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 خطب اليابان
 )من تعاليم اإلسالم(

 الجزء األول
 د. سليم الرحمن خان الندوي

 الخطبة األول 

 اَْلُقْرآُن اْلَكِريُ 
بحَ انَُه   ُد ّلِلََه الهَذي أَنُحَزَل َعَلى َعبحَدَه الحَكَتاَب َوَلَح ََيحَعلح َلُه َعَوَجا، ََنحُمُدُه سُُُُُُُُُُُُُ َمح ُل َاْلح ُك ُُه، َوُ َو أَ ح َوَنشُُُُُُُُُُُُح

ا َعبحُدهُ  ُد أَله ُعَمهده َُ َُ َلُه، َوَنشُُُح َدُه َإ َُُُِ َه َح ُد َأَلح َإ َََلَه ََإه وُ َو َُ َد َوالثُهَناَء، َوَنشُُُح َمح ولُُه، ََتاَ ُ اْلح  َوَرسُُُُ
ُُ ه اَُُ  ، اَلله ََ ََ َوالحُمعحَازَا  َ ُْل اتح ََ ا َل، َواَُُ َنحَبَياَء َوال ُّسُُُ َُ ُعَمهدع َوَعَلى اْلح وَل لَم ح َعَلى َعبحَدَ  َوَرسُُُ لَم َوسَُُ

هَن. َساَلع ََََل هَُوحَم الدَم َح  آلََه َوَأاحَ اَبَه، َوالتهاَبَعنَي ََلُ ح ِبََ
َلُموََل: َوُة الحُمسح ا اْلحََتح َُ   أَمها بَُعحُد فََُيا أَهُُّ

ََقه التُهقحَوى، َوتََُزوهُدوا فَإَ  بحَ انَُه َوتََُعاََل هَُُقوُل: اَتُهُقوا َو تََُعاََل  ُُُ َله ََتْيحَ الزهاَد التُهقحَوى. َواعحَلُموا َأَله َو سُُُُُُُُُ
يحاَاََل ال هَجيحَ ،   يح َ أَُعوحُذ َِبهلَل َمَن الشُُه ََ ََِن ال ه َ  اّلِلَه ال همح اََل الهَذي أُنزََل َفيَه الحُق حآَُل ُ دهى  :َبسُُح ُ  َرَماَُُ ُح َُُِ"

َُدِى َوالحُف حقَاَلَ لَملنهاَس َوبَيَمَنا هَةُ ٢)ُسوَرُة الحبََُقَ َة:  ".﴾١٨٥﴿ۚ  ... َع مَمَن اَلح  (. ١٨٥ :، َاتح
ةع  ﴾٢﴿َوالحَكتَُاَب الحُمَبنَي  ﴾١﴿َوقَُوحلُُُه تَُعَُاََل: "َ    لَُةع مُّبَُارَ َُ  ﴾٣﴿ۚ  َََّنه ُ نُها ُمُنَذرَهَن  َََّنه أَنزَلحنَُاُه َي لَيُح

َكي ع   ََ َ ُق ُ لُّ أَمح ع  ا هُُفح َُ َلنَي ۚ  َََّنه  أَمح ها مَمنح َعنَدَّنَ  ﴾٤﴿َفي َُ  ﴾٥﴿ ُ نها ُم حسَُُُُُُُُُ ۚ  ََنهُه ُ َو  َرمحَةه مَمن رهبَم

َُ ٤٤)ُسوَرُة الدََُّتاََل:  ".﴾٦﴿السهَميُع الحَعَليُ    َ  (. ٦-١ :، َاتح
َر "َوقَُوحلُُه تََُعاََل:  َلَة الحَقدح َر:  ".﴾١﴿َََّنه أَنزَلحَناُه َي لَيُح هَةُ ٩٧)ُسوَرُة الحَقدح  (. ١ :، َاتح

َدةه َمنَ  ََ ُْحَلةه َوا ُُه أَنُحَزَل وُ تََُعاََل اَلحُق حآََل الحَك ََ   َما َوَْيْيح ُُ َ  وُ َعنُح ُفوَظ اللهوح  قَاَل ابحُن َعبهاسع َرضَُُ َح الحَم ح
َُسََْل الحَوقَاََِع َي ) نُحَيا، ُمه نََُزَل ُمَفَُّه ه ََ َنةه َعَلى َرسُُوَل َو اَُلهى ٢٣ََََل بَُيحَت الحَعزهَة َي الُسهَماَء الدُّ ( سَُ

  1.وُ َعَليحَه َوَسله َ 

 

َسُْي ابحَن َ َثْيع. 1  تَُفح
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َقَع َرَضَ  وُ َعنحُه َأَله َرُسوَل َو َالهى وُ َعَليحَه َوَسلهَ  قَاَل: "أُنحزََلتح اُ وَ  َسح ُ ُف ََبُح َاَ يَ  َعنح َواثََلَة بحَن اْلح
اَلَ  َ َمنح َرَماَُُُُُ نيح تمع َماَُُُُُ اََل، َوأُنحزََلتح التُهوحرَاُة َلسَُُُُُ َلةع َمنح َرَماَُُُُُ َ ُم َي أَوهَل لَيُح يُل لََثَ َث َعَليحَه السُُُُُه ، َواْلحَْنَح

َنُد َأمحََد:  اََل". )ُمسُُُُُُُُُُح اََل، َوأُنحزََل الحُف حقَاَُل َْلَرحبَعع َوَعشُُُُُُُُُُح َهَن ََتَلتح َمنح َرَماَُُُُُُُُُُ َ َة ََتَلتح َمنح َرَماَُُُُُُُُُُ َعشُُُُُُُُُُح
َسٌن.١٦٣٧٠ ََ َدهٌث  ََ   2(. َ َذا 

 :اَْلُقْرآُن اْلَكِرُي ُمْعِجَزٌة ِإََلِيٌَّة َخاِلَدةٌ 
َ ى لَلحُم ح  َظَه َوَمعحَناُه، َوَ َداهٌَة َوَرمحٌَة َوُبشُُُُُُُُُُُُُح َمَننَي، ََنهُه َ َتاُب َو َََله الحُق حآََل الحَك ََ  ُمعحَاَزٌة ََََلَيهٌة ََتاَلَدٌة بََلفح

َكي ع مََ  ََ َه تَُنحزَهٌُل َمنح  َ هََُدهُحَه َوَإ َمنح ََتلحفَُ ُل َمنح َبنيح َُُ يُدع، ََنُهُه َ َ ُم َو تَُعَُاََل اَلُهَذي الُهَذي َإ َأحتَيَُه الحبَُا
اَلع َعَ َ مع ُمبَ  َُُ لهَ  بََلسُُُُُ َُُ لهى وُ َعَليحَه َوسُُُُُ َُُ وَل َو ُعَمهدع اُُُُُ ُُُ ََمنُي َعَلى قَُلحَْل َرسُُُُُ نيع، لَيُُنحَقَذ نََُزَل َبَه ال ُّوُح اْلح

ََ ََََل النُّوَر، َوَمنَ  ا َمَن الظُُّلَما َُ ُ وََل الحَبشَُُُ َههَة َوُرح َُج ٌم ُمَتَكاَمٌل َمََميَع ُُُُِ َُ َُدى، ََنهُه َمنُح َ َل ََََل اَلح  الاُُُه
ٌم قَ  َُ اَدههَة، ََنهُه َمنُح قحَتََُُُُُّ َتَماَعيهَة َواإحَ يهَة َواإحَجح َياسَُُُُُ َليهَة، َوالسَُُُُُم يهَة َوالحَعقح ََياَة ال ُّوََ اَبٌل لَلتهاحَبيَق َي ُ لَم َزَماَلع اْلح

، ََنههُ  ُل ََََل الاه َهَقَة الحُمثُحَلى الحَعاَدَلَة الحَقوَََُة، َوَعَلى ُ لمَ َوَمَكاَلع َُُ َتَقيَ ، اَلحُمواُُُ ُُح َْ الحُمسُُُ َُُم َا َاَدي ََََل الَُُُّ   اَلح
َعَ  َعَظَمَة مُ  َتشُُُُُُُُُُُح َا، َوَهسُُُُُُُُُُُح َكاَمُه َوهَُعحَمَل َْ َح ََتَ َة، َأَلح هُاَبَمَق َأ َعاَدَة اتح نُحَيا َوسَُُُُُُُُُُُ َزَة َو عحاَ َمنح أَرَاَد َعزه الدُّ

اََل:  اَل ُو تَُعَُُ الََُُدَة، فَُقَُُ اُب َإ َرهُُحْلَ ِۚ ذ ﴾١﴿ اَل   "اْلَُُح َُ الحَكتَُُ دهى لَملحُمتهَقنَي  ۚ  َفيُُهَ  لَُُ ُُُ   ۚ﴿٢﴾." 
هََُتاََل: ٢)ُسوَرُة الحبََُقَ َة:   (.٢-١، َاتح
ََ َأَله َوقَُوحلُُه تََُعاََل:   ُ  الحُم حَمَننَي الهَذهَن هَُعحَمُلوََل الَّهاَْلَا َدي لَلهَِت َ َ  أَقُحَوُم َوهَُُبشَم ُح َذا الحُق حآََل هَُ ََلُ ح "َََله  َِ

هَةُ ١٧)ُسوَرُة اْلحَسح َاَء:  ".﴾٩﴿َأجح ها َ َبْيها    (.٩ :، َاتح
بُحعها مَمَن الحَمثَاَو َوالحُق حآََل الحَعَظيَ  َوقَُوحلُُه تََُعاََل:  َناَ  سَُُُ َ :  ".﴾٨٧﴿"َوَلَقدح آتَُيُح اح وَرُة اْلَح هَةُ ١٥)سُُُُ  :، َاتح

٨٧.) 
َكاَم الشُُُُُُه حَعيهَة، َوالدهعحوَ  َح َ يَد، َواْلح ََ اََِل الحَعَقيَدَة َوالتُهوح َُُ َتَمُل َعَلى َمسُُُُ ُُح يَ َة َََله الحُق حآََل الحَك ََ  َهشُُُُ َُُ َة َوالنهَُُُُّ

َوهَف َوالبهحَ يَُُْل، َواْلحَُامَ  ِح َ  َوالته َد َوالزهجح ُُلَقيُُهَة، َوالنُهقُُح الَيَ  اْلح ََة، َوالتُهعَُُ َ   َوالحَعْبح َُُ َد، َوالحَقَُُُُُُُُُُُُّ َوا َُُ ُُه  َوالشُُُُُُُُُُُُ

 

َ  وُ  2 َقَع َرضَُُُ َسُُُح َدهُث َواثََلَة بحَن اْلح ََ اَميَمنَي،  َنُد الحشَُُُ َنُد َأمحََد: اَلحُمَالهُد ال هاَبُع، ُمسُُُح دَ ُمسُُُح َدهثٌ ١٦٣٧٠هَث: تََُعاََل َعنحُه، َرقحُ  اْلَح ََ َلحَباَوُّ: َ َذا   ، قَاَل اْلح
َسٌن. ََ 
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نيع َوآََت َ  ََ  َ َُ هََُتَك هُر بََُيانُُه َبنيح ََ َو َي الحَكوحََل، وَُ لُّ َذَل ََ ََََل آَ  ارَا َُُُُُُُُُِ ، َوهَُبحَدأُ َوهَُُعاُد التهارََريهَة، َواْلحَ
ُد الحُمَتَدبَمُ  َفي الَيَْل ُمتَُنَُوَمَعةع، َيََ َدةع، َوَأسَُُُُُُ ا، َبُوُجوهع ُمتََُعدَم ةه، َوفَاََِدةه َجَدهَدةه، َوَ َدفها ََتااُُُُُُ  َزةه ََتااُُُُُُه ا َميُح َُ

اََل: "ال   َُُ اَل ُو تَُعُُ َُُ اَب الحُمَبنَي    فَُقُُ َُُ َُ الحَكتُُ َُ آَ  ُُح ا لهَعلهُك ح تَُعحَقُلوََل  ﴾١﴿تَلُُ  ُُ اُه قُُ حآَّنه َعَ بَيُُ َُُ َََّنه أَنزَلحنُُ
هََُتاَلَ ١٢)ُسوَرُة هُُوحُسَف:  ".﴾٢﴿  (.٢-١ :، َاتح

َلتح آَ تُُه قُُ حآَّنه َعَ بَي ا لَمَقوحمع هَُعحَلُموََل َوقَُوحلُُه تََُعاََل:  :   ".﴾٣﴿"َ َتاٌب ُفََُُُُُّم َلتح وَرُة ُفََُُُُُّم هَةُ ٤١)سُُُُُُ  :، َاتح
٣.) 

