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  ����1ــ�  �����ا���وم ا
	���� ـ  ����

  
  :�	�ص

� ا�	�وك ا�����دي ���	�م ا�ذي ���� �����ول ا���&ث أ#ر ا
���ن ����وم ا! ر 
د���، ��و�/� ���� ���	��ق �ن �(�دة را	 � -* ا�(�ب أو�، و���و�* ا���م �&(�(� ا�&��ة ا�

ُ�	�/ل ا��&ث ����ن �1/وم ا
���ن ����وم ا! ر ��(وم . �&و ا�1وز ا�&(�(* -* ا�دار ا! رة
أ	�س �ن �(و��ت ا
���ن، -6ذا ����ت ا��ظرة ا�����3 -* ا����� ��ن ا�&��ة ا�د��� وا! رة 

�د  -* ا
���ج وا
��1ق �ن �1س ا��ؤ�ن أ#�رت 	�و�� ����زا -* ر�ط ا��(�دة ������
وا�	�/�ك و	�<ر ا�ظواھر ا�����د��، �د��� ���ن ھذا ا>#ر �ن 	�وك ا��&��� ر;وان 

و� �ص ا���&ث إ�� أن ھذا . ���وذج ��&��ة ا
�	���� ا�وا��� �/د-/� -* ا�&��ة ? ���/م،
و	�* ��د  ا
���ن �&رر ا��	�م �ن أ	ر ا���دة و&ب ا�د��� و�&و�/� إ�� و	��� ��ل

 .و�	ؤو��� �&و �&(�ق ا�/دف ا>��ر ��D	�ن وا�	�* �&و ا���Cء �ر;�ة ?
ا��(�دة، ا�ر	��� ا�	� �-��، ا��وم ا! ر،ا
��1ق -* 	��ل ?، ا��ظرة : ا�#	��ت ا��!�����

د��� ا��و��� ا�����3، ا����� ��ن ا��(�دة وا�����د، ���ذج ا�	�وك ا�����دي، ا����� ��ن ا�
  .وا! رة

Abstract 
Researcher showed the impact of faith of the last day on the economic 
behavior of the Muslim which stems from a well-established doctrine 
in the heart firstly, and the full consciousness in the fact of this life , 
because it is the  area of the  real race to win in the hereafter, the 
Study begins with the statement of the general doctrine concept and 
the faith in the last day as a fundamental element of doctrine, in 
particular, so if this overview was generalized in the relationship 
between this life and the last day resulted a distinct behavior in 
connecting doctrine to the economy in production, consumption, 
spending and other economic phenomena, This effect is supported by 
a statement of the behavior of the caliphs, God bless them, as a model 
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for the conscious human life to its  aim in life, the researcher  
concluded that this  faith frees the Muslim of constraints of material 
life.  

  :�%د��
� ھذه ا>رض و	 ر �F �� -* ا��ون �ر	��� وا;&� �� �ق ? ا
�	�ن 

&ر��F وإراد�F، ����� � ;� �(�� ا�� �و��ت �ن و���I �&ددة، ھو أن ���د ? �
&�وان و���ت و���د ���ر</� و ��(/� �1طر�/� ا��* أ�/�/� ? إ��ھ�، و�ظرا �ط���� 

-/و ���ش &����ن، &��ة ) 10:ا���د( �وھد�&�ه ا�&
د�ن�: ��ود�� ا
�	�ن ا� ���ر��
��1(�ن -* ا� ط وا�/دف، ا� ���ر وا���ل و&��ة ا��زاء �� ��ل، -��د��� وا! رة، 

-�>و�� �(د�� و�زر�� �L رى، و� ���1ن -* ط���� �ل ��/��، أو�ھ�� -���� 
  .���/�� وا�#����  ��دة �	��رة أ�د��

��د ا
���ن �و&دا��� ? ����� وإ �ص  -إن �ن ر��<ز ا��و&�د ا>	�	��
ا! ر ��&ط� �/�<��  ا
���ن ����وم -ا����دة �F و���ر	ل ا��ر	�� وا���ب ا���ز��

���/* إ��/� ا�&��ة ا
�	���� وأ�/� ���I �ل إ�	�ن �	�� ��و���� �ن �&��/� وا�1وز 
�����/�، ����رة �ن ���ب آ ر أن ا�د��� ھ* ا����ر ا�و&�د وا�(�طرة ا>	�	�� ا��* 
 ���ر ��/� ا
�	�ن  إ�� ا! رة، وأن ���ره �� ھو إ� ����� ��	�F و���F -* ا�د���،
-6ذا ا	�(رت ھذه ا��(�دة -* ��ب ا
�	�ن و����ت ھذه ا����� ��ن ا�دار�ن -* 
��ورا�F ا��1ر�� ا��دت ���3ل ا�&����ن ��� وا�	�ت آ-��F إ�� ا�&��ة ا>�د�� و� 
�	�ن -�ره -* إط�ر ا�� ط�ط وا���ل �/ذه ا�&��ة ا�;�(� ا�����1، ��ط�ق �ل 

ھذه ا�رؤ�� ا�وا	�� ا!-�ق، �در�� ���م ��ر-��F ا�	�و��� وا������ �ن دا<رة 
 ����	�
ا
دراك دوره -* ا�&��ة ;�ن ر	��� ا�	� �ف ا��* أ��ط �/� ? ����� ا

Fو�)� F��>�� !��: ���  �طب�	ل ,+ ا*رض ���
وأ�/� ھ* ] 20:ا��(رة[ �إ&+ 
  .ا�1ر�� ا�و&�دة ����ل ا����N �ن أ�ل ا�1وز ���	��دة ا>�د��

� أھ��� ا
���ن ����وم و-* ھذا ا����&ث �&�ول ا���&ث أن �	�ط ا�;وء 
� أ#ره -* 	�وك ا��	�م وھو ���رس ا�ر	��� ��ا! ر ;�ن �(و��ت ا��و&�د، و

  . ا�	� �-�� -* ا>رض
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  :ا����ن ����وم ا��ر �%�%�/ وأھ���/: أو�
  :أر#�ن ا����ن ,+ ا�0م -1

ا
���ن ��O : �وص ا����ب -*  �س��&دد �(و��ت ا
���ن ��� ��ر;/� �
، و�;�ف ��وص ا�&د�ث �(و�� 	�د	� وھو 1و��<��F و���F ور	�F وا��وم ا! ر

و�د ��1/� . 2ا
���ن ���(;�ء وا�(در  �ره و3ره، �ن &د�ث ��ر�ل ���F ا�	�م
  : ��3ض دار	* ��م ا��(�دة إ�� أر��� أ�	�م

�ز و�ّل، أ	�س �	�<ل ا��(�دة  ا
���ن �و�ود ?: ا�%م ا*ول ا����1ت
� -* ا�ذات ���� O د��، وھ* إ#��ت ا�و&دة�)����/�، و��F ��1رع �(�� ا>�ور ا�

  . 4وا��1ل -*  �ق ا>�وان، وأ�F و&ده �ر�� �ل �ون، و���/� �ل ��د
� ا� �ر، و����ھ� : ا�%م ا���&+ ا�&�وات���� Rوذة �ن ا��� R� ا���وءة

  .�ق ا�و&* إ�� �ن ا ��ره �ن ���ده ���(* ا�و&*و�ول  �ر �ن ? �طر
�ل �� ُ��م �طر�(� ا�(ط� وا��(�ن �ن R3ن : ا�%م ا����ث ا�#و&��ت

