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 ئم أستاذ، دكتور أبو جماهد عبد العزيز بن عبد الفتاح القار          كتاب حمتر 
سـيف اهللا   ى  طلبه الر ى  إسالم جامعه س  ى  رهربليگيده مدينه منوره ده گ    

.ىدن نشرگه تيارالنـد     ناصرخان، عبد القادر حسن وداود مرزاالر تاماىن      
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سيدنا حممـد،  ى اهللا على   وصل ى،عباده الذين اصطف  ى  احلمد هللا، وسالم عل   
  .يوم الدين آله وأصحابه أمجعني إىلى لوع

بولوب،   ركىنى   اولگ ى،بيلمك كريك كيم، توحيد اسالم نينگ اساس      
انسان غه الزم دوركـه،     . بونينگسيز انسان چينه كم مسلمان بوالملايدور     

 -تانيـب     بيليب، ياراتقان خداسيىن    الزم بولغان وظيفه سيىن   ى  اينگ اولگ 
  .ياخشي طريقه ده بيلسون عبوديىنذات وصفات ده برگينه بولغان م

ذات وصفات ده برگينه بولوب، باشقه خملوق الريدن ذات           اهللا تعاىل 
غه شريك بوالدورغان كيمسه يـوق دور، يـالغوز           وصفات ده اهللا تعاىل   

گينـه  ى  اوزى  بريگـوچ ى   روز ى،يـاراتقوچ . معبود دور ى  حقيقى  اوز
  .گينه حكم قيالدورى بولوب، مهه بنده الرگا اوز

يورگوزمك اوچون بنـده   نينگ اورته الريده حكم الريىن    ى  ده الر بن
برلـه  ى  بنـده الر    تاالب آليب، اوالرىن    الريدن اليق ومناسب آدم الرىن    

  . پيغمربالر قيلغان دور-ى اوزينينگ اورته الريده اعتمادليك ايلچ
غه گينـه     يالغوز اهللا تعاىل    تامانيدن بنده الرىن    بو پيغمربالر اهللا تعاىل   

دت قيلماققه چاقريب، بنده الر اورته الريده اوز زمانه الريگا موافـق            عبا
  .يوركوزوب كيلگاندور احكام الرىن

نينـگ    علم برله متِصف بولوب، اهللا تعـاىل      ى  آخريده انسانيت عامل  
ظاهر بوالدورغان زمان كيلگانده دنياده عقـل       ى  نوچوك ايكانليگ ى  قدرت
طريقه ده  ى  معنوى  عربالردن اوز بولغان  ى  يوققارى  حر، دماغ الر  ى  الر

ى اوزون، سوزالر ى  تيلالر   ىن اهللا   تربيت قيلغان حضرت حممد بن عبد     
 عـرب   -يوق بر قـوم     ى  اوتكور بولغان، سوزامال ليكده اوخشاش الر     
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خـوش  ى  اورته الريـده اوز   ى  برله بنده الر  ى  الردن تاالب آليب، اوز   
يق، قارانغوليق الريده   يامياق اوجون كفر وشرك تايغني ل       كورگان اسالم ىن  

بوتون دنياغه نور وهدايت بولغان اسالم غـه چاقرمـاق            باتقان عربالرىن 
 اوزيگا عبادت قيلماققه چاقرماق غـه       ى،اوچون پيغمرب قيليب كوندورد   

  .ىشول ذات غه ايرگامشك گا بويورد  بوتون انسان الرىن.ىبويورد
كه مكرمه  يالغوزليق حالده م  ى   اوزالر چنانچه حضرت رسول اهللا     

مني ! خاليقى   ا ((. )١( يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً        : ده
 ، ديب، آدم الرىن   ))دورمن  ى   ايلچيس -ى  نينگ پيغمرب   سيزالرگا اهللا تعاىل  

 ييـل   ٢٣. الرى  تـورد   گا عبادت قيلماققه چاقرغاىن   ى  اوز  ىن  اهللا تعاىل 
  .الر برله ياروتىتى اسالم نور  جزيره سيىنمدتيده بوتون عرب يارمي

ـ        ى  هجرت دن يوز ييل اومتا     ى توروب بو عرب جزيـره سـيده گ
برله آسيا وافريقيا، ياوروپا قطعـه      ى  واسطه الر ى  مسلمانالر اوز جماهدالر  

ياييـب بولـوب      الريده، انسان الر كوب ياشايدورغان يرالرده اسالمىن      
  .ايديالر

ورحمِتي وِسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها       :آيت كرميه ده بويورادوركه   
ِللَِّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَِّذين هم ِبآياِتنا يؤِمنونَ الَّـِذين يتِبعـونَ            

ِألنِجيـِل  الرسولَ النِبي اُألمي الَِّذي يِجدونه مكْتوباً ِعندهم ِفي التوراِة وا         
          ِهملَيع مرحياِت وبالطَّي مِحلُّ لَهيكَِر ونِن الْمع ماههنيوِف ورعِبالْم مهرأْمي
الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْاللَ الَِّتي كَانت علَيِهم فَالَِّذين آمنوا          

    وهرصنو وهرزعِبِه و            ـمه أُولَِئـك ـهعـِزلَ مالَّـِذي أُن وروا النعباتو

                                     
  .١٥٨: سورة األعراف) ١(
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  .)١( الْمفِْلحونَ
دن قورقـوب،   اهللا تعـاىل   اوىن. اوزيگا آالدور    رمحتيم هر نرسه ىن    ((

زكوة برييب، بيزنينگ آيت الرمييزگا اميان كيلتورگـان الر حقالريغـه           
غـه اميـان    اول خدادن قورققـانالر بـو اوقوماغـان پيغمرب        . يازورمن

 غــه  حــضرت حممــد -اول اوقوماغــان پيغمــرب . كيلتــورورالر
اول : تورات، اجنيلده يازيغليق تاپـادورالر      ايرگاشادورالركه، صفتالريىن 

 ى،ايشگا بويوروب يامان ايشالردن منع قيالدور؛ ياخـش       ى  پيغمرب ياخش 
حالل قيالدور، كونگيل تارمتايـدورغان       كونگيل تارتادورغان نرسه الرىن   

شول . كوتارادور  حرام قيالدور؛ اوالردن قيني ليقالرىن      يپالس نرسه الرىن  ا
پيغمربغه اميان كيلتوروب، باشالريغه كوتـارادورالر،      ) حضرت حممد   (

 -شول ذات غه ايرگاشيب، اونغه نازل بولغان كتاب         . كومك قيالدورالر 
انـه اوشـال آدمالرگينـه جنـات        . قرآن كرمي گـا ايرگاشـادورالر     

  .))ردورالر تاپقوچيال
بر مينگ اوج يوز سكسان بيش ييلدن بويان شول اسـالم دينيـده             

كوز برله  ى  ياخش  اسالم ىن ى  بولوب كيلگان مسلمان الر غه اوز دين الر       
 دين انسان الرىنى   دين دارليك، دين الردن قايس     -كوروب، دين سيزليك    

 اوتكور، ايركنليك برله آليـب يـورار      ى  دنياده انسانيت، شهامت، سوز   
ياوروبا قوزغون الريـدن      بو توشونوش ىن  . توشومنك كريك   ايكان ليگيىن 

 اوزالرينينگ فيلسوف الرينينگ سوزالريگا قوالق سـاليب،        ى،اورگامنا
. بيلمككه اورومناق كـريك     تانيب، قدريىن ى  اوز  بضاعتيىنى  اوز قوليده گ  
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. الر قوتقوالريـدن آزاد قيليـب آملـاق الزم دور         ى  مستملكه ج   دماغيىن
 الريدن آزاد قيليب    )١(اجنبيالر ِاينِتِرييغه   توشونچه الريىن ى   فكر ،غالريىندما

سيز بولـوب     معىنى  آلغان استقالل الر  ى  آملاساالر، اوز مملكت الريده گ    
  .قالور

  عـرىب  )) العقيـدة اخلالـصة    ((اوز قرداشالرمييز خدمت الريغه بو      
 )) منبع العرفان  ((ز،   آتليق رساله مي   )) الزم وظيفه ميز   ((،  ىشرح  كتابيميزىن

  .آتليق تفسريمييز تقدمي قيلينماق ده دورالر
ليك، شرك الردن، دليلسيز ى  خرافاتچ-ليك، دين سيزليك ى بو دهر

 توشونچه الردن اوزاق اوزيدن باشقه الرغه تقليد يوزه سيدن ظنيـات ىن           
عقل غه بـو    . يقينيات دن اجراتاملاغانليق دن چققان بر آنگ سيزليق دور        

مسلمان كيشيگا اسالم بويورگـان     . يوق دور ى   الرنينگ عالقه س   نرسه
بيلمك ممكن دور، اسالم ده عقـل         ىن  اصول برله هر نرسه نينگ حقيقىت     

طريقه ده حبث قيلمـاق     ى  ايشالمتك اوجون اصول باردور، بوندن تاشقار     
  .بريمايدور الزم نتيجه ىن

لغان نشوء  دن عبارت بو  ى  داروين، فرويد، سپنسه الرنينگ نظريه الر     
 ى،متام ظنياتدن عبارت بولوب، قرآن كرمي آيـت الر        ى  وارتقاء مسأله س  

ى احاديث نبويه، بو ايكيالريدن آلينغان فقه مقابل الريده هيج نرسه بوملـا           
كفر تامانيغيه تارتقياليدور، بو خيل نرسه الرگا يـوز قيلمـاق             انسان ىن 

  . دورياوروپاليق الرغه ايرگامشك بولوب باالليق دن عبارت
ياوروپاليق الرغه آراالشـقان الرغـه آراالشـقان        ى  اسالم مملكتالر 

                                     
  .دسيسه، مكر) ١(
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نـازل     اهللا تعاىل  ى،اوزگاردى  الريدن بويان مسلمان الرنينگ حالت الر     
 نينگ سـنت الريـدن اوزاق،       قيلغان قرآن كرمي، حضرت رسول اهللا       

 علوم دينيه دن عبارت بولغان تفسري وحديث، فقه دن خربسيز، ديـن ىن            
رسم وعادت دن عبـارت بيليـب،          دين وعقيده ىن   ى،وروب آملا اوزالشت

 ى،بيلمـا  ، دميـك دن باشـقه ىن  ))مني مسلمان من ((: قوروق دن قوروق 
آخريده دين سيزليك كا شكار بولوب، هر بر شامال غه اوچوروغ بولوب            

  .ياشالرمييز ياوروپا ماده پرست ليكالريگا شكار بوال باشالديالر. قالديالر
: ايشالمتك كا جاقريب تورماكده بولـوب       عقل الرمييزىن قرآن كرمي   

كونگل الريده قفل   ! ى؟توشونوب توروب اوقومايدورالرم   قرآن كرمي ىن   ((
ايشالمتك   ، ديب تورگان بر حالت ده بيزالر عقل الرمييزىن        )) !ى؟بارمى  الر

تيقيـب آليـب، ياوروپـاليقالر        اورنيغه قوالق الرمييزغه قول الرمييـزىن     
حالبوكه ياوروپاليقالر  . يگا قاراب قويوقوب كيتمكده دورميز    تورموشالر

برلـه باتيـب قالغـان      ى  دين سيزليك باتقاق لريغه مهه ياق الر      ى  اوزالر
اولرنينگ كوزالريگا اوزاق   . ياتيب دورالر ى  چيقاراملا  بولوب، اوزالريىن 

كورونوب تورگان بـر حالتـده بيزنينـگ        ى  دن اسالم نينگ ياروغ ليغ    
تورموشالب آليب، دين سيزليق قارانغوليق الريغـه         يتاك الريىن ياشالرمييز ا 

  .قاقماق ده الر قاراب قويوقوب كيتمك ده بولوب، جهنم دروازه سيىن
  .هدايت قيلسون، آمني آچسون، بيزىن بيزنينگ كوزالرمييزىن اهللا تعاىل
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 الذي ال نـيب     سيدنا حممد   ى  احلمد هللا وحده، والصلوة والسالم عل     

بعده، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبـده                
ى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم فمن اقتد      ى  اهللا عليه وعل  ى  ورسوله، صل 

  واهللا يهدي من يـشاء إىل      ى، ومن حاد عن طريقهم ضل وغو      ى،م اهتد 
    . صراط مستقيم

ا كفيل بوالدورغـان نرسـه      بيلمك كريك كيم، انسان نينگ جناتيگ     
توغريالب، عقيده نيمه دن عبارت دور بيليـب،          بولوب، اوىن ى  عقيده س 

اونينگ تقاضاسيچه يوروب، شرك وشرك گا ايلتادورگان نرسـه الردن          
  .ساقالب، هر حاليده شونگا موافق يورمك دور اوزيىن

بنده نينگ كونگليده اورناب،    ى   اولوغليغ -  عظمىت  چونكه اهللا تعاىل  
ييتماس ايكان ى زينينگ فضليدن باشقه كيمسه نينگ هيچ نرسه گا كوچ   او

تيل ده گينه امياس، عقيده وعمل ده حتقيق الب آملاسه، اول بنـده               ليگيىن
جاييگـا    الزم قيلغـان نرسـه لـريىن        اسالم بويوروب قيلماغيىن    اوزيىن

 اخريده عقيده وعمل الريده شرك پيدا بولـوب،         ى،ييتكوزمككا ايلته آملا  
  .مقرردورى لدن تاييب كيتمك ليگيو

 آتيده  )) العقيدة اخلالصة  ((مدينه منورده تورگان وقتيمده عرب تيليده       
تيليميزده ى  اوزوميزنينگ ترك   م ىن  شول رساله ى  اميد. بر رساله يازيب ايدمي   

  .ترمجه وشرح قيليب، اوز قوميميزنينگ خدمت الريغه تقدمي قيلماقده من
 بر كفر، شرك، بـدعت الردن تـازه الب،          هر  بو كتابده عقيده ىن   

صورتيده كورسامتك باره سيده حبـث قيليـب،        ى  وحقيقى  اصل  اسالم ىن 
عقيـده دن اجراتيـب،       عقيده غه آراالشيب قالغان رسم وعـادت الرىن       

 نينگ شرك وجهالت غه باتيب قالغان عرب الرىن        حضرت رسول اهللا    
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 رينينـگ ِسـرالريىن   درجه گا ييتكوزگان ليك ال    ى  آزگينه مدت ده قايس   
  .آچيب كوزگا كورساتورميز

 بيزالرىنى  بو بدعت وشرك نينگ دينيميزگا آراالشيب قالغان ليق الر        
 بو حبث الر برله آچيب، اوزوميـزىن        يامان حالت الرغه ايلتگانليك الريىن    

قاتارالريغه قومشاق يوليده سوزالب، اسباب     ى  عصِر سعادت مسلمان الر   
ـ       مسلم. الر حاضراليدورميز  جنـات  ى  ان الرنينگ دنيا وآخـرت ده گ

حتليل برله شرح قيليب،    ى  كيمياو  نيمه ده ايكان ليكالريىن   ى  وسعادت الر 
  .چيزيب بريادورميز الزم بولغان يول الريىنى يورمك الر

  .سبيل الرشاد إىلى واهللا اهلاد
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  .الَ إله إالَّ اُهللا محمد رسولُ اِهللا -  ١

عبادت قيلينماققه اليق   .  كم معبود يوق دور    دن باشقه چينه    اهللا تعاىل 
 نينگ اوزيگينه بولوب، حضرت حممد رسول اهللا          بولغان ذات اهللا تعاىل   

  .دورالرى نينگ پيغمرب اهللا تعاىل
  عبادت قيلينماققه حق ليق بولغان ذات اهللا تعـاىل         -” الَ إله إالَّ اهللاُ   “

يلينماق ده بولغان مهه    دن باشقه عبادت ق     اهللا تعاىل . گينه دور ى  نينگ اوز 
نينگ اوزيگا خمصوص بولـوب،       معبودالر باطل دورالر، عبادت اهللا تعاىل     

  .يوق دورى شريك
دفـع قيلمـاق، مـسلمان الر         كافردن اولـوم ىن   ى  بول سوز اوز  

بر دعوا بولـوب،    ى  بول اوز . قاتارالريغه قوشوملاق نينگ باشالمه سيدور    
اق اوچون سوزدن عملغـه     ظاهر بومل ى  بونينگ چني وحقيقت ايكان ليگ    

بولغـان عمـل الر     ى  اول ده اميان نينگ ميوه س     . الزم قيالدور   آمشاق ىن 
عمـل غـه آشـريماق،        بولوب، حالل وحرام ىن   ) منازى  اينگ اولگيس (

 عمل غه آشريماق؛ قيلمـاق دن       -يريگا قومياق   ى  الم دميا   بويوروق الرىن 
آچقانـده    قـارىن    ىن تارمتاق؛ هر بر عمل     منع قيلينغان نرسه الردن اوزيىن    

طعام ييمك، چانقاغانده ايچمك الزم بولغان سوديك بيليب كوز آلديـده         
  .الزم دورى تومتك

نينـگ     مني اوزوم اهللا تعاىل    :ىس  نينگ معىن ” ال إله إال اهللا   “چونكه  
معبـودوم  ى  مينينگ حقيق   ايكان ليگم گا اقرار قيلدمي، اهللا تعاىل      ى  بنده س 

عبودالر متام باطـل دورالر، مـني اول باطـل          دن باشقه م    دور، اهللا تعاىل  
  .معبودالردن بيزاردورمن، دميك دور

ى نينـگ اوز    اهللا تعـاىل     اوالرده بار خملوق الرىن    ،ير وآمسان الرىن  



١٢  

  

 ياراتقان اهللا تعـاىل     دور، خملوقات الرىن  ى  دميك معبود اوز  . ياراتقان دور 
ى روزى   اوز اداره قيليب تورادور، اوالرغـه    ى  گينه معبوددور، اوز  ى  اوز

ى تريگـوزادور، اوز  ى  فائده بريادور، ضـرر قـيالر، اوز      ى  بريادور، اوز 
اوزيدور، كوز يوموب آچقونچه بنده الريدن ى  اولدورادور، تربيت قيلغوچ  

توتوب تورادور، يارامتاق ده    ى  اوز   اوزيدن باشقه بارليق ىن    ى،غافل بوملاغا 
ينـگ سبــبيدن    نى  غه شريك يوق دوركه، اول شريك بوملاغ        اهللا تعاىل 

  .عبادت قيلينماققه مستِحق بولوب قالغان بولسون
ى الَ إله إالَّ اُهللا وحده، الَ شِريك لَه، لَه الْملْك، ولَه الْحمد، و هو عل              

رِصيِه الْمإلَي و ،رٍء قَِدييكُلِّ ش.  
واِت ِبغيِر عمـٍد    خلَق السم  : آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 

ِفي اَألرِض رواِسي أَنْ تِميد ِبكُم وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دابـٍة            ى  ترونها وأَلْقَ 
  .)١( وأَنزلْنا ِمن السماِء ماًء فَأَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج كَِرٍمي

ـ  اوستون سيز يـاراتىت     آمسان الرىن    اهللا تعاىل  (( سـيزالر     اوىن ى،ك
 يرگا تيربانيب كيتماسون ديـب تـاغ الرىن       . كوروب تورمك ده سيزالر   

 يوقاريـدن   .ىيايـد    اونده هر خيـل جانـدارالرىن      .ىلنگر قيليب قويد  
كوكـات  -ير يوزيده هر خيل گيـاه     . بولوتالردن يامغورالر ياغدورديك  

  .))اوندورديك 
      لَقاذَا خوِني ماللَِّه فَأَر لْقذَا خونَ ِفي       هِل الظَّاِلموِنِه بد ِمن الَِّذين 

  .)٢( ضالٍل مِبٍني

                                     
  .١٠: سورة لقمان) ١(
  .١١: سورة لقمان) ٢(



  ١٣  

  

سيزالر مينگـا   . دورى  ياراتقان نرسه الر     منه بو نرسه الر اهللا تعاىل      ((
 دن باشقه معبـودالرينگز نيمـه نرسـه ىن          اهللا تعاىل ى  كورساتينگ الرچ 

  .))! ياراتقان دور؟
  :وينه باشقه بر آيت ده بويورادوركه

 أَم           قُِل اللَّه ِهملَيع لْقالْخ هابشلِْقِه فَتلَقُوا كَخكَاَء خرلُوا ِللَِّه شعج 
ارالْقَه اِحدالْو وهٍء ويكُلِّ ش اِلقخ )١(.  

غه شونينگ اوچون شريك الر اثبـات قيلمـاق ده             ياكه اهللا تعاىل   ((
ياراتقان  اهللا تعاىل) يك الراثبات قيلماق ده بولغان شر ( اوالر   ى،دورالرميك

ياراتقان خملوق الريغه     خملوق الرديك خملوق الر ياراتقان بولوب، اهللا تعاىل       
آراالشيب كيتگان بولوب، ِبر ِبرالريدن اجراتيب بوملايـدورغان بولـوب          

. ياراتقان دور   مهه نرسه ىن  ى  نينگ اوز   بلكه اهللا تعاىل  ! ى؟قالغان دورالرم 
 بولوب، مهه نينگ اوزه سيده حكمـىن      ى   ياراتقوچ برگينهى  اوز  اهللا تعاىل 

  .))دور ى يورگوزگوچ
دميك، بنده الر نينگ عبادت قيلماق الريغه مستِحق بولغان ذات الر           

وجود غه كيلتورگان بولسون الركه، اونينگ برلـه          شونداغ نرسه الرىن  
ى هم ده عبادت قيلغوچ   . عبادت قيلينماققه مستحق بولوب قالغان بولسون     

ـ      ى  ه الرغه قيلغان احسانات الر    بند  ى،ساناب بيتريمكـسيز بولـسون ك
غـه    اهللا تعـاىل  ى  بـول اوز  . اونينگ قاروغيين قايتارماق ممكن بوملاسون    

  .مشرك الر اوزالريده بيالدور، اقرارده قيالدورالر خمصوص دور، بوىن

                                     
  .١٦: سورة الرعد) ١(
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  .)١(بوتوغريده قرآن كرمي ده سناق سيز آيت الر كيلگان دورالر
“ سر دمحاهللا رسول اهللا      حضرت حممد ابن عبد    - ”ولُ اهللاِ م  اهللا 
بوتون انـسانيت   . كوندورگان پيغمربيدورالر ى  نينگ إينگ آخريگ    تعاىل

كفر وشرك قارانغوليق الريدن اسالم ياروغليغيغـه چيقارمـاق           دنياسيىن
  .اوچون كوندورگان دور

  :چنانچه شول آيت الرده بيان بويورولگان دور
  ِلو اِت ِإلَ      اللَّهالظُّلُم ِمن مهِرجخوا ينآم الَِّذين ى  ي   الَّـِذينوِر والن

الظُّلُمـاِت أُولَِئـك    ى  كَفَروا أَوِلياؤهم الطَّاغُوت يخِرجونهم ِمن النوِر ِإلَ      
  .)٢( أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ

     ِذِه الدا ِفي هلَن باكْتقَـالَ         و كا ِإلَيندا هِة ِإنِفي اآلِخرةً ونسا حين
            ا ِللَّـِذينهبأَكْتٍء فَسيكُلَّ ش تِسعِتي ومحراُء وأَش نِبِه م ذَاِبي أُِصيبع

الرسـولَ  الَِّذين يتِبعونَ    يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَِّذين هم ِبآياِتنا يؤِمنونَ      
           مهرـأْمِجيِل ياِألناِة وروِفي الت مهدوباً ِعنكْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم ِبيالن
            ِهملَـيع مـرحيـاِت وبالطَّي مِحلُّ لَهيكَِر ونِن الْمع ماههنيوِف ورعِبالْم

                                     
)١(  و          ـرالْقَمو سمالش رخسو ضاَألراِت وومالس لَقخ نم مهأَلْتس لَِئن

            قِْدرياِدِه وِعب اُء ِمنشي نِلم قزطُ الرسبي فَكُونَ اللَّهؤى يفَأَن اللَّه قُولَنلَي
       أَلْتس لَِئنو ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِإنَّ اللَّه ا       لَهياًء فَأَحاِء ممالس لَ ِمنزن نم مه

ِبِه اَألرض ِمن بعِد موِتها لَيقُولَن اللَّه قُِل الْحمد للَِّه بـلْ أَكْثَـرهم الَ               
  .٦٣-٦١: سورة العنكبوت.  يعِقلُونَ

  .٢٥٧: سورة البقرة) ٢(



  ١٥  

  

   رِإص مهنع عضياِئثَ وبوا       الْخنآم فَالَِّذين ِهملَيع تاَألغْاللَ الَِّتي كَانو مه
 ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحـونَ           

           م ِميعاً الَِّذي لَهج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النها أَياِت   قُلْ ياومالـس لْك
              ـياُألم ِبـيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي وِإالَّ ه ِض ال ِإلَهاَألرو

  .)١( الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
رله جن الرگـا    انسان الر ب     ىن حضرت حممد رسول اهللا       اهللا تعاىل 

مني تصديق قيلورمن؛ هر بـر حكـم          پيغمرب قيليب يوبارغان دور، شوىن    
ى جبا كيلتورمك الزم بولغان حكم دور، هر بر بريگـان خـربالر           ى  الر

  .راست حقيقت دور ديب بيالمن
غه اطاعت قيلماق   غه اطاعت قيلماق اهللا تعاىل  حضرت رسول اهللا    

  :ورچنانچه آيت كرميه ده بويوروله د. دور
        ّلوت نماَهللا و أَطاع ولَ فَقَدسِطِع الري نى  م    ِهملَـيع لْناكسفَما أَر
  .)٢( حِفيظاً
 هر كيم بو پيغمربغه اطاعت قيليب حكميغه بويون سونسه، اول اهللا            ((
وهر كيم بويون تاوليق قيليـب، يـوز        . غه اطاعت قيلغان بوالدور     تعاىل

  .))قيليب يوبارماديق ى پايالقچاوالرغه  اوگورسه، سيىن
 غه ايرگامشك ده گينـه انـسان        دميك، حضرت حممد رسول اهللا      

جبا كيلتورمك؛ منع   ى  اول ده بويوروغ الريغه خالف قيلما     . جنات تاپادور 
غه   تارمتاق؛ كورساتگان طريقه الريده اهللا تعاىل       قيلغان نرسه الريدن اوزيىن   

                                     
  .١٥٨: سورة األعراف) ١(
  .٨٠: سورة النساء) ٢(
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وش وتوروش ده حضرت رسول اهللا      عبادت قيلماق؛ بار بوييچه هر بر يور      
يورگان وبويورگان طريقه الريده يورمك، اتباع قيلماق دور .  

  :وينه بر آيت ده بويوروله دوركه
 ِبِإذِْن اِهللا طاعوٍل ِإالَّ ِليسر لْنا ِمنسوما أَر )١(.  

خاليق اطاعت قيلسون الر ديب گينـه          هر بر يوبارغان پيغمربمييزىن    ((
  .))ورميز يوبارغان د

بولوب ى  دميك، بوتون دنياده يوباريلغان پيغمربالر خاليققه يول باشچ       
خاليق اوالرنينگ يورگان يول الريده يورسـون،       . گينه كيلگان دورالر  

نينـگ حكـم      پيغمربالر اهللا تعاىل  . چيزگان چيزيقالريدن چيقماسون الر   
  .رخلق اورتاالريده يورگوزادورگان حكم دارالرگينه دورال الريىن

  : بويوروبدورالرچنانچه حضرت رسول اهللا 
الَ يسمع ِبي رجلٌ ِمن هِذِه اُألمِة يهوِدي أَو نصراِني ثُم الَ يؤِمن ِبي  ((

  ارلَ النخياكـه نـصراىن   ى   يهود -ى  بو ملت دن بر كيش     ((). م. ()) ِإالَّ د 
ـ    مينينگ پيغمرب بولغان ليغـيم ىن      -بولسون   شيتيب تـوروب اميـان     اي

  .))ى كيلتورماسه، البته اول دوزخقه كريگا
قدر ترقيات الرغه ايگه      بر ملت بولسون، ىن   ى  دميك، ير يوزيده قايس   

 غـه   ايگالالگان بولسه الر، حضرت رسول اهللا         بولغان بولوب، دنياىن  
 ى،اميان كيلتوروب، اسالم غه كريماسه الر، اوالرنينگ اوقوغان علم الر         

اتباع قيليب يورمكده بولغان ديـن      ى   اوزالر ى،لغان اخالق الر  حاصل قي 
بولغـان دوزخ   ى  ابد   بلكه اوالر اوزالريىن   .ىاوالرغه فائده بريماگا  ى  الر

                                     
  .٦٤: سورة النساء) ١(
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الر ايرگامشكده بولغان   ى  بو يهود ونصار  . عذابيگه حاضر الغان بولورالر   
 حقيقـت ده نـصرانيت ويهوديـت        .ىاوالرغه فائده بريماگا  ى  دين الر 

بوملاقـدن  ى  عليهما السالم كيلتورگان ديـن الر     ى  وموس ىحضرت عيس 
حقيقت ده  . ايپالس قيليب قويغان دور     چيقيب قالغان بولوب، حتريف قوىل    

 ى،ايپالس قيلماغانده ايد    دين ليگيچه بولوب تورگان بولوب حتريف قوىل      
  .ايديالرى غه چيقاملاغاى ينه ده اسالم غه كريماگون الريچه جنات ساحل

  :آيت كرميه ده بويورادوركه اهللا تعاىل
           قًـاِإنَّ فَِريو ماَءهنِرفُونَ أَبعا يكَم هِرفُونعي الِْكتاب مناهيآت ناَلَِّذي

               ِمـن نكُـونفَـالَ ت ـكبر ِمن ونَ احلَقلَمعي مهو قونَ الْحمكْتلَي مهِمن
ِرينتمالْم )١(.  

الر حـضرت   ى   يهود ونصار  -گان اهل كتاب الر      بيز كتاب بري   ((
البته اوالردن بـر    . تانيغان الريديك تانيدورالر    اوز باالالريىن    ىن حممد  

  اسـالم ديـىن    -ى  بـول اوز  . بيليب توروب ياشريادورالر    فرقه حق ىن  
الردن بولوب  ى  خداينگ تامانيدن كيلگان ديِن حق بولوب، شك قيلغوچ       

ى حكم  نينگ وحىي   نگ پيغمربليغينگ اهللا تعاىل    سيني ،يعىن. ))اولتورماغيل  
برله كيلگان بر حقيقت دور، كافرالرنينگ انكار قيليب قبول قيلماغـان           

. شبهه گا ساليب قومياسـون      سيىنى  قيلغان ليق الر  ى  يالغانچ   سيىن ى،الر
 اوز اوزونگدن .ىناحق قيليب قومياغا   حقىنى  اوالرنينگ انكار قيلماق الر   
  .ماغيلشك كه توشوب اولتور

  .بوآيت دن باشقه آيت الرده كوب دورالر

                                     
  .١٤٧-١٤٦: سورة البقرة) ١(
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 غه اطاعت قيلماق نينـگ واجـب ليغيـده          حضرت رسول اهللا    
كيلگان آيت وحديث الر كوب بولسه الرده، انـسانيت، بـشريت دن            

حضرت حممـد     غه خاص بولغان نرسه الرىن      يوقاريغه كوتاريب اهللا تعاىل   
 چه تدبري امور، غيب ىن    چنان.  غه نسبت قيلماق جائز امياس     رسول اهللا   

 ياكه امت الريدن بـرار      حضرت رسول اهللا      بيلمك ديك نرسه الرىن   
  .كيمسه گا نسبت قيلماق ممنوع دور

  :آيت كرميه ده بويورادور
            َّبـِي الر ـدها ِعنما ِعلْماها قُلْ ِإنسرانَ مة أَياعِن السع كأَلونسي

 هو، ثَقُلَت ِفي السماواِت واَألرِض الَ تأِْتيكُم ِإالَّ بغتـةً           يجلِّيها ِلوقِْتها ِإالَّ  
يسأَلُونك كَأَنك حِفي عنها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند اللَِّه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ             

  .)١( يعلَمونَ
. الرقچان دور ديـب سـورايدور        سيندن قيامت كونينينگ وقىت    ((

. بـيالدور، ديگيـل   ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل   ىنى  قيامت نينگ قچان بوليش   
ى  خلق نينگ كوزيگـا اوز     ى،اوز وقتيده بردن كيليب قالغا      قيامت كوىن 

بيلمك آمسان الر برله      قچان كيليشيىن    قيامت كونيىن  ى،كورساتيب قويغا 
ك سينينگ بيليب سوروشتوروب قويغانينگ باردي    . يرده گيالرغه آغريدور  
 اهللا تعـاىل  ى  قيامت نينگ قچان كيليشينينگ علم    ! سيندن سوراردورالر؟ 

  .)) نينگ اوز نزديده دور، ولكن كوب كيشيالر بيلمايدورالر، ديگيل
               لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شِإالَّ م راالَ ضفْعاً وفِْسي نِلن ِلكقُلْ الَ أَم

  ِمن تكْثَرتالَس بيٍم            الْغِلقَـو ـِذيرا ِإالَّ نوُء ِإنْ أَنالس ِنيسِر وما ميالْخ 

                                     
  .١٨٧: سورة األعراف) ١(



  ١٩  

  

  .)١( يؤِمنونَ
 اوزوم اوچون نفع وضررگا ايگاليگيم يوقتور، ولكـن         :ى ايتگيل ك  ((

 ياخشيليق  ى،بيلسام ايد   غيب ىن . خواه السه هر نرسه بوال بيلور       اهللا تعاىل 
هيچ يامان ليـق ييتمـاس      دن كوپ نرسه الر حاصل قيلور ايدمي، مينگا         

 اميـان   ى،قورقوتقـوچ   نينگ عذابيدن كافرالرىن     مني البته اهللا تعاىل    .ىايد
دورمـن،  ى  نينگ رمحتيدن خوش خرب بريگوچ      كيلتورگان الرگا اهللا تعاىل   

    . ))ديگيل 
  :تدبري امور توغرسيده آيت كرميه ده بويورادور

 َاِء ِإلمالس ِمن راَألم ربدى يِضاَألر )٢(.  
  .))يورگوزوب تورادور   آمسان دن يرگاچه تارتيب مهه ايشالرىن((

  .ده قرآن كرمي ده آيتالر كوپ دورالر بو معىن

نگ فيصله الريگـا اطاعـت قيلمـاق         ين حضرت رسول اهللا    

  :توغرسيده آيت كرميه ده بويورادور
     تونَ حِمنؤالَ ي كبرى  فَالَ و  ا شِفيم وككِّمحوا    يِجدالَي ثُم مهنيب رج

  .)٣( ِفي أَنفُِسِهم حرًجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليًما
تارتيشماق الريده  ى   اوالر اوز اورته الريده گ     ى، خدايينگگا قسم ك   ((
سينگا پيش قيلسه الر، سونگره اوالر اورتـه الريـده            جنجال الريىن ى  گ

تـسليم  ى  ونگيل الريده برار شبهه قالـدورما     قيلغان حكم الرينگ گا ك    

                                     
  .١٨٨: سورة األعراف) ١(
  . اَألمر يدبر : ٣: ويف سورة يونس. ٥: سورة السجدة) ٢(
  .٦٥: سورة النساء) ٣(



٢٠  

  

قيلماغونالريچه اوزالرينينگ مـسلمان ليـق دعواالريـده حـق ليـق            
  .)) بوالملايدورالر

نينـگ حـق       حق الريده اهللا تعـاىل     دميك، حضرت رسول اهللا     
دورالر، ديب قويا قاملاق برله گينه چينه كم مـسلمان بولـوب            ى  پيغمرب

ن حكم الريده، قيلينگالر ديب قويغان بويروق       هر بر قيلغا  . كيتاملايدورالر
نينـگ  ى  اوزالريگا الزم تومتاقالريده گينه اوزالر      الريده تسليم قيلماق ىن   
  .حقيقت گا چيقارا بيالدورالر مسلمان ليق دعواالريىن



  ٢١  

  

٢  -ولُهسر هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو ،ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإله دهأَش .  

دن باشقه چينه كم معبود يوق دور، ديب گواه ليك بريامن،              تعاىل اهللا
ى وپيغمـرب ى  نينگ بنده س     اهللا تعاىل  اهللا   هم ده حضرت حممد بن عبد     

كفر وشرك تايغني ليق قارانغو ليق الريدن         بولوب بوتون انس وجن الرىن    
اسالم ياروغليغيغه چيقارماق اوچون كوندورگان پيغمربيدورالر، ديـب        

  . ليك بريامنگواه
  : حديث شريف الريده بويوروب دورالركهحضرت رسول اهللا 

))     تح أَنْ أُقَاِتلَ الّناس تولُ        ى  أُِمرسي رأَنِإالَّ اَهللا، و وا أَنْ الَ ِإلهدهشي
         ِحسا، وقِّهِإالَّ ِبح مالَهوأَمو مائَهي ِدموا ِمنمصا علَ اِهللا، فَِإذا قَالُوهع مهى اب

  ).خ، م، د، ت، ن، هـ. ()) اِهللا
معبود يوق  ى  نينگ اوزيدن باشقه حقيق     اهللا تعاىل ى  آدم الرغه قارش   ((

نينگ پيغمربيدورالر ديب، گواه ليك بريگـون         اهللا تعاىل   دور ديب، ميىن  
اوالر شونداغ ديب اقرار قيلسه الر،      . الريچه اوروش قيلماققه بويورولدمي   

ـ        الريىناوز جان ومال     برلـه  ى ميندن ساقالب قالورالر، فقط گينـه حق
آلينـور،  ) برلـه ى  نينگ حكم   قصاص، زكوة ديك نرسه الرده اهللا تعاىل      (

بـو  . )) غه دور   اهللا تعاىل ) حال الريغه قاراب  ى  حقيقت ده گ  (ى  حسابالر
 مسلم صحيح الريده، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابـن          ى،خبار  حديث ىن 

  .وروب دورالرماجه سنن الريده كيلت
: خمٍسى  بِني اِالسالَم عل   ((: وينه بر حديث شريف ده كيليب دوركه      

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأنَّ حممدا رسول اهللا، وإقام الـصالة، وإيتـاء               
  ).حم، خ، م، ت، د، ن. ()) الزكاة، وحج البيت إن استطاع إليه سبيال

دن باشقه معبـود       اهللا تعاىل  :اسالم بيش نرسه گا بناء قيلينغان دور       ((



٢٢  

  

نينگ چني پيغمربيدورالر، ديـب        اهللا تعاىل  يوق دور، حضرت حممد     
ى ده بـر آ     اوقوماق، زكوة بريمك، رمضان آىي      گواه ليك بريمك، منازىن   

ييتـسه  ى  مـصارفيغه كـوچ   ى  كيلدى  گا بارد ى  روزه تومتك، يول سفر   
بولغان   ركىنى  لگ، ديب اسالم نينگ او    )) عمريده بر بار حج قيلماق دور     

اونـدن  . ايتيب اعتقاد قيلماق ديب، بيان بويورديالر       شهادت كلمه الريىن  
 سونگره پوىل . اوتاماق دور   كيني اوز مقرر وقت الريده بيش وقت منازىن       

روزه تومتك دور،   ى  نصاب غه ييتگانده زكوة بريمك، رمضان آييده بر آ        
يلمـاق دور، ديـب     زاد وراحله غه قادر بولسه عمريده بر بـار حـج ق           

  .بويورديالر
ـ     ى  دميك، شهادت كلمه الر    ـ  ى،اسالم نينگ اينـگ اولگ ى  اساس

  .ركنيدور، بونينگ سيز باشقه ركن الر اعتبارغه اومتايدور
  :وينه بر آيت كرميه ده بويورادوركه

             ُِمـلْء ـِدِهمأَح لَ ِمنقْبي فَلَن كُفّار مهوا ووا وماتكَفَر ِإنَّ الَِّذين 
   دلَِو افْتباً وِض ذَهى  اَألر            ِمـن ـمومـا لَه أَِلـيم ذَابع ملَه ِبِه أُولَِئك

اِصِرينن )١(.  
 البته اول كيشيالركه، كافر بولـوب، كافرليكالريچـه اولگـان           ((

عذابـدن    بولوب، اوزالريـىن  ى  ير توال آلتون الر   ى  دورالر، اوالردن بر  
فديه قيليب يوبارمـاق ايـستاسه الر،        قوتقازماق اوچون اول آلتون الرىن    

 اوالر اوچـون امل     .ىقبـول بوملاغـا   ى  اوالردن هرگز اول فديـه الر     
اميان . ))بريادورغان، قاتتيق عذاب باردور، اوالرغه ياردم چيالر بوملاغايالر         

                                     
  .٩١: سورة آل عمران) ١(



  ٢٣  

  

 برييب، اوزالريـىن    سيز عمل قبول بوملاغانيديك، كافرالر هرنه بارالريىن      
  .الر، اجراتيب آالملاغايالراجراتيب آملاق ايسته سه 

كريادورالركـه،  ى  بو كفر وشركگا كفر وشرك نينگ مهه قسم الر        
بوكفر وشركگا داللـت قيالدورغـان      . مهه الريدن ساقالمناق الزم دور    

چنانچه . سوزالرنينگ چينه كم وهزل الريدن برابر ساقالمناق كريك دور        
ده گا بيـان    ماى   نچ ٩٠ماده دن   ى   نچ ٧٧ى  كفر وشرك نينگ انواع الر    

  .بولورالرى الر
اوزينينـگ  ى ، ديب قيلغان دعواس ”مني مسلمان دورمن  “بنده نينگ   

بو دعوانينگ حقيقت گـا     . غه قوشغان ليغيغه بر دعوادور      اسالم مجعيىت 
بولغان بيش نرسه بولوب، بوندن     ى  يوققاريده ايتيلگان اسالم بناس   ى  ايالنيش

. ش ركن نينگ قالغان الريدور    مناز اقوماق بولوب، وهم بي    ى  اينگ اولگيس 
تصحيح الب چـني،      ولكن جناتيغه كفيل بوالدورغان اوزينينگ اعتقاديىن     

كفر وشرك دن اوز سوزالريده ساقالمناق ده دوام ايتمـك            هزل ده اوزيىن  
  .دور

  :چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه
        ع كَفِّرن هننَ عوهنا تم اِئروا كَبِنبتجِخلْكُم    ِإنْ تـدنو ئَاِتكُميس كُمن

  .)١( مدخالً كَِرمياً
  منع قيلينغان نرسه الرينگيزنينگ كبريه، زورلريدن اوزالرينگيـزىن        ((

جنت   كيچيب، اوزالرينگيزىن   ساقالسانگيزالر، كيچيك گناه الرينگيزىن   
منـع قيلغـان نرسـه الرنينـگ          سيزالر اهللا تعاىل  . )) گا كريگوز گامييز  

                                     
  .٣١: سورة النساء) ١(



٢٤  

  

سـاقالب عمـر      ريدن، گناه كبريه آتالغان الريدن اوزالرينگيـزىن      زورال
كيچيب، اورنيغه     كيچيك گناه الرينگيزىن   -اوتكازسنگيزالر، ميده چيده    

عمل الرگا ايالنتوروب يوبارورميز،    ى  هر خيل يول ايله عفو قيليب ياخش      
داِر كرامتيميز بولغان جنت      گناه الردن تازه الب قيامت كوىن       وسيزالرىن

  .)١( كريگوزورميزگا
 آيت وحديث الرده ارتكاب قيلغان الرگا       -كبريه آتالغان گناه الر     

اوالر بنده  . وعيد وهتديدالر قيلينغان، حدالر تعيني قيلينغان گناه الردورالر       
تامانيغـه يـوز    تارتيب، اهللا تعـاىل  چني كونگيل برله توبه قيليب، اوزيىن    

  .)٢(وعده قيلغاندور تعاىلاهللا  كيچيب يوبارماق ىن قيلسه، اوالرىن
حـديث  ى  توققوز، بعـض  ) ٩(حديث لرده   ى  بعض  گناه كبريه الرىن  

ى حمقِّق لر ى  دين علمالريدن بعض  . ديب روايت بولوب دور     ييىت) ٧(الرده  
ساناب كتـاب     حديث الرده هر بر قيلماغيغه وعيدلر كيلگان گناه الرىن        

 آتيـده   )) كبـائر كتاب ال  ((  چنانچه حافظ ذهىب  . شكليده يازيب دورالر  
  .ساناب ييتميشگا ييتكوزوب دور كتاب يازيب، اونده كبريه گناه الرىن

                                     
)١ (   اِئرونَ كَبِنبتجي الَِّذين          اِسـعو ـكبِإنَّ ر مِإالَّ اللَّم اِحشالْفَواِإلثِْم و 

الْمغِفرِة هو أَعلَم ِبكُم ِإذْ أَنشأَكُم ِمن اَألرِض وِإذْ أَنتم أَِجنةٌ ِفي بطُوِن             
. ٣٢:  سورة الـنجم   أُمهاِتكُم فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى         

              ـموا هـا غَـِضبِإذَا مو اِحشالْفَـواِألثِْم و اِئرونَ كَبِنبتجي الَِّذينو
  .٣٧:  سورة الشورى يغِفرونَ

)٢ (              َِّة اللَِّه ِإنمحر طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهملَى أَنفُوا عرأَس الَِّذين اِديا ِعبقُلْ ي
وبالذُّن ِفرغي اللَّهِحيمالر فُورالْغ وه هِميعاً ِإنج   .٥٣: سورة الزمر.  