َلَه ََََل َك ََ  َ َتاُب َو الحَعزَهَز الهَذي أَنُحزََلُه وُ َعزه َوَجله َعَلى ََتْيحَ ََتلحَقَه، َوأَفحَاَل أَنحَبَياََِه َوُرسُ َََله الحُق حآََل الح 
اَل ُو تَُعَُاََل:  افُهةه، فَُقَُ  ".﴾١﴿نَي نََُذه ها "تَُبَُاَرَ  الُهَذي نَُزهَل الحُف حقَُاََل َعَلِى َعبُحَدَه لََيُكوََل لَلحعَُاَلمَ النُهاَس  َُ

هَةُ ٢٥)ُسوَرُة الحُف حقَاََل:   (. ١ :، َاتح
ُموَل َوالحَكَماَل، فََُقاَل وُ تََُعاََل:  ءع "...َما  َََله الحُق حآََل الحَك ََ  هََُتَميُهُز َِبلشُُُُّ ُحَنا َي الحَكَتاَب َمن َُُُِ ح ۚ   فَُ ه

َنُحَعاَم:  ".﴾٣٨﴿ُمه ََََلِ َرََْم ح ُُيحَشُ وََل  هَةُ ٦)ُسوَرُة اْلح  (.٣٨ :، َاتح
ءع َوُ دهى َوَرمحَ َوقَُوحلُُه تََُعاََل:   َِ ح َياَّنه لَمُكلَم  َُ الحَكَتاَب تَبُح َلَمنَي  "...َونَُزهلحَنا َعَليح َ ِى لَلحُمسح  ".﴾٨٩﴿ةه َوُبشح

َل:  هَةُ ١٦)ُسوَرُة النه ح  (.٨٩ :، َاتح
َا، فََُقاَل وُ  َتَناَْ َا، َونََُواَ يَه َإَجح َما آََتُ ُ  تََُعاََل: "...وَ   َََله الحُق حآََل الحَك ََ  نََُزَل َِبََواَمَ  َو تََُعاََل لَلحَعَمَل َْ

ُُوا   ...﴿ ُُِذوُه َوَما ََنَاُ  ح َعنحُه فَانتَُ َ : ٧ال هُسوُل َف شح هَُة: ٥٩﴾". )ُسوَرُة اْلَح  (.٧، َاتح
اََل: "ال   اَل ُو تَُعَُُُ ُه، فَُقَُُُ َُ لَُُُ َُُ َهُُُ َدُه َإ ُُُُُُُُُُُُِ اَدَة ّلِلََه َوَُُُح َ َص الحَعبَُُُ اٌب      َََله الحُق حآََل الحَك ََ  أُنحزََل َْلََتح َ تَُُُ

َكي ع ََتَبْيع  ََ لَُتح َمن لُهُدَلح  َُُم تح آَ تُُُه ُمه ُفَُُُُُُُُُُُُّ َكمَُ َح ُه نََُذهٌ   َأإه تَُعحبُُُدوا ََإه اّلِلهَ  ﴾١﴿ُأ  ََنهَِن َلُك  مَمنُح
 ۚ

هََُتاََل: ١١)ُسوَرُة ُ ودع:  ".﴾٢﴿َوَبَشٌْي   (.٢-١، َاتح
نََُفاَء َوهَُقيُموا الَُّهَ َة وَ  َُ هَن  نَي َلُه الدَم َُ َوقَُوحلُُه تََُعاََل: "َوَما أَُمُ وا ََإه لَيَُعحُبُدوا اّلِلهَ ُُمحَلََُّ َل هُُ حُتوا الزهَ اَة   َوذَِ

هَ ٩٨﴾". )ُسوَرُة الحبَُيَمَنَة: ٥َدهُن الحَقيَمَمَة ﴿  (.٥ُة: ، َاتح
وَر، َ َدهى وُ تََُعاََل َبهَ  َزحَماََل َوالحُعَُُُُُُُّ َاَلَدُة َعَلى َم َم اْلح َ اَء الحَعَ َب  َََله الحُق حآََل الحَك ََ  ُمعحَاَزُة َو اْلح ُفََُُُُُُّ

، َُ وَرةع َمثحَلَه، فََُعَاُزوا َعنح َذَل َورع، أَوح سُُُُُُُُُ َ  سُُُُُُُُُ "ُقل لهَئَن فََُقاَل وُ تََُعاََل:   َعَلى َأَلح َأحتُُوحا ِبَثحَلَه، أَوح َبَعشُُُُُُُُح
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 ُُ َذا الحُق حآََل َإ َأحُتوََل ِبَثحَلَه َوَلوح َ اََل بَُعحاُُُُُُُُُُُُ نُّ َعَلِى َأَل َأحُتوا ِبَثحَل  َِ نُس َوامَح َتَمَعَت اْلحَ َُْيها اجح  ح لَبَُعحضع َظ
 (.٨٨هَُة: ، َاتح ١٧)ُسوَرُة اْلحَسح َاَء:  ".﴾٨٨﴿

َتاَعحُت  مَمن ُدوََل  "أَمح هَُُقوُلوََل افحَبَاهُ َوقَُوحلُُه تََُعاََل:  َع َوادحُعوا َمَن اسُُُُح َبََ  َورع مَمثحَلَه ُمفح َ  سُُُُُ  ُقلح فَأحُتوا َبَعشُُُُح
 ۚ

هَ ١١)ُسوَرُة ُ ودع:  ".﴾١٣﴿اّلِلَه َََل ُ نُت ح َااَدَقنَي   (.١٣ُة: ، َاتح
َتاَعحُت  مَمن ُدوََل اّلِلَه َََل ُ نُت ح  "أَمح هَُُقوُلوََل افحَبَاهُ َوقَُوحلُُه تََُعاََل:  وَرةع مَمثحَلَه َوادحُعوا َمَن اسُُُُُُُُُُُح  ُقلح فَأحُتوا َبسُُُُُُُُُُُُ

 ۚ

هَُة: ١٠)ُسوَرُة هُُوحُنَس:  ".﴾٣٨﴿َااَدَقنَي   (.٣٨، َاتح
ا فَ َََله الحقُ  َُُُ َة، َوَمنُح َتَلفَُُ ِح هع َمَن الحُوُجوَه الحُم لَم َوجُُح الََُُدٌة، تََُتَمثُُهُل َي  ُُُ ُة  حآََل الحَك ََ  ُمعحَاَزٌة ََََلَيُُهٌة َتَُُ اََُُ َُُ َُُُُُُُُُُُُُّ

الَيَبَه، فََُقاَل وُ تََُعاََل: "ال   َلتح َمن له      أَلحَفاَظَه، َوَبَ َْيُة َأسَُُُُُُُُُُُ َكَمتح آَ تُُه ُمه ُفََُُُُُُُُُُُّم َح َكي ع َ َتاٌب ُأ ََ ُدَلح 
هَُة: ١١)ُسوَرُة ُ ودع:  ".﴾١﴿ََتَبْيع   (.١، َاتح

اُق آَ تََه َعَلى َ ثُحَ َ َا، فََُقاَل وُ تََُعاََل:  ا اَتَمسَُُُُُ َُ  َوَلوح َ اََل َمنح َعنَد َْيْيحَ اّلِلَه  "أََفَ  هََُتَدبُهُ وََل الحُق حآَلَ َوَمنُح
 ۚ

َتَ فها َ َثْيها  هَُة: ٤)ُسوَرُة النَمَساَء:  ".﴾٨٢﴿َلَوَجُدوا َفيَه اَتح  (.٨٢، َاتح
َيٌة، فََُقاَل وُ تََُعاََل:   َُُ َباٌر َماضُُُ ا َأَتح َُ َُ َوَمنُح ي َُ َمنح أَنَباَء الحَغيحَْل نُوََ َُ "تَلح ا أَنَت  ا ََلَيح َُ ۚ  َما ُ نَت تَُعحَلُم

َذا َُ َمن قَُبحَل  َِ  فَااحْبح  َوَإ قَُوحُم
هَُة: ١١)ُسوَرُة ُ ودع:  ".﴾٤٩﴿ۚ  َََله الحَعاَقَبَة لَلحُمتهَقنَي  ۚ   (.٤٩، َاتح

ا َما هَُُ ثمَُ  َي النُُُّفوَس، فََُقاَل وُ تَُ  َُ َع ُّ َعاََل: "َوَمنُح اَْها مهثَاَوَ تَُقحشَُُُُُُ ََدهَث َ َتاِبه مَُّتشَُُُُُُ َن اْلح سَُُُُُُ َح ُ نَُزهَل َأ َاّلِله
َ  اّلِلهَ  ُ ح ََََلِ ذَ ح ُ ح ُمه تََلنُي ُجُلوُدُ  ح َوقُُُلوُْ وحََل َرْه َدي َبَه َمن  َمنحُه ُجُلوُد الهَذهَن َرحشَُُُُ ُح َُ ُ َدى اّلِلَه هَُ َل  ذَِ

 ۚ

ُ َفَما َلُه َمنح َ ادع  ۚ  َوَمن َهَشاءُ  َلَل اّلِله هَُة: ٣٩)ُسوَرُة الزَُّمَ :  ".﴾٢٣﴿ُهاح  (.٢٣، َاتح
َ اُب َرسُُوَل  ََ ٌة َوَلَقدح تََُلقهى َأاُح َه َ اَنتح َلُه ََ ََ َدهدع  َُِ لهَ  اَلحُق حآََل الحَك ََ  َبشََُغفع  َو اَُلهى وُ َعَليحَه َوسَُ

ُُ  مه  َدُقوا َما َعاَ ُدوا اّلِلهَ َعَليحَه   َفَمنُح َياَ َ ح، فََُقاَل وُ تََُعاََل: "َمَن الحُم حَمَننَي رََجاٌل اَُُ ََ ِى ََنحَبُه َي  ن َقاَُُ
ُلوا تَُبحَده ه ﴿َوَمنُح  زَاَب: ٢٣ُُ  مهن هَنَتَظُ    َوَما بَده َح َ هَُة: ٣٣﴾". )ُسوَرُة اْلح  (.٢٣، َاتح

ُلوا ََ  َُُ َه َواُ ََ ا،  اَدةه بَُعحَد َأَلح َ انُوا َعَبيده َُُ َبُ وا سُ ُُح َنَع ال مََجاَل الهَذهَن َأاُ َُُ َع َوَََله الحُق حآََل الحَك ََ  اُ ََل َدَرَجا
ا َُ ح ُيَُبُّ ُعلحيُا َمنح ََنحكَُ َُُاََل َمن قَُبحَل اَر َواْلحَ هثَُاَر، فَُقَُاَل وُ تَُعَُاََل: "َوالُهَذهَن تَُبَُوهُءوا اُلده ََ َوَمَن اْلحَ ا وََل َر اُلذه

اَلَ  َُ ح َوَلوح  َُُ َُُ ةه رَُُمها أُوُتوا َوهُُ حثَُ وََل َعَلِى أَنُفسُُُُُُُُُُُُ اجَُُ ُدورََ  ح ََُُ ُدوََل َي اُُُُُُُُُُُُُُُُ َُ ح َوَإ َيََُُ اَجَ  ََلَيح ََْ ح  َمنح  َُُ
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َلُ وََل ﴿ َُ ُ ُ  الحُمفح َسَه فَُأولََِئ ُِحه نَُفح َ : ٩ََتََّاَاٌة   َوَمن هُوَق  شح هَُة: ٥٩﴾". )ُسوَرُة اْلَح  (.٩، َاتح
 :َفْضُل ِتََلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكِرِي َوتَ َعلُِّمِه َوتَ ْعِليِمهِ 

اَدهحُث الشُُُُُُُُُُُه َ  ََ َ َُ الحَك ََُُة، َواْلح  َ ََ اتح َل َتَ َوتََه َوَقدح َوَرَد َل الحُق حآََل الحَك ََ  َوَفاُُُُُُُُُُُح الهُة َعَلى َفاُُُُُُُُُُُح هَفُة اَلده
َه، فَُقَُاَل وُ تَُعَُاََل: َذا الحُق حآَُل َْلُُنَذرَُ   بََُه َوَمن بََُل َ   َوتََُعلُّمَُُه َوتَُعحَليمَُ َ  ََََله  َُِ  ".﴾١٩﴿ۚ  ... "...َوأُوََ

َنُحَعاَم:  وَرُة اْلح هَُة:  ٦)سُُُُ ُ  َو َأََتَذُه  (.١٩، َاتح ُُِبُّ: َمنح بََُلَغتُه آهٌَة َمنح َ َتاَب َو فََُقدح بََُلَغُه أَمح َوقَاَل الُق ح
 3أَوح تَُ ََ ُه".