: ا��و�ودات، ��� أ�ر ? ����� ���ر-�F وا���(�د �و�وده، و��3ل ا��و�ودات
  . ا
�	�ن وا���ن وا���<��

�F إ� �ن طر�ق ا� �ر �ل �� � 	��ل إ�� ا
���ن : ا�%م ا�را�4 ا��3���ت
ا��(��*، ��> ��ر ا��(���� �ن أ3راط ا�	��� و���م ا�	��� وا�&3ر وا�&	�ب 

  .وا���زان وا��راط وا���� وا���ر
�(�دة ا��و&�د أ�/� ��	ت ���و�� ��ورات ذات ط����   F� و��� ����ز

 �ظر�� ����1 �ن ا�&��ة ا������ ��1رد وا������ �ل ھ* ��ظو�� �ن ا���ورات
  .ا�/�د-� إ�� ا��R#�ر -* ا��1ل ا
�	��* �ن  �ل ا�(�م وا����دئ ا��* ���#ق ��/�

�&�ل �����  ھ��� ��ن  ، وھو �زء �ن �	م ا�����Cت،وا
���ن ����وم ا! ر
أ#ر &�	م -* ��/T ا�&��ة �3ورا  3طر ا
���ن، وذو ا��(و��ت ا> رى، -/و

ن �Iر ا���زان -* �د ا���ذب وا��	�ر�ب و	�و��، وا���زان -* �د ا���ّدق ��وم ا�د�
��ظر ���زان ا�	��ء � ���زان ا>رض،  ا��3ك -�F، -����ّدق ��وم ا�د�ن ���ل وھو

�&	�ب ا! رة � �&	�ب ا�د��� و��(�ل ا>&داث  �رھ� و3رھ� و-* &	��F أ�/� 
     .�5(د��ت و���<�/� ھ��ك -* ا�دار ا! رة

ر-� �ظر�� �&�� �����(ن �&ر�� ا���رات إن ا
���ن ����وم ا! ر ��س ��
ودوران ا��3س، �ل ھ* ��ر-� ����ق ���3رة ��	ؤو��� ا
�	�ن �ن أ-���F ا����	�� 
 ���-* ز�ن و�وده ا�د��وي، و�&��F������ F �وم ���ده، وھذا ا�ر���ط � �(��ر 
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	ت ��رد �� ���ز �(�دة ا��و&�د ��ل ��و���/�، -/* �� ا
���ن ����وم ا! ر �ل ھو
��ورات ذات ط���� �ظر��  ����1 �ن ا�&��ة ا������ ��1رد وا������، �ل ھ* 

*��	�
� ا��1ل ا��  . ��6ظو�� �ن ا���ورات ا�/�د-� إ�� ا��R#�ر 
    :أھ��� ا����ن ����وم ا��ر -2

ا
���ن ����وم ا! ر �F دور ���ر -* ا	�(��� ا���د، -��ذي ���م أن ھ��ك 
� �� ���F��1 �ن أ ط�ء، وأن ھ��ك �&��� أ�د�� �ودع -�F ا���ر�ون &	��� 

ا���ذ�ون ��وم ا�د�ن، -6ن ذ�ك �ن F�R3 أن �د-�F �����ب ا�و�وع -* ا�����*، -6ن 
ر�ن ر��ن �ن  -/و. وا��N1 ز�ت �د�F �و�� 	�رع �����ذار وا��دم وط�ب ا��1و

� �/�/م أر��ن �رح ا
���ن، �ذ�ك ��ن و� �زال ا���1ر وا��3ر�ون ��و�ن 	�ر 
  .��3��7ون -* �;�� ا���ث وا�&	�ب

و>ھ��� ا��و;وع و;رورة ا
���ن ا�را	F� V، -(د أ-رد �F ا�(رآن �	�&� 
 ��� �Cد�� ا��(��� ا�دا�<�� F���#ن ���ب إ� Fدة �وا�ب، ���و�����رة و���و�F �ن 

� إ&��ء ا��و�� وإ��دة  �(/م �ن �د�د ��&	���ب وا��زاء، و�ن �درة ا�وا&د ا�(/�ر 
 ���Iر �ر�� � �ط�� ا���3�����ب و�ف أ&دا#F �3*ء �ن ا����1ل �� ا��ر��ز 
 ��� ا�ط���و�رھ��� �3و�(� و�&ذ�را، ��3� ا��ور وا���3ھد، �&�ل ا��1س 
 */�
وا����ب ا�����*، و�ن ���ب آ ر ��#ل ا
���ن ����وم ا! ر �&(�ق ا��دل ا

و&49 ا��واز�ن ا�%ط ��وم ا�%���� ,0 �ظ	م &!س � :ا�ذي � ��ون إ� -* ��ك ا�دار
��ن�� �&�] 46: ا>����ء[ �;�:� وإن #�ن ��%�ل ��� �ن �ردل أ��&� ��1 و#!� 

-��د��� دار ا���ء وا ���ر، -(د �ظ�م ا����د ��;/م ��;�، و��/م �ن �(�رف ا�ذ�وب 
*/�
ا�ذي ���ت ���F  و���رح ا�	�<�ت و� �(�ص ��F، وھذا ����-� �� ا��دل ا

ا�	��وات وا>رض، إ� أن ھ��ك ��ز�� أ رى و�&ط� �/�<�� &�ث ���(* ا� �<ق 
F�	و� F���   .أ��م �&��� ? ا���د�� -* ذ�ك ا��وم ا��3/ود ����ل �ل -رد �زاء 

  :����� ا�و�دة ا�ز��&�� ��ن ا�د&�� وا��رة -3
�	���� ��دا ز���� � ا
���ن ����وم ا! ر أ�F ��ط* ��&��ة ا
�ن  ��<ص 

�&دودا، ��و�F �ر�ط ر�ط� و#�(� ��ن ا�&����ن، ا�د��� وا! رة، �ن &�ث  � و������ھ
ا>ول وا�&��ة  ا��رز �� ا��* ھ* �ر&�� ��1ء ا���ور وا���ل، رIم ا����1/�� ���

م م  ا
�	�ن �/ذه ا����� وا���� أن �� �;&* �F -* ا�د��� ��ده �وا��(����، -6ذا 	�ّ 
 �و-ورا، ا��/د -* ا���ل �ر-� ر��ده �ن ا>���ل ا����&�، -/و ا�(���� �و-*ًّ 

� ا�����1، و��و�د �������� . F ا�ر��I وا�دا-� ���ز�دد��(�رن ��ن ا�&����ن و�(دم ا������ 
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ا�ذي � �و�ن ����وم ا! ر و� �ؤ�ن ����Cب  � �د إ�� ا�&��ة ا�د��� ��و�/� ا�1ر�� 
إ��3ع Iرا<زه >�F �و�ن أن ا�د��� � �و-ر  وراء�ھث  ����ھ�/�، وھو ا�و&�دة ������

�F �ل ا&������F، و��3ر ����Cن  إذا ھ;�ت &(و�F -���ب  ��
&��ط ��و�F �م ��د 
3��-��&��ة -* ر&�ب ھذا ا�د�ن �ر-� ا���ر و���رك -�F  .;��� ��ن ���F1 -���ش 

   .�F و�ز��F و�	�و
��&��  :��ر وا�	وك ا�����دي����وم اا����ن  :