  ٢٥  

  

سـاناب، كوزالريگـا      بيزده شول كتاب دن گنـاه كـبريه الرىن        
  :كورساتيب اوتورميز

ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه          شرك بولوب، اوىن  ى  سى   برينچ - ١
ِإثْمـاً  ى  من يشاُء ومن يشِرك ِباللَّـِه فَقَـِد افْتـر         ويغِفر ما دونَ ذَِلك لِ    

ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلـك ِلمـن     ،  )١( عِظيماً
 آيت الرده بيان بولغان     )٢( يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَد ضلَّ ضالالً بِعيداً       

  .دور
دين   انسان ىن ى  شرك گناه كبريه الرنينگ اينگ زوريدور، بول اوز       

 ينه قايتيب مسلمان بولوب شـرك ىن . دن چيقاريب مشرك قيليب قويادور 
. جهنم ده قاليب كيتادور   ى  ترك قيلماغونچه اول اوندن كيچيلمايدور، ابد     

  .جهنم گا كريمك دن قوتقازا آالدور قايتيب اسالم غه كريمك برله اوزيىن
 ى،يازيلور ايد   ول يرده اسالم دن چيقارمايدورغان كبريه گناه الرىن       ب

كـبريه    علماءالر شـركىن  ) ديك  حافظ ذهىب (اوتگان  ى  فقط گينه ايلگار  
  .اوچون بيزده نقل قيلديقى گناه الر قاتارالريده يازيب اوتگان الر

  .حق سيز اولدورمك دور  براوىن- ٢
  . جادوگرليك قيلماق- ٣
مناز اوقوماسليك كوب خطرليـق گنـاه       . سليق دور  مناز اوقوما  - ٤

تصديق   ديگان دعواسيىن ” مني مسلمان من  “دور، مناز اوقوماق اوزينينگ     
  .قيالدورغان گواه اورنيگا اوتادور

                                     
  .٤٨: سورة النساء) ١(
  .١١٦: سورة النساء) ٢(



٢٦  

  

اوچـون  ى  بوده اوزينينگ مسلمان ليگ   .  زكوة بريماسليك دور   - ٥
  .گواه دورى نچ٢

بـول  . ك دور آاق، ياكه روزه تومتاسلي      عذرسيز روزه سيىن   - ٦
  .گواه دورى اوچون اوچونچى اوزينينگ مسلمان ليگى اوز

بـول  . ادا قيلماسليق دور    ييتيب توروب فريضة احلج ىن    ى   كوچ - ٧
  .گواه دورى اوزينينگ مسلمان ليغيغه تورتونچ

  . آتا آناغه نافرمان ليق قيلماق دور- ٨
  .قومياق دورى برله سوزالمشاى  ياقني قارينداش لر- ٩
  . زنا ولواطه قيلماق دور- ١٠/١١
  . سودخورليق قيلماق دور- ١٢
  .ييمك دور  ييتيم نينگ ماليىن- ١٣
  .لر ديب توقوماق ايتماگان سوزالرين ايتىت ورسوىل  اهللا تعاىل- ١٤
  .دورى  پادشاه نينگ اوز رعيه سيگا ظلم قيلماغ- ١٥
  . جهاد وقتيده اوروش دن قااق دور- ١٦
  .داميك دور متكربليك قيليب گري- ١٧
  . يالغان گواه ليك بريمك دور- ١٨
  . قمار اويناماق دور- ١٩
مخر ايچمـك، شـراب     ( مست قيالدورغان شراب ايچمك      - ٢٠

  ).ايچمك، بوزه ايچمك
  . ديب هتمت قيلماق دورى،زنا قيلد  پاك دامن خاتونىن- ٢١
  . غنيمت دن اوغريليك قيلماق دور- ٢٢
  . اوغريليك قيلماق دور- ٢٣
  . قاراقچيليق قيلماق دور-ول توسارليق  ي- ٢٤



  ٢٧  

  

  . يالغان دن قسم ايچمك دور- ٢٥
  . ظلم قيلماق دور- ٢٦
  .ساليق ساملاق دورى  ناتوغر- ٢٧
  . بالخورليق قيلماق دور- حرام خورليق - ٢٨
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  .قحكم قيلماى  بيليب توروب ناتوغر- ٣١
  . پاره خورليق قيلماق- ٣٢
  .ايركك كيشيگا اوخشامتاق اوزيىنى خاتون كيش- ٣٣
  .ليق قيلماقى قومشاچ- ٣٤
  .حالله قيلماق وقيلدورماق- ٣٥
  .ساقالماسليق سيديك دن اوزيىن- ٣٦
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  . تقديرگا اميان كيلتورماسليك- ٤١
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  .ايريگا بويون تاوليق قيلماقى  خاتون كيش- ٤٧



٢٨  

  

  . صورت كش ليك قيلماق- ٤٨
  . مصيبت ده سانناب ييغالماق- ٤٩
  .اوروب ييغالماق  اوزيىن- ٥٠
  .ليك قيلماقى  حكومت گا قارش- ٥١
  . كوچليك كوچسيزگا زورليق قيلماق- ٥٢
  .غه آزار بريمك  قوشىن- ٥٣
  .گا آزار بريمكى مسلمان كيش- ٥٤
  .مكنينگ بنده لريگا گريداييب آزار بري  اهللا تعاىل- ٥٥
  .ايپك كييم كيمك، وآلتون تاقماقى  ايركك كيش- ٥٦
  .ياشوريب كيمك دور آشوغيىن  كويلك وايشتان ىن- ٥٧
  .جاندار سومياقى ايتما نينگ آتيىن  اهللا تعاىل- ٥٨
  .ى قُل نينگ قااغ- ٥٩
  .آتاسيدن باشقه غه نسبت قيلماق  بيليب توروب اوزيىن- ٦٠
  . دين ده جنجال قيليشماق- ٦١
  .خاليق دن قيزغامناق  آشيق چه سوىن- ٦٢
  . اولچاوده كم قيلماق- تارمتاق - ٦٣
  .خاطرمجع يورمكى دن قورقما  اهللا تعاىل- ٦٤
  .دن كيچيكتورمك اوز وقىت  عذرسيز منازىن- ٦٥
  .قومياقى اوقوما ترك قيلماق، مجعه منازيىن  مجاعت ىن- ٦٦
  .تينگ قيلماسليق  وصيت ىن- ٦٧
  .يلماق آلدامچيليك ق- ٦٨
  .ليك قيلماقى  مسلمان الرغه تيلچ- ٦٩
  .سوكمك  صحابه الردن برار كيمسه ىن- ٧٠
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  .دن دور  كتاىب)) الكبائر ((نينگ  ذهىبى بول اوز
زيـاده    كتابيده قوييده گه نرسـه الرىن  )) الزواجر ((اوزينينگ  ى  نوو
  :قيليب دور
  .اوقوماقى دن ايلگار اوز وقىت  منازىن- ٧١
  .ياشريماق واه ليك ىن عذرسيز گ- ٧٢
  . ِظهار قيلماق دور- ٧٣
  .ييمك دور  عذرسيز تونغوز گوشتيىن- ٧٤
٧٥ - ،تاشالب قومياق منكر قيلماق ىنى  امر معروف.  
  .دن كيني اونوتوب قومياق ياد قيلغاىن  قرآن كرمي ىن- ٧٦
  .يامان الماق لرىنى ياد قيلغان قار  قرآن كرمي ىن- ٧٧
  .رمت سيزالمك دورح  بيت اهللا ىن- ٧٨
  . غيبت قيلماق- ٧٩
 اول براونينگ آتـا آنـا سـيىن         سوكمك، يعىن    آتا آنا سيىن   - ٨٠

  .سوكادور سوكادور اول بونينگ آتا آناسيىن
  . گناه صغريه الرده دوام ايته بريمك- ٨١

 گناه كبريه الرگـا ارتكـاب       .ىگناه كبريه لر توبه سيز كيچيلماگا     
نينگ اختياريـده     ب كيتگان بولسه، اهللا تعاىل    توبه سيز اولو  ى  ايتگان كيش 

برلـه  ى   خواه السه فـضل    ى،برله عذاب قيلغا    بولوب، خواه السه عدىل   
  .ىكيچيب يوبارغا

  :قسم بوالدورى بو گناه كبريه الر ايك
بر كيمسه نيمه بولوب بر گناه كبريه ارتكاب ايته دورده          ى  اول گيس 

 ده بر آز اميد باركه، اهللا تعـاىل       منه بون . اولوب قاالدور ى  بردن توبه قيلما  
  .كيچيب يوبارسهى عذاب قيلما
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خـدامي  “گناه كبريه گا ارتكاب ايتمك ده دوام ايته دورده،          ى  ينه بر 
. ، ديب يورا بريادور   ”كرمي ورحيم دور، بيزنينگ عبادتيميزگا حمتاج امياس      

شـيطان نينـگ      بو خيل سوزالرىن  . قيني دور ى  نينگ ايش ى  منه بو كيش  
  . توشگان الرگينه ايته دورالرتوزاغيغه

  :ىآيت كريه مده بويوروالدورگ
 اُءشي نِلم ونَ ذِلكا دم ِفرغيِبِه و ِركشأَنْ ي ِفرغِإنَّ اَهللا الَ ي )١(.  

 اوندن قوىي . دورى  مغفرت قيلما   شرك كيلتورگان ىن    البته اهللا تعاىل   ((
  .))ى بارغاخواه الغانيغه كيچيب يو لرىن)كبريه گناه(

ِلمن “: كيچيب يوبارماغيغه   گناه الرىن   نينگ شرك دن قوىي     اهللا تعاىل 
شول خواه الغانيغه   . ، ديب قيد قيليب قويغان دور     ” خواه الغانيغه  - يشاُء

  .بيالدور  اهللا تعاىلى؟مهه گناه كبريه قيلغان لر كريابيالدورالرم
 الكَبـاِئِر ِمـن     شفَاعِتي َألهـلِ   ((: حديث شريف ده كيليب دوركه    

 شفاعتيم امتيمدن گناه كـبريه قيلغـان        ((). حم، د، ن، حب، ك    . ()) أُمِتي
امام امحـد مـسنديده،       بو حديث ىن  . ، ديب قويغان دورالر   )) الرغه دور 

سنن الريده، ابن حبان صحيحيده، حـاكم مـستدرك ده      ى  ابوداود، نسائ 
  .كيلتوروب دورالر

 ياكـه دوزخ غـه      ى؟سـادورم بو شفاعت دوزخ غه كريمك دن تو      
 بيزگا معلـوم    ى؟كريگان دن كيني دوزخ دن چيقارماق اوچون بوالدورم       

  .امياس
گورگا كريگان دن كيني قيامت قامي بولغونچه، مهده شفاعت وقتيغه          

                                     
  .١١٦، ٤٨: سورة النساء) ١(
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اويالماق    منه بو نرسه لرىن    ى؟چه بوالدورغان عذاب الرغه چيداب بولورم     
  .آجايليق هر حالده كوزمييزىن. كريك

 مهربان  ى،غفور رحيم، لطيف رؤوف دور، مغفرت قيلغوچ        عاىلاهللا ت 
 غالب  -مشفق دور، شونينگ برابريده عزيز ذو انتقام دور، الواحد القهار           

تامان نيده ى دميك، ايك. دورى يورگوزگوچ  يالغوز حكميىن  ى،اوچ آلغوچ 
  .كوزده توتايليك

ى بريگوچى   روز -برابريده، رزاق   ى  بولوى   مغفرت قيلغوچ  -غفَّار  
دور ديب  ى  برگوچى  گاده اميانيميز كامل بولسون، روز    ى  بو ايكيس . دور

 اورونغـانيميزده گنـاه الرىن    ى  آرقه سيده تينمـا   ى  روز-قويوب، رزق 
حالبوكه . دور ديب گناه دن ساقالمناق خياليميزگا كيلمايدور      ى  كيچگوچ

 خوف  شونينگ اوچون اوزوميزىن  . ده كوزده توتايليك    تامان ىن ى  بو ايك 
نينگ فـضل     شونده گينه اهللا تعاىل   . ورجاء اورتاسيده ساقالماق الزم دور    

  .گا اليق بوال بيلورميزى وكرم
تورت آياغليق حيـوان لرديـك ييمـك،          دنيا انسان لرىن    اهللا تعاىل 

 اوزيگا عبـادت    ى،ايچمك، اوينماق، كوملك اوچون گينه ياراتقان بوملا      
قْـت الِْجـن واِإلنـس ِإالَّ       وما خلَ  : قيلدورماق اوچون ياراتقان دور   

  .)١( ِليعبدوِن
 قهار، كرمي رحيم، حليم ليگيگا      ى، معبودليغ ى،اوزينينگ بارليغ   بيزىن

عقل، فكرلرله اويالماق قه قـادر  . مظِْهر قيلماق اوچون گينه ياراتغان دور    
طلب قيالدور، فقـط     بو نرسه الر بيزدن اويالماق ىن     . قيليب ياراتقان دور  

                                     
  .٥٦: سورة الذاريات) ١(
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  .بيليب ادا قيلماياتيب دورميز نه بيزالر قاصردورميز، اوز وظيفه الرمييزىنگي
ى اهللا على اللهم افتح عيوننا واشرح صدورنا وارفع غالف قلوبنا، وصل  

  .آله وأصحابه أمجعنيى  وعلسيدنا حممد 
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٣ -            مالْح لَهو لْكالْم لَه لَه ِريكالَ ش هدحِإالَّ اُهللا و ـ   الَ ِإله ى د يحِي
  .كُلِّ شيٍء قَِدير وِإلَيِه الْمِصريى ويِميت ِبيِدِه الْخير وهو علَ

يـالغوز بولـوب    ى  معبود يوق دور، اوز   ى  دن باشقه حقيق    اهللا تعاىل 
دور، مهه مقتاو اوزيگادور، تريگوزادور،     ى  يوق دور ملك اوزينيك   ى  شريگ

ليـق اوز   ى   اوملايدور، مهه ياخش   اولدورادور، مهيشه تريك بولوب، هرگيز    
قبضه سيده دور، هر نرسه گا قادردور، مهه خاليـق اولـوب اوزيگـا              

  .قايتورالر
يالغوز بوملاق نينگ   ى  معبود دور، اوز  ى  يالغوز حقيق ى  اوز  اهللا تعاىل 

اوزيگه آملايـدور، سـاناققه       ىن  دن بولغان بر معىن     عدد جهىت ى  س  معىن
شـونينگ  . دور   خملوق نينگ صفىت   چونكه ساناققه كريمك  . كريمايدور

  .ىيالغوز ديب ترمجه قيليند اوچون وحده ىن
“ لْكالْم دور، ملكگـا ايگـا بوملـاق ده        ى  ملك اوزينيگ ملك  ” لَه

  .يوق دورى ليگى غه شريك چ كيمسه نينگ اهللا تعاىل
 توحيد الربوبية، توحيد االلوهية، توحيـد العبـاده ىن        : بو اوچ كلمه  
  .اوزيگا آالدور

گـا خمـصوص    ى  نينگ اوز   ليق برله ماقتاوالر اهللا تعاىل    ى   ياخش مهه
بو خيل انتظام وحسن صورت ده ياراتيـب،          چونكه بوتون عامل ىن   . دور

يورمك، توختاماق، ايالمنك، اومنك، اومسك، زوراميـاق، باشـقه           اوالرىن
 ى،بوتون حالت الرده كيچه بولسون كوندوز بولـسون غافـل بوملـا           

 كوز يوموب آچقونچـه     ى،تاملاى   هارما ى،يلماپرواسيزليك وجودغه ك  
ى  هر جاندارالرغه اوز مقدارالريچه روز     ى،توتوب تورگوچ ى  تغيري بريما 

  .نينگ اوزيدور اهللا تعاىلى برييب تورگوچ
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ليـق  ى  مهه ياخـش  . شونينگ اوچون مهه ماقتاوالر اوزيگا عائددور     
مهـه  . وربرله موصوف بولوب، مهه مقتاولرغه مستِحق اوزيد      ى  صفت الر 

برلـه ماالمـال    ى  استحقاق سيز احسانات نامتناهيـه الر       خملوقات الرىن 
  .ايالمك ايله معامله قيالدور

نينـگ اوزيگـا      دميك، مهه ماقتاوالر، شكرالر، عبادت لر اهللا تعاىل       
 اونداغ بولـسه اوالرىن   . دورى  نينگ حق ى  اوزى  خمصوص بولوب، مهه س   

غه جتاوز قيلماق بولوب،    ى  گ حق نين  باشقه الرغه صرف قيلماق اهللا تعاىل     
  .ظلم دور

ِإنَّ الـشرك لَظُلْـم      : آيـت كرميـه ده بويورادوركـه        اهللا تعاىل 
ِظيمع )البته شرك كيلتورمك زور ظلم دور  ((. )١((.  

دن باشقه غه قيلماق      اهللا تعاىل   چونكه محد وثنا عبادت بولوب، اوىن     
  .جائز امياس بولوب، شرك دور

برار كيمسه  . نينگ اوزيدور   اهللا تعاىل ى  تريگوزگوچ ى،اولدورگوچ
 .ىاولـدوراملاغا  برار كيمـسه ىن ى دن تاشقارى نينگ حكم اهللا تعاىل  ىن

دميـك  . دن باشقه هيچ كيمسه گا ممكن امياس        تيگوزمك بولسه، اهللا تعاىل   
باشـقه دن   . كريكى  نينگ اوزيدن بولوش    قورقماق، اميد قيلماق اهللا تعاىل    

  .عبارت دورقورماق وهم دن 
ـ            دن ى  باشقه غه، برار كيمسه گا نفع ييتكوزمك اهللا نينـگ حكم

نينگ اوزيدن اميد قيلماق      اونداغ بولسه، اهللا تعاىل   . ممكن امياس ى  تاشقار
باشقه دن استقالل طريقه ده اميد قيلماق جائز اميـاس، شـرك            . الزم دور 

                                     
  .١٣: سورة لقمان) ١(
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  .دور
يوق بوملاق،   اوملك،   .ىمهيشه ترييك بولوب، هرگز اوملاگا      اهللا تعاىل 

پيدا بولغان نرسه خملوق    ى  بو ينگ . دورى  پيدا بولغان نرسه نينگ حق    ى  ينگ
دور،   آستيغه كريگان نرسه نينگ حاىل    ى  ليك زمانه نينگ تاثري   ى  دور، ينگ 

  :نينگ مقصوره سيده ايته دوركهى چنانچه ابن دريد اوز
 ِإنَّ الْجدِيديِن ِإذَا ما استولَيا    

  
ـ   الْجِديِدى  علَ  ى  أَدنياه ِللِْبلَ

  
نرسه گا استيال قيلسه    ى   كيچه وكوندوز بر ينگ    -نرسه  ى  ينگى  ايك
  .الرى يوق بولوب، چرييب كيتمك گا ايلتگا ىنى لر، بر ينگ
بوالر كون برله   . الر كيچه وكوندوزدن عبارت دورالر    ى  ينگى  ايگ

ى  آ هر نرسه كون برله   . نينگ خمتلف حركت الريدن پيدا بوالدورالر     ى  آ
خمتِلـف  ى  چونكه كون برله آ   . غه كريسه، ايسكيدور    آسىتى  نينگ تاثري 

. دميك، زمان پيدا بوالدور   . حركت الريدن كيچه وكوندوز پيدا بوالدور     
غه كريگان نرسه ايسكيب، بيتمك گا بارادورده، يوق بوملاققه           زمانه آسىت 

  . اوالدور-بارادور 
 كون، سـياره ثابتـه      ى،آياراتقان دور،     اهللا تعاىل   ىنى  كون برله آ  

 جنت ودوزخ برله قوشـولوب، اهللا       ى،يولدوزلر، آمسان لر برله ير مهه الر      
فقط گينه جنت ودوزخ دن باشقه نرسه       . دورالرى  نينگ خملوق الر    تعاىل

  .خملوقالريدن تاثريالمنك دن پاك دور دميك، اهللا تعاىل. الر بيته دورالر
“ ريِدِه الْخنينگ قبـضه سـيده       ليق اهللا تعاىل  ى  مهه خري وياخش  . ”ِبي
 اهللا تعـاىل  . دنـدور ى  نينـگ اوز    مهه فضل ومرمحت اهللا تعـاىل     . دور

خلققـه بريگانـدور،      يوزگا بولوب، بو دنياده بريىن      مهربانچيليك الرىن 
 -شـول بنـده لريغـه       . آليب قالغاندور ى  ازو  قالغان توقسان توققوزيىن  
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گا اورته لريده   ى  ه بر برالر  برلى  خملوقات لريغه برييب قويغان بر حصه لر      
ى بـري ديـد   “: خلق اورته سيده بر سوز باردور، اولده      . شفقت قيلورالر 

، ”سلطان، بري دمياسه سبحان، قايدن بريور سـلطان       ى  سبحان، بريه بريد  
  .ديب مشهوردور

هر نرسه گا قادردور، ملـك         اهللا تعاىل  .”كُلِّ شيٍء قَِدير  ى  وهو علَ “
  .بولوب، اوز اختياريده دور، قدرت اوزيگه عائددور ىنينگ ملكى اوز

  :آيت كرميه ده بويورادوركه اهللا تعاىل
              َةيـشخ مكْتـسـي ِإذاً َألمبِة رمحر اِئنزِلكُونَ خمت متأَن قُلْ لَو

  .)١( اِإلنفَاِق وكَانَ اِإلنسانُ قَتوراً
نينگ رمحت خزينه سيگا ايگا      خداييم   :ىمكه كافرالريگا ايتگيل ك    ((

 توتـوب   ى، توگاب قاملاغيدن قورقوب صرف قيلما     ى،بولسانگيزالر ايد 
  .))انسان جوده ممسك دور . ايدينگزالرى قالغا

  :وينه بر آيت كرميه ده بويورادوركه
 لُوٍمعٍر مِإالَّ ِبقَد لُهزنوما ن هاِئنزا خندٍء ِإالَّ ِعنيش ِإنْ ِمنو )٢(.  

اوز   اوالرىن. بيزنينگ آلـدمييزده دور   ى  هر نرسه نينگ خزينه الر     ((
  .))مقدارالريده توشوروب تورورميز 

دميك، فضل، كرم، احسان، قدرت، ترييـك ليـك، ترگوزمـك،           
نينگ ى  مهه خريات اوز  . گا خاص دور  ى  نينگ اوز   اولدورمك اهللا تعاىل  

  .ده دورى اختيار

                                     
  .١٠٠: سورة اإلسراء) ١(
  .٢١: سورة احلجر) ٢(
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“ ِصريِه الْمِإلَيغـه  ى  حضور  ب قايتماك، توپالمناق اهللا تعاىل    اولو. ”و
  .دور

ى خاليق الر مهه الر   ى   كيني گ  ى،گى  مهه ايلگار   قيامت كوىن   يعىن
غه حاضر قيلينورالر؛ اونده اوز قيلميش الريدن حساب        ى  حضور  اهللا تعاىل 

عمل قيلغان الر جنت ورضوان ده بولوب، يامان عمل         ى  بريورالر؛ ياخش 
متـام     بولورالر؛ هر طائفـه اوز حـسابيىن       قيلغان الر غضب ودوزخ ده    

 الردن اهللا تعـاىل   ى  بو خيل كيش  . آلورالر، ديب اعتقاد قيلماق الزم دور     
  .ىنينگ حكم الريغه خالف حركت وجودغه كيلماگا

اولگـان  .  آيت دورالر  ٨٩باره سيده كيلگان آيت الر        قيامت كوىن 
 آيـت   ٢٦ر  ده ترييلمك باره سيده كيلگان آيت ال        دن كيني قيامت كوىن   

 آيت  ٧٢عمل گا كوره جزا تاپماق باره سيده كيلگان آيت الر           . دورالر
  .دورالر
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 سبحانَ اِهللا، والْحمد ِللَّه، والَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا، واُهللا أَكْبر، والَ حولَ             - ٤
  .وقُوةَ ِإالَّ ِباِهللا العِلي الْعِظيِم

 اهللا تعـاىل  . گا خاص دور  ى  قتاوالر اوز پاك بولوب، مهه ما     اهللا تعاىل 
برله ى  اولوغ ليق صفت الر   . معبود يوق دور  ى  نينگ اوزيدن باشقه حقيق   
برله گينه  ى  نينگ اوز   مهه طاقت وقوة اهللا تعاىل    . صفت النگان ذات دور   

  .دور
بوتون بـارليق   . واولوغ ليق برله وصف قيلينه دور     ى  يوققار  اهللا تعاىل 

گا فضل ومرمحت يوزه سـيدن برييـب        ى  الربولوب، بنده   ى  نينگ مالك 
غـه    شونينگ اوچون مهه بنده الرنينگ ذمه الريگا اهللا تعاىل        . قويغان دور 

 اهللا تعـاىل    بو محد وثناىن  . محد وثنا ايتمك وشكرالر ادا قيلماق الزم دور       
 چونكه اهللا تعـاىل   . گا عبادت قيلماق دور   ى  گا قيلماق اوز  ى  نينگ اوز 

مهه طاقت وقـوة اهللا     . غ ليق اوزيگا خاص دور    جوده اولوغ بولوب، اولو   
  .گاگينه بولوب، باشقه غه نسبه قيلماق جائز امياس دورى نينگ اوز تعاىل

ى  اوز .ىحركت قيلدورماسه، بنده حركت قيالملاغا    ى  اوز  اهللا تعاىل 
 هـر  .ىدن جيلدورا آملاغـا  جاىي  چاره ويول كورسامتاسه، بنده ييگنه ىن     

  .برله وجودغه كيلورى واراده سى نينگ حكم نرسه اهللا تعاىل
والْباِقيـات الـصاِلحات خيـر ِعنـد         شونينگ اوچون علماالر    

كبر )ايتيب دورالر سوزالرىنى نينگ تفسرييده قوييده گ  آيىت)١:  
والباقيات الصاحلات  : اهللا عنهمادن ى  چنانچه حضرت ابن عباس رض    

                                     
  .٤٦: سورة الكهف) ١(
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، ديب جواب برييب    ”الَّ اُهللا، واُهللا أَكْبر   الَ ِإله إِ  “: نيمه؟، ديب سورالغانده  
  .دورالر

الَ ِإلـه ِإالَّ    “:  دن سورالغان ده ايتيب دورالركه     حضرت عثمان   
اُهللا، وسبحانَ اِهللا، والْحمد ِللَِّه، واُهللا أَكْبر، والَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِبـاِهللا              

  .دورالر، ديب ” دورالْعِلي الْعِظيِم
الباقيـات  “: اهللا عنهما ايتيـب دورالركـه     ى  حضرت ابن عمر رض   

الَ ِإله ِإالَّ اُهللا، واُهللا أَكْبر، وسبحانَ اِهللا، والَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ             : الصاحلات
  .”ِباِهللا الْعِلي الْعِظيِم

ـ        “: حافظ ابن جرير ايتيب دوركه     ى مني اوز كتـابيم ده تـاپتيم ك
سبحانَ اِهللا، والْحمـد ِهللا، والَ      :  بويوروب دورالر  ضرت رسول اهللا    ح

،راُهللا أَكْبِإالَّ اُهللا، و شوالر الباقيات الصاحلات دورالرِإله ”.  
سبحانَ اِهللا، والْحمد ِهللا، والَ ِإله ِإالَّ اُهللا        الباقيات الصاحلات   “: جماهد
 راُهللا أَكْبدور، ديب”دورو .  

الَ ِإله ِإالَّ اُهللا، والْحمد ِهللا،      الباقيات الصاحلات   “: وقتادةى  حسن بصر 
  .، ديب دورالر” دوروسبحانَ اِهللا

 وينه امام امحد روايت قيليـب دوركـه، حـضرت رسـول اهللا              
ذكرلرينگـزده كـوب      الباقيات الـصاحلات ىن    ((: بويوروب دور لركه  

اول  ((: ، دييلسه، حـضرت رسـول اهللا        ”اول نيمه دور؟  “،  )) ايتينگلر
اول التكـبري    ((دييلـسه،   ” ملت نيمـه دور؟   “. ، ديب دورلر  )) ملت دور 

  .، ديب دورلر)) والتسبيح واحلمد هللا، وال حول وال قوة إال باهللا دور
دن روايت قيليب دوركه،    وينه امام امحد حضرت شداد بن اوس        

آدم  ((: ن ايشيتدمي كه بويورديلر    د مني حضرت رسول اهللا     : ايتيب دورلر 
اللهم : توپالنگالر  توپله سالر، سيزلر بو كلمه الرىن       لر آلتون كوموش لرىن   



٤٠  

  

الرشِد، وأَسأَلُك شكْر ِنعمِتـك،  ى ِإني أَسأَلُك الثَّبات ِفي اَألمِر، والْعِزميةَ علَ    
   أَلُكأَسو ،ِتكادِعب نسح أَلُكأَسـاِدقاً،         وا صانِلـس ـأَلُكأَسِليماً، وقَلْباً س 

              ،لَمعا تِلم كِفرغتأَسو ،لَمعا تم رش ِمن وذُ ِبكأَعو ،لَمعا تِر ميخ ِمن أَلُكأَسو
ده كيلتـوروب     ده سـنىن  ى  نسائ  بو حديث ىن  . )) ِإنك أَنت عالَّم الْغيوبِ   

  .دور
يول ى   توغر ،لبته، مني سني دن دين ده حمكم تورمك ىن        ا! خداى  ا ((

 نعمت لرينگ ،دن عبارت بولغان اسالم غه مهه ياغيم برله آسيليب آملاق ىن
ى عبادت ينگ گا ياخش   . تيالمين  نصيب قيلماغينگ ىن    گا شكر قيلماق ىن   

. ء قيلغيل ى  نفاق دن بر    ميىن. نصيب قيلغيل   طريقه ده مشغول بوملاغيم ىن    
سينينگ علم ينگـده بـار نرسـه        . است سوزاليدورگان قيلغيل  ر  تيليمىن

سينينگ علم ينگده بار نرسه لرنينـگ       . تياليدورمن  سيىنى  لرنينگ ياخش 
اوزونگ بيلگـان   ى  اوتگان زمانده گ  . يامانيدن اوزونگ گا پناه ايلته من     

  .)) دورسنى بيلگوچ البته، سني مهه عيب لرىن. نرسه لردن مغفرت قيلغيل
  حضرت سعد بن جنادة      )١()م الكبريده بولسه كريك   معج(  طرباىن

مني طائف ليك الردن اينـگ اول       : دن روايت قيالدوركه، ايتيب دورالر    
سراة نام ليـك    ى  طائف نينگ اوستيده گ   . دورمنى  مسلمان بولغان كيش  

غه يـيتيب كيلدمي ده     ده مىن   يردن ايرته بيالن توروب جوناب، عصر وقىت      
 سونگره تاغ دن توشوب حضرت رسـول اهللا         . تاغ قه چيقيب آلدمي   

قُلْ   مينگا   حضرت رسول اهللا    . حضورالريغه كيليب مسلمان بولدوم   
  داُهللا أَح وه   برله  ى   سوره س  ِلِْزلَتِإذَا ز   الر  اورگاتىت   سوره سيىن .

                                     
  .٦/٥١ املعجم الكبري) ١(
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 ِإالَّ  سبحانَ اِهللا، والْحمد ِهللا، والَ ِإله     “: لر  اورگاتىت  مهده شول كلمه لرىن   
  راُهللا أَكْبالباقيـات   (( :الرده، شـول كلمـه الرىن       اورگـاتىت   ىن”اُهللا، و
  .، ديديالر)) الصاحلات دور

وينه شول سند برله روايت بولغان بر حديث ده كيليـب دوركـه             
تـوروب،  ى هر كيم كيچه س  ((:  بويوروب دورالر  حضرت رسول اهللا    

: سبحان اهللا، يوز كره   : هيوووب، يوز كر  ى  ياخش  طهارت قيليب، آغزيىن  
ال إله إال اهللا، ديسه، حـق سـيز    : اهللا اكرب، يوز كره   : احلمد هللا، يوز كره   

ى چونكه قـان ايـش    . ))ى  كيچگا  توكگان قان دن باشقه مهه گناه الرىن      
  .ىكيچيلماگا

ـ    وقوف وقىت ى  مزدلفه داگ ى  حق العبد مسأله س    دعـاده اهللا   ى  ده گ
قيلـور، ديگـان حـديث      ى  راض  گاسيىنبنده سيدن اوتوب، حق اي      تعاىل

نينگ ى  بنده الر   اهللا تعاىل . غه آسان دور    هر حالده اهللا تعاىل   . كيليب دور 
توتگان نرسه الردن خربدار بولـوب، هـيچ كـيم          ى  كونگل الريده خمف  
ى عزيز ذو انتقام دور، غالـب اوچ آلغـوچ        . بيالدور  بيلماگان نرسه لرىن  

بنده الرگـا الزم دوركـه      . كريكده اونومتاس ليق      دور، ديگان آيت ىن   
  .قيل اوزه سيده، خوف ورجا اورته سيده آليب يورسون الر اوزالريىن
اهللا عنهمادن روايت قيليـب     ى  بن طلحة حضرت ابن عباس رض     ى  عل

ى نينـگ ذكـر     الباقيات الصاحلات اهللا تعـاىل    “: دوركه، ايتيب دورالر  
بر، سبحانَ اِهللا، والْحمد ِهللا، وتبارك      الَ ِإله ِإالَّ اُهللا، واُهللا أَكْ     : بولوب، اول ده  

رسـوِل اِهللا   ى  اُهللا علَ ى  اُهللا، والَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا، وأَستغِفر اَهللا، وصلَّ         
مناز، روزه، حج، صدقه، قُل آزاد قيلماق، خاتون قارينداش الرنينگ          . دور

عمل ى  گا عادت قيلماق، ياخش   ى  اوز  حال الريدن خرب آليب يورمك ىن     
اوچـون سـاقالنيب    ى  الر قيلماق ده دوام ايتمك دوركه، اوالر ايگاالر       
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  .”قويوالدورالر
بول سوز  “اهللا عنهمادن نقل قيليب،     ى  حضرت ابن عباس رض     عوىف
  .، ديب دورالر”سوزدورى جوده توغر

عمـل  ى  ياخـش ى  شوالر مهـه الر   “: عبدالرمحن بن زيد بن اسلم    
  .حافظ ابن جرير تفسرييده اختيار قيليب دور شوىن.  ديب دور،”دورالر
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ِمن كُلِّ ذَنٍب أَذْنبته    ى  أَستغِفر اَهللا، أَستغِفر اَهللا، أَستغِفر اَهللا تعالَ       - ٥
ـ               ن عمداً أَو خطَأً، أَو ِسرا أَو عالَِنيةً، صِغريةً أَو كَِبريةً، وأَتوب ِإلَيـِه ِم

الَ أَعلَم، ِإنـك أَنـت عـالَّم        ى  أَعلَم ِبِه، وِمن الذَّنِب الَّذِ    ى  الذَّنِب الَّذِ 
  ).ن. (الْغيوِب

دن مغفـرت طلـب       دن مغفرت طلب قيالمن، اهللا تعـاىل        اهللا تعاىل 
 هر بر گنـاه دن كـه، اوىن       . دن مغفرت طلب قيالمن     قيالمن، اهللا تعاىل  

ى  ياشريين قيلغان بوال   ى،اكه اونوتوب قيلغان بوال   يى  قصددن قيلغان بوال  
 اول گناه صغريه بولسون ياكه كبريه بولسون،        ى،ياكه آشكار قيلغان بوال   

اوزوم بيالدورمن ياكه اونوتقان دورمن، شول مهه گناه الردن توبه            اوالرىن
  .دورسنى بيلگوچ البته سني اوزونگ مهه غيب الرىن. قيلدمي

ياكه بيلماگـان   ) ايسيده بار (نينگ بيلگان   ى  دميك، هر بنده گا اوز    
گناه الريدن توبه قيليب، اوتگان گنـاه       ) اونوتوب قويغان، ايسيده يوق   (

چونكه بنده مهـه    . الزم دور ى  تيالب يورمگ   كيچيب يوبارماغيىن   الريىن
مهه وقت شيطان بنـده نينـگ     . وقت گناه قيلماق دن امان ده امياس دور       

  .)١(آرقه سيدن توشگان دور
 اوزيـدن خـربدار بوليـب    ى،اونوتوب قوميا اونينگ اوچون اوزيىن  
الزم ى غه قاراب يورمگ نينگ آسىتى نينگ آياغى يورسون، مهه وقت اوز

غه نيمـه الر كـيالر      ى  اوز قيلميش الريغه كوز تاشالب، اوز باش      . دور
. حساب گا توتيـب يورسـون       اوچون، اوزيىن   بيلماگاىن  ىنى  ايكان ليگ 

                                     
)١ (              ـاَءِليأَو اِطنييا الشلْنعا جِإن مهنورثُ ال تيح ِمن قَِبيلُهو وه اكُمري هِإن

  .٢٧: سورة األعراف.  ِللَِّذين ال يؤِمنونَ
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اوچون بيالر بيلماس     بيلماگاىن  سيدن توتار ايكان ليگيىن   قچان ياقه   ى  اجل
  مهه وقـت اوزيـىن     ى،اونومتا  دن قيلغان گناه الريدن توبه قيليب، اوزيىن      

اوز نظريده ساقالب     حديث ىن ى  قوييده گ . اولوم گا حاضرالب يورسون   
  :يورسون

كُن ِفي الدنيا    ((:  بويوروب دورالركه  چنانچه حضرت رسول اهللا   
خباري حضرت ابن عمر رضي اهللا عنهمادن . )) نك غَِريب أَو عاِبر سِبيلٍ  كَأَ

ديـك بولـوب    ى  دنياده غريب ديك ياكه يوالوچ     ((. روايت قيليب دور  
  .، ديديالر)) يورگيل

قيني ى حساب گا توتوب يورماسه، آخرتيده ايش بنده بو دنياده اوزيىن  
:  بويورولوب دوركـه    شونينگ اوچون حديث شريف ده     .ىبولوب قالغا 

تـوروب  ى  حساب گا توتوملـا    (( .)) حاِسبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا     ((
  .، ديب كيليب دور)) حساب گا توتوب يورينگالر اوزالرينگيزىن



  ٤٥  

  

٦ -  ِإن مِبـِه،            ى   الله لَـما أَعأَنئاً ويش ِبك ِركأَنْ أُش ِمن وذُ ِبكأَع
رك ِلما الَ أَعلَم، ِإنك أَنت عالَّم الْغيـوِب، وسـتار الْعيـوِب،             وأَستغِف

  .وكَشاف الْقُلُوِب، وغَفَّار الذُّنوِب
مني سينگا بيليب توروب شرك كيلتورمك دن پناه ايلته من،          ! خداى  ا

 سـني البتـه غيـب الرىن      . تيالمين  بيلماگانيم دن مغفرت قيلماغينگ ىن    
ى آچقوچ  دورسن، كونگيل الرىن  ى  ياپقوچ  دورسن، عيب الرىن  ى  وچبيلگ

  .دورسنى كيچكوچ دورسن، گناه الرىن
ِمن دِبيـِب   ى  الشرك ِفيكُم أَخفَ   ((: حديث شريف ده كيليب دوركه    

شيٍء إذا فَعلْته أَذْهب عنك ِصغار الشرِك وِكباره،        ى  النمِل، وسأَدلُّك علَ  
اَللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن أَنْ أُشِرك ِبك وأَنا أَعلَم، وأَستغِفرك ِلما الَ             : تقُولُ

شـرك   ((. احلكيم الترمذي عن أيب بكر الصديق       . )) أَعلَم، تقوهلا ثالثا  
بر نرسه  سيىنى اميد. راق دورى دن خمفى سيزالرده قوموسقه نينگ يوروش 

سني دن شـرك نينـگ        قيلسانگ اهللا تعاىل    لورمن كه، اوىن  گا داللت قي  
 بيليب              خدا،ى  ا:  اول بودور  .ىكيتكوزكا  برله كاتته الريىن  ى  كيچيك الر 

بيلماگانيم دن مغفـرت    . توروب سينگا شرك كيلتورمك دن پناه ايلته من       
بو حديث  . سيندن تيالمين، ديب اوچ بار ايتورسن ديديالر        قيلماغينگ ىن 

  ده حضرت ابـو بكرالـصديق        )) نوادر األصول  ((ى  احلكيم الترمذ  ىن
  . دن نقل قيليب دوربرله حضرت رسول اهللا ى واسطه الر

دميك، بنده الر بيالر بيلماس شركگا توشوب قاملاق دن امني اميـاس            
شونينگ اوچون بيالر بيلماس بنده دن صادر بولوب قاالدورغان         . دورالر

ى  كورساتيب بـريد   حضرت رسول اهللا      يوليىندفع قيلماق     شرك الرىن 
ـ      آمسان الر برله يرىن   ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل . الر ى واوالر اورته الريده گ



٤٦  

  

الريغـه يـوز    ى  بنده الرگا الزم دوركه، خدا    . ياراتقان دور   نرسه الرىن 
قيليب، شو خيل گناه وشرك الرنينگ بيالر بيلماس وجودغـه كيليـب            

دفـع قيلماققـه      ليـدن قورقـوب، اوالرىن    قاملاغيدن ساقالنيب، اوز حا   
اهللا   غه حمتاج بيليـب، تـيالكالريىن       مهه وقت اهللا تعاىل     اورونوب، اوزيىن 

چنانچه بوحديث ده بونينگ    . نينگ اوزيدن تيالمك ده بولسون الر       تعاىل
. بونده يازيب اومتك ده ميـز  بو نرسه الرىن . الرى  كورساتيب بريد   يوليىن
خلـق    اوىن. آتايـدورالر )) كلمه  ديىن  آلىت((ه  خلق اورته الريد    بوالرىن

باالالرغه اورگاتادورالر، ايرته وكيچ ياشـليق دن بـاالالر اورگانيـب،           
. اورگامتايدورالر  سىن  ولكن معىن . اوچون ِورد قيليب آالدورالر   ى  اوزالر
بيش . الزم دور ى  بيليب توشونوب يورمك الر     سيىن  يادالب معىن   بوالرىن

  اوزيـىن  ى،دنياغه برييلمـا  . اوتوب كيته دورالر  ى  اكونليك دنياده تورم  
 دن كيني اقوب معىن   ى   بيش منازدن كيني ايرته بيالن تورگانالر      ى،اونومتا
اونوتـوب،    بو دنياغه برييليب، مهه ياغيىن    . توشونوب يورسون الر    الريىن
 اهللا تعـاىل    الرىنى  بوخيل كيش . شول دنياغه ساتيب قومياسونالر     آخرتيىن

اوالر تورت آياغ ليق     (( )١( أُولَِئك كَاَألنعاِم بلْ هم أَضلُّ      :آيت كرميده 
  .، ديب بويورادور)) حيوان الرديك، بلكه اوندن ده تايغان راق دور

                                     
  .١٧٩: سورة األعراف) ١(



  ٤٧  

  

الِْعبادِة عّما ِسواه،   ى  ِبالِْعبادِة، ونفْ    اَلتوِحيد هو ِإفْراد اِهللا تعاىل     - ٧
ِبالت لَه الَصاِإلخحيِدوو.  

. )١( وما خلَقْـت الِْجـن واِألنـس ِإالَّ ِليعبـدونِ           :قال تعاىل 
 ًئايِركُوا ِبِه ششال تو وا اللَّهدباعو )٢(.  

خاص قيلمـاق، اهللا      گا عبادت ىن  ى  نينگ اوز   توحيد ديب اهللا تعاىل   
گا قيلماق دور، شرك وشـرك    ى  نف  دن باشقه غه عبادت قيلماق ىن       تعاىل

ساقالماق، توحيد باره سيده اخالص برله        ايلته دورگان نرسه الردن اوزيىن    
  .ايتيله دور بوملاق ىن

 جن الر برلـه انـسان الرىن       ((: چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    
  .)) اوچون گينه ياراتتيمى اوزوم گا عبادت قيلماق الر

غه شريك     تعاىل اهللا  غه عبادت قيلينگ الر، برار نرسه ىن        اهللا تعاىل  ((
  .)) قيلمانگ الر

بيز ايتيب كيلمك ده ميزكه، مهه وقت بنـده الرگـا الزم دوركـه              
سيده خوف ورجا اورتاسيده، قيـل اوزه       ى  دين وعبادت توغر    اوزالريىن

هر نفَس ده شرك كرييب قاملاغيـدن قورقـوب   . سيده آليب يورسون الر  
ه آليب كيتمك فكريده    برلى  اوز  ىن  بنده گا اوزينينگ امياىن   . يورسون الر 

اوزيگا معلـوم     چونكه انسان نينگ اوالدورگان وقىت    . بوملاق كريك دور  
 هرنفس اوزيـىن  . قالسه اولوب كيته برادور   ى  چيقيب كريما ى  نفس. امياس

                                     
  .٥٦: سورة الذريات) ١(
  .٣٦: سورة النساء) ٢(
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 تاشالب قومياق ىن    الزم بولغان نرسه ىن   . اوليم گا حاضر تومتك الزم دور     
زالر كوب بولوب، اوز    بو توغريده سوزالنادورگان سو   . غفلت دييله دور  

  .برله كيلور، إن شاء اهللا تعاىلى ده، سريه س  اوز مناسبىت،جاىي



  ٤٩  

  

  : ِإنَّ هذَا التوِحيد ِقسماِن- ٨
ِإثْبات حِقيقَِة الرب، وِصفَاِتِه، وأَفْعاِلِه، وأَسماِئِه، وتكَلُِّمـِه        : اَألولُ

َء ِمن ِعباِدِه، وِإثْبات عمـوِم قَـضاِئِه وقَـدِرِه          ِبكُتِبِه، وتكِْليِمِه ِلمن شا   
قُلْ  : كَما أَخبر ِبِه عن نفِْسهِ    . وِحكْمِتِه، لَيس كَِمثِْلِه شيٌء ِفي ذِلك كُلِّهِ      

دكُفُواً أَح لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي لَم دمالص اللَّه دأَح اللَّه وه )١(.  
               قِبـالْح ـابالِْكت كلَيلَ عزن ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه ال ِإلَه امل اللَّه

ِللناِس وأَنزلَ  ى  مصدقاً ِلما بين يديِه وأَنزلَ التوراةَ واِإلنِجيلَ ِمن قَبلُ هد         
ِت اللَِّه لَهم عذَاب شِديد واللَّـه عِزيـز ذُو          الْفُرقَانَ ِإنَّ الَِّذين كَفَروا بآيا    

علَيِه شيٌء ِفي اَألرِض وال ِفي السماِء هو الَّـِذي          ى  انِتقَاٍم ِإنَّ اللَّه ال يخفَ    
ِكيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه اُء ال ِإلَهشي فاِم كَيحِفي اَألر كُمروصي )٢(.  