َتَمُعوا َلُه َوأَنََُّتوا َلَعلهُك ح تُُ َوقَاَل وُ تََُعاََل:   َعح َاَف:  ".﴾٢٠٤﴿ حَمُوََل  "َوَََذا قُ ََئ الحُق حآَُل فَاسح )ُسوَرُة اْلح
هَُة: ٧  (.٢٠٤، َاتح

ا ُموجَ  َُ َبَامها َلُه، َوَلَعله َح ََ َعنحَد َتَ َوَة الحُق حآََل الحَك ََ  ََعحظَامها َوَا ا َُُ نحَُُّ َبٌة لََ محََة َو تََُعاََل أََمَ  وُ تََُعاََل َِبْلحَ
َتَما َ اَ  بحَ انَُه َوتََُعاََل، وََ َ مها لَلهَذهَن أَعحَاوحا لَلحُق حآََل الحَك ََ  َاإحَسُُُُُُُح ا َفاُُُُُُُح ه َمنحُه سُُُُُُُُ َُ  الحَواَعَ  الهَذي لهَِت هُوَجبُُ

ُل َوُ َو الحَقلحُْل، فََُقاَل وُ تََُعاََل:  ُع، َوهَُعحَمُل َفيَه الحَعقح مح لَ هُُ حَ ُف َلُه السُُُه َ ِى َلَمن َ اََل لَُه "َََله َي ذَِ َُ َلذَ ح
يٌد  َُ َِ َع َوُ َو  هَُة: ٥٠)ُسوَرُة َق:  ".﴾٣٧﴿قَُلحٌْل أَوح أَلحَقى السهمح  (.٣٧، َاتح

َيَة اّلِلهَ َوقَُوحلُُه تََُعاََل:  دَمعها مَمنح ََتشُُح عها مَُّتََُُّ َذا الحُق حآََل َعَلِى َجَبلع له َأَهُحَتُه ََتاَُُِ ثَاُل  َلوح أَنزَلحَنا  َِ َمح َُ اْلح  َوتَلح
 ۚ

ُُ ح هَُتََُفكهُ وََل  َا لَلنهاَس َلَعله ُْ َ َ :  ".﴾٢١﴿َناح شح هَةُ ٥٩)ُسوَرُة اْلَح  (.٢١: ، َاتح
َع َلُه الحُقُلوبُ  َُُ رََه َأَلح ََتحشُُُُُُُُ َ  الحُق حآََل الحَك ََ ، َوُمبَُيَمنها ُعُلوه َقدح دهَ  َعنحَد هَُُقوُل وُ تََُعاََل ُمَعظَممها َْلَمح ، َوتََُتََُُُُُُُُُُّ

ََبَل اْلحَ  ََ يَد، فََُلوح َأَله امح ، َوالحَوَعيَد اْلح قَم َع َ َذا َِسَاَعَه، َلَما َفيَه َمَن الحَوعحَد اْلَح اَوتََه، ِسََ اَُ ه َي َْيلحظََتَه َوَقسَُ
َنا َأَلح تََلنَي قُُُلوبُُنَ  ُْل َعَليُح َُ َيََ َيَة َو َعزه َوَجله، َلَذَل ُُح دهَ  َمنح ََتشُُُُُ َُُ َع َوَتَُُُُُّ َُُ َع الحُق حآََل الحَك ََ  ْلََشُُُُُ َُُ ا َوََتحشُُُُُ

َيَة َو تََُعاََل.  َوتََُتََّدهَ  َمنح ََتشح
َُ ح، َفَداَوُموا َعَلى َتَ َوتََه َوُمَذاَ َ تََه، َوَلَقدح ََتَشَ  أَتحَقيَ  اَفظََت ََ َفَلَت الحُق حآَُل الحَك َُ  َمنح  َلَمنَي َأَلح هَُنُح اُء الحُمسح

َتَم ُّوا َعَلى تََُعلَُّمَه َوتَُعحَليَمَه، فََُعنح  َكاَمَه، َواسُح َح َة َأ لهىَوَدرَاسَُ َ  وُ َعنحُه َعَن النهِبَم اَُ وُ َعَليحَه  ُعثحَماََل َرضَُ

 

ِب 3 ِب(: عمد بن أمد اْلنَّاري القُ   تفسْي الق آَل العظي  )تفسْي القُ 
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 : ارَيَم َِ  4(.٥٠٢٧َوَسلهَ  قَاَل: "ََتْيحُُ  ح َمنح تََُعلهَ  الحُق حآََل َوَعلهَمُه". )َاَ يُح الحُب
   َ َة َرضَُ اَفٌ  َوَعنح َعاَِشَُ ََ لهَ  قَاَل: "َمَثُل الهَذي هَُقح َأُ الحُق حآََل َوُ َو  لهى وُ َعَليحَه َوسَُ ا َعَن النهِبَم اَُ َُ وُ َعنُح

َدهٌد، فََُلُه أَ  َُُ َفَ َة الحَك َاَم الحَْبََرَة، َوَمَثُل الهَذي هَُقح َأُ َوُ َو هَُتََُعاَ ُدُه َوُ َو َعَليَه ُِ ُُه َ يُح جح َاََل".  َلُه َمَع السُ َُُ )اُ
ارَيَم:  َِ   5(.٤٩٣٧الحُب

لهَ : "الحَماَ ُ  َِبلحُق حآََل  : قَاَل َرسُُوُل َو اَُلهى وُ َعَليحَه َوسَُ ا قَاَلتح َُ َ  وُ َعنُح َة َرضَُ َفَ َة َوَعنح َعاَِشَُ َمَع السُه
: الحَك َاَم الحَْبََرَة، َوالُهَذي هَُقح َأُ الحُق حآََل َوهَُتَُتَُعحَتُع َفيَُه، َو ُ  َل ع ُُح َ يُح ُمسُُُُُُُُُُُُ َُُ اق" لَُُه َأجح َاََل". )اُُُُُُُُُُُُ َو َعَليُحَه َُُُُُُُُُُُُُُُِ

١٨٩٨.)6   
َد ََإه َي  ََسَُ لهَ  قَاَل: "َإ  َ  وُ َعنحُه َعَن النهِبَم اَُلهى وُ َعَليحَه َوسَُ اَلَع َعنح أَبَيَه َرضَُ َ، َرُجٌل  َوَعنح سَُ اَثُحنََُتنيح

ُلوُه آَّنَ  َو هَُتُح ُُ َل َوآََّنَء آََتُه ُو الحُق حآََل فَُ ُه آََّنَء اللهيُُح َو هُُنحَفقُُُ ُُ اإه فَُ ٌل آََتُه ُو مَُُ اَر، َوَرجُُُ َل َوآََّنَء النُهَُُُ َء اللهيُُح
 : ارَيَم َِ اَر". )َاَ يُح الحُب َُ   7(.٧٥٢٩النُه

لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُ  َُُ وَل َو اُ ُُُ َما َأَله َرسُ ُُ َ  وُ َعنُح َُُ َياُم َوالحُق حآَُل َوَعنح َعبحَد َو بحَن َعمح عو َرضُ َُُم لهَ  قَاَل: "اَلَُّ
اَر فَ  َُ ََ َِبلنُه َوا َُ َياُم َأيح َربَم َمنَُعحُتُه الاهَعاَم َوالشُُُُُُه َفَعاََل لَلحَعبحَد هَُوحَم الحَقَياَمَة، هَُُقوُل الََُُُُُُّم فَمعحَِن َفيَه، َهشُُُُُُح شَُُُُُُ

َنُد َأمحََد:  َوهَُُقوُل الحُق حآَُل َمنَُعحُتُه النُهوحَم َِبللهيحَل َفَشفَمعحَِن َفيهَ  َدهٌث ٦٣٣٧، قَاَل فَُُيَشفهَعاََل". )ُمسح ََ (. َ َذا 
   8َاَ يٌح. َوَقيَل: َضَعيٌف.

َتَمَع قَُوحٌم َي   ََ َوَعنح َأَ  ُ َ هُحَ َة َرَضَ  وُ َعنحُه َعَن النهِبَم َالهى وُ َعَليحَه َوَسلهَ  قَاَل: "َما اجح بَُيحتع َمنح بُُُيو
ُُ ح ال همحَُة،َو تََُعاََل  َُ ح السهَكيَنُة، َوَْيَشيَُتُح ُُ ح، ََإه نَُزََلتح َعَليح نَُ ُلوََل َ َتاَب َو َوهََُتَداَرُسونَُه بَُيُح ُُ ح   ، هَُتُح فهتُح ََ َو

 

ارَيَم:  4 َِ َدهَث:  -٢١َ َتاُب َفَااََِل الحُق حآََل، -٦٦َاَ يُح الحُب  ٥٠٢٧َِبُب ََتْيحُُ  ح َمنح تََُعلهَ  الحُق حآََل َوَعلهَمُه، َرقحُ  اْلَح
ارَيَم:  5 َِ َدهَث:  -١َعَبَس،  ُسوَرةُ  -٨٠َ َتاُب التُهفحَسَْي -٦٥َاَ يُح الحُب  ٤٩٣٧َِبٌب، َرقحُ  اْلَح
6  : َل ع َدهَث:  َِببُ  -٣٨َ َتاُب َاَ َة الحُمَساَف َهَن، -٧َاَ يُح ُمسح َل الحَماَ َ  َِبلحُق حآََل َوالهَذي هَُتَُتَُعحَتُع َفيَه، َرقحُ  اْلَح  ١٨٩٨َفاح
ارَيَم:   7 َِ َ يُح الحُب يَد،  -٩٨اَُُ ََ له َ  َِببُ  -٤٥َ َتاُب التُهوح لهى وُ َعَليحَه َوسَُُ اَر، َوَرُجٌل  :قَُوحَل النهِبَم اَُُ َُ ُم َبَه آََّنَء اللهيحَل َوالنُه َُُو هَُُقوح "َرُجٌل آََتُه وُ الحُق حآََل فَُ

َعلُ  تَيحُت َمثحَل َما أُوِتَ َ َذا فََُعلحُت َ َما هَُفح َدهَث: "، َرقحُ  هَُُقوُل َلوح أُوح  ٧٥٢٩اْلَح
َنُد عَ  8 َنُد َأمحََد: اَلحُمَالهُد الثهاَوُّ، ُمسُُُُُُح َ  وُ ُمسُُُُُُح َدهَث:  بحَد َو بحَن َعمح َو َبَن الحَعاَص َرضَُُُُُُ َُُما، َرقحُ  اْلَح اَ  :٦٣٣٧تََُعاََل َعنُح َدهٌث  ، قَاَل َأمحَُد َُُُُُُِ ََ َ َذا 

َلحَباَوُّ: َضَعيٌف.  َاَ يٌح، َوقَاَل اْلح
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َدهٌث َاَ يٌح.١٤٥٧الحَمَ ََِكُة، َوذََ َ ُ  ح وُ َفيَمنح َعنحَدُه". )ُسَنُن َأَ  َداُوَد:  ََ    9(. َ َذا 
لهَ : "َمنح قَُ  َُُ لهى وُ َعَليحَه َوسُ وُل َو اَُُُ َ  وُ َعنحُه هَُُقوُل: قَاَل َرسُُُُ ُعودع َرضَُُُ ُُح ََ حفها َوَعنح َعبحَد َو بحَن َمسُ  َأَ 