  :���رة ا*رض و��1��0 ����وم ا��ر -1
إن ���رة ا>رض ھو ا��1/وم ا�(رآ�* 
��ح ا>رض وإ&��</� وا	� راج 

ھو ���وزھ� و���د�/� و�	 �رھ� � د�� ا
�	�ن و�و-�ر أ	��ب ا�&��ة وا����3د 
3ر�� �(�;* �ن وإن ا�ط���� ا��]. 61: ھود[�أ&;=#م �ن ا*رض وا�$�ر#م ,��1

ا
�	�ن أن ��دح و�	�� �ن أ�ل �	ب �و�F  و�و-�ر ا&������F ا�رو&�� وا��1ر�� 
وا���د��، -���رة ا>رض �زء ھ�م �ن ر	���F -* ا�&��ة وا��* ��ر�ب ���/� ���ره 

(د و;� ? ����� -* ����F ا��ز�ز ��وذ�� &�� �دورة &��ة -* ا�&��ة ا! رة، و�
���#�� -* ��� أ���� آدم ���F ا�	�م، ���(� �ورة ��ط��� -*  �ا
�	�ن ����3 ����

��ب �ل إ�	�ن �ن �	�رة &���F �ن �دا��/� إ�� �	�(رھ�، �ذ�را ����(��ت ا��* 
ا�/وى وIوا�� ا��3ط�ن، و�د و;� ?  إ���عوھ*  ���F ا�	�م ا��ر;ت &��ة آدم

�<N وا�������ت &��  �1وز -* �����  �F ا�و	�<ل  �����ز ��ك ا��(��ت، وزوده �����
ا ���ر ا�د��� ����ح  ����ل ا�	��دة ا> رو��، و�ذ�ر ا�(رآن ا��ر�م -* �ل �&ط� 
 Rوا�� ا��3ط�ن و�ذ�ره ��� طI ن -* ا�د��� -�&ذره �ن�	�
�ورد ا�(�� �ر	��� ا

���F ��و��F وا	��1Cره، �(ول ���� ����� ? �1� :ا�ذي و�� -�F أ�وه آدم و��ف 
ا��واب ا�ر��م �	&� اھ�طوا �&�1  �	%� آدم �ن ر�/ #	��ت ,��ب �	�/ إ&/ ھو,�


��$� ,B�� �=��&#م �&+ ھدى ,�ن ا��4 ھداي ,0 �وف �	�1م و� ھم ��ز&ون� 
و�#م ,+ ا*رض ��%ر و���ع إ��  ��ل اھ�طوا �$9#م ��$ض �دو� ،]38:ا��(رة[

-�!���ن ] 25:ا>�راف[ � ��ن، ��ل ,��1 ���ون و,��1 ��و�ون و�&�1 ��ر
ون
����	�
� &(�<ق ھ��� و��ورات ����3 �&��ة ا��  :�ؤ�دان 

�داوة ا��3ط�ن ��D	�ن �داوة أ�د�� -.  
  .ا
���ن وا���ل ا����N وا��و��  أ	�س ا�1وز وا����ح -
  .�	�(ر و���ع إ�� &�نا�&��ة ا�د��� دار  -
  .ا�&(�(* ا�دار ا! رة ھ* &��ة ا�	�(رار وا��زاء -
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 *��	
ھو ا�ر��ط ا�و#�ق ��ن &��ة ا�د��� و&��ة و���F -��ط��� ا>	�	* ����ور ا
 �ا! رة، -�ل ��ل -�F  �ر ا�د��� و���ر�/� -/و ��ل ���N �	�&ق ا��زاء ا>و-

���د ? ����.  
و�ن ا� طR ا��3<� أن ���ز ��ن أ���ل ا�د��� �#ل ���ول ا�ط��م  وأ���ل 

�(	�م �وري -* إط�ر ا��ظرة ا��3و���،  وة ا�(رآن، -/وا! رة �#ل ا���ة و��
-��رى ا�&��ة وا&د وز���/� وا&د، وا���ح وا�ط�ح ��ودان إ�� &ر�� ا�(�ب 

� ط��� ? -/ووو�/�F، -�ن ط�م ���(وّ �����N و�ن ��� ���	ب ��ن ا���س  ى 
ا�&��ة وا��&ور  ط��N، و� ���� ��ظواھر وا����و�ن، وإ��� ا�(��� ����ه ����� -/و

F���  .ا�ذي �دور 
طراح &ر�� ا�(�ب ��ن وراء إإن ا��1ر�ق ��ن 3ؤون ا�د��� وا! رة �� 

  .8ا�� �ف ا��3<ن ا�ذي أزرى �����R وأ��زھ� �ن �3ر ر	���/�
   :آ��ر ا����ن ����وم ا��ر ,+ ���رة ا*رض -2

���رة ا�د��� ا�����1  �د ��3ر ���&ر� *- ��ن �ن ا�#��ر إن ا��	�م وھو �	�
 ر ����F ا!��� ا��* ����/� �ن وراء 	��F و�ده، �Iر أن إ����F ا�را	V ����وم ا!

�وا>و-� ا�ذي ���ظره، -��ط�ق -* 	��F و���F �3ر<�� إ��  �ط�<ن إ�� ا��زاء ا>�(
�وم ا�1وز ا>��ر وا�ر;وان ا>�ظم  �	��Cرا �ل ا��(��ت، �	�/د-� ا�&	���ن، -6ن 

� -�> رى �م ��ن ا>و���%��[ �وا��رة ��ر وأ��وھذه ���ذج >#ر ]. 17:ا>
  : ا
���ن ����وم ا! ر -* ا�	�وك ا�����دي ���	�م

  :  أ�ر ا����ن ����وم ا��ر ,+ ا�$�ل وا�&��ج -أ
ا���ل وا
���ج ���3ن �&ورا أ	�	�� -* ا�دورة ا�����د��، -����ل 

ا��ر�وزة -* ا�ط���� إ�� 	�� و د��ت ����1 ا
�	��* 3رط أ	�	* ��&و�ل ا��وارد 
 إ���د ا�����1 وز��د�/�، أوا�F �/د ���ل ا��ورد ���&� أو �/� ا
�	�ن، وا
���ج ھو

   .9أ�#ر ��&�� ��و-�ء �&���ت ا
�	�ن
�ن ر	��� ا
�	�ن -*  ا�ر��ط �1/وم ا����رة -* ا
	�م ��و�/� �زء

ا
���ج -* ا��1/وم ا�و;�* ا�ذي �/�م ������ب ن ��أ�ر��� �(�ر�� ���/� و ا�&��ة، و�و
ز��دة ا�د ل ا�(و�*،  ر-� ا�ط��� ا
������ أو�ا���دي �ن ا�&��ة ����� و��1 را، و

����� ا����رة -* ا��1/وم ا
	��*  ����ز � ��<ص ��ط�/� ���� ����3و��� 
رة، وأ�/� دار ��ل و�ر�ط/� ����(�دة ا
	���� ا��* �رى ا�&��ة ا�د��� ھ* �ط�� ا! 