ـ ى  قسم بولوب، اولك  ى  و توحيد ايك  البته ب  نينـگ    اهللا تعـاىل  ى  س
ى  اوز؛ آتالريـىن  ى،اثبات قيلماق؛ صفت، فعـل الر       ىن   حقيقىت ى،بارليغ

 عموم ى؛غه سوزالمگ  بنده لريدن خواه الغاىنى؛ده سوزالمك   نينگ كتاىب 
  .اثبات قيلماق دور وحكمت الريىن قضا وقدريىن
 چنانچه اهللا تعاىل  . يوق دور ى  نينگ اوخشاش   ده اهللا تعاىل  ى  بو توغر 

بـر    اهللا تعـاىل  : ، ايتگيل كـه   حممد  ى  ا ((: ده بويورادوركه   اوز كتاىب 
هـيچ    اهللا تعـاىل  . غه مهه حمتاج دور     اهللا تعاىل . يالغوزدورى  بولوب، اوز 

. توغدورماغان، كيمسه دن توغوملاغـان      كيمسه ىن . كيمگا حمتاج امياس  

                                     
  .سورة اإلخالص) ١(
  .٦-١: ورة آل عمرانس) ٢(
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  .)) گا تينگ امياس هيچ كيم اهللا تعاىل
شـونداغ ذات     اهللا تعـاىل   ((: آل عمران سوره سيده بويورادوركـه     

 اهللا تعـاىل  . معبود بولوب، اوزيدن باشقه معبود يوق دور      ى  دوركه، اوز 
 البته قـرآن كـرمي ىن     . متام توتوب تورادور    مهيشه تريك بولوب، عامل ىن    

ى  بو قرآن كرمي اوزيدن ايلگـار      .ىحق اوزره نازل قيلد     سينگا اهللا تعاىل  
نازل قيلغان دور، ديـب تـصديق         اهللا تعاىل   زل بولغان تورات واجنيل ىن    نا

 اهللا تعـاىل    قرآن كرمي ىن  ى  بربريدن اجرتگوچ   حق برله باطل ىن   . قيالدور
نينگ آيت الريگا كافر بولغان الرغـه          شبهه سيز اهللا تعاىل    .ىنازل قيلد 

تـه اهللا   الب. دورى  غالب بولوب، اوچ آلغوچ     اهللا تعاىل . قتيق عذاب باردور  
نينـگ    اهللا تعاىل . الرى  قاملاغاى  غه ير وآمسان ده بار نرسه الر خمف         تعاىل

اوزيگينه آناالرينگيز قارين الريده خواه الغان طريقـه سـيده صـورت            
اوزيدن باشقه معبود يوق بولوب، غالب حكمـت        . تارتادور  الرينگيزىن
  .دور صاحىب

اج امياس، مهـه اهللا     كيمسه گا حمت    ده اهللا تعاىل  ى  توحيد نينگ بو قسم   
اورته الريده آتا بـاالليق     ى  برله بنده لر    غه حمتاج دورالر، اهللا تعاىل      تعاىل

بيان   يوقليغيىن  يوق دور، اير وخاتون ليق، تينگ وتوش ليك نينگ مناسبىت         
نينگ قدرِت قاهره سيگا بويون سومناگان، سركش         اهللا تعاىل . بويورادور

 اوز حدالريدن   ى،قويوب بريما   والرىنقاتتيق بولوب، ا    الرغه عذاىب ى  طاغ
اوالردن   اوچون عذاب قيلورده، بريگان نعمت الريـىن      ى  آشقان ليق الر  

 غه نعمت الر برييب سرفْراز قيلور ايكان ليگيىن         تارتيب آلور، خواه الغاىن   
بيلدوروب،   صنعِت باهره الريىن  ى  اونينگ آرقاسيدن اوز  . بيان بويورادور 

ى گا موافق تاراتقوچ  ى  گان طريقه سيده اوز علم    ايستاى  اوز  انسان الرىن 
  .توحيد ربوبيت دورى بول اوز. ارشاد بويورادور ايكان ليگيىنى اوز
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 هو التوِحيد ِفي الْقَصِد والطَّلَِب، وهو توِحيد اُأللُوِهيِة،         :ى الثَّانِ - ٩
الِْعبادِة ِبجِميِع أَنواِعها، ونفْي الِْعبادِة     وهو توِحيد الِْعبادِة، وهو ِإفْراد اللَِّه بِ      

     كِشر ِخالَفُهِتقَاداً، واعالً ومع اها ِسومكاََء    . عرلُوا هللا شعِركُونَ جشفَالْم
  .اُهللا عما يقُولُ الظَّاِلمونَ علُوا كَِبرياًى ِفي هذا التوِحيِد، تعالَ

بولـوب، اول توحيـد الوهيـت       ى   وطلب توحيد  قصدى  ايكينچيس
گـا  ى  اوز  عبادت نينگ مهه خيلـيىن    ى  بول اوز . وتوحيد العباده دييلور  

قيلماق ى  نف  عبادت الرىن ى   اعتقاد ى،دن باشقه دن عمل     اهللا تعاىل . آالدور
مشرك الر شـول الوهيـت وعبـادت        . شرك دور   بونينگ خالىف . دور

شـول    اهللا تعاىل . الرى   اثبات قيلد  غه شريك الر    ده اهللا تعاىل  ى  توحيدالر
  .ظامل مشرك الر نسبت قيلغان شريك الردن پاك ومبرأْ دور

مسأله ده عبادت نينـگ     ى  رقم داگ ى  بيلمك كريككيم اون اوچونچ   
رقم ى  نچ٢٨مسأله دن تارتيب    ى  بيان قيليب، اوندن كيينگ     مهه خيل الريىن  

تفصيل   ه خيل الريىن   نذر مسأله سيگاچه برمه بر عبادت نينگ مه        -مسأله  
رقم ليك مسأله دن تارتيـب  ى  نچ٢٩سونگره  . برله بيان قيليب اوتوالدور   

  .بيان قيلينور رقم ليك مسأله گاچه عبادت نينگ شرطالريىنى نچ٣٤
ـ           شـرك  ى  انسان غه الزم دوركه، عبادت نينگ مهه قسم الريده گ

ه كـوزد   سـاقالماق ىن    بار نرسه الرده شرك دن اوزيـىن        نينگ احتماىل 
انسان نينگ اينگ عزيز    . انگالماسونى  قوال  توتسون، شرك مسأله الريىن   

 بولغان نرسه اميـاىن   ى  نرسه س ى  دينينگ اينگ اولگ  . دور  ديىنى  نرسه س 
  .شونينگ برله گينه مسلمان الر قاتارالريغه قوشوال آالدور. دور

ده   تصحيح الب، هـر حـالىت       ساقالب، اعتقاديىن   شرك دن اوزيىن  
ب غه توتوب، عمل واعتقاديده شرك پيدا بولوب قاملاغيغه يول          حسا  اوزيىن
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  .قومياسون
دن    شـيطان تامـاىن    ى،آدم الرنينگ ختمني برله قيلغان حكـم الر       

هيچ وقت ايـش    ى  اوالرغه چريايليق قيليب كورساتيلگان بوزوق يول الر      
كيسكيسالمك يـوزه سـيدن     -هر بر كورگانيگا عناد   . دورى  گا ياراما 
سم وعادت الر آرقه الريدن يوره بريمـك، شـريعت          تورمك، ر ى  قارش

ى شريعت نينگ اولچاو  . بويروغيچه يورگان ليك الريگا داللت قيلمايدور     
تامان الريدن    ورسوىل  اول ده اهللا تعاىل   . بار بولوب، اول ده عقيده سيدور     

تامان الريدن تصنيف قيلينغـان     ى  كتاب وسنت ده كيلگان، دين امام الر      
  .الزم دورى ان طريقه ده بوملاغكتاب الرده يازيلغ

ى قيلغان جهـادالر  ى   نينگ كافرالرغه قارش   حضرت رسول اهللا    
ى بوملـا ) پيغمرب( مبعوث    حضرت حممد رسول اهللا      ى؟نيمه اوچون ايد  

  ى؟نوچوك ايدى انسان الرنينگ حالتالرى توروب، عرب جزيره سيده گ
روشوب اوى  بوزوق، دين يوق بولوب، بربرالرگا قارش     ى  عقيده الر 

ى ترييـك ال    اوز قيزالريىن . الرى  قرييليشيب يامتاق ده بولغان بر قوم ايد      
  .الرى گورگا تيقيب قويور ايد

 پيغمرب بولغان الريدن كيني آزگينه مدت       حضرت حممد رسول اهللا     
درجـه ده   ى   ييل ايچيده اسالم غه كرييـب، اسـالم ده قايـس           ٢٣ -

 الر، اوالر اسـالم ىن    ى   باشچ الر؟ اوالر قوماندان، اوالر يول    ى  كوتاريلد
اينـگ  ى  اوالر اوزالر . الرى  انسان الر بولوب ييتيشد   ى  دنياده تاراتقوچ 

سببيدن خلق اورتاالريـده فريـشته الر ديـك         ى  خوش اخالق ليق الر   
 ظامل الرنينگ ظلم الريـدن مظلـوم الرىن       : كافرالر. الرى  كورونور ايد 
الر، ديب بر برالريگـا     ى  كيلدى  نينگ فرشته الر    اهللا تعاىل ى  قوتقازغوچ
  .الرى يازيشور ايد



  ٥٣  

  

 دن باشقه غه بويون ايگمـاس        اوالرنينگ اهللا ورسوىل  ى  بونينگ سر
عقيده الريغه شرك كرييب قاملاغيـدن         اوالر اوزالريىن  .ىليك الريده ايد  

غه خاص بولغان قيام وركـوع،        اولوغ الريغه اهللا تعاىل   . الرى  ساقالر ايد 
.  الوغ الريغه باش ايگيب اينكامياس ايـديالر       الر،ى  قيلماس ايد   سجده ىن 

اولوغ الريغه قول قوغوشتوروب، تارتيليب قويغان صورت ديك تورماس         
  .الرى ايد

  .برابردورالرى حقيقت ده انسان الر انسانيت ده مهه الر
، ”السالم علـيكم   “:ىحتيت الر ى  اسالم كورساتگان طريقه ده گ    

ريعت كورساتگان طريقه ده     اطاعت قيلماق ش   .ىايد” وعليكم السالم “
  .الزم دورى بوملاغ

ى دنياده شو خيل رويش ده كوزگه كورسامتگ        هر بر مسلمان اوزيىن   
خـدادن قـورق مـاق      ى  انسان لرنينگ بر برالريدن فرق لر     . الزم دور 
ِإنَّ أَكْـرمكُم ِعنـد اللَّـِه        : آيت آيت كرميه ده بويورادور      ايكانليگيىن
قَاكُمأَت )م راغينگيـز اهللا       لبته سيزالرنينگ اهللا تعاىل   ا ((. )١حضوريده مكر
  .، ديب بويورادور)) دن قورققان راغينگيزدور تعاىل

:  حديث شريف الريده بويوروب دورالركـه      حضرت رسول اهللا    
بيهقي شـعب   . )) أَحٍد فَضلٌ ِإالَّ ِبالديِن أَو عمٍل صاِلحٍ      ى  لَيس َألحٍد علَ   ((

دن دين دارليـك ياكـه      ى  بركيشى  بر كيش  ((.  كيلتوروب دور  اإلميان ده 
  .)) عمل برله گينه افضل بوال بيالدورى ياخش

اونداغ بولسه؛ كونگلوميزدن انسان، مال، خاتون، اوغول قيـز، اوز          

                                     
  .١٣: سورة احلجرات) ١(



٥٤  

  

برله يوموروب تاشالماغيميز كـريك     ى  تامور  غه عبادت قيلماق ىن     جاىن
  .دور

ه اينيم، دولتيم، باالم، خـاتونوم،      ايشانيم، دامالم، پريمي، باييم، خواج    
 حـرام ىن  -اونوتـوب، حـالل      آخرت، حساب، جزاىن   ،ديب اهللا تعاىل  
غه عبادت قيلماق اورنيغه باشقه غه        اهللا تعاىل ى  قومياق اوز ى  سوروشتورما

  .عبادت قيلماق بولوب، اوندن ساقالمناق كريك



  ٥٥  

  

لرسلُ أُممهـم وقَـومهم،     دعت ِإلَيِه ا  ى   و هذا التوِحيد هو الَّذِ     - ١٠
ِفي ِكتاِبِه  ى  ونزلَت ِفيِه الكُتب، ولَم يختِلف ِفيِه أَحد ِمنهم، وقَد بين اُهللا تعالَ           

              ـودهو وحالَِء نؤفَه ،لُوهقْبي الَِّذين لَم لَكأَهو ،هِضٍع ِمنوا مِر مالْكَِرِمي ِفي غَي
و    وسمو بيعشلُوطٌ وو اِهيمرِإبو اِلحى  ص ِعيسونَ وارهى  و    ِمـن مهـرغَيو

الرسِل صلَوات اِهللا وسالَمه علَيِهم السالَم أَجمِعني، أَرسلَهم اُهللا ِفي الْقُروِن           
ـ   أُمِمِهم وقَ ى  الْماِضيِة واَألجياِل الْخاِليِة ِإلَ    ِعبـادِة اِهللا   ى  وِمِهم، فَدعوهم ِإلَ

يـا قَـوِم    : الِْعبادِة عما ِسواه، كُلٌّ ِمنهم يقُولُ     ى  وحده، الَ شِريك لَه، ونفْ    
هرِإلٍه غَي ِمن ا لَكُموا اَهللا، مدباع.  

    ِبيقَالَ الن قَدو :))    اسأَنْ أُقَاِتلَ الن تأُِمر تِإالَّ اُهللا،  ى   ح قُولُوا الَ ِإلهي
   وا ِمنمصا علَ   ى  فَِإذَا قَالُوهع مهابِحسو ،مالَهوأًمو مائَهخ، م،  . ()) اِهللاى  ِدم

  ). وغريه، وهو حديث متواترد، ت، ن، هـ عن أيب هريرة 
       لَه ِريكالَ ش ،هدحِة ِهللا وادالِْعب الَصِإخ وهـ    . و نعم نمـضتم وهىو: 

             الو ـدبا أَعونَ ماِبدع متال أَنونَ ودبعا تم دبونَ ال أَعا الْكَاِفرها أَيقُلْ ي
، )١( أَنا عاِبد ما عبدتم وال أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد لَكُم ِدينكُم وِلي ِديـنِ             

     َلا أَها ِإلَ  قُلْ يالَوعاِب تى  الِْكت        ِإالَّ اللَّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياٍء بوٍة سكَِلم
وال نشِرك ِبِه شيئاً وال يتِخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً ِمن دوِن اللَِّه فَِإنْ تولَّـوا               

  .)٢( فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ
  .الْقُرآنُ غَاِلب سوِرِه متضمنةٌ ِلنوعِي التوِحيِد وجملَةُ سورِة اَألنعاِمفَ

                                     
  .سورة الكافرون) ١(
  .٦٤: سورة آل عمران) ٢(



٥٦  

  

منه بو توحيدكه توحيد اولوهيت دور، مهه پيغمربالر اوز قوم وأمت           
  . چاقرغان دورالر-شونگا دعوت قيلغان دورالر  الريىن

بـو  ). قـرآن تورات، اجنيل،   (ى  شول توغريده كتاب الر نازل بولد     
قرآن   اهللا تعاىل . خالف قيلماديالر ى  الرى  توغريده پيغمربالردن هيچ قايس   

قـوم  . بيان قيليب بريگاندور    كرمي ده كوب يرده اوالرنينگ قصه الريىن      
  .ىهالك قيلد  كافرالرىن- الريدن قبول قيلماغان الريىن

ـ           ى منه حضرت نوح وهود وصاحل وابراهيم ولوط وشـعيب وموس
اوتگـان زمـان الرده       عليهم السالم دورالركه، اوالرىن    ىوهارون وعيس 

اوز قوم الريغه پيغمرب قيليـب        الريىنى  اوتيب كيتگان قوم الرغه هر قايس     
نينگ اوزيگـا     يالغوز اهللا تعاىل    اوز قوم الريىن  ى  الرى   هر قايس  .ىيوبارد

عقيـده وعبـادت ده شـريك         غه باشـقه ىن     عبادت قيلماققه، اهللا تعاىل   
نينگ  اهللا تعاىل: اوز قوم الريگهى الرى هر قايس. الرى   چاقرد قيلماسليققه

دن باشقه معبود يوق دور،       گا عبادت قلينگالر، سريالرگه اهللا تعاىل     ى  اوز
  .الرى دير ايد

ـ     ((:  ده حضرت رسول اهللا     دن   اهللا تعـاىل  ى  مني آدم الرغه قارش
اققـه  باشقه معبود يوق دور، ديب گواه ليك بريگونالريچـه اوروش قيلم          

 ومال الريىن ى  ايتسه الر، اوزالر    شول مني ايتگان نرسه الرىن    . بويورولدوم
قصاص، حد، زكوة ديك الزم بولغان      (فقط گينه   . ميندن ساقالب قالورالر  

غـه   اهللا تعـاىل  ى  حـساب الر  ى  اوالرنينگ ايچك . برلهى  حق) نرسه الر 
، ابـو    مسلم صحيح الريده   ى،خبار  بو حديث ىن  ]. ديب ايتديالر [،  )) دور

بـو  .  ابن ماجه سنن الريده كيلتـوروب دورالر       ى، نسائ ى،داود، ترمذ 
  .حديث متواتردور

گا خاص قيلماق دوركه،    ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل   عبادت ىن ى  بول اوز 



  ٥٧  

  

  .يوق دورى اونينگ شريك
. متام اوزيگا آالدور    ىنى   سوره س  )) قل يا أيها الكافرون    ((ى  بول اوز 

  :ربودوى بو سوره نينگ ترمجه س
كافرالر، سيزالر عبـادت قيلمـاق ده       ى  ا: حممد  ى  ايتگيل، ا  ((

مني عبادت قيلماق ده    . بولغان معبودالرينگيزگا مني عبادت قيلمايدورمان    
سيزالر عبادت  . غه سيزالر عبادت قيلماياتيب دورسيزالر      بولغان اهللا تعاىل  

 سيزالر  .امياس من ى  قيلماق ده بولغان معبودالرينگيزگا مني عبادت قيلغوچ      
. غه عبادت قيلماياتيب دورسيزالر     مني عبادت قيلماق ده بولغان اهللا تعاىل      

سيزالرنينگ دين الرينگيز اوزالرينگيزگـادور، مينينـگ دينـيم اوزوم          
  .)) گادور

 بيـزالر برلـه     ى،كتاب اهل الر  ى  ا ((: ينه بر آيت ده بويورادوركه    
دن   الركه، اهللا تعـاىل   سيزالرنينگ اورته ميزده برابر بولغان سوزگا كيلينگ      

غه شريك قيلمايليق، اهللا      اهللا تعاىل   باشقه غه عبادت قيلمايليق، برار نرسه ىن      
معبود توتـوب آملـايليق،       الرمييزىنى  الرمييز بعض ى  قويوب، بعض   ىن  تعاىل
  .)) ديگيل

ـ ٩،  ٨(توحيد  ى  شول ايك ى  قرآن كرمي نينگ كوب سوره الر      ى نچ
اوزيگـا    توحيـدىن ى  ه سيده شول ايك   أنعام سور . اوزيگا آالدور   ىن) رقم

  .آالدور



٥٨  

  

١١ -            ،ٍء وماِلكُـهيكُلِّ ش اِلقانُ ِبأَنَّ اَهللا خماِإلي وِة هوِبيبالر ِحيدوت 
  تم هِدمعمو هوِجدمورِ      ى  وِلكُلِّ اُألم ربدالْم ،اِفعالن ارالض وهاَء، وش . ِحيدوتو

وِبيبـ         الر تِمناً، حؤكُونَ ماِن أَنْ يسكِْفي ِلِإلنالَ ي هدحى  ِة و    ِحيـدوت قِّـقحي
  .اُأللُوِهيِة، كَما هو مبين ِفي محلِِّه

بـار    هر نرسه ىن    ايتيله دوركه، اهللا تعاىل     توحيد الربوبية ديب شوىن   
 ور، مهه الريىن  دى  دور، ايستاگان ده يوق قيلغوچ    ى   ياراتقوچ -ى  قيلغوچ

 نفـع   ى، ضـرر ييتكوزگـوچ    ى، بورگوزگوچ ى،اداره قيليب تورگوچ  
ى بو توحيد الربوبية نينگ اوز    .  ديب اميان كيلتورمك دور    ى،ييتكوزگوچ

حتقيق الب آملاغونچه مسلمان بولوب كيتمك اوچـون          توحيد االلوهية ىن  
  .كفايه قيلمايدور

 غـه خطـاب     كافرالر حق الريده حضرت رسول اهللا         اهللا تعاىل 
  :قيليب بويورادوركه

            سمالـش رـخسو ضاَألراِت واومالـس لَقخ نم مهأَلْتس لَِئنو
   فَأَن اللَّه قُولُنلَي رالْقَمفَكُونَى  وؤـاِدِه         يِعب اُء ِمنشي نِلم قزطُ الرسبي اللَّه
 شيٍء عِليم ولَِئن سأَلْتهم من نزلَ ِمن السماِء مـاًء           ويقِْدر لَه ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ    

فَأَحيا ِبِه اَألرض ِمن بعِد موِتها لَيقُولُن اللَّه قُِل الْحمد ِللَِّه بلْ أَكْثَـرهم ال               
  .)١( يعِقلُونَ

 ىنى  برلـه آ  كيم ياراتقان، كون      مشرك الردن آمسان الر برله يرىن      ((
ياراتيـب،    اهللا تعـاىل  : كيم مسخر قيلغان دور؟، ديب سوراسانگ، اوالر      

                                     
  .٦٣: سورة العنكبوت) ١(



  ٥٩  

  

اوالر مونچـه هـم اويـدوروب،       . الرى  مسخر قيليب قويغايدور، ديگا   
بنـده الريـدن ايـستگانيگا        اهللا تعاىل . باشقه غه بورادورالر    عبادت ىن 
 هر نرسـه ىن     اهللا تعاىل . كينگ قيالدور، ايستگانيگا تار قيالدور      روزيسيىن
ير قوروق وقاقشال بولغانيدن كيني آمسـان دن        : اوالردن. دورى  بيلگوچ

كوكالتيـب يوبارغـان كـيم دور؟، ديـب           يامغور ياغدوروب، يرىن  
اَلْحمـد  “: اوالرغه. قيلغان دور، ديدورالر    اهللا تعاىل : سوراسانگ، اوالر 

ى بلكـه اوالرنينـگ كـوب الر      . ، عبادت اوزيگـادور، ديگيـل     ”ِهللا
  .)) توشومنايدورالر

دور، ى  بريگوچى  دور، روز ى  ياراتقوچ  اهللا تعاىل : دميك، مشرك الر  
كوكالتادور، يرنينگ    دور، يامغور ياغدوروب، يرىن   ى  كينگ وتار قيلغوچ  

قويـوب    ىن  چيقارادور، ديب اعتقاد قيليب توروب، اهللا تعاىل        بركه الريىن 
مقدس ديب بيلگان   ى  راوالر اوزال . باشقه خملوق الرغه عبادت قيالدورالر    

نينگ حكم الريگـا      اهللا تعاىل . معبود توتوب آلغان دورالر     الريىنى  كيش
ياراتقان بنده الرنينگ حكـم الريغـه         قويوب، اهللا تعاىل    عمل قيلماق ىن  

  .يوريب كيتماگده دورالر
 اوزالرينگيز بيليب توروب، اوالر وسـيزالرىن     : اوالرغه ايتيله دوركه  

ييته دورگان، ى نگيزگه كفيل بولغان، هر نرسه گا قدرت   ياراتقان، رزق الري  
 اهللا تعاىلى قويوب، هيچ نرسه قول الريدن كيلمايدورگان، اوزالر ذات ىن 

! بونغه توشونوش كريك  ! غه حمتاج بولغان ذات الرغه عبادت قيلورسيزالر؟      
عبـادت  ى  اوالرنينگ اوز خيال الرينگيزده اولـوغ ذات بولغـانليق الر         

] قرآِن كـرمي  [يتكوزوب قوميايدور، چونكه بنده دورالر، ديب       قيلينماققه ي 
  .جمادله اصوليده خطاب قيالدور

برار آيت ياكه بـرار     ى  تدبري امورگا برار بنده نينگ قادر ايكان ليگ       



٦٠  

  

دن باشقه غـه      اهللا تعاىل   تدبري امورىن . حديث ده ثابت بولغان امياس دور     
ى الر اوزالر ى  ان كيـش  اوالر مقدس ديب بيلگ   . نسبت قيلماق شرك دور   

 تيالب، اهللا تعـاىل     دن حاجت الريىن    غه حمتاج دورالر، اهللا تعاىل      اهللا تعاىل 
  .)١(ايستايدورالر غه يقني ليق حاصل قيلماق ىن

توحيد الوهيت گا خالف بولوب مشرك      ى  زمان مشرك الر  ى  ايلگار
ى مشرك الرنينگ شـرك الر    ى  بيزنينگ زمانه ميزده گ   . الرى  بولغان ايد 

  .مشرك الر شرك الريدن زورراق دورى گاريگايل
كوروب، اوندن    آچيب، يامان عمل الرمييزىن     كوزالرمييزىن  اهللا تعاىل 
  .نصيب قيلسون، آمني تارتينماق ىن

                                     
)١ (           َونجريو بأَقْر مهِسيلَةَ أَيالْو ِهمبونَ ِإلَى رغتبونَ يعدي الَِّذين أُولَِئك

    ِإنَّ ع هذَابافُونَ عخيو هتمحـذُوراً     رحكَـانَ م كبر ذَاب  .  سـورة
  .٥٧: اإلسراء
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١٢ - نعى   م           داً ِمناِك ِبِه أَحراِإلش مدعو لَه ِريكالَ ش هدحِة ِهللا وادالِْعب
  الَصاِإلخ ولِْقِه هاِهللا         خ ِمن فوالْخاِهيِه، وون ابِتناجاِمِرِه، وِتثَالُ أَوامو ،لَه 

  .وحده، وعدم الْخوِف ِمن غَيِرِه، والرجاُء ِمنه ِفي السراِء والضراِء

گا عبادت قيلماق نينگ، خملـوق الردن   ى  نينگ اوز   يالغوز اهللا تعاىل  
 اهللا تعـاىل  ى  س  غه شريك قيلماسليق نينگ معىن       تعاىل اهللا  برار كيمسه ىن  

متـام يريگـا      نينگ اوزيگا اخالص برله عبادت قيلماق، بويوروق الريىن       
    نينگ   قيلغان نرسه الريدن ساقالمناق، اهللا تعاىل     ى  ييتكوزمك، قيلما ديب

ليق يامان  ى  دن باشقه دن قورقماسليق، ياخش      اوزيدن قورقوب، اهللا تعاىل   
گا يالوارماق، اوزيدن گينه اميـد      ى  نينگ اوز    الريده اهللا تعاىل   ليق حالت 
  .قيلماق دور

يوق    بارىن ى،بار قيلغوچ    يوق ىن  ى،بريگوچى   روز ى،دميك ياراتقوچ 
ى  هر نرسه گا كوچ    ى،اوزاق قيلغوچ   ياقني، ياقني ىن     اوزاق ىن  ى،قيلغوچ
  مهربـان،  ى، منع قيلغوچ  ى، بريگوچ ى، هر نرسه نينگ ايگاس    ى،ييتگوچ

  قيامت كوىن  ى،بيلگوچ  نرسه الرىن ى   بوتون آشكار وخمف   ى،باغيشالغوچ
دن كيني اميد اوزيدن بولوب، عبادت        بولغاىنى  اوزى  جزا وسزا بريگوچ  

بولوب، قورقماق اوزيدن، اخالص   ى  جارى  اوزينينگ حكم . گادورى  اوز
اوزيدن باشقه  . اوزيگه بولوب، بويوروغ الريگه بويون سومنك الزم دور       

كيمسه گا حمتاج     غه حمتاج بولوب، اهللا تعاىل      لوق الر متاماً اهللا تعاىل    مهه خم 
  .امياس دور

عقيـده    ايش بونداغ بولسه، حمتاج دن تيالمك، قورقماق، حمتاج ىن        
عبـادت   دن باشـقه ىن  غه شريك قيلماق، اهللا تعاىل وعبادت ده اهللا تعاىل   

 شرك نينـگ    ،ىقيلينماققه اليق كورمك فقظ عقل سيزليق دن باشقه بوملا        
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دين دن چيقاريـب، مـشرك قيليـب          اينگ زوريدن بولوب، انسان ىن    
  .)١(قويادور

 جائز كورمك اهللا تعاىل     جائز ديب حكم قيلماغان نرسه ىن       اهللا تعاىل 
وال  : آيت كرميه ده بويورولـه دوركـه      . غه يالغاندن اويدورماق دور   

ـ      تقُولُوا ِلما تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هذَ      ى ا حاللٌ وهذَا حرام ِلتفْتروا علَ
  .)٢( اللَِّه الْكَِذب ال يفِْلحونَى اللَِّه الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَ

بو حالل دور،   : تيل الرينگيز وصف قيلغان نرسه الرگا يالغان دن        ((
غـه    بونينـگ برلـه اهللا تعـاىل      . بوحرام دور، ديب اولتورمنـگ الر     

  .)) غه اويدورغان الر جنات تاپماغايالر البته اهللا تعاىل. يدورورسيزالراو
غه اويدوروب يالغان دن حكم چيقارادورغان دين ده جاهل           اهللا تعاىل 

  .بولغان جهِل مركَّب الرنينگ ايشالريدور
آيـت كرميـه ده     . شـرك دور  ى  باشقه غه بورماق اوز     عبادت ىن 

ِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه        ِإنه من يش   : بويوروله دوركه 
حقيقت شولكه، هر كـيم شـرك        ((. )٣( النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصارٍ    

  اونينگ جـاىي   .ىحرام قيليب قويغا    جنت ىن   كيلتورسه، اونغه اهللا تعاىل   
ورگان ظـامل الرغـه     اوز جان الريغه ظلم قيليب، شرك كيلت      . جهنم دور 

  .))ى الر بوملاغاى كومك قيلغوچ

                                     
)١ (             ُاءشي نِلم ونَ ذَِلكا دم ِفرغيِبِه و كرشأَنْ ي ِفرغال ي ِإنَّ اللَّه   سورة 

  .١١٦، ٤٨: النساء
  .١١٦: سورة النحل) ٢(
  .٧٢: سورة املائدة) ٣(
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١٣ - نعانُ،         ى   مـساِإلحو ،ـالَماِإلسانُ، وماِإلي وه هدحِة ِهللا وادالِْعب
والِْقيام، والركُوع، والسجود، والدعاُء، والْمحبةُ، والتوكُّـلُ، والْخـشيةُ،         

سِتغاثَةُ، واِإلسِتعانةُ، واالسِتعاذَةُ، والنذْر، والذَّبح، وغَير ذِلـك        واِإلنابةُ، واإلِ 
  .ِمما لَم يذْكَر هنا

شـول  ى  س  نينگ اوزيگا عبادت قيلماق نينگ معىن       يالغوز اهللا تعاىل  
دوركه، اول اميان، اسالم، احسان، قيام، ركوع، سجود، دعاء، حمبـت،           

نابت، استغاثة، استعانة، استعاذه، نـذر، ذبـح بولـوب،        توكل، خشية، ا  
رقم ى  نچ٢٨چنانچه  . بوالردن باشقه بونده بيان بوملاغان نرسه الردورالر      

  .تفصيل برله بيان بولونورى غه چه بوتون خيل الر
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ـ          - ١٤ الْيِلِه، وسرِبِه، وكُتالَِئكَِتِه، ومِباِهللا، و ِمنؤأَنْ ت وانُ همِم  اِإليو
  . والْبعِث بعد الْموِت،اآلِخِر، والْقَدِر خيِرِه وشرِه ِمن اِهللا تعاىل

نازل قيلغان كتاب     گا، اهللا تعاىل  ى  غه، فرشته الر    اميان ديب اهللا تعاىل   
ليق يامان ليـق    ى  الريگا، پيغمربالريگا، قيامت كونيگا، قَدرغه كه، ياخش      

ماده ى  نچ٤٢(برله بولور ايكان ليگيگه     ى  تقديرنينگ    اهللا تعاىل ى  مهه الر 
  .ايتيله دور ، اولگان دن كيني ترييلمك گا اميان كيلتورمك ىن)ده كيلور

 بولوب، بوالرسيز بنده نينگ امياىن    ى  ركن الر   بوالر اميان نينگ ييتىت   
الريگا اميان كيلتورمك   ى  ركن الرنينگ هر قايس      بو ييتىت  .ىصحيح بوملاغا 

ركن الرگـا     بو حكمت الر بو ييتىت    . دور  رگا مبىن زور حكمت ال  -زور
صورت گا كرييب قالغان كيـشيالرگاگينه      ى  طبيع  اميان كيلتوروب، امياىن  

  .ظاهر بوالدور
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ِبالتوِحيِد، واالنِقياد لَه ِبالطَّاعِة،    ى   اِإلسالَم هو االسِتسالَم ِهللا تعالَ     - ١٥
  .والْخلُوص ِمن الشرِك

ومن يبتـِغ غَيـر      . )١( ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه اِإلسالم      :ىالَ تعالَ قَ
    هلَ ِمنقْبي الِم ِديناً فَلَناِإلس )٢( .        لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإالَّ ِليا أُِمرمو

  .)٣( اةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِةالدين حنفَاَء ويِقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَ

غه توحيد برله بويون سومنك، قبول قيلماق برله          اسالم ديب اهللا تعاىل   
ده عقيده وعبادت ده      تاشالماق، هر حالىت    غه يوز قيلماق، اوزيىن     اهللا تعاىل 
  .ايتيله دور شرك دن ساقالماق ىن اوزيىن

 دين اهللا تعـاىل   ى  ته حقيق الب ((: آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 
اختيار قيلـسه، اول      هر كيم اسالم دن باشقه دين ىن      . نزديده اسالم دور  
  .))ى اوندن قبول بوملاغا

نينگ اوزيگا خالص     اهللا تعاىل   عمل ىن  ((: وينه بر آيت ده بويورادور    
 گا دين توتوب، منـازىن    ى  اوز  قيليب، باطل دن يوز اوگوروب، اسالم ىن      

حـق  ى  منـه شـول اوز    .  بريمككا بويورولگاندورالر  قامي قيليب، زكوة  
  .)) دين دورى وتوغر

انسان اوز كونگليده جايالب آلغان بولـوب،         ىن  دميك، شول معىن  
اوراب آلغان بولسه، اوندن عمل سيزليك وجودغه         شول عقيده برله اوزيىن   

                                     
  .١٩: سورة آل عمران) ١(
  .٨٥: سورة آل عمران) ٢(
  .٥: سورة البينة) ٣(



٦٦  

  

 نفاق، رياء،   .ىبولوب قالغا ى  عمل قيلماق اونغه طبيع   ى   ياخش .ىكيلماگا
 خيانت ديك شـريعت گـا       .ىسامتاق ممكن بوملاغا    ىن  چون ديىن دنيا او 

عـصِر سـعادت    ى   بوتـونال  .ىخالف نرسه الر اونغه يـوز بريماگـا       
  .ىديك بولوب قالغاى مسلمانالر

 جاييغه قومياق خيال الريده     ى،بيلما  ولكن علماالر اوز وظيفه الريىن    
بوزوب    ىن امهال قيليب، عقيده غه قوشولوب، عقيده       يوق، توحيد تعليميىن  

قـوروب    بيان قيليب، خاليق نينگ عقيده سـيىن        قويادورغان نرسه الرىن  
الر ى  با  اوچون اوزالريىن ى  قويغان الر ى  غه كوز تاشالما    يورمك تاماىن 

. قالديالرى سيزما برله عمل دارالر قول الريده اويونچيق بولغان ليق الريىن  
 اوز وظيفه الريىن  . نديالرقارماققه ايلينگان باليق الرديك تاماق الريگه ايلي      

تورگا چيقيب اولتوروب، خاليق نينگ تعظيم الريگا اوچـوب، خـوش           
 رسم  -نتيجه ده دين    . ييب يورمك ديب بيلديالر     بولوب، ضيافت الريىن  

امهـال  ى   اسالم نينگ بويـوروق الر     ى،وعادت دن عبارت بولوب قالد    
چيق دن آچيـق   پرواسيزليك پيدا بولوب، عصيان، بويون تاوليق آ       .ىايتيلد

  .ميدان غه چيقىت
، ديگان سوزالر   ”بو زمان ده كتاب گا موافق يورمك ممكن امياس        “

  .ىبيزالرگا ايند نينگ غضىب اورته ده سوزالمنك گا باشالنديده، اهللا تعاىل
چيزليب، كيت مه كيـت     ى  چيگريتكه، زلزله، يامغورسيزليك بالالر   

حساب گا تومتك اورنيغـه        اوزوميزدن خرب آملاق، اوزوميزىن    .ىكيال بريد 
 آخرده شوم، پليد قـوم، بـوزوق مـسلك         .ىگردن كش ليك آشا بارد    

بامشيزگـا  ى  الر، روس بالشويك الر   ى  بولغان قيزيل دهر  ى  صاحب الر 
وطن دن قويلماق، وطن سـيزليك، سـرگردان ليـك          . مسلَّط بولديالر 

بامشيزگـا  ى   بـالالر  ى،بيزالرگه يوز قيليب، اولدورول، قيزيل كون الر      
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  بربرميـزىن  ى، ينه ده اويقودن باش كوتارمك خياليمزگا كيلمـا        .ىكيلد
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون. كفرگا حكم ده دوام ايتمك ده دورميز
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شهادِة أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا، وأَنَّ محمداً        : خمٍسى   ِبناُء اِإلسالَِم علَ   - ١٦
 وِإيتاِء الزكَاِة، وصوِم رمضانَ، وحج الْبيـِت ِإِن         رسولُ اِهللا، وِإقَاِم الصلَوِة،   

  .استطَاع ِإلَيِه سِبيالً

دن   اول ده اينگ اول اهللا تعاىل     . بيش نرسه گادور  ى  اسالم نينگ بناس  
  اهللا تعـاىل   اهللا   معبود يوق دور، حضرت حممد بن عبـد       ى  باشقه حقيق 

  بريمك دوركه، بوتـون خاليـق ىن       نينگ پيغمربيدورالر، ديب گواه ليك    
يول بولغان اسالم غه چاقرماق اوچون كونـدورولگان دورالر؛         ى  توغر
ادا   برله ادا قيلمـاق دور؛ زكـوةىن      ى  اوز وقتيده مهه لوازمات الر      منازىن

روزه تومتك؛ حج گا باريب قايتيب      ى  قيلماق؛ هر ييل ده روزه آييده بر آ       
االريغه كفايه قيالدورغان مصارف    باالچاقى  كيلگونچه اوزيگا، اوييده گ   

  .گا عمريده بر بار حج قيلماق دورى گا قادر بولغان كيش
بونينگ . يول دور ى  اوچون اينگ اولگ  ى   اميان انسان نينگ جنات    - ١

  .)١(ى سيز هر قانچه عمل قيلسه ده اوالر اوندن قبول بوملاغا
ـ           سه، بو اميان چينه كم كونگيل دن چيققان، كونگيلگا اورناغان بول

 يامان  ى،قومياغا  جبا قيلماق دن تارتينغاىن     نينگ مهه حكم الريىن     اهللا تعاىل 
فـرق قيلماققـه      حالل، حـرام ىن    ى،غه اينتيلمك دن توسقا     عمل تاماىن 

  .ىكوزيگا آسان قيلغا قربان قيلماق ىن  اهللا يوليده جانيىنى،ايلتگا
    ـ      قيلينغان نرسه الرىن  ى  بالعكس، قيلما ديب الل قيال بريسـه، ح

                                     
)١ (                ِة ِمـنِفـي اآلِخـر وهو هلَ ِمنقْبي الِم ِديناً فَلَناِإلس رِغ غَيتبي نمو

اِسِرينالْخ ٩١:  سورة آل عمران.  
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فرق قيلماسه، اسـالم تامانيـدن بويورولگـان نرسـه الرده             وحرام ىن 
صحيح بولوب    نينگ امياىن ى  اول كيش ى  پرواسيزليك يوز بريسه، بول اوز    

  .كورساتادور ييتماگانيىن
من قَالَ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا مخِلـصاً دخـلَ           ((: چنانچه حديث شريف ده   

هر كيم اخالص يوزه سيدن ال       ((. اخدري  سعيد    البزار عن أىب  . الْجنةَ
بو حديث صحيح   . )) دييليب دور ى  اله اال اهللا ديسه، اول جنت گا كريگا       

  .دور
: افاده قيالدور ىن شول معىنى ديب قيد قيلينماغ )) خملصا((حديث ده   

ادا  فرض عمل الرىن ى  بر كيش . عمل سيز اميان ميوه سيز درخت ديك دور       
  ـ   غان نرسه الردن ساقالنيب، اوزيىن    قيلينى  قيليب، حرام و يـول  ى  ايك

عمل غه آشريادور، ولكـن       اورتاسيده آليب يورادور، سنت مؤكده الرىن     
حقيـده يامـان    ى  نفل الردن اول قدر كوب حصه آملايدور، اول كيـش         

رقم ليك مسأله ده حبث الر      ى  نچ٢بو توغريده   . )١(سوزالماك جايز امياس  
  .اوتىت

اول وقـت   . الزم دور ى   كونگليده اورنامـاغ   اميان نينگ بنده نينگ   
گينه ى  نينگ اوز    اهللا تعاىل  .ىانسان نينگ كونگليده ياروغ ليق پيدا بولغا      

كوروب تورگـان     كون ىن ى   كوندوز .ىآلغاى  جاى  چينه كم معبودليگ  
  .ىديك جزم پيدا بولغا

كيلگان، مشرك الرگا   ى  توحيد توغريسيده گ  ى  كالميده گ   اهللا تعاىل 

                                     
)١ (            ُِخلْكـدنو ئَاِتكُمـيس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم اِئروا كَبِنبتجِإنْ ت م

  .٣١:  سورة النساء مدخالً كَِرمياً
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اوقوب، هر خيـل شـبهه        دله اصوليده بيان بولغان دليل الرىن     قاراتيب جما 
خـوب    سـوزالريىن ى  دفع قيلغان علماءالرنينگ شول توغريـداگ       الرىن

حس   يادالب آلسه، اول وقت كونگليده اميان خوب اورناب آلغان ليغيىن         
 هر بر   ى،كوروب تورگان ديك بولوب قالغا       جنت برله دوزخ ىن    ى،قيلغا

 ى،توشومنك نصيب بولغـا   ى  ياخش  يلگان خربالرىن آيت وحديث الرده ك   
چينه كـم اميـان        منه بو خيل اميان ىن     .ىبيلگا  علوم وفنون نينگ قدريىن   

  .ديدورالر
توحيد توغريسيده حبث   . دورى  علماءالرنينگ وظيفه الر  ى  بول اوز 

 ياييب، توشوندورمك علماءالر    -الر قيليب، خلق اورتاالريده نشر قيليب       
كيلگـان آدم     يالغوز مدرسه ده اولتوروب اوقوغاىن    .  دور ذمه الريگا الزم  

 بلكه هر بـر تـوپالنىت     . غه درس ايتمك برله ِذمه الريدن ساقط بوملايدور       
الرده، جملس الرده، خلق توپالنغان يرالرده، مـسجد الرده منـازالردن           
كيني، آلدين وعظ طريقه سيده، ارشاد طريقه سيده حركت قيلمـاق الزم      

عن املنكر، تعليم ووعظ علماءالر ذمه الريگا الزم      ى  عروف،  امر بامل . دور
بوملاق شونده  ى   پيغمربالر مرياث خورالر   -ورثة االنبياء ليك    . وفرض دور 

  .گينه حتقُّق تاپار
تـورده     اوز وظيفـه الريـىن     ى،خدا كورسامتاسون، اونداغ قيلما   

ايتيب اوتگان  اولتوروب قارين تويغوزماق، ديب بيليب آلسه الر، يوقاريده         
حـساب گـا    ى  اوز  تاشالب قويسه لر، اول وقت اهللا تعـاىل         نرسه لرىن 
 .ىبريگـا  ىنى ادا قيلماغان ليق الرينينگ جزاس   اوز وظيفه لريىن   ى،توتگا

دور، بنده  ى   اوچ آلغوچ  ى، تيزده حساب آلغوچ   -سريع احلساب     اهللا تعاىل 
  .دورى كوروب تورگوچ الرنينگ قيلغان عمل الريىن

 آيـت كرميـه ده اهللا تعـاىل       . مسأله منازدور ى  ان دن كيينگ   امي - ٢
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اتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن الِْكتاِب وأَِقِم الصالةَ ِإنَّ الصالةَ           : بويورادوركه
هنكَرِ  ى  تنالْماِء وشِن الْفَحع )قيلينيب تورگان كتاب   ى   سينگه وح  ((. )١
يل، البته مناز بوزوق، يامان ايـش الردن        قامي ق   اوقيغيل، منازىن    قرآن ىن  -

كيلماگان، ى  هر بر آغيزغه آليب سوزالگوس    . ، ديب بويورادور  )) تييادور
  .دييله دور” فحشاء ومنكر“ آدم لردن ياشرغان نرسه لرىن ىنى قيلماغ

 منازده  .ىاورگامتك اوچون مناز فرض قيليند      هتذيب ىن ى  انسان غه اهل  
شو خيل عـادت    . يب توروب ادا قيلينه دور    حاضر وناظردور، د    اهللا تعاىل 

حاضر ونـاظردور ديـب     ىن  حالده بولسه اهللا تعاىل   ى  قايسى  النگان كيش 
شونينگ اوچون انسان يامان ايش الرگا يوز قيلماقده ده خياليغه          . بيالدور

كيالدورده اول يامان ايـش دن      ى  نينگ حاضر وناظر ايكان ليگ      اهللا تعاىل 
كيلور ان شـاء اهللا       رقم ليك مسأله ده بياىن    ١٧چنانچه  . تارتادور  اوزيىن
  .تعاىل

 واسـطه    دن صِحيحين ده حضرت عمر       حضرت رسول اهللا    
اِإلحسانُ  ((:  ده بويوروله دوربرله روايت بولغان حديث جيربيل    ى  لر

حسان ديـب اهللا    ا ((. )) اهللا كَأَنك تراه فَِإنْ لَم تكُن تراه فَِإنه يراك         أَنْ تعبد 
كوروب تورگان ديك بولوب توروب اهللا غه عبادت قيلغانينـگ            ىن  تعاىل
 كوروب تورگان بوملاسانگ ده، اول سيىن       ىن  سني اهللا تعاىل  . ايتيله دور   ىن

  .)) كوروب تورادور
حاضـر    ىن  شو خيل اهللا تعـاىل    . ايتيله دور   حضور قلب ديب شوىن   

 بيش منـازىن    حالت ده هر كوىن   ساقالب، شول     وناظر بيليب، اليق ادبيىن   

                                     
  .٤٥: سورة العنكبوت) ١(
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حمافظت قيليب، اوقوب يورگان وعـادت        اركان، واجبات وسنت الريىن   
 حـضوريده تورگـاىن     هر گناه باشيغه بارسه، اهللا تعـاىل      ى  النغان كيش 

بـو خيـل منـاز      . اول گنـاه دن سـاقاليدور       خاطريغه كيليب، اوزيىن  
اء ومنكَـردن   ديك فَحش   حقيقت ده آيت ده ايتگاىن    ى  اوقوغوچينينگ مناز 

) ٤٥: العنكبـوت (گينه اوقوب اوتگان    ى  شونينگ برله اميد  . ساقاليدور
  .ىتوشونولگاى آيتيميزنينگ نوچوك حقيقت ايكان ليگ

بيزنينگ كوزوميزگا توسوق بولوب كورونگان موجودات نينـگ        
غـه توسـوق      بيزگا كوره دور، بو نرسـه الر اهللا تعـاىل         ى  توسوق ليغ 
 بيزگا توسوق بولغان نرسه الر فرشته الرگـه، جـن      چنانچه. بوالملايدور

  تفـسرييىن  )١(آيـت ى  نچ٢٧سورة األعراف   . الرگه توسوق امياس دور   
  .كورولسون

مسافه الر هر قانچه اوزاق بولسه ده، فرشته الر، جن الرگا انـسان             
اونداغ بولسه بوتون موجودات، كائنـات، بـارليق الر،         . الرديك امياس 

حضوريده مـسافه     دورگان نرسه الرده اهللا تعاىل    اوالردن وقوع غه كيال   
ونحن أَقْـرب ِإلَيـِه ِمـن حبـِل          : بويورادوركه  اهللا تعاىل . يوق دور 
البتـه اهللا  . بيز انسان غه بويون تاموريدن ياقني راق دورميز       ((. )٢( الْوِريِد
  .)) ياقني دورى ايشيتگوچ تعاىل
ى ه آيت الرده كـوب جـا      بو توغريد . دورى   زكوة مسأله س   - ٣

                                     
)١ (              ـاَءِليأَو اِطنييا الشلْنعا جِإن مهنورثُ ال تيح ِمن قَِبيلُهو وه اكُمري هِإن

  .  ِللَِّذين ال يؤِمنونَ
  .١٦: سورة ق) ٢(
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  .مناز برله قوشوب بيان بويوروله دور الرده زكوة ىن
 نينگ وفات الريدن كـيني عـرب        چنانچه حضرت رسول اهللا     

دين   بوالرىن. قويديالرى  زكوة بريما ى  حِنيفَه قبيله س    الردن يمامه ليك بىن   
كوة دن چيققان حساب قيليب، اوالر اوزه الريگا اوروش آچتيالرده، ينه ز

 اوچون اوالرىن ى  منع قيلغان ليق الر     بو زكوةىن . الرى  بريمك كا كيلتورد  
اوروش ى   مرتد بولغان حساب الديالرده، اوالرغه قارش      -دين دن قايتقان    

  .آچيب، ينه اسالم غه كيلتورديالر
 الريىنى  قبول قيليب بعض    الريىنى  حقيقت ده اسالم حكم لريدن بعض     

الريگا كافر بولغـان    ى  ان كيلتوروب بعض  الريگا امي ى  قبول قيلماسه، بعض  
كفر برله اميان بولونه دورگـان نرسـه        . )١(كفردورى  بول اوز . بولورالر
  .امياس دور

آيـت كرميـه ده     ى   نينگ حكايه س   ى  ثعلبة بن حاطب االنصار   
 چنانچه بو ثعلبة بن حاطب      ى؟كيلگان دوركه، زكوة توغريسده نيمه قيلد     

 .ىوب قيني ليق برله كون كيچريور ايد      جوده كمبغل بوليب، ك   ى  االنصار
يا رسـول   “:  حضورالريغه حاضر بولوب   حضرت رسول اهللا      بر كوىن 

 حـضرت   .ى، ديد ”مينگا دولت بريسون    دعا قيلينگ كه، اهللا تعاىل    ! اهللا
اول . ، ديـديالر  )) دورى  سينگا شول حالينـگ ياخـش      ((: رسول اهللا   

                                     
)١ (     َونكْفُري ـِلِه         ِإنَّ الَِّذينسراللَِّه و نيقُوا بفَرونَ أَنْ يِريديِلِه وسرِباللَِّه و

            ذَِلـك نـيِخذُوا بتونَ أَنْ يِريديٍض وعِبب كْفُرنٍض وعِبب ِمنؤقُولُونَ نيو
         ـذَاباً مع ا ِللْكَاِفِرينندتأَعقّاً وونَ حالْكَاِفر مه ِبيالً أُولَِئكِهينـاً س  .