ََ حٌف، َوَلَكنح أََلفٌ   
 
م
ثَاََلَا، َإ أَُقوُل اَل  َ  أَمح ُُح َنُة َبَعشُُُُُُُ َُُ سُُُُُُُ َنٌة َواْلَح َُُ سُُُُُُُ ََ ََ حٌف، َوَإٌم  َمنح َ َتاَب َو فََُلُه َبَه   

 : ََ حٌف". )ُسَنُن البَمحَمَذيَم َسٌن َاَ يٌح َْي َهٌْل.٣١٥٨ََ حٌف، َوَميٌ   ََ َدهٌث  ََ   10(. َ َذا 

ا لهَ  قَاَل: "هَُُقاُل َلََُُُُُُُُّ لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُُُُُُ َما َعَن النهِبَم اَُُُُُُُُ ُُ َ  وُ َعنُح َْل َوَعنح َعبحَد َو بحَن َعمح عو َرضَُُُُُُُُ ََ
َد آََتَ  آهَُُةع تَُقح َأُ ََُُْا".  الحُق حآََل، َُ َعنُُح نُحيَُُا، فََُُإَله َمنحزَلَتَُُ َت تَُُ تَُُمُل َي الُُدُّ ا ُ نُُح َنُن اَقُح َأح َوارحَتَق َوَرتَُُملح َ مَُُ ُُُ )سُُُُُُُُُُُُ

َسٌن َاَ يٌح.٣١٦٢البَمحَمَذيَم:  ََ َدهٌث  ََ   11(. َ َذا 

َ  وُ َعنحُه قَاَل: ِسََ  َُُ لهَ  هَُُقوُل: "اَقُحَ ُءوا َوَعنح َأَ  أَُماَمَة الحَباَ َل َم َرضُُُ َُُ لهى وُ َعَليحَه َوسُُُ َُُ وَل َو اُُُ ُُُ عحُت َرسُُُ
َ اَبَه، اَقُحَ ُءوا الزه ح َاَوهحَن الحبََُقَ َة َوسُُوَرَة آلَ  ََُِفيعها َْلَاُح َُما ََتحتََياََل الحُق حآََل فََإنهُه َأحِت هَُوحَم الحَقَياَمَة   َعمح َاََل، فََإَنه

اََل َعنح   هَُوحَم الحَقيَُامَُةَ  ،  َُُاجُه َوافه َُُ َُْيحع اُُُُُُُُُُُُ ا َف حقَُاََل َمنح  ُمَُ َأَنه ا َْييَُاهَُتَُاََل، أَوح  َُ ُمَُ َأَنه اَمتَُاََل، أَوح  َُ ا َْيمَُ ُمَُ َأَنه َُ  
ا الحَباَ  َُ َتَايُع ُُح َ ٌة، َوَإ َتسُ ُُح سُ ََ ا  َُ َذَ ا بَُ ََ ٌة، َوتَُ حَ  وَرَة الحبََُقَ َة، فََإَله َأَتح ُُُ َ اَََْما، اَقُحَ ُءوا سُ ُُح َ يُح َلةُ َأاُ َُُ ". )اُ

 : َل ع  12(.١٩١٠ُمسح
 :اَلتََّدب ُُّر ِف اْْلََيِت اْلَكِرميَِة ِمَن اْلُقْرآِن اْلَكِريِ 

ََ الحَك َََُة َمَن الحُق حآََل الحَك ََ ، لَنَُعحَل َ   َ بحَ انَُه َوتََُعاََل أََمَ ََّن َِبلتهَدبَُّ  َي اتح َتَمَل َعَليحَه َمَن  َََله َو سُُُُُُ َما اُُُُُِح
َلتَُُنا َِبلحُق حآا ََُعَة الحَباَ َ َة، َوَتُكوَُل اَُُُُُُُُُُ َلَة لحَمَواَعَ  الزهاَجَ َة، َواْلحَُاَم الظهاَ َ َة، َوالحَْبَاَ نَي الحَقا ََل الحَك ََ  اَُُُُُُُُُُ

اَل وُ تَُعَُاََل:  ََُُة، فَُقَُ ُُّ ع َتَ تََُه الحَكَ  َُ ُمبَُاَر ٌ تََُدبُّ ع َوتََُف بُهُ وا آَ تََُه َولَيَُتَُذَ هَ  أُولُو "َ تَُاٌب أَنزَلحنَُاُه ََلَيُح  لَميَُده
َلحَباَب  هَُة: ٣٨)ُسوَرُة َص:  ".﴾٢٩﴿اْلح  (.٢٩، َاتح

ُ  َعَلى ُ َ هَد َق َاَءتََه، َوتَُ حَدهَد أَلح  َتََُُُُُُُُّ َلةه َإ تَُقح َلُ  َمَع الحُق حآََل الحَك ََ  اَُُُُُُُُ ُ وَفَه، َبلح َََذا َعاَش الحُمسُُُُُُُُح َُ َفاَظَه َو

 

َدهَث: ثََُواَب َق َاَءَة الح  َِبُب َي  -١٤َ َتاُب الحَوتحَ ، -٨ُسَنُن َأَ  َداُوَد:  9 َلحَباَوُّ: َ َذا١٤٥٧ُق حآََل، َرقحُ  اْلَح َدهٌث َاَ يٌح. ، قَاَل اْلح ََ 
َنُن البَمحَمَذيَم:  10 اََِل الحُق حآََل، -٤١سُُ َ ،  -١٦َ َتاُب َفاَُ َجح ََ حفها َمَن الحُق حآََل َما َلُه َمَن اْلح َدهَث:  َِبُب َما َجاَء َفيَمنح قَُ َأَ  لبَمحَمَذيُّ: ، قَاَل ا٣١٥٨َرقحُ  اْلَح

َسٌن َاَ يحٌ  ََ َدهٌث  ََ  َْي َهٌْل. َ َذا 
َدهَث:  ،َِببٌ  -١٨َ َتاُب َفَااََِل الحُق حآََل، -٤١ُسَنُن البَمحَمَذيَم:  11 َسٌن َاَ يٌح. البَمحَمَذيُّ: ، قَالَ ٣١٦٢َرقحُ  اْلَح ََ َدهٌث  ََ  َ َذا 
12  : َل ع َدهَث:  َِببُ -٤٢َ َتاُب َاَ َة الحُمَساَف َهَن، -٧َاَ يُح ُمسح َل َق َاَءَة الحُق حآََل َوُسوَرَة الحبََُقَ َة، َرقحُ  اْلَح  ١٩١٠َفاح
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  َ لَُّق ِبَََتح َِ ، َوالتهَدبَُّ  َي آَ تََه الحَك َََُة، َوالته ا َ اَم ه وَل تَُتََُعدهى ََََل الحَعيحَش َي َظَ لََه َعيحشُُه َقَه، اَقحَتَداءه َبَ سُُُ
لهَ ، اَلهَذي َ اََل َُتُلُقُه الحُق حآََل الح  لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُُُُُُ َُم َو اَُُُُُُُُ َه أَنهُه اَنُحتََُقَل َمَن الشُُُُُُُُه َك ََ ، َفَْيَى َي نَُفحسَُُُُُُُُ

َقاَوَة وَ  َل َوالظهَ َم ََََل الحَعلحَ  َوالنُّوَر، َوَمَن الشُه ُح َُاََل َوالحَيَقنَي، َوَمَن امَح َة ََََل اْلحَ َُ بُح َعاَدَة َوالشُُّ ََ َ  ََََل السُه اَلح
ُزحََل َوالحغَ  ََتَ َة، َوالحَفَ َح، َوَمَن اْلح َد َواتح َُُْلَم الزُّ ُح نُحيَُا ََََل  اَل َواُلدُّ َُُْلَم الحمَُ َة، َوَمَن  ََُ انَينََُة َوال ها  َم ََََل الاُّمَُ

ْيحَ َوالتُهقحَوى، فََُقاَل وُ تََُعاََل:   ُُه َم َوالنَمَفاَق ََََل اْلَح ُ َلُك ح َ َثْيها رَمه َوَمَن الشُُُُُُُُ ولَُنا هَُُبنيَم ُُُ ا "...َقدح َجاءَُ  ح َرسُُُُُُُُ
اءَُ   مَمَن اّلِلَه نُوٌر وََ تَُاٌب مَُّبنٌي  ُ نُت ح َُتحُفوََل َمَن الحَكتَُاَب َوهَُعحُفو َعن َ َثْيع   قَُدح جَُ

َدي بََُه  ﴾١٥﴿ۚ  ُُح هَُ
َوانَُه   ُ َمَن اتُهَبَع َرضح َتَقي ع اّلِله ْع مُّسح َُ ح ََََلِ َا َا َده ُح ََ ََََل النُّوَر ِبََذحنََه َوهَُ ُُ  مَمَن الظُُّلَما ُسُبَل السهَ َم َوُرح َُج

هََُتاََل: ٥)ُسوَرُة الحَماََِدَة:  ".﴾١٦﴿  (.١٦-١٥، َاتح
 :ْؤِمِنيَ اَْلُقْرآُن اْلَكِرُي ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة لِْلمُ 

َةٌ قَاَل وُ تََُعاََل:  ُدوَر َوُ دهى َوَرمح َفاٌء لَمَما َي الَُُُُُُُُُّّ ا النهاُس َقدح َجاَءتحُك  مهوحَعظٌَة مَمن رهبَمُك ح َوَُُُُُُُُِ َُ "َ  أَهُُّ
هَُة: ١٠)ُسوَرُة هُوُنَس:  ".﴾٥٧﴿لَملحُم حَمَننَي   (.٥٧، َاتح

اٌء َوَرمُحٌَة لَملحُم حَمَننيَ َوقَُوحلُُُه تَُعَُاََل:  فَُ َُُ ا ُ َو ُُُُُُُُُُُُِ ارها  "َونَُُنزَمُل َمَن الحُق حآََل مَُ ۚ  َوَإ هَزَهُُد الظُهاَلَمنَي ََإه ََتسَُُُُُُُُُُُُُُُ

هَةُ ١٧)ُسوَرُة اْلحَسح َاَء:  ".﴾٨٢﴿   (.٨٢: ، َاتح
َفاٌء َوَرمحٌَة لَلحُم حَمَننَي َوَما َي الحُقُلوَب مَ  ُمع هَُُقوُل وُ تََُعاََل ُُمحْبها َعنح الحُق حآََل الحَك ََ  ََنهُه َُُُُُُِ نح أَمح َاضع َوَُُُُُُِ

َُ ُ لَمَه، َوََنهُه َرمحٌَة َُيحَُُُُُّ  َف  َمنح َذَل ، ََنهُه َهشُُُُح ، َوَُُُُِ ح ع َوَزهح ع َوَميحلع َمُة، َوَهُكوَُل َونََفاقع كح َُاَُل َواْلَح ُل َبَه اْلحَ
َدح  َقُه َواتُهبََُعُه. َوَق َاَءُة الحُق حآََل الحَك ََ  َمنح أَنُحَفعع اْلح ده َُُ ََقَم َمنح آَمَن َبَه َواُُُُُُُُُُ َفاءه َوَرمحَةه َي  َُُ َمح َاَض ُُُُُُُُُُِ َوهََة َلْلح

َميهَة، فَُ  سُح يهَة َوامَح َ  وُ عَ ال ُّوََ َة َرضَُ َتَكى، َعنح َعاَِشَُ ُِح لهَ  َ اََل َََذا ا لهى وُ َعَليحَه َوسَُ وَل َو اَُ ا َأَله َرسُُ َُ نُح
َ َفيَه، ََُفقحتُ  َتَكى َوَجَعُه الهَذي تُُُويمَ ُُح َح َعنحُه بََيَدَه، فََُلمها اُُِ َُُ ََ َوَمسُُ َه َِبلحُمَعوَمَذا َُُ  أَنُحُفُث نََُفَث َعَلى نَُفحسُُ

ََ الهَِت  َه َِبلحُمَعوَمَذا َ يُح َعَلى نَُفحسَُُُُُ لهَ  َعنحُه". )اَُُُُُ لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُُُ ُح بََيَد النهِبَم اَُُُُُ  َ اََل هَُنُحُفُث، َوأَمحسَُُُُُ
 : ارَيَم َِ   13(.٤٤٣٩الحُب