  .و�دح وإ���ج، و�ن #ّم -6ن �ن  ��<ص ا����رة أ�/� ���دة و-ر�;� -* آن وا&د
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ا�ط��� �ن ا>	�وب ا
	��* -* ا��ر�Iب وا��رھ�ب وا��3و�ق وا��&ذ�ر، 
� ا
���ج وا����رة، وا��&ذ�ر �ن ا����	ل ���	� دم ا�(رآن �1س ا�طر�(� -* ا��&�1ز 

  .م ا��وارد ���ظ�م وأ�ل أ�وال ا���س �����طلوا��ط��� و	وء ا	� دا
  :ا���!�ز وا��;و�ق �	� ا�$�ل وا�&��ج: أو�

�/��� ��ن �F�- F  �ن Iرس Iر	� -�Rل ��F ط�ر أو" :��(ول ا�ر	ول 
� ا�Cرا	� ا��* ھ* �وع �ن و�ف -/ذا ا>#ر ا���وي �;1*  .10"�د����ا����دة 

	�� ": �وھو �و�F �&�ل �1س ا�د��� آ ر  &د�ثوھ��ك  .أ�واع ا����رة وا
&��ء
 أو -���* أ�رى �/را –�ن �رى �/را : -* ��ره ��د �و�F ��ري ����د أ�رھن وھو

وّرث ��&�1 أو�رك و�دا  ��ّم ���� أو ��� �	�دا أو Iرس � � أو أو &1ر �<را
F11"���&� ��د �و�.  

�/� -�����رة ا����#�� -* ا	���ح ا>را;* وإ&��</�، إ�� ���ب أھ��
ا �/�� ���ل #واب زا���د�� -* د-� ���� ا������ و�و-�ر &���ت ا������، ��#ل &�-

�م ��ل #�رة �/ده -* ا�د���  ا! رة، -6ذا ا��(د ا��	�م أن �/ده �ن �;�� &�� و�و
� �(�ن ��م أن أ�ره ا> روي �د ر و� �	�ب �ن ا>	��ب، -/و��  .�;�� ن

��رة ور-�/� إ�� �(�م ا����دة ا��* ���ل �/� ھ�ذا ��1ل �(�دة ا
���ن ��&�1ز ا��
&	�� ا�د��� وا! رة، -6ذا ���ت #�رة ا�د��� ا&������ -6ن  #�رة ا! رة �;�و�� �� 

� ا����رة و�و����ن ھ��ش ا�ر�N ا�د��وي  ر�ب، -/ذا ���ل ا��	�#�ر وا�زارع �(دم 
�ف �ذ�ك -رص ا������ وا����رة;<���;��- ،.  

أ�ر ا�د��� وا! رة، ا��ؤ�ن 
���ج وا������ ���دة ���ل �/� إ�� ���ب �ون او
� ��ھل ا�دو�� وا>-راد،��إن : "�12(ول ا
��م �&�د �ن ا�&	ن ا�����3* -/* وا�ب 

� ط��� ?، و? �� F� وا����	ب �ط�ب ا����ش ���	ا����د ا��� ���? -رض 
��را�: �(ول# G واذ#روا G ن ,9ل�3وا ��-��ل  ،]10:ا�����[�$	#م �!	�ون� وا

، و��ن ��ر "ط�ب ا�&�ل -ر�;� ��د ا�1ر�;�": �و�(ول  .ا���	�ب 	��� �����دة
� در�� ا��/�د��  ."�ن ا� ط�ب ر;* ? ��F �(دم در�� ا��	ب 

� ار��1ع در�� ا
���ج إ�� ا�1ر�;� ا��* �	Rل ��وھذه ا���وص �دل 
�ن ا�1را<ض ا���1<�� ا��* ����ن  �د����، -/وا
�	�ن ��/� ��� �	Rل �ن ا�1را<ض ا

�� �	�وى ا������ دون ����ن -رد ��(��م �F، و�د ��ا
��م ا�ن ���د�ن ّرف و�ودھ� 
��F -* ���م أ�ور ا�د��� ���طب وا�&	�ب  ��C�	� � م��-روض ا���R� ���1/� �ل 

  .13وأ�ول ا������ت ����1&� وا�&���� وا�	��	�
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��&��  :�رھ�ب �ن ا��ط��� وا�ظ	م ,+ ا��#�با���ذ�ر وا�: 
ھ��ك �/* �ن ا��ط��� و�رك ا���ل �� ا�(درة ��
���ج و-* �(��ل ھذا ا>�ر 

���F، وا	��راء ا��	ول و	ؤال ا���س، ��� 	���ل �ن ��&�F �وم ا�(���� ��رة 
�F ��ن  و	�� ��ب��Cره، -��رف ا���س ذ��F ���رد ا��ظر إ��F، ���� 	وداء، 

ر�ل �ن ا>���ر �	R- ،F�Rر3ده إ��  �ا���* -(د ��ء إ��  �وم ا�(����،ا� �<ق  
و��د إ��F ��د �دة  �ه ا���ل و���م &ر-�  �را �F �ن ا�	ؤال، -���زم ا�ر�ل �6ر�3د

ا��	��R ����   ��*ءھذا  �ر �ك �ن أن ": � و�د ا&�رف &ر-� و�	ب ���، -(�ل
�ذي Iرم  ذي -(ر �د��، أو:  �#�#�-* و�/ك �وم ا�(����، إن ا��	N��� � ��R إ�

  .14"�ذي دم �و�� أو ،�1ظ�
�#�رة، �دءا �ن ا��&���ة  ��F أو�/وا�ظ�م -* ����ت ا���3ط ا�����دي أ�� 

�&�و�� أ�ل  -* ا�������ت وا��ر���ت و�دم إ�ط�ء ا����ل أ�ره ا����	ب ���1ء�F، أو
��د ا	�&(��F، أو F�-دم د�&ر��ن &(وق ا���س وأ�ل ا	����ل ا�ر3وة -*  أ�ره و

� ا���ل ا���م، أو�� Iش أو أي �د��س أو أ�وا�/م �����طل، وأ�� �&�و�� ��	���ء 
 Nدم ا��دق وا�����Iن -* ا����د�ت ��	����ل ا�طرق ا����و�� ��	� دام ا��ذب و

�(و��ت 3د�دة -* ا�د��� ���ن ا�� ���� ھذه ا�� ���1ت ا�3ر�������ن، و��ر�ب 
�R* أھ���/� أن ا�ظ��م �د ���1ت �ن �(و�� ا�د���، �;�ف ا���ظو�� وا! رة، و�
ا�ر�����، �Iر أ�F � ���ن �F أن ���1ت �ن &	�ب �وم ا�(����، &�ث  ا�(��و��� أو

-* 1* �ا����م ا� ��ر ا�ذي ���م  �<�� ا>��ن و�� � 1* ا��دور، و�� ا��&�	ب ھو
ا�	�� ا��ط/رة، �(ول ����� -*  ا��دد �/ذ�ن ا����ن �ن ا����ب ا��ر�م و�نھذا 

و�� #�ن �&�+ء أن �3ل و�ن �3	ل �=ت ��� Iل �وم �: )أ ذ ا���ل ا���م( R3ن ا��Cول
�ت وھم � �ظ	�وروى و]. 161:آل ��ران[ �نا�%���� �م �و,� #ل &!س �� #

�ن  F����ل ? #�#� أ�� " :أ�F ��ل � ا���*ا�� �ري �ن أ�* ھر�رة ر;* ? 
ور�ل ��ع &را -�Rل #��F، ور�ل  ،�* #ّم Iدر �ا�(����، ر�ل أ�ط  ��/م �وم

-/ذا ا�و��د ا�3د�د ا���;�ن -* . 15"أ�ره Fا	��Rر أ��را -�	�و-� ��F و�م ��ط
��ل ا��ؤ�ن ا��و�ن ����وم ا! ر � ��1ر أ�� -* ا���راب �ن أ�وال � ا����ن

