغا تاصشـذرذص سـةؤر       ,  دةص “علمـةيدعغان ياخشـعلعقالر بـار     ظذنعث ظارقعسـعدا بـةلكع بعـز ب       

ــدذ  ــةت قعلع ــإمعن شــذنع ياخشــع بعلعدذآــع   . تاق ــذ م ــان  , ظ ــادا ياخشــعلعقمذ ظعمتعه ــذ دذني ــاال, ب  ـ ب
غـا  تاظاالشذنعث ظىحـىن مـإمعننعث ظـةهؤالع، ظةضـةر ياخشـعلعق آإرسـة اللـة                . مذسعبةتمذ ظعمتعهان 

رةسـذلذلاله  .  آةلسة سةؤر قعلعص اللةنعث هإآعمعضة رازع بولذشـتذر        شىآرع قعلعش، ظةضةر خاصعلعق   
ــدذ    ــداق دةي ــةيهع ؤةســةللةم مذن ــةن، ظذنعــث ظعشــع «: ســةللةلالهذ ظةل ــإمعننعث ظعشــعغا هةيرانم م

ظةضـةر بعـر . هةممعسع ياخشعلعقتذر، بـذ ياخشـعلعق مـإمعندعن باشـقا هئحكعمضـة نعسـعب بولمـايدذ 
ثغا ياخشعلعق بولعدذ، ظةضةر بئشعغا بعر خاصعلعق آةلسة سـةؤر خوشاللعق آةلسة شىآىر قعلسا ظذنع 
  ] بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان [».قعلسا ظذنعثغا ياخشعلعق بولعدذ

بعر آىنع هةزرعتع ظذرؤة ظعبنع زذبةير رةزعيةلالهذ ظةنهذ صـذتعدعن جاراهةتلةنضـةن بولـذص، صـذتعنع         
شـذنعث بعلـةن دوخـتذر ظذنعـث صـذتعنع آئسـعش ظىحـىن              . نآئسعؤةتمعسة بولمايدعغان بولـذص قالغـا     

ظذنعثغا مةس قعلعدعغان دورا بةرمةآحع بولغاندا، ظذ اللةنعث زعكـرعدعن غاصـعل بولـذص قالعمـةن دةص                 
صـذتع  . شذنعث بعلةن دوختذر ظذنع بئهوش قعلماستعن صذتعنع آةسكةن       . دورعنع ظعحكعلع ظذنعمايدذ  

ــةغا شــىآىر   ــذ الل ــر ظوغلعنعــث ظإضــعزعدعن   ,  قعلعــص تذرذشــعغا آئسعلضــةندعن آئيعــن ظ ظذنعــث بع
هـةزرعتع ظـذرؤة ظذنعـثغعمذ شـىآىر قعلعـص          . يعقعلعص حىشـىص ظـإلىص آةتكـةنلعك خـةؤعرع آةلضـةن          

بعـر  , باشـقا ظـةزالعرعم سـاق     , بعـر صـذتذم آئسعلضـةن بولسـا       ”: اللةغا هةمدذ ظئيـتعص مذنـداق دئضـةن       
   “.ارباالمدعن ظايرعلغان بولسام باشقا بالعلعرعم ب
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 ـ 1: ظعمــان تــإرت نةرســعنعث ظىستعضــة قذرذلغــان«: صــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالم مذنــداق دئضــةن
 رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ     ».ظادالـةت  ـ 4جعهـاد  ـ 3, سـةؤر قعلعـش  ـ 2, )حعن ظعشـعنعش (يةقعين 

  .  دئضةن»سةؤر قعلعش ظعمانغا نعسبةتةن بةدةندعكع باشقا ظوخشايدذ«ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة 
تـوؤا قعحقعـرعص، يـاقعلعرعنع     ـ ظةضـةر بعـرةر مذسـعبةت آةلسـة ظـالال     , هةقعقع مإمعن شـذدذرآع   

 هـةققعدة بولمعغـذر سـإزلةرنع       تاظـاال اللة  , ساقاللعرعنع يذلذص، باشلعرعنع تامغا ظذرذص     ـ   يعرتعص، حاح 
قـازا ؤة   ظةمما  . آإزعنعث ياش تإآىشع ظةيعبلعنعدعغان ظعش ظةمةس     , آإثلعنعث بذزذلذشع . قعلمايدذ

 دئضةنضـة ظوخشـاش     “مـةن خذداظعمغـا نئمـة قعلغـان؟       ”, قةدةرضة نارازع بولـذص جـار سـئلعص يعغـالش         
  .نااليعق سإزلةرنع قعلعش ضذناهتذر

مذسـعبةت آةلسـعمذ، ظـإلىم       ـ   مإمعن بئشعغا هةرقانحة ظئغعر قعيعنحعلعق ؤة آإتةرضىسعز باال       
ظةضةر ظإلىم تعلعمعسـة    . غا دذظا قعلعش آئرةك   تاظاالبةلكع سةؤر قعلعش ؤة اللة      . تعلعمةسلعكع الزعم 

بولمايدعغان هالةتكة حىشىص قالسا، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة ظإضـةتكةن         
ظةضــةر مــةن ظىحــىن هايــات خــةيرلعك بولســا، مئــنع ! ظــع صةرؤةردعضــارعم”مذنــذ دذظــانع قعلعــش الزعــم 

   “.مئنع ؤاصات قعلدذرغعن, لعك بولساياشاتقعن، ظةضةر مةن ظىحىن ظإلىم خةير
. هةممـة نةرسـة ظإزضـىرىص تذرعـدذ       . بذ دذنيادا هئحقانداق نةرسة بعر خعل شةآعلدة داؤام قعلمـايدذ         

 ـ  بـايالر آةمبةغـةل   . ظعنساننعث بئشعغا بعر آـىن ياخشـعلعق آةلسـة بعـر آـىن مذسـعبةت آـئلعدذ                
  : بعر شاظعر مذنداق دئضةن. آةمبةغةللةر باي بولعدذ
אאGאא 

אGאא  
زامان بئشعثغا بعر خاصعلعق ظـئلعص آةلسـة، ظذنعثغـا سـةؤر قعـل ؤة آإآسـىثنع                 : تةرجعمعسع

ظاسـانلعق آإرعسـةن، بعـر    بعـر آـىن   , حىنكع زاماننعث ظعشع هةقعقةتـةن ظةجةصـلعنةرلعك    . آةث تذت 
  . آىن قعيعنحعلعق

زعيـان يةتكىزىشـكة قـادعر بواللعغـان         ـ   ظةضةر ظعنسان ظإزعضة رعزعق بئرةلعضـةن بولسـا يـاآع صـايدا           
 ظذنعـث يوقذلذشـعغا     تاظـاال لئكعـن اللـة     . بولسا ظعدع، دذنيـا خـاراب بولمعغـان ؤة يوقالمعغـان بوالتـتع            
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 تاظــاالاللــة . بذنــع هــئحكعم ظإزضــةرتةلمةيدذ. غــان قعلغــانهــإآىم قعلعؤةتكــةن ؤة ظعنســانالرنع ظإلعدع
  : مذنداق دةيدذ

 ‘≅ ä. <§ø tΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏN öθ pRùQ $# 〈   

هةر جان ظعضعسع ظإلىمنع تئتعيدذ.   

 $ yϑ ¯ΡÎ) ’ ¯ûuθ ãƒ tβρ ãÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ u ô_ r& Îö tóÎ/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈   

دذصةقةت سةؤر قعلغانالرغا مذآاصاتع هئسابسعز بئرعلع.] تاظاالاللة ] ظايةت ـ 10:سىرة زىمةر 
  : هةقعقع مإمعن بةندعلعرعنع سىصةتلةص مذنداق دةيدذ

 t Ï% ©! $# #sŒ Î) u Ï.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝßγ ç/θ è= è% t ÎÉ9≈ ¢Á9$# uρ 4’ n?tã !$ tΒ öΝåκ u5$ |¹ r& ‘ÏϑŠ É)ßϑ ø9$# uρ Ïο 4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿ ÊΕ uρ 

öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∈∪ 〈  

ةر شذنداق آعشعلةرآع، اللة ياد ظئتعلسة يىرةآلعرع تعترةيدذ، بئشعغا آةلضةنلةرضة مإمعنل
) اللة يولعغا(سةؤر قعلعدذ، نامازنع ظادا قعلعدذ ؤة بعز ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةدعن 

  ]ظايةت ـ 35سىرة هةج  [.خةآلةيدذ
 ـ  تاظـةت , مذسعبةتلةرضـة سـةؤر قعلعدعغـان       ـ قةدةرضـة رازع بولـذص، بـاال       ـ    بعزلـةرنع قـازا    تاظـاال اللة  

ــان   ــلذق قعلمايدعغ ــة سذس ــذناه, ظعبادةتك ــق    ـ ض ــان حعداملع ــراق تذتعدعغ ــإزعنع يع ــعيةتتعن ظ , مةس
  !ظامعين. سةؤرحان مإمعنلةردعن قعلسذن
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  هةدعس ـ 50 ؤة 49

  غرعسعداورةسذلذلالهنعث ضىزةل ظةخالقع ت
אאא?Wאא

،WAK@zאאx 
  :تةرجعمعسع

: مذنـداق دةيـدذ   هةزرعتع ظابدذلاله ظعبنع ظةمر ظعبنع ظـاس رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ رعؤايـةت قعلعـص                
سـعلةرنعث «ظـذ داظعـم     . رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم سـةت قعلعقلعـق ظةمـةس ظعـدع            ”

بذ هةدعسنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم          [“. دةيتتع »ظةخالقلعق بولغعنعثالردذر , ظةث ياخشعلعرعثالر 
   ]3483: نومذرعهةدعسنعث بذخارعدعكع. بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت. رعؤايةت قعلغان

א?Wאא
،א?Kzאאx 

  :تةرجعمعسع
مـةن رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ      ”: ت قعلعص مذنداق دةيـدذ    هةزرعتع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها رعؤاية    

ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث هـئقعل تعلـع آإرىنضـىدةك قـاتتعق آىلضـةنلعكعنع قـةتظعي آـإرمعدعم، ظـذ                  
بـذ يـةردعكع    . بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان               [“صةقةت تةبةسعسذم قعالتـتع   
  ]5950: دعكع نومذرعهةدعسنعث بذخارع. تئكعست بذخارعغا ظاظعت

  :ظعزاهات
جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث تــةرجعمعهالعنع ظوقذيدعغــان بولســاق،  
ظذنعث قانحعلعك ضـإزةل ظـةخالقلعق بعـر زات ظعكـةنلعكعنع، ظذنعـث ظعنسـانالر ظعحعدعـن تالالنغـان                   

لـةيهع ؤةسـةللةم هـةق ظعـش        رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظة    . ظةث ظذلذغ آعشـع ظعكـةنلعكعنع بعلعمعـز       
غـةيؤةت  , قعلعدعغان، راست سإزلةيدعغان زات بولذص، آعشعلةرنع ظةيعبلعمـةيتتع، ضـةص توشـذمايتتع           

ظــذ بولمعغــذر ســةت قعلعقلعــق، بــئخعل، . قعلمــايتتع، خعيانــةت قعلمــايتتع، يالغــان ســإزلعمةيتتع
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بلعك، آعحعـك صـئظعل،     بـةلكع ظـذ ظـإزع يذمشـاق قـةل         . قورقذنحاق، هورذن، ؤة قوصال ظةمـةس ظعـدع       
ظذ خاتالعق ظإتكىزىص قويغان    . ظةصذحان، آةحىرىمحان زات ظعدع   , مذتةؤازع، شاصاظةتحان، جةسذر، قةيسةر   

صـةرمانعغا خعالصـلعق قعلعشـتعن باشـقا ظعشـتا           ـ   نعث ظةمرع تاظاالاللة  . آعشعنع سوراققا تارتمايتتع  
 ـ مإمعنلةرضـة رةهعـم  , يعتع هئرعسمةنخةلقنعث هعدايةت تئصعشعغا ناها   . آعشعلةرنع جازالعمايتتع 

ــإزلىك   ــإزةل س ــقةتلعك، ض ــإيعدعغان  , شةص ــاردةمنع س ــئظعل، ي ــعلة, خــذش ص ــان  ـ س ــم قعلعدعغ , رةهع
ــاردةم قعلعدعغــان  ظــذ مذنــداق . هــةر داظعــم هــةق تةرةصــتة تذرعدعغــان ظذلــذغ زات ظعــدع  , يوقســذلالرغا ي

 ».ث ضىزةل ظةخالقلعق بولغعنعثالردذرقعيامةت آىنع ماثا ظةث يئقعن بولعدعغعنعثالر ظة«: دةيتتع
يامانلعقنع ياخشعلعق , قةيةردة بولساث اللةدعن قورققعن«: ظذ بةزع ساهابعلعرعضة نةسعهةت قعلعـص  

ــةن يذغعــن  ــة قعلغعــن , بعل ــةن مذظامعل ــةخالق بعل رةســذلذلاله .  دةيتــتع»ؤة آعشعلةرضــة ياخشــع ظ
ظةضــةر مئنعــث بعلضــعنعمنع «تتع ؤة ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم آــإص يعغاليتــتع، ظــاز آىلــة  

رةســـذلذلاله .  دةيتـــتع»هةقعقةتـــةن ظـــاز آىلـــةتتعثالر ؤة آـــإص يعغاليتتعـــثالر, بعلضـــةن بولســـاثالر
ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث آىلذشــع تةبةســذم ظعــدع، هئحقاحــان حعشــع آإرىنضــعدةك         

زعننةتلعرعضــة  ـ انعث زعــبذســإز قعلمــايتتع، دذنيــ ـ صايدعســعز، بــئهذدة ضــةص. قاهقــاقالص آىلمــةيتتع
.  ظذ زاتنع ظعنسـانالرنعث ظعحعدعـن تـالالص ياخشـع ظـةخالقلعق قعلغـان ظعـدع                تاظاالاللة  . باقمايتتع

  :  بعزنع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمضة ظةضعشعشكة بذيرذص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 ö≅ è% β Î) óΟ çFΖä. tβθ ™7Ås è? ©! $# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨? $$ sù ãΝä3ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# ö Ïøó tƒ uρ ö/ä3 s9 ö/ä3 t/θ çΡèŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ 

∩⊂⊇∪ 〈  
)ظةضـــةر ســـعلةر اللـــةنع دوســـت تذتســـاثالر، ماثـــا «ظئيتقعـــنكع، ) ظذالرغـــا! ظـــع مذهةممـــةد

اللــة ناهــايعتع . اللــة ســعلةرنع دوســت تذتعــدذ، ضــذناهلعرعثالرنع مةغصــعرةت قعلعــدذ, ظةضعشــعثالرآع
 يةنــة تاظــاالاللـة  ] ظايــةت ـ 31:ســىرة ظـال ظعمــران  [»حعــدذر، ناهـايعتع مئهرعبــاندذر مةغصـعرةت قعلغذ 

  : مذنداق دةيدذ

 ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3 s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡xm 〈   
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سعلةرضة رةسذلذلاله ظةلؤةتتة ياخشع ظىلضعدذر.] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 21: سىرة ظةهزاب [  
 ـ  سـإز , ه سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث يولعنع تذتذص ماثغـان بولسـاق         ظةضةر بعز رةسذلذلال  

هةرعكــةتلعرعمعزدة ظذنعــث يوليذرذقعغــا ظةمــةل قعلغــان بولســاق، ظةلؤةتتــة قــةلبلعرعمعز بعرلعشــةتتع، 
غـةيرع  . ساظادةتكة ظئرعشـةتتذق   ـ   ظارعمعزدعكع ظعسالمعي قئرعنداشلعقعمعز مذستةهكةم بولذص بةخت     

ظعسـالم دعنعـث بعـزدعكع    . زنعث ظةهؤالعمعزنع ظعسالمنعث هةقلعقعضة دةلعـل قعالتـتع       مذسلعمالر بع 
ــاتتع    ــإزلعرعنع ظات ــذ مذقــةددةس دعنغــا ظ ــرعنع آإرضــةنلةر ب ــز   . ظعزلع ــر ظةصسذســكع بع ــةمما معــث بع ظ

   .مذسذلمانالرنعث بىضىنكع ظةهؤالعنع آإرضةنلةر ظعسالم دعنعغا سةلبعي آإز بعلةن قارايدذ
 ـ ث نــةزعرعدة ظــةث يامــان ظــادةم آعشــعلةر ظذنعــث شــةررعدعن قورقعدعغــان، ضــذناه   نعــتاظــاالاللــة 

مةســعيةتتعن باشــقا ظعــش قعلمايدعغــان، تعلــع ظــاححعق، بــاغرع قــاتتعق، مذظامعلعســع يامــان،          
ســإزع ظإحمــةنلعك، ظذلذغالرنــع تعلاليدعغــان، ياخشــعلعق  , ســإهبعتع زعيــان، قعلعقــع دىشــمةنلعك 

ــةخالق آع   ــةد ظ ــان ب ــةللةمدعن   . شــعدذرقعلمايدعغ ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س آعشــعنع ”رةس
 دةص  »اللةدعن قورقـذش ؤة ياخشـع ظـةخالق «,  دةص سورعغاندا  “جةننةتكة آعرضىزعدعغان نةرسة نئمة؟   

ظئغعـز ؤة « دةص سـورعغان آعشعضـة،       “ظعنساننع دوزاخقا آعرضىزعدعغان نةرسة نئمـة؟     ”. جاؤاص بةرضةن 
حىنكع تعل يامان سإز ظارقعلعق آعشعلةرضـة ظـازار بةرسـة، ظـةؤرةت زعنـا               .  دةص جاؤاص بةرضةن   »ظةؤرةت

معـزاندا ظـةث ظئغعـر       ـ   قعيامـةت آىنـع تـارازذ     . ظارقعلعق آعشـعلةرنعث ظعصصـعتعنع دةصسـةندة قعلعـدذ        
بــارلعق ظعشــلعرعدا رةســذلذلالهنع ظإزعضــة ظىلضــة . آئلعدعغــان ظةمةللــةرنعث بعــرع ضــىزةل ظــةخالقتذر

, ظذنداق آعشعنعث مذظامعلعسـع توغـرا  . ل ظةخالق بعلةن ظإزعنع بعزعضةن بولعدذقعلغان آعشع ضىزة  
شـذثا رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بـارلعق            . سإهبعتع صايدعلعق بولعـدذ   , سإزع راست 

  . ياخشع ظعشالرنع ظإز هاياتعدا ظةمةلعي قعلعش ظارقعلعق ظإضةتكةن
  !ظامعن. خالقع بعلةن ظةخالقالنغعلع نئسعص قعلسذن بعزلةرنع رةسذلذالهنعث ظةتاظاالاللة 
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  هةدعس ـ 51

  سئخلعقنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
אWאאWAא

{?א?{אWא?@zא
אx 

  : تةرجعمعسع
جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ     , هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع      

: ةرضة هةر آىنع ظعككع صةرعشتة حىشىص، ظذالرنعـث بعـرع بةندعل«: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
ظئهسان قعلعـص بةرضـعنعنعث ظورنعـنع تولـدذرذص  ـ سئخع ظادةمضة ظذنعث خةيرع ! ظع صةرؤةردعضارعم ”

بـذ   [». دةيـدذ “بئخعلنعـث مئلعـنع هـاالك قعلغعـن ! ظـع صةرؤةردعضـارعم ”: يةنـة بعـرع .  دةيدذ “بةرضعن
ــةت قعلغــان هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم ر   ــاظعت  . عؤاي ــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظ ــذ ي . ب

  ] 2289:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع
  : ظعزاهات

آعشعلةرضـــة هئحقـــانداق صـــايدا .  ظعسراصـــخورالرنع ياقتذرمـــايدذتاظـــاالاللـــة , بعلعـــش آئـــرةآكع
نورمـال  ظـةث ياخشـع ظعـش       . دذنيانع دوست تذتقذحعـنعمذ ياقتذرمـايدذ      ـ   يةتكىزمةيدعغان دةرعجعدة مال  

بئحارعلةرضـة مةنصـةظةت بةرمـةيدعغان      , مىلكعـنع بـذزذص حاحماسـلعق ؤة ظـاجعز         ـ   يةنع مـال  . بولذشتذر
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث يوقذرعدعكـع سـإزعدعن        . هالدا بئخعل بولماسلعق الزعم   

 تاظـاال مىلكعنع اللـة     ـ   الظذالر م . هةر آىنع صةرعشتةلةر ظعنسانغا دذظا قعلعص تذرعدذ      , مةلذم بولعدذآع 
يولعدا سةرص قعلغان ؤة اللةنعث رازعلعقعنع ظعزدةص موهتاجالرغا ياردةم قولعنع سـذنغان آعشعلةرضـة              

ظـةمما مئلعـنع هـةق يولعـدا حعقعـم قعلمعغـان بـئخعل،              . اللةدعن بةرعكةت ؤة هاالل رعزعق تعلـةيدذ      
 ـ مـال . ك بولذشعنع تعلةص دذظا قعلعدذصعقسعق ظعنسانالرغا بولسا، صةرعشتعلةر ظذنعث مئلعنعث هاال   

 يوقسذل، معسكعن، ظاجعز، يئتعم   , مىلكعنع ظإزع ؤة ظةؤالدعنعث خعراجعتعضة ظعشلةتكةندعن آئيعن      
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يـول، آإرىآكـة ظوخشـاش مذسـذلمانالر        , مةدرعسـة، دوختذرخانـا   , يئسعرالرغا يـاردةم بئرعشـكة، مةسـجعد      ـ  
 ظـذ آعشـعنعث رعـزقعنع آـةث     تاظـاال ةرص قعلسا، اللـة     ظاممعسعنعث مةنصةظةتلعنعدعغان ظورذنلعرعغا س   

ظاظعلعسعضعمذ حعقعم  , مىلكعنع ظإزعضعمذ  ـ   ظةمما مال  .مىلكعضة بةرعكةت ظاتا قعلعدذ    ـ   مال, قعلعدذ
ظذنعث دذنيا يعغعش يولعدا    , باشقا يولالرغعمذ سةرص قعلمايدعغان بئخعل آعشع بولسا      , قعلمايدعغان
حىنكــع ظــذ توصــلعغان مئلعدعــن ظــإزعمذ . عن باشــقا نةرسعســع بولمــايدذمذشــةققةتلعرعد ـ تارتقــان جاصــا

ظذ مـئلعم آئمعـيعص آئتـةمدعكعن دئضـةن ظةندعشـة         . صايدعالنمايدذ ؤة باشقعالرغعمذ نةص يةتكىزمةيدذ    
 يولعــدا مئلعــنع ســةرعص قعلعــش هةرضــعز مــالنع  تاظــاالهــالبذآع اللــة . بعلــةن بــئخعللعق قعلعــدذ

رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع .  بةرعكـــةتلعك ؤة آـــةث قعلعـــدذظةآســـعحة ظذنـــع. آئمةيتمـــةيدذ
 قــانداق قعلغــاندا مــالنعث تاظــاالاللــة .  دئضــةن»ســةدعقة قعلعــش مــالنع آئمةيتمــةيدذ«: ؤةســةللةم

  : بةرعكةتلعك بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ

 !$ tΒ uρ ΟçF ÷ s?# u ÏiΒ $\/ Íh‘ (#uθ ç/ö z Ïj9 þ’ Îû ÉΑ¨uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿξ sù (#θ ç/ö tƒ y‰Ψ Ïã «! $# ( !$ tΒ uρ Ο çF÷ s?# u ÏiΒ ;ο 4θ x. y— 

šχρ ß‰ƒ Íè? tµ ô_ uρ «! $# y7 Í×¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθà ÏèôÒ ßϑ ø9$# ∩⊂∪ 〈  
 اللةنعث دةرضاهعدا ظـذ , مال بةرسةثالر  ـ مئلع ظعحعدة ظإستىرىش ظىحىن بعرةر صذل  ـ سعلةر آعشعلةرنعث صذل

لةر بةرضـعنعمدعن جئقـراق قايتذرسـذن دئضـةن نعيـةت بعلـةن بئرعلضـةن سـوغعنعث اللـةنعث يـةنع آعشـع (ظإسمةيدذ 
سـىرة   [.اللةنعث رازعلعقعنع آإزلةص بةرضةن سـةدعقةثالرغا هةسسـعلةص سـاؤاص بئـرعلعدذ ). دةرضاهعدا ساؤابع بولمايدذ 

  ] ظايةت ـ 39:رذم

ئسـةلدعن بعرنةرسـة ظالغـان    سـالعه، آةمبةغـةل آعشـع بعـر آ    : مةسـعلةن . سةدعقة باالنع توسعدذ 
 ظذ معسـكعن، بئحـارعنعث دذظاسـعنع        تاظاالاللة  , ظذنعثغا اللةدعن شعصالعق تعلةص دذظا قعلسا     , بولذص

نـامرات، موهتـاجالرنعث دذظاسـع دوختذرنعـث        . ظعجابةت قعلعص آئسةلضة شعصالعق بئرعشع مىمكعن     
ذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع بعــر هــةدعس شةرعصــتة رةســ. دورعســعدعن صــايدعلعقراق بولذشــع مىمكعــن

حىنكــع ســةدعقة ســعلةردعن آئســةللةرنع , آئســعلعثالرغا ســةدعقة بعلــةن دورا قعلعــثالر«: ؤةســةللةم
  .  دئضةن»آةتكىزعدذ ؤة هادعسعلةرنع توسعدذ
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قئرعلعقعغــا  ـ يــاش, آةمبةغــةل ـ ســةندعن هــاجعتعنع ســوراص آةلضــةن آعشعضــة ظذنعــث بــاي 
حىنكع سةن ظذنعث هةقعقع ظةهؤالعنع     .  ياردةم بئرعشعث آئرةك   قارعماستعن قولذثدعن آئلعشعحة  

ظةمما بعر نةرسة تعلةص آةلضةن آعشعنعث تعلةمحعلعكنع آةسـعص قعلعؤالغـانلعقعنع            .بعلمةيسةن
ظذنعثغـا  , بعـرةر هاجةتمـةن ظعشعكعثضـة آةلسـة       . بعلسةث، ظذنعثغا ظإز اليعقعدا رةت قايتذرساث بولعـدذ       

ظةضـةر بئرعدعغـان    . ظاز بولسـعمذ ظذنعثغـا بعرنةرسـة بةرضـعن        , دعغان بولسا ياردةم قعلعشقا آىحىث يئتع   
. ظالدعثغــا آةلضــةن ســاظعلنع قــذرذق يــاندذرمعغعن , حعرايلعقحــة ظــإزرة ظئيتقعــن, نةرســةث بولمعســا

تـاتلعق نئنعـث بولمعسـا، تـاتلعق        ”ظاتعلعرعمعزمذ  . ظذالرغا قاتتعق سإز ؤة قوصال مذظامعلة قعلمعغعن      
حىنكع هاجةتمةننعث آـإثلع سـذنذق بولعـدذ، شـذثا ظذنعـث           . دةص بعكار ظئيتمعغان   “سإزىث يوقمذ؟ 

: نعثتاظـاال رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم اللة      . سذنغان آإثلعنع رةنجعتمةسلعك آئرةك   
 دئضـةنلعكعنع رعؤايـةت     »خةير ساخاؤةت قعلغعن، مةنمذ ساثا خةيرع ساخاؤةت قعلعمـةن ! ظع بةندةم «

  . قعلعدذ
تذغقانالرغـا   ـ   حاقـا ظـذرذق    ـ   ظعنسان ظىحىن ظةث ياخشع سةدعقة ظإز هعمايعسع ظاسـتعدعكع بـاال          

بذنعـــثدا ظعســـراص . آئحـــةك ظىحـــىن خعراجـــةت قعلغـــان نةرســـعدذر ـ آعـــيعم, ظعحمـــةك ـ يئمـــةك
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . نورمال بولذش آئرةك, قعلماسلعق ؤة سعقعؤالماسلعق

 t Ï% ©!$# uρ !#sŒÎ) (#θ à)xΡr& öΝ s9 (#θ èùÍ ó¡ç„ öΝs9 uρ (#ρ ã äIø)tƒ tβ% Ÿ2 uρ š ÷t/ y7 Ï9 s̈Œ $ YΒ#uθ s% ∩∉∠∪ 〈   

 ظعسراصحعلعقمذ قعلمايدذ, خعراجةت قعلغاندا)  ياخشع آإرعدعغان بةندعلةرتاظااليةنع اللة (ظذالر ,
  ] ظايةت ـ 67:سىرة فذرقان [.ظوتتذرا هال خعراجةت قعلعدذ, بئخعللعقمذ قعلمايدذ

ظإزعضة ؤة ظةؤالتلعرعغا خعراجةت قعلعشتا هةددعدعن ظاشذرؤعتعش، نةصسـعنعث ظارقعسـعغا آعـرعص،           
حىنكـع  . مال سـةرص قعلعـش ظـاقعلنعث ظعشـع ظةمـةس      ـ   هارام دئمةستعن زوق ظىحىن صذل     ـ   هاالل

آةلضىسع اللةنعث قولعـدا، بىضـىن بـاي بولغـان بعلـةن ظةرتـة نئمـة بولعدعغـانلعقعنع بعـر اللـة ظـإزع                        
  . ظةقعللعق آعشع ظةرتعسع ظىحىن تةييارلعق قعلعدعغان آعشعدذر. بعلعدذ

حاقعلعرعنعث ظاشـكارا ظعشـلةؤاتقان    ـ باال. بةزع آعشعلةر ظازراق باي بولسا دذنياغا صاتماي قالعدذ       
ــذن  . مةســعيةتلعرعنع توســمايدذ  ـ ضــذناه ــالع مــارآعلعق ماشــعنعالر بعلــةن ظوي ــالعلعرع ظ تاماشــا  ـ ب
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ظاغعنعلعرع بعلةن هةر تىرلىك يامان ظعشالرنع قعلسـا، نامـةهرةم قعـزالر بعلـةن تانسـا                  ـ قعلعص، ظةل 
بذنـداق بئشـع بـوش بـالعالر ظـاخعرعدا          . صاهعشة ظعشالرنع قعلعص يىرسة آارع بولمـايدذ       ـ   ظويناص، زعنا 

ــا     ــاخعرعدا ظات ــذزذص، ظ ــذل ب ــاراق ؤة زةهــةرلعك حئكعملعكلةرضــة ص ــار، ه ــايلعقعنع   ـ قعم ظانعســعنعث ب
ــايالندذرعدذ  ــا ظ ــان     . نامراتلعقق ــةتكىزىص بواللمــاي ق ــذل ي ــة ص ــةرلعك حئكعملعكلعرعض ــالعلعرعنعث زةه ب

ــا      ــاق يايدعغــان ظات ــالعلعرعدعن تاي ــةتكىزىص بئرةلمعضــةنلعكع ظىحــىن ب ــذل ي ــانعالر  ـ يعغاليدعغــان، ص ظ
 ظذالرنعـث سـادعر     تاماشاغا قويذؤةتكةن،  ـ   حىنكع ظذالر باشتا بالعلعرعنع ظويذن    . جةمظعيةتتة ظاز ظةمةس  

ــالغان     ــذص آإرمةســكة س ــإز يذم ــان ظعشــلعرعغا آ ــان يام ــا . قعلعؤاتق ــةر ظات ــالعلعرعنعث   ـ ظةض ــانعالر ب ظ
ــا،          ــان بولس ــذزذص قويمعغ ــذلالرنع تذتق ــالالص ص ــا حاثض ــث قوللعرعغ ــذص، ظذالرنع ــث تذت ــعنعنع حع تعزض

ا، ظذالردعن ظةث آعحعك    ظةؤالدلعرعنع جةمظعيةت دةشقاللعرع بولغان يامان بالعالرغا قوشمعغان بولس       
بعر ضذناه سادعر بولسا، دةرهال بالعالرغا بذ ظعشنعث خاتالعقعنع حىشـةندىرىص ظاضـاهالندذرغان بولسـا،               
ظةضةر سإز آار قعلمعسا قاتتعق قوللذق بعلةن بالعلعرعنع آونتـرول قعلغـان بولسـا، هـةم بـالعلعرع                  

ــا      ــةم ظات ــتع، ه ــان بوالت ــرعص قالمعغ ــا آع ــان يولغ ــداق يام ــذل ـ  ظذن ــانعالر ص ــايرعلعص   ـ ظ ــن ظ مئلعدع
  . قالغاننعث ظىستعضة بالعلعرعدعن تاياق يئمةيتتع

ــة  ــاالالل ــالتاظ ــذل     ـ  م ــع، ص ــان آعش ــاي بولغ ــرعص ب ــا بئ ــالعلعرعنع ياخشــع    ـ دذني ــنع ب مئلع
ــالعلعرعنعث تذرمذشــعنع ياخشــع قــامداص، آعــيعم     ـ تةربعيعلــةش، ظوقذتــذش يولعــدا ســةرص قعلســا، ب

ــةص،  ــةك ؤة مةآت ــتا      آعح ــةت قعلعش ــا خعراج ــا، بالعلعرعغ ــدان ظورذنالشتذرس ــرعنع ظوب ــول حعقعملع  ي
حئكعدعــن ظاشــذرذص ظعســراص قعلمعســا، بــةك ســعقعؤعلعص ظذالرنــع خــةلقع ظالــةم ظــالدعدا خعجالةتكــة 
قويمعســا، ظذالرنعــث قــانداق بــالعالر بعلــةن ظــاغعنعدارحعلعق قعلعدعغــانلعقعنع آىزعــتعص، يامانالرغــا  

يإلةآتة بولسـا، اللـة بةرضـةن        ـ   موهتاجالرنعمذ ظذنتعماي يار   ـ   يئسعر، نامرات  ـ    يئتعم يوالتمعسا، باشقا 
 ظذ آعشعنعث مذآاصـعتعنع  تاظاالبايلعقعدعن اللة يولعدا خعراجةت قعلعشقا بئخعللعق قعلمعسا، اللة    

 حعققـان  ظـةخالقلعق يئتعشـعص    ـ   بذ دذنيادا ظوقذغان، ظةدةص   . هةم مذشذ دذنيادا هةم ظاخعرةتتة بئرعدذ     
ظانعسـعغا ظإلضـةندعن آئيعـنمذ       ـ   ظذنـداق ياخشـع ظـةؤالدالر ظاتـا       . ظةؤالدلعرعنعث ياخشعلعقعنع آإرعدذ  

قعيامةت آىنعدعكع مذآاصعتع آإزع آإرمعضةن، قذلعقع ظاثلعمعغان ؤة آإثلعضة         . دذظا قعلعص تذرعدذ  
  .نئمةتلةر بعلةن تولذص تاشقان جةننةت بولعدذ ـ آةلمعضةن دةرعجعدة نازذ
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حاقعسـع مةنصـةظةت ظالمـايدذ      ـ   مىلكعدعـن يـا ظـإزع، بـاال        ـ   صعقسعق بولسـا، مـال     ـ   ظةمما بئخعل 
بئخعل ياالث ظاياق مـاثعدذ، قـذرذق، قـاتتعق نـان يـةيدذ، آونـا،               . ياآع جةمظعيةتكة صايدعسع بولمايدذ   

عث يعــرتذق آعيعملــةرنع آعــيعدذ، ظــاغرعص قالســا، ظعككــع تةثضعضــة دورا ظــالغعلع حعدعمــاي، بعــرعن 
ــاتعدذ     ــىص ي ــا بئرعشــعنع آىت ــاآع بعكارغ ــةك   . ســةدعقة قعلعشــعنع ي ــا، يعص ــةر خالعس ــةنكع ظةض ؤةهال

ضــعلةملةردة ظولــتذرذش، آعمخــاص تونالرنــع آعــيعش ؤة ظــةث ظــالع دةرعجعلعــك تامــاقالرنع يئيعشــكة 
ظإزعضة بئخعللعق قعلغان ظادةمنعث باشـقعالرغا بـئخعللعقع نةححـة هةسسـة قـاتتعق              . قذربع يئتعدذ 

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بئخعللعقنعث ظاقعؤعتعدعن ظاضاهالندذرذص مذنـداق         . ولعدذب
ةتلـةر بـئخعللعق سـةؤعبع بعلـةن هـاالك بولغـان، ظـذالر بئخعللعققـا ظىممسعلةردعن بذرذنقع «: دةيدذ

 ـ بذيرذلسا ضـذناه رةهعمنع ظىزىشكة بذيرذلسا ظىزدع، ضذنا قعلعشقا  ـ بذيرذلسا بئخعللعق قعلدع، سعلة 
  ».مةسعيةتلةرضة حإآتع

مإمعندة بئخعللعق ؤة بةد ظةخالقتعن ظعبـارةت «رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة      
  .  دئضةن»ظعككع خعسلةت جذغالشمايدذ

  :  مال دذنيانع قانداق ظعشلعتعش هةققعدة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 ÏN# u uρ #sŒ 4’ n1öà) ø9$# …çµ ¤) xm tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘ Éj‹t7 è? #·ƒ É‹ ö7s? ∩⊄∉∪ ¨βÎ) t Í‘ Éj‹ t6 ßϑ ø9$# 

(#ûθ çΡ% x. tβ üθ ÷z Î) ÈÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9$#  Ïµ În/u Ï9 #Y‘θ àx. ∩⊄∠∪ $ ¨Β Î) uρ £ |Ê Í÷è è? ãΝåκ÷] tã u!$ tóÏG ö/$# 7π uΗ ÷qu‘ ÏiΒ 

y7 În/§‘ $ yδθ ã_ ö s? ≅ à)sù öΝ çλ°; Zω öθ s% #Y‘θ Ý¡øŠ¨Β ∩⊄∇∪ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB x8y‰ tƒ »' s!θ è= øó tΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖãã Ÿω uρ $ yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ ä. 

ÅÝó¡ t6 ø9$# y‰ ãèø) tF sù $ YΒθ è= tΒ #·‘θ Ý¡øt ¤Χ ∩⊄∪ 〈  
 ،مئلعثنع  ـ صذل(تذغقانغا، معسكعنضة، ظعبنع سةبعلضة خةيرع ساخاؤةتتعن هةققعنع بةرضعن

ظعسراص قعلغذحعالر هةقعقةتةن شـةيتانالرنعث قئرعنداشـلعرعدذ، . قعلمعغعنظعسراص ) نا توغرا يولالرغا 
ظةضةر سةن صةرؤةردعضـارعثدعن آىتىؤاتقـان . شةيتان صةرؤةردعضارعغا تولعمذ آذفرانع نئمةت قعلغان ظعدع 

يةنع قولذثدا (مةرهةمةت نازعل بولغاندعن آئيعن ظاندعن ظذالرغا خةيرع ساخاؤةت قعلماقحع بولساث 
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قولذثنع بوينذثغا باغلعؤالمعغعن . ، ظذالرغا حعرايلعق ضةص قعلغعن)غا بئرعدعغان نةرسة بولمعساظذالر
، )يـةنع ظعسـراص قعلمعغعـن (، قولذثنع تولعمـذ ظئحعصـمذ ظةتمعضـعن )يةنع بئخعللعق قعلمعغعن (
 ـ 29 دعــن 26:ســىرة ظعســرا [.ماالمةتكــة، صذشــايمانغا قالعســةن) ظذنــداق قعلســاث صذلســعز قــئلعص(

   ]ظايةتلةرغعحة
  !ظامعين. بئخعللعقتعن ساقلعسذن!  بعزنع سئخعالردعن قعلسذنتاظاالاللة 
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  هةدعس ـ 53 ؤة 52
  سةدعقة قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

אאWאאWAאאא
אאא،אK@zא

אx 
  :تةرجعمعسع

هــةزرعتع ظــةبذ مذســا ظةشــظةرع رةزعيــةلالهذ ظــةنهذدعن رعؤايــةت قعلعــنعدذآع، جانــابع صــةيغةمبةر  
بئرعشـكة بذيرذلغـان نةرسـعنع آـإثىل ظـازادعلعكع «: ذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دئضـةن       سةللةلاله

ــذق بئرعدعغــان، آعمضــة بئعرشــكة بذيرذلســا شــذنعثغا ) قعلحعمــذ هةســةت قعلماســتعن (بعلــةن  تول
بـذ هةدعسـنع ظعمـام       [».بئرعدعغان ظعشةنحلعك مذسذلمان ظامبارحع سةدعقة بةرضىحعلةرنعث بعـرعدذر 

هةدعسـنعث بذخـارعدعكع    . بـذ يـةردعكع تئكعسـت بذخارعغـا ظـاظعت         . سلعم رعؤايةت قعلغـان   بذخارع ؤة مذ  
  ]1419:نومذرع

אWאאWAאא


K@zאאx 
  :تةرجعمعسع

ــةيغةمبةر ســةللةلالهذ     ــابع ص ــةنهادعن رعؤايــةت قعلعــنعدذآع، جان هــةزرعتع ظاظعشــة رةزعيــةلالهذ ظ
ناننع بـذزذص حاحماسـتعن سـةرص  ـ ظايال آعشع ظإيعدعكع ظاش «: دئضةنظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق    

نـاننع تاصـقاننعث سـاؤابع بولعـدذ،  ـ ضـة ظـاش ظئرعقعلسا، ظذنعثغا سـةرص قعلغـاننعث سـاؤابع بولعـدذ، 
ظـايرعم  ـ بذالرنعث هـةر بعـرعنعث سـاؤابع ظـايرعم . خعزمةتحعضة ظذنع ساقالص بةرضةننعث ساؤابع بولعدذ 

بذ هةدعسنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت            [».عرعنعث ساؤابعنع آئمةيتعؤةتمةيدذ ب ـ بولذص، بعر 
  ]2041: هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت. قعلغان
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  :ظعزاهات
مذسذلمانالر جـةمظعيعتعدة آعشـعلةر ياخشـعلعق قعلعشـقا ظـالدعرايدذ ؤة ياخشـعلعق يوللعـرعنع                

 هــةر تىرلــىك تاظــاالظئهســان قعلعشــنع ظوياليدعغــان آعشعضــة اللــة  ـ داظعــم خــةيرع. ذظعــزدةص قعلعــد
ظذنداق آعشع آإص بئرعشكة توغرا آةلسة ظعحع تـارلعق قعلمـايدذ، ظـاز             . صذرسةتلةرنع يارعتعص بئرعدذ  

ظذ هةر هالةتتة نامرات، معسكعن، موهتاجالرغا ظـاز بولسـذن، آـإص بولسـذن              . بئرعشنع هةقعر آإرمةيدذ  
 ظذ ظإزعال سئخع بولذص قالماستعن ظايـالع، بـاال    . لعدعن آئلعشعحة ياردةم قعلعشنع داؤامالشتذرعدذ    قو
ظايالعنعث ظـإيعدعكع   . حاقعلعرع ؤة خعزمةتحعلعرعنعمذ شذنداق ظئسعل ظةخالق بعلةن تةربعيعلةيدذ       ـ  

قة قعلغانلعقعغـا   يئسـعرالرغا سـةدع    ـ   قوشنا ؤة يئتعم   ـ   ظعحمةك ؤة باشقا نةرسعلةردعن قولذم     ـ   يئمةك
ظــذ خعزمةتحعســعنعث موهتاجالرغــا بئرعشــكة تعضعشــلعك نةرســعنع ظعحــع تــارلعق   . نــارازع بولمــايدذ

خعزمةتحعسعمذ ظعشةنحلعك بولـذص،    . قعلماستعن ظوحذق حعراي بعلةن ظاصعرعص بئرعشعنع ياقتذرعدذ      
ــان       ــعرعص بئرعدعغ ــة ظاص ــدذ ؤة آعشعلةرض ــدا ظورذنالي ــإز اليعقع ــان ظعشــنع ظ ــةت  بذيرذلغ ــة خعيان نةرسعض

بذنــداق خعزمــةتحع ضــةرحة ظــإز مئلعدعــن ســةدعقة قعلمعســعمذ، . قعلماســتعن ســاق ظاصــعرعص بئــرعدذ
  . سةدعقة قعلغذحعالردعن هئسابلعنعدذ ؤة مذآاصعتعنع ظالعدذ

ظايــال آعشــع ظــإيدعكع نةرســعلةرنع بــذزذص حاحمعغــان، بــئخعللعق قعلعــص ســعقعؤالمعغان ؤة   
عقة قعلسـا ؤة ياخشـعلعق يوللعرعغـا سـةرص قعلسـا، سـةدعقة قعلغـاننعث                ظعسراص قعلمعغان هالدا سةد   

يةنع سـةدعقة قعلعشـقا بذيـرذغذحع       .  بولسا ظعشلةص تاصقاننعث ساؤابعنع ظالعدذ     ظئرع. ساؤابعنع ظالعدذ 
  . سةدعقة قعلغذحعدذر ؤة بذ بذيرذقنع ظعجرا قعلغذحعمذ سةدعقة قعلغذحع بولعدذ

نعث اللـة  ظئـرع سـعياتع ظـارقعلعق    هئس سإزلعرع ؤة قوزغـاتقذح  دعيانةتلعك ياخشع ظايال مذاليعم   
 ظئـرع ظـذ  . مذآاصـات ظئلعشـعغا يـاردةمحع بولعـدذ      ـ   نعث رازعلعقعغا ظئرعشعشعضـة ؤة آـإص ظـةجرع        تاظاال

ــايدذ،    ــان ظعشــنع قعلم ــرعياقتذرمايدعغ ــةزعدة    ظئ ــلعمايدذ، ب ــان ظعشــنع تاش ــا ظئرع خوشــال بولعدعغ غ
آإصتذر يـاردةم قولعـنع      ـ   هتعياجلعرعنع خاتعرلعتعص، ظذالرغا ظازدذر   قوشنعلعرعنعث، موهتاجالرنعث ظع  

هةزرعتع ظةبذ بةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قعزع هةزرعتع ظةسما رةزعيةلالهذ         . سذنذشنع تةلةص قعلعدذ  
لئكعـن ظـذ    .  يـوق ؤاقعـتالردعمذ آةلضـةن موهتاجالرغـا تاصـقعنعنع سـةدعقة قعالتـتع              ظئرعظةنها ظإيدة   

نعث آىنلعشـع ؤة نـارازع بولـذص       ظئـرع لدعغـا هـةر آىنـع آئلعؤالعدعغـان معسـكعندعن           ظعشعكعنعث ظا 
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خوتـذن بعرضـة ظولتذرغعـنعدا، بعـر معسـكعن ظذالرنعـث            ـ   بعر آىنـع ظـةر    . قئلعشعدعن ظةندعشة قعالتتع  
ظـاؤذ بعـزنعث ظـإيعمعزدعن باشـقا يـةردة          ”غـا،   ظئرعهـةزرعتع ظةسـما     . ظعشعكع ظالدعغا آئلعص ظولتذردع   

 هـةزرعتع زذبـةير رةزعيـةلالهذ       ظئـرع .  دئـدع  “المعغاندةك آئلعؤالغان معسكعننع هـةيدعؤعتعث    ساية تاص 
ســايعغعمذ بــئخعللعق قعالمســعز، ظذنعــث تــامنعث تىؤعــدة ظولتذرذشــعنعمذ آــإص آإرةمســعز؟    “ظــةنهذ 

ظذنعثغـا بعـر نةرسـة    ”هـةزرعتع ظةسـما   .  دئـدع “سعزنعث ظذنعثغا بعر نةرسـة بئرعشـعثعز آئـرةك ظعـدع          
مئنعــث ”هــةزرعتع ظةســما .  دئــدع“هةظــة” دئضــةن ظعــدع، هــةزرعتع زذبــةير  “منع خاالمســعز؟رعشــعئب

ــدع   ــذ ظع ــالعغعنعممذ ش ــدع“خ ــانلعقع ؤة    .  دئ ــعلعق قعلغ ــالعنعث ياخش ــةير ظاي ــةزرعتع زذب ــا ظئرعه غ
  . ظعتاظةتحانلعقعغا رةهمةت ظئيتتع

إيدة بـار نةرسـعنعث   ظـ . نعث ظـةهؤالعغا رعظايـة قعلعـش الزعـم      ظئـرع ظايال آعشع سةدعقة قعلعشـتا      
 ظىحــىن قعممــةتلعك بولغــان نةرســعنع ســةدعقة     ظئــرعهــةممعنع آعشعلةرضــة بئرعؤةتمةســلعكع،   

ــرةك  ــلعقع آئ ــش   . قعلماس ــداق قعلع ــع ظذن ــرعحىنك ــداق ياخشــع    ظئ ــع بذن ــةندىرعدذ ؤة ظذن نع غةزةبل
م سـةدعقعنعث حـوث يـاآع آـإص بولذشـع الزعـ        . ظعشالرنع قعلعشتعن توسذص قويذشعغا سةؤةب بولعدذ     

يئرعم «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم . ظةمةس، بةلكع قذربع يةتكةن نةرسة بولسا بولعدذ      
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة .  دئضةن»خورما سةدعقة قعلعش ظارقعلعق بولسعمذ دوزاختعن ساقلعنعثالر

 ßìŸÒ tΡuρ t Î— üθ yϑ ø9$# xÝó¡ É)ø9$# ÏΘöθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿξ sù ãΝ n= øàè? Ó§øtΡ $ Z↔ ø‹ x© ( β Î) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$ s)÷WÏΒ 

7π ¬6 xm ôÏiΒ @Α yŠö yz $ sΨ ÷ s?r& $ pκÍ5 3 4’ s∀ x.uρ $ sΨÎ/ šÎ7Å¡≈ xm ∩⊆∠∪ 〈  
 ،قعيامةت آىنع بعز ظادالـةت تارازعسـعنع ظورنعتعمعـز، هـئح ظادةمضـة قعلحـة ظـذؤال قعلعنمـايدذ

) بةندعلـةرنعث ظةمــةللعرعدعن . (عمعـز ظةضـةر ظذنعـث قعحـا حــاغلعق ظةمـةلع بولسـعمذ ظذنـع هــازعر قعل 
  ]ظايةت ـ 47:سىرة ظةنبعيا [.هئساب ظئلعشقا بعز يئتةرلعكمعز

 صــىتىن مذســذلمانالرنع مانــا مذشــذنداق بــةختلعك ؤة ســئخع ظاظعلعلــةردعن بولغعلــع  تاظــاالاللــة 
  !ظامعين. نعسعص قعلسذن
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  هةدعس ـ 55 ؤة 54
 سةدعقعنعث زأرىرلعكع توغرعسعدا

אאאWA@W
؟WA@{WW؟W

Aאאא@{W؟WAא@W
؟WAא@zאאx 

  : تةرجعمعسع
جانـابع صـةيغةمبةر سـةللةلالهذ      , زعيـةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع       هةزرعتع ظةبذ مذسا رة   

ظـع  " سـاهابعالر  »هـةر بعـر مذسـذلمان سـةدعقة قعلعشـع الزعـم «: ظةلةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دئضـةن      
آةســص بعلــةن «: رةســذلذلاله. دئــدع" ظةضــةر ســةدعقة قعلعدعغــان نةرســة تاصالمعســعحذ؟ ! رةســذلذلاله

ظعشلةشكة "ساهابعالر  .  دئدع »ظإزعضعمذ صايدا يةتكىزسذن، سةدعقعمذ قعلسذن شذغذللعنعش ظارقعلعق 
ظةبذمذسـا  .  دئـدع »يإلـةك بولسـذن  ـ ظاجعز، بعحارعلةضة يـار «: دئضةندة، رةسذلذاله " قادعر بواللمعسعحذ؟ 

.  دئدع »ياخشعلعققا دةؤةت قعلسذن «: ظذنعمذ قعاللمعسعحذ؟ دئضةندة، رةسذلذاله   "ساهابعالر  : ظئيتتع
يامان ظعشالردعن قول يعغسـذن، بـذ ظذنعـث «: دئؤعدع، رةسذلذلاله " ظذنعمذ قعاللمعسعحذ؟ "بذ مذسا   ظة

بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت             . [ دةص جـاؤاص بـةردع     »ظىحىن سةدعقة ظورنعدا بولعدذ 
  ] 2286: هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت. قعلغان

אWאאWAא>
א{{{א{אאא

xאא@zא 
  : تةرجعمعسع

جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ    , هةزرعتع ظةبذ ظذمامة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع  
ظــإز ظئهتعيــاجعثدعن ظاشــقاننع ســةدعقة ! ظــع ظــادةم بالعســع«: ظةلــةيهع ؤةســةللةم مذنــداق دئضــةن 
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ة قعلمــاي تذتذؤالســاث ظــذ ســةن ظىحــىن يامــانلعقتذر، قعلســاث ســةن ظىحــىن ياخشــعدذر، ظةضــةر ســةدعق
يــةتكىدةك ظعشـــلةتكةن نةرســـةثدة ماالمــةت قعلعنمايســـةن، ســـةدعقة قعلعشــتا قـــول ظاســـتعثدعكع 

 ».ياخشـعدذر ) ظالغـان قولدعـن (تإؤةن قولدعـن ) بةرضةن قول (يوقعرع قول , آعشعلةردعن باشلعغعن 
بذ يةردعكع تئكعست ظعمام مذسـلعمغا    .  قعلغان ظعمام بذخارع بذ هةدعسنعث بةزع قعسمعنع رعؤايةت      [

  ]2341:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. ظاظعت
  :ظعزاهات

  . نعث بةندعضة ظاتا قعلغان نئمةتلعرع حةآسعز بولذص ظذنع ساناص تىضةتكعلع بولمايدذتاظاالاللة 

 β Î)uρ (#ρ ‘‰ ãès? sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁ øt éB 〈  
رضةن نئمعتعنع سانعساثالر، ظذنعث هئسابعنع ظئلعص بواللمايسعلةرظةضةر اللةنعث سعلةرضة بة.  

 نئمةتكـة شـىآرع قعلغانالرغـا نئمعتعـنع         تاظـاال اللـة   ] ظايةتنعث بعـر قعسـمع     ـ   18:سىرة نةهل [
   : مذنداق دةيدذتاظاالاللة . تئخعمذ زعيادة قعلعدذ

 øŒÎ) uρ šχ ©Œr' s? öΝä3š/ u‘  È⌡s9 óΟè? ö x6x© öΝä3 ¯Ρy‰ƒ Î—{ (  È⌡ s9 uρ ÷Λänö xŸ2 ¨β Î) ’ Ï1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰t± s9 ∩∠∪ 〈   

 ظذنع تئخعمذ زعيادة قعلعمـةن، ظةضـةر نـانكورلذق , نئمعتعمضة شىآىر قعلساثالر «: ظإز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعثالر
   ]ظايةت ـ 7:سىرة ظعبراهعم [. دةص ظذقتذرغان ظعدع»قعلساثالر، مئنعث ظازابعم، ظةلؤةتتة، بةآمذ قاتتعق بولعدذ

قعممعتعنع بعلعش ؤة ظذنع ظإز ظورنعدا       ـ   بئرعلضةن نئمةتنعث قةدرع  , نئمةتكة شىآرع قعلعش  
مةسعيةتلةرضــة  ـ نئمــةتنع اللــةتعن دةص بعلمةســلعك ؤة ظذالرنــع ضــذناه. ظعشــلعتعش بعلــةن بولعــدذ

ظعشــلعتعش بولســا، ناشــىآرعلعك بولــذص، ياخشــعلعققا يامــانلعق قعلغــانلعق، شــىآرع قعلعشــنعث    
ظذنداق آعشع قاتتعق هئساص ظئلعنعشقا ؤة نئمةتلـةردعن مـةهرذم          . نانكورلىق قعلغانلعقتذر ظورنعغا  

مىلــىك ؤة ظعلعــم  ـ مــال, نعث ظــةث حــوث نئمــةتلعرع ســاالمةتلعكتاظــاالاللــة . قئلعشــقا هــةقلعقتذر
 بـةندة بـذ نئمةتلـةر ظـارقعلعق ظذنـع بةرضـةن           . بذ نئمةتلةرنعث هةر بعرعنعث سةدعقعسع بار     . نئمعتعدذر

حىنكـع  . ظعضعسعضة ظعتاظةت قعلعشـع ؤة ظذنعـث قعلغـان ياخشـعلعقعنع ظئتعـراص قعلعشـع آئـرةك               
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 صىتىن مىلكنعـث ظعضعسـع، ظذنـع خالعغـان آعشعضـة بئـرعدذ، خالعغـان آعشـعدعن تـارتعص                    تاظاالاللة  
  . ظالعدذ، خالعغان آعشعنع ظةزعز قعلعدذ، خالعغان آعشعنع خار قعلعدذ

. غــا صــايدا يةتكىزةلمــةيدذتاظاالبةرضــةن ســةدعقعلعرع اللــة , لعرعبــةندعنعث قعلغــان ياخشــع ظعشــ 
 ـ قعلغـان ياخشـع  . غا زعيان يةتكىزةلمـةيدذ   تاظاالنانكورلذقلعرع اللة   , ظذالرنعث قعلغان يامان ظعشلعرع   

 ظعنسـاننع، ظـإز   تاظاالاللة . زعيعنع صةقةتال ظعنساننعث ظإزعضة بولعدذ ـ  ظةمةللةرنعث صايدا  ـ   يامان ظعش 
ظذنعثغــا قذللــذق قعلعشــع ظىحــىن  , عيــارع بعلــةن ياراتقذحذســع بولغــان صةرؤةردعضــارعنع تذنــذص  ظعخت

نعث بةدعلـةردعن تعلـةيدعغعنع     تاظـاال ياراتقان، ظذالردعـن رعـزعق يـاآع تاظـام بئرعشـنع تعلعمـةيدذ، اللـة                
ذ ظعشـعنع   بةندعنعث بـ  . يامانلعقالردعن قول ظىزىشتذر  , صةقةت ياخشع ظعشالردا ظإز ظارا هةمكارلعشعش     

  .  دةصتعرعضة ياخشع ظةمةللةر قاتارعغا يازعدذ»نامة ظةمال«سةدعقة هئساصالص ظذنع 
, هـةج , حىنكـع زاآـات، سـةدعقة، آاصـارةت       . مـال ظـارقعلعق بولعـدذ      ـ   ياردةم قعلعش آإصعنحة صذل   

يئتعم تذل خوتذن،   , مةآتةب، دوختذرخانا  ,جعهادقا ياردةم بئرعش، مةسجعد   , يوقسذلالرغا ياردةم بئرعش  
آعتـاص باسـتذرذش، دعنعـنع، ؤةتئنعـنع قوغـداش صـذل حعقعـم              , ظوغذل، ياشالنغانالرغا يـاردةم بئـرعش     

مال نئمعتعضـة شـىآىر قعلغـانلعق        ـ    بةرضةن صذل  تاظاالقعلعش قاتارلعق ظعشالرنعث هةممعسع اللة      
زعغـا قويغـان هـةر      يئسـعرالرنعث ظاغ   ـ   اللة يولعدا حعقعم قعلعنغان هةر بعر تةثضة صذل، يئتعم        . بولعدذ

بعر لذقما تاظام، هةرضعز زايا بولذص آةتمةيدذ، بةلكع نامة ظةمال دةصتعرعضـة يئـزعلعص قعيامـةت آىنـع                  
  .هاجعتعثعز حىشكةندة ظالدعثعزغا آئلعدذ

ــدا ســةرص قعلغــذدةك نةرســعثعز بولمعســا، تئرعشــعص     ــة يولع ــزدا الل تعرمعشــعص  ـ ظةضــةر قولعثع
ــلةث ــإ  . ظعشـ ــةم ظـ ــارقعلعق هـ ــلةش ظـ ــامداص،   ظعشـ ــاجلعرعنع قـ ــاظعلعثعزنعث ظئهتيـ زعثعزنعث ؤة ظـ

 ـ آعشعلةرضــة موهتــاج بولمايســعز، هــةمدة ظئهتعيــاجعثعزدعن ظاشــقعنعنع ظــإزعثعزدعن تــإؤةن ظــاجعز 
ظةضـةر ظعشـلعمةي باشـقعالرنعث بةرضـةن        . بعحارعلةرضة ياردةم قعلعش ظارقعلعق جةننةتكة ظئرعشعسـعز      

رةسـذلذلاله  . ةن بولعدذ، خةلقع ظالةم ظالدعدا خارلعققا قالعسعزسةدعقعسع بعلةن ياشعسعثعز يىزعثعز تإؤ    
 دئضـةن سـإزعنعث     »بةرضـةن قـول ظالغـان قولدعـن ياخشـعراق «سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث      

  . مةنعسع مانا مذشذ
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هاجةتمةننعث هاجعتعنع راؤا قعلعش، زذلذمغا ظذحرعغذحعغا ياردةم قعلعش، قـارغذنعث قولعدعـن            
دعغان يئرعضـة يـةتكىزىص قويـذش، قذلعقـع ظئغعرالرغـا سـإزنع حىشـةندىرىش، يئتعمنعـث                 يئتعلةص بارع 

يإلةك بولذش قاتارلعق ظعشالرنع قعلعش اللـة        ـ   بئشعنع سعالش، تذل خوتذن، ظاجعز بعحارعلةرضة يار      
  .  بةرضةن ساالمةتلعك نئمعتعضة شىآىر قعلغانلعق بولعدذتاظاال

خشــع ظعشــالرغا حــاقعرعش، يامــان ظعشــالردعن توســذش،  نةســعهةت قعلعــش، يا ـ آعشعلةرضــة ؤةز
ــة   ــة اللـ ــاالآعشعلةرضـ ــةمرعتاظـ ــعتعش،    ـ نعث ظـ ــة ظإضـ ــةندىرىش، بعلمعضةنلةرضـ ــةرمانلعرعنع حىشـ صـ

ســورعغانالرغا جــاؤاب بئــرعش، غاصــعلالرنع ظاضــاهالندذرذش، هــةم ظــإزع شــةرعظةت ظــةهكاملعرعغا تولــذق  
عرعدة آعشعلةرضـة ياخشـع ظىلضـة بولـذش قاتـارلعق           هةرعكةتل ـ   ظةمةل قعلعش ظارقعلعق بارلعق ظعش    

  .بعلعم نئمعتعضة شىآىر قعلغانلعق بولعدذ ـ نعث بةرضةن ظعلعمتاظاالظعشالر بولسا، اللة 
ظةضةر آعشع ظعشلةشكة قادعر بواللمعسا، آعشعلةرضة ياردةم قعلغذدةك نةرسعضة ظعضة بواللمعسا،           

 ـ مىلــىك ظعضــعلعرعنع صـــئقعر   ـ دىرىشــع، مــال  باشــقعالرنع ياخشــع ظعشــالرنع قعلعشــقا رعغبةتلةن    
آعشعلةرنع ياخشعلعققا دةؤةت قعلعـش صـةقةت دعـنع         . معسكعنلةرضة ياردةم قعلعشقا حاقعرعشع الزعم    

يامــاننعث نئمــة ظعكــةنلعكعنع بعلعدعغــان هــةر بعــر       ـ ظــالعمالرنعثال ؤةزعصعســع ظةمــةس، ياخشــع   
  . مذسذلماننعث ؤةزعصعسعدذر

ــرع ــادعر بواللمعغــان آعشــع، باشــقعالرغا زعيــان    دعكع ظعشــالرنعث هيذقع ــرعنع قعلعشــقا ق ئحبع
مةسعيةتلةردعن قول ظىزسة، مـةيلع تعلـع مـةيلع قولـع ظـارقعلعق بولمعسـذن                ـ   يةتكىزىشتعن، ضذناه 

  . آعشعلةرضة ظازار بةرمعسة، سةدعقة قعلغاندةك ساؤاب ظالعدذ
عنسـان بـذ دذنياغـا بعكـاردعن      حىنكـع ظ  . دئمةك، آعشعنعث بذ هاياتتا بعر رولع بولذشـع آئـرةك         

ياشعمعغعنعنعث هئحقانداق بعر صـةرقع يـوق آـىن ظإتكىزضـةن            ـ   ياشعغان. بعكار يارعتعلغان ظةمةس  
سوفع اللة  . ظعنسانالر ظإزعنعث ظعنسان قعلعص يارعتعلعشعنعث غايعسعنع بعلمةيدعغان مةخلذقالردذر       

  : هةققعدة مذنداق دةيدذنعث نئمعدةص سورايدعغانلعقعتاظااليار قعيامةت آىنع اللة 
  تعرةثدة تاتلعق جان ياراتتعم، ـ تئنذ

  .باهايعم قعلمعدعم ظعنسان ياراتتعم
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  تامام ظةزالعرعثنع سالعم ظةتتعم،
  .ظئرعغ زاتعم بعلىرضة ظالعم ظةتتعم

  سذغاردعم ظابع نئمةتتعن حعشعثنع،
  .قئنع ظئيغعل ماثا قعلغان ظعشعثنع

ــن    ــإمرعدة قولعدع ــةآلعك ظ ــذ ح ــان ب ــارقعلعق    ظعنس ــش ظ  آئلعشــعحة ياخشــع ظعشــالرنع قعلع
ظةآسعحة ظعشلعمةي جةمظعيةتكة يىك بولذص ياشاش مذسـذلما        . جةمظعيةتكة صايدعلعق بولذشع الزعم   

شذثا رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بـذ يـةردة ظعشلةشـكة،              . ظىحىن آإتةرضىسعز نومذستذر  
لسـة شـذنع قعلعشـقا، بعكـار تعلـةص بولماسـلعققا،            هةر بعـر آعشـعنع قولعدعـن قـانداق بعـر ظعـش آة             

  .جةمظعيةتكة هئحقانداق تإهصة قوشالمعسا، زعيان ظذرماسلعققا حاقعرعدذ
 ـ   بعزلةرنع جةمظعيةتكة صايدعسعز يـىك بولـذص ياشـاتعن ساقلعسـذن، ظـاز بولسـعمذ دعـن                 تاظاالاللة  

  ! ظامعين. معللةت ظىحىن خعزمةت قعلعص آةتكعلع نئسعص قعلسذن
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  هةدعس ـ 56

 قاناظةتلعك بولذش توغرعسعدا
אא،אWAאא{

אאK@zאאx 
  : تةرجعمعسع

جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ   ,  رعؤايةت قعلعنعدذآع  هةزرعتع ظةبع هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن    
مالنعث آإصـلعكع بـايلعق ظةمـةس، لئكعـن هـةقعقعي بـايلعق «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   

ــايلعقعدذر  ــإثىلنعث ب ــان     [».آ ــةت قعلغ ــارع ؤة مذســلعم رعؤاي ــام بذخ ــذ هةدعســنع ظعم هةدعســنعث . ب
  ]2373:، مذسلعمدعكع نومذرع6299:بذخارعدعكع نومذرع

  : ظعزاهات
لئكعــن ظــذ مذســذلماننعث غايعســع ؤة . مــال هايــاتلعق ظىحــىن ظــةث آئــرةآلعك نةرســة  ـ صــذل
بـةلكع ظذنـع ظـالعي      . دذنيـانع غايـة قعلمـايدذ      ـ   مذسذلمان آعشـع مـال    .  بولماسلعقع الزعم  مةقسعتع

, ضـعز تويمـايدذ  دذنيـانع ظإزعضـة غايـة قعلغـانالر هةر     ـ مـال . نعشانغا يئتعش ظىحىن بعر ؤاسعتة قعلعـدذ   
. آىنـدىز دذنيـا قوغاليـدذ      ـ   دذنياسع آإص بولغانسعرع تـئخعمذ آـإص بولسـا بوالتـتع دةص آئحـة              ـ   مال
. آعشـعلةرنعث هـةققعنع يةؤئلعشـتعن قورقمـايدذ    . هـارامنع ظعلغعمـايدذ   ـ   مال يعغعشتا هاالل   ـ   صذل

  . ظذنداق ظادةمدة تاماخورلذق ؤة ظاح آإزلىآنعث حئكع بولمايدذ
, مالنع هاياتلعق ؤاستعسع دةص قارعغان مذسذلمان، ظإز آىحعضة تايعنعص ظعشلةص          ـ   لظةمما صذ 

ظـإز مةصــعظعتع  . هــارام نةرسـة يــةص سئلعشـتعن هـةزةر قعلعــدذ   . هـاالل يـول بعلــةن ظعقتعسـاد يعغعـدذ    
بــةلكع ظــذ ظعشــلةص تاصــقان  . باشــقعالرنعث هــةققعنع يئمــةيدذ. ظىحــىن آعشعلةرضــة زعيــان ظذرمــايدذ 

بعحارعلةرضـة يـاردةم    ـ   قولعدعـن آئلعشـعحة نـامرات     . آإص بولسذن قاناظةت قعلعدذ   ,  بولسذن رعزقعغا ظاز 
هايـاتلعقنعث  . هةممـة ظـادةم بعلـةن دوسـت ظعنـاق ظـإتعدذ      , ظذنعث بعلـةن آـإثلع خاتعرجـةم      . قعلعدذ

 ظذنعـث   تاظـاال اللـة   . ظـذ اللـةنعث بةرضعنعضـة شـىآرع قعلعـدذ         . تةمعنع مانا موشـذنداق ظـادةم تئتعـيدذ       
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رةسـذلذلالهنعث هـةقعقعي بـايلعق آـإثىل بـايلعقع دئضـعنعث مةنعسـع              . عزقعغا بةرآةت ظاتا قعلعدذ   ر
  .مانا موشذ
 ظاحكــإزلىك ؤة تامــاخورلذق آئسعلعضــة دذحــار بولذشــتعن ســاقالص، نــامرات بولســعمذ  تاظــاالاللــة 

  ! ظامعين. قورسعقع آةث، آإزع توق ياشعغعلع نعسعص قعلسذن
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  هةدعس ـ 57

 ضعشلعك آعشع توغرعسعدائسان قعلعنعشقا تظئه ـ خةيرع
אWאאWAאא

אא،אא،אאא
א،K@zאאx 

  :تةرجعمعسع
هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ            

ظعككـع لوقمـا  ـ ن آعشـعلةرنعث قئشـعغا بئـرعص بعـر معسـكع «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنـداق دئضـةن     
لئكعــن هــةقعقعي معســكعن هــاجعتعنع . ظعككــع خورمــا تعلــةيدعغان آعشــع ظةمــةس  ـ بعــر, تاظــام

ســـةدعقة بئرععلعشـــع ظىحـــىن هـــالعنع بعلعندىرمعضـــةن ؤة , قامدعيـــالعغعدةك بـــايلعق تاصـــالمعغان
نع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت     بـذ هةدعسـ    [».آعشعلةردعن بعر نةرسة سـورعمايدعغان آعشـعدذر 

  ]1461:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت. قعلغان
  : ظعزاهات

ظعنســانالرنعث هةممعســع ظوخشــاش بولمــايدذ ؤة بعــر ظعنســان هــةر داظعــم ظوخشــاش هايــات          
بذنداق ظةهؤالغا حىشىص قالغـانالر   .صئقعرلعققا دذحار بولعدذ, بةزع آعشعلةر يوقسذزلذق  . آةحىرةلمةيدذ

, بذنعثدعـن بعـر نةرسـة سـوراص        ـ   تعلةمحعلعكنع باشـالص، ظذنعثدعـن    , تاقةت قعلعشنع تاشالص   ـ   سةؤر
ــادةت قعلعؤالســا   ــات آةحىرىشــنع ظ ــئقعر معســكعن   , ســةدعقة بعلــةن هاي ــداق آعشــع هــةقعقعي ص بذن

نع قامداش يىزعسعدعن آعشعلةردعن    حىنكع ظذ باشتا هاجعتعنع راؤا قعلعش، تذرمذشع      . هئساصالنمايدذ
آعشـعلةرنعث بوينعغـا    , بارا تعلةمحعلعكنع آةسعصكة ظـايالندذرذؤئلعص     ـ   بارا, ياردةم سورعغان بولسعمذ  

يعــرتعق حاصــاننع تاشــلعماي , هةرقانحــة بــاي بولســعمذ, صــذل توصالشــقا ظادةتلةنضــةن بولــذص, معــنعص
ظةمةلعيةتتـة قولعـدا    , ، صـئقعر آعشـع بولسـا      هـةقعقع معسـكعن   . تعرعكتاصلعق بعلةن هايات آةحىرعدذ   

آعشــعلةردعن تعلةشــنع ظــإزع ظىحــىن نومــذس دةص بعلعدعغــان، ظذالرنعــث       , هــئح نةرسعســع يــوق  
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ظذنـداق ظعصصـةتلعك زاتالرنـع      . آإرىنىشعدعن قعيعـنحعلعق ظـةهؤالع مـةلذم بولمايدعغـان آعشـعلةردذر          
ظـذالر  . دةم قعلعنعشقا ظةث مذهتاح آعشعلةردذر    ظةمةلعيةتتة بولسا ظذالر يار   . آعشعلةر باي دةص ظوياليدذ   

  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . آعشعلةرضة حاندذرماسلعققا تعرعشعدذ, ظاح بولسعمذ قاناظةت قعلعص

 Ï !#u s)àù= Ï9 š Ï% ©!$# (#ρ ã ÅÁ ôm é& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω šχθ ãè‹ÏÜtG ó¡ tƒ $ \/ö |Ê ’ Îû Ä⇓ö‘ F{$# 

ÞΟßγ ç7 |¡øt s† ã≅ Ïδ$ yf ø9$# u!$ u‹ÏΖøî r& š∅ ÏΒ É#’ yè−G9$# Νßγ èù Í÷è s? öΝ ßγ≈ yϑŠ Å¡Î/ Ÿω šχθ è= t↔ ó¡ tƒ }¨$ ¨Ψ9$# $ ]ù$ ys ø9Î) 3 $ tΒ uρ 

(#θ à)ÏΖè? ôÏΒ 9 öyz χ Î* sù ©! $#  ÏµÎ/ íΟŠ Ï= tæ ∩⊄∠⊂∪ 〈   

 ،يعــراق جايالرغــا بارالمايدعغــان ) تعــرعكحعلعك قعلعــش ظىحــىن(ظــإزعنع اللــة يولعغــا ظاتعغــان
ــةير  ــذلالرغا خـ ــرةك ظئ ـ يوقسـ ــع آئـ ــان قعلعنعشـ ــة . هسـ ــث نةرسـ ــانالر، ظذالرنعـ ــةهؤالنع ظذقمايدعغـ ظـ

تعلعمعضةنلعكلعرعضة قـاراص، ظذالرنـع بـاي دةص ضـذمان قعلعـدذ، ظذالرنعـث حعـرايعدعن تونذيسـةن، ظـذالر 
ظئهسان قعلماثالر،  ـ مئلعثالردعن نئمعنع خةير . آعشعلةرضة حاصلعشعؤئلعص تعلةمحعلعك قعلمايدذ 

  ] ظايةت ـ 273:سىرة بةقةرة [.ذنع بعلضىحعدذراللة هةقعقةتةن ظ
بذهةدعسـتة  . مانا شذنداق آعشعلةرنع ظعزدةص تئصعص ظذالرغا ياردةم قعلعش ظةث مذؤاصعق بولعـدذ           

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث دئمـةآحع بولغعـنع آعشـعلةرنع ظعصصـةتلعك، ظـالع                
ــىرىص     ــنع حىش ــاقعرعش ؤة يىزع ــقا ح ــةتلعك بولذش ــتعن    سىص ــتعن توسذش ــة سوراش ــعلةردعن نةرس  آعش

  . ظعبارةت
  



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         241

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

   هةدعسـ 58
  ظعشلةشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

אאאWA
אK@zאאx 

  : تةرجعمعسع
جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ     , هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع      

سعلةرنعث بعرعثالرنعث بعر باغالم ظوتذن تعرعص، يىدىص آـئلعص «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
بـذ   [». بةرمعسـذن، آعشـعدعن تعلـةص جـان بـاققعنعدعن ياخشـع جان باققعنع مـةيلع بةرسـذن يـاآع 

. بــذ يــةردعكع تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت    . هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان     
  ] 2334:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع

  :ظعزاهات
, ةتجانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بعـز مذسـذلمانالرنعث شـذنداق ظـالع سىصـ                 

ظعشـــلةص حعقعرعشـــقا . ظعصصـــةتلعك، غذرذرلـــذق، ظئســـعل آعشـــعلةر بولعشـــعمعزنع تةلـــةص قعلعـــدذ 
ظعشــنعث حوثعمــذ . ظعنســان قــانداق ظعــش بولمعســذن ظعشــلةص يئيعشــع آئــرةك . رعغبةتلــةندىرعدذ

. باشـقعالردعن تعلعضـةندعن ياخشـع    , هةر قانحة ظاددعي ظعش بولسعمذ ظعشـلةش      . آعحعكعمذ ظوخشاش 
 ظعلماســلعق، ظعشــحعالرنع آةمســعتعش ظعنتــايعن ناحــار ظــةخالق ؤة مذســذلمانلعققا ظعشــنع آإزضــة

  .ظذيغذن آةلمةيدعغان قعلعقالردذر
مانا رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم بـذ هةدعسـتة آعشـعلةرنعث نـةزعرعدة ظـةث ظـاددعي                  

ش آعشعلةرضـة قـول ظوتذن توشذص جان بـئقع «: دةص قارعلعدعغان ظعشالردعن بعرعنع معسال قعلعص     
دئمـةك، آعشعلةرضـة قولعـنع سـذنذص بعـر نةرسـة سورعسـا يـابئرعدذ يـاآع                  .  دةيـدذ  »سذنغاندعن ياخشع 

بةرمةسـلعكع ظئهتعمـاللعق بولغـان آعشعلةرضـة ظـإزعنع خـار قعلعـص،               ـ   مذشذنداق بئرعش . بةرمةيدذ
زعلـةر تـإؤةن    بة. يىزعنع حىشىرىص قول سذنذش ظةث صةسـكةش، نذمـذس قعلعشـقا تئضعشـلعك ظعشـتذر              
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هةقعقةتتة نومذس قعلعشقا تئضعشلعك نةرسة بعكار تةلةصـلعك        . ظعشالرنع قعلعشتعن نومذس قعلعدذ   
 ـ  جاصـا , ظالع سىصـةتلعك  , مذسذلمان دئضةن ظىستىن تةبعيظةتلعك   . ؤة جةمظعيةتكة يىك بولذص ياشاتذر    

ع بولغــان اللــةغا ظاصــةتكة ســةؤرلعك بولــذش، هــةقعقع مىلــىك ظئضعســ  ـ مذشــةقةتكة حعداملعــق، بــاال
, صـــىتىن هـــاجعتعنع ظذنعثدعـــن ســـوراش، آىحعنعـــث يئتعشـــعحة تعرعشـــعص ظعشـــلةش  , يـــالؤذرذش
تـإؤةن ظعـش     ـ   هـةر قانحـة ظـاددع     , ؤاقتعنع بئكار ظإتكىزمةسلعك  , اليعغةزةل بولماسلعق , بئكارتةلةص

رضـة  هـاجعتعنع تعلـةص آعشعلة    , باشقعالرغا قول سذنذشتعن  , بولسعمذ آعحعك آإرمةستعن قعلعش   
رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع    . يالؤذرذشــتعن بارغــا قاناظــةت قعلعشــنع ظــةؤزةل آــإرىش الزعــم       

رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع      . ؤةسةللةمنعث يئنعغا بعر آىنع بعر ساهابة آئلعص سـاالم بئـرعدذ          
 كعنعؤةسةللةم ظذنعث بعلةن قول ظئلعشعص آإرىشكعنعدة، ظذنعث قوللعـرعنعث قاصـعرعص آةتكـةنلع            

هئلعقع ساهابة ظعشلةص قولعنعـث شـذنداق       .  دةص سورايدذ  »قولذثغا نئمة بولدع؟ «:  قعلعص هئس
قاصعرعص آةتكةنلعكعنع ظئيتقاندا، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذنعث قولعـنع ظعضـعز            

ع بـازاالر،  ظةصسذسـك .  دةيـدذ »بذ اللة ؤة ظذنعث صـةيغةمبعرع ياخشـع آإرعدعغـان قـول «: آإتىرىص تذرذص 
تعلــةمحعلعكنع آةســعص قعلعؤالغانالرغــا . مةســجعد ظــالدعلعرع تعلةمحعلــةر بعلــةن تولــذص تاشــماقتا 
  .قارعتا رةسذلذالهنعث تإؤةندعكع هةدعسعض دعققةت قعلعث
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   هةدعسـ 59
  تعلةمحعلعكتعن ساقلعنعش توغرعسعدا

א،אאאאWAא
אאK@zאאx 

  : تةرجعمعسع
هةزرعتع ظابدذلاله ظعبنع ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، جانـابع صـةيغةمبةر            

ســعلةرنعث بعــرعثالر اللــةغا ظذحراشــقذحعلعك «: ةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم مذنــداق دئضــةن   ســةلل
بـذ   [».تعلةمحعلعك قعلعؤةرسة، قعيامـةت آىنـع يىزعـدة ضـإش دعـدارع بولمعغـان هـالدا هـازعر بولعـدذ 

ــةت قعلغــان    ــاظعت  . هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤاي ــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظ ــذ ي . ب
  ]2349:ذسلعمدعكع نومذرعهةدعسنعث م
  :ظعزاهات

مـال   ـ   صـذل , بذ دذنيادا آعشعلةرضة قولعنع سوزذص تعلةمحعلعك قعلعشتعن نومذس قعلمعغـان         
تعلـةمحعلعكنع آةسـعص قعلعؤالغـان آعشـعنعث ظـاخعرةتتعكع ظـةهؤالع            , ظىحىن يىزعـنع حىشـىرىص    

خـةلقع ظالـةم ظـالدعدا      . رعلعدذقورذق ظذستذخان هـالدا تعـ     , يىزعدة صةقةت ضإش دعدارع بولمعغان    , بولسا
: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم يةنـة بعـر هةدعسـتة مذنـداق دةيـدذ               . ظاشذنداق رةسؤا بولعدذ  

ظئهسان قعلعشتا قول ظاستعثدعكعلةردعن باشال، ظـةث  ـ بةرضةن قول ظالغان قولدعن ياخشع، خةير «
عك بولذشـنع تةلـةص قعلغـان آعشـعنع اللـة ظعصصـةتل . ياخشع سةدعقة بايلعقتعن بةرضـةن سـةدعقعدذر 

ظعصصةتلعك قعلعدذ، آعشعلةرضة قول سذنذشتعن بعهاجةت بولذشنع تةلةص قعلغان آعشعنع اللة باي 
صذل توصالش ظىحىن تعلةمحعلعك قعلغان آعشع مةيلع آإص ياآع ظاز توصلعسـذن جةهةننـةم . قعلعدذ

رسـة قعيامـةت آىنـع يىزعـدة ضـإش دعـدارع آعشـع تعلـةمحعلعك قعلعؤة . حوغلعرعنع توصلعغان بولعـدذ 
   ».بولمعغان هالدا آئلعدذ
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بعر آىنع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث يئنعغا ظعككع آعشع سـةدعقة سـوراص             
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذالرغا بعر قذر آإز يىضىرتكةندعن آئيعن ظذالرنعث           . آةلدع

ظةضـةر خالعسـاثالر سعلعضـة تعلعضـةن «: دة، مذنـداق دئـدع     ـ   لعقعنع بـايقعدع  ظعشلةش ظعقتعدارع بار  
نةرسةثالرنع بئرعمةن، لئكعن ظذنعثدا باي ؤة ظعشلعيةلةيدعغان آىحلىك آعشعنعث نةسعؤعسع يـوق 

  .  دئدع»).يةنع مةن بئرعدعغان سةدعقة سعلةرنعث نةسعؤةثالر ظةمةس(
آعمكــع بئشــعغا يوقســذزلذق «: ذنــداق دةيــدذ رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم م   

حىشمةستعن ياآع بئقعشقا قذربع يةتمةيدعغان ظةؤالدلعرع بولماستعن، آعشعلةردعن نةرسـة تعلعسـة، 
 رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ».قعيامــةت آىنــع يىزعــدة ضــإش دعــدارع بولمعغــان هــالدا آــئلعدذ

 يــاآع بــئقعص بواللمايدعغــان ظــةؤالدقا دذحــار آعمكــع يوقســذزلذققا«: ؤةســةللةم يةنــة مذنــداق دةيــدذ 
بولماستعن تعلـةمحعلعكنعث ظعشـعكعنع ظاحسـا، اللـة ظويلعمعغـان يـةردعن ظذنعثغـا يوقسـذزلذقنعث 

   ».ظعشعكعنع ظاحعدذ
غــا تــايعنعثالر، قذربعثالرنعــث   تاظااليــالغذز اللــة  ! ظــةي نامراتلعققــا ضرعصــتار بولغــان آعشــعلةر    

ر، آعشعلةرضة قول تةثلةص تعلةمحعلعك قعلعشتعن، مذسذلمانلعق       يئتعشعحة ظعشلةشكة تعرعشعثال  
  :بعر شاظعر مذنداق دةيدذ. شةرعصعثالرنع ظاياغ ظاستع قعلعشتعن هةزةر ظةيلةثالر

  אא 
א   

ظادةمدعن هاجعتعثنع سورعما، دةرؤازعسع ظئتعلمةيدعغان زات اللةدعن       ! ظةي ظوغلذم : تةرجعمعسع
  .حىنكع اللة سورعمعساث غةزةبلعنعدذ، ظادةم بولسا، سورعساث غةزةبلعنعدذ. سورا

  :  ظعشلةشكة ظةمر قعلعص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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اللةنعث بةرضةن . اللة سعلةرضة زئمعننع مئثعشقا ظاسان قعلدع، زئمعننعث ظةتراصعدا مئثعثالر
 ـ 15:سـىرة مىلـك   [.ةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةررعزقعدعن يةثالر، سعلةر تعرعلضةندعن آئيعن اللةنعث د 

   ]ظايةت
بعزضة قاناظةت، سةؤرجانلعق ظاتا    .  بعزنع ظإزعدعن باشقا هئحكعمضة موهتاج قعلمعسذن      تاظاالاللة  
, هورذنلذقتعــــن، بئكــــار تةلةصــــلعكتعن  . آعشعلةرضــــة قــــول سذنذشــــتعن ساقلعســــذن   , قعلــــص

ــاقلعقتعن ــاقال   , قورقذنحـ ص، ظعصصـــةتلعك، ظعـــززةتلعك ظالعجانـــاص   بئخعللعقتعـــن ظـــإز صـــاناهعدا سـ
  ! ظامعين. مذسذلمانالردعن قعلسذن
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  هةدعس ـ 60
 تذل خوتذنغا ياردةم قعلعش توغرعسعدا
אא،אWAאא

אאאאאא،K@zאאx 
  :تةرجعمعسع

ــةللةلالهذ         ــذلذلاله س ــنعدذآع، رةس ــةت قعلع ــةنهذدعن رعؤاي ــةلالهذ ظ ــرة رةزعي ــةبذ هذرةي ــةزرعتع ظ ه
 تذل خوتذن ؤة معسكعنضة ياردةم قعلعشقا تعرعشقان آعشع، اللـة «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   

 ».يولعدا جعهاد قعلغان ياآع آئحعنع ظعبادةت ؤة آىندىزنع روزا بعلةن ظإتكىزضةن آعشعضة ظوخشايدذ
. بــذ يــةردعكع تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت . بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان [

  ]5226:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع
  : ظعزاهات

 ـ  تع دعـنع يـاآع دذنيـالعقع ظىحـىن قعلغـان ظعـش            قعممعـ  ـ   ظعنساننعث بذ هايـاتتعكع قـةدرع     
 ظـةث ياخشـع آإرعدعغـان صـةزعلةتلعك ظةمـةل دعنعـنع هعمايـة               تاظـاال اللـة   . ظةمةللعرعضة قـاراص بولعـدذ    

قعلعــش ؤة آعشــعلةرنع ظذنعغــا دةؤةت قعلعــش يولعــدا اللــة ظىحــىن جئــنع ؤة مــئلع بعلــةن جعهــاد    
زعصعســع بولــذص، ظذالردعــن آئيعــنكع ظعنســانالر جعهــاد صــةيغةمبةرلةرنعث ظــةث مذهعــم ؤة. قعلعشــتذر

تعلـع ؤة قـةلعمع ظـارقعلعق جعهـاد قعلعدعغـان           : ظـذالر . جعهاد قعلعش جةهةتتة بةش تىرلـىك بولعـدذ       
ــاد         ــةن جعه ــع بعل ــانع ؤة قورال ــان صادعشــاه؛ ظعم ــاد قعلعدعغ ــةن جعه ــع بعل ــالعم؛ آىحــع ؤة هوقذق ظ

د قعلعدعغــان بــاي؛ آئحعــنع ظعبــادةت ؤة  قعلعدعغــان ظةســكةر؛ مــئلع ؤة هــةمراهلعرع بعلــةن جعهــا  
ظـإزعنعث آىندعلعـك    . تئشـع ظوخشـاش بولغـان ظـابعددذر        ـ   آىندىزنع روزا بعلـةن ظإتكىزعدعغـان، ظـئحع       

ظئهتياجعنع قـامداش ظىحـىن ظعشـلةيدعغان ؤة ظـاجعز، بعحـارة، باققذحعسـع يـوق ظايالالرغـا، غئـرعص،                    
نعث دةرضـاهعدا   تاظـاال ن آعشـع بولسـا، اللـة        معسكعنلةرضة ياردةم قعلعـش ظىحـىن هةرعكـةت قعلعدعغـا         
  . يذقعرعدعكع بةش خعل آعشعنعث ساؤابعغا ناظعل بولعدذ
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بعر آىنع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث يئنعدعن ناهـايعتع آىحلـىك، سـاغالم             
ــاهابعالر        ــنعدعكع س ــذلذلالهنعث يئ ــاتتع، رةس ــإتىص آئتعؤات ــعت ظ ــر يعض ــان بع ــاظال آإرعنعدعغ  :ؤة ص

بذنـع ظاثلعغـان رةسـذلذلاله      .  دئيعشـتع  “آاشعكع بذ يئضـعت اللـة يولعـدا جعهـاد قعلغـان بولسـعحذ             ”
ظةضةر آعحعك بالعلعرعنع بئقعش ظىحىن حعققان بولسا، اللة يولعدا «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم

ظةضةر . دا بولعدذظانعسعنع بئقعش ظىحىن حعققان بولسا اللة يولع ـ ظةضةر ياشعنعص قالغان ظاتا. بولعدذ
ظإز تذرمذشعنع قامداش ظىحىن حعققان بولسا اللة يولعدا بولعدذ، ظةضةر ظذ رعياآارلعق ؤة ظإزعضة تةمةننا 

  .  دئدع»تارتعص حعققان بولسا شةيتاننعث يولعدا بولعدذ
ظانعسـع   ـ    ياآع ظاتا  ظئرعآعشعلةرنعث ظعحعدة ياردةمضة ظةث موهتاج بولغان آعشع باقعدعغان         

ظعشلةشـكة  . هاياتتا ظةرلةرضة قارعغـاندا ظايـالالر ظـاجعز ؤة هاجـةتلعرع آـإص بولعـدذ              . ذل خوتذندذر يوق ت 
شذثا . قادعر بعر ظةرآعشعنعث ياردعمع بولمعسا ظايالالر ظإزعنعث هاجعتعنع ظإزع قامداص آئتةلمةيدذ          

: ىرىص مذنـداق دئضـةن  رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظايالالرغا يـاردةم بئرعشـكة رعغبةتلـةند        
ظىح قعزع ياآع ظىح قعز قئرعندعشع ياآع ظعككع قعـزع يـاآع ظعككـع قعـز قئرعندعشـع بولغـان «

يإلــةك بولــذص، اللــةنعث ظــذالر هــةققعدعكع ظــةمرعنع تذتســا، جةننةتكــة  ـ آعشــع، ظذالرغــا ياخشــع يــار
ذالرنـع ظوبـدان تةربعيعلعسـة، ظ« يةنة بعر رعؤايةتتة رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم         ».آعرعدذ

رةسذلذلاله سةللةلالهذ  .  دئضةن »ظذالرغا ياخشعلعق قعلسا ؤة ظذالرنع ياتلعق قعلسا، جةننةتكة آعرعدذ 
آعشـعنعث باشـقعالرغا موهتـاج بولماسـلعق ظىحـىن ظإزعضـة «: ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة مذنداق دةيـدذ     

 ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرضة سةرص قعلغان نةرسعسع سةرص قعلغان نةرسعسع سةدعقعدذر؛ ظايالعغا، بالعسعغا 
  ».سةدعقعدذر

هةدعســتة تعلغـــا ظئلعنغــان معسكعنضـــة آةلســةك، ظـــذ قئــرعص قالغـــانلعقع يــاآع آعحعـــك      
 بولغانلعقع ياآع آئسةل ياآع قايسع بعر سةؤةب بعلةن ظعشلةص تذرمذشعنع قامدعيالمايدعغان، ظاح           

زلعرعنعث تذرمذشـعنع خـةؤةر ظـئلعش، آىحـع بارالرغـا           ظذنداق آعشعلةرضة ظاجع  . يالعثاح آعشعلةردذر ـ  
. ظعش تئصعص بئرعش آعحعكلةرنع ظوقذتذص تةربعيعلةش ظـارقعلعق ظذالرنعـث قولعدعـن تذتـذش الزعـم      

مـةن  ”بعـز هـةقعقع مذسـذلمان بولعدعغـان بولسـاق،           . مانا بذ ظعسالمعي قئرعنداشـلعقنعث تةقةززاسـع      
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يئسـعرالرغا   ـ   ، جةمظعيعتعمعزدعكع تذل خوتذن، يئتعم     دئضةن سإزعمعزدة راسحعل بولساق    “مذسذلمان
  . ظعضة حعقعص، ظذالرنعث تذرمذشعدعن قولعمعزدعن آئلعشعحة خةؤةر ظئلعشعمعز الزعم

دذنيـا آإصـعيعص بـايالر آإصةيضـةن ظعـدع، تـئحع نةححـة ظـون يعـل               ـ   ظةصسذسكع آىنعمعزدة مال  
يئسـعرالرغا غـةمخورلذق     ـ    تذل خوتـذن، يئـتعم     ظالدعدعكع ظةهؤالالرنع تعزال ظذنتذص، نامرات، معسكعن،     

ــةس    ــة دةص بـ ــا هـ ــنعث ظورنعغـ ــإي   ـ قعلعشـ ــةمةتلعك ظـ ــتة هةشـ ــالعدعغان،   ـ بةسـ ــةرنع سـ ظعمارةتلـ
ظــابرذي ظىحــىن هــةر  ـ معهماندارحعلعقتــا بعــر نةححــة دةســتذرخان ســئلعص ظعســراص قعلعدعغــان، يــذز  

نعث تذرمذشـعنع تةسلةشـتىرعدعغان، صـةقةتال       ظادةتلةرنع حعقعرعؤعلعص نـامرات بعحارعلـةر      ـ   تىرلىك ظإرصة 
هاجعم ظاتعلعش ياآع مانحة قئتعم هةج قعلغان دئضةن نامغا ظعضة بولـذش ظىحـىن صـذل بـذزذص بعـر                   

صـذلع بـارنعث ضئصـع ظـوث، صـذلع يوقنعـث ضئصـع            ”. نةححة قئتعم هةج قعلعدعغان بولـذص آـةتتذق       
بعلــةن ظإلحــةيدعغان، صــذلع بــار بــايالر  يامــانلعقعنع صــذل  ـ  دئضــةندةك، بعــر ظــادةمنعث ياخشــع “تــوث

آةمبةغةللــةر آإزضــة ظعلعنمــةي  ـ ياخشــع، يذرتنعــث حوثلعــرع بولــذص تــازعم قعلعنعدعغــان، نــامرات  
ظايامالردا بـايالرنع باشـقا هوجرعغـا، آةمبةغةللـةرنع باشـقا            ـ   حعراق، هئيت  ـ   آةمسعتعلعدعغان، نةزعر 

 علعققا يئقعندعكع آةمبةغةل قوشنا، نـامرات ظـذرذق       تىآىن، مئهماندارح  ـ   هوجرعغا باشاليدعغان، توي  
بذالرنعــث . تذغفــانالرنع تاشــالص قويــذص يعــراقتعكع بــايالرنع حاقعرعدعغــان ظادةتلــةر ظــةؤج ظــالدع        ـ 

ــدع         ــعرالرنعث ظعشــع ظع ــادةت ؤة آاص ــان ظ ــان يام ــاتتعق قارشــع تذرعدعغ ــةث ق ــالم ظ . هةممعســع ظعس
شتىرعؤالغان بعزلةر قايسع يىزعمعز بعلةن مةن مذسذلمان       مذشذنداق يامان ظعللةتلةرنع ظإزعمعزضة ظإزلة    

دةص ظئيتااليمعز؟ قعلعؤاتقان ظعشلعرعمعز هةممعسع دعنعمعزغا خعالص تذرسا، قانداقمذ ظذيالماسـتعن           
ــة  ــاالالل ــتعقبالعنع      تاظ ــزنعث ظعس ــزنع، معللعتعمع ــزنع، ؤةتعنعمع ــز دعنعمع ــةيمعز؟ بع ــاردةم تعل دعن ي

  غلعشعص يىرسةك، نىسرةت قةيةردعن آئلعدذ؟ ظويالشنعث ظورنعغا دذنيا قو
  ! ظئزعز مذسذلمان قئرعنداشالر

نعث آإرسةتمعسـع ؤة رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع          تاظاالآئلعثالر دعنعمعزغا قايتايلع، اللة     
. ؤةســـةللةمنعث يوليذرعقعغـــا ظةســـتايعدعللعق بعلـــةن ظةمـــةل قعلعـــص هـــةقعقعي مـــإمعن بواليلـــع 

زدعكع يوقسـذل قئرعنداشـلعرعمعزنعث هـةققع بولغـان زاآـاتنع تولـذق بئــرعص،       بـايلعرعمعز مـاللعرعمع  
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ــااليلع      ــةؤةر ظ ــالعدعن خ ــاجالرنعث ه ــةمظعيعتعمعزدعكع موهت ــعحة ج ــزدعن آئلعش ــامرات. قولعمع  ـ ن
مةخسـذمالر ظـالدع     ـ   ظـالعم . نعث بةرضعنعضـة قاناظـةت قعاليلـع      تاظـاال يوقسذلالر سـةؤرحان بولـذص، اللـة        

بــذ دذنيــا بعــر . عــن ظةمــةل قعلعــص، ظــاندعن آعشــعلةرنع هــةق يولغــا باشــاليلع بعلــةن دعنعمعزغــا ح
ظــاخعرةت بولســا بــذ دذنيــادا قعلغــان ظعشــعمعزنعث نةتعجعســعنع       . ســعناق دذنياســع  ـ ظعمتعهــان

بـةش آىنلـىك     ـ   بـذ دذنيـانعث ظـىح     . مةثضـىلىك هايـات ظاخعرةتكـة بارغـاندا باشـاليدذ         . آإرعدعغان جـاي  
نعث مذنــذ تاظــاالاللــة . عنعص ظــإزعمعزنع مةثضــىلىك هاالآةتكــة تاشــلعمايلع ظــإتكىنحع هاياتعغــا ظــالد

   :سإزعنع ظئسعمعزدعن حعقارمايلع

 È≅ è% uρ (#θ è= yϑ ôã$# “ u z |¡sù ª! $# ö/ä3 n= uΗ xå …ã&è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ ( šχρ –Šu äIy™ uρ 4’ n< Î) ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹tó ø9$# 

Ïο y‰≈ pκ¤¶9$# uρ / ä3ã∞Îm7t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ ÷Λ äΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊃∈∪ 〈   

 ظذالرغا ظئيتقعنكع، خالعغـان ظةمةللـةرنع قعلعـثالر، قعلغـان ظةمـةللعرعثالرنع اللـة، اللـةنعث
يوشذرذن ؤة ظاشكارا نةرسعلةرنع بعلضـىحع اللـةنعث دةرضـاهعغا . صةيغةمبعرع ؤة مإمعنلةر آإرىص تذرعدذ 

يـةنع قعلمعشـعثالرغا قـاراص جـازا يـاآع (رعدذ قايتذرعلعسعلةر، اللة قعلمعشعثالرنع سعلةرضة خةؤةر بئ 
  ]ظايةت ـ 105:سىرة تةؤبة [).مذآاصات بئرعدذ

ــارعم  ــذغ صةرؤةردعضـ ــا    ! ظـــع ظذلـ ــئنعث رازعلعقعثغـ ــزنع سـ ــنع ؤة بعـ ــا قايتعشـ ــةق يولغـ ــة هـ بعزضـ
بعـزنع هـةر تىرلـىك يامـان ظـادةت ؤة           . ظئرعشتىرعدعغان ياخشع ظةمةللةرنع قعلعشنع نةسعص قعلغعن     

  !ظامعين. قالردعن صاآلعغعنناحار قعلع
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 هةدعس ـ 61

  دعننع تةسلةشتىرمةسلعك توغرعسعدا
אאאWAאאא

xאאK@zא 
  : تةرجعمعسع

العك رةزعيـةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع، جانـابع صـةيغةمبةر             هةزرعتع ظةنةس ظعبنع مـ    
ــداق دئضــةن   ــةيهع ؤةســةللةم مذن ظاسانالشــتذرذثالر، تةسلةشــتىرمةثالر، خذشــخةؤةر «: ســةللةلالهذ ظةل

بــذ يــةردعكع . بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان  [».بئــرعثالر، قاحذرؤةتمــةثالر
  ]69:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. اظعتتئكعست بذخارعغا ظ

  : ظعزاهات
جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم هةزرعتع ظةبذ مذسـا ظةشـظةرع ؤة مذظـاز ظعبـنع                
جةبــةل رةزعيـــةلالهذ ظـــةنهذمانع يةمـــةن خةلقعضـــة ظعســـالمنع دةؤةت قعلعـــش ظىحـــىن ظـــةؤةتكعنعدة،  

  . سعية قعلغانيذقعرعدعكع مذبارك سإزع بعلةن ظذالرغا تةؤ
 صــىتىن مــةخلذقاتالرنعث بــاش تــاجع بولغــان ظذلــذغ صــةيغةمبعرع هــةزرعتع مذهةممــةد تاظــاالاللــة 

ــارلعق ســاماؤع دعنالرنعــث ظــةث      ظةلةيهعسســاالمنع هةممــة ظالةمضــة رهمــةت قعلعــص ظةؤةتكــةن ؤة ب
ردة بولسـذن،  ظعبادةتلـة  ـ  مذآةممعلع، ظـةث ظـةؤزعلع بولغـان ظعسـالم دعنعـنع نـازعل قعلغـاندا، ظةمـةل                

تىزىملةردة بولسذن ظعنتايعن ظاسان ؤة هةر قانداق آعشع ظورذندعيااليدعغـان شـةآعلدة ظاسـان               ـ   قانذن
  :  ظعسالم دعنعنع ظاسان قعلغانلعقعنع بعلدىرىص مذنداق دةيدذتاظاالاللة . قعلعص نازعل قعلغان

 ß‰ƒ Íãƒ ª! $# ãΝà6Î/ u ó¡ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ ãΝ à6Î/ uô£ ãèø9 $#  〈 
اللة سعلةرضة ظاسانلعقنع خااليدذ، تةسلعكنع خالعمايدذ.] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 185:سىرة بةقةرة [

 $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’Îû È Ïd‰9$# 〈   
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سعلةرضة دعندا هئحقانداق مىشكىللىآنع قعلمعدع.] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 78:سىرة هةج [  

 Ÿω ß#Ïk= s3 ãƒ ª!$# $ ²¡ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 〈  
 ــايدذ ــةآلعص قعلم ــقا ت ــةيدعغان ظعش ــاقعتع يةتم ــنع ت ــة هئحكعم ــةرة  [.الل ــىرة بةق  ـ 286:س

  ] ظايةتنعث بعر قعسمع
 بةندعلعرعضة حةآسعز معهرعبان بولغانلعقع ظىحـىن، ظـإز رةهمعتعـنع نامايـان قعلعـص،               تاظاالاللة  

. مذآاصات بئرعدذ  ـ   ةسسعلةص ظةجرع بةندعلعرعنعث قعلغان آعحعككعنة ظعبادةت ؤة ياخشعلعقلعرعغا ه      
مةسعيةتلعرعنع خالعسا آةحىرىم قعلعدذ، خالعسا بعر ضذناهقا بعر جـازا           ـ   ظإتكىزضةن خاتالعق ؤة ضذناه   

  . بئرعدذ
ظعســالمدا بذيرذلغــان ظــةهكامالرغا نــةزةر ســالعدعغان بولســاق، ظذنعــث هــةم ظــاز ؤة هــةم ناهــايعتع  

مةسـعلةن ظـااليلذق، بعـر آـإندة بـةش ؤاقعـت نامـاز              . إرعمعزظاشـكارا آـ    ـ   ظاسان بولغـانلعقعنع ظوحـذق    
ــان  ــذش بذيرذلغ ــايدذ      . ظوق ــت ظالم ــإص ؤاقع ــاظةتتعن آ ــرعم س ــا يئ ــازنع جذغلعس ــت نام ــةش ؤاقع  24. ب

روزا بعـر يعلـدا    . غـا ظعبـادةت قعلعدعغـان ؤاقعـت صـةقةت يئـرعم سـاظةت             تاظاالساظةتلعك بعـر آىنـدة اللـة        
مئلع آإص بولغان بايالرغا بعر يعلـدا بعـر قئـتعم صـةقةت             ـ   بولسا صذل زاآات  . صةقةت بعر ظايال تذتذلعدذ   

آئلعشـكة   ـ   هـةج مةآكـة مذآةررةمةضـة بئـرعص       .  صرسةنتعنع يوقسذلالرغا بئرعشتذر   2.5%مئلعنعث  
بـذ ظعبادةتلـةرنعث مإمعنلةرضـة      . قذربع يئتعدعغـان آعشعضـة ظـإمرع ظعحعـدة بعـر قئـتعم بذيرذلغـاندذر              

ظعســـالمدا حةآلةنضــةن نةرســعلةر صـــةقةت   . تتــة نذرغذنلعغـــان صــايدعلعرع بــار   مذشــذ دذنيــادا ؤة ظاخعرة  
ظعنسانالرنعث هازعرع ؤة ظعستعقبالع ظىحىن زعيانلعق نةرسعلةر بولذص، هاالل قعلعنغان نةرسعلةرضـة            

 هــةدعس قذدســعدا تاظــاالاللــة . نعســبةتةن هــارام قعلعنغــان نةرســعلةر يــوق دئيــةرلعك دةرعجعــدة ظــازدذر 
بـذ سـعلةرنعث ظةمـةللعرعثالر، مـةن ظذنـع سـعلةر ظىحـىن خاتعرلـةص ! ظـع بـةندعلعرعم «: ذمذنداق دةيد 

جازاسـعنع سعلةرضـة تولـذق بئرعمـةن، آعمكـع ياخشـع مذآاتقـا  ـ قويعمةن ظـاندعن ظذنعـث مذآاصـات 
  ».ظئرعشسة اللةغا شىآىر قعلسذن، آعمكع مذآاصاتقا ظئرعشةلمعسة صةقةت ظإزعضعال ماالمةت قعلسذن

ــزاندا روزا   ظعســـالمدا ــةرز قعلعـــنمعدع، رامعـ ــة جىمـــة ظوقـــذش صـ  مذساصـــعر ؤة آئســـةل آعشعلةرضـ
مذساصـعرالرغا تـئخعمذ ظاسـان بولسـذن ظىحـىن تـإت رةآظـةتلعك نامـاز                . تذتماسلعققا رذخسةت قعلعندع  
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. تاهارةت ظـئلعش ظعمكـانع بولمعغانالرغـا تةيـةممذم قعلعـش بذيـرذلدع          . ظعككع رةآظةتكة حىشىرىلدع  
 تاظـاال اللـة   . دا قالغان آعشعضـة هـارام نةرسـعنع ظعسـتئمال قعلعـش هـاالل قعلعـندع               قعيعن ظةهؤال 
  : مذنداق دةيدذ

 $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ §xm ãΝà6ø‹ n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# tΠ¤$! $#uρ zΝós s9 uρ Íƒ Í“Ψ Ï‚ ø9$# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδé&  Ïµ Î/ Îö tó Ï9 «!$# ( Ç yϑ sù §äÜôÊ $# 
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اللة سعلةرضة ظإزع ظإلىص قالغان هايؤاننع، قاننع، حوشقا ضإشعنع، اللةدعن غةيرعنعث نـامع «
آعمكـع ظـإز ظعختعيارعحـة ظةمـةس، . تعلغا ظئلعنعص بوغذزالنغان هـايؤاننع يئيعشـنع هـارام قعلـدع 

ردعن هاياتعنع ساقالص قالغذدةك يئسة، ظذنعثغا ظعالجعسعزلعقتعن يذقعرعقع هارام قعلعنغان نةرسعلة 
سىرة  [».هةقعقةتةن اللة ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع معهرعباندذر. هئح ضذناه بولمايدذ

  ]ظايةت ـ 173: بةقةرة
مذقةددةس دعنعمعز هةقعقةتةن ظاسان بولذص، ظذنعثدا ظعنسان قعاللمايدعغان هئحقـانداق نةرسـة            

ع بذ يةردة شذنع ظئتعص ظـإتىش آئـرةآكع، مذنـداق ظعككـع خعـل ظعنسـانالر بـذ ظذلـذغ             ظةمد. يوقتذر
  :دعننع خارلعماقتا

ظذالرنعث بعرع بةزع مذتةظةسسعص ظالعمالر بولذص، ظـذالر مذنبةرضـة حعقسـا قعلعدعغـان سـإزلعرع،                
تعن ظعبارةت نةسعهةتلعرع صةقةت آعشعلةرنع قورقذتذش، هة دعسعال مذسذلمانالرنع آاصعر قعلعش      ـ   ؤةز

آةسـتذم آعـيعش، حـاح قويـذش         ـ   ظارا بعلـةن، جوزعـدا ظولـتذرذص تامـاق يئـيعش، شـعم            ”ظذالر  . بولعدذ
بةزعلةر آعشـعلةرنعث تذرمذشـعدا     .  دةص جار سالعدذ   “ظعسالمدعن حعقعص آةتكةنلعك، آاصعر بولغانلعق    

ــانداق هــةل قعلعشــنع ظويلعماســتع      ــع ق ــةهؤالالرغا دذح آئلعشــعنع ؤة ظذن ــانداق ظ ــادةتتعكع ق ن ظ
ظعشالرنع هارام قعلعص، بةرضةن صةتعؤالعرع بعلةن تةقؤادار مذسـذلمانالرنع قيعـن ظـةهؤالغا حىشـىرىص               

ــةردة ســةظذدع ظةرةبعســتاندا هــازعر بولذؤاتقــان بعــر ظــةهؤالنع ظئيــتعص ظــإتىش بعلــةن     . قويماقتــا ــذ ي ب
بعق بــاش مذصتعســع ســةظذدع ظةربعســتاننعث ســا: مةســعلعنع تــئخعمذ ظايدعثالشتذرذشــنع خااليمــةن

 دةص  »ظايـالالرنعث ماشـعنا هةيدعشـع هـارم       «مةرهذم ظابدذلاله ظعبنع باز باشلعق بعر نةححة ظـالعم          
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مانا بذ صةتعؤا بعلةن سةظذدع ظةرةبعستاندعكع بارلعق ظاظعلعنعث تذرمذشعدا حةتظةللعك          . صةتعؤا بةرضةن 
ــذر ظعشــلعتعش قــئحعص بولمايدعغــان ظعهتعيــاج بولــذص قالغــان   ةر قانحــة تــةقؤا ظــاظعلعدعمذ  هــ. شوص

ظايالعنع ياآع قعـزعنع مةآتةبكـة، ظعشـقا ؤة باشـقا ظهتعيـاجع حىشـىدعغان ظورذنالرغـا يـات شوصـذرالر                     
بــذ ظعشــنعث نةتعجعســعدة مــةيدانغا آةلضــةن هــةر  . ظاصــعرعدعغان ظــةهؤال ظــادةتتعكع ظعشــقا ظايالنغــان

ــاجعتع       ــنعث ه ــر قعلعش ــةردة زعكع ــذ ي ــع ب ــىك بذزذقحعلعقالرن ــوقتىرل ــةظذدع   . ي ــندا س ــن يئقع لئكع
ظايـال آعشـعنعث يـات ظـةر آعشـع      «ظةرةبعستان ظإلعماالر هةيظعتعدعكع داثلعق ظـالعمالردعن بعـرع         

  . دةص صةتعؤا حعقاردع»هةيدعضةن ماشعنعدا يالغذز ظولتذرذشع هارم
 بذ حئكعدعن ظئشعص آةتكةن صةتعؤاالر ظارعسعدا نئمـة قعالرعـنع بعلةلمـةي هـةيرانلعقتا قالغـان             

 دئضــةن ســةر »بعــزنع هــةيرانلعقتا قــالدذردعثعز! هإرمــةتلعك شــةيخ«مذســذلمانالردعن بعــرع ضــئزعتقا 
ظايــالالرنعث ماشــعنا ! هإرمــةتلعك شــةيخ”: لةؤهــة ظاســتعدا بعــر ماقــاال ظــئالن قعلعــص مذنــداق دةيــدذ

زنعث هـةم   هةيدعشع هارام بولسا، يات شوصذرالر هةيدعضةن ماشعنعغا ظولتذرذشع تئخع هارام بولسا، بعـ            
ــإزعمعزنعث ظعشــعغا بئــرعش      ــذش ؤة ظ ــعرعص قوي ــاللعرعمعزنع ظعشــقا ظاص ــكة، ظاي ــزنع مةآتةص قعزلعرعمع
قاتارلعق ظعشالرنع بعرال ؤاقعتتا قعلعشعمعز مذمكعن بولمعسا، ظةمدع بعـز قـانداق قعلعمعـز؟ بعـزنع              

عؤاالرنع حعقـارغذحعالر  بذنـداق صـةت  .  مانا بذ دعننع تةسلةشتىرضةنلعك    “.هةيرانلعققا حىشىرىص قويدعثعز  
ــدذ       ــا حــاقعردعم دةص ظويالي ــم، آعشــعلةرنع هــةق يولغ ــا خعزمــةت قعلدع ــةن دعنغ ــذ هــةرعكعتع بعل . ب

بةزعلــةر . ظةمةلعيةتتــة ظــذالر آعشــعلةرنع ظعســالمدعن يعراقالشــتذرعدذ، دعنغــا هةقســعزلعق قعلعــدذ       
ــان  ـ آعشــعلةرنع ضــذناه  ــا  ـ مةســعيةتتعن توســعمةن دةص، قذرظ ن نةرســعلةر بعلــةن  هةدعســتة بولمعغ

  . هالبذآع ظذالر بذ قعلمعشع بعلةن آعشعلةرنع دعندعن قاحذرعدذ. خةلقنع قورقذتذشقا ظذرعنعدذ
نعث تاظـاال يةنة بعر تىرلىك آعشعلةر بولسا، ظـإزعنع مـةن مذسـذلمان دةص ظاتايدعغـان، ظـةمما اللـة          

ــةمرع ــةيهع     ـ ظ ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س ــان، رةس ــةرمانلعرعنع تذتمايدعغ ــة  ص ــةللةمنعث سىننعتعض ؤةس
 ـ هارامنع صـةرق ظةتمـةيدعغان، ضـذناه    ـ ظعبادةتلةرضة سةل قارايدعغان، هاالل   ـ   ظةضةشمةيدعغان، تاظةت 

مةســـعيةتلةردعن ظـــإزعنع تارتمايدعغـــان آعشـــعلةر بولـــذص، ظـــذالر آىنعمعـــزدة مذســـذلمانالرنعث آـــإص 
آعشـعلةر بولـذص، بئشـعغا آـىن حىشسـة          شةيتانغا قذل بولغان     ـ   ظذالر نةصسع . سانلعقعنع ظعضةللةيدذ 
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صــاراغةتلعك  ـ ظــةمما راهــةت. ؤاي خذداظعــم دةص داتلعــنعص، ظــاخذنذمالرنع حــاقعرتعص خةتمــة ظوقذتعــدذ 
آــةرعمع بعلــةن بــذ  ـ نعث صــةزلعتاظــاال ظاتــا قعلــدع، اللــة تاظــاالآىنلعــرعدة، بــذ نئمةتلــةرنع ماثــا اللــة 

ذنداق ظعنسانالر ناحار قعلعقلعـرع ؤة بـذزذق ظـةخالقلعرع          ب. ظةهؤالغا ظئرعشتعم دةص ظويالصمذ قويمايدذ    
حىنكــع باشــقعالر ظذالرنعــث قعلعقلعرعغــا . بعلــةن غــةيرع مذســلعمالرنعث ظــالدعدا ظعســالمنع خوراليــدذ

ــا    ــىك تاص ــةر تىرل ــاراص ظعســالمغا ه ــدذ  ـ ق ــةرنع قعلع ــةتقعقات   . تةنعل ــي ت ــرع ظعلمع ــةردعن بئ غةربلعكل
قـةت ظعكـةنلعكعنع تونـذص مذسـذلمان بولغـاندعن آئيعـن، دعـنع              نةتعجعسعدة ظعسالم دعنعنعث هةقع   

. قئرعنداشلعرعم بولغان مذسذلمانالرنع آإرىص آئلةي دةص ظعسـالم مةملعكـةتلعرعدعن بئرعضـة آةصـتذ             
مذســذلمانالرنع آإرىشــتعن ظعلضــعرع مئــنع ”: ظــذ مذســذلمانالرنعث ظــةهؤالعنع آإرضــةندعن آئيعــن

آىر، حىنكع مذسذلمان بولذشتعن ظعلضعرع مذسـذلمانالرنعث بـذ         ظعسالمغا هعدايةت قعلغان اللةغا شى    
   . دئضةن ظعكةن“هالعنع آإرضةن بولسام، هةرضعز مذسذلمان بولمايدعكةنمةن

حىنكــع ظــذالر دعنــنع . يذقعــرعدعكع آعشــعلةرنعث هةممعســع ظعســالمدا خاتاالشــقان آعشــعلةردذر
ــذراص، ســاص هةقعقــةت بولغــان مذقــ   ةددةس دعنعمعــزنع خونىآلةشــتىرىص ظــإزلعرع خالعغــان تةرةصــكة ب

  . قويغان آعشعلةردذر
  ! هإرمةتلعك مذسذلمان قئرعنداشالر

ظعسالم دعنع هةر آعم خالعغانحـة هـةر تةرةصـكة تارتسـا بولعؤعرعدعغـان، ظاساسـع يـوق بعـر نةرسـة                      
ظعسالم دعنع اللة آاالمعدعن ظعبارةت مذستةهكةم ظاساس ظىستعضـة قذرذلغـان، ظإزضـةرمةس،             . ظةمةس

بــذ دعــندا هةممــة نةرســة ظوحــذق بايــان قعلعنغــان . ونئرعمــاس صرعنسعصــلعرع بولغــان ظذلــذغ دعــندذرآ
بولذص، بعرلعرعنعث بعر نةرسة قوشذشعغا ياآع آةمةيتعشعضة هاجةت يوقتذر ؤة هئحكعمنعث ظذنداق            

ة زعيـاد  ـ   شذنعث ظىحىن دعن ظالعملعرع آعشعلةرضة صةقةت هةعقةقنع آةم       . قعلعش هوقذقعمذ يوقتذر  
آعشعلةرضـة  . بذنعث آإثلعضة قاراص دعنـنع بذرمعلعماسـلعقع الزعـم         ـ   قعلماستعن ظئيتعشع، ظذنعث  

دعننع يةتكىزىشتة قوصال مذظامعلـة قعلماسـلعق، قوصـال سـإز قعلماسـلعق، قارشـع صـعكعردعكعلةرنع                 
مذسذلمان ظالعمالر خىشصئظعل، حعقعشـقاق، حعـرايلعق،       . تعللعماسلعق ؤة ظةيعبلعماسلعق آئرةك   

يذمشاق ؤة تاتلعق سإز قعلعدعغان، سةؤرلعك بولذص، آعشعلةرنع ظإزعضة جةلب قعلعشع، آعشعلةرضة            
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مةسعلة سإزلعضـةندة مذمكعـن قـةدةر ظذالرغـا ظاسـان بولعدعغـان ؤة آإثلعضـة ياقعدعغـان مةسـعلعلةرنع                    
، نعث غــةزعؤعدعن سإزلةشــتعن بــذرذن حةآســعز رةهمعتعدعــن سإزلعشــعتاظــاالظئيــتعص بئرعشــع، اللــة 

آعشعلةرضة ظاخعرةتتعكع ظةجرع مذآاصاتتعن ظعلضـعرع ظعسـالمنعث بـذ دذنيـادا آعشعلةرضـة ظـئلعص                
سـاظادةتنع، جةهةننـةم ظـازابعدعن ظعلضـعرع جةننـةت نئمـةتلعرعنع، ضـذناهالردعن          ـ   آئلعدعغان بةخت 

ــرةك    ــالرنع حىشةندىرىشــع آئ ــاؤابلعق ظعش ــعرع س ــةيهع    . ظعلض ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س ــابع رةس جان
  . دئضةن سإزعنعث مةنعسع مانا مذشذ»خذشخةؤةر بئرعثالر، قاحىرعؤةتمةثالر«ةسةللةمنعث ؤ

بذنـداق  . بةزع آعشعلةر تاقعتعدعن تاشقعرع نةصلة ظعبادةتلةرنع قعلعمـةن دةص ظـإزعنع قعينـايدذ            
ظىســــتىثدة «حىنكــــع رةســــذلذلاله ســــةللةلالهذ ظةلــــةيهع ؤةســــةللةم . قعلعشــــمذ توغــــرا ظةمــــةس

ــارعثن ــةق صةرؤةردعض ــىتىن ه ــار، ص ــةققع ب ــةثنعث ه ــار، ظاظعل ــةققع ب ــةدعنعثنعث ه ــار، ب ــةققع ب عث ه
اللة ظـةث ياقتذرعدعغـان ظةمـةل ظـاز « يةنة بعر هةدعستة   .دئضةن »ظعضعسعنعث هةققعنع ظادا قعلغعن 
  :  قذر ظان آةرعمدة مذنداق دةيدذتاظاالاللة . دئضةن »بولسعمذ داؤاملعق قعلعنغان ظةمةلدذر

 (#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ ’Îû «!$# ¨,xm  Ïν ÏŠ$ yγ Å_ 4 uθ èδ öΝä38 u; tF ô_ $# $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹ n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l u xm 4 s' ©#ÏiΒ 

öΝä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ üö/Î) 4 uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ tÏϑ Ï= ó¡ßϑ ø9$# ÏΒ ã≅ö6 s% ’Îû uρ # x‹≈ yδ tβθ ä3 u‹Ï9 ãΑθ ß™ §9$# #´‰‹Îγ x© ö/ ä3ø‹ n= tæ 

(#θ çΡθ ä3 s?uρ u !#y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4 (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u uρ nο 4θ x.¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ «! $$ Î/ uθ èδ óΟä39s9 öθ tΒ ( 

zΝ÷è ÏΨ sù 4’ n< öθ yϑ ø9 $# zΟ÷è ÏΡ uρ ãÅÁ̈Ζ9$# ∩∠∇∪ 〈   

 دعنعغــا يــاردةم بئرعشــكة (اللــةنعث يولعــدا تــاقعتعثالرنعث يئتعشــعحة جعهــاد قعلعــثالر، اللــة
ــاللعدع)ةتلــةر ظارعســعدعنظىمم ــندا هئحقــانداق مىشــكىللىآنع قعلمعــدع .  ســعلةرنع ت سعلةرضــة دع

بـــذ ظاتـــاثالر ). ســـعلةرنع ســـعلةر تاقـــةت قعاللمايدعغـــان ظعشـــالرنع قعلعشـــقا تـــةآلعص قعلمعـــدع(
مذسذلمان دةص ) يةنع قذرظاندعن ظعلضعرعكع آعتابالردا(ظعبراهعمنعث دعنعدذر، اهللا سعلةرنع ظعلضعرع 

اللة صةيغةمبةرنع سعلةرضة ضذؤاه بولذشقا ؤة سعلةرنع آعشعلةرضة . ذنداق ظاتعدع قذرظاندعمذ ش . ظاتعدع
ضذؤاه بولذشقا تاللعدع، ناماز ظوقذثالر، زاآات بئرعثالر، اللةغا يئصعشعثالر، اللة سعلةرنعث ظعضةثالردذر، 

   ]ظايةت ـ 78: سىرة هةج [.نئمعدئضةن ياخشع مةدةتكار! اللة نئمعدئضةن ياخشع ظعضة
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 دعلــع تاظــاالاللــة . دعن دعلــع يومشــاق، تعلــع تــاتلعق دةؤةتحعلــةر بولذشــنع تعلــةيمعزتاظــاالة اللــ
  !ظامعين. قاتتعق، تعلع ظاححعق قوصال ظعنسانالردعن قعلمعسذن
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  هةدعس ـ 62

 ظةث ياخشع ظادةم توغرعسعدا 
אאW?Wאא?>WA

א@?W؟?WAא
א@zאאx 

  :تةرجعمعسع
! يارةسـذلذاله ”: بعـر ظـادةم   :  رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق رعوايـةت قعلعـدذ       هةزرعتع ظةبذ سةظعد خذدرع   

جئــنع ؤة «: رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم.  دةص ســورعدع“ظــةث ياخشــع ظــادةم آعــم؟
رةسذلذلاله ,  دئضةندة“ظذندعن قالسعحذ؟”: ظذ.  دئدع»مئلع بعلةن اللة يولعدا جعهاد قعلعدعغان ظادةم

صةر ؤةردعضارعغا ظعبادةت قعلعدعغان , بعر تاغنعث ظارعسعغا آعرعؤئلعص «ةلةيهع ؤةسةللةم   سةللةلالهذ ظ 
بـذ هةدعسـنع ظعمـام      . [ دئضـةن  »زةخمةت يةتكىزمعضةن هالدا ياشـايدعغان ظـادةم  ـ ؤة آعشعلةرضة زعيان 

ع هةدعسنعث مذسلعمدعك . بذ يةدرعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت    . بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان    
  ]4843:نومذرع

  : ظعزاهات
. غا ظةث ياخشع آإرىلعدعغان ظةمةل ظإز ؤاقتعدا ظادا قعلعنغان نامـازدذر          تاظاالظعماندعن قالسا اللة    

. صـعكرع ؤة تعلـع ظـارقعلعق اللـة يولعـدا جعهـاد قعلعشـتذر              , ظعلمـع , مـئلع , ظذنعثدعن قالسا جئـنع   
 , ظعسـالمنع جعهـاد ظـارقعلعق ظـةزعز قعلعـدذ          تاظـاال اللـة   .  بعلةن قعلعنعدذ  قورالجعهاد تعل، قةلةم ؤة     

مذجـاهعدالرنعث بذدذنيـادعكع مذآاصـعتع      . دوستلعرعغا غةلعبة ظاتا قعلعدذ ؤة آاصعرالرنع هاالك قعلعـدذ        
, مىلكعـنع  ـ   مال, نومذسعنع ـ   ظاظعلعسعنعث ظعصصةت , جئنعنع, ظةزعز ؤة شةرةصلعك بولذش، دعنعنع    

قايسع بعر معللـةت    . لةرنعث تاجاؤذزعدعن هعماية قعلعشتذر   ؤة ؤةتعنعنع دىشمةن  , معللعتعنع, تعلعنع
مذجـاهعدالرنعث ظـاخعرةتتعكع مذآاصـعتع بولسـا        . جعهاد قعلعشنع تةرك ظئتعدعكةن خارلعققـا قـالعدذ       

  :  مذنداق دةيدذتاظاالبذهةقتة اللة . جةننةتتذر
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 * ¨β Î) ©! $# 3“ u yIô© $# š∅ ÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλ m; üθ øΒ r& uρ χ r' Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9$# 4 šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ 

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è=çG ø) uŠsù šχθ è= tF ø)ãƒ uρ ( #´‰ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $ y)xm ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM} $#uρ Èβ#uö à)ø9$#uρ 4 ô tΒ uρ 4’ nû÷ρ r& 

 Ïν Ï‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «!$# 4 (#ρ ãÅ³ö6 tFó™ $$ sù ãΝ ä3Ïèø‹ u; Î/ “ Ï% ©!$# Λ ä÷è tƒ$ t/ Ïµ Î/ 4 y7 Ï9 s̈Œ uρ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïà yè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈   

 مـاللعرعنع ظذالرغـا جةننـةتنع بئــرعص , شىبهعسـعزآع اللـة مإمعنلـةردعن ظذالرنعـث جـانلعرعنع
جعهـــاد . (ظـــذالر اللـــة يولعـــدا جعهـــاد قعلعـــص دىشـــمةنلةرنع ظـــإلتىرعدذ ؤة ظـــإلتىرىلعدذ. ســـئتعؤالدع

ــةتنع ؤةدة قعلعــش  ــا جةنن ــةؤر) قعلغذحعالرغ ــةنعث ت ــاندا زعكــرع قعلعنغــان الل ــنجعلدا ؤة قذرظ اتتا، ظع
قعلغان بذ سوداثالردعن خذشال بولذثالر، ! ؤةدعسعضة اللةدعنمذ بةك ؤاصا قعلغذحع آعم بار؟ . ؤةدعسعدذر

  ] ظايةت ـ 111:سىرة تةؤبة [.بذ زور مذؤةصةقعيةتتذر
يعراق مذساصـعلعك   , ان بومبا هازعر باشقذرذلعدعغ , بذرذن جةننةت قعلعحعث ظاستعدا بولغان بولسا     

قـانداقال  . ؤة قعسقا مذساصعلعك راآعتاالر، تانكعالر ؤة ظذرذش ظايرذصـعالنلعرعنعث ظاسـتعدا بولـذص قـالدع          
  . بولمعسذن ظإلىم بعردذر، بذ دذنيادا مةثضىلىك هايات يوق

  : شاظعر مذنداق دةيدذ
Gאאא 

 هـةر تىرلـىك     سـةؤةب . قعلعح بعلةن ظإلمعضةن آعشـع باشـقا نةرسـة بعلـةن ظـإلعدذ            : تةرجعمعسع
  . بولسعمذ ظإلىم بعردذر

دذنيــادا , ظــةجدادعمعز جعهــاد بعلــةن دذنيــانع ســورعغان، مةثضــى ظإحمــةس مةدةنعيةتلــةر قذرغــان   
 ظـذالر شـةرةص بعلـةن ظإلىشـنع خورلذقتاتـا        حىنكـع . خةلعصعلعكلةر بةرصا قعلغـان   , مذستةقعل دإلةتلةر 

ــالدذرذش     ــنع راؤاج ــةنعث دعنع ــةن، الل ــةؤزةل بعلض ــا   , ياشاشــتعن ظ ــةزعز قعلعــش ظىحــىن جاص ــع ظ  ـ ظذن
ــذالر جعهــاد بعلــةن  . مذشةققةتلةرضــة بةرداشــلعق بئرعشــنع ؤة ظإلتىرىلىشــنع شــةرةص دةص بعلضــةن    ظ

سـانالرغا هـةقعقعي ظـةرآعنلعكنعث تـةمعنع        ظعن, مذسـتةبعد زالعمالرنـع يوقاتقـان     , ظادالةتنع تعكلةص 
  . تئتعتقان ظعدع
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, سـاظادةتلعك هايـات آةحىرمـةآحع بولسـا        ـ   ظةضةر مذسذلمانالر دذنيـادا ظعـززةتلعك بولـذص بـةخت         
ظذالرنعـث قةلبعضـة دعـن، ؤةتـةن     , ظةؤالدلعرععنع باتذر، قةهرعمان ؤة ظةسكعرع روه بعلةن تةربعيعلعشـع      

مئلعــنع ؤة بــارلعق آىحعــنع صــعدا  , ، ؤةتعــنع ظىحــىن جئنعــنعدعــنع, مذهــةببعتعنع سعثدىرىشــع
,  يولعـدا سـةرص قعلعشـع      تاظـاال بـايالر مـاللعرعنع اللـة       . قعلعص قذربان بولذشـنع ظإضعتعشـع آئـرةك       

حىنكــع قورقذنحــاقلعق ؤة . آةمبةغــةل بولــذص قئلعشــتعن قورقــذص بــئخعللعق قعلماســلعقع الزعــم 
  :  قذرظان آةرعمدة مذنداق دةيدذتاظاالاللة . لعقتذربئخعللعق ظإز ظإزعنع هاالآةتكة تاشلعغان

 (#θ à)ÏΡr&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= ÷κ−J9$# 〈   

 ســـةرص قعلعـــثالر، ظـــإز قولذثـــالر بعلـــةن ظـــإزةثالرنع هاالآةتكـــة ) مـــال ـ صـــذل(اللـــة يولعـــدا
  ] ث بعر قعسمعظايةتنع ـ 195:سىرة بةقةرة [...تاشلعماثالر

قاحانكع مذسذلمانالر جعهادنع تاشالص دذنياصةرةست بولذص آةتتع، ظذالرنعـث بئشـعغا يـاتالرنعث            
مذستةملعكعســع ظاســتعدا ظايــاغ ظاســتع قعلعــنعش، بــارلعق هوقذقلعــرعدعن مــةهرذم قعلعنعشــتعن   

لىك قعيعـنحعلعقالر ؤة  ظعسالم تارعخعدا مذسذلمانالر هةر تىر    . ظاصةت يىزلةندع  ـ   ظعبارةت تىضعضىسعز باال  
ظذرذشالرنع بئشعدعن ظإتكىزدع، ظةمما هئحبعر زامان بىضىنكعدةك خورالنغان ؤة هوقذقلعرع دةصسـةندة             

ظةضــةر ظعنســانحة ياشــايمةن   . بــذ دذنيــادا ظــاجعز ، آىحسعزلةرضــة هايــات يــوق     . قعلعنغــان ظةمــةس 
سماندعكع قوياشتةك ظوحـذق بعـر      بذ بذلذتسعز ظا  . دةيدعكةنمعز هةر جةهةتتة آىحلىك بولذشعمعز الزعم     

  :  مذسذلمانالرنع آىح توصالشقا بذيرذص مذنداق دئضةنتاظاالشذثا اللة . هةقعقةت

 (#ρ ‘‰Ïã r& uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF ÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9$# 〈   

 ،جـةث دىشمةنلعرعثالر بعلةن ظذرذش قعلعـش ظىحـىن، قولذثالردعـن آئلعشـعحة قـورال آىحـع
نعث بذ ظةمرعضة تاظااللئكعن بعز اللة ] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 60:سىرة ظةنفال [...ظئتع تةييارالثالر

ــدذق،      ــايلعقعمعزنع قوغــداص قالمــاقحع بول ــا ب ــزنع قوغداشــنعث ظورنعغ ــدذق، دعنعمع ــلعق قعل خعالص
نعص ياشاشـنع   هإررعيةت ؤة ظةرآعنلعك ظىحىن شةرةصلعك ظإلىمدعن قورقذص، قذللذق ظاستعدا خورلع         
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 خذددع تإؤةندعكع ظايةتتة ظئيتقان صـاالآةت بئشـعمعزغا آـئلعص،         تاظاالظةؤزةل آإردذق، نةتعجعدة اللة     
  . مىلكعمعز، آعشعلعك هوقذقلعرعمعز هةممعدعن مةهرذم بولدذق ـ ؤةتعنعمعز، مال

 ö≅ è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/# u öΝà2 äτ !$ sΨ ö/r& uρ öΝä3çΡ üθ ÷z Î) uρ ö/ä3 ã_ üρ ø— r& uρ óΟ ä3è? uÏ±tã uρ îΑ üθ øΒ r& uρ $ yδθ ßϑ çG øù uyI ø% $# 

×ο u≈ pgÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ßÅ3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ö s? ¡= xm r& Νà6ø‹ s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû 

 Ï&Í#‹Î7y™ (#θ ÝÁ −/ uyI sù 4 ®L xm z’ ÏAù' tƒ ª!$# Ïν Íö∆ r' Î/ 3 ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰÷κ u‰ tΠöθ s)ø9 $# šÉ)Å¡≈ xø9 $# ∩⊄⊆∪ 〈   

 ظاناثالر، ظوغذللعـرعثالر، قئرعنداشـلعرعثالر، خوتذنلعـرعثالر،  ـ ظئيتقعنكع، ظةضةر سعلةرنعث ظاتا
ماللعرعثالر، آاسـات بولـذص قئلعشـعدعن قورققـان تعجـارعتعثالر،  ـ تذغقانلعرعثالر، تاصقان صذل  ـ ظذرذق

اللةنعث صةيغةمبعرعدعن ؤة اللةنعث يولعدا جعهاد ياخشع آإرعدعغان ظإيلعرعثالر سعلةر ظىحىن اللةدعن، 
قعلعشتعنمذ سإيىملىك بولسا، ظذ هالدا سعلةر تاآع اللةنعث ظةمرع آةلضىحة آىتىثالر، اللة صاسـعق 

 .هعدايةت قعلمايدذ ) حعضرعسعدعن حعقعص آةتكىحعلةرنع  ـ يةنع اللةنعث دعنعنعث حةك (قةؤمنع 
   ]ظايةت ـ 24: سىرة تةؤبة[

ــن تار ــزدا      يئقع ــزنعث يذرتلعرعمع ــاق، بع ــالعدعغان بولس ــةزةر س ــا ن ــازعرقع هالعمعزغ ــا ؤة ه عخعمعزغ
يــامبذلعرعنع تعزســا قةشــقةردعن يئثعســارغعحة آئلعدعغــان، ظــون حــارةك ضــىرىحنعث صــولعرعنع صــىل 

 ـ يعلعدعكـع جعهادقـا صـذل    ـ 1933قاالص صذشذرذشقا بةسلعشعدعغان داثلعـق بـايالر بولـذص تذرذغلـذق       
آئيعن ظذالرنعث ظاقعؤعتع نئمة بولدع؟ ظالدع بعلةن       . عم قعلغعلع ظذنعمعغان ظعكةن   مئلعنع حعق 

حـاقعلعرع بولسـا،     ـ   ظـاندعن ظـإزلعرع ظـإلتىرىلدع، بـاال       , ظذالرنعث مال مىلىآلعـرع مذسـادعر قعلعـندع       
ظذالرنعــث اللــة يولعــدا ســةرص قعلعشــقا  . زار قعلعــندع ـ صومئشــحعكنعث بالعســع دةص يعلالرحــة خــار 

 ـ  عغان ماللعرع يا ظإزلعرعضة ياآع بالعلعرعغا ظةسقاتماقتا يـوق، باشـلعرعغا آإتةرضىسـعز بـااليع              حعدعم
  .ظاصةت بولدع

ــا  .  تـــارعخ تـــةآرارلعنعص تذرعدعغـــان نةرســـة  ــارعختعن ظعبـــرةت ظالمعغـــان معللـــةت نعجاتلعققـ تـ
تذلذشـقا تعرعشـمعغان    بذدذنيادا آاصعرالرنعث ظايـاغ ظاسـتعدا خورالنغـان ؤة ظذنعثدعـن قذر           . ظئرعشةلمةيدذ
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. حىنكـع جعهـاد اللـةنعث ظـةمرع       . مذسذلماننعث ظاخعرةتتة هةم نعجاتلعق تئصعشع مذمكعن ظةمـةس       
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . اللةنعث ظةمرعنع تةرك ظةتكةن آعشع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة خارلعققا قالعدذ

 ô tΒ uρ uÚ u ôã r& tã “ Í ò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ 

tΑ$ s% Éb> u‘ zΟ Ï9 û É_ s?ö |³ xm 4‘yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖä. #[ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$ s% y7 Ï9¨x‹x. y7 ÷G s?r& $ uΖ çF≈ tƒ#u $ pκ yJŠÅ¡uΖ sù ( 

y7 Ï9 ẍ‹x. uρ tΠöθ u‹ ø9$# 4 |¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪ 〈   

 قعيامةت آىنع ظذنع بعز . بولعدذ) تعرجةمسعزخا(آعمكع مئنعث زعكرعمدعن يىز ظإرعيدعكةن تار
) دذنيـادعكع حـاغدا (ؤاهالةنكع , نئمعشقا مئنع آإر قوصذردذث ! ظئ صةرؤةردعضارعم «: ظذ. آور قوصذرعمعز 

شذنعثدةك، ساثا روشةن ظايةتلعرعمعز آةلدع، سةن «: اللة ظئيتعدذ.  دةيدذ»مئنعث آإزىم آإرةتتعغذ؟
 ـ 126ؤة 124:سىرة تاها  [»شذنعثغا ظوخشاش تةرك ظئتعلعسةن سةن بذضذن , ظذالرنع تةرك ظةتتعث 

  ] ظايةتلةر
ــتذر       ــةتنع سإزلةشـ ــالدعدا هةقعقـ ــاهنعث ظـ ــم صادعشـ ــاد زالعـ ــةؤزةل جعهـ ــةث ظـ ــاالرنعث . ظـ ظإلعمـ

ةتلـةرنع هـاالك قعلغـان      ظىممظةمةلدارالرنعث آإثلعنع ظاياص خاتالعقالرغا سـىآىت قعلعشـع بذرذنقـع           
ــالردعندذر ــةي . ظعش ــقا ص ــةرذف    شذثالش ــةمرع م ــاالر ظ ــان ظإلعم ــلعرع بولغ ــةهيع  ـ غةمبةرلةرنعث ؤارعس ن

مذنكةرنع قولعدعن بةرمةسلعكع، سادعق سإزلعرع ؤة ياخشع ظةمةللعرع ظارقعلعق آعشـعلةرنع دذنيـا             
ساظادعتعضــة ظئرعشــتىردعغان هــةق يولغــا باشلعشــع، هعكمــةتلعك ســإزلعرع   ـ ؤة ظــاخعرةتنعث بــةخت

 رعغبةتلةندىرىشع، مذسذلمانالر ظوتتذرعسعدا قئرعنداشـلعقنع بذزعدعغـان        بعلةن آعشعلةرنع ياخشعلعققا  
ــاقعؤعتعنع      ــنعث ظـ ــة بإلىنىشـ ــع، آعشعلةرضـ ــال تىزىتعشـ ــة دةرهـ ــةهؤال آإرىلسـ ــر ظـ ــانداق بعـ ــةر قـ هـ

   .حىشةندىرىشع الزعم
نةسـعهةت صـايدا     ـ   ظعمـانع ظاجعزالشـقان، ؤةز    , دذنياغا يىزلةنسة , ظةضةر آعشعلةر دعندعن يىز ظإرعسة    

بعـز سـاثا قـذالق    , بعر ظوخشاش ـ قعلمعساثمذ بةرع ـ بعزضة نةسعهةت قعلساثمذ”بةرمةيدعغان بولذص،   
غـا  تاظاالاللـة   , ظذ حاغدا دعندار مذسذلمان بعـر تةرةصـكة حئكعـنعص         ,  دةيدعغان هالغا آةلسة   “سالمايمعز

  . صاساتلعرعدعن يعراق تذرذشع الزعم ـ ظعبادةت قعلعص، آعشعلةرنعث صعتنع
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ــاخعر ــتعدذ  ظـ ــإتىرىلىص آئـ ــم آـ ــاندا ظعلعـ ــعدذ ,  زامـ ــةت ظذمذملعشـ ــاهعل , جاهالـ ــعلةر جـ  ـ آعشـ
ظامانـةت  ,  قعلعـنعدذ  يزاآات مـةنظع  , بعلعمسعزلةرنع ظإزلعرعضة باشلعق ساياليدذ، ناماز تةرك ظئتعلعدذ      

ظذنداق حاغدا دعنعنع حعـث تذتقـان آعشـع خـذددع           . يوقعلعدذ، هاراق ظعحعش، صاهعشة ظذمذملعشعدذ    
 تاظـاال موشذنداق زاماندا ياشعغان هةقعقعي مذسذلمان اللة       . ص تذرغان حوغنع تذتقاندةك بولعدذ    يالقذنال

غـا  تاظاالآعشـعلةردعن يعراقلعشـعص اللـة       , تعلع بعلةن جعهاد قعلعشتعن ظـاجعز آةلسـة       , يولعدا قولع 
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ظعبادةت بعلةن مةشغذل بولسا بولعدذ

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u öΝ ä3ø‹n= tæ öΝä3 |¡àΡ r& ( Ÿω Νä.• ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF ÷ƒ y‰ tF÷δ $# 〈  
 ــةر ــع مإمعنل ــاقالثالر ! ظ ــذناهتعن س ــإزةثالرنع ض ــاثالر، , ظ ــدا بولس ــرا يول ــانكع توغ ــعلةر قاح س

  ] ظايةت ـ 105:سىرة ماظعدة [باشقعالرنعث ظاداشقعنع سعلةرضة زعيان يةتكىزمةيدذ
صاســاتلعرعغا  ـ دذنيــانعث صــعتنة, بعــزنع هــةق يولدعــن ظــايرعمعغعن ! رؤةردعضــارعمعزظــع ظذلــذغ صة

لعك شـئهعت بعـزنع ظـةث ظذلـذغ غايعسـع         . ظالدعنعص دعنعمعزنع تةرك ظئتعشتعن بعـزنع سـاقلعغعن       
  !ظامعن. بولغان مإمعنلةردعن قعلغعن
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  هةدعس ـ 63

 ساهابعالرنعث تارتقان قعيعنحعلعقع توغرعسعدا
א،W?אאٰ

אK،א،אٰאאKٰ
אKz?אאx 
  : تةرجعمعسع

مـةن  «: هةزرعتع سةظد ظعبنع ظـةبع ؤةققـاس رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ رعؤايـةت قعلعـص مذنـداق دةيـدذ                  
ــةم           ــةن قةس ــة بعل ــةن، الل ــان ظادةمم ــوق ظاتق ــتعم ظ ــرعنحع قئ ــدا بع ــة يولع ــدة الل ــةرنعث ظعحع ظةرةبل

يئمــةك ظىحــىن هذبلــة ؤة ســومذر  , بعــز رةســذلذلاله بعلــةن بعرلعكتــة غــازات قعالتــتذق  , قعلعمــةنكع
هةتتاآع بعزدعن بعرع تاهارةت سذندذرسا، خـذددع قـوي         . دةرعخعنعث غازعثعدعن باشقا تاظام يوق ظعدع     

بـذ  . بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان               [».ماياقلعغاندةك تاهارةت سـذندذراتتع   
  ]7382:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. عكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعتيةرد

  : ظعزاهات 
, بـذ هةدعســنع رعؤايــةت قعلغــان هــةزرعتع ســةظد ظعبــنع ظــةبع ؤةققــاس رةزعيــةلالهذ ظــةنهذ بولســا 

دةسـلةص مذسـذلمان    , جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث ظانـا تةرةصـتعن تاغعسـع              
 آعشـعنعث بعـرع، هـةزرعتع       10جةننـةت بعلـةن خذشـخةؤةر بئرعلضـةن         , ث بعرع  آعشعنع 40بولغان  

ظـذ  . ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن آئيعن خةلعصة سايالشقا تةيعنلةنضةن ظالتة مةسـلعهةتحعنعث بعـرع           
اللـة  , آإص شـةهةرنعث اليهةسـعنع سـعزغان      , صارعسنع صةتهع قعلغان  , شعجاظةتلعك، قةيسةر قذماندان  

ظــذ تــةن . بعــرعنحع قئــتعم آاصــعرالرنع ظإلتىرضــةن زات, عــرعنحع قئــتعم ظــوق ظاتقــان يولعــدا بتاظــاال
رةسـذلذلاله  . ظذهذد ظذرعشعدا معثغا يئقعن ظوق ظاتقان     . قذرذلذشع آىحلىك، ظإتكىر آإزلىك ساهابةدذر    

ظـذ  .  دئضـةن  »ظانام سـاثا صـعدا بولسـذن  ـ ظاتا! ظوقذثنع ظات «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذنعثغا   
 دةص  “بذ سئنعث ظوقذث، ظذنع دىشمةنضـة ظـإزىث تةآكىزضةيسـةن         ! ظع رةببعم ”: هةربعر ظوقنع ظاتقاندا  
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ظذنعــث ظاتقــان ظوقعــنع زايــان ! ظــع رةبــبعم«: رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم . ظاتــاتتع
لـةيهع  جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظة   .  دةيتـتع  »قعلمعغعن، ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلغعـن 

  . دعن نئمة تعلعسة بئرةتتعتاظاالؤةسةللةمنعث بذ دذظاسعدعن آئيعن، هةزرعتع سةظد اللة 
هةزرعتع سةظد ظعبنع ظةبع ؤةققاس رةزعيةلالهذ ظـةنهذ بـذ هةدعسـتة بعزضـة سـاهابة آعـرامالرنعث                  

ذرذش ظـ , قوللعـرعنعث قـانداق قعسـقا بولغـانلعقعنع       , هاياتعنعث قانداق تار ؤة قعيعـن بولغـانلعقعنع       
قعلعؤاتقان ؤاقعتتا حإل دةرةخلعرعنعث يوصذرماقلعرعدعن باشقا يةيدعغان تاظام تاصـالمعغانلعقعنع بايـان        

ظذالرنعث ماددعي هاياتع تةسةؤعرلةشـكة سـإز تئصـعص بولـذش مىمكعـن بولمايدعغـان دةرعجعـدة                . قعلعدذ
ر بعلـةن ظذرذشـقعلع     ظـذال , ظاحارحعلعق ظعحعدعن تذرذغلذق دىشمةنضة قارشـع آىحلـىك بولـذص         , ناحار

يوقسـذل، ناحـار    , نـامرات , حىنكع ظـذالر مـاددعي هاياتتـا آةمبةغـةل        . آةلضةنلةرضة يةرنع حعشلعتةتتع  
 نعـث رازعلعقعغـا     تاظـاال لئكعن ظعمانع آىحلـىك بولـذص حعـن قـةلبعدعن ظـورذن ظالغـان، اللـة                 . ظعدع

قان مإمعنلةرضة قعلغان ؤةدعسعضـة     نعث اللة يولعدا ظذرذش   تاظاالاللة  , ظئرعشعشتعن باشقا ظارزذسع يوق   
باشــقعالر بعــر آــىن بولســعمذ آإصــراق ياشعؤعلعشــنع ظــارزذ قعلغــاندا، ظــذالر  , حعــن ظعشةنضــةن بولــذص

  . غا تئزراق ظذحرعشعشنع ظارزذ قعالتتعتاظاالبذرذنراق ظإلىص اللة 
ا قعرغاققــا  آىنغعحــة دئثعــزنعث دولقذنعــد15ظـذالر بــةزع غــازاتلعرعدا يــةيدعغان ظوزذقلعــرع تىضــةص  

هـالبذآع  . حعقعص قالغان بئلعقالر بعلةن، بةزعدة هةصـتعلةص صـةقةت حعكـةتكى يـةص ياشـعغان ظعـدع                
, آىحلـىك ظعرادعسـع  . ظذالر ظإزلعرعدعن نةححة هةسسة آإص ؤة آىحلىك دىشـمةنلةر بعلـةن ظذرذشـاتتع       

. يئـثعص آئتـةتتع  سادعق، حعن ظعمانع ظذالرنعث ظالدعدعكع بارلعق قعيعنحعلعقالر ؤة ظاحلعقالرنع    
نعث تاظـاال حىنكع ظذالر قورسعقعنع، شـةهؤانعي تذيغذلعـرعنع قـاندذرذش ظىحـىن ظةمـةس، بـةلكع اللـة                  

نعث ظذلذغ شانعنع يةر شارعنعث هةرتعصـعدة يذقعـرع         تاظاالمذقةددةس دعنعنع مذداصعظة قعلعش ؤة اللة       
ــتع   ــذرذش قعالتـ ــىن ظـ ــإتىرىش ظىحـ ــاندا  . آـ ــالدعنع هئحقـ ــث ظـ ــقا بذالرنعـ ــنحعلعق شذثالشـ ق قعيعـ

  . توسالمايتتع ؤة بذالرنعث ظالدعدا هئحقانداق آىحلىك بعر دىشمةن صذت تعرةص تذرالمايتتع
شانلعق تارعخ ياراتقان ؤة ظعش ظعزلعرع تارعخ سةهعصلعرعضة ظالتذن هةرصلةر بعلـةن يئزعلغـان بـذ                

ه سـةللةلالهذ ظةلـةيهع     رةسذلذلال. بةزعدة خورما بعلةن سذ ظعدع    , ظةزعمةتلةرنعث يةيدعغعنع قذرذق نان   
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صـةقةت خورمـا ؤة سـذ بعلـةن هايـات           . ؤةسةللةمنعث ظإيعدة ظايالر ظوت آإيمةيتتع، قازان قاينعمـايتتع       
ظعيسـا ظةلةيهعسسـاالمنعث ظةنسـارعلعرع ؤة مذهةممـةد         , مذسـا ظةلةيهعسسـاالمنعث قـةؤمع     . ظإتكىزةتتع

آعشـعلةرنع ظعسـالمغا دةؤةت   , التـتع ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع هةممعسع اللة يولعدا جعهـاد قع   
. قعالتتع، ظذالرنعـث ظعصصـعتعدعن، ظعحكـع هـالعنع بعلمعضـةنلةر ظذالرنـع بـاي دةص ضـذمان قعالتـتع                   

ــاحلعقتعن ظذالرنعــث قورســاقلعرع دىمبعسعضــة حاصلعشــعص قالغــان    ــةمما هةقعقةتتــة ظ قعشــنعث , ظ
سـةظد ظعبـنع ظـةبع ؤةققـاس        . عـدع سوغعقع، يازنعث ظعسسعقع ظذالرنعـث بـةدةنلعرعنع قورذتعؤةتكـةن ظ         

رةزعيـــةلالهذ ظـــةنهذنعث دئضـــعنعدةك ظذالردعـــن حعققـــان ضـــةندة قوينعـــث قـــذرذص قالغـــان مايعقعغـــا 
شـذنداق تذرذقلـذق   . دة ـ  آعرضـةن نةرسـعنعث معقدارعـدا بولعـدذ        ,حىنكـع حعققـان نةرسـة     . ظوخشايتتع

ضـةردةن ؤة آإآسلعرعضـة قـاتتعق       ظذالرنعث قعلعحع ظإتكىر، نةيزعلعرع آةسكعن بولـذص، آاصـعرالرنعث          
  . ظذالر ظاجعزلعق، قورقذش، هورذنلذق، حىشكىنلىك دئضةن نةرسعلةرنع بعلمةيتتع. تئضةتتع

ظـةرتعدعكع دىمبعدعـن   ”قورساقلعرعنع تويغـذزذص سةمرعضـةنلةر،     , دذنياغا بئرعلضةنلةر  ـ   ظةمما مال 
ع تاللعغـــانالرنعث هـــاجعتع  دةص، ظـــاخعرةتنعث ظورنعغـــا دذنيـــا هايـــاتعن “بىضـــىنكع ظإصـــكة ياخشـــع

ظئقتعســـادعنعث ظـــازلعقعدعن شـــعكايةتلعرع   , آـــإزع تويمعـــدع، بـــالعلعرعنعث آـــإص   , تىضـــعمعدع
ــةيمعدع ــلةت باســتع    . آئم ــاي بولغانســعرع غةص ــانالر ب ــا آإصةيضةنســعرع، ظعنس ــة . دذني ــاالالل نع ؤة تاظ

ــتع    ــنع ظذنذتـ ــةن دعنعـ ــئلعص آةلضـ ــةللةم ظـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــعلعك . رةسـ خةلعصـ
ناهـةقحعلعق  , صادعشاهلعققا، زاآات باجغا، ظامانةت غةنئمةتكة ظايلعنعص آـةتتع، هةقلـةر زايـا بولـدع             

ظويـذن تاماشـاالرغا    , مذسذلمانالر هاراق ظعحعشكة، ظعصةك ؤة ظالتذن آعيعشـكة باشـلعدع         . ظةؤج ظالدع 
اال آـةلدع، قااليعمقـانحعلعق     شذنعث بعلةن ظذالرنعث بئشـعغا بـ      . ظعبادةتنع ظذنذتتع  ـ   ظالدعراص تاظةت 

باشلعقالر مةنسعؤعنعث آئتعص قئلعشـعدعن قورقعدعغـان، صـذقراالر         . ظذمذمالشتع، ظعتتعصاق بذزذلدع  
دذنياســعنعث ظـــاز قئلعشـــعدعن   ـ ظةقعدعســع يولعـــدا قذربــان بئرعشـــتعن قورقعدعغـــان، بــايالر مـــال   

هوقذقلعرعدعن ظـإتىنىص    ـ   سعرع، هةق  دئضةندةك، قورققان  “قورققان يةردة جعن بار   ”. قورقعدعغان بولدع 
   .بةرضةنسعرع آاصعرالرنعث ظايعغع ظاستعدا ظعزعلعدعغان بولدع
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غـا ظاسـعيلعق   تاظاالاللة . ظإزعمعزضة زذلذم قعلدذق ـ  بعزضة زذلذم قعلمعدع بعز ظإزعمعز  تاظاال اللة  
معـزنع قوغـداش،   دعنع. قعلعشتعن قورقماي، زالعمالرنعث ظاححعغعنع آةلتىرىص قويذشتعن قورقتذق   

تارتعص ظئلعنغان هةقلعرعمعزنع تةلةص قعلعشنعث ظورنعغا سعثضـةن نـاننع يـةص، بعـر بذلذثـدا جـان                 
مانا ظةمدع ظإزعمعزنعث بعر آعشعلعك جئنعنعمذ باقالمايدعغـان ظـةهؤالغا          . بئقعشنع ظةؤزةل آإردذق  

  . حىشىص قالدذق
شـةيتاننعث ؤةسؤعسـعدعن ؤة   . علغعـن بعـزنعث قـةلبعمعزنع ظعسـاله ق   ! ظع ظذلـذغ صةرؤةردعضـارعمعز    

نةصســعمعزنعث تويمــاس ظــارزذلعرعدعن ســاقالص، هــةق يــول بعلــةن مئــثعص ســئنعث رازعلعقعثغــا         
   !ظامعين. ظئرعشعشنع نةسعص قعلغعن
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  هةدعس ـ 64

 ظاخعرةتتة قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدعغان آعشعلةر توغرعسعدا
،אאאWAא

אאWאא{
אאא{
{{K@zאאx 

  :رجعمعسعتة
جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ     , هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع      

ظذالرغـا , ظـىح تىرلـىك ظادةمضـة اللـة قعيامـةت آىنـع سـإزلعمةيدذ «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن   
يول ظىستعدة  ـ ـ بعرعنحعسع. باردذرظذالرنع ضذناهلعرعدعن صاآلعمايدذ ؤة ظذالرغا قاتتعق ظازاب , قارعمايدذ

نامـاز ظةسـرعدعن  ـ ـ ظئشعص قالغان سىيع تذرذصـمذ ظذنـع مذساصـعرغا بةرمعضـةن ظـادةم؛ ظعككعنحعسـع 
اللـة بعلـةن قةسـةم قعلعمـةنكع، مـةن بـذ مـالنع مانحـة صـذلغا ”آئيعن مـاللعرعنع بازارغـا سـئلعص 

باشـلعققا دذنيـا ظىحـىن بةيظـةت  ـ ـ حعسـع ظىحىن.  دةص، يالغـان قةسـةم بعلـةن سـاتقان ظـادةم “ظالغان
بةرمعسة سـإزعدعن يئنعؤالعدعغـان , باشلعق ظذنعثغا بعر نةرسة بةرسة ظةهدعضة ؤاصا قعلعدعغان , قعلعص
بـذ يـةردعكع تئكعسـت مذسـلعمغا      . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان        [».ظادةمدذر
   ]257:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. ظاظعت

  : ظعزاهات
قعيامةت , نعث ظازابلعرع ظعحعدة ظةث قاتتعق ظازاب بولذص      تاظاالبذهةدعستة سإزلةنضةن ظازاب اللة     

ظذالرغا سـإز قعلمـايدذ ؤة ظذالرنعـث ضـذناهعنع          .  ظذالرغا رةهمةت نةزعرع بعلةن قارعمايدذ     تاظاالآىنع اللة   
   :صةقةت مذنذ سإزع بعلةن ظذالرغا آايعدذ. مةغصعرةت قعلمايدذ
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 óΟs9 uρ r& Νä.ö Ïdϑ yè çΡ $ ¨Β ã2 x‹tG tƒ ÏµŠÏù  tΒ u ª. x‹s? ãΝä. u!% y` uρ ãƒ É‹¨Ψ9$# ( (#θ è%ρ ä‹sù $ yϑ sù tÏϑ Ï=≈ ©à= Ï9 ÏΒ 

AÅÁ ¯Ρ ∩⊂∠∪ 〈   

 نةسعهةت ظااللعغذدةك  ـ نةسعهةت ظالعدعغان ظادةم ؤةز  ـ سعلةرضة ظإمرىثالرنع ظذزذن قعلعص، ؤةز
آــةلدعغذ، ظــةمدع ظــازابنع تئتعــثالر، ) صــةيغةمبةر(اهالرندذرغذحع ؤاقعــت بــةرمعدعممذ؟ سعلةرضــة ظاضــ

بـذ نئمعدئضـةن قـاتتعق      ] ظايـةت  ـ   37:سـىرة فـاتعر    [.زالعمالرغا هئحقانداق ياردةم بةرضىحع بولمايدذ 
 تاظــاالحىنكــع اللــة . بــذ ظــازاب ظــذالر ظىحــىن هةرضــعز زذلــذم ظةمــةس! نئمعدئضــةن قورقذنذشــلذق ظــازاب

اللـة  . زذلذم قعلمايدذ؛ هئحكعمنع يامان قعلمعشلعرعدعن ظارتذق جازالعمايدذ      هئحكعمضة قعلحعلعك   
  :  بذتوغرعدا مذنداق دةيدذتاظاال

 tΠöθ u‹ø9$# 3“ u“ øgéB ‘≅ ä. ¤§ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ Ÿ2 4 Ÿω zΝù= àß tΠ öθ u‹ø9 $# 4 χ Î) ©!$# ßìƒ Î |  É>$ |¡ Ït ù:$# ∩⊇∠∪ 〈  
 اللة هةقعقةتـةن تئـز هئسـاص , بذضىن زذلذم يوقتذر , جازا بئرعلعدذ بىضىن هةر ظادةمضة قعلغان ظةمةلعضة يارعشا

  ] ظايةت ـ 17:سىرة غافعر[ .ظالغذحعدذر

 ãβ ø— uθ ø9$# uρ >‹Í× tΒ öθ tƒ ‘,ys ø9 $# 4  yϑ sù ôM n= à) rO …çµ ãΖƒ Î—¨uθ tΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßs Ï= øßϑ ø9 $# ∩∇∪ ôtΒ uρ ôM¤yz 

…çµ ãΨƒ Î— üθ tΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é' sù t Ï% ©!$# (#ÿρ ã Å¡ yz Νåκ|¦ àΡr& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ßϑ Ï= øà tƒ ∩∪ 〈   

 يامـــان ظةمـــةللعرعنعث  ـ ياخشـــع (بةندعلـــةرنعث ) يـــةنع قعيامـــةت آىنعـــدة (بـــذ آـــإندة (
ــقذحعالردذر . ظإلحعلعنعدعغــانلعقع هــةقتذر ــانالر نعجــات تاص ياخشــع . ياخشــع ظةمــةللعرع ظئغعــر حعقق
بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع تىصةيلعدعن ظإزلعرعضة زعيان ظةمةللعرع يئنعث حعققانالر 

  ]ظايةتلةر ـ 9 ـ 8:سىرة ظةظراف [.سالغذحعالردذر
, بذهةدعســتة ظاشــذنداق قــاتتعق ظــازاب بعلــةن تــةهدعت قعلعنغــان آعشــعلةر بولســا بــئخعل        

  . ساختعصةز ؤة دعنعغا ؤافا قعلمايدعغان آعشعلةردذر
نعث رةهمعتعدعـن، جةننـةتتعن     تاظـاال بـئخعل ظـادةم اللـة       , جعس ظادةت بولذص  بئخعللعق ظةث نع  

  :  بئخعل هةققعدة مذنداق دةيدذتاظاالاللة . يعراق ؤة دوزاخقا يئقعن بولعدذ
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 ª! $#uρ Ÿω = Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tF øƒ èΧ A‘θ ã‚ sù ∩⊄⊂∪ t Ï% ©!$# tβθè= y‚ ö6 tƒ tβρ Þ ß∆ ù'tƒ uρ }¨$ ¨Ζ9$# È≅÷‚ ç7ø9 $$ Î/ 3  tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ 

¨β Î* sù ©! $# uθ èδ  É_ tó ø9$# ß‰ŠÏϑ ut ù:$# ∩⊄⊆∪ 〈   

ظذالر بئخعللعق قعلعدعغان . اللة مذتةآةببعرلةر ؤة ظإزلعرعنع حوث تذتقذحعالرنع دوست تذتمايدذ
آعمكع اللةنعث يولعدا نةصعقة قعلعشـتعن بـاش . ؤة آعشعلةرنع بئخعللعق قعلعشقا بذيرذيدعغانالردذر 

 .مةدهعيعضـة اليعقـتذر ,  بئهاجـةتتذر تاظـاال حىنكـع اللـة . عيان يةتكىزىلمةيدذ تارتعدعكةن، اللةغا هئح ز 
  ] ظايةت ـ 24:سىرة هةدعد[

 $ ¨Β r& uρ . tΒ Ÿ≅Ïƒ r2 4 o_ øótG ó™ $# uρ ∩∇∪ z>¤‹ x.uρ 4 o_ ó¡çt ù: $$ Î/ ∩∪ …çν ã Åc£uŠãΖ |¡sù 3“ uô£ ãèù= Ï9 ∩⊇⊃∪ $ tΒ uρ  É_ øó ãƒ çµ ÷Ζtã 

ÿ…ã& è!$ tΒ # sŒÎ) #“ ¨Š u s? ∩⊇⊇∪ 〈  
ظـإزعنع بعهاجـةت هئسـابلعغان، آةلعمـة تـةؤهعدنع ) اللـةنعث سـاؤابعدعن (ئخعللعق قعلعص ب

ظـذ دوزاخقـا . ظعنكار قعلغان ظادةمضة آةلسةك، بعز ظذنعثغـا يامـان يولـنع مذيةسسـةر قعلعـص بئرعمعـز 
  ] ظايةتلةر ـ 11 ـ 8:سىرة لةيل [.تاشالنغان حاغدا، ظذنعث مئلع هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ

 óΟ çFΡr'̄≈ yδ ÏIω àσ¯≈ yδ šχ öθ tã ô‰è? (#θ à)ÏΖçFÏ9 ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Νà6Ψ Ïϑ sù ̈Β ã≅ y‚ ö7 tƒ (  tΒ uρ ö≅ y‚ ö6 tƒ 

$ yϑ ¯ΡÎ* sù ã≅ y‚ ö7tƒ  tã Ïµ Å¡ø ¯Ρ 4 ª!$# uρ  É_ tó ø9$# ÞΟ çFΡ r&uρ â!#u s)àø9 $# 4 χ Î) uρ (#öθ ©9 uθ tG s? öΑÏ‰ö7 tFó¡ o„ $ ·Β öθ s% öΝä.u öxî ¢ΟèO 

Ÿω (#ûθ çΡθ ä3 tƒ / ä3n=≈ sVøΒ r& ∩⊂∇∪ 〈  
 مال سـةرص قعلعشـقا حاقعرعلسـعلةر،  ـ سعلةر شذنداق آعشعلةر سعلةرآع، اللةنعث يولعدا صذل

آعمكـع بـئخعللعق قعلعدعكـةن، ظـذ ظـإزعنعث زعيعـنع ظىحـىن . ظاراثالردا بةزعلةر بئخعللعق قعلعـدذ 
ــال  ــعلةرنعث م ــة س ــدذ، الل ــئخعللعق قعلع ــعلةر بول  ـ ب ــةتتذر، س ــن بعهاج ــةغا مىلكىثالردع ــاثالر الل س

موهتاجسعلةر، ظةضةر سعلةر اللـةغا ظعتاظـةت قعلعشـتعن يـىز ظإرعسـةثالر، اللـة سـعلةرنعث ظورنذثالرغـا 
  ] ظايةت ـ 38: سىرة مذهةممةد [.باشقا بعر قةؤمنع ظالماشتذرعدذ، ظذالر سعلةرضة ظوخشاش بولمايدذ
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, لعق قعلعشتعن ساقلعنعثالر بئخعل«: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ     
حىنكـع ظـذالر بـئخعللعق قعلعشـقا . سعلةردعن بذرذنقع ظىممةتلـةر بـئخعللعق بعلـةن هـاالك بولغـان 

رةهعـم قعلمـايتتع؛  ـ رةهعـم قعلماسـلعققا حاقعرعلسـا سـعلة  ـ حاقعرعلسا بئخعللعق قعالتتع؛ سعلة 
ــذناه ــةتتع  ـ ض ــإمىص آئت ــذناهالرغا ح ــا ض ــة حاقعرعلس ــامعنع   ».مةسعيةتلةرض ــةث ي ــث ظ , بئخعلالرنع

ظعنسانالرنعث ظةث ظةسكعسع سذسـعز حـإلدة ظـإز ظئهتعيـاجعدعن ظاشـقذدةك سـىيع بولـذص تذرذقلـذغ،                   
حـإلدعكع ظـادةم بـةلكع سـىيعنعث تىضـةص          . سذغا موهتاج بولغـان مذساصـعرغا سـذ بةرمعضـةن ظـادةمدذر           

رمعضةنلعكعضـة شـىنحة    شـذنداق تذرذقلـذق موهتاجغـا سـذ بة        . آئتعشعدعن ظةندعشة قعلعشع مىمكعن   
ظئغعــر ظازابقــا دذحــار بولعدعغــان تذرســا، شــةهةر آةنتعلــةردة آــإل، قــذدذق ؤة ظإســتةثلةرنعث ســىيعنع 

   !توسعؤعلعص، موهتاجالرغا بةرمعضةن زالعمالر قانداق ظازابقا ضعرعصتار بوالر؟
ظـــذ . هةدعســـتة تـــةهدعت قعلعنغـــان ظـــىح آعشـــعنعث ظعككعنحعســـع ساختعصـــةز سودعضـــةردذر  

سعزنعث ظالدعثعزدا بـذ مـالنع مانحـة        ” ياآع   “مةن بذ مالنع مانحة صذلغا ظالغان     ”لةرنع ظالداص   آعشع
بــذالر مىشــتئرعنع .  دةص، يالغــان قةســةم قعلعــص ســاتعدعغان سودعضــةرلةردذر“صــذلغا بةرمعضــةن ظعدعــم
لةم ظــذالر رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةل. يالغــانحعالردذر, ظــالدامحع, ظالدايدعغــان ساختعصــةز

هئلعضـةرلعك قعلعشـمذ موشـذ هةدعسـنعث        .  دئضـةن  »بعـزنع ظالدعغـانالر بعـزدعن ظةمـةس «: هةققعدة
بذنــداق يالغــان قةســةم بعلــةن آعشــعلةرنع ظالدعغــانالر هةقعقةتتــة ظــاخعرعتعنع  . هإآىمعضــة آعــرعدذ

.  ظةسـقاتمايدذ آعشعلةرنع ظالداص تاصقان صـذل هةرقانحـة آـإص بولسـعمذ    . دذنيالعقع ظىحىن ساتقانالردذر  
ــا           ــاددا، باه ــةزع س ــانالر، ب ــامحعلعق قعلعدعغ ــإز بوي ــعتعص آ ــع آإرس ــالنع ياخش ــار م ــقا ناح شذثالش
تالعشعشنع بعلمةيدعغان آعشعلةرنع ظالداص، مالنع ظإز باهاسعدعن قعممـةت سـاتعدعغانالر، مـالنعث     

نعث ظــازابعدعن التاظــاظــةيعبعنع يوشــذرذص ســئتعص، آئيعــن يــاندذرذص بةرضــعلع ظذنعمايدعغــانالر اللــة  
شذنع ظوبدان بعلعثالرآع، بذ قعلمعشعثالرنعث جازاسعنع مذشذ دذنيادا آإرعسـعلةر، سـعلةر            . قورقذثالر

 ـ  حاقعلعرعنعث نامراتلعقتعن خار   ـ   نع بايالرنعث باال   ـ   حىنكع نع . حاقاثالر آإرعدذ  ـ   آإرمعسةثالر باال 
  . آإزعمعز بعلةن آوردذقزار بولذص، تعلةمحعلعك قعلعص هايات آةحىرضعنعنع ظإز 
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ظإلعماالر رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث بذ هةدعستة يالغان قةسةمنع ظةسرعدعن          
ــزاهاليدذ    ــداق ظع ــةيد قعلعشــعنعث ســةؤعبعنع مذن ــةيلع   : آئيعــن دةص ق ــان قةســةم قعلعــش م يالغ

قةسـةمنعث ظـازابع    ظةسرعدعن آئيعـن قعلغـان يالغـان        . ظةسرعدعن آئيعن مةيلع ظعلضعرع هارامدذر    
حىنكـع ظـذ حـاغدا آـإندىزدة حىشـعدعغان صةرعشـتةلةر بعلـةن آـئحعدة                . نةححة هةسسـة ظـارتذق بولعـدذ      

حىشــعدعغان صةرعشــتةلةر ظذحرعشــعدعغان، ظعنســانالر ظعشــتعن يئــنعص ظإيلعرعضــة قايتعدعغــان ؤاقعــت 
ظذحرعغــاننع ظــئلعص بولغــانلعقع ظىحــىن، آعشــعلةر ظإيلعرعضــة ظــالدعراص باهــا تالعشــعص ظولتذرمــايال  

مذشذ ظـةهؤالنع غةنعمـةت بعلضـةن ساختعصـةز ظةتعضـة قالسـا بذزذلـذص قالعدعغـان ظـةيعبلعق،                   . ماثعدذ
شذثالشـقا بـذ حـاغدعكع    . ناحار مالالرنع هةر تىرلىك يالغان سإزلةر بعلةن آعشعلةرنع ظـالداص سـاتعدذ         

  . يالغان قةسةمنعث ظازابع ظةنة شذنداق قاتتعق بولعدذ
ظذ صىتىن ظالدامحع ساختعصةزلةرنع ظإز ظعحعضة      , سودعضةرلةر تعلغا ظئلعنغان بولسعمذ   بذهةدعستة  

هةر قـانداق بعـر آعشـع       . تىرع ؤة ظذسذلع خعلمذ خعل بولعدذ     , حىنكع ظالدامحعلعقنعث يولع  . ظالعدذ
ــارقعلعق باشــلعقالرنع سإزعضــة ظعشــةندىرىص ظالدايدعكــةن موشــذ هةدعســتة      يالغــان قةســةم قعلعــش ظ

تعجارةتتــة آــإص بولغــانلعقع ظىحــىن   ـ لئكعــن ظــالدامحلعق ســودا. ةن ظازابقــا دذحــار بولعــدذسإزلةنضــ
آىنعمعـزدة بـذ ظـةهؤال      . رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ يةردة سودعضةرلةرنع تعلغا ظالغان        

شــىنحعلعك ظئغعرلعشــعص آــةتتعكع، راســتحعل آعشــع بعلــةن يالغــانحعنع، ظعشــةنحلعك آعشــع   
   .خاظعننع، سةمعيمع آعشع بعلةن قةسةمخور ظالدامحعنع ظايرعغعلع بولمايدذبعلةن 

, آإرىنعشـع مذاليعـم  , ظـذ سـإزع حعـرايلعق   . ظىحىنحع آعشـع سـإزعدة تذرمايدعغـان ؤاصاسـعز ظـادةم        
نعيعتع يامان ظادةم بولذص، آعشعلةردعن بعـر       , آإثلع قارا , لئكعن دعلع زةهةر  , مذظامعلعسع سعلعق 
ظــازراق صــايدا تئضعشعضــة آــإزع يةتســة يعالنــدةك   .  حــاغدا ظــاغزعدعن بــال ظئقعــتعدذ نةرســة ظالعدعغــان

ضــذيا ســةن ظىحــىن , ســاختا ســإزلعرع بعلــةن خوشــامةت قعلعــص . تولغعــنعص قعلمعغعــنع قالمــايدذ
سـةندعن مةنصـةظةت ظااللمعغـان حـاغدا        , ظةمما صايدا آإرمعضـةن   . جئنعنع صعدا قعلعدعغاندةك آإرىنعدذ   

سـئنع صـةقةت تونعمايدعغـاندةك دىشـمةنلعكعنع     . عغعال ظإرىلىص زةهعـرعنع حـاحعدذ     بولسا، ظعحع تئش  
. بذرذن ساثا بةرضـةن ؤةدعلعـرع، قعلغـان هةسـةلدةك سـإزلعرعدعن ظةسـةر قالمـايدذ               . ظوتتذرعغا حعقعرعدذ 
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سـئنعث دوسـتلعقعثنع ظئتعبارغـا ظالمـايدذ، بـذرذن قعلغـان           . خذددع يعـرتقذحالردةك سـاثا ظئـتعلعدذ      
ظىح تىرلـىك ظـادةم «:  هةدعس قذدسعيدا مذنداق دةيدذ    تاظاالاللة  . لعرعثنع ظويالصمذ قويمايدذ  ياخشعلعق

مئنعث نامعم بعلةن قةسـةم  ـ ـ قعيامةت آىنع مئنعث دىشمعنعم بولعدذ، ظذالرنعث بعرعنحع خعلع 
ادةمنع هإر ظـ  ـ ـ ظعككعنحع خعلع. ؤةدعسعضة ؤاصا قعلمايدعغان ظادةم, قعلعص ؤةدة بةرضةندعن آئيعن 
بعر ظـادةمنع يـالالص ظشـلعتعص ظعـش هـةققعنع  ـ ـ ظىحعنحع خعلع . سئتعص صذلعنع يئضةن ظادةم 

ــةردة آإرسعتعلضــةن ظــىح خعــل ظــادةمنعث        ».بةرمعضــةن ظــادةم  ــازراق ظوياليدعغــان بولســاق، بــذ ي  ظ
عسـع  ظذالرنعـث بعرعنح  . هةممعسعنع ظالدامحع ؤةدعسعدة تذرمايدعغان ظادةملـةر ظعكـةنلعكعنع آـإرعمعز         

ظعككعنحعسـع ظذنعثغـا ظعشةنضـةن دوسـتعنع ظـالدايدذ يـاآع            . سإزع ظـارقعلعق آعشـعلةرنع ظـالدايدذ      
ــةيدذ      ــذلعنع ي ــالداص، قــذل دةص ســئتعص ص ــةردة ظذنعثغــا ظعشــعنعص هــةمرا بولغــان آعشــعنع ظ . سةص

ظىحىنحعســع ظعشــحعالرنع ظــالداص ظعشــعنع قعلــدذرذص بولغــاندعن آئيعــن ظعــش هــةققعنع بةمــةيدذ 
  .  بئرعدذياآع آةم

مـةن  . ظةصسذسكع ظعسالم جةمظعيعتعمعز ظاشذنداق ناحار سىصةتلعك ظعنسانالردعن خالع ظةمـةس         
ــذرذص ــع قعلعدعغــانالر جةمظعيةتتــة آــإص ســانلعقعنع   , مذســذلمان دةص ت  موشــذنداق ناحــار قعلعقالرن

علعـش  دىشـمةننعث ظاسـارعتعدعن قذتذلـذش دئضـةندةك سـإزلةرنع ق          , للةيدعكةن اللةنعث يـاردعمع   ظعضة
حىنكـع  . شذثا ظةث ظاؤؤال ظإزعمعزنع ظوثشاص ظةخالقعمعزنع تىزعتعشعمعز آئـرةك        . قذرذق الص بولعدذ  

  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة .  ظإزعنع تىزةتمعضةن جاماظةتكة نىسرةت ظاتا قعلمايدذتاظاالاللة 

 χ Î) ©! $# Ÿω ãÉi tó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4 ®L xm (#ρ ã Éi tóãƒ $ tΒ öΝÎκÅ¦ àΡr' Î/ 〈   

 هةر قانداق بعر قـةؤم ظـإزعنعث ظـةهؤالعنع ظإزضةرتمعضـعحة اللـة ظذالرنعـث ظـةهؤالعنع ظإزضـةرتمةيدذ.]   سـىرة
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 11:رةظد

ضإزةل ظةخالقالر بعلةن ظـةخالقالنغعلع     ,  ظإزعمعزنع تىزعتعص، ناحار قعلعقالرنع تاشالص     تاظاالاللة  
   !ظامعين. نعسعص قعلسذن
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  ةدعسه ـ 65

  قذشالردعن شذملعنعشقا بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا
אאאWA

K@zאאx 
  :تةرجعمعسع

ةت قعلعنعدذآع، جانابع صـةيغةمبةر سـةللةلالهذ       هةزعرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤاي     
ــةن   ــداق دئض ــةللةم مذن ــةيهع ؤةس ــالرنعث «: ظةل ــوق، قذش ــش ي ــاد قعلع ــإحعدذ دةص ظئتعق ــاغرعق آ ظ

بــذ  [».ظذحذشــعدعن شــذملعنعش يــوق، هــذ قذشــتعن شــذملعنعش يــوق، يعالندعــن شــذملعنعش يــوق
. تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت  بــذ يــةردعكع  . هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان     

  ] 5625:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع
  :ظعزاهات

ظعسـالمدا  . ظعسالمعيةتتعن بذرذنقع ظةرةبلةر هةر تىرلىك خىراصاتالرنع دعـن دةص ظئتعقـاد قعالتـتع            
ــة   ــاتعل ظةقعدعلــةر ؤة هــةر تىرلــىك خذراصــع ظإرص ــذ هةدعســتة تعلغــا  . ظادةتلــةر قــةتظعي حةآلــةندع  ـ ب ب

ظةصسذسكع مذسذلمانالردا سةيشةنبة آىنع نةس آـىن، ظـذ        . لةر ظةنة شذ خذراصاتالردعندذر   ظئلعنغان نةسع 
سةصةرضــة حعقمــاقحع بولغــاندا قارغــا توؤعلعســا يولغــا حعقماســلعق  . آىنــدة ظعــش باشالشــقا بولمــايدذ

هـالبذآع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ      . آئرةك دةيدعغان خذراصع ظةقعدعلةر هازعرمذ ساقلعنعص آةلمةآتة      
  . لةيهع ؤةسةللةم بذنداق ظئتعقادالرنع ظعسالمنعث دةسلعصعدعال يوقعتعؤةتكةن ظعدعظة

  : قعلعدذيبذ هةدعستة رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم تإت نةرسعدعن مةنظع
 آئســةل بولذشــنع مــةلذم سةؤةبلةرضــة  تاظــاالاللــة . آئســةل آــإحعدذ دةص ظئتعقــاد قعلعــش  ـ 1

نعث ظإزع بولذص سةؤةبلةرنعث قولعدعن هـئح  تاظاالتتة آئسةل بةرضىحع اللة    باغالص قويسعمذ، هةقعقة  
ــةيدذ  ــة آةلم ــتعدذ      . نةرس ــعز قعلعؤع ــاغدا تةسعرس ــان ح ــع خالعغ ــة، ظذن ــان الل ــةؤةبنع ياراتق . حىنكــع س

شذثالشقا مذسذلمان آئسـةلنع بةرضـىحع اللـة ؤة ظذنعثغـا شعصـالعق بةرضـىحعمذ اللـة دةص ظئتعقـاد                    
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رةسـذلذلاله  . دا قولعدعـن آئلعدعغـان سـةؤةبلةرنعث هـةممعنع قعلعـش آئـرةك            قعلعش، ظةينع ؤاقتع  
سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث بـذ يـةردة توسـقعنع آئسـةل ظإزلعضـعدعن آـإحىص سـاق ظـادةمنع            

بذنعثدعن آئسـةل يذقمـايدذ يـاآع يذقذملـذق آئسـةل يـوق       . آئسةل قعلعدذ دةص ظئتعقاد قعلعشتذر  
ظعمــام بذخــارع رعؤايعــتعدة رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم حىنكــع . دئضــةنلعك حعقمــايدذ