هَ  لهَ  َََذا أََوى ََََل َف َاَُُُِ لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُ وُل َو اَُُُ : َ اََل َرسُُُُ ا قَاَلتح َُ َ  وُ َعنُح َة َرضَُُُ  ، نََُفثَ َوَعنح َعاَِشَُُُ
 

ارَيَم:  13 َِ َدهَث: َمَ َض النهِبَم َالهى وُ َعَليحَه َوَسلهَ  َوَوفَاتََه، َرقحُ   َِببُ  -٨٣َ َتاُب الحَمَغازَيَم، -٦٤َاَ يُح الحُب  ٤٤٣٩اْلَح
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ُه، َوَما بََُلَغتح هََدا َُ ُح َََْما َوجح يعها، ُمه َُحسَُُُُُُُُُُ ََْ  َ ٌد َوَِبلحُمَعوَمَذَتنيح ََ َدَه. َي َ فهيحَه َبُقلح ُ َو وُ َأ ُه َمنح َجسَُُُُُُُُُُ
 : ارَيَم َِ َُ َبَه. )َاَ يُح الحُب َتَكى َ اََل َأحُمُ َو َأَلح أَفُحَعَل َذَل ِح   14(.٥٧٤٨قَاَلتح َعاََِشُة فََُلمها ا

 :ِحْفُظ اْلُقْرآِن اْلَكِريِ 
َمَن وُ   يُد اَلهَذي ضَُُُُُُُُُُ َظَه، َوُ َو الحَكَتاُب الحَوََ بحَ انَُه َوتََُعاََل َقدح َتَكفهَل َََفح بحَ انَُه َوتََُعاََل َََله َو سُُُُُُُُُُُ سُُُُُُُُُُُ

َلُموََل َي ُُمحتََُلَف الح  َ َص الحُمسُُُُح ََ فحظَُه َمَن النُهقحَ  َوالزمََ َدَة، َوَمَن التُهبحَدهَل َوالتُهغحَيَْي. َوَلَقدح  وَر، َوَي ََ ُعَُُُُُّ
ُدوا َ َتاَب َو َِبلحَعَناهََة َوال مََعاهَةَ  َُ َنحَظَمَة َعَلى َأَلح هَُتَُعه ُدوَر َظلَم ُ لَم اْلح تُحَقاََل َي الَُُُُُُُُُُّّ َ  َبَغاهَةع َمَن اْلحَ َفح  َواْلح

لهَ ، َوَلَح هَُتََُغْيهح  لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُُ وَل َو ُعَمهدع اَُُُُ ُاوَر، َ َما أَنُحَزَل وُ تََُعاََل َعَلى َرسُُُُُ َوَلَح هَُتََُبدهلح َوَإ   َوالسُُُُُّ
ا َزحمَُ َدةه َمنُحُه َعَلى َم َم اْلح ََُ ةه َوا َاَفُظوََل ََل، فَُقَُاَل وُ تَُعَُاََل: َ َلمَُ َ  َوَََّنه لَُُه ْلَُ  ".﴾٩﴿"َََّنه ََنحُن نَُزهلحنَُا اُلذَم ح

 : َ اح هَُة: ١٥)ُسوَرُة اْلَح  (.٩، َاتح
( َسَنةه، ٢٣مهدع َالهى وُ َعَليحَه َوَسلهَ  ََتَ َل )َََله َو ُسبحَ انَُه َوتََُعاََل أَنُحَزَل الحُق حآََل الحَك ََ  َعَلى َرُسولََه عَُ 

لهَ ، َوَََله الَُُُُّه  لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُُ اََل ُعَمهدع اَُُُُ َ ابََة الحَك َاَم َووُ َعزه َوَجله أََمَ  َِبلبهحتَيَْل الحَموحُجوَد َعَلى َلسَُُُُ
َُ ح َ انُوا َُيحُفُظوََل الح  َواَُل وُ َعَليح َ  َعَلى َرُسوَل َو َالهى وُ َرضح َح ُق حآََل الحَك ََ  َي ُاُدورََ  ح ََثُحَ  نُُُزوَل الحَو

، وََ انُ  َ  قَُلحْلع ُح ٌء َ انُوا هَُتََُلقُّونَُه َوَُيحُفُظونَُه َعنح َظ َِ ح تُُُبوََل الحُق حآََل َعَليحَه َوَسلهَ ، وَُ لهَما َ َاَل هَُنحزَُل َمنحُه  وا َهكح
لهى وُ َعَليحهَ الحُمنَُزهلَ  وَل َو ُعَمهدع اَُُُُُُ َلحَد َوََنحوََ ا َ حَت رََعاَهَة َرسُُُُُُُ لهَ ،   َمَن َو تََُعاََل َعَلى ال مَقَاَ  َوامح َوسَُُُُُُ

َكَذا َ اََل الحُق حآَُل الحَك َُ  َعحُفوظها ُمنحُذ الحَبَداهََة َي الَُُّّدوَر َوَي ُاُ فع َمَن ال مَقَاَ  َوامحَ  َُ لحَد َوََنحوََ ا، َوَمنح فَُ
ا ده ََ ََ حفها َوا َ هََدهحَه َوَإ َمنح ََتلحَفَه لَيَُُغْيَمَ َمنحُه َوَلوح  َُلع َأَلح َأحتََيُه َمنح َبنيح  . ُ َنا َما َ اََل لََبا

له  َُُ لهى وُ َعَليحَه َوسُُ َنُة ال َدهَة بَُعحَد َوفَاَة النهِبَم ُعَمهدع اَُُُُ َح َفتُح  َ َُ َُ ح َوَلمها َظ َواَُل َو َعَليح ُُح َ ابَُة َرضُُ َ ، قَاَم الَُُُُّه
َاَعٌة َ َبْيٌَة َمنح قُُ هاَء الَُّه  َْ ا  َُ َد َفي َُ ُتشُح ا َوَقاحَع َداَب ََ ا، فَاسُح َُ َع ْحََعنَي ِبََعارََ  َداَمَيةع لََقمح َواَُل َو َأ َ اَبَة َرضُح

َُ ح، اَلهَذهَن َ انُوا َُيحَفُظوََل الحُق حآََل ا َ  وُ َعنحُه، َعَليح اهاَب َرضَُُُُُُُُُُُ ُ  الهَذي َدَعا ُعَمُ  بحُن اْلَح َمح لحَك ََ  ُ لهُه، َواْلح
ُْل اإحَ  َدةع لَلحُمَ اَفظََة َعَلى الحُق حآََل الحَك ََ ، َبلح َيََ ََ وَرةع َوا َبَغ  اإحَعحَتَماُد َعَلى اُُُُُُُُُُ َظَه َِبَنهُه َإ هَُنُح َتَماُم َََفح  ح

 ََ ُ َف َمَع  َ  َي الَُُُّّ َمح ُ وَرَة َ َذا اْلح َ  وُ َعنحُه ضَُُ اهاَب َرضَُُ ُدوَر، َفذََ   ُعَمُ  بحُن اْلَح ََ الَُُُّّ َظَه َي َُيها فح
 

ارَيَم:  14 َِ ، -٧٦َاَ يُح الحُب َدهَث:  َِبُب النُهفحثَ  -٣٩َ َتاُب الاَمْلَم  ٥٧٤٨َي ال ُّقُحَيَة، َرقحُ  اْلَح
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ءع، فََُل ح هََُزلح  َ  وُ َعنحُه اَلهَذي تََُ دهَد َِبَدَئ َذي بَدح هَق َرضَُُُُُُُُُ دَم َُُم َلَمنَي َأَ  َبكح ع الَُُُُُُُّ ُُح َفَة الحُمسُُُُُُُ ُعَمُ  بحُن  َْلََليُح
اه  َلَمنَي َأَ  َبكح ع الَّمَ اْلَح َر ََتَليَفَة الحُمسح َُ َادح َِ ََح وُ تََُعاََل َلَذَل َه  ََ هَق اَب َرَضَ  وُ َعنحُه هُُ َاَجُعُه،  دَم

َ  وُ َعنحُه، اَلهَذي  َ  ارَيَم َرضَُُُُُ َنحََُُُُُّ َبتع اْلح ََ ََليَل َزهحَد بحَن  َ اَ ه امح َ  وُ َعنحُه، وََ لهَف الَُُُُُّه ُتُْل َرضَُُُُُ اََل َهكح
َمح َ  َذا اْلح اَل  َُ َتَكمَُ ُُح َح َإسُُُُُُُُُُُُ َ  َأَلح هَُتَُتَُبهَع الحُق حآََل الحَك ََ  َوََيحَمعَُُه، َوالاه َهقَُُة الهَِت قُُ مََر َح َُ َم، َ َ  أَلح الحَو  الحُم

زَا لهَ  َمنح َأجح َُُ لهى وُ َعَليحَه َوسُُُ َُُ َلحَد ََيحَمَع ُ له َما تَُ ََ ُه النهِبُّ ُعَمهٌد اُُُ ُ فع َمَن ال مَقَاَ  َوامح ُُُ ُتوبَةع َي اُُُ ءع َمكح
ُُ ح َرها ُ َتَْل َمَن الح  َ  وُ َعنُح َُُ َ ابََة َرضُُُُُُُُُُُ ُُه َُ ُ لُّ َما هُوَجُد َعنحَد َأيَم َمَن الَُُُُُُُُُُُّ ُق حآََل َوََنحوََ ا، َوهُُ حََتُذ َ َذَل

َ  وُ عَ  ُفهاَظ الَُّهَ ابََة َرضَُ تََُعاَُل ََ َاَعيهةع الحَك ََ ، ُمه ُهسُح ْح اَدةع ََ َُ َُِ ُفوَظ، َوبََناءه َعَلى  َِ الحَم ح بح ُُ ح َي ضَُ نُح
ُ وَء، هُ  ُتوَب َوالحَمقح اََِل الثهَ َث، َوبَُعحَد التَُثَُبَُّت َمنح َعَدَم ُوُجوَد َأيَم ََتاَأع َي الحَمكح اهُل َمنح َ َذَه الحَوسَُُُُُُُُ سَُُُُُُُُ

ةه، َوِبُو  ةه َلفحظَُُُ ٌة َمَن الحُق حآََل الحَك ََ ، الحُق حآَُل الحَك َُ  َلفحظَُُُ َُُُِ ُُح تح ُنسُُُُُُُُُُُُ َة ُ َتبَُُُ َكمَُُُ َة الحُم ح َذَه الاه َهقَُُُ َْل  َُُُ جَُُُ
ا اَلهَِت َ اَنتح َ حُفُ  الحُق حآَلَ  َُ فحَََّة َرَضَ  وُ َعنُح ََ ُة َعنحَد أُمَم الحُم حَمَننَي  َِ  الحَك ََ  ُ لهُه.  َوأُوَدَعتح َ َذَه النُّسح

َعَة َمَن َََله الحُق حآََل الحَك َ  اسَُُُُُُُ َقحاَاَر الشُُُُُُُه ُُ ح َاْلح َ  وُ َعنُح َ ابَُة َرضَُُُُُُُ ، َوَلمها فََُتَح الَُُُُُُُّه َ  َقدح نََُزَل بَُلَغَة قَُُ هحشع
َح َبذَ  َِ الحَعَ ُب َِبلحَعَاَ ، فََُتأَثُهَ  تََُل َ ى َي َدهَن َو أَفُحَواجها، َواَتح َُتح َُمُ  اْلح ، َوَدََتَلَت اْلح تَ الحَعاَلََ َُ اإحََتح َْ َل  َ

و  َ اَب َرسُُُُُُُ اُوَرَة َأاُُُُُُح َ  وُ َعنحُه بَُعحَد ُمشَُُُُُُ َلَمنَي ُعثحَماَُل بحُن َعفهاََل َرضَُُُُُُ ُُ ح، فََُق هَر ََتَليَفُة الحُمسُُُُُُح َل َو لَُغتُُ
َبَاتح  ا، َوالهَِت ضُُُ َُ َة الحُمعحَتَمَدَة َعَليُح َِ َف َمَن النُّسُُح ََ ا َم الحَمََُُّ لهَ  َنسُُح لهى وُ َعَليحَه َوسَُُ َد ََتَليَفَة اَُُ ُح َي َع