 F	1� F� و�ت	ر، -6ن �Cد ا�3د�ذ�ك ا���  .دز�رھ� �/ذا ا�و
  :أ�ر ا����ن ����وم ا��ر ,+ ا�&!�ق -ب 

إن ا
��1ق �� ��ف �وره وأ�وا�F، ا�	�/��* وا�	�#��ري، ا���م 
ن �#�را �ن ا����Cرات إ�F دور -��ل و��رز -* ا�&��ة ا�����د��، &�ث  وا� �ص،
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� �دى -����� ا
��1ق����#ل  ، وھو16ا�����د�� ����د -* &	����/� و�&د�دھ� 
ا��و�F  ا�����د ا�و;�* إ�� ���ب ا��رض، -��ط�ب ھو ا�ط�ب -* أ��د��ت ���ب

� إا�ر<�س �د-� ا�����د، &�ث ��ن ا
���ج و��طF �ر�� أ	�	� إ�� ا�ط�ب ا�	و�* 
  .ا�	�� ا������  و�&د�د أ	��رھ�، -���وارد � �ص و-(� ����ھ�ت ا�ط�ب

� �F ا�(رآن ا��ر�م و ص �F آ��ت ) ا
��1ق( و�ظرا �(��� ا�ط�ب���-(د ا
�#�رة -* ا�&ث ���F و���ن أ�وا�F و3روطF و��ل ا
��1ق -* 	��ل ? ��1 �ن 

 و-* ا��(��ل &ذر �ن��1ت ا���(�ن و�ّ�ن ا��زاء ا�ذي أ�ده ? ����� ����1(�ن، 
� ا
��1ق -(د و��. و��/� ��1ت ����-� �� ا
��1ق ،ا�� ل وا��(��ر وا�����ز���&�1ز 

ر�طF ر�ط� و#�(� ��
���ن ����وم ا! ر ا����#ل -* ا�#واب  ا> روي ا�ذي أ�ده ? 
  .����1(�ن، ��
;�-� إ�� ا� �ر ا����ل -* ا�د���

� �* ا
�	�ن �ن �زء �ن ���F إ�� �/� ��،  و��� ���ت &(�(� ا
��1ق ھو
�ث ودا-� �وي ��* �� ��	/ل ���F إ راج ا���ل،  ��� إذا -/ذا ا>�ر �&��ج إ�

�F ا��;&�� �F، و�د ������� أن ا
�	�ن �1طر�F �;ن �����ل و�	�R#ر �F و���ب 
 ����	�
� ھذه ا�&(�(� ا��]. 8:ا��د��ت[ �وإ&/ ��ب ا���ر �;د�د�أ�د ا�(رآن ا��ر�م 

� ا
��1ق��� ا��Cر  ��� أن ا�ط���� ا��3ر�� ���ظر ا��(��ل و�ود ا����-Rة &�ن �(دم ��
F	1� *- ك ا��ر�وزة�	�
� ا����ن ا�3رع ا�&��ف ���T ھذا ا����ب . ����Cب 

ا��1	* �ن Iر�زة &ب ا����ك ��3رو��� ا
��1ق، -��ل ھذا ا��3ر��  �(رو�� 
� &�ول ا��(��ل -* ������زاء ا���ر�ب ��� �ف وا��;���1  وا�و-�ء، و�ؤ�د 

  .��17&��ة ا�د��أ�ظم �ن ھذه ا>�وال -* ا ا! رة �� ھو
ا�ط��� �ن �ظرة ا��وازن -* ا��زاء ا> روي -* ا�(رآن ا��ر�م ��ن ا�و�د 
وا�و��د، -(د ذّ�ر ���و��د ا�3د�د ��������ن �ن ا
��1ق و����زي ا>�وال وا���	��ن 

�ن أداء &(وق ا���ل � G ل��وا�ذ�ن �#&زون ا�ذھب وا�!�9 و� �&!%و&�1 ,+ 
   .]34:ا��و��[ �م,�;رھم �$ذاب أ��

وھذه ا��ظرة ا�(رآ��� ���ل ا��ؤ�ن ����وم ا! ر &ذرا �(ظ� و�در�� ���	ؤو��� 
� ��ر-��F وھو��  .�F 	�(ف �و�� �� ��ن �دي ? ��&	�ب وا��زاءأ�و�ن  ا������ 

 ���-ذ�ر ا��زاء ا> روي �Cرس -* ��ب ا��	�م ���#� رو&�� وأ رو�� 
� ا��1س ����� ا
��1ق، �ل ��ل ا
��1ق �Iر ا����ث ا���دي ا�د����وي، ��� �	/ل 

إ�� ��� ا�	��دة ا�رو&�� &�ن ����ن ھذا ا��3ور  -* ا�(�ب و��ل إ�� در�� ا��(�ن 
Fده و��ز�ل #وا��  .��O و��دق و
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وھذه ا���زة ��1رد �/� ا�����د ا
	��* &�ن �زج ��ن ا����ب ا���دي 
-*  اوازن ���/��، و� ��د �/� �ظ�روا�رو&* ور�ط ��ن ا�&����ن، -* �وا-ق و�

و ا�����ر أا�����د��ت ا�و;���، &�ث ا����Cس -* ا����ب ا���دي ا��رف، 
� ا����ب ا�رو&*��، -���	�م ��د�� ��1ق أ�وا�F ����رة ا>رض وا	�#��رھ� -&	ب 

وا����1ع �ن  �را�/�، -F�6 -* ا�و�ت �1	F ���ل ��ب ���F ��زان ا�&	��ت 
و�	��R ا��زاء ا> روي، أ�� �Iر ا��	�م و�ن � ���(د ����وم ا! ر و-ق وا�	�<�ت 

� 	�و�F ا�����دي -* ��ا���ور ا
	��* -F�6 �� 3ك 	����س ذ�ك ا���(�د 
 ��1�� �� أ���� Fرا<زه و&�و�I وى إ��3ع	ن وراء ذ�ك � *C��� �- ،�1ق�
ا

   .ذا��� د��و��
  : ا��01كأ�ر ا����ن  ����وم ا��ر ,+  -ج

 F-* ا��&��ل ا�����دي ��و� �	/�ك �ن ا��&�ور ا�ر<��	وك ا���	ُد ��
 أ�� ا�����د ا
	��* -/و ا��&ط�  ا> �رة وا�/دف ا��/�<* ����3ط ا�����دي،

����وز ا��&��ل ا�	��* ا���رد ��ظ�ھرة وا�و�وف ��د &دود ر�دھ� و�&�و�� 
ا
���ب،  /� ا�	�و��� 	واء ���	�ب أوا���3ف �ؤ#را�/�  إ�� ا��&ث -* �ؤ#را�

ر	���  ءوإ&داث ا��R#�ر ا��1	* وا�رو&* ��� �&(ق أھداف ا�	�/�ك �و	��� >دا
  .18ا
�	�ن

��ط�ق ا�����د ا
	��* -* درا	� ا�	�/�ك �ن �&د�د �1/وم ا�&��� 
� إ��3ع ا����ب ا���دي ��� �رى ا�����د ا�و;�*، -�
�	�ن�� ا�ذي � �(��ر 

����ر رو&�� -�ر�� و�	��� ��زو�� و��دا ��، � �و�د  ���ر�ب �ن ���و
-(د ��/� ���ر ��� �(* إ�	���، وط���� أن -طرة  ���ر �	�(ل �ن ا! ر، �و