ماخاؤ آئسعلعدعن خـذددع يولؤاسـتعن قاحقـاندةك «: يذقعرعدعكع تإت نةرسعدعن توسقاندعن آئيعـن  
بعـر يـةردة تـاظذن «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة مذنـداق دئضـةن        .  دئضةن »قاحقعن

عساثالر، ظذ يةرضة آعرمةثالر، ظةضةر سعلةر تذرغان يةردة تاظذن آئسعلع يىز بةرسة، آئسعلع بار دةص ظاثل
   . دئضةن»ظذ يةدعن حعقعص آةتمةثالر

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ سإزع بعلةن بعزضة يذقذملذق آئسـةللةردعن يعـراق         
رنعث يئنعغـا بئـرعص ظذالرغـا       تذرذشنع، يذقذملذق آئسةلضـة دذحـار بولغـان آعشـعنعث سـاق ظادةملـة             

نعث تـــةقدعرع بعلـــةن  تاظـــاالبولماســـلعق اللـــة   ـ آئســـةل يذقتذرماســـلعقعنع، آئســـةل بولـــذش   
تعبــبع ظعلعمــدة باشــقعالرغا يذقذشــع ظعسصــاتالنغان . بولعدعغانلعقعغــا حعــن ظعشعنعشــنع ظذقــتذرعدذ

  . آئسةللةرنعث هةممعسع مذشذ هةدعسنعث هإآمعضة آعرعدذ
بذ ظعمـانع زةظعـص ؤة بعلعمسـعزلةرنعث ظعشـع بولـذص،            . ذشعدعن شذملعنعش قذشالرنعث ظذح  ـ   2

ظذالر بعر ظعشنع قعلماقحع بولذص تاالغا حعققاندا قايسـع بعـر ظذحـارلعق ظـوث تةرةصـكة ظذحسـا، ظذنـع                     
ظعشعنعث ظوثذشلذق بولعدعغانلعقعغا ظعشارةت دةص بعلعـدذ، ظةضـةر ظذحـارلعق سـول تةرةصـكة ظذحسـا،                 

بعـزنعث يذرتعمعـزدعمذ بعـر      . االمعتع دةص قعلماقحع بولغان ظعشعدعن ؤاز آئحعدذ      ظذنع شذملذقنعث ظ  
يةرضة بارماقحع بولذص ظـإيدعن حعققـاندا قارغـا توؤعلعسـا، شـذملذقنعث ظـاالمعتع دةص بعلعـص يولعغـا                    

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ يةردة ظعسالمدا مذنداق ظاساسـع          . ماثمايدعغان ظعشالر بار  
يةنة بعـر هةدعسـتة رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ         . يوق خذراصاتالرغا ظعشعنعث توغرا ظةمةسلعكعنع بعلدىرعدذ     

 »قذشنعث ظذحذشعدعن شذمالنغان آعشـع اللـةغا شـئرعك آةلتىرضـةن بولعـدذ «: ظةلةيهع ؤةسةللةم 
نعص قذشـنعث ظذحذشـعدعن شـذملع     ”: هـةزرعتع ظـابدذلاله ظعبـنع ظإمـةر رةزعيـةلالهذ ظـةنهذما           . دئضةن

  . دئضةن“ظعشعدعن قايتقان ظام اللةغا شئرعك آةلتىرضةن بولعدذ
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ــان، آوحعـــالردا ظذششـــاق تاشـــالرنع، قةرتلـــةرنع، يئســـع صـــذرحاق    آىنعمعـــزدة صـــال باقتذرعدعغـ
ــتعص       ــانلعقعنع ظئيـــ ــنع بعلعدعغـــ ــعلةرنعث آئلعحعكعـــ ــذص آعشـــ ــزعص قويـــ ــرعنع تعـــ ظذرذقلعـــ

صــالغعمذ "بةزعلــةر تــئخع . الالر آإصــىيىص آــةتتعبئرةلــةيدعغانلعقعنع داؤا قعلعدعغــان يالغــانحع دةججــ
 تاظــاالاللــة . دةصــتعكةن دةص، صــال باقتذرذشــنعث زإرىلعكعــنع تةآعتلــةيدذ" صالســعزمذ يىرمــة ـ ظعشـةنمة 

قذرظان آةرعمدة صال باقتذرذشنعث هاراق ؤة قعمارغا ظوخشاشال هارام ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص مذنـداق             
  : دةيدذ

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#ûθ ãΨ tΒ#u $ yϑ̄Ρ Î) ãôϑ sƒ ù:$# ã Å£øŠyϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$# uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï=ø è? ∩⊃∪ 〈  
هاراق ظئحعش، قعمار ظويناش، بذتالرغا حوقذنذش، صال ظوقلعرع بعلةن صال سئلعش، شةيتاننعث ! ظع مإمعنلةر
ــالر ظعشــع ــراق بولذث ــعدعن يع ــةيتاننعث ظعش ــىن ش ــعثالر ظىح ــة ظئرعشعش ــالردذر، بةختك ــكعنا قعلعق ــىرة  [.، صاس س
  ] ظايةت ـ 90:ماظعدة

 β r&uρ (#θ ßϑ Å¡ ø)tF ó¡s? ÉΟ≈ s9ø— F{$$ Î/ 〈  
 بعلةن صال سئلعشـعثالر هـارام قعلعـندع ) يةنع صال ظوقلعرع (ظةزالم.]    ظايـةتنعث بعـر    ـ 3:مـاظعدة سـىرة
  ]قعسمع
هـذ  . جاهعلعيـةت دةؤرعدعكـع ظةرةبلـةر هـذ قذشـتعن شـذملعناتتع           . هذ قذشتعن شـذملعنعش    ـ   3

قذش ظةضةر بعراؤنعث ظإضزعسعضة قونسا، ظذ ظـإي ظـةهلعدعن بعرعسـع ظـإلعدذ يـاآع ظـذ ظـإي يـئقعلعدذ،                     
  . دةص قورقاتتع

بةزعلــةر هــذ قذشــنع ظإلتىرىلضــةن آعشــعنعث قةبرعســعدعن حعقعــص آــئلعدذ، ظذنعــث سايرعشــع  
يةنـة بةزعلـةر    . تعقام تةلةص قعلغانلعقع، قاتعل ظإلتىرىلضىحعلعك ظذ سايرايدذ دةص ظئتعقاد قعلعـدذ          ظعن

ظذنعــث . ظــإلىآنعث ظذســتعخانلعرع هــذ قذشــقا ظــايلعنعص آــئلعص ظــإلىآنعث ظاظعلعسعضــة ســايرايدذ
ــعدعكعلةرنع       ــةهؤالعدعن ظاظعلعســ ــإلىآنعث ظــ ــاآع ظــ ــنع يــ ــةص قعلغعــ ــةدعقة تةلــ ــايرعغعنع ســ ســ

بذنعثدعــن باشــقا هــةر قــانداق هــايؤاندعن شــذملعنعش يــاآع  . ىرضــعنع دةص ظئتعقــاد قعلــدذخةؤةرلةند
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ظذالرنع ظعنتعقام ظالعدذ دةص ظئتعقـاد قعلعـش هةممعسـع خذراصـات بولـذص صـاك ظعسـالم ظةقعدعسعضـة                    
  . زعت آئلعدذ

 جاهعلعيةت ظةرةبلعرع يـةرنعث تعضـعدة ياشـايدعغان بعـر خعـل يعـالن             . يعالندعن شذملعنعش  ـ   4
بـذ  . بار، ظذنداق يعالن بار يـةردعن ظـإتىص قالغـان ظـادةمنع حـئقعص ظـإلتىرعدذ، دةص ظئتعقـاد قعالتـتع              

ــاد       ــإلتىرعدذ دةص ظئتعق ــةلكع يعــالن ظ ــةردة حةآلةنضــعنع يعــالن حــاقعدذ دئضــةنلعكتعن ظةمــةس، ب ي
عدع بــةزع ظــالعمالر هةدعســت. نعث قولعدعــدذرتاظــاالحىنكــع ظــإلىم اللــة . قعلعشــتعن مــةنظع قعلغــان

حىنكـع جاهعلعيـةت ظـةرةبلعرع      .  سإزعنع سةصةر ظئيعدعن شـذملعنعش دةص حىشةندىرضـةن        »سةفةر«
سةصةر ظئيع ظذرذش هارام قعلعنغان ظىح ظاينعث ظاخعرعدعن آةلضـةنلعكع ظىحـىن ظذنعـثدا ظـذرذش ؤة                 

ــان تــإآىش آــإص بولعــدذ دةص شــذملعناتتع     لئكعــن مذســذلمانالرنعث ظعحعدعمــذ بــةزع يالغــان     . ق
لةرضــة ظةضعشــعص، سةصــةر ظئيعــنع شــذم ظــاي دةص قــاراص، ظــذ ظــايدا تــوي قعلمايدعغــان، سةصــةر  هةدعس

بعـزدة سةيشـةنبة   . قعلمايدعغان، سةصةر دةص يئزعشنع يامان آإرضةنلعكتعن زةصةر دةص يازعدعغانالرمذ بار     
ــار  ــاتع . آىنعــنع نــةس آىنــع دةص بعلعدعغــان ظئتعقــاد ب ل مانــا مذشــذالرنعث هةممعســع خذراصــات ؤة ب

جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بـذ هةدعسـتة مانـا مذشـذنداق خذراصـات،               . ظةقعدعلةردذر
  . باتعل ظئتعقادالرنعث هةممعنع رةت قعلعص بعز مذسذلمانالرنع ظةقعدعمعزنع صاآالشقا حاقعرعدذ

 آعشعنعث قانداق   آعشعضة ظةرتة نئمة بولعدعغانلعقعنع،   .  ظإزع بعلعدذ  تاظاالغةيبنع صةقةت اللة    
شذثالشـــقا . يامـــان ظعشـــالرغا دذح آئلعدعغـــانلعقعنع هـــئحكعم ظـــالدعن ظـــاال بعلمـــةيدذ  ـ ياخشـــع

غــا هــةقعقع تــةؤةآكذل قعلعــص، ظعشــعنع داؤامالشتذرذشــع، ظةضــةر بئشــعغا  تاظاالمذســذلمانالرغا اللــة 
ياخشـعلعق ؤة  ياخشعلعق آةلسـة شـىآىر قعلعشـع، ظةضـةر بعـرةر خاصـعلعققا يولذقسـا سـةؤر قعلعشـع،                    

ظـةقعدعمعز  . نعث تةقدعرع بعلةن بولذشعغا حعن ظعشعنعشع الزعـم       تاظااليامانلعق هةممة ظعشنع اللة     
سـوفع اللـة   . ظعبادةلترعمعز بعكارغا آئـتعدذ  ـ  دذرذست بولمعسا قعلغان ياخشع ظعشلعرعمعز ؤة ظةمةل      

  :يار مذنداق دةيدذ
  ظةقعدة بعلمعضةن شةيتانغا ظةلدذر،”

   “. ظةمةل دةص قعلسا يةلدذرظةضةر معث يعل
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 بعزضــة توغــرا ظــةقعدة ؤة حعــن ظعخــالس ظاتــا قعلعــص، هــةر تىرلــىك بــاتعل ظــةقعدة ؤة   تاظــاالاللــة 
  ! ظامعين. خذراصاتالرغا ظعشعنعص هةق يولدعن ظئزعص آئتعشتعن ساقلعسذن
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  هةدعس ـ 66

 مةسظذلعيةتنع تولذق ظادا قعلعش توغرعسعدا
אאא?WאאW

Aא{אא،א
،אא{אא

{אא{א
@zאאx 

  : تةرجعمعسع
هةزرعتع ظابدذلاله ظعبنع ظإمةر ظعبنع خـةتتاب رةزعيـةلالهذ ظـةنهذمادعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع،               
: ظــذ، رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث مذنــداق دئضــةنلعكعنع ظاثلعغــان ظعدعــم دةيــدذ

باشـلعق صـادعحعغا : ر، هـةممعثالر ظـإز صادعسـعدعن مةسظذلسـعلةر هةممعثالر صادعحع هئساصلعنعسعلة «
ظاظعلة باشلعقع بولغان آعشع ظاظعلعسعدة صادعحعغا . ظوخشاشتذر، ظذ قول ظاستعدعكعلةردعن مةسظذلدذر

نعث ظإيعدة صادعحعغا ظوخشاشتذر، ظئرعظايال آعشع , ظذ قول ظاستعدعكعلةردعن مةسظذلدذر, ظوخشاشتذر
ظـذ , خعزمـةتحع خوجـايعنعنعث مـئلعدا صـادعحعغا ظوخشاشـتذر . ةردعن مةسـظذلدذر ظذ قول ظاسـتعدعكعل 

. باال ظاتعسعنعث مئلعدا صادعحعغا ظوخشاشـتذر ؤة ظذنعثدعـن مةسـظذلدذر . قولعدعكع مالدعن مةسظذلدذر 
بـذ هةدعسـنع     [».يةنع هـةممعثالر صادعحعسـعلةر ؤة هـةممعثالر قـول ظاسـتعدعكعلةردعن سورعلعسـعلةر 

ــار  ــام بذخ ــان  ظعم ــةت قعلغ ــلعم رعؤاي ــاظعت   . ع ؤة مذس ــا ظ ــةردعكع تئكعســت بذخارعغ ــذ ي ــنعث . ب هةدعس
  ]882:بذخارعدعكع نومذرع

  :ظعزاهات
ــإز          ــع ظـ ــم ظعشـ ــوث ؤة مذهعـ ــةث حـ ــلعك ظـ ــقا تئضعشـ ــاتعدا قعلعشـ ــا هايـ ــاننعث بذدذنيـ ظعنسـ

ظعنســـانالرنعث مةســـظذلعيعتع جةمظعيـــةتتعكع ظورنـــع ؤة . مةســـظذلعيةتلعرعدعن تولـــذق حعقعشـــتذر
ظعنســانالرنعث ظعحعــدة مةســظذلعيعتع ظــةث ظئغعــر بولغــانالر . رتعؤعسعضــة قــاراص هــةرتىرلىك بولعــدذمة
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اللـة  . نعث دعنعنع آعشعلةرضـة تولـذق يةتكىزىشـكة بذيرذلغـان         تاظاالحىنكع ظذالر اللة    . صةيغةمبةرلةردذر
  :  مذنداق دةيدذتاظاال

 * $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÍ“Ρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ y7 În/§‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 〈  
 ظةضـةر , صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان ظةهكامالرنعث هةممعسعنع يةتكىزضـعن ! ظع صةيغةمبةر

بـذ  ] ظايـةت   ـ 67:سـىرة مـاظعدة    [.اللةنعث تاصشذرغان ؤةزعصعسعنع ظادا قعلمعغان بولعسـةن , تولذق يةتكىزمعسةث 
  . ؤةزعصعنع ظادا قعلعش ظذنداق ظاسان ظعش ظةمةس

 رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع    تاظـاال اللة . بذ بةزعدة قاتتعق قوللذق قعلعش ظارقعلعق بولعدذ   
  : ؤةسةللةمضة خعتاب قعلعص مذنداق دةيدذ

 ö≅ ÏF≈ s) sù ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω ß#̄= s3è? ω Î) y7 |¡ø tΡ 4 ÇÚ Íh xm uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 〈   

 سـةن صـةقةت )يةنع ظـإزةث يـالغذز بولسـاثمذ جعهـاد قعلغعـن (اللةنعث يولعدا جعهاد قعلغعن ! ظع مذهةممةد ،
  ] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 84:سىرة نعسا [.مإمعنلةرنع جعهادقا قعزعقتذرغعن. ظإزةثضعال جاؤابكارسةن

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# Ï‰Îγ≈ y_ u‘$ ¤ à6ø9$# tÉ)Ï≈ sΨßϑ ø9 $#uρ õá è=øñ $#uρ öΝÎκ ö n= tã 〈   

آاصــعرالرغا ؤة مذناصــعقالرغا قارشــع جعهــاد قعلغعــن، ظذالرغــا قــاتتعق مذظامعلــة ! ظــع صــةيغةمبةر
اللـة  . بةزعدة يذمشاقلعق بعلةن ظـئلعص بئـرعلعدذ      ] ظايةتنعث بعر قعسمع   ـ   73:سىرة تةؤبة [ قعلغعن
  :  مذنداق دةيدذتاظاال

 $ yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Ï= xî É=ù= s)ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθ xm 〈   

 اللةنعث رةهمعتع بعلةن سةن ظذالرغا مذاليعم بولـدذث؛ ظةضـةر قوصـال، بـاغرع قـاتتعق بولغـان
  ] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 159:ظال ظعمرانسىرة  [.بولساث، ظذالر حإرةثدعن تارقاص آئتةتتع

 äí ôŠ$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ù: $$ Î/ Ïπ sà Ïãöθ yϑ ø9 $#uρ Ïπ uΖ |¡ut ù: $# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß|¡ôm r& 〈   
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 نةسـعهةت  ـ هعكمةتلعك ظذسـلذبتا ياخشـع ؤةز ) يةنع ظعسالم دعنعغا (صةرؤةردعضارعثنعث يولعغا
بعلــةن حعــرايلعق رةؤعشـــتة ) ريــةنع مذخالعصـــةتحعلعك قعلغذحعــال (بعلــةن دةؤةت قعلغعــن، ظــذالر 

  ]ظايةت ـ 125:سىرة نةهل [.مذنازعرعلةشكعن
ــةن      ــةيغةمبةرلةردعن قالســا ظذالرنعــث ؤارعســلعرع بولغــان ظإلعمــاالر ؤة شــةرعظةت ظعشــلعرع بعل ص

نةسـعهةت قعلعـش ؤة بـارلعق        ـ   مذنكـةر، ؤةز   ـ   مـةرذص، نـةهيع    ـ   شذغذلالنغذحعالرنعث ظىستعضة ظـةمرع   
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ةتنع ظعساله قعلعشقا تعرعشعش ؤاجعب بولعدذآىحع بعلةن جةمظعي

 øŒÎ) uρ x‹ s{r& ª! $# t,≈ sVŠÏΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9 $# …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çF s9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθ ßϑçG õ3 s? 〈   

 رعشكة ؤة ظإز ؤاقتعدا اللة آعتاب بئرعلضةنلةردعن آعتابنع آعشعلةرضة حوقذم بايان قعلعص بئ
  ] ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 187:ظال ظعمرانسىرة  [.يوشذرماسلعققا ظةهدة ظالدع

 * $ tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ãÏΨ uŠÏ9 Zπ©ù !$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù u xtΡ  ÏΒ Èe≅ä. 7π s% ö Ïù öΝ åκ÷]ÏiΒ ×π xÍ←!$ sÛ (#θ ßγ ¤)xtG uŠÏj9 

’ Îû Çƒ Ïe$! $# (#ρ â‘ É‹Ψ ãŠÏ9uρ óΟ ßγ tΒ öθ s% #sŒ Î) (#ûθ ãèy_ u‘ öΝÎκö s9 Î) óΟßγ ¯= yè s9 šχρ â‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪ 〈   

 مإمعنلةرنعث هةممعسعنعث جعهادقا حعقعشع اليعق ظةمـةس، ظذالرنعـث ظعحعدعكـع هـةر بعـر
جاماظةدعن بعر تىرآىمع دعنعي ظالعم بولذص، ظذالر قةؤمعنعث قئشعغا قايتقاندعن آئيعن، قةؤمعنعث 

ــع ظاضــ  ــةص قعلعشــقا اللــةدعن قورقذشــع ظىحــىن، ظذالرن اهالندذرذش مةقســعتعدة نئمعشــقا ظعلعــم تةل
  ]ظايةت ـ 122:سىرة تةؤبة [حعقمعدع؟

ظةضةر ظذالر ظإز ؤةزعصـعلعرعنع تولـذق ظـادا قعلمعسـا، دةؤةتلعـرعدة ظعخـالس قعلمعسـا، سعياسـةتكة                   
قاراص ظعش آإرىص هةق ضـةص قعلعشـتعن ظـإزعنع تارتسـا يـاآع هةقعقـةتنع يوشذرسـا يـاآع يالغـان                      

ظةضــةر ؤةزعصعســعنع . نعث ظــالدعدا جاؤابكارلعققــا تــارتعلعدذتاظــااللةص شــةرعظةتنع بذرمعلعســا، اللــة ســإز
 مذنـداق   تاظـاال اللـة   . نعث نـةزعرعدة ظـالعي دةرعجعلةرضـة ظئرعشـعدذ        تاظـاال تولذق ظادا قعلغـان بولسـا اللـة         

  : دةيدذ
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 ¨β Î) t É‹ ©9$# tβθ ßϑ çFõ3 tƒ !$ tΒ $ uΖø9 u“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖÉi t7ø9 $# 3“ y‰çλ ù; $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çµ≈ ¨Ψ̈ t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $#   
y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& ãΝåκß] yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß] yèù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈ ¯=9$# ∩⊇∈∪ 〈   

 بذ آعتابتا آعشعلةرضة توغرا يولنع ظعنعق بايان قعلغعنعمعزدعن آئيعن، بعز نـازعل قعلغـان
يــةنع رةهمعتعدعــن يعــراق (ذرعدعغانالرغا اللــة لةنــةت قعلعــدذ روشــةن دةلعللــةرنع ؤة توغــرا يولــنع يوشــ

: سـىرة بةقـةرة    [.ظذالرغا لةنـةت قعلعـدذ ) يةنع صةرعشتة ؤة مإمعنلةرمذ (؛ لةنةت قعلغذحعالرمذ )قعلعدذ
  ]ظايةت ـ 159

باشـــقا ظعنســـانالرنعث  , صـــةيغةمبةرلةر ؤة ظذالرنعـــث ؤارعســـلعرع بولغـــان ظإلعمـــاالردعن قالســـا     
جانـابع رةسـذلذلاله    . آعحعـك بولعـدذ    ـ   حـوث , يئنعك ـ   إز مةرتعؤعلعرعضة قاراص ظئغعر   مةسظذلعيعتع ظ 

سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة ظعنسانالرنعث مةسظذلعيعتعنع يوقعرعدعن تإؤةنضة تـةرتعص           
  : بعلةن مذنداق بايان قعلعدذ

ــذ. باشــلعق بولغــان آعشــع  ـ 1 ــة  رةظعســلةردعن ب ـ يوقذرعســع صادعشــاه  ـ ب ــإؤعنع ظاظعل اشــالص ت
صادعشــاه ؤة ؤةزعرلــةر ظادالــةت بعلــةن , خةلعصــة، دإلــةت رةظعســع. باشــلعقلعرعغعحة بولغــان آعشــعلةردذر

, صىتىن خةلقنع ظوخشـاش آإرىشـع، خـةلقنعث ظـةهؤالعدعن خـةؤةر ظـئلعص تذرذشـع        , هإآىم قعلعشع 
ظذالردعــن , سالماســلعقعخةلقعضــة زوراؤانلعــق قعلماســلعقع، ظذالرنــع آىحــع يةتمــةيدعغان ظعشــالرغا    

يةنع ظذالر صىتىن خةلقعنعث ظعشلعرعدعن     . سعلعق ؤة باج ظالماسلعقع الزعم     ـ   آإتعرةلمةيدعغان ظالؤاث 
  . مةسظذل بولعدذ

ــان آعشــع   ـ 2 ــة باشــلعقع بولغ ــارلعق    . ظاظعل ــذ آعشــعنعث مةســظذلعيعتع ظاظعلعســعدعكع ب ب
حـاقعلعرعنعث تذرمذشـعنع     ـ   ظايـالع ؤة بـاال    ظانعسعغا ياخشـعلعق قعلعـش،       ـ   ظاتا. آعشعلةردعن بولعدذ 

ــامداش ــع ياخشــع تةربعيعلــةش , ق ــةر , ظذالرن ــذش، هىن ــان  , ســاناظةت ظإضــعتعش  ـ ظوقذت ــةؤالدعنع يام ظ
ضــىزةل ظــةخالق بعلــةن يئتعشــتىرىش قاتــارلعق ظعشــالرنعث هةممعســع ظاظعلــة , ظعشــالردعن توســذش

  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . باشلعقعنعث مةسظذلعيعتع
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 öãΒ ù& uρ y7 n= ÷δ r& Ïο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ ö É9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ßøt ªΥ y7 è% ã—ö tΡ 3 èπ t6 É)≈ yè ø9$# uρ 3“ uθ ø)−G= Ï9 

∩⊇⊂⊄∪ 〈  
 سةندعن بعز رعزعق تةلـةص , ظإزةثمذ ظذنع ظادا قعلعشقا حعداملعق بولغعن . ظاظعلةثدعكعلةرنع نامازغا بذيرعغعن

  ] ظايةت ـ 132:سىرة تاها [.ياخشع ظاقعؤةت تةقؤادارالرغا خاستذر,  بعز رعزعق بئرعمعزقعلمايمعز، ساثا

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#ûθ è% ö/ ä3 |¡àΡr& ö/ä3‹ Ï= ÷δ r& uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ù: $#uρ $ pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ 

Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© ω tβθ ÝÁ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝèδ u tΒ r& tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρÞ s∆ ÷σãƒ ∩∉∪ 〈   

حاقاثالرنع ظعنسان ؤة تاشالر يئقعلغذ بولعدعغان، رةهعم قعلمايدعغان قاتتعق  ـ ظإزةثالرنع ؤة باال! ظع مإمعنلةر
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 6:سىرة تةهرعم [.قول صةرعشتعلةر مذظةآكةل بولغان دوزاختعن ساقالثالر

ة بالعلعرعغا ظإزع يئضةندعن يئضىزىشع، ظإزع آةيضـةندعن آئيضىزىشـع، ظذالرغـا            ظاتعنعث ظىستعض 
ظوغذللعـرعنع خالعمعغـان آعشـع     ـ  ياخشع ظعسعم قويذشع، باالغةتكة يةتكةندة ظإيلـةص قويذشـع، قعـز          

بعلةن ظإيلعنعشـكة مـةجبذر قعلماسـلعقع، بـةلكع ظذالرغـا ظـإمىرلىك جذصـتعنع تالالشـتا نئمعلةرضـة                   
ظـانعالر قعزلعـرعنع بايالرغـا ؤة     ـ بـةزع ظاتـا  . عنع ظإضعتعشع ؤة يول آإرسعتعشـع الزعـم     دعققةت قعلعش 

. ظالع نةسةبلعك آعشعلةرضة بئرعمعز دةص، قعزنعث آإثلعضة رعظاية قعلماي تويعنع آئحعكتىرعؤاتعدذ          
بةزعلـةر آعحعككعنـة قعـزعنع    . شذنعث بعلةن آإصىنحة قعزالر جةمظعيةتتـة قئـرع قعـز نـامعنع ظـالعدذ      

ــرعدذ   ــة بئ ــايلعقنع دةص بوؤعســعدةك ظادةملةرض ــانلعق،    . ب ــذم قعلغ ــا زذل بذالرنعــث هةممعســع بالعلعرعغ
مـــةيلع ظوغذلـــنع . ظىســتعدعكع بـــالعلعرعنعث هـــةققعنع ظـــإز اليعقعـــدا ظـــادا قعلمعغـــانلعق بولعـــدذ 

ــة    ــةتلعك، اللـ ــاتلعق قعلعشـــتا بولســـذن دعيانـ ــاالظإيلةندىرىشـــتة بولســـذن، مـــةيلع قعـــزنع يـ دعن تاظـ
مذشـذ  . ناهةقنع بعلعدعغـان بولذشـعنع ظـةث بعـرعنحع ظإلحـةم قعلعـش آئـرةك               ـ   عدعغان، هةق قورق

ــار      ــرعمع ب ــالعنعث تذرمذشــعنع نورمــال قامدعيــالعغذدةك آع ــإزعنعث ؤة ظاي ظإلحةمضــة حىشــعدعغان، ظ
  . آعشع بولسا، ظعككعلةنمةستعن بالعالرنعث تويعنع قعلعص قويذش آئرةك

ــار آعشــعلةر، آعــيعم يةنــة بعــر مذهعــم مةســعلة، بعــردعن   ـ آعحــةك، يعمــةك ـ  آــإص خوتذنــع ب
ــة     ـ ظعحمــةك ؤة يئــتعص  ــارلعق ظعشــالرنعث هةممعســعدة خوتذنلعرعغــا ظوخشــاش مذظامعل ــذش قات قوص
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شــذنعثدةك بــالعالر ظارعســعدعمذ هةممعســعنع . قعلعشــع، بعــرعنع بعــرعدعن صةرقلةندىرمةســلعكع الزعــم
ةسلعكع، بعر نةرسـة بئرعشـتة هةممعسعضـة ظوخشـاش     ظوخشاش آإرىشع، بعرعنع بعرعدعن ظارتذق بعلم 

. ظذنداق قعلمعغاندا بالعالر ظوتتذرعسعدا هةسةد قعلعـش ؤة دىشـمةنلعك صـةيدا بولعـدذ             . بئرعشع آئرةك 
ظانعالرنعث بـالعلعرع هـةققعدة جاؤابكارلعققـا تارتعلعدعغـان ظـةث حـوث مةسـعلة،             ـ   قعيامةت آىنع ظاتا  

حىنكــع بــالعالر حــوث بولغــاندا آعحعضــعدة ظإضةنضــةن . علعســعدذرظذالرغــا دعنعــي تةربعيــة بئــرعش مةس
ظانـا بالعلعرعغـا     ـ   صةزعلةتلعك ظعشالرغا ظاتا   ـ   شذثالشقا ناماز ظوقذش ؤة باشقا ياخشع     . ظعشعنع قعلعدذ 

ياخشع ظىلضة بولذشع، ظاندعن ظذالرنع ناماز ظوقذشقا ؤة ياخشع ظعشـالرغا بذيـرذص ظذنعثغـا آإندىرىشـع                 
بـاالثالر يةتتـة ياشـقا آعرضـةندة «: انـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم         شذثا ج . آئرةك

نامازغـــا بذيـــرذثالر، ظـــون ياشـــقا آعرضـــةندة نامـــاز ظوقذمعســـا ظذرذثـــالر، ظذالرنعـــث ظارعســـعدا يـــاتعقعنع 
   . دةص آإرسةتكةن»ظايرعؤعتعثالر

 بعر يةرضة آةتسة ظـإزعنعث      رعظئ,  هازعر بولسا ظذنع خذرسةن قعلعشع     ظئرعظذ  . ظايال آعشع  ـ   3
غـا  ظئرعمىلكعنع ؤة بالعسعنع ساقلعشع، ضذناه بولمايدعغـان ظعشـالردا           ـ   نعث مال ظئرع, ظعصصعتعنع

نعث آـإثلعنع   ظئـرع ضـة هـةمدةم بولـذص ظذنعـث ظعشـلعرعغا آـإثىل بولىشـع،               ظئرعظعتاظةت قعلعشع،   
تذغقانلعرعنع ياخشع   ـ   سع ؤة ظذرذق  ظانع ـ   نعث ظاتا ظئرعسإزلةرنع قعلماسلعقع،    ـ   رةنجعتعدعغان ضةص 

تذغقانلعرع ؤة يئقعنلعـرع   ـ نع ظذرذقظئرعآىتىشع، قئيعن ظانعسعغا يامان آإز بعلةن قارعماسلعقع،     
ظالدعدا خعجالةتكة قويماسـلعقع، ظإيضـة معهمـان آةلسـة قولعدعـن آئلعشـعحة حعـرايلعق ظذزذتعشـع،               

ظايـال آعشـع مانـا      . ربعيلةص ظإستىرىشع آئرةك  ظةؤالدعنع، بولذصمذ قعزعنع ياخشع ظةخالق بعلةن تة      
مذهةببــةت  ـ خوتــذن معهــرع ـ مذشــذنداق ظعشــالرنع ظــإز اليعقعــدا قعلســا هايــاتعنعث ظاخعرعغعحــة ظــةر

جعـدةل،   ـ   ظةآسعحة بولغـاندا ظـإيدة ظـذرذش      . لذق تذرمذشعنع داؤامالشتذرااليدذ  هذزذربعلةن بةختلعك ؤة    
.  بذزذلذشعغا ؤة ظةؤالدالرنعث يئتعم قئلعشعغا سـةؤةب بولعـدذ         سعزلعق بولذص، آإصىنحة ظاظعلنعث   هذزذر

   .ظإينع جةننةتكة ياآع حعدعغذسعز دوزاخقا ظايالندذرذش ظايال آعشعنعث قولعدا
ــةتحع ـ 4 ــال  . خعزم ــايعنعنعث م ــةتحعمذ خوج ــظذلدذر  ـ خعزم ــن مةس ــئلعص  . مىلكعدع ــاش ظ ماظ

ع توغرا قعلدعمـذ يـاآع ؤاقعـت ظـإتكىزىص          آادعرالرنعث هةممعسع ظعشلعرعن   ـ   ظعشلةيدعغان خعزمةتحع 
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مىلىآـنع قـانداق ظعشـلةتتع؟ دئضـةندةك      ـ ظعش ظئضعسعضة زعيان ظذردعمذ؟ قولعغا تاصشذرذلغان مال 
  . بارلعق تةسةررذصاتالردعن اللةنعث ظالدعدا مةسظذل بولعدذ

ــا. ظــةؤالدالر ـ 5 ــا, لعــشظانعلعرعغــا ياخشــعلعق قعلعــش، ظذالرغــا ظعتاظــةت قع  ـ ظــةؤالدالر ظات  ـ ظات
ظانعسـع اللـة    ـ مىلكعنع قوغداش، ظذنع ظعسراص قعلعـص بـذزذص حاقماسـلعق، ظاتـا            ـ   ظانعسعنعث مال 

ظانعسـع ظـإلىص    ـ غا ظاسعلعق بولعدعغان ظعشالرنع قعلسا، ظذالرغا ياخشع نةسعهةت قعلعش، ظاتـا         تاظاال
دة دذظــا قعلعــص تــذرذش، قالســا ظذالرنعــث ؤةســعيعتعنع ظورذنــالش، قــةرزع بولســا ظإتــةش، ظــذالر هــةققع 

معراسلعرعنع ظادالةت بعلةن ظإلةشـتىرىش قاتـارلعق ظعشـالرنعث هةممعسـع بـالعالرنعث ظىسـتعدعكع               
  . مةسظذلعيةتلةردذر
مةسعيةتلةرضـة ظعشلةتسـة،     ـ   مىلكعـنع ضـذناه    ـ   ظانعسـعدعن معـراس ظالغـان مـال        ـ   آعمكع ظاتـا  

قعيامةت آىنـع اللـةنعث ظـالدعدا مةسـظذل         , ياآع هاالل ظعشالردعمذ هةددعدعن ظارتذق ظعسراص قعلسا      
  . بولعدذ

 بعز مذسذلمانالرنع ظإز مةسظذلعيعتعمعزنع تونـذص، هـةر داظعـم مةسـظذلعيةت تذيغذسـع               تاظاالاللة  
هةر ظادةم ظإز مةسظذلعيعتعنع تونعسا ؤة ظذنـع اليعقعـدا ظـادا     . بعلةن ظعش قعلعشقا مذؤةصصةق قعلسذن    

. ساظادةت ظعحعدة راهةت ياشـايدذ  ـ صىتىن ظعنسانالر بةخت.  ظاز بولعدذقعلسا، جةمظعيةتتة يامان ظعشالر 
  ! ظامعين. دعن آإثلعمعزضة مةسظذلعيةت تذيغعسعنع ظاتا قعلعشعنع تعلةيمعزتاظاالاللة 
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  هةدعس ـ 67
 زعنادعن ساقلعنعش توغرعسعدا

אאWאאWAא
אא،{،

@zאאx 
  :تةرجعمعسع 

نع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، جانابع رةسذلذلاله         هةزرعتع ظابدذاله ظعب  
سـعلةردعن ظإيلعنعشـكة قـادعر بولغـانالر ! ظع ياشـالر «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن    

ظإيلعنعشـكة قذدرعـتع . ظإيلةنسذن، ظإيلعنعش آإزنع نا مةهرةمدعن، ظةؤرةتنع زعنـادعن سـاقلعغذحعدذر 
بذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم       [».نلةر روزا تذتسذن، روزا ظذنعث ظىحىن هعماية بولعدذ يةتمعضة

  ] 3352:، مذسلعمدعكع نومذرع4946:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. رعؤايةت قعلغان
  :ظعزاهات

 ـ  جةمظعيــةتتعكع هــةر تىرلــىك ناحــار قعلعقالرنعــث ظــالدعنع ظــئلعش ظىحــىن زعنــا   تاظــاالاللــة 
ظاظعلـة  . صاهعشة ظومذمالشقان جةمظعيةتتة ظاظعلعلةر بذزذلعـدذ      ـ   حىنكع زعنا . نع هارام قعلغان  صاهعشع

ظذنـداق تةربعيعسـعز، بـةد      . حاقعسعز، تةربعيعسعز حـوث بولعـدذ      ـ   ساغالم بولمعسا تذغذلغان بالعالر ظعضة    
 ـ  عسـعنعث ظعصصـةت   ظعنسـانالر ظاظعل  . ظةخالقالر جةمظعيةتتة هئح قانداق ظعنسانغا ظامانلعق بةرمةيدذ      

شذثالشقا ظعسالمدا زعنـا ظـةث حـوث ضـذناهالردعن بعـرع         . مىلكعضة ظعضة بواللمايدذ   ـ   نومذسعغا ؤة مال  
ظعسالم زعنا قعلماثالر دةص    . بولذص، ظذنع ظعشلعضىحع قعيامةت آىنع ظةث ظئغعر ظازابقا دذحار بولعدذ         

صاهعشــعدعن ساقلعنعشــنعث  ـ حىنكــع زعنــا. حةآلةصــال قويماســتعن تــوي قعلعشــقا تــةرغعب قعلعــدذ
  . بعردعنبعر يولع ؤة حارعسع توي قعلعشتذر

يالقذنلذق نةصسع بئسعقعدذ، قةلبع , قعزالر توي قعلعش بعلةن آإثلع ظارام ظالعدذ      ـ   ياش ظوغذل 
 ـ  ظايـال ظوتتذرعسـعدعكع مئهـرع      ـ   ظـةر ,  صةرزةنت ظاتا قعلسا، ظويع ظـاؤات بولعـدذ        تاظاالاللة  . راهةتلعنعدذ
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ظوغــذل ظــإيلعنعش ظــارقعلعق يئــثع ظــاظعلعنعث باشــلعقع . ةت تــئخعمذ مذستةهكةملعشــعدذمذهةببــ
ظإينع ظعدارة قعلعش ؤة ظاظعلة مةسظذلعيعتعنع ظادا قعلعش ظارقعلعق مةنسـةص تذتااليدعغـان،             . بولعدذ

بعرةر ظعدارعغـا باشـلعق بولسـا باشـقذرذص آئتةلـةيدعغان، صعشـعص يئتعلضـةن بعـر ظـةر جةمظعيعتعضـة                     
باشـقعالرغا مةرهةمـةت    , شةصـقةت  ـ   بالعسع يوق ظادةمنعث قةلبعدة مئهـرع      ـ   ظةمما خوتذن . لعدذقوشع

دذنيـا يعغعشـتعن     ـ   مـال , ظذنـداق ظـادةمنعث قورسـعقعنع تويغـذزذش       . قعلعش دئضةن نةرسـة بولمـايدذ     
ظــذ آعحعكعــدة ظاظعلعسعضــة يــىك بولغــان بولســا، حــوث بولغــاندعن آئيعــن   . باشــقا غــئمع بولمــايدذ

  . عن هئح ظعش آةلمةيدعغان ظةبضا، ظإلذص آةتسة دذظا قعلغذحعسع يوق غئرعب بولعدذقولعد
نعكاهلعنعش مئنعـث سـىننعتعم، «ظذ  . جانابع رةسذلذلاله داظعم ظإيلعنعشكة رعغبةتلةندىرةتتع    
بعر آىنع ظىح آعشع صةيغةمبةر .  دةيتتع»آعمكع مئنعث سىننعتعمدعن يىز ظإرعسة مةندعن ظةمةس

ظـانعلعرعمعز  . منعث ظإيعضـة آـئلعص، ظذنعـث ظـإيدعكع ظعبـادةتلعرع هـةققعدة سوراشـتع       ظةلةيهعسسـاال 
مـةن  ”: ظذالرغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعبادةتلعرعدعن خةبةر بةرضةندعن آئيعن ظذالرنعث بعـرع         

.  دئـدع “مـةن آئحـة بويعحـة ظذخلعمـاي نامـاز ظوقذيمـةن         ”: يةنـة بعـرع   .  دئـدع  “يعل بويع روزا تذتعمةن   
مـةن «: آئيـن صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالم ظذالرغـا       .  دئـدع  “مةن قةتظعي ظإيلةنمةيمةن  ”: ىحىنحعسعظ

بةزعدة روزا تذتعمةن، بةزعدة تذتمايمةن، آئحعدة هـةم ظذخاليمـةن، هـةم نامـاز ظوقذيمـةن، ظايـالالر بعلـةن 
  . دئدع»ظإيلعنعمةن، آعمكع مئنعث سىننعتعمدعن يىز ظإرعسة مةندعن ظةمةس

نومذســعنع  ـ ظعصصــةت: ه ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم نعكاهلعنعشــتعن مةقســةترةســذلذلال
هارامدعن، آـإزعنع نامـةهرةمدعن، ظـةؤرعتعنع زعنـادعن سـاقالش ؤة ظـةؤالد تةربعيعلـةش ظعكـةنلعكعنع                 

ــتة . بايـــان قعلـــدع ــر هةدعسـ ــذلذلاله بعـ ــةن «: رةسـ ــعلةر بعلـ ــةن سـ ــعيعثالر، مـ ــاهلعنعثالر، آإصـ نعكـ
  . ةن دئض»صةخعرلعنمةن

 دئضـــةن ســـإزنع »ظإيلعنعشـــكة قـــادعر بولســـا«ظإلعمـــاالر يذقعـــرعدعكع هةدعســـتة ظئيتعلغـــان 
ــا   ” ــادعر بولس ــةتتعن ق ــادعي جةه ــزاهاليدذ“جعســمانعي ؤة ظعقتعس ــإآىم  .  دةص ظع ــداق ه ــن مذن بذنعثدع

ــدذ ــار آعشــعلةر آئحعكتىرمةســتعن ظإيلعنعشــع     : حعقع ــتعدارع ب ــةتتعن ظإيلعنعشــكة ظعق ــةر جةه ه
ــرةك ــع. آئ ــةيتاننعث       حىنك ــن ؤة ش ــان قعلعقالردع ــىك يام ــةر تىرل ــإزعنع ه ــارقعلعق ظ ــإيلعنعش ظ  ظ
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ــاقلعيااليدذ  ــعلعرعدعن س ــتعدارع      . ؤةسؤعس ــاهلعنعش ظعق ــةن نعك ــةؤةب بعل ــر س ــانداق بع ــةر ق ــةمما ه ظ
حىنكع ظذ ظايالالرنعث هوقذقعنع ظادا قعاللمـايدذ، بـذ         . بولمعغان آعشعنعث ظإيلعنعشع توغرا ظةمةس    

  . ا زذلذم قعلغانلعق بولعدذبولسا ظايالالرغ
ظةمما جعسمانعي جةهةتتعن ظعقـتعدارلعق بولـذص، ظعقتعسـادعي جةهةتتـة نـامرات بولغـانالر، بعـر              

حىنكـع روزا  . ظاظعلعنع ظعدارة قعلشقا يـةتكىدةك ظعقتعسـادقا ظعضـة بولغعحعلعـك روزا تذتذشـع آئـرةك             
قع ظىحـىن هـةر تىرلـىك هـاؤايع         سـعياتع ظعحعـدة بولغـانلع      هئس تذتقان آعشـع بعـرعنحعدعن ظعبـادةت      

شـذنعث بعلـةن   . ظعككعنحعدعن روزا ظذنعث شةهؤانع آىحعنع تإؤةنلعتعدذ     . بولعدذ هةؤةسلةردعن يعراق 
ظذ آعشع داظعم روزا تذتذش ظارقعلعق      . تاقةت قعلعشع ظاسان بولعدذ    ـ   نةصسعنعث ظعستةآلعرعضة سةؤر  

  . ردةم قعلعص، مىشكىللعرعنع هةل قعلعدذ ظذنعثغا ياتاظاالاللة . غا يئقعن بولعدذتاظاالاللة 
قعــز  ـ ظــانعالر دذنياصةرةســتلعك قعلعــص، شــإهرةت ؤة ظــابرذينعال ظويلعماســتعن ظوغــذل       ـ ظاتــا

قعزلعـرع ظـإيلعنعش يئشـعغا توشـقاندعن آئيعـن           ـ   ظةؤالدلعرعنعث آئلـةحعكعنع ظويلعشـع، ظوغـذل      
يوسـذنالرنع حعقعـرعؤئلعص،     ـ   ظادةت، قاظعدة  ـ   هةر تىرلىك ظإرصةة  . مذمكعن قةدةر تعز ظإيلةندىرىشع الزعم    

ــذل    ــذق ظعشــلعرعنع ظئغعرالشــتذرذص، ظوغ ــر، تويل ــوي، مئهع ــالغذ   ـ ت ــة توس ــرعنعث ظإيلعنعشعض قعزلع
حىنكـع ظـذ بعـر تةرةصـتعن ظـإز صةرزةتلعرعضـة زذلـذم قعلغـانلعق، يةنـة بعـر تةرةصـتعن                      . بولذشع ضـذناهتذر  

حىشــىص قئلعشــعغا ســةؤةب بولغــانلعق بولــذص، اللــة  مةسعيةتلةرضــة  ـ ياشــالرنعث هــةر خعــل ضــذناه
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق          . نعث ظـالدعدا مةسـظذلعيعتع ظئغعـر بولعـدذ        تاظاال
ــةتلعك «: دةيـــدذ ــالنعث بةرعكـ ــاز بولذشـــع، ظايـ ــرعنعث ظـ ــالنعث مئهـ توينعـــث ظاســـان بولذشـــع، ظايـ

  ».ظعكةنلعكعدعندذر
ظــإزع ياقتذرمعغــان آعشــعلةر بعلــةن مــةجبذرع ظإيلةندىرمةســلعك،  قعــزالرنع : يةنــة بعــر مةســعلة

ظـانعالرنعث   ـ   حىنكـع ظاتـا   . ظايـالالر بعلـةن ظإيلةندىرمةسـلعك آئـرةك        ـ   ظوغذلالرنعمذ خالعمعغـان قعـز    
ظةنسـار  . زورلعشع ظاسـتعدا قذرذلغـان ظاظعلـة آإصـىنحة ؤاقعتتـا بـةختلعك بواللمـاي ظـايرعلعص آئـتعدذ              

 قعزع خةنسادعن رعؤايةت قعلعنعشعحة، ظذ حوآان حئغعدا ظاتعسع ظذنع ظةرضـة            ساهابعالردعن بعرعنعث 
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نع ياقتذرماي رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث يئنعغـا آةلضـةندة             ظئرعبةرضةن، خةنسا   
  . رةسذلذلاله ظذنعث نعكاهعنع قايتذرعؤةتكةن، يةنع ظذنع ظاجراشتذرعؤةتكةن

. مئثعشنع، ظعسالمعي ظـةخالق بعلـةن ياشاشـنع نعسـعص قعلسـذن            بعزضة هةق يولدا     تاظاالاللة  
 ـ ظاخعرةتتــة بــةخت ـ مةســعيةت ؤة صاهعشــة ظعشــالردعن يعــراق قعلعــص، دذنيــا   ـ هــةر تىرلــىك ضــذناه 
   !ظامعين. ساظادةتلعك قعلسذن
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  هةدعس ـ 68

  نعكاهلعنعدعغان ظايالالرنع توغرا تالالش توغرعسعدا
א{אאWAאW

{אאא@zאאx 
  :تةرجعمعسع

يةت قعلعنعدذآع، جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ       هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤا     
مــئلع : ظايـال آعشــع تــإت نةرسـة ظىحــىن نعكاهقـا ظئلعــنعدذ «: ظةلـةيهع ؤةســةللةم مذنـداق دئضــةن  

 ».هةممعدعن دعندارنع ظارتذق بعلضـعن , ضىزةللعكع ظىحىن ؤة دعنع ظىحىن , نةسعبع ظىحىن , ظىحىن
، 4970:هةدعسـنعث بذخـارعدعكع نومـذرع     . قعلغـان بذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت             [

  ]3590:مذسلعمدعكع نومذرع
  :ظعزاهات

ــإمرع بويعحــة بعرضــة ظاظعلــة قــذرذص ياشعشــع     ـ ظوغــذل ـ ـ نعكــاهلعنعش ــز ظعككعســعنعث ظ قع
ظةرلـةرنعث  . شذنعث ظىحىن هةر ظعككـع تـةرةص ظـإز جإرعسـعنع ياخشـع تـالالش آئـرةك                . دئضةنلعكتذر

ظةرلـةر ظايـال تالالشـتا      .  ظذنعثغا آإثلعنعث مـايعل بولذشـع هـةر خعـل بولعـدذ            ظايالالرنع تاللعشع ؤة  
ظذالر، ظايالالرنعث باي بولذشع، ظئسعل     . ظومذمةن تإؤةندعكع تإت خعسلةتعنعث بعرعنع ظإلحةم قعلعدذ      

صــىتىن بــذ سىصــةتلةرنعث هةممعســع تولــذق . ؤة دعــندار بولذشــع, ضــىزةل بولذشــع, نةسةصــلعك بولذشــع
ظةمما دعـندار بولـذص باشـقا ظـىح ظـاالهعدعلعكع           .  ظايال ظةر ظىحىن تئصعلغذسعز نئمةتتذر     تئصعلعدعغان

باشقا ظىح ظاالهعدعلعك تولذق    . ظذنعث دعندارلعقع هةممة ظاالهعدعلعكعنع بئسعص حىشعدذ     , بولمعسا
  . تئصعلعص دعندار بولمعسا، ظذ خوتذننع ظالغان ظةرنعث هالعغا ؤاي

زع آعبعرلعك، هئحكعمـنع ياراتمايدعغـان، ظـإزعنع هـاآعم مذتلـةق            حىنكع مالدار بايالرنعث قع   
 نعث ضةردعنعضة معـنعدذ   ظئرع,  ظعقتعساد جةهةتتة تإؤةن بولسا    ظئرعظةضةر ظذنعث   . حاغاليدعغان بولعدذ 

ظذنعــث معننعــتع , ظةضــةر ظــإي ظعشــلعرعغا ظــازراق يــاردةم قعلســا , دة، خالعغــان ظعشــنع قعلدذرعــدذـ 
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, نع نــامراتلعقع، ظــاجعزلعقع بعلــةن ظةيعصــلةيدذظئــرعهــةر داظعــم . ةتمــةيدذنعث صئشانعســعدعن آظئــرع
ظئسعل نةسةصلعك خئنعمالر دعـندار بولمعسـا، هـئح         . قولعدعن هئح ظعش آةلمةيدعغان دةص تعلاليدذ     

باشقعالرنع ظذنعـث بعلـةن بعـر سـورذندا         , ظإزعنع ضويا ظاسماندعكع آىن   . آعمنع ظإزعضة تةث قعلمايدذ   
ســةندةك ”نع آإزعضــة ظعلمــةي ظئــرع. ئتع بولمعغــان ظــاددعي مــةخلذقالر دةص قــارايدذظولــتذرذش اليــاق

ــار  ــادةمدعن آىرمعــثع ب ــوق  , ظ ــلعك آعشــع ي ــدذ “مئنعــثدةك ظئســعلزادة، شةرةص ــةت قعلع ,  دةص ظاهان
  . ظذرذق تذققانلعرعنع ياراتماي آإثلعنع ظاغرعتعدذ, ظانعسعنع ـ نعث ظاتاظئرع

ن آعشــعلةر ظارعســعدا صــةخعرلعنعص، ظــإزعنع خــةلقع ظالةمضــة ضــىزةللعكع بعلــة, ضــىزةللةر بولســا
ــان قعلعشــقا ظورذنعــدذ  ــندار بولمعســا . ناماي ــذ دع ــاققذحع بولــذص , ظةضــةر ظ ــعتنعنعث ظوتعــنع ي هــةر , ص

آةتكـــةن بـــارلعق ظعنســـانالرغا يىزعـــنع  ـ آةلضـــةن, هـــةر دةرعـــزعدعن قـــارايدذ, ظعشـــعكتعن حعقعـــدذ
نعث ظـإيعدة ظولتذرغـاننع     ظئـرع ظـإز   . نعشـقا ظـامراق بولعـدذ     آعشعلةرنعث ظالدعدا ماختع  , آإرسعتعشكة

ــاليدذ   ــانلعق دةص هئساص ــدة ظولتذرغ ــايدذ   . تىرمع ــإزعنع تارتم ــةهرةمدعن ظ ــا نام ــا حعقس ــداق . آوحعغ بذن
  :فع اللة يار مذنداق دةيدذوخوتذنالر هةققعدة س

   ظذشذل خاتذنكع، نامةهرةم نةزةردذر،
  .ظةضةر شةمسذ قةمةردذر، ماحة خةردذر

  ضةر حةندعكع بذزرذك زادةدذر ظول، ظة
  يئقعن بعل تإرت ظاياغلعق مادةدذر ظول، 

   ظةضةرحة ظالمعدذر، رذخسارة ظالما،
  . ظىزىلمةس سالمعنع بوينعثغا سالما

 ظئـرع  ظىحـىن ظـإمىرلىك يولـداش بولـذص          ظئـرع دعندار، ظعصصةتلعك ظايال بولسـا، سـالعه خوتـذن،          
مذشـكىللىآكة دذح   .  غـةمكعن بولسـا آـإثلعنع ظـالعدذ        ظئـرع . خذرسةن بولسا، بعرضة خذرسـةن بولعـدذ      

 بعـر   ظئـرع . نعث بئشـعغا خاصـعلعق آةلسـة تةسـةللع قعلعـدذ          ظئـرع . آةلسة ياخشع مةسلعهةت بئرعدذ   
 تــاالدا ظعــش ؤة باشــقا   ظئــرع . مىلكعــنع ســاقاليدذ  ـ نومذســعنع ؤة مــال   ـ يةرضــة آةتســة ظعصصــةت  

 ظإيضــة آةلســة ظذنعــث هــالعنع ســوراص آــإثلعنع  قعيعــنحعلعقالر ســةؤعبع بعلــةن حارحعغــان هــالدا 
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ظةلـــةملعرعنع يوقعتعشـــقا   ـ ظئحعشـــقا، تاشـــقعرعدعكع هـــارغعنلعق ؤة آإثىلســـعزلعكلةرنعث دةرت   
نعث آىحع يةتمةيدعغان   ظئرع. حاحمايدذ ـ   مىلكعنع ظعسراص قعلعص بذزذص    ـ   نعث مال ظئرع. تعرعشعدذ

ظانعسـعنعث   ـ    بولـذص قالسـا يىزعـنع ظـإرىص ظاتـا          نـامرات . نةرسعلةرنع ظئلعص بةر دةص تةلةص قعلمـايدذ      
نعث تاظـاال ظـذ اللـة   . نعث آإثلعنع ظاغرعتمايدذظئرعيامان آىندعمذ , ياخشع آىندعمذ . ظإيعضة آةتمةيدذ 

نئمةتكة شىآرع قعلعدعغـان، قعيعنحعلعققـا سـةؤر قعلعدعغـان، اللـة            , قازا ؤة قةدعرعضة رازع بولعدعغان    
 ـ  دةرت, سإهبةتدعشـع , نعث هةقعقع دوسـتع   ظئرع, عغان ظايال بولغاحقا  نعث رازعلعقعنع ظعستةيد  تاظاال

  . مئهرعبان، سإيىملىك يولدعشع بولعدذ, آإثىلحةك, ظةلةملعرعضة ظورتاق
ــامعقعنع ظئــتعدذ ظئرعدعــندار، ســالعه ظايــال   ظــإزع، , آعــرعنع يذيعــدذ, ضــة ظعتاظةتمــةن بولعــدذ، ت

نعث رذخسعتعسـعز تاالغـا     ظئـرع .  رةتلعـك قعلعـدذ    نعث ظـإيدعكع ظعشـلعرعنع ياخشـع،      ظئـرع بالعلعرع ؤة   
سـالعه  , ظـذ ظـةينع ؤاقـتعدا هعكمـةتلعك ظذسـتاز         . ظةؤالدلعرعنع بولذشعغا تاشـالص قويمـايدذ     . حعقمايدذ
ــذن ــادا قعلغذحــع، مةســظذلعيةتحان   , خوت ــإز مةســظذلعيعتعنع بعلعــص ظ ــدذ , ظ ــا بولع ــقةتلعك ظان . شةص

هةممعســعدعن دعــندار «سـةللةم يوقذرعدعكــع هةدعسـتة   شذثالشـقا رةســذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤة  
 قذرظـاندا قـذل بولسـعمذ دعـندارنع ظئلعشـقا بذيـرذص          تاظـاال اللـة   .  دئضـةن  »بولغعنعنع ظـارتذق بعلضـعن 

  : مذنداق دةيدذ

 Ÿω uρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9 $# 4 ®L xm £ÏΒ ÷σãƒ 4 ×π tΒ{ uρ îπ sΨ ÏΒ÷σ –Β Ö ö yz ÏiΒ 7π x.Î ô³–Β öθ s9 uρ öΝä3÷G t6 yf ôã r& 3 〈   

هإر مذشرعك ظايال هإسن. مذشرعك ظايالالر ظعمان ظئتمعغعحة ظذالرنع نعكاهعثالرغا ظالماثالر! ظع مذسذلمانالر 
سـىرة   [مإمعن دعدةك، ظةلؤةتتـة ظذنعثدعـن ظـارتذقتذر , جامالع ؤة مئلع بعلةن سعلةرنع مةصتذن قعلغان تةقدعردعمذ ـ 

  ] ظايةت ـ 221بةقةرة 

ــة  ــذلذلاله س ــداق دةيــدذ   رةس ــةللةم مذن آعمكــع خوتذنــنع ظعــززةتلعك «: للةلالهذ ظةلــةيهع ؤةس
آعمكع خوتذننع مـئلع آـإص بولغـانلعقع ظىحىنـال . اللة ظذنع خار قعلعدذ , بولغانلعقع ظىحىنال ظالسا 

آعمكع خوتذننع ظئسعل نةسةصلعك بولغانلعقع ظىحىنال ظالسـا، اللـة . ظالسا، اللة ظذنع نامرات قعلعدذ 
جان يعرعنع زعنادعن ساقالش , آعمكع آإزعنع ناماهرةمضة قاراشتعن . تعؤعسعنع حىشىرعدذ ظذنعث مةر 
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ظـةرنع ظايالغـا , اللـة ظايـالنع ظةرضـة , رةهعـم قعلعـش يىزعسـعدعن دعـندار ظايـالنع ظالسـا  ـ ياآع سـعلة 
  ».بةرعكةتلعك قعلعدذ

بـةلكع ظـذ    . عمـايدذ ظعسالم نامرات، مسكعن، هئحنةرسعسـع يـوق خوتذنالرنعـال ظئلعـثالر دةص بذير            
ــةنىرعدذ     ــقا رعغبةتل ــزالرنع ظئلعش ــان قع ــلعك، تذغعدعغ ــرايلعق، شةرةص ــرع   . حع ــرامالردعن بع ــاهابة آع س

ــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالم     ــةندة، ص ــةؤةر بةرض ــةنلعكعنع خ ــامغا ظإيلةنض ــةيغةمبةر ظةلةيهعسس ــزمذ، «: ص قع
ذلاله ســةللةلالهذ  دئضــةندعن آئيعــن رةســذل“حوآــان”هــئلعقع آعشــع .  دةص ســورعغان»حوآــانمذ؟

بعـرثالرنع  ـ بعـرعثالر بعلـةن ظوينعشـاتتعثالر، بعـر  ـ قعز ظالساث بولمـامدذ؟ بعـر «: ظةلةيهع ؤةسةللةم 
حىنكــع هإســنع جامـاللعق، يــاش، خذشصــعظعل، ســإيىملىك ظايــالع  .  دئضــةن ظعــدع»آىلدىرةتتعـثالر 

. الل ظايـالع بعلـةنال قـاندذرعدذ   آإثلعنع ظـإزعنعث هـا  . بولغان ظةر آعشع تاالدعكع خوتذنالرغا قارعمايدذ    
   .بذ يةردة دئمةآحع بولغان مةسعلة ظايالالرنعث دعندار بولذشعنع بعرعنحع ظورذندا قويذشتذر

ســـالعه ؤة ياخشـــع ظـــةخالقلعق قعلعـــص , ظوغـــذل صـــةرزةنتلعرعمعزنع دعـــندار ـ  قعـــزتاظـــاالاللـــة 
ــا  ظإيلةنمــةآحع بولغــان ياشــلعرعمعزغا د . يئتعشتىرضــعلع نعســعص قعلســذن  عــندار، ســالعه قعــزالر ظات

  !ظامعين. قعلسذن
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  هةدعس ـ 69

  ظايالالرغا ياخشع مذظامعلة قعلعش توغرعسعدا
אא،אWA،אאא

،א،،א
xאא@zאא 

  : تةرجعمعسع
هذ ظةلــةيهع هــةزرعتع ظــةبذ هذرةيــرة رةزعيــةلالهذ ظــةنهذدعن رعؤايــةت جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلال  

ــةن   ــداق دئض ــةللةم مذن ــن «: ؤةس ــالالر قوؤذرغعدع ــثالر، حىنكــع ظاي ــة قعلع ــا ياخشــع مذظامعل ظايالالرغ
ظةضــةر ظذنــع رذســتلعماقحع بولســاث . يارعتعلغــان، قوؤذرغعنعــث ظــةث قعثغعــر يئــرع بــاش تةرعصــعدذر 

غـا ياخشـع مذظامعلـة شـذثا ظايالالر . سذندذرذص قويعسةن، ظةضةر ظإز هالعغـا قويسـاث قعثغعـر تذرعؤعـرعدذ 
  ».قعلعثالر

  :ظعزاهات
جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بــذ هةدعســتة ظاظعلــة تذرمذشــعدا ظةرلــةرنعث    
ظاياللعرعغا قانداق مذظامعلـة قعلعشـعنع تةؤسـعية قعلعـص، ظايـالالرنعث معجـةز خـاراآتئرعنع ظةضـرع                  

بعـرعنعث   ـ ذص بعرضة ياشعماقحع بولغان ظعكـةن، بعـر       ظايالالر تذرمذش قذر   ـ   ظةر. قوؤذرغعغا ظوخشعتعدذ 
ظايـالالر  . بعرعضـة ياخشـع مذظامعلـة قعلعشـع الزعـم          ـ   خاراآتئرعنع ياخشع حىشىنعشع ؤة بعـر      ـ   معجةز

ظومذمةن ظاجعز، آإثىلحةك، نازذك، تعـز هاياجانلعنعدعغـان، آعحعككعنـة نةرسعضـة خـوش بولعدعغـان،                
غان، هـةر قـانداق ظعشـقا قارشـعلعق آإرسـعتعدعغان، آعحعـك             راستقا ظعشةنمةي يالغانغـا ظعشـعنعدع     

ــةزعدة ظذنــع   . بالعغــا ظوخشــاش ظإزضعرعشــحان خــاراآتئرلعك بولعــدذ   ــذ ســذيذق خــاراآتئرع ب ظذنعــث ب
  . آعحعككعنة ظعشقا ظاغرعنعص جعدةل حعقعرعدعغان قعلعص قويعدذ

ازع بولمايدعغـان، ظايـالع     رذن، مذظامعلعسع قوصال، ظـاححعغع يامـان، ظاسـانلعقحة ر         ذبةزع ظةرلةر ه  
شىنحة خعزمةت قعلعـص تذرسـعمذ، هـئح ظعـش قعلمعدعـث دةص ظذرعدعغـان، بعـر نةرسـة تةلـةص قعلسـا                       
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ــةد ظــةخالق بولعــدذ   ــاقعتعدعن تاشــقعرع   . ظعسراصــخور دةص تعلاليدعغــان ب ــاللعرعنع ت بذنــداق ظةرلــةر ظاي
ه سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم       شذثالشقا رةسـذلذلال  . ظعشلعتعص قعينايدذ ؤة ظذنعثغا زذلذم قعلعدذ     

  .  دئضةن سإزنع ظعككع قئتعم تةآرارلعغان»ظايالالرغا ياخشع مذظامعلة قعلعثالر«بذ هةدعستة 
شذثالشقا ظةرلـةر ظايـالالرنعث     . ظعنسان دئضةننع ظإزع خالعغاندةك قعلعص ياسعؤالغعلع بولمايدذ      

ورسـاقلعق بعلـةن مذظامعلـة قعلعشـع        بةزع ظإزضعرعشحان، ظةضرع خاراآتئرعضة سةؤر قعلعـص، آـةث ق         
تـاغ يإتكـةلدع   ”بعزدة . لذق داؤامالشتذرالمايدذهذزذرظذنداق قعلمعغاندا تذرمذشعنع آإثىللىك ؤة    . الزعم

رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ   .  دةيدعغان ماقـال بـار  “دئسة ظعشةن، ظادةمنعث خذيع ظإزضةردع دئسة ظعشةنمة    
.  دئــدع»ظايــالالر قوؤذرغعدعــن يارعتعلغــان«ىشــةندىرىص ظةلــةيهع ؤةســةللةم مانــا مذشــذ هةقعقــةتنع ح

صـةيلعنع   ـ   دئمةك ظايالالرنعث خـذي   . يارعتعلعص بولغان نةرسعنع ظإزضةرتكعلع، ظوثشعغعلع بولمايدذ     
حىنكـع ظـذ قوؤذرغعنعـث ظـةث        . ظإزضةرتعمةن، ظإزىم خالعغـاندةك قعلعمـةن دئـيعش مذمكعـن ظةمـةس           

ــا ظوخشــايدذ  ــع  . ظةضــرع ظذححعغ ــةنع . رذســتالص تىزلةيمــةن دئســةث ســذندذرذص قويعســةن  ظةضــةر ظذن ي
شذثالشـقا ظذنعـث خـاراآتئرعنع قوبـذل قعلعـص، ظـإي ظعحعدعكـع بـةزع                . ظذنعثدعن صايدعلعنالمايسةن 

ظعشــلعرعغا آــإز يذمــذص، ســةؤرلعك ؤة آــةث قورســاقلعق بعلــةن مذظامعلــة قعلمــاي، ظذنعــث هــةر بعــر   
ظـةمما  . هئح ظعش قعاللمايدعغان صالةجضة ظايلعنعدذ    ظعشعنع ظةيعبلةص هئساب ظالغعلع تذرساث، ظذ       

ظذنعث ياخشع ظعشلعرعنع ماختاص قويسـاث، ظـذ خـوش بولـذص، سـاثا ظـةرزعدعغان ظعشـالرنع قعلعشـقا                 
  . تعرعشعدذ

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة بعر هةدعسـتة ظايـالالرنع تعـز سـذنذص آئتعدعغـان                
 ظايالالر ناهايعتع تعز خاصا بولعدذ، ظاسانال آإثلع سذنعدذ، بعر ظئغعـز            هةقعقةتةن. شعشعضة ظوخشاتقان 
  . ظعشنعث تعضع تةآتعنع بعلمةيال خاصا بولذص يعغالشقا باشاليدذ. سإزدعن رةنجعيدذ

جةمظعيةتتــة ظايالالرغــا زذلــذم قعلعدعغــان ظعــش آــإص بولغاحقــا جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ 
حإرعلـةر هـةققعدة  ـ ظايـالالر ؤة قـول ظاسـتعثالردعكع قـذل «ش ظـالدعدا    ظةلةيهع ؤةسـةللةم ؤاصـات بولـذ      

  .  دةص ؤةسعيةت قعلغان»اللةدعن قورقذثالر
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ــداق دئضــةن    ــة مذن ــةيهع ؤةســةللةم يةن ــةث ياخشــع «: رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل ســعلةرنعث ظ
 ياخشع مذظامعلـة بولغعنعثالر ظاظعلعسعضة ظةث ياخشع مذظامعلة قعلعدعغعنعثالردذر، مةن ظاظعلعسعضة 

  ».قعلعشتا سعلةرنعث ياخشعراقعثالردذرمةن
ــداق دئضــةن    ــة مذن ــةيهع ؤةســةللةم يةن ــان «: رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل ظعمــانع آــامعل بولغ

مإمعنلةر، ظةخالقع ياخشع بولغانالردذر، سعلةرنعث ظاراثالردعكع ظةث ياخشع آعشع ظاياللعرعغا ياخشع 
   ».مذظامعلة قعلعدعغان آعشعدذر

نعث ظاححعغع  ظئرعخذلقعنع ياخشع حىشىنعشع، مذمكعن قةدةر       ـ   ظايالالرمذ ظةرلعرعنعث معجةز  
نعث قذربـع يةتمـةيدعغان نةرسـعلةرنع تةلـةص قعلماسـلعقع،           ظئرعآئلعدعغان ظعشالرنع قعلماسلعقع،    

ا  غةزةبلةنضــةندة، ظــإزعنع بئســعؤعلعص، ظوتقــظئــرعضــة قوصــال ســإزلةر بعلــةن جــاؤاب قعلماســلعقع، ظئرع
ــم  ــةرةص بعــر . بئنــزعن حاحماســلعقع الزع ــاص ظعــش قعلســا،    ـ هــةر ظعككــع ت بعــرعنعث آــإثلعنع ظاي

  . بةختلعك ظإتةلةيدذ
ــة  ــاالاللـ ــان، ظذالرنعـــث    تاظـ ــذم قعلمايدعغـ ــا زذلـ ــان، ظذالرغـ ــة قعلعدعغـ ــا ياخشـــع مذظامعلـ  ظايالعغـ

ضــة ظعتاظــةت رعظئ. شةصــقةتلعك ظةرلةرضــة رةهعــم قعلســذن ـ آــةمحعلعكلعرعنع آــةحىرعدعغان، مئهــرع
 “خئتعمـنع بـةر   ”نعث ياقعسعغا ظئسـعلمايدعغان، يوقعـالث ظعشـقا         ظئرعقعلعدعغان، ظاححعغع آةلسة    

  !ظامعين. دةص يامانالص ظولتذرعؤالمايدعغان ظايالالرغا رةهعم قعلسذن
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  هةدعس ـ 70
 رعنع ياخشع آىتعؤئلعشع توغرعسعدائظايالالر ظ

א،אאWAאאאא
א،@zאאx 

  :تةرجعمعسع
ةسـذلذلاله سـةللةلالهذ    هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، جانابع ر        

ظـةر آعشـع خوتذنعـنع تإشـةآكة حاقعرسـا، خوتذنـع آةلضـعلع «: ظةلةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دئضـةن      
ظذنعمعغانلعقع ظىحىن، خوتذنعدعن خاصا بولغان هالدا يئتعص قالسا، صةرعشتعلةر تـاث ظـاتقذحعلعك ظـذ 

بــذ يــةردعكع . ايــةت قعلغــانبــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤ  [».خوتذنغــا لةنــةت ظوقذيــدذ
  ]3167:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. تئكعست بذخارعغا ظاظعت

  : ظعزاهات
هةدعستة ياخشع جإر تالالشنع تةؤسـعية       ـ   68جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم      

انـا بـذ    م. هةدعسـتة ظةرلةرضـة ظاياللعرعغـا ياخشـع مذظامعلـة قعلعشـنع تةؤسـعية قعلـدع                ـ   69. قعلدع
نعث آــإثلعنع ظئلعشــنع تةؤســعية ظئــرعهةدعســتة ظايــالالرنعث ظــةرلعرعنع ياخشــع آىتىؤعلعشــعنع،  

  . قعلعدذ
بعـرعنعث   ـ   خوتـذن بعـر    ـ   ظايالالرنعث تذرمـذش قـذرذص بعـر ظـإيدة ياشعشـعنعث ظاساسـع ظـةر               ـ   ظةر

ســذن بــذ بعــر آعــم نئمــة دئســة دئ. قالغــان ظعشــالر ظذنعثغــا تــةؤة. جعنســعي هةؤعســعنع قاندذرذشــعدذر
شذثالشقا ظإيلةنمةآحع بولغان يعضعتلةر آـإثلعنع ظاحالمايدعغـان قئـرع ظايـالالر بعلـةن              . هةقعقةت

حوآانالرمذ ظعسـتةآلعرعنع قاندذرالمايدعغـان بوؤايالرغـا، ظعقتعدارسـعز          ـ   قعز. توي قعلعشنع خالعمايدذ  
  .بولمايدذحىنكع ظذنعثدعن ظةسلع مةقسةت هاسعل . آعشعلةرضة تعضعشنع خالعمايدذ

 ؤة مذهةببــةتنعث داؤاملعشعشــع   هــذزذرســاظادةتلعك ظإتعشــع، ظــاظعلعدة    ـ تذرمذشــنعث بــةخت 
قوللعـرع آعـر،     ـ   ظايالالر تاالغا حعقسا ياسعنعص حعقعدعغان، ظـإيدة ظولتذرسـا صـذت          . ظايالالرنعث قولعدا 
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ــا،      ــوق ظولتذرس ــارعغذحعلعكع ي ــرعنعث ق ــذؤذق، آعيعملع ــاحلعرع ح ــرعح ــن يعرضــ ظئ عنعص  ظذنعثدع
ظإيدة آإثلع سذ ظعحمعضةندعن آئيعن آوحعالردا ياسعنعص يىرضةن خوتذنالرغـا          . قارعغذسع آةلمةيدذ 

. نعث آإثلع ظذنعثدعن صىتىنلةي سوغذص آئتعدذ     ظئرعنعث تةلعؤعنع رةت قعلسا،     ظئرعبولذصمذ  . قارايدذ
  . ص بارعدذبعرعدعن نةصرةتلعنعشكة، هةتتا ظاجرعشعشقا ظئلع ـ بذ ظةهؤالالر ظاخعرعدا بعر

ــال،   ظئــرع ــادا ظئــرع تإشــةآكة حاقعرســا، بويذنتــاؤلعق قعلعــص ظذنعمعغــان ظاي نعث هــةققعنع ظ
ظةضـةر هـةيز آـإرىص قالغـان        . قعلعشتعن باش تارتقانلعقع ظىحىن، صةرعشتعلةر ظذنعثغا لةنةت ظوقذيـدذ        

يهعسسـاالمنعث  صـةيغةمبةر ظةلة  . ياآع ظاغرعص قالغان بولسا، ظذنعث ظذنعماسلعقع ظاسعيلعق بولمايدذ       
 دةص  “ظةر آعشعنعث خوتذنع ظىسـتعدعكع هـةققع نئمـة؟        ! يا رةسذلذلاله ”: يئنعغا بعر ظايال آئلعص   

 ظئـرع : ظةرنعث خوتذنـع ظىسـتعدعكع هـةققع «: سورعغاندا، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم  
ظةضـةر ظذنـداق . عقعدذرنعث رذخسعتعسعز نةصـلة روزا تذتماسـل ظئرعتإشةآكة حاقعرسا رةت قعلماسلعقع، 

 »نع رازع قعلغذحعلعك رةهمةت ؤة ظـازاب صةرعشـتعلعرع ظذنعثغـا لةنـةت ظوقذيـدذ ظئرعقعلمعسا، تاآع 
  . دةص جاؤاب بةرضةن

. نعث رازعلعقعنع ظةرنعث رازعلعقعغـا بـاغلعدع  تاظاالرةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم اللة   
مذ رازع  تاظاال نارازع بولغان ظايالدعن اللة      ظئرع.  رازع بولعدذ  تاظاال رازع بولغان ظايالدعن اللة      ظئرعيةنع  

ــةيهع ؤةســةللةم   . بولمــايدذ ــرعرةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل ــان   ظئ ــالنعث ظوقذغ ــارازع قعلغــان ظاي نع ن
نع نارازع قعلغان ظايال، ظئرع«نامازلعرع ؤة قعلغان ظعبادةتلعرع قوبذل بولمايدعغانلعقعنع بعلدىرىص،        

  . دئدع»رعنع رازع قعلغذحعلعك نامازلعرع ؤة ياخشع ظعشلعرع قوبذل قعلعنمايدذئتاآع ظ
ضــة ظعتاظــةت قعلعشــعدعن مةقســةت، زالعــم ظةرلــةرنعث ظعســتعبداتلعق قعلعــص  ظئرعظايــالالرنعث 

بعرعضـة   ـ بذنعثدعـن مةقسـةت ظـةر ظايـالالرنعث بعـر      . ظايالالرنع ظعزعشعضة يول ظئحعص بئـرعش ظةمـةس       
ــة ق  ــر ياخشــع مذظامعل ــةتنع     ـ علعــش ؤة بع ــارا مذهةبب ــإز ظ ــارقعلعق ظ ــئلعش ظ ــرعنعث آــإثلعنع ظ بع

ــةخت  ــة قذرذشــتذر  ـ داؤامالشــتذرذش ؤة ب ــة جةمظعيــةتنعث آعحعــك   . ســاظادةتلعك ظاظعل حىنكــع ظاظعل
ساظادةتلعك بولسا، ظذنعثدعن حعققـان سـاغالم ظعنسـانالردعن تـةرآعص            ـ   ظاظعلعلةر بةخت . شإبعلعرعدذر

ظاظعلة بذزذلسا، جةمظعيةتتة هةر تىرلىك     . ظامانلعق ؤة خاتعرجةملعك بولعدذ    ـ    تعنح تاصقان جةمظعيةتتة 
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شذثالشـقا ظعسـالم   . مىشكىللىآلةر، يامان ظعللةتلةر مةيدانغا آئلعص خـةلق خاتعرجـةم ياشـعيالمايدذ    
  .ظاظعلعضة ناهايعتع بةك ظةهمعيةت بئرعدذ

عدايــةت ؤة ظــةقعل بئــرعص، ظــاثلعق هــالدا  ه ـ  ظةرلةرضــة ظعنســاص، ظايالالرغــا تةؤصــعقتاظــاالاللــة 
  !ظامعين. ياخشع تذرمذش آةحىرضعلع نعسعص قعلسذن
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  هةدعس ـ 71

 آعشعلةرنعث يامان ضذمان قعلعشعغا يول ظاحماسلعق توغرعسعدا
אא?Wאא

{W{א{
אא{אאWA

@?Wאא?KWAאאא{
xאא@A@?zא 

  :تةرجعمعسع
ــةت قعلعــص      ــةنها رعؤاي ــةي رةزعيــةلالهذ ظ مإمعنلــةرنعث ظانعســع هــةزرعتع ســةفعيية بعنــتع هذي

مـةن بعـر آىنـع      , رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظئتعكاص قعلغـان ظعـدع        ”: مذنداق دةيدذ 
. عــن تــذردذمسإهبةتلةشــتذق، ظــاندعن مــةن قــايتعش ظىحــىن ظورنعمد. آةحتــة ظذنــع يوقــالص آــةلدعم

مةسـجعدنعث ظعشـعكع ظـالدعدا ظةنسـارالردعن     . رةسذلذلالهمذ مئنع ظذزعـتعش ظىحـىن ظورنعدعـن تـذردع         
رةســـذلذلاله . ظـــذالر رةســـذلذلالهنع آـــإرىص تعـــز مئـــثعؤعدع, ظعككـــع آعشـــع ظـــإتىص آئتعؤاتـــاتتع

:  ظــذالر. دئــدع»بــذ هويــةينعث قعــزع ســةفعيية! توختــاثالر«ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم ظذالرغــا 
, شـةيتان ظعنسـاننعث قـان تومذرعدعـن مـاثعدذ «: رةسـذلذلاله .  دئيعشـتع  “سذبهانةللة، يا رةسذلذلاله  ”

بـذ هةدعسـنع     [“ دئـدع  »مةن شةيتاننعث آإثلىثلةرضـة بعـر نةرسـة آةلتىرىشـعدعن ظةندعشـة قعلدعـم 
عســنعث هةد. بــذ يــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظــاظعت . ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان 

  ] 5633:مذسلعمدعكع نومذرع
  :ظعزاهات

عتعنعـث غئمعـنع يـةص،     ظىممجانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم هايـاتع بويعحـة           
.  دةص ظإتكـةن هعدايـةت مةشـظعلع ظعـدع         »ظىمعـتعم، ظىممعـتعم «صىتىن دذظـالعرعدا    , دةردعنع تارتعص 
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ــةيهع ؤةســةللةمن   ــدا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل ــانلعقعنع تةســؤعرلةص  ظىممعث هذؤةي عتعضــة مئهرعب
  : مذنداق دةيدذ

   دةص يعغلعدع ظةهمةد،»عتعظىمم«حعقعص مذنبةرضة بعر آىن 
  .عتعضة با آةرةم بولماسظىممظول ظةردةك ظعككع ظالةم 

عتعنعــث ظىمم قذرظــان آــةرعمدة رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث      تاظــاالاللــة 
  : تعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذقانحعلعك دةردعنع تار

 ô‰s) s9 öΝà2 u !% y` ×Αθ ß™ u‘ ôÏiΒ öΝ à6Å¡àΡr& î“ƒ Í• tã Ïµø‹ n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Í xm Νà6ø‹ n= tæ 

šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ 〈  
 لصـةت ذنداق بعر صـةيغةمبةر آـةلدعكع، سـعلةرنعث آ ذشىبهعسعزآع، سعلةرضة ظإز ظاراثالردعن ش

ظــذ سعلةرضــة بــةك هئرعســتذر، مإمعنلةرضــة ظــامراقتذر، . ظذنعثغــا بــةك ظئغعــر آــئلعدذ حئكعشــعثالر 
  ] ظايةت ـ 28سىرة تةؤبة [ .ناهايعتع آإيىمحاندذر

عتعضـة تـةلعم بئـرةتتع ؤة    ظىممصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر بعر سإزع ؤة قعلغان ظعشـع بعلـةن    
بـذ هةدعسـتة بعزضـة ظايالعغـا        . ساظادةت يولعـنع آإرسـعتةتتع     ـ   عتعضة دذنيا ؤة ظاخعرةتلعك بةخت    ظىمم

ــة قعلعــش  ــانداق يوحــذق قويماســلعق،     , ياخشــع مذظامعل ــة هئحق ــذمان قعلعشــقا تإهمةتك ــان ض يام
, جاسذســـلذق قعلعشـــتعن ســـاقلعنعش قاتـــارلعق ضـــىزةل ظـــةخالقالرنع ظىضـــعتعش بعلـــةن بعرضـــة  

  .شةيتاننعث شةررعدعن ظاضاهالندذرعدذ
ــذلذلاله ســ  ــار     رةس ــان ظعككــع ظةنس ــإتىص آئتعؤاتق ــن ظ ــةيهع ؤةســةللةمنعث يولدع ةللةلالهذ ظةل

  :ساهابعنع توختعتعشعدا ظعككع حوث هعكمةت بار
حىنكـع مـةدعنعدة مذناصـعقالر،      . بعرع ظإزعنع هةر تىرلىك تإهمةت ؤة يامان ضـذمانالردعن سـاقالش          

, سـذ ظذخلعسـا ظذخاليـدذ     ”. شمةن ظعـدع  آاصعرالر ؤة يةهذدعيالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةشةددعي دى      
دىشــمةنلةر رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةسةللةمضــة   مــةزآذر,  دئضــةندةك“دىشــمةن ظذخلعمــايدذ
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ظعغؤاالرنـع تارقعتعشـتا ظـةث ظـاآتعص رول        ـ   دىشمةنلعك قعلعش، ظذنعث هةققعدة هةر تىرلىك صعتنة      
  دة نئمة ضةصلةرنع قعلمعدع؟ هةزرعتع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها هةققع. ظوينايتتع

ــدع       ــت ظع ــقان ؤاقع ــاراثغذلذق باس ــذص، ق ــةح بول ــت آ ــةدة ؤاقع ــذ هةدعســتعكع ؤةق ــذلذلاله . ب رةس
ــجعدنعث         ــةن مةس ــةنها بعل ــةلالهذ ظ ــةفعية رةزعي ــةزرعتع س ــالع ه ــةللةم ظاي ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل س

ظــذالر . تىص قــالدعظعشــعكع ظــالدعدا خوشلعشــعؤاتقان صــةيتتة ظعككــع ســاهابة مةســجعد ظــالدعدعن ظــإ  
لئكعـن  . ظةلؤةتتة رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم هـةققعدة يامـان ضـذمان قعلمـاس ظعـدع               

ظــذالر ظــإزلعرع بعــرةر ضــذمانغا  . ؤةسؤةســعلعرعدعن ســاقلعنعش قئيعــن ظعــش , شــةيتاننعث شــةررعدعن
عص تذرغــانلعقعنع حىشمعضــةن تــةقدعردعمذ باشــقا بعرعضــة رةســذلذلالهنعث بعــر ظايــال بعلــةن ضةصلعشــ

رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةسةللةمضــة دىشــمةنلعك قعلعشــنعث يوللعــرعنع   , آــإردذق دئســة
شــذثا . تاصــالماي يىرضــةن دىشمةنلةرضــة بــذ ضــةص بازارغــا ســئلعش ظىحــىن تئصعلغذســعز مــال بوالتــتع 

 يــات نامــةهرةم رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم ظذالرنــع توخــتذتذص قئشــعدعكع ظايــالنعث
مانـا بـذ    . ظايال ظةمةسلعكعنع، بةلكع ظإز ظايالع سةفعية رةزعيةلالهذ ظـةنها ظعكـةنلعكعنع ظعـزاهلعدع            

. رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث ؤةزعيةتكة قانداق رعظاية قعلعدعغانلعقعنع آإرسـعتعدذ         
, مـةن ظذنـداق قعلمعغـانتعم     ”, عـن ظغـؤاالر تـارقعلعص بولغـاندعن آئي       ـ   هةر خعل يامان ضةص، صعتنة    

 دئضةندعن، باشـتا    “ظإز ظايالعم بعلةن ضةصلةشكةن ظعدعم    , مةن يات ظايال بعلةن صاراثالشمعغان ظعدعم     
  . صعتنعضة يول قويماسلعق ظةث ياخشعدذر

مـةزآذر  : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آئتعؤاتقـانالرنع توختعتعشـتعكع ظعككعـنحع هعكمـةت         
ــذزذشســاهابعلةرنع هاالآــة  ــان    . تتعن قذتق ــنعدا تذرغ ــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالمنعث يئ ــذالر ص حىنكــع ظ

ــالع      ــئلعش ظئهتعمـ ــىص قـ ــذناهقا حىشـ ــىك ضـ ــةندة، ظعككـــع تىرلـ ــنع بعلمعضـ ــالنعث آعملعكعـ ظايـ
بعرع ظذالر شةيتانغا يئثعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالم آعـم بعلـةن صاراثلعشـعؤاتقاندذ؟            . آىحلىآتذر

لعش بعلةن رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمضة تإهمةت حاصالش        دئضةن ضذمانغا حىشىص قئ   
ــذناهع ــذناهقا ظوخشــعمايدذ    . ض ــقا ض ــلعغانلعق باش ــةت حاص ــاالمغا تإهم ــةيغةمبةر ظةلةيهعسس ــام . ص ظعم
ــةيهع ؤةســةللةم هــةققعدة     ”: شــافعظع ظةضــةر هــئلعقع ظعككــع ســاهابة رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل
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يةنـة بعـرع   .  دةيـدذ “ قعلغان بولسـا ظعـدع، ظعمـانعدعن ظـاجراص آئتـةتتع        قعلحعلعك بعر يامان ضذمان   
ظــإزلعرع يامــان ضــذمان قعلمعســعمذ، باشــقعالرنعث يئــنعدا صــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالمنعث بعــر ظايــال  
ــارقعلعق، دىشــمةنلةرنعث رةســذلذلاله ســةللةلالهذ      ــيعش ظ ــإردذق دئ ــةن سإزلعشــعؤاتقانلعقعنع آ بعل

بذنعـث بعلـةن    . دة هةر خعل يامان ظعغؤالالرنع تارقعتعشعغا سـةؤةب بوالتـتع         ظةلةيهع ؤةسةللةم هةققع  
شذثالشــقا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ .  بولغــانلعق ضــذناهعغا ضعرعصــتار بوالتــتع ســةؤةبظــذالر صعتنعضــة 

  .ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذالرنع ضذناهكار بولذص آئتعشتعن ساقالص قالدع
 ـ رس ظئلعشـــعمعز الزعمكـــع، هـــةر قـــانداق ســـإزبـــذ هةدعســـتعن بعـــز مذســـذلمانالر شـــذنداق دة

نومذسـذمعزنع آعرلةتمةسـلعك، باشـقعالرنعث هـةققعمعزدة         ـ   هةرعكةتلعرعمعزدة تئتعز بولذش، ظعصصـةت    
بارلعق ظعش ظةمـةللعرعمعزدة ضـذمانلعق      , يامان ضذمان قعلعشع ظىحىن صذرسةت يارعتعص بةرمةسلعك      

  . ظعشالردعن يعراق بولذش آئرةك
ــانالرنعث  ــا   ظعنس ــان ظعــش زعن ــةث يام ــعرعدعغان ظ ــنع حىش ــازعرقع  . باهعشــعدذر ـ يىزع ــمذ ه بولذص

يــات ظايــال بعلــةن يــالغذز يــةردة , ظةخالقســعزلعق ظــةؤج ظالغــان، ظعنســاص، ظادالــةت ظــاز قالغــان زامــاندا
بعر ظادةم يات ظايـال بعلـةن يـالغذز «حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    . بولذشتعن ظإزعنع ساقالش آئرةك   

 ـ  دئضةندةك، شةيتان ؤة نةصسعنعث آةينعضة آعرعص آئتعص ظار»ا، شةيتان ظذالرنعث ظارعسعغا آعرعدذقالس
ظةضــةر شــةيتانغا ظالدانمــاي، نةصســعنع يةثضــةن هالــةتتعمذ، . نذمذســقا قــئلعش ظئهتعمــالع آىحلــىك

ــان ضــذمان قعلعشــعدعن ســاقلعنعش مىمكعــن ظةمــةس     ــان ســإز  . باشــقعالرنعث يام ــةر خعــل يام  ـ ه
ظذ سإزلةرنعث توغـرا ظةمةسلعكعضـة آعشـعلةرنع ظعشـةندىرىش          , آلةر تارعلعص بولغاندعن آئيعن   حإحة

حاصـالنغان تإهمـةتنع يوقاتسـعمذ ظعـزع     , سذنغان حعنعنع قاداتسا دةز بولذص قالغاندةك    . تئخعمذ تةس 
ث شذنعث ظىحىن ظةث باشتا ظإزعنع ساقالش يىزعنع حىشىرعدعغان ظعشـالرغا ظذحرعماسـلعقنع           . قالعدذ

  . ظةث ياخشع يولع
نةححة ظون يعللعـق ظاظعلعلـةر مانـا مذشـذنداق يامـان ضـذمان ؤة يالغـان تإهمةتلـةرنعث قذربـانع                   

بعرعضــة  ـ بولــذص بذزذلــذص آئــتعدذ، بــالعالر يئــتعم بولعــدذ، ظايــالالر تــذل بولعــدذ، ظعنــاق تذغقــانالر بعــر
عث ظاغزعغا حعقعص قالغـان ظايـال       حىنكع هةر قانحة صاشعؤاز ظةر آعشعمذ، آعشعلةرن      . دىشمةن بولعدذ 
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ــةر  . بعلــةن بعــر ظــإيدة ياشاشــنع قوبــذل قعلمــايدذ    ـ ظــاظعلعنعث مةثضــىلىك داؤاملعشعشــع ظىحــىن ظ
رةســـذلذلاله . خوتذنالرنعـــث ظارعســـعدا هئحقـــانداق ضـــذمانلعق ظعشـــالر ســـادعر بولماســـلعقع آئـــرةك 