  .١٥١: سورة النساء
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يا رسول اهللا، دعـا     “: ليب ينه بر قانچه كون دن كيني كي       .قايتيب كيتىت 
  حضرت رسـول اهللا      .ى، ديد ”مينگا دولت بريسون    قيلينگ، اهللا تعاىل  

  .اول ينه قايتيب كيتىت. الر ديك سوز ايتىتى ينه ايلگاريگ
مينگـا    يا رسول اهللا، دعا قيلينگ، اهللا تعـاىل       “: ينه قايتيب كيليب  

: نوبت ده حـضرت رسـول اهللا        ى   تورتونچ .ى، ديد ”دولت بريسون 
  .، ديب دعا قيلديالر)) ثعلبةگا مال بري! خداى ا ((

ده، اول مدينه ده تورا     ى   اول باالالب كوپايد   ى،آلدى  اول بر ايچك  
تاشقاريغه چيقيب، مدينه نينگ جيلغه الريدن بر جيلغه غه باريـب           ى  آملا

 نينـگ  حضرت رسـول اهللا   برله عصر منازيىنى   پيشني مناز  .ىتوختاد
  .ى باشقه منازالرغه كيالملايدور ايدى،يدآرقه الريده اوقور ا

كوپاييب كيتيب، ينه اوزاق راققـه باريـب        ى  سونگره ينه مال الر   
 آرقه الريـده    حضرت رسول اهللا      مجعه منازيىن   اولتورديده، مجعه كوىن  
  .ىاوقويدورغان بولوب قالد

كه مدينه دن بارغـان        حىت ى،قالدى  سونگره مجعه منازيگاده كيالملا   
  .ىسورار ايد  نينگ خرباليىن رسول اهللا الردن حضرت
. ، ديـديالر )) ى؟نيمه قيلـد  ((:  ثعلبة حضرت رسول اهللا      بر كوىن 

كوپاييب كيتيب، مدينـه گـا      ى  الر  ايچكىي “:ىصحابه الردن بر كيش   
يا ثعلبة، شـورونگ     ((:  حضرت رسول اهللا     .ى، ديد ”ى  قالدى  سيغما

  .الر ، ديب اوچ بار ايتىت)) !قورسون
خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبهـا وصـلِّ           : رهسونگ
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ِهملَيع )اونينگ برله    اوالرنينگ مال الريدن زكوة آلغيل كه، اوالرىن       (( )١
نازل    آيىت )) اوالرغه مغفرت طلب قيلغيل   . پاكاليدورسن، تازه اليدورسن  

  .ىبولوب، مسلمان الرگا زكوة فرض بولد
  بـىن  ى، جهينه قبيله سيدن بر كيش     اول وقت حضرت رسول اهللا      

اوالرنينـگ  . الرى  قيليب يوبارد ى  زكوةچ  ىنى  سلَيم قبيله سيدن بر كيش    
ثعلبة برلـه    ((الرده،  ى   خط يازيب بريد   قول الريغه حضرت رسول اهللا      

  .، ديديالر)) گا اوچرانگالر فالىن
اوندن . الرى  نگ آلديغه بارد  ثعلبةنيى  بوالر مدينه دن چيقيب، توغر    

  يازيب بريگـان خطـىن     حضرت رسول اهللا    . الرى  زكوة طلب قيلد  
بو جزيه گا اخنشايدور، جزيه نينـگ       : كوروب  اول اوىن . الر  كورساتىت
بارينگ الر مينگا   . بيلمادمي  مني بونينگ نيمه ايكان ليگيىن    . دورى  اوكاس

  .ىقايتيش ده اوچرانگالر، ديد
بول . الرى  گا بارد ى  سليم دن بولغان كيش     ب بىن بوالر بوندن اوتو  

ى برله تويه الرينينگ ياخش   ى  ايشيتيش  بوالرنينگ بارغان ليق الريىن   ى  كيش
يوق، بيزگا  : كوروب   بوالر اوىن  .ىالريدن اجراتيب اوالرغه تسليم قيلد    

 آلغاىن  آملاققه بويورماديالر، ديب اوىن     سيىنى   ياخش حضرت رسول اهللا    
آال بريينگالر، مني اوزوم شـونينگ برلـه خـوش          : اول. الرى  اوناماد

  .الر آليب قايتىت  اوالرده قبول قيليب اونينگ زكوتيىن.ىبولورمن، ديد
آليـب    اول ينـه خـط ىن     . الرى  قايتيش الريده ثعلبةگا ينه اوچراد    

دور، سيزالر كيته   ى  بو جزيه گا اوخشايدور، جزيه نينگ اوكاس      : اوقوب

                                     
  .١٠٣: سورة التوبة) ١(
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  .ى ديد،ىبريينگالر، اويالب كورا
. الرى  گـا بـارد   ى   حضورالر اوندن كيني حضرت رسول اهللا      

ثعلبة، شـورونگ قورسـون،     ى  ا: توروبى  كوروب سوزالمشا   اوالرىن
  .الرى گا خدا بركه بريسون، ديب دعا قيلدى ديديالرده، سلَم

. الرى  بيان قيلـد    نينگ واقعه الريىن  ى  سونگره اوالر ثعلبة برله سلَم    
وِمنهم من عاهد اللَّه لَِئن آتانـا        : الرى   نازل بولد  اول وقت بوآيت الر   

ِمن فَضِلِه لَنصدقَن ولَنكُونن ِمن الصاِلِحني فَلَما آتاهم ِمن فَضِلِه بِخلُوا ِبِه            
وِم يلْقَونه ِبما أَخلَفُوا    يى  وتولَّوا وهم معِرضونَ فَأَعقَبهم ِنفَاقاً ِفي قُلُوِبِهم ِإلَ       

  .)١( اللَّه ما وعدوه وِبما كَانوا يكَِذبونَ
ى فضل  باركه، اوالر اهللا تعاىل   ى  الرى  منافق الردن بعض   (( :ىترمجه س 

آدم الردن بولورميز، ديب عهد     ى  دن بريسه، بيزالر صدقه قيلورميز، ياخش     
 اوالر  ى،دن برييب ايد  ى  گا اوز فضل  اوالر  قچان كه اهللا تعاىل   . الرى  قيلد

اوالر يـوز   . الرى  خبيل ليك قيليب، زكوة بريمـك دن يـوز اوگـورد          
اوالرنينـگ كونگـل الريغـه        اهللا تعاىل . انشان الردورالر ى  اوگورگوچ

مهـده يالغـان    ى  اولگون الريچه قيلغان وعده الريغه خالف قيلغان الر       
  .))ى اورناتيب قويد اوچون نفاق ىنى سوزالگان الر

 بونينگ حقيده اوچ    ى،منافق الردن حساب الد     اوىن  دميك، اهللا تعاىل  
  .ىآيت نازل قيلد

  حضرت رسول اهللا     .ىآليب كيلد   سونگره اشيتيب، اوز زكاتيىن   
 نينگ خليفه   سونگره حضرت ابوبكر    . الر، قايتارديالر ى  قبول قيلماد 
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رت عمر  سونگره حض . الرى   قبول قيلماد  ى،ليك زمان الريده آليب كيلد    
       الرى   قبـول قيلمـاد    ى، نينگ خليفه ليك زمان الريده آليب كيلد .

 ى، نينگ خليفه ليك زمان الريده آليب كيلد       سونگره حضرت عثمان    
 نينگ خليفه ليك زمان الريـده       سونگره حضرت عثمان    . الرى  آملاد
  .ىاولد

 زكـوة توغريـسيده حـاليميز       ى،كورايليك چ   بيز اوزوميزىن ى  اميد
 .ىزكوة باره سيده حيله الر ايشالتيلور ايد      :  ونوچوك دور  ى،نوچوك ايد 
 حق  ى،تانيلماس ايد ى  گينه امياس، بيچاره الرنينگ حق الر     ى  زكوة بريما 

الريغه ظلم وجورالر كوپايـيب، سودخورليق توزاغيغه ايلنترييب، بـاش         
يـوق    آليب اوزالريىن   الريىنى  الريدن آياغ الريغه چه چولغاب، ير وجا      

يريگا   نينگ بويوروق الريىن     اهللا تعاىل  .ىيب قويوال باشالغان ايد   ويده قيل 
حركت الر قيليب، ى نينگ حكم الريگا قارش ييتكوزمك اورنيغه اهللا تعاىل  

غه   نينگ قهر وغضىب    اهللا تعاىل ى  اوز نفس الرمييز گا قُل بولوب، بوتونال      
مييـز  اوز باش الرمييزگا اوزالر   . اوچرامككا مستحق بولوب قالغان ايديك    

 نينگ حكم الريىن    بيزالرگا ينه اهللا تعاىل   . بالالر ياغدوروب آلغان ايديك   
توزامتك كا اورومناق دن باشقه يول يـوق          جبا قيلماققه قايتيب، اوزوميزىن   

  .دور
اول ده رمـضان    . روزه دور ى  سى  نينگ تورتونچ ى   اسالم بناس  - ٤
 الرمييـز   حالـت ى  بو توغريده گ  . بوتون روزه تومتك دور   ى  ده بر آ    آىي

بو خصوص ده مفـصل صـورت ده سـوزالمك          :.چه دور ى  قوييده گ 
شونينگ اوچون خمتـصر طريقـه ده آزراق        . ايستاساك سوز توگامايدور  

  .سوزالب اوتورميز
روزه ى  بولوب، كونـدوز    مسلمان لر اوچون عبادت آىي      روزه آىي 
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 قامي بولـوب  ى  بنده الريگا فرض قيلغان دور، كيچه س        اهللا تعاىل   تومتك ىن 
شـونينگ  .  سنت قيلغـان دورالر    حضرت رسول اهللا      مناز اوقوماق ىن  

بر بار ختم قيلمـاق       اوچون ييگريمه ركعت تراويح منازيده قرآن كرمي ىن       
  .قرآن اوقوب عبادت قيلماققه بويورولگان دورى كيچه س. سنت دور

الرمييز رمضان ده نيچه يرده ختم گا اوتورمن ديـب،  ى حالبوكه قار 
ى قارى  حضرت دامالالرمييز قايس  . ش ليك آرقه سيده يورورالر    قرآن فورو 

. الرى  تالالماق ده ايـد   ى  تيزده اوقوب بريادور، ديب قار      قرآن كرمي ىن  
كـون ده خـتم       اوچ كون ياكه تورت كون ده، جوده كيچ قالسه آلىت         

. ايستار ايـديالر    ييلكه الريدن توشوروب آملاق ىن      قيليب، بر آغري يوك ىن    
  .الرى طلب قيالر ايد تيزده اوقوب بريمك ىن رده تراويح ىنباشقه كون ال
ى  كيچـه الر   .ىگا ايالنيب كيتار ايد     اويون آىي   روزه آىي ى  بوتونال

ايـستار    ديك هر خيل نرسه الرىن      بازار شب ديب، بازارالرده بچه اويوىن     
گا ى   تاماك ى،الرمييز بولسه پيشني دن كيني ناسگا مخار      ى  بنگ. الرى  ايد
برله موشالشيب، قيزيل قان الريغه بوياالشـيب       ى  لوب بر برالر  بوى  مخار

مسجد الر تراويح دن كيني يـاپيق، بـازارالر         . الرى  كون اوتكازور ايد  
  .ىفسق وفجورالر برله آباد ايد

 تـراويح   -مناز اوقوب   ى  روزه تومتك، كيچه س   ى  ده گ   رمضان آىي 
  .ىكورونوشيميز شو خيل ده ايدى اوقوب كون اوتگازمك ده گ

بوخيل روزه الرمييزده نوچوك ثواب حاصـل قـيالر ايـديك، اهللا            
اوچون سـاقالب     حضوريده قيامت كوىن    هر حال ده اهللا تعاىل    . بيالدور

  .قويولغان عمل نامه الرمييز باردور
ـ    بولغان رمضان آىي    ركىنى  نينگ تورتونچ ى  اسالم بناس  ى روزه س

ى تراويح منـاز   بو   .ىبو صورت ده ايد   ى  حرمت واعتبار ى  نينگ بيزده گ  
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غه چـه عبـادت       دن مقصد سحرليك وقىت   ى  نينگ سنت مؤكده بوملاغ   
  .ىده يـيسني دميك ايد آخري وقىت قيليب، سحرليك ىن

. غه ايالنتوروب آليب ايـديك      معصيت آىي   ىن  دميك، بو عبادت آىي   
تبديل تاپيب، آملاشينيب كيتيـب     ى  صورتى  ليك نينگ حقيق  ى  مسلمان چ 

  .ىايد
توصيه   عبادت برله اوتكازمك ىن     ىن   روزه آىي   حضرت رسول اهللا  

ى شيطان الر بنـدگا تـارتيلورالر، دوزخ دروازه الر        . الرى  قيليب ايد 
حالده، شيطان  ى  آچيلورالر، ديگان الر  ى  قاپاتيلورالر، جنت دروازه الر   

 آچيليب، جنت دروازه الريىن   ى  الر بنددن بوشانتليب، دوزخ دروازه الر     
  .پاتيب آلغان ايديكيوزالرمييزغه قا

مـسلمان چيليـق    “باشقه شكل گا ساليب،       دميك، بيزلر اوزوميزىن  
اوزوميزگا تاقيب آلغـان   دييلگان آتىن ” ده  كتاب ده، مسلمان لر ير آسىت     

  .ىقالغان ايدى عمل غه آمشاى نينگ حكم الر ورسوىل اهللا تعاىل. ايديك
ـ    ولْتكُن مِ  : آيت كرميه ده بويورادور     اهللا تعاىل  ى نكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَ

              ـمه أُولَِئـككَـِر ونـِن الْمنَ عـوهنيوِف ورعونَ ِبـالْمرأْميِر ويالْخ
  .)١( الْمفِْلحونَ

ليققه چاقريب، امر باملعروف،    ى  ياخش  سيزالردن بر طائفه اوزالريىن    ((
  گينـه جنـات    اوالر. عن املنكر قيلماققه تيكيب قويغان بولـسون الر       ى

تاشالنيب ى  ، ديب بويورگان بوال توروب، بول اوز      )) الردورالرى  تاپقوچ
  .ىقويولغان ايد

                                     
  .١٠٤: سورة آل عمران) ١(
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! ى؟توشونوب تـوروب اوقومايـدورالرم      قرآن كرمي ىن   (( :اهللا تعاىل 
))! ى؟بارمى  كونگل الرينينگ قفل الر   

 ديگان بر حالت ده، قرآن كرمي       )١(
دور ديب، قرآن كرمي نينگ     بيان قيلماق ادب سيزليك بوال      نينگ تفسرييىن 

گوياكه قـرآن   . تاشالب قويغان ايديالر    بيلمككا اورومناق ىن    سيىن  معىن
قبله گا قاراب اولتوروب عبادت يوزه سيدن گينه تالوت قيلينور            كرمي ىن 

شريف الريگا خيال قيلماق كونگلوميز كوچه سيدن         معىن. خالصى  ايد
  .اومتايدورگان بر حالت ده ايديك

وِإذْ  : امت الردن حكايت قيليب بويورادوركه    ى  ايلگاريگ  اهللا تعاىل 
            ـذُوهبفَن هونمكْتال تاِس وِللن هننيبلَت ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِميثَاق ذَ اللَّهأَخ

  .)٢( وراَء ظُهوِرِهم واشتروا ِبِه ثَمناً قَِليالً فَِبئْس ما يشترونَ
 آدم الرغـه بيـان قيليـنگالر        :اهللا تعـاىل    ياد قيل اول كـون ىن      ((

  اوالر كتاب لـريىن    .ىدن عهد آلغان ايد   ى  ياشريمانگالر، ديب كتاب اهل   
 الرده، اونينگ بدليده آزگينه بولغان دنيا ماليىن      ى  آرقه لريگا تاشالب قويد   

، ديـب يهـود   )) يامـان نرسـه الردور  ى اول آلغان نرسه لر  . الرى  آلد
  .يامان اليدور الريىنعلماء

حكايت يوزه سيدن بيزالرنينـگ كـوز آلدمييزغـه           بو نرسه الرىن  
شول ايشگا    قرآن كرمي ده بيان قيليب نظرميزىن       تاشاليدور، بو نرسه الرىن   

بيزده   سوروشتورمك حالىت   افسوس كه، بو سبب الرىن    . بورماق استايدور 
  .ىقاملاغان ايد

                                     
)١ ( الَى قُلُوٍب أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَال ي  .٢٤: سورة حممد.  
  .١٨٧: سورة آل عمران) ٢(
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 اول  .ىزگـا بـالالر اينـد     شونينگ اوچون بيزالرنينگ باش الرميي    
.  ديب سوروشتورمك بيـزده يـوق      ى،نيمه اوچون كيلگان ايد     بالالرىن

تاشقاريغه قاچيب چيقيب، ينه ده اوزوميزنينگ بويون تـاوليغيميزده دوام          
  .ايتيب يوروبدورميز

دينيميز اسـالم دور، بيـزالر مـسلمان        “: ماقتاب  بيزالر اوزوميزىن 
 ، ديب يورا بريمك نينگ معىن     ”ردورالرالردورميز، يهود، نصاراالر كافرال   

  .نيمه دور؟ خياليميزگا كيلماياتيب دورى س
بولغان امر معروف،   ى  وظيفه الر ى  نينگ خصوص ى  علماءالر اوزالر 

  اسـرائيل علماءالريـديك اهللا       بىن  تاشالب قويوب، اوزالريىن    منكرىنى
ـ ١٦٥نينگ  ى  اعراف سوره س  . الر  غه اوچراتىت   نينگ غضىب   تعاىل  ىنچ
  .الرى  حكم گا مصداق بولد)١(ى ده گ آيىت

  حقيقـت ىن   ى،تازه الماق مقصد بوملـا      بو سوزوميزدن اوزوميزىن  
الر ديب يورا   ى  تازه كيش   اوزوميزىنى  آا  ينه ده حقيقت ىن   . آاق دور 

 اوزوميـزىن . ينه ساقالب قويغان دور     اهللا تعاىل   بريسك، بوندن زياده سيىن   
اهللا غـه سالوشـتوروب كورمـك، اوز        وسنت رسول     كتاب اهللا تعاىل  
كوزالرمييزگا قويوب، شو خيل نرسـه الرنينـگ ينـه ده             خطاالرمييزىن

  .خياليميزده تومتك الزم دور وجودغه كيلماس ليك الريىن
  .دورى بيزدن كيني كيالدورگان الر اوچون عربت درسى بول اوز

اوزوميزگـا الزم تومتـك       كتاب وسنت اطراف الريده توپالمناق ىن     

                                     
)١ (      جوا ِبِه أَنا ذُكِّروا مسا نفَلَم       ا الَِّذينذْنأَخوِء وِن السنَ عوهني ا الَِّذينني

  . ظَلَموا ِبعذَاٍب بِئيٍس ِبما كَانوا يفْسقُونَ
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كتـاب وسـنت كورسـاتكان يوليـده آليـب            اوزوميزىن. ريك دور ك
 اهللا تعاىل . ميزى  يورماگونيميزچه دنياده آزاد ياشاماق حقيغه ايگا بوالملاغا      

آل عمـران     ىنى  بوندن زياده س  . دن شونده گينه قوتولورميز     نينگ غضىب 
منبع العرفان  ( تفسرييده كورولور    )١(نينگ  آيىتى  نچ١٠٤نينگ  ى  سوره س 

  ).ده
آيت كرميه برله فـرض       اهللا تعاىل ى  بول اوز .  حج قيلماق دور   - ٥

  .دور ركىنى نينگ بيشينچى قيلغان عبادت الردن بولوب، اسالم بناس
الناِس ِحج الْبيـِت    ى  وِللَِّه علَ  : كرميه ده بويورادوركه    چنانچه آيىت 

ـ     نينگ آ   اهللا تعاىل  ((. )٢( مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً    ى دم الر اوزه الريده گ
گا عمريده بر بار بيـت اهللا       ى  ييتگان كيش ى  زاد وراحله گا كوچ   ى  حكم

  .))غه حج قيلماق فرض دور 
 يول ى،اوچون باريب كيلگونچه سفر جابدوغى هر كيمگا حج سفر

يـيتسه، باريـب   ى  غه كوچ   ياكه كريه پوىل  ى   مينه دورگان آت   ى،خراجات
ى  الرنينگ نفقه الريغه قادر بولغان كيش      الزم بولغان ى  كيلگونچه نفقه الر  

عمريده بر بار حج قيلماق فرض      ) ايلهى  شرطى  يولده آمان ليك بولو   (گه  
  .بولور

من ملَك زاداً وراِحلَـةً      ((: چنانچه حديث شريف ده كيليب دوركه     
: ِلك ِبأَنَّ اَهللا قَـالَ    ولَم يحج الْبيت فَالَ يضره مات يهوِدياً أَو نصراِنيا وذ         

                                     
)١ (           ِننَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يأُم كُمِمن كُنلْتو

  . لْمفِْلحونَالْمنكَِر وأُولَِئك هم ا
  .٩٧: سورة آل عمران) ٢(
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  َلِللَِّه عِبيالً      ى  وِه سِإلَي طَاعتِن اسِت ميالْب اِس ِحجالن  (() .ت .())   هـر
حج نينگ فرض   (ييتيب توروب حج قيلماسه     ى  كيم زاد وراحله غه كوچ    

ده اولسه، اونغه ضـرر       مذهىب  ، اول يهود ياكه نصراىن    )غه اوناماسه ى  ليغ
نينـگ آدم لرغـه       اهللا تعـاىل  : بويورادوركه  چونكه اهللا تعاىل  . قيلمايدور
. ))گا حج قيلماق فرض دور      ى  ييتگان كيش ى  زاد وراحله گا كوچ   ى  حكم
       الَِمنيِن الْعع غَِني فَِإنَّ اللَّه كَفَر نمو )هر كيم زاد وراحله غـه       ((. )١

متـام     تعاىل يـيتيب توروب، حج نينگ فرض ليغيغه اوناماسه، اهللا       ى  كوچ
  .))عامل دن پرواسيزدور 

جامعيـده  ى  ترمـذ   حاضر بيان بولغـان حـديث ىن      ى  يوقاريده گ 
مهده ابن مردويه، ابن جرير تفـسريالريده كيلتـوروب         . كيلتوروب دور 

اونـده  . سند دور ى  ده گ   نينگ روايىت ى  شول ترمذ ى  سند الر . دورالر
ولكن . ديالريده ضعيف دور  احلاِرث االَعور بار بولوب، اول حمدثني الر نز       

موقوف روايـت      دن بو حديث ىن    حضرت عمر   ى  ابو بكر االمساعيل  
بو خيل حديث لر موقـوف بولـسه        . صحيح ديب دور    قيليب دور، بوىن  
  .ده دور، حجت بوال بيلورى الرده مرفوع حكم

هركيم حج قيلماققه قادر بولوب توروب حج قيلماسه، اول اوزيگـا      
  .ىيوكالب آلغا اوز ذمه سيگا بويون تاوليق ىن. لورگينه ضرر قيلغان بو
 دن روايت دوركه، خليفه ليك زمان الريده ايتيب         حضرت عمر   

ى هِذِه اَألمصاِر فَينظَروا ِإلَ   ى  لَقَد هممت أَنْ أَبعثَ ِرجاالً ِإلَ      ((: الركهى  ايد
بوا علَيِهم الِْجزيـةَ، مـا هـم        كُلِّ من كَانَ ِعنده ِجدةٌ فَلَم يحج، فَيضرِ       

                                     
  .٩٧: سورة آل عمران) ١(
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ِلِمنيسِبم !  ِلِمنيسِبم ما هالبته قـصد    ((). سعيد بن منصور يف سننه    . ()) !م
شول مملكت الرگـا يوبارسـام، اوالر         الرىنى  قيلدمي كه، بر قانچه كيش    

ييتيب توروب حج قيلماسـه،     ى  كورساالركه هر كيم حج قيلماققه كوچ     
اوالر مـسلمان   ! اوالر مسلمان اميـاس دورالر    ! السه الر اوالرغه جزيه س  
  .))! امياس دورالر
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١٧ -             اهري كُني فَِإنْ لَم ،اهري هكَأَن هبانُ رساِإلن دبعأَنْ ي وانُ هساِإلح 
  اهري هبفَِإنَّ ر .   ِبيقَالَ الن   ٍِريلِديِث ِجبساَنُ أَنْ  ((:  ِفي حاِإلح دبعت    اللَّـه

       اكري هفَِإن اهرت كُنت فَِإنْ لَم ،اهرت كم، د، ت، ن عن عمـر، خ،        . ()) كَأَن
  ).حم، م، هـ عن أيب هريرة رضي اهللا عنهما

. )١( ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محـِسنونَ          :ىقَالَ تعالَ 
    ُكُونا             وما تٍل ِإالَّ كُنمع لُونَ ِمنمعال تآٍن وقُر ِمن هلُو ِمنتأٍْن وما تِفي ش

  .)٢( علَيكُم شهوداً ِإذْ تِفيضونَ ِفيِه
طب، . ()) أَفْضلُ اِإلمياِن أَنْ تعلَم أَنَّ اَهللا معك حيثُما كُنت :))         قَالَ  

  ).حل

كوروب تورگان ديك بولوب      ىن  عاىلاحسان ديب انسان نينگ اهللا ت     
كوروب تورگـان     ىن  اگر اهللا تعاىل  . ايتيله دور   توروب عبادت قيلماغيىن  

چنانچه حضرت رسـول اهللا     . كوروب تورادور   اهللا تعاىل   بوملاسه ده، اوىن  
  كـوروب تورگـان     ىن  احسان ديب اهللا تعاىل    ((:  بويوروب دورالركه

 ىن  سـني اهللا تعـاىل    . يتيله دور ا  ديك بولوب توروب عبادت قيلماغينگىن    
بـو  . ))كوروب تورادور     سيىن  كوروب تورگان بوملاسانگ ده، اهللا تعاىل     

 ى، دن، خبار  حضرت عمر   ى   نسائ ى،مسلم، ابو داود، ترمذ     حديث ىن 
 دن روايـت قيليـب      مسلم، امام امحد، ابن ماجه حضرت ابو هريره         

  .دورالر

                                     
  .١٢٨: سورة النحل) ١(
  .٦١: سورة يونس) ٢(
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دن   اهللا تعـاىل    اهللا تعـاىل   ((: آيت كرميه ده بويورادوركـه      اهللا تعاىل 
كوروب تورغان ديك بولـوب تـوروب         ىن  قورققان الر مهده اهللا تعاىل    
))عبادت قيلغان الر برله دور 

)١(.  
سني اوالرغـه قـرآن اوقـوب        ((: وينه آيت كرميه ده بويورادوركه    

تورگان الرينگ، هر بر عمل الرينگ اوزه سيده اوقوب تورگان، عمـل            
))رده بيز حاضردورميز قيليب تورگان وقت ال

)٢(.  
ى اميان نينگ اينگ ياخش    ((:  بويوروب دورالر  حضرت رسول اهللا    

سينينگ برله دور، ديب بيلگانينگ دور        سني قايده بولسانگ اهللا تعاىل    ى  س
حليـة   ((   ده، ابو نعيم االصبهاىن    )) املعجم الكبري  ((  طرباىن  بو حديث ىن  . ))

  . ده كيلتوروب دورالر)) االولياء
 اول سيز ازل دن آخريسيز ابدگاچه بوالدورغان ايش الرىن           اهللا تعاىل 
دور يامان دور يازيب قويغان بولـوب، شـول بيليـب           ى  بيليب، ياخش 

اوالر . ، ديب حكم قيلغان دور    ”بول“شونگا  . اراده قيلغان دور    يازغانيىن
 اهللا تعـاىل    سـيىن ى  اوالرنينگ ياخش . حالتيده بولوب ياتادور  ى  اوز طبيع 

رقم ى  نچ٤٢بو توغريده   . خوش كورمايدور   ديك يامانيىن   وش كورگاىن خ
  . قدر مسأله سيده مفصل بيان قيلينغان دور-ليك مسأله 

حاضر وناظردور ديب بيليـب       ىن  دميك، هر ايش الرمييزده اهللا تعاىل     
  .توروب، عبادت قيلماق الزم دور

                                     
  .١٢٨: سورة النحل) ١(
  .٦١: سورة يونس) ٢(
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١٨ -     مج ِمن ودجالسو كُوعالرو اما       اَلِْقيِفي م اهنياِت، كَماَ بادلَِة الِْعب
  .ِفي أَنواِع الِْعباداِت) ١٣(قَبلُ 

       ِظيمعِل التِصباً َألجتنلُ مجكُونَ الرأَنْ ي وه امأَنْ    . فَالِْقي ـوه كُوعالرو
أَنْ يضع الرجلُ جبهتـه     والسجود هو   . يكُونَ الرجلُ منحِنياً َألجِل التعِظيمِ    

  .اَألرِض َألجِل التعِظيِمى علَ
قَـالَ  . وحده، والَ يجوز َألحٍد غَيـِر اهللاِ      ى  وهِذِه كُلُّهاَ خاصةٌ ِهللا تعالَ    

جدوا يا أَيها الَِّذين آمنوا اركَعوا واس      ،  )١( وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتني    :ىتعاَلَ
  .)٢( واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفِْلحونَ

قيام، ركوع، سجود   : عبادت نينگ مجله الريدن بولغان نرسه الردن      
  .دورالر

تيك تورمـك   ى  اوچون ادب برله قيمريالما   ى   قيام براونينگ تعظيم  
 شـيىن  اينكاييـب، با   -سـينيب   ى  ركوع تعظيم يوزه سيدن بـو     . دور

يرگـا    سجده تعظيم يوزه سيدن پيشانه سيىن     . اينگيشتوروب تورمك دور  
  .قومياق دور

دن باشقه    نينگ اوزيگا خاص بولوب، اهللا تعاىل       بو نرسه الر اهللا تعاىل    
: آيت كرميه ده بويورادوركـه    . كيمسه گا قيلماق جائز امياس، شرك دور      

  .))غه تيك توروب عبادت قيلينگالر  اهللا تعاىل ((
! اميان كيلتورگان بنـده الر    ى  ا ((: نه باشقه آيت ده بويورادوركه    وي

                                     
  .٢٣٨: سورة البقرة) ١(
  .٧٧: سورة احلج) ٢(
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عمـل الر   ى  الرينگيزگا ركوع قيلينگالر، سجده قيلينگالر، ياخش     ى  خدا
  .))سيزالرنينگ جنات تاپماق الرينگيز اوچون دور ى بول اوز. قيلينگالر

نينگ اوزيگا قيلينادورغـان      دميك، بو قيام، ركوع، سجود اهللا تعاىل      
عبادت ديـيلگان ده اينگ اول انسان      .  الرنينگ زورالريدن دور   عبادت

اوزيگـا آلغـان منازگينـه        گا شول قيام، ركوع، سجودىن      نينگ ذهىن 
رقم ليك  ى  نچ١٣. حالبوكه عبادت يالغوز مناز گينه امياس دور      . كيالدور

  .بولومناق ده دورى  حاضر تفصيلى،مسأله ده بيان بولوب اوتولد
ـ     بيلمك كريك كيم،     ـ  ى،انسان گا الزم دوركه يورموش  ى، تورموش

تريگـاب    الريده اوزيىن ى   كيلد ى، قيالدورغان ايش الريده، بارد    ى،عادت
دن باشـقه هـيچ       اهللا تعاىل   خصوصاً بو قيام، ركوع، سجودىن    . يورسون

ـ     . كيمسه اوچون استعمال قيلماسون    ى چونكه زور شرك نينگ قورقوس
 قومياق بو مسأله گا قوشـوملاي       براو كيلگان ده اورنيدن توروب    . باردور

صورت ى   غري طبيع  ى،دور، بلكه تارتيليب قويغان صورت ديك قيمري الما       
  .ده تيك تورمك مراددور

 حديث شريف الريـده بويـوروب       چنانچه حضرت رسول اهللا     
عجم  (( .)) الَ تقُوموا كَماَ تقُوم اَألعاِجم يعظِّم بعضهم بعضاً        ((: دورالركه
تعظيم قيليب تيك توروشـگان الريـديك         الريىنى  بعضى  الرى  الر بعض 

چنانچـه  . ده كيلتوروب دور    ابو داود سنىن    بو حديث ىن  . ))تورمنگ الر   
حضرت ابو    بو حديث ىن  :  ده شونداق ديب دور    )) كنوز احلقائق  ((ى  مناو

ى لـر ى  لريده لني احلديث كيـش    ى  راو.  روايت قيليب دورالر   امامه  
  .باردور
ـ       : و جملز دن روايت دوركه    اب ى حضرت ابن الزبري برله ابن عامر رض

 ابن عامر   . الر   چيقىت الريگا حضرت معاويه    ى  اهللا عنهمانينگ آلد  
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. اولتورديالرى  اهللا عنهما تورما  ى  الر، ابن الزبري رض   ى  الريدن تورد   اورىن
مني رسول اهللا   ! اورنونگدن تورما :  ابن عامرگا قاراب   حضرت معاويه   

 ن ايشيتتيم كه ايتورالر    د :))        هدقْعأْ موبتالُ فَلْيجالر ثُلَ لَهمأَنْ ي بأَح نم
هركيم آدم الر اونينگ اوچون تعظيم يوزه سـيدن تيـك            (( .)) ِمن النارِ 

، ))جهنم دن آختارسـون       ىن  خوش كورسه، اول اوز جاىي      تورمك الريىن 
حـضرت  . ده كيلتوروب دور    اود سنىن ابو د   حديث ىن ى  بو ايك . ديديالر
ـ  ى  نينگ سند ى   نينگ بو حديث الر    معاويه   الر مهـه   ى  راوى  ده گ
  .ثقه دورالرى الر

   ،برابريده ايپك تون، ايپك كويلك     ى  منكر ترك بولو  ى  امر معروف
ايپـك،  . الرى  كوب راق مالالر كيـد    . الرى  ايركك الرده كيد    الرىن
سـودخورلر، زكـوة    . الرى  لر بيـل الريگـا بـاغالد      ى  چارسى  شاه

الر، يــيمك   ى  كيد  آليب، تون الريىن    بريمايدورگان لرنينگ پول الريىن   
عصيان نينـگ صـورِت     ى  بوالرنينگ بو قيليق الر   . الرى  يـيد  الريىن

  .جائز بوملاققه دليل بوملايدورى  بوالر مهه الر.ىايدى جمسمه س
 الريـده   كورگان  عجم الرنينگ بر برالريىن   ى  حديث ده گ  ى  اولگ

دن اسـالم دن    ى  دن تيككا تورمك الريدن منع قيلغـان الر         تعظيم جهىت 
  .تاشالماغان ليق آنگالشيله دور قيلماق ده بولغان نرسه الريىنى ايلگار

كورگان ده تيك كا توروب، قول بـاغالب          بيزنينگ كاتته الرمييزىن  
كورگان ده قول قوغوشتوروب ايگيليب سـالم         تورمگيميز، باشقه لرىن  

يلماغيميز، خاتون قيزالرمييزنينگ ايگيليب، ركوع قيلغان ديك بوكولوب        ق
كيلني سالم  ى  كوياوگا بريگانده گ     خصوصا قيز باالىن   ى،سالم بريمك الر  

  .متام ناجائز بولغان نرسه الردن دورى الر
. جائز قيليب قوميايـدور   ى  علماء الرمييزنينگ منع قيلماغان ليق الر     
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 آرقه غـه تاشـالب قويغـان ليـق الريـىن            بلكه شريعت احكام الريىن   
شريعت اسالميه نينگ بر كون منسوخ يولوب قاالدورغـان         . بيلدورادور

يـوروب  ى  يوق بولوب، قيامت غه چه اسالم نينـگ احكـام الر            وقىت
  .تورادور

بِعثْت أَنـا والـساّعةُ      ((: چنانچه حديث شريف ده كيليب دوركه     
 ديب ))م، مني قيامت بر بريگا متصل دورالر مني مبعوث بولدو   (( .)) كَهاتِني

منـه   ((: بر بريگا ياپوشـتوروب     برله اورته پنجه الريىن   ى  باش پنجه الر  
  .الرى ، ديب اشارت قيلد))شونداغ 

 اسالم منـسوخ  .ىيوروب تورگا ى  دميك، قيامت گاچه اسالم حكم    
اصـالح قيلغـان اسـالم        الريـىن ى   امت اسالميه نينگ اولگ    .ىبوملاغا
قرآن كرمي، برله     نينگ كتاىب   اولده اهللا تعاىل  . ده اصالح قيالدور    ريىنآخرال

  .سنت نبويه دور
الر، كاتته دامالالر ديب آت كوتارگان ذات لرنينگ        ى  اولوغ كيش 

كوتاريـب    لرنينگ كوت الريىن  ى  هر بر قاراغان الريده اولتورغان كيش     
ن شـرك   بونـد ! گينه دور ى  چوقونغان ليق نينگ اوز   ى  اوزى  قومياق الر 
اونوتوب   ىن  اهللا تعاىل . كيالدور، اوالرغه عبادت قيلماق دور    ى  نينگ ايس 

اوچون كوزگـا هـيچ نرسـه         عادت بولوب قالغاىن  . قويغانليق دن دور  
  .خدا پناه بريسون. قالغان دورى كورومنا
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 يجوز   وطَلَب حاجِتِه ِمنه، وهو الَ     ، الدعاُء هو التضرع ِللَِّه تعاىل     - ١٩
َألحٍد غَيِر اللَِّه ِفي اُألموِر الْمعنِويِة، ِمثِْل التوِفيِق وِزياَدِة الْعمـِر وِإذْهـاِب             

شيٍء ى  الَ يقِْدر علَ  ى  الْخوِف ِمن قَلِْبِه وِإعطَاِء الْولَِد وغَيِرِه، َألنَّ غَير اِهللا تعالَ         
  .لْقَاِدر هو اُهللا وحده الَ شِريك لَه الَِّذي الَ ِإلَه غَيرهِمن هِذه اَألشياِء، وا

وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب     : ِفي ِكتاِبِه الْكَِرميِ  ى  وقَد قَالَ اُهللا تعالَ   
  .)١( ينلَكُم ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبادِتي سيدخلُونَ جهنم داِخِر

حم، ش، خد، د، ت،     . ()) الدعاُء هو الِْعباَدةُ   ((: وقَالَ رسولُ اِهللا    
: ن، هـ، حب، ك عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما، وقال الترمـذي             

  ).حسن صحيح

عاجز ليك ايله تيالمك، بوين       غه يالواريب تيالك الريىن     دعاء اهللا تعاىل  
دن باشقه    اهللا تعاىل ى  بول اوز . غه يوز قيلماق دور    سينيق ليق ايله اهللا تعاىل    

 يولغه ساملاق، عمـريىن   ى  چونكه توفيق بريمك، توغر   . غه جائز امياس دور   
كيتكوزمك، باال بريمـك      دن قورقوىن ى  زياده قيلماق، بنده نينگ كونگل    

قبول قيليب اجابت غـه       ايش الرده دعاىن  ى   معنو ديك گشونينوباشقه  
ى  قـدرت  .دن باشقه كيمسه قادر امياس      گا اهللا تعاىل  مك  بري  گيىنآملاق، تيال 

 گ اوزيدن نين   اهللا تعاىل  ، دميك .دوريگ اوز نين  گان ذات اهللا تعاىل   ييته دور 
  .معبود يوق دورى باشقه حقيق

 :ز بويورادوركـه  گيينـخداي (( :آيت كرميه ده بويورادوركه   چنانچه  
قبـول    گيزىنالرين گ دعا مني سيزالرنين  ،گ الر گا يالواريب دعا قيلين   مين

                                     
  .٦٠: سورة غافر) ١(
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گان الر   عبادت قيلماق دن بورون جيري     گا البته مين  .ىقيليب اجابت غه آال   
)) الريگاگا خارليق برله كريجهنم 

)١(.  
دن روايت بولوب دوركـه     اهللا عنهما ى  رضحضرت نعمان بن بشري     

 حديث ىن  بو. )) عبادت دور ء  دعا (( : بويوروب دورالر  حضرت رسول   
دب املفردده، ابو   االى  خبارشيبة مصنف ده،      ابن اىب ده،  ى  امام امحد مسند  
ده، ى  سنن ده، ابن ماجه سنن ده، ابن حبان صحيح        ى  نسائداود سنن ده،    

حسن  :ىترمذده كيلتوروب دورالر،    ى   جامع حاكم مستدرك ده، ترمذي   
  . ديب دور،صحيح دور

. دن باشقه غه بوروب بوملايـدور       اهللا تعاىل   بوىن ،دعا عبادت بولوب  
 اولوك الردن   ،مزارالرغه صرف قيليب    غه خمصوص بولغان دعاىن     تعاىلاهللا  

 برى  ول اوز ب.  قويادور چيقاريبدين دن      انسان ىن  ،تيالمك حرام بولوب  
 فقـط شـرك     ،ون اختيار قـيالدور   چاوى   بنده اوز  ،يامان حالت دوركه  

  .)٢(دور
بـر  گـان   بشارت بري ديب    جنىت  حضرت رسول اهللا     :ل او گاين

پقان دورديب  الر حق الريده جنات تا    ى   الردن باشقه كيش   نچه صحابه مو
  .گينه قيلينه دورگينه اميد ، فقطصورت ده ايتيب بوملايدورى قطع

 پيغمربالر، اولياالر، صاحل بنـده الر، كـيم بولـسه الر            :ىنچايكي
اوزولوب كيته  ى  ر عالقه ال  دنگان الريدن كيني بو دنيا    بولسون اوالر اول  

 ى، جاريه الر  گان صدقه گان، يوروب تور  وب كيت گينه قالدور  فقط   .دور

                                     
  .٦٠: سورة غافر) ١(
)٢ ( َأ ِفرغال ي ِبِهِإنَّ اللَّه كرشنْ ي  ١١٦، ٤٨: سورة النساء.  
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گان تيب نشر قيليب كيت   گا اور ى،الر درسه الر، مسجد  گان م ساليب كيت 
  يـار  ى،الر اوالدى  ن ياخـش  گا آرقه الريدن قالدوروب كيت    ى،لم الر ع

  .گينه فائده بريادوريدعا وخريات الرقيلينغان تامان الريدن ى وبرادرالر
اوالردن اميد قيلماق،     ار نرسه ىن  برالمك،  ار نرسه تي  براوالردن  ى  اميد

 قـربالريىن   اوالرىن.  شرك دور  ى،اوالردن مغفرت طلب قيلماق جائز بوملا     
 ى،چـون بوملـا   ار نرسه تيالمك او   برزيارت قيلماق دن مقصد اوالردن      

غه مغفرت طلب قيلماق، درجـه      گ حق الريغه دعا قيلماق، اوالر     اوالرنين
يتكوزمك ـدن تيالمك، اوالرغه نفع ي       تعاىل اهللا  قيلماق ىن ى  يوققار  ىنالري
  .چون دوراو

ار نرسـه   بـر دن باشقه غه دعا قيليب يالوارماق، اوالردن          اهللا تعاىل 
  .ز امياس جائ،چوك كيمسه بولسون ن،تيالمك

ى  الدين مـشكل كـشا     ييا حضرت شيخ سيد حم    “ ،اونداغ بولسه 
يـا  “،  ” املدد  شيئا هللا  حضرت شيخ سيد عبد القادر جيالين      يا“،  ”باخلري
 اوالردن بو   ،شرك بولوب ى  الر مهه س   گان سوز  دي ”گردانالدين بال  اء

  انـسان ىن   ،تيالمك اوالرغه سيغينماق بولوب     نرسه الرىن طريقه ده   خيل  
  .يقاريب قويادورچكافر، مشرك قيليب دين دن 

ده دوام  ي اوز قيلميش الر   ى،يلماپروا ق ايشيتيب بيليب توروب      شوىن
  .ورريدن قايتماغان مشرك الردالگ كفر وشرك نينيالرر اوزن الگاايته بري

 قول الريده تدبري امورديـك      گنين  حضرت سيد عبد القادر جيالىن    
گا خاص  يگ اوز نين   تدبري امور اهللا تعاىل    .)١(ار نرسه يوق دور   برنرسه دن   

                                     
)١ (             كُمـنع رالض فِلكُونَ كَشموِنِه فَال يد ِمن متمعز وا الَِّذينعقُِل اد
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الرغه نسبت قيلماق جائز امياس، بوخيـل       ءاوليا  خيل نرسه الرىن    بو .دور
. ورالرگينه ايتـه د   گان جاهل الر  گ توزاغيغه ايلين  يطان نين ش  نرسه الرىن 

گـان بولـسه   آدم الر حساب الب يورى اخشچه يهر قان  اوزالريىن اوالر
يده گ حـضور  نين   مشرك الردورالر، اوالر اوچون اهللا تعاىل       اوالر ،الرده

  .الردورالرى چوپقاوالر ضرر تا. )١(جنات يوق دور
 ،چـاب يورماسـاالر   گـا اول   اسالم شـريعىت    سوزالريىنى  اوزالر
  .الريدن اوالرغه فائده يوق دورى گ قوروق دعواوالرنين
 ازوالريغـه آيـت   ب ،قاتارالريغه قوت قويدورماق، بويىن   گ  نيربوال

ر، تعويذالر تاقمـاق    گان طوما بيلينمايدورى  س  وحديث الردن باشقه معىن   
  .مناق دورگا چوقو بوت،جائز امياس دور

ـ ي ب :ايته دوركه  ده   )) يةزالبزاى  وافت (( ـ  گزنين  علمـاءالرمييز   ه حنفي
الر ى   ديب اعتقاد قيلغان كيـش     ،حاضردورالرى  گ روح الر  اولياءالرنين
  . ديب دورالر،كافردورالر
 الر ترييك ليك الريـده    ءاوليا“گ  نينى  اوزى  فن صنع اهللا احل   چنانچه