ارَ  َمحََُُُُُّ ، َوُوزمََعتح َعَلى اْلح مع َة ُنسَُُُُُ ا َعده َُ َِتح َمنُح َ  وُ َعنحُه، َوُنسَُُُُُ هَق َرضَُُُُُ دَم َلَمنَي َأَ  َبكح ع الََُُُُُّم ، الحُمسُُُُُح
ُد النهاَس ََََل َق َاَءتََه.  َِ ةع َمَن الحُمَّحَ َف َمنح هُُ ح َِ  َوبَُعَث َمَع ُ لَم ُنسح

َ َف   َ  وُ َعنحُه، َََله الحُمَُُُُّح هَق َرضَُُُُ دَم َُُم َ َف َأَ  َبكح ع الَُُّ َ  ُمَُُُُّح ُُح َ أَهحَدهَنا اَلحيَُوحُم ُ َو ُماَاَبٌق لَ سُُ الهَذي َبنيح
َ  َي الحَعاَلََ ِبَ  َُ ُت ا َعَدهَدةه، َوُ َو َما اُُُُُُُِح ِه َ  وُ َعنحُه ُنسَُُُُُُُ َم َمنحُه ُعثحَماَُل بحُن َعفهاََل َرضَُُُُُُُ َ  اَلهَذي َنسَُُُُُُُ ل هسُُُُُُُح

. الحُعثح  َ  الحُعثحَماَومَ َجي ه بَُعحَد َجيلع َياُل تَُتََُناَقُل َ َذا الحُمَّحَ َف َِبل هسح َجح ، َوظَلهَت اْلح  َماَومَ
َه، اَلهَذي أُنحزَلَ  َُُم َه َوَفَُُُُّ َُُم ُ الحُق حآََل الحَك ََ  بََنَُُُُّ َ أَهحَدهَنا ُ َو َعنيح وَل وَ َََله الحُق حآََل الحَك ََ  الهَذي َبنيح   َعَلى َرسُُُُُُُ

َُم َواإحَ  َذَه ظَاَ َ ٌة ََترََريهٌة َإ َ َاَل لَلشُُُُُه َُ َلَ ، َوأَقُح َأَُه النهاُس، فَُ لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُُُ ا، َإ ُعَمهدع اَُُُُُ َُ رحتََياَب َفي
َا هََُتَميُهُز بََُه ا ا الاهَوُهَل، ُِبَ َُُ َُُ َهُهُة َي ََترََر ئُها رَُها تَُُواَرثَُتُحُه الحَبشُُُُُُُُُُُُ يُح َُُ ََ الحَقاحَع َم َتََُُد ُُُُُُُُُُُُِ لحُق حآَُل الحَك َُ  َمَن الثُُُّبو
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َازََم.  امح
ُد الرِ َواََيتِ   :تَ َعدُّ

، َوَ َ  َ َما َع هفَُ  ََ مهى َبَعلحَ  الحَق َاَءا َو الحُمسَُُُُُُُُُُ ُُ ، فَُ ََ ََ َي نُاحَق بَُعحَض الحَكَلَما َد ال مََواَ  َماُم أَمها تََُعدُّ ا اْلحَ َُ
ُد بحُن امحَ  ُُه اَفُ  ُعَمُ َُُح ا َوارََدٌة َعنح اْلُ َُُ ََ الحُق حآََل الحَك ََ ، وَُ لُُُّ ا َُُ ََ أََداَء َ َلمُ ا ُُه َُ َعلحٌ  َبَكيحَفيُ : "اَلحَق َاَءا َزرَيَم

 َرُسوَل َو ُعَمهدع َالهى وُ َعَليحَه َوَسلهَ ". 
َ  وُ  َ ابََة َرضَُُ ُفهاَظ َوالحَقارََِنَي َمَن الَُُّه ََ اْلح َقا َ  َُبُح ُُ ُُح ُُ ح: ُعثحَماَُل بحُن َعفهاََل، َوَعَل ُّ بحُن َأَ  َوَمنح أَِ  َعنُح

َع َي وَ  ُُُُُح َِ ى اْلح ُعودع، َوأَبُو الدهرحَداَء، َوأَبُو ُموسَُُُُُ ، َوابحُن َمسُُُُُح َبتع ََ ، َوَزهحُد بحُن  ، َوُأَ ُّ بحُن َ عحْلع ُُ  ح َُاَلْلع َْيْيح
ُُ ح، َوَمَن التهاَبعَ  َ  وُ َعنُح َ ابََة َرضَُُُُُُ اَلُ، َوُعَمُ  بحُن َعبحَد الحَعزَهحَز، َمَن الَُُُُُُّه يَمَْل، َوُع حَوُة، َوسَُُُُُُ نَي اَبحُن الحُمسَُُُُُُ

ُُُ  وُ. ُُ  ح َ َثْيُوََل َمَن التهاَبَعنَي َرَمَ  َوَسلحَماَُل بحُن َهَسارع َوَأَُتوُه َعاَاُء، َوُمَعاُذ الحَقارَي َوَْيْيح
ََ الحُق حآ ثَُُ  َوَقدح َعده الحُعَلَماُء اَلحَق َاَءا بحَع َأ ح ََ السُُه َ َة، َوالحَمعحُ وُف َأَله الحَق َاَءا بُحعها، َوَعشُُح ها، َوأَرحبََع َعشُُح نَيهَة سَُُ

َعَة الحَمعحُ وَفنَي َوُ  ح: ََّنَفُع بحُن  بُح ََِمهَة السُُُُه وبَُة ََََل اْلح َ ةه، َوَ َ  الحَمنحسُُُُُ ُح ُع ُُُُُِ ارها، َوأَوحسَُُُُ َعبحَد ال همحََن بحَن اَنحَتشَُُُُ
َنَة  )   نََعيَ  الحَمَدَومَ َأَ   َُُ َنَة  -ه٧٠اَلحَموحُلوُد سُ َُُ َديَم ١٦٩اَلحُمتََُوَّفه سُ َسَُُُ ُ  بحُن َأَ  النُُّاوَد اْلح َُُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(، َوَعااُ

َنَة  َنَة    ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ١٢٧اَلحُكوَيَم )اَلحُمتََُوَّفه سَُُ َنةَ ١٢٩َوَقيَل سَُُ ََ الحُكوَيَم )اَلحَموحُلوُد سَُُ َبيَْل الزهَ  ََ  ه(، َوَمحَزُة بحُن 
َنَة  -ه٨٠ َنَة  ١٥٦اَلحُمتََُوَّفه سَُ ُُ(، َوَعبحُد َو بحُن َعاَمَ  الحَي حََُِّبَم الُشهاَم َم )اَلحَموحُلوُد سَُ اَلحُمتََُوَّفه  -ه٢١ ُُُُُُُُُُُُُ
َعمح َو  ُُُ(، َوأَبُو ١٢٠اَلحُمتََُوَّفه -ه٤٥ ُُُ(، َوَعبحُد َو بحُن َ َثَْي الدهارَيَم الحَمكَم َم )اَلحَموحُلوُد َسَنَة  ١١٨َسَنَة  

َنَة  َن َعَل َم بحَن َمحزََة ١٥٤اَلحُمتََُوَّفه -ه٧٠أَوح  ٦٨بحَن الحَعَ َء الحَبََُُُُُُّ َيَم )اَلحَموحُلوُد سَُُُُُُ سَُُُُُُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(، َوأَبُو اْلَح
يعها.  ١٨٩اَلحُمتََُوَّفه َسَنَة  -ه١١٩الحَكَساَِ َم النهَ َويَم الحُكوَيَم )اَلحَموحُلوُد َسَنَة   ََْ ُ  وُ  فحُ   ُُُُُُُُُُُُُُُ( َرَمََُ ََ َو
َنَة  َليحَماََل بحَن الحُمَغْيََة )اَلحَموحُلوُد سَُُ َنَة  اَلحُمتََُوَّفه -ه٩٠بحُن سُُُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُ(َرَمَُه وُ، َ اََل َمنح أَعحَلَ  النهاَس ١٨٠سَُُ

ََفح ع  َ ُءوََل الحُق حآََل الحَك ََ  َب ََواهََة  َلَمنَي َي الحَعاَلََ هَُقح ، َوُمعحَظُ  الحُمسح . َبَق َاَءَة َعاَا ع   َعنح َعاَا ع
ْعَراُض َعِن اْلُقْرآِن اْلَكِريِ   :َاْْلِ

َذا َمنح َ اح َانََه، َُ َتَمُعوََل ََلَيحَه فَُ ُغوََل ََََل الحُق حآََل الحَك ََ  َوَإ َهسح َُاََل بََه   َََله الحُمشح ََ نَي َ انُوا َإ ُهَّح َوتَُ حُ  اْلحَ
َدهَقَه َمنح َ اح َانََه، َوتَُ ح  َتَناَب َزَواَج ََه َوتَُ حُ  َتَُُُُُُُُُُُُُُّح َمَه َمنح َ اح َانََه، َوتَُ حُ  الحَعَمَل َِبََواَم ََه َوَاجح ُُّ ُ  َتَدبُّ ََه َوتََُف
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عح ع أَوح قَُوحلع أَوح َْيَناءع أَوح ََلحوع أَوح َ َ مع أَوح َُ َه ََه َمنح َُُُُُُُُِ َقةع َمأحَُتوَذةع َمنح َمنح َ اح َانََه، َوالحُعُدوُل َعنحُه ََََل َْيْيح
اََل: َْيْيحَ  اَل ُو تَُعَُُ ُاورها َه َمنح َ اح َانََُُه، فَُقَُُ ُح َذا الحُق حآََل َم وُل َ  َربَم َََله قَُوحَم  اَتُُهَُذوا  َُُِ ُُُ اَل ال هسُُُُُُُُُُُُ "َوقَُُ
هَُة: ٢٥)ُسوَرُة الحُف حقَاََل:  ".﴾٣٠﴿  (.٣٠، َاتح

وا َعنح أََواَم ََه َونََُواَ يَه، َََله َ َثْيها َمَن النهاَس َإ هَُعح َ  وا َعنحُه، َوأَعحَ ضُُُُُُُُُُ ُفوََل َقَدَر نَعحَمَة الحُق حآََل الحَك ََ  فََأعحَ ضُُُُُُُُُُ
َقاَل يحَه َوَ حَكيَمَه، فَُ َوأَعحَ ضُُوا َعنح تََُعلَُّمَه َوتَُعحَليَمَه، َوأَعحَ ضُُوا َعنح َتَ َوتََه َوَتَدبُّ ََه، َوأَعحَ ضُُوا َعَن التهَ اُ َ  ََلَ 

هَُة: ٤٧)ُسوَرُة ُعَمهدع:  ".﴾٢٤﴿"أََفَ  هََُتَدبُهُ وََل الحُق حآََل أَمح َعَلِى قُُُلوبع أَقُحَفاَُلَا وُ تََُعاََل:   (.٢٤، َاتح
اََل الحَعقحَل، َوَدلَيٌل َعَلى َََله اْلحَعح َاَض َعَن الحُق حآََل  َُُ َُاََل، َوَدلَيٌل َعَلى نُُقحَُُُُُُّ عحَف اْلحَ ُُُ الحَك ََ  َدلَيٌل َعَلى ضُُُُُُ

، وَ  ََ َوا َُ َتيحَ َء الشُُه ْيََة، َواسُُح عحَف الحَبََُُّ َوَة الحَقلحَْل، َوَدلَيٌل َعَلى ضُُُ وَُّر، َوَدلَيٌل َعَلى َقسُُح اَد التهََُُّ اَد َفسَُُ َفسَُُ
، َووُ  ََ وُّرَا بَُّه   التهََُُُّ َُُ َرُ  ح َمَن الَتشُ ذه ََ َيَتَه، َو ُُح ُُ ح َعَلى ََتشُ ثُه ََ بحَ انَُه َوتََُعاََل َعاَتَْل َعَباَدُه الحُم حَمَننَي، َو ُُُ سُ