هإرمةت  ـ   بعرعضة ظعززةت  ـ   الرنعث بعر خوتذن ـ   سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة بعزضة يةنة ظةر       
ظـذ ظـإزعنع يوقـالص آةلضـةن ظايـالعنع هإرمةتلـةص، ظـاالهعدة              . قعلعشعنعث زإرىرلعكعنع تةلعم بئرعدذ   

بعرعنع مذشذنداق هإرمةتلـةص     ـ   خوتذنالر بعر  ـ   ظةر. مةسجعدنعث دةرؤازعسعغعحة حعقعص ظذزذتذص قويدع    
  . ستةهكةملعشعص، بةهذزذر تذرمذش آةحىرةلةيدذمذهةببةت مذ ـ قةدعرلعسة، ظاظعلعدة مئهرع

  !ظامعين.  بعزلةرنع هةر تىرلىك يامان ضذمان ؤة يالغان تإهمةتلةردعن ساقلعسذنتاظاالاللة 
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  هةدعس ـ 72
  هةزرعتع خةدعحة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث صةزعلعتع توغرعسعدا

א?Wאא
،אא،אא

א،אאא،
،WAא،K@?zאאx 

  : تةرجعمعسع

صـةيغةمبةر سـةللةلالهذ    مـةن   ”: هةزرعتع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها رعؤايةت قعلعـص مذنـداق دةيـدذ          
ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث ظايــاللعرع ظعحعــدة خةدعحــة رةزعيــةلالهذ ظــةنهانع آىنلعضــةندةك هئحكعمــنع 

ــم ــم   . آىنلعمعدع ــةن ظعدع ــع آإرمعض ــةن ظذن ــالبذآع م ــةيهع   . ه ــةللةلالهذ ظةل ــةيغةمبةر س ــن ص لئكع
. سـتلعرعغا ظةؤةتـةتتع   ؤةسةللةم ظذنع آإص ياد ظئتةتتع، بةزعدة قوي سويذص، صارحعالص خـةدعحعنعث دو           

ظـذ دئضـةن «: رةسـذلذلاله . مةن بعر قئتعم ضويا دذنيادا خةدعحعدعن باشقا ظايال يوقتىةك قعلعال دئدعم          
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع  [“.دئدع» مذنداق، مذنداق سىصةتلعك ظايال ظعدع، مةن ظذنعثدعن باال يىزع آإرضـةن 

هةدعســـنعث بذخـــارعدعكع . بذخارعغـــا ظـــاظعتبـــذ يـــةردعكع تئكعســـت . ؤة مذســـلعم رعؤايـــةت قعلغـــان
  ]3731:نومذرع

  :ظعزاهات
جانابع رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم هايـاتعدا بعـرعنحع قئـتعم هـةزرعتع خةدعحـة                  

هــةزرعتع خةدعحــة رةزعيــةلالهذ ظــةنها مةآكــة مذآةررةمــةدعكع،  . رةزعيــةلالهذ ظــةنهاغا ظإيلةنضــةن ظعــدع 
 ـ دعكع ظـةث ظئسـعل نةســةبلعك، ظـةث حعـرايلعق، ظـةقلع ظـإتكىر، مــال      بـةلكع ظـةرةب مةملعكـةتلعرع   

ظــذ ظــإز ؤاقــتعدا مةآكــة خــةلقع ظعحعــدة . دذنياســع آــإص، ناهــايعتع هذشــيار، صــاآدامةن ظايــال ظعــدع
ساداقئتع ؤة ظعشةنحلعكع بعلةن تونذلغان، ضىزةل ظـةخالقلعق، مةآكـة خـةلقعنعث ظـةث شةرةصـلعك           

ارك بعــر يعضــعت بولغــان جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ظاظعلعســعنعث بالعســع، صــاك، مذبــ
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. ؤةسةللةمنع حةتظةل تعجارعتع ظىحىن آعراالص ظعشلةتكةن ؤة سودعسع قاتمذقات صايدا قعلغان ظعدع           
ــالع    ــىزةل ظـــةخالقع ؤة ظـ ــاالمنعث ياخشـــع مذظامعلعســـع، راســـتحعللعقع، ضـ ــةد ظةلةيهعسسـ مذهةممـ

ــةزرعتع خةد  ــةن ه ــةتلعرعنع آإرض ــدع   سىص ــةص قعل ــةن ظإيلعنعشــنع تةل ــة، ظذنعــث بعل ــةيغةمبةر . عح ص
بـذ  . ك زات توي قعلعص بعر ظإيضـة آعـردع        ةظةلةيهعسساالمنعث قوبذل قعلعشع بعلةن بذ ظعككع مذبار      

  .  ياش ظعدع40 ياش ؤة هةزرعتع خةدعحة 25حاغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
لالهذ ظةلـةيهع ؤةسةللةمضـة ظـةث ياخشـع         هةزرعتع خةدعحة رةزعيـةلالهذ ظـةنها رةسـذلذلاله سـةللة         

مىلكـع ؤة ظـإتكىر ظـةقلع بعلـةن ظذنـع هعمايـة قعلغـان، بولذصـمذ رةسـذلذلاله                    ـ   ياردةمحع بولذص، مال  
سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم صةيغةمبةر بولغاندعن آئيعن دىشمةنلعرع ظىحىن يئثعلمـةس قالقـان         

 جةننةتتة ظالع دةرعجعلعـك     تاظاالساالم قعلغان ؤة اللة     بذ مذبارةك ظانعمعزغا صةرعشتعلةر     . بولغان ظعدع 
ــدع    ـ قةســعر ــةؤةر بةرضــةن ظع ــةن خــذش خ ــة . ســاراي بعل ــاالالل ــةيهع  تاظ  رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل

صـةيغةمبةر  . ؤةسةللةمنعث ظعبراهعمدعن باشقا بارلعق بالعرعنع هةزرعتع خةدعحة ظـانعمعزدعن بةرضـةن          
ظابدذلاله، قاسـعم، زةينـةب، فاتعمـة،    : حة ظانعمزدعن بولغان بالعلعرع  ظةلةيهعسساالمنعث هةزرعتع خةدع  

  . ذ آذلسذم رةزعيةلالهذ ظةنهذمالردذرظىممرذقةيية ؤة 
يعلــع هــةزرعتع خةدعحــة    ـ 11رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم صــةيغةمبةر بولــذص      

  ؤةسـةللةم ظذنعـث ؤاصـات بولغانلعقعغـا        رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع  . رةزعيةلالهذ ظةنها ؤاصات بولغان   
حىنكـع ظـذ حـاغدا      . دةص ظاتالغـان  » قـايغذ يعلـع   «شذنعث ظىحـىن بـذ يعـل        . قاتتعق قايغذرغان ظعدع  

صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالم هـةزرعتع      . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعـث ياردعمعضـة بـةك مذهتـاج ظعـدع           
ظـذ ؤاصـات   . غدا ظىستعضـة خوتـذن ظالمعغـان ظعـدع        خةدعحة رةزعيةلالهذ ظةنهانع قةدعرلةص، ظـذ هايـات حـا         

ظذنعـث ياخشـعلعقعنع قةدعرلـةش يىزعسـعدعن        . بولغاندعن آئيعنمذ داظعم ظذنع ظةسلةص ياد ظئتـةتتع       
بذ يةردة هـةزرعتع ظاظعشـة رةزعيـةلالهذ ظـةنهانعث         . تذغقان ؤة دوستلعرعغا ياردةم قعالتتع     ـ   ظذنعث ظذرذق 

  .دئمةآحع بولغعنع مانا موشذدذر
اللـة سعلعضـة خـةدعحعدعن ياخشـعراقعنع        ”: نة بعر رعؤايةتتة هةزرعتع ظاظعشـة رةزعيـةلالهذ ظـةنها         ية
يـاق، ظذنعثدعـن ياخشعسـعنع      «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم ظذنعثغـا      .  دئضةن “بةردعغذ
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نالر بةرمعدع، صـىتىن ظعنسـانالر مئـنع ظعنكـار قعلغـاندا ظـذ ماثـا ظعشـعنعص ظعمـان ظئيتـتع، ظعنسـا                      
يإلــةك بولــدع، اللــة ظعبــراهعمدعن باشــقا   ـ مئــنع هــةيدةص حعقارغــاندا ظــذ ماثــا هــةمراه بولــذص يــار  

   .دئدع» بالعلعرعمنع ظذنعثدعن بةردع
مانا بذ يةردة رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم هـةزرعتع ظاظعشـة رةزعيـةلالهذ ظـةنهانعث                  

زرعتع خةدعحــة رةزعيـةلالهذ ظــةنهانعث ظذنتذلمــاس  آىندةشلعكعضـة قارشــع ظذنـع ظةيعبلعمةســتعن، هـة   
. خعزمــةتلعرعنع ظةســلعتعص، ظذنعــث صــةزعلعتعنع آــإز ظالدعغــا آــةلتىرىش ظــارقعلعق جــاؤاب بةرضــةن 

ــةيهع ؤةســةللةم هــةزرعتع ظاظعشــة      ــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل بذنعثدعــن مــةلذم بولعدذآــع، جان
ياش ظايالالرنع نعكاهعغا ظئلعش بعلةن آونـا ظايـالعنعث         رةزعيةلالهذ ظةنهادةك ضذزةل قعزنع ؤة باشقا       

حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدةك قةدعرشذناسلعقنعث سعمؤولع     . خعزمةتلعرعنع ظذنتذص قالمعغان  
بولغان بعر زاتنعث، هةزرعتع خةدعحة رةزعيةلالهذ ظـةنهانع ؤة ظذنعـث خعزمـةتلعرعنع ظذنـتذص قئلعشـع                 

   .ظعمكانسعزدذر
ةرنعث قعلغــان ياخشــع ظعشــلعرع ؤة آإرســةتكةن خعزمــةتلعرعنع قةدعرلــةص      دئمــةك، آعشــعل 

ظذنذتماســلعق، ظذنــع قعلغــان ياخشــعلعقعدعنمذ حوثــراق بعــر ياخشــعلعق بعلــةن مذآاصــاتالش، هــئح  
بولمعغاندا بعر ياخشعلعققا بعر ياخشعلعق بعلةن جاؤاب قايتذرذش ظعسالمنعث ظالع صرعنسعصـلعرعدعن        

ــ ــاؤاب  بولــــذص، آعشــــعلةرنعث ياخشــ علعقعنع آإرمةســــلعك، ياخشــــعلعققا ياخشــــعلعق بعلــــةن جــ
   .قايتذرماسلعق هةم ظعسالمغا هةم ظعنسانعيةتكة زعت آئلعدعغان ناحار قعلعقتذر

  ! ظع مذسذلمان ظايال قئرعنداشالر 
حىنكــع ظــذ . ظــانعمعز هــةزرعتع خةدعحــة رةزعيــةلالهذ ظــةنهادا ســعلةر ظىحــىن ياخشــع ظىلضــة بــاردذر

نع ؤة تاظـــاالمىلكعـــنع اللـــة  ـ رعنحع قئـــتعم مذســـذلمان بولغـــان، بـــارلعق مـــالتارعختـــا ظـــةث بعـــ
رةسـذلذلالهنع رازع قعلعــش، ظعسـالم دةؤعتعــنع آـةث تــارقعتعش يولعـدا ســةرص قعلغـان، رةســذلذلاله      

رةسـذلذلاله آةمبةغـةل    . يإلةك بولغـاندذر   ـ   سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمضة ظاخعرقع تعنعقعغعحة يار     
 لئكعن ظذ صىتىن بايلعقعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظىحىن ظعشلعتعص تذرذقلذق بعـر            .ظذ باي ظعدع  

سعلةرمذ ظاظعلعنعث ياخشع تةربعيعحعسع بولذص، ظةرلعرعثالرنع      . قئتعم بولسعمذ معننةت قعلمعغان   
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مـاجئرا حعقارمعسـاثالر،    ـ خوشال قعلعشـقا تعرعشسـاثالر، يوقعـالث ظعشـالرنع باهانـة قعلعـص جعـدةل            
 ـ  يولعــدا خعزمــةت قعلعشــعغا يئقعندعــن يــاردةمحع بولــذص، جاصــا تاظــاالذصــمذ ظــةرلعرعثالرنعث اللــة بول

ــاق بولســاثالر، ظذالرنعــث دةرت  تاقــةت قعلعــص تةســةللع   ـ ظةلةملعرعضــة ســةؤر ـ مذشةققةتلعرعضــة ظورت
ــارقعلعق ظذالرنعــث آــإثلعنع ظالســاثالر، ظذالرنعــث قذربــ      ع بئــرعش، ياخشــع مةســلعهةتلةر بئــرعش ظ

يةتمــةيدعغان نةرســعلةرنع ظــئلعص بــةر دةص تةثلعككــة سالمعســاثالر، تاالغــا حعققــاندا صــةردةز قعلعــص،  
ــةرلعرعثالرنع        ــذص ظـ ــوق بولـ ــارعغذحعلعكع يـ ــر، قـ ــعثالر آعـ ــتع بئشـ ــا ظىسـ ــإيدة بولسـ ــعنعص، ظـ ياسـ
يعرضةندىرمعسةثالر، ظإي ظعحعدعمذ مذمكعن قةدةر حعرايلعق، صاآعزة آعيعنعش، خذش صـعظعل بولـذص             

، هــذزذرهةرعكةتلــةرنع قعلعــش ظــارقعلعق ظــةرلعرعثالرنع رازع قعلســاثالر، ظــإي ظعحعــدة   ـ ضــىزةل ســإز
 هـذزذر حاقا هةممعسع    ـ   ظانا، باال  ـ   بذنداق ظاظعلعدة ظاتا  . مذهةببةت بولعدذ  ـ   آإثىل ظاراملعقع، مئهرع  

مــالنعث آــإص   ـخوشــال تذرمــذش ظىحــىن صــذل . خــورام ياشــايدذ ـ صــاراغةت، خوشــال ـ ظعحعــدة راهــةت
  . لذق بولذشع الزعمهذزذربولذشع شةرت ظةمةس، آإثىلنعث ظارامعدا ؤة 

  ! ظع مذسذلمان ظةرلةر
ــعلةر    ــظذل بولذسـ ــةثالردعن مةسـ ــالدعدا ظاظعلـ ــاالنعث ظـ ــة تاظـ ــعلةر اللـ ــعلةرنعث . سـ ــالعثالر سـ ظايـ

 ظذالردعن ظإتةلضـةن    ظاياللعرعثالرغا ياخشع مذظامعلة قعلعص،   . قولذثالردعكع اللة تاظاالنعث ظامانةتلعرع   
آةمحعلعكلــةرنع آــةحىرىم قعلعــش، ياخشــع نةســعهةت قعلعــش، ســالعه ظايــالالرنعث هئكــايعلعرعنع  

ظذالرغا قوصال مذظامعلة قعلماثالر، ظـاححعغعم بـار دةص ظايـالالرنع       . ظوقذص بئرعش ظارقعلعق تىزعتعثالر   
ثالر تــةقؤادار بولــذص اللــة تاظاالغــا ظــةث ظــاؤال ظــإزة. ظذرعدعغــان، زذلــذم قعلعدعغــان ظعشــالرنع قعلمــاثالر

شــذنداق . ظاســعيلعق قعلمــاثالر، ظــاندعن ظاياللعرعثالرغــا، بالعلعرعثالرغــا ياخشــع نةســعهةت قعلعــثالر
حاقـاثالر ظىحـىن هـةر     ـ   ظايـاللعرعثالر ؤة بـاال    . قعلساثالر قعلغان نةسعهةتلعرعثالرنعث تةسـعرع بولعـدذ      

بعـر  . ظعنسان دئضةننع ظإزع خالعغانحة ياسعؤالغعلع بولمايدذ     شذنع بعلعثالرآع،   . زامان دذظا قعلعثالر  
ــدذ     ــر تةرعصــع يارعمــاس بولع ــة بع ــةيهع   . تةرعصــع ياخشــع بولســا يةن شــذثا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل

رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ    . دةيدذ» ظايالالر قوؤذرغعنعث ظةث قعثغعر تةرعصعدعن يارعتعلغان     «: ؤةسةللةم
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ــةللةمنع ظإ  ــةيهع ؤةس ــةثالر    ظةل ــاللعرعثالرنعث ياخشــعلعقلعرعنع قةدعرل ــص، ظاي ــة قعلع ــا ظىلض . زةثالرغ
  .  بولعدذهذزذرشذنداق قعلساثالر ظاظعلعدة 

صاراغةت ظعحعـدة ياشـعغعلع     ـ   خورام، راهةت  ـ   لذق، خوشال هذزذراللة تاظاال مذسذلمان ظاظعلعلةرنع     
  ! ظامعين. سعص قعلسذنئن

  



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         309

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

  هةدعس ـ 73

  ضة خةؤةرسعز آعرمةسلعك توغرعسعدايأسةصةردعن قايتقاندا ظ
אא?W،אאא

WAאFEאא@?
zאאx 

  :تةرجعمعسع
ــدذ      ــداق دةي ــةت قعلعــص مذن ــةنهذما رعؤاي ــابدذلاله رةزعيــةلالهذ ظ ــز ”: هــةزرعتع جــابعر ظعبــنع ظ بع

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بعلةن بعرلعكتة بعر غازاتقا حعققان ظعـدذق، قـايتقعنعمعزدا             
ظالدعرعمـاثالر، «: رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم       . كة مـاثدذق  ظذدذل ظإيلعرعمعزضـة آعرعشـ    

بـذ هةدعسـنع    [ “.دئـدع » ظاخشامدا آعرةيلع، ظاياللعرعثالر حاحلعرعنع تـاراص، سـىننةت قعلعـص تةييارلعنعؤالسـذن 
هةدعســنعث . بــذ يــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظــاظعت . ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان 

  ]4920:كع نومذرعمذسلعمدع
  :ظعزاهات

ظإيعدة ظولتذرغـاندا آعـر، ناحـار      . دعن باشقعالر ظىحىن ياسانمايدذ   ظئرعدعندار، ظعصصةتلعك ظايال ظإز     
آعيعملــةرنع آعــيعص، ســعرتقا حعققــاندا آعشــعلةرنع ظإزعضــة جــةلب قعلعدعغــان صــةرداز بويذملعــرعنع  

 هــذزذرظــاظعلعنعث . يعص حعقمــايدذظعشــلعتعص ؤة حعــرايلعق آــإز قاماشــتذرعدعغان آعيعملــةرنع آعــ
بعـرعدعن سـإيىنىص خذرسـةن       ـ   خوتذنالرنعث آـإثىللعرع بعـر     ـ   ساظادةتلعك بولذشع ظةر   ـ   ظعحعدة بةخت 

بعرعنع خذرسةن قعلعدعغان ظعشالرنع قعلعص،      ـ   خوتذنالر داظعم بعر   ـ   شذثالشقا ظةر . بولذشعغا باغلعق 
 ـ بــذ ظعشــالرنعث ظــةث بئشــعدا آعــيعم . زإرىربعــرعنعث آــإثلعنع ظــئلعص تذرذشــع ناهــايعتع   ـ بعــر

ــئلعدذ   ــازعلعق آ ــذص،      . آئحــةك ؤة ت ــاآعزة تذت ــةدةنلعرعنع ص ــنعص، ب ــرايلعق آعيع ــإيعدة حع ــالالر ظ ظاي
ــةرنع      ــذراق ظةتعرل ــازعالص، خــذش ص ــرعنع ت ــةؤرةتلعرعنعث تىآلع ــتذق ؤة ظ ــالص، قول حعشــلعرعنع حوتكع

 ظعشتعن ياآع سةصةردعن هئـرعص      ظئرع،  نعث قةلبعنع ظإزعضة جةلب قعلعص تذرسا     ظئرعظعشلعتعص  
هةلضةندة، دةرهال ظذنع تةبةسسذم بعلةن قارشع ظئلعص، هالعنع سورعسا، ظاز بولسعمذ ظذنعـث ظالدعغـا     
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خوتـذن ظوتتذرعسـعدعكع مذهةببـةت تـئخعمذ         ـ   يئمةآلعك قويذص هاردذقعنع حعقعرعشقا تئرعشسا، ظـةر      
ــاندا خعزمةتحعضــة  . ظاشــعدذ ــإيعدة ظولتذرغ ــنعؤعلعص،   ـ  ظوخشــاش صاســكعنا ظةآســعحة ظ مةينــةت آعيع

ــاقلعرع ظإســىك، صــذت  ــادةمنعث قارعغذســع آةلمــةيدعغان    ـ تعرن قوللعــرع آعــر، حــاحلعرع حــذؤذق، ظ
  ظعشتعن ياآع سةصةردعن هئـرعص ظئرع. نعث ظذ ظايالدعن آإثلع سذ ظعحمةيدذ   ظئرعقعياصةتتة بولسا،   

عمعسا، تئخع تاماق صعشمعغان، يةيدعغان     ظئحعص آةلسة، ظذنع ياخشع قارشع ظئلعص هالعنع سور       ـ  
 ظعشعكتعن آعرعص بولغعحة ظإيدة ظذ يـوق، بـذ يـوق، تامـاق ظئتـةلمعدعم                ظئرعنةرسة يوق ظولتذرسا،    

 بوزذلعدذ،  هذزذرجعدةل حعقعدذ،    ـ   ظذرذش. دئضةندةك سإزلةرنع قعلسا ظةر ظذنداق خوتذندعن نةصرةتلعنعدذ      
نعث ظئـرع آإصـىنحة ظايـالالر     . ظعهتعـرام قالمـايدذ    ـ   ت، هإرمـةت  مذهةببـة  ـ   خوتذن ظارعسعدا معهـرع    ـ   ظةر

ــنعدذ      ــلعؤةتكةنلعكعدعن دادلع ــإزعنع تاش ــذرذص ظ ــة ق ــةن ظاالق ــالالر بعل ــقا ظاي ــث  . باش ــالبذآع ظذالرنع ه
  . ظاشذنداق قعلعشعغا ظايالالر ظإزلعرع سةؤةبحع بولعدذ

ــةندة ظذنعــث نارعســعدة بالع     ــة حعقعــص آةتك ــرع سةصةرض ــدذ ســاهابعالردعن بع ــات بولع ــذ . ســع ؤاص ظ
سةصــةردعن آةلضــةندة ظايــالع ظذنــع ناهــايعتع ياخشــع آــإتعؤعلعص بالعســعنعث ؤاصــات بولغــانلعقعنع    

 دةص سـورعغاندا، ظـايلع بالعسـعنعث بذرذنقعدعـن          “بالعمعزنعث ظةهؤالع قـانداق   ”ظذ آعشع   . ظئيتمايدذ
. ع خوشـال ظـإتكىزعدذ    نعث آإثلعنع ظئلعص آئحعـنع ناهـايعن      ظئرعياخشع بولغانلعقعنع ظئيتعص،    

سـاهابة نئمـة    . ظةرتعسع ظةتتعضـةن ناشـتعدعن آئيعـن بـالعنعث ؤاصـات بولغـانلعق خـةؤعرعنع بئـرعدذ                
ظئحعص آةلضـةن ظادةمضـة    ـ ظىحىن ظاخشام راست ضةص قعلمعدعث دةص غةزةبلةنضةندة، ظايالع هئرعص 

ن خةؤةر بةرضـةنلعكعنع    شذم خةؤةر بئرعشنع خالعمعغانلعقعنع، ؤة هاردذقع حعقعص بولغاندعن آئيع        
شــذنعث بعلــةن هــئلعقع ســاهابة رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث يئنعغــا . ظئيــتعدذ

ــة آئحع«: بئـــرعص ظـــةهؤالنع يةتكىزضـــةندة، رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةم   دعـــن بعرضـ
مذبـارةك بولسـذن، «:عسسـاالم  دئضـةندعن آئيعـن صـةيغةمبةر ظةلةيه   “هةظة”ظذ .  سورايدذ دةص» بولدذثالرمذ؟

!  مانـا بـذ سـاهابعنعث ظايـالع نئمعدئضـةن ظـةقعللعق      .دةيـدذ » اللـة سعلةرضـة ياخشـع صـةرزنت ظاتـا قعلسـذن 
  . ظايالالر مانا مذشذنداق هذشيار بولذشع الزعم
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نعث ياخشعلعقعنع ظاز آإرمةسلعكع، ظـإزعدعن بـاي ظايـالالر بعلـةن بـةس تالعشـعص                ظئرعظايالالر  
نع ضـذمانغا  ظئـرع نعث بةرضعنعضـة رازع بولذشـع،   تاظـاال ةن تةث بولذشقا ظذرذنماسلعقع، اللـة   ظاشذالر بعل 

 مئهمـان باشـالص آةلسـة، غذدذرعماسـتعن،         ظئـرع تاشاليدعغان آعشعلةرنع ظإيعضـة آعرضىزمةسـلعكع،       
قومذشـنع قوصـاللعق بعلـةن ظعشـلعتعص ظـاؤاز حعقارماسـتعن، ياخشـع ظإزذتذشـع، هـةر قانحـة                 ـ   قازان
شــذنداق قعلســا ظئــرع .  بولســعمذ، ظــإيعدة الزعمةتلعكلــةر آــةم بولســعمذ حاندذرماســلعقع الزعــم بئتــاب

مئهمــاننعث ظــالدعدا خعجعــل بولمــايدذ ؤة ظايــالعنعث ظعشــعدعن رازع بولــذص ظذنــع تــئخعمذ ياخشــع    
  . آإرعدذ

ة مذنحــة هةدعيــ ـ ظةرلــةرمذ ظايــاللعرعنع خذرســةن قعلعدعغــان ظعشــالرنع قعلعشــع، ظذالرغــا ظانحــة 
ظئلعص آإثلعنع ظئلعشع، بةدةنلعرعنع صاآعزة تذتذشع، حعشلعرعنع تـازعالص، خذشصـذراق ظةتعرلـةرنع           
ظعشلعتعش ظارقعلعق بةدةنلعرعدعكع تةر صذراقلعرعنع يوقعتعص تذرذشـع، ظايـالعنع سةسـكةندىرعدعغان            

  . ظعشالرنع قعلماسلعقع الزعم
ظايـالالر ظوتتذرعسـعدا آإثىلسـعزلعك       ـ    ظـةر  رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعسـتة      
ــةتكةن    ــنع ظذضـ ــالردعن ساقلعنعشـ ــان ظعشـ ــإز بئرعدعغـ ــان   . يـ ــةرلعرعنعث قاحـ ــالالر ظـ ــإيعدعكع ظايـ ظـ

 ظذشتذمتذت ظإيضة آعرسة آإثلعضة ياقمايدعغان ظةهؤالالر يـىز   ظئرعآئلعشعدعن خةؤعرع بولمعغاحقا،    
ةققةتلعرع ظعحعـدة ظاظعلعسـعنع سـئغعنعص،       بعر ظـادةم سةصـةرنعث مذشـ      : مةسعلةن. بئرعشع مذمكعن 

ظعشتعياق بعلـةن ظإيعضـة آةلسـة، ظايـالع باشـلعرع حـذؤذق، آعيعملعـرع آعـر قـارعغذحعلعكع يـوق                     
بـذ ظـةهؤالالر هـةر ظعككـع تةرةصـنعث آـإثلعنع       . نعث ظـذ ظايالغـا قارعغذسـع آةلمـةيدذ      ظئـرع ظولتذرسا،  
بـةزعدة ظـاظعلعنعث بذزذلذشـعغا سـةؤةب        . قعـتعدذ خوتذن ظوتتذرعسعدعكع مذهةببةتنع يو    ـ   ظةر. سوغعتعدذ
ــةردعن آةلضــةندة    . بولعــدذ شذثالشــقا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم ســاهابعلعرعنع سةص

ــذص   ــة آعرعشــتعن توس ــعز ظإيعض ــاراص، ظالد«: خةؤةرس ــلعرعنع ت ــاللعرعثالر باش ــذن، ظاي ــتةن بولس ــاثالر، خذص عرعم
دةص، هةممة ظإيلةرضة جةثحعلةرنعث »  تةييارلعنعؤالسذن، ظاندعن آعرعثالربةدةنلعرعنع تازعالص، سىننةت قعلعص

يةنـة بعـر هةدعسـتة رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع            . قايتقانلعقعنع خةؤةر قعلعشـقا ظـادةم ظةؤةتكـةن       
  .ؤةسةللةم سةصةردعن آةلضةن آعشعنعث آئحعدة خةؤةرسعز ظإيعضة آعرعشعدعن توسقان



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         312

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

ــةن    ــراقتعن آةلض ــةك، يع ــةت      دئم ــاآع خ ــئلعفذن ي ــة ت ــاؤؤال ظاظعلعسعض آعشــع آئلعشــتعن ظ
ظارقعلعق خةؤةر بئرعؤعتعص ظاندعن آئلعشع، ظايالالرنعث ظةرلعرعنع ياخشع قارشع ظـئلعص هـالعنع        

ظـئحعص آةلضـةن ظادةمضـة ظـالدع بعلـةن ظـاز بولسـعمذ               ـ   سورعشع، ظعشتعن ياآع سةصةردعن هئـرعص     
 غعـزالعنعص، هـاردذقع   ظئـرع سـإز بولسـا    ـ شـعدعغان ضـةص   يةيدعغان بعر نةرسة ظعكـرام قعلعشـع، قعلع       

 ـ مانــا بــذ ظــةث ظــالع مةدةنعيــةت ؤة ظاظعلــة ظعحعدعكــع بــةخت . حعققــاندعن آئيعــن قعلعشــع الزعــم
  . ساظادةتنعث ظاحقذحعدذر

ظعســالمدعن باشــقا ظاظعلــة ظعشــلعرعغا بذنحعلعــك ظةهمعيــةت بئرعدعغــان، ظايــالالرنعث شــةنعنع   
تـىزىم بـارمذ؟    ـ   زذلمعدعن ساقاليدعغان يةنة بعر دعـن يـاآع قـانذن          ـ   نعث جةؤرت ظئرع آإتىرىص،   يذقعرع

ب د ت دعن ظئالن قعلعنغان خـةلقظارالعق آعشـعلعك هوقـذق باياننامعسـعدعمذ ظايـالالر بذنحعلعـك                  
ــإؤةندعكع ظــايعتعنع صــعكعر يىرضــىزىص ظوقذغــان آعشــع بذنــع   تاظــاالاللــة . آإتىرىلضــةن ظةمــةس نعث ت

  . ذظةلؤةتتة بعلعد

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω ‘≅ Ït s† öΝä3s9 β r& (#θ èO Í s? u !$ |¡ÏiΨ9$# $ \δ öx. ( Ÿω uρ £èδθ è= àÒ÷è s? (#θ ç7yδ õ‹ tG Ï9 

ÇÙ ÷è t7Î/ !$ tΒ £èδθ ßϑ çF÷ s?# u Hω Î) β r& tÏ?ù' tƒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π sΨ Éi t6 –Β 4 £èδρ ãÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ* sù £èδθßϑ çF ÷δ Íx. 

# |¤ yè sù βr& (#θ èδ uõ3 s? $ Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #[ öyz #[ÏW Ÿ2 ∩⊇∪ ÷β Î) uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— 

šχ% x6¨Β 8l ÷ρ y— óΟçF ÷ s?# u uρ £ßγ1 y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξ sù (#ρ ä‹è{ù' s? çµ÷Ζ ÏΒ $ ¸↔ ø‹ x© 4 …çµ tΡρ ä‹äz ù' s? r& $ YΨ≈tG ôγ ç/ $ Vϑ øOÎ) uρ 

$ YΨÎ6 –Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹ x.uρ …çµ tΡρ ä‹è{ù' s? ô‰s% uρ 4 |Óøùr& öΝà6 àÒ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷èt/ šχ õ‹yz r&uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ÏiΒ 

$ Zà‹Ï= xî ∩⊄⊇∪ 〈   

 يةنع بعـر (ظايالالرغا زورلذق قعلعص، ظذالرنع معراس قعلعص ظالماق ! ظع ظعمان ظئيتقان زاتالر
سعلةرضـة ) ل ظورنعـدا قعلعؤالمـاق ظادةمنعث قولعدعن يةنة بعر ظادةمنعث قولعغا ظـإتىص تذرعدعغـان مـا 

دذرذست بولمايدذ؛ ظـذالر ظوصـظوحذق بعـر صاهعشـة ظعشـنع قعلمعغـان هالةتتـة، سـعلةر ظذالرغـا بةرضـةن 
مةهرعدعن بعر قعسمعنع يذلذؤئلعش ظىحـىن، ظذالرغـا بئسـعم ظعشـلةتمةثالر، ظـذالر بعلـةن حعرايلعقحـة 
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 سةؤر قعلعثالر، حىنكع سـعلةر ياقتذرمعغـان بعـر تعرعكحعلعك قعلعثالر، ظةضةر ظذالرنع ياقتذرمعساثالر 
ظةضةر بعر خوتذننع قويذؤئـتعص، ظورنعغـا يةنـة . ظعشتا اللة آإص خةيرعيةتلةرنع صةيدا قعلعشع مذمكعن 

بعر خوتذننع ظالماقحع بولسـاثالر، ظذالرنعـث بعرعضـة مـةهرع قعلعـص آـإص مـال بةرضـةن بولسـاثالرمذ 
ظذنع يالغان قارا حاصالص ؤة ظوحذق زذلـذم قعلعـص ظاالمسـعلةر؟ . رظذنعثدعن هئح نةرسة قايتذرذؤالماثال 

ظإز ظارا خعلؤةتتة بولذشقان تذرساثالر ؤة ظايالالر سعلةردعن نعكاه ظةقدعدعن ظعبارةت مذستةهكةم ظةهدة 
  ]ظايةتلةر ـ 21، 20، 19: نعساسىرة  [ظالغان تذرسا، ظذنع قانداقمذ قايتذرذؤالعسعلةر؟

صـاراغةتلعك ؤة   ـ مذهةببـةت بعلـةن راهـةت    ـ ةرنع ظاظعلـة ظعحعـدة ظـإز ظـارا مئهـرع        بعزلـ  تاظـاال اللة  
  !ظامعين. ساظادةتلعك تذرمذش آةحىرضعلع نعسعص قعلسذن ـ بةخت
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  هةدعس ـ 74
لىآكة ظىح آىندعن ظارتذق هازا تذتذشنعث دذرذس ظةمةسلعكع أظ

  توغرعسعدا
אW?אא

،،
،?Wאאא

אW»אא
א«?Wא

?Wאא
אאW»אא

xאא«?zא 
  :تةرجعمعسع

مـةن  : هةزرعتع ظةبذ سةلةمةنعث قعزع زةينةب رةزعيـةلالهذ ظـةنهذما مذنـداق دةص رعؤايـةت قعلعـدذ               
ذ هةبعبـة رةزعيـةلالهذ ظـةنهانعث دادعسـع         مـ ظىمرةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث ظايـالع        

ظةبذ سذفيان ظعبنع هةرب ؤاصات بولغان ؤاقتعدا ظذنعث يئنعغا آعرضةن ظعدعـم، ظـذ سـئرعق رةثلعـك                  
بعر خذشبذي نةرسعنع ظةآةلدىرىص، ظذنعثدعن بعر قعزحاققا سـىرىص قويـذص ظـاندعن ظـإزعنعث ظعككـع                 

م قعلعمـةنكع، مئنعـث خـذش صـذراققا هـاجعتعم           اللة بعلةن قةسـة   ”: مةثزعضعمذ سىرىص مذنداق دئدع   
يوق ظعدع، بذنع شذنعث ظىحىن ظعشلةتتعمكع، مةن رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث             

آىندىزدعن ظارتذق هازا  ـ اللةغا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقان ظايالنعث مئيعتكة ظىح آئحة«: مىنبةردة تذرذص
 دئضـةنلعكعنع   » ظإلضةن بولسا، ظذنعثغا تإت ظاي ظون آـىن هـازا تذتسـا بولعـدذ ظئرعمما تذتذشع هاالل بولمايدذ، ظة 

  .  دعدع“.ظاثلعغان ظعدعم
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ــةنهذما    ــةبذ ســةلةمةنعث قعــزع زةينــةب رةزعيــةلالهذ ظ ــاندعن ظ مــةن زةينــةب بعنــتع جــةهش  ”: ظ
، ظذ خذش صـذراق     رةزعيةلالهذ ظةنهانعث قئرعندعشع ؤاصات بولغان حاغدا، ظذنعث يئنعغا آعرضةن ظعدعم         

اللة بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مئنعث خذش صـذراققا        ”: ظةآةلدىرىص ظعشلةتتع، ظاندعن مذنداق دئدع    
اللـةغا «:هاجعتعم يوق ظعدع، لئكعن رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث مىنبـةردة تـذرذص           

زدعن ظـارتذق هـازا تذتذشـع هـاالل بولمـايدذ، آىندى ـ ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقان ظايالنعث مئيتكة ظىح آئحة 
. دئدع"  دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم» ظإلضةن بولسا، ظذنعثغا تإت ظاي ظون آىن هازا تذتسا بولعدذظئرعظةمما 

. بــذ يــةردعكع تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت . بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان [
  ] 5209:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع

  :ظعزاهات
 شذنداق مإمعنة ظايالالرغا رةهعم قعلسذنكع، ظذالر بذيرذلغـان ظعشـلعرعنع آـامعل ظـادا               تاظاالاللة  

نعث مذنذ ظةمرعضـة ظةسـتايعدعللعق بعلـةن        تاظاالظذالر اللة   . قعلعدذ، توسالغان ظعشالردعن قةتظع يانعدذ    
  : ظةمةل قعلعدذ 

 $ tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ)  |Ó s% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ # ·øΒ r& β r& tβθ ä3tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ù:$# ôÏΒ öΝÏδÍøΒ r& 
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 ظايـال مإمعنلـةرنعث ظـإز  ـ اللة ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعرةر ظعشتا هإآىم حعقارغان حاغدا، ظـةر

يـةنع اللـة ؤة اللـةنعث صـةيغةمبعرع بعـرةر ظعشـتا هـإآىم حعقارغـان (عيارلعقع بولمـايدذ ظعشعدا ظعخت 
، آعمكـع اللـةغا ؤة ظذنعـث )ظعكةن، هـئح ظـادةمنعث ظذنعثغـا مذخالعصـةتحعلعك قعلعشـعغا بولمـايدذ 
  ] ظايةت ـ 36:سىرة ظةهزاب [.صةيغةمبعرعضة ظاسعيلعق قعلسا، هةقعقةتةن ظذ ظوصظوحذق ظازغان بولعدذ

ظةنة شذ ظىلضعلعك ظايالالرنعث بئشعدا رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث ظاياللعرع          
ذ هةبعبـة رةزعيـةلالهذ ظـةنها دادعسـع ؤاصـات بولـذص ظـىح               ظىممـ هـةزرعتع   . صاآدامةن ظانعلعرعمعز آئلعدذ  

ئرعندعشـع  شذنعثدةك هةزرعتع زةينةب رةزعيـةلالهذ ظـةنها ق  . آىندعن آئيعن خذش صذراق ظعشلةتكةن    
هـالبذآع ظذالرنعـث خـذش      . ظإلىص آئتعص ظىح آـىن توشـقاندعن آئيعـن خـذش صـذراق ظعشـلةتكةن              
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ــايتتع       ــع ياقتذرم ــدع ؤة ظذن ــوق ظع ــاجع ي ــئح ظئهتعي ــكة ه ــذراق ظعشلعتعش ــذلذلاله  . ص ــن رةس لئكع
هــارامنع  ـ هــاالل. ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث ظةمرعضــة ظعتاظــةت قعلعــص شــذنداق قعلغــان

مذهعـم بولغعـنع ظـإزعنعث بئشـعغا        .  آعتابالر يئزعش، مذنبةرلةردة سإزلةش ناهـايعتع ظاسـان        بعلعش،
  . آةلضةندة، مذشذ ظانعلعرعمعزغا ظوخشاش بذيرذلغان ظعشنع ظةستايعدعللعق بعلةن ظعجرا قعلعشتذر

بذ هةدعستعن شذنع بعلعمعزآع، ظإلىص آةتكةن آعشعضة مةيلع يئقعن مـةيلع يعـراق بولسـذن               
لئكعـن  . ىح آـىن هـازا تذتـذش دذرذس بولعـدذ، ظذنعثدعـن ظـارتذق هـازا تذتـذش دذرذس ظةمـةس                    صةقةت ظ 
بــذ بولســا مــةزآذر ظايــالنعث ظعــددةت .  ظــإلىص آةتكــةن ظايــال تــإت ظــاي ظــون آــىن هــازا تذتعــدذظئــرع

  . مذددعتع بولذص قذرظان آةرعمدة بةلضعلةنضةندذر

ــذش  ــازا تذت ــيعم  ـ ـ ه ــةتعر  ـ ســاددا آع ــيعش، ظ ــذراق نةرســعلةرنع   آعحــةك آع  ؤة باشــقا خــذش ص
ظعشلةتمةسلعك، زعنةت بويذملعـرع ظعشلةتمةسـلعك ؤة يـاتلعق بولذشـقا تةشـةببذس قعلماسـلعقتعن               

ســاقعلعنع حىشىرمةســلعك  ـ بةزعلــةرنعث قعلغعــنعدةك بئلعضــة ظــاق صــوتا بــاغالش، حــاح. ظعبــارةتتذر
ن ظايـالنعث بعـر يعـل هـازا تذتـذص            ظـإلىص آةتكـة    ظئـرع بـةزع يةرلـةردعكع ظذيغـذرالردا        .آئرةك ظةمـةس  

ياتلعق بولماي ظولتذرذشـع ظـادةت بولـذص قالغاحقـا، بعـر يعـل توشماسـتا يـاتلعق بولمـاقحع بولغـان                      
حىنكـع بـذ ظـادةت هـةم        . بذ خاتا ظادةت بولذص تىزعتعش الزعم     . ظايالالر جةمظعيةتتة ظةيعبالشقا ظذحرايدذ   

اللـة  . تذرمذشعنع قعيعن ظةهؤالغا حىشىرىص قويعدذ    نعث ظةمرعضة خعالص، هةم آعشعلةرنعث      تاظاالاللة  
   : قذرظان آةرعمدة مذنداق دةيدذتاظاال

 t Ï% ©!$#uρ tβ öθ©ù uθ tF ãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [` üρ ø— r& zóÁ −/u yI tƒ £ Îγ Å¡àΡ r'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9åκ ô− r& #[ô³ tã uρ ( #sŒÎ* sù z øón= t/ 

£ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ ö/ä3øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z ù= yè sù þ’ Îû £Îγ Å¡àΡr& Å∃ρ Þ÷ê yϑ ø9$$ Î/ 3 ª!$# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ÖÎ6 yz ∩⊄⊂⊆∪ 〈  
 ظعحعثالردا ظإزع ؤاصات بولذص ظاياللعرع قئلعص قالغان آعشعلةر بولسا، ظاياللعرع تإت ظاي ظون

ة ظعش قعلسا، ظعددعتع توشقاندعن آئيعن ظإزلعرع توغرذلعق قاظعدة بويعح. آىن ظعددةت تذتذشع الزعم
  ] ظايةت ـ 234:سىرة بةقةرة [.سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ
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 ـ  ؤاصات بولغان ظايال تإت ظاي ظـون آـىن توشـقاندعن آئيعـن حعـرايلعق آعـيعم              ظئرعدئمةك،  
بـذ ظـذ ظايـالنعث هـةققع بولـذص، هـئح آعمنعـث ظذنـع                . آعحةآلعرعنع آةيسة، ياتلعق بولسـا بولعـدذ      

نعثدةك ظةرنعث تذغقـانلعرعنعث ظـذ ظايالغـا هـإآىمرانلعق قعلعـش، ظذنـع          شذ. ظةيعبالش هوقذقع يوق  
ظـذ  . نعث قئرعندعشعغا ياآع تذغقانلعرعدعن بعرعضة ياتلعق بولذشقا زورالش هوقذقع يـوق          ظئرعظإلضةن  

ظـذ معـراس قعلعنعدعغـان مـال     . ظايال هإر بولذص خالعغـان آعشعضـة يـاتلعق بولـذش هذقذقعغـا ظعضـة          
  : مذنداق دةيدذ تاظاالاللة . ظةمةس

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω ‘≅ Ït s† öΝä3s9 β r& (#θ èO Í s? u !$ |¡ÏiΨ9$# $ \δö x. 〈   

ظايالالرغا زورلذق قعلعص، ظذالرنع معراس قعلعص ظالماق سعلةرضة ! ظع ظعمان آةلتىرضةن زاتالر
   ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 19:سىرة نعسا [.دذرذس بولمايدذ

ــالالر آعيعدعغــان مةخســذس    يةنــة بعلع شــكة تعضعشــلعك ظعــش شــذآع، ظعــددةت ظعحعدعكــع ظاي
آعيعم بةلضعلةنضةن ظةمةس، ظـاق يـاآع قـارا آعـيعم آعـيعش آئـرةك دةيدعغـان بعـر قـاظعدة يـوق،                       

  . صةقةتال يعثع تعكعلضةن، زعننةتلعك آعيعم آةيمعسة، قانداق رةثلعك آعيعم آةيسة بولعدذ

 ظئيتعص ظإتةيلعكع، ظإلىص آةتكةن آعشع هةققعدة، يةتتعسـع،  نإؤعتع آةلضةن ظعكةن شذنعمذ  
. حعـراقالر ظعسـالمدا بةلضعلةنضـةن ظةمـةس        ـ   يعضعرمعسع، صةيشةنبعسع، قعرقع، يعلـع دةيدعغـان نـةزعر        

آعشع خالعغان حـاغدا، بعـرةر نـامرات، ظـاجعز بعحارعلةرضـة ظـاز يـاآع               ـ ـ    ظعسالمدا مةؤجذد بولغان نةزعر   
نامـاز ظوقـذب،    . شذنعث ساؤابعنع ظإلىص آةتكةن تذغقعـنع ظىحـىن ظاتعسـا بولعـدذ           , آإص ياردةم قعلعص  

ظـةمما  . ظإمرة قعلعص سـاؤابعنع ظاتعسـا، ظإلىآلةرضـة صايدعسـع بولعـدذ      ـ قذرظان ظوقذب، روزا تذتذص، هةج    
ظادةتلـةر   ـ   حعـراقالر، هـةر خعـل ظإرصـة        ـ   مانحة آىن بولغاندا مذنداق قعلعـش آئـرةك دئضـةندةك نـةزعر           

شعلةرنعث بوينعغا معنعص جان باقعدعغان، مولال قعلعصعغا آعرعؤالغان حعلبإرعلةرنعث حعقارغـان           آع
مـةن مذسـذلمان دئضـةن آعشـع مذنـداق بعدظـةت ظعشـالردعن يعـراق                . يامان ظـادعتع بولـذص بعدظـةتتذر      

  . تذرعشع الزعم



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         318

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

. قـذؤؤةت بةرسـذن    ـ بعزلةرضة هةقنع تونذص ظةمةل قعلعدعغـان ظعسـالمعي ظـاث ؤة آـذح          تاظاالاللة  
  ! ظامعين 
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  هةدعس ـ 75
  يلعنعشنعث هاراملعقع توغرعسعداأمعلداش ظايال بعلةن ظئظ

אא?אאא»
אא،אא،WאK«

zאאx 
  :تةرجعمعسع

رةســذلذلاله ”: هــةزرعتع ظــابدذلاله ظعبــنع ظاببــاس رةزعيــةلالهذ ظــةنهذما مذنــداق رعؤايــةت قعلعــدذ
عكاهعغا ظئلعش تةلـةص قعلعنغـاندا، مذنـداق        سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمدعن هةمزعنعث قعزعنع ن     

ظذ ماثا هاالل بولمايدذ، حىنكع ظذ مئنعث ظعمعلداش بعر تذغقعنعمنعث قعـزع، نةسـةبدعن «: دئضةن
بـذ هةدعسـنع ظعمـام       [».هارام بولغانالرنعث هةممعسـع ظعمعلداشـلعق سـةؤعبع بعلـةن هـارام بولعـدذ 

هةدعسنعث مذسلعمدعكع  . ئكعست مذسلعمغا ظاظعت  بذ يةردعكع ت  . بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان    
  ]3538:نومذرع

  :ظعزاهات

رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم ظـإمرة          : بذ هةدعستعكع ؤةقة مذنداق بايان قعلعـنعدذ      
ظــذ . قعلعــص مــةآكعدعن قايتقــاندا، هــةزرعتع هــةمزة رةزعيــةلالهذ ظــةنهذنعث قعــزع ظذالرغــا قوشــذلدع   

لمعغان ظاجعز سـاهابةلةردعن بولـذص، دادعسـع هـةمزة رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ ظوهـذد                مةدعنعضة هعجرةت قعال  
ظذرذشعدا شئهعت بولغـانلعقع ظىحـىن هعمايـة قعلعدعغـان آعشعسـع يـوق ظعـدع، شذثالشـقا ظذنعـث                    

هـةزرعتع ظـةلع رةزعيـةلالهذ      . تذغقانلعرع ظذنع آاصالعتعضـة ظـئلعش ظىحـىن تالعشـعص قـالدع            ـ   ظذرذق
اغامنعث قعزع، ظذنع مةن ظئلعص آةلدعم، ظذنعثغـا آاصـالةتلعك قعلعشـقا مـةن              ظذ مئنعث ت  ”: ظةنهذ

ظذ مئنعث تاغامنعث قعزع، ظذنعث هامماحعسـع  ”: هةزرعتع جةفةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ .  دئدع “هةقلعق
هةزرعتع زةيد ظعبنع هارعسة    .  دئدع “مئعنعث قولذمدا، ظذنعثغا آاصالةتلعك قعلعشقا مةن هةقلعقراق      

ظذ مئنعث دعنعـي قئرعندعشـعمنعث قعـزع، ظذنعثغـا آاصـالةتلعك قعلعشـقا مـةن           ”: ذ ظةنهذ رةزعيةلاله
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ظذنـع  ”هةزرعتع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمضة         .  دئدع “هةقلعق
 دئضـةندة،   “هعماية قعلعشقا سعز هـةممعدعن هةقلعقراقسـعز، ظذنـع نعكاهعثعزغـا ظالسـعثعز بولمـامدذ؟              

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذنعث هاالل بولمايدعغـانلعقعنع، حىنكـع ظـإزعنعث هـةمزة              
رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن ظعمعلـدةش ظعكـةنلعكعنع بايـان قعلغـاندعن آئيعـن ظذنـع هـةزرعتع جةفـةر                   

   .دئضةن »هامماحا ظانعنعث ظورنعدا بولعدذ«: رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث آاصالعتعضة بئرعص

  :بذهةدعستعن تإؤةندعكع ظىح هإآىم حعقعدذ

جةمظعيعتعمعزدة ظإيلعنعشـنع ظوغـذل     . قعز تةرةصنعث ظوغذلغا ظإيلعنعشنع تةلةص قعلعشع      ـ   1
تةرةصنعث تةلةص قعلعشع ظادةت بولذص قالغاحقا، ضويا قعز تةرةصنعث ظوغذلغـا تةلـةص قويذشـع ظـةيعب                 

لعق، تةقؤادار آعشعضة تةآلعصنعث قعز تةرةصـتعن       هالبذآع دعندار، ضىزةل ظةخالق   . ظعش دةص قارعلعدذ  
حىنكـع قعـز تـةرةص هـةر داظعـم قعـزعنعث ظعسـتعقبالعنع              . آئلعشع ظـةيعبلعنعدعغان ظعـش ظةمـةس      

شذثالشقا قعزعنعث ظعستعقبالع ياخشع بولعدعغان آعشعضة ظإزع خعرعدار بولذش ناهـايعتع   . آإزلةيدذ
. ؤةســةللةم ؤة ســاهابة آعــرامالر شــذنداق قعالتــتع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع  . ياخشــع ظــادةت

 شـئهعت  بـةدرع غـازعتعدا      ظئـرع هةزرعتع ظإمـةر رةزعيـةلالهذ ظـةنهذنعث قعـزع سـةفعيةنعث            : مةسعلةن
بولغانعدع، ظذنعث ظعددعتع توشقاندعن آئيعن ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ قعـزعنع هـةزرعتع ظـةبذ بـةآعر                

ظـاندعن ظذنـع هـةزرعتع ظوسـمان رةزعيـةلالهذ          .  جاؤاب بـةرمعدع   رةزعيةلالهذ ظةنهذغا تةآلعص قعلدع، ظذ    
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث قعـزع رذقعيـة        ـ ـ  ظذ ظايالع . ظةنهذغا تةآلعص قعلدع  

ذ آذلسـذمنع نعكاهعغـا ظئلعشـنع ظذمعـد قعلعـص           ظىممـ ؤاصات بولغاندعن آئيعن، ظذنعث سعثلعسـع       
بـذ ظعـش ظإمـةر رةزعيـةلالهذ        . ذ ظةنهذنعث تةآلعصعنع قوبـذل قعلمعـدع      يىرةتتع، شذثا ظإمةر رةزعيةلاله   

آئيعــن ســةفعيةنع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم  . ظــةنهذغا ناهــايعتع ظئغعــر آــةلدع 
  . نعكاهعغا ظالدع

 هـالبذآع صـذل   . بةزعلةر قعزعنع مالدار، مةنسعؤع بار ظادةمضة بةرسة بةختلعك بولعدذ دةص ظوياليدذ          
ل ؤة مةنسةص دعنع سذس، ظةخالقع ناحار آعشـعنعث قولعغـا حىشسـة، ظذنـع مذغةمبـةر، هاآـاؤذر،                 ماـ  

ظذنداق ظادةملةر ظـإزعنعال ظوياليـدذ، باشـقعالرنعث آـإثلعنع حىشـةنمةيدذ،            . ضةردةنكةش قعلعص قويعدذ  
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ــايدذ  ــدة     . حىشعنعشــنعمذ خالعم ــذق ظعحع ــاتع بويعحــة خورل ــز هاي ــا حىشــكةن قع ظذنداقالرنعــث قولعغ
دذنياسـع ظـاز بولسـعمذ،       ـ   ظـةمما مةنسـعؤع بولمعسـعمذ، مـال       . قـةتظعي بـةختلعك بواللمـايدذ     . عزعلعدذظ

دعندار، اللةدعن قورقعدعغان، ضـىزةل ظـةخالقلعق آعشعضـة يـاتلعق بولغـان قعـز هـةقعقعي بـةختلعك                   
 ـ رمــانحىنكــع ظذنــداق آعشـعلةر باشــقعالرنع قةدعرلــةيدذ، آـإثلعنع حىشــعنعدذ، دةردعضــة دة  . بوالاليـدذ 

. لـذق ياشـايدذ   هذزذرتذرمذشع ظـاددع بولسـعمذ آـإزع تـوق، آـإثلع خاتعرجـةم،              . رةنجعضة شعصا بوالاليدذ  
 بـذ  تاظـاال شـذثا اللـة   . سـاظادةت دئضـةن ظةنـة شـذنداق آعشـعلةردة بولعـدذ       ـ مذهةببةت، بـةخت  ـ   مئهرع

   :نوقتعغا دعققعتعمعزنع تارتعص مذنداق دةيدذ

 Ÿω uρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9 $# 4 ®L xm £ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒ{ uρ îπ sΨ ÏΒ ÷σ–Β Öö yz ÏiΒ 7π x.Î ô³–Β öθ s9 uρ öΝä3÷G t6 yf ôã r& 3 Ÿω uρ 

(#θ ßs Å3Ζè? tÏ.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L xm (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 4 Ó‰ö7yè s9 uρ íÏΒ ÷σ–Β Ö öyz  ÏiΒ 78Î ô³–Β öθ s9uρ öΝ ä3 t6 yf ôã r& 〈  
 هـإر، . ة ظذالرنـع نعكاهعثالرغـا ظالمـاثالر مذشرعك ظايالالر ظعمـان ظئيتمعغعحـ ! ظع مذسذلمانالر

سـعلةرنع مةصـتذن قعلغـان تـةقدعردعمذ، مـإمعن ) جامـالع ؤة مـئلع بعلـةن  ـ هإسـن (مذشرعك ظايـال 
مذشرعك ظةرلةر ظعمـان ظئيتمعغعحـة ظايـالالرنع ظذالرغـا يـاتلعق . دعدةك، ظةلؤةتتة، ظذنعثدعن ظارتذقتذر 

سعلةرنع مةصتذن قعلغان تةقدعردعمذ، مإمعن ) لع بعلةن مةنسعؤع ؤة مئ (هإر مذشرعك ظةر . قعلماثالر
   ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 221:سىرة بةقةرة [.قذل، ظةلؤةتتة، ظذنعثدعن ظارتذقتذر

بالعغا ظةث شةصقةتلعك آعشـع     . بالعغا ظذنع بئقعشتا هامماحعنع ظانعنعث ظورنعدا قعلعش       ـ   2
. دذر) هامماحـا (سـعثعللعرع   ـ   السا ظانعنعث ظاحـا   ظانا، ظذنعثدعن قالسا ظانعنعث ظانعسع، ظذنعثدعن ق      

ظةضةر ظانا قايسـع سـةؤةبتعن بالعسـعنع هعمايعسعضـة ظااللمايدعغـان ظـةهؤال بولـذص قالسـا، شـةرعظةت                    
ظذنعثدعـن  . بالعنع ظاؤؤال ظـانعنعث ظانعسـعغا، ظـذ بولمعسـا ظـانعنعث ظاحـا يـاآع سعثلعسـعغا بئـرعدذ                   

   .للعرعغا بئرعدذسعثع ـ آئيعن دادعنعث ظانعسع ؤة ظاحا

. ش هــارام بولغــانالرنعث هةممعســع ظعمعلداشــلعقتعن هــارام بولعــدذ     عنعنةســةبدعن ظــإيل  ـ 3
 :نةسةبتعن ظإيلعنعش هارام بولعدعغانالر تإؤةندعكعلةر
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سـعثعلالر ؤة   ـ سـعثعللعرع، بعـر تذغقـان ظاحـا     ـ سعثعللعرع، ظاتعنعث ظاحـا  ـ ظانا ؤة ظذنعث ظاحا  
ل بعـــر تذغقـــاننعث قعزلعـــرع، ظـــإز ؤة ظىضـــةي قعزلعـــرع، قعـــز نـــةؤرعلعرع  ظذالرنعـــث قعزلعـــرع، ظوغـــذ

   .مانا مذشذ يذقعرعدا ساناص ظإتكةنلعرعمعزنعث هةممعسع ظعمعلداشلعقتعن هارام بولعدذ. قاتارلعقالردذر

ظالعمالرنعث ظعمعلداشلعق هةققعدة آـإص تـةتقعقاتلعرع بولـذص، بعلعشـكة تعضعشـلعك مةسـعلة               
ث ســابعت بولذشــع ظىحــىن بــاال ظعككــع ياشــقا توشماســتا ظةمضــةن بولذشــع شــذآع، ظعمعلداشــلعقنع

حىنكـع اللـة    . ظةضةر ظعككع ياشقا توشقاندعن آئيعن ظةمسة، ظعمعلداشلعق سابعت بولمـايدذ         . شةرت
  :  قذرظان آةرعمدة ظعمعتعش مذددعتعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ تاظاال

 * ßN ẗ$ Ï! üθ ø9$# uρ z ÷èÅÊ ö ãƒ £èδ y‰≈ s9÷ρ r& È ÷,s! öθ xm È ÷ n= ÏΒ% x. ( 〈  
 ــتعدة تولــذق ظئمعتمــةآحع بولســا، تولــذق ظعككــع يعــل ــالعالرنع ظئمعــتعش مذددع ــانعالر ب ظ

  ] ظايةتنعث بعر قعسمع  ـ 233:سىرة بةقةرة [ .ظئمعتعشع الزعم

  !ظامعين . هةق يولدا مئثعص ظإز رازعلعقعغا ظئرعشكعلع نعسعب قعلسذنتاظاالاللة 
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  هةدعس ـ 76
  رىلعدعغان ظةمةللةر توغرعسعداأغا ظةث ياخشع آتاظاالاللة 

אא?WאאWא
א?W»؟«?Wאא?W»؟?W»א?W»א؟

א«zאאx 
  :تةرجعمعسع 

مــةن ”:  هــةزرعتع ظــابدذلاله ظعبــنع مةســظذد رةزعيــةلالهذ ظــةنهذ رعؤايــةت قعلعــص مذنــداق دةيــدذ 
ــةيهع ؤةســةللةمدعن اللــة ظــةث ياخشــع آإرعدعغــان ظعــش قايســع؟      دةص رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل

: رةسـذلذلاله .  دئدعـم  “ظـاندعن قالسـعحذ؟   ”.  دئـدع  »ظإز ؤاقتعدا ظوقذلغان ناماز «: رةسذلذلاله. سورعدعم
اللـة يولعـدا «: رةسـذلذلاله .  دئدعـم  “ظـاندعن قالسـعحذ؟   ”.  دئـدع  »ظانعغـا ياخشـعلعق قعلعـش  ـ ظاتا«

ــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان   [“. دئــدع»جعهــاد قعلعــش ــ. ب ــةردعكع ب ذ ي
  ] 214:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. تئكعست مذسلعمغا ظاظعت

  : ظعزاهات 
 ظـةث ياخشـع آإرعدعغـان       تاظـاال بذ هةدعستة رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بعزضة اللة         

ا ظذنعث بعرعنحعسع ؤة ظةث ظةؤزعلع ظإز ؤاقتعد      . ظةمةللةردعن ظىح ظعشنع تةرتعص بويعحة بايان قعلعدذ      
  . تةلةصكة اليعق ظادا قعلعنغان ناماز

بـةندعنعث تاهـارةت    .  بعلـةن بولغـان ظاالقعسـع ؤة ظذحرعشعشـعدذر         تاظـاال بـةندعنعث اللـة      ـ ـ ـ     ناماز
ــة    ــئلعص جــةينعمازغا آةلضــةنلعكع الل ــة    تاظاالظ ــدىرىش، الل ــذر هإرمــةت بعل ــن حوثق ــا حعــن دعلعدع غ

بارلعق تعلةك، ظارزذلعرعنع بعؤاسـعتة     , ذناجات قعلعش نعث هذزورعدا قول باغالص تذرذص، ظذنعثغا م      تاظاال
نامــازنعث مــاهعيعتع قــذرذق هةرعكةتلــةردعن ظعبــارةت . نعث ظــإزعدعن تعلــةش دعضــةنلعكتذرتاظــاالاللــة 

تاهــارةت ظــئلعص . نامــازدا ظعجــرا قعلعنعدعغــان هــةر بعــر هةرعكــةتنعث حوثقــذر مةنعســع بــار  . ظةمــةس
عغـا حعقعـش،    هذزذرنعث  تاظـاال عؤعي جةهـةتتعن تـازعلعنعص اللـة        جةينعمازغا آةلضةنلعك، ماددع ؤة مةن    
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نعث تاظــاالنامازغـا باشـلعغاندعن آئيعـن اللـة     .  بعلـةن بعؤاسـعتة آإرىشىشـكة ظاتلعنعشـتذر    تاظـاال اللـة  
ســىر ,  قعلعــص هــئسعــدا تذرعؤاتقــانلعقعنعهذزذرنعث تاظــاالظــإزعنع قوبــذل قعلغــانلعقعنع، هــازعر اللــة 

قذرظـاندعن  . حوثقـذر تـةزعم بعلـةن هإرمـةت بعلدىرعـدذ          غـا تاظاالول بـاغالص اللـة      باسقان هالدا دةرهال قـ    
ــذص   ــةرنع ظوقـ ــةن ظايةتلـ ــة    , بعلضـ ــذناهكارلعقعنع، اللـ ــاجعز ؤة ضـ ــانحعلعك ظـ ــإزعنعث قـ ــاالظـ نعث تاظـ
ــئخعمذ ظعلضــعرلةص  ,  قعلعــص هــئسآــاتتعلعقعنع، ظذلذغلعقعــنع  ــةددع, هإرمــةت بعلدىرىشــتة ت  ـ ق
نعث ظـالدعدا ظـإزعنعث     تاظاالرذآذدعن باش آإتةرضةندعن آئيعن، اللة      . عدذقامعتعنع ظعضعص رذآذ قعل   

يةرضـــة , ظـــاجعز، هـــئح نةرسعضـــة ظةرزعمـــةيدعغان بعـــر مـــةخلذق ظعكـــةنلعكعنع ظعصـــادعلةش ظىحـــىن  
سعياتلعرع بعلةن صةرؤةردعضـارعغا حوثقـذر هإرمـةت         هئس صعشانعسعنع قويذص بارلعق ؤذجذدع ؤة ظعحكع     

غا هإرمةت بعلدىرىشتة بةندعنعث قولعدعن آئلعدعغان ظةث يذقعرع ظعـش سـةجدة            تاظاالاللة  . بعلدىرعدذ
  .غا ظةث يئقعن بولغان ؤاقتع سةجدة قعلغان هالعتعدذرتاظاالظعنساننعث اللة . قعلعشتذر

مانـا مذشـذنداق نئمـة ظعـش        . غـا ظعلتعجـا قعلعـص دذظـا قعلعشـتذر         تاظاالناماز ظـةينع زامـاندا اللـة        
 قعلعــص تــذرذص ظوقذغــان نامــاز هةقعقةتــةن تةلةصــكة اليعــق ظــادا    هــئسعــص ؤةقعلعؤاتقــانلعقعنع بعل

بـذ شـةآعلدة ظـادا قعلعنغـان نامـاز ظعنسـاننع ياخشـعلعققا ظىنـدةص، قةبعـه، يامـان                 . قعلعنغان نامازدذر 
  : تاظاالاللة . مةسعيةتلةردعن توسعدذ ـ ظعشالرنع قعلعشتعن ؤة ضذناه

 χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? Ç∅ tã Ï!$ t±ós xø9$# Ís3Ζßϑ ø9$#uρ 〈  
 نامــاز هةقعقةتــةن قةبعــه ظعشــالدعن ؤة ضــذناهالردعن توســعدذـ 45:ســىرة ظةنكــةبذت. [ دئضــةن 

  ]ظايةتنعث بعر قعسمع
ظعنسان تونذص ظادا قعلعشقا تعضعشلعك ظةث حـوث ؤة ظـةث           . ظانعغا ياخشعلعق قعلش   ـ   ظاتا ـ   2

. ظـانعالرنعث هـةققعدذر    ـ   عن قالسعال ظةث حوث هةق ظاتـا      ظذنعثد. نعث هةققعدذر تاظاالظذلذغ هةق اللة    
ظانا ظعنساننعث يوقلذق ظالعمعدعن ؤذجذدقا آئلعص مةؤجذدعيةت ظالعمعنعث ظايدعثلعقعغا آـإز   ـ   ظاتا

ظئحعشعغا سةؤةبحع بولدع ؤة ظذ حوث بولذص ظإز آىحعضة تايـانغذدةك هالةتكـة آةلضـىحة ظذنـع معـث                  
ظانعسـع ظذنـع ظـون ظـاي قورسـعقعدا آـإتىرىص، ظـإلىم              . ر بعلةن بـاقتع   بعر مذشةققةت ؤة قعيعنحعلعقال   

ظذندعــن آئيعــن ظذنــع ظعسســعق ســىتع بعلــةن ظعمعــتعص، . بذرذنغــا آــئلعص تذغعــدذ ـ بعلــةن بــذرذن
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بالعنع ياخشع بـئقعش   ـ   ظاتعسع بولسا ظانا  . بالعسعنعث راهعتع ظىحىن ظإزعنعث راهعتعدعن آئحعدذ     
ظذنعث ظعهتعيـاجلعرعنع قـامداش ؤة ظذنـع ظوقذتـذص قاتارغـا قوشـذش              . دذآىندىز ظعشلةي  ـ   يولعدا آعحة 

 ـ  يعغعص ظئيتقـاندا ظاتـا    . مذشةققةتلةرنع بئشعدعن ظإتكىزعدذ   ـ   ظىحىن يعلالرحة دةص تىضةتكىسعز جاصا    
ظذالر بذ صعداآارلعقلعرع بةدعلعضة بالعسـعدعن هئحنةرسـة        . ظانا باال ظىحىن صىتىن هاياتعنع صعدا قعلعدذ      

ــةص ــان دةرت   تةل ــدا تارتق ــئقعش يولع ــايدذ ؤة بالعســعنع ب ــرعكعص   ـ  قعلم ــايدذ، زع ــةملعرعدعن دادالنم ظةل
 تاظـاال ظـانعدعن باشـقا آعـم بـار؟ اللـة       ـ دذنيادا بذنداق بةدةلسعز ياخشـعلعق قعلعدعغـان ظاتـا       . قالمايدذ

رلعتعص مذنـداق   مذشـةققةتلعرعنع خـاتع    ـ   ظانعنعث بالعسع ظىحىن تارتقـان جاصـا       ـ   قذرظان آةرعمدة ظاتا  
  : دةيدذ

 $ uΖ øŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒ y‰Ï9¨uθ Î/ çµ ÷F n= uΗ xq …çµ –Β é& $ ·Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ …çµ è=≈ |Á Ïùuρ ’ Îû È ÷ tΒ% tæ Èβ r& öà6ô© $# ’ Í< 

y7 ÷ƒ y‰Ï9 üθ Ï9 uρ ¥’ n< Î) ãÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ 〈   

 ورسعقعدا ظىستع ظىستعضة ظـاجعزلعق ظانعسع ظذنع ق . ظانعسعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذدذق  ـ ظعنساننع ظاتا
ظاناثغـا شـىآىر قعلغعـن، ظـاخعر  ـ  ماثا ؤة ظاتـا !ظع ظعنسان . ظعككع يعلدا ظذنع ظةمحةآتعن ظايرعدع . بعلةن آإتىردع 

   ]ظايةت ـ 14:سىرة لذقمان[ .قايتعدعغان جايعث مئنعث دةرضاهعمدذر

 $ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9 üθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ÷F n= uΗ xq …çµ –Β é& $ \δö ä. çµ ÷G yè |Ê uρ uρ $ \δ öä. ( …çµ è= ÷Η xquρ …çµ è=≈ |Á Ïùuρ 

tβθ èW≈ n= rO #· ÷κy− 〈   

 ظعنسـاننع ظانعسـع مذشـةققةت . ظانعسـعغا ياخشـعلعق قعلعشـقا بذيـرذدذق  ـ بعز ظعنساننع ظاتـا
ع ظذنعثغــا قورســاق آــإتىرىش مذددعــتع ؤة ظذنــ. بعلــةن قورســاق آــإتىرىص، مذشــةققةت بعلــةن تذغــدع 

  ] ظايةت ـ 15: سىرة ظةهقاف [. ظايدذر30سىتتعن ظايرعش مذددعتع 
ظإزعضـــة يـــالغذز ظعبـــادةت قعلعـــش بعلـــةن , ظانعغـــا ياخشـــعلعق قعلعشـــنع ـ  ظاتـــاتاظـــاالاللـــة  

  : بعرلةشتىرىص مذنداق دةيدذ
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ظاناثالرغـا ياخشـعلعق  ـ ةرؤةردعضارعث صـةقةت ظذنعـث ظإزعضـعال ظعبـادةت قعلعشـعثالرنع ؤة ظاتـا ص

ظذالرنعث بعـرع، يـاآع ظعككعلعسـع سـئنعث قـول ظاسـتعثدا بولـذص , قعلعشعثالرنع تةؤسعية قعلدع 
يــةنع مــاالللعقنع بعلدىرعدعغــان شــذنحعلعك ســإزنعمذ (ياشــعنعص قالســا، ظذالرغــا ظوهــوي دئمعضــعن 

ظذالرغـا آامـالع , ، ظذالرنع دىشكةلعمعضعن، ظذالرغا هإرمةت بعلةن يذمشـاق سـإز قعلغعـن )عغعنقعلم
ظـــذالر مئـــنع ! ظـــع صةرؤةردعضـــارعم«: مئهرعبـــانلعقتعن ناهـــايعتع آةمتـــةر مذظـــامعلعدة بولغعـــن ؤة 
 ـ  24 ـ   23: سـىرة ظعسـرا    [. دئضـعن »آعحعكلعكعمدة تةربعيعلعضةندةك ظذالرغا مةرهةمـةت قعلغعـن 

  ]تلةرظاية
اللـة  . ظانعغا قانداق ياخشعلعق قعلعشنع تةصسعلع بايـان قعلعـدذ         ـ    ظاتا تاظاالمانا بذ ظايةتتة اللة     
نئمةتلعرعضـة شـىآرع قعلعـش بولغـان         ـ   ظذنعث ظاتـا قعلغـان سانسـعز نـازذ        , تةظالالغا ظعبادةت قعلعش  

يولعـدا تارتقـان جاصـا    ظانعغـا ياخشـعلعق قعلعـش، ظذالرنعـث بعـزنع بـئقعص تةربعيعلـةش         ـ  ظعكةن، ظاتا 
 ـ شذثا بذ ظايةتتـة ظاتـا     . مذشةققةتلعرعضة رةهمةت ظئيتعص قعلغان ياخشعلعقلعرعغا شىآرع قعلعشتذر      

  .غا ظعبادةت قعلعش بعلةن بعرلعكتة تعلغا ظئلعنغانتاظاالظانعغا ياخشعلعق قعلعش اللة 
علعـص بولـذش مذمكعـن    ظانعنعث بالعالر ظىستعدعكع هةققع بةث حوث بولذص، ظذنع ظادا ق          ـ   ظاتا
مئنعـث قئـرعص آةتكـةن      ”: بعر ظادةم هةزرعتع ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث يئنعغـا آـئلعص         . ظةمةس

ظانام بار، ظذنع آإتىرىص تذرمعسام تاهارةت سذندذرالمايدذ، مةن هةر آىنـع ظانـامنع بعـر نةححـة قئـتعم                   
ــادا ق     ــةققعنع ظ ــارةت قعلدذرعمــةن، ظذنعــث ظىســتىمدعكع ه ــإتىرىص تاه ــورعغاندا، “علدعممــذ؟آ  دةص س

يـاق، حىنكـع ظانـاث سـئنعث ياشعشـعثنع ظذمعـد قعلغـان هـالدا                ”: هةزرعتع ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ   
ســئنع ظاشــذنداق باققــان، هــالبذآع ســةن ظذنعثدعــن ظايرعلعشــنع ظذمعــد قعلغــان هــالدا شــذنداق     

  .  دةص جاؤاب بةرضةن“قعلعؤاتعسةن
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غــةيرع . ن ظذالرنعــث مذســذلمان بولذشــع الزعــم ظةمــةس ظانعغــا ياخشــعلعق قعلعــش ظىحــى ـ ظاتــا
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ظانعالرغعمذ ياخشعلعق قعلعش الزعم ـ مذسلعم ظاتا

 βÎ) uρ x8#y‰yγ≈ y_ #’ n?tã β r& x8Íô± è@ ’ Ï1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9  ÏµÎ/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷èÏÜè? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ ( 〈  
ظاناث سئنع سةن بعلمةيدعغان نةرسعنع ماثا شئرعك آةلتىرىشكة زورلعسا، ظذالرغا  ـ ظةضةر ظاتا

ظايـةتنعث بعـر     ـ   15:سـىرة لذقمـان    [.ظعتاظةت قعلمعغعن، ظذالرغا دذنيادا ياخشع مذظامعلعدة بولغعن 
   ]قعسمع

: هذ ظةنها مذنداق دةيدذ   هةزرعتع ظةبذ بةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قعزع هةزرعتع ظةسما رةزعيةلال        
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث زامـانعدا مئنعـث مذشـرعك ظانـام يئنعمغـا آةلضـةن                  ”

ظانام مةندعن ياخشعلعق آىتـىص آةصـتذ،       ”: ظعدع، مةن رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمدعن     
بولعــدذ، ظانعثعزغــا ياخشــعلعق «: رةســذلذلاله.  دةص ســورعدعم“ظذنعثغــا ياخشــعلعق قعلســام بوالمــدذ؟

  “. دئدع»قعلعث
جعهـاد قعلعـش يوقعرعسـع دعـن دىشـمةنلعرع بعلـةن قوراللعـق              . اللة يولعدا جعهـاد قعلعـش      ـ   3

صــاظالعيةتلةرنع ظــإز  ـ  رازعلعقعــنع آإزلــةص قعلغــان بــارلعق ظعــشتاظــاالظــذرذش قعلعــش، تــإؤعنع اللــة 
 يولعـدا   تاظـاال مـئلع ؤة جئـنع بعلـةن اللـة          ـ   ـ   عهـاد بذالرنعـث ظعحعـدة ظـةث ظـةؤزةل ج        . ظعحعضة ظـالعدذ  

 ـ لئكعـــن بذنعـــث شـــةرت. دعنعـــنع ؤة ؤةتعنعـــنع قوغـــداش ظىحـــىن قوراللعـــق ظـــذرذش قعلعشـــتذر 
  .زامانع باردذر ـ شاراظعتلعرع ؤة ؤاقعت

 يولعـدا  تاظـاال ظانعغـا ياخشـعلعق قعلعـش ؤة اللـة      ـ هةدعستة نامازنع ظإز ؤاقتعدا ظادا قعلعش، ظاتـا   
 ـ  د قعلعشتعن ظعبارةت ظىح ظعش تعلغا ظئلعنغـان بولـذص، ظعسـالمدا بذيرذلغـان بـارلعق ظةمـةل                 جعها

نامــاز بولســا، زاآــات، روزا، هــةج ؤة باشــقا بــارلعق ظعبادةتلــةرنع ظــإز  . ظعبادةتلــةرنع ظــإز ظعحعضــة ظــالعدذ
شـقعالر بعلـةن    تذغقـان ؤة با    ـ   ظانعغـا ياخشـعلعق قعلعـش بولسـا، بـارلعق ظـذرذق            ـ   ظاتا. ظعحعضة ظالعدذ 



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         328

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

عـتع ؤة   ظىممجعهاد بولسـا، دعـنع،      . ياخشع مذظامعلة قعلعش ؤة ضىزةل ظةخالقالرنع ظإز ظعحعضة ظالعدذ        
  . ؤةتعنع ظىحىن قعلعدعغان بارلعق خعزمةتلةرنع ؤة صعداآارلعقالرنع ظإز ظعحعضة ظالعدذ

نكـع ظعمـان    حى. دعكع ظعشـالرنعث تعلغـا ظئلعـنعش تـةرتعؤعمذ ظـاالهعدة هعكمةتكـة ظعضـة              يذقعرع
ــة         ــان ظعشــع الل ــاؤؤال قعلعدعغ ــةث ظ ــعنعث ظ ــان آعش ــذلمان بولغ ــتعص مذس ــادةت  تاظاالظئي ــا ظعب غ

نامـاز ؤة باشـقا     . ظعبادةتلةرنعث ظةث بئشعدا هةر آىنع بـةش ؤاقعـت نامـاز ظوقـذش آـئلعدذ              . قعلعشتذر
ــةن قعلعدعغــ       ــإزةل بولذشــع ؤة آعشــعلةر بعل ــةخالقع ض ــان آعشــعنعث ظ ــادا قعلغ ــةرنع ظ ان ظعبادةتل

ــاندعن حعــن قــةلبعدعن ظعشةنضــةن مذقــةددةس دعنعــنع ؤة   . مذظامعلعســع ياخشعلعنعشــع آئــرةك  ظ
ــعظة قعلعشــع      ــةجاؤذزلعرعدعن قوغدعشــع، مذداص ــىك ت , ســإيىملىك ؤةتعنعــنع دىشــمةنلةرنعث هــةر تىرل

شــذنداق قعلغــاندا . آئــرةك بولغــاندا مئلعــنع، جئنعــنع صــعدا قعلعشــتعن حئكعنمةســلعكع الزعــم  
بولمعسـا  , شـةلةيدذ ظئرعنعث رازعلعقعغـا ؤة مذآاصـاتلعرعغا       تاظاالاللة  , عي مذسذلمان بولذص  ظاندعن هةقعق 

  . ظذنعث مةن مذسذلمان دئضعنع ظةمةلعيعتع يوق قذرذق دةؤا بولذص قالعدذ، خاالس
ساظادعتعضة  ـ  بعزنع هةقعقعي مذسذلمان بولذص ياشاص، دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث بةختتاظاالاللة 

  !ظامعين. شتىرسذنظئرع
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  هةدعس ـ 77
  ظانعغا ياخشعلعق قعلش توغرعسعدا ـ ظاتا

א?WאW?Wא>
؟א?W»«?W؟?W»«?W؟?W

»«?W؟?W»«?zאאx 
  :تةرجعمعسع 

بعـر ظـادةم رةسـذلذلاله    ”: هةزرعتع ظةبذ هذرةيـرة رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ رعؤايـةت قعلعـص مذنـداق دةيـدذ               
مئنعـــث ياخشـــعلعق ! ظـــع رةســـذلذلاله”: ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةمنعث قئشـــعغا آـــئلعص

ظـذ  .  دةص جـاؤاب بـةردع  »ظاناث«: رةسذلذلاله.  دةص سورعدع “قعلعشعمغا ظةث هةقلعق آعشع آعم؟    
 “ظـاندعن قالسـا آعـم؟     ”: ظـذ ظـادةم   .  دئـدع  »ظانـاث «: رةسذلذلاله.  دئدع “ظاندعن قالسا آعم؟  ”: ظادةم

: رةسذلذلاله.  دةص سورعدع  “اندعن قالسا آعم؟  ظ”: ظذ ظادةم .  دئدع »ظاناث«: رةسذلذلاله. دةص سورعدع 
بـذ يـةردعكع    . بذ هةدعسنع ظعمام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان           . [ دئدع »ظاندعن قالسا ظاتاث «

  ]6452:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. تئكعست مذسلعمغا ظاظعت
  :ظعزاهات 

. ظــإز اليعقعــدا قةدعرلعمــةيدذظانعســعنعث قعلغــان ياخشــعلعقعنع  ـ ظعنســانالر آــإص هــالالردا ظاتــا
ــارايدذ   ــا ياخشــعلعق قعلعشــقا ســةل ق ــا  . ظذالرغ ــرعص ظات ــىز   ـ خوتذنعنعــث ظارقعســعغا آع ظانعســعدعن ي

ــان ــرايدذ    , ظإرعيدعغ ــإص ظذح ــة آ ــةهؤالالرمذ جةمظعيةتت ــكةلةيدعغان ظ ــع دىش ــان  . ظذالرن ــقا قذرظ شذثالش
ظانعغـا   ـ   ظاتـا ,  هةدعسـلعرعدة بولسـذن    رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث    , آةرعمدة بولسذن 

بذ هةدعستة رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع        . صةرمانالر آإصتذر  ـ   ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذغان ظةمرع   
: كمعتعـنع ظإلعمـاالر مذنـداق حىشـىندىرعدذ       ئؤةسةللةمنعث ظانعنع ظىح قئتعم تعلغا ظئلعشعنعث ه      

  هـئس  مذشـةققةتلعرعنع ظـإز اليعقعـدا      ـ   تارتقـان جاصـا   باال ظانعنعث ظذنع بـئقعش، تةربعيعلـةش يولعـدا          
آئحعلعــرع ظذخلعمــاي , تذغــذش، ظئمعــتعش, حىنكــع ظانعســع ظذنــع قورســعقعدا آــإتىرىش. قعلمــايدذ
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مذشــةققةتلةرنع بــاال آعحعــك حــاغدا تارتقاحقــا، بــاال       ـ ظذنعثغــا قــاراش قاتــارلعق معسلعســعز جاصــا    
بـاال ظةقلعضـة آـئلعص بعـر نةرسـعنع صـةرق            . ةرسـعزدذر ظانعسعنعث ظذ بعيباهـا صـعداآارلعقلعرعدعن خةؤ      

 ـ حىنكــع دادعســع ظذنعــث آعــيعم. ظــةتكىدةك بولغــاندا صــةقةت دادعســعنعث ياخشــعلعقلعرعنع آــإرعدذ 
بازارغــا , ظعحمــةك قاتـارلعق بــارلعق ظئهتعيـاجلعرعنع ظـئلعص تــةييارالص بئـرعدذ     ـ يئمـةك , آئحـةك 

.  قةلـةم ؤة باشـقا بـارلعق حعقعملعـرعنع قعلعـص بئـرعدذ             ,دةصـتةر , مةآتةصـكة بارسـا   . بارسا صذل بئـرعدذ   
ــتعش  ــاق ظئ ــدذ   , ظانعســع تام ــةتلعرعنع قعلع ــإي خعزم ــارةت ظ ــر يذيذشــتعن ظعب ــاال   . آع ــة ب ــذ هالةتت ب

ــلعرعنع        ــان ظعش ــعنعث قعلغ ــىن ظانعس ــةنلعكع ظىح ــةن آإرض ــإزع بعل ــعداآارلعقعنع آ ــعنعث ص دادعس
جاصـا،   ـ   ظـانعنعث تارتقـا جـةؤرع     , هـالبذآع . ياليـدذ بعزنع ظاتعمعزال باقعدعكـةن دةص ظو     . آعحعك آإرعدذ 

شذثالشقا .  قعلمايدذ  هئس بذنع باال . ظةلةملعرع دادعنعث صعداآارلعقعدعن نةححة هةسة آإصتذر      ـ   دةرت
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظانعنع ظىح قئتعم تعلغـا ظالغـاندعن آئيعـن ظـاتعنع بعـر              

  . قئتعم تعلغا ظالعدذ

آإصـعنحة دادا ظـإز ظئهتعيـاجعنع ظـإزع         . دادا بالعغا ظانحة بةك موهتاج بولمـايدذ      : دعنظعككعنحع
ظـةمما ظانـا ظـاجعز، بئحـارة بولغـانلعقع ظىحـىن بالعسـعنعث ياردعمعضـة دادعسـعدعن               . قامداص آئتةلةيدذ 

مذ تاظـاال اللـة   . شذنعث ظىحىن ظانـا ظـىح قئـتعم تعلغـا ظئلعنغـان بولذشـع مذمكعـن               . بةآراق موهتاج 
ــا  قذ ــةرعمدة ظاتـ ــان آـ ــا      ـ رظـ ــانعنعث جاصـ ــن، ظـ ــاندعن آئيعـ ــقا بذيرعغـ ــعلعق قعلعشـ ــا ياخشـ  ـ ظانعغـ

  : مذشةققةتلعرعنع بالعالرنعث آإز ظالدعغا آةلتىرىص مذنداق دةيدذ

 $ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9 üθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ÷F n= uΗ xq …çµ –Β é& $ \δö ä. çµ ÷G yè |Ê uρ uρ $ \δ öä. ( …çµ è= ÷Η xquρ …çµ è=≈ |Á Ïùuρ 

tβθ èW≈ n= rO #· ÷κy− 〈  
 ظعنسـاننع ظانعسـع مذشـةققةت , ظانعسـعغا ياخشـعلعق قعلعشـقا بذيـرعدذق  ـ بعز ظعنساننع ظاتا

ظذنعثغــا قورســاق آــإتىرىش مذددعــتع ؤة ظذنــع . مذشــةققةت بعلــةن تذغــدع, بعلــةن قورســاق آــإتىرىص
  ]ظايةت ـ 15 :سىرة ظةهقاف [. ظايدذر30سىتتعن ظايرعش مذددعتع 
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غا ظاسعيلعق بولمايدعغان هالةتتة ظذالرنعـث ظةمرعضـة        تاظاالاللة  : ظانعغا ياخشعلعق قعلعش   ـ   ظاتا
ــش،        ــان ظعشــالرنع قعلع ــع خذرســةن قعلعدعغ ــنعش، ظذالرن ــقان ظعشــعدعن يئ ــش، توس ــةت قعلع ظعتاظ

ة دوستعغا دىشمةن بولماسلعق، بعـر نةرسـ       ـ   ظذالرنعث صعكرعضة قوشذلذش، ظذالرنعث دىشمعنعضة دوست     
دادام مئلعمــنع ”رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم  . تةلــةص قعلســا بئــرعش بعلــةن بولعــدذ 

 دةص »ســةن ؤة مئلعــث داداثنعــث مىلكــع« دةص شــعكايةت قعلعــص آةلضــةن آعشعضــة، “تـارتعؤالدع 
  .جاؤاب بةرضةن

 ـ دةك، ظاتــاظانعســعغا ياخشــعلعق قعلعشــنع صــةرز قعلغــان ـ  بــالعالرنعث ظىستعضــة ظاتــاتاظــاالاللـة  
ظــانعالرنعث ظىستعضــة ياخشــع ظعشــالردا بالعلعرعغــا يــاردةم قعلعشــنع، ظذالرنــع قذدرعــتع يةتمــةيدعغان  

 ـ بةزع هـةق . ظعشالرغا زورلعماسلعقنع، بالعلعرعنعث ظعشعنع قعيعنالشتذرماسلعقنع ؤاجعب قعلدع    
ن آعشـــعلةر هوقـــذق بعلمـــةيدعغان، ظىســـتعدعكع باشـــقعالرنعث هـــةققع بعلـــةن آـــارع بولمايدعغـــا  

بــالعلعرعنعث صــىتىن ظعشــلعرعغا ظارعلعشــعؤالعدذ، ظذالرنعــث صــعكعرلعرعنع قوبــذل قعلمــايدذ، خاتــالعقع  
ظوحذق آـإرىنىص تذرسـعمذ ظـإزعنعث قارعشـعنع صـايدعلعق، باشـقعالرنعث صـايدعلعق آـإز قاراشـلعرعنع                   

ــارايدذ ــداق ظادةملــةر بالعلعرعغــا زعيــان ســالعدذ، ظذالرنعــ  . زعيــانلعق دةص ق ــةربات بذن ث مةنصــةظعتعنع ب
. ظذنداق آعشعلةرنعث خاتا ظعشلعرعغا ظعتاظـةت قعلعـش بـالعنعث ظىستعضـة ؤاجعـب ظةمـةس                . قعلعدذ

ظانعسـعغا   ـ   ظاتـا . ظانعسـعغا زعيـان آـةلتىرعدذ      ـ   حىنكع ظذالرغا ظعتاظةت قعلعـش هـةم ظإزعضـة هـةم ظاتـا            
  .ضذناه بولمايدذزعيان آةلتىرمةيدعغان ظعشتا ظذالرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلعش 

هــةزرعتع ظإمــةر رةزعيــةلالهذ ظــةنهذ رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث يئنعغــا         
 دةص شـعكايةت قعلغـاندا،      “ظوغلذم ظابدذلالهنع خوتذنذثـنع قويذؤةتكعـن دئسـةم ظذنعمعـدع         ”: آئلعص

بـذ يـةردة    .  دئضـةن  »عنظاتاثغا ظعتاظةت قعلغ «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظابدذلالهقا    
هةزرعتع ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظوغلعنع خوتذنعـنع قويذؤئتعشـكة بذيرعشـعدا ظةلؤةتتـة حـوث بعـر              

ظانـا يوقعـالث سـةؤةبلةرنع باهانـا قعلعـص بـالعلعرعنع خوتذنعـنع               ـ   ظةمما هةر قـانداق ظاتـا     . سةؤةب بار 
بذنـع ظعمـام ظةهمـةد      . ويذؤئتعشـكة بولمـايدذ   قويذؤئتعشكة بذيرعسا، ظذالرغا ظعتاظةت قعلعص خوتذنعنع ق      

دادام ”: بعر آىنـع ظذنعـث يئنعغـا بعـر ظـادةم آـئلعص            . رةهمةتذلالهع ظةلةيهع شذنداق حىشةندىرضةن   
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ــةن؟     ــانداق قعلعمـ ــدذ، قـ ــن دةيـ ــنع قويذؤةتكعـ ــةد  “خوتذنذثـ ــام ظةهمـ ــورعغاندا، ظعمـ ــع ”:  دةص سـ ظذنـ
هذ ظـةنهذمذ ظوغلعغـا خوتذنذثـنع قويذؤةتكعـن         ظإمـةر رةزعيـةلال   : هـئلعقع ظـادةم   .  دئضةن “قويذؤةتمعضعن

 “دئضةندة، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظاتاثغـا ظعتاظـةت قعلغعـن دئضـةن ظةمةسـمعدع؟              
 دةص جـاؤاب    “داداث ظإمةر رةزعيةلالهذ ظـةنهذدةك بولغذحعلعـك قويذؤةتمعضـعن        ”: دئؤعدع، ظعمام ظةهمةد  