 ديـب   ،”باردورى  ايش الرده تصرفات الر   ى   كيني معنو  گان الريدن اول
  :ده ايته دور گا رد يوزه سيدن يازغان كتاىبگان الريور

ـ پيدا بولـوب د   الر  ى  كيشى  بو زمان الرده بعض    ((  : اوالر ه،ورالرك

                                     
           بأَقْر مهِسيلَةَ أَيالْو ِهمبونَ ِإلَى رغتبونَ يعدي الَِّذين ِويالً أُولَِئكحال تو

 ونَ رجريذُوراًوحكَانَ م كبر ذَابِإنَّ ع هذَابافُونَ عخيو هتمح   سورة
  .١١٦، ٤٨: النساء

)١ ( ِبِه كرشأَنْ ي ِفرغال ي ِإنَّ اللَّه  ١١٦، ٤٨: سورة النساء.  
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ايـش الرده  ى ريدن كيني معنـو  گان ال اولياءالر ترييك ليك الريده، اول    “
ـ   باردور، اوالر آدم الرنين   ى  تصرفات الر   يته دورالر، آدم  ـگ دادالريغه ي

گ باش الريغه قاتتيق    نينيالدورالر، انسان الر  روا ق   گ حاجت الريىن  الرنين
اوالرغـه  گان ده، بال ومصيبت غه مبتال بولغـان الريـده           كون الر كيل  
 ديـب   ،”اريله دور برله مصيبت كوت  ى  گ مهه الر   اوالرنين .يالواريله دور 

  .تياليدورالر  قربالريغه باريب حاجت الريىنگاوالرنين
ادورالر ديب، دليل يـوزه     بري  اوالر تيالگوچيالرنينگ حاجت الريىن   

باردور، اوالرنينگ آراالريده ابدالالر، نقبـاءالر،      ى  كرامت الر “: سيدن
تن، قرق تورت تـن، قـرق تـن الر، قطـب الر               جنباءالر، يتميش يتىت  

. بـريادورالر   قطب الر بولسه الر خاليق نينگ حاجت الريىن       . باردورالر
  .ب اعتقاد قيالدورالر، دي”اوالرده دورى شبهه سيز مهه نرسه نينگ مدار

هالكت، توگامايـدورگان   ى  ابد  انسان الرىن ى  منه بو سوزالر اوز   
گـا خـالف    ى   حكم ،قرآن كرمي نينگ صريح آيىت    . عذاب گا ايلته دور   

  .بولوب، جمتهد امام الرنينگ سوزالريگاده خالف دور
ِد ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بع     : چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    

   دالْه لَه نيبا تلَّ      ى  موا تلِِّه مون ِمِننيؤِبيِل الْمس رغَي ِبعتيى  و   مـنهِلِه جصنو
ثابـت    هر كيم بو پغمربنينگ كيلتورگان ديـىن       ((. )١( وساَءت مِصرياً 

دن كيني اونغه خالف قيلسه، مسلمان الرنينگ يول الريدن باشقه            بولغاىن
 اختيار قيلغان يوليده قويوب بريورميزده، اوزيىن     ى  اوز  ه يورسه، اوىن  يول غ 

  .))دور ى جوده يامان بارادورغان جاى اول اوز. جهنم گا كريگوزورميز

                                     
  .١١٥: سورة النساء) ١(



٩٦  

  

ديگان سوزگا كيلـسك،    ” باردورى  اولياءالرنينگ تصرفات الر  “
  :آيت الرغه خالف دورى قويـيده گى اول اوز
 اللَِّه عم أَِإلَه )ديدور))! ى؟برله باشقه معبود بارم اهللا تعاىل ((. )١ ،.  
    راَألمو لْقالْخ أَالَ لَه )خرب ليك بولغيل كه، يارامتاق، حكم       ((. )٢

  .))قيلماق اوزيگا خاص دور 
مهه ايـش    ((: )٣( آيت الريده  ٥: ، السجدة ٣: ، الرعد ٣: سورة يونس 

  .ور، ديب بويوراد))گينه اداره قيالدور ى اوز الرىن
 )٧(١٤، الفـتح    )٦(٢٧، اجلاثـية   )٥(٤٩ى  ، الشور )٤(٤٢سورة النور   

نينگ اوزيگا خاص     اهللا تعاىل ى  آمسان برله يرنينگ ملك الر     ((: آيت الريده 
 اداره وتصرف قيلمـاق، تقـدير قيلمـاق         -يارامتاق، تدبري قيلماق    . دور

  .، ديب بويورادور))نينگ اوزيگا عائد دور  يالغوزگينه اهللا تعاىل

                                     
  .٦٤، ٦٣، ٦٢: سورة النمل) ١(
  .٥٤: سورة األعراف) ٢(
)٣ ( ربديراَألم  .  
)٤ ( ِصريِإلَى اللَِّه الْمِض واَألراِت واومالس لْكِللَِّه مو .  
)٥ (             ًاثـااُء ِإنشي نِلم بهاُء يشا يم لُقخِض ياَألراِت واومالس لْكِللَِّه م

اُء الذُّكُورشي نِلم بهيو .  
)٦ (   الس لْكِللَِّه مو         رـسخِئـٍذ يموةُ ياعالس قُومت مويِض واَألراِت واوم

  . الْمبِطلُونَ
)٧ (             اُءـشي ـنم ذِّبعياُء وشي نِلم ِفرغِض ياَألراِت واومالس لْكِللَِّه مو

  . وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً
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گينه ى  اوز. يوق دور   ده كيمسه نينگ تصرىف   ى  نينگ ملك   اهللا تعاىل 
ى تريگوزمك، اولدورمك اوز  . دورى  اوزى  ملك ايگاس . تصرف قيالدور 

  .آستيده دورى نينگ گينه حكم بوتون خملوقات اهللا تعاىل. دورى نينگ حق
     ِاللَّه راِلٍق غَيخ لْ ِمنه )ى قوچدن باشـقه يـارات      اهللا تعاىل  ((،  )١
  .استفهام برله خطاب قيالدورى ، ديب انكار))! ى؟بارم
          ِهملَـيع لْقالْخ هابشلِْقِه فَتلَقُوا كَخكَاَء خرلُوا ِللَِّه شعج أَم )٢( 

كه، ى  الرمى  غه شونينگ اوچون شريك الر اثبات قيلد        اوالر اهللا تعاىل   ((
ياراتقـان بولـوب، اول    ديك خملـوق الرىن ى نينگ خملوق الر   اهللا تعاىل 

برلـه  ى  نينـگ خملـوق الر      اهللا تعاىل ى  ياراتقان خملوق الر  ى  شريك الر 
اونداغ امياس  . ))! دور؟ى  آراالشيب كيتگان بولوب اشتباه بولوب قالغان م      

  .دور
والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه مـا يمِلكُـونَ ِمـن           : وينه بويورادوركه 

دن باشقه عبادت قيلماق ده بولغـان         زالر اهللا تعاىل  اول سي  (( )٣( ِقطِْمٍري
  .))معبودالرينگيز هيچ نرسه گا ايگا امياس دورالر 

طريقه ده مدد طلب قيلينادورغان،     ى  دن باشقه عموم    دميك، اهللا تعاىل  
پيغمربالر بولسون الر، اوليـاءالر     (يالواريله دورگان، باش اوريالدورغان     

، فرشـته الر بولـسون الر، جـن الر          بولسون الر اولگان الريدن كيني    
  .يوق دور) بولسون الر

                                     
  .٣: سورة فاطر) ١(
  .١٦: سورة الرعد) ٢(
  .١٣: سورة فاطر) ٣(
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اوز حق الريده تصرف قيلماققه مالك بوملاغان حال        ى  الرى  هر قايس 
  )١(!الريده باشقه الرغه نوچوك مدد واعانت قيال بيلورالر؟

اولياالرنينگ اولگان الريدن كيني باشقه الر حق الريـده تـصرف           
يك الريده تصرف قيالدورالر دميـك دن       ترييك ل ى  قيالدورالر دميك الر  

توحيد الربوبيت ده ى  بول اوز . يامان راق دور  ) يامان بولسه ده  ى  ايكاالس(
  .شرك كيلتورمك دور

    َونتيم مهِإنو تيم كِإن  ))   دورسن، اوالرده  ى  البته سني اولگوچ
  ،)٢(ده  آيىت))دورالر ى اولگوچ
  َّفوتي اَألى  اللَّه         ِسكما فَياِمهنِفي م تمت الَِّتي لَما وِتهوم ِحني فُسن

 ى  الَِّتي قَض   رِسلُ اُألخريو توا الْمهلَيى  ِإلَى  ع مسٍل مى  أَج ))   اهللا تعـاىل 
اويقوالريده اوز قبضه     اولگان وقت الريده، اوملاگان الرىن      مهه جان الرىن  

اوخالغـان الريچـه توتـوب        م بولغان الرىن  سيگا آلورده، اوملككا حك   
  آيـىت  ))ى  اوز مقرر وقت الريگاچه قويوب بريگـا         باشقه الرىن  .ىقالغا
  ،)٣(ده

     ِهنير با كَسِرٍئ ِبمكُلُّ ام  ))     گـا  ى  هر كيمسه اوز قيلميـش
  ،)٤(ده  آيىت))گراودور 

                                     
)١ ( ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكِإي ٤:  سورة الفاحتة.  
  .٣٠: سورة الزمر) ٢(
  .٤٢: سورة الزمر) ٣(
  .٢١: سورة الطور) ٤(
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     ٌةِهينر تبا كَسفٍْس ِبمكُلُّ ن )گـا  ى   قيلمـش  هر جان اوز   (( )١
  . آيت الريده بويورادور))گراودور 

  .منه شول آيت الرگا متام خالف دور
ِإذَا مات اِإلنسانُ انقَطَع عملُـه       ((: حديث شريف ده كيليب دوركه    

. )) صدقٍَة جاِريٍة، أَو ِعلٍْم ينتفَع ِبِه، أَو ولٍَد صاِلٍح يدعو لَـه           : ِإالَّ ِمن ثَالَثَةٍ  
 ى،اوندن اوزولوب قالغـا   ى  آدميزاد اولسه، عمل   ((). م، د، ن، ت، خد    (

 وقف ياكه مدرسه    :ىفقط گينه اوچ نرسه اولگانيدن كيني ده دوام ايتگا        
بولوب تورگان صدقه، ياكه قالدوروب كيتگـان    ى  ياكه مسجدديك جار  

غـه  ى  باالكه آرقه سيدن اونينگ حق    ى  نفع قيالدورغان علم، ياكه ياخش    
بـو  . ))تيگيب تـورادور    ى  منه بوالرنينگ ثواب الر   . يب تورادور دعا قيل 

 ى،االدب املفردده، ابو داود، ترمـذ     ى  ده، خبار ى  مسلم صحيح   حديث ىن 
  .سنن لريده كيلتوروب دورالرى نسائ

ى بو آيت الر برله بو حديث اولگان دن كيني قيالدورغان عمل الر           
بو دنيـا   . افاده قيالدور   متام بولوب كيتيب، اوزولوب قالور ايكان ليگيىن      

فقط گينه بونغه يــيتيب تورادورگـان       . اوزولوب قالور ى  برله عالقه س  
اول ده ساليب كيتگـان مدرسـه       . ثواب اوچ نرسه دن بولوب تورادور     

 تعليم برييب، نشر قيليب     ى، قالدوروب كيتگان وقف الر    ى،ومسجد الر 
بليغ اوچـون    ياكه يازيب ت   ى،علم الر    يازيب، اورگاتيب كيتگان ديىن    -

 اوقولغان، عمل قيلينغان مقدارده ثـواب       ى،قالدوروب كيتگان كُتب الر   
آرقه سيدن قاليب حقيغه دعا قيليب تورادورگـان        . تيگيب تورادور ى  الر

                                     
  .٣٨: سورة املدثر) ١(
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  .تيگيب تورادورى دعا قيليب تورگان الريده ثواب الرى اوالدالر
. رييتيب تورادورال ى  منه بو نرسه لر اولوك نينگ آرقه سيدن اوزوملا        

برله اوزولـوب   ى  اوليشى   كوشيش الر  ى، عمل الر  ،اما اوزينينگ سعىي  
اونداغ بولسه، باشقه الرغه فائده ييتكوزمك ياكه حق الريـده          . قاالدور

دليل ى  هيچ كيم نينگ سوز   ! قايردن ثابت بوالدور؟  ى  تصرف قيلماق الر  
. بولور دليل بولسه اول آيت كرميه، احاديث نبويه برله       .ىسيز قبول بوملاغا  
بلكه آيت كرميه وحديث الر اوالرنينـگ سـوزالريگا         . اوالر يوق دور  

  :خالف وارد بولوب دور
أَمن يِجيـب الْمـضطَر ِإذَا دعـاه         : آيت كرميه ده بويوروله دور    

مـضطر   (( )١( ويكِْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء اَألرِض أَِإلَه مع اللَّـهِ        
قبـول    نينگ دعا سيىن  ى   يالوارغان كيش  -دعا قيليب چاقرغان    بولوب،  

  سيزالرىن ى،كوتارگوچ  ىن  مصيبىتى   باشيده گ  ى،قيليب، داديغه يـيتگوچ  
دن باشقه خـدا الر       كيم دور؟ اهللا تعاىل   ى  ير يوزيگا ايگا قيليب قويغوچ    

  .))! ى؟بارم
 الْبر والْبحـِر    قُلْ من ينجيكُم ِمن ظُلُماتِ     : وينه بويوروله دوركه  

            قُِل اللَّه اِكِرينالش ِمن نكُونِذِه لَنه ا ِمنانجأَن ةً لَِئنفْيخعاً ورضت هونعدت
قـوروق ليـق    “ ((. )٢( ينجيكُم ِمنها وِمن كُلِّ كَرٍب ثُم أَنتم تشِركُونَ       

برله، خفيه طريقه ده دعـا      ى  وزارودينگز نينگ قارانغوليق الريدن تضرع      
اگـر  -قيليب يالوارغان الرنگيزده سيزالرگا اوندن كيم جنات بـريادور؟          

                                     
  .٦٢: سورة النمل) ١(
  .٦٤-٦٣: سورة األعراف) ٢(
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-لردن بولورميز، ديدورسيز  ى  جنات بريسه، شكر قيلغوچ   ] بوندن[بيزلرگه  
سيزالرگا اول حالت دن وباشقه مـصيبت لـردن جنـات           “. ، ديگيل ”

غه شـريك    زلر اهللا تعاىل  سونگره سي . دورى  نينگ اوز   اهللا تعاىل ى  بريگوچ
  .))، ديگيل ”الر اثبات قيلماق ده سيزالر

 منه بو آيت الردن باشقه آيت الرده هم كوب نرسه الر شول معـىن      
  .ده كيلگان دورلر

كوتـارادور،    نينگ اوزيگينـه بـالىن      بو آيت كرميه الرده اهللا تعاىل     
 وزيىنبريمك، ر ى  مصيبت الردن قوتقازادور، اولدورمك ترييلتورمك، روز     

. بيان بويورولگاندور   كينگ وتار قيلماق اوزينينگ اختياريده ايكان ليگيىن      
برلـه  ى  اوز قدرت   مسخر قيلماق، بوتون بارليق ىن       كون ىن  ى،يارامتاق، آ 

  .خرب بريادور گينه توتوب تورار ايكان ليگيىن
 ،دن باشقه نينگ اختياريده يوق ايكان ليگـيىن         بو نرسه الر اهللا تعاىل    

اوزيگينه ايشيتيب قبوليت     وآشكار دعالريىن ى   خمف -  ينگ دعاسيىن مضطرن
  .تأكيد ايله بيان بويورادور گا آالر ايكان ليگيىن

بولوب، اوالرنينگ دادالريغه   ى  آستانه سيگا باش اوروالدورغان اوز    
ليق، يامان ليـق، نفـع      ى  ياخش. نينگ اوزيدور   ييته دورگان ده اهللا تعاىل    
  .نينگ اختياريده دور ىلوضرر ييتكوزمك اهللا تعا

بولـسون  ى  بولسون اولوك الر  ى  باشقه الر بنده الرنينگ ترييك الر     
 قايتارماق دن   -اوزيدن دفع قيلماق      اوزالريگا نفع يـيتكوزمك، ضررىن   

! عاجز بولوب توروب، باشقه الرغه نوچوك خري يـيتكوزه بـيالدورالر؟   
  !قايتارا بيلورالر؟ طريقه ده ضررىنى قايس

ايش الر اوچون استغاثه قيلماق نينگ      ى  باب الرده ياخش  اسى  ظاهر
چنانچه . يوق دور ى  بو بيزنينگ حبث قيلماق ده بولغان معنويات غه دخل        
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اوروش وقت الريده دومشن گا تيزليك ايله يـيتمك، غـرق بوملـاق ده             
غـرق بوملـاق دن       كيل، ميىن “: قوتقازماق غه چاقريب  ى  بولگان كيش 

ديـك نرسـه الرده   ى ول كيليب ياردم قيلماغ، دميك، ا  ”قوتقازيب آلغيل 
ايـش الرده   ى  فقط بيزنينگ سوزوميز معنو   . بيزنينگ سوزوميز يوق دور   

  .دور
كوتارمك، كسل ليككا شفا بريمك،       باشيغه كيلگان قاتتيق كون ىن    

بوملاغان نرسـه الرده    ى  اسباب گا دخل    كوتارمك كىب   ظامل نينگ ظلميىن  
  .دوردن باشقه دن تيالملاي اهللا تعاىل

اولوك الردن، جن،     اوز حاجت الريىن  ى  انسان الر اسالم دن ايلگار    
بوالرنينـگ  . الرى   كون الردن تيالر ايد    ى،درخت، تاشالر، يولدوز، آ   
  .الرى تاثري قيلماق الريغه اينانور ايد

 بوملايـدورگان ليغـيىن   ى  اسالم بو خيل نرسه الرنينـگ تـاثريالر       
تيالمك دن منـع       خيل نرسه الرىن   دن باشقه دن بو      اهللا تعاىل  .ىبيلدورد
دليل الر برله اثبات قيليب، اسالم      ى  قطع   شرك بولور ايكان ليگيىن    .ىقيلد
 بو خيل نرسه الر مـسلمان الردن        .ىكوب دليل الر برله قاندورد      اهليىن

 .آنگالتـىت   وجودغه كيليب قالسه، دين دن چيقار ايكان ليـك الريـىن          
  .دورچنانچه كوب آيت الرده صراحة كيلگان 

تاراشالغان جاهل الردن مزارالرغه باريـب        صوىف  بر اوزيىن ى  بعض
 نينگ تـيالك الريـىن    ى  توتوب چاقريب، اوزالر    ديب آتيىن ” يا فالن “

بار ديب اعتقاد قـيالدورالر،     ى  ياكه جن الرنينگ تاثري الر    . تياليدورالر
مزار قيليب آليب، اوندن      درخت الرىن ى  الرى  بعض. اوالردن قورقادورالر 

  .ورقادورالرق
خطرليك يول بولوب، دوزخقه قوالب كيتـه دورگـان         ى  بول اوز 



  ١٠٣  

  

هالكت گا آتيب يوبارماق      اوالر اوزالريىن . )١(يارنينگ بويـيده دورالر  
  .اوزه سيده دورالر

برله بو  ى  بار بولوب، بو كرامت الر    ى  اولياء الرنينگ كرامت الر   “
قوشـوب    غه باشقه ىن    ، دميك اهللا تعاىل   ”روا قيالدورالر   حاجت الرمييزىن 

دين دن چيقاريب     شرك بولوب، انسان ىن   ى  بول اوز . عبادت قيلماق دور  
مـشرك  ى  جاهليت زمانيده گ  -ى  اسالم دن ايلگار  ى  بول اوز . يوبارادور

  .دورى الرنينگ اعتقادالر
كرامت ديب طبيعت گا خالف نرسه بـر        . كرامت باشقه نرسه دور   
آيتيلـه    صادر بولغان نرسه ىن   ى  دن تاشقار ى  صاحل بنده دن اوزينينگ علم    

غه خمـصوص     اهللا تعاىل . كرامتيم بار ديب دعواده قيلمايدور    ى  اوز. دور
. يــيتمايدور ى  اجرا قيلماققه اوالرنينـگ قـدرت الر        بولغان نرسه ىن  

  .ايله وجودغه كيلمايدورى اوالرنينگ اختيارالر
، شفاعت قيالدورالر ديب    الرىنى  الر اولياء ديب بيلگان كيش    ى  بعض

اوز درجه الريدن آشرييب يوبارماق، معبودليك درجه سيگا كوتارمك ده          
شـرك كـا      زمان ده مشرك الر ديك اوزيىن     ى  ايلگارى  بول اوز . دورالر

  .داخل قيلماق دور
ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال       : چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    

ونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَِّه قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما         يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُ   
عمـا  ى  ال يعلَم ِفـي الـسماواِت وال ِفـي اَألرِض سـبحانه وتعـالَ             

                                     
)١ (      ِب ارهاٍر فَانٍف هرفَا جلَى شع   منهاِر جِه ِفي ن    ١٠٩:  سورة التوبـة .

  .يارنينگ بزييده جرنينگ بوييده معىن سيده دور
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  .)١( يشِركُونَ
اول عبادت قيلمـاق ده     . دن باشقه غه عبادت قيالدورالر      اهللا تعاىل  ((

رغه ضررده ييتكوزمايـدور، فائـده ده ييتكـوزا         اوالى  بولغان نرسه الر  
، ”حضوريده شفاعت قـيالدورالر     بوالر بيزالرگا اهللا تعاىل   “. بيلمايدور
 نينگ علميده بوملاغان نرسه الرىن      آمسان لر برله يرده اهللا تعاىل     “. ديدورالر
اهللا . ، ديگيل ”!ى؟بوالدورسيزالرمى  غه خرب قيليب بيلدورمك چ      اهللا تعاىل 
  .))ر نسبت قيلغان شريك وشفيع الردن پاك دور اوال تعاىل

أَالَ ِللَِّه الدين الْخاِلص والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنـِه          : وينه بويورادور 
ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم ى  اللَِّه زلْفَ ى  أَوِلياَء ما نعبدهم ِإالَّ ِليقَربونا ِإلَ     

  .)٢( ِه يختِلفُونَ ِإنَّ اللَّه ال يهِدي من هو كَاِذب كَفَّارِفي
عبادت (نينگ اوزيگا     خرب دار بولونگالركه، خالص دين اهللا تعاىل       ((
ايته (اوزالريگا دوست ومعبود توتگان الر        اهللا دن باشقه ىن   . دور)قيلماق

غه بيزالرين ياقني    عاىلاوالرغه بيزنينگ عبادت قيلماغيميز اهللا ت     ): دورالركه
اوالرنينگ بو خالف قيلغان نرسـه        اهللا تعاىل . قيلسون الر ديب گينه دور    

هر بر    اهللا تعاىل . توغريسيده اوالر اورته الريده حكم وفيصله قيلور      ى  الر
يولغه سـاملايدور   ى  توغر  الرىنى   كفريات آرقه الريده يورگوچ    ى،يالغانچ

((.  
أَأَتِخذُ ِمن دوِنـِه آِلهـةً ِإنْ        : ركهوينه باشقه بر آيت ده بويورادو     

                                     
  .١٨: سورة يونس) ١(
  .٣: سورة الزمر) ٢(
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  .)١( يِردِن الرحمن ِبضر ال تغِن عني شفَاعتهم شيئاً وال ينِقذُوِن
اراده قيلغان بولسه، اوالرنينگ شفاعت       مينگا برار ضررىن    اهللا تعاىل  ((
  .)) ايدورالراوندن قوتقازيب آالمل برار ايشگا يارامايدور، ميىنى الر

  .ىشونده متام بولدى نينگ سوزى صنع اهللا احلنف
 هر بر زمان ده اوز زمان ومكان الريـده، آدم الرىن          ى  دين علماءالر 

لرنينگ شـرك وبـدعت     ى  شرك وبدعت الرگا مبتال بولوب قالغان كش      
علماءالرنينگ ى  بو توغريده گ  . قوروب كيلگان دورالر    الريدن خاليق ىن  

ح قيلماق قه كريشيب كيتسك، جوده اوزاييب كيته        بيان وشر   سوزالريىن
  .دور

وال تدع ِمن دوِن اللَِّه مـا ال         : ينه باشقه بر آيت ده بويوروله دور      
        الظَّاِلِمني ِإذاً ِمن كفَِإن لْتفَِإنْ فَع كرضال يو كفَعني )دن   اهللا تعاىل  ((. )٢

چاقريب عبادت    دورگان نرسه الرىن  باشقه سينگا نفع وضرر يـيتكوزاملاي    
 مشرك الردن بولوب    -اگر شونداغ قيلسانگ، اول وقت ظامل       . قيلماغيل
  .)) قالورسن

عام بولوب  ى   غه بولسه ده، حكم    بو خطاب حضرت رسول اهللا      
  .امت اسالميه نينگ مهه الريگا شامل دور

، دنيا وآخرت ده    حممد  ى  ا: حافظ ابن جرير تفسرييده ايته دوركه     
ى دن باشقه نينگ قـدرت الر  اوز خالقينگ ومعبودونگ بولغان اهللا تعاىل   
سني او خيل عاجز نرسه لرگا      . سينگا نفع وضرر ييتكوزمك دن عاجزدور     

                                     
  .٢٣: سورة يـس) ١(
  .١٠٦: سورة يونس) ٢(
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عبادت قيلماغيل، سيغينماغيل، ديب جاهليـت زمانيـده        -يالواريب، دعا 
 صنم الرغـه عبـادت      -عبادت قيليب يورگان بوت     ى  عرب مشرك الر  
شونچه منع قيليب توروب ينه ده قيال بريسـنگ،  . قيالدورقيلماق دن منع  

اول وقت اوز جان الريغه ظلم قيلغان الردن بولوب قالورسن، ديب عرب            
  .منع قيالدور قيليب يورمك ده بولغان نرسه الريدن رسوليىنى مشرك الر

ه الـدين   وما أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَ       : وينه بويورادوركه 
گا يوز قيليب، باطل معبود الردن يوز       ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل  ((. )١( حنفَاَء

نينگ اوزيگا عبادت قيلماققـه گينـه         اوگوروب، اخالص برله اهللا تعاىل    
  .)) بويورولگان دورالر

خضوع وخشوع برله قيلينغان عبادت        باطىن ى،دين ديب هر بر ظاهر    
قربلرغه، پيغمربلردن بريگـا،      ن برار نرسه ىن   شول عبادت د  . ايتيله دور   ىن

ياكه اولياءالردن بريگا، ياكه جن الرگا، ياكه درخت لرگه بورسه، اول           
  .شرك دورى بول اوز. اوزيگا معبود توتوب دور نرسه ىن

 بلكه بويروغ الريىن  . ايتيلمايدور  عبادت ديب يالغوز مناز اوقوماق ىن     
دن تارتينماق، اخـالص قيلمـاق،      جبا كيلتورمك، منع قيلغان نرسه الري     

اميد قيلماق، شريدن قورقماق، ضرر، نفع ييتكوزمك گا قادردور           خرييىن
چنانچه . ديب قورقوب يورمك ديك نرسه الر متام عبادت غه قوشوالدور         

ى ده كورسه، بـول اوز    ى  نينگ حكم برابر    اهللا تعاىل   براونينگ حكميىن 
  .عبادت قيلماق دور

آچيق دن آچيق ترك قيليب، ادا قيلماسا؛         ىناما بويورولگان فرض الر   

                                     
  .٥: سورة البينة) ١(
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حرام بولغان نرسه الردن    ى  طلب قيلينسه، قبول قيلماسه؛ يا قطع       قيلماق ىن 
خيل ايـش     بو ،يامان كورسه   الرىنى  چگو دي ”قيلما“ساقالماسه؛    اوزيىن

  . دميك دورى،مرتد بولد - ىتچيق كفردور دميك اسالم دن .الر كفردور
 خليفه ليك زمان الريده زكـوة       گنين  حضرت ابو بكر     چنانچه

ديب ى  مرتد بولد   ىن)ى  حنيفه قبيله س    بىن( قوم   ك دن باش تارتقان بر    مريب
 چنانچـه  يب، زكوة بريمك كا قايتـارديالر،     چاوروش آ ى  قارشاوالرغه  

  .ىزكوة مسأله سيده يازيليب اوتولد
مـزار اعتقـاد قيليـب        درخت الرىن آمساق،   گا لتته الر  درخت الر 

 مشرك  -ك، قربالرغه توغ آمساق ديك نرسه الر بوت پرست          حرمت الم 
چراغ قومياق ايـران اوت      ياقماق،   عگا مش  قربالر .دوريگ ايش الر  الرنين

 هر  .يوق دور ى   اولوك كا فائده س    ،پرست الريدن قالغان ايش الر بولوب     
مينگ بار مسلمان ديب بيلـسه ده،         اوزيىن ،قيلسه  كيم شول نرسه الرىن   

  .دوربوليب، مشرك ققان يچاول اسالم دن 
سـه،  شالمابرلـه يومرييـب تا    ى  تاموراوزيدن    او خيل ايش الرىن   

قوروق تارمتاغون چجه اونينگ      برله اول ايشالردن قايتيب اوزيىن    ى  كونگل
  .يه قيلمايدورچون كفااوى مسلمان بوملاغى دعواس

ـ    ى  چنانچه حضرت ابو واقد الليث     ـ ب ((: ه ايتيـب دورالرك زالر ي
ـ زالر يني اول وقت ب.تامانيغه بارديقحنين  برله  هللا  حضرت رسول ا   ى گ

 اول تامان ده    .ن ايديك گانه اجرال گيگي كفردن ين  ،مسلمان بولغان بولوب  
 اول  .ىبـار ايـد   ى  الر)دوالنه ديك نرسـه   (ه  ردِس گمشرك الرنين ى  گ

 الريـىن  يـاراغ  ،پالنيشيبتو) تعظيم يوزه سيدن  (رافيده  گ اط درخت نين 
 ”ذات انـواط  “   اول درخت ىن   .الرى  ولتوروشار ايد اآسيب قويوشوب   

گ اوالرنين! يا رسول اهللا  “ : غه زالر حضرت رسول اهللا   ي ب .الرى  دير ايد 
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ـ  گاده ذات انواط ق   زيديك ب ى   الر طاونذات ا   . ديـديك  ،”گيليب بريين
 سـيزالرده بنـو     ه واهللا ك  !اُهللا أَكْبر  (( : اول وقت  حضرت رسول اهللا    

ديك ى  گ بوت الر  ست الرنين رپبوت  “ :غهى  اسرائيل حضرت موس  
.  ديـديالر  ،)) زالرگيديك ديـدين  ى  گان الر  دي ،)١(”گبوت قيليب بريين  

 .گاشورسـيزالر گـا اير   قوم الر  گاناوتى  گارگيزدن ايل سيزالر اوزالرين  ((
  .ديديالر، )) سيزالراروب كيتروگ يول الريغه ياوالرنين
بو قـوم    دهگازيب: التيه ده ى  غه واد ى  حضرت موس اسرائيل    بىن
بو صـحابه   . الرى  ديب ايد بوت ياساب بريگيل،    ديك  ى  الربوت  نينگ  
ديك ذات انـواط قيليـب      ى  گ ذات انواط الر   گا اوالرنين زالري ب :دهالر
آسيب، آلديده قور     بو يراغ لريىن     حضرت رسول اهللا   . ديديالر ،گبريين

 بـوت   توكيب اولتورمك اوچون تعظيم يوزه سيدن ايتگان سـوزالريىن        
آسـيب اطرافيـده      اسباب ويراغ الريىن  . ديالرحساب ال پرست ليك دن    

رسـت  پبوت    ن الريىن گاقيليب آملاق ايستا  ى  يب اولتورادورغان جا  پالنتو
قـان  پ آت تبديل تا   .الرى   ديب حساب قيلد   برطلب قيلغان برله      ليك ىن 

  .ىماغاپبرله حقيقت تبديل تا
بار نرسـه   ى  دخلا   گ ار دين برگان طريقه ده    انسان شريعت كورسامتا  

قيلـسه،  ن  گمـا عبادت   و قربتاوچون  ى  اوزلر   اوىن سه،قيلماق ايستا   ىن
 اول نرسـه غـري      ،گان بولـسه  برار آيت وياحديث دن دليل كيلما     اونغه  
ـ   اهللا تعـاىل  ى  اول اوز  .ى بدعت بولوب قالغا   ى،شرع دن   گ رمحـىت  نين

  .غه ياقني قيليب قويادور غضىباوزاق، 

                                     
)١ ( ٌةآِله ما لَها ِإلَهاً كَملْ لَنعاج ١٣٨:  سورة األعراف.  
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ـ الر ياده تعظيم قيليب اوز حد    ز  رىنمزارالوقرب  ى  گبو زمان ده     دن ي
الر تيالمك آنگـالب آلغـان      اوالردن برار حاجت ىن     ، ريارت ىن  آشرييب

 اوليـاءالر،   .ورالرگاليدآنگينه  گان الريده   سوروشتوروب بيل   حال الريىن 
دن عبادت قيلمـاق    ي قربالريده زياده غلو قيليب تعظيم يوزه س       گاوالرنين

يولـده  ى  رتوغ   اوالر اوزالريىن  .دورالريتكوزوب قويغان   ـگا ي درجه سي 
ـ   حالبوكه اوالر تايغني ليق نين     .ديب خيال قيالدورالر   چوقـور  گ  گ اين

  .گا توشوب قالغان دورالريري
اوز دين الريـدن      اهل توحيد آتاغان يهود ونصاراالرىن       اوزيىن برهر  

مسلمان گان  يامان الب يور     اوالرىن ،بوزغان ديب   تايغان، اوز دين الريىن   
گان نرسه الردن ساقالب    هر حالده شرك وشرككا ايلته دور       ر اوزالريىن ال

الزم ى  ريب يورمـك الر   اگينه سوروشتوروب تيكـش   ى  ياخش  اوزالريىن
  .دور

گينـه   بو دنيا آز   !كوزالسون الر   ل الريىن چون جنات يو  اوى  اوزالر
 گـا  حـساب    ، آخرت غه قاراغان ده جوده آز بولـوب        ،كون بولوب 
  .)١(ه دورگان درجه داومتايدور
، ديب  ”مني مسلمان من، مسلمان لر هر حالده عذاب گا قاملاغايلر         “

مسلمان ى   ياكه حقيق  ى،آتيده گينه مسلمان دورالرم     يورگان الر اوزالريىن  
گـا  ى  اسالم شـرط  . سوروشتوروب يورسون الر     اوزالريىن ى؟دور الرم 

                                     
)١ (           ٍارهن ةً ِمناعثُوا ِإالَّ سلْبي ونَ لَمدوعا ينَ موري موي مهكَأَن    سـورة 

  كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا ِإالَّ عِشيةً أَو ضحاها         . ٣٥: االحقاف
  .٤٦: سورة النازعـات
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 يىنچون اوزالر بو خيل آز كون الر او     . توغريالب يورسون الر    اوزالريىن
ستحق قيليب آملاسـون  گا معذاب ى ابد  اوزالريىن !بوزوب قومياسون الر  

  !الر



  ١١١  

  

٢٠ - عالَ   اَلْمةُ هللاِِ تبى  ح   كرا أَمك كَمتادِعب اِمـِرِه   ،  ِهيَألو كتِإطَاعو
  اكها نمع كاؤِتهانو   ،كرجزو  اهِرض كطَلَبِطهِ    ،وـخس نع كِتناَباجأَنْ  ، وو

رِهى تيدي نياِضراً بح كفْسن ،هاماِقفاً أَمو.  
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفـر            :ىقَالَ تعالَ 

    ِحيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم )١( .      ُِخذتي ناِس مالن ِمنوِن   ود ِمـن
  .)٢( اللَِّه أَنداداً يِحبونهم كَحب اللَِّه والَِّذين آمنوا أَشد حبا ِللَِّه

ـ     گاىنكورمك بويور ى  ياخش  ىن  اهللا تعاىل  گ، ديك عبادت قيلماغين
قيلغـان نرسـه الريـدن      منع   -ى  گ،  جاييغه قومياغين   بويوروغ الريىن 

گ دن اوزون قيلماق  ى   ناراض ،ايستاب  گيىنگ، رضالي تارمتاغين  ىن گاوزون
گـان   حـضوريده تور   نينـگ   اهللا تعـاىل    گ ىن گ، اوزون ساقالماغين  ىن

خيالينگده   آستيده ايكان ليگينگىن  ى  نينگ نظر   ، اهللا تعاىل  گ دور گينبيلما
  .تومتگينگ دور

ى ياخـش   ىن  اهللا تعـاىل  ! حممـد   ى  ا (( :بويورادوركـه   تعاىل اهللا
ـ  گ اطاعت قيلين  - گگاشينرگا اي  مين ،گيزالركورسان   اهللا تعـاىل   ه،الرك
گنـاه     اهللا تعـاىل   .ىگاچكي  گيزىنگناه الرين  ،كوروبى  ياخش  سيزالرىن
  .)) گيل دي، مهربان دورى،گوچچكي الرىن

 دن باشـقه ىن     باردوركه اوالر اهللا تعـاىل    ى  الرى  آدم الردن بعض   ((
ى ك ياخش گان دي كورى  ياخش  خداىن  معبود توتادورالر، اول معبودالريىن   

                                     
  .٣١: سورة آل عمران) ١(
  .١٦٥: سورة البقرة) ٢(
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  .)) كورادورالرى زياده ياخش ىن  مسلمان الر اهللا تعاىل.كورادورالر
 گ شرط  حمبت نين  ى،قوروق سوزدن عبارت بوملا   گان نرسه   حمبت دي 

ى ياخـش ى  گان كيـش  كورى  ياخشچنانچه حمبت قيليب    . باردورى  رال
قربـان قيلمـاق دن كـيني         خوش قيلماق اوچون بار يوغيىن      گانيىنكور

  .چ نرسه تومسايدورهي خوش قيلماق دن اوىن گانيىن سوي.تورمايدور
ى دعوا قيلغان كيـش     كورمك ىن ى  ياخش  ىن   اهللا تعاىل  ،اونداغ بولسه 
ـ    -   اونغه نازل بولغان كتاىب    ى،پيغمربگا اهللا يوبارغان     گ  قرآن كرمي نين

 جان ودىل   ىن  وشريعىت  گان ديىن گ كيلتور نينيپيغمرب ،چه يوروب ى  حكم
  .كريكى گچيقماسليدن ى ن چيزيغاگيزچ ،برله قبول قيليب

هر . كريكى  گا خاص بوملاغ  گ اوزي نين  كورمك اهللا تعاىل  ى  بو ياخش 
 اهللا تعـاىل    حمبت ىن گا قيلماق الزم بولغان     گ خاص اوزي  نين  كيم اهللا تعاىل  

، مـشرك بولـوب     گان بولـوب   اول شرك كيلتور   ،باشقه غه بورسه  دن  
گ  بو حمبت نين   .ىقويغاچيقاريب  دين دن     بنده ىن ى   بو شرك اوز   .ىغالقا

گـان  ماده ليك مسأله ده بيان قيليـب اوت       ى  چن١٣  گيىنعبادت ايكان لي  
  .دورميز

ى نينگ ياخـش    هر كيم اهللا تعاىل   ) ٣١ :آل عمران (بو آيت كرميه ده     
  كيلتورگان اسالم ديىنقيلسه، حضرت رسو اهللا ى دعو  كورگان ليگيىن 

 دينـيىن  اسالم   لغاننا دين سا  گ نزديده نين  هللا تعاىل اوزيگا دين توتوب، ا     ىن
اهللا سـه،   ده قامي بوملا  ياوزه س حمكم توتوب، شول دين     ) ١٩ :آل عمران (

يالغـان غـه    ى  اوزاوز    ىنى  لغان دعواس كورامن ديب قي  ى  ياخش  ىن  تعاىل
  .چيقارغان بولور

تـورميش  - يـورميش  ى،گا بوتون سوزالر  ى   كيش  مسلمان ،دميك
الزم ى   سنت الريده قامي بوملاغ    ،الريده حضرت رسول اهللا غه اتباع قيليب      
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  .دور
من عِملَ عمالً لَيس علَيِه أَمرنا       (( :حديث شريف ده كيليب دوركه    

 در واونده  ه،قيلغان بولسه ك     عمل ىن  برهر كيم شونداغ     ((). خ، م . ()) فَه 
 بـو حـديث ىن    . )) دور  اول عمل مـردود    ،گ حكميميز يوق دور   زنينيب

  .توروب دورالرگ صحيح الريده كيلوزالرينين مسلم اى،خبار
قيلماق الزم بولغان، قيلماق دن ساقالمناق   گان  دن كيل   تاماىن  اهللا تعاىل 

 . بولونغان دور  گينه بيان برله  ى  لره  واسطى  پيغمرب  الزم بولغان نرسه الرىن   
ـ اسالم احكام الر  نرسه لر   تامانيدن مشروع بوملاغان    دميك، شريعت    دن ي

  .چيقاريب آلغان بولورى اوزاول  ،امياس دور
من أَحدثَ ِفي أَمِرنا هذَا      (( :ليب دوركه  حديث شريف ده كي    برينه  

    در وفَه هِمن سا لَيـ   . ()) م  گ دينيميز زنينيبشول  هر كيم    ((). خ، م، د، ه
مردود ى   اول نرسه س   ،پيدا قيليب آلغان بولسه     ده بوملاغان نرسه ىن   اسالم  
ومسلم صحيح الريده، ابو داود، ابن ماجـه        ى  خبار  يث ىن بو حد . )) دور

  .سنن الريده كيلتوروب دورالر
 اول  ، ديب خلققه بيلدورسـه    ،”مني مسلمان بولدوم  “  انسان اوزيىن 

 ىن   اهللا تعاىل  .گان بولور  معبودمي دور دي   - گ خداييم اوزوم نين   ىن  اهللا تعاىل 
 بنـده  نينـگ   تعاىلگا اهللاى گان وقرار قيلغان كيشگا معبود ديب بيل   اوزي
اوزه ى  گ مهه حكم الر   اسالم نين  - )١(  گان ديىن چون خوش كور  اوى  الر

  .الزم بولورى  عمل قيلماغ،سيده قامي بولوب

                                     
الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت         : قال تعاىل ) ١(

  .٣:  سورة املائدة لَكُم اِإلسالم ِديناً
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گان يـول الريـده      كورسات  حضرت رسول اهللا     ى،بو خيل قيلما  
  .)١(گا ياراماسايش ى گ قوروق قيلغان دعواس اونين،يورماسه

 اهللا  .بوملـاق دن كـيالدور    ى  راضكورمك، مغفرت قيلماق    ى  ياخش
عبـادت ده شـريك       غه باشقه الرىن    اهللا تعاىل ى  بوملاغى  نينگ راض   تعاىل

دعـا  نينگ اوزيدن تيالمك،      اهللا تعاىل   قيلماق دن ساقالمناق، تيالك لريىن    
 اوزيدن مدد طلب قيلماق، منع قيلغان نرسه        ق،غه يالوارما   عاىلقيليب اهللا ت  

چه زياده بولسه، اوشان  چه  حمبت قان . كيالدورساقالماق دن     الردن اوزيىن 
  . كيالبريادورگابويون سومنك وجود

 آيـت كرميـه الرده آدم الرىن     ) )٣(٢٥٧،  )٢(١٦٥ :ىبقره سوره س  (
  :خيل قيالدورى ايك

   بولوب،ن الرگانه معبود توتيگين  اهللا تعاىل- ١
عقيده وعبادت ده شـريك قيلغـان         غه باشقه الرىن     اهللا تعاىل  - ٢
 گاالر، درخت الر، مزارالر   ى  فرشته الر، جن الر، كون الر، آ      . (رلردو

                                     
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُم           : قال تعاىل ) ١(

  .٣١:  سورة آل عمران نوبكُم واللَّه غَفُور رِحيمذُ
)٢ (               اللَّـِه ـبكَح مهـونِحباداً يدوِن اللَِّه أَند ِخذُ ِمنتي ناِس مالن ِمنو

نَّ والَِّذين آمنوا أَشد حّباً ِللَِّه ولَو يرى الَِّذين ظَلَموا ِإذْ يرونَ الْعذَاب أَ            
  . الْقُوةَ ِللَِّه جِميعاً وأَنَّ اللَّه شِديد الْعذَاِب

)٣ (            واكَفَر الَِّذينوِر واِت ِإلَى النالظُّلُم ِمن مهِرجخوا ينآم الَِّذين ِليو اللَّه
ولَِئك أَصحاب أَوِلياؤهم الطَّاغُوت يخِرجونهم ِمن النوِر ِإلَى الظُّلُماِت أُ 

  . الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
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چنانچه مشرك الر   ). دن عبادت قيلماق ده بولغان الر دور      يتعظيم يوزه س  
اهللا   الرىنى   كيـش  گانبنده ديب بيل  ى  ياخشى  برله اوزالر ى  اوز اختيارالر 

  .)١(غه قوشوب عبادت قيلغان الر تعاىل
 خالق  ،برله بنده ىن    اهللا تعاىل چون  وا  زياده ضعيف بولغاىن  ى  عقل الر 
 دن قـوىي  يانسانيت درجه س    اوزالريىن .اجراتاملاغان دورالر   برله خملوق ىن  

 گـا ى   بولغان، اوزالر  گبرله تين ى  اوملك ده اوزالر  -غه آتيب، ياراتيلماق  
غـه    اهللا تعـاىل    ن انسان الرىن  گاييتماى  چ كو گانفع وضرر ييتكوزمك    

 - ز قوتولوب بوملايدورغان هالكت   گي هر ،ىابد   اوزالريىن ،شريك قيليب 
  .آتادورالرگا عذاب 

ى روز. دورى  گ اوز نين  گينه اهللا تعاىل  معبود يالغوز ى  حالبوكه حقيق 
يوق ى  سى   ياردم چ  ى، وزير ى،گ تين ى، اوخشاش ،بولوبى  اوزى  چگوبري
تدبري امور، توتوب تورمك، بويورمـك، منـع قيلمـاق،            اهللا تعاىل . دور

اولدورمك ديك نرسه الرده اسباب غه حمتاج امياس        رمك،  ترييلتويارامتاق،  
  .دور

ـ    مهه وقت سني اهللا تعاىل     .مهيشه كوروب تورادور    اول سيىن  گ نين
  اوزاق ىن  .ه دورسن، اول سيندن غايب امياس، غايب ده بوملاس        حضوريد
ـ    ياقني الرنين  ،بولوبى  اوزى  چاوزاق قيلغو    ياقني ىن  ،ياقني ى گ ياقني راغ

                                     
)١ (             َِّإال مهدبعا ناَء مِليوِنِه أَود ذُوا ِمنخات الَِّذينو اِلصالْخ ينأَالَ ِللَِّه الد

 يختِلفُونَ ِإنَّ   ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم ِفيهِ           
كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي اللَّه ٣:  سورة الزمر.  