ا� ذت  ا
�	�ن ھ* ھ�ذا، -6ن &��� ا
�	�ن ھ* أ�;� ذات ط���� �ر��� &�� و�و
���ن �ن ����ر ا
�	�ن،  �ظ/را �����، -&��� ا
�	�ن ��ط��م �#� ��	ت ����ر

ن �(�� ا�����ر، �وإ��� ھ* &��� �ل ا
�	�ن، >ن ا��	م � ���3 و&ده ���زل 
��� أن ا�ط��م �ؤ#ر -* ا�روح وا��1ر ��� �ؤ#ر -* ا��	م، و�ن #ّم ا�3رط ا
	�م 
-* ا�ط��م أن ��ون ط��� ذا�� و���� وأن �&(ق ا��وازن ��ن ����ر ا
���ج �� 

�ذھب ا��1ر  �د-� أ�م، �� � أ رى -��&��� ��	ت ��رد �&(�ق �ذة أوو�ن �/. أ��ن
 ���� ا�(وى وا�����ر  ���#ل -*ا�و;�*، وإ��� ھ* وظ��1 �و;و��ا��&�-ظ� 

� �����/� و�ر���/�، -&��� ا
�	�ن ��Lل  ��	ت �د-� ��ا
�	���� ا�� ���1 وا���ل 
� ا��	م و���ء  ���ه�&(�ق �ذة ا���3 -&	ب وإ��� ���&�-ظ أ�م ا��وع أو�� �19.  
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وا
	�م &�ن ��ظر إ�� ا�	�/�ك �/ذا ا��1/وم ا�وا	� و�;�F -* إط�ر 
;روري، و�ل �� ��ن �ذ�ك -� ����  ر	��� ا
�	�ن، وأ�F -طري و�ن #�� -/و

ا
	�م ��F �ل �(ف ��F �و�ف ا�&ث وا��ر�Iب �Iر ���ف �دا-� ا�1طرة وا�Cر�زة، 
ار�� �و�F ����ر ا>رض و��ون  ���1 -�/� �&ق و���د ? � -�(�ء ا
�	�ن وا	��ر

�R���  .إ� ���	�/�ك 
� إذا و��ا	��ر;�� ا!��ت ا��ّ���ت -* �و;وع ا�	�/�ك  ��دھ� �&ث 

ا�	����ع ���ط���ت ;�ن ;وا�ط �&ددة و���I 	���� �� �3ر ا����م و&	ن 
 :، إذ �(ول ����� -* ھذا ا��دد�/��� �ل � �وقھو ���د�F، وا��ذ��ر ������ر ا�ذي 

ا�ذي 
$ل �#م ا*رض ذ�و� ,��;وا ,+ �&�#��1 و#	وا �ن رز�/ وإ��/  ھو�
� �1	F ا����� ���ط���ت ] 15:ا���ك[ �ا�&;ور��� �ن �&رم ��و-* ���C ا
���ر 

� ��ل �ن �ّرم ز�&� G ا��+ أ�رج �$��ده وا�ط���ت �ن ا�رزق� :�(ول ����
� 	��ل ا�&ث وا> ذ ��ظ�ھر ا�&��ة وا��3ور ����� ? -* ، و�]31:ا>�راف[�

�
د و#	وا � :&دود ا���دال  �(ول �����&+ آدم �ذوا ز�&�#م �&د #ل � ��
  .]31:ا>�راف[ �وا;ر�وا و� �ر,وا إ&/ � ��ب ا��ر,�ن

: ا
��1ق وھ*و�	�/�ك � و�را�ب -��(رآن ا��ر�م �&دد  #�ث ���طق
ا��	�م �ن د ول ��ط(��ن وھ�� ا
	راف  ��� وا��(��ر و��/ا
	راف وا�(وا

وا�ذ�ن � :و���F� N ا��(�ء -* ا���ط(� ا�و	ط� وھ* ا�(وا��، -�(ول ����� ،وا��(��ر
  .]67:ا�1ر��ن[ �إذا أ&!%وا �م �ر,وا و�م �%�روا و#�ن ��ن ذ�ك �وا��

� ا��(�ض �ن ذ�ك ��ء ا��&ذ�ر �ن ا
	راف وا���ذ�ر ا�ذي �ُ ���ّد ��د�دا و
 ،���وارد ا�����د�� -* �Iر �و;�/� و&ر��ن ا��	�&(�ن �����/م ا���دل ��/�

، وھذا �ذ�ر �(�ب و�ذاب 20ور�ط ا��ص ا�(رآ�* ���ر ا���ذر�ن ����ر ا��3ط�ن
���ل و� �: وا�� � �&���، إذ �(ول ����وآت ذا ا�%ر�� �%/ وا��#�ن وا�ن ا�

 �و#�ن ا�;�ط�ن �ر�/ #!ورا ن�ط��وان ا�;���ذر ��ذ�را إن ا���ذر�ن #�&وا إ
  ]27:ا
	راء[

�ظ�ھر ا
	راف �&ذرا ��/� و��و�دا ا��	رف �3Rد  �و�د �ّدد ا�ر	ول 
ا��ذاب �وم ا�(����، ��/� ا	����ل آ��� ا�ذھب وا�1;� ا��* �و&* ��� روج �ن 

���ط(� ا�(وا�� وا���دال إ�� ا
	راف وا���ذ�ر وا��طر وا���ر و��ّم �ن ا *������� 
ا���س و�ن ا>�راف ا���/ودة -* أدوات ا>�ل وا�3راب وو;� ا>��3ء -* �Iر 
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إن ا�ذي �3رب -* إ��ء ا�1;� إ��� ��ر�ر -* �ط�F " :و�(ول ���F ا�	�م ،�&�/�
  .21"��ر �/�م

���Rل ھذا ا�&د�ث ا�ذي ر�ط ��ن ا
	راف -* ا	� دام ا���م -* �Iر �&�/� 
�م ا�ذي أ�ده ? ���	ر-�ن ا���ذر�ن �وم ا�(����، -���ؤ�ن ا�&ق -* ا�د��� وا��ذاب ا>�

� ��1ر أ�� -* ھذا ا�	�وك ا� �(* ا��3<ن ��و�F ���ش -* ��ط(� ا�(وا�� �/�� 
��ن �	�F و���F، إ� أن ھذا ا�و��د ���م �ن ا��1س ا>��رة ���	وء، و���ل 

ز ������ وا����� �����/� ا�ذي &ر���/� �ن ا�3رب -* آ��� ا�1;� -* ا�د��� 	��� ��1و
��روا � :��;�ن ا>�ل وا�3رب -* آ��� ا�ذھب وا�1;�، -�(ول ����� ���و
زاھم 

�	� ا*را:ك � �رون ,��1 ;�� و� ز�1ر�را ودا&��  ,��1 
&� و�ر�را ��#:�ن
ظ�1�0 وذ�	ت �طو,�1 �ذ��0 و�ط�ف �	�1م �K&�� �ن ,�9 وأ#واب #�&ت  م�	�1

  .]16:ا
�	�ن[ ��ر �ن ,�9 �دروھ� �%د�راارو�وار�را �
إ�F �(��ل ���ب ��ن ا����د��ن وا��	ر-�ن -* ا�	�/�ك -* ا�د���، ��ف 