  . بةرضةن

ظانعســـع ظوغلعـــنع خوتذنذنـــع ”دعـــن  ـ ـ مـــةتذلالهع ظةلـــةيهعرةه ـ ـ ظعمـــام ظعبـــنع تةيمعيـــة
ظـذ آعشـعنعث خوتذنعـنع قويذؤئتعشـع        ” دةص سورعغاندا،    “قويذؤئتعشكة ظةمرع قعلسا قانداق قعلعدذ؟    

ــايدذ ــا        . دذرذس بولم ــش ظانعغ ــاالق قعلع ــنع ت ــم، خوتذنع ــعلعق قعلعشــع الزع ــعغا ياخش ــةلكع ظانعس ب
مإمعنــة ظايــالنعث آئلعــنع بعلــةن جعــدةل  . بةرضــةن دةص جــاؤاب “ياخشــعلعق قعلغــانلعق ظةمــةس

حعقعرعش، ظذغلعنعث بالعلعرعنع ظذرذش، ظذغلعنعث ظـإيعدعكع ظعشـالرغا ظارعلعشـعؤئلعش ظـارقعلعق             
ظانعنعث بـالعلعرعنع ظـإزلعرع      ـ   ظاتا”: ظإلعماالر. بالعسعنع ظعتاظةتسعزلعككة حىشىرعشع توغرا ظةمةس    

ــةن نعكاهلعنعشــ   ــعلةر بعل ــان آعش ــا      خالعمعغ ــتا ظذالرغ ــذ ظعش ــاال ب ــةر ب ــوق، ظةض ــةققع ي قا زورالش ه
 حـاقعلعرعنعث  ـ  ظـانعالرمذ بـاال    ـ   دئمـةك ظاتـا   .  دةيـدذ  “ظانعسعنع قاخشاتقان بولمـايدذ    ـ   بويسذنمعسا ظاتا 

  . سعياتعغا قارشع حعقعص ظذالرنع ظإزلعرعضة ياندذرماسلعقع الزعمهئس

ــا حع    ــادةم رةســذلذلالهنعث قئشــعغا آــئلعص جعهادق ــر ظ ــورعغاندا،   بع قعــش ظىحــىن رذخســةت س
 :رةسـذلذلاله ,  دةص جـاؤاب بةرضـةندة  “هايـات ”: ظـذ ظـادةم  .  دئضـةن »ظاناث هايـاتمذ؟  ـ ظاتا«: رةسذلذلاله

يةنع ظذالرغـا ياخشـعلعق قعلسـاث جعهـاد قعلغـاننعث          .  دئضةن »بئرعص ظذالرغا ياخشعلعق قعلغعن «
  . ساؤابعنع ظالعسةن دئضةن بولعدذ

ــةن   ــر آعشــع يةم ــة بع ــئلعصيةن ــاندا،    , دعن آ ــةص قعلغ ــا حعقعشــنع تةل ــذلذلالهدعن جعهادق رةس
 دئـدع، رةسـذلذلاله     “ظانـام بـار    ـ   ظاتـا ”: ظـذ ظـادةم   .  دةص سـورعدع   »يةمـةندة آعمعـث بـار؟ «: رةسذلذلاله

رذخسـةت  ”: ظـذ ظـادةم   .  دةص سـورعدع   »ظذالر سـاثا رذخسـةت بـةردعمذ؟ «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم  
ظذنداق بولسا، ظذالرنعث قئشـعغا قـايتعص بئـرعص ظذالردعـن رذخسـةت «: ذلذلاله دئؤعدع، رةس  “بةرمعدع
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 »ظةضـةر رذخسـةت بةرمعسـة ظذالرغـا ياخشـعلعق قعلغعـن , رذخسةت بةرسة جعهادقا حعققعـن , سورعغعن
  .دئدع

ظذالرغـا  , هإرمةتلـةش، ظذالرغـا ظعتاظـةت قعلعـش       , ظانعغا ياخشعلعق قعلعش ظذالرنع سإيىش     ـ   ظاتا
بـذ  . ظذالرنعـث تذرمـذش حعقعملعـرعنع ظىستعضـة ظئلعشـتعن ظعبـارةت بولعـدذ             , ظا قعلعـش  داؤاملعق دذ 

ظاجعز هةر آعشعنعث ظـإز ظعقتعدارعغـا        ـ   آةمبةغةل، آىحلىك  ـ   قعز، باي  ـ   ظعشالرنع قعلعشتا ظوغذل  
ظعسالمدا هئحكعم  . هةرآعم قولعدعن قانداق ياخشعلعق آةلسة شذنع قعلعش آئرةك       . قاراص بولعدذ 
ظانعغــا ياخشــعلعق قعلعشــتا هةممــة ظــادةم ظوخشــاش  ـ ظاتــا. مــةيدعغان ظعشــقا بذيرذلمــايدذآىحــع يةت

ظانعغـا   ـ  ظاتـا تاظـاال اللـة  . بولعدعغان بعر نةرسة بار، ظذ بولسـعمذ ظـذالر هـةققعدة ياخشـع دذظـا قعلعشـتذر             
  : داظعم دذظا قعلعص تذرذشقا بذيرذص مذنداق دةيدذ

 ≅ è% uρ Éb>§‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ ÏΤ$ u‹−/ u‘ #[Éó |¹ 〈  
»ظـــذالر مئـــنع آعحعكلعكعمـــدة تةربعيعلعضـــعنعدةك ظذالرغـــا مةرهةمـــةت ! ظـــع صةرؤةردعضـــارعم
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 24: سىرة ظعسرا [. دئضعن»قعلغعن

  :  نذه ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 Éb> §‘ ö Ïøî $# ’Í< £“ t$ Ï! üθ Ï9 uρ yϑ Ï9 uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ ÷σãΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ 〈   

ظانامغا، مئنعث ظإيىمضة مإمعن بولذص آعرضـةن آعشعضـة ؤة مـإمعن  ـ ماثا، ظاتا ! صةرؤةردعضارعم
  ] ظايةت ـ 28:سىرة نذه [ظةرلةرضة، مإمعن ظايالالرغا مةغصعرةت قعلغعن

هعسســاالمنعث دادعســع هــةققعدة دذظــا قعلغــانلعقعنع بايــان قعلعــص   ظعبــراهعم ظةلةيتاظــاالاللــة 
  : مذنداق دةيدذ

 $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ xøó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ üö/ Î) ÏµŠ Î/{ ω Î) tã ;ο y‰Ïã öθ ¨Β !$ yδ y‰tã uρ çν$ §ƒ Î) 〈   
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 ظعبــراهعمنعث ظاتعســعغا مةغصــعرةت تةلــةص قعلعشــع ظذنعثغــا ظعلضــعرع قعلغــان ؤةدعســعنع
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 114:سىرة تةؤبة [.عظورذنالش ظىحىن ظعد

ظـادةم بالعسـع ظإلسـة، ظـىح ظعشـتعن «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ     
سةدعقة جارعية، مةنصةظةتلعك ظعلعـم ؤة ظذنعثغـا دذظـا : ظذ ظىح ظعش . باشقا بارلعق ظةمةللعرع ظىزىلعدذ 
   ».قعلعص تذرعدعغان ياخشع باال

  : ظانعالرنعمذ بالعلعرع هةققعدة دذظا قعلعشقا تةرغعب قعلعص مذنداق دةيدذ ـ  ظاتاتاظاالاللة 

 t Ï% ©!$#uρ šχθ ä9θ à) tƒ $ sΨ −/u‘ ó=yδ $ sΨ s9 ô ÏΒ $ uΖ Å_ üρ ø— r& $ sΨ ÏG≈§ƒ Íh‘ èŒ uρ nο §è% & ãôã r& $ sΨ ù= yè ô_ $#uρ šÉ)−F ßϑ ù= Ï9 

$ ·Β$ tΒ Î) ∩∠⊆∪ 〈  
ة ظايـــاللعرعمعز ؤة ظـــةؤالتلعرعمعز ظـــارقعلعق شـــاتلعق بعزضـــ! ظـــع صةرؤةردعضـــارعمعز «: ظـــذالر

  ] ظايةت ـ 74:سىرة فذرقان [. دةيدذ»بئغعشلعشعثنع تعلةيمعز، بعزنع تةقؤادارالرغا صعشعؤا قعلغعن

 tΑ$ s% Éb> u‘ û É_ôã Î—÷ρ r& ÷β r& u ä3ô© r& y7 tF yϑ ÷è ÏΡ û ÉL ©9$# |M ôϑ yè ÷Ρr& ¥’n? tã 4’ n?tã uρ £“ t$ Ï! üρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [s Ï=≈ |¹ 

çµ9|Ê ö s? ôx Ï= ô¹ r& uρ ’ Í< ’Îû û ÉL §ƒ Íh‘ èŒ ( ’ ÏoΤÎ) àMö6 è? y7 ø‹ s9Î) ’ÏoΤ Î)uρ z ÏΒ tÏΗÍ> ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ 〈  
 ظانامغا بةرضةن نئمعتعثضة شىآىر قعلعشـنع ؤة سـةن  ـ سئنعث ماثا ؤة ظاتا ! ظع صةرؤةردعضارعم

ن ظىحـىن مئنعـث ظـةؤالدعمنع رازع بولعدعغان ياخشع ظعشنع قعلعشعمنع ماثا ظعلهام قعلغعن، مة 
ــةر قعلغعــن (تىزعضــعن  ــةؤالدعمنع ياخشــع ظادةمل ــةنع مئنعــث ظ ــةن ســاثا جعمــع )ي ، مــةن هةقعقةت

ظايـةتنعث   ـ   15: سـىرة ظـةهقاف    [.ضذناهالردعن تةؤبة قعلدعم، مةن هةقعقةتةن مذسذلمانالردعندذرمةن 
  ] بعر قعسمع

 ـ غــا ظعشــتتىرىص قعلعشــع ؤة بــالعالرمذ ظاتــا ظانــا بالعلعرعغــا قعلغــان دذظــالعرعنع بالعلعرع  ـ ظاتــا
ــاثلعتعص قعلعشــع ياخشــع      ــا ظ ــالعرعنع ظذالرغ ــان دذظ ــةققعدعدة قعلغ ــانعلعرع ه ــش  . ظ ــداق قعلع بذن

ظانعالر  ـ  ؤاصات بولغان ظاتا  . مذهةببةت ظاشعدذ  ـ   حاقا ظوتتذرعسعدعكع مئهرع   ـ   ظانا، باال  ـ   ظارقعلعق ظاتا 
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نضــةندةك، ظــذالر هــةققعدة قعلغــان ســةدعقة ؤة باشــقا ياخشــع       بــالعلعرعنعث دذظــالعرعدعن مةنصةظةتلة 
بعــر ظــادةم رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث قئشــعغا . ظةمةللــةردعنمذ مةنصــةظةتلعنعدذ

 “مئنعث ظانام ظإلىص آةتتع، ظذنعث هةققعدة سةدعقة قعلسـام ظذنعثغـا صايدعسـع بوالمـدذ؟              ”: آئلعص
 دةص جــاؤاب »هةظــة، صايدعســع بولعــدذ «: ةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمدةص ســورعغان، رةســذلذلاله ســةلل 

 “ضذؤاه بولذث، مئنعث بعر بئغعم بار ظعدع، ظذنع ظانام هةققعدة سةدعقة قعلدعم           ”: بئرعؤعدع، ظذ ظادةم  
  .دئدع

ظانعغـا ياخشـعلعق قعلغـانلعق       ـ   يارانلعرعضـة ياخشـعلعق قعلعشـمذ ظاتـا        ـ   ظانعنعث دوسـت   ـ   ظاتا
ظانعسـعنع   ـ   حىنكع ظذالر ظذ ياخشـعلعق بعلـةن ياخشـعلعق قعلغذحعنعـث ظاتـا            . عدذجىملعسعدعن بول 

ظعمام مذسلعم ظابدذلاله ظعبنع دعنار رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مذنداق رعؤايةت         . ظةسلةص رةهمةت تعلةيدذ  
بعر آىنع مةآكعنعث يولعدا ظابدذلاله ظعبنع ظإمـةر رةزعيـةلالهذ ظـةنهذماغا بعـر سـةهرالعق                ”: قعلعدذ

ظـةهؤالعنع   ـ   ظةرةب ظذحرعغان ظعدع، ظابدذلاله دةرهال ظذلعغعدعن حىشىص ظذنعثغا ساالم بئرعص هال          
سورعدع، ظذنع ظإزع معنضةن ظذالققا معندىردع ؤة بئشعدعكع سةللعسعنع حعقعـرعص ظذنعـث بئشـعغا                

رسعضمذ رازع مةن اللة سعزضة ياخشعلعق ظاتا قعلسذن، ظذ سةهرالعقالر ظازراق بعر نة         . آةيضىزىص قويدع 
بـذ ظـادةمنعث دادعسـع دادام ظإمـةرنعث دوسـتع ظعـدع، مـةن رةسـذلذلاله               ”: ظـابدذلاله . بولعدعغذ، دئدعـم  

ــةللةمنعث  ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــعنعث «: سـ ــالعنعث ظاتعسـ ــع بـ ــةث ياخشعسـ ــعلعقنعث ظـ ياخشـ
  “. دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم، دئدع»دوستلعرعنعث ظاظعلعسعضة ياخشعلعق قعلعشعدذر

ظانعمعزغـا قولعمعـزدعن آةلضـةن ياخشـعلعقنع قعلعدعغـان، ظذالرنعـث هايـاتعنع             ـ    ظاتـا  تاظاالللة  ا
ظـةؤالدعمعزغا  . ظإزعمعزنعث هاياتعدعن ظةؤزةل بعلعدعغان ياخشع ظةؤالتالردعن بولغعلع نعسعص قعلسـذن         

التالردعن قعممعتعـنع بعلعدعغـان ياخشـع ظـةؤ     ـ  ظانععسـعنعث قـةدعر    ـ   هعدايـةت بئـرعص ظاتـا      ـ   تةؤصعق
  ! ظامعين. قعلسذن
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  هةدعس ـ 78
  ظانعالرنع قاخشعتعشنعث هاراملعقع توغرعسعدا ـ ظاتا

אא{אאW»א
א{א{{{אאא«zאא
x 

  : تةرجعمعسع 
ــةنهذدعن رعؤايـــةت قعلعـــنعدذآع   ــةلالهذ ظـ ــذظبة رةزعيـ ــرة ظعبـــنع شـ ــةزرعتع مذغعـ ــةيغةمبةر , هـ صـ

رنع قاقشعتعشـنع، قعـزالرنع اللـة سعلةرضـة ظـانعال «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةم مذنـداق دئضـةن    
صايدعسعز بةس مذنازعرة قعلعشعثالرنع، آإص سوظال . بةرمةي ظئلعشنع هارام قعلدع, تعرعك آإمىشنع

بذ هةدعسنع ظعمام بذخـارع ؤة       [».مالنع ظعسراص قعلعشعثالرنع يامان آإرعدذ  ـ سورعشعثالرنع ؤة صذل 
ــان   ــةت قعلغـ ــلعم رعؤايـ ــا ظـــ   . مذسـ ــت بذخارعغـ ــةردعكع تئكعسـ ــذ يـ ــارعدعكع  . اظعتبـ ــنعث بذخـ هةدعسـ

  ] 5838:نومذرع
  :ظعزاهات

جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة ظىح تىرلىك ظعشـنع هـارام ؤة ظـىح          
بذندعـن  . هارم ظعشالرنعث بعرعنحعسع ظانعالرنع قاخشـعتعش    . تىرلىك ظعشنع مةآرذه دةص آإرسةتتع    

رغا ياخشعلعق قعلعـش هـةققعدة توختالغـان ظعـدذق، بـذ هةدعسـتة       ظانعال ـ  ظعلضعرعكع هةدعسلةردة ظاتا  
ــا ــانعنع قاخشعتعشــنعث هــارام ظعكــةنلعكع هــةققعدة توختعلعمعــز    ـ بولســا ظات ــمذ ظ ــانعالرنع بولذص . ظ

ــانلعقعنع بعلعــش ظىحــىن       ــئلعص بارعدعغ ــة ظ ــان ظاقعؤةتك ــانحعلعك يام ــانعالرنع قاخشعتعشــنعث ق ظ
  :عالر دةص ظوياليمةنتإؤةندعكع هةدعسنع ظوقذساق آذصاية ق

بعـز رةسـذلذلاله   : هةزرعتع ظابدذلاله ظعبنع ظةبع ظةؤفا رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق رعؤايـةت قعلعـدذ      
بعــر يــاش يعضــعت  ”: بعــر ظــادةم آــئلعص . ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث يئــنعدا ظولتذراتــتذق 
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.  دئـــدع“ئيةلمـــةيؤاتعدذ دةث دئســـةك د“الظعالهـــة ظعللـــةلاله”ســـةآراتقا حىشـــىص قـــالدع، ظذنعثغـــا 
: هـئلعقع ظـادةم  .  دةص سـورعدع »ظـذ نامـاز ظوقذيـاتتعمذ؟ «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم 

. شذنعث بعلةن رةسذلذلاله ظورنعدعـن تـذردع، بعـزمذ تـذردذق       .  دةص جاؤاب بةردع   “هةظة، ناماز ظوقذياتتع  ”
 “دئيةلمةيمـةن ”: ظـذ .  دئـدع  »لاله دةث الظعالهـة ظعللـة «: رةسذلذلاله ظذ بـالعنعث قئشـعغا آـئلعص       

: رةســذلذلاله.  دئيعشــتع“ظــذ ظانعســعنع قاخشــعتاتتع”.  دئــدع»نئمعشــكة؟«: دئضــةندة، رةســذلذلاله
: رةسـذلذلاله .  دةص جـاؤاب بئرعشـتع سـىرىندعكعلةر       “هةظة، تعرعك ”.  دئدع »ظذنعث ظانعسع تعرعكمذ؟ «
: رةسذلذلاله ظـذ ظايالغـا    . عرعص آئلعشتع بالعنعث ظانعسعنع حاق  .  دئدع »ظذنع حاقعرعص آئلعثالر «
سـعز ظذنعثدعـن «: رةسـذلذلاله ,  دئضـةندعن آئيعـن    “هةظـة ”: ظايـال .  دئدع »بذ سعزنعث بالعثعزمذ؟ «

, حـوث بعـر ظـوت يئقعلسـا «: رةسـذلذلاله .  دئدع “مةن ظذنعثدعن رازع ظةمةس   ”: ظايال.  دئدع »رازعمذ؟
, بولمعسا ظذنع موشذ ظوتتا آإيدىرعمعز دئسـة , رعمعزظاندعن سعزضة بالعثعزدعن رازع بولسعثعز قويذص بئ 

ظذنداقتا هازعر «: رةسذلذلاله.  دئدع“ظذحاغدا رازع بولعمةن”: ظايال.  دئدع»بالعثعزدعن رازع بوالمسعز؟
مـــةن ســـئنع ؤة ! ظـــع اللـــة”: ظايـــال.  دئـــدع»بـــالعثعزدعن رازع بولغـــانلعقعثعزنع ظـــئالن قعلعـــث

ظــاندعن .  دئــدع“، مــةن بــاالمدعن هةقعقةتــةن رازع بولــدذم   صــةيغةمبعرعثنع ضــذؤاهحع قعلعمــةنكع  
ظةشهةدذ ظة لالظعالهة ظعللةلالهذ ؤةهدةهذ الشةرعكة لةهذ، ؤة ظةشهةدذ ! ظع ظوغذل «: رةسذلذلاله بالعغا 

ظـاندعن  . ظـذ بـاال آةلعمـة شـاهادةتنع ظوقعـدع         .  دئـدع  »ظةننة مذهةممةدةن ظابدذهذ ؤةرةسذلذهذ دئضـعن 
 »بـذ بــالعنع دوزاخ ظوتعدعــن قذتقذزغـان اللــةغا شــىآىر «: ذ ظةلـةيهع ؤةســةللةم رةسـذلذلاله ســةللةلاله 

  .دئدع

ظانـاثالرنع قاخشعتعشـتعن هـةزةر قعلعـثالر،  ـ ظاتـا «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم   
ظانعسـعنع  ـ جةننةتنعث خذشصذرعقع معـث يعللعـق يعراقلعققـا يئـتعدذ، اللـة بعلـةن قةسـةمكع، ظاتـا 

رةهعمــنع ظىزضـــىحع، قئــرع تـــذرذص زعنــا قعلغذحـــع، تةآــةببذرلذق بعلـــةن  ـ حع، ســـعلةقاخشــاتقذ 
  .  دئضةن»...ظعشتعنعنع سإرةص ماثغذحع جةننةتنعث صذرعقعنع صذرعيالمايدذ
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ظـانعنع قاخشعتعشـتعن  ـ ظاتـا  «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة مذنداق دةيـدذ       
 ـ عنع اللــة خالعسـا قعيامـةت آىنعضــة آئحعكـتىرعدذ، اللـة ظاتــا باشـقا هـةر قــانداق ضـذناهنعث جازاسـ 

   ».ظانعسعنع قاخشاتقذحعنعث جازاسعنع ظذ ظإلذشتعن ظعلضعرع مذشذ دذنيادا نةخ بئرعدذ

ظذالرغــا قوصــال , ظذالرنعــث آــإثلعنع ظاغرعتماســلعق, ظانعالرغــا ظعتاظــةت قعلعــش ـ دئمــةك، ظاتــا
بولذصــمذ ياشــعنعص قالغــاندا , ؤاز بعلــةن ســإز قعلماســلعقظذالرغــا قــاتتعق ظــا, مذظامعلــة قعلماســلعق

آعحعككعنـة بعـر ظعشـقا خاصـا      , حىنكع ظعنسان قئرعغاندا بةك نازذك    . ظذالرنعث آإثلعنع ظاياش الزعم   
  . بولعدعغان بولذص قالعدذ

ظانعسعنعث هالعغـا    ـ   يةنة شذنع ظذنذتماسلعق آئرةآكع، بىضىنكع ياشالر بعر آىن قئرعص، ظاتا         
. ظةتـة بـالعلعرع ظذالرنـع قاخشـعتعدذ       , ظانعسـعنع قاخشاتسـا    ـ   ظةضةر ظـذالر بىضـىن ظاتـا      . العدذحىشىص ق 

بـالعلعرعثالر , ظاناثالرغا ياخشعلعق قعلعثالر  ـ ظاتا«: شذثا رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم    
  . دئضةن»سعلةرضة ياخشعلعق قعلعدذ

. قعــــزالرنع تعــــرعك آإمىشــــتذرهةدعســــتة آإرسعتعلضــــةن هــــارام ظعشــــنعث ظعككعنحعســــع  
نذمذس آـةلتىرعدذ يـاآع نـامراتلعق        ـ   قعزالر ظار ”ظعسالمعيةتتعن بذرذن مةآكعدعكع مذشرعك ظةرةبلةر      

قذرظـان آـةرعمدة ظةرةبلـةرنعث قعـز        .  دئضةن باهانة بعلةن قعزلعرعنع تعرعك آإمةتتع      “ظئلعص آئلعدذ 
  : ان قعلعص مذنداق دةيدذصةرزةنتع بولسا قانحعلعك بعظارام بولعدعغانلعقعنع باي

 # sŒÎ) uρ u Ïe±ç0 Νèδ ß‰xm r& 4 s\ΡW{$$ Î/ ¨≅ sß …çµ ßγ ô_ uρ # tŠuθ ó¡ãΒ uθ èδuρ ×Λ Ïà x. ∩∈∇∪ 3“ u‘ üθ tG tƒ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $#  ÏΒ 

Ïûθ ß™ $ tΒ u Åe³ç0 ÿ Ïµ Î/ 4 …çµ ä3Å¡ ôϑ ãƒ r& 4’ n?tã Aχθ èδ ôΘr& …çµ ”™ ß‰tƒ ’Îû É># u—I9$# 3 Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ tβθ ßϑ ä3øt s† ∩∈∪ 〈  
 قعز تذغقانلعق خذش خةؤعرع يةتكىزىلسة، غةزةبلةنضةنلعكعدعن ) خوتذنعنعث(ظذالرنعث بعرةرسعضة

. يةتكىزىلضةن خةؤةرنعث يامانلعقعدعن ظإز قةؤمعضة آإرىنمةي يوشـذرذنذؤالعدذ . حعرايع قارعيعص آئتعدذ 
 تعرعك آإمةمدذ؟ شذ هةقتة ظاندعن نذمذسقا حعداص قعزعنع ساقالص قاالمدذ؟ ياآع ظذنع توصا ظاستعغا

  ]ظايةتلةر ـ 59 ـ 58: سىرة نةهل [!ظذالرنعث هإآمع هةقعقةتةن نئمعدئضةن قةبعه. ظويلعنعدذ
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ــانداق     ــزعنع قـ ــعرع قعـ ــذلمان بولذشـــتعن ظعلضـ ــرامالردعن بعـــرع مذسـ ــاهابة آعـ ــر آىنـــع سـ بعـ
ــة قعلعــ      ــداق هعكاي ــة مذن ــةيهع ؤةسةللةمض ــذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل ــةنلعكعنع رةس ــةنآإمض : ص بةرض

ــذ    « ــدع، ظ ــار ظع ــزعم ب ــر قع ــرايلعق بع ــةدةم باســقاندا ظانعســعغا  6مئنعــث حع ــزعثنع ”:  يئشــعغا ق قع
ظانعسـع مئنعـث نئمـة دئمـةآحع        .  دئدعـم  “حعرايلعق آيعندىرضعن، ظذنع مئهمانغا ظئلعص بارعمةن     

نغـا  ظانعسع قعـزعمنع حعـرايلعق آعيعـندىرىص تـةييارلعدع، مـةن ظذنـع معهما             . بولغعنعمنع بعلةتتع 
آعحعـك قعـز بعـر      . ظانعسع آإز ياشلعرعنع دةريادةك ظـاققذزذص قـالدع       . ظاصعرعمةن دةص ظئلعص ماثدعم   

ــذ ناهــايعتع خوشــال ظةرآعلــةص      ــةردعن بعلســذن؟ ظ ــازدعن آئيعــن تعــرعك آإمىلعدعغــانلعقعنع قةي ظ
ة حوثقـذر ظـورا آولعدعـم، قعـزعممذ آعحعككعنـ         . مةن ظذنـع آإمىدعغـان يةرضـة ظـئلعص بـاردعم          . ماثدع

ظـورا صـىتكةندعن آئيعـن    . قوللعرع بعلةن ماثـا ياردةملةشـتع ؤة سـاقعلعمدعكع توصـعالرنع تـازعاليتتع         
ظذ دادا دةص يعغالص قوللعرعنع سذناتتع،      . قعزمنع ظورعغا حىشىرىص، ظىستعضة توصا تاشالشقا باشلعدعم      

 قعزعم آعحعـك    ظاخعرع. ظعتةآلعرعمضة ظئسعالتتع، لئكعن مةن صعسةنت قعلماي ظذنع آإمعيؤةردعم       
   ».قوللعرعنع ماثا سذنذص، يالؤذرذص يعغلعغانحة آإمىلدع

ظعككع ظالةمضة رةهمةت بولغان جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم بـذ سـإزلةرنع              
 »يةنة بعر قئتعم ظئيتعص بةرضـعن «ظاثالص ظإزعنع تذتالماي يعغالص آةتتع ؤة هئلعقع ساهابعنع         

بـذ  . عدة ظعمـان بولمعغـان تـاش يـىرةك ظعنسـاننعث ؤةهشـعلعكعنعث دعراممعسـع              مانـا بـذ قـةلب     . دئدع
غـا  تاظاالؤةهشعلعك جاهعلعيةت ظةرةبلعرعضعال خاس ظةمـةس، ظعسـالمدعن نةسعؤعسـع بولمعغـان، اللـة               

ظعشةنمعســـعثعز دذنيـــانعث ظـــةث مةدةنعيـــةتلعك . حعـــن ظعشـــةنمةيدعغان بـــارلعق ظعنســـانالرغا ظـــام
قظارالعق آعشـعلعك هوقـذق، خـةلقظارالعق ظايـالالر هوقذقـع، خـةلقظارالعق             ظعنسانلعرع بولغان، خةل  

بالعالر هوقذقع حعقارغان حوث دإلةتلةرنعث ظافغانعستاندا، فةلةستعندة، ظعراقتا قانحعلعغان نارعسعدة           
آعحعـك دئمةسـتعن     ـ   قئرع، حوث  ـ   ظايال، ياش  ـ   قعزالرنع بومباردعمان قعلعص ظإلتىرضةنلعكع، ظةر    

دةص بذيرذق حىشىرضةنلةرنعث ظاشذ ظةرةبلةردعن قةيعرع آةم؟ يـةر ظاسـتع    ! انال ضةؤدعنع ظات  معدعرلعغ
نالرحـة بـالعالرنعث ظـةيعبلعق توغذلذشـعغا        وؤة يةر ظىسـتع ظـاتوم تـةجرعبعلعرع ظـئلعص بئـرعص، معلي            

لعكعضة نئمة دئضـىلىك؟ يةنـة آـئلعص بعكـاردعن بعكارغـا آعشـعلةرنعث              يسةؤةب بولغانالرنعث ؤةهشع  
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ــا تاشــالص، ؤةهشــعلةرحة     ز ــةرلعك خــةلقنع تئرورعســت دةص معــثالص تذرمعغ ئمعنعــنع بئســعؤعلعص، ي
  قعينعغان، يالعثاحالص ظعنسانلعق غورذرعنع دةصسةندة قعلغانالرنعحذ؟ 

دئمةك، ظعسالم بولمعغذحة ظعنسانالر ؤةهشعلعكتة يعرتقذح هايؤانالردعن نةححة هةسسة ظئشـعص           
ــة شــذنداق  . آئــتعدذ ؤةهشــعلعكنع مئهرعبانلعققــا، ناهــةقحعلعكنع ظادالةتكــة، زذلذمــنع  ظعســالم ظةن

يةر يىزعدة ظعسالم ظومذمالشمايدعكةن ناهةق قان تإآىلىش       . رةهمةتكة ظايالندذرذاليدعغان بعرال ظامعلدذر   
قعـزالرنع تعـرعك آـإمىش سعلةرضـة هـارام «رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم         . توختعمايدذ
  . سإزع بعلةن آعشعلةرنع مةرهةمةتكة حاقعرعدذ دئضةن»قعلعندع

 دئضـةن آعتـابنعث ظاصـتذرع بـذ هةدعسـنعث شـةرهعدة مذنـداق               »جةمظعيةتنع ظعساله قعلعش  «
مئنعث نةزعرعمدة، قعزالرنع ظوقذتذص، دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظعشلعرعنع ظإضةتمةي هايؤانالردةك          ”: دةيدذ

ن يامـــان ؤة ظـــذالر ظىحـــىن تعـــرعك آإمضـــةندعنمذ بولذشـــعغا تاشـــالص قويـــذش، ظذالرنـــع ظإلتىرضـــةندع
حىنكــــع دادعســــع ياخشــــع تةربعيعلعمعضــــةن، بعلعمســــعز جــــاهعل خوتذنالرنعــــث  . زعيــــانلعقراقتذر

ــوق     ــعلعق ي ــئح ياخش ــاتعدا ه ــعنعث هاي ــش ؤة     . آإصىنحعس ــيعش، ظعحع ــا يئ ــالر هاياتت ــداق خوتذن ظذن
   “. باشقعنع بعلمةيدذآإز قعلعش ظىحىن خعلمذ خعل آعيعم آعيعشتعن ـ باشقعالرغا آإز

يـةنع  . هةدعستة هارام دةص آإرسعتعلضةن ظعشنعث ظىحعنحعسع بئخعللعق ؤة مـال جذغالشـتذر           
هـارام ظعلغعماسـتعن مـال جذغـالش ؤة          ـ   مالنعث قايسـع يولدعـن آئلعشـعدعن قةتظعينـةزةر، هـاالل          

. ةســـلعكتذرموهتاجالرغـــا يـــاردةم قعلماســـلعق، اللـــة يولعدعكـــع خـــةيرعلعك ظعشـــالرغا ســـةدعقة بةرم 
 ـ  مـالنع بـذزذص    ـ   بئخعللعق قعلعص سـعقعؤعلعش جـاظعز بولمعغـاندةك، ظعسراصـخورلذق قعلعـص صـذل             

 ـ تـوي . حئحعش، هارام ظعشالرغا صذل سةرص قعلعش، صايدعسعز يولالرغا صذل خةجلةسمذ دذرذس ظةمةس 
 هـاراق ظعحعـص     يئتعم مذراسعملعرعدا هةددعدعن ظاشذرعؤعتعش، ؤعحعرآا قعلـدذق دةص        ـ   تىآىن، ظإلىم 

ــةزعر     ــذل خةجلــةس، ظعســالمدا هــئح ظاساســع بولمعغــان ن ــراقالرنع  ـ تانســا ظوينــاش ظعشــلعرعغا ص حع
ــارلعق ظعشــالرنعث هةممعســع ظعســالمدا هــارام قعلعنغــان      ــذل حعقعــم قعلعــش قات ــرعؤعلعص ص حعقع

ظـئحعش  آىنعمعزدة مذسذلمانالر شذنداق بعـر هالةتكـة حىشـىص قـالدعكع، صـةقةتال آـإثىل                . ظعشالردذر
 بعلــةن معــثالص صــذل حعقعــم قعلشــتعن حئكعنمــةيدذ، ظعشــعكعنعث يئــنعدعكع نــامرات، مةقســعتع
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ــاال ظوقذتــذش بعلــةن ظإتكىزعؤاتقــان ظذســتازالرغا ؤة      ــاتعنع اللــة يولعــدا ب ــىتىن هاي ــاآع ص بعحارعلةرضــة ي
بةرسـعمذ  . تالعصالرغا ياردةم قعلعث دئسة، ظازغعنة يـاردةم قعلعـش ظئغعـر آـئلعص بـئخعللعق قعلعـدذ                

مذشـذنداق ظعشـالرنعث    . تعلةمحعضة بةرضـةندةك ظـازراق بعـر نةرسـة حعقعـرعص قويـذص قـاراص ظولـتذرعدذ                
تىصـــةيلع مذســـذلمانالر غـــةيرع مذســـلعمالرنعث جازالعشـــعدعن قورقـــذص ظـــإزعنعث مىلكعضـــعمذ ظعضـــة 

الزعـم  حـئحعص،    ـ   مىلكعـنع آئرةآسـعز ظعشـالرغا بـذزذص        ـ   مـال . بواللمايدعغان هالغا حىشىص قـالدع    
  . بولغان يةرضة بئخعللعق قعلمعغان بولسا بذ آىنضة قالمعغان بوالتتع

جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يذقعرعدعكع هةدعستة مةآرذه دةص آإرسـةتكةن     
بذ مذسذلمانالرنعث تذرمذشعغا ظةث زعيانلعق ظعشالر      . حإحةآلةردذر ـ   ظىح ظعشنعث بعرع صايدعسعز سإز    

 ظعشـحع .  ؤة باشقعالرنع ظإز ظعحعضة ظـالعدذ      حاقحاقشعكايةت، غةرةزلعك    ـ   بعهذدة سإز، غةيؤةت  بولذص،  
خعزمةتحعلــةر ضــئزعت خــةؤةرلعرع، ظاخشــعمع تعلعؤعــزوردا آإرضــةن آعــنوالر، تــوص مذســابعقعلعرع ؤة   ـ 

ةنقعد بعـرعنع تـ   ـ ظإلعمـاالر بعـر   . هاآازاالر هـةققعدة ضـةص سـئتعص ظولـتذرذص ظعشـقا تةسـعر يـةتكىزعدذ              
تارتعش صةيدا قعلعش بعلـةن      ـ   قعلعش، سذخةنحعلةرنعث توشذص آةلضةن ضةصلعرعضة ظعشعنعص تاالش      

بــذ  ـ جاماظــةت مةســجعددعن حعقعصــال ظعمــامنعث غــةيؤعتعنع قعلعشــقا، ظــذ يــةر  . ظــإمرعنع ظــإتكىزعدذ
إزلةر بعلـةن  ظةنة شـذنداق بعهـذدة ضـةص سـ    . يةرلةردعن ظاثلعغان ضةصلعرعنع مذزاآعرة قعلعشقا باشاليدذ 

ــايدا    . ســاظةتلةر بعكــار ظــإتىص آئــتعدذ  بعكــار ظإتكــةن هــةر بعــر معــنذت ظعنســان ظىحــىن زعيــانلعق، ص
. آإص سإزلعضـةن ظـادةمنعث خاتـالعقعمذ آـإص بولعـدذ        . بةرمةيدعغان سإز صذشايمانلعق ظئلعص آئلعدذ    

يدعغان نةرسـة ظذالرنعـث ظعنسانالرنع يىزعحة دوزاخقا تاشال «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم   
  .  دئضةن»تعلع

ســوظال ســوراش بعلعمنعــث ظــاحقذحع، ظعنســان بعلمعضــةننع  . يةنــة بعــرع تــوال ســوظال ســوراش 
ــةزعدة زعيــان ظــئلعص    . ســوراش ظــارقعلعق ظإضــعنعدذ  لئكعــن تــوال ســوظال ســوراش ظعنســان ظىحــىن ب

قــاتعلعنع تئصــعش قئيعــن مذســا ظةلةيهعسســاالم دةؤرعــدة بعــر آعشــع ظإلتىرىلضــةن بولــذص، . آــئلعدذ
 مذسا ظةلةيهعسساالمغا بعر آاال ظإلتىرىص، ظذنعث بعر صارحعسع بعلةن ظإلضـةن          تاظاالاللة  . بولذص قالدع 

. آعشعضة ظذرذثـالر، ظـذ تعـرعلعص سعلةرضـة قـاتعلنعث آعـم ظعكـةنلعكعنع دةص بئـرعدذ، دةص بذيـرعدع                    
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ع يةتكىزضــةندة، ظــذالر بعــر آــاال ظــإلتىرىص  نعث بــذ بذيــرذقعنتاظــاالمذســا ظةلةيهعسســاالم قةؤمعضــة اللــة  
لئكعن ظذالر قانداق آـاال؟ رةثضـع قـانداق؟ سىصـعتع قـانداق؟ دةص              . ظعشعنع قعلغان بولسا بوالتتع   

ظذالر سورعغانسعرع ظعش تةسلةشـتع، ظـاخعرعدا شـذنداق بعـر آـاال تةلـةص             . توال سوظال سوراص تذرعؤالدع   
ذثا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بعــر شــ. قعلعــندعكع ظذنــع تاصــالمعغعلع تــاس قــالدع

بذيرذلغـان ظعشـالرنع قعلعـثالر، بذيرذلمعغـان ظعشـالر هـةققعدة سـوظال سـورعماثالر، بـةزع «: هةدعستة
 »ظعشالر ظذنتذص قالغانلعقتعن ظةمةس، سعلةرضة تةس بولذص قالماسلعق ظىحىن سذآذت قعلعنغاندذر

  . دئضةن

ــة بعــرع صــذل  ــ ـ يةن ــذ هةقتــة يذقعــرعدا توختــالدذق . ا قعلعــشمــالنع زاي قعمــار، هــاراق، ظعــت  . ب
مال حعقعم قعلعشنعث هةممعسع     ـ   تاالشتذرذش، خوراز سوقاشتذرذش ؤة باشقا زعيانلعق يولالرغا صذل       

قولعدا صذلع بار حاغدا بذنداق نا شةرظع يولالرغا خةجلعضةن آعشع آئيعن           . مال زايا قعلعشتذر   ـ   صذل
ــادع تىضــةص خار  ــايدذ  ظعقتعس ــالعلعرعنع قعين ــالعدذ ؤة ب ــا ق ــةللةلالهذ   . لعقق ــذلذلاله س ــقا رةس شذثالش

  . ظةلةيهع ؤةسةللةم بذنع ظاالهعدة تعلغا ظئلعص ظإتكةن

ــة  ــاالالل ــاتاظ ــةر قعلعــص    ـ  ظات ــا ياخشــعلعق قعلعشــنع مذيةسس ــع قاخشــعتعص  , ظانعمعزغ ظذالرن
الردعـن يعـراق بولـذص توغـرا يولـدا          يذقعرعدا آإرسعتعلضـةن ناحـار قعلعق     . سئلعشتعن بعزنع ساقلعسذن  
  !ظامعين. مئثعشقا مذؤةصصةق قعلسذن
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  هةدعس ـ 79
  بالعالر ظارعسعدا ظادعل بولذش توغرعسعدا

אא?Wאא?W
אא?אאW»א؟«

?W?،W»«?zאאx 
  : تةرجعمعسع 

ــعر   ــنع بةش ــان ظعب ــةزرعتع نذظم ــةنهذ  ه ــةلالهذ ظ ــدذ   رةزعي ــةت قعلع ــداق رعؤاي ــنع  ”: مذن ــام مئ ظات
مــةن بــذ باالمغــا بعــر  ”: ةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث قئشــعغا ظــئلعص آــئلعص رةســذلذلاله ســةلل

هةممـة باالثغـا «: رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم      .  دئدع “خعزمةتحعمنع هةدعية قعلدعم  
 دةص جاؤاب بئرعؤعدع، رةسذلذلاله سةللةلالهذ      “ياق”: ظاتام.  دةص سورعدع  »شذنداق هةدعية بةردعثمذ؟ 

بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت  [“. دئدع»ظذنع قايتذرذص ظالغعن«: ةسةللةمظةلةيهع ؤ 
  ] 4131: هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت. قعلغان

  : ظعزاهات 
حـة  بعـر نةح , ظةنسـارالردعن بولـذص   ـ ـ  رةزعيـةلالهذ ظـةنهذما    ـ ـ    هةزرعتع نذظماننعث ظاتعسـع بةشـعر     

نذمـاننعث  . بـذ هةدعسـنع رعؤايـةت قعلغـان نذمـان ظـذ بـالعالرنعث بعـرعدذر               . ظايالدعن بالعسـع بـار ظعـدع      
نذمان ظـذ ظايـالنعث     . ظابدذلاله ظعبنع رةؤاهة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث سعثلعسعدذر     , ظانعسع ظعمرة بولذص  

بةشـعر  . ةص قعلـدع  بعرال بالعسـع بولغـانلعقع ظىحـىن بـذ بالعغـا مةخسـذس بعـر نةرسـة بئرعشـعنع تةلـ                    
لئكعـن نذمـاننعث ظانعسـع ظذنـع        . بةزع رعؤايةتلةردة بعر باغ هةدعية قعلدع     , نذمانغا بعر خعزمةتحع باال   

ــةص      ــةيهع ؤةســةللةمنع ضــذؤاهحع قعلعشــنع تةل هةدعيــة قعلغانلعقعغــا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل
مذهةببـةت ؤة    ـ   مئهـرع . نشذنعث بعلةن بةشعر ظوغلـع نذمـاننع رةسـذلذلالهغا ظـئلعص بارغـا            . قعلدع

شةصـــقةتنعك ســـعمؤولع جانـــابع رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةم ظذنعـــث بـــذ ظعشـــعغا  
   .قوشذلمعدع ؤة ظذنع بالعالرنعث ظارعسعدا ظادعل بولذشقا بذيرعدع
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ظاخعر قاتتعق آإثىل بولعدعغان نةرسـعلةر مذسـذلمانالرنعث ظـإز ظـارا قئـرعنداش               ـ   ظعسالم ظاؤؤال 
ظعنســانالر ظوتتذرعســعدعكع بعــرلعكنع ساقالشــنعث  . دوســت، ظعتتعصــاق، ظعنــاق بولذشــعدذر , صبولــذ

ظادالـةت بولمعغـان يـةردة دىشـمةنلعك        . مذهعم ظامعللعرعدعن بعرع آعشعلةر ظارعسعدا ظادعل بولذشـتذر       
ظعتعصـاقلعقتعن سـإز قعلعـش مىمكعـن     , ظادالـةت بولمعغـان جةمظعيةتتـة بعـرلعكتعن    . باش آإتىرعدذ 

  . ةسظةم

دىشـمةنلعك  , بعر تذققانالر ظارعسعدا بذنداق ظادالةتسعزلعكنعث بولذشع، ظذالرنعث ظارعسعدا ظاداؤةت        
ــاحعدذ  شذثالشــقا رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بةشــعر رةزعيــةلالهذ   . ؤة زذلذمغــا يــول ظ

عكتةك غـةيرع ظـادعل     ظةنهذنعث بعرال ظوغلعغـا هةدعيـة قعلعـص، قالغـان بالعرعغـا بعـر نةرسـة بةرمةسـل                 
رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث . ظذنعثغــا نةســعهةت قعلــدع, ظعشــعنع رةت قعلعــص

 دئضــةن ســإزعدعن بــالعلعرعنعث بعرعضــة بعــر نةرســة بئــرعص، يةنــة بعرعضــة   »ظذنــع قــايتذرذص ظــالغعن«
لعسـعغا ظوخشـاش    ظةضـةر بعـر نةرسـة بةرمـةآحع بولسـا هةممـة با            , بةرمةسلعكعنعث جاظعز ظةمةسلعكع  
  . بئرعشع آئرةآلعكعنع بعلعمعز

 ـ ظـذالر يةنـة ظةضـةر ظاتـا    . ظوغذل صةرقلةندىرمةسلعك آئرةك، دةيدذ ـ ظإلعماالر هةدعية بئرعشتة قعز 
بولمعسـا  , قالغان بالعلعرع ظذنعثغـا رازع بولسـا دذرذس بولعـدذ         , ظانا بالعلعرعنعث بعرعضة هةدعية بةرسة    

نـارازع بولـذش اليـاقعتع     ـ رازع بولـذش , بالعلعرعنعث هةممعسع حوث بولـذص  بذ ظةضةر   . بولمايدذ، دةيدذ 
لئكعن بالعلعرنعث بةزعسـع آعحعـك تـئخع ظـةقلع صعشـعص يئتعلمعضـةن              . بار بولسا شذنداق بولعدذ   

  . بولسا ظذالرنع رازع بولدع دةص باشقا بالعغا بعر نةرسة بئرعشكة بولمايدذ

ظـاداؤةت صـةيدا بولماسـلعقع      , حعقماسلعقع ؤة دىشـمةنلعك   ماجعرا   ـ   قئرعنداشالر ظارعسعدا جئدةل  
ظــاظعلعدعكع هــةر بعــر آعشــعنعث معراســتعن     .  معــراس قــانذنعنع بئكعتكــةن  تاظــاالظىحــىن اللــة  

نئمعشـقا  . هةر بعر آعشع ظإزعنعث بةلضعلةنضةن هـةققعنع ظـالعدذ        . تئضعشلعك هةققع بةلضعلةنضةن  
 بئكعتكةن هـةق بولـذص،      تاظاالحىنكع ظذ اللة    . يدذمئنعث ظاز، سئنعث آإص دةيدعغان جاثجال بولما      

هئح قانداق بعر مذسذلماننعث ظذنعثغا قارشع حعقعش ياآع نارازع بولـذش           . ظةث ظادالةتلعك قانذندذر  
  :  معراس ظةهكاملعرعنع بايان قعلغاندعن آئيعن مذنداق دةيدذتاظاالشذثالشقا اللة . هةققع يوق



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         345

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ãm «! $# 4 ∅ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã&ù# ½z ô‰ãƒ ;M≈̈Ζ y_ ” Í ôf s? ÏΒ $ yγ ÏF ós s? ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

š Ï$ Í#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 y7 Ï9 s̈Œuρ ã— öθ xø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9$# ∩⊇⊂∪ ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰yè tG tƒ uρ …çν yŠρ ß‰ãn 

ã& ù#½z ô‰ãƒ #·‘$ tΡ #V$ Í#≈ yz $ yγ‹ Ïù …ã& s! uρ ÒU# x‹tã ÑÎγ –Β ∩⊇⊆∪ 〈  
آعمكـع . اللـةنعث قـانذنلعرعدذر ) يةنع يوقعرعدا بةلضعلةنضـةن معـراس ظـةهكاملعرع (نة شذالر ظة

 ظذنـع ظاسـتعدعن ظإسـتةثلةر ظـئقعص تاظـاال اللـة , اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعدعكـةن 
. زعنعشـتذر بـذ حـوث مذؤةصصـةقعيةت قا . ظذ ظذ يةرلةردة مةثضى قـالعدذ . تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ 

آعمكــع اللــةغا ؤة صةيغةمبعرعضــة ظاســعيلعق قعلعــص، اللــةنعث قــانذنلعرعنعث ســعرتعغا حعقعــص 
 .خورلعغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ . ظذ دوزاختا مةثضى قالعدذ . آئتعدعكةن، اللة ظذنع دوزاخقا آعرضىزعدذ 

  ]ظايةتلةر ـ 14 ـ 13: سىرة نعسا[

ةرضةن نةسعؤعسعضة رازع بولغان ظعكـةن قئرعنداشـالر ؤة       نعث بةلضعلةص ب  تاظاالهةممة آعشع اللة    
  . تذغقانالر ظارعسعدا هئحقانداق زعددعيةت ؤة ظاداؤةت صةيدا بولمايدذ ـ ظذرذق

ظانعالرنعث ظإلىص آئـتعش ظـالدعدا بـالعلعرعنعث بةزعسـعنع معراسـتعن مـةهرذم               ـ   ظاتا: ظإلعماالر
 “مئلعمنع صاالنعغا بئرعثالر  ”غا بئرؤعتعشع ياآع    قعلعش ظىحىن، قالدذرغان ماللعرعنع بةزع بالعلعرع     

دةص ؤةسعيةت قعلعشع يـاآع بـارلعق مئلعـنع ؤةقفـة قعلعؤعتعشـع جـاظعز بولمـايدذ، ظةضـةر شـذنداق             
  . ؤةسعيةت قعلغان بولسا، ظذنعث ؤةسعيعتع ظعجرا قعلعنمايدذ، دةيدذ

سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم       بعز مذسذلمانالرنع قذرظاندا آإرسـةتكةن ؤة رةسـذلذلاله          تاظاالاللة  
  !ظامعين. ظإضةتكةن توغرا يولدعن ظايرعمعسذن
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  هةدعس ـ 80
  بالعالرغا رةهعمدعل بولذش توغرعسعدا

אWאאאא
?Wאאא?אאW»

«zאאx 
  :تةرجعمعسع

ظةقرةظ ظعبنع هابعس رةسذلذلاله    : هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق رعؤايةت قعلعدذ       
مئنعـث ظـون    ”: هةسـةننع سـإيىؤاتقانلعقعنع آـإرىص     ) نةؤرعسـع (لةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث     سةل

ــاقمعدعم    ــرعنعمذ ســإيىص ب ــار، ظذالرنعــث بع ــاالم ب ــدع“ب ــةيهع   .  دئ ــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل جان
بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة         . [ دئـدع  »رةهعم قعلمعغان آعشعضة رةهعم قعلعنمـايدذ «: ؤةسةللةم

هةدعســنعث مذســلعمدعكع  . بــذ يــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظــاظعت    . ســلعم رعؤايــةت قعلغــان  مذ
  ]5981:نومذرع

  :ظعزاهات
شةصـقةت بعلـةن مذظامعلـة قعلعشـعنع ظـةمرع       ـ   ظـانعالرنعث بالعلعرعغـا معهـرع      ـ   بذ هـةدعس ظاتـا    

 ـ   ظذالرغا ظإز ظاتـا    .شةصقعتعضة بةك موهتاج   ـ   ظانعسعنعث معهرع  ـ   بولذصمذ آعحعك بالعالر ظاتا   . قعلعدذ
شةصقةت آإرسةتمعسة آعم آإرسـعتعدذ؟ بـالعالرنعث سـاغالم خـاراآتعرلعك بولـذص              ـ   ظانعلعرع معهرع 

حىنكع آعحعكعدعـن   . ظانعالرنعث معهرعبانلعق آإرسعتعشعضة ظئهتعياج بار     ـ   يئتعلعشع ظىحىن ظاتا  
. ، زالعـم، بـاغرع قـاتتعق بولعـدذ        ظانعسعدعن قوصاللعق آإرضةن بالعالر حوث بولغـاندا، رةهعمسـعز         ـ   ظاتا

 ـ  دذنيادعكع داثلعق زالعم، تاش يىرةك، قانخور ظعنسانالرنعث بالعلعق تارعخع تـةتقعق قعلعنسـا، ظاتـا              
مذهةببةت ؤة شةصقعتعدعن مةهرذم بولغان، باشقعالرنعث قولعـدا ظعـزعلعص حـوث         ـ   ظانعسعنعث معهرع 

  . كع مةلذم بولعدذبولغان، ظئحعنعشلعق تارعخنع بئشعدعن ظإتكىزضةنلع



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         347

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

باال ظـاتعنعث   . ظانعالرنعث بالعلعرعغا قانداق مذظامعلة قعلعشعنع ظإضعنعمعز      ـ   بذ هةدعستعن ظاتا  
هإآىماالرنعث بعرعدعن  . رةيهان ضىلع، ظذالرنعث آعحعكلعرعنع سإيعدذ، حوثلعرعغا ياخشعلعق قعلعدذ       

ظـةث آعحعكعـنع حـوث بولغذحـة،        ” دةص سورعغاندا، ظـذ      “قايسع بالعثعزنع بةآرةك ياخشع آإرعسعز؟    ”
 دةص  “آئسةل بولغعنعنع ساقايغذحة، ظذزاقتعكعنع قـايتعص آةلضـىحة ظـةث آـإص ياخشـع آإرعمـةن               

ظـةؤالتلعرعمعز قـةلبعمعزنعث معؤعسـع      ”: ظةهنةف ظعبنع قةيس مذنداق دئضةن    . جاؤاب بةرضةن ظعكةن  
ــانحذقعمعزدذر ــةرمعز بعــز ظذالرغــا ســاية ســالعدعغان ظاســمان، ظــذالر د  . ؤة تاي ظــذالر . ةسســةص ماثعدعغــان ي

ظذالر ظاححعقالنسا رازع قعلغعن، بعر نةرسـة       . ظارقعلعق هةر قانداق ظذلذغ ظعشنع قعلعص آئتةلةيمعز      
 دةص ســةن ســورعغعن، ظذالرنعــث ســةندعن  “نئمــة ظعستةيســةن؟”سورعســا بةرضــعن، ظةضــةر سورعمعســا  

   “.غان بولذشعنع آىتمعضعننةصرةتلعنعص، هاياتعثدعن زئرعكعدعغان، ظإلىمىثنع تعلةيدع
ساهابة آعرامالر ؤة ظذالرنعث ؤارعسلعرع بولغان ظإلعماالر آعحعـك بـالعلعرع بعلـةن ظوينعشـاتتع،           

رعؤايــةت قعلعنعشــعحة هــةزرعتع ظإمــةر    . شــئظعرالرنع ظوقــذص بئــرةتتع   ـ ظذالرغــا حعــرايلعق ناخشــا  
ةيعنلـةص قولعغـا خـةت قعلعـص        رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعر آعشـعنع هإآىمـةت ظعشـلعرعدعن بعـر ظعشـقا ت             

شذ ظةسـنادا بعـر آعحعـك بـاال آـئلعص هـةزرعتع رةزعيـةلالهذ ظـةنهذنعث قذحعقعغـا حعقعـدذ،                      . بةرضةن
ظع ”: بذ ظةهؤالنع آإرضةن هئلعقع ظادةم    . هةزرعتع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذ بالعنع ظةرآعلعتعص سإيعدذ      

 بـالعالر قذحعقعثعزغـا حعقعشـقا قـانداق         آعحعك بالعالرنع قانداقمذ سإيعسعز؟   ! مإمعنلةرنعث ظةمعرع 
بـذ سـإزنع ظاثلعغـان هـةزرعتع     .  دةيـدذ “جىرظةت قعلعدذ؟ مـةن هئحبعـر بـاالمنع سإيضـةن ظةمةسـمةن          

ســةن ظــإز ظــةؤالدعثغا رةهعــم ”: رةزعيــةلالهذ ظــةنهذ ظــذ ظــادةمنعث قولعدعكــع خــةتنع يعــرتعص تاشــالص 
   .دةص، ظذنع ظةمعلعدعن ظئلعؤعتعدذ “قعلمعساث، باشقعالرغا هةرضعزمذ مةرهةمةت قعلمايسةن

جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث آعحعك ظوغلع ظعبراهعم ؤاصـات بولغـاندا،            
آـإز يـاش «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم آـإزلعرعدعن تـارامالص يـاش ظاققذزغـان هـالدا               

بعــز ســةندعن ! ظــع ظعبــراهعم. ن ســإز قعلمــايمعزتــإآعدذ، قــةلب قــايغذرعدذ، بعــز اللــة نــارازع بولعدعغــا
  .  دئضةن»ظايرعلغانلعقعمعزغا هةقعقةتةن قايغذرعمعز
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ظانعالر قعلغاندةك بالعلعرعنع بولذشعغا قويذؤئتعش، ظذالرنع خالعغعنعنع ظالعدعغـان،          ـ   بةزع ظاتا 
عغــا رةهعــم خالعغــان يةرضــة بارعدعغــان، خالعغــان ظعشــنع قعلعدعغــان هالةتتــة تاشــلعؤعتعش بالعلعر   

قعلغانلعق، ظذالرغا ياخشعلعق قعلغانلعق ظةمةس، بةلكع ظذالرنع هاالآةت ضعرداؤعغا ظعتتعرضةنلعك          
بالعالرنع مئهرعبانلعق بعلةن ياخشـع تةربعيعلـةص آةلضىسـعدة ياخشـع هايـات آـةحىرعدعغان          . بولعدذ

  . شةصقةت قعلغانلعق بولعدذ ـ قعلعص يئتعشتىرىش، ظذالرغا هةقعقع رةهعم
 نـاملعق ظةسـعرعدة بـالعالر تةربعيعسـع هـةققعدة مذنـداق             »ظعهياظذ ظذلذمعددعين «مام غةزالع   ظع
بـالعالردا بعـرعنحع قئـتعم آإرعلعدعغـان     . بالعالرنعث هةرعكةتلعرعنع ياخشـع آىزعـتعش الزعـم     ”: دةيدذ

، ظذنعـث   ظةضةر باال ظإزلعضعدعن هايـا قعلعـص بـةزع ظعشـالردعن ظـإزعنع تارتسـا              . صةزعلةت هايا قعلعشتذر  
بـذ  . يـامعنعنع صـةرق ظئتعشـكة باشـلعغان بولعـدذ          ـ   ظةقلع هةرعكةتكـة ظـإتىص شـةيظعلةرنعث ياخشـع        

بولسا اللة ظذنعثغا ظاتا قعلغان هعدايعتع بولذص، ظةخالقعنعث نورماللعقعغا، قةلبعنعث صـاآلعقعغا ؤة             
عنع سةل قاراص تاشالص    هايا قعلعشقا باشلعغان نارعسعدة بال    . ظةقلعنعث مذآةممةللعكعضة بعشارةتتذر  

آـئحعك بالعالرغـا    . ظـةخالق ظىضعنعشعضـة يـاردةم قعلعـش آئـرةك          ـ   قويذشقا بولمايدذ، ظذنعث ظـةدةب    
تاظامنع ظـوث قولـع بعلـةن يئـيعش،         : مةسعلةن. ظةث باشتا تاماق يئيعش ظادابعنع ظىضعتعش الزعم      

ــالدعدعك    ــقعالرنعث ظـ ــيعش، باشـ ــالدعدعن يئـ ــإز ظـ ــةن باشـــالش، ظـ ــمعلاله بعلـ ــول بعسـ ــة قـ ع نةرسعضـ
ظذزاتماسلعق، باشقعالرنعث ظالدعدعكع تاظامغا ياآع تاظـام يـةؤاتقان آعشعضـة تعكعلعـص قارعماسـلعق،            
تاظام يئضةندة ظـالدعراص آةتمـةي ظوبـدان حاينـاص يئـيعش، قولعـنع دةسـتذرخان يـاآع آعيعملعرعضـة                    

ش آئـرةك، ظذنعـث يئـنعدا    بالعالرغا بةزعدة قذرذق نـان يئيعشـنعمذ ظىضـعتع    . سىرتمةسلعك قاتارلعقالر 
آالعدةك آإص تاماق يةيدعغان بالعالرنع سـإآىص، ظـاز تامـاق يـةيدعغان ظـةدةبلعك بـالعالرنع ماختـاص                   

 ـ  آـإص، قـاتتعق    ـ   تاماقنع ظإزعال ظةمـةس باشـقعالر بعلـةن بإلىشـىص يئيعشـنع، ظـاز             . قويذش آئرةك 
  . قذرذق هةر قانداق تاماققا قاناظةت قعلعشقا آإندىرىش آئرةك

شـذنعثدةك ظـالعي آعـيعم    . عحعك بالعالرنع ناهـايعتع ظـالعي آةيضـىزىص باقماسـلعق آئـرةك          آ
حىنكـع آعحعـك   . آعيعص باشقا بالعالر ظارعسعدا صـةخعرلعنعدعغان بالعالرغـا ظارعالشتذرماسـلعق الزعـم       

ظعحمةآتة بةك يذقعرع بئقعش آإصعنحة ؤاقعتالردا ظةخالقسعز،        ـ   آعحةك، يئمةك  ـ   بالعالرنع آعيعم 
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ظذندعـن آئيعـن    . آعبعرلعك، ماختانحاق، يالغـانحع، هةسـةتخور بولـذص يئتعلعشعضـة سـةؤةب بولعـدذ             
ياخشـع آعشـعلةرنعث هعكـايعلعرعنع ظئيـتعص بئـرعش، يئشـعغا قـاراص قذرظـان ؤة                  ـ   بالعالرغا سـالعه  

هــةدعس ظإضـــعتعش، ياخشــع ظعـــش قعلســـا ظذنــع قةدعرلـــةش، ظـــذ ســإيعنعدعغان نةرســـعلةر بعلـــةن     
 ظةضةر خاتالعق ظإتكىزسة دةسلةصتة آإرمةسـكة سـئلعش، ظةضـةر ظـةينع خاتـالعقنع قايتـا          مذآاصاتالش،

ظإتكىزسة، ظذنعثغا ؤارقعراص آايعماستعن قعلغـان ظعشـعنعث ياخشـع ظةمةسـلعكعنع، نةتعجعسـعنعث              
 يامان بولعدعغانلعقعنع ظذقتذرذش، ظادةم بار يةردة ظذنعث خاتالعقعنع يىزعضـة ظذرماسـلعق، يـالغذز يـةردة               

  . حعرايلعق نةسعهةت قعلعش الزعم
ص قويذشـع،  عتعـ مذنحـة قورق  ـ   دادا بالعسعنعث ظالدعدعكع هةيبعتعنع سـاقالص قئلعشـع، ظانحـة         

بـالعالر  . ظانعسع بولسا دادعسعنعث ظاححعغع آئلعدعغانلعقع بعلةن بالعسعنع قورقذتذص قويذشع زإرىر         
 يول يىرىشـكة آـإندىرىش ؤة تةنتةربعيةضـة         هورذن بولذص قالماسلعقع ظىحىن هةر آىنع مةلذم معقداردا       

  . ظةهمعيةت بئرعش آئرةك
آئحـةك،   ـ ظانعسـعنعث بـايلعقع يـاآع آعـيعم     ـ ظانعالر بالعلعرعغا ظاداشلعرع ظارعسعدا ظاتا     ـ   ظاتا
ظعحمةآلعرع بعلةن ماختانماسلعقنع تـةلعم بئرعشـع، بالعالرغـا ظذنـداق قعلدعـث، مذنـداق                ـ   يئمةك

 قعلماســـلعقع، ظذنعـــث ظورنعغـــا ياخشـــع بـــالعنعث قعلغـــان ظعشـــلعرع ؤة قعلدعـــث دةص آـــإص تاصـــا
ــان       ــةلتىرىص حعقارغـ ــلعرعنعث آـ ــان ظعشـ ــالعنعث قعلغـ ــان بـ ــرع، يامـ ــع ظذتذقلعـ ــكةن ياخشـ ظئرعشـ

  . صاالآةتلعرعنع بالعنعث ظةقلع قوبذل قعلعدعغان شةآعلدة هعكاية قعلعص بئرعشع آئرةك
عك، باشقعالرنعث ظالدعدا ظةسنعمةسلعك، آعشعلةرضة     بالعالرغا ظولتذرعدعغان يةرلةرضة تىآىرمةسل   

ظارقعسعنع قعلعص ظولتذرماسلعق، صذتعنع معنضةشتىرىص ظولتذرماسلعق، ظعثعكعـنع يإلعمةسـلعك،          
بئشــعنع قولعغــا قويــذص ســاثايان ظولتذرماســلعق ؤة آــإص ضــةص قعلماســلعق قاتــارلعق ظولــتذرذش   

قا آإنىص قالماسلعقع ظىحىن مـةيلع راسـت،        آعحعكعدعن قةسةم قعلعش  . ظادابعنع ظإضعتعش آئرةك  
ــذالق        ــةيلع يالغــان قةســةم قعلعشــتعن توســذش، باشــقعالر ســإزلةؤاتقاندا ضــةص قعلمــاي سإزضــة ق م
سئلعش، ظإزعدعن حوث بولغانالرنع هإرمةتلةص ظورنعدعـن تـذرذش، حوثالرغـا ظـورذن بوشـذتذص بئـرعش،                 

، جعـدةل حعقعـرعش قاتـارلعق ظعشـالردعن         حوثالرنع ظالدعغا ظإتكىزىش، يامان ضةص قعلعـش، تعلـالش        
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ــم      ــا قوشماســلعق الزع ــان بالعالرغ ــة يولذقتذرماســلعق، يام ــذزذق ظادةمض ــاغزع ب ــالعالرنع . توســذش، ظ ب
  . ظةسكع بالعالرغا قوشماسلعقتذر ـ تةربعيلةشتعكع ظةث بعرعنحع ظعش بالعنع يامان

 ظـازراق ظويناشـقا يـول       ضـةتكةندعن آئيعـن هـارغذنلعقنع حعقعـرعش ظىحـىن         إبالعالر دةرسـعنع ت   
حىنكع بالعنع صةقةت دةرسكعال مةجبذرالص، ظويذن ظويناشقا رذخسةت بةرمعسة، ظذنعث          . قويذش آئرةك 

ظانعسعغا، مذظةللعملعرعضـة، باشـقا ظـإزعدعن حـوث آعشعلةرضـة            ـ   ظاتا. قةلبع ظإلعدذ، زةآاسع يوقعلعدذ   
دا ظوينعماســلعقنع ظإضــعتعش،  ظعتاظــةت قعلعشــنع، حوثالرنــع هإرمةتلةشــنع، حوثالرنعــث ظــالدع     

ظوغذرلعقتعن، باشقعالرنعث هةققعنع يئيعشتعن، خعيانةت قعلعشتعن، يالغان ضـةص ؤة سـةت ضـةص              
باال حوث بولذص باالغةتكة يةتكةندة، بذ دذنيانعث يوقذلذص آئتعدعغـان صـانع            . قعلعشتعن توسذش الزعم  

 يةنــة بعــر ظعشــعكتعن حعقعــص نةرســة ظعكــةنلعكعنع، بــذ دذنيــانعث خــذددع بعــر ظعشــعكتعن آعــرعص
آئتعدعغان ؤاقعتلعق ظإتكىنحع هايات ظعكةنلعكعنع، مةثضىلىك هاياتنعث ظاخعرةت ظعكـةنلعكعنع،       
ظإلىم هةر سـاظةتتة آئلعشـع مذمكعنلعكعـنع، ظـةقعللعق آعشـع ظـاخعرةتتعكع مةثضـىلىك هايـاتع          

ع دةرعجعضـة يئـتعش ظىحـىن       نعث دةرضاهعدا ظـال   تاظاالظىحىن ظعشلةيدعغان آعشع ظعكةنلعكعنع، اللة      
ــرةك    ــعثدىرىش آئـ ــة سـ ــإزلةص قةلبعضـ ــنع سـ ــنعث زإرىرلعكعـ ــعنعص  . ظعشلةشـ ــدة ظإضـ آعحعكلعكعـ

ظادةتلةنضـــةن ظعـــش تاشـــقا موهـــذر باســـقاندةك مذســـتةهكةم ظورذنلعشـــعص هايـــاتعنعث ظاخعرعغعحـــة 
 ظعســالم صــىتىن بذؤاقــالر«: شــذنعث ظىحــىن رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم. داؤاملعشــعدذ

ــا  ــدذ، ظات ــة تذغذلع ــدذ  ـ ظىستعض ــع قعلع ــاآع مةجذس ــتعظان ي ــا خرعس ــةهذدع ي ــع ي ــع ظذن  دةص »ظانعس
  . ظاضاهالندذرغان

نعث ظـــالدعدا ظـــذالر هـــةققعدة تاظـــاالظـــانعالر اللـــة  ـ ظاتـــا. نعث ظامـــانعتعدذرتاظـــاالظـــةؤالتالر اللـــة 
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . جاؤابكارلعققا تارتعلعدذ

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ çΡθ èƒ rB ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ (#ûθ çΡθ èƒ rBuρ öΝä3ÏG≈ sΨ≈tΒ r& öΝçFΡr& uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄∠∪ 

(#ûθ ßϑ n= ÷æ $#uρ !$ yϑ ¯Ρ r& öΝà6ä9 üθ øΒ r& öΝä.ß‰≈ s9 ÷ρ r&uρ ×π uΖ ÷G Ïù χ r& uρ ©!$# ÿ… çν y‰Ψ Ïã í ô_ r& ÒΟŠ Ïà tã ∩⊄∇∪ 〈  
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 خعيانةت قعلماثالر، سعلةرضة قويذلغان ظامانةتلةرضة بعلعص اللةغا، صةيغةمبةرضة ! ظع مإمعنلةر 
بعلعثالرآع، سعلةرنعث ماللعرعثالر، بالعلعرعثالر سعلةر ظىحىن بعر تىلـىك . تذرذص خعيانةت قعلماثالر 

  ]ظايةتلةر ـ 28 ـ 27:سىرة ظةنفال [.سعناقتذر، اللةنعث دةرضاهعدا حوث مذآاصات بار
  : دذ يةنة مذنداق دةيتاظاالاللة 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#ûθ è% ö/ ä3 |¡àΡr& ö/ä3‹ Ï= ÷δ r& uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ù: $#uρ $ pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ 

Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© ω tβθ ÝÁ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝèδ u tΒ r& tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρÞ s∆ ÷σãƒ ∩∉∪ 〈  
 حاقـاثالرنع ظعنسـان ؤة تاشـالر يـئقعلغذ بولعدعغـان، رةهعـم  ـ ظـإزةثالرنع ؤة بـاال ! ظع مإمعنلةر

قعلمايدعغان قاتتعق قول صةرعشتعلةر مذظةآكةل بولغان دوزاختعن ساقالثالر، ظذ صةرعشتعلةر اللةنعث 
  ]ظايةت ـ 6:سىرة تةهرعم [.بذيرعقعدعن حعقمايدذ، نئمعضة بذيرذلسا شذنع ظعجرا قعلعدذ

 قاتتعق تاش يىرةك بولذص قئلعشتعن ساقالص، بالعلعرعمعزنع  بعزلةرنع قةلبعتاظاالاللة 
بالعلعرعمعزغا ظعنساص، . رةهعمدعللعك بعلةن ياخشع تةربعيعلةص يئتعشتىرىشنع مذيةسسةر قعلسذن

  ! ظامعين. هعدايةت بئرعص ظاسعي، باشتذث بولذص قئلعشتعن مذهاصعزةت قعلسذن ـ تةؤصعق
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  هةدعس ـ 81
  عماسلعق توغرعسعداآعشعلةرنع ظاشذرذص ماخت

א?WFEאKא
א?zאאx 

  : تةرجعمعسع

ظــةبع ســةلةمةنعث (”: ظــةنهذدعن مذنــداق رعؤايــةت قعلعــنعدذ هــةزرعتع ظــةبذ هذرةيــرة رةزعيــةلالهذ  
زةينةبنعث ظةسلع ظعسمع بةررة ظعدع، آعشعلةر ظذنـع ظـإزعنع ماختـايدذ دئيعشـكةن، آئيعـن         ) قعزع

   “.رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظذنعث ظعسمعنع زةينةب قويذص قويغان
  :ظعزاهات

ع ؤةســةللةم بــةزع نامذناســعص ظعســعمالرنع حعــرايلعق،  جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيه 
. بذ هةدعستعمذ شذنداق قعلغان بعر ؤةقة زعكعر قعلعـندع        . حوثقذر مةنعلعك ظعسعمالرغا يإتكعؤعتةتتع   

شـذنعث ظىحـىن رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ        .  دئضةن صاك، ضذناهسعز دئضةن مةنعلةرنع بعلدىرعـدذ       »بةررة«
   .ظعسعمنع زةينةبكة يإتكعؤةتكةنظةلةيهع ؤةسةللةم بةررة دئضةن 

 تاظـاال اللـة   . بعـرع ماختـاش يةنـة بعـرع ظعسـعم قويـذش           : بذ هةدعستة ظعككع تىرلـىك هـإآىم بـار        
   :قذرظان آةرعمدة ظإزعنع ياآع باشقعسعنع ماختاشتعن توسذص مذنداق دةيدذ

 Ÿξ sù (#ûθ “. u“ è? öΝä3 |¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+¨?$# 〈  
ســىرة  [».ثالرنع صـاك هئســابلعماثالر، اللـة تــةقؤادار بولغـان ظــادةمنع ظوبـدان بعلعــدذ سـعلةر ظــإزة 

  ] ظايةت ـ 32:نةجم
   : يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 öΝs9 r& u s? ’ n< Î) t Ï% ©!$# tβθ “. u“ãƒ Ν åκ|¦ àΡr& 4 È≅ t/ ª!$# ’ Åj1u“ ãƒ  tΒ â!$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= øà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ 〈  
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 يــةنع ظــإزلعرعنع تــةقؤادارلعق بعلــةن ماختايدعغــانالرنع (ظــإزلعرعنع صــاك دةص قارايدعغــانالرنع (
، اللـة خالعغـان بةندعسـعنع صـاك )يةنع ظعـش ظـذالر دئضـةندةك ظةمـةس (آإرمعدعثمذ؟ ظذنداق ظةمةس 

  ] ظايةت ـ 49:سىرة نعسا [.قعلعدذ، ظذالرغا قعلحعلعكمذ زذلذم قعلعنمايدذ
! ظع ظـةبا سـاظعب  ”: ذ ظةالظىممن ظعبنع مةزظذن رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤاصات بولغاندا،    هةزرعتع ظوسما 

اللــة سعزضــة رةهمــةت قعلســذن، مــةن شــذنداق ضــذؤاهلعق بئرعمــةنكع، اللــة حوقــذم سعزضــة ظعكــرام   
ــدذ ــدع“قعلع ــا  .  دئ ــةيهع ؤةســةللةم ظذنعثغ ــا ظعكــرام «: رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل ــةنعث ظذنعثغ الل

اللـة  ! دادام سعزضة صعدا بولسـذن يـا رةسـذلةلاله        ”: ظذ ظايال .  دئدع »عنع نةدعن بعلعسعز؟ قعلعدعغانلعق
ظوسـمان بولسـا ظعسـالم «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم   .  دئدع “آعمضة ظعكرام قعلعدذ؟  

بعلــةن شةرةصــلةندع، مــةن هةقعقةتــةن ظذنعثغــا ياخشــعلعق بولذشــعنع ظذمعــد قعلعمــةن، اللــة بعلــةن 
 »سةمكع، مةن اللةنعث صةيغةمبعرع تذرذص، ماثا قانداق مذظامعلة قعلعنعدعغانلعقعنع بعلمةيمـةن قة

اللة بعلةن قةسةمكع، بذندعن آئيعـن هئحكعمـنع صـاآلعق بعلـةن            ”: ذ ظةال ظىمم. دةص جاؤاب بةردع  
  .  دئدع“ماختعمايمةن

ةآســعز جــةننعتع  يذقعــرعدا ظإتكةنلــةردعن بعلعمعــزآع، مــةيلع ظــإزعنع مــةيلع باشــقعالرنع ش      
بـذ، آعشـعلةرنع صـةقةت ماختعمـاث دئضـةنلعك      . دئضةندةك سإزلةر بعلـةن مةدهعيةلـةش توغـرا ظةمـةس     

آعشعلةرنعث قعلغـان ياخشـعلعقعنع قةدعرلـةش، ظذنعـثدا آإرىلضـةن ياخشـع خعسـلةتلةرنع               . بولمايدذ
، آإرمعضـةن   لئكعن آعشعلةرنع يىزعضـة ماختـاش ؤة بعلمعضـةن        . تعلغا ظئلعش ظةلؤةتتة ياخشع ظعش    

ظعشالر بعلةن آإآكة آإتىرىص مةدهعيعلةش، بولذصمذ آعشـعلةرنعث ظـاخعرةتتعكع ظـةهؤالع هـةققعدة              
ياخشــع ســالعه آعشــعلةرنع بــةش ؤاقعــت نامــاز ظوقذيدعغــان، ظامانةتكــة   . ســإز قعلعــش توغــرا ظةمــةس 

ــةتلعك آعشــع دئضــةندةك بعلعدعغــان،      آإرضــةن ظعشــةنحلعك، راســتحعل، ؤةدعســعدة تذرعدعغــان، ظادال
حىنكـع هـةر قانحـة تـةقؤادار،     . دعن ظذالرغـا رةهمـةت تعلـةش الزعـم    تاظاالظعشلعرعنع تعلغا ظئلعص، اللة  

 ـ ـ ســوفع اللــة يــار  . ظــةؤلعيا آعشــعلةرنعثمذ ظعمــان بعلــةن آةتكــةنلعكعنع قــةتظعي بعلمــةيمعز      
  :بذ مةنعدة مذنداق دةيدذ ـ ـ رةهمةتذلالهع ظةلةيهع

  اندذر،ظةضةرحة ظةنبعيا بعيشةك ظام
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  .مذبارك دعللعرع خةؤف ظعلة قاندذر
  ةت ظةضةر غةؤسع زاماندذر،ظىممؤةلع 

  .ظئسةن آةتمةآع ظاخعر دةر ضذماندذر
. بذنعـثدا شـةك يـوق     .  ياخشعلعق قعلغان آعشعضة ياخشعلعق بعلةن مذآاصات بئـرعدذ        تاظاالاللة  

 آعشـعنعث   تاظـاال اللـة   . لئكعن شذ آعشعنعث قةلبعدة نئمة بار، نئمة يوق؟ ظذ بعزضة ظايان ظةمـةس            
قعلغان ياخشع ظعشلعرعغا مذآاصات بئرعشتة ظذنعث قةلبعضة قارايدذ، قـةلبعدعكع نعيـةت ؤة غةرعزعضـة            

ظةمةللـةر «: شذثالشـقا رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم         . قاراص مذآاصات ياآع جازا بئـرعدذ     
ــاغلعق  ــة بــ ــةن»نعيةتلةرضــ ــن   .  دئضــ ــةندعن آئيعــ ــنع بعلمعضــ ــانداق  نعيعتعــ ــاخعرعتعنعث قــ ظــ

لئكعن ظذنعث بعز بعلضةن، آإرضةن يـاآع ظاثلعغـان ياخشـعلعقلعرعغا      . بولعدعغانلعقعنع بعلةلمةيمعز 
دعن رةهمةت، مةغصـعرةت ؤة جةننـةت تعلـةيمعز ؤة ظـاخعرةتلعكعنعث ياخشـع              تاظاالتايعنعص تذرذص، اللة    

  . بولذشعنع ظذمعد قعلعمعز
مــةن ”: كع، بــةزع تةســةؤؤذص شــةيخلعرعنعث مذرعتلعرعغــابــذ يــةردة شــذنعمذ ظةســكةرتعص ظإتــةيلع 
ــة     ــذص، اللـ ــع تونـ ــةت آىنـ ــعلةرنع قعيامـ ــاالسـ ــةنتاظـ ــىتىنلةي   “دعن تعلعؤالعمـ ــإزلعرع، صـ ــةن سـ  دئضـ

ــالدامحعلعقتذر ــانداقمذ باشــقعالرغا آئصــعل     . ظ ــانداق بولذشــعنع بعلمعســة، ق ــإزعنعث ق ــذ ظ حىنكــع ظ
ــةي    ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س ــذالر رةس ــدذ؟ ظ ــةنمذ؟    بوالالي ــذص آةتك ــذغ بول ــةك ظذل ــةللةمدعنمذ ب هع ؤةس

رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم تاغعســع هــةزرعتع ظاببــاس رةزعيــةلالهذ ظــةنهذغا ؤة قعــزع  
ظـع مذهةممـةدنعث تاغعسـع «: هةزرعتع فاتعمة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا آةسكعن قعلعص مذنـداق دئضـةن         

ظـع مذهةممـةدنعث قعـزع . ظـازابعدعن قذتقذزالمايمـةن ظةمةل قعلغعن، مةن سـئنع اللـةنعث ! ظابباس
 بذنعثدعــنمذ ظوحــذق ؤة ».ظةمــةل قعلعــث، مــةن ســعزنع اللــةنعث ظــازابعدعن قذتقذزالمايمــةن ! فاتعمــة

  قةتظعي دةلعل بوالمدذ؟
ــاالمإمعنلــةر اللــة  ــةر يىزعدعكــع ضــذؤاهحعلعرعدذر تاظ ظةضــةر يالغــان ظئيتماســتعن راســت  . نعث ي
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع      .  ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنع قوبـذل قعلعـدذ      تاظاال ضذؤاهلعق بةرسة، اللة  
قايسع بعر مذسذلمانغا تإت آعشع ياخشعلعق بعلةن ضذؤاهلعق بةرسة، اللة «: ؤةسةللةم مذنداق دةيدذ
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 دةص ســـورعغاندا، “ظـــىح آعشـــع ضـــذؤاهلعق بةرســـعحذ؟”:  ســـاهابعالر».ظذنـــع جةننةتكـــة آعرضـــىزعدذ
 دةص  »ظىح آعشع ضـذؤاهلعق بةرسـعمذ شـذنداق بولعـدذ «: ةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم  رةسذلذلاله س 
 دئضـةندة، رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ       “ظعككـع آعشـع ضـذؤاهلعق بةرسـعحذ؟       ”: سـاهابعالر . جاؤاب بـةردع  

  .  دةص جاؤاب بةرضةن»ظعككع آعشع ضذؤاهلعق بةرسعمذ شذنداق بولعدذ«: ظةلةيهع ؤةسةللةم
  .  ظعسعم قويذشظعككعنحع مةسعلة

بالعالرغا ظعسعم قويذشتا اللةنعث بةندعسع دئضةن مةنعنع بعلدىرعدعغان ظـابدذلاله، ظابدذراهمـان،            
يـــاآع رةســـذلذلالهنعث ظعســـعملعرعدعن بولغـــان ظةهمـــةد، مذهةممـــةد، مـــةهمذد، هـــامعد دئضـــةندةك 

ــةيغةمبةرلةرنعث ؤة ســاهابة آعــرامالرنعث ظعســعملعرع    ــذش، باشــقا ص نع قويــذش ظــةث ظعســعمالرنع قوي
ــان       . ياخشــع ــةرنع بعلدىرعدغ ــرايلعق مةنعل ــدا حع ــإز تعلع ــذلمانلعرع ظ ــةت مذس ــةر معلل ــذنعثدةك ه ش

ظةمما مةنعسع ظعسالم ظةقعدعسعضـة زعـت آئلعدعغـان ظعسـعمالرنع قويـذش             . ظعسعمالرنع قويسا بولعدذ  
دذ رةسـذل ؤة ظـابدذ   ظإلعماالر صـةيغةمبةرنعث بةندعسـع دئضـةن مـةنعدعكع ظـابدذ نـةبع، ظـاب           . توغرا ظةمةس 

ــدذ    ــةيهع  . مذهةممــةد دئضــةندةك ظعســعمالرنع قويــذش جــاظعز ظةمــةس دةي رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل
دئضـةن ظعسـعمنع اللـة بـةك ) صادعشـاهالرنعث صادعشـاهع (مةلعكذل مذلذك «: ؤةسةللةم بعر هةدعستة  

، بــةندعنع  بولــذص»شاهعنشــاه« صارســحة ظاتعلعشــع »مــةلعكذل مذلــذك«.  دئضــةن»يامــان آــإرعدذ
ــةنعنع      ــةن مـ ــة دئضـ ــةتكة ظعضـ ــةن ظوخشـــاش سىصـ ــة بعلـ ــاش، ظذنـــع اللـ ــةن ظاتـ ــعم بعلـ ــداق ظعسـ ظذنـ

  . بعلدىرضةنلعكع ظىحىن توغرا بولمايدذ
دئمـةآحع بولغـان مةسـعلة،      . بذ يةردة صةقةت ظةرةبحة ظسعم قويذش آئرةك دئضةن مةنة حعقمايدذ         

عسـعمالر يـاآع هـايؤانالرنعث ظعسـعملعرع        قايسع تعلدا بولمعسـذن ظعنسـاننع آةمسـعتعدعغان ناحـار ظ          
نعث ظذلذغلـذق سىصةتلعرعضـة ظوخشـاش ظعسـعمالرنع         تاظـاال بعلةن ظعسعم قويماسلعق، شذنعثدةك اللة      

ــارةت ــا يارعشـــعدعغان ضـــىزةل   . قويماســـلعقتعن ظعبـ ــززةت ظابرذيعغـ ــاننعث ظعـ ــقا ظعنسـ ظذنعثدعـــن باشـ
  . ظعسعمالرنع قويسا بولعؤعرعدذ

تةربعيعلةرضـة تولـذق    ـ اله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظىضةتكةن تـةلعم  دعن رةسذلذل تاظاالاللة  
   !ظامعين. نعث مذهةببعتعضة ظئرعشعشنع تعلةيمعزتاظاالظةمةل قعلعص، اللة 
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  هةدعس ـ 82
  ظاخشعمع بالعالرنع تاالغا قويذص بةرمةسلعك توغرعسعدا

אאWאאW»א
אאאאאא

א،אאאא،אאא،אאאאא،
א،אאאאאK«zאאx 

  :تةرجعمعسع
ذلاله رةزعيةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـندذآع، جانـابع رةسـذلذلاله            هةزرعتع جابعر ظعبنع ظابد   

قـاراثغذ حىشـكةندة يـاآع آـةح آعرضـةندة آعحعـك «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضـةن     
بالعلعرعثالرنع يعغعؤئلعثالر، حىنكع بذ حاغدا شةيتانالر تـارعلعدذ، آئحعدعـن مـةلذم ؤاقعـت ظإتكـةندة، 

بعسمعلاله دةص دةرؤازاثالرنع تاقاثالر، حىنكـع شـةيتان تاقـاقلعق ظعشـعكنع . بئرعثالرظذالرنع قويذص 
بعسمعلاله دةص تذلذمذثالرنعث ظاغزعنع حعضعثالر، بعر نةرسعنع ظىستعضـة قويـذص قويـذش . ظاحالمايدذ

ــاغزعنع يئصــعثالر، بعســمعلاله دةص حعــرعغعثالرنع  بعلــةن بولســعمذ بعســمعلاله دةص قاحــاثالرنعث ظ
ــإح ــةت قعلغــان    [».ىرىثالرظ ــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤاي هةدعســنعث بذخــارعدعكع  . ب

  ]5206:، مذسلعمدعكع نومذرع5496:نومذرع
  : ظعزاهات

جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذشذ لةصزع قعسـقا، مةنعسـع حوثقـذر مذبـارةك               
بـذ ظعنسـانالر    . بلعرعدعن بـةش نةرسـعنع ظإضـعتعدذ      عتعضة ظاخشعمع يئتعش ظـادا    ظىممسإزلعرع بعلةن   

زةخمـةت يةتكىزعشـعدعن     ـ   ظىحىن نةخ صايدعسع بار، جعن ؤة ظعنسانالردعن بولغان شةيتانالرنعث زعيـان          
  . ساقلعنعدعغان ظعشالردذر

 ـ  آىن ظولتذرذص شـام بولغـان ؤاقـتعدا جعـن         . ظاخشام بولسا بالعالرنع ظإيضة يعغعش     ـ ـ    بعرعنحع
. بذ حاغدا تاالدا ظويناؤاتقان آعحعك بالعالرغا هةر تىرلىك زعيان سـالعدذ          . يىزعضة تارعلعدذ  ـ   يةرشةيتانالر  
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بعرع جعندعن بولغـان شـةيتان يةنـة        : قذرظان آةرعمنعث بعلدىرىشعحة شةيتان ظعككع تىرلىك بولعدذ      
ذرسـةت  هـةر ظعككـع شـةيتان ظعنسـانغا دىشـمةن بولـذص ص            . بعرع ظعنساندعن بولغـان ظـادعمع شـةيتان       

شذنعث ظىحىن بالعالرنع ظاخشاملعقتا ظويناش ظىحـىن تاالغـا قويـذص بئـرعش             . تاصسعال زعيان يةتكىزعدذ  
حىنكع ظادعمع شةيتان بولغان يامان بالعالر آئحعسع ظإيضة آعرمةي تاالدا هـةر            . ناهايعتع خةتةرلعك 

الغـان بالعالرغـا ظةنـة شـذ        ظاخشعمع تـاالدا ق   . تىرلىك ظةخالقسعزلعق ؤة يامان ظعشالرنع قعلعص يىرعدذ      
شـذنعث بعلـةن تاالغـا      . ظادعمعي شةيتانالر مذسةللةت بولذص، ظذالرنع هةر تىرلىك يامان يولغا باشـاليدذ          

ظانعسـعغا ظعتاظـةت قعلمايدعغـان، ظةخالقسـعز، ظةتتعضـعنع تذرمايدعغـان،             ـ   آإنىص قالغـان بـالعالر ظاتـا      
مايدعغـــان، ظعـــش قعلعشـــقا ظذنعمايدعغـــان ظاخشـــعمع ظإيضـــة آعرمـــةيدعغان، مةآتةبكـــة بةرســـة ظوقذ

صاهعشـة قاتـارلعق يامـان       ـ   هاراق ظعحعـش، قعمـار ظوينـاش ؤة زعنـا         . آئرةآسعز ناظةهلع بولذص قالعدذ   
   .ظعشالرنعث هةممعسعنع آئحعسع تاالدا يىرىص ظإضعنعدذ

لعرعنع ظةمما بالعالر ظاخشعمع ظإيدة ظولتذرسا، آعحعكلةر ظذخاليدذ، حوثـالر شـام، خذصـتةن نامـاز              
بوؤعلعرعدعن ظإتمىشـتعكع ظـةهؤالالرنع ظـاثالص        ـ   هةدعس ظوقذش، هئح بولمعسا ظاتا     ـ   ظوقذش، قذرظان 

آةلضىسعضة توغرا قةدةم بئسعشنع ظىضعنعدذ ؤة يذقعرعقعدةك بااليع ظاصـةتلةردعن سـاقلعنعص، ياخشـع     
ــعدذ      ــعلةر بولــذص يئتعش ــايدعلعق آعش ــة ص ــةخالقلعق، جةمظعيةتك ــىن ظاتــ  . ظ ــذنعث ظىح ظــانعالر  ـ اش

بالعلعرعنع ياخشع مذهاصعزةت قعلعـش، بولذصـمذ هـازعرقعدةك بذزذقحعلعـق ظـةؤج ظالغـان زامـاندا بـةك                   
ظاغعنـة بولـذص يىرىشعضـة يـول قويماسـلعقع،           ـ   دعققةت قعلعشع، بالعلعرعنع يامان بالعالر بعلةن ظةل      

شــذنعثدةك ســالعه ياخشــع ظــإيدة بالعلعرعغــا صــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالمنعث ؤة ســاهابة آعــرامالرنعث  
  . كايعلعرعنع ظوقذص بئرعشع الزعمئآعشعلةرنعث ه
ــع تاقــاش  ـ ظعشــعك ـ ـ ظعككعــنحع آعشــع ظاخشــام بولذشــع بعلــةن بعســمعلالهعر   . دةرؤازعالرن