١١٦  

  

مهلـت  . )٢(دورى  چايشيتكو  ىن  شكايىتنينگ  ى  قيلغوچشكايت  . )١(دور
، اوزيدن باشـقه    .دوگا حمبت قيلماق اوزي   .يوق دور ى   لزوم گواسباب نين 

 .ن كيمـسه يـوق دور     گـا  دن خربدار بولوب تورادور    گحالينگ  سينين
 ظامل الردن سـيىن   . دورى  گوچكوتار  ن مصيبت الرىن  گا گا كيل  گباشين
گـا  گ برلـه اوزي ياغينمهه  ىنگ اوزون ، اونداغ بولسه  .قوتقازادورى  اوز
فرق قيليب، بويوروق     حرام ىن -لگناه الردن توبه قيليب، حال     !اشالغيلت

 قيلغان نرسـه الريـدن اوزيـىن      ى  گل برله ادا قيليب،     چني كون   الريىن
غـه شـريك      اهللا تعـاىل     خملوق الردن كيمسه ىن    .ساقالماق كريك دور  

ـ   وركـه،   الزم د گا  هر كيم   . كريك دور اسليق  قيلم ى اوز   ىن ولشـول ي
ـ  چيققـان ن   ،گانكري .اوچون يول توتسون   گان  سـوزال  ،س الريـىن  فَ

چونكـه   .گا آليب يورمك كريك   حساب     باسقان قدم الريىن   ،سوزالريىن
ـ چيققـان ن  گان،  بونرسه الر، كري   گان قـدم الر،    س الر، باسـيالدور   فَ

 اوندن  .حضوريده حسابالنيب تورادور    گان سوزالر اهللا تعاىل   سوزالنادور
گـا آليـب    مهه حركت، سكنات الر حـساب       . قاملايدورى   خمف چهذره  
  .دوريالتور

   كأْنش ظَما أَعم كانحبس  ،  كانهرب رـا     ،  وما أَظْهماِفٍل عِبغ توما أَن
    مونَ، اَللهلُ الظَّاِلممعي   ا، ونورا أُملَن رسا ينوردص حراش  ع رتاسا، ، ونوبي
  .، آمنيواجعلْ الْقُرآنَ رِبيع قُلُوِبنا

                                     
)١ ( ِريِدِل الْوبح ِه ِمنِإلَي بأَقْر نحنو ١٦:  سورة ق.  
قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفي زوِجها وتشتِكي ِإلَى           : قال تعاىل ) ٢(

  .١:  سورة اجملادلة  واللَّه يسمع تحاوركُما ِإنَّ اللَّه سِميع بِصرياللَِّه



  ١١٧  

  

ـ  نچهوم .گ اولوغ دور  نينأشهم   نچهوم !خداى  اك سن ا  پ گ  دليلين
ميـاس  گ قيلماق ده بولغان ايش الريدن غافل ا        سني ظامل الرنين   !ظاهردور
 رمييـزىن گـل ال  نكو،  گا آسان قيلغيل  زيب  ىنگ  طاعتين! خداى  ا. دورسن

ى گ ـار  گل الرمييزنين كون  قرآن كرمي ىن  ياپقيل،    يزىنعيب الرمي چقيل،  آ
  .مني آ،قيلغيل



١١٨  

  

وِعلْمه ِبأَنه ِفي ِحفِْظِه وِحمايِتـِه      ،  اِهللاى  عِتماد علَ التوكُّلُ هو اال   - ٢١
، ِإذَا أَطَاعـه  ويِثيبـه   ،  ويِجيبه ِإذَا دعاه  ،  وهو الَِّذي يرزقُه ويعِطيهِ   ،  وكَالََءِتِه

اهصِإذَا ع هذِّبعيِإلَيِه، و ابِإذَا أَن افُهخا يكُلِّ م ِجيِه ِمننيو.  
ـ  . )١( اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ  ى  وعلَ  :ىقَالَ تعالَ  اللَّـِه  ى  وعلَ

   ِمِننيؤم متكَّلُوا ِإنْ كُنوفَت )٢( . َلعكِّلُونَ  اللَّى  ووتكَِّل الْموتِه فَلْي )٣( .
 َلكَّلْ عوتي نمهى وبسح واللَِّه فَه )٤(.  

 ايـشامناق، اهللا  -گا اعتماد قيلمـاق  گ اوزينين ل ديب اهللا تعاىل   توكُّ
 اهللا  . دور بيلمـك   گيىن ايكان لي  ده ساقالمناق ده    گ حفظ ومحايىت  نين  تعاىل
 گـيىن يلسه اجابت قيليـب تيال    بريادور، دعا ق   ىگينه روز گ اوزي نين  تعاىل

گا يالدور، بويون سونوب حكم الري    بريادور، بويون تاوليق قيلسه عذاب ق     
ثـواب  ) گا اوندن تارتيـب بر ( الريگاعملى ياخشقيلغان  ،موافق يورسه 

 قورققان نرسه سـيدن     بر هر   ، يوز قيلسه  گاگ اوزي نين   اهللا تعاىل  .بريادور
  .جنات بريادور
غه  اميان ليك بنده الر اهللا تعاىل ((: آيت كرميه ده بويورادوركه    چنانچه

ـ   گيزالر، اهللا تعاىل  گان بولسان اميان كيلتور  (( .)) گينه ايشانسون الر   گ نين
ـ   الر اهللا تعاىل  ى  چتوكل قيلغو  (( .)) گ الر گا توكل قيلين  اوزي ه توكـل   غ

                                     
  .٥١: سورة التوبة) ١(
  .٢٣: سورة املائدة) ٢(
  .١٢: سورة ابراهيم) ٣(
  .٣: سورة الطالق) ٤(



  ١١٩  

  

غـه كفايـه    اون  اهللا تعاىل  ،غه ايشانسه   هر كيم اهللا تعاىل    ((. )) قيلسون الر 
  .))) ى دن باشقه غه حمتاج بوملاغا اهللا تعاىل( قيالدور

ى گا قادر ليغ  هر نرسه   ى  گ اوز نين  ده اهللا تعاىل  ى  گل كون گبنده نين 
چ هيى  تاشقار اراده سيدن    نينگ  دن باشقه اهللا تعاىل     آلسه، اهللا تعاىل  ى  جا

بـار،    وق ىن يوق، ي   دن باشقه بارىن     اهللا تعاىل  ى،گگا قادر بوملاس لي   نرسه  
دن باشـقه مهـه        اهللا تعاىل  ى،اوزاق قيالملاس ليغ    ياقني، ياقني ىن    اوزاق ىن 

 غه  قلىب -ى  گلگ كون انسان نين ى  ليگغه حمتاج ايكان      خملوق الر اهللا تعاىل   
دن باشقه دن     نه قورقماق، اهللا تعاىل   گيدن     اهللا تعاىل  ،اورناب قالغان بولسه  

  . دن باشقه نرسه وجودغه كيلماسغه ايشامنك قورقماس ليك، اهللا تعاىل
اوزون، ى  تيلگ   اوشانچه بنده نين   ،چه زور بولسه  قانى  تقوى  گاميانده  

ـ     .ى كيمسه دن پروا قيلماغا    ،اوتكور بولورده ى  سوز  ،ى  امر معـروف
  .ىگامنكر قيلماق دن كيني تورما



١٢٠  

  

فَِإنَّ ،  لِْب الْعبدِ ِخ اِإليماِن ِفي قَ   وهو ِمن رس    اخلَشيةُ ِمن اِهللا تعاىل    - ٢٢
عما ى  وما انته ،  وكَفَرى  وِإهالَِك من طَغ   ى، من عص  ِمن عذَابِ ى  يباِل اَهللا الَ 
ِجرِبِه، ز ا أُِمرا ِبمصعو.  

فَاللَّه أَحـق أَنْ     . )١( فَال تخشوا الناس واخشونِ     :ىقَالَ تعالَ 
  .)٢(  كُنتم مؤِمِننيتخشوه ِإنْ

دن يده اورنب قاملاغ    گ قلىب گ بنده نين  دن قورقماق اميان نين     اهللا تعاىل 
پـروا    عذاب قيلماق دن اهللا تعـاىل        بويون تاوليق قيلغان الرىن    .كيالدور
 زجر قيلينغان نرسـه     ، كافرالرىن - دن آشقان الر  يالر  اوز حد  .ىقيلماغا

 خـالف   ى،قيلمـا    الرىن گان نرسه يورول بو ،تارمتاغان الر   الردن اوزيىن 
  .ىگا دن كيني تورماهالك قيلماق گان الرىنقيل

گينـه  گ الر ميندن    ورقمانآدم الردن ق   (( :آيت كرميه الرده اهللا تعاىل    
 ديـب   ،)) گ الر گينه قورقون  ميندن   ،گيزالرمسلمان بولسان  ((،  )) گقورقون

  .بويورادور
گ اوزيـدن قورقمـاق     نني  اهللا تعاىل ى  گ شرط ليك نين ى  چمسلمان  

چ كـيم دن    جبا قيلمـاق ده هـي       گ بويوروق الريىن  نين   اهللا تعاىل  ،بولوب
چه بويون تاوالغـان    ليدن آخرييغه   گ او  قرآن كرمي نين   .ق دور قورقماسلي

 ،بيـان بويـوروب     الر، اوز حدالريدن آشقان الرغه قيلغان معامله الريىن       
الريدن آمشاق دن حـذر      بويون تاوليق قيلماق، اوز حد      مؤمن بنده الرىن  

                                     
  .٤٤: سورة املائدة) ١(
  .١٣: سورة التوبة) ٢(



  ١٢١  

  

  .قيلدورادور
 بويون  ى،جبا قيلما   گ حكم الريىن  نين   اهللا تعاىل  ،آدم الردن قورقوب  
اهللا ى  چونكـه انـسان اوز     .قل سيزليك بوملاس  تاوليق قيلماق دن زياده ع    

ده   ساناق آسىت ى   مهه قيلغان عمل الر    ،ده بولوب   ىتآسى  گ نظر نين  تعاىل
  .دور

 بر بـار    .دوربوالاولدورمك  بولسه  اده  بو دنياده بوالدورغان ايش زي    
 اهللا .حضوريغه حاضر بولـور    اهللا تعاىل  ،دن كيني دنيادن قوتولوب    نگااول
ـ      ى  اوز حد ى  دن قورقما   تعاىل گ دن آشقان، بويون تاوليق قيلغان الرنين

مكـده دوام    كويدور ،گانگامايـدور تومعاملـه   حق الريده بوالدورغان    
 اوىن ينـه    ،گان بولـسه  چادوراو وقتبر   هر   ،گان عذاب بولوب  ادورايت

  .)١(تيزالب توروله دور
اهللا . چه بيلمايـدور  گونبراو خرب بريما    انسان اوزيدن غايب نرسه ىن    

 ”كرامـا كـاتبني   “گا  گ اوزه سي   اونين .بيلب تورادور   مهه نرسه ىن    تعاىل
 ديب انكـار قيليـب      ،”قيلمادمي“ .ورادورالرتآتليق فرشته الرده يازيب     

  .)٢(كيتمك ده يوق دور
ـ          ،اونداغ بولسه  گ  بويون تاوليق تامانيغه قدم قوميـاق، شـيطان نين

عذر الر  ى  حضوريغه حاضر بولغانده گ      اهللا تعاىل  .سرمتاغيغه ايلينمك دور  
  .اورون اومنايدور

 گـا ى   ديب دعوا قيلغان كيـش     ،”كوره من ى  ياخش  ىن  اهللا تعاىل “

                                     
)١ ( تبا خكُلَّم منهج ماهأْوِعرياًمس ماهنِزد  ٩٧:  سورة اإلسراء.  
  .١١٠ل. ؟؟؟: سورة احلديد  : قال تعاىل) ٢(



١٢٢  

  

قيلمـاق  ى  ناراض  ىن   اهللا تعاىل  ،بويون تاوليق تامانيدن اوزاق توتوب      ىنياوز
ى ياخـش   ىن   بويون تاوليق قيليب توروب اهللا تعاىل      .ساقالسون  دن اوزيىن 

اه گنماس دن برار     بيل ر بيال .آلداماق دور   دعوا قيلماق اوزيىن    كورمك ىن 
ـ اول   تيزليك برله ندامت وتوبه قيليب اوزيىن    ،وجودغه كيليب قالسه   اه گن
  اوزيـىن  ،زم قيليب ج گاياوز   قايتيب قيلماسليق ىن   ،دن سوغوروب آليب  

  ليگيىن اس اوت ايكان   آخرت ده بوالدورغان عذاب او     .مالمت قيلسون 
 اهللا تعـاىل     اوزيـىن  . افسوس قيلـسون   گا قيلغان ايشي  ،خياليغه كيلتوروب 
  !تامانيغه تاشالسون
اهللا ى   اول اوز  ،سـه ريينه بويون تاوليق ده دوام ايته ب      ى  بو خيل قيلما  

ـ    اهللا تعـاىل   .دور   عالمـىت  گنينى   ليغ غه قالغان    غضىب گنين  تعاىل اه پن
  .سونريب



  ١٢٣  

  

الْعمِل ى  ِإلَِبالتوبِة  والْمبادرةُ  ،  اِهللا ِبالطَّاعةِ ى  اِإلنابةُ هو الرجوع ِإلَ    - ٢٣
م ربكُم وأَسِلموا لَه ِمن قَبِل أَنْ يـأِْتيكُ       ى  وأَِنيبوا ِإلَ   :ىقَالَ تعالَ . الصاِلِح

  .)١( الْعذَاب ثُم ال تنصرونَ

 توبه قيلماق برلـه     ،غه طاعت برله يوز قيلماق      انابت ديبب اهللا تعاىل   
  .دورايتيله  گورمك ىنعمل قيلماققه قاراب يوى ياخش

 ،تـوروب ى  عذاب كيلمـا   ((: آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 
اهللا   گزىن اوزالرين گز برله ن مهه ياق الري   ! الر گگا يوز قيلين  گزالرينى  خدا
يـاردم  زالر  يگره س  سون ، عذاب كيليب قالسه   ه،الرك گغه تاشالن   تعاىل
  .)) ماس سيزالرنقيلي

 وقـت اهللا    گا مهـه  گان نرسه بنده    گالشيله دور بو آيت كرميه دن آن    
كـريك  تاشالماق  غه    اهللا تعاىل   برله اوزيىن ى  غه يوز قيلماق، مهه ياغ      تعاىل
 برلـه   يزليكت ،گناه قيليب قويغان بولسه   ر بيلماس بر    برار وقت بيال  . دور

 ! بولوسـون  دهيياقاس   قوىل ، ندامت قيليب  ،گناه دن قايتيب   - توبه قيليب 
گناه قيلماسليققه جـزم     ينه قايتيب    ،عمل قيلماققه بوروب  ى  ياخش  اوزيىن

  !يليب آلسونق
 ايتمـك ده دوام     گا ارتكاب  گناه عكس طريقه ده     ى،بو خيل قيلما  

ى بر كيش . زاق امياس اوندن او   گ عذاىب نين  سه، اول وقت اهللا تعاىل    ايته بري 
  .نزديده برابردور  بر قوم بولسون اهللا تعاىلهبولسون ياك

قُلُـوِبِهم مـا كَـانوا      ى  بلْ رانَ علَ    :آيت كرميه ده بويورادوركه   

                                     
  .٥٤: سورة الزمر) ١(



١٢٤  

  

ى قيلغـان عمـل الر       الريـىن  گلكونگ  بلكه اوالرنين  ((. )١( يكِْسبونَ
الريـدن توسـولوب    ى  حقيقت ده اوالر خدا    .)) يب قويغان دور  تگالزن

  .قالغان دورالر
. )٢( ِإنَّ ربك لَِبالِْمرصـادِ     :وينه باشقه آيت ده بويوروله دوركه     

  .)) دورى گوچتورپايالب  ،ارابگ قينـالبته خداي ((
حضرت ابن عباس رضي اهللا عنهما شول آيت نينگ تفسرييده ايتيب           

كـوروب بيليـب،       قيلغان عمل الريىن   ينگخاليق ن   اهللا تعاىل : هدورالرك
، اقيغهقگـا اوز اسـتح     هر كيم    .ايشيتيب تورادور   ىنگان سوزالري سوزال
  .ظلم قيلمايدور  اهللا تعاىل. بريادور كوره جزاغهى قيلميش

                                     
  .١٤: املطففنيسورة ) ١(
  .٨٩: الفجرسورة ) ٢(



  ١٢٥  

  

وز هذَا  والَ يج  .ىطَلَب الْعوِن والْمدِد ِمن اِهللا تعالَ     هو  سِتعانةُ   االِ - ٢٤
  .ىِمن أَحٍد غَِري اِهللا تعالَ

وِفي اآليِة يخص الِْعبـادةَ     .  ِإياك نعبد وِإياك نستِعني     :قَالَ تعاىل 
  )).ِإذَا استعنت فَاستِعن ِباِهللا ((: الصِحيِحوِفي الْحِديِث .سِتعانةَ ِهللا تعاىلِالوا

 .ايتيلـه دور    دن مدد وياردم طلب قيلماق ىن       تعاىلاستعانت ديب اهللا    
  .دن باشقه دن جائز امياس اهللا تعاىلى بول اوز

ـ   گاگ  اوزون ((: آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل  ادت گينـه عب
شول آيـت ده عبـادت      . )) گينه مدد طلب قيالميز   گ دن   قيالميز، اوزون 

  .يالدورغه خاص ق اهللا تعاىل قيلماق، مدد طلب قيلماق ىن
دن    اهللا تعاىل  ،گبولسانى  چمدد طلب قيلماق     (( :مرفوع حديث ده  

  .بويورادور ديب ،)) گيلتيال
ى ومعنـو ى   اوالر ظـاهر   .خيـل دور  ى  بو ياردم طلب قيلماق ايك    

  .دورالر
ـ  ى،قولالشيب قو    ىن پمنه بو قا  ى  سى  ظاهر گـا  يـشيم   گ ا  مينين

 .بنده الردن بوالدور    بو خيل ياردم طلب قيلماق     . دييله دور  ،قاراشيب بري 
  .دن طلب قيلينمايدور بونرسه الر اهللا تعاىل

. نينگ اوزيدن طلـب قيلينـادور       اهللا تعاىل  اول   ،بولسهى  سى  معنو
 تيالمـك، يوق بـاال    ى   باالس ق،امكسل ليك دن شفاء طلب قيل     چنانچه  

، مـك تيال  كوتارمك ىن   ىن مصيبت   تيالمك،سوغه غرق بوملاق دن جنات      
دن نينگ اوزي    اهللا تعاىل  يك نرسه الر  دقامطلب قيل    ىن ققازمادن قوت دومشن  

دن    اهللا تعـاىل   .باشقه دن طلب قيلماق جائز امياس دور      ،  تيالنا دور گينه  
  .ييتمايدورى باشقه نينگ قدرت



١٢٦  

  

برابريده   ىناتيالمك جائز بوملاغ  دن  دن باشقه     اهللا تعاىل   بو نرسه الرىن  
گان اسالم بويور   اوزيىنشوندن قايتيب توبه قيليب     ى   بول اوز  .شرك دور 
  .چيلمايدوريورا برمك برله اوندن كيى ايوليغه سامل
گ دن مدد   گا عبادت قيالميز، اوزون   ونگاوز (( :آيت كرميه ده   چنانچه

ى مفعول مقدم قيلماغ     بو آيت ىن   . ديب بويورادور  ،)) )گ الر دين(تيالمييز  
 گـيىن ن لي گا خمصوص ايكا  گ اوزي نين  اهللا تعاىل   برله عبادت، استعانت ىن   

 ،)) گيلدن تيال   اهللا تعاىل  ،گمدد تيالسان  (( :حديث صحيح ده  . بيلدورادور
  .ديب بويورلوب دور
آيت برلـه   ى  گ باشقه دن مدد تيالمك سوره فاحته ده         ،اونداغ بولسه 
گـا  ى  گ نفع وضرر  نينى   هر بر اوز   .گا خالف دور  بو حديث شريف    

 اهللا تعاىل   اوىنتيالمك     قولالماغيىن ،قادر بوملاغان كيمسه دن مدد تيالمك     
ـ  “ .گا كوتارمك دور  گ درجه سي  نين پـريمي   يـا “ ،”گخوجم قولالن

 ديـب تورمـك،     ،”پريمي يا“، اولتورغان ده    گانتورهر بر   ،  ”گقولالن
 ديب آتغه مينمك متـام شـرك        ،”پريمي يا“گان ده   اولتورماق، آت غه مين   

برله ى  امور ت ،دن ساقالماق الزم بولوب   بو خيل نرسه الر     بولوب، اوزيىن 
  .كيسيب تاشالماق كريك دور



  ١٢٧  

  

ِه عِتصام ِبِه ِمن عدو اللَّ    واِالى  اِهللا تعالَ ى  لِْتجاُء ِإلَ اِالو  سِتعاذَةُ ه اِال - ٢٥
  .ِإبِليس وشرِكِه ووسوسِتِه

 شـر   قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس مِلِك الناِس ِإلَِه الناِس ِمن          :قَالَ تعاىل 
الْوسواِس الْخناِس الَِّذي يوسِوس ِفـي صـدوِر النـاِس ِمـن الِْجنـِة              

  .)١( والناِس

ـ   اهللا تعاىل التجاء ايتمك،   غه    استعاذه ديب اهللا تعاىل      دومشـىن  گنين
  .ايتيله دور پناه ايلتمك ىن وسوسه سيدن ، قاپقاىن-ى شيطان نينگ توزاغ

ـ  ! حممد  ى  ا (( :ركهبويورادو اهللا چنانچه ـ  گآدم الرنين  ى، خداس
ده گ قلب الري  غه انسان الرنين    اهللا تعاىل بولغان  ى   معبود ى،پادشاسى  حقيق

پنـاه  ابليس نينگ يامان ليغيدن     ى  چگوخيت خيت ال   ى،چوسوسه قيلغو 
جن الر برله انسان    ى   خيت خيت الگوچ   ى،اول وسوسه قيلغوچ  . ايلته من 
  .)) گيل ديعبارت دور،الردن 
عبادت، علم، حالل      انسان ىن  ، معلوم دوركه  ى،وسوسه س    الرىن جن
ى ياخش   يامان عمل ىن   .فرق قيلماق دن وسوسه قيليب توسادور       وحرام ىن 

سينينگ عبادتينگ  دور،  ى  چگوچورگ كي ينـخداي“ .قيليب كورساتادور 
گ  توبه قيلـسان   ،گناه صادر بولسه ده   چه  سيندن هر قان  گا حمتاج امياس،    

يلماققـه  گنـاه ق   ،گا معقول قيليب  ى  گل ديب كون  ،”رچيب يوبارادو كي
 ،ب كورساتيب گيل قيلي ينـي  گناه ىن توروب  ى  گناه قيلما  .ىساليب قويغا 

ى ياخش   يامان ايش الرىن   ،اونوتتوروب -اوزاققه سوروب     توبه قيلماق ىن  

                                     
  .سورة الناس) ١(



١٢٨  

  

ى ياخـش   گ يامان عمل الريىن   نينى  اوزى  اول كيش  .ىگاكورسات قيليب
  .)١(ى گاحق اوزره ديب بيل  اوزيىنهك ىت حى،گاحسابالماققه توتون

ى گ وسوسه الر  ، اوالرنين گا كيلساك انسان الردن بولغان شيطان الر    
گـا   بر ،بولـوب ى  فـت الر  لْاوز اُ ى  الرى   اوالردن بعض  .رهر خيل دو  
 .گوزوب آالدورالر گا كري الريى  گ امخ اوزالرينينگا توروب،   ر ب ،يوروب

 ى،االملـا ردن اجراليـب ق   چـون اوال  اوى  بولغـان الر  ى  فت الر لْاوز اُ 
 سوز ويول الريده يـوروب      ،قيليب  گ قيلغان الريىن  الشيب اوالرنين گابر
ريالنيـب قاراييـب    پيدا بولوب ك  غه داغ      آخرده قلىب  .رگاالشا بريادو بر

  .قاالدورى گناه حساب الما گناه ىن ،قاالدورده
پول برييب اوالردن تيـل      ،آلداب  پورون الرىن ياش اوس ى  الرى  بعض

قرض اوالر   .قيليب آالدور ى  نيكيباغالب اوز   ، اول بيچاره لرىن   ليبخط آ 
 .قـاالدور ى  چيقاملـا گ سوزيدن   نين خبيث   ون او چاو  دار بولوب قالغاىن  

گ برلـه    شـونين  .اه الريده شريك الشيب يـورابريادور     گنقيالدورغان  
گـان ذات اهللا    پناه ايلتـه دور   بو خيل شيطان الردن     . يته دور بوزولوب ك 

  .دوري اوزگنين تعاىل
يولده برار جيلغه غه توشسه     گا بارسه الر،    برار ير ى  عرب مشرك الر  

ـ -ى أَعوذُ ِبرب هذَا الْوادِ “ :الر ـ گ اي مني شو جيلغه نين ـ ى گاس گ نين

                                     
)١ (     مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيِإذْ زو    ٤٨:  اآلية سورة األنفال . نيزطَانُ   ويالش ملَه 

أَفَمن زين لَه سـوُء      . ٣٨:  اآلية سورة العنكبوت    أَعمالَهم فَصدهم عِن السِبيلِ   
               ِهملَيع كفْسن بذْهاُء فَال تشي نِدي مهياُء وشي نِضلُّ مي ناً فَِإنَّ اللَّهسح آهِلِه فَرمع

  .٨:  سورة فاطر اللَّه عِليم ِبما يصنعونَحسراٍت ِإنَّ 



  ١٢٩  

  

 ،دهى  اسالم منع قيلـد      الرىن  بو خيل نرسه   .الرى   دير ايد  ،”ناهيده من پ
يش الرده  اى  هليت الريده معنو  جاعرب لر   چونكه   .ىشرك دن حسابالد  

  .الري ديب اعتقاد قيلور ايد،دوربارى تاثريالرجن لرنينگ 
وأَنه كَانَ ِرجـالٌ ِمـن        :ده بويورادوركه ي اجلن سوره س   چنانچه

انـسان الردن    ((. )١( اِإلنِس يعوذُونَ ِبِرجاٍل ِمن الِْجن فَزادوهم رهقـاً       
برله جـن   ى  بو فعل لر   .الرى   سيغينار ايد  گهكيمسه الر جن الر   ى  بعض
  .)) ن آشرييب يوبارديالرالريد اوز حد لرىن

جن لرنينگ اوز حدلريده    ى  دميك، عرب مشرك لرينينگ بو اعتقادالر     
چـون خـوش    اوى  بنده الر   اهللا تعاىل  .ىتورماس ليك الريگا سبب بولد    

 حمض  شرِك   اونده بو ايش الرىن    ،گان دوركه يوبار  اسالم ىن   گان ديىن كور
گا قادر امياس   پناه بريمك   دن باشقه كيمسه       اهللا تعاىل  .ن دور گاال حساب

مسلمان الر شو خيل اعتقاد قيلـسه الر، مـشرك الر            .ىبيلدورد  گيىنلي
 ،اسالم يوليغه خـالف دور    ى   بو ايش اوز   .ورالرلقاتارالريغه قوشولوب قا  

  .گا اورناتىتگل الريگ كونديب مسلمان الرنين
 اهللا  .دن باشقه غه يالوارمايـدورالر      حقيقت ده مسلمان الر اهللا تعاىل     

 باشـقه   . باشقه دن مدد تيالمايدورالر    .دن باشقه دن قورقمايدورالر     تعاىل
 اوندن  ،گان بال ومصيبت الردن شكايت قيليب      ييت گاالرغه اوز باش الري   

مـك دن   ن باشـقه الرغـه ايل     .دورالرى  اوالردن تيالمـا    ازماق ىن قوتق
 ،ريدن او خيل نرسه الركيلمايدور ديب      باشقه الر قول ال    .ساقالنادورالر

  .گينه تياليدورالردن  اهللا تعاىلگا يالوارادورالر، ى زگ اونين اهللا تعاىل

                                     
  .٦: اجلنسورة ) ١(



١٣٠  

  

، ِفي اُألموِر الْمعنِويـةِ     طَلَب الْغوِث ِمن اِهللا تعاىل    هو  ةُ  ثَاغسِت اال - ٢٦
ِإذْ تـستِغيثُونَ     :قَالَ تعاىل .  ِشرك وهو،  والَ يجوز طَلَبه ِمن أَحٍد غَيِر اهللاِ      

ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبر )١(.  

غـه    ايش الرده اهللا تعاىل   ى  قاتغان وقت ده معنو   ى  استغاثه ديب باش  
  اهللا تعاىل  . دور ايتيله  تيالمك ىن   روا قيلماق ىن    ىن  يالواريب توروب حاجىت  

 ى،يالواريب توروب تيالمك جائز بوملا      دن باشقه دن بو خيل نرسه الرىن      
  .شرك دور

ـ   ((: آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل   اول كـون    گ الر ياد قيلين
 .گزالرگا ياردم تيالر ايدين   گزغه يالواريب توروب اوزالرين      اهللا تعاىل  ه،كين

، گانگاشگا مين برالري  بر ،قبول قيليب   زىنگگ دعالرين سيزالرنين  اهللا تعاىل 
 ديب  ،گا مدد قيلورمن  ز سريال ،گ فرشته يوباريب   مين ده  حال اوچقاشقان
  .))ى وعده قيلد

 بلكه شرك   ،دن باشقه دن تيالمك جائز امياس       اهللا تعاىل   بو نرسه الرىن  
ـ    “:هالر ايتورالرك ى   بعض چنانچه .دور  ىا - ِبـِإذِْن اهللاِ  ى  يا غَوثُ أَِغثِْن

 منه بول نرسه    .”گنگ دادمي غه ييت   برله مينين ى  حكمگ  نين  غوث اهللا تعاىل  
مهـه دن    .ديسه ده شـرك دور     ،”برلهى   حكم ،گ اذىن نين  اهللا تعاىل “ده  

 ديب خطاب قيلغان    ،”يا غوث “اوشال  قويوب،    ىن  ياقني بولغان اهللا تعاىل   
برله  دنيا   ، يرده مدفون بولوب   يقلگ كيلومتره اوزاق    مينى  چنيى  سى  كيش

ده بوملاغان  ى  گره بنده نينگ قدرت    سون .گان دور اوزولوب كيت ى  عالقه س 

                                     
  .٩: سورة األنفال) ١(



  ١٣١  

  

ده ى  قـدرت . ترييك دن طلب قيلماق جائز امياس     ،اولوك دن امياس    نرسه ىن 
  .خالف دور )١(گاآيتيميزگان بار ديب دعوا قيلماق يوقاريده اوقوب اوت

جن  (( .)٢( يعبدوِنوما خلَقْت الِْجن واِإلنس ِإالَّ لِ       :آيت كرميه ده  
 ،)) گينه ياراتتيم  ديب   ،عبادت قيلسون الر  گا  اوزوم    الر برله انسان الرىن   

  .بويورادورديب 
عبـادت  ] بنده گـه  [ ،غه عبادت قيالدور     اهللا تعاىل  ،بنده بنده دور  

  .قيلينمايدور
 مشروع قيلغـان طريقـه ده   چون حضرت رسول اهللا    گ او شونين

بادت گ اوزيدن باشقه غه ع    نين  ادت قيلماق، اهللا تعاىل   غه عب   نه اهللا تعاىل  گي
دن آشرييب معبودليـك درجـه      ى  اوز حد    بنده ىن  .قيلماسليق كريك دور  

  .سابالنادورده شرك ح  اسالم ديىنى، كوتارمك جائز بوملاسيگا
غه بري قاتتيق كون، مصيبت، بالديك نرسـه الر         ى  انسان نينگ باش  

  بوالرىن .يله دور ـاستغاثة دي   يلماق ىن طلب ق   دفع قيلماق ىن    اوىن،  كيلسه
 اغاثة ديـب دادغـه      .يله دور ـاغاثة دي   قايتاريب يوبارماق، كوتارمك ىن   

  .يله دورـيمستغيث د ىنى چ يالوارغو.يتمك دورـي
نينـگ    اهللا تعاىل ى  گوچكوتار  بو خيل مصيبت وبال، قاتتيق كون ىن      

 اوالرده بو خيل    ،بولوبى  نينگ خملوق الر     باشقه الر اهللا تعاىل    .دورياوز
اهللا    تيالك الريـىن   ،غه حمتاج بولوب     خملوق الر اهللا تعاىل    .قدرت يوق دور  

                                     
  .٩: سورة األنفال) ١(
  .٥٦: سورة الذريات) ٢(



١٣٢  

  

  .)١(دن تياليدورالر تعاىل
، غـه  اهللاغري   -] غه[گان بنده   غه حمتاج بول     اهللا تعاىل  ،اونداغ بولسه 

  اوالردن حاجـت الريـىن     ،يالواريـب ايشان بولسون، توره م بولسون،      
  .دورتورگان ايش ى اوزى گاس ليتيالمك نينگ جائز امي

  :صورت ده دورى ايكى بول اوز
 اوندن اوز   ،ديب اخالص قيالدورده    وىل   براو بر بنده ىن    ه،شولكى  بر
پـيش  خضوع وخشوع برله     -سينيق ليق   ى  بو اونغه   ،تياليدور  ىن  حاجىت
ـ  گـا ى  گ شول ايـش الر    اونينى  چ اعتقاد قيلينغو   اول .كيالدور ى  راض
قه كيتـه    دوزخ برابرى  چبرله اعتقاد قيلونغو  ى  چقيلغو بو اعتقاد    .بوالدور
  .ردورال

ل اعتقـاد   گا او قيلغان ايش الري   نينگى  چشول اعتقاد قيلغو  ى  ينه بر 
گينه كيته ينينگ اوزى چ اول وقت اعتقاد قيلغو   .بوملايدورى  راضى  چقيلينغو
  .)٢(زار بولورالرييدن ببرالر برى ايكاوالر  قيامت كوىن.دور

ما كَانَ ِلبشٍر أَنْ يؤِتيـه اللَّـه          :ه ده بويورادوركه  وينه آيت كرمي  
الِْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ ِللناِس كُونوا ِعباداً ِلي ِمن دوِن اللَّـِه             

         دت متا كُنِبمو ابونَ الِْكتلِّمعت متا كُنِبم نياِنيبوا ركُون لَِكنال   وـونَ وسر

                                     
)١ (               ًـِويالحال تو كُمـنع رالض فِلكُونَ كَشموِنِه فَال يد ِمن متمعز وا الَِّذينعقُِل اد 

ِذين يدعونَ يبتغونَ ِإلَى ربِهم الْوِسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ           أُولَِئك الَّ 
  .٥٧-٥٦:  سورة االسراء عذَابه ِإنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً

)٢ (        روا وعبات الَِّذين وا ِمنِبعات أَ الَِّذينربقَـالَ       ِإذْ تو ابباَألس ِبِهم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَو
                مـالَهمأَع اللَّه ِريِهمي ا كَذَِلكأُوا ِمنربا تكَم مهأَ ِمنربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات الَِّذين

  .١٦٧-١٦٦: ة البقرة سور حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن الناِر
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            مـتِإذْ أَن دعِبالْكُفِْر ب كُمرأْماباً أَيبأَر نيِبيالنالِئكَةَ وِخذُوا الْمتأَنْ ت كُمرأْمي
 گاىنريبپيغمربليك   كتاب، حكم،    گابر انسان     اهللا تعاىل  ((. )١( مسِلمونَ
ـ  گا عبا مينقويوب،    ىن  اهللا تعاىل “:  آدم الرغه  دن كيني  ، ”گ الر دت قيلين
آدم الرگا اورگاتيب، مدارسه      كتاب ىن “ : ولكن .دور جائز امياس ى  دميگ

ـ (،  ”بولونگ الر   قيليب يورگان ليك الرينگز اوچون حقاىن      الزم ى  دميك
 .ىمعبود توتوب آلينگلر، ديـب بويورمايـد        فرشته لر، پيغمربلرىن   .)دور

ى  ايـد  كفرگـا بويـورور   كـيني   مسلمان بولغان الرينگزدن      سيزالىن
  .)) !ى؟الرم

عبادت پيغمرالرغه  دن كوتاريب    بنده ليك    -ى   اوز درجه الر   ،دميك
  جـن  هگا ياك  امت الريدن برار كيمسه      ،دن كيني   قيلماق جائز بوملاغاىن  

 ى،ملـا وگا التجاء قيلماق، سيغينماق جائز ب     دنا محزه   ي س ،گاگا، درخت   
  .ظاهردورى  بول اوز.شرك دور

گا اوزي  ىنچ بر انسان غه انسان الر     هي (( :ايتيب دوركه ى  حسن بصر 
  .)) چاقرماق جائز امياس دورعبادت قيلماققه 

اتخذُوا أَحبارهم ورهبـانهم      :وينه باشقه بر آيت ده بويورادوركه     
 واِحداً  أَرباباً ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا ِإلَهاً           

گ يهود ونصاراالر اوزالرينين   ((. )٢( ال ِإلَه ِإالَّ هو سبحانه عما يشِركُونَ      
غـه قوشـوب      اهللا تعاىل   ىنى  ضرت عيس برله ح ى  احبار ورهبان الر  

گا نينگ اوزي    يالغوز اهللا تعاىل   گينه حالبوكه بر  .معبود توتوب آلغان دورالر   

                                     
  .٨٠-٧٩: سورة آل عمران) ١(
  .٣١: سورة التوبة) ٢(
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اوالر نينـگ شـرك     اهللا تعـاىل .رندورالگاگينه بويورول بادت قيلماققه   ع
  .))  دوركپاالريدن 

 امـام امحـد     :حافظ ابن كثري شول آيت نينگ تفسرييده ايته دوركه        
بـن  ى   حضرت عد  :هجامعيده روايت قيليب دورالرك   ى  مسنديده، ترمذ 

 يمـده مـسلمان بولغان  ى  گينمني  : دن روايت دور، ايتيب دور     حامت  
 ،يا رسـول اهللا   “: مني .الرى  اوقود   شول آيت ىن   حضرت رسول اهللا    

نيمه  ((: حضرت رسول اهللا     .مي ديد ،”الرى  اوالرغه عبادت قيلماس ايد   
الر، يحالل قيلـد    حرام ىن ى   علماءالر !؟ ايكان الر  سچون عبادت قيلما  او

 حالل وحرام قيلغـان الريـده       گ اوالر بوالرنين  ،الريحرام قيلد   حالل ىن 
  . ديديالر،)) عبادت قيلماق دورى شول اوز .الر گاشىتاوالرغه اير

چاقرادورغـان  تايغني ليققه     ويهودالرىنى  نصارواحبارالر  الر  رهبان  
ى  شول حضرت عد   دههل الر مل صورت جا  اع،  جاهل شيخ الر  الريديك  
  . داخل دورالرگاحكم ى گ روايت قيلغان حديث ده بن حامت 

 تعـاىل علمـاءالر، اهللا    گـان   يغمربالر يول الريـده يور    پيغمربالر، پ 
تبليـغ،  ى  گپيغمربالر اوز اوزه الريده      .گا بويورادورالر گان نرسه   بويور

خلققه ييتكوزمك ده     گان احكام الريىن  بويور   اهللا تعاىل  ،ريىنپيغمربليك ال 
ادا قيلغـان ليـق        اوز وظيفه الريىن   .الريادا قيلد برله  ى  حق  يفه الريىن وظ

 اهللا  ، وعظ الر ايتيب   ،تخلققه نصيح . الريشاهد قيلد   ىن  الريغه اهللا تعاىل  
  .الريقامي قيلد اسالم ىن گان ديىنچون خوش كوراوى نينگ بنده الر تعاىل

ـ ى  گان ديـن علمـاءالر    گاشاوالرغه اير  گ بوالرغـه   پيغمرالرنين
گـان  بويورى  پيغمرب الر  ،گا بولوب گا اي گان مرياث الري  قالدوروب كيت 

 .الرى  چـاقرد قه  يلماقگا عبادت ق  ينينگ اوز   اهللا تعاىل   طريقه ده خلق ىن   
وعظ الر برلـه   -ب، ارشاد وقورپيدا قيلماق دن    دين ده شرك وبدعت الر      
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 هر زمان ده بـو خيـل آدم الر          .الرى  ادا قيليب كيلد    اوز وظيفه الريىن  
  .الري قوت دن قورقمادچ برايتمك ده هي  حق سوزىن،موجود بولوب

بيلـيم  ى  چاوالر يامان احبار، يامان رهبان لرغه تايغني ليققه چاقرغو        
  .لرغه اوخشامايدورالرى سيز يول باشچ

اوزالريگا اخالص قيلـدوروب، اوزالريگـا        بيزنينگ عوام خلق ىن   
ايـستايدورگان عـامل      سجده قيلغان ديك بولوب، تعظيم قيلماق لـريىن       

صورت، ابليس سريت لر اوشال يامان احبار الر برله يامان رهبان لرغـه             
  .قوشوالدورالر

زور حمترم بولسون لر، اوالر انسان بولـوب، اهللا         انسان لر هر قانچه     
نينگ نزديده بنده لرنينگ كاتتـه        اهللا تعاىل . نينگ بنده الريدورالر    تعاىل

غـه عبـادت      اهللا تعـاىل  . مهه بنـده دورالر   . يوق دور ى  كيچيك الر 
دن اميـد قـيالدورالر،       دن قورقادورالر، اهللا تعاىل     قيالدورالر، اهللا تعاىل  

  .غه حمتاج دورالر غه يالوارادورالر، اهللا تعاىل  تعاىلاهللا. تياليدورالر
اوزيگاگينه عبادت قيلماق قه     مهه بنده لريىن    شونينگ اوچون اهللا تعاىل   
  .ى اولرغه كتاب لر نازل قيلد.ىچاقريب، پيغمربلر كوندورد

 ،ر، فرشته الردورالر، جن الردورالر، اولياءالردورالر     پيغمربالردورال
بولـوب،  ى  خملـوق الر  -ى  نينگ بنـده الر     اهللا تعاىل  خملوق الردورالر 

بويورغان طريقـه     اهللا تعاىل . دوريوق  ى  اوالرنينگ معبود بوملاققه حق الر    
 اوز استحقاق لريغه كوره اطاعـت  - پيغمربدور، عامل دور، امريدور  -ده  

  .قيلينادورالر
هيچ كيم گا طاعت قيلمـاق  ى دن تاشقارى  نينگ بويوروغ   اهللا تعاىل 

گا خالف بر ايـشگا     ى  نينگ حكم   اهللا تعاىل   هر كيم براوىن  .  امياس جائز
هـر كـيم    . اول اوزيگا عبادت قيلماققه چاقرغان بوالدور       چاقرسه، اوىن 
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كفـر  ى  بـول اوز  . شونگا ايرگاشسه، اول اونغه عبادت قيلغان بوالدور      
  .وشرك دور

حـالل    احبار ورهبان الر حرام ىن     ((: چنانچه حضرت رسول اهللا     
حرام قيلديالر، خاليق اوالرنينگ بول ايشالريگا        يالر، ياكه حالل ىن   قيلد

  .، ديديلر)) عبادت قيلغان بوالدورى منه شول اوز. الر ايرگاشىت
شـيب  گازالرده هم شول طريقه ده اولوغ الرغه دليـل سـيز اير           يب
 خـالف   گاعت   شري .الر  پىتشريعت نينگ خالفيده تا     الريىنز او ،يوروب
نينگ اختيـار   ى  الر، يورت كاتته الر   ى  ده با   آسىتى   س پرده معاش   علِم
گا يحكم الر خيل  گ بو    بوالرنين .راليگا قاراتيب حكم الر قيلد    الريى  ورأ
گ فكـر وخيـال     نينى   اوزالر .ىماز بوملاد   آز گامشك ديك نرسه الر   اير

 ،الريدليل سيز حرام ديب حكـم قيلـد          نرسه الرىن  الريغه خالف بولغان  
  .الريكافرالر ديب حكم قيلد الرىناونغه ارتكاب ايتكان 

 گ هر دالر، توره الرنين   علماءالر، ايشان الر، سي    گايس گ اوزه اونين
كـوت  اولتورغان يرلريـده    قاراغان الريده اوالرغه تعظيم يوزه سيدن       بر  

عبـادت قيلمـاق    ى   اوز ى، ديب قومياق الر   ،”تقصري“كوتاريب    الريىن
 ، ديـب  ”پيـشقدم “   كيشيىن بولغانى  گار اوزالريدن بري درس ايل    .دور
ـ  ايتمك ادب سيزليك بولو      سوزىن گ حضوريده حق  اونين  بـول   .ىدر اي
  .ده عبادت قيلماق دورياوز
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 ِبسِم  :تعِظيماً لَه ِبقَوِلهِ   ،ِه تعاىل  اَلذَّبح هو النحر مع ِذكِْر اسِم اللَّ       - ٢٧
  .وهذَا ِشرك، ِظيم غَيِر اِهللا حرم الْمذْبوحفَِإذَا قَصد ِبِه تع، ه أَكْبرِه أَللَّاللَّ

فَكُلُوا ِمما ذُِكر اسم اللَّـِه علَيـِه ِإنْ كُنـتم ِبآياِتـِه               :قَالَ تعاىل 
ِمِننيؤم )١( .             َِّإنو قلَِفـس هِإنِه ولَياللَِّه ع مذْكَِر اسي ا لَمأْكُلُوا ِممال تو
ونَ ِإلَ  الشوحلَي اِطنيى  ي         كُـمِإن مـوهمتِإنْ أَطَعو ـاِدلُوكُمجِلي ـاِئِهمِليأَو

قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي وممـاِتي ِللَّـِه رب           . )٢( لَمشِركُونَ
  .)٣( نيالْعالَِمني ال شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَنا أَولُ الْمسِلِم

دن ايتيـب تـوروب     يتعظيم يوزه س    نينگ آتيىن   ذبح ديب اهللا تعاىل   
تعظيم يـوزه     آتيىن  دن باشقه ىن     اهللا تعاىل  .ايتيله دور   سومياق ىن   جاندارىن

 بـو فعـل     . حرام بولوب قاالدور   ،سويسه  دن ايتيب توروب جاندارىن   يس
  .ىمشرك بولغاى شرك دور، سويغان كيشى اوز

مـسلمان   (( :بويورادوركـه   ده اهللا تعـاىل    آيـت كرميـه      چنانچه
 ايتيب توروب سـويولغان نرسـه ىن        نينگ آتيىن   اهللا تعاىل گزالر،  بولسان
 ايتيـب تـوروب سـويوملاغان نرسـه ىن          نينگ آتيىن   اهللا تعاىل  .گالريين
گا قاراشليق   البته شيطان الر اوز الري     .فسق دور ى   البته اول اوز   .گالرييمن
گان حرام قيل    اهللا تعاىل  - ل قيلماققه بويورادورالر  سيزالر برله جنجا    ىنالري

 ،زالرگي سيزالر اوالرغه اطاعـت قيلـسان      .كا بويورادورالر ييمك  نرسه ىن 

                                     
  .١١٨: سورة األنعام) ١(
  .١٢١: سورة األنعام) ٢(
  .١٦٣-١٦٢: سورة األنعام) ٣(
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  .)) !لوب قالورسيزالرشرك بوم
رييـك  تقربامن، عبادتيم،   گ منازم،   البته مينين : حممد  ى  ا ،گيلايت ((
ـ  بولغان  ى  گ خداس اولوميم متام عامل نين   گيم،  لي  .چـون دور  او  اىلاهللا تع

 مني  .گان دورمن قه بويورول  شونداغ قيلماق  .يوق دور ى  چ شريك گ هي اونين
  .)) گان الردن دورمنبويون سونى گگ اولاين