���(�ب ا�و;� ����� -* ا�دار ا! رة &�ث ��ر�ر ا��	ر-ون ����ر -* �طو�/م  
 ������� ����س-* ا�د�ن �/�م، ����� ����م ا����د�ون ا����رون ��� &ر�وا �F أ�1	/م 

  .ا�&ر�ر وا�3رب وا>�ل -* آ��� ا�ذھب وا�1;�
 F����	 ن ��� ا�&��ة ا�د���� F	1� �/�� ن ���� &رم� �� Fد ا��ؤ�ن و��(ن أ�)��-6ذا ا

�  ا? ����� �وم ا�(���� ��#�/� و� �ر ��/� ط/�رة و&�وة، إ� ��ن �F &�-ز��
  . �ر وأ�(� ا���ر وا���Cء �� ��د ? ا�ذي ھو

�+ ��L��ن ����وم ا��ر ,+ ا�	وك ا�����دي �	����� ا*�ر ا -2�
ر9وان (��

  ):G �	�1م
�ن أ�ل ر�د أ#ر ا
���ن ����وم ا! ر -* ا�	�وك ا
�	��*، ��رض ���ذج 

  . &(�(� ا
���ن ����وم ا! ر ا���س&�� و��ت -* ا���ر�V ا
	��*، &���� أدرك 
-* �در	� ا���وة و��3وا و��1��وا �(د أدرك ا��&��� ا��رام ا�ذ�ن �ر�وا 

� ��ب ا�ر	ول ا��ر�* �&�د��، و�3ر�وا �(�دة ا
���ن � �� �زول ا�(رآن ا��ر�م 
� 	�و�/م وھم ������ون ���ل ا�د���   ر إ�� &د ا��(�ن ا��ط�ق،����وم ا!��-����س 

 F1� �	 أن �� أ�1(وه V	إ���ن را ���ار �R;��ف �;���1 -* ��ك ا�د ? �/موھم 
 O�� ن���
ا>�د�� ا�دا<��، وھذا ا�	�وك � ��د �F �1	�را ��ط(�� إ� -* ظل �(�دة ا

��رف �Iر ر�3د ��واز�ن ا�&��ة ا���د��، إذ ��ف ��(ل أن  و����وم ا! ر، وإ� -/و
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��	�V ا
�	�ن �ن ���F و�ن أ�ز �� ���ك إ�#�را ��Cره �دون �(��ل ��دي، 	وى 
  .ر��ء ����;���1 وا� �ف -* ا��وم ا! را���Cء ر;وان ? وا�

 � ا���*و�د ا� ذ ا��&��� ا��رام أ	�و��ن �ن أ	���ب ا��د�� ا��* أر3دھم إ��/�  
   .أ	�وب ا�و�ف/ ب.   أ	�وب ا��د�� ا����3رة/ أ: وھ��

و���#ل -* ا��د�� ا����3رة و��دة �� ��ون ����� و�&ول  :ا*	وب ا*ول

،F���  :وھذه ���ذج 	ر��� ��/� �����/� إ�� ا���دق 
� - أ���� F��9!/ �/ أ9$�,� �: ��� �زل �و��, �&�ن ذا ا�ذي �%رض G �ر�9 �

ط وإ��/ �ر
$ون��ض و�%� Gرة و��ا�د&داح �� ر	ول  ، ��ل أ�و]245:ا��(رة[ �#
أر�* �دك �� ر	ول ?،  :��ل .��م �� أ�� ا�د&داح: ?، إن ? �ر�د ��� ا�(رض؟ ��ل

وأم ا�د&داح . �F 	���<� � ��) �	��ن( �د أ�ر;ت ر�* &�<ط*: ��و�F �ده -(�ل-
ر�N ���ك �� أ�� : ���ت -�ز و�ل -أ ر�* -(د أ�ر;�F ر�* :ھ� -�F، -��داھ�ؤوأ���

  .22ا�د&داح
�&ط ا���س -* ز��ن أ�* ��ر، -(�ل : �ن ا�ن ���س ر;* ? ��/�� ��ل -ب

Iدا &�� ����Rم -رج ?، -��� ��ن ���ح ا�Cد  إن �3ء ? � ��	ون: ا� ���1 �/م
�د�ت ��-�� ��#��ن، -Cدا ���F ا����ر - رج إ��/م و���F ��ءة �د  ��ف ��ن طر-�/� 

���(- F	�Rوه أن ����/م ��-��- ،F	�R/م �����ف �ر�&و��*؟ ���وا ا��3رة ا#�*  :
و�ن زادك  :���وا ��ل �د زاد�*، -���3رة  �	� �3ر،: �د زاد�*، ���وا: �3ر، ��ل

إ�F ?، زاد�* ��ل درھم �3را، -/ل �د��م أ��م �ز�د؟ : و�&ن ���ر ا��د���؟ ��ل
و��  /� �1(راء ا��د��� �� #�ن،�ا��/م إ�* وھ� :���دي -���رف ا����ر ��F، وھو

  .23&	�ب
� -ج���� Fوف �(و���ن �&��وا ا��ر �: ا	���  ا��&��* ا����ل ��د ا�ر&�ن �ن 

�/ �	�م��� �&!% G نB, ن ;+ء�&!%وا � ��ون و�-	�رع ] 92:آل ��ران[ �وا ��
��د ? وزھدا -* ��ك ا�د���، -(د ذ�ر  ���- ��I�1ق ر�
إ�� ا
��1ق �� ��ف أ�واع ا

#�ث : ط�&� �ن ��د ? �ن �وف أن أھل ا��د��� ���وا ���� ���د ا�ر&�ن �ن �وف
   .24و#�ث �(;* د��/م و��ل #�#� ،�(ر;/م

+&��ا�و�ف ا�ذي ���* �&��س ا>�ل و�	��ل ا�#�رة، و�د : ا*	وب ا�

ا�(دوة ا�&	��  أ�&��F إ�� أ	�وب ���N -*  وھو � أر3د ا�ر	ول ا��ر�م �&�د
 F���ر�ط ا���ل ا�د��وي ��>�ر -* ا! رة ��� ���وا أن ا
�	�ن إذا ��ت ا�(ط� 

ال ���(� �د�� ��ر�� إ�� �وم و�و�ف �د-ق ا�&	��ت ���F، -د�/م إ�� �&��س ا>�و
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�د�� ��ر�� : إذا ��ت ا
�	�ن ا�(ط� ���F إ� �ن #�#�": �-�(ول ا�ر	ول  ،ا�د�ن
�  .F�"25 و�د ���N �د�و ��م ���F� �1 أو أو��وا��د�� �&�و�� ��د ا�����ء 

-�	�رع   ،26ر ���F و��� -�/� �	�ده ����د���&ُ ا�و�ف، -(د ا�3رى ا�ر	ول أر;� �ِ 
� �/�ت ا��ر ا�� ���1 ا��&������ و�ف أ�وا�/م ��  .ر;وان ? ���/م و�	��(وا 

 ،F��و�ن أ3/ر �ن أو�ف �ن ا��&��� 	�د�� ��ر �ن ا� ط�ب ر;* ? 
� : -��� �رو�F ا��3 �ن�R- ر �ن ا� ط�ب أ��ب أر;� � ��ر���	��Rره  � ا���*أن 

��� �ط أ�1س ��دي  �� ر	ول ?، إ�* أ��ت أر;� � ��ر، �م أ�ب :-�/�، -(�ل
-��دق �/� : إن 3<ت &�	ت أ��/� و��د�ت �/�، ��ل: ���R� ��- ،Fر�* �F؟ -(�ل