سـع ؤة   هئسمىلكعـنع  ـ دةرؤازعلعرعنع تاقعسـا، هـةم ظـإزعنع هـةم مـال        ـ   رةهمانعر رةهعم دةص ظعشعك   
ــا    ــاقالص ق ــةتتعن س ــةنعؤع جةه ــع      . لعدذم ــعمذ، ظذن ــم بولس ــتةهكةم ؤة هع ــة مذس ــةر قانح ــالر ه دةرؤازع

.  ظإزع ساقاليدذتاظاالحىنكع بعسمعلاله دةص تاقالغان ظعشعكنع اللة       . بعسمعلاله دةص تاقاش آئرةك   
شةيتانالر ظاحالمايدذ، لئكعن ظادعمعي شـةيتان بولغـان      ـ   بعسمعلاله بعلةن تاقالغان ظعشعكنع جعن    
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ــرعالر قولعدعكــع   ــة    ظوغ ــىك ســايمانالر بعلــةن ظئحعشــقا ظذرذنســا، الل ــاالهــةر تىرل  بعســمعلالهنعث تاظ
ظوغرع ظإيضة آعرعشكة ظذرذنعؤاتقان صةيتتة يولدعـن       . شاراصعتع بعلةن ظوغرعنع مةقسعتعضة يةتكىزمةيدذ    

. بعرعسع ظإتىص قالعدذ، يا قوشنعالر تذيذص قالعدذ، يـا ظـإي ظعضعسـع ظذيقذسـعدعن ظويغعـنعص آئـتعدذ             
  .  بعلةن ظوغرع مةقسعتعضة يئتةلمةي يا قئحعص آئتعدذ ياآع تذتذلذص جازاغا يولعقعدذشذنعث

حعلــةك، آــىص، حوضــذن، حةينــةك قاتــارلعق ســذ      . تذلذمنعــث ظــاغزعنع بوغــذش   ـ ظىحعــنحع
ساقاليدعغان ؤة ظعحعدة سـذ بـار نةرسـعلةرنعث ظـاغزعنع يئتعشـتعن ظعلضـعرع بعسـمعلالهعر رةهمـانعر                  

  . م بئكعتعص ظاندعن يئتعش آئرةكرةهعم دةص مذستةهكة
ــإتعنحع ــعش  ـ تـ ــاغزعنع يئصـ ــاحعالرنعث ظـ ــازان. قـ ــا  ـ قـ ــذش ؤة قاحـ ــذص   ـ قذمـ ــع يذيـ قذحعالرنـ

صــاآعزعلعغاندعن آئيعــن ظــاغزعنع بعســمعلالهعر رةهمــانعر رةهعــم دةص يئصــعش ؤة بعــر نةرســة بعلــةن 
ــاغزعنع ياخشــ   ـ حىنكــع ســذ ؤة يئمــةك . يإضــةش آئــرةك  ــاحعلعرعنعث ظ ع ظةتمعضــةندة، ظعحمــةك ق

ــز آإرمعضــةندة قــذرت   ــا بع ــارقعلعق     ـ قاحعالرغ ــدو، هــاؤا ظ قوثغــذز ؤة باشــقا هــايؤانالر حئصــعلعص قويع
  . معكروصالر آعرعدذ ؤة شذ ظارقعلعق هةر تىرلىك آئسةللعكلةر مةيدانغا آئلعدذ

بذنعـث سـةؤعبع    . بعر ظادةم بعر تذلذمدعن سـذ ظعحعـص، ظعحعضـة يعـالن آعـرعص آةتكـةن ظعكـةن                 
زعنعث ســةل قــاراص تذلذمنعــث ظــاغزعنع مةهكــةم باغلعمعغــانلعقع ظىحــىن ظذنعــث ظعحعضــة يعــالن ظــإ

هئحنةرسـة آعرمعضـةندة   . شـذنعثدةك سـاحقان ؤة باشـقا هـايؤانالرنعث آعرعشـع مذمكعـن         . آعرعؤالغان
شذنعث بعلةن هةر تىرلـىك آئسـةللةر آـئلعص         . ظاغزع ظوحذق قالغان قاحعالر معكروب بولذص قالعدذ      

حوضذنالرنعث جوغعسـعدعن سـذ، حـاي        ـ   ظعحعنع آإرضعلع بولمايدعغان قاحعدعن ؤة حةينةك     . ذحعقعد
ظذنداق قاحعالردعكع سذ ؤة حايالرنع حعنعضة قذيذص آإزع بعلـةن آـإرىص تـذرذص              . ظعحعشمذ خةتةرلعك 

حىنكـع ظعنسـان صـاآعزة هـاؤانع     . يةنة سذ، حاي ظعحكةندة قاحعغا تعنماسلعق الزعـم       . ظعحعش آئرةك 
قـاحعنعث ظعحعضـة تعنغـاندا زةهـةرلعك هـاؤا          . حعضة شوراص، زةهةرلعك هـاؤانع تاشـقعرعغا حعقعـرعدذ        ظع

دة، زةهةرلعنعص آئسةل بولذشقا سـةؤةب       ـ   ظعحعدعغان نةرسعضة ظارعلعشعص قايتعدعن ظعحعضة آعرعدذ     
  . بولعدذ
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ةمـةل قعلغـان    جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث بـذ تـةلعماتلعرعغا تولـذق ظ            
ظعنسان ظـإزع ظىحـىن   . آعشع ساالمةتحعلعكعنع ظاسراص، هةر تىرلىك خةتةرلةردعن ساقلعنعص قالعدذ 

ــرةك     ــذختا قعلعشــع آئ ــعثعزنع  . ؤة باشقعســع ظىحــىن قعلغــان ظعشــنع ص دئمــةك، ظعشــعك ؤة قذلص
ــذص ياتمــاث، هــةر تامــاقنع يةؤةرمــةث، هــةر قــاحعدعن      مذســتةهكةم قعلعــث، ظعشــعكنع ظوحــذق قوي

ــة  ظ ــىك ؤةهعمـ ــةر تىرلـ ــةث، هـ ــةث ؤة     ـ عحعؤةرمـ ــذص آةتمـ ــعلةردعن قورقـ ــوق نةرسـ ــةن يـ ــال بعلـ خعيـ
تـــةؤةآكذلحعلعق قعلدعـــم دةص هـــةددعدعن ظـــارتذق ســـةل قارعمـــاث، بـــةلكع قعلعشـــقا تئضعشـــلعك 
ــةؤةآكذل      ــاندعن اللــةغا ت ــذختا قعلعــث، ظ ــةدبعرلعرعثعزنع ص ظعشــالرنعث هــةممعنع تولــذق قعلعــث، ت

  . سعز يولعثعزغا داؤام قعلعثظةندعشع ـ قعلعص خةؤص
بذرذنقع ظعنسانالر حعراققا سـذيذق مـاي ظعشـلعتةتتع،         . حعراقنع ظإحىرىص يئتعش   ـ ـ    بةشعنحع

ظةضةر حعراقنع ظإحىرمةستعن ظذخالص قالغاندا، يا ماي تىضـةص حعـراق قعـززعص آئـتعص صارتعلعشـع         
بةزعلـةر  .  بولذشع مذمكعـن   ياآع ساحقان حعراقنعث صعلعكعنع توشذص ظإيضة ظوت آئتعشعضة سةؤةب        

لئكعـن تـوك حعـراق      . هازعر توك حعراق بار، بذرذنقعدةك خةتـةرلعك ظـةهؤال يـوق دئيعشـع مذمكعـن              
آئحة بويعحة يئـنعص تذرغـاندا نذرغـذن تـوك ظعسـراص بولعـدذ ؤة ظذنعـث بةدعلعضـة آـإص تـوك صذلذسـع                         

عك ظـةهؤالالر ناهـايعتع   ظذنعثدعـن باشـقا توآتعـن آـئلعص حعقعدعغـان خةتـةرل      . تإلةش الزعـم بولعـدذ    
هــازعرمذ تــوك ماســال بولــذص قــئلعص ظإيضــة ظــوت آةتكــةن، بعــر نةححــة آعشــعنعث     . ظئغعــر بولعــدذ

  . صات ضئزعتالردعن ظاثالص تذرعمعز ـ هاياتعدعن ظايرعلغان ؤةقةلةرنع صات
ــمذ قعشــتا مةشــكة آــإمىر   . شــذنعثدةك ظوحــاقنعث ظوتعــنعمذ ياخشــع ظىحــىرىش آئــرةك    بولذص

 يئتعص قالغانالرنعث آـئحعدة آـإمىردعن حعققـان ضـازدا زةهـةرلعنعص ظإلضـةنلةرنعث               سئلعص قويذص 
تامــاآذ حئكعدعغــانالر تاماآعســعنع ظإحىرمــةي تاشــلعغانلعق   . خــةؤعرع ضــئزعتالردعن آــةم بولمــايدذ 

جانـابع  . سةؤةبلعك قانحة ضعكتار ظورمانالر آإيىص آىل بولعدذ ؤة نةححة ظـون ظاظعلـة صةرعشـان بولعـدذ               
ــذلذ ــاخعرةتلعك ظــةدةب      رةس ــا ؤة ظ ــةتكةن دذني ــةللةمنعث بعزضــة ظإض ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل  ـ لاله س

ظةضـــةر بعـــز ظعســـالمنعث ! ظذنعـــث صـــايدعلعرع نئمعدئضـــةن آـــإص! ظـــةخالقالر نئمعدئضـــةن ياخشـــع
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. سـاظادةتلعك ياشـعغان بوالتـتذق    ـ بذيرذغعنعنع قعلعص، توسقعنعنع تـةرك ظةتسـةك، ظةلؤةتتـة بـةخت      
  : مذنداق دةيدذ تاظاالاللة 

 öθ s9uρ öΝåκ ®Ξr& (#θ è= yè sù $ tΒ tβθ Ýàtãθ ãƒ  Ïµ Î/ tβ% s3s9 #[ öyz öΝçλ °; £‰ x© r& uρ $ \G Î7÷Vs? ∩∉∉∪ #]ŒÎ) uρ Νßγ≈ sΨ ÷ s?`ψ ÏiΒ 

!$ ¯Ρà$ ©! #· ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩∉∠∪ öΝ ßγ≈ sΨ÷ƒ y‰yγ s9uρ $ WÛ ü ÅÀ $ Vϑ‹ É) tG ó¡–Β ∩∉∇∪ 〈  
 ةمةل قعلسا ظعدع، ظةلؤةتتة ظذالرغـا ياخشـع بوالتـتع ؤة نةسعهةتكة ظ  ـ ظةضةر ظذالر قعلعنغان ؤةز

. ظذ حاغدا دةرضاهعمعزدعن ظذالرغا بىيىك مذآاصـات ظاتـا قعالتـتذق . ظعمانع مذستةهكةم بولغان بوالتتع 
  ]ظايةتلةر ـ 68 ـ 66:سىرة نعسا [.ظذالرنع ظةلؤةتتة توغرا يولغا هعدايةت قعالتتذق

، رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم تـةلعم بةرضـةن              تةؤصعق، هعدايةت بئـرعص    تاظاالاللة  
   !توغرا يولدا مئثعشنع نعسعص قعلسذن، ظامعين
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  هةدعس ـ 83
  خعزمةتحعلةرضة ياخشع مذظامعلة قعلعش توغرعسعدا

א?W،،
אאK،،אא

אאW»א،א،א
،،،

K«?zאאx 
  :تةرجعمعسع

مةن بعر آىنع ظـةبذ زةرنـع آـإردىم، ظذنعـث           ”: مةظرذر ظعبنع سذؤةيد رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذ      
ظىستعدة حعرايلعق تون بـار ظعـدع، خعزمةتحعسـعنعث ظىسـتعدعمذ ظإزعنعثكعضـة ظوخشـاش حعـرايلعق              

ضىزىشـعنعث  مـةن ظذنعثدعـن خعزمةتحعسعضـة ظإزعنعثكعضـة ظوخشـاش ظـالع تـون آئي              . تون بـار ظعـدع    
ــذ جــاؤاب بئــرعص   ــر    : ســةؤعبعنع ســورعدعم، ظ ــانعدا بع ــةيهع ؤةســةللةم زام رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل

آعشعنع ظانعسعنع تعلغا ظئلعص ظةيعبلعغانلعقعنع، ظذ آعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا آـئلعص           
ســةن «: غــاظــةهؤالنع ظئيتقــاندعن آئيعــن، رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث ظذنعث 

خعزمـةتحعلعرعثالر « دئضةندعن آئيعن    »تئخع جاهعلعيةت قعلعقعنع تاشلعمعغان ظادةم ظعكةنسةن 
بذرادعرع قول ظاستعدا بولغـان آعشـع، ظذنعثغـا ظـإزع . اللة قول ظاستعثالردا قعلغان بذرادةرلعرعثالردذر 

ن ظعشـقا بذيرعمـاثالر، يئضةندعن يئضىزسذن، ظإزع آةيضةندعن آئيضىزسذن، ظذالرنع آىحـع يةتمـةيدعغا 
بـذ هةدعسـنع     [ “. دئضـةنلعكعنع ظئيـتعص بـةردع      »ظةضةر شذنداق قعلسـاثالر ظذالرغـا ياردةملعشـعثالر 

هةدعســنعث . بــذ يــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظــاظعت . ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان 
  ]4269 :مذسلعمدعكع نومذرع

  : ظعزاهات
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قعممعتعـنع يذقعـرع آإتىرىشـتة شـذ دةرعجعضـة يةتكـةنكع،            ـ   ظعسالم دعنع ظعنسانالرنعث قـةدرع    
بذنعث ظةث ظوحذق دةلعلع مانا مذشـذ       . خوجايعن صةرقعنع تىص يعلتعزعدعن قومذرذص تاشلعغان      ـ   قذل

بــذ يــةردة رةســذلذلالهنعث ســإزلعرعنع ظعزاهالشــتعن ظــاؤؤال هــةزرعتع ظــةبذ زةر رةزعيــةلالهذ  . هةدعســتذر
  .عغانلعق ؤةقةسعنع بايان قعلعمعزظةنهذنعث بعر آعشعنع ظةيعبل

 ـ  رةزعيـةلالهذ ظـةنهذما    ـ ـ    آىنلةرنعث بعرعدة هةزرعتع ظةبذ زةر بعلةن هةزرعتع بعالل       : ؤةقة مذنداق 
ــاالش ـ  ــارتعش حعقعــص، هــةزرعتع ظــةبذ زةر هــةزرعتع بعاللــنع    ـ ظوتتذرعســعدا بعــر ت قــارا خوتذننعــث ”ت

تعق رةنجعضـةن هـةزرعتع بعـالل رةزعيـةلالهذ ظـةنهذمذ           بذ ضةصـكة ناهـايعتع قـات      .  دةص تاشاليدذ  “بالعسع
دعــنع بذرادعــرعنع  . رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةسةللةمضــة آــئلعص ؤةقــةنع بايــان قعلعــدذ      

رةنجعتعص قويغانلعقعغـا ظعنتـايعن صذشـايمان بولغـان هـةزرعتع ظـةبذ زةر رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ، هـةزرعتع                    
ظعنسانصـةرؤةرلعكتة معسـلع    . ظارقعسـعدعن مةسـجعدآة آـئلعدذ     بعاللدعن ظإزرة تعلةش ظىحـىن، ظذنعـث        

ظذنع ظانعسع بعلـةن «: بولمعغان جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظةبذ زةرضة آايعص       
خالعماسـتعن شـذنداق بعـر ظئغعـز سـإزنعث ظـاغزعدعن حعقعـص قالغانلعقعغـا                .  دةيدذ »ظةيعبلعدعثمذ؟

ذ زةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ، رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث         صذشايمان بولغان هةزرعتع ظةب   
: عدا قاتتعق خعجالةت بولغـانلعقتعن نئمـة دئيعشـعنع بعلةلمـةي تعتـرةص تذرغـاندا، رةسـذلذلاله                هذزذر

شـذنعث بعلـةن هـةزرعتع      .  دةيـدذ  »سةن تئخع جاهعلعيةت قعلعقعنع تاشلعمعغان ظادةم ظعكةنسةن «
ــةلال  ــةبذ زةر رةزعي ــذص  ظ ــةنهذ بئشــعنع يةرضــة قوي ــة دةسسعمعضــعحة    ”: هذ ظ ــةن يىزىمض ــذتع بعل بعــالل ص

ــدذ“بئشــعمنع آإتةرمةيمــةن  ــا  .  دةي ــةنهذ بولس ــةلالهذ ظ ــةغا ســةجدة  ”: هــةزرعتع بعــالل رةزعي ــةن الل م
  . دةص، ظةبذ زةرنع آةحىرىم قعلعدذ“قعلعدعغان يىزضة دةسسعمةيمةن

ةنعسع ظعسالمعيةتتعن بذرذنقـع آاصـعرلعق       سإزعنعث ظعسالم ظعستعالهعدعكع م    »جاهعلعيةت«
ظـةمدع بـذ يـةردة رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث هـةزرعتع ظـةبذ                  . دةؤرع دئضةن بولعدذ  

دئيعشـعنعث سـةؤعبع    »سةن تئخع جاهعلعيـةت قعلعقعـنع تاشـلعمعغان ظـادةم ظعكةنسـةن «: زةرضة
نهذ ظـاق تـةنلعك ؤة هـةزرعتع بعـالل رةزعيـةلالهذ            بولسا، بعرعنحعدعن هـةزرعتع ظـةبذ زةر رةزعيـةلالهذ ظـة          

. جاهعلعيةت دةؤرعدة ظاق تةنلعكلةر قارا تةنلعكلـةرنع قـاتتعق خـور آـإرةتتع            . ظةنهذ قارا تةنلعك ظعدع   
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رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بذنـداق ظعنسـانالرنع رةثضـع بعلـةن صةرقلةندىرىشـنع رةت                  
ةتلةردعن ظارتذقحعلعقع يوق، ظاق تةنلعكلةرنعث قارا تةنلعكلةردعن ظةرةبلةرنعث باشقا معلل «: قعلعـص 

ظــارتذقحعلعقع يــوق، اللــةنعث دةرضــاهعدا هإرمــةتلعك بولغعنعــثالر ظــةث تــةقؤادار بولغعنعــثالردذر، 
 دةص  »هةممعثالر ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث ظةؤالدع، ظادةم ظةلةيهعسساالم بولسا تذصراقتعن يارعتعلغـان 

ظعككعنحعدعن هةزرعتع ظةبذ زةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذسذلمان بولذشـتعن ظعلضـعرع           . دعجاآارلعغان ظع 
غعفار قةبعلعسعنعث باشلعقع ظعدع، هةزرعتع بعالل رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذبـةي ظعبـنع خةلـةف دئضـةن                

ــارعدا آإرمــةيتتع  . آاصــعرنعث قذلــع ظعــدع  . جاهعلعيــةت دةؤرعــدة هــإر ظادةملــةر قذلالرنــع ظعنســان قات
خوجايعن ياآع باشقا هإر ظادةملـةر ظوتتذرعسـعدا هئحقـانداق صـةرقع يـوق، هةممعسـع             ـ   مدا قذل ظعسال

ــرعدذ      ــةلعم بئ ــة دةص ت ــة ظعض ــان، ظوخشــاش هإرمةتك ــذلذلاله   . ظوخشــاش ظعنس ــةن رةس ــا ظاساس بذنعثغ
ــإزعنعث مةنعســع     ــرعدعكع س ــةللةمنعث يذقع ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــان   «: س ــذلمان بولغ ســةن مذس

شذ جاهعلعيـةت دةؤرعدعكـع قذلالرنـع آةمسـعتعدعغان، خـور آإرعدعغـان ظـادةتنع تئخعحـة                 بولساثمذ، ظا 
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ    .  دئضـةن بولعـدذ    »تاشلعماصسةن، سةن تـئخع آـامعل مذسـذلمان بولماصسـةن         

ظةلةيهع ؤةسةللةم مذسذلماننعث قةدرعنع حىشىرعدعغان آعحعككعنـة بعـر ظئغعـز سإزضـة شـىنحعلعك        
ــاتتعق رةددعيــ  ــدع    ق ــةن ظع ــذنداق تةربعيعلعض ــرامالرنع مذش ــاهابة آع ــةن ؤة س ــزنعث  . ة بةرض ــةر بع ظةض

  ! هالعمعزنع آإرسة ظةجةبا نئمة دةر ظعدع؟
ــةبذ زةر بعلــةن هــةزرعتع بعــالل      ــةيهع ؤةســةللةم هــةزرعتع ظ ــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل جان

رةص قعلغـاندعن آئيعـن، قذلالرغـا       رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث ظوتتذرعدعكع ظةهؤالنع يذقعرعقعدةك بعر تـة       
خعزمةتحعلعرعثالر اللة قول «: قانداق مذظامعلة قعلعش آئرةآلعكعنع ظئالن قعلعص مذنداق دئضةن

بذرادعرع قول ظاستعدا بولغان آعشع، ظذنعثغا ظـإزع يئضـةندعن . ظاستعثالردا قعلغان بذرادةرلعرعثالردذر 
آىحــع يةتمــةيدعغان ظعشــقا بذيرعمــاثالر، ظةضــةر يئضىزســذن، ظــإزع آةيضــةندعن آئيضىزســذن، ظذالرنــع 

   ».شذنداق قعلساثالر ظذالرغا ياردةملعشعثالر
هةزرعتع ظةبذ زةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةث سادعق مذسـذلمانالردعن بولـذص، هـةق سـإزنع سإزلةشـتة        

 رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم ظذنـع مةدهعيعلـةص مذنـداق             . هئحكعمدعن تارتعنمايتتع 
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ــة «: دئضــةن ــةر آإرص ــر آعشعضــة ظاســمان ســاية ســالمعدع ؤة ي ــنمذ راســت ســإزلةيدعغان بع ــةبذ زةردع ظ
 هــةزرعتع ظــةبذ زةر رةزعيــةلالهذ ظــةنهذ قذرظــان آــةرعم ؤة رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع  ».بولمعــدع

عـدذ دةص  مذنداق دئضةنلعك مذنداق دئضـةن بول . ؤةسةللةمنعث هةدعسلعرعضة ظإز ظةينع ظةمةل قعالتتع   
مانـــا بـــذ هةدعســـتة آإرسعتعلضـــعنعدةك، هـــةزرعتع ظـــةبذ زةر رةزعيـــةلالهذ ظـــةنهذ . تـــةؤعل قعلمـــايتتع

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث يذقعرعدعكع هةدعسعضـة ظةمـةل قعلعـص قذلعغـا ظإزعضـة         
نع سـذؤةيد   بذنعثغـا هـةيران قالغـان مـةظرذر ظعبـ         . ظوخشاش قعممةت باهالعق تون آئيضىزىص قويغان     

ــون آئيضــىزدعثعز؟   ” ــا ظإزعثعزضــة ظوخشــاش قعممــةتلعك ت ــذ  “نئمعشــكة قذلعثعزغ  دةص ســورعغاندا، ظ
  . رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث تةلعماتعنع ظئيتعص بةرضةن

ظعسالمدا قذلغا قانداق مذظامعلة قعلعش مةسعلعسعضة آةلسةك، ظعسالم آةلضةندة صىتىن دذنيـادا            
آىحلىآلـــةر ظـــاجعزالرنع، بـــايالر نـــامراتالرنع قـــذل قعلعـــص . زىمـــع ظـــةؤج ظالغـــان ظعـــدعقذللـــذق تى
آالعغا ظوخشاش بازارالرغا ظاصـعرعص سـاتاتتع،        ـ   قذلدارالر قول ظاستعدعكع قذلالرنع قوي    . ظعشلعتةتتع

قذلالرنعـــث خوجـــايعنلعرعنعث زذلذملعرعغـــا . ظـــاححعغع آةلســـة ظذراتـــتع، تعلاليتـــتع ؤة ظـــإلتىرةتتع
مةهكعمعلةردة قذلدارالر قذللعرعغا زذلذم قعلغـانلعقع ظىحـىن        . زعلعق بعلدىرىش هوقذقع يوق ظعدع    نارا

ــانعث . ســوتالنمايتتع ــارعخعنع آإرضــةن آعشــع قــذل ظذياقتــا    10بىضــىنكع ياؤرذص ــاؤؤالقع ت  ظةســعر ظ
ــةيدذ     ــنع ظوحــذق آإرةل ــع يوقلعقع ــانداق هوقذق ــادةتتعكع ظعشــحعالرنعثمذ هئحق ظعســالم . تذرســذن ظ

 تإؤةن تةبعقة، ظـاق تـةنلعك      ـ    تةبعقة يذقعرعآىحلىك،   ـ   آةمبةغةل، ظاجعز  ـ   لعص ظعنسانالرنع باي  آئ
قارا تةنلعك ؤة باشقا هةر خعـل ظعسـعم ظاسـتعدا ظايرعشـنع قـةتظعي رةت قعلعـص، صـىتىن ظعنسـانالر                      ـ  

رعنعث مةآكـة مذشـرعكلع  . بـةراؤةر هوقذققـا ظعضـة دةص جاآـارلعدع     ـ تاغاقنعث حعشعغا ظوخشاش تـةث  
يئثع ظعسالم دعنعنع قوبذل قعلماسلعقتعكع ظةث حـوث سـةؤةبلةرنعث بعـرع ظعسـالمنعث قذلالرنـع        

ظذالر قـول ظاسـتعمعزدعكع قذلـالر قـانداقمذ بعـز      . خوجايعنغا ظوخشاش ظعنسان دةص قارعغانلعقع ظعدع     
  . بعلةن تةث بولعدذ؟ بعز بذنداق دعننع قوبذل قعلمايمعز دةص قارشع تذرغان ظعدع

ــالدذرمعدع  ظعســ ــداق قعلعــش  . الم آئلعصــال قذللــذق تىزىمــنع بعــراقال ظةمــةلدعن ق حىنكــع بذن
ظعســالم قذللذقــنع يوقعتعشــتا ظعككــع صرعنسعصــنع يولغــا   . ظعنســاننعث تةبعظئتعضــة زعــت آــئلعدذ 
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ــدع ــقارتتع      . قوي ــعرالرغعال قعس ــعر حىشــكةن آاص ــتا ظةس ــةقةت ظذرذش ــنع ص ــذل قعلعــش يولع ــرع ق . بع
ظعككعنحعسـع  . نداق بعر يول بعلةن ظعنسانالرنع قذل قعلعش جاظعز بولمايدذ        ظذنعثدعن باشقا هئحقا  

شذنعث ظىحىن قذل ظـازات قعلغـاننعث سـاؤابعنع         . قولعدا بار قذلالرنع ظازات قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش     
خاتــا ظــادةم ظــإلتىرىش، قةســعمعدعن يئــنعش، روزعســعنع . ناهــايعتع حــوث ســاؤاب ؤة مذآاصــات قعلــدع

ــارعتعنع قــذل ظــازات قعلعــش قعلــدع  بــذزذش ؤة باشــق هــةر صذرســةتتة قــذل ظــازات  . ا ضــذناهالرنعث آاص
بعرعضــة دىشــمةن  ـ مانــا مذشــذ يــول بعلــةن قذلــدارالر بعلــةن قذلالرنــع بعــر . قعلعشــقا رعغبةتلــةندىردع

اللـة  . قعلماستعن، ظعنسانعي ؤة دعنعي قئرعنداشلعق بعلةن قذللذقنع تىضعتعشنع مةقسةت قعلدع         
  : اق دةيدذ مذندتاظاال

 Ÿξ sù zΝ ys tF ø% $# sπ t7 s)yè ø9$# ∩⊇⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ôŠr& $ tΒ èπ t7s) yè ø9$# ∩⊇⊄∪ ’7 sù >π t6 s% u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈ yèôÛÎ) ’Îû 5Θöθ tƒ “ ÏŒ 

7π t7 tóó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠ ÏK tƒ #sŒ >π t/ uø) tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ # sŒ 7π t/uøI tΒ ∩⊇∉∪ 〈   

 علعكعـنع بعلةمسـةن؟ داؤان ظئشـعش دئضـةن قـذل داؤان ظئشعشـنعث نئم . ظذ داؤان ظاشمعدع
ــعدا ياتقــان . ظــازات قعلعشــتذر ــدة تذغقــانحعلعقع بولغــان يئتعمضــة يــاآع توص يــاآع ظاحــارحعلعق آىن

  ]ظايةتقعحة ـ 16ظايةتدعن  ـ 11: سىرة بةلةد [.معسكعنضة تاماق بةرمةآتذر
رنع خوجـايعنالرنعث دعـنع ؤة      جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة قذلال       

ــذ ســإزنعث مةنعســع   ــاتعدع، ب ــالر ظعككعــنحع ســعنعص ظعنســانالر   : ظعنســانعي بذرادةرلعــرع دةص ظ قذل
ــار، سعلةرضــة       ــذص، سعلةرضــة ظوخشــاش آــإثلع ب ظةمــةس، ظذالرمــذ سعلةرضــة ظوخشــاش ظعنســانالر بول

نجعضةن نةرسعدعن ظذالرمـذ    ظوخشاش جئنع بار، سعلةرضة ظوخشاش خوشال بولعدذ، قايغذرعدذ، سعلةر رة         
تعلـالش، ظعـزعش، زذلـذم       ـ   نعث ظذالرنـع قـول ظاسـتعثالردا قعلعشـع بولسـا، ظـذرذص            تاظاالرةنجعيدذ، اللة   

شـذثا ظذالرنـع    . قعلعش ظىحىن ظةمةس، بةلكع سـعلةرنعث ظعشـلعرعثالردا يـاردةمحع بولـذش ظىحىنـدذر             
ر آئيضةن آعيعمدعـن آئيضـىزىثالر، ظذالرنـع        خورلعماثالر، ظإزةثالر يئضةن تاماقتعن بئرعثالر، ظإزةثال     

قذدرعتع يةتمةيدعغان ظئغعر ظعشقا سـالماثالر، ظةضـةر ظذالرنـع ظئغعـر ظعشـقا بذيرذشـقا توغـرا آـئلعص                    
تــإمىردعن يارعتعلغــان مــةخلذق ظةمــةس، ظئغعــر  ـ حىنكــع ظــذالر تــاش. قالســا، ظذالرغــا ياردةملعشــعثالر
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سـإزلةر بعلـةن ظذالرنعـث آـإثلع رةنجعـيدذ،           ـ   دذ، يامان ضـةص   ظعشالر بعلةن ظذالرنعث بةدةنلعرع ظاغرعي    
  .دئضةن بولعدذ

اللـةدعن «: جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة بعـر هةدعسـتة مذنـداق دئضـةن             
قورقذثالر، قول ظاستعثالردعكعلةرضة ياخشعلعق قعلعثالر، ظذالرغا سعلةر يئضةن نةرسعدعن يئضىزىثالر، 

ةرسـةثالردعن آةيضـىزىثالر، ظذالرنـع آىحـع يةتمـةيدعغان ظعشـقا سـالماثالر، ظةضـةر ظذالرنعـث آةيضةن ن 
 ».ظةخالقع سعلةرضة ياقمعسا ظذالرنع باشـقعالرغا سـئتعؤعتعثالر، اللـةنعث بـةندعلعرعنع قعينعمـاثالر 

ع ؤةسـةللةم   هةزرعتع ظعكرعمة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذ، رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيه          
اللة بعلةن قةسةمكع، سئنعث بذنعثغا آىحعـث «: ظةبذ مةسظذدنعث قذلعنع ظذرعؤاتقانلعقعنع آإرىص    
  .  دئضةن».يةتكعنعدعن بةآراق اللةنعث ساثا آىحع يئتعدذ

! آالؤا، ماؤذ ظعشـنع مذنـداق قعـل        ـ   هةي دإت ”خوجايعنالرنعث خعزمةتحعلةرنع آإزعضة ظعلمةي     
دةك قوصال ؤة يامـان سـإزلةرنع قعلعشـع ظعسـالم ظـةخالقعغا قـةتظعي ظذيغـذن         دئضةن“!ياآع ظذنع قوية  

قذلـذم، ”سـعلةردعن هـئحكعم «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بعـر هةدعسـتة         . آةلمةيدذ
  . دئضةن» دئسذن“ظوغلذم، قعزعم” دئمعسذن، لئكعن “دئدعكعم

علةرنع خـور آإرىشـتعن، ظـإز نةصسعضـة         آعشعنعث هةققعضـة تاجـاؤذز قعلعشـتعن، آعشـ         تاظاالاللة  
  !ظامعين. تةمةننا تارتعص مةنمةنحعلعك قعلعشتعن ساقلعسذن
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  هةدعس ـ 84
  ظعككع هةسسة مذآاصات ظالعدعغان آعشعلةر توغرعسعدا

אאWאאW»
אWאאא،אא

،،אא،
אK«zאאx 

  : تةرجعمعسع
هـةزرعتع ظــةبذ مذســا ظةشــظةرع رةزعيــةلالهذ ظــةنهذدعن رعؤايــةت قعلعــنعدذآع، جانــابع رةســذلذلاله  

كـع قـات مذآاصـات ظىح خعل آعشع بار، ظذالرغـا ظعك «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن    
بولذص، ظإز صةيغةمبعرعضة ظعمـان آةلتىرضـةن ؤة ) يةنع يةهذدع، ناسارا (بعرع ظةهلع آعتاب : بئرعلعدذ

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظعمان آةلتىرضةن آعشع، يةنة بعرع اللةنعث هةققعنع ؤة خوجايعنعنعث 
 ياخشـــع ظوقذتـــذص هـــةققعنع ظـــادا قعلغـــان قـــذل، ظىحعنحعســـع دعدعكعـــنع ياخشـــع تةربعيعلـــةص، 

يئتعشتىرضةندعن آئيعن ظازات قعلغـان، ظـاندعن ظذنـع نعكاهعغـا ظالغـان آعشعضـة ظعككـع هةسسـة 
بـذ يـةردعكع تئكعسـت      . ذ هةدعسنع ظعمام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت قعلغـان            [».مذآاصات بئرعلعدذ 
  ] 97:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذخارعغا ظاظعت
  : ظعزاهات

مةن ظعككـع مةسـعلة ظىسـتعدة توخـتعلعدذ، بعـرع ظعسـالمعيةتتعن ظعلضـعرعكع                بذ هةدعس ظومذ  
  .دعنالر يةنة بعرع قذلالر مةسعلعسع

ــة    ــةك، اللـ ــة آةلسـ ــن مةسعلعسعضـ ــاالدعـ ــان   تاظـ ــىللةندىرىش ؤة ياراتقـ ــنع ضـ ــاننع زئمعنـ  ظعنسـ
عسـع بولغـان    ظعنسانغا يـارعتعلعش غاي   . صةرؤةردعضارعنع تونذص ظذنعثغا قذللذق قعلسذن ظىحىن ياراتقان      

 ـ ؤةزعصعســعنع ظــادا قعاللعشــع ظىحــىن دذنيــا نئمــةتلعرعدعن مةنصةظةتلعنعشــكة ظعنتعلعدعغــان نةصــس
ظــةينع ؤاقــتعدا . شــةهؤةت ؤة صةرؤةردعضــارع هــةققعدة صــعكعر يىرضــىزعدعغان ظــةقعل، ظــاث ظاتــا قعلغــان  
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بعــرع بعلــةن ـ  ظعنســانالر جــةمظعيعتعنعث ظإزلىآســعز تــةرةققعي قعلعشــع ظىحــىن ظعنســانالرنع بعــر  
لئكعــن ظعنســانالر آإصــعنحة نةصســعي هةؤعسعضــة  . هــةمكارلعق ظعحعــدة ياشــايدعغان قعلعــص ياراتقــان 

 ـ يئـــثعلعص مذشـــتذمزورلذق قعلعشـــقا مـــايعل بولـــذص آئتعدعغـــان بولغاحقـــا، ظـــذ ياشـــاش قـــاظعدة 
 ـ نذنهةرعكــةتلعرعنع آونتــرول قعلعــص تذرعدعغــان قــا  ـ يوســذنلعرعنع ظإضــعتعدعغان رةهبــةر ؤة ظعــش

تىزىملـــةرنعث ظـــةث يىآســـةك ؤة ظـــالعي ماقـــام بعـــر زات تةرعصـــعدعن  ـ بـــذ قـــانذن. تىزىمضـــة موهتـــاج
حعقعرعلعشع آئرةآكع، ظعنسانالر ظذ زاتنعث غةزعؤعدعن قورقذص، رةهمعتعدعن ظىمعـد آىتـىص ظذنعـث              

. ة ظةمـةس  دعن باشـقا هـئحكعم ظذنـداق سىصـةتكة ظعضـ          تاظـاال اللـة   . تىزىملعرعنع ظعجرا قعلسذن   ـ   قانذن
 ظعنساننعث بذ ظئهتعيـاجعنع قـامداص، صـةيغةمبةرلةر ظـةؤةتعص، ظـإز دةرضـاهعدعن               تاظاالشذثالشقا اللة   

 ـ  ساظادةت يولعنع آإرسعتعص قـانذن     ـ   ظاخعرةتنعث بةخت  ـ   آعتابالر نازعل قعلعص، ظعنسانالرغا دذنيا    
  . تىزىملةرنع بئكعتعص بةرضةن

 تةرةصـتعن ظذالرغـا يـول آإرسـةتكىحع         تاظـاال دعن بعـرع اللـة      ظعنسانالر يـةر يىزعضـة ظاصـعرعدة بولغـان        
ظةث بعـرعنحع صـةيغةمبةر    . صةرمانلعرعنع يةتكىزىص تذردع   ـ   نعث ظةمرع تاظاالصةيغةمبةرلةر آئلعص، اللة    

هةزرعتع ظادةم ظةلةيهعسسـاالمدعن تـارتعص ظـةث ظـاخعرقع صـةيغةمبةر جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ                  
ةدةر آةلضةن بارلعق صةيغةمبةرلةرنعث ظعنسانالرغا يةتكىزضـةن تـةلعماتلعرعنعث         ظةلةيهع ؤةسةللةمضة ق  

ظــذ بولســعمذ ظعنســانالرغا ظإزعضــة ظوخشــاش مــةخلذقالرغا قــذل بولذشــنع   . نعضــعزع ؤة غايعســع بعــردذر
ظاخعرةتتــة بــةختلعك  ـ غعال قــذل بولــذش ؤة دذنيــاتاظــاالتاشــالص، هــةقعقعي صةرؤةردعضــارع بولغــان اللــة 

تىزىملعـرعنع ظعجـرا قعلعشـتعن     ـ نعث بةلضـعلةص بةرضـةن قـانذن    تاظـاال ةحىرىش ظىحـىن اللـة      هايات آـ  
هةر دةؤردعكع ظعنسانالرنعث ظعجتعماظعي تذرمذشع ظوخشاش بولمعغاحقا، صةيغةمبةرلةرنعث        . ظعبارةتتذر

ظعنســـانالر تذرمذشـــعنعث . تىزىملعـــرعمذ صـــةرقلعق بولعـــدذ ـ ظـــئلعص آةلضـــةن ظعجتعمـــاظعي قـــانذن
ظـةمما ظـةقعدة ؤة ؤة ظعمـاندا يـةنع اللـة            . تىزىملـةرمذ آإصـعيعدذ    ـ   آكةصلعشعشعضة ظةضعشعص قانذن  مذرة
نعث بارلعقعغــا، بعرلعكعضــة حعــن ظعشــعنعش ؤة ظذنعــث ظإزعضــعال قذللــذق قعلعشــتا ظإزضــعرعش  تاظــاال

ع ةت بولذص ظعتاظةت قعلغـان آعشـع، ظذنعثدعـن آئيعـنك          ظىممشذثالشقا بعر صةيغةمبةرضة    . بولمايدذ
  .مذآاصات بئرعدذ ـ  ظذنعثغا ظعككع قات ظةجرعتاظاالصةيغةمبةرضعمذ ظعتاظةت قعلسا، اللة 
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آىنعمعزدة ساماؤع دعنالردعن ظىح دعن مةؤجذد بولذص، بعرع يةهذدع دعنع يةنة بعرع خرعسـتعظان     
بـذ ظـىح دعننعـث بعرعنحعسـع بولغـان يـةهذدع دعـنع بولسـا،                . دعنع ؤة ظىحعنحعسـع ظعسـالم دعـنعدذر       

.  تةرعصـعدعن هـةزرعتع مذسـا ظةلةيهعسسـاالمغا حىشىرىلضـةن مذقـةددةس دعـن ظعـدع                تاظـاال ةسلع اللـة    ظ
ــة       ــةهذدعالرنعث يامــان نعيــةت موللعلعــرع الل ــةمدعن ظإتكــةندعن آئيعــن ي مذســا ظةلةيهعسســاالم ظال

 تاظـاال  اللـة . نعث مذقةددةس، صاك دعنعنع ظإزلعرع خالعغانحة بذرمعالص صىتىنلةي بـذزذص تاشـلعدع           تاظاال
ظعنسانالرغا مذسا ظةلةيهعسساالمنعث دعنعنعث ظةسـلعنعث قـانداق ظعكـةنلعكعنع بعلـدىرىش ظىحـىن         
بعر نةححة صةيغةمبةر ظةؤةتكةن بولسـعمذ، يـةهذدعالر ظـذ صـةيغةمبةرلةرنع ظـإلتىرىص، ظـإزلعرعنعث قـاالق               

سســاالمنع ظــةؤةتعص،  ظذالرغــا هـةزرعتع ظئيســا ظةلةيهع تاظــاالآئيعـن اللــة  . ظعددعيعسـعدة حعــث تــذردع 
ــازعل قعلــدع  ــةؤراتنعث   . ظذنعثغــا ظعنجعلــنع ن ــازعل قعلعنغــان ت ظعــنجعلدا مذســا ظةلةيهعسســاالمغا ن

هــإآىملعرع بايــان قعلعــندع، بــةزع هإآىملــةر ظةمــةلدعن قــالدذرذلذص، ظورنعغــا يئــثع هإآىملــةر         
 دةص ظــئالن يــةهذدعيالرنعث يالغــاندعن توقــذص حعقعــص، آعشعلةرضــة اللــةنعث هــإآمع. بئكعــتعلدع

لئكعـن يـةهذدعالر ظئيسـا ظةلةيهعسسـاالمنع صـةيغةمبةر          . قعلغان يامان قعلمعشلعرع صـاش قعلعـندع      
ظئيســا . دةص تونــذص ظعتاظــةت قعلعشــتعن بــاش تــارتعص، ظعنجعلــنع ظئتعــراص قعلغعلــع ظذنعمعــدع  

 يـةنع   »ناساراالر ـ   الرعظةنسار«ظةلةيهعسساالمغا ظعمان آةلتىرضةن آعشعلةر ظعنتايعن ظاز بولذص، ظذالر         
ــاردةم بةرضـــىحعلةر دةص ظـــاتعالتتع  يـــةهذدعالر ظئيســـا ظةلةهعسســـاالمنع . ظئيســـا ظةلةيهعسســـاالمغا يـ

 ظذنع يةهذدعالرنعث سىيقةستعدعن ساقالص ظاسـمانغا ظـئلعص         تاظاالظإلتىرىشكة خعرعس قعلغاندا، اللة     
ص شذنعثغا ظةمةل قعلعش   شذنعث بعلةن ناساراالر ظعنجعلنع ظإزلعرع يئزعص حعقع      . حعقعص آةتكةن 
زاماننعث ظإتىشع بعلةن خرعستعظانالرمذ بذزذلـذص،      . دعنع شةآعللةندع ) خرعستعظان(ظارقعلعق ناسارا   

ظعـنجعل  . ظةمةلعيةتتة ظةسلع تولذق بولمعغان ظعنجعلـنع هـةر تىرلـىك يئـزعص حعقعشـقا باشـلعدع          
  .ايدعغان هةلةتكة آةلدعشذنداق آإصعيعص آةتتعكع، قايسع دذرذس، قايسع خاتا بعلضعلع بولم

 يعلدعـن آإصـرةك مـذددةت ظعحعـدة دذنيـانعث           500هةزرعتع ظئيسـا ظةلةيهعسسـاالمدعن آئيعـن        
ــةيغةمبةر آــةلمعدع     ــانداق بعــر يئــرعدة ص ــنع ظادالةتســعزلعك، زذلــذم، ناهــةقحعلعك،     . هئحق يــةر يىزع

 بولســذن، مــةيلع باشــقا مــةيلع ســاماؤع دعنالرغــا ظئتعقــاد قعلعدعغــانالر. زوراؤانلعقــالر قاصــالص آــةتتع
 ـ  دعندعكعلةر ياآع دعنسعزالر بولسذن ظعجتعماظعي جةهةتتـة صـىتىنلةي حعرعكلعشـعص، ظعنسـانالر بعـر              
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اللـة  . بعرعنع ظعزعشتة جاثضالالردعكع ؤةهشع، يعرتقذح هايؤانالردعن نةححـة هةسسـة ظئشـعص آـةتتع             
 ـ زااللـةتنعث قـاراثغذلذقعدعن ظعمـان     ـشةصقعتع آئلعص ظذالرنع آذصذر ـ   نعث ظعنسانالرغا رةهعم  تاظاال

ــرعش      ــاتقعقعدعن ظعســالمنعث ظادالعتعضــة حعقع ــا، هــةر خعــل زذلذمالرنعــث ص ــةتنعث يورذقلعقعغ هعداي
ظىحىن جانابع رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنع صـىتىن ظعنسـان ؤة جعنالرغـا صـةيغةمبةر                  

رةسذلذلاله . ن قذرظان آةرعمنع نازعل قعلدع    قعلعص ظةؤةتعص، ظذنعثغا مةثضى ظإحمةس آاالمع بولغا      
ــةيغةمبةر         ــن ص ــن آئيع ــذص، ظذنعثدع ــةيغةمبةر بول ــاخعرقع ص ــةث ظ ــةللةم ظ ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل س

 ظاخعرقع دعنعنع ظةث مذآةممةل دعـن قعلعـص، قذرظـان آـةرعمنع             تاظاالآةلمةيدعغان بولغاحقا، اللة    
ــث     ــدع ؤة ظذنع ــة قعل ــة ظعض ــعحعلعك آىحك ــةت آىنعض ــايلعرعدا    قعيام ــةر قايســع ج ــارعنعث ه ــةر ش دا ي

ياشايدعغان ظعنسانالرنعث تذرمذش سةؤعيعسعضة ظذيغذن آئلعدعغان، زاماننعث ظإتىشع بعلةن آونعراص          
غــا ظعمــان آــةلتىرىش تاظاالظعســالم دعنعنعــث نعضــعزعنع اللــة . قالمايدعغــان ظــةهكامالرنع بئكعتــتع

  .  ظعمانغا باغلعدعقعلعص، بارلعق هإآىم ؤة ضىزةل ظةخالقالرنع ظاشذ
 بذ مذقةددةس ؤة مةثضىلىك دعنعـنع نـازعل قعلعـش بعلـةن بعرضـة بذرذنقـع دعنالرنعـث                   تاظاالاللة  

مذســـــا ؤة ظئيســـــا ظةلةيهعسســـــاالمغا هـــــةزرعتع مذهةممـــــةد  . هـــــةممعنع ظةمـــــةلدعن قـــــالدذردع
لدعن ظةلةيهعسســاالمنعث آئلعشــعدعن خــةؤةر بئــرعص، ظــذ آةلضــةندة ظــإزلعرعنعث دعنلعــرعنعث ظةمــة   

ــإز    ــذالر ظ ــةن ؤة ظ ــانلقعنع بعلدىرض ــقالعدعغ ــإز   ظىمم ــةندة ظ ــاالم آةلض ــةد ظةلةيهعسس ةتلعرعدعن مذهةمم
حىنكــع . دعنلعــرعنع تاشــالص مذهةممــةد ظةلةيهعسســاالمغا ظةضعشــعش توغــرعلعق ؤةدة ظالغــان ظعــدع  
نعث التاظـا ظعسالم دعنعنع قوبـذل قعلعـش بذرذنقـع دعنالرنعـث هـةممعنع قوبـذل قعلغـانلعق ؤة اللـة          

حىنكع ظعسالم دعنعدا بارلعق ساماؤع دعنالردعكع ظةهكامالر ظـةث         . ظةمرعنع ظعجرا قعلغانلعق بولعدذ   
صةقةت ظعجتعماظعي تىزىملةرضة بةزع ظإزضةرتعشلةر آعرضىزىلضةن بولـذص،        . مذآةممةل شةآعلدة مةؤجذد  

ــاالبذنــع ظإزضــةرتكةن اللــة   ــإزعدذرتاظ ــراز بعلــدىر .  ظ ىش، قارشــع حعقعــش هئحكعمنعــث بذنعثغــا ظئتع
مذهةممةد ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بولذص آةلضةندعن آئيعن يةنة تةرسالعق قعلعـص          . هوقذقع يوق 

ظإز دعنعدا حعث تذرعؤالغذحعالر آاصعرالر بولذص، ظذالرنعث دعنلعرع ؤة قعلغان ظعشلعرع قةتظعي قوبذل              
نعث ظةمرعضــة قارشــع  تاظــاال  حىنكــع ظذالرنعــث ظــإز دعنلعــرعدا حعــث تذرغــانلعقع اللــة      . قعلنمــايدذ
 ظذالرغـا مـةن مذهةممـةد ظةلةيهعسسـاالمنع صـةيغةمبةر قعلعـص ظةؤةتكـةندعن               تاظـاال اللـة   . حعققانلعقتذر
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آئيعن ظإز دعنعثالرنع قويذص ظذنعثغا ظةضعشعثالر دةص بذيرعغـان تذرسـا، ظـذالر يـاق، بعـز سـاثا سـةن                     
ادةت قعلعمعــز دئســة، بــذ قــانداق اللــةغا  آإرســةتكةن بويعحــة ظةمــةس، ظــإزعمعز خالعغــان بويعحــة ظعبــ  

ــة   ــدذ؟ الل ــاالبويســذنغانلعق بولع ــدذ؟ شــذثا     تاظ ــذل قعلع ــانداق قوب ــةمعلعنع ق ــداق آعشــعنعث ظ  ظذن
. مذسذلمانالر خرعستعظانالرمذ، يةهذدعالرمذ اللةغا ظعشعنعدعكةن دةص ظالدعنعص آةتمةسـلعكع آئـرةك          

ــإز د تاظاالحىنكــع ظــذالر اللــة   عنعغــا حعــن ظةمــةل قعلســا ظعــدع، ظةلؤةتتــة   غــا هــةقعقع ظعشــعنعص، ظ
  . رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمضة ظعمان آةلتىرىص مذسذلمان بولغان بوالتتع

ــةللةم    ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــرعرةسـ ــةهذدع  يذقعـ ــذ يـ ــة شـ ــتة ظةنـ  ؤة يدعكع هةدعسـ
نعث ظعككـع قـات     تاظـاال رغـا اللـة     خرعستعظانالردعن ظعسالم دعنعنع قوبذل قعلعص، مذسذلمان بولغانال      

بعـرع ظـإز صةيغةمبعرعضـة ظعشةنضـةنلعكع، يةنـة بعـرع مذهةممـةد              . مذآاصات بئرعدعغانلعقعنع بعلدىرعـدذ   
ــةنلعكع ظىحىنـــدذر  ــاالمغا ظعمـــان  . ظةلةيهعسســـاالمغا ظعمـــان آةلتىرضـ ــةر مذهةممـــةد ظةلةيهعسسـ ظةضـ

  . لعكع ظعمان هئسابالنمايدذآةلتىرمعسة، ظذنعث صىتىن صةيغةمبةرلةرضة ظعمان آةلتىرضةن
  : ظعككعنحع مةسعلة قذللذق مةسعلعسع

لئكعن دعـن   . آىنعمعزدة قذللذق قالمعدع، شذثالشقا بذ مةسعلة ظىستعدة توختعلعش هاجةتسعز        
دىشمةنلعرع دذنياغا قذللذقنع ظعسالم دعنع ظـئلعص آةلضـةندةك، بـذ ظذلـذغ دعنعمعزغـا هـةر تىرلـىك                   

ــة  ــاليدذ ؤة بـ ــةرنع حاصـ ــاص   تإهمةتلـ ــعغا ظذســـذل ظوينـ ــذلمانالرمذ ظذالرنعـــث دئصـ ــةقعل مذسـ ــةم ظـ زع آـ
هــالبذآع دذنيــادا قذلالرنعــث خوجــايعنالر بعلــةن ظوخشــاش ظعنســان  . دىشمةنلةرضــة خعزمــةت قعلعــدذ

بولغانلعقعنع، ظذالرغا ظعنسانعي مذظامعلة قعلعص زذلـذم قعلماسـلعق الزعملعقعـنع بعـرعنحع قئـتعم        
ظعسالم . شنع ظةث ظذلذغ ساؤابلعق ظعش قعلغان دعن ظعسالم دعنعدذر        جاآارلعغان ؤة قذل ظازات قعلع    

خةلعصعلعرع دةؤرعدة ظـازات قعلعنغـان قذلالردعـن ظـةث داثلعـق ؤة مةشـهذر ظـالعمالر حعققـان بولـذص،                     
ــع هإرمةتلعمةآتــة ؤة ظذالرنعــث قالدذرغــان قعممــةتلعك      ــا مذســذلمانلعرع بىضــىنمذ ظذالرن ــىتىن دذني ص

جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم يذقعـرعدعكع           . لةن ظوقذماقتا ظةسةرلعرعنع تةزعم بع  
هةدعستة قذلالرنعث شةنعنع يذقعرع آإتىرىص، خوجايعنعنعث خعزمعتعنع قعلعش بعلةن بعرضـة اللـة             
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ــا ظعككـــع هةسســـة مذآاصـــات    ـ غـــا تاظـــةتتاظاال ــإز اليعقعـــدا ظـــادا قعلغـــان قذلالرغـ ظعبـــادةتلعرعنع ظـ
  . قعنع بعلدىرعدذبئرعلعدعغانلع

جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة قذل ظازات قعلعشقا رعغبةتلةندىرىص، قـول            
ظاســتعدعكع دعدةآــنع هإرمةتلــةص، ياخشــع ظوقذتــذص، تةربعيعلــةص يئتعشتىرضــةندعن آئيعــن ظــازات  

يـال قاتـارعدا حعـرايلعق      حاقعسعز تاشالص قويماسـتعن هـإر ظا       ـ   قعلغان، ظازات قعلدعم دةص ظذنع ظعضة     
  . قا ظئرعشعدعغانلعقعنع بعلدىرعدذاتتويعنع قعلعص نعكاهعغا ظالغان آعشعنعث ظعككع قات مذآاص

هإرمةتكـة سـازاؤةر بولغـان ؤة شـذنداق ظـالع دةرعجعضـة              ـ   دئمةك، ظعسالمدا قذلالر بذ قـةدةر ظعـززةت       
  . وصظوحذق تإهمةت بولعدذحعقعرعلغان ظعكةن، ظعسالم قذللذقنع ياقعاليدعغان دعن دئيعش ظ

قعممعتعـنع بعلعدعغـان     ـ    بعزنع هةقعقةتنع حىشعنعدعغان ؤة ظإز دعنعمعزنعث قةدرع       تاظاالاللة  
  ! ظامعين. ظاثلعق مذسذلمانالردعن قعلسذن
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  هةدعس ـ 85
  آعشعلةرنع ظورنعدعن قوصذرعؤةتمةسلعك توغرعسعدا

אאאאאW»
אא،א «א

אKzאאx 
  : جعمعسعتةر

هةزرعتع ظابدذلاله ظعبـنع ظإمـةر رةزعيـةلالهذ ظـةنهذما، جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع                  
بعراؤنع ظورنعدعـن قوصـذرعؤعتعص ظذنعـث ظورنعـدا باشـقا «: ؤةسةللةمدعن رعؤايةت قعلعص مذنداق دئضةن    
 ظابدذلاله ظعبنع ».ثالربعرعثالرغا ظورذن حعقعرعص بئرع ـ بعرعنعث ظولتذرذشعدعن توستع، لئكعن بعر

. ظإمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعرعسع ظورنعدعن قوصـذرعؤعتعص، ظذنعـث ظورنعـدا ظولتذرذشـنع يامـان آـإرةتتع                
. بــذ يــةردعكع تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت . بــذ هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان [

  ]6127: هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع
  : ظعزاهات

لذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بــذ هةدعســتة مةســجعد ؤة باشــقا ســورذنالردا   جانــابع رةســذ
مةسجعد ؤة آإص ظادةم توصلعشعدعغان يةرلةردة بعـر ظـادةم بـذرذن          . قوصذش ظادابعنع ظإضعتعدذ   ـ   ظولتذرذص

آئلعص ظولتذرغان بولسا، ظذ ظورذن شذ آعشعنعث هةققع بولذص، تاآع ظإزع قوصذص آةتمعضـعحعلعك    
آعشـعنعث مةرتعؤعسـع قـانحعلعك يذقعـرع بولسـا      . ورذندا باشقعالرنعث ظولتذرذش هةققع بولمـايدذ     ظذ ظ 

ــةردة ظولتذرذشــع آئــرةك    ــورذن تاصســا شــذ ي ــةردة بــوش ظ ــاآع  . بولســذن، قةي ــا ظعلمعضــة ي مةنسعؤعضــة ي
ظعقتعســادع ظىستىنلعكعضــة تــايعنعص ظولتذرغــان آعشــعنع قوصــذرعؤعتعص، ظذنعــث ظورنعــدا ظولــتذرذش   

ــةيدذ ظعســال ــةخالقعغا ظذيغــذن آةلم ــن قوصذرعؤعتعلضــةن آعشــعنعث    . م ظ ــذ قعلعــق ظورنعدع حىنكــع ب
ظعســالمدا ســعنعص ظــايرعمعحعلعقع يــوق، حــوث آعحعــك بــارلعق ظعنســانالرغا  . آــإثلعنع ظــاغرعتعدذ

ــايدذ      ــول قويم ــكة ي ــإثلعنع رةنجعتعش ــعلةرنعث آ ــارايدذ، آعش ــالر   . ظوخشــاش ق ــداق ظعش ــع بذن حىنك
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 ـ  آعحعك ظعشالردةك قعلسعمذ، مذسذلمانالر ظوتتذرعسعدا ظاداؤةت، دىشمةنلعك، بعـر          ـ آإرىنىشتة ظاددع 
بعرعنع يامان آإرىشتةك ظاقعؤةتلةرنعث آئلعص حعقعشعغا سةؤةب بولعـدذ ؤة ظـإز ظـارا قئرعنداشـلعق                

شذثالشقا جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ مةسعلعنع        . رعشتعسعنع ظىزىص قويعدذ  
  . االهعدة تعلغا ظئلعص تةآعت لةصزع بعلةن بايان قعلغاندذرظ

ظةضـةر بعـر آعشـع مةسـجعدتة ظـورذن      : بذ هـةدعس شـئرعفنعث شـةرهعدة ظإلعمـاالر مذنـداق دةيـدذ        
 بعلـةن تاشـقعرعغا حعقعـص آةتكـةن بولسـا، ظـذ آعشـعنعث               مةقسعتعظالغان بولذص، قايتعص آعرعش     

ظةضةر بعر آعشع بعر ظورذننع ظعضعلةص جةيناماز، دوصصا        . ذمةزآذر ظورذندعكع هةققع يوقعلعص آةتمةيد    
يــاآع قــول ياغلعقعغــا ظوخشــاش بعــر نةرســة قويــذص قويغــان بولســا، آئيعــن آعرضــةن آعشــعلةر ظــذ   

ظـةمما مـةزآذر ظورذنـنع ظعضـعلةص قويـذص صـات آةلمعسـة،          . نةرسعنع ظئلعؤعتعص ظولتذرذشـقا بولمـايدذ     
. د توشذص آةتكةن بولسا، هئلعقع ظورذنـدا ظولتذرذشـقا بولعـدذ   نامازغا تةآبعر ظئيتعلغان ياآع مةسجع  

بعر آعشع مةسجعدتة قذرظان ظاثالش، دةرس ظىضعنعش ظىحىن داظعم بعـر يـةردة ظولتذرعدعغـان بولـذص،                 
آعشعلةر بذنع بعلسة، مةزآذر آعشع بعرةر سةؤةب بعلةن سعرتقا حعقعص آةتكـةن بولسـا، ظورنعغـا بعـر            

ظةضــةر ظــذ قــايتعص . لســعمذ، ظــذ آعشــعنعث ظورنعــدا ظولتذرذشــقا بولمــايدذ نةرســة قويــذص قويمعغــان بو
آعرضىحعلعك نامازغا تةآبعر ظوقذلغان بولذص، سةصنع تولدذرذش آئـرةك بولـذص قالغـان تـةقدعردة ظـذ                 

  . ظورذنغا ظولتذرذشقا بولعدذ
علعرعنع شذنعثدةك مةسجعدلةردة آعشعلةرنعث ضةردةنلعرعدعن ظاتالص، باشلعرعغا ظـايعغعنعث توصـ        

بعـر آىنـع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم            . توزذتذص ظـالدع سةصـكة ظـإتىش توغـرا ظةمـةس          
خذتبــة ظوقذؤاتقــاندا، بعــر آعشــعنعث جاماظةتلــةرنعث ضــةردةنلعرعدعن ظــاتالص ظإتعؤاتقــانلعقعنع آــإرىص   

  . دئضةن»ظولتذرغعن، آعشعلةرضة ظةزعيةت بةردعث«
ــاآع مةســ   ــر ســورذندا ي ــا،     ظةضــةر بع ــر آعشــع آــئلعص قالس ــازعل بع ــالعم، ص ــاندا ظ جعدتة ظولتذرغ

ــرعش ياخشــعدذر      ــرعص بئ ــورذن حعقع ــدىرىص ظ ــةت بعل ــا هإرم ــانالر ظذنعثغ ــذلذلاله  . ظولتذرغ حىنكــع رةس
  .  دئضةن»آعشعلةرضة مةرتعؤعسعضة مذؤاصعق مذظامعلة قعلعثالر«: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم
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ن بعكـارالص بئـرعش بـةزعدة هـارام بولعـدذ بـةزعدة دذرذس              سورذنغا آئيعـن آةلضـةن آعشعضـة ظـورذ        
آةلضـةن آعشعضـة ظورنعدعـن تـذرذش خوشـامةت قعلعـش، ظذنـع هـةددعدعن ظـارتذق                : مةسـعلةن . بولعدذ

ظذلذغالش يىزعسعدعن بولسا يـاآع آةلضـةن آعشـع، آعشـعلةرنعث ظذنعثغـا ظورنعدعـن تذرذشـع بعلـةن                 
سا، ظذنعثغا ظورنعدعن تذرذص ظـورذن بعكـارالص بئـرعش هـارام            ظإزعضة تةمةننا تارتعص صةخرعلعنعدعغان بول    

ــدذ ــن     . بولع ــا، ظورنعدع ــا ظوخشــاش، آعشــعلةرنعث ظولتذرغعنعغ ــازع ؤة هاآعمغ ــالعم، ق ــا ظ ظةضــةر آاتت
  . تذرغعنعغا آإثىل بإلىص آةتمةيدعغان آعشعلةرضة ظورنعدعن تذرذش دذرذس بولعدذ

رسـة ظذالرنـع هإرمةتلـةص، ظورنعثدعـن تـذرذص          ظانـاث، ظذسـتازعث، يئشـع حـوث آعشـعلةر آع           ـ   ظاتا
ــة         ــتعغا آإرص ــعنع ظئلعشــعث، ظاس ــعنع، هاسعس ــن آةش ــعث، قولعدع ــارالص بئرعش ــورذن بعك ــا ظ ظذالرغ
سئلعشعث، سإزعضة قذالق سئلعشعث، ظاؤازعثنع صةس قعلعشعث، سـإزعنع آةسمةسـلعكعث ظعسـالم             

ــةخالقعدعندذر ــةيؤةت . ظ ــاندا غ ــذورذندا ظولتذرغ ــن  شــعكايةت قعلم ـ س ــانالرنعث ظعحعدع اســلعق، ظولتذرغ
ــإزلةص      ــلعرعنع سـ ــع ظعشـ ــان ياخشـ ــإزعنعث قعلغـ ــلعك، ظـ ــخعرة قعلعـــص آىلمةسـ ــعنع مةسـ بعرةرسـ
ماختانماسلعق، آعشعلةرنعث سعرعنع صـاش قعلماسـلعق، ظـةيعبعنع ظاحماسـلعق، سـورذندعكعلةرنع             

علعـش، ياخشـعلعققا     رازع بولعدعغـان سـإهبةتلةرنع ق      تاظـاال خعجعل قعلماسلعق، مذمكعن قةدةر اللـة       
تـــةرغعص قعلعـــص يامـــانلعقتعن ظاضـــاهالندذرذش، آـــإص ظـــادةم بـــار يـــةردة ظعككـــع آعشـــع مةخصـــع 
سإهبةتلةشمةســلعك، ظةضــةر ظعككــع آعشــع سإهبةتلعشــعؤاتقان بولســا ظذالرنعــث ظعزنعســعز ضةصــكة    

  : اق دةيدذ مذندتاظاالاللة . ظةخالقعدعندذر ـ ظارعالشماسلعق قاتارلعق ظعشالر سورذنالرنعث ظةدةص

 * ω uö yz ’ Îû 9ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθôf ¯Ρ ω Î) ô tΒ u tΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã ÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹ Î) š ÷ t/ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 4  tΒ uρ ö≅ yè øtƒ y7 Ï9 s̈Œ u !$ tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ó s∆ «!$# t∃öθ |¡sù ÏµŠ Ï? ÷σçΡ # ·ô_ r& $ \Κ‹ Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪ 〈   

صةقةت سةدعقعضة ياآع ياخشعلعققا . ولعسعدا خةيرعيةت يوقتذرظذالرنعث يوشذرذن سإهبعتعنعث ت
ــن  ــإهبعتع بذنعثدع ــذرذن س ــان آعشــعلةرنعث يوش ــةمرع قعلغ ــاآع آعشــعلةرنع ظةصلةشتىرىشــكة ظ ي

آعمكع ظذ ظعشالرنع اللةنعث رازعلعقعنع تعلةش يىزعسعدعن قعلعدعكـةن، ظذنعثغـا بىيـىك . مةستةسنا
  ]ظايةت ـ 114:سىرة نعسا [.ظةجرع ظاتا قعلعمعز
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  :  يةنة مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝä3 s9 (#θ ßs ¡¡ xs? ’Îû Ä§Ï=≈ yf yϑ ø9$# (#θ ßs |¡øù$$ sù Ëx |¡ø tƒ ª!$# öΝä3 s9 ( 

#sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù Æì sùö tƒ ª!$# t Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$# uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? ÖÎ7 yz ∩⊇⊇∪ 〈  
دئســة، ظــورذن »ظــورذن حعقعــرعص بئــرعثالر«ظةضــةر ســورذندا بةزعلــةر سعلةرضــة ! ظــع مإمعنلــةر 

:  سعلةرضة رةهمعتع ؤة جةننعتعنع آئثةيتعص بئرعدذ، ظةضـةر سعلةرضـة تاظاالحعقعرعص بئرعثالر، اللة 
ــذرذص بئــرعثالر ظورنعثال« ــذرذص بئــرعثالر، اللــة ســعلةردعن ظعمــان »ردعــن ت  دئيعلســة، ظورنعثالردعــن ت

اللـة سـعلةرنعث قعلعؤاتقـان . ظئيتقانالر ؤة ظعلعم بئرعلضةنلةرنع بعـر قانحـة دةرعجـة يذقعـرع آـإتعرعدذ 
  ]ظايةت ـ 11:سىرة مذجادةلة [.ظعشلعرعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر

א،«:  مذنذ دذظانع ظوقذش سىننةت    سورذندعن قوصذش ظالدعدا  
،«)  سـاثا هـةمدة ظئيـتعش بعلـةن سـئنع صـاك            ! ظع صةرؤةردعضـارعم

اهلعق بئرعمـةن، سـةندعن     دةص ظئتعقاد قعلعمةن، سةندعن باشقا هئح مـةبذد بةرهـةق يـوق دةص ضـذؤ              
  .) آةحىرىم سورايمةن ؤة ساثا تةؤبة قعلعمةن

 بعــزنع مانــا مذشــذنداق صــةزعلةتلعك ظــةخالقالر بعلــةن ظــةخالقلعنعص، ناحــار ؤة يامــان تاظــاالاللــة 
   !ظامعين, قعلعقالردعن يعراق قعلسذن
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  هةدعس ـ 86
  ياخشع دوست تالالش توغرعسعدا

אאאאW»א
،،א،אאאא

،،אK«zא
אx 
  : تةرجعمعسع

هةزرعتع ظةبذ مذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعـنعدذآع، صـةيغةمبةر سـةللةلالهذ             
ــةن    ــداق دئض ــةللةم مذن ــةيهع ؤةس ــايدذ ياخشــع هــ «: ظةل ناحــار هــةمرا . ةمرا ظعصــار ســاتقذحعغا ظوخش

ظعصار ساتقذحع يا ساثا ظعصاردعن هةدعية قعلعدذ، يـاآع . تإمىرحعنعث آإرعكعنع باسقذحعغا ظوخشايدذ 
آـإرةك باسـقذحع يـا . سةن ظذنعثدعن سئتعؤالعسةن، ياآع بولمعسا ظعصارنعث خذش بذيعـنع صذرايسـةن 

بـذ هةدعسـنع ظعمـام       [».دا سئسـعق صـذراقالرنع صذرايسـةن آعيعمعثنع آإيدىرعدذ، يـاآع ظذنعـث يئـنع 
هةدعسنعث مذسلعمدعكع  . بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت    . بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان    

  ]6644:نومذرع
  : ظعزاهات

جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة بعزنع ياخشع آعشـعلةرنع تـالالص             
. ظاغعنــة بولــذش، يامــان دوســت، يامــان ظاغعنعلــةردعن يعــراق تذرذشــقا حــاقعرعدذ  ـ  دوســتظــذالر بعلــةن

ياخشع دوستالرنعث صايدعسع بعلةن يامان ظاغعنعلةرنعث زعيعنعـنع بايـان قعلعـص، ياخشـع دوسـتنع        
  . ظعصار ساتقذحعغا، يامان دوستنع تإمىرحعنعث آإرعكعنع باسقذحعغا ظوخشعتعدذ

ــةن تون  ــدذظعنســان دوســتع بعل ــالر  . ذلع ــةن   ”شذثالشــقا آونع ــرعث، م ــتعص بئ ــتذثعزنع ظئي دوس
ياخشـع آعشـعلةر بعلـةن    .  دئضـةن ظعكـةن   “سعزنعث قانداق آعشع ظعكةنلعكعثعزنع ظئيتعص بئرةي     

دوســـت بولســـعثعز، ظـــذالر ســـعزنع ياخشـــع ظعشـــالرغا ظىنـــدةص، يامـــان ظعـــش ؤة ناحـــار قعلعقالردعـــن 
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.  سإزلةرنع قعلعص، صايدعلعق ظعشالرنع ظئيتعص بئـرعدذ       سعزضة ساداقةت بعلةن راست   . ظاضاهالندذرعدذ
سعزضة ظةيعبلعرعثعزنع  . الندذرعدذهذزذرنعث هئسابسعز نئمةتلعرعنع ظةسلعتعص آإثلىثعزنع      تاظاالاللة  

نع ظةسلةتسـعثعز،   تاظـاال سعز ظذنعثغا نةسعهةت قعلعص اللـة       . آإرسعتعص، صايدعسعز ظعشالردعن توسعدذ   
نعث تاظـاال ظةضـةر اللـة     .  ظذمعد قعلعـص ياخشـع ظعشـالرنع قعلعشـقا ظـالدعرايدذ           نعث ساؤابعنع تاظاالاللة  

شـذنعث بعلـةن هـةم سـعز، هـةم          . ظازابعدعن ظاضاهالندذرسعثعز دةرهـال يامـان ظعشـالردعن قـول ظىزعـدذ           
. دوســتعثعز آعشــعلةر ظارعســعدا هإرمةتكــة ســازاؤةر، ظعشــةنحلعك، ياخشــع آعشــعلةردعن بولعســعلةر       

ــةر ؤة  ــذ ياخشـــع    ظاظعلعدعكعلـ ــص، ظذالرمـ ــة قعلعـ ــة ظىلضـ ــعلةرنع ظإزعضـ ــعلةر سـ ــةتتعكع آعشـ جةمظعيـ
مـاجعرا ؤة    ـ   ظةزالعرع ياخشع بولغـان جةمظعيةتتـة زذلـذم، ناهـةقحعلعك، جعـدةل           . آعشعلةردعن بولعدذ 

ظةمةلدارالر صـذقراالرنع ظةزمـةيدذ،     . بعرعضة دوست، ظعناق بولعدذ    ـ   هةممة بعر . ظعتتعصاقسعزلعق بولمايدذ 
ســـاظادةت ؤة  ـ جةمظعيةتتـــة هـــةقعقعي بـــةخت. ر باشـــلعقلعرعغا قارشـــع ظعســـيان آإتىرمـــةيدذصـــذقراال

  . صاراؤانلعق بولعدذ
ياخشع دوست سعزنعث سـعرعثعزنع سـاقاليدذ، خاتـالعقعثعزنع آـةحىرعدذ، ظـةيعبعثعزنع يإضـةيدذ،             

سـت سـعز    ياخشـع دو  . آةمحعلعكعثعزنع تىزعـتعدذ، قعلمـاقحع بولغـان ظعشـلعرعثعزغا هةمكارلعشـعدذ          
  . بعلةن بعرضة بولذشتعن زعرعكعص قالمايدذ، سعزدعن يعراقتا بولغاندا سعزنع ظذنتذص قالمايدذ

ظـــةمما ناحـــار ظادةملـــةر بعلـــةن دوســـت بولســـعثعز، ســـعز ظذالرنعـــث يامـــان ظعشـــلعرعغا ظورتـــاق  
ثعزضـة  ظذالرنـع يامـان قعلعقلعـرعدعن ظاضاهالندذرسـعثعز، سـعزنعث سإزع          . بولمعسعثعزمذ باالسع يذقعـدذ   

ظةضـةر ظذالرنعـث قعلمعشـلعرعغا      . قذالق سالمعغاننعث تئشعدا، سعزضة زعيـان آةلتىرىشـتعن يانمـايدذ         
ــع       ــذرذش ظذن ــاراص ت ــذص ق ــا رازع بول آــإز يذمســعثعز، يامــان ظعشــالرغا رازع بولغــان بولعســعز، يامانلعقق

ــذناهتذر  ــة ظوخشــاش ض ــاتعلعرعمعز . ظعشلعضةنض ــذثا ظ ــاث باال ”: ش ــاننعث قئشــعغا بارم ــار،  يام ســع يذق
  .  دئضةن“قازاننعث قئشعغا بارماث قاراسع يذقار

قوصذش قعلعش، ظذالرنعث يامان ظعشـلعرعغا رازع بولـذص          ـ   دئمةك، ناحار ظادةملةر بعلةن ظولتذرذص    
ظةضةر ظذنع توسذشقا قذدرعتع يةتمعسة، ظذنداق      . قاراص تذرذش دذرذس ظةمةس، يامانلعقنع توسذش الزعم      

  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ش قعلعنعؤاتقان يةرنع تاشالص آئتعش آئرةكيامان سإز ، يامان ظع
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 #sŒÎ) uρ (#θ ãèÏϑ y™ uθ øó̄=9$# (#θ àÊ uôã r& çµ ÷Ζtã (#θ ä9$ s% uρ !$ uΖ s9 $ sΨ è=≈ uΗùå r& öΝä3 s9 uρ ö/ä3è=≈ uΗ ùå r& íΝ≈ n= y™ öΝä3ø‹ n= tæ Ÿω  Èö tF ö; tΡ 

tÏ= Îγ≈ pgù: $# ∩∈∈∪ 〈   

 بعـزنعث ظةمـةللعرعمعز ظـإزعمعز ظىحـىن، سـعلةرنعث «ندا ظذنعثدعـن يـىز ظـإرىص، ظذالر بعهذدة سـإزلةرنع ظاثلعغـا
سـىرة  [ . دةيـدذ »ظةمةللعرعثالر ظإزةثالر ظىحىن، سعلةرضـة ظامـانلعق بولسـذن، بعـز نـادانالردعن دوسـتلذق تعلعمـةيمعز 

  ]ظايةت ـ 55:قةسةس
 ـ ايةتلةر، سـذخةنحعلعك، يالغـانحعلعق، بعـر    شعك ـ   ناحار، يامان ظادةملةرنعث ظولتذرذشلعرعدا سةت ضةصلةر، غةيؤةت      

ظذالرغـا نةسـعهةت قعلسـا مةسـخعرة     . بعرعنع سةت تعلالر بعلـةن تعلـالش ؤة باشـقا هـةر تىرلـىك ناحـار قعلعقـالر بولعـدذ           
  :  ظذنداقالرنعث سورذنلعرعدا ظولتذرماسلعقنع ظةمرع قعلعص مذنداق دةيدذتاظاالاللة . قعلعدذ

 #sŒÎ) uρ |M ÷ƒ r&u‘ t Ï% ©!$# tβθ àÊθ èƒ s† þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ#u óÚ Íôã r'sù öΝåκ ÷] tã 4 ®L xm (#θ àÊθèƒ s† ’Îû B]ƒ Ï‰tn  Ïν Îö xî 4 

$ ¨Β Î) uρ y7 ¨ΖuŠÅ¡Ψ ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9$# Ÿξ sù ô‰ãè ø)s? y‰ ÷è t/ 3“ uò2 Éj‹9$# yì tΒ ÏΘöθ s)ø9 $# tÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩∉∇∪ 〈  
 ــارا ــص ص ــخعرة قعلع ــة ؤة مةس ــعدا تةن ــةتلعرعمعز توغرعس ــزنعث ظاي ــعلةرنع بع ــئلعؤاتقان آعش ث س

آإرضعنعثدة، ظذالر بذنعثدعن باشقا صاراثغا حىشمعضعحة ظذالر بعلةن بعللة ظولتذرمعغعـن، ظـذالر بعلـةن 
بعللة ظولتذرماسلعقنع شةيتان ساثا ظذنتذلدذرغان بولسا، ظئسعثضة آةلضةندعن آئيعـن، زالعـم قـةؤم 

  ]ظايةت ـ 68: سىرة ظةنظام [.بعلةن بعللة ظولتذرمعغعن
بةلكع . ظاغعنعلةرنعث صايدا زعيعنع مذشذ دذنيادعال حةآلعنعص قالمايدذ       ـ   يامان دوست  ـ   ياخشع

قعيامــةت آىنــع هــةر آعشــع مذشــذ دذنيــادا ياخشــع آإرضــةن ؤة يئقعــن بولغــان آعشــعلعرع بعلــةن   
نالر ياخعشالرنع دوسـت تذتقـانالر ياخشـعالر بعلـةن، يامـانالرنع دوسـت تذتقـانالر يامـا                . هةشرع قعلعنعدذ 

  :سوفع اللة يار مذنداق دةيدذ. بعلةن بولعدذ
  قعيامةت آىن قوشذلسا جان بعلةن تةن،”

   “.قوصار هةر ظادعمع ظإز دوستع بعرلةن
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 بعزنع يامانالرنعث ظارقعسعغا آعرعص آئتعشتعن ساقالص، ياخشعالرغا هةمرا قعلسذن،          تاظاالاللة  
  !ظامعين
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  هةدعس ـ 87
  نالر توغرعسعداضذناهع آةحىرىم قعلعنمايدعغا

אWאאW»
،אאא،א?W

>אאא?א،K«zאא
x 

  :تةرجعمعسع
 هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعؤايةت قعلعص، جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع             

ــدذ    ــم دةي ــان ظعدع ــةنلعكعنع ظاثلعغ ــداق دئض ــذ ظىمم«: ؤةســةللةمنعث مذن ــث هةممعســع ظةص عتعمنع
بعـر ظـادةم آئحعسـع بعـرةر . ظاشكارا ضذناه قعلغذحعالر بولسا آةحىرىم قعلنمـايدذ  ـ قعلعنعدذ، ظوحذق 

مةن ! نعهوي صاال”: ضذناه ظعشنع قعلغان ؤة اللة ظذنع يوشذرغان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظةتعضعنع تذرذص
 دةص، اللة يوشذرغان بذ ظعشنع ظةتتعضعنع ظاشكارعلعشع، “ظاخشام مذنداق، مذنداق ظعشالرنع قعلدعم

بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت              [».ظوحذق ضذناه قعلغانلعق جىملعسـعدعن بولعـدذ 
  ] 5930:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت. قعلغان

  : ظعزاهات
ــة  ــاالاللـ ــةن     تاظـ ــةردعن ظإتةلضـ ــىن، بةندعلـ ــانلعقع ظىحـ ــان بولغـ ــعز مئهرعبـ ــة حةآسـ  بةندعلعرعضـ

ــذ قعلعــص آــةحىرعدذ    ــإز رةهمعــتع بعلــةن ظةص ــااللئكعــن اللــة . آةمحعلعكلــةرنع ظ ــذتاظ ــذ ظةص  ـ نعث ب
ةخلذقالرآع، ظذالر شذنداق رةزعل، صةسـكةش مـ      . مةغصعرعتعدعن مةهرذم قالعدعغان بةزع ظعنسانالرمذ بار     

ظذنداق هاياسعز ظعنسـانالر    . غا ظاسعيلعق قعلعشتعن قورقمايدذ، آعشعلةردعن هايا قعلمايدذ      تاظاالاللة  
نعث تاظـاال اللـة   . آعشعلةرنعث آإزع ظالدعدا هةر تىرلىك يامان قعلعقالرنـع قعلعشـتعن تـةص تارتمـايدذ             

  . مانلعق قعلعدذصةرمانلعرعغا ظةمةل قعلعشنعث ظورنعغا ناصةر ـ دعنعغا ؤة ظةمرع
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نعث مةغصعرعتعدعن مةهرذم قالعدعغان ظعنسانالرنعث يةنة بعـر تـىرع، آئحعسـع هـاراق              تاظاالاللة  
مةســعيةتلةرنع ظعشــلةص، مــةزآذر جعنــايع  ـ ظعحعــش، زعنــا قعلعــش، قعمــار ظوينــاش قاتــارلعق ضــذناه
ق قعلدعـم، مذنـداق     مـةن آئحعدعـن ظذنـدا     ”: قعلمعشلعرعنع ظةرتعسع صةخرعلةنضةن هالدا، باشقعالرغا    

ظــذالر ضــذيا ظــإزلعرعنع ظاشــذنداق ظعشــالرنع قعالاليدعغــان      .  دةص ســإزلةص بئرعدعغــانالردذر “قعلدعــم
ظذنداق تةبعظئتع بذزذق، آإثلع قـارا، هاياسـعز ظعنسـانالردعن بعـر            . جاسارةتلعك ظادةملةر دةص ظوياليدذ   

ــاراثلعرع  ع ظـــإز رةســـؤالعقع بعلـــةن هـــةر بعـــر ـ ـ نةححعســـع جذغلعشـــعص قالســـا، قعلعشـــعدعغان صـ
مةن مانحة ظايال بعلةن بعر يةردة بولدذم، مةن قعمـاردا مـانحعلعك صـذل ظذتعؤالدعـم،                ” ـ ـ    صةخرعلعنعص

.  دئضـةنلةردعن ظعبـارةت بولعـدذ      “مةن هاراقنع راسا ظـئحعص مـةس بولعؤعلعـص تـازا صـذخادعن حعقـتعم              
. ص ظــإزعنع آإرسعتعشــكة تعرعشــعدذهــةتتا بــةزعلعرع قعلمعغــان ضــذناهالرنعمذ قعلدعــم دةص صــو ظئــتع

ظذنداق نذمذسسعز ظعنسانالر يازغذحع، ظـةدعب بولـذص قالسـا، يازغـان شـئظعرلعرع، رومـان، صوؤعسـتلعرع                  
ــاغالص زعنــا قعلغــان             ــةن قــانداق ظاالقــة ب ــةهرةم ظايــالالر بعل ــةس بولغــان، نــا م ــاراق ظعحعــص م ه

  . رةسؤالعقالرنع ضةؤدعلةص تةسؤعرلةشتعن ظعبارةت بولعدذ
انــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم بــذ هةدعســتة ظةنــة شــذنداق رةســؤا، هاياســعز  ج

.  ظذنـداق ظعنسـانالرنعث ضـذناهعنع آةحىرمـةيدذ        تاظـاال اللـة   . ظعنسانالرنعث ظاقعؤعتعدعن ظاضاهالندذرعدذ  
ا ظعسـيان   غـ تاظاالحىنكع ظذالر بعلمةسلعكتعن ياآع خاتاالشقانلعقتعن ظةمةس، بةلكع قةسـتةن اللـة            

ظـذالر ظةتراصـعدعكع ظعنسـانالرنع آةمسـعتعص آإزعضـة ظعلمعضـةنلعكع            . قعلغان هالدا ضذناه ظعشـلةيدذ    
ظـذالر  . مةسعيةت ؤة يامان ظعشـالرنع آعشـعلةرنعث آـإزع ظـالدعدا ظاشـكارا قعلعؤعـرعدذ               ـ   ظىحىن، ضذناه 

هـةممعدعن  . سـانالردذر آإثلعدة آعشعلةردعن هايا قعلعص ظذيعلعش دئضةن تذيغـذ يوقالغـان بـذزذق ظعن      
 تاظـاال اللـة  . صـةرمانلعرعغا صعسـةنت قعلمـايدذ    ـ نعث مذقةددةس دعنع ؤة ظذلـذغ ظـةمرع  تاظااليامعنع اللة   

يوشذرذن قعلغان ظعشـلعرعنعمذ ظاشـكارعالص سـإزلةص        . ظاشكارا قعلعؤعرعدذ  ـ   توسقان ظعشالرنع يوشذرذن  
مةســـعيةتلةرنعث  ـ قســـعزلعق ؤة ضـــذناهظـــذالر بـــذ قعلمعشـــلعرع بعلـــةن جةمظعيةتتـــة ظةخال. يىرعـــدذ

ظومذملعشــعص آئتعشعضــة، ظعمــانع ظــاجعز آعشــعلةرنعث ضــذناه ظعشلةشــكة جىرظــةت قعلعشــعغا         
  .  ظذالرنع آةحىرمةيدذتاظاالشذنعث ظىحىنمذ اللة . سةؤةبحع بولعدذ
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 قذرظان آـةرعمدة ضـذناهعنع آـةحىرىم قعلعدعغـان آعشـعلةرنع بايـان قعلعـص مذنـداق                  تاظاالاللة  
   :ةيدذد

 š Ï%©! $#uρ #sŒÎ) (#θ è= yèsù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (#ûθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (#ρ ã x.sŒ ©!$# (#ρ ã xøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡ ä‹Ï9 tΒ uρ 

ãÏ øó tƒ šUθ çΡ —%! $# ω Î) ª! $# öΝ s9 uρ (#ρ •ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝèδ uρ šχθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& Νèδäτ !#u“ y_ ×ο uÏøó ¨Β 

ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×M≈ ¨Ψ y_ uρ “ Í øgrB ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# š Ï$ Í#≈ yz $ pκ Ïù 4 zΝ÷è ÏΡuρ ã ô_ r& t,Í#Ïϑ≈ yè ø9$# ∩⊇⊂∉∪ 〈  
 ،تةقؤادارالر يامـان بعـر ضـذناه قعلعـص قالسـا يـاآع ظإزلعرعضـة زذلـذم قعلسـا اللـةنع يـاد ظئـتعدذ

حىرعدعغان اللـةدعن باشـقا آعـم بـار؟ ظـذالر ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ، ضـذناهنع آـة 
ــذرذص داؤامالشــتذرمايدذ  ــةنع يذقعــرعدعكع خعسلةتلةرضــة ظعضــة (ظذالرنعــث . قعلمعشــلعرعنع بعلعــص ت ي

مذآاصاتع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بولغان مةغصـعرةت ؤة ظاسـتعدعن ظإسـتةثلةر ظـئقعص ) آعشعلةرنعث
ياخشـع ظعـش قعلغذحعالرنعـث ظئرعشـعدعغان . ةثضـى قـالعدذ بذ يةرلةردة ظذالر م . تذرعدعغان جةننةتلةردذر 

  ] ظايةتلةر ـ 136 ـ 135:ظال ظعمرانسىرة  [!ساؤابع نئمعدئضةن ياخشع
آعحعــك   ـ شــةيتاننعث ظارقعســعغا آعــرعص بــةزع حــوث     ـ ظعنســان ظــاجعز مــةخلذق، نةصســع   

سعيةتلةرضـة حىشـىص   مة ـ   مذسذلمان ظادةم بةزعدة غةصـلةت بئسـعص ضـذناه        . ضذناهالرنع قعلعص سالعدذ  
نعث رةهمعتعنع، ظـإزعنعث حـوث خاتـالعق ظإتكىزضـةنلعكعنع ظةسـلةص، خاتـالعقعنع          تاظاالقالسا، اللة   
دعن مةغصعرةت تةلةص قعلسا، قعلعص تاشلعغان ضذناهعغا صذشايمان قعلعـص، ظـإزعنع            تاظاالتونذص، اللة   

مئهرعبان اللة ظةلؤةتتة ظذ بـةندعنع      ظذنداق يامان ظعشالردعن تارتسا، ضذناهالرنع مةغصعرةت قعلغذحع،        
  . ظةصذ قعلعص ضذناهعنع آةحىرعدذ

غــا تةؤبــة قعلعــص، مةغصــعرةت  تاظاالهــةر قــانداق بعــر ضــذناهنع ظعشــلةص ســالغان آعشــع، اللــة   
هــةدعس قذدســعيدا مذنــداق   . تعلعشــع ؤة يامــان ظعشــلعرعنع آعشعلةرضــة ظئيتماســلعقع آئــرةك     

قعيامةت آىنع ظذنع . عن بةندعسعنعث قعلغان ضذناهعنع يوشذرعدذ بذ دذنيادا مإمتاظاالاللة «: آةلضةن
بـةندة .  دةيدذ “سةن مذنداق، مذنداق ظعشالرنع قعلغعنعث ظئسعثدة بارمذ؟ ”ضذناهعغا ظعقرار قعلدذرذص 

: تاظـاال ظاندعن اللة .  دةيدذ “ظئسعمدة بار، ظذ ضذناهالرنع مةن قعلغان : "ضذناهلعرعنع ظئتعراص قعلعص 
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 دةص بةندعسـعنع ظةصـذ “ذناهلعرعثنع دذنيـادا يوشـذرغان ظعدعـم، بذضـذنمذ يوشـذرعمةن مةن سئنعث ضـ ”
   ».قعلعدذ

ــاردذر    ــة ســعر ساقالشــنعث زإرىرلعكعضــة ظعشــارةت ب ــإزعنعث . يذقعــرعدعكع هةدعســتة يةن حىنكــع ظ
بعــرعنعث ســعرلعرعنع  ـ بعــر. ســعرعنع ســاقلعيالمعغان ظــادةم باشــقعالرنعث ســعرعنع ســاقلعيالمايدذ 

ظعتتعصـاقلعق   ـ دوسـتلذق . لمعغان آعشعلةرنعث ظوتتذرعسعدا دوستلذق، ظعناقلعق بولمـايدذ     ساقلعيا
شذثالشــقا هــةر بعــر آعشــع ظــإزعنعث، ظاظعلعســعنعث ؤة . بولمعغــان جةمظعيةتتــة ظامــانلعق بولمــايدذ

هـةزرعتع ظإمـةر ظعبـنع ظـابدذل        . دوستلعرعنعث سعرلعرعنع ساقلعشع، ظذنع ظاشكارعلعماسلعقع الزعم     
قةلبلـةر سـاندذقالردذر، ظئغعـزالر ظذنعـث قذلذصـلعرع ؤة تعلـالر       ”: ز رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن ظئزع