من ، و غيِر اهللاِ ِللَعن اُهللا من ذَبح      (( :حديث شريف ده كيليب دوركه    
دثاًى  آوحهِ    ،  مياِلدو نلَع ناُهللا م نلَعو  ،لَعضِ     واَألر ارنم رغَي ناُهللا م ن (( .
لعنـت    ايتيب سـويغان ىن     دن باشقه نينگ آتيىن     اهللا تعاىل  ((). حم، م، ن  (

  اهللا تعاىل  .عنت قيلسون ل  گان ىن بريى  گا جا ى  چبدعت     اهللا تعاىل  .قيلسون
 عالمتـيىن ى  چيگاراداگگ   يرنين .لعنت قيلسون   لعنت قيلغان ىن    آتا آناسيىن 

امام   بو حديث ىن  . )) ت قيلسون خدا لعن   گان ىن جيلديروزيب  ب  خوميىن -
  .مسند، صحيح وسنن الريده كيلتوروب دورالرى امحد، مسلم، نسائ

 سومياق نينگ معىن  جاندار  ايتيب توروب     آتيىن  دن باشقه ىن    اهللا تعاىل 
ـ  ينـگ دن باشقه ن     بوندن مراد اهللا تعاىل    .تعظيم قيلماق دور  ى  س ى  تعظيم

 اول جاندار حرام بولـور       ده،  سويسه ، ديب ”، اهللا أكرب  بسم اهللا “اوچون  
  .ديب دورالر

ـ  پادشـاه كيل  :ايتيب دورى زچنانچه ابراهيم املرو   گ گـان ده اونين
ى الر توغريالريـده خبـار    ى  چون سويولغان تويه، مال، قـو     اوى  احترام

اهللا ى  چونكـه بـول اوز     .حرام دور ديب فتوا برييب دورالر     ى  علماءالر
  .چون سويولغان دوراوى  نينگ تعظيمدن باشقه تعاىل

 كونـده   ىنى  گان الريده سويوالدورغان قو   علماءالر، ايشان الر كيل   
ه گر ديب فاحته آليـب سـون      ،” فاحته بريسون الر   ،تقصري“ : قيليب نگل

حرام ديـب   ى  علماءالرى  ده خبار ى   منه بول ده شول يوققار     .سويوالدور
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ى  اينـداما  ى، قيلما نگنده ل وگر ك  ا .گا قوشوالدور گان نرسه الري  فتوا بري 
  .ى ضرر بوملاس ايد،قيال بريسه گيىنليچيسويوب مهمان دار ى لدورماب

 اوز حـد     باشـقه الرىن   .غه خاص دور    هر حال ده تعظيم اهللا تعاىل     
مشروع قيلماغان     اهللا ورسوىل  ،الريدن آشرييب تعظيم قيلماق غلو بولوب     

  .يلماق دورالردن باشقه غه عبادت ق  بوالر اهللا تعاىل.يول دور
  بويوروق الريىن،غه اخالص برله عبادت قيلماق بولوب       دين اهللا تعاىل  

اهللا گان نرسه الريدن سـاقالمناق،  يتكوزوب امتثال قيلماق، منع قيل  گا ي يري
نينـگ    اهللا تعاىل دن اميد قيلماق،      اهللا تعاىل نينگ اوزيدن قورقماق،      تعاىل

 اهللا ورسوىل  .عبادت دور ى  ه س  بوالر مه  .تيالمك دور   اوزيدن تيالك الريىن  
گان طريقه ده عبادت قيلماق مسلمان      گان، مشروع قيلغان، كورسات   بويور

  .دورينينگ الزم وظيفه س
گـا  گ فـالن ير   وزنينفالن يولد “گ   عزائم خان الرنين   ،اما دعاخان 

ى مـشتر “ ياكـه    ”ده  گـاىن گا ييت جيرسرطان ب  نينگده، كون     گاىنييت
ى گگده  ساعت دور، اوشال وقت ده فالن رن      فالن    نينگ ساعىت ى  يولدوز

پرسـت، كـون    يولدوز  ى  گان ليك الر   ديب بويور  ،”سويغيل  ىنى  قو
تعظيم قيلمـاق     ىنى   مشتر ى، شول يولدوز، كون، آ    ،يك بولوب پرست ل 
  .شرك اكرب دن دورى بول اوز. دور

ـ   ى  گزمان ده     بو ى،چوروالركوگ  الرنينى  باخش گ عـرب الرنين
ى اسالم دن تاشـقار   ى  بوتون ال ى  غان قيليق الر   قيل گواوالرنينى  زيرالر
قاتتيق طريقـه ده زجـر        الرىنى  چبو خيل قيلغو  . شرك دور زور   ،بولوب
  .ينه قيلماققه قومياسليق كريك  اوالرىن،قيليب

 ، آش وسو قيليب   ،تونابى  رچه ال  كي ،مزارالرغه باريب گ  شوالرنين
شاه مردان،  او يرده عيد قيليب عادت قيلماق، حضرت        الر سويوب،   ى  قو
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يالغان  (حضرت ايوب  ى،چايرى  پريگيت  سلطان بايزيد، يي   - سلطان باياز 
 ، ختت سـليمان   )حضرت ادريس يالغان   (، ايشخيشباب )دن جالل آبادده  

، حـضرت شـاه     )بوده يالغان دور   (، حضرت يونس  )، بوده يالغان  اوش(
ب مزارالريغه باري ى  وسامحد ي خواجه   -  پادشاه، حضرت سلطان العارفني   

مشروع قيلماغان طريقـه ده عبـادت         ورسوىل  توناب كيلمك اهللا تعاىل   
  .باردورى ، شرك نينگ قورقوس جائز امياس دور،قيلماق بولوب

ـ پيد  سى  گكاسان اوزه سيده    ى  يلـشول مجله دن هر ي     الن نـام   پ
ك عرفه  دي الرى  عرفات ده وقوف قيلغان حاج    ى  هر ييل  ،موضع غه باريب  

چ تورت كون ليك مسافه ليـك       او) سيده ىنچ٩ذو احلجةنينگ   (  كوىن
 چـه غـه بويـاق دن    ليك تاغ ى  چوققچ   او ،چيقيباغقه  يردن كيليب ت  

 ايـر   ، قيليـب  رال ذكر ،پالنيشيب بر يرده تو   ، دن توشوب   اوياغ ،چيقيب
 سـيز   حمـرم   خاتون الر  ،پالنيشيببولوب تو ى  ميندى  وخاتون الر ميند  

 ديـب اول    ،”قيلـديق ارمي حج   ي“ :پياده بولغان حالده كيليب   ى  اوزالر
بـول  . ورالراوقوب قايت   منازيىنقربان  عيد  مجعه مسجدده   ى  گقيشالق ده   

دن تومسـاق   حج  بوملاغان ايش الردن بولوب،     ى  راض  اهللا ورسوىل ى  اوز
  .اوچون چيقاريلغان كفريات الردن دور

غـه الزم   ، عمل دارالر  منع قيليب تومساق علماءالر     بوندن آدم الرىن  
 قبول قيلماغان   ،قايتاريب  ن قاتتيق طريقه ده خلق ىن     بو ايش الرد  ،  دوركه
 وعظ قيلماق، توشـوندورمك     .قيلسون الر گينه زجر ومنع    ى  ياخش  الرىن

گ وظيفـه    زجر قيلماق حكام الرنين    ،بولوبى  علماءالرنينگ وظيفه الر  
  .دوريالر

 ، ديب باريـب تونـاب     ،فتوح الر حاصل قيالميز   و مزارالردن فيض 
صاحل بنده  ى  گده  ربق،  چونكه مزارالر  .يك دور ست ل پره قيلماق مزار    توج
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ى  بلكه مـزار صـاحب الر      .چ نرسه يوق دور   ده هي يالرنينگ اختيارالر 
گ صدقه نافله الرينين   . دورالر گا حمتاج يدعاالر نينگالرى  چ قيلغو زيارت

  .گا حمتاج دورالرثواب الري
ـ       .نينـگ اختياريـده دور      اهللا تعـاىل  ى  فيض وفتوح نينگ مهه س

گ هر خيل سوزالر تارقاتيب     الرنين  وىف يالغان ص  ى،گ شيخ الر  رنينمزارال
چون قيلماق ده بولغان ترغيبات وتـشويقات        او هر ييل كيلمك    خاليق ىن 

 نيمه قيالياتقان ليق الريىن   ى   اوالر اوزالر  ، وشيطان ليق دوركه   دجالى  الر
ن گاشــيطان نينــگ توزاغيغــه توشــى  اوالر مهــه الر.بيلمايــدورال
  .الرمغرورالردور

عـادت     قيليب يورمـك ىن     اونده ذكر  ،پالنيببو خيل مزارالرغه تو   
انسان الردن بولغـان    ى  چيولدن تايدورغو   قيلغان ايشان الر انسان الرىن    

عبادت قيلماققه    بو خيل بدعت الر يول الريده خلق ىن        .دورالرشيطان الر 
بـول  . دور  گان يوىل طريقه ديب بيل  ى  ياخشاينگ   نينگچاقرماق شيطان   

  .الزم دورى تارمتاق وساقالماق الر  اوزالريىن،شرك بولوبى زاو
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٢٨ -    ش ِليقعت وه ذْرلَ ٍءى   النٍء،  ى   عيقُولَ  شلُ ِمثْلَ أَنْ يجالر :   لَـِئن 
 .، أَو َألصومن كَذَا   ولَداً َألتصدقَن كَذَا  ى  ِمن هذَا الْبالَِء أَو رزقَنِ     ه اللَّ ينجاِن

  اِئزج ذْرهذَا النو  ،ملْزيفَاُء ِبهِ  هالَ.  الْوقُولَ   وأَنْ ي وزجي:  جأَن ِنا لَِئن  أَِو  ي ِبيالن
 ِليكَذَافُالَنٌ الْو قَندصكَذَا، َألت نومَألص أَو ،كهذَا ِشرو.  

  .)١( كَانَ شره مستِطرياًيوفُونَ ِبالنذِْر ويخافُونَ يوما   :قَالَ تعاىل
ومن نـذَر أَنْ يعـِصيه فَـالَ        ،  من نذَر أَنْ يِطيعه فَلْيِطعه: ))     وقَالَ  

  ).خ، حم، د، ت، ن، هـ عن عائشة رضي اهللا عنها، صحيح (.)) يعِصِه

بر نرسه نينگ حاصـل بوملاغيغـه       ينه    نذر ديب بر نرسه قيلماق ىن     
شول   ميىن  اهللا تعاىل “ :ىبر كيش چنانچه  . ايتيله دور   وتارمك ىن  ك ،قاراتيب

چـه صـدقه     مون ،سـه ري ب گا باال مين  اهللا تعاىل “ ياكه   ”سهزبالدن قوتقا 
 ،جائز بولوب ى  بول اوز  . ديدور ،” توتورمن روزهكون  چه  مون ،قيلورمن

گا قومياق  يري  گان نرسه سيىن   ياكه كوتار  ى،وزگان س مونغه وفا قيليب ايت   
  .زده كورتارمك دييله دوريب بو نذرىن. رواجب دو
 ،سـه ريبگا جنـات   مين  پيغمرب ياكه فالن وىل   فالن  “ :گ اورنيغه بونين

چـه كـون روزه     نو ياكـه ب   ،يلـورمن چه صدقه ق   مون ،ياكه باال بريسه  
شونداغ ديـب نـذر     .  شرك بولور  ى، بول جائز بوملا   . ديدور ،”توتورمن
  .يقيب قالورچ دين دن ،مشرك بولوبى چگوكوتار -ى چقيلغو

گا وفـا   قيلغـان نـذرالري    ((: آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 
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  .)١()) ظاهر وآشكار بولغان كوندن قورقادورالرى قيلورالر، يامان ليغ
 گـا   هر كيم اهللا تعاىل    (( :ه بويوروب دورالرك  حضرت رسول اهللا    

ب وفـا   جاييغه قويو    اول نذريىن  ،چون نذر قيلغان بولسه   اطاعت قيلماق او  
 ،چون نذر قيلغـان بولـسه     غه بويون تاوليق قيلماق او      اهللا تعاىل  .قيلسون
صحيحيده، امـام امحـد     ى  خبار  بو حديث ىن  . )) اوليق قيلماسون بويون ت 
ـ  ابن ماجه سنن الر    ى، نسائ ى،ده، ابو داود، ترمذ   يمسند ده كيلتـوروب   ي
  . حديث صحيح دور،دورالر

  :نوع دورالرى  ايكبو نذر طاعت وعبادت، شرك ومعصيت بولوب،
گا ييتكوزمك الزم   ى  غه وفا قيليب ير   ى  طاعت وعبادت بولغان قسم   

  .وواجب دور
ساقالماق    اوزيىن -دن اجتناب قيلماق    ى  شرك ومعصيت بولغان قسم   

بو قسم بولسه، اول حرام وشرك بولوب، اونغه وفا قيلماق ينه           . الزم دور 
  .حرام وشرك دور

مينگا شول بالدن     اهللا تعاىل  “:ىلطاعت وعبادت بولغان نذرنينگ مثا    
، ”جنات بريسه، بونچه صدقه قيلومن، ياكه بونچه كون روزه توتـورمن          

  .ديدور
. اول آچيـق ميـدان ده دور        شرك ومعصيت بولغان نذر نينگ مثاىل     

دن باشقه كيم بولسه بولسون، ترييك بولـسون، ياكـه            چونكه اهللا تعاىل  
ات بريمك، باال بريمك، داديغه     اولگان بولسون اوالرنينگ قول الريدن جن     

كورسـاتگان    اهللا ورسـوىل  . شرك دور ى  بو نذر اوز  . ييتمك كيلمايدور 
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غه عبادت قيلماق ده يول تومتك جائز         طريقه دن باشقه طريقه ده اهللا تعاىل      
بولسون، اوالر ترييك ليك زمان الريـده         پيغمرب بولسون، وىل  . امياس دور 

بوندن باشقه نرسه اوالرنينـگ     . ورمستجاب بول ى  دعا قيلورالر، دعاالر  
باشقه نرسه قول الريدن كيالدور، ديـب دعـوا         . قول الريدن كيلماس  

آيت قطعيه، سنت متواتره گا خالف      . قيلماق دليل سيز بولوب، شرك دور     
سنت صحيحه آحاد بولغان وقت ده هم اونغه خالف قيلماق جائز           . دور
ـ        . امياس نت صـحيحه ده    سنت صحيحه بوملغان تقديرده، اول فعـل س

  .اوچون غري مشروع بولوب، بدعت بولور بوملاغاىن
ده ايتيـب  ى  نينـگ شـرح  )) درر الِْبحار ((ى قاسم بن قطلوبغا احلنف  

صاحل بنده الرنينگ قربالريغه   ى  بعضى  عوام الناس نينگ كوب الر    : دوركه
بريسه، ياكه كسليم     مينينگ حاجتيم ىن     اگر اهللا تعاىل   ،فالىنى  ا“: كيليب

حاضر قيليب بريسه، سيزگا اون بر تنگـه،          ا شفا بريسه، ياكه غائبيم ىن     گ
، ”آلتون، ياكه اون بر آلتـون بريادورمـن         تنگه كوموش، ياكه ييتىت     ييتىت

، ديسه،  ”نان، ياكه چراغ نذرمي بار      ياكه اون بر نان، ياكه ييتىت     “ديسه،  
 نـذر   چونكـه . برله باطل دور  ى  بو نذر بوتون علماءالرنينگ اتفاق الر     

  .خملوققه عبادت قيلماق جائز امياس، كفردور. عبادت دور
اولوك . اولوك گا ثابت قيالدور     وينه نذر اولوك گا بولوب، ملْك ىن      

  .برار نرسه گا ايگا بوالملايدور
  .كفردورى مهده اولوك تصرف قيالدور دميك بولوب، بول اوز

ـ          اگر بوىن   ى،اغالربيلسانگ، اول نذر اوچون كيلگان مشع، چراغ ي
الرنينگ مزارالريگا كيلتـورادورالر،      نان، ياغ الر، گورونچ الركه وىل     

اسـالم  ى  بـول اوز  . بونينگ برله تقرب حاصل قيلمـاق بـوالدورالر       
الر، آدم  ى  بوندن ييگـوچ  . برله حرام دور  ى  نينگ اتفاق الر  ى  علماءالر
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. باطل طريقه ده ييدورگان حرام خورالر بولـورالر         الرنينگ مال الريىن  
 نام  )) تذكره ((اوزينينگ  ى  ده، مرشد )) البحر الرائق  ((ابن جنيم     بول سوزىن 

  .ده كيلتوروب الر كتاىب
بو زمان ده خـصوصاً     : ينه قوشومچه قيليب ايتييب دوركه    ى  مرشد

نينگ قربيغه كيليـب نـذر الر قيلماققـه كـوب آدم            ى  سيد امحد بدو  
  .مبتالدورالر

دن باشقه نينگ آتيغه       بو نذر اهللا تعاىل    :ايتيب دوركه ى  صنع اهللا احلنف  
 كوتارمك جائز   -دن باشقه غه نذر قيلماق        اهللا تعاىل . بولوب، باطل دور  

  . شرك گينه دورى،بوملا
كه، مزار الرغه باريب، فيض وفتـوح       ى  ده ايتيب اوتولدد  ى  يوققار

دن باشقه    اهللا تعاىل ى  بول اوز . حاصل قيلماق اوچون تونامك جائز امياس     
ض تيالمك دور، خصوصا اولوك الر هيچ نرسه گا قـادر اميـاس             دن في 
  .دورالر

والَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه ال يخلُقُونَ        : آيت كرميه ده بويورادور   
اهللا  ((. )١( أَموات غَير أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ       شيئاً وهم يخلَقُونَ  

 باشقه دن دعا قيليب برار نرسه تياليدورالر، حالبوكه اوالر برار           دن  تعاىل
اوالر اولـوك الر    . خلق بوالدورالر ى  خلق قيالملايدورالر، اوزالر    نرسه ىن 

ده   قچان ترييلـور ايكـان ليـك الريـىن        . بولوب، ترييك امياس دورالر   
  .)) بيلمايدورالر

يدورالر، عاجز  دميك، اولوك الر ترييك الرگا فائده وضرر ييتكوزاملا       
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براوغه نفع وضرر ييتكوزمك دن عاجز بولغـان ذات الرنينـگ           . دورالر
بولغان ى  قربالريغه باريب هديه الر برييب، فيض وفتوح حاصل قيلماق چ         

! نيقدر قبـيح ايـش دور     ى  بو ايش الر  ! الر دورالر؟ ى  الر نوچوك كيش  
  !ظاهر بولوب شرك دور

 اوراب چـرياغ    )١(چيـك قربالرغه چرياغ ياقماق، مشع ياقماق، لوپ     
تعظيم قيلماق بولـوب، كفـر        قومياق اوت پرست ليك بولوب، اوت ىن      

. زمان دن قالغان اوت پرست ليـك دور       ى  اسالم دن ايلگار  . وشرك دور 
بو نرسـه   . منع قيلماق الزم دور     بونرسه الردن قاتتيق درجه ده خاليق ىن      

  .الر اسالم دن امياس، كفردور
بيـان  ى  قوميا  زده الزم بولغان نرسه الرىن    اسالم بيزنينگ دين ودنيامي   

اسـالم كورسـاتيب    . چيزيب بريگان دور    قيليب، يورادورگان يولوميزىن  
غه عبادت قيلماق شرك بولوب،  بريگان طريقه دن باشقه يول ايله اهللا تعاىل  

 كـوزمييزىن . ساقالسـون   اوندن اهللا تعـاىل   . دورى  تايغني ليق نينگ اوز   
  .آجايليك

                                     
  .اوچيگه پخته اورالگن چوپ) ١(



  ١٤٧  

  

ِإفْراد اِهللا ِبالِْعبادِة، واالجِتناب    : وِهي. دةُ ِللَِّه وحده شروطٌ    ِللِْعبا - ٢٩
فَِإنه ِإذَا خالَطَ الشرك الِْعبادةَ     . عِن الشرِك، وتنِزيه اِهللا ِفي الِْعبادِة عِن الشركِ       
ِمن هاِحبلَ صعجلَ، ومطَ العبا، وأَحهدداًأَفْساِر أَبِفي الن اِلِدينالْخ .  

  .)١( ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ  :وقَالَ تعاىل
وِإنه أَهم ما علَيك معِرفَةُ ذِلك، لَعلَّ اَهللا يخلِّصك ِمن هـِذِه الـشبكَِة              

للَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك          ِإنَّ ا   :قَالَ تعاىل . الشرِكيِة
  .)٢( ِلمن يشاُء

  .ولَها خمس قَواِعد، ذَكَرها اهللا فَي ِكتاِبِه العِزيِز

ى نينگ اوزيگا عبادت قيلمـاق نينـگ شـرط الر     يالغوز اهللا تعاىل  
 اوزيگا قيليب، عبادت ده     نينگ  يالغوز اهللا تعاىل    اول ده عبادت ىن   . باردور

  .شريك دن پاكالمك دور ىن شرك دن ساقالمناق، اهللا تعاىل
 بوزوب عمل ىن    چونكه عبادت گا شرك آراالشيب قالسه، عبادت ىن       

 عبادت ده   .ىده، عبادت ليك دن چيقاريب قويغا     ى  كوو قيليب تاشالغا  
  .ىمهيشه دوزخ ده قالغاى آراالشتوروب قويغوچ شرك ىن

الرنينگ ى  شرك كيلتورگوچ  ((: يت كرميه ده بويورادوركه   آ  اهللا تعاىل 
  .))ى بيكار بولوب كيتگاى مهه عمل الر

 اونداغ بولسه، سينينگ اوزونگ گا اينگ زياده الزم بولغان نرسـه           
 سـيىن   اهللا تعاىل . بيليب، اوالردن ساقالمناق الزم دور    ى  ياخش  شرك الرىن 

                                     
  .٨٨: سورة األنعام) ١(
  .١١٦ و٤٨: سورة النساء) ٢(



١٤٨  

  

  !دن قوتقازيب قويسون شول شرك نينگ قاپقاىن
شرك كيلتورگان    البته اهللا تعاىل   ((: ينه بر آيت كرميه ده بويورادوركه     و
خواه الغانيغه مغفرت     اهللا تعاىل    شرك دن باشقه سيىن    .ىمغفرت قيلماغا   ىن
  .))ى قيلغا

باردوركه، اهللا  ى  بيلمك نينگ مقرر بيش قاعده الر       اول شرك الرىن  
  .دورآيت كرميه الرده بيان قيليب بريگان  اوالرىن تعاىل



  ١٤٩  

  

 كَانوا مِقرين ِبأَنَّ اَهللا     ِإنَّ الْكُفَّار الَِّذين قَاتلَهم رسولُ اِهللا       ) ١ (- ٣٠
  .هو الْخاِلق الراِزاق الْمدبر، وذِلك لَم يدِخلْهم ِفي اِإلسالَِمى تعالَ

 واَألرِض أَمن يمِلـك     قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماءِ      :قَالَ اُهللا تعاىل  
           يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصاَألبو عمالس

  .)١( ومن يدبر اَألمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُونَ

ن كافرالرگا  قبول قيلماغا    دين گا كريمك ىن    حضرت رسول اهللا    
ى  روز ى،ياراتقوچى  نينگ اوز   اوالر اهللا تعاىل  . الرى  اوروش قيلد ى  قارش

اداره قيالدر، ديب اقـرار     ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل    مهه ايش الرىن   ى،بريگوچ
مسلمان لـردن   ى  بو اقرارالر   شونداغ بولسه ده، اوالرىن   . الرى  قيلور ايد 

  .نديالر بلكه كافر حساب الى،حساب المناققه اهل قيلماد
، حممـد   ى  ايتگيل، ا  ((: آيت كرميه ده بويورادور     چنانچه اهللا تعاىل  

بريادور؟ ايشيتمك، كورمـك نينـگ      ى  آمسان ويردن سيزالرگا كيم روز    
ترييك   اولوك دن كيم چيقارادور؟ اولوك ىن       كيم دور؟ ترييك ىن   ى  ايگاس

 بوالرىن“: كيم اداره قيالدور؟ اوالر     دن كيم چيقارادور؟ بوتون بارليق ىن     
اونداغ “: اوالرغه. الرى  ، ديگا ”قيالدورى  نينگ اوز   اهللا تعاىل   مهه الريىن 

غه شريك قيلماق ده اهللا       اهللا تعاىل ) عبادت قيلماق ده  (  بولسه، باشقه الرىن  
  .)) ، ديگيل”!ى؟دن قورقمايدورسيزالرم تعاىل

خلَقُـوا  أَم جعلُوا ِللَِّه شـركَاَء       : وينه باشقه آيت ده بويورادوركه    
              اِحـدالْو ـوهٍء وـيكُلِّ ش اِلقخ قُِل اللَّه ِهملَيع لْقالْخ هابشلِْقِه فَتكَخ

                                     
  .٣١: سورة يونس) ١(



١٥٠  

  

ارالْقَه )غه شونينگ اوچون شريك الر اثبات قيلمـاق ده           اهللا تعاىل  ((. )١
ياراتقان خملوق الر ديك خملوق       اهللا تعاىل ى  كه، اول شريك الر   ى  دورالرم

ياراتقان خملوق الرغه آراالشيب، اجراتيـب     ن بولوب، اهللا تعاىل   الر ياراتقا 
اهللا   بوتون خملوقات ىن  “: ايتگيل كه ! ى؟بوملايدورغان بولوب قالغان دورم   

نينگ   نينگ اوزيگينه ياراتقان بولوب، بوتون موجودات الر اهللا تعاىل          تعاىل
  .)) ”ده بولوب، قول الريدن هيچ نرسه كيلمايدور آسىتى حكم

  بوتون دنيا ده بار نرسـه الرىن       ى،بريگوچى   روز ى،، ياراتقوچ دميك
مهه خملوقات  . نينگ اوزيدور   اهللا تعاىل ى   اداره قيلغوچ  -ى  توتوب تورگوچ 

آستيده بولوب، خملوق دورالر، قول الريدن      ى  وتربيه س ى  اداره س   اهللا تعاىل 
  تعاىل غه شريك قيلماق، ياكه اهللا      اهللا تعاىل   اوالرىن. هيچ نرسه كيلمايدور  

آچيق ميدان ده   ى  قويوب اوالرغه عبادت قيلماق كفر وشرك ايكان ليگ         ىن
  .دور

غه يـاقني    چونكه بنده الر هر قانچه طاعت وعبادت قيليب اهللا تعاىل         
غـه عبـادت      اهللا تعاىل . )٢(ليق حاصل قيلغان بولسه الرده، بنده دورالر      

اهللا   وز حاجت الريىن  دن تياليدورالر، ا    اهللا تعاىل   قيالدورالر، تيالك الريىن  
اوزنينـگ  ى  اونداغ كيش . ايستايدورالر  غه يالواريب روا قيلماغيىن     تعاىل
اداره قيلماققـه قـادر بولـوب         نرسه الرىن ى  برله بعض ى   صالح ى،عبادت

  بونغـه وىل   .ىده دوام ايتگـا   ى  بلكه اوزينينگ عاجز بنده ليگ    . قاملايدور

                                     
  .١٦: سورة الرعد) ١(
)٢ (               ـهتمحـونَ رجريو بأَقْـر مهِسيلَةَ أَيالْو ِهمبونَ ِإلَى رغتبونَ يعدي الَِّذين أُولَِئك

  .٥٧: راء سورة االس ويخافُونَ عذَابه ِإنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً



  ١٥١  

  

حاصل   بولغان نرسه الرىن  غه خمصوص     بولسون، پيغمرب بولسون، اهللا تعاىل    
  .ىقيلماق درجه سيگا ييتاملاغا

قايتارماق، تدبري امورغه مداخله قيلماق، اوالرنينگ حدالريدن         بالىن
ى كور كوره ك  . الزم دور ى  بيليب يورمگ   بنده گه اوز حديىن   . يوققاريدور
اوز حدالريدن كوتاريب، معبودليك درجه سيگا يـيتكوزوب         بنده الرىن 
  .اسالم دن چيقاريب قومياسون اوزيىنى ينه نرسه برله بيلماآزگ. قومياسون

قُلْ هلْ ننبئُكُم ِباَألخسِرين أَعمـاالً       : آيت كرميه ده بويورادوركه   
الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحـسبونَ أَنهـم يحـِسنونَ             

حممد، سيزالرگا عمل يوزه سيدن آخـرت ده        ى  ايتگيل، ا  ((. )١( صنعاً
ـ         ى  ضرر تارتقوچ   اوالر  ى؟الر نوچوك آدم الر دورالر، خرب بريايليـك م

ى شونداغ آدم الردورالركه، اوالرنينگ بو دنيـاده قيلغـان عمـل الر           
عمل الر قيلماق ده ميز،     ى  ياخش   اوالر اوزالريىن  .ىبيكارگا كيتگان بولغا  
  .)) الرى ديب حساب الر ايد

 ُأ          ِقيمفَال ن مالُهمأَع ِبطَتِلقَاِئِه فَحو ِهمبوا ِبآياِت ركَفَر الَِّذين ولَِئك
ى الر دورالركه، خدا  ى  اوالر شونداغ كيش   ((. )٢( لَهم يوم الِْقيامِة وزناً   

ى برله كورمشككا كافر بولوب ايـد     ى  الرى  الرينينگ آيت الريگا، خدا   
 اوالرنينـگ   .كوو بوليب، بيكارگا كيتىت   ى  عمل الر اوالنينگ مهه   . الر

  .)) توشوروب قويغامييز ده اعتبارالريىن قيامت كوىن
ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما      : وينه بر آيت كرميه ده بويورادوركه     

                                     
  .١٠٤-١٠٣: سورة الكهف) ١(
  .١٠٥: سورة الكهف) ٢(



١٥٢  

  

كـوو  ى   مهه عملر  ى،اوالر شرك كيلتورساالر ايد    ((. )١( كَانوا يعملُونَ 
  .))ى ايدى كيتگابوليب، بيكارگا 

يولغـه سـالغان ذات     ى  اول پيغمربلر بيز تـوغر    : منه بو آيت لرده   
 شرك يوليگا يوريب كيتگان     ى،اگر اوالر اوز يول الريده يورما     . لردورالر
 ولكـن   .ىايدى  بيكار بوليب كيتگا  ى   اولرنينگ ده عمل لر    ى،لريده ايد 

دن قايتارماق  شرك    آدم لرىن . اولر اوز حدلريده يورادورگان ذات لردورلر     
  .دن بيزاردورالرى اوچون كوندورولگان ذات لر بولوب، اولر شرك واهل

                                     
  .٨٨: سورة األنعام) ١(



  ١٥٣  

  

ما دعوناهم ولَم نتوجه ِإلَـيِهم ِإالَّ       : وكَانَ الْكُفَّار يقُولُونَ  ) ٢ (- ٣١
  .والشفَاعِة ِعنده اللَِّه تعاىلى ِلطَلَِب الْقُربِة ِإلَ

ِإنَّ اللَّه  ى  اللَِّه زلْفَ ى  ما نعبدهم ِإالَّ ِليقَربونا ِإلَ     : يةً عنهم قَالَ اُهللا ِحكَا  
                كَـاِذب ـوه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما هِفي م مهنيب كُمحي

كَفَّار )١( .       مهرضا ال يوِن اللَِّه مد ونَ ِمندبعيقُولُونَ    ويو مهفَعنال يو 
هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَِّه قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي الـسماواِت وال              

وأَنِذر ِبِه الَِّذين يخافُونَ     . )٢( عما يشِركُونَ ى  ِفي اَألرِض سبحانه وتعالَ   
أَِم  . )٣( ربِهم لَيس لَهم ِمن دوِنِه وِلـي وال شـِفيع         ى  لَأَنْ يحشروا إِ  

اتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه شفَعاَء قُلْ أَولَو كَانوا ال يمِلكُونَ شيئاً وال يعِقلُـونَ             
ذُوا ِمن دوِن اللَِّه    فَلَوال نصرهم الَِّذين اتخ    . )٤( قُلْ ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعاً   

وال  . )٥( قُرباناً آِلهةً بلْ ضلُّوا عنهم وذَِلك ِإفْكُهم وما كَانوا يفْترونَ         
   ضتِن ارونَ ِإالَّ ِلمفَعشِفقُونَ   ى  يشِتِه ميشخ ِمن مهو )٦( .    ذَا الَِّذي نم

وكَم ِمن ملٍَك ِفي الـسماواِت الَ تغِنـي          . )٧( يشفَع ِعنده ِإالَّ ِبِإذِْنهِ   
ـ            ضرياُء وشي نِلم أْذَنَ اللَّهِد أَنْ يعب ئاً ِإالَّ ِمنيش مهتفَاعى  ش)٨( .  الو

                                     
  .٣: سورة الزمر) ١(
  .١٨: سورة يونس) ٢(
  .٥١: سورة األنعام) ٣(
  .٤٤-٤٣: سورة الزمر) ٤(
  .٢٨: سورة األحقاف) ٥(
  .٢٨: سورة األنبياء) ٦(
  .٢٥٥: سورة البقرة) ٧(
  .٢٦: سورة النجم) ٨(



١٥٤  

  

أَِذنَ لَه نِإالَّ ِلم هدةُ ِعنفَاعالش فَعنت )١(.  

: الريده ايتورالركه ى  وغرتى  نينگ باطل معبودالر  ى  كافرالر اوزالر 
حضوريده   غه ياقني ليق حاصل قيلماق، اهللا تعاىل        بيزالر اوالرغه اهللا تعاىل   

  .شفاعت قيلسون الر، ديب گينه عبادت قيلورميز بيزالرىن قيامت كوىن
: اوالرنينگ تيل الريدن حكايت قيليب بويـورادور        چنانچه اهللا تعاىل  

 ياقني ليق حاصل قيلمـاق      -غه قربت    بيزالر اوالرغه اهللا تعاىل   “: اوالر ((
اوالرنينـگ  ى  اوز  اهللا تعـاىل  . ، ديدورالر ”اوچون گينه عبادت قيلورميز   

ى اول يالغانچ   اهللا تعاىل . قيليب يورمك ده بولغان نرسه الريده فيصله قيلور       
  .)٢()) يول غه ساملايدورى توغر الر، حددن آشقان كافر الرىن

تيگمايدورگان نرسه الرگـا    ى   الر دن باشقه ضرر ونفع     اهللا تعاىل  ((
حـضوريده شـفاعت      اهللا تعـاىل    اول معبـودالريىن  . عبادت قيالدورالر 

 آمسان الر برله يرده اهللا تعـاىل      : اوالرغه ايتگيل كه  . قيالدورالر، ديدورالر 
اهللا ! ى؟بوالسيزالرمى  غه بيلدورمكچ   اهللا تعاىل   علميده بوملاغان نرسه الرىن   

  .)٣()) ملاق الريدن پاك دوراوالرنينگ شريك بو تعاىل
حضوريده توپالنيب، حساب بريمك دن قورقوب يورگان         اهللا تعاىل  ((
دن   اوالر اوچون اهللا تعاىل   . اوقوب، ايشيتتوروب قورقوتقيل    قرآن ىن   لرىن

))ى باشقه دوست، مهربان بوملاغا
)٤(.  

                                     
  .٢٣: سبأسورة ) ١(
  .٣: سورة الزمر) ٢(
  .١٨: سورة يونس) ٣(
  .٥١: سورة األنعام) ٤(



  ١٥٥  

  

ى اوزالر  اوچون باطـل معبـودالريىن    ى  دن باشقه اوزالر    اهللا تعاىل  ((
ـ ى  حضوريده شفاعت قيالدورغان توتوب آلد      ن اهللا تعاىل  اوچو ! ى؟الرم

بيلمايـدورالر اميـاس      اوالر هيچ نرسه گا ايگا امياس، هيچ نرسـه ىن         “
، ”نينگ اوزيگا خمـصوص دور      مهه شفاعت اهللا تعاىل   “. ، ديگيل ”!ى؟م

  .)١()) ديگيل
نيمـه  ى  دن باشقه اوالر عبادت قيليب يورگان معبودالر        اهللا تعاىل  ((

اهللا دن باشقه   ى  بلكه اوالر اوزالر  ! وچون اوالرغه كومك قيلمايدورالر؟   ا
ديـب  (اوالردن آداشيب قالغـان دورالر،      ى  اويدوروب آلغان معبودالر  

  .)٢()) )ايتيله دور قيامت كوىن
ـ   ى  هر كيم نينگ حقيده شفاعت قيلماغ       اهللا تعاىل  (( ى اوچـون راض

 اوالر اهللا تعـاىل   . دورالربولغان بولسه گينه اوالر حق الريده شفاعت قيال       
  .)٣()) دن قورققان الريدن قالتريايدورالر

شفاعت قيالدورغان كيمـسه    ى  دن تاشقار ى  نينگ حكم   اهللا تعاىل  ((
  .)٤()) يوق دور

حكم برييـب     آمسان الرده كوب فرشته الر باردورالركه، اهللا تعاىل        ((
))ى فائده بريماگاى بوملاغونچه شفاعت الرى راض

)٥(.  
ى اجازت بريگان كيش    شفاعت اهللا تعاىل  ى  نينگ نزديده گ     تعاىل اهللا ((

                                     
  .٤٤-٤٣: سورة الزمر) ١(
  .٢٨: سورة األحقاف) ٢(
  .٢٨: سورة األنبياء) ٣(
  .٢٥٥: سورة البقرة) ٤(
  .٢٦: سورة النجم) ٥(



١٥٦  

  

))ى الر حق الريده گينه فائده بريگا
)١(.  

                                     
  .٢٣: سورة سبأ) ١(



  ١٥٧  

  

  .شفَاعةٌ منِفيةٌ وشفَاعةٌ مثْبتةٌ: ِإنَّ الشفَاعةَ نوعاِن) ٣ (- ٣٢
يما الَ يقِْدر علَيِه أَحـد      فَالشفَاعةُ الْمنِفيةُ ِهي الَِّتي تطْلَب ِمن غَيِر اِهللا فِ        

 :قَالَ تعـاىل  . ِفيما الَ يرضاه اُهللا والَ رسولُه       غَير اِهللا، أَو تطْلَب ِمن اِهللا تعاىل      
                ِفيِه عيال ب موي أِْتيِل أَنْ يقَب ِمن اكُمقْنزا رِفقُوا ِمموا أَننآم ا الَِّذينها أَيي
  .)١(  خلَّةٌ وال شفَاعةٌ والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَوال

 ،ِفيمن يرضاه اُهللا تعـاىل      والشفَاعةُ الْمثْبةُ ِهي الَِّتي تطْلَب ِمن اِهللا تعاىل       
اعةُ ثَماِنيـةُ   والشاِفع مكَرم ِبقَبوِل شفَاعِتِه، وهِذِه الـشفَ      . فَيشفَع ِفيِه ِبِإذِْنهِ  

  :أَنواٍع
 وِهي ِللْفَصِل بني الْخالَِئِق، وِهي خاصةٌ ِلنِبينا  ى،الشفَاعةُ الْكُبر : فاَألولُ

  . كَما ورد ِفي اَألحاِديِث الصِحيحِةمحمٍد 
سيئَاتهم، فَيدخلُونَ   فَي أَقْواٍم تساوت حسناتهم و      شفَاعته   :ىوالثَّاِن

  .الْجنةَ ِبشفَاعِتِه 
الناِر، فَالَ يدخلُونها، بـلْ     ى   ِفي أَقْواٍم أُِمر ِبِهم ِإلَ     شفَاعته  : والثَّاِلثُ
  .يدخلُونَ الْجنةَ
اِبعالرو :       ةَ فَونلُ الْجخدي ناِت مجرفِْع دِفي ر هتفَاعـِضيِه     شقْتـا يم ق
مالُهمأَع.  

اِمسوالْخ : هتفَاعشاٍلؤالَ ساٍب وِر ِحسيةَ ِبغنلُونَ الْجخدٍم يِفي قَو .  
اِدسالْسو : هتفاعشِحقُّهتسي نمذاِب عِفيِف الْعخِفي ت .  
اِبعالسو : هتفاعشخذَنَ ِفي دؤِفي أَنْ ي ِمِننيؤِميِع الْمِة ِلجنوِل الْج.  
الثَّاِمنو :  هتفاعش  ِاِئرِل الْكَبـا      .  َألهِفيه ِركتشي اِبعالر عوالنهِذِه وو

                                     
  .٢٥٤: سورة البقرة) ١(



١٥٨  

  

  .اَألنِبياُء، والْمالَِئكَةُ، والصاِلحونَ، والْعلَماُء

ـ        ى  البته شفاعت ايك   ه خيل بولوب، شفاعت منفيـه وشـفاعت مثبت
  .دورالر

دن باشقه كيمسه نينـگ       اهللا تعاىل ى  شفاعت منفيه بولسه، اول اوز    
ياكه . دن باشقه دن تيالنادور     اهللا تعاىل   يـيتمايدورگان نرسه الرىن  ى  كوچ

  .تيالنادور بوملايدورغان نرسه لرىنى راض اهللا تعاىل
! اميان ليك بنده الر   ى  ا ((: آيت كرميه ده بويورادور     چنانچه اهللا تعاىل  

ى يوق، دوست ليك يوق، سپارش قيليب آراغـه كرگـوچ           ساتىتى  آلد
توروب، سزالرگا بيزنينگ برييب قويغـان نرسـه        ى  بوملاغان كون كيلما  

  .)١()) كافرالرگينه ظامل دورالر. الرمييزدن اهللا يوليده صرف قيلنگ الر
الر ى  بولغان كيـش  ى  راض  اهللا تعاىل ى  شفاعت مثبته بولسه، اول اوز    

ى شفاعت قيلغـوچ  . دن كيني بولور    اجازت بريگاىن    تعاىل حق الريده اهللا  
  :سكز خيل دورى بو شفاعت اوز. قبول بوملاق برله مكرم بولور شفاعىت
 اولوغ شفاعت بولوب، خاليق اورته الريده       -ى   شفاعت كرب  - ١

ى بـو شـفاعت اوز    . فيصله قيلينماق اوچون قيلينه دورغان شفاعت دور      
چنانچه صحيح حديث الرده وارد     . ورغه خاص د   حضرت رسول اهللا    

دن قورقوب، بو حالت دن     ى  خاليق حمشرگاه نينگ قيني ليغ     ((: بولغان دور 
طلب قيليب حـضرت آدم،       قوتولدورماق اوچون شفاعت قيلماق الريىن    

عليهم ى   وحضرت عيس  ى،حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حضرت موس     

                                     
  .٢٥٤: سورة البقرة) ١(



  ١٥٩  

  

ى الرى  هر قايس . الرالسالم حضورالريغه بريين بريين باريب، التماس قيلو      
كه   حىت. الريگه حواله قيلوالر  ى  ايتيب، اوزالريدن كيني گ     اوز عذرالريىن 

 حضورالريغه كيليشيب، شـفاعت قيلمـاق       حضرت حممد رسول اهللا     
 عـرش آسـتيغه     اول وقت حضرت رسول اهللا      . طلب قيلورالر   الريىن

خيـال   سجده ده هيچ بيلماگان،      ى،سجده گا تاشالغا    باريب، اوزالريىن 
غـه اهلـام     الريغه كيلماگان عجيب محد وثناالر حضرت رسول اهللا         

كوتـار،    حممـد، باشـينگىن   ى  ا: كهى   سونگره خطاب بولغا   .ىبولغا
 شفاعت قيل، شفاعتينگ قبول     !ىتيال، تيالگينگ متام برييلگا     تيالگينگىن

تيالگـايالر،    اول وقت خاليق اورته لريده فيصله قيلينماق ىن       . )) !ىبولغا
  .ىقبول بولغاى الكالرتي

تينگ كيلگان طائفه نينـگ حـق       ى  برله گناه الر  ى   ثواب الر  - ٢
نينگ شفاعت   دوركه، حضرت رسول اهللا     ى  شفاعت الر ى  الريده گ 

  .الرى برله جنت گا كريگاى الر
 دوزخقه كريمك گا حكم بولغان الر حق الريده بوالدورغـان           - ٣

برلـه  ى  فاعت الر نينگ ش  دوركه، حضرت رسول اهللا     ى  شفاعت الر 
  .دوزخقه كريمك دن قوتولوب، جنت گا كريورالر

 جنت گا كريگان الر حق الريده بوالدورغان شفاعت دوركه،          - ٤
  .)١(بول شفاعت برله اوز درجه الريدن يوقاريغه كوتاريلوالر

                                     
)١ (   اتنالِئكَـةُ           جالْمو ـاِتِهميذُرو اِجِهموأَزو اِئِهمآب ِمن لَحص نما وهلُونخدٍن يدع

ربنا وأَدِخلْهم جناِت عـدٍن      . ٢٣:  سورة الرعد   يدخلُونَ علَيِهم ِمن كُلِّ بابٍ    
  زواِجِهم وذُرياِتِهم ِإنك أَنت الْعِزيز الْحِكيم  الَِّتي وعدتهم ومن صلَح ِمن آباِئِهم وأَ      

وِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ِليجِزي الَِّذين أَساُءوا ِبما            . ٨: سورة غافر 

  



١٦٠  

  

 جنت گا حساب سيز كرمك اوچون بوالدورغان شفاعت دور، - ٥
اهللا عنه نينگ حـق     ى  رض ىحضرت عكاشة بن حمصن األسد    ى  بول اوز 

  .الريده بولغان شفاعت ديك دور
ى شـفاعت الر  ى   عذاب گا مستحق بولغان الر حق الريده گ        - ٦

  .دن عذاب يينگيل التيلور دوركه، اونينگ سبىب
اوچـون  ى   مهه مسلمان الرنينگ جنـت گـا كريمـك الر          - ٧

  .بوالدورغان شفاعت دور
 اولگان الر حق الريده      گناه كبريه گا ارتكاب ايتيب، توبه سيز       - ٨

  .بوالدورغان شفاعت دور
شفاعت گا مهه پيغمـربالر، فرشـته الر،        ى  وتورتونچى  بو كيني گ  

  .علماءالر، شهيدالر، صاحل بنده الر قوشولورالر
  .سيده كيلگان تواترگا ييتگان دورالرى شفاعت توغرى بو كيني گ

 دن بر بر كيـتني تـورت بـار          بو شفاعت حضرت رسول اهللا      
. تامانيدن بر حد قويولـوب برييلـور        هر بارده اهللا تعاىل   . دغه كيلور وجو

سجده گا    دن كيني ينه باريب عرش آستيده اوزالريىن        چيقاريلغاىن  اوالرىن
شـونداغ قيليـب    . ينه قبول بولوب حد قويولوب برييلور     . الرى  تاشالغا

 شفاعت سـيز اوز فـضل    متام قيلغان الريدن كيني، اهللا تعاىل       تورت بارىن 
يـوق  ى  عملى  دن باشقه هيچ ياخش   ) اميان(” الَ ِإله ِإالَّ اهللاُ   “برله  ى  وكرم
مسلم ى  بو مضمون اوز.ىدوزخ دن چيقاريب جنت گا كريگوزگا   الرىن

  .دورى ده كيلگان حديث نينگ خمتصر ترمجه سى نينگ صحيح

                                     
  .٣١:  سورة النجمعِملُوا ويجِزي الَِّذين أَحسنوا ِبالْحسنى 



  ١٦١  

  