َوةَ  ُُ ح َي َقسُُُُُُُُُح ْيُوا َمثُحَل وا َعنح َ َتاَبَه، َوَعَن الحَعَمَل َبَه، أَوح َأَلح َهََُُُُُُُُُّ َل الحَكَتاَب، اَلهَذهَن أَعحَ ضُُُُُُُُُُ الحَقلحَْل،  َِبَ ح
قَم َوَإ َهُكونُوا َ اله فََُقاَل وُ تََُعاََل:  َ  اّلِلَه َوَما نََُزَل َمَن اْلَح ُ ح َلذَ ح َذهَن "أَلَح َأحََل لَلهَذهَن آَمُنوا َأَل ََتحَشَع قُُُلوُْ

ُ ح  تح قُُُلوُْ َُُ ََمُد فََُقسُ ُ  اْلح َُ ُُ ح  أُوُتوا الحَكَتاَب َمن قَُبحُل َفاَاَل َعَليح  وََ َثٌْي مَمنُح
ُقوََل   ۚ  َُُ ورَُة  ".﴾١٦﴿فَاسُ ُُُ )سُ

ََدهَد:  هَُة: ٥٧اْلح  (.١٦، َاتح
َجَلَة َعَلى َمنح أَعحَ َض َعَن الحُق حآََل الحَك ََ ، َوأَعحَ َض َعنح َتَ وَ  ى َمَن الحُعُقوبََة الحَعاَجَلَة وَاتح تََه َوَتَدبُّ ََه َوُرحشَُُُُُُُُُ

َمَه َوا ُُّ نكها َوََنحشُُُُُُُُُ ُُه هَُوحَم لحَعَمَل َبَه، فََُقاَل وُ تََُعاََل: َوتََُف ةه ضَُُُُُُُُ "َوَمنح أَعحَ َض َعن ذَ ح َي فََإَله َلُه َمَعيشَُُُُُُُُ
ْيها  ﴾١٢٤﴿الحَقَياَمَة أَعحَمِى  شَُُُُُُُ حَتَِن أَعحَمِى َوَقدح ُ نُت َبََُُُُُُُّ ََ َُ  ﴾١٢٥﴿قَاَل َربَم َلَ  َُ أَتَُتح َل قَاَل َ ذَِ
ا َُ يتَُ ِى  آَ تَُُنا فََُنسَُُُُُ َُ الحيَُوحَم تُنسَُُُُُ َل  وََ ذَِ

ََ َربَمهَ  ﴾١٢٦﴿ۚ   َ َِ َ َف َوَلَح هُُ حَمن  َُ َْنحزَي َمنح َأسُُُُُح َل ۚ   وََ ذَِ

َِدُّ َوأَبُحَقىِ  ََتَ َة َأ : ٢٠)ُسوَرُة ََُه:  ".﴾١٢٧﴿ َوَلَعَذاُب اتح َُ  َ  (.١٢٧-١٢٤، َاتح
 :َعَظَمُة اْلُقْرآِن اْلَكِريِ 

َتشُُُُُُُُح َاَق َوَم َاَ َزَه  َويَم َِبلتهَمُدَد َََله َمَعاَ َد اإحَسُُُُُُُُح َه الحُعاُُُُُُُُح َُ ، َوارحتََبا رَُ  َعَظَمَة الحَعاَاَء الحُق حآَومَ َي الحَغ حَب ُتدح
َع ُمَ قُهَتةع، نََُتَاتح بَ  ا َدَث ََلَا َمنح اَنحَتَكاسَُُُ ََ َما  ُح َ َميهَة، َم سُُُح اَرَة اْلحَ ُفَُق َم َوال هأحسَُُُ َم لَلحَ اَُُُ َفعحَل ظُُ وَف اْلح

ُ ح اَنحََُُُُُُُُُُُُّ َاَف الح  ََياَة، َََنه َه أُُموَر اْلح َلَمنَي َعَن الحَعَناهََة َوال مََعاهََة، بََتاحَبيَق َ َتاَب َو َعزه َوَجله َي َُُُُُُُُُُُُِ  ُمسُُُُُُُُُُُُح

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


13 

 

انَيهَة،   نحسَُُُُُ اَرَة اْلحَ اَُُُُُ لهَ  اْلَح رحتََقاَء السُُُُُه َهَع َبسُُُُُُ َ َميهَة َِبإحَ سُُُُُح اَرَة اْلحَ اَُُُُُ رَُ وََل ََنحَف َاَد اْلَح َلُة فَإَ هُدح َذا َ اَنَت الدهوح
ارَههةع تَ  ََاَُ َلتح ََلَيحَه، َمنح َقمهةع  َل ََََل َما َواَُ َتاَجتح ََََل أَلحَف َعامع َ  ح َتََُّ َح َقلُّ َ َثْيها َعنح ال ُّوَمانَيهُة َمَث ه َا

َ َميهَة َقدح بََُلَغتح قَ  سُُح اَرَة اْلحَ اَُُ َ َم، فََإَله اْلَح سُُح اَرَة اْلحَ ََاَُُ ، َقمهَة  ِح َاَننَي َعامها فََُق َِسحَى َي ََتَ َل ََ ا اْلح َُ تَُ مه
اَرَة ا اَُ دع َمَن الزهَماََل، فََإَله اْلَح ََ َح ََتَ َل قَُ حَلع َوا َاَر اَرُة ال ُّوَمانَيهُة َقدح َاَنح اَُ َ َميهَة  َوَََذا َ اَنَت اْلَح َوَََلح -ْلحَسُح

َة الهَِت ظَلُُهتح َ ح  َح َعَن الحَقمُُه َة قُُُ وَلع َاَنُُحََدَر ا لَعَُُده ، َوَلنح ََتحَتَف ه  -تَُلَُُُُّ ََ َ  َلَح ََتحَتَف ْلَحظَُُةه َمَن اللهَ ظَُُا َُ َف
اَرَة ََ  اَُُُُُُُُُُُُ َ  الحُق حآََل الحَك ََ ، َعَماُد َ َذَه اْلَح هَن، ِبََذحََل َو تََُعاََل، َْلََله َربه الحَعاَلَمنَي َتَكفهَل َََفح ََل هَُوحَم الدَم

ُتوُر هَُُقوُل الدُّ  ن ُعَمهد َِبُجوَده: "َََله َمنح  ح ُ   ََسَُُ َتََُُّ َ َم هَُنُح سُُح َ َميهَة، َََله اْلحَ سُُح اَرَة اْلحَ اَُُ َعَااََِْل َ َذَه اْلَح
َلَمنَي  َُ التُهَتاَر، اَلهَذهَن َ َزُموا الحُمسُح َثَلَة َعَلى َذَل َمح َح اْلح َلَمنَي، َوَمنح أَوحضَُ زَاَم الحُمسُح اَبَع َي الح َرْيحَ  َاَنَح َق حََل السُه

اُد، َوُم حَمُنوََل  ُُه اُد َوزُ ُ ُُه اُء، َوُعبُ َُُ اُء َوفَُُقُُ َُُ ُُ ح ُعَلمُ َ  َمنُح َُ َ َم، َوَظ ُُح سُُُُُُُُُُُُ ، ُمه َاعحتَُنَُُقوا اْلحَ اح َيَم ُدوََل اَلَح اَ َُُُ ُُُ َو ُ
َُكُ  ، َمثحَل  َس ُدَوإه َقَوههةه َي َأَنحَاَء الحَعاَلََ ُُ ح َمنح َأسُُُُُُُُُُُُُُه َُكهاُم،  وََ اََل َمنُح وَمَة آَل ُعثحَماََل اَلهَِت َرفََُعتح رَاهََة َو

َ مَ  ُُكوَمُة الحُمُغولَيهُة اْلحَسح ا َاْلح َُ ، َوَمنُح َ َم َعالََيةه ََتفهاَقةه َي قَُلحَْل أُوُروِبه ََخحَسَة قُُُ وَلع َنحَد".اْلحَسح  يهُة َي اَلح
ََ الحَْبَهاَانََينَي )رود ْي سُُُُُتوَل   ُد اللُّورحَدا ََ ، Rod Glastone)قَاَل َأ ، َي َ حَلَس الحُعُموَم الحْبَهاَاَومَ

َُ مُ  َدَث َذَل ََ َلَمنَي".  َ الحُمسُُُُُح ُ وا َماَداَم َ َذا َبنيح َتََُُُُُّ ُُ َِبلحُق حآََل الحَك ََ : "ََنهُك ح َلنح تَُنُح دع َوُ َو َُحسَُُُُُ ُح نحُذ َع
وحَلةٌ  َليزَيَم اَُُُ َتعحَماَر اْلحَْنَح ُُح نَي َ اََل َل حَسُ ََ  ، َدُ  ح قَاَم ََََل الحُق حآََل الحَك ََ  َفَمزهَقُه َق َهْلع ََ َلٌة، َوهَُُقاَل َََله َأ  َوَجوح

َُ َ َذا َوَلَكنح َمنح ُاُدورََ  ح".  ، فََُقاَل اللُّورحُد الحَعُاوُز َساََت ها: "َما َقََّده  َََرِبه
 َ َل َبنيح ُُح َدُف ََََل الحَفَُّ ُح َتعحَماَر َ اََل َوَما زَاَل هَُ ُُح اَُِل ََََل َََله اإحَسُ َُُ َلَمنَي وََ َتاََْ ح اَلحُق حآََل الحَك ََ ، َوالحَوسُ ُُح  الحُمسُ

، َواللُّورحُد َ اََل   َبَي ثََُقافََُتُه َمنح ُ َناَ  َوَبُدوََل َوعح ع َلَمنَي َمنح َهشُُُُُُُح َ الحُمسُُُُُُُح َُ َ َثْيٌَة َماَداَم َبنيح ُْي ََََل َذَل ُهشَُُُُُُُ
لَ  َ الحُمسُُُُُُُُُح ُلوَلَة َبنيح َيُح ُ وَرَة اْلح ، َونُظُ ع َوقََُواَننَي، ضَُُُُُُُُُ َع اَءا َمنَي، َوَتاحَبيَق َما َجاَء َي َ َتاََْ ح َمنح تََُعالَيَ  َوََضَُُُُُُُُُ

ُعوَب،  ُُُّ َُمَ  َوالشُُ َة لََتارَهَم اْلح َُُ َتعحَمارَههَة الدهارَسُُ ُُح َلَيَتَه اإحَسُُ رَُ  َبَعقح َو هُدح ُُ ، فَُ ارَيمع َُُ ََاُُ َوالحُق حآَُل الحَك َُ  َوتَُوحَجيهع 
َفذُ  ُدوَر، ُمه الحَعَناهَُة َوال مََعاهَُة َلُه َعَمَلي ا  هَُنُح فحظُُه َداََتُل الَُُُُُُُّّ ََ َلَ  َمنح ََتَ َل َُ َهُحَقَتنَي:  َِبلتهاحَبيَق ََََل الحُمسُُُُُُح

َُ قَاَل رَ  ُوََل ُمَ دَمهَةه ََََل الثهانََيَة، َلَذَل تمََباَ ، َوَْيالَبها َما َتُكوَُل اْلح لحَتزَاَم َواإحَ لهى وُ َعَليحَه َواإحَ وُل َو اَُُُُُُُُُُُُُ سُُُُُُُُُُُُُُ
ُل َو تَُعَُاََل َي َعبَُاَدَه، فََُإَله َو تَُعَُاََل أَنُح  َذا عَُدح َُُ " فَُ َُ َُ أَوح َعَليُح ٌة لَُ َُاُه لهَ : "َوالحُق حآَُل  َُُ َزَل ُ تُُبَُُه، َوسُُُُُُُُُُُُ
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َلُه ُرسُُُُُُُُ ه ُمَبشَُُُُُُُم َهَن َوُمنحَذرَهَن، فَالحُق حآَُل الحَك َُ   َ  َل ُرسُُُُُُُُ َكاَمَه َوأَرحسَُُُُُُُ َح اَفَ  َعَلى َأ ََ َتاُب َو تََُعاََل، َمنح 
َنهَة، َوَمنح تََُ َ  َُاَعاتََه َوارحَتَكَْل ُعَ هَماتََه فََإنههُ  تََُنَْل ُعَ هَماتََه فََإنهُه هَُُقوُدُه ََََل امح  َهسُُوقُُه ََََل النهاَر َولََبئحَس َواجح

 الحَمَََّْي. 
ا َتَ   َُُ ُُ ه ارحزُقُحنُ َل َِبََواَم َ اَلله َُُ َُُه، َوالحَعمُ انَيُ َُُ َ  َمعُ ُح ا فَُ َُُ اَر، َوارحزُقُحنُ َُُ ُح َاَف النُهُُ َل َوَأ ُُح َه َوَة الحُق حآََل الحَك ََ  آََّنَء اللهيُ

َ َميهةه َعَلى ََنح  َلَنا َوأَوحَإَدََّن تَُ حبََيةه ََسُُح َنا َوأَ ح َنا َأَلح نَُُ  َمَ أَنُحُفسَُُ َتَناَب نََُواَ يَه، َوَوفَمقح نهَة َواجح َم الحُق حآََل الحَك ََ  َوسُُُ
 نََبيَمَنا ُعَمهدع َالهى وُ َعَليحَه َوَسلهَ . 