   “.هةر بعر ظعنسان سعرعنعث ظاحقذحعنع ساقلعسذن. ظاحقذحلعرعدذر
مةسعيةتلةرضـة حىشـىص قـئلعص، بـذ دذنيـادعن تةؤبـة قعلمـاي آئـتعص            ـ    بعزنع ضذناه  تاظاالاللة  

بعـزدعن ظإتةلضـةن    . عرةتتة خـةلقع ظالـةم ظـالدعدا رةسـؤا بولذشـتعن ساقلعسـذن            ظاخ ـ   قئلعشتعن، دذنيا 
  ! ظامعين. خاتالعقالرنع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة يوشذرذص ظةصذ قعلسذن
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  هةدعس ـ 88
  ز ظارا نةسعهةت قعلعش توغرعسعداأمذسذلمانالر ظ

אאא?Wאא
אא،א?Kzאאx 

  : تةرجعمعسع
مةن ”: هةزرعتع جةرعر ظعبنع ظابدذلاله بذجةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذ

ضة نامازنع ظادا قعلعشقا، زاآاتنع بئرعشكة ؤة هةممة رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم
بذ هةدسعنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت [ “.مذسذلمانالرغا نةسعهةت قعلعشقا بةيظةت قعلدعم

  ]57:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت. قعلغان
  : ظعزاهات

ص تذرعدعغان تىؤرىآع ظىح نةرسة بولذص، ظذنعثسـعز ظعسـالم   ظعسالم دعنعنعث ظاساسع ؤة ظذنع تذتذ     
مذسـذلمان   ـ   آعمكع بذ ظىح نةرسعنع تةلةصكة اليعق ظورذنلعسا، ظذ هـةقعقع مـإمعن           . مةؤجذد بولمايدذ 

  . بعرعضة نةسعهةت قعلعشتذر ـ ظذ ظىح نةرسة ناماز، زاآات ؤة مذسذلمانالر ظإز ظارا بعر. بولعدذ
قةسـتةن نامـاز    . بعلةن آاصعرنعث ظوتتذرعسـعنع ظايرعدعغـان صـةرق نامـازدذر         مذسذلمان   ـ ـ    ناماز ـ   1

.  دةص ظاتعؤالســعمذ ظعســالم دعنعدعــن حعقعــص آئــتعدذ “مــةن مذســذلمان”ظوقذمعغــان ظــادةم ظــإزعنع 
 »نامـازنع قةسـتةن تـةرك ظةتكـةن ظـادةم آاصـعر بولعـدذ «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم     

ظعنسـانالر بعـر اللـةدعن باشـقا «: ةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم يةنة مذنداق دةيدذ     رةسذلذلاله س . دئضةن
بةرهةق مةبذد يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اللةنعث ظةلحعسع دةص ضذؤاهلعق بةرضىحعلعك، نامازنع 

 ظةضـةر ظـذالر يذقعـرعدعكع . ظادا قعلغذحعلعك، زاآاتنع بةرضـىحعلعك ظـذالر بعلـةن ظذرذشذشـقا بذيـرذلدذم 
. صـةقةت قعسـاس ظئلعشـال بولعـدذ . ظعشالرنع قعلسا قانلعرعنع ؤة ماللعرعنع مـةندعن سـاقالص قـالعدذ 

ناماز ظعنساننع صةرؤةردعضارع بعلةن آإرىشـتىرىص، ظذنعـث         ».غا تاصشذرذلعدذ تاظاالظذالرنعث هئسابع اللة 
ة بةش قئتعم ظذنعـث  نع ظئسعدعن حعقارماي آىند تاظاالاللة  . حةآسعز نئمةتلعرعنع ظةسلعتعص تذرعدذ   
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مةسعيةتلةرضـة حىشـىص قئلعشـع ظعنتـايعن ظـاز         ـ   هذزذرعدا مذناجات قعلعص تذرغان آعشعنعث ضذناه     
    قذرظان آةرعمدةتاظاالشذنعث ظىحىن اللة . بولعدذ

 χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? Ç∅ tã Ï!$ t±ós xø9$# Ís3Ζßϑ ø9$#uρ 〈  
 اهالردعن توسعدذناماز هةقعقةتةن قةبعه ظعشالردعن ؤة ضذنظايةت ـ 45:سىرة ظةنكةبذت[.  دئضةن [  

ظعنسان ظعسالم دعنعنع قوبذل قعلعص مذسذلمان بولغاندعن آئيعـنال ظذنعثغـا صـةرز بولعدعغـان               
 بعلــةن بــةندعنعث ظارعســعدعكع ؤاســعتة بولســا، زاآــات مذســذلمانالر تاظــاالنامــاز اللــة . ظعبــادةت نامــازدذر

شذنعث ظىحىن قذرظان آةرعمدة آإصـعنحة نامـاز بعلـةن زاآـات       . عسعدذرظارعسعدعكع قئرعنداشلعق رعشت  
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . بعرلعكتة تعلغا ظئلعنعدذ

 ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’ nûu sÛ Í‘$ pκ̈]9$# $ Zs9 ã— uρ z ÏiΒ È≅ øŠ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ|¡ ut ù: $# t ÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 y7 Ï9 s̈Œ 3“ uø. ÏŒ 

š ÍÏ. ©̈%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ 〈   

 ؤة آئحعنعث دةسلةصكع ) يةنع ظةتعضةندة ؤة آةحقذرذن ؤاقعتلعرعدا(آىندىزنعث ظعككع تةرعصعدة
ــاز ظإتعضــعن  ــرعدا نام ــارقعلعق يامــان ظعشــالر يذيذلعــدذ . ؤاقعتلع ــذ . شىبهعســعزآع، ياخشــع ظعشــالر ظ ب
  ] ظايةت ـ 114: سىرة هذد [.نةسعهةتتذر ـ حىشةنضىحعلةر ظىحىن ؤةز

 * ¨β Î) z≈ |¡Σ M} $# t, Ï= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇∪ # sŒÎ) çµ ¡¡tΒ • ¤³9$# $ Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ) uρ çµ¡¡ tΒ ãö sƒ ù: $# $ ¸ãθãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ 

ω Î) t,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊄⊄∪ t Ï% ©!$# öΝèδ 4’ n?tã öΝÎκÌEŸξ |¹ tβθ ßϑÍ← !# yŠ ∩⊄⊂∪ š É‹©9$# uρ þ’Îû öΝÏλ Î; üθ øΒ r& A, xm ×Πθ è= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ 

È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós yϑ ø9$# uρ ∩⊄∈∪ 〈  
ظذنعثغـــا بعـــرةر آإثىلســـعزلعك يةتكـــةن حـــاغدا . ظعنســـان هةقعقةتـــةن حعدامســـعز يـــارعتعلدع

صـةقةت تإؤةندعكعلـةر بذنعثدعـن . بعرةر ياخشعلعق يةتكةن حاغدا، بئخعللعق قعلغذحعدذر . زارالنغذحعدذر
ؤة تعلعمـةيدعغان صـئقعرغا مـاللعرعدعن تعلـةيدعغان . نامازغا هةمعشة رعظاية قعلغذحعـالردذر : مذستةسنا

  ] ظايةتلةرغعحة ـ 25ظايةتتعن  ـ 19:سىرة مةظارعج [...بةرضىحعلةر) يةنع زاآات(مذظةييةت هةق 
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 !$ tΒ uρ (#ÿρ ÞÉ∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# tÅÁÏ= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# u !$ x uΖãm (#θ ßϑ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# 4 

y7 Ï9 s̈Œuρ ßƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs) ø9$# ∩∈∪ 〈   

 ظــذالر صــةقةت ظعبــادةتنع اللــةغا خــالعس قعلغــان، هــةق دعنغــا ظئتعقــاد قعلغــان هــالدا يــالغذز
ظةنة شذالر توغرا . نامازنع ظادا قعلعشقا، زاآاتنع بئرعشكة بذيرذلدع. اللةغعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلدع

  ]ظايةت ـ 5:سىرة بةييعنة [.دعندذر
ةبعبع مذهةممةد سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمضة صـةزلع آـةرعمعنع آإرسـعتعش ؤة           ه تاظاالاللة  

ــر آــئحعدة مةســجعد هــةرةمدعن       ــا قعلعدعغــان نئمــةتلعرعنع تولذقــالش ظىحــىن ظذنــع بع ظذنعثغــا ظات
مةسجعدع ظةقساغا ظئلعص باردع، ظذ يةردعن يةتتة قات ظاسماننعث ظىستعضة ظئلعص حعقعـص ظإزعضـة               

ارع يــــاآع ظذنعثدعــــنمذ يئقعنــــراق يئقعنالشــــتذرذص، رازع بولغذحعلعــــك  ظعككــــع ياحــــاق معقــــد
رةسـذلذلاله  .  ؤاقعـت نامـاز ظوقذشـنع صـةرز قعلـدع          50عتعضة هةر آىنـع     ظىممياخشعلعقالرنع بةردع ؤة    

 ؤاقعــت 50سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةســةللةمنعث نامـازنع يةثضـعللعتعص بئرعشــعنع تعلعشـع بعلـةن       
 ؤاقعـت نامـازنعث     50 ؤاقعـت نامـازنع ظـادا قعلغـان آعشعضـة            5بئـرعص،    ؤاقعتقا حىشـىرىص     5نامازنع  

 نامازنعث ؤاقعتلعـرعنع بةلضـىلةص، ظذنـع ظـادا قعلعـش         تاظاالاللة  . ساؤابعنع بئرعدعغانلعقعنع بعلدىردع  
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ظذسذلعنع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمضة ظىضةتكةن

 ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ ¨Β 〈  
 شىبهعســعزآع، نامــاز مإمعنلةرضــة ؤاقــتع بةلضعلةنضــةن صــةرز قعلعــندع.] ـ 103:ســىرة نعســا 

ــر قعســمع  ــةتنعث بع ــاز ظذقذشــنعث ظذســذلعنع     ] ظاي ــةيهع ؤةســةللةم نام رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل
  .  دئضةن» ظوقذثالرنامازنع مئنعث ظوقعغعنعمدةك«: ظإضعتعص

 نامــازنع ظــادا قعلغــان آعشــعلةرنع هــةقعقع مإمعنلــةر دةص ظاتــاص، ظذالرغــا ظــالع        تاظــاالاللــة 
  : دةرعجعلةرنع ؤةدة قعلعص مذنداق دةيدذ
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 t Ï%©! $# šχθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# $ y)xm 4 

öΝçλ °; ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/u‘ ×ο u Ïøó tΒ uρ ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ ÍŸ2 ∩⊆∪ 〈   

 مـالدعن اللـة  ـ ظذالر مذآةممةل رةؤعشتة ناماز ظوقذيدذ، بعز ظذالرغـا رعـزعق قعلعـص بةرضـةن صـذل
ــة شــذالر هــةقعقع مإمعنلــةردذر، ظــذالر صةرؤةردعضــارعنعث دةرضــاهعدا يذقعــرع  يولعــدا ســةرص قعلعــدذ، ظةن

  ]ظايةتلةر ـ 4 ـ 3:سىرة ظةنفال [.ظئرعشعدذ) جةننةتكة(ة، مةغصعرةتكة ؤة ظئسعل رعزعققا مةرتعؤعلةرض
   : نامازغا سةل قاراش ؤة ظذنع تةرك ظئتعشتعن ظاضاهالندذرذص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 * y# n= sƒ m .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷è t/ ì#ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãè t7¨?$# uρ ÏN üθ pκ ¤¶9$# ( t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ∩∈∪ 

〈   

 آةتكةندعن آئيعن ظذالرنعث ظورنعنع باسقان ظورذن باسارالر نامـازنع ) يةنع صةيغةمبةرلةر (ظذالر
 .ضذمراهلعقعنعث جازاسعنع تـارتعدذ ) قعيامةتتة(تةرك ظةتتع، نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشتع، ظذالر 

  ] ظايةت ـ 59:سىرة مةريةم[
ظئحعنارلعقع شـذآع، مذسـذلمانالرنعث     . هةدعسلةر ناهايعتع آإص   ـ   ن ظايةت ناماز هةققعدة آةلضة  

آإص سانلعقع نامازنعث ظةهمعيعتعنع ؤة ظذنع تةرك ظئتعشنعث قانداق يامان ضذناه ظعكـةنلعكعنع             
. بعلعص تذرذص نامازغا سةل قارايدذ ؤة ظذنع خالعغاندا ظوقـذص قويـذص، خالعغـاندا تـةرك ظئـتعدذ                 . بئلعدذ

نعث ظالدعدا قول بـاغالص     تاظاالقذغانالرمذ تةلةصكة اليعق ظعخالس ؤة هذزذر قةلب بعلةن، اللة          نامازنع ظو 
ظذنـع خـذددع بعـر ظـالؤاث        .  قعلعـص ظةيمةنضـةن هـالدا ظوقذمـايدذ         هئس تذرذص مذناجات قعلغانلعقعنع  

 صايدعسـع  ظذنداق ظوقذغان نامازنعث نة ظإزعضة، نة جةمظعيعتعضـة . ياآع ظادةتكة ظوخشاش ظوقذص قويعدذ  
ــاالهــالبذآع اللــة . بولمــايدذ ــادا    تاظ ــعدعغان مإمعنلــةرنعث نامــازنع هــذزذر قــةلب بعلــةن ظ  نعجــات تاص

  : قعلعدعغان آعشعلةر بولغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ

 ô‰s% yx n=øù r& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇∪ t Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÎκÌE Ÿξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ 〈   
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 ةن بةختكة ظئرعشتع، ظذالر نامازلعرعدا اللـةنعث ظذلذغلذقعدعـن سـىر بئسـعص مإمعنلةر هةقعقةت
  ] ظايةت ـ 2 ـ 1:سىرة مذظمعنذن [.آةتكةنلعكتعن ظةيمعنعص تذرغذحعالردذر

زاآات بولسا ظعسالمنعث بةش ظاساسعنعث بعرع بولذص، قذرظان آـةرعمدة آإصـعنحة    ـ ـ زاآات ـ   2
زاآات مال بعلـةن قعلعنعدعغـان ظعبـادةت بولـذص، مـةلذم معقـداردا       . ناماز بعلةن بعرضة تعلغا ظئلعنعدذ    

ظعقتعسادقا ظعضة بولغان آعشـعلةر، يعلـدا بعـر قئـتعم مئلعنعـث يـىزدة ظعككـع يئـرعم صعرسـةنتعنع                     
زاآـات ظعسـالم جـةمظعيعتعدة      . آةمبةغةل، ظاجعز، بعحارعلةرضة غةمخورلذق تةرعقعسعدة بئـرعدذ       ـ   نامرات

تذرعدعكع ظئغعـر صـةرقنع يةثضـعللعتعص، آةمبةغةللةرضـعمذ مـةلذم تذرمـذش             باي بعلة آةمبةغةل ظوتـ    
... سةؤعيعسع آاصالةت قعلعـش، ظعجتعمـاظعي قئرعنداشـلعق تذيغذسـعنع ظةمـةلعي جـارع قعلـدذرذش             

آاصعتالعسـت جةمظعيةتتـة ظعقتعسـاد مـةلذم آعشـعلةرنعث قولعـدا بولـذص،              . ظىحىن يولغـا قويذلغـاندذر    
ظذنداق جةمظعيةتتة مةيلع هإآىمةت، مـةيلع      . ص بئرعص جئنعنع ظاران باقعدذ    باشقعالر ظذالرغا ظعشلة  

: خذددع رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم دئضـةندةك         . شةصقةت بولمايدذ  ـ   شةخسلةردة رةهعم 
   ».بايالر ظعككع تاغ ظالتذنغا ظئرعشسة، يةنة ظىحعنحعسعنع ظعستةيدذ«

ــةث   ــادةمنع ت ــزم بولســا هةممــة ظ ــز دئضــةن شــذظار ظاســتعدا شةخســعي     ـ آوممذنع ــاراؤةر قعلعمع ب
زومـبورلذق بعلـةن تـارتعص ظـئلعص         ـ   مىلكعـنع زورلـذق    ـ   ظعضعلعككة قارشع حعقعص، بايالرنعث مال    

ياالثتإشلةرنع بايالرغا قارشع آىشـكىرتىص،      ـ   نامرات. هةممة ظادةمنع ظوخشاش نامرات قعلعص قويعدذ     
آوممذنعـزم جـةمظعيعتعدة    . شـمةنلعك، ظـاداؤةت صـةيدا قعلعـدذ       خةلق ظوتتذرعسعدا سعنعصعي آىرةش، دى    

ظعنسانالر خذددع جانسعز سايمانغا ظوخشاش بولذص، هإآىمـةتنعث بذيـرذغعنعنع قعلعـص، بةرضـعنعنع         
جةمظعيــةت ظــةزالعرعنعث ظــإز ظعختعيــارع بعلــةن خالعغــان ظعشــنع تــالالش   . يــةص ياشاشــقا مــةجبذر

  . خوشاللعق بعلةن ياشاشقا مةهكىمهوقذقع بولمعغاحقا، صذقراالر سىنظعي 
 ـ  نعث دعنع بولغان مذقةددةس ظعسالم جةمظعيعتعدة بولسـا، ظعنسـانالرنعث تـةث           تاظاالظةمما اللة   

ــر  ــاراؤةرلعكعنع هئحكعمـــنع رةنجعتمةســـتعن، آعشـــعلةرنع بعـ ــة دىشـــمةن قعلماســـتعن،   ـ بـ بعرعضـ
 زاآـاتنع   تاظـاال اللة  .  آةلتىرعدذ قئرعنداشلعق، دوستلذق، ظعناقلعقنع مذستةهكةملعضةن هالدا قولغا     

نعث رازعلعقعغـا ؤة ظذلـذغ      تاظـاال سـعلعق قعلماسـتعن، اللـة        ـ   هإآىمةت تةرةصتعن ظئلعنعدعغان ظالؤاث   



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         390

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

شذثالشـقا ظعقتعسـادع ياخشـع بولغـان        . مذآاصعتعغا ظئرعشعدعغان حوث ظعبـادةت قعلعـص بئكعتـتع        
 ظإز ظعختعيـارع بعلـةن مئلعنعـث زاآعتعـنع          نعث رازعلعقعغا ظئرعشعش ظىحىن،   تاظاالمذسذلمانالر اللة   

. تئصـعص ظاصـعرعص بئـرعدذ    ـ ظايرعص، آإثىل رازعلعقع بعلةن زاآات ظالعدعغان آةمبةغةللةرنع ظعستةص      
  هــئسبعــر يعللعــق زاآعتعــنع آةمبةغةللةرضــة بئرعؤالغــان مذســذلمان ظــإزعنع ناهــايعتع بــةختلعك 

ئحنةرســة تةلــةص قعلمعغــانلعقع ؤة نــامراتالرنع  ظــذالر زاآــاتنع بئرعشــتة آةمبةغةللــةردعن ه . قعلعــدذ
. آةمبةغــةل ظوتتذرعســعدا دىشــمةنلعك بولمــايدذ ـ آةمســعتعص معننــةت قعلمعغــانلعقع ظىحــىن بــاي 

مـــةهكذم دةص  ـ تـــإؤةن تةبعقـــة، هـــاآعم ـ  تةبعقـــةيذقعـــرعآةمبةغـــةل،  ـ ظعســـالمدا ظعنســـانالر بـــاي
خـورام   ـ قعقعي قئرعنداشلعق ظعحعـدة خوشـال  ظايرعلمعغانلعقع ظىحىن صىتىن جةمظعيةت ظةزالعرع هة     

  . تذرمذش آةحىرعدذ
زاآاتنعث قانداق حعقعرعلعشع ؤة قايسـع مـالالردعن حعقعرعلعدعغـانلعقع هـةققعدعكع تةصسـعلع              
. مةلذماتالرنع فعقهع آعتابلعرعغا هاؤالة قعلعص، قذرظان آةرعمدعن بعر ظعككع ظايةت ظوقذص ظـإتعمعز            

  :  ظةمرع قعلعص مذنداق دةيدذ زاآات بئرعشكةتاظاالاللة 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u (#θ à)ÏΡr&  ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟçF ö; |¡Ÿ2 !$ £ϑ ÏΒ uρ $ sΨ ô_ u ÷z r& Νä3 s9 z ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( 

Ÿω uρ (#θ ßϑ £ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ tβθ à)ÏΨè? ΝçG ó¡ s9 uρ Ïµƒ É‹Ï{$ t↔ Î/ Hω Î) βr& (#θ àÒ Ïϑ øó è? Ïµ‹ Ïù 4 (#ûθ ßϑ n= ôã$# uρ ¨β r& ©!$# ; É_ xî 

î‰ŠÏϑ xm ∩⊄∉∠∪ 〈  
 سعلةر ظئرعشـكةن نةرسـعلةرنعث ؤة بعـز سعلةرضـة زئمعندعـن حعقعـرعص بةرضـةن ! ظع مإمعنلةر

ظإزةثالرغا بئرعلسة صةقةت : نعث ياخشعلعرعدعن سةدعقة قعلعثالر) يةنع ظاشلعقالر ؤة معؤعلةر(نةرسعلةر 
ــارل  ــان ناح ــذرذص ظالعدعغ ــذص ت ــإزىثالرنع يذم ــاثالر آ ــةدعقة قعلم ــاص س ــة . عرعنع ظعلغ ــثالرآع الل بعلع

  ] ظايةت ـ 267: سىرة بةقةرة [.بعهاجةتتذر، هةمدعضة اليعقتذر
  :  زاآات بئرعلعدعغان آعشعلةرنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 
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 * $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï !#u s)àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ t,Í# Ïϑ≈ yèø9 $#uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x©9 xσßϑ ø9$#uρ öΝåκæ5θ è= è% ’ Îûuρ É>$ s% Íh9$# 
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 زاآات صةقةت صئقعرالرغا، معسكعنلةرضة، زاآات خادعملعرعغا، دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش
. ذتذلغانالرغا، قذلالرنع ظازات قعلعشقا، قةرزدارالرغا، اللةنعث يولعغا، ظعبنع سةبعللةرضة بئرعلعدذآإزدة ت

اللة بةندعلعرعنعث مةنصةظةتعنع ظوبدان بعلضىحعدذ، هئكمةت بعلةن ظعش . بذ اللةنعث بةلضعلعمعسعدذر
  ]ظايةت ـ 60:سىرة تةؤبة [.قعلغذحعدذر
  : آاصعر دةص ظاتاب مذنداق ديدذ زاآات بةرمعضةنلةرنع تاظاالاللة 

 t Ï% ©!$# Ÿω tβθ è?÷σãƒ nο 4θ Ÿ2̈“9$# Νèδ uρ Ïο u ½z Fψ$$ Î/ öΝèδ tβρ ãÏ≈ x. ∩∠∪ 〈  
 ظــذالر زاآــات بةرمــةيدعغان ؤة ظاخعرةتكـة ظعشــةنمةيدعغان آاصــعرالردذر ! مذشـرعكالرغا ؤاي.]  ســىرة

  ]ظايةت ـ 7:فذسسعلةت
ياخشعلعققا بذيرذص، يامانلعقتعن   (هيع ظةنعل مذنكةر    ظةمرع بعلمةرذف، نة  «بذ   ـ ـ    نةسعهةت ـ   3
شـذنعث ظىحـىن    . ظذ ظعسالم دعنعنعث مةثضى داؤاملعشعشعنعث آاصـالعتعدذر      .  دةص ظاتعلعدذ  »)توسذش

 نةسـعهةت ظـارقعلعق هـةقنع ظـةزعز، بـاتعلنع خـار             تاظـاال اللـة   . نةسعهةت هةر بعر مذسذلمانغا ؤاجعبتذر    
سرةت ظاتـا قعلعـدذ، يامـانلعقالرنع يوقعـتعدذ، ياخشـعلعق ؤة ظادالـةتنع           قعلعدذ، زذلذمغا ظذحرعغذحعغا نى   

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم نةسعهةتنع دعننعث ظاساسع قعلعص مذنـداق        . بةرصا قعلعدذ 
 دةص ســـورعغاندا، رةســـذلذلاله “!آعمضـــة يـــا رةســـذلةلاله”:  ســـاهابعالر»دعـــن نةســـعهةتتذر«: دئضـــةن

اللة ظىحىن، اللةنعث آعتابع ظىحىن ؤة ظذنعث صـةيغةمبعرع ظىحـىن «:  ؤةسةللةم سةللةلالهذ ظةلةيهع 
  .  دةص جاؤاب بةرضةن»بارلعق مذسذلمانالرغا ؤة ظذالرنعث باشلعقلعرعغا نةسعهةت قعلعشتذر

ظـالعمالرنعث  . نةسعهةتنعث تىرع ؤة ظذسذلع آعشعلةرنعث سةؤعيعسعضة قـاراص هـةر خعـل بولعـدذ       
اخشــعلعققا دةؤةت قعلعــص، يامــانلعقالردعن ظاضــاهالندذرذش، مذســذلمانالرنعث ؤةزعصعســع آعشــعلةرنع ي

تــةربعيعلعرعدة ظعخــالس قعلعــش ؤة  ـ نةســعهةت، تــةلعم ـ بالعلعرعغــا ظعلعــم ظإضــعتعش ؤة قعلغــان ؤةز
سودعضةرلةر ظإزلعرع سـادعق بولـذص، قولـع ظاسـتعدعكعلةرنع سـودعدا يالغـان سـإز               .  بولذشتذر عيسةمعم
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عشعلةرنع ظالدعماسلعق، ظةيعبلعق مالنع ظئيبعنع يوشذرذص ساتماسلعق قاتـارلعق         قعلماسلعق، آ 
يامـاننع   ـ شذنعثدةك بارلعق مذسـذلمانالر ظـاؤؤال ظـإزلعرع ياخشـع         . ظعشالردا نةسعهةت قعلعشع الزعم   

مذسـذلمانالرنعث باشـلعقلعرع    . تونذص ظةمةل قعلعشـع، ظـاندعن باشـقعالرغا نةسـعهةت قعلعشـع الزعـم             
بعرعضـة   ـ ةسـعهةت قعلسـا ؤة خـةلقنعث نةسـعهةتلعرعنع قوبـذل قعلسـا، صـذقراالر ظـإز ظـارا بعـر          خةلققـة ن 

ــا بولــذص هةممــة آعشــع    ـ نةســعهةت قعلعشســا، دإلةتتــة تعــنح  ظامــانلعق، ظادالــةت، مذقعملعــق بةرص
   .ساظادةتلعك تذرمذش آةحىرعدذ ـ خاتعرجةم بةخت

ــعتعدذر  ــةيغةمبةرلةرنعث سىص ــةيغة. نةســعهةت قعلعــش ص مبةرلةر نةســعهةت قعلغــانلعقع ظىحــىن  ص
جاصا ؤة ظةزعيةتلةرضة ظذحرعغـاندا، قـةؤمع ظذالرنـع ظةخمـةق، يالغـانحع ؤة               ـ   قةؤمعدعن هةر تىرلىك جةؤر   

 تاظـاال اللة  . ظةقعلسعز دةص ظةيعبلعغاندا، ظذالر ظإزلعرعنعث نةسعهةت قعلغذحع ظعكةنلعكعنع ظئيتقان        
  : داق دةيدذهود ظةلةيهعسساالمنع هعكاية قعلعص مذن

 tΑ$ s% _| yϑ ø9$# š Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ÏΒ ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71 u t∴ s9 ’ Îû 7π yδ$ xy™ $ ¯ΡÎ) uρ y7 ‘ΖÝà uΖ s9 š∅ ÏΒ 
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  بعـــز هةقعقةتـــةن ســـئنع ظةخمـــةق «ظذنعـــث قـــةؤمعنعث ظعمـــان ظئيتمعغـــان حوثلعـــرع

ظـع «: هـود ظئيتـتع .  دئـدع »هئساباليمعز، بعز سئنع ظةلؤةتتة يالغانحعالردعن دةص ضذمان قعلعمعز 
ضـارع تةرعصـعدعن ظةؤةتعلضـةن مـةن ظةخمـةق ظةمةسـمةن، لئكعـن مـةن ظالةملـةرنعث صةرؤةردع ! قةؤمعم

سعلةرضــــة رةببعمنعــــث ظــــةلحعلعكعنع يةتكىزعمــــةن، سعلةرضــــة ظعشــــةنحلعك . صــــةيغةمبةرمةن
  ] ظايةتلةر ـ 68 ـ 67 ـ 66:سىرة ظةظراف [»نةسعهةتحعمةن

 بعــزنع نامــازنع ظــإز اليعقعــدا ظــادا قعلعدعغــان، زاآــاتنع بئرعدعغــان ؤة ظــإز ظــارا ياخشــع تاظــاالاللــة 
  !ظامعين. عدعغان راستحعل مذسذلمانالردعن قعلسذننةسعهةت قعل
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  هةدعس ـ 90 ؤة 89
  ظعمام بولغان آعشعنعث نامازنع يةثضعل ظوقذشع توغرعسعدا

אWאאW»א
אK«zא

אx 
  : تةرجعمعسع

هةزرعتع ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع، جانـابع رةسـذلذلاله               
مةن نامازنع ظذزذن ظوقذماقحع بولغان هـالدا نامازغـا «:  مذنداق دئضةن  سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم  

حىنكع مةن . باشاليمةن، ظاندعن آعحعك بالعنعث يعغلعغان ظاؤازعنع ظاثالص نامازنع قعسقا ظوقذيمةن
بـذ هةدعسـنع    [».بالعنعث يعغعسعدعن ظانعسعنعث قاتتعق بعظارام بولعدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعمـةن 

ــارع  ــام بذخ ــان  ظعم ــةت قعلغ ــلعم رعؤاي ــاظعت   .  ؤة مذس ــا ظ ــةردعكع تئكعســت بذخارعغ ــذ ي ــنعث . ب هةدعس
  ]700:بذخارعدعكع نومذرع

אWאאW»אא
אאא،א،אK«zא

אx 
  : تةرجعمعسع

هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ            
ولغــاندا، نامــازنع ســعلةردعن بعــر آعشــع آعشعلةرضــة ظعمــام ب «: ظةلــةيهع ؤةســةللةم مذنــداق دئضــةن

ظإزع . يةثضعل ظوقذسذن، حىنكع جاماظةت ظعحعدة آعحعك، ياشانغان، ظاجعز ؤة آئسةل ظادةملةر بولعدذ
بذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت         [».يالغذز ناماز ظوقذغاندا، خالعغعنعحة ظوقذسا بولعدذ 

  ] 998:لعمدعكع نومذرعهةدعسنعث مذس. بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت. قعلغان
  : ظعزاهات
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ــإمرعدة     ــىتىن ظ ــذص آةلضــةن، ص ــا رةهمــةت بول ــىتىن دذنياغ ــتعم، ظىمم«ص ــتعمظىممع ــز »ع  دةص بع
ةتلــةرنعث غئمعــنع يئضــةن، مإمعنلةرضــة حةآســعز مئهرعبــان، آاصــعرالرنعث هعدايــةت تئصــعص    ظىمم

 قئلعص دوزاخقا حىشـىص     مإمعن بولذشعغا هئرعسمةن بولغان، ظعنسانالردعن هئحبعر آعشع زااللةتتة       
ظةلـــةم تارتقـــان جانـــابع رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةم   ـ آةتمعســـة ظعـــدع دةص دةرت

يذقعـــرعدعكع ظعككـــع هةدعســـتة مذســـذلمانالرغا ظعمـــام بولعدعغـــان آعشـــعنعث دعققـــةت قعلعشـــعغا 
  . تعضعشلعك مةسعلعلةرنع بايان قعلعدذ

منع توغـرا ؤة ياخشـع ظوقذيدعغـان بولـذش، رةسـذلذلاله            قذرظان آةرع : ظعمام بولذشنعث شةرتلعرع  
ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث يوليذرذقلعــرعنع صعششــعق ظىضــعنعص ظةمــةل قعلعــش، ضــىزةل  

آعحـةآلعرع ؤة بـةدةنلعرع      ـ   ظةخالقلعق، جاماظةت بعلةن آئلعشةثضى، آةحىرىمحان بولـذش، آعـيعم        
ظـاححعغع يامـان، جاماظـةت       ـ   ب قعالاليدعغـان، قوصـال    ناهايعتع صاآعزة بولذص، آعشعلةرنع ظإزعضة جةل     

 رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسةللةمضـة         تاظـاال اللـة   . سةسكعنعدعغان بولماسلعق قاتـارلعقالردذر   
  : خعتاب قعلعص مذنداق دةيدذ

 $ yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Ï= xî É=ù= s)ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθ xm ( 〈   

 اللةنعث رةهمعتع بعلةن سةن ظذالرغا مذاليعـم بولـدذث، ظةضـةر قوصـال، بـاغرع قـاتتعق بولغـان بولسـاث، ظـذالر
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 159:ظال ظعمرانسىرة [ ...حإرةثدعن تاراص آئتةتتع

آعحعـك،   ـ عث حوث ظعمام بولغان آعشعنعث هةممة ظعشتا جاماظةتكة ظىلضة بولذشع، جاماظةتن        
ظاجعز، هاجةتمـةنلعرعنعث ظـةهؤالعغا رعظايـةت قعلعشـع، نامـازنع تولعمـذ ظـذزذن ظوقـذص، نامـاز ظوقـذش                     
ــعدعكع       ــإزعنعث ظارقعس ــةمدة ظ ــرعكتىرىص قويماســلعقع، ه ظىحــىن مةســجعدآة آعرضــةن آعشــعنع زع

  . جاماظةتنعث نامعزعدعن مةسظذل بولعدعغانلعقعنع ظذنذتماسلعقع الزعم
يـةنع بـةندة    .  قوبذل بولذشعنعث شةرتلعرعدعن بعرع نامازنع خذشذ بعلةن ظادا قعلعشـتذر          نامازنعث

عدا تذرذص مذناجات   هذزذرنعث  تاظاالنعث ظذلذغلذقعنع ظةسلةص، ظإزعنعث اللة      تاظاالناماز ظوقذؤاتقاندا، اللة    
ظـةمما نامـازدا    . شتذردعن ظةيمةنضةن هالدا تذرذص ظوقذ    تاظاالقعلعؤاتقانلعقعنع ظئسعدعن حعقارماي، اللة     

تذرغاندا، ظاغزع قذرظان ظوقذؤاتقان، آإثلع باشـقا نةرسـعلةر بعلـةن مةشـغذل بولـذص تذرسـا، ظـذ آعشـع                     
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نعث تاظـاال آإرىنىشتة ناماز ظادا قعلغـان بولسـعمذ، ظذنـداق بعصـةرؤالعق بعلـةن ظوقذغـان نامـازنعث اللـة              
للةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم نامازغـا      شـذنعث ظىحـىن رةسـذلذلاله سـة       . دةرضاهعدا قوبـذل بولذشـع تـةس      

باشلعغاندعن آئيعن آعحعك بـالعالرنعث يعغلعغـان ظـاؤازعنع ظاثلعسـا، ظانعسـعنعث نامعزعغـا دةخلـة                 
حىنكع بـالعنعث يعغعسـع بعلـةن ظـانعنعث آـإثلع نامـازدا             . يةتمعسذن دةص، نامازنع قعسقا ظوقذياتتع    

بـالعنعث يعغعسـع «: هذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث    رةسذلذلاله سةللةلال . ظةمةس بالعسعدا بولذص قالعدذ   
 دئضةن سإزعنعث مةنعسع    »بعلةن ظانعسعنعث قاتتعق بعظارام بولعدعغانلعقعنع مةن ظوبدان بعلعمةن 

  . مذشذ بولسا آئرةك
هازعرقع ظعماملعرعمعزمذ رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنع ظإزلعرعضة ظىلضـة قعلعـص،           

الدعراش، قئرعســـال، سةصـــتة ظـــذزذن تذرالمايدعغـــان ظـــاجعز، آئســـةلجان  جاماظـــةت ظعحعـــدة ظعشـــع ظـــ
بولذصــمذ بازارغــا . آعشــعلةرنعث بولذشــعنع هئســابقا ظــئلعص، نامــازنع يةثضــعل قعســقا ظوقذشــع الزعــم 

ظعمــام بولــدذم دةص مئهرابقــا . يئقعــن يــةردعكع مةســجعد ظعمــاملعرع نامــازنع قعســقا ظوقذشــع الزعــم  
. ولعؤاتعدذ آارع يوق، نامازنع تولعمـذ ظـذزذن ظوقذسـا جاماظـةت نـارازع بولعـدذ          ظإتعؤالسا، جاماظةت نئمة ب   

ــالعدذ    ــذص ق ــان بول ــجعدآة بارمايدعغ ــذلمانالر مةس ــةللةم  . مذس ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س : رةس
  .  دئضةن»جاماظةت يامان آإرعدعغان ظعمامنعث نامعزعنع اللة قوبذل قعلمايدذ«

نعث قعلغعـنعدةك، نامـازنع قعسـقا ظوقـذدذم دةص، قذرظـاننع تـةجؤعد              يذرتعمعزدعكع بـةزع ظعمـامالر    
قاظعدعسعضة رعظاية قعلماستعن، هةرصلعرعنع ظإز جايعدا حعقارماستعن، هةددعدعن ظارتذق تعـز ظوقـذش،             

ســةجدعدة توخــذ دان حوقعغــاندةك ظــالدعراص آئــتعش هــةم رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع     ـ رذآــذ
بولذصـمذ رامعـزاندا تةراؤعـه نامـازعنع       . ا ؤة نامازنعث مةنعسعضة ظذيغذن آةلمةيدذ     ؤةسةللةمنعث يوليذرعقعغ 

ظةرآانلعرعغا رعظاية قعلمـاي     ـ    رةآظةت ظوقذيمعز ياآع قذرظان تامام قعلعمعز دةص، نامازنعث ظاداب         20
 اللـة   نامـاز حعـن دعلعمعـزدعن     . ناماز بوينعمعزغا يىآلةنضةن ظالؤاث ظةمـةس     . بذ توغرا ظةمةس  . ظوقذيمعز
شذثالشـقا  . غا هإرمةت بعلدىرىص، ظاجعزلعقعمعزنع ظعزهار قعلعص، مذناجـات قعلعشـتعن ظعبـارةت           تاظاال

عدا قول بـاغالص، رذآـذ، سـةجدة قعلعـص        هذزذرنعث  تاظاالنامازنع ظادا قعلعشتا ظئسع يادعمعز ظذلذغ اللة        
نعث بعــزنع آــإرىص، تاظــاالة نع آإرةلمعضــةن بعلــةن اللــتاظــاالقذللــذق قعلعؤاتقــانلعقعمعزنع، بعــز اللــة 
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شذنعث ظىحىن تةراؤعه نامازلعرعنع    . دذظالعرعمعزنع ظاثالص تذرعدعغانلعقعنع ظةسلةص تذرذشعمعز آئرةك     
ظةضـةر  .  رةآظةت ظوقذيالعساق ناهايعتع ياخشع20ظةرآانلعرعغا رعظاية قعلعص، تةلةصكة اليعق    ـ   ظاداب

 صارعدعن قذرظان ظوقذص، بعر ظاي رامعزاندا قذرظـاننع         مةهةللعمعزدة قارع آعشعلةر بولذص، هةر آىنع بعر      
 معنذتتـا   15ظةضةر ظذنعثغا ؤاقتعمعز يةتمعسة، ظـالدعراص       . تامام قعاللعساق تىضةتكىسعز ساؤاب ظالعمعز    

 رةآظــةت تةراؤعــه ظوقذســاق اللــة 8 رةآظــةت نامــاز ظوقذغــاندعن آــإرة، ظالدعرعمــاي تةلةصــكة اليعــق  20
  . ظاشذغا ظةث ياقعدعغعنع تاظاال

ظةمما آعشعلةرضة ظعمام بولماي ظإزعمعز يالغذز ناماز ظوقذغاندا قانحعلعك ظذزذن ظوقذسـاق، رذآـذ،       
غا قانحعلعك آإص تةسبعه ظئيتساق، قـانحعلعك آـإص         تاظاالسةجدعدة قانحعلعك ظذزذن تذرساق، اللة      

  .  يئقعن بولعمعزغا شىنحعلعكتاظاالنةفلة ناماز ظوقذساق ساؤابع شىنحعلعك آإص بولعدذ ؤة اللة 
ــدذ    ــة ظعككــع مةســعلة حعقع ــرعدعكع هةدعســتعن يةن ــالالرنعث مةســجعدآة  . يذقع بعرعنحعســع ظاي

. رةســـذلذلاله ســـةللةلالهذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةمنعث زامـــانعدا ظايـــالالر مةســـجعدآة بـــاراتتع. بئرعشـــع
مالر زامــانلعرعدا تـةرجعمعهال آعتـابلعرعدا رةســذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةســةللةم ؤة سـاهابة آعـرا      

نةسـعهةت ظاثاليدعغـانلعقع، سـوظال       ـ   ظايالالرنعث مةسجعدآة بئرعص، ظةرلـةرنعث ظارقعسـعدا تـذرذص ؤةز         
سورايدعغانلعقع، بةزع مةسعلعلةرنع مذناقعشة قعلعدعغانلعقع، نذرغذن ظإلعمـاالرنعث ظايـالالردعن دةرس           

صاسـات   ـ  آئيعنكع ظإلعماالر هازعر صعتنة    .ظالغانلعقع ؤة هةدعس رعؤايةت قعلغانلعقع بايان قعلعنغان      
ظةؤج ظالغان زامان، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث زامانعغـا ظوخشـعمايدذ، ظايـالالرنعث          
ــالالرنعث        ــةن ظاي ــدذ دئضــةن ظةندعشــة بعل ــذناهالرغا ســةؤةب بولع ــىك ض ــةر تىرل مةســجعدآة بئرعشــع ه

تةربعيـة   ـ   نكع ظايالالر مةسجعدآة بارسا، دعنعي تـةلعم      ؤاهالة. مةسجعدآة بئرعشعنع اليعق آإرمعضةن   
ــعتنة  ــتع     ـ آإرســة ص ــذناهالرنعث دةرؤازعســع ظئتعلضــةن بوالت ــتع ؤة ض ــان بوالت ــن . صاســات ظازالغ لئكع

تةربعيعدعن ؤة   ـ   ظةآسعحة ظايالالرنع مةسجعددعن توسذص قويدذق، شذنعث بعلةن ظايالالر دعنعي تةلعم         
ةهرذم بولـدع، ظايـالالر بئشـع باشـتاق آوحعالرغـا حعقعدعغـان، قعـزالر               دعنعي مةلذماتتعن صىتىنلةي م   

 ـ  يعضعتلةر بعلةن قول تذتذشذص آعنو خانا، تانسعخانعالرغا بارعدعغان بولدع، ظإلعماالر قورققـان صـعتنة             
ظـةمدع بعزضـة حعقعـش      . مةسعيةتلةرنعث دةرؤازعلعرع ظاخعرعغعحة ظئحعلعص آـةتتع      ـ   صاسات ؤة ضذناه  
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قعزلعرعمعــزنع ؤة ظاحــا ســعثعللعرعمعزنع مةسجعدلةرضــة ظــئلعص   ـ ة قــايتعص، ظوغــذليولــع ظةسلعضــ
  . تةربعية بعلةن يئتعشتىرىشتعن باشقا حارة يوق ـ بئرعص، ظذالرنع دعنعي تةلعم
. نةسعهةت هـةققعدة توختالغـان ظعـدذق       ـ   هةدعستة ؤةز  ـ   88. نةسعهةت ـ   ظعككعنحع مةسعلة، ؤةز  

ــةردة شــذنع تةآعتلــةص ظإت  مــةآحعمعزآع، توســعدعغان ظعــش هةقعقةتــةن يامــان ظعــش بولذشــع،   بــذ ي
ظعختعالصــلعق مةســعلة بولماســلعقع، ظذنــع توســقان تــةقدعردة، ظذنعثدعــن حوثــراق يامــان ظعــش يــىز    

نةسعهةت قعلعدعغان آعشع بذيرعمـاقحع بولغـان ظعشـنع ظـاؤؤال ظـإزع         ـ   يةنة ؤةز . بةرمةسلعكع شةرت 
حىنكع ظـإزع ظةمـةل قعلمعغـان       .  ظاؤؤال ظإزع يئنعشع الزعم    قعلعشع ؤة توسماقحع بولغان ظعشتعن    

مانـا  . ظإزع قعلمعغان ظعشنع باشقعالرغا دئضـةننعث تةسـعرعمذ بولمـايدذ         . ظعشقا باشقعالر ظةضةشمةيدذ  
ــعل         ــازنع يةثض ــإزع نام ــاؤؤال ظ ــتة ظ ــرعدعكع هةدعس ــةللةم يذقع ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س رةس

  . عن آئيعن، ظعمام بولعدعغانالرنع نامازنع قعسقا ظوقذشقا بذيرعدعظوقذيدعغانلعقعنع بعلدىرضةند
 ـ  دعن هةق يولدا مئثعشنع، ظعسـالمنع توغـرا حىشـعنعص ظةمـةل قعلعشـنع ؤة دذنيـا                تاظاالاللة  

  !ظامعين. ظاخعرةتتة ساظاتمةن بةندعلةردعن قعلعشنع تعلةيمعز
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  هةدعس ـ 91
  تةآةببذرلذق قعلماسلعق توغرعسعدا

אאאWאאW»
אאK«?Wא

?KW»K«zאאx 
  : تةرجعمعسع

هةزرعتع ظابدذلاله ظعبنع ظإمةر ظعبنع خـةتتاب رةزعيـةلالهذ ظـةنهذمادعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع،               
آعمكـع ظإزعضـة تةمـةننا قعلغـان «: جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن      

آعيعمعمنعـث  : " ظةبذ بةآر  ».عمعنع سإرةص ماثسا، قعيامةت آىنع اللة ظذنعثغا قارعمايدذ هالدا آعي 
سةن ظإزعضـة «: دئضةندة، رةسذلذلاله " بعر صعشعنع هةر داظعم آإتىرىص ماثمعسام يةرضة تعضعص قالعدذ        
 ؤة بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع. [ دئدع»تةمةننا قعلعص آعيعمعنع سإرةص ماثعدعغانالردعن ظةمةسسةن

ــان   ــةت قعلغـ ــلعم رعؤايـ ــاظعت   . مذسـ ــا ظـ ــت بذخارعغـ ــةردعكع تئكعسـ ــذ يـ ــارعدعكع  . بـ ــنعث بذخـ هةدعسـ
  ]5651:نومذرع

  : ظعزاهات
تةآةببذرلذق، ضةردةنكةشلعك، ظإزعضة تةمةننا قعلعش، مذغةمبةرلعك قاتـارلعق ظعشـالر ظعسـالمدا       

ة قعلحعلعـك تةآـةببذرلذق     ظةث يامان آإرىلضةن ناحار ظعللـةت ؤة يامـان ظادةتلـةردعن بولـذص، قـةلبعد              
ــةيدذ   ــذل . بولغــان آعشــع جةننةتكــة آعرم ــازراق ص ــةر ظ ــاتماي    ـ بةزعل ــا ظعضــة بولســا، تئرعسعضــة ص مالغ

آئحــةآلعرعنع ظــالع آعــيعص باشــقعالرنع  ـ تذرذشــلعرعنع ظإزضــةرتعص، آعــيعم ـ آإرةثلــةص، يــىرىش
ة ظالتذن بويذملعرع بعلـةن باشـقا       آئحةك ؤ  ـ   بولذصمذ ظاياللعرعمعز آعيعم  . ياراتمايدعغان بولذص قالعدذ  

جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع        . ظايالالر ظارعسعدا ظإزعنع آإرسعتعشكة بـةك ظـامراق بولعـدذ         
ؤةســةللةم بــذ هةدعســتة بعــز مذســذلمانالرنع مانــا مذشــذنداق ناحــار قعلعقالرنعــث يامــان ظــاقعؤعتعدعن   

  . ظاضاهالندذرعدذ
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ظـذ بولســعمذ آعيعمــنع  . قعغا ظذيغـذن قــاظعدة يوسـذنع بــار  آئحــةآنعث ظعسـالم ظــةخال  ـ آعـيعم 
تـــارلعقعدا ؤة باهاســـعدا حئكعدعـــن  ـ هـــةددعدعن ظاشـــذرذص ظـــذزذن آةيمةســـلعك، آعيعمنعـــث آـــةث

حىنكـع بـذ ظعشـالرنعث هةممعسـع تةآـةببذرلذق ؤة ظإزعضـة تةمـةننا قعلعشـتعن                 . ظاشذرعؤةتمةسلعكتذر
  . آئلعص حعقعدذ

هذ ظةلـــةيهع ؤةســـةللةمنعث مةخســـذس آعـــيعمع يـــوق ظعـــدع، جانـــابع رةســـذلذلاله ســـةللةلال
حةتظةللةردعن هةدعية قعلعنغان   . تاصقعنعنع آعيةتتع، ظعشتان، آإينةك، تون، رعدا، سةللة آعيةتتع       

. آعيعملــرعنعث ؤة بــةدةنلعرعنعث صــاآعز تذرذشــعغا بــةك دعققــةت قعالتــتع . آعيعملــةرنعمذ آعيــةتتع
حىنكـع ظـاث آعـيعمدة آعـر دةرهـال مـةلذم بولغـانلعقع              . عشذثالشقا ظاق آعيعمنع ياخشع آـإرةتت     

ظىحىن، آعرلةشكةن هامان يذيذص، تـازعالص تـذرذش ظـارقعلعق آعيعمـنع داظعـم صـاآعزة ؤة حعـرايلعق                   
قــارا، قعــزعل رةثلعــك . باشــقا رةثــدة آعــيعم آعيعشــنع مــةنظع قعلمــايتتع. تذتــذش ظاســان بوالتــتع

عث ظعحعدة يعصةك رةختة آعيعم آعيعشنع ظةرلةرضة هـارام         آعيعملةرنع ظانحة ياقتذرمايتتع، رةخلةرن   
: رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم ساهابعلعرعضـة         . قعلغان، ظايالالرغا هاالل قعلغـان ظعـدع      

ظعســراص قعلمعغــان ؤة تةآــةببذرلذق قعلمعغــان هــالدا يــةثالر، ظعحعــثالر، آعيعــثالر ؤة ســةدعقة «
  .  دئضةن»قعلعثالر

آئحةآتــة ظعســراص  ـ ر رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث آعــيعم بــةزع ســاهابعال
قعلعص حئكعدعن ظاشذرعؤعتعشتعن توسقانلعقعنع، حعـرايلعق آعيعـنعش صـىتىنلةي هـارام ؤة ضـىزةل       

بــةزعلعرعمعز ! يــا رةســذلذاله: "آعــيعم آةيضــةنلةرنعث هةممعســع مذتةآــةببعر بولعــدذ دةص حىشــعنعص
دئضــةندة، رةســذلذلاله ســةللةلالهذ " ايلعق ظايــاغ آعيعشــنع ياخشــع آــإرعدذحعــرايلعق آعــيعم، حعــر

ــانلعقعنع        ــةببذرلذق بولمايدعغ ــع تةآ ــنعث هةممعس ــيعم آعيعش ــرايلعق آع ــةللةم حع ــةيهع ؤةس ظةل
  . دئضةن»اللة بةندعلعرع ظىستعدة نئمعتعنعث ظةسةرلعرعنع آإرىشنع ياخشع آإرعدذ«: بعلدىرىص

مذسـذلمان آعشـع خالعغـان رةثـدة،        .  بعـر خعـل آعـيعم يـوق        ظعسالمدا بةلضعلةنضـةن مةخسـذس    
لئكعن ظايالالرنعث ظةرلةرضـة ظوخشـاش ؤة ظةرلـةرنعث    . خالعغان يارعشعملعق آعيعمنع آةيسة بولعدذ    
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آئحـةآلعرع بعلـةن باشـقعالرنعث       ـ   شـذنعثدةك آعـيعم   . ظايالالرغا ظوخشاش آعيعم آعيعشع هـارام     
  . ظةمةسظالدعدا ظإزعضة تةمةننا قعلعشع دذرذس 

ظايالالر يىزع بعلةن ظعككع قولعدعن باشقا صىتىن ظةزايعنع يإضةيدعغان، ظـازادة آعـيعم آعيعشـع               
بةدةنلعرع آإرىنىص تذرعدعغان نئصـعز يـاآع بـةدةنلعرع سـعرتتعن مـةلذم بولـذص تذرعدعغـان تـار           . آئرةك

بعـر آىنـع    . آعيعم آعيعشعي، ظةرلةرضة ظوخشاش شـعم آعـيعص آوحعـالردا يىرىشـع دذرذس ظةمـةس              
ــةيهع       ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــما رةسـ ــزع ظةسـ ــةنهذنعث قعـ ــةلالهذ ظـ ــةآرع رةزعيـ ــةبذ بـ ــةزرعتع ظـ هـ
ؤةسةللةمنعث يئنعغا آعرضةندة، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم ظذنعثدعـن يىزعـنع ظـإرىص              

نىص قئلعشع دذرذس قعز باال باالغةتكة يةتكةندة، بذنعثدعن باشقا ظةزاسعنعث آإرى ! ظع ظةسما «: تذرذص
مةدةنعيةتلةشتىك دةص ياؤرذصـاحة ياسـعنعؤعلعش،      .  دةص، يىزع بعلةن قولعغا ظعشارةت قعلغان      »ظةمةس

  . ظإزعنعث دعنعي ؤة معللعي ظةنظةنعلعرعنع تاشالش مذسذلمانغا يارعشعدعغان ظعش ظةمةس
دةك، آئحةآتــة بــةك ظاشــذرذص قعممــةت باهــا آعيعملــةرنع آعــيعش توغــرا بولمعغــان    ـ آعــيم

ناهايعتع ناحار، يعرتذق، صاسكعنا، آإرضةن ظـادةمنع يعرآـةندىرعدعغان آعيعملـةرنع آعيعشـمذ دذرذس              
حىنكع بةك ظالعي آعيعنعش هةم ظذنع آةيضىحعضة تةمـةننا صـةيدا قعلعـدذ، هـةمدة ظـإزعدعن                . ظةمةس

يعش بولسـا،   بةك ناحار آعيعم آعـ    . تإؤةن تذرمذشتعكعلةرنعث هةسةتخورلذق قعلعشعغا سةؤةب بولعدذ     
ــاحذرعدذ  ــة    . آعشــعلةرنع يعرآــةندىرىص ق ــة جةمظعيــةتتعكع قئرعنداشــلعققا دةخل هــةر ظعككــع هالةتت

شذثالشــقا تــإؤةن تذرمذشــتعكع آعشــعلةرنع  . يئــتعدذ، بعــرلعك، بــاراؤةرلعك، ظعنــاقلعق ظاجعزلعشــعدذ 
ــتعن       ــورذندا ظولتذرذشـــ ــر ســـ ــعلةرنع بعـــ ــان ؤة آعشـــ ــةت قعلدذرمايدعغـــ ــارعتعص هةســـ ــة قـــ ظإزعضـــ

كةندىرمةيدعغان هالةتتة نورمال، ساددا، ظةمما صاآعزة، ظةرلةر ظإزلعرعضـة يارعشـا ظئسـعل، ظايـالالرمذ               سةس
ــرايلعق آعيعــنعش آئــرةك   ــة    . ظإزلعرعضــة اليعــق حع ــة ســةن باشــقعالرنع آةمسعتمعضــعن، ن ــةنع ن ي

شـذنداق قعلغـاندا جةمظعيةتتـة      . باشقعالرنعث سـئنع آةمسعتعشعضـة هـةم يـول ظـئحعص بةرمعضـعن            
  . مة آعشع بعلةن ظعناق ظإتكعلع بولعدذهةم

 بعزنع تةآةببذرلذقتعن، آعشعلةرنع آةمسـعتعص ياراتمايدعغـان ظعشـالرنع قعلعشـتعن        تاظاالاللة  
ــذن   ــتعن ساقلعســـ ــة ظذحراشـــ ــقعالرنعث آةمسعتعشعضـــ ــيعم. ؤة باشـــ ــةك ؤة ظعـــــش  ـ آعـــ  ـ آئحـــ
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ةتمعسعضـة ظةمـةل قعلعشــقا   هةرعكـةتلعرعمعزدة، رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث آإرس     
  !ظامعين. مذؤةصصةق قعلسذن
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  هةدعس ـ 92
  ضة ظةهمعيةت بئرعشعتةنتةربعي

א?Wאאאא
א،W»«zאאx 

  : تةرجعمعسع
بعــر آىنــع هةبــةش بــالعالر ”: هــةزرعتع ظــةبذ هذرةيــرة رةزعيــةلالهذ ظــةنهذ مذنــداق رعؤايــةت قعلعــدذ 

ظـذ يةرضـة    . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعدا نةيزعلعرع بعلةن ظويناؤاتقـاندا، ظإمـةر آعـرعص آـةلدع            
عشعص شعغعل تاشـالرنع ظـئلعص بالعالرغـا ظاتقـاندا، رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم                  ظعث

بـذ هةدعسـنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم       [“. دئدع»ظذالرنع ظوينعغعلع قويغعن ! ظع ظإمةر «: ظذنعثغا
  ] 2834:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست بذخارعغا ظاظعت. رعؤايةت قعلغان
  : ظعزاهات

ــدذ    ــةمر قعلعـ ــعنع ظـ ــعجاظةتلعك بولذشـ ــىك ؤة شـ ــذلمانالرنعث آىحلـ ــالم مذسـ ــة . ظعسـ ــاالاللـ  تاظـ
يىضـىرىش، سـذ   . مإمعنلةرنعث ظعحعدة شعجاظةتلعك ؤة آىحلـىك مإمعنلـةرنع بـةآراق ياخشـع آـإرعدذ             

. ظىزىش، ظوق ظئتعش ؤة باشقا تـةن هةرعكةتلـةر ظعنسـاننع جعسـمانعي جةهـةتتعن آىحلـىك قعلعـدذ                  
 ـ  قعـز، ظاحـا    ـ   نعث ظذلذغ دعنعنع، ؤةتةننع، مذسذلمانالرنعث آعشـعلعك هوقذقلعـرعنع، ظانـا          تاظاالللة  ا

ــةت  ــعثعلالرنعث ظعصصـ ــان     ـ سـ ــىك بولغـ ــةقةت آىحلـ ــاؤذزلعرعدعن صـ ــمةنلةرنعث تاجـ ــعنع دىشـ نومذسـ
رنعث قولـع قذؤؤةتلعـك مإمعنلـةر باشـقعال     ـ ظعمانع، ظعرادعسع آىحلىك، صذت   . آعشعلةرال قوغدعيااليدذ 

شذثالشـقا ظعسـالم   . خورلعشعغا، تاجاؤذزحع آىحلةرنعث ظايعغع ظاستعدا ظعزعلعشكة زادع رازع بولمايدذ    
تــةن هةرعكــةت ساهةســعدة مذســابعقة ظــئلعص بئرعشــقا، ظــوق ظئتعشــنع ظإضعنعشــكة، يىضــىرىش          

تة بعـز يذقعـرعدا ظوقـذص ظإتكـةن هةدعسـ         . مذسابعقعسع ظذيذشتذرذشـقا ؤة حئلعشعشـقا رذخسـةت قعلعـدذ         
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم نعضـعر بـالعالرنعث مةسـجعدنعث ساهةسـعدة نـةيزة قعلعــح          

هـةزرعتع ظإمـةر رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ ظذالرنـع تـاش بعلـةن قوغـالص                . ظويذنع ظوينعشعغا رذخسةت قعلغـان    
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ظعبادةتلـةرنعث  حىنكع ظذالرنعث ظويذنـع مةسـجعدتة قعلعنعدعغـان         . حعقعرعشقا ظذرذنغاندا ظذنع توسقان   
ــىرع هئســابلعنعدذ  ــةيهع ؤةســةللةم هــةزرعتع ظاظعشــة رةزعيــةلالهذ    . بعــر ت رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل

هـةزرعتع  . ظةنهانعث ظذالرنعث ظويذنلعرعنع آإرىشعضة رذخسـةت قعلعـص، ظـإزع ظعشـعك ظـالدعدا تذرغـان          
رةســذلذلاله . رضــةن ظعــدعظاظعشــة ظــانعمعز صــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالمنعث ظارقعســعدا تــذرذص ظويــذن آإ 

سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظإزعمذ ظـات مذسابعقعسـعغا ؤة يىضـىرىش مذسابعقعسـعغا قاتنعشـاتتع ؤة                
  . باتورالر بعلةن حئلعشعص يئثعؤاالتتع

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةن بعلةن يىضىرىش     ”: هةزرعتع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ     
آئيعـــن مـــةن ســـةمعرعص قالغـــاندا، يةنـــة . بـــاردع، مـــةن ظذنـــع يئـــثعؤالدعممذسابعقعســـع ظـــئلعص 

  “. دئدع»بذ هئلعقعنعث بةدعلع«مذسابعقعلةشكةنعدذق، ظذ مئنع يئثعؤالدع ؤة 
صـةيغةمبةر  . ساهابعالرنعث ظعحعدة روآانة ظعسعملعك آىحلىك، يئثعلمةس بعر آعشع بار ظعـدع          

صةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالم مـةآكعدة حـاغدا     . ؤالغانظةلةيهعسساالم ظذنعث بعلةن حئلعشعص ظذنع يئثع     
يىز قويدعن تعكعشعص حئلعشقا حىشىص، غةلعبة قعلعص قويالرنـع ظإتعؤالغـاندعن آئيعـن قـايتذرذص               

ــنعدذ  ــةت قعلع ــىك،    . بئرعؤةتكــةنلعكع رعؤاي ــن آىحل ــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالم ســاهابعالرنعث ظعحعدع ص
قـا ظاتلعنعدعغـان حـاغدا آىحلـىك آعشـعلةرنع           جعهاد رةتتع،يئثعلمةس بولغانالرنع بةك ياخشـع آـإ      

بعــر آىنــع بعــر بــالعنعث . تــالاليتتع، ظــاجعز آعشــعلةرنعث ظذرذشــقا حعقعشــعغا رذخســةت بةرمــةيتتع 
مـةن  ”: رذخسةت ظااللمعغان بـاال   . جعهادقا حعقعشعغا رذخسةت بةردع، يةنة بعر بالعغا رذخسةت بةرمعدع        

صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالم ظذنعـث بعلـةن        .  دئضةن ظعـدع   “مةنسعز رذخسةت بةرضةن صاالنعنع يئثعؤعتع    
ظـذ بئـرعص هـئلعقع بـالعنع يئـثعص ظعـدع، رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع               . حئلعشعشقا بذيرعدع 

  . ؤةسةللةم ظذنعث جعهادقا حعقعشعغا رذخسةت بةردع
دذ ؤة ظذنعثغــا يذقعــرعدا ظإتكةنلــةردعن بعلعمعــزآع، ظعســالم تةنتةربعيعضــة ظــاالهعدة آــإثىل بــإلع  

ظعسالمدا دذرذس بولغان تةن هةرعكةت صةقةت رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث           . بذيرذيدذ
بـةلكع ظعسـالم   . زامانعدا مةؤجذد بولغان ؤة هةدعسالردا زعكعر قعلعنغـان ظويذنالردعـنال ظعبـارةت ظةمـةس      

ام قعلعدعغـان نةرسـة قعمـار ؤة صـذل      ظعسـالم هـار   . تةن هةرعكةتنعث بـارلعق تىرلعـرعنع قوبـذل قعلعـدذ         
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حىنكع ظذ جةمظعيةتتـة ظـاداؤةت ؤة دىشـمةنلعك صـةيدا قعلعـدذ ؤة صـذلنع هـةقلعق                  . تعكعص ظويناشتذر 
ظـةمما صـذل    . بذنعثدعن باشـقا بـارلعق تـةن هةرعكـةت تىرلعـرع هـااللدذر            . بذ هارام . بولمعغانالرغا بئرعدذ 

لعك ظعللعتعـنع يئـيعص صـذتبول مذسـابعقعلعرعنع         ظىحىن بوآسورحعالرنع سوقذشتذرذش، بعكار تةلةص    
  . جعدةل صةيدا قعلعش دذرذس ظةمةس ـ آةث قانات يايدذرذش، تةرةص تذتذص ظإز ظارا ظذرذش

ــدذ    ــاالهعدة آــإثىل بولع ــنع ســاالمةتلعككة ظ ــرع، ظعســالم   . ظعســالم دع بذنعــث معســاللعرعدعن بع
بعـر هةدعسـتة    . مـاق يئيعشـكة بذيرعغـانلعقعدذر     مذسذلمانالرنع يول مئثعشقا، نةفلة روزا تذتذشقا، ظـاز تا        
ظعنسان بالعسعغا بعر نةححة لذقما آذصاية «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن

قعلعدذ، ظةضةر آإص يئمةآحع بولسا، قورسعقعنعث ظىحتعن بعرعنع تاماققا، ظىحتعن بعرعنع سذغا ؤة 
ظـةقعللعق ياشـاش ظىحـىن يـةيدذ، نـادان      ”:  هإآىمـاالر ».سـذن ظىحتعن بعـرعنع نةصـةس ظئلعشـقا ظايرع 

  .  دئضةن“يئيعش ظىحىن ياشايدذ
سـاناظةتتة ظـإزعنع    ـ  هةرعكـةت ؤة هـةر تىرلـىك هىنـةر         ـ   ظعحمةك، ظعش  ـ   دئمةك، ظعنسان يئمةك  

حئنعقتذرسا، ظذنعث بئشعغا نامراتلعق، ظئغعرحعلعق ؤة باشـقا هـةر قـانداق قعيعـنحلعق آةلسـعمذ                
ظذزذن سةصةرلةرنع  . هةر قانداق قعيعنحعلعققا بةرداشلعق بئرعص يئثعص آئتةلةيدذ      . ةلمةيدذظئغعر آ 

  . ظاسانلعق بعلةن باسااليدذ
تالعب ظعلعملةرضة نةسعهعتعمعز شذآع، ظعلعـم تةهسـعل قعلعـش بعلـةن بعرضـة، تةنتةربعيـة ؤة                 

بولمعغـان آعشـع    حىنكـع جعسـمانع جةهةتتـة آىحلـىك         . بةدةن حئنعقتذرذشـقا ظةهمعيـةت بةرسـذن      
ظعمـانعي جةهةتتـة   . باشقعالرنعث تاجاؤذزعدعن ظإزعنع مذداصعظة قعاللمايدذ ؤة هـةققعنع سـاقلعيالمايدذ       
ظعلعمـدا آىحلـىك   . آىحلىك بولمعغان آعشع هةقعقةتتـة حعـث تـذرذص، باتعلغـا قارشـع حعقالمـايدذ             

ان تإهمةتلعرعضــة بولمعغــان آعشــع هــةر خعــل خذراصــات ؤة دعــن دىشــمةنلعرعنعث هــةر تىرلــىك يالغــ  
صةنضـة، هـةم تـةن تةربعيعضـة قـاتتعق آـإثىل             ـ   شذثالشقا مذسذلمانالر هةم ظعلعم   . تاقابعل تذرالمايدذ 

  . بإلىص، هةر ساهةدة صعشعص يئتعلعشع آئرةك
هـةزرعتع ظــةلع، هــةزرعتع خـالعد ظعبــنع ؤةلعــد، هــةزرعتع ظـةبذ ظذبــةيدة رةزعيــةلالهذ ظةنهذملةرضــة    

 هةم شعجاظةتلعك قةهرعمان، هةم يذقعرع بعلعملعك ظإلعمـا، هـةمدة آـإص        ظوخشاش ساهابة آعرامالر  
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حىنكع بعلعكع آىحلىك بولمعغان ظادةمنعث قولعدعكـع ظـإتكىر         . ظعبادةت قعلعدعغان زاهعدالر ظعدع   
  :  قذرظان آةرعمدةتاظاالشذنعث ظىحىن اللة . قعلعح هئحنةرسعضة يارعمايدذ

 (#ρ ‘‰Ïã r& uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF ÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9$# 〈   

 دىشمةنلعرعثالرغا قارشع قولذثالردعن آئلعشعحة قورال آىحع ؤة جةث ظئتع تةييارالثالر...  سـىرة  [.  دئضـةن
  ]ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 60: ظةنفال

بعزضة قانداق باش بوالاليدذ؟     يةهذدعالرغا هةزرعتع تالذتنع باشلعق قعلغاندا، يةهذدعالر ظذ باي بولمعسا           تاظاالاللة  
 ظذالرنعث ظئتعرازعغا هةزرعتع تالذتنعث بعلعملعك ؤة آىحلـىك بولغـانلعقع ظذحـىن             تاظاالاللة  . دةص ظئتعراز بعلدىرضةن  

  : باشلعق بولذشقا اليعق ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص مذنداق دئدع

 tΑ$ s% uρ óΟßγ s9 óΟßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) ©!$# ô‰s% y] yè t/ öΝà6s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3 Ï= tΒ 4 (#ûθ ä9$ s% 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3tƒ ã& s! à7 ù= ßϑø9 $# 

$ uΖ øŠn= tã ßøt wΥ uρ ‘, xm r& Å7 ù= ßϑ ø9$$ Î/ çµ÷ΖÏΒ öΝs9 uρ |N ÷σãƒ Zπ yè y™ š∅ ÏiΒ ÉΑ$ yϑ ø9 $# 4 tΑ$ s% ¨βÎ) ©!$# çµ8 xsÜ ô¹ $# öΝà6ø‹ n= tæ 

…çν yŠ# y— uρ Zπ sÜó¡ o0 ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# ÉΟ ó¡Åf ø9$# uρ ( ª! $#uρ ’ ÏA÷σãƒ …çµ x6ù= ãΒ ∅ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$# uρ ììÅ™¨uρ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄⊆∠∪ 〈  
ظذالر.  دئدع»اللة هةقعقةتةن سعلةرضة تالذتنع صادعشاه قعلعص ظةؤةتتع«: صةيغةمبعرع ظذالرغا :

ظذنعـث ظىستعضـة  ـ ـ صادعشاهلعققا بعز ظذنعثدعـن هـةقلعقمعز  ـ ـ ظذ قانداقمذ بعزضة صادعشاه بولعدذ؟ «
اللة هةقعقةتةن سعلةرضـة صادعشـاه «: صةيغةمبةر.  دئدع »تذرسا؟مىلكع آإص بولمعغان  ـ ظذنعث مال 

قعلعشقا ظذنع تاللعدع، ظذنعث ظعلمعنع زعيادة ؤة بةدعنعنع قابعل قعلدع، اللة سةلتةنةتنع خالعغان 
 »اللةنعث صةزلع آةثدذر، ظذنعثغـا آعمنعـث اليعـق بولعدعغـانلعقعنع ظوبـدان بعلعـدذ . ظادةمضة بئرعدذ 

  ]ظايةت ـ 247:رةسىرة بةقة [.دئدع
 بعـزنع ظعمـانع، ظعلمـع ؤة جعسـمانعي جةهةتتـة آىحلـىك بولـذص، دىشمةنلةرضـة بـوي             تاظـاال اللة  

  ! ظامعين. ظةضمةيدعغان جاسارةتلعك ؤة شعجاظةتلعك مذسذلمانالردعن قعلسذن
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  هةدعس ـ 94 ؤة 93
  هايؤاناتالرغا زذلذم قعلماسلعق توغرعسعدا

אאאW»
،אאאא،אא

א?Wאאאא?א
אא،«א?Wא؟א?

W»«zאאx 
  : تةرجعمعسع

هةزرعتع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ             
يـول يـىرىص قـاتتعق ظذسسـاص آةتكـةن بعـر ظـادةم، بعـر قـذدذق «: ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنـداق دئضـةن     

 قذدذققــا حىشــىص ســذ ظعحعــص حعققــاندا، تةشــنالعقتعن ظإلــةي دةص قالغــان، تعلعــنع ظذحــراتتع، ظــذ
بـذ ظعـت ماثـا ظوخشـاش ”) ظـإز ظإزعضـة (ظـذ ظـادةم . ساثضعلعتعص هالسعراص تذرغان بعر ظعتنع آـإردع 

دة، قذدذققا يئنعص حىشىص، آةشعضة سذ تولـدذرذص، ظذنـع ظـاغزع  ـ  دئدع “قاتتعق ظذسساص آئتعصتذ 
قذدذقتعن حعقعص ظعتنع سـذغاردع، اللـة ظذنعـث بـذ ظعشـعغا خذرسـةن بولـذص ظذنـع بعلةن حعشلةص 

هايؤانالرغـــا ياخشـــعلعق قعلغـــانغعمذ ســـاؤاب  ! يـــا رةســـذلذلاله”:  ســـاهابعالر».مةغصـــعرةت قعلعـــدع
هةر قانداق جان ظعضعسعضة «:  دةص سورعؤعدع، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم      “بئرعلةمدذ؟

. بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغـان        . [ دئدع »ش ساؤابلعق ظعش ياخشعلعق قعلع 
  ]5811:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت

אא،אאאW»
،،א

א«zאאx 
  : تةرجعمعسع
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نهذمادعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع،     هةزرعتع ظابدذلاله ظعبنع ظإمةر ظعبنع خـةتتاب رةزعيـةلالهذ ظـة          
بعر ظايال بعر مىشـىآنع تامـاقمذ «: جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن      

بةرمةي، سـذمذ بةرمـةي، زئمعـندعكع هاشـارةتلةردعن يئـيعش ظىحـىن قويذصـمذ بةرمـةي، سـوالص قويـذص 
ةدعسنع ظعمـام بذخـارع ؤة مذسـلعم رعؤايـةت          بذ ه  [».ظإلتىرعؤةتكةنلعكع ظىحىن دةؤزعخع بولذص آةتتع 

  ] 5804:هةدعسنعث مذسلعمدعكع نومذرع. بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت. قعلغان
  :ظعزاهات

صىتىن ظالةمضة رةهمةت قعلعص ظةؤةتعلضةن جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم بـذ           
ذقاتلعرعغا قولعمعـزدعن آئلعشـعحة ياخشـعلعق       نعث بـارلعق مـةخل    تاظـاال ظعككع هةدعستة بعزضة اللـة      

ــاالســعز قولذثعــزدعن آةلضــةن ياخشــعلعقنع ظايعمــاث، اللــة   . قعلعــش آئــرةآلعكعنع ظإضــعتعدذ   تاظ
آإصتذر سـةدعقة    ـ    رازعلعقع ظىحىن ظازدذر   تاظاالشذنع بعلعثكع، سعز اللة     . ظةجرعثعزنع زايا قعلعؤةتمةيدذ  

 بولغان ياآع بولمعغـان آعشعلةرضـة بةرضـةن بولسـعثعز،           قعلماقحع بولذص، سةدعقعثعزنع تعضعشلعك   
. هةر قانداق جان ظعضعسعضة قعلعنغان ياخشعلعق مذآاصاتسعز قالمايدذ       .  بئرعدذ تاظاالظةجرعثعزنع اللة   

حىنكـع ظـاح قالغانغـا بةرضـةن بعـر لذقمـا تامـاق،         . ياخشعلعقنع هةرضعز ظـاز يـاآع آعحعـك آإرمـةث         
نع خذشنذد قعلعص، سعزنع حوث باالالردعن ساقالص       تاظاالتذم سذ، اللة    ظذسساص قالغانغا بةرضةن بعر يذ    

نعث تاظـاال قعيامةت آىنـع اللـة      . خةتةردعن قذتقذزذص قئلعشع مذمكعن    ـ   قئلعشع، هةر تىرلىك خةؤص   
ظالدعدا هـئلعقع آإزضـة ظعلمعضـةن آعحعككعنـة ياخشـعلعقعثعز دوزاخقـا آعـرعص آئتعشـتعن صـةردة                   

  . بولذص قالعدذ
كع هةدعسـتعكع ظادةمضـة قـاراث، ظذسسـاص قالغـان بعـر ظعتقـا ظعحـع ظـاغرعص سـذغذرذص                يذقعرعدع

ظـذ ظعتـنع تةشـنالعقتعن      .  ظذنعث بارلعق ضـذناهلعرعنع آـةحىرىم قعلعؤةتـتع        تاظاالقويذص ظعدع، اللة    
ظوقذبــةت ماآــانع بولغــان   ـ  ظذنــع مةثضــىلىك ظــازاب تاظــاالظإلىشــتعن قذتقــذزذص قويــذص ظعــدع، اللــة  

هايؤاناتقــا ياخشــعلعق قعلغــانغعمذ ”ســاهابة آعــرامالر بذنعثدعــن ظةجــةبلعنعص، . قذتقــذزدعدوزاختعــن 
جـانلعقنعث «:  دةص سورعغاندا، رةهمـةت صـةيغةمبعرع بولغـان مئهرعبـان رةسـذلذلاله            “ساؤاب بوالمدذ؟ 

   . دةص حىشةندىردع»هةر قاندعقعغا قعلغان ياخشعلعققا ساؤاب بولعدذ



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         408

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

سـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بعـر مىشـىآنع تامـاق              ظعككعنحع هةدعستة جانابع رة   
بةرمـــةي ســـوالص قويـــذص ظإلتىرعؤةتكـــةن ظايـــالنعث ظـــاقعؤعتعنع هعكايـــة قعلعـــش ظـــارقعلعق، بعـــز   
مذسذلمانالرنع هايؤاناتالرنع خورالشتعن، ظذالرنع قعيناشـتعن ؤة ظذالرنعـث هـةققعنع بةرمةسـلعكتعن          

  . مةنظع قعلعدذ
الر رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث تةلعملعرعضة ظةمـةل قعلعـص          بذرذنقع مذسذلمان 

هةر شةهةردة هايؤاناتالر ؤةقصع قذرغان ؤة جامةلةردة آةصتةر قذحقاحالر ظىحىن ظاالهعدة ظورذن ياسـعغان              
آعيعنكعلةر دعندعن هةر ساهةدة ظارقعغا حئكعنضةندةك بذ مةسعلعدعمذ ظعسالم تـةلعماتلعرعغا           . ظعدع

ظةضــةر آعشــعلةر بذرذنقعــدةك رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث بــذ  . ظةمــةل قعلمعــدع
، “هــايؤان سإيضــىحعلةر جــةمظعيعتع”تــةلعماتلعرعغا تولــذق ظةمــةل قعلغــان بولســا ظعــدع، بىضــىنكع  

 دئضـــةنلةرنع غـــةرب ظـــةللعرعدعن ظـــئلعص آعرعشـــكة هاجـــةت “هـــايؤانالرنع قوغـــداش جـــةمظعيعتع”
ــذ مذقــةددةس دعنعمعزغــا تعــل تةآكىزىشعضــة يــول حعقمعغــان    قالمعغــان  ؤة دعــن دىشــمةنلعرعنعث ب
رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث ظاجعزالرغـا ظـةث رةهعملعـك ؤة هايؤاناتالرغـا                 . بوالتتع

رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع      . ظةث شةصقةتلعك زات بولغـانلعقعنع صـىتىن دذنيـا بعلضـةن بوالتـتع            
ــ ــا ظعشــعكعنع      ؤةس ــاثالص، ظذنعثغ ــاتعلعغعنعنع ظ ــتعص مىشــىآنعث ظعشــعكنع ت ــاز ظوقذؤئ ةللةم نام

بــذ ظعشــنع «يىزعضــة داغــالش ظــارقعلعق بةلضــة قويذلغــان بعــر ظعشــةآنع آــإرىص،  . ظــئحعص بةرضــةن
ــةت قعلســذن  ــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالمنعث آئســةل ظعــت ؤة  .  دئضــةن»قعلغــان آعشعضــة اللــة لةن ص

ظـذ مـةدعنعلعك سـاهابعالرنع قئـرعص قالغـان تإضعلعرعضـة            . نلعقع رعؤايةت قعلعـنعدذ   توخذالرنع داؤالعغا 
ــىك ظارتماســلعقنع بذيرعغــان  ــداق دئضــةن  . ي ــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالم مذن ــة هةممــة نةرســعدة «: ص الل

ياخشعلعقنع صةرز قعلدع، ظةضةر بعر هايؤاننع ظإلتىرسةثالر ياخشعلعق بعلةن ظإتىرىثالر، بعر هايؤاننع 
ذزلعســــاثالر ياخشــــع بوغذزالثــــالر، صــــعحاقنع ظعتــــتعك قعلعــــثالر، بوغذزلعنعدعغــــان هــــايؤاننع بوغ

   ».راهةتلةندىرىثالر
هايؤاناتنع تاقعتعدعن تاشقعرع ظعشقا سئلعش، آإتىرةلمعضىدةك يىك ظارتعش، قامحـا ؤة تايـاقالر         

نالرنع بعلـــةن ظـــذرذش، هةلـــةص ؤة ســـىيعنع تولذقـــالص بةرمةســـلعك، يئشـــع حـــوث، آئســـةل هـــايؤا 
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اللةدعن قورقمايدعغان، ظاجعزغا رةهعم قعلمايدعغان، نةسعهةت آار قعلمايدعغان        . ظعشلعتعش هارامدذر 
بــةزع ظادةملــةرنع هايؤاناتالرغــا زذلــذم قعلغــانلعقع ظىحــىن جــازاالص تذرمعغــا ظــئلعش يــاآع ظذالرنعــث    

  .قولعدعكع هايؤانالرنع تارتعؤعلعص ظازابتعن قذتذلدذرذش آئرةك
عنعدعغان هـايؤانالرنع باقمـاي تاشـلعؤعتعش جـاظعز ظةمـةس، ظذنـع باقالمعغـان آعشـع                 مةنصةظةتل

يعـالن، حايـان ؤة     . سئتعؤعتعشع ياآع بوغذزلعؤعتعشـع يـاآع باشـقا بعـر آعشعضـة بئرعؤعتعشـع الزعـم               
  . غالجعر ظعتقا ظوخشاش ظعنسانالرغا زعيانلعق هايؤانالرنع ظإلتىرؤعتعش آئرةك

آإص آعشعلةر ياقتذرمايدعغان، بةزع جايالردا باقسعمذ بةزع جـايالردا         يذقعرعدعكع ظعككع هةدستة    
يامان آإرىلعدعغـان هـايؤانالردعن ظعككعـنع معسـال قعلعـش ظـارقعلعق صـىتىن هايؤانالرغـا مئهرعبـان                   

  . بولذشقا حاقعرعدذ
ظةمما سىتع، ضإشع، تعرعسع، يىثع ؤة ظذسـتعخعنع قاتـارلعق نةرسـعلعرعدعن صـايدعلعنعدعغان ؤة               

ــ ــإز     مع ــا ياخشــعلعق قعلعشــقا حاقعرمعســعمذ، ظعنســانالر ظ نعش ظىحــىن ظعشــلعتعلعدعغان هايؤانالرغ
نعث آاتتــا نئمــةتلعرعدعن بولــذص، تاظــاالبــذ اللــة . تــةبعظئتع بعلــةن ظذالرنــع بــئقعص هعمايــة قعلعــدذ 
، ظذنعثغـا شـىآىر قعلعـش مـةزآذر هـايؤانالرنع ظـاح        . ظعنسانالرغا بذ نئمةتلةرضة شىآىر قعلعش ؤاجعـب      

سذسعز قويماستعن ياخشـع بـئقعش، ظذالرنـع آىحـع يةتمـةيدعغان ظعشـالردا ظعشلةتمةسـلعك بعلـةن                  
  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . بولعدذ

 óΟ s9uρ r& (#÷ρ u tƒ $ ¯Ρ r& $ uΖø)n= yz Νßγ s9 $ £ϑ ÏiΒ ôM n= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r& $ Vϑ≈ yè÷Ρ r& ôΜ ßγ sù $ yγ s9 tβθ ä3Ï=≈ tΒ ∩∠⊇∪ $ yγ≈ sΨ ù= ©9sŒ uρ öΝçλ m; 

$ pκ ÷]Ïϑ sù öΝ åκæ5θ ä. u‘ $ pκ÷] ÏΒ uρ tβθ è= ä.ù'tƒ ∩∠⊄∪ öΝçλ m; uρ $ pκ Ïù ßì Ï≈ sΨ tΒ Ü> Í‘$ t±tΒ uρ ( Ÿξ sù r& šχρ ã ä3ô± o„ ∩∠⊂∪ 〈  
 ظـذالر هـايؤانالرنع . ظذالر بعلمةمدذآع، ظذالر ظىحىن هـايؤانالرنع قولعمعـز بعلـةن خـةلق ظـةتتذق

ةردذق، ظذالر ظذ هايؤانالرنعث بةزعسعنع معنعدذ، هايؤانالرنع ظذالرغا بويسذندذرذص ب. باشقذرذص تذرغذحعالردذر
ظــذالر صةرؤةردعضــارنعث بــذ . ظــذالر شــذ هــايؤانالردعن صــايدعلعنعدذ ؤة ســىتلعرعنع ظعحعــدذ. بةزعســعنع يــةيدذ

  ]ظايةتلةر ـ 73 ـ 71:سىرة ياسعن [نئمةتلعرعضة شىآىر قعلمامدذ؟
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ــتالرنع ظإيضــ    ــنعدةك ظع ــةرنعث قعلغع ــزدة غةربلعكل ــن آىنعمع ــاظعز  لئكع ــئقعش ج ــةآعرعص ب ة ظ
حىنكع ظعتالر نعجعس ؤة ظذنعث ظاغزعدعن حعقعدعغان شالذآلعرعدا هاالك قعلغذح معكروصـالر            . ظةمةس

شذثالشقا رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظعـت يـاالص قويغـان قـاحعنع يةتتـة قئـتعم                 . بار
صعلعص قويسا، ظذنع بعر قئتعمع توصا سعلةرنعث قاحاثالرغا ظعت حئ«: يذيذشقا بذيرذص مذنداق دئضةن

  ».بعلةن بولذش شةرتع بعلةن يةتتة قئتعم يذغاندا صاك بولعدذ
ظإيلةرنع ظوغـرعالردعن سـاقالش ظذحـىن        ـ   ظةمما ظوؤ ظوالش، صادعحعالر صادعلعرنع قوغداش ؤة هويال       

  .عدذظعت باقسا، ظذنع ظإينعث ظعحعدة ظةمةس، سعرتتا مةخسذس بعر يةردة باقسا جاظعز بول
دعن قورقمايدعغــان، صــةيغةمبةر تاظــاال بعــزنع مــةخلذقاتالرغا رةهعــم قعلمايدعغــان، اللــة تاظــاالاللــة 

تــاش يــىرةك ظعنســانالردعن  ـ ظةلةيهعسســاالمنعث تــةلعماتلعرعغا ظةمــةل قعلمايدعغــان بــاغرع قــاتتعق 
  ! ظامعين. قعلمعسذن
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  هةدعس ـ 95
  سئتعش هارام بولغان نةرسعلةر توغرعسعدا

אא،אא
אW»אאאאאK«?Wא>

אא،א،א?W»א،«
אאW»א،אא

אK«zאאx 
  : تةرجعمعسع

هةزرعتع جـابعر ظعبـنع ظـابدذلاله رةزعيـةلالهذ ظـةنهذما جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع            
ــذرذص مذنــداق دئضــةنلعكعنع     ؤةســةللةمنعث مةآكــة فــةتهع قعلعنغــان يعلــع مةآكــة مذآةررةمــةدة ت

لــة ؤة اللــةنعث صــةيغةمبعرع هــاراقنع، ظــإزع ظإلضــةن هــاالل هــايؤاننع، ال«: ظاثلعغــان ظعدعــم دةيــدذ
ظإزع ظإلضةن هايؤاننعث   ! يا رةسذلةلاله ”:  ساهابعالر ».حوشقعنع ؤة بذتالرنع سئتعشنع هارام قعلدع 

مئــيع هــةققعدة نئمــة دةيســعز؟ ظذنعــث بعلــةن آعمــة ؤة تعرعلــةر يــاغلعنعدذ، آعشــعلةر ظذنــع حعراققــا 
 دئضـةندعن   »بولمايدذ، ظـذ هـارامدذر «: ة، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم     دئضةند “ظعشلعتعدذ

اللة ظإزع ظإلضةن هايؤاننعث مئيعنع هارام ! اللة يةهذدعالرغا لةنةت قعلسذن«: آئيعن مذنداق دئدع
بــذ هةدعسـنع ظعمــام بذخــارع ؤة   [».قعلغـاندا، ظــذالر ظذنــع ظئـرعتعص، ســئتعص صــذلعنع يئضـةن ظعــدع 

ــلع ــان مذسـ ــةت قعلغـ ــاظعت   . م رعؤايـ ــا ظـ ــت بذخارعغـ ــةردعكع تئكعسـ ــذ يـ ــارعدعكع  . بـ ــنعث بذخـ هةدعسـ
   ]2207:نومذرع

  :ظعزاهات
ظعنسان ظىحىن ظةث هاالل    . هاالل رعزعق ظعزدةش مذسذلمان ظىحىن ظةث حوث صةرزلةرنعث بعرع        

اصـقان  سـئتعق بعلـةن ت     ـ   رعزعق ظإز قولـع بعلـةن ظعشـلةص تاصـقان نةرسعسـع، ظذنعثدعـن قالسـا سـودا                 
سئتعم قعلعشقا ؤة آعشعلةر ظارعسعدا ظذنعث بعلةن مذظامعلة قعلعشـقا   ـ  ظئلعمتاظاالاللة  . صايدعسعدذر
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لئكعن صذل ناهايعتع تاتلعق، مئهرع ظعسسعق نةرسة بولغانلعقتعن آعشعلةرنعث         . رذخسةت قعلغان 
 قذرظـان  تاظاالشقا اللة شذثال. بعرعنعث هةققعنع ناهةق يةؤعلعش ظعشلعرع آإص بولعدذ ـ   ظارعسعدا بعر 

ــودا    ــةرعفلعرعدة سـ ــةدعس شـ ــةللةم هـ ــةيهع ؤةسـ ــةللةلالهذ ظةلـ ــذلذلاله سـ ــةرعمدة ؤة رةسـ ــئتعق  ـ آـ سـ
ــاظعدة ؤة شــةرتلةرنع بئكعتكــةن،       ــةزع ق ــئلعص بئرعلعشــع ظىحــىن ب ــةن ظ ــةت بعل ظعشــلعرعنعث ظادال

  .شذنعثدةك سئتعشقا بولعدعغان ؤة بولمايدعغان نةرسعلةرنعمذ آإرسعتعص بةرضةن
جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ هةدعستة بعزضة سئتعشقا بولمايدعغان بـةزع           

هاراق، ظإزع ظإلىص قالغان هاالل هايؤان، حوشـقا ؤة بذتالرنـع سئتعشـنعث             . نةرسعلةرنع بايان قعلعدذ  
. عنعش مذمكعـن  قةتظعي هاراملعقعنع بعلدىرضةندة، بةزع ساهابعالر بـذ نةرسـعلةرنعث يئغعدعـن صـايدعل            

حوشقا بعلةن ظـإزع ظـإلىص قالغـان هـاالل هـايؤانالرنعث يـئغعدا آعمعلـةرنع ؤة تعرعلـةرنع                   : مةسعلةن
ياغلعغعلع بولعدذ، حعراق ياققعلع بولعدذ، ظإزع ظإلىص قالغان هاالل هايؤانالرنعث تعرعسعنع ظاشالص            

ــن، شذثال    ــايدعلعنعش مذمكع ــرعدعن ص ــدذ، حوشــقعنعث تىآلع ــذ نةرســعلةرنع  ظعشــلةتكعلع بولع شــقا ب
ــةللةم       ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــذلذلاله س ــابع رةس ــورعغاندا، جان ــامدذ؟ دةص س ــاق بولم ــاق، «: ساتس ي

 دئضةندعن آئيعن، يةهذدعالرغا لةنةت قعلعص،      »ظذالرنعث هئحقانداق نةرسعسعنع سئتعشقا بولمايدذ    
ذالر ظـذ مـايالرنع آـإيدىرىص ظعشـلةص          ظذالرغا مةزآذر هايؤانالرنعث مئيعنع هارام قعلغـاندا، ظـ         تاظاالاللة  

ــذلعنع يئضــةنلعكع ظىحــىن اللــة    ــاالســئتعص ص ــةت قعلســذن دئضــةن تاظ ــةهذدعالرغا لةن رةســذلذلاله .  ي
سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث بذ يةردة يةهذدعالرغا لةنةت قعلعشع بولسا، بعز مذسذلمانالرغا هارام            