  .27"أ�F � ���ع و� �وھب و� �ورث: ��ر، -(�ل
-�و� ھذا ا��(�ن ا���دق ����وم ا! ر ��� أ�دم ��ر �ن ا� ط�ب و�#��ن �ن 

� ھذا ا
��1ق ��1ن وأ�و ا�د&داح و�Iرھم �ن ا��&��� ر;وان ? ���/م�� ،
� ���ع ا�&��ة ا�د�����  . ا�	 * وإ�#�ر أ�ر ا! رة 

  

����� :  
��د ا	��راض ����� وأ#ر ا
���ن ����وم ا! ر  -* ا�	�وك ا�����د 

���ذا �م �ظ/ر  :ھو طرح �1	F ��6&�ح و��&ث �ن إ���� �3-���ا��	�م، -��	ؤال ا�ذي 
�  &��ة ا��	���ن-* ا>وا<ل ��ن ھذا ا>#ر ا�ذي ر�د��ه -* وا�� ا��	���ا��وم، 

  أ�/م �ؤ��ون ��O و����وم ا! ر؟�ن ا�رIم 
�ن ذ�ك، ����
إ��  ذ��1	ط&* �ظ/ري �م أن إ����/م ��ل �	�ط�،  إن ا

وأن ا! رة ر	��� ا
�	�ن  ا���ق وإ�� ا��(�ن �Rن ا�&��ة ا�د��� ھ* دار ا���ء وأداء
ا دورھم -* ا�&��ة و����/م ��� ��ق و����ون ا�ذي ��دا�وا �م �در�و-، ھ* ا�&�وان

-(د أدر�وا ا��	��ون ا>وا<ل  أ�� .�&�ط �/م، -�ن �ظ/ر آ#�ر ھذا ا
���ن -* ا�	�وك
-و��/� ��و�/م، و�ر���/� �وار&/م �/م ھذه ا�&(�<ق �ن  �ل ���رة ا�(رآن ا��ر�م 

ا��ر�م، وأن �� ذوا �ن  ن ا��وم أن ��د�روا ا�(رآن�-��� ا��	��. -* أرض ا���دان
 &��ة ا��&��� ا��رام و�ن اھ�دى ھد�/م أ	وة &	�� -* �ظر�/م ��&��ة ا�د���

  .  وا! رة
� 	�د�� �&�د -* ا>و��ن  ،وا�&�د O أو� وأ �را   ��و�ل ا��/م و��رك 

 .وا! ر�ن
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  :�را
4 ا���ث
: ، س1:ا��د��� ا���ورة، ط أ�و ��ر ���ر ا��زا<ري، �(�دة ا��ؤ�ن، ����� ا���وم وا�&�م، -

1420 /1999.     
ا�ن ��ظور، أ�و ا�1;ل ���ل ا�د�ن �ن ��رم، �	�ن ا��رب، �/ذ�ب �	�ن ا��رب، دار  -

  .1413/1993: ، س1:ا���ب ا������، ��روت، ����ن، ط
 دار ا�#(�-� ���3ر وا��وز��،: ا�(�ھرة، أ&�د �و	ف، ا�(�م ا
	���� -* ا�	�وك ا�����دي -

   .1990 -1410 :، 	��1:ط
 :، 	��1:ط �ظر�� ا
��1ق -* ;وء ا�(رآن ا��ر�م، ���ن دار ا���1<س، ��	م أ&�د ���ر، -

1430/2010.   
ر�ب ��د ا��واد إ�راھ�م، ���م ا���ط�&�ت ا
	���� -* ا�����ح ا����ر، دار ا!-�ق  -

   .1423/2002: ، س1:ا��ر���، ا�(�ھرة، ط
: �و�ف ا
	��* ودوره -* ���ء ا������ ا
	��*، ا�ر��ض	�د ا��ر�1*، أ&�د�ث ا -

  .1426/2005: ، 	��1:دار ا�(����ن ���3ر وا��وز��، ط
-  N��� ا>زھر، �ر�ز ����� ،*��	
	��ر �و-ل �&�د، دور ا��(�دة -* ا�����د ا

  .2005/ 1425:، 	��1:���ل ������د ا
	��*، ط
دار ا��1ر، : د�3ق، ���م �ظر�� ���� ��دو�� ا
	�����ؤي ��-*، ا��(�دة وا�	��	�، � -

  .2001- 1422 ، 	��1:ط
 -1426 :، 	��1:ط �ؤ		� إ�رأ،: ��دي ا�/��*، ���ء ا
���ن �ن  �ل ا�(رآن، ا�(�ھرة -

2005.    
 :، 	��2:ا�(�ھرة، ����� أ�* ��ر ا��د�ق، ط ،��&�ود ا���ري، أ�&�ب ا�ر	ول  -

1423 /2002.  
: ، 	��14:ط دار ا����رف ���ط�و��ت،: ا����د��، ��روت ،ر ا��در�&�د ��� -

1401/1981.   
 :، 	��1:إ	���ول، دار ا���ل ��ط���� وا��3ر، ط ،-�N ? �و�ن، و�&ن ���* &;�ر��� -

2012.  
�&�د ا�Cزا�*، ا��&�ور ا� �	� ��(رآن ا��ر�م، ا��زا<ر، دار إ	�م ���3ر وا��وز��،  -

  .د،ت :د،ط
 :، 	��13:دار ا����رف ���ط�و��ت، ط ،-�	���1، ��روت: ���ر ا��در �&�د -

1402/1982.  
- *��	
ا�(رارة، �����  ،�&�د &�دي، �ظر�� ا�	� �ف -* ا>�وال -* ا�����د ا

  .2004/ 1425: ، 	��1:ا��راث، ط
   .2012 :، 	��1:�&�د &�دي، �د ل إ�� ا�����د ا
	��*، ا��زا<ر، -�ز�و�وم، ط -
 دار ا��1ر،: �&�د 	��د ر�;�ن ا��وط*، ��/T ا�&;�رة ا
�	���� -* ا�(رآن، د�3ق -

   .1998 :، 	��1:ط
�&�د 	��د ر�;�ن ا��وط*، ��رى ا��(����ت ا��و���، دار ا��1ر ا�����ر، د�3ق،  -

    .2001/ 1422: ، س8:	ور��، ط
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  .1988: �زا<ر، ب ط، س�&�د ��ده، ر	��� ا��و&�د، د�وان ا��ط�و��ت ا�������، ا� -
 

 :ا�1وا�ش
                                                           

1- �N��	ورة ا��(رة،  � و�0:#�/ ور	/أ�ن ا�رول ��� أ&زل إ��/ �ن ر�/ وا��ؤ�&ون #ل آ�ن 
   .285ا!�� 

  .رواه �	�م -2
: ، س8:�&�د 	��د ر�;�ن ا��وط*، ��رى ا��(����ت ا��و���، دار ا��1ر،د�3ق، ��روت، ط -3

  77:، ص1422/2001
  .7: �&�د ��دة، ر	��� ا��و&�د، �ر�� 	��ق، ص -4
5- T� ،د �طب، -* ظ�ل ا�(رآن�	3700: ، ص6: .  
   55:*، ا��(�دة وا�	��	�، ����م �ظر�� ���� ��دو�� ا
	����، ص�ؤي ��- -6
  66:���ء ا
���ن �ن  �ل ا�(رآن، ��دي ا�/��*، ص -7
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