تَُغحَف ُ  َلنَي. أَُقوُل قَُوحَل َ َذا، َوأسُُُُُُح يَمَد الحُم حسَُُُُُُ َي سَُُُُُُ َدح ُ  ح َِبلحُق حآََل الحَعَظيَ ، َوَْ َو َل َوَلُك ح  نََُفَعَِن وُ َوََ ه
لَ  يُ .َوَلَساََِ  الحُمسح ََ تَُغحَفُ وُه ََنهُه ُ َو الحَغُفوُر ال ه ، فَاسح  َمنَي َمنح ُ لَم َذنحْلع
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 َاْْلُْطَبُة الثَّانَِيُة )َصََلُة اْْلُُمَعِة(
تَُغحَف ُُه َونُُ حَمُن َبَه َونَُتَُوَ هُل َعَليحَه، َونَُُعوُذ َِبهلَل َمنح  َتَعيُنُه َوَنسُُُُُُُح َد ّلِلََه ََنحَمُدُه َوَنسُُُُُُُح َمح َنا َوَمنح  َاْلح ُ وَر أَنُحُفسَُُُُُُُ ُُُُُُُُِ

َللح  له َلُه، َوَمنح ُهاُُُح َدَه وُ َفَ  ُماَُُُ ُح ََ أَعحَمالََنا. َمنح هَُ يَمئَا ََدهَث َ َتاُب َفَ  َ اَدَي َلُه،   سَُُُ َدَق اْلح اُُُح َََله اَ 
ُ َا، وَُ له ُعح  ََ ُُموَر ُعحَد َُِ ه اإح  لهَ ، َو لهى وُ َعَليحَه َوسَُ ُي ُعَمهدع اَُ َي َ دح َدح َن اَلح سَُ َح َعٌة، وَُ له َو، َواَ  َدثَةع َبدح

ُد َأَلح َإ  َُ َ َلةع َي النهاَر. َوَنشُُح َ َلٌة، وَُ له ضَُُ َعةع ضَُُ ا َبدح ُد َأَله ُعَمهده َُ َُ َلُه، َوَنشُُح َدُه َإ َُُِ َه َح  َََلَه ََإه وُ َو
َبَه، َوَمنح تََبعَ  َُ ُعَمهدع َوَعَلى آلََه َواَُ ح وَل لَم ح َعَلى َعبحَدَ  َوَرسُُ ُُ ه اَُلَم َوسَُ اَلع َعبحُدُه َوَرسُُولُُه، اَلله سَُ َح ُُ ح ِبََ

هَن.   ََََل هَُوحَم الدَم
ا اْلحَ  َُ َلُموََل:أَهُُّ َوُة الحُمسح  َتح

َُ َو َوَسَ ُمُه َعَليحَه، فََُقاَل وُ  تََُعاََل: "َََله اّلِلهَ   َالُّوا َوَسلَمُموا َعَلى ََتْيحَ الحَْبَههَة ُعَمهَد بحَن َعبحَد َو َاَلَوا
ا الهَذهَن آَمُنوا اَُُُُُُُ  َُ لُّوََل َعَلى النهِبَم   َ  أَهُُّ َليمها ﴿َوَمَ ََِكَتُه ُهََُُُُُُُّ لَمُموا َتسُُُُُُُح ورَُة ٥٦لُّوا َعَليحَه َوسَُُُُُُُ ﴾". )سُُُُُُُُ

زَاَب:  َح َ هَُة: ٣٣اْلح  (.٥٦، َاتح
َُ ُعَمهدع، َوارحضَ  وَل لَم ح َعَلى َعبحَدَ  َوَرسُُُُُُُُُُُُُ لَم َوسَُُُُُُُُُُُُ ُُ ه اَُُُُُُُُُُُُ َُلَفاَء َأَ  َبكح ع َوُعَمَ   اَلله َرحبََُعَة اْلح ُُ ه َعَن اْلح اَلله

، َوعَ  َُ َوُجوحَدَ  َ  َربه الحَعاَلَمنَي.َوُعثحَماََل َوَعَل مع َوَ  وََ َ َم ُُ ح َبَعفح ْحََعنَي، َوَعنها َمَع  نح َساََِ  الَّهَ ابََة َأ
َنةه َوَقَنا َعَذاَب النهاَر ﴿ سَُُُُُُ ََ ََتَ َة  َنةه َوَي اتح سَُُُُُُ ََ نُحَيا  وَرُة الحبََُقَ َة: ٢٠١"...َربُهَنا آتََنا َي الدُّ ، ٢﴾". )سُُُُُُُ

هَُة:   . (٢٠١َاتح
َُُاََل َوَإ ََتحعَُلح َي قُُُلوبَنَُا َْي   لَملُهَذه بَُُقوََّن َِبْلحَ َُُ َوانَنَُا الُهَذهَن سُُُُُُُُُُُُ َتح َُ "...َربُهنَُا اْيحَف ح لَنَُا َوْلََ َن آَمُنوا َربُهنَُا ََنُه

يٌ  ﴿ ََ َ : ١٠َرُءوٌف ره شح هَُة: ٥٩﴾". )ُسوَرُة اْلَح  (.١٠، َاتح
َ َم َوا سُُُُح ُُ ه أََعزه اْلحَ ولََه اَلله نهَة َرسُُُُُ بحَ انَُه َوتََُعاََل َوسُُُُُ َعلحَنا َمَن الحُمتهَبَعنَي َْلََواَمَ  َو سُُُُُ ُُ ه اجح َلَمنَي. اَلله لحُمسُُُُح

َُْله نََبيمَ  ، َو َُ َُْله َ َتاَب ، َو َُ َُْله َدهَن ، َو َُ به َُ ُُ ه ارحزُقُحَنا  لهَ . اَلله َُُ لهى وُ َعَليحَه َوسُُُُُُُُُُ  َُ َعَليحهَ ُعَمهدع اَُُُُُُُُُُُُ
ُسُح  َن اْلح َُسُح قَمقح لََنا  ََ ُُ ه  ْحََعنَي. اَلله ُُ ح َأ َ  وُ َعنُح َ ُم، َواََُ ابََتَه الحَك َاَم َرضَُ َوَة َبَ سُُوَل َو الَُّهَ ُة َوالسُه

ثََُ  َمنح  بهُه َأ ح َُ لهَ ، َوارحزُقُحَنا  لهى وُ َعَليحَه َوسَُُُُُُُ َنا َوَواَلَدهُحَنا َوأَ  ُعَمهدع اَُُُُُُُ ُُ ه أَنُحُفسَُُُُُُُ ْحََعنَي. اَلله وحَإَدََّن َوالنهاَس َأ
َلَمنَي َلَما َفي ُُ ه َوفَمقح قَاَدَة الحُمسُُُُُح ْيحَ َ  َربه الحَعاَلَمنَي. اَلله َلَمنَي َعَلى اْلَح ََمدح َ َلَمَة الحُمسُُُُُح َ ُح َو َه ََتْيحُ َواَُُُُُ
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ََمدح َ ح  ُُ ح َوَو ْحَعح َ َلَمتَُ ُُ ه ا َلَمنَي. اَلله َعَلَنا ُ َداةه الحُمسُُُُُُُُُح ُُ ه اجح ُُ ح، َوانحَُُُُُُُُُُّ حُ  ح َعَلى َعُدوَمَ  َوَعُدوَمَ  ح. اَلله َل
ََّن َعَن الحَفوَ  ُُ ه أَبحعَُُدح يٌع ُ يٌُُْل. اَلله َُ ِسََ قه بَنَُُا ََنُُه قَم َوهَُُ هَُُمَد اْلَح ََّن َِبْلَح تََُُدهَن، َوهَُُ هَُُمدح ُح ، ُم ََ َش َوالحُمنحَك َا ََ ا

ََ َوالح  ََ َد ، َوالحُم ُُح َُ ََ َامَُُ َُ َعنح  ََ لَُُ ُُ ه أْيحَننَُُا ََ اَفنَُُا َواعحُف َعنُُها. اَلله ُُ ه اْيحَف ح لَنَُُا َوارحَمحنَُُا، َوعَُُ بَُُدََ . اَلله
اءَ  وَء الحَقاَُُُ َقاَء، َوسُُُُ َد الحَبَ َء، َوَدرحَ  الشُُُه ُح َُ َمنح ُج ُُ ه َََّنه نَُُعوحُذ َب َواَ . اَلله َُ َعمهنح سَُُُ َل اتََة ، َو ََ َوَبَفاُُُح

 ََ يَعةه ُمَايَعةه َْلَمح ََ ، َوَجَواَر َنا ِسََ َُُ ُحَبةه َبذَ ح ََ ، َونُُُفوسُُُُُُُُ نَُتََُنا َر َُُ َعلح أَلحسُُُُُُُُ ُُ ه اجح َعحَداَء. اَلله اَعَيةه َي اْلح َُُ َنا سُُُُُُُُ
َُ َعَلى ُ لَم َُُُُُُُِ  ََتَ َة ََنه نُحَيا َوَرْيحَبةه َي اتح ا َي الدُّ ده ُُ ه ارحزُقُحَنا زُ ح . اَلله َُ َُ َُاَعَت أَُل ُُ ه َََّنه َنسُُُُُُُح ءع َقَده ع. اَلله  ح

، َوالحَغَنيَمَة َمنح ُ لَم َب مع، َوالحَفوحزَ  َ مَة َمنح ُ لَم ََمحع ُُه ، َوالسُ َُ ، َوَعزَاََِ  َمغحَفَ َت َُ ََت ََ َرمح َنهَة َوالنهَااَة ُموَجَبا  َِبمح
ُُ ه اْيحَف ح لََنا َوَلَواَلدَ  ُُ ح َمَن النهاَر. اَلله َياَء َمنُح َح َ ، َاْلح ََ َلَما َلَمنَي َوالحُمسُُُُُح ، َوالحُمسُُُُُح ََ هَنا، َولَلحُم حَمَننَي َوالحُم حَمَنا

يَ .  ََ َ  ال ها ََ َُ َ  أَرح ََت ََ َبَ مح َعَوا يٌع  َُيُْل الده َُ ِسََ ، ََنه ََ َوا َمح  َواْلح
ا َُُ سُُُ َح َل َواْلحَ اَء َوالحُمنَكَ  َوالحبَُغحَ    َعَباَد َو: "َََله اّلِلهَ َأحُمُ  َِبلحَعدح َُُ شُُُ ِى َعَن الحَف ح َُ ََل َوََهَتاَء َذي الحُق حََبِ َوهَُنُح

َل: ٩٠هََعُظُك ح َلَعلهُك ح َتذَ هُ وََل ﴿ هَُة: ١٦﴾ )ُسوَرُة النه ح  (.٩٠. َاتح
َه هَزَدح ُ  ُكُ وُه َعَلى نََعمَُُ ُُح ََليَُُل هَُُذحُ  ُُ  ح، َواُُُُُُُُُُُُِ افَُُاذحُ ُ وا َو الحَعَظيَ  امح َْبح، َوُو هَُعحَلُ  مَُُ ُ  َو َأ ح   ح، َولَُُذَ ح

نَُُعوَلَ   .َتَّح
 