  . اهالندذرذشتذرنةرسعنع هاالل قعلعشقا ظذرذنماسلعق ظىحىن ظاض
 بعــر نةرســعنع هــارام قعلســا، ظذنعــث هــةر قــانداق بعــر    تاظــاالبــذ هةدعســتعن بعلعمعــزآع، اللــة  

  . صارحعسعدعن هةر قانداق بعر شةآعلدة صايدعلعنعشنع هارام قعلعدذ
ــذ هةقتــة آةلضــةن باشــقا هةدعســالرنع جذغلعســاق ظــئلعم    ســئتعم قعلعشــقا  ـ بــذ هــةدعس ؤة ب

  :عث تإؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بولغانلعقعنع بعلضعلع بولعدذبولمايدعغان نةرسعلةرن
ضإشع هاالل هايؤان بوغذزالنماي ظإزع ظإلضةن بولسا،        ـ   2. سئتعش هارام  ـ   هاراقنع ظئلعش  ـ   1

 ـ حوشـقعنع ظـإلىك بولسـذن، تعـرعك بولسـذن ظـئلعش       ـ 3. ظذنعث ضإشـع، مئيعـنع سـئتعش هـارام       
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ظوؤ ظعتعدعن باشقا ظعـتالرنع      ـ   4. سعدعن صايدعلعنعش هارام  سئتعش ؤة ظذنعث هةر قانداق بعر نةرسع      
 ـ هةيكةللـةرنع ظـئلعش   ـ بـذت  ـ 6. سـئتعش هـارام   ـ قـاننع ظـئلعش   ـ   5. سـئتعش هـارام    ـ   ظئلعش

قعمـار ظوينايدعغـان ظالةتلـةرنع     ـ  7. سئتعش هـارام، بـالعالرنعث ظويذنحذقلعـرع بذنعثدعـن مذستةسـنا          
ةتتة صايدعلعنعشــقا بولمــايدذ دةص آإرسعتعلضــةن هاشــارةتلةرنع شــةرعظ ـ 8. ســئتعش هــارام ـ ظــئلعش
هاؤادا ظذحذص   ـ   10. هايؤاننعث قورسعقعدعكع بالعسعنع سئتعش هارام     ـ   9. سئتعش هارام  ـ   ظئلعش

ــئلعقالرنع تذتماســتعن ســئتعش هــارام    آعشــعلةرنع  ـ 11. آئتعؤاتقــان ظذحــارلعقالرنع ؤة ســذدعكع ب
يعـراقتعكع نةرسعضـة بعـر نةرسـة ظئـتعش           ـ   12. ص سـئتعش هـارام    ظالداص مالنعث ظـةيعبعنع يوشـذرذ     

تاغارنعث ظعحعدعكع نةرسـعنع ظىسـتعدعن تذتـذص بـئقعش           ـ   13. ظارقعلعق مإلحةرلةص سئتعش هارام   
بعلـةن مذظامعلـة قعلعـش      ) ظإسىم ـ   جازانة(رعبا   ـ   14. سئتعش هارام  ـ   ظارقعلعق مإلحةرلةص ظئلعش  

   )2(.رامها
نغان نةرسعلةرنعث ظعحعدة قذرظان آةرعمدة ظةث قاتتعق حةآلةنضـةن نةرسـة           يذقعرعدا زعكعر قعلع  

  :  مذنداق دةيدذتاظاالرعبا بولذص، اللة 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)¨?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ z’Å+ t/ z ÏΒ (##θ t/Íh9$# β Î) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊄∠∇∪ β Î* sù 

öΝ©9 (#θ è= yè ø s? (#θçΡ sŒù'sù 5> ö ys Î/ zÏiΒ «!$#  Ï&Ï!θ ß™ u‘ uρ ( β Î) uρ óΟçF ö6 è? öΝà6 n= sù â¨ρâ â‘ öΝ à6Ï9 üθ øΒ r& Ÿω 
šχθ ßϑ Ï= øàs? Ÿω uρ šχθ ßϑ n= øàè? ∩⊄∠∪ 〈  
 هـةقعقع مـإمعن بولسـاثالر، اللـةنعث ظةمرعضـة مذخالعصـةتحعلعك ! ظع ظعمان آةلتىرضةن زاتالر

) يــةنع ظإســىمنع(قالغــان جــازانعنع قعلعشــتعن ســاقلعنعثالر، آعشــعلةرنعث زعممعســعدة قــئلعص 
. ظةضةر ظذنداق قعلساثالر، بعلعثالرآع، اللة ؤة ظذنعث رةسذلع سعلةرضة ظذرذش ظئالن قعلعدذ. ظالماثالر

باشقعالرنع زعيان . ظةضةر جازانة قعلعشتعن تةؤبة قعلساثالر، قةرز بةرضةن سةرمايةثالر ظإزةثالرغا قايتعدذ
  ]ظايةتلةر ـ 279 ـ 278: سىرة بةقةرة [.عيان تارتمايسعلةرتارتقذزمايسعلةر، ظإزةثالرمذ ز

                                                 
صسـعلع  بـذ مةسـعلعدة تة    .  دئضـةن آعتـابتعن ظـالدعم      “جةمظعيـةتنع ظعسـاله قعلعـش     ” نةرسـعنع    14سودا ـ سئتعقتا هارام بولغان مةزآذر        )2(

  . مةلذماتقا ظعضة بولذشنع خالعغان آعشعنعث فعقهع آعتابلعرعغا مذراجعظةت قعلعشعنع تةؤسعية قعلعمةن
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ظـةث هـاالل آةسـص، يالغـان «: جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دةيـدذ       
ضــةص قعلمايدعغــان، ظامانةتكــة خعيانــةت قعلمايدعغــان، ؤةدعسعضــة خعالصــلعق قعلمايدعغــان، ســئتعص 

ان، ســاتماقحع بولغــان مــالنع ماختعمايدعغــان، ظىســتعدة ظالمــاقحع بولغــان مــالنع ســإآمةيدعغ 
باشقعالرنعث هةققع بولسا بةرمةي ظارقعغا سوزمايدعغان، باشقعالرنعث ظىستعدعكع هةققعنع ظالعمةن 

   ».دةص آعشعلةرنع قعستعمايدعغان سودعضةرلةرنعث آةسصعدذر
  !ظةزعز مذسذلمان قئرعنداشالر

ــةثالر، هــاالل ظئحعــثالر، هــاالل  ــازراق صايدعســعنع دةص   هــاالل ي  آةســص قعلعــثالر، دذنيــانعث ظ
مـال   ـ   هـارامدعم تاصـقان صـذل     . صايدا ظاز بولسعمذ هـااللدعن بولغعـنع ظةسـقاتعدذ        . هارامغا ظارعالشماثالر 

مئلعمعــز  ـ شــذنع ظذنتذماســلعقعمعز الزعمكــع تاصــقان صــذل . هــةر قانحــة آــإص بولســعمذ ظةســقاتمايدذ 
  : نعث مذنذ سإزعضة قذالق سئلعثالرتاظاالاللة . ن بولسا ظازابع بارهااللدعن بولسا هئسابع، هارامدع

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (# ûθãΖ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#öθ ©9 uθ s? çµ÷Ψ tã óΟ çFΡ r&uρ tβθ ãèyϑ ó¡ n@ ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ 

(#θ çΡθ ä3 s? š É‹©9 $% x. (#θ ä9$ s% $ uΖ ÷è Ïϑ y™ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãèyϑ ó¡ o„ ∩⊄⊇∪ * ¨β Î) §Ÿ° Éb> !#uρ £‰9$# y‰ΖÏã «!$# •Μ Á9$# 

ãΝõ3ç6 ø9 $# š Ï% ©!$# Ÿω tβθ è= É)÷è tƒ ∩⊄⊄∪ 〈   

 اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعثالر، سعلةر قذرظاننع ! ظع ظعمان آةلتىرضةن زاتالر
ــىز ظإرعمــةثالر  ــن ي ــذرذص ظذنعثدع ــاثالص ت ــاثلعدذق دئضــةن آعشــعلةرنع . ظ ــذرذص ظ ــة(ظاثلعمــاي ت نع ي

شىبهعسعزآع اللةنعث نةزعرعدة هـايؤانالرنعث ظـةث يـامعنع هـةقنع ظاثلعمـاي . دورعماثالر) آاصعرالرنع
يامــاننع صــةرق ظةتمــةي ظــةقلعنع  ـ ضــاس بولذؤالغــان، هــةقنع ســإزلعمةي ضــاحا بولذؤالغــان، ياخشــع

  ]ظايةتلةر ـ 22 ـ 20: سىرة ظةنفال [.يوقاتقان آعشعلةردذر
 بعزضـة قاناظـةت، ظعنسـاص ظاتـا       تاظـاال اللـة   . ةسـص، هـاالل رعـزعق تعلـةيمعز       دعن هـاالل آ   تاظاالاللة  

هارامنع صةرق ظةتمةيدعغان بولـذص      ـ   هةرعكةتلعرعمعزدة هاالل  ـ   قعلعص، ظاحكإزلىك قعلعشتعن، ظعش   
  !ظامعين. آعتابلعرعمعزنع ظاسان قعلسذن ـ قئلعشتعن ساقالص، ظاخعرةتتة هئساب

  



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         415

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

  هةدعس ـ 96
  مال قعلعشنعث هاراملعقع توغرعسعدائلةرنع ظعستعلغذح نةرسعمةس ق

אאאWאאא
W»אא،א،

א،K«zאאx 
  :تةرجعمعسع

هةزرعتع ظـابدذلاله ظعبـنع ظإمـةر ظعبـنع خـةتتاب رةزعيـةلالهذ ظـةنهذدعن رعؤايـةت قعلعـنعدذآع،                   
مـةس قعلغذحـع نةرسـعنعث هـةر «: جانابع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن      

آعمكع بذ دذنيادا هاراق ظعحسة ؤة . قتذر، مةس قعلغذحع نةرسعنعث هةممعسع هارامدذر قاندعغع هارا 
يـذ هةدعسـنع    [ ».ظذنع ظعحعشكة ظادةتلةنضةن هالدا تةؤبة قعلماي ظإلسة، ظاخعرةتتة ظذنـع ظعحةلمـةيدذ 

ــاظعت  . ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رؤايــةت قعلغــان   ــةردعكع تئكعســت مذســلعمغا ظ ــذ ي هةدعســنعث . ب
  ]5174:عكع نومذرعمذسلعمد

  : ظعزاهات
ظـةقعل  .  ظعنساننع باشقا مةخلذقاتالردعن ظارتذق قعلعص، ظذنعثغا ظةقعل ظاتا قعلغـان          تاظاالاللة  

ظذنعثسـعز  . بولسا ظعنساننع بارلعق مةخلذقالردعن ظاالهعدة ظايرعص تذرعدعغان ظةث قةدعرلعك نةرسـعدذر       
ذثالشــقا ظعســالمدا ظــةقعلنع قوغــداش بــةش ش. قعممعــتع بولمــايدذ ـ ظعنســاننعث هئحقــانداق قــةدعر

مـةس  . ظعنساننعث ظـةقلعنع آةتكىزضـةنلعك ظذنـع ظإلتىرضـةن بعلـةن بـةراؤةردذر            . حوث صةرزنعث بعرع  
رةسذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةم بـذ هةدعسـتة ظعنسـاننعث             . بولذش ظةقلعنع يوقاتقانلعقتذر  

ــاددعالرنعث هـــ   ــذح مـ ــان مـــةس قعلغـ ــةقلعنع يوقعتعدعغـ ــنعث  ظـ ــتئمال قعلعشـ ــاندعغعنع ظعسـ ةر قـ
آىنعمعـزدة ظعنسـاننعث ظـةقلعنع      . بذ نةرسعلةرنعث بئشعدا هـاراق آـئلعدذ      . هاراملعقعنع تةآعتلةيدذ 

ــدع    ــةيدا بول ــاددعالر ص ــالذدة قعلعدعغــان هــةرخعل ظعســعمدعكع م ــةيهع  . ظ رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل
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ــةللةم  ــعلةرنعث حعقعشــعدع   14ؤةس ــداق نةرس ــذرذن بذن ــعر ب ــان    ظةس ــةس قعلعدعغ ــرعص، م ــةؤةر بئ ن خ
  .نةرسعنعث ظعسمع نئمة بولسا بولسذن، ظذ هاراق بعلةن ظوخشاش هارامدذر دةص آإرسةتكةن
بولمـايدذ،  . بةزعلةر هاراقنع مةس قعلمعغذدةك بعرةر رومكـا ظعحعـص قويسـا بولمـامدذ؟ دئيعشـعدذ              

حىنكـع مـةزآذر    . ش هارام آإص ظعستئمال قعلسا مةس قعلعدعغان نةرسعنعث ظئزعمذ، آإصعمذ ظوخشا        
نةرسعلةر ظاز ظعستئمال قعلعش بعلةن مةس قعلمعغـان بعلـةن ظعحكـع ظـةزاغا زعيـان يـةتكىزىص هـةر                    

   .ظاز ظعحعش آإص ظعحعشكة ظئلعص بارعدذ. تىرلىك آئسةللعكلةرضة سةؤةب بولعدذ
 تىرلـــىك زعيعـــنع بـــار دةص 14دوخـــتذرالر هـــاراقنعث زعيـــانلعرعنع تـــةتقعق قعلعـــص، مذنـــداق  

  :آإرسةتكةن
معسعنع زةهةرلـةص، هـاراق ظعحكىحعـنع ؤاقعـتلعق         ئهاراق ظعنساننعث يذقعرع نئرؤا سعست     ـ   1

  .شذنعث بعلةن ظذ قااليمعقان سإزلةص آعشعلةرضة ظةزعيةت بئرعدذ. ساراث قعلعدذ
  . يىرةآنع قاتتعق قوزغعتعص، ظارقعدعن ظاجعزالشتذرعدذ ـ 2
ــنع   ـ 3 ــع آىحعـ ــةللعككة قارشـ ــاننعث آعسـ ــتذرعدذظعنسـ ــذق  .  ظاجعزالشـ ــاندعكع يذقذملـ ظعنسـ

  . آئسةلضة قارشع تذرعدعغان ظاق قان ظايلعنعشعنع ظعشلعمةس هالغا آةلتىرىص قويعدذ
ظةضـةر ظـذ ظىحـةي     . هاراق ظعحعشـكة ظادةتلةنضـةن ظـادةم سـعل آئسعلعضـة ضعرعصـتار بولعـدذ               ـ   4

  . ياللعغذ آئسعلع بولذص قالسا، قذتذلذش ظعمكانع بولمايدذ
ــدذ     ها ـ 5 ــاز بولع ــايعن ظ ــذش نعســبعتع ظعنت ــادةمنعث ظاصعراتســعيةدة قذتذل ــا ظادةتلةنضــةن ظ . راقق

  . شذثالشقا سذغورتا شعرآةتلعرع هاراقكةشلةرنعث هاياتعنع سذغورتعغا ظالمايدذ
دذنيانعث هـةر قايسـع جـايلعرعدعكع دوختذرخـانعالردا ناهـايعتع حوثقـذر تةآشـىرىش ظـئلعص          ـ   6

 صرسـةنتتعن آإصـرةآع    50% ر دوختذرخانعسـعغا آعرضـةن آئسـةللةرنعث        بارغاندعن آئيعن، سـاراثال   
  . هاراق ظعحعدعغان ظادةمنعث بالعلعرع ظعكةنلعكع ظعسصاتالندع

  . هاراق بإرةك بعلةن جعضةرنع آاردعن حعقعرعدذ ـ 7
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قان بئسعمع، شعكةر سعيعش ؤة يىرةك آئسعلع بار ظادةم هاراق ظعحعدعغان بولسا، ظـإزعنع               ـ   8
  . إلتىرضةن بعلةن ظوخشاش بولعدذظإزع ظ
بــةلكع ظــذ . هــاراق بةزعلــةرنعث ضــذمان قعلغعــنعدةك تامــاق سعثدىرىشــكة يــاردةم قعلمــايدذ  ـ 9

  . تاماق سعثدىرىش ظورضانلرعنعث صاظالعيعتعضة توسالغذ بولعدذ
شـذنع بعلعـش آذصـاية قعلعدذآـع، بعـر شعشـة            . هاراقنعث هئحقانداق غعزا قعممعتع يوق     ـ   10
  . ث بعر قوشذق ضىرىححعلعك غعزا آىحع يوقتذرهاراقنع
ظـذ  . حىنكـع ظـذ بـارلعق صـذلعنع هاراققـا خةجلـةيدذ           . هاراقكةش نامراتلعققا ضعرعصتار بولعـدذ     ـ   11

شـــذنعث بعلـــةن ظاظعلـــة ظـــةزالعرع ياخشـــع  . هـــاراق ظىحـــىن ظايـــالعنع ؤة بـــالعلعرعنع ظـــاح قويعـــدذ 
  .رضة دذحار بولعدذغعزاالنمعغانلعقع ظىحىن هاالك قعلغذح آئسةللعكلة

تعبــبع ستاتعســتعكعالرنعث آإرسعتعشــعحة، جعنســعي آئســةللعككة دذحــار بولغــانالرنعث  ـ 12
  . آإص سانلعقع هاراقنعث سةؤعبع بعلةن بولغان

ــاقتعكع        ـ 13 ــاراق قورس ــوق، حىنكــع ه ــادةم ي ــان ظ ــةؤالد حعقارغ ــىك ظ ــلةردعن آىحل هاراقكةش
  . ؤةب بولعدذبالعنعث ظورضانلعرعنعث زةظعص بولذشعغا سة

ــاش ؤةقةســعنعث   ـ 14 ــةؤعبع بعلــةن مــةيدانغا      40% قاتن ــةنتعدعن آإصــرةآع هــاراق س  صرس
ــةرنع . آــئلعدذ  قعلعــش ظورضــانلعرعنع ظاجعزالشــتذرغانلعقع ظىحــىن، بعــر    هــئسحىنكــع هــاراق خةت

سكعنذت ظعحعدة ماشعنعنع توختعتعش آئـرةك بولغـان بعـر ؤةقـةدة هـاراق ظعحكـةن ظـادةم ظعككـع                     
  .بذ حاغدا بولعدعغان ظعش بولذص بولغان بولعدذ. عن آئيعن توختعتااليدذسكعنذتت

هاراقكةش مةس بولغان ؤاقتعدا توخذدعنمذ ظـاجعز، تئـزةآحعدعنمذ صاسـكعنا، ظعشـةآتعنمذ دإت،              
نعث زعكــرعدعن ؤة نامــازدعن تاظــاالشــةيتان ظذنــع هـاراق ظــارقعلعق اللــة  . تإثضـىزدعنمذ دةيــيذس بولعــدذ 

هـاراق ظعحعـص مـةس بولغذحـع آذصـذر          . ىك يامـان ضـذنا ؤة جعنايةتلـةرنع قعلدذرعـدذ         توسعدذ، هةر تىرلـ   
نع ســإآعدذ، ظانعســعغا حاقحــاق قعلعــدذ، دادعســعنع تعلاليــدذ، خوتذنعــنع تــاالق  تاظــاالســإزلةيدذ، اللــة 

قعلعدذ، بالعلعرعنع يئتعم قعلعدذ، زعنـا قعلعـص، صـاك قعـزالرنعث نذمذسـعغا حـئقعلعدذ، آعيعمعـنع                  
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ــادانالر    بذلغــايدذ ــالعالر ظذنــع زاثلعــق قعلعــص ظوينــايدذ، ن ، ظــإي ســةرةمجانلعرعنع حــاقعدذ، آعحعــك ب
  . مةسخعرة قعلعدذ، ظاقعلالر يعرآعنعدذ، ظاظعلعسع ؤة خوشنعلعرع ظذنعثغا لةنةت ظوقذيدذ

لئكعــن . مانــا يذقعرعدعكعلــةر هــاراقنعث بــةزع زعيــانلعرع بولــذص، ظــذ شةخســنعث ظإزعضــة بولعــدذ 
هـاراق ظعحعـص مـةس      . ظعيةتكة آةلتىرعدعغان ظعجتعماظعي زعيانلعرع تـئخعمذ ظئغعـر       هاراقنعث جةم 

بولغان ظادةم هةر تىرلىك ظـةخالقعي جعنايةتلـةرنع ظعشـلةش ظـارقعلعق جةمظعيةتتـة دىشـمةنلعك ؤة                  
هاراق ظعحعص مةس بولـذص آـئلعص   . نومذسعغا تئضعدذ ـ آعشعلةرنعث ظعصصةت . ظاداؤةت صةيدا قعلعدذ  

عرع بعلةن ظذرذشذص، ظإيدعكع قعممةت باهالعق جعهازالرنع حعقعـص تاشـالص، ظـاظعلعنع             خوتذن بالعل 
 مذنداق  تاظاالاللة  .  هاراقنع قذرظان آةرعمدة قةتظعي هارام قعلغان      تاظاالشذثالشقا اللة   . ؤةيران قعلعدذ 

  : دةيدذ
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 هاراق ظعحعـش، قعمـار ظوينـاش، بذتالرغـا حوقذنـذش، صـال ظوقلعـرع بعلـةن صـال ! ظع مإمعنلةر
ــالردذر  ــكعنا قعلعق ــع، صاس ــةيتاننعث ظعش ــئلعش ش ــةيتاننعث . س ــىن ش ــة ظئرعشعشــعثالر ظىح بةختك

راثالردا دىشمةنلعك، ظاداؤةت تذغدذرماقحع، شةيتان هاراق، قعمار ظارقعلعق ظا. ظعشعدعن يعراق بولذثالر
سعلةرنع نامازدعن ؤة اللةنع ياد ظئتعشتعن توسـماقحع بولعـدذ، سـعلةر ظـةمدع هـاراقتعن، قعمـاردعن 

  ]ظايةتلةر ـ 91ؤة  90:سىرة ماظعدة[  يانمامسعلةر؟
غان معـزرذ  بعزنعث يذرتعمعـزدا قونـاقتعن ظعشـلعنعدع    ! يا رةسذلةلاله ”: يةمةن خةلقعدعن بعر ظادةم   

ــار، ظذنــع ظعحعشــكة بوالمــدذ؟    دئــدع، رةســذلذلاله ســةللةلالهذ  “ظئســعملعك بعــر خعــل ظعحعملعــك ب
 دةص  “هةظـة، مـةس قعلعـدذ     ”: هئلعقع ظـادةم  .  دةص سورعدع  »ظذ مةس قعالمدذ؟ «: ظةلةيهع ؤةسةللةم 

نداق نةرسة مةس قعلعدعغان هةر قا «: جاؤاب بئرعص ظعدع، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم      
ــارام ــةبالدعن . هـ ــةتع خـ ــع تعنـ ــةت آىنـ ــة قعيامـ ــةن ظادةمضـ ــة ظعحكـ ــان نةرسـ ــةس قعلعدعغـ ــة مـ اللـ
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 دةص سورعغاندا،   “ تعنةتع خةبال دئضةن نئمة؟    ”: ساهابعالر.  دئدع »ظعحكىزعدعغانلعقعغا ظةهدة قعلدع 
   . دةص جاؤاب بةردع»زةرداصلعرع ـ دوزاخ ظةهلعنعث آعرعث«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

ظـىح خعـل آعشـع بـار، جةننةتكـة «: رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم مذنـداق دئضـةن        
   ».ظانعسعنع قاخشاتقذحع ؤة ظاظعلعسعنع آىنلعمةيدعغان دةييذس ـ هاراقكةش، ظاتا: آعرمةيدذ

ظعمــام تةبــةرانع رعؤايــةت قعلغــان هةدعســتة رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم مذنــداق  
اللةغا ؤة قعيامةت آىنعضة ظعمان آةلتىرضةن آعشع هاراق ظعحمعسذن، اللةغا ؤة قعيامـةت «: ندئضة

   ».آىنعضة ظعمان آةلتىرضةن آعشع هاراق ظعحعلعدعغان دةستذرخاندا ظولتذرمعسذن
ــذح ظعحعملعــك ؤة حــئكعملعك شــىنحعلعك       ــةس قعلغ ظةصسذســلعنارلعقع شــذآع، ظعســالمدا م

ــاتتعق حةآلةنضــةن ؤة ظذنعــث ظــ   ــذ ظعللــةت   ق اقعؤعتعدعن ظاضــاهالندذرذلغان ظعكــةن، مذســذلمانالردا ب
ظانعالر بالعلعرعنعث هاراق ظعحعدعغـانلعقعنع بعلعـص تـذرذص          ـ   ظاتا. آىندعن آىنضة ظةدةص آئتعؤاتعدذ   

بـالعلعرعنع ظاخشـاملعرع    . توسذش ظذياقتا تذرسـذن صـذل خةجلـةص ؤئحعرآـا قعلعـص بئـرعدذ             . توسمايدذ
 نةضـة بـارعدذ، قـانداق ظادةملـةر بعلـةن ظاغعنـةدارحعلعق قعلعـدذ، آئحعسـع تـاالدا          تاالغا قويذص بئرعص،  

ؤاي خذداظعم مةن نئمـة قعلغـان       ”بئشعغا بعر خاصعلعق آةلضةندة،     . نئمة ظعش قعلعدذ آارع بولمايدذ    
ظةضــةر هــاراق ظعحكىحعلــةر .  دةص ظــاه، ؤاه ظــذرذص يعغاليــدذ“بولغعــيدعم، ماثــا بــذ خاصــعلعقالر آــةلدع

غا قاتتعق تةؤبة قعلماي ظإلىص آةتسة، ظذنعث ظاخعرةتتعكع ظازابع         تاظاالل هاراقنع تاشالص، اللة     دةرها
  . حوث ؤة قاتتعق بولعدذ

رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةم يذقعـرعدعكع هةدعسـعدة، هاراققـا ظـادةتلعنعص ظإلضـةن               
ننـةتنعث تـةمع ظإزضـةرمةيدعغان،      ظادةم ضذناهع آـةحىرىم قعلعـنعص جةننةتكـة آعرضـةن تـةقدعردة، جة            

   .سئسعق صذرعمايدعغان، لةززةتلعك هارعقعدعن مةهرذم قالعدعغانلعقعنع بعلدىرعدذ
ــة   ظعحعشــنع، مذســذلمانالرنعث ظــةخالقعنع بذزعدعغــان هــاراق ؤة      ـ دعن هــاالل يــةص تاظــاالالل

ــتئمال قعلعشــتعن ساقعلعنعشــن       ــعلةرنع ظعس ــىك نعجعــس نةرس ــةر تىرل ــذنعثغا ظوخشــاش ه ع ؤة ش
بعـزنع  ! ظـع ظذلـذغ ظـالالهعم   . ظةؤالدلعرعمعزنع بذنداق رةزعل نةرسعلةردعن هعماية قعلعشعنع تعلةيمعز    

 !ظامعين. شةيتاننعث ظارقعسعغا آعرعص آئتعشتعن ظإزةث ساقلعغعن
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  هةدعس ـ 98 ؤة 97
  رةسذلذلالهنعث ظالعي جانابلعقع توغرعسعدا

אאW،אא?W
א?א،אא

W»،אא«zאאx 
  :تةرجعمعسع 

ــدذ      ــةت قعلع ــداق رعؤاي ــةنهذ مذن ــةلالهذ ظ ــابدذلاله ظعبــنع مةســظذد رةزعي رةســذلذلاله : هــةزرعتع ظ
ــادةم        ــر ظ ــةت ظىلةشــتىردع، بع ــع غةنعم ــر آىن ــةللةم بع ــةيهع ؤةس ــةللةلالهذ ظةل ــع   ”س ــة رازعلعق ــذ الل ب

مةن صةيغةمبةر سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسةللةمضـة آـئلعص          .  دئدع “رىش بولدع آإزلةنمعضةن ظىلةشتى 
ظـاندعن  . ظذنعث سإزعنع يةتكىزدىم، رةسذلذلاله شذنداق غةزةبلةندعكع، ظذنعـث غـةزعؤعنع يىزعـدة آـإردىم             

اللة رةهمعتع مذساغا رةهمةت قعلسذن، ظذ بذنعثدعنمذ قاتتعق ظةزعيةتكة ظذحرعغاندا، «: مذنداق دئدع 
بـذ يـةردعكع تئكعسـت      . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان        [». قعلغان ظعدع سةؤر

  ] 3335:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع. بذخارعغا ظاظعت
אWא،אא

אא،אא،א
،אאא?W>אא

?אאK«zאאx 
  : تةرجعمعسع 

مـةن رةسـذلذلاله    ”: هةزرعتع ظةنـةس ظعبـنع مـالعك رةزعيـةلالهذ ظـةنهذ مذنـداق رعؤايـةت قعلعـدذ                
ــةيهع  ــةللةلالهذ ظةلـ ــةجراندا    سـ ــتعدة نـ ــذلذلالهنعث ظىسـ ــاراتتعم، رةسـ ــتعص بـ ــةن آئـ ــةللةم بعلـ ؤةسـ

يولدا بعر ظةرابع ظذحراص، رةسـذلذلالهنع رعداسـعدعن   . ظعشلةنضةن قعرغاقلعرع يعرعك بعر تون بار ظعدع   
تذتذص قاتتعق تارتتع، مةن رةسـذلذلالهنعث بوينعغـا قارعسـام، تـون قـاتتعق تارتعلغـانلعقتعن ظذنعـث             
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ــا ظعـــز حعقعرعؤئتعصـــتذ قعرغـــاقلعرع ر ! ظـــع مذهةممـــةد”: هـــئلعقع ظـــةرابع. ةســـذلذلالهنعث بوينعغـ
ــرذص بةرضــعن   رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع  .  دئــدع“يئنعــثدعكع اللــةنعث مــاللعرعدعن ماثــا بذي

بذ هةدعسنع ظعمـام   [“.ؤةسةللةم ظذنعثغا بذرذلذص قاراص آىلدع ؤة ظذنعثغا سوغا بئرعشكة ظةمر قعلدع        
هةدعسنعث مذسلعمدعكع  . بذ يةردعكع تئكعست مذسلعمغا ظاظعت    . مذسلعم رعؤايةت قعلغان  بذخارع ؤة   
  ]2382:نومذرع

  : ظعزاهات 
بذ ظعككع هةدعسـتة جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث قـانحعلعك ظـالعي                  

  .جاناب، آةث قورساق، سةؤرلعك، ظةصذحان بعر زات بولغانلعقعنع ظوحذق آإرعمعز
ــةرنع     جا ــا حىشــكةن غةنعمةتل ــةيهع ؤةســةللةم جعهــاددا قولعغ ــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةل ن

مىلكعـنع تةلـةص     ـ   ظىلةشتىرىشتة، ظعمانع آىحلـىك، قعلغـان جعهـادعنعث بةدعلعضـة دذنيـانعث مـال             
ــان ساهابعلةرضـــة نعســـبةتةن، يئـــثع مذســـذلمان بولغـــان، ظعمـــانع تـــئخع آىحلـــىك         قعلمايدعغـ

ظذالرنعـث قـةلبعنع ظعسـالمغا تـئخعمذ      ـ ـ    دذنيا مئلعنع ظارتذق بعلعدعغانالرغـا     بولمعغانلعقع ظىحىن 
جانـابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع        . آإصرةك نةرسة بةرضةن ظعـدع     ـ ـ    مايعل قعلعش يىزعسعدعن  

ــذ ظعشــعنعث ه   ــةللةمنعث ب ــةللةلالهذ     ئؤةس ــذلذلاله س ــةزع آعشــعلةر رةس ــةن ب ــنع بعلةلمعض كمعتع
منع ظـإز قةؤمعضـة يـان بئسـعص، يئـثع مذسـذلمان بولغـان قذرةيـش آاتتعؤاشـلعرعغا             ظةلةيهع ؤةسةللة 

آإص نةرسة بةردع، يعلالردعن بعرع اللة يولعدا جئنعنع تعكعص جعهـاد قعلغانالرغـا ظـاز نةرسـة بـةردع                   
 دئضـةندةك سـإزلةرنع     “)قـةبعلعؤازلعق قعلعـندع   (بذ ظىلةشتىرىشتة اللة رازعلعقـع آإزلـةنمعدع        ”: دةص

   .قعلدع
مةزآذر نااليعق سإزلةر رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسةللةمضـة يةتكىزىلضـةندة، رةسـذلذلاله               

حىنكع دذنيادا  . بعر ظعنسان بولغانلعقع ظىحىن قاتتعق خاصا بولذص، مذبارةك يىزلعرع قعزعرعص آةتتع          
ذلاله غةنعمــةت رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمدعنمذ ظــادعلراق آعــم بــار؟ ظةضــةر رةســذل   

رةسـذلذلاله  ! تةقسعم قعلعشتا اللة رازعلعقعنع آإزلعمعسة، ظادالةت قعلمعسـا، آعـم ظادالـةت قعلعـدذ؟             
سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث مةزآذر سإزلةرضة قاتتعق خاصـا بولـذص غةزةبلعنعشـعنعث يةنـة بعـر                
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ه ســةللةلالهذ ظةلــةيهع  ســةؤعبع، مــةزآذر ســإزلةرنع قعلعــش ظــارقعلعق مذســذلمانالرنع رةســذلذلال      
ؤةسةللةم هةققعدة يامان ضذمان قعلعشقا تىرتكة بولغان ظعنسانالر، ظةضةر رةسـذلذلالهنعث ظعشـعنعث             
هعكمعتعنع بعلةلمعضةن بولسا، نئمة ظىحـىن ظذنعـث يئنعغـا آـئلعص ظـإزعدعن مةسـعلعنعث تعضـع         

لئكعــن . ذشــع مذمكعــنتــةآتعنع ســورعماي ظوتــتذرعدا ضــةص صــةيدا قعلعــدذ؟ دئضــةندعن ظعبــارةت بول  
رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مةزآذر بولمعغذر سإزنع قعلغذحعنع تذتذص جازاالشـقا قـادعر             
تذرذقلـــذق، غـــةزعؤعنع بئســـعؤعلعص، هـــةزرعتع مذســـا ظةلةيهعسســـاالمنعث، ظـــإز قـــةؤمعدعن آإرضـــةن  

حىنكـع  . غعنع يذتعؤةتـتع  ظةزعيةتلعرعنع ظةسلةص، ظذنعـث ظـالدعدا بـذ دئضـةن هئحنةرسـة دةص، ظـاححع              
مذسا ظةلةيهعسساالمنع قـةؤمع جادوضـةر، آـاززاب، زوراؤان، صادعشـاهلعق تالعشـعدذ، فعرظـةؤن، هامـان ؤة             

مذسـا ظةلةيهعسسـاالم    . قارذننعث مئلعدا آإزع بار دئضةندةك بولعمغذر سإزلةر بعلةن ظةيعبلعغان ظعدع         
ةردة قـةتظعي آعيعمعـنع حعقارمـايتتع، بذنـع         ناهايعتع هايالعق بولغانلعقع ظىحىن، ظعنسـانالر بـار يـ         

ــذس قعلعــص آعيعمعــنع           ــرة آئســعلع بولغاحقــا نذم ــاق آئســعلع بــار، تع ــةنلةر مذســانعث ظ آإرض
ــةيعباليتتع ــايدذ، دةص ظـ ــةنمةيمعز، دةص ظعمـــان   . حعقعرالمـ ــاثا ظعشـ ــىحة سـ ــةنع ظوحـــذق آإرمعضـ اللـ

لةن بئرعص ظذرذشقعن، بعز بذ يةردة      جعهاد قعلعشقا بذيرذسا سةن خذدايعث بع     . آةلتىرضعلع ظذنذمايتتع 
اللة سعلةرضة بعر آاال ظإلتىرىشنع بذيرعدع دئسـة، بعـزنع     . ظولتذرذص تذرعمعز، دةص ماثغعلع ظذنعمعغان    

هــةزرعتع مذســا ظةلةيهعسســاالم مانــا شــذنداق . زاثلعــق قعلعؤاتامســةن، دةص قوصــاللعق قعلغــان ظعــدع
نعث ظــةمرعنع ظــإز اليعقعــدا ظــادا قعلعــص تاظــاالللــة تاقــةت قعلعــص، ا ـ ظةزعيةتلــةرنعث هةممعضــة ســةؤر

  : نعثتاظاالرةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم بذ يةردة اللة . ظالةمدعن ظإتكةن

 y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©!$# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tF ø% $# 3 〈  
 ذر، ظذالرنعـــث يولعغـــا اللـــة هعدايـــةت قعلغـــان آعشـــعلةرد) يـــةنع صـــةيغةمبةرلةر(ظةنـــة شـــذالر

دئضـــةن ظةمرعضـــة ظعتاظـــةت قعلعـــص، هـــةزرعتع مذســـا  ] ظايـــةت ـ 90: ســـىرة ظـــةنظام [ظةضةشـــكعن
ظةلةيهعسساالمنع ظإزعضة ظىلضة قعلعـص، هـةققعدة شـذنداق بولمعغـذر سـإزلةرنع قعلغـان آعشـعلةرنع                 

اتذر ظةمـةس، قـاتتعق     جةثدة بعر نةححـة ظـادةمنع يعقعتقـان بـ         . مانا بذ هةقعقعي باتذرلذق   . ظةصذ قعلدع 
ــاححعقعنع     ــعؤعلعص ظـ ــإزعنع بئسـ ــاندا، ظـ ــالقذنالص تذرغـ ــام ظوتـــع يـ ــدة ظعنتعقـ ــةندة، يىرعكعـ غةزةبلةنضـ
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يذتعؤعتةلعضــةن، ظعنتعقــام ؤة جازاغــا تعضعشــلعك بولغــان آعشــعنع ظةصــذ قعلعؤعتةلعضــةن ظــادةم بــاتذر  
  .بولعدذ

انداق مذظامعلــة قعلعــش، ظعككعــنحع هةدعســتة بولســا، بعــر نةرســة ســوراش، آعشــعلةر بعلــةن قــ  
ــةدةص    ــارلعق ظ ــةت قعلعــش قات ــانداق هإرم ــا ق ــادةم     ـ حوثالرغ ــر ظ ــال بع ــةيدعغان قوص ــةخالقنع بعلم ظ

رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةمنعث ظــالدعنع توســذص، تونعــنع قــاتتعق تــارتعص، ظذنعــث  
ةستعن، ناهـايعتع قوصـال هـالدا،        دئم “!يا رةسذلةلاله ”مذبارةك بوينعنع قعزارتعؤةتكةن ؤة رةسذلذلالهقا      
يئنعـثدعكع اللـةنعث مـاللعرعدعن      ! ظع مذهةممةد ”: خذددع بالعسعغا ياآع قذلعغا خعتاب قعلغاندةك     

مةرهةمــةت ؤة ظئغعــر بئســعقلعقنعث ســعمؤولع بولغــان جانــابع رةســذلذلاله .  دئــدع“ماثــا بذيــرذص بــةر
ــادةمنعث ظةدةبســعزلعكعنع  ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم هــئلعقع قــاظعدة ظذقمايدعغــان،    قوصــال ظ

  . آةحىرىم قعلعؤعتعص، آىلىص تذرذص ظذنعثغا هةدعية ؤة سوغاتالر بةرضةنلعكع بايان قعلعنعدذ
بعــــز مذســــذلمانالر ظىلضــــعلعك صــــةيغةمبعرعمعز جانــــابع رةســــذلذلاله ســــةللةلالهذ ظةلــــةيهع   

 بئســعق، ظةصــذجان ؤةســةللةمنعث بــذ ضــىزةل ظــةخالقعدعن ظعبــرةت ظــئلعص، آــةث قورســاق، ظئغعــر   
ــم  ــةزع ياخشــع   . بولذشــعمعز الزع ــي قئرعنداشــلعرعمعزدعن آةلضــةن ب ــان ضــةص  ـ دعنع ســإزلةرنع  ـ يام

آةحىرعؤئتعشــنع بعلعشــعمعز، يوقعــالث ظعشــالرغا غــةزةبلعنعص دوســتالر ظارعســعدا دىشــمةنلعك صــةيدا   
  . قعلماسلعقعمعز آئرةك

مةؤجذدآع، ياتالر آئلعص ظـإيلعرعمعزنع،     هازعر بعز مذسذلمانالردا شذنداق ظئحعنعشلعق ظةهؤال       
مىلعكعمعزنع تارتعؤالسا، يذرتعمعزنع بئسعؤالسا، خوش غوجام دةص قول قوؤذشتذرذص تـازعم بـةجا              ـ   مال

ظــإزعمعزنعث معللةتدعشــعمعز، يذرتدعشــعمعز، دعندعشــعمعز بولغــان قئرعنداشــلعرعمعزدعن  . آــةلتىرعمعز
ــتع    ــة، يولؤاســتةك ظئ ــازراق آــةمحعلعك ظإتةلس ــز ظ ــنع قعلعمع ــة ظون ــذك  . لعص، بعرض ــذ خذن ــزنعث ب بع

 دعن ظارتذق   50هازعر دذنيادا   : مةسعلةن. خاراآتعرعمعز خةلقارا مذناسعؤةتلةردعمذ ظإزعنع آإرسةتمةآتة    
آاصعرالر مةزآذر دإلةتلةرنع خالعغانحة قورقذتذص، ظاححعغع آةلسة قورال آىحـع          . مذسذلمان دإلةت بار  

ع قعلعؤاتسا، صىتىن مذسذلمان دإلةتلعرع دعنعي قئرعنداشلعرعغا ياردةم        بعلةن بئسعؤعلعص، ظاياغ ظاست   
ظةضـةر مذسـذلمان دإلةتلـةر      . قعلعدعغاننعث ظورنعغا، آاصعرالرنع قولالص، مولالم مىشـىك بولـذص تذرعـدذ          
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بعرعضة آعحعككعنة بعر ظئغعز ضةص ظإتىص آةتسة، دةرهال حعضراغا ظةسـكةر توصـالص،             ـ   ظوتتذرعسعدا بعر 
ــار  ــدذ   يان ــةييار بولع ــقا ت ــا ظوخشــاش صارتالش ــةقلعق    . تاغق ــذقرالعرعنعث ه ــإز ص ــاآعمالر ظ ــذلمان ه مذس

ظةمةلدارالرنعث قعلغان خاتالعقلعرعدعن بعـرعنع ظاغزعغـا ظـئلعص سـالغان           . تةنقعدلعرعنع آإتىرةلمةيدذ 
نقعدلــةص ظــةمما آاصــعر دإلةتلــةر تة. زعندانالردعــن ظعبــارةت بولعــدذ ـ ظــادةمنعث بارعدعغــان جــايع تذرمــا 

  . قورقذتذص قويسا، ظةتتذز ظعككع حعشعنعث هةممعنع حعقعرعص، ظإزعنع ظعساله قعلعشقا ؤةدة بئرعدذ
دىشمةننع صةرق ظةتمةي، آعمضـة قـانداق مذظامعلـة قعلعشـنع بعلمـةي              ـ   مانا مذشذنداق دوست  

آئتعؤةرســـةك، ظعزعلضـــعنعمعز ظعزعلضـــةن، خورالنغعنعمعــــز خورالنغـــان، هـــئحكعم بعـــزنعث آــــإز       
شذثالشـقا رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسـةللةمنعث ظـةخالقع            . ياشلعرعمعزغا ظعح ظاغرعتمـايدذ   

بعلــةن ظــةخالقلعنعص، خــذي صــةيلعمعزنع تىزعــتعص، مذظامعلــة صذزعتســعيةمعزنع توغــرعالص، يــاتالرنعث   
بذزمعسـاق،  ظالدعدا ظإزعمعزنع خار قعلمعساق، دعنع قئرعنداشلعرعمعز بعلةن بولغـان دوسـتلعقعمعزنع            

بعرعمعـزنعث نةسـعهةتلعرعنع قوبـذل قعلسـاق،         ـ   بعرعمعزضة ياخشع نةسعهةتلةرنع قعلسـاق، بعـر       ـ   بعر
  .  بعزضة حوقذم نىسرةت ظاتا قعلعدذتاظاالاللة 

 بعزضة هةق يولدا مئثعشـنع، رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ ظةلـةيهع ؤةسةللةمضـة هـةقعقع           تاظاالاللة  
 !ظامعين. ص بعلةن ياشاشنع نعسعص قعلسذنةت بولذص، ظعززةت ؤة شةرةظىمم

 



  
  
  
  
  

                                                                                     يولع نعجات

         425

 تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة ظعزاهاتع
 

  هةدعس ـ 99
  زعضة ظذيغذن بولمعغانالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعداأظةمعلع س

אWאאW»
،אאאא

،א?W>؟א؟??WK
א،?«zאאx 

  : تةرجعمعسع 
هةزرعتع ظذسامة ظعبنع زةيد رةزعيةلالهذ ظةنهذما رعؤايةت قعلعص، جانابع رةسـذلذلاله سـةللةلالهذ             

قعيامـةت آىنـع بعـر ظـادةم «: ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث مذنـداق دئضـةنلعكعنع ظاثلعغـان ظعدعـم دةيـدذ           
ظـذ . آةلتىرىلىص دوزاخقا تاشلعنعدذ، ظازابنعث قاتتعقلعقعدعن ظذنعث ظعح ظورضانلعرع حعقعص آئـتعدذ 

دوزاخ ظةهلع ظذنعث يئنعغـا آـئلعص، . ظادةم دوزاختا خذددع تىضمةندة ظايالنغان ظعشةآتةك ظايلعنعدذ 
 “رذص، يامان ظشتعن توساتتعثعز ظةمةسـمذ؟ سعزضة نئمة بولدع؟ سعز ياخشع ظعشقا بذي ! هوي صاالنع ”

يامـام . مـةن ياخشـع ظعشـقا بذيرعيـاتتعم، ظـإزةم ظـذ ظعشـنع قعلمـايتتعم . شـذنداق ”: ظـذ ظـادةم . دةيدذ
بذ هةدعسنع ظعمـام بذخـارع ؤة        [». دةص جاؤاب بئرعدذ “ظعشتعن توساتتعم، ظةمما ظذنع ظإزةم قعالتتعم 

: هةدعسـنعث مذسـلعمدعكع نومـذرع     . ت مذسلعمغا ظاظعت  بذ يةردعكع تئكعس  . مذسلعم رعؤايةت قعلغان  
7432[  

  : ظعزاهات 
بــذ هةدعسـنع ظوقعغــاندا قورقذنحتعــن ظــادةمنعث ؤذجــذدع  ! بـذ هــةدعس نئمعدئضــةن قورقذنحلــذق 

ناحار  ـ   آعشعلةرضة هةقعقةتنع يةتكىزىش، ظذالرنع ياخشع ظعشالرغا حاقعرعص، يامان       . تعترةص آئتعدذ 
 حـوث ظاساسـعنعث بعـرع بولـذص، ظذنعثسـعز ظعسـالم مـةؤجذد               8دعنعنعـث   ظعشالردعن توسذش ظعسالم    

ياماننع حىشةندىرىص بئرعدعغان ظإلعماالر، دامولالمـالر،   ـ لئكعن آعشعلةرضة ياخشع . بولذص تذرالمايدذ 
مةخســذمالر ظــإزلعرع بعلضــةن، حىشةنضــةن هةقعقةتكــة ظــإزلعرع ظةمــةل قعلمعســا، ياخشــع ظعشــالرنع  
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مةســعيةتلةرنع بعلعــص تــذرذص تــةرك ظةتمعســة، ظذنــداق       ـ ، يامــان ضــذناه بعلعــص تــذرذص قعلمعســا  
آعشــعلةرنعث ســإزع باشــقعالرغا قــانداق تةســعر قعلعــدذ؟ ظــإز نةصســعنع ظعســاله قعاللمعغــان ظــادةم    

يامـاننع بعلعدعغـانالرنعث ظعلمعضـة       ـ   دعنعي ظوقعغـان، ياخشـع    . جةمظعيةتنع قانداق ظعساله قعلعدذ   
 “موللعنعث دئضعنعنع قعل، قعلغعنعنع قعلمـا     ”ىن ظاؤام خةلق ظارعسعدا     ظةمةل قعلمعغانلعقع ظىح  

هةدعسـتعن سـإزلةيدذ،    ـ قذرظـان . حىنكـع موللعنعـث سـإزع باشـقا، ظعشـع باشـقا        . دةص ماقال حعققان  
ظذنــداق ظــالعمالرنعث ظــاقعؤعتع مانــا مذشــذ  . ظــةمما ظذنعــث قعلغــان ظعشــع سإزعضــة مــاس آةلمــةيدذ 

  . ورقذنحلذق بولعدذهةدعستة آإرسعتعلضةندةك ق
  ! ظع صةيغةمبةرنعث ؤارعسلعرع بولغان ظإلعماالر

ــر دةثســـةص بئقعـــثالر   ــإزةثالرنع بعـ ــالدعدا ظـ ــةتلعك هـــةدعس ظـ ــذ دةهشـ ــقا  . بـ ــذ هةدعسـ ــعلةر بـ سـ
ظعشعنةمســـعلةر، يوقمـــذ؟ ظةضـــةر ظعشةنســـةثالر ظعشـــلعرعثالر ســـإزلعرعثالرغا ظذيغـــذن آئلـــةمدذ؟        

ــا ظةمــةل قعلعؤاتامســعلةر؟ ا   ــة ظعلمعثالرغ ــة ظوخشــاش ظعلمعضــة ظةمــةل     تاظــااللل  ســعلةر ؤة بعزلةرض
   :قعلمايدعغان، قعلغان ظعشع سإزعضة ماس آةلمةيدعغانالرغا خعتاب قعلعص مذنداق دةيدذ

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u zΝÏ9 šχθ ä9θ à) s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè ø s? ∩⊄∪ uã9 Ÿ2 $ ¹Fø) tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ 

Ÿω šχθ è= yè øs? ∩⊂∪ 〈   

 يـةنع ظةمـةلدة قعلمايدعغـان ياخشـع (نئمة ظىحـىن قعلمايدعغـان ظعشـنع قعلعمعـز دةيسـعلةر؟ ! ظع مإمعنلةر
سعلةرنعث قعلمايدعغان ظعشنع قعلعمعز دئيعشعثالر اللةنعث ) ظعشالرنع نئمة ظىحىن ظاغزعثالردا قعلعمعز دةيسعلةر؟ 

  ]ظايةتلةر ـ 3 ـ 2: ىرة سةفس[ .دةرضاهعدا ظةث ظإح آإرعلعدعغان نةرسعدذر

ــايدذ   ــةنلةر ظوخشــاش بولم ــةن بعلمعض ــةنلةر بعل ــةمعلع   . بعلض ــاراص ظ ظعلمعنعــث آإصعيعشعضــة ق
آعشعلةرضـة ياخشــعلعقالرنع  . نعث رةهمعتعدعـن يعراقلعشــعص آئـتعدذ  تاظـاال آإصةيمعضـةن ظـادةم اللــة   

، ظــةمما هــئح نةرســة ســإزلةص بئــرعص ظــإزع ظةمــةل قعلمايدعغــان ظــالعم، خــذددع ســذنع ســاقاليدعغان
ظعمـام غـةزالع آعشعلةرضـة نةسـعهةت قعلعـص ظـإزع ظةمـةل            . ظىندىرمةيدعغان شورلذق يةرضة ظوخشايدذ   

بعلعــص تــذرذص ظةمــةل قعلمايدعغــان آعشــع، خــذددع   ”: قعلمايدعغــان ظــالعمنع مذنــداق سىصــةتلةيدذ 
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ىر قعلعـص ظـإزع     آعشعلةرضة ظعلعم ظىضـعتعص ظـإزع بعلعمسـعز قالعدعغـان دةصتةرضـة، صـعحاقنع ظـإتك               
 “.ظوخشـايدذ  آةسمةيدعغان بعلةيضة، آعشعلةرضة آعـيعم تعكعـص ظـإزع يالعثـاح قالعدعغـان يعثنعضـة              

   : ظةمعلع سإزعضة ماس آةلمةيدعغان آعشعلةرضة آايعص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 * tβρ Þß∆ ù's? r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝä3 |¡àΡ r& öΝçFΡr& uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩⊆⊆∪ 〈   

 آعشعلةرنع ياخشع ظعشقا بذيرذص ظإزةثالرنع ظذنتذمسعلةر؟ هـالبذآع سـعلةر آعتـابنع ظوقـذص
  ]ظايةت ـ 44: سىرة بةقةرة [تذرعسعلةر، حىشةنمةمسعلةر؟
  ! هإرمةتلعك ظإلعماالر

نع ظعلعم ساهةسعضة آعرضـةن،     دع. ؤةزعصعمعز ظعنتايعن ظئغعر، ظاقعؤعتعمعز ناهايعتع خةتةرلعك     
ــان ظعكــةنمعز، آعشعلةرضــة         ــعدا ظــالعم دةص تونذلغ ــان ؤة آعشــعلةر ظارعس ــن بةهرعمــةن بولغ ظذنعثدع
قعلعدعغان نةسـعهةتنع ظـالدع بعلـةن ظإزعمعزضـة قعلعشـعمعز، آعشعلةرضـة بذيرعدعغـان ياخشـعلعقنع                 

يامان قعلعقالرنع ظالدع بعلـةن     سإزلةشتعن بذرذن ظإزعمعز ظعجرا قعلعشعمعز، آعشعلةرنع توسعدعغان        
  . نةسعهةت قعلعشعمعز الزعم ـ ظإزعمعز تاشلعشعمعز، ظاندعن باشقعالرغا ؤةز

بـذ بـاال تـوال ظـىزىم يـةص مئـنع            ”: ظعمام ظةزةمنعث ظالدعغا بعر ظايال بالعسعنع ظئلعص آـئلعص        
ندعـن آئيعـن    ظـىح آى  ”:  دئضـةن ظعكـةن، ظعمـام ظـةزةم        “خاصا قعلعدذ، بعر نةسـعهةت قعلعـص قويسـعال        

هئلعقع ظايال ظـىح آىندعـن آئيعـن بالعسـعنع ظـئلعص آةلضـةن       .  دةصتذ“آئلعث، نةسعهةت قعالي  
ــالعنعث ظانعســع غةزةبلةنضــةن هــالدا .  دةصــتذ“بــاالم ظــىزىم يئمــةث ”: ظعكــةن، ظعمــام ظــةزةم بالعغــا  : ب

 دئضـةن   “؟نةسعهةتلعرع مىشىنحعلعكمعدع؟ بذ ضةصنع ظىح آىن بذرذن آةلضةندة دئسـعلة بولمـامتع           ”
ظىح آىن بذرذن آةلضةن حئغعثعزدا مةن ظىزىم يئضةن ظعدعم، ظـذ حـاغدا ظـىزىم               ”: ظعكةن، ظعمام ظةزةم  

ظـىح آىندعـن بعـرع      . يئمةسلعك هةققعدة بذ بالعغا بعر آىن سإزلعضةن بولسـاممذ تةسـعر قعلمـايتتع            
ةص ســعزنع خاصــا مـةن ظــىزىم يــئمعدعم، ظــةمدع مئنعــث بـذ بعــر ظئغعــز ســإزىم بعلــةن بـذ بــاال ظــىزىم يــ   

  .  دئضةن ظعكةن“قعلمايدذ
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ظإلعماالرنعث شةرعظةت ظةهكاملعرعغا ظةمةل قعلماسلعقع سإزعنعث تةسعر قعلماسلعقع بعلـةنال          
مةســـعيةتلةرنعث آإصـــعيعص آئتعشعضـــة، جةمظعيـــةتنعث  ـ بـــةلكع ضـــذناه. حـــةآلعنعص قالمـــايدذ

حىنكــع خــةلق . عغا ســةؤةب بولعــدذنعث هــإآىملعرعنعث ظعجــرا قعلعنماســلعقتاظــاالبذزذلذشــعغا، اللــة 
. يةنــة ظعنســان ظــاثلعغعنعدعن بــةآراق آإرضعنعضــة ظةمــةل قعلعــدذ      . ظذالرنــع رةهبــةر دةص قــارايدذ  

 ظإلعماالرنعث ضذناه ظعشالرنع قعلغانلعقعنع آإرضةن خةلق، صاالنع ظالعممذ قعلعدعكـةن دةص، ضـذناه      
ــة   ـ  ــان، الل ــاالمةســعيةتكة ســةل قارايدعغ ــتاظ ــدذدعن قورقمايدعغ ــةت  . ان بولع ــةن جةمظعي شــذنعث بعل

آىحلعنعشــنعث ظورنعغــا . ياخشعلعنعشــنعث ظورنعغــا حعرعكلعشــعدذ . تىزىلىشــنعث ظورنعغــا بذزذلعــدذ 
نعث تاظـاال نـةتعجعدة صـىتىن جةمظعيـةت اللـة         . ظالغا بئسعشنعث ظورنعغا حىشكىنلعشعدذ   . ظاجعزلعشعدذ

ظإلعمـاالرنعث جازاسـع باشـقعالردعن ظئغعــر    . ذغةزعؤعضـة ظذحـراص، دذنيـا ؤة ظـاخعرةتلعك خارلعققــا قـالعد     
  .بولذشعنعث سةؤعبع مذشذ بولسا آئرةك

دعنع ظوقذغان، ظذنعؤئرسعتئت صىتتىرضةن ياشالر، آشعلةرضة صعشـعؤا بولعدعغـان ظـالعمالر ظـالدع              
تذغقـــانلعرعمعزنع ظعســـاله  ـ حاقـــا، ظـــذرذق ـ بعلـــةن ظـــإزعمعزنع ظعســـاله قعلعشـــعمعز، ظـــالدعن بـــاال

ظـإز نةصسـعنع   . حىنكع ياخشع جةمظعيةت سالعه آعشـعلةردعن بارلعققـا آـئلعدذ      .  آئرةك قعلعشعمعز
شـذنعث ظىحـىن هـةر بعـر آعشـع      . ظعساله قعاللمعغان ظادةم باشقعالرنع هةرضعزمذ ظعساله قعاللمايدذ  

ظعسالهاتنع ظـإزعدعن باشلعشـع، نةصسـعنع يامـان ظعشـالردعن توسـذص، ياخشـع ظعشـالرغا آإندىرىشـع                   
حىنكــع . شــذ ظعشــنع قعاللعغــان آعشــع هــةقعقعي مذؤةصصــةقعيةتكة ظئرعشــكةن بولعــدذ  مذ. آئــرةك

ظـةمما ظاشـذ يازغـانلعرعنع ؤة سإزلعضـةنلعرعنع        . آعشعلةرضة سإزلةش، ماقـاال، آعتـابالر يئـزعش ظاسـان         
شذنعث ظىحىن ظإز نةصسعضة قارشع جعهاد قعلعش حـوث جعهـاد           . ظإزعضة تةتبعقالش ظعنتايعن قعيعن   

  :  مذنداق دةيدذتاظاالاللة . ندةص ظاتالغا

 ô‰s% yx n=øù r&  tΒ $ yγ8 ª.y— ∩∪ ô‰s% uρ z>% s{  tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ 〈   

نةصسعنع يامان ظعشالرغا آإمضةن ظادةم زعيان . نةصسعنع يامان ظعشالردعن صاآلعغان ظادةم نعجاتلعققا ظئرعشعدذ
  ]ظايةتلةر ـ 10 ـ 9: سىرة شةمةس[ .تارتعدذ
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حع بولغان ضةص، سعز ظـإزعثعزنعال تىزعتعـث، باشـقعالر بعلـةن آـارعثعز بولمعسـذن                بذ يةردة دئمةآ  
بـــةلكع ظـــاؤؤال ظـــإزعنع تىزعـــتعش، ظـــاندعن باشـــقعالرنع ظعســـاله قعلعشـــنعث . دئضـــةنلعك ظةمـــةس

. حىنكع باشقعالرنع ظعساله قعلعـش ظـإزعنع ظعسـاله قعلعشـقا بـاغلعق            . زإرىرلعكعنع آإرسةتمةآحع 
ةمنعث معــث ظــادةم ظوتتذرعســعدا قعلغــان ظعشــع، معــث ظــادةمنعث بعــر ظادةمضــة  بعــر ظــاد”: ظةرةبلــةردة

 قذرظـان آــةرعمدة هــةر ظعككــع ظعشــنع  تاظــاالاللــة .  دةيدعغــان ماقـال بــار “نةسـعهةت قعلغعنعغــا تــةث 
  : بعرلعكتة ظئلعص بارغانالرغا رةهعم قعلعدعغانلعقعنع بعلدىرىص مذنداق دةيدذ

 tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ àM≈ sΨÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ Þß∆ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Çtã 

Í s3Ζßϑ ø9 $# šχθßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& ãΝßγ çΗ xq öz y™ 

ª!$# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3xm ∩∠⊇∪ 〈  
 بعرع بعلةن دوستتذر، ظذالر آعشعلةرنع ياخشـع ظعشـالرنع  ـ ن ظةرلةر، مإمعن ظايالالر بعر مإمع

قعلعشقا بذيرذيدذ، يامان ظعشالردعن توسعدذ، نامازنع تولذق ظادا قعلعدذ، زاآات بئرعدذ، اللةغا ؤة اللةنعث 
ةن غـالعبتذر، هئكمـةت صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعدذ، ظةنة شذالرغا اللة رةهعم قعلعدذ، اللة هةقعقةتـ 

  ] ظايةت ـ 71:سىرى تةؤبة [.بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
  :  هذد ظةلةيهعسساالمنعث سإزعنع هعكاية قعلعص مذنداق دةيدذتاظاالاللة 

 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF ÷ƒ u u‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n?tã 7π sΨÉi t/ ÏiΒ ’ Ïn1§‘  É_ s% y— u‘ uρ çµ ÷ΖÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ|¡ xm 4 !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘é& ÷β r& 

öΝä3 xÏ9% s{ é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 ÷β Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM÷è sÜ tG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 

Ïµ ø‹n= tã àM ù= ª.uθ s? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ∩∇∇∪ 〈   

 ةت مةن سعلةرنع بعر ظعشتعن مـةنظع قعلعـص، ظذنـع ظـإزةم قعلمـاقحع ظةمةسـمةن، مـةن صـةق
آىحىمنعــث يئتعشــعحة ظعســاله قعلعشــنعال خااليمــةن، مئعنعــث مذؤةصصــةقعيةت قازعنعشــعم صــةقةت 
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ســىرة  [.اللـةنعث يــاردعمع بعلــةن بولعــدذ، هةممــة ظعشــتا اللــةغا تايعنعمــةن ؤة ظذنعثغــا يىزلعنعمــةن 
   ]ظايةت ـ 88:هذد

ــاالاللــة  ــدعن بعــزنع ســإزعمعز هــةم ظعشــعمعز بعــردةك بولغــان ؤة اللــة    تاظ دعن قورقعدعغــان االتاظ
يذقعرعدعكع هةدعستة آإرسعتعلضـةن هالغـا حىشـىص قئلعشـتعن          . آعشعلةردعن قعلعشعنع تعلةيمعز  

  ! ظامعين. صاناه تعلةيمعز
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  هةدعس ـ 100
  تةؤبعنعث قوبذل بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

אא،אWAא
WW
א؟K؛אW
،א؟
Kא؛W
،Wא؟K@
zאאx 

  : تةرجعمعسع 
هــةزرعتع ظــةبذ هذرةيــرة رةزعيــةلالهذ ظــةنهذدعن رعؤايــةت قعلعــنعدذآع، ظــذ جانــابع رةســذلذلاله          

بعـر بـةندة ضـذناه ظعشـلةيدذ، «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسـةللةمنعث مذنـداق دئضـةنلعكعنع ظاثلعغـان        
.  دةيـدذ “ن ظىحـىن ظذنـع مةغصـعرةت قعلغعـن مةن بعر ضذناه ظعشلعدعم، مة ! ظع صةرؤةردعضارعم ”ظاندعن 

بةندةم ضـذناهالرنع مةغصـعرةت قعلعدعغـان صةرؤةردعضـارعنعث بـارلعقعنع بعلـدع، ”: صةرؤةردعضارع ظذنعثغا 
ظذ بةندة مةلذم مذددةت تذرغاندعن آئيعن يةنة ضذناه . يدذة د“مةن ظذنعث ضذناهعنع مةغصعرةت قعلدعم 

 “مةن بعر ضذناه ظعشلعدعم، مةن ظىحىن ظذنع مةغصعرةت قعلغعن! ظع صةرؤةردعضارعم”ظاندعن . ظعشلةيدذ
بةندةم ضذناهالرنع مةغصعرةت قعلعدعغان صةرؤةردعضارعنعث بارلعقعنع بعلدع، مةن ”: صةرؤةردعضارع. دةيدذ

ظـذ بـةندة مـةلذم مـذددةت تذرغـاندعن آئيعـن يةنـة ضـذناه .  دةيدذ “ظذنعث ضذناهعنع مةغصعرةت قعلدعم 
 “مةن بعر ضذناه ظعشلعدعم، مةن ظىحىن ظذنع مةغصعرةت قعلغعن! ظع صةرؤةردعضارعم”عن ظاند. ظعشلةيدذ

بـةندةم ضـذناهالرنع مةغصـعرةت قعلعدعغـان صةرؤةردعضـارعنعث بـارلعقعنع ”: صةرؤةردعضـارع ظذنعثغـا . دةيدذ
ذ بـ  [».دةيدذ “بعلدع، مةن ظذنعث ضذناهعنع ظىح قئتعم مةغصعرةت قعلدعم، ظذ خالعغعنعنع قعلسذن 
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. بــذ يــةردعكع تئكعســت بذخارعغــا ظــاظعت    . هةدعســنع ظعمــام بذخــارع ؤة مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان     
  ]7341:هةدعسنعث بذخارعدعكع نومذرع

  : ظعزاهات 
سةن نئمعدئضةن مةرهةمـةتلعك،    ! ظع ضذناهالرنع مةغصعرةت قعلغذحع، ظةيعبلةرنع ياصقذحع اللة      

عمعتعــث شــىنحعلعك حةآســعزآع، ظاســعي  ســئنعث رةه! ظاســع بةندعلةرضــة نئمعدئضــةن معهرعبــان 
شــةيتاننعث  ـ بعــز بةندعلــةر نةصســع. قذللعــرعثنعث ضــذناهع هــةر قانحــة آــإص بولســعمذ آةحىرعســةن  

آةينعضة آعرعص ساثا ظاسعيلعق قعلساق، سةن ظإز رةهمعتعث بعلةن تةؤبة دةرؤازعسعنع ظاخعرعغعحـة    
مةغصـعرةت   ـ ثالر، مـةن سـعلةرنع ظةصـذ   ظئحعص، ضذناهعثالرغا تةؤبة قعلعص مئنعـث تةرعصعمضـة قـايتع        

مةســعيةت ؤة ظـازغذنلذق دئثعزعغــا حـإآىص آةتكــةن ؤة    ـ ضـذناه . قعـالي دةص دةرضـاهعثغا حاقعرعســةن  
ظذنعثدعن قذتذلذش ظذمعدع بولمعغان ظعنسانالرنع رهمةت آعمةث بعلةن تارتعص ظئلعص، مةغصـعرةت          

  .  قويعسةندةرياسعدا يذيذص، نئمةت ضىلىستانع بولغان جةننعتعثضة
. سئنعث حةآسعز رةهمعتعث ظالدعدا هةر قانحة حوث ضذناهالرمذ آعحعككعنة بعر نةرسـة بولعـدذ      

سئنعث ظذلذغ رةهمعتعث ضذمراهالرغا يـول، مةيذسـالرغا ظذمعـت، قـةلبع ظإلضةنلةرضـة هايـات بـةخش                
ع قعلعؤئـرعص ضـذناهالرن «: سـةن بعـز ظاسـعي بةندعلـةرنع ظذمعدلـةندىرىص، ظـةزةلعي آـاالمعثدا           . ظئتعدذ

اللـةنعث رةهمعتعدعـن ظذمعدسـعزلةنمةثالر، اللـة هةقعقةتـةن ! ظإزلعرعضة جعنايةت قعلغـان بـةندعلعرعم 
شىبهعسعزآع، اللة ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعـدذر، ناهـايعتع . جعمع ضذناهالرنع مةغصعرةت قعلعدذ 

  . دئدعث∗ ».معهرعباندذر
ظـع «: ص، صـةيغةمبعرعث تعلـع ظـارقعلعق      ظاسعي بةندعلـةرنعث قةلبعضـة رةهمـةت سـىيع حـئحع          

ــع  ــادةم بالعسـ ــذناهلعرعثنعث ! ظـ ــةث، ضـ ــعرعتعمنع تعلعسـ ــص مةغصـ ــا قعلعـ ــا دذظـ ــةن ماثـ ــةر سـ ظةضـ
ظةضــةر ! ظــع ظــادةم بالعســع. قانحعلعكلعكعضــة صعســةنت قعلماســتعن هــةممعنع مةغصــعرةت قعلعمــةن

اث، سـئنع مةغصـعرةت ضذناهلعرعث آإصعيعص ظاسمانغا تاقاشسـعمذ، مـةندعن مةغصـعرةت تةلـةص قعلسـ 
ظةضــةر ماثــا زئمعننعــث حوثلعقعــدا خاتــالعقالر بعلــةن آةلســةث، ماثــا ! ظــع ظــادةم بالعســع. قعلعمــةن

                                                 
  . ـ ظايةت53سىرة زذمةر  ∗
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 آةلتىرمعضـةن هالةتتـة ظذحراشسـاث، سـاثا زئمعننعـث حوثلعقعـدا مةغصـعرةت شـئرعك هئحنةرسعنع 
  .  دئدعث»بعلةن آئلعمةن

  !ظةزعر مذسذلمان قئرعنداشالر
ــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةللةم اللــة   يذقعــرعدعكع هةدعســتة ج نعث بعــز تاظــاالان

مةسـعيةتلعرع هـةر قانحـة       ـ   ضذناهكار بةندعلةرضة حةآسعز مئهرعبان بولغانلعقعنع، بـةندعنعث ضـذناه        
  . حوث ؤة آإص بولسعمذ، هةقعقع تةؤبة قعلسا ظذنع ظةصذ قعلعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ

مةسعيةتلةرضـة صذشـايمان    ـ ش دئضةن بولذص، ظعسـالم ظعسـتعالهعدا ضـذناه        لذغةتتة قايتع  ـ ـ    تةؤبة
ظإلعمــاالر . نعث دةرضــاهعغا قــايتعش دئضــةن بولعــدذتاظــاالقعلعــص، يامــان قعلعقلعــرعنع تاشــالص اللــة 

تةؤبعنعث ظىح شةرتع بار، بعرعنحع قعلغان ضذناه ؤة يامـان ظعشـلعرعغا   : تةؤبعنع مذنداق حىشةندىرعدذ 
ــن   ــذناهالرنع قعلغاندعمــةن؟ دةص      حعــن دعلعدع ــة ظىحــىن شــذنداق ض ــةنع نئم ــش، ي ــايمان قعلع صذش

ظعككعـنحع بذندعـن آئيعـن ظذنـداق يامـان ظعشـالرنع هةرضـعز        . ظإآىنىش ؤة ظـذ ظعشـالردعن يئـنعش    
ظىحعنحع ظإزعدعن ظإتةلضةن ضذناهالرنع آةحىرىم قعلعشنع      . قعلمايدعغانلعقعغا قةتظعي بةل باغالش   

ظةضــةر باشــقعالرنعث هةققعضــة تاجــاؤذز قعلغــان بولســا، بــذ  . ا قــاتتعق يالؤذرذشــتذرغــتاظاالتعلــةص اللــة 
ظـذ بولسـعمذ، آعشـعلةرنعث      . آعشعنعث تةؤبـة قعلعشـعنعث يذقعـرعقعدعن باشـقا يةنـة بعـر شـةرتع بـار                

ــةققعنع         ــلعرعغا ه ــا ؤارعس ــةق ظعضعســع بولمعس ــئلعش، ه ــنع ظ ــاآع رازعلعقع ــايتذرذش ي ــةققعنع ق ه
مانـا مذشـذ    . عنع تاصالمعسا، ظذنعث هةققعنع ظذنعث نـامعدا سـةدعقة قعلعشـتذر          هةق ظعضعس . قايتذرذش

  :  بذ هةقتة مذنداق دةيدذتاظاالاللة .  ظةلؤةتتة قوبذل قعلعدذتاظاالشةرتلةرضة توشقان تةؤبعنع اللة 

 š Ï%©! $#uρ #sŒÎ) (#θ è= yèsù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (#ûθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (#ρ ã x.sŒ ©!$# (#ρ ã xøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡ ä‹Ï9 tΒ uρ 

ãÏ øó tƒ šUθ çΡ —%! $# ω Î) ª! $# öΝ s9 uρ (#ρ •ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝèδ uρ šχθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& Νèδäτ !#u“ y_ ×ο uÏøó ¨Β 

ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×M≈ ¨Ψ y_ uρ “ Í øgrB ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# š Ï$ Í#≈ yz $ pκ Ïù 4 zΝ÷è ÏΡuρ ã ô_ r& t,Í#Ïϑ≈ yè ø9$# ∩⊇⊂∉∪ 〈  
 تةقؤادارالر يامان بعر ضذناه قعلعص قالسا ياآع ظإزلعرعضة زذلذم قعلسا اللةنع ياد ظئتعص، دةرهال

ظـذالر ! ضذناهنع آةحىرعدعغان اللـةدعن باشـقا آعـم بـار؟ . ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ 
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مذآاصـاتع صةرؤةردعضـارع تةرعصـعدعن بولغـان ظذالرنعـث . قعلمعشلعرعنع بعلعـص تـذرذص داؤامالشـتذرمايدذ 
. بـذ يةرلـةردة ظـذالر مةثضـى قـالعدذ . مةغصعرةت ؤة ظاستعدعن ظإستةثالر ظـئقعص تذرعدعغـان جةننةتلـةردذر 

 ـ  135:ظال ظعمران سىرة  [ !ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث ظئرعشعدعغان مذآاصاتع نئمعدئضةن ياخشع 
  ]ظايةتلةر ـ 136

لةرنعث ضذناهع هةر قانحة آإص بولسعمذ مةغصعرةت قعلعدعغـانلعقعنع بايـان            يةنة بةندع  تاظاالاللة  
  : قعلعص مذنداق دةيدذ

 * ö≅ è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èù uó  r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜ uΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ã Ïøó tƒ 

z>θ çΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ à tó ø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩∈⊂∪ (#ûθ ç7 ÏΡr& uρ 4’n< Î) öΝä3În/ u‘ (#θ ßϑ Ï= ó™ r& uρ …çµ s9 ÏΒ È≅ö6 s% β r& ãΝä3u‹ Ï?ù' tƒ 

Ü># x‹ yèø9 $# §ΝèO Ÿω šχρ ã |ÇΖè? ∩∈⊆∪ 〈  
 ظإزلعرعضـة ) ضـذناهالرنع قعلعؤعـرعص ! (ظـع «ظئيتقعـنكع، ) مئنعث تعلعمدعـن ! ظع مذهةممةد

ذمعدســعزلةنمةثالر، اللــة هةقعقةتــةن جعمــع اللــةنعث رةهمعتعدعــن ظ! جعنايــةت قعلغــان بــةندعلعرعم
ــايعتع  ــدذر، ناه ــعرةت قعلغذحع ــايعتع مةغص ــة ناه ــعزآع الل ــدذ، شىبهعس ــعرةت قعلع ــذناهالرنع مةغص ض

سعلةرضة ظازاب آئلعشتعن بـذرذن صةرؤةردعضـارعثالر تةرةصـكة قـايتعثالر، بولمعسـا آئيعـن . مئهرعباندذر
  ] ظايةتلةر ـ 54ـ  53:سىرة زذمةر[ .سعلةرضة ياردةم قعلعنمايدذ

هــةزرعتع ظــةبذ ســةظعد خــذدرع رةزعيــةلالهذ ظــةنهذ رعؤايــةت قعلغــان هةدعســتة جانــابع رةســذلذلاله   
بةنع ظعسراظعلدا بعر آعشع بولذص، ظذ توقسان توققذز «: سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم مذنداق دئضةن    

ظـذ بعـر راهعبنعـث ظالدعغـا . ظادةمنع ظـإلتىردع، ظـاندعن ظـذ تةؤبـة توغـرعلعق سـوراش ظىحـىن حعقـتع 
: راهعـب .  دةص سـورعدع “مةن توقسان توققوز ظادةم ظإلتىردىم، تةؤبة قعلسام قوبذل بوالمـدذ؟ ”: آئلعص

آئيعـن ظـذ ظـالعم ظعزدةشـكة .  دةص جاؤاب بةرضـةن ظعـدع، ظذنعمـذ ظـإلتىرىص يىزنـع تولذقلعـدع “ياق”
مةن يىز ظادةمنع ظإلتىردىم، تةؤبـة ”: ظذ. ظذنع بعر ظالعم آعشعنعث قئشعغا ظئلعص باردعالر . باشلعدع

هةظــة، قوبــذل بولعــدذ، ســةن بعلــةن تــةؤبعنعث ”: ظــذ ظــالعم.  دةص ســورعدع“قعلســام قوبــذل بوالمــدذ؟
صاالنع يئزعغا بارغعن، ظذ يةردة اللةغا ظعبادةت قعلغذحعالر بـار،  ـ سةن صاالنع  ظارعسعنع آعم توسااليدذ؟ 
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علغعن، ظإز يذرتعثغـا قـايتمعغعن، حىنكـع ظـذ يامـان ظادةملـةرنعث ظذالر بعلةن بعرضة اللةغا ظعبادةت ق 
. ظذ ظادةم يولدا آئتعؤاتقاندا ظذنعث ظةجعلع يئتعص يئزا تةرةصكة يىزلعنعص دىم حىشـتع .  دئدع “يذرتع

رةهمــةت . رةهمــةت صةرعشــتعلعرع بعلــةن ظــازاب صةرعشــتعلعرع ظذنعــث ظىســتعدة تالعشــعص قــالدع 
ظــازاب .  دئــدع“بــة قعلعــص، حعــن قــةلبعدعن اللــةغا يىزلعــنعص آــةلدع بــذ ظــادةم تةؤ”: صةرعشــتعلعرع
بـذ حـاغدا بعـر صةرعشـتة ظـادةم سـىرعتعدة .  دئـدع “ظـذ هئحبعـر ياخشـعلعق قعلمعغـان ”: صةرعشتعلعرع

بــذ ظــادةم آةلضــةن تــةرةص بعلــةن ”: هــاآعم. آــةلدع، صةرعشــتعلةر ظذنــع ظوتتذرلعــرعدا هــاآعم قعلــدع 
ظذالر ظإلحةص، بارمـاقحع .  دئدع “ قايسع تةرةصكة يئقعن بولسا شذ ظالسذن بارعدعغان تةرةصنع ظإلحةثالر، 

 ظذنعث تاظااليةنع اللة (. بولغان يئرعضة يئقعن بولغانلعقع بعلعندع، ظذنع رةهمةت صةرعشتعسع ظالدع 
   ».)صىتىن ضذناهلعرعنع مةغصعرةت قعلدع

 بــةندعنعث تاظــاالاللــة «: لةميةنــة بعــر هةدعســتة جانــابع رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةســةل
  .  دئضةن»تةؤبعسعنع جان هةلقعغة آةلمعضذحعلعك قوبذل قعلعدذ

مةســعيةتلةرنع  ـ تةؤبــة قعلعــش ظــاغزعنعث ظذححعــدا تــوؤا قعلدعــم خذداظعــم دةص قويــذص، ضــذناه  
 تاظـاال اللـة  . تةؤبعنعث مةنعسع ؤة شةرتلعرعنع يذقعـرعدا ظئيـتعص ظـإتتذق         . قعلعؤعرعش بعلةن بولمايدذ  

آةحىرىم قعلمايدعغان ضذناهالرنعث ظةث حوثع اللةغا شئرعك آةلتىرىش ؤة آعشـعلةرنعث هـةققعنع    
غا هةر قـانداق بعـر نةرسـعنع شـئرعك آةلتىرضـةن آعشـع، شـئرعكتعن                تاظاالاللة  . ناهةق يةؤعلعشتذر 

ــايتعدعن ظعمــانعنع يئثعلعمايدعكــةن، اللــة    ــااليئــنعص، ق ــةؤبعلعرعنع ؤة ياخشــ تاظ ع  ظذنعــث باشــقا ت
ــايدذ   ــذل قعلم ــةق     . ظعشــلعرعنع قوب ــةن آعشــعمذ ه ــةق يئض ــةققعنع ناه ــذنعثدةك آعشــعنعث ه ش

ظةضـةر هـةق ظعضعسـع ظـإلىص      .  مـةزآذر ضـذناهنع آةحىرمـةيدذ      تاظـاال ظعضعسعنع رازع قعلمعغذحة اللـة      
آةتكــةن ؤة ؤارعســلعرعمذ قالمعغــان بولســا، هــةققعنع يئضــةن آعشــع هــةر قانحــة قعلعصــمذ هــةقنع    

  . نعث ظذ آعشعنع آةحىرىم قعلعشع ظذمعد قعلعنعدذتاظاال بولسا، اللة قايتذرالمعغان
نامــازنع ظوقذمعغــان، زاآــات بةرمعضــةن، رامعــزاندا روزا تذتمعغــان، هــاراق ؤة باشــقا مــةس قعلغــذح   

ــا  ظانعســعنع قاخشــاتقان، زعنــا قعلغــان، اللــة هــارام قعلغــان     ـ نةرســعلةرنع ظعســتئمال قعلغــان، ظات
مةضـةر ظـذالر حعـن دعلعدعـن هـةقعقع تةؤبـة            . نالرنعث بارعدعغـان جـايع دوزاخـتذر      نةرسعنع هاالل قعلغا  
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 تةؤبة قعلعشقا حاقعرعص مذنداق     تاظاالاللة  .  مةغصعرةت قعلعص جةننعتعضة آعرضىزعدذ    تاظاالقعلسا اللة   
  : دةيدذ
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اللةغا سةمعمع تةؤبة قعلعثالر، ظذمعدآع، صةرؤةردعضارعثالر سعلةرنعث ! ظع ظعمان ظئيتقان زاتالر
ــة  ــان جةننةتلةرض ــئقعص تذرعدعغ ــتةثالر ظ ــتعدعن ظإس ــعلةرنع ظاس ــرعدذ، س ــا حعقع ــذناهعثالرنع يوقق ض

اللــة صــةيغةمبةرنع ؤة ظذنعــث بعلــةن بعللــة بولغــان ) يــةنع قعيامــةت آىنعــدة(ظــذ آىنــدة . ذآعرضــىزعد
ظــع «: مإمعنلــةرنع رةســؤا قعلمــايدذ، ظذالرنعــث نــذرع ظذالرنعــث ظــالدعدا ؤة ظــوث تةرعصــعدة يىرعــدذ، ظــذالر

 بولساث بعزضة نذرعمعزنع مذآةممةللةشتىرىص بةرضعن، بعزنع مةغصعرةت قعلغعن، سةن! صةرؤةردعضارعمعز
   ]ظايةت ـ 8: سىرة تةهرعم[ . دةيدذ»هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعرسةن

بذنعــث بعلــةن ظعمــام بذخــارع ؤة ظعمــام مذســلعم رعؤايــةت قعلغــان ظــةث ســةهعه هةدعســلةردعن    
. ظعجتعماظعي تذرمذش هةققعدة تالالنغان يىز هةدعسنعث تةرجعمة ؤة قعسـقعحة ظعزاهـاتع تامـام بولـدع               

ــلةر بعــ  ــذ هةدعس ــا باشــاليدذ  ب ــرا يولغ ــن ظعشــعنعص، ظذنعــث     . زنع توغ ــة حع ــذ هةدعسلةرض ــز ب ــةر بع ظةض
هإرمـةت ؤة غةلعبعلةرضـة، ظاخعرةتتـة بولسـا اللـة       ـ   آإرسةتكةن يولعـدا ماثسـاق دذنيـا هايـاتعدا ظعـززةت          

  .ساظادةتكة ظئرعشعمعز ظعنشاظالاله ـ نعث رازعلعقع ؤة جةننةتتعكع بةختتاظاال
بعزنعث هالعمعزنع ظإزةث بعزدعن ياخشع بعلعسةن، بعزضـة آـإرىش          ! ضارعم ظع مئهرعبان صةرؤةردع  

ــةردعث، نامةهرةملةرضــة قــارعدذق   ــةردعث، هــارام نةرســعلةرنع   . ظىحــىن آــإز ب ــاثالش ظىحــىن قــذالق ب ظ
مئـثعش ظىحـىن صـذت بـةردعث، ضـذناه          . تذتذش ظىحىن قول بةردعث، ظذنع هارامغا سـذندذق       . ظاثلعدذق

ةق بعلـةن بــاتعلنع ظــايرعش ظىحـىن ظــةقعل ظاتـا قعلدعــث، مذســذلمان    هــ. ظعشـلةش ظىحــىن مـاثدذق  
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بعزضــة توغــرا يولــنع آإرســةتكىحع . قئرعنداشــلعرعمعزنع زعيانغــا ظذحــرعتعش ظىحــىن صــعالنالر تــىزدىك
. آعتابعثغـــا ظةمـــةل قعلمعـــدذق. صـــةيغةمبةر ؤة آعتـــاب ظـــةؤةتتعث، صةيغةمبعرعثضـــة ظةضةشـــمعدذق

. سـاثا ظاسـعيلعق قعلـدذق، ظعبـادةت قعلمعـدذق         . ظةت قعلمعدذق ظةمرعثضة خعالصلعق قعلدذق، ظعتا   
ــةزعؤعثدعن قورقمعـــدذق  ــة تـــةلمىرىص، دةؤزعخعثدعـــن  . رةهمعتعثدعـــن ظذمعـــد قعلعـــص غـ جةننعتعثضـ

لئكعـن سـئنعث    . يىزعمعز قـارا، هـالعمعز خـاراب      . ضذناهعمعز بةك حوث ؤة ناهايعتع آإص     . قاحمعدذق
بعـز يـىزع قـارا قذلـالر، سـةندعن بعـر            .  بئسـعص حىشـعدذ    رةهمعتعث حةآسعز ؤة رةهمعتعث غـةزعؤعثنع     

نةرسة سوراشقا يىزعمعز يـوق، لئكعـن سـةن غـةفذر، رةهعـم سـةن، سـةن بعـزنعث دذنيـا ؤة ظـاخعرةتلعك              
ســةن بعــزنعث خــالعقعمعز ســةن، ســةندعن باشــقا      . ظعضعمعزســةن، ســةندعن باشــقا ظعضــعمعز يــوق    

لؤىرعمعز، بعـز بعلعدعغـان ؤة بعلمـةيدعغان، بعلعـص       سـاثعال سـئغعنعمعز، سـاثعال يـا       . تايانحذقعمعز يوق 
آعحعـث بـارلعق ضـذناهلعرعمعزغا ظئتعـراص قعلغـان هـالدا             ـ   تذرذص قعلغان ؤة بعلمةي قعلغان حـوث      

. قـــارا يىزعمعـــز بعلـــةن دةرضـــاهعثغا آـــةلدىك، قولعمعـــزنع ظـــئحعص رةهمـــةت دةرؤازاثـــنع قـــاقتذق   
ــارعم ــدذ   ! صةرؤةردعض ــة قعل ــاثا تةؤب ــايتتذق، س ــاثا ق ــةت    س ــزنع رةهم ــن، بع ــعرةت قعلغع ــزنع مةغص ق، بع

دةرؤازاثدعن قورذق قول ياندذرمعغعن، سةن ضذناهالرنع مةغصـعرةت قعلغذحعسـةن، بعزضـة سـةن رةهعـم          
قعلمعساث آعم رةهعم قعلعـدذ؟ ضـذناهعمعزنع سـةن مةغصـعرةت قعلمعسـاث سـةندعن باشـقا آعمضـة                   

  يالؤذرعمعز؟ 
 سىصــعتعث بعلــةن ظةمــةس، هــةلعم سىصــعتعث بعلــةن  بعزضــة شــةدعدذلظةزاب! ظــع صةرؤةدعضــارعمعز

ظـةدل  . بعزضة قةههار سىصـعتعث بعلـةن ظةمـةس غـةففار سىصـتعث بعلـةن قـارعغعن               . مذظامعلة قعلغعن 
آــةرةم، سىصــعتعث بعلــةن آــةمحعلعكلعرعمعزنع  ـ سىصــعتعث بعلــةن بعــزنع مذظــاخعزة قعلمــاي، فــةزل

ص، آةششـاف سىصـعتعث بعلـةن بعـزنع رةسـؤا           سةتتار سىصـعتعث بعلـةن ظـةيعبلعرعمعزنع يإضـة        . يذغعن
  . قعلمعغعن

. بعــزنع ؤة ظــةؤالدلعرعمعزنع ظــإزىثدعن باشــقعغا موهتــاج قعلمعغعــن ! ظــع ظذلــذغ صةرؤةردعضــارعمعز
شـةيتاننعث   ـ   بعـزنع نةصسـع   . بعزنع هـةر داظعـم هعمايـة قعلعـص ظـإز بئشـعمعزغا تاشـالص قويمعغعـن                

شــةيتانالرنعث  ـ معســاث بعــز ظــاجعز بــةندة، نةصســع ســةن ظــإزةث ساقلع. شــةررعدعن ظــإزىث ســاقلعغعن
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ــز يهع ــالدعنعص آئتعمع بعزضــة داظعــم ســئنع ظةســلةص، رةهمعتعثدعــن ظذمعــد قعلعــص،    . لعسعضــة ظ
  . سيات ظاتا قعلغعن هئسغةزعؤعثدعن قورقعدعغان

قـةلبعمعزدعكع تعلـةآلعرعمعزنعث    . دذظـالعرعمعزنع ظعجابـةت قعلغعـن     ! ظع ظذلذغ صةرؤةردعضـارعمعز   
بعزضــة تعلعمعــز بعلــةن تعلعضــةننعال ظةمــةس،  , نع ظعصادعلةشــكة تعلعمعــز ظــاجعزلعق قعلعــدذهــةممع

ــارلعق     ــةلكع ســةندعن تعلعمــةآحع بولــذص ظئيتالمعغــان ؤة ســةن بعلعدعغــان قــةلبلعرعمعزدعكع ب ب
  . دةرتلعرعمعزضة دةرمان بولغعن. مىشكىللعرعمعزنع ظاسان قعلغعن. تعلةآلعرعمعزنع بةرضعن
. مذســذلمانالرنع ظــةزعز قعلغعــن، آاصــعرالرنع خــار قعلغعــن  ـ مــإمعن! ةردعضــارعمعزظــع ظذلــذغ صةرؤ

! صةرؤةردعضــارعمعز. قــذؤؤةت ظاتــا قعلغعــن ـ ظذالرغــا آــىح. مذســذلمانالرنعث سةصــلعرعنع بعرلةشتىرضــعن
ضذناهلعرعمعز تىصةيلع سئنعث دىشمعنعث بولغان آاصعرالرنعث نعجعس ظاياقلعرع ظاستعدا ظعـزعلعص،          

مذبـارةك  . عص آةتتذق، ساثا يالؤذرعمعز، بعزنع بذ خورلذقتعن ظإز رةهمعتعث بعلةن قذتقذزغعـن           خورلعن
صـةيغةمبعرعمعز رةســذلذلاله ســةللةلالهذ ظةلــةيهع ؤةسةللةمضـة، ظاظعلــة تاؤاباتلعرعغــا ؤة بــارلعق ســاهابة   

  ! ظامعين. آعراملعرعضة حةآسعز ساالم يولاليمعز ظإزىث يةتكىزضعن
ظإز رةهمعتعث بعلةن دذظالعرعمعزنع ظعجابةت ! الرنعث ظةث مةرهةمةتلعكع بولغان اللةظع رةهعم قعلغذحع

  .قعلغعن
  . اللةغا خاس، دئضةندعن ظعبارةتتذرظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعهةمدذ سانا ظاخعرقع دذظايعمعز صىتىن 
  مةىآىنع ج ـ 28 ماهع سةفةرنعث يعلع ـ 1426 هـ

  فعؤرال ـ 7يعلع  ـ 2005

   