ده كيليب دوركه، ى اهللا عنه دن صحيح خبارى  حضرت ابو سعيد رض   
فرشته  “:ىبويورگا  اهللا تعاىل  ((:  بويوروب دورالر  حضرت رسول اهللا    

مهربان الرنينـگ   ى  اميد. الرى  الر، پيغمربالر، مسلمان الر شفاعت قيلد     
ده اميان دن ى ، ديب دوزخ دن بر قبضه آليب، عمر”ى قالدى مهربان راغ 

  .))ى چيقارغا ليق قيلماغان الرىنى باشقه هيچ بر ياخش
ى اهللا عنه واسـطه ال    ى  ثمان رض ده حضرت ع  ى  اوز مسند ى  ابو يعل 

:  بويـوروب دورالر   برله روايت قيليب دوركه، حضرت رسـول اهللا         
 قيامت كوىن  ((. )) اَألنِبياُء ثُم الْعلَماُء ثُم الشهداءُ    : يشفَع يوم الِْقيامِة ثَالَثَةٌ    ((

 پيغمربالر، سـونگره علمـاءالر، سـونگره      : اوچ طائفه شفاعت قيلوالر   
  .، ديب دورالر)) شهيدالر

بوالر گناه كـبريه    . بول اهل سنت واجلماعه نينگ مذهب الريدور      
قيلغان الرغه پيغمربالر، علماءالر، شهيدالر وشوالرديك ذات الرنينـگ         

ـ     . اثبات قيليب دورالر    شفاعت قيلماق الريىن   اهللا ى  ولكن بوالر مهـه س
  .غه موقوف دورى نينگ اجازت

آراغه ساليب وسـيله قيليبـب دعـا          نده الرىن اما پيغمربالر، صاحل ب   
 فـالىن  “:ىچونكه دعا قيلغوچ  . قيلماق توغريسيده بر آز تفصيل باردور     

دن احلاح قيليب     آراغه ساليب، اهللا تعاىل     ديب، اول ذات ىن   ” ى  نينگ حق 
  .سبب دن جائز امياسى ايكى بول اوز. قيستاب قسم برله طلب قيلورالر

 اهللا تعاىل . باشقه نينگ آتيغه قسم بوالدور    دن    شولكه، اهللا تعاىل  ى  بر
  .دن باشقه نينگ آتيغه قسم ايتمك جائز امياس

نينگ ذمه سيگا حق ثابت       اوچون اهللا تعاىل  ى  برار كيش ى  سى  ايكينچ
ديك،   جائز بوملاغاىن   دن باشقه نينگ آتيغه قسم ايتگاىن       اهللا تعاىل . قيالدور
  .يوق دورى قنينگ ذمه سيده براركيمسه نينگ ح اهللا تعاىل



١٦٢  

  

. )١( وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني     : آيت كرميه ده بويورادوركه   
  .)) بيزنينگ ذمه ميزگا مسلمان الرغه نصرت بريمك الزم دور ((

يـول ده   ى  منازغه بـارغوچ  : وينه حديث شريف ده كيليب دوركه     
  اهللا   ده حضرت رسول    نينگ بياىن ى  كيتيب توروب ايته دورگان دعاس    

أَسأَلُك ِبحق ممشاي هـذَا، وِبحـق الـساِئِلني          ((: بويوروب دورالركه 
كلَيع (() .      حم عن أيب سعيد اخلدري .())     سيندن شول منازغه يـوروب

. )) الر نينگ حق الريده سـورامين     ى  باريشيم حقيده، هم ده سؤال قيلغوچ     
اهللا عنه  ى  رضى   سعيد خدر  امام امحد مسنديده حضرت ابو      بو حديث ىن  

  .دن روايت قيليب دور
مومن بنده الرنينگ   ى  دعا قيلغوچ   منه بول آيت وحديث ده اهللا تعاىل      

. اوزيگا الزم قيليـب دور      بريمك ىن   قبول قيليب، طلب الريىن     دعاالريىن
 الرنينگ دعاالريىن ى  بريادور، دعا قيلغوچ    الرنينگ تيالك الريىن  ى  تيالگوچ

ريادن اوزاق بولـسه،    ى  الر عبادت الر  ى  ادت قيلغوچ قبول قيالدور، عب  
  .قبول قيليب ثواب بريادور

“ اِئِلنيالس قبرله  ” ِبح“ كِبين قنينگ اورته الريده فـرق بـار       ” ِبح
ى اوز  الرغـه اهللا تعـاىل    ى  دعا قيليب تيالگوچ  ” ِبحق الساِئِلني “بولوب،  

ده ” ِبحق نِبيك “. ا آلغان دور  اوز ذمه سيگ    وعده قيليب، قبول قيلماق ىن    
اوز پيغمربيغه وعده قيلغان نرسه سيگا بو         چونكه اهللا تعاىل  . اول يوق دور  

پيغمربينگ گـا   “: بونينگ اورنيغه . يوق دور ى  نينگ دخل ى  دعا قيلغوچ 
ديسه، بول  ” روا قيلغيل   اميان كيلتورگان ليگم اوچون مينيگ حاجتيم ىن      

                                     
  .٤٧: ومسورة الر) ١(



  ١٦٣  

  

ديـسه،  ” الرنينگ حق الريـده   ى   تيالگوچ -ِلني  ِبحق السائِ “. جائزدور
  .، ديگان بوالدور”الردن دورمنى مني اوزوم اول تيالگوچ“

. آراغه قويوب دعا قيلماق ده شـونداغ دور         دميك، صاحل بنده الرىن   
  .صاحل بنده الردن بولسون ده دعا قيليب طلب قيلسونى اوز

هم اهللا دعا   حضرت امام ابو حنيفه، ابو يوسف، حممد بن احلسن رمح         
أَسأَلُك ِبحق فُالٍَن، أَو ِبحق أَنِبياِئك ورسِلك وأَوِلياِئك،        “: نينگى  قيلغوچ

حقيده، پيغمربالرينـگ،     فالىن “-” وِبحق البيِت الْحراِم والْمشعِر الْحرامِ    
دوست الرينگ حق الريده، بيت حرام، مشعر حرام حق الريده سـيندن            

  .مكروه كوروب دورالر ىنى ، دميگ”تيالمين
ِبجاِه فُالٍَن ِعندك، أَو يقُولُ نتوسلُ       “:ىوقت الرده دعا قيلغوچ   ى  بعض

 اِئكِليأَوو اِئكِبيـ       فالىن “-“ ِبأَن ى اعتبـار ى  نينگ سينينگ نزدينگ ده ك
، ”مندن، ياكه پيغمربالرينگ، اولياءالرينگ برله سينگا توسل قـيال          سبىب
ليك شرافت ليك دور،    ى  سينينگ نزدينگ ده آبرو   ى  بوندن مقصد . ديدور
قبول قيلغيـل ديگـان       باردور، شونينگ اوچون مينينگ دعام ىن       حرمىت
  .بوالدور

 حضرت رسـول اهللا     . غري مشروع بولوب، ممنوع دور    ى  بول اوز 
ى نينگ زمان الريده صحابه الرنينگ قيليب يورگان دعا الر، توسل الر          

نينگ وفات الريدن كيني ده   حضرت رسول اهللا ى،ونداغ بولسه ايدش
ى  زمان الريده گ   بلكه حضرت رسول اهللا     . الرى  صحابه الر قيلور ايد   

 دن دعا طلب قيلماق     حضرت رسول اهللا    ى  صحابه الرنينگ توسل الر   
: الر، صـحابه الر   ى   دعا قيلور ايـد     حضرت رسول اهللا     .ىايدى  الر

  .ىايدآمني، دييشور 
 نينگ وفات الريدن كيني حـضرت       چنانچه حضرت رسول اهللا     
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: الركـه ى  اهللا عنه يامغور طلب قيلماق توغريسيده ايتيب قالد       ى  عمر رض 
))             ـكِبين معلُ بسوتا نِإنا، ونِقيسفَت كِبيلُ ِبنسوتا ننبدا ِإذَا أَجا كُنِإن ماللَّه (( .
 قوروق چيليك بولوب قالسه، پيغمربينـگ ىن      ى  يامغور ياغما ! داخى  ا ((

وسيله قيليب دعا قيلدورور ايديك، اوزونگ قبول قيليب يـامغور بـريور            
وسيله   ىنحضرت عباس   ى  سى  پيغمربينگ نينگ عمك  ى  اميد. ايدينگ

  .، ديديالر)) قيليب دعا قيلدورورميز
اگـر  . ق دور طلب قيلمـا    توسل دن مراد دعا قيلماغيىن    ى  بونده گ 

مراد بولـسه     برله سيندن يامغور طلب قيالميز ديگان معىن        اونينگ حرمىت 
ى اعتبـارالر ى  حضوريده گ   نينگ اهللا تعاىل   حضرت رسول اهللا     ى،ايد

اهللا عنه نينگ اعتبارالريدن زياده ايكان ليگيده شبهه        ى  حضرت عباس رض  
  .حالبوكه بو خيل ده دعا قيلماق وارد بوملاب دور. يوق دور

سينينگ پيغمربينـگ گـا اميـان كيلتـوروب         “: اگر دعا قيلورده  
ايرگاشگان ليگيم، اونغه حمبت قيلغان ليغيم، باشقه پيغمربالرينگ غه اميان          

، ديـسه   ”بريگيل  كيلتوروب تصديق قيلغان ليغيم اوچون شول تيالگيم ىن       
ـ ى دعا قيلماق نينگ ياخـش    ى   منه بول اوز   ى،ايد  سـنت ده وارد  ى،س

دعا عبادت قيلماق بولوب، سنت ده وارد بولغان طريقه ده          . دور  بولغاىن
  .الزم بولور، قبول غه ياقني دورى بوملاغ
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٤ (- ٣٣ (         اِلِحنيالـصـاَء وِبياَألنالَِئكَةَ والْم دبعي نم ِرِكنيشالْم ِمن
   رالْقَمو سمالشو ارجاَألشو ارجاَألحسولُ   . ور ملَهاِهللا  فَقَات    قفَـري لَمو 

مهنيب.  
ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الـدين كُلُّـه        ى  وقَاِتلُوهم حت   :وقَالَ تعاىل 

وِمن آياِتِه اللَّيلُ والنهار والـشمس والْقَمـر ال تـسجدوا            . )١( ِللَِّه
ِللَّـِه الَّـِذي خلَقَهـن ِإنْ كُنـتم ِإيـاه           ِللشمِس وال ِللْقَمِر واسجدوا     

وال يأْمركُم أَنْ تتِخذُوا الْمالِئكَةَ والنِبيني أَرباباً أَيأْمركُم         . )٢( تعبدونَ
ه هـو   لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّ      . )٣( ِبالْكُفِْر بعد ِإذْ أَنتم مسِلمونَ    

            كُمبري وبر وا اللَّهدبرائيلَ اعِني ِإسا بي ِسيحقَالَ الْمو ميرم ناب ِسيحالْم
              وما ِللظَّـاِلِمني ارالن اهةَ وماونِه الْجلَيع اللَّه مرح ِباللَِّه فَقَد ِركشي نم هِإن

عوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِنِه فَال يمِلكُونَ كَشف        قُِل اد  . )٤( ِمن أَنصارٍ 
ربِهم الْوِسـيلَةَ   ى  الضر عنكُم وال تحِويالً أُولَِئك الَِّذين يدعونَ يبتغونَ ِإلَ        

ـ             انَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه ِإنَّ عـذَاب ربـك كَ
  .)٦(ى ومناةَ الثَّاِلثَةَ اُألخرى أَفَرأَيتم االَّت والْعز . )٥( محذُوراً

 ِقبـلَ   خرجنا مع النِبي    : اُهللا عنه أَنه قَالَ   ى  واِقٍد اللَّيِثي رضِ  ى  وعن أَبِ 

                                     
  .٣٩: سورة األنفال) ١(
  .٣٧: سورة فصلت) ٢(
  .٨٠: سورة آل عمران) ٣(
  .٧٢: سورة املائدة) ٤(
  .٥٧-٥٦: سورة اإلسراء) ٥(
  .٢٠-١٩: سورة النجم) ٦(
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شِرِكني ِسدرةٌ يعكُفُـونَ ِعنـدها،      وِللْم. حنيٍن، ونحن حدثَاُء عهٍد ِبالْكُفْرِ    
يا رسولَ اِهللا، اجعلْ    : فَقُلْنا. ذَات أَنواطٍ : وينوطُونَ ِبها أَسِلحتهم، يقَالُ لَها    

! ِإنها الـسنن :))   فَقَالَ رسولُ اِهللا    . لَنا ذَاِت أَنواٍط، كَما لَهم ذَات أَنواطٍ      
  مالَِّذقُلْتوس      ى  واِئيلَ ِلمرو ِإسنب ا قَالَتِدِه كَمفِْسي ِبيى  ن :   ًا ِإهلالْ لَنعِإج

حم، ت، ع، ش، ط، ابن املنذر، ابن جريـر، ابـن أيب             . ()) كَما لَهم آِلهةٌ  
  ).حامت

مشرك الردن فرشته الر، پيغمربالر، اولياءالر، تاش الر، درخت الر،          
حضرت رسول اهللا   . الرى  يالدورغان الر بار ايد   الرغه عبادت ق  ى  كون، آ 
الرى اوروش قيلدى  فرق قيلماى،اجرامتا الريىنى  بوالردن هيچ قايس.  

فتنـه بوملايـدورغان    ى  مشرك الرگا قارش   ((: بويورادوركه  اهللا تعاىل 
 اسالم قائم بولغونچه اوروش قيلينگ      -  نينگ ديىن   بولغونچه، دين اهللا تعاىل   

  .)١()) الر
ـ         تعاىل اهللا (( گـا داللـت    ى  نينگ اوزيگينه يالغوز معبود ايكان ليگ

اونـداغ  . دورالرى  قيالدورغان آيت الريدن كيچه، كوندوز، كـون، آ       
نينـگ اوزيگـا      الرغه سجده قيلمانگ الر، اهللا تعاىل     ى  آ-بولسه، كون 

ياراتقـان  ى  نينـگ اوز    اهللا تعاىل   الرىنى  سجده قيلينگ الركه، كون، آ    
  .)٢()) دور

معبـود     هيچ بر پيغمرب، فرشته الر، پيغمـربالرىن       ،ده سيزالرىن هم   ((
 سـيزالرىن . توتوب آلينگ الر، ديب هيچ بر پيغمرب بويورگان امياس دور         

                                     
  .٣٩: سورة األنفال) ١(
  .٣٧: سورة فصلت) ٢(
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  .)١()) !ى؟مسلمان بولغان الرينگزدن كيني كافر بوملاققه بويورور ايديالرم
نينگ اوزيدور ديب دعوا قيلغـان        اهللا تعاىل   ىنى  حضرت عيس  ((

 بـىن ى  ا“: ى  حالبوكه حضرت عيس  . ه كافر بولغان دورالر   الر البت 
غـه عبـادت      مينينگ وسيزالر نينگ خدامييز بولغان اهللا تعـاىل       ! اسرائيل

غـه    اهللا تعاىل   البته سوز شولكه هر كيم عبادت ده باشقه ىن        ! قيلينگ الر 
حرام قيلغان    اونغه جنت گا كريمك ىن      شريك قيليب آلسه، البته اهللا تعاىل     

ـ    . جهنم دور ى  الرى  والرنينگ بارار جا  ا. دور الر ى  ظامل الرغه ياردم چ
  .)٢()) ، ديديالر”يوق دور

 دن باشقه عبادت قيليب يورگان يالغان معبودالرينگزىن        اهللا تعاىل “ ((
ـ       ! چاقرينگ الر   ليـك ىن  ى  اوالر سيزالردن آچارچيليـك، قحـط چ
سـرياب،    توق چيليك كا، قحطچيليكىن     آچارچيليكىن(الر  ى  كوتاراملاگا

اوالر عبـادت قيليـب     . ، ديگيل ”)ياغني گرچيليك كا ايالنتوراملاگايالر   
الريغه قربـت حاصـل قيلمـاق       ى  خداى  اوزالرى  الرى  يورگان كيش 

البتـه  . دن قورقادورالر   دن اميد قيالدورالر، عذاىب     ايستايدورالر، رمحىت 
  .)٣()) قورقوالدورغان دور خدايينگ عذاىب

))    زبولغان ى  سى   اوچونچ ى؟كوردونگزالرم  ىنى  سيزالر الت برله ع
  .)٤()) ى؟كوردونگيزالرم مناةىن

بيزالر :  دن روايت دوركه، ايتيب دورالر     ى  حضرت ابو واقد الليث   

                                     
  .٨٠: سورة آل عمران) ١(
  .٧٢: سورة املائدة) ٢(
  .٥٧-٥٦: سورة اإلسراء) ٣(
  .٢٠-١٩:  سورة النجم)٤(
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حالبوكه بيزالر اميديگينه   .  برله حنين تامانيغه بارديق    حضرت رسول اهللا    
) دوالنا(مشرك الرنينگ سدره    . تاشالب اسالم غه كريگان ايديك      كفرىن

كه، اونينگ اطرافيده قور توكوب يـاتور       ى  بار ايد ى  آتليق بر درخت الر   
ذات   اول درخت ىن  . الرى  اونغه آسيب قويور ايد     ياراغ الريىن . الرى  ايد

بيزالرگاده بوالرنينگ ذات   ! يا رسول اهللا  “: بيزالر. الرى  انواط آتار ايد  
ضرت رسول اهللا   ح. ، ديديك ”ديك ذات انواط قيليب بريينگ    ى  انواط الر 
 :))   ى  اسرائيل حضرت موس    البته سيزالر بىناوالرنينگ بـوت   : غه
 بو سوزىن . )) ديك ديدينگزالر ى  ديك بوت قيليب بريينگ، ديگان الر     ى  لر

ى  نـسائ  ى،ده ترمـذ  ى  امام امحد مسند    بو حديث ىن  . الر  قسم برله ايتىت  
 ه، طـرباىن  شيبه مصنف الريـد     سنن الريده، عبد الرزاق، ابو بكر بن اىب       

حامت اوز كتـاب الريـده        معجم الكبريده، ابن املنذر، ابن جرير، ابن اىب       
  .كيلتوروب دورالر

بيلمك كريك كيم، بو آيت وحديث الرده بيان بولغان شرك وكفرالر           
خدا ديب اعتقاد قيلغان الريـدن عبـارت          يالغوزگينه باطل معبودالريىن  

 اهللا تعاىل “، ياكه   ”دورى  وزنينگ ا   اهللا تعاىل “ى  الرى  بلكه، بعض . امياس
اهللا  بيـزىن  “:ىالرى ، ديب دعوا قيلغان بولسه الر، بعض      ”غه شريك دور  

ى  بعض .ى، ديب اعتقاد قيالدورالر ايد    ”حضوريده شفاعت قيالدور    تعاىل
جوده  “:ىالرى  بعض. الرى  ، دير ايد  ”تيگادورى  نفع وضرر الر   “:ىالر

تِحق بوملاغان نرسه الريغه    ، ديب تعظيم يوزه سيدن مس     ”اولوغ ذات دور  
 مستِحق دور ديب، اوالردن يالغان دن اويدوروب قيلغـان حكايـه الرىن      

  .الرى ديب اعتقاد قيلور ايدى توغر
بر حـساب الب، اوالرغـه      ى  فرق قيلما   منه شوالرنينگ مهه الريىن   
اول اعتقادالريدن قايتاريب، خاص    . الرى  خالف اوروش قيلماققه بويورد   



  ١٦٩  

  

چنانچـه  . غيغه تارتيب، بوزوق اعتقادالريـدن قايتـارديالر      اسالم بويوري 
  .مسأله ده اوتىتى نومره ده گى اونونچ

اهللا عنه نينگ حديث الريده بـر       ى  رضى  هم ده حضرت ابو واقد ليث     
 درخت نينگ آلديده توپالنيشيب اولتوروشوب، ياراغ واسـباب الريـىن         

بوت پرست     اوىن طلب قيلسه الر،    تربك يوزه سيدن آسيب قومياق الريىن     
زمان ده حـضرت    ى  گى  سيزالردن ايلگار “. الرى  ليك دن حساب قيلد   

ديك بوت قيليـب    ى   مشرك الرنينگ بوت الر    :ىغه قوم الر  ى  موس
  .الر ، ديب ايتىت”ديك ديدينگ الرى بريينگ، ديگان الر

بيزنينگ مزارپرسـت،   . تيكشاريب كورايليك   بيزده اوزوميزىن ى  اميد
ى ست الرمييزنينگ ايشان الر، عامل الرغه قيلغان الر   ايشان پرست، عامل پر   

اوتوب كيتگان صاحل بنده الر، قطب الر حق الريـده قيلغـان            ى  ايلگار
ى مشرك الرنينگ بوت الريگا قيلغان اعتقادالريدن نيمه فرق       ى  اعتقاد الر 

شول اعتقـاد   ! نيمه اوچون مشرك بولوب، بوالر مسلمان دورالر؟      ! بار؟
ناجيه فرقه سيدن حـساب الب، مبتـِدع الردن           ميزىنالر مييز برله اوزو   

 بيزالر ورثة األنبياء ميز، ديـب       :يول برله آجراتا آالميز؟ اوزوميزىن    ى  قايس
علماءالرنينگ صحبت الريده بونداغ ثواب بار، اونـداغ        : عوام الناس غه  

سيالپ يورمك    كوپريترييب، ساقال الرمييزىن    ثواب بار، ديب آغيزالرمييزىن   
! بو خيل ايش الردن نوچوك تارتينمايدورميز؟     !  اوياملايدورميز؟ دن نوچوك 

صحبت الريدن بركه الر، فيض الر حاصـل بوالدورغـان پرهيزگـار            
  !ى؟علماءالر بيزالر ميز، ديب آيته آالميزم
ـ      تاماىن  بو بيزنينگ باشيميزگا اهللا تعاىل     ى دن كيلگان بالشويك بالس
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انكار قـيال     يغيدن كيلگان ليگيىن  نينگ بيزگا غضب قيلغان ل       اهللا تعاىل  )١(
آرقه ميزغه  ى  كورگوميز كيلما   اوزالرمييز يامان عمل الرمييزىن   ! ى؟آالميزم

 كـوروب يورمـك نينـگ اهللا تعـاىل          عمل الرمييزىن ى  تاشالب، ياخش 
  !باردور؟ى حضوريده بيزگا نيمه فائده س

ه بيزنينگ اونوتوب يوبارغان نرس   . عامل السر واخلفيات دور     اهللا تعاىل 
بو . اونومتاغان، عملنامه الرمييزغه يازيليب قويولغان دور       اهللا تعاىل   الرمييزىن

  :اوقوب اوتورميز ىن اهللا يارنينگ بر بيىت توغريده صوىف
  اوچـسه هواغـه   ى  شريعت سيز كيـش   

  

  
  كونگل بريمه انينگ ديك خـود مناغـه         

  

 شريعت گا خالف  ى  دميك، يوققاريده بيان بولغان نرسه الر بوتون ال       
  .دورالر

اوز   الرىنى  دعوا قيالميز، يهود ونصار     دينيميز اسالم نينگ حق ليغيىن    
 :اوچون يامان المييـز، اوزميـزىن     ى  كتاب الريگا عمل قيلماغان ليق الر     

، ” نينگ امـت الريـدورميز  مسلمان ميز، حضرت حممد رسول اهللا  “
ـ       اوزميزىن. ديب قورصايـيب يوراميز   ه جنات تاپادورغان اهل سنت فرق

كتاب   سيدن دورميز، ديب يورماگيميز برابريده دينيميزنينگ حكم الريىن       
الرده قالدوروب، آيت وحديث، فقه علم الريدن اوزاق بولـوب، علـم            

اوزوميزگا شـعار قيليـب، قـاپالب      آرقه سيده نفاق ىن   ى  معاش پرده س  
  .كيـيب آلغان دورميز

                                     
)١ (               ااهنرملُ فَـدا الْقَوهلَيع قا فَحقُوا ِفيها فَفَسِفيهرتا منرةً أَميقَر ِلكها أَنْ نندِإذَا أَرو

  .١٦:  سورة االسراء تدِمرياً
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ورنيغـه  نان وگوشـت ا     آرقه وارانگ ياماالماق ىن      براوىن -غيبت  
ايشان اعتقـاد قيليـب،       الرىنى  بار يا يوق كيش   ى  كوروب، آزگينه علم  

تعظيم يوزه سيدن معبود ليك درجه سيگا كوتاريب آلغان بولوب،            اوالرىن
شريعت ى  اطاعت قيليب، اخالص قيليب، سوز    ى  كوره ك -اوالرغه كور 

الر، ى  كورولگان كيش ى  هر بر صالح اهل   ى  يوقمى  كيالدورمى  گه توغر 
ايالر، ياكه عملدارالرگا اطاعت قيليب، خدادن قورقماق اورنيغه او         ياكه ب 

الردن قورقوب، سوزالريدن چيقمايدورغان بولـوب آملـاق        ى  خيل كيش 
  .اوالرغه عبادت قيلماق دورى اوز

 اسـتغاثه نينـگ     -نومره ليك مسأله بولغان     ى  نچ) ٢٦(بو توغريده   
  .شرحيده سوزالر تفصيل برله اوتىت

 حكم الريگا خالف صورت ده باشقه غه اطاعـت          نينگ  اهللا تعاىل 
 روايـت   بن حامت   ى  حضرت عد   قيلماق عبادت قيلماق ايكان ليگيىن    

شو خيل  . الرى   بيان بويورد  قيلغان حديث الريده حضرت رسول اهللا       
-دين دن چيقاريب كافر     اطاعت قيلماق عبادت قيلماق بولوب، انسان ىن      

عذاب گا مـستحق بولـوب      ى  بونينگ برله ابد  . مشرك قيليب قويادور  
هر قانچه مسلمان حساب قيلسه ده، اول مـشرك دور،            قالورده، اوزيىن 

  .ىفائده بريماگاى اونغه قيلغان دعواس
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املُشِركُونَ كَانوا يدعونَ آِلهتهم ِفي الرخاِء، والَ يـدعونها      ) ٥ (- ٣٤
 :قَالَ تعـاىل  .  كَانوا يدعونَ اَهللا وحده    ِفي الشدِة والْكَرِب واِالضِطراِر، بلْ    

           َِإل ماهجا نفَلَم ينالد لَه ِلِصنيخم ا اللَّهوعوا ِفي الْفُلِْك دِكبى فَِإذَا ر رالْب
  .)١( ِإذَا هم يشِركُونَ

 كَانَ أَغْلَظَ ِشركاً ِمـن      فَمن دعا غَير اِهللا أَياً كاَنَ ِفي السراِء والضراءِ        
  .ِشرِكِهمى  علاملُشِرِكني اَألوِلني الَِّذين قَاتلَهم رسولُ اِهللا 

ِإنَّ اَهللا هو الراِزق الْباِرئ الْمـدبر       : وكَانَ املُشِركُونَ اَألولُونَ يقُولُونَ   
زقُكُم ِمن السماِء واَألرِض أَمن يمِلك      قُلْ من ير    :قَالَ تعاىل . ِلكُلِّ شيءٍ 

           يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصاَألبو عمالس
          كُمبر اللَّه قُونَ فَذَِلكُمتفَقُلْ أَفَال ت قُولُونَ اللَّهيفَس راَألم ربدي نمو   ـقالْح 

     اللُ فَأَنِإالَّ الض قالْح دعاذَا بفُونَى  فَمرصت )٢( .       ـا ِمـنم راَألم ربدي
  .)٣( شِفيٍع ِإالَّ ِمن بعِد ِإذِْنِه ذَِلكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَال تذَكَّرونَ

عاد نى فَماِهللا ي رداً غَيلأَنَّ أَحع ى قِْدرِركشضاً مأَي ووِر، فَهِبِري اُألمدت.  
يدبر اَألمر   . )٤( اَألرِضى  يدبر اَألمر ِمن السماِء ِإلَ      :ىقَالَ تعالَ 

  .)٥( يفَصلُ اآلياِت لَعلَّكُم ِبِلقَاِء ربكُم توِقنونَ

                                     
  .٦٥: سورة العنكبوت) ١(
  .٣٢-٣١: سورة يونس) ٢(
  .٣: سورة يونس) ٣(
  .٥: لسجدةسورة ا) ٤(
  .٢: سورة الرعد) ٥(
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خوش حال ليـك وقـت        مشرك الر اوزالرينينگ باطل معبودالريىن    
 بـال   -قاتتيق ليق، حمنت ومـشقت      . الرى  الريده ياد قيليب يالوارور ايد    

نينـگ    اونوتوب، يالغوزگينه اهللا تعـاىل      ييتگان زمان الريده بوت الريىن    
  .الرى اوزيگا يالوارور ايد

 كيمه گا مينسه الر، اهللا تعاىل      ((: چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    
قوروق ليققـه  . الرى  قيليب، اخالص برله دعا قيلور ايد   نينگ اوزيگا يوز  

كيتيب قالـسه، اوالر اوز     ى  چيقسه الر، غرق بوملاق قورقوس    ) كيمه دن (
  .)١()) شرك كيلتورمك الريده دوام ايتورالر

 دن باشقه ىن هر كيم خوش حال وبد حال ليك وقت الريده اهللا تعاىل
ى  شـرك الر   اهللا  حضرت رسول   . چاقرسه، اول مشرك بولوب قالور    

. اوچون اوروش قيلغان مشرك الردن كوره يامان راق مشرك بولـورالر          
 ى،بريگـوچ ى  روزى  نينـگ اوز    مشرك الر اهللا تعـاىل    ى  چونكه اولگ 
تـدبري  . الرى  اوزيدور، دير ايـد   ى  اراده قيلغوچ    هر نرسه ىن   ى،ياراتقوچ
ده هيچ نرسه   بو توغري . الرى  نينگ اوزيگا خاص، دير ايد      اهللا تعاىل   امورىن
: بويورادوركه  چنانچه اهللا تعاىل  . الرى  غه شريك قيلماس ايد     اهللا تعاىل   ىن

 بولوت دن يامغور ياغدوروب، يـردن گيـاه         -آمسان  “: حممد  ى  ا ((
ى ايگاس  بريادور؟ ايشيتمك، كورمك ىن   ى  اوندوروب، سيزالرگا كيم روز   

ارادور؟ ايش  اولوك دن كيم چيق     ترييك دن، ترييك ىن     كيم دور؟ اولوك ىن   
 اهللا تعـاىل  : اوالر. ، ديـب سـوراغيل    ”كيم دور؟ ى  اداره قيلغوچ   الرىن

اهللا  اونداغ بولسه، نيمه اوچون عبادت ىن   “: اوالرغه. الرى  قيالدور، ديگا 

                                     
  .٦٥: سورة العنكبوت) ١(
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يورگـوزوب  ى  اوز  مهه ايـش الرىن   ! دن باشقه غه بورورسيزالر؟     تعاىل
ى ت قيلغوچ شفاعى  دن تاشقار ى  وحكمى  نينگ اجازت   اهللا تعاىل . تورادور
 اهللا تعاىل . نينگ اوزيدور   قيالدورغان اهللا تعاىل     شول نرسه الرىن   .ىبوملاغا

. ، ديگيل ”ى؟اويالمايدورسيزالرم  بوىن! نينگ اوزيگا عبادت قيلينگ الر    
دن باشقه كيمسه تدبري امورغه قادر دور ديـسه،           هركيم اهللا تعاىل  ى  اميد

ور ياغدوروب، يردن    بولوت دن يامغ   -آمسان  . ده مشرك دور  ى  اول اوز 
اهللا   بولوب، دنياىن ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل ى  بريگوچى  گياه اوندوروب روز  

ده حساب وجزا اوچون اهللا       قيامت كوىن . اداره قيالدور ى  نينگ اوز   تعاىل
] كوپ[، ديب   )) گينه ايشانينگالر ى  حضوريغه حاضر بوملاققه ياخش     تعاىل

، جـزاء   ٨٩قيامت اوچـون    . آيت الرده تفصيل برله بيان بولونغان دور      
  . آيت لرده كيلگاندور٧٠، بعث بعد املوت اوچون ٢٦االعمال اوچون 
ى تدبري امور، خلق قيلمـاق، روز     ى  زمان مشرك الر  ى  دميك ايلگار 

ده يوق دور، ديب    ى  دن باشقه نينگ قدرت     بريمك ديك نرسه الر اهللا تعاىل     
  .الرى نينگ اوزيگا نسبت قيلور ايد اهللا تعاىل بولرىن

اسالم ده من ديب دعوا قيلمـاق ده بولغـان          ى  بو زمان ده گ   ى  اميد
قويوب باشـقه     ىن  مشرك الر خوش حال وبد حال ليك ده هم اهللا تعاىل          

دن باشـقه الردن      اهللا تعـاىل    حاجت الريـىن  ى  الرغه يالوارورالر، معنو  
تدبري امور، قولالش، نصرت ده قطب، چـيلنت الر، ابـدال           . تياليدورالر
 يـيتيب اولگـان الرىن   ى  اجل. بار ديب بيالدورالر  ى  تيش الر الرنينگ قاي 

  .قايتادن تريگوزوب يوبارغان دور ديب دعوا قيالدورالر
بو خيل سوزالر كتاب و سنت ده بوملاغان، بلكه كتاب وسنت گـا             

اويدوروب آلغان دجال صـفت انـسان       ى  خالف بولغان بولوب، اوزالر   
هر   ايله اوزالريىن ى  بو سوزالر . رالردن نقل قيلينغان يالغان سوزالر دورال     
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اسالم دن چيقاريب مشرك الرنينگ       قانچه مسلمان آلسه الرده، اوزالريىن    
  .اينگ يامان الرينينگ قاتارالريغه قوشوب آلغان دورالر

الب ى  تـوغر   مسلمان الرغه الزم دوركه، اوزالرينينگ عقيده الرىن      
يز ديب دعوا قيلماققه برله بيزالر مسلمان دورمى بو عقيده الر! آلسون الر

  .حق ليق بوالملايدورالر
دين دن چيقاريب يوبارادورغان، كفـر،        بونينگ برابريده انسان ىن   

 كـه اوز ديـىن   حىت. حتقيق الب بيليب آملاق الزم دور   شرك، نفاق الرىن  
 توزاتيب شيطان نينگ توزاغيغه توشوب قاملاق دن اوزالريىن         عقيده الريىن 
  .ماده ليك مسأله ده اوتىتى نچ٦ده حبث بوندن زيا. ساقالسون لر

 حديث شريف الريده بيان بويوروب،      چنانچه حضرت رسول اهللا     
حـضرت   ((: مليكه دن نقل قيليب ايته دوركـه        صحيحيده ابن اىب  ى  خبار

ى تاپتيم كـه، مهـه الر        نينگ صحابه الريدن اوتتوز نفرىن     رسول اهللا   
  .)) الرى اوچون نفاق دن قورقور ايدى اوزالر

ى اوز ((: دن نقل قيلينيب دوركه، ايتيـب دور      ى  حضرت حسن بصر  
ى نفاق دن خاطرمجع بوملاق ياخش    . اوچون نفاق دن قورققان مسلمان دور     

  .)) امياس دور
غه كفيـل   ى  چونكه انسان نينگ جنات   . اونومتاسون  ىن  دميك اهللا تعاىل  

نينـگ   يالغوزگينه اهللا تعاىل  ى  عقيده سيدوركه، اول اوز   ى  بولغان نرسه س  
بنده هر قانچه اولوغ بولسون، حمتـرم       . اوزيگا عبادت قيلماققه ايلته دور    

اهللا . دورى  نينگ بنده س    اهللا تعاىل . غه عبادت قيالدور    بولسون، اهللا تعاىل  
شونينگ اوچون او خيـل آدم      . دن تياليدور   دن قورقادور، اهللا تعاىل     تعاىل
دليل سـيز      ايتگانيىن اولوغ ذات الر ديب تعظيم يوزه سيدن هر بر          الرىن

 قبول قيليب، اوندن قورقوب معبودليك درجه سيگا كوتاريب، سـوزيىن         
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عبـادت  ى  بول اوز . آيت وحديث الرديك بيليب آملاق جائز امياس دور       
اول . دن باشقه غه عبادت قيلمـاق شـرك دور          قيلماق بولوب، اهللا تعاىل   

  .الرى بوملاغى ذات الر بونغه راض
قويوب، اولرغه    ىن  البته سيزالر اهللا تعاىل    ((: رآيت كرميه ده بويورادو   

اوالر  ((،  )١()) عبادت قيلماق ده بولغان ذات الر سيزالرديك بنده الردورالر        
  .)٢()) غه يالوارادورالر اهللا تعاىلى اوزالر

الرغه قوشـولوب   ى  بولسه الر، عبادت قيلغوچ   ى  اوالر شونگا راض  
وسيزالر عبـادت قيلمـاق ده      سيزالر،   ((: چنانچه. جهنم گا كيتگايالر  

دورسيزالركه، اونغـه   ى   مهه الرينگز جهنم نينگ تاش الر      -بولغان الر   
  .)٣()) الردورسيزالرى كريگوچ

فرشته الرگا عبـادت قيلمـاق ده        ((: ده   آيىت )٤(ى  نچ٤٢-٤٠سبأ  
: فرشته الر برله بر يرگا توپالب، فرشته الرگا خطاب قيليب           بولغان الرىن 

اول . ، ديـدور  ”ى؟ا عبادت قيلماق ده بولغان ايديالرم     بوالر سيزالرگ “
بلكه اوالر جن غه    ! خدا، سني شريك دن پاك سني     ى  ا“: وقت فرشته الر  

                                     
)١ ( ثَالُكُمأَم ادوِن اللَِّه ِعبد ونَ ِمنعدت ِإنَّ الَِّذين ١٩٤:  سورة األعراف.  
)٢ ( َِسيلَةالْو ِهمبونَ ِإلَى رغتبونَ يعدي الَِّذين أُولَِئك ٥٧:  سورة اإلسراء.  
)٣ ( ُكونَ          ِإناِردا ولَه متأَن منهج بصوِن اللَِّه حد ونَ ِمندبعوما ت م    سورة االنبيـاء  :

٩٨.  
)٤ (               ونَ قَـالُواـدبعوا يكَـان اكُمالِء ِإيؤالِئكَِة أَهقُولُ ِللْمي ِميعاً ثُمج مهرشحي مويو

ِنِهم بلْ كَانوا يعبدونَ الِْجن أَكْثَرهم ِبِهم مؤِمنونَ فَالْيوم         سبحانك أَنت وِلينا ِمن دو    
ال يمِلك بعضكُم ِلبعٍض نفْعاً وال ضّراً ونقُولُ ِللَِّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب الناِر الَِّتي              

  . كُنتم ِبها تكَذِّبونَ
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جن الرنينگ برار نرسه گا     ى  بوالرنينگ كوب الر  . عبادت قيلور ايديالر  
ى بوگـون بعـض   . ، ديگايالر ”بار ديب اعتقاد قيلور ايديالر    ى  اقتدارالر

ى گيزگا نفع وضرر ييتكوزمككـا ايگـا بوالملاغـا        الرينى  الرينگز بعض 
اوز جان الريغه جور قيليب شرك كيلتورگان الر، يالغـان غـه            . سيزالر

  .)) ، ديگامييز”تاتينگ الر دوزخ عذابيىن“: چيقاريب كافر بولغان الرغه
دن ى  اوز حـد    غه كوره برار بنـده ىن       بو آيت الردن ظاهر بولغاىن    

بو خيـل تعظـيم     ى  صاحل بنده الر اوزالر   . آشرييب يوبارماق شرك دور   
 ى،بولغان الر صاحل بنده الر بوملـا      ى  راض. بوملايدورالرى  قيلينماققه راض 

اوالر اخـالص قيلينماققـه الئـق       . صاحل صفت ده بولغان دجال دورالر     
الر برلـه   ى  اوالر عبادت قيلغـوچ   .  اجتناب قيلينماققه الئق دوالر    ى،بوملا

  .رقوشولوب دوزخقه كيتادورال
يوقاريده نيمه نرسه الر شرك دوالر، نيمه نرسه الردن اجتناب قيلماق           

اوچون بيليب يـول    ى  گا اوز ى   هر كيش  .ىالزم دور، بيان بولوب كيلد    
  .الزم دورى توتوش
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٣٥ - نعِإالَّ اهللاُ   ى   م الَ ِإله :          لَـه ِريكالَ ش هدحقٍّ ِإالَّ اُهللا وِبح ودبعالَ م
  .جِميع ما يعبد ِمن دوِن اِهللا، وأُثِْبت الِْعبادةَ ِهللا وحدهى  أَنِف:ى، يعِنِمن خلِْقِه

 اهللا تعـاىل   “:ىكلمه طيبه ده گ   ” الَ ِإله ِإالَّ اهللاُ   “ى  ماده ده گ  ى  نچ٥
نينگ اوزيدن     اهللا تعاىل  :ىس  دميك نينگ معىن  ” دن باشقه معبود يوق دور    

ى گينه يالغوز معبود دور، شـريگ     ى  دور، اوز باشقه چينه كم معبود يوق      
عقيده وعبادت ده اهللا      دن برار كيمسه ياكه برار نرسه ىن      ى  يوق دور، خلق  

دن باشـقه     بوتون دنياده اهللا تعاىل     يعىن. غه شريك قيلماس ليق دور      تعاىل
  .عبادت قيلينماق ده بولغان معبودالر متام باطل دورالر دميك بوالدور

باشـقه  . دورى  نينگ اوز   معبود اهللا تعاىل  ى  ده حقيق آمسان الر برله ير   
معبودالر پيغمربالر بولسون الر، صاحل بنده الر بولـسون الر، اوليـاءالر            
بولسون الر، جن الر، شيطان الر بولسون الر، درخـت الر، تـاش الر              

. خملوق دورالر، معبود بوملاققـه يارامايـدورالر      ى  بولسون الر، مهه الر   
غه عبـادت قـيالدور،       اهللا تعاىل ى  الر، اولياءالر اوزالر  پيغمربالر، فرشته   

غه گينه عبادت قيلماققه چاقرادورالر، باشقه الرنينگ         اهللا تعاىل   خاليق ىن 
  .عبادت قيلماق الريدن بيزار دورالر

ِإذْ تبرأَ الَِّذين اتِبعـوا ِمـن        : چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    
  روا وعبات الَِّذين    ابباَألس ِبِهم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَو )ى ياد قيـل، ا    ((. )١

كه، مشرك الرنينگ عبادت قيليب اوتگان باطـل          ، اول كون ىن   حممد  
الر ى  الر، عبادت قيلغـوچ   ى  عبادت قيلغان الردن بيزار بولغا    ى  معبودالر

                                     
  .١٦٦: سورة البقرة) ١(
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 اوزولـوب ى  اوالرنينگ آسيالديگان آرقان الر   . الرى  كورگا  عذاب ىن 
  .))ى قاملاغاى  حجت توته دورگان نرسه الر-كيتگان بولور 

 بيلـوالر، قوتولـوب بوملاسـليغيىن       عذاب نينگ مقرر ايكان ليگيىن    
ى اول وقت اوز قيلميش الريغه پشيمان بولوب ندامت قيلغا        . الرى  بيلگا
برله اورتـه الريـده     ى  برله توتوب آلغان معبودالر   ى  اوز اختيارالر . الر

  :طرزده بوالدورى  بو اختالف ايك.ىاختالف بولغا
ى بوالرنينگ عبادت الريدن خربسيز بولغا    ى  معبودالر: شولكهى  بر
بـوالر فرشـته الر،     . الرى  بوملـاس ايـد   ى   راض ى،بيلسه الر ايد  . الر

 الرىنى  اوالر عبادت قيلغوچ  .  صاحل بنده الردورالر   -پيغمربالر، اولياءالر   
ى  بوالرنينگ عبادت الريدن راض    شونينگ اوچون اوالر  . الرى  لعنت قيلغا 

  .بيلدورگايالر امياس ليك الريىن
گا عبـادت   ى  اوزالر  الرىنى  اوالر عبادت قيلغوچ  : شولكهى  ينه بر 

بوالر برله  . يولدن تايدورگان دجال الردورالر     قيلماققه چاقريب، اوالرىن  
م لَوال أَنت   :ىالر اورته الريده جنجال ونزاع پيدا بولغا      ى  عبادت قيلغوچ 

 ِمِننيؤا ملَكُن )بيـزالر مـسلمان الر      ى،سيزالر بوملاسانگيزالر ايد   ((. )١ 
چنانچـه  . الرى  لعنت قيليـشقا    الر، بر برالريىن  ى  ، ديگا )) بولور ايديك 

  .نومره ليك ماده ده اوتىتى نچ٣٤

                                     
  .٣١:  سورة سـبأ)١(



١٨٠  

  

٣٦ - نعولُ اهللاِ    ى   مسداً رمحِة أَنَّ مادهفِ   : ش ِد لَهبةُ الْعطَاع   ،ـرا أَميم
اللَّه ِإالَّ ِبما    عنه وزجر، وأَنْ الَ يعبد    ى  وتصِديقُه ِفيما أَخبر، واجِتنابه عما نه     

عرش.  

دورالر، ديـب   ى  نينگ پيغمـرب    اهللا تعاىل    ىن حضرت رسول اهللا    
ـ   گواه ليك بريمك نينگ معىن      حـضرت رسـول اهللا      : شـولكه ى  س

رسه الريده اطاعت قيليب بويون سومنك، بويورگـان نرسـه          بويورگان ن 
يريگا ييتكوزمك، خرب بريگان نرسه الريگـا ايـشانوب تـصديق             الريىن

تارتيـب    قيلماق، قيلمانگالر ديب منع قيلغان نرسـه الريـدن اوزيـىن          
  .غه عبادت قيلماق دور ساقالمناق، بويورگان طريقه الريده اهللا تعاىل

دورالر ديـب   ى  نينـگ پيغمـرب      تعاىل اهللا  ىنحضرت رسول اهللا    
قويوب، بويورگان نرسه الريده اطاعت قيلماسليق، سنت الريگـا پـروا           

 فرق قيلماسـليق يالغوزگينـه آت الريـىن         قيلماسليق، حالل وحرام ىن   
 كوتاريب، بـاش الريـىن      ايشيتگان ده اولتورغان يرالريده كوت الريىن     

ق، قرآن اوقوغان ده قبله غه      ، ديب قوميا  ”اللَّه عليه وسلم  ى  صل“: ايگيب
دور ديب طهارت سـيز     ى  نينگ كالم   قاراب ادب برله اوقوب، اهللا تعاىل     

ى برله ايش ى  س  خوب جايـيده قيليب، معىن      حرمت ىن  ى،قوليده اوشالما 
 يورا بريمك، يالغوز قرآن اوقوب ثوابيىن     ى  جبا قيلما   يوق، بويوروق الريىن  

حاصل قيلماق اوچـون      دنيا ماليىن اولوك الرغه باغيشالماق، بونينگ برله      
 .ىاوچون كفيل بوملاغا  ى  يول قيليب آملاق برله يورا بريمك بنده نينگ جنات        

ديگان ديك قوروق سوز برله چينه كـم        ” قوروق سوز قوالققه ياقماس   “
يـيمك يـيدمي ديگان برله يـيمك يـيگان      . مسلمان بولوب كيته آملاس   

حلوا ديگان برله آغيـز     “. ز دور سو  ديك بولوب، هواىي    بولوب قاملاغاىن 
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دميك، بو خيل عمل سيز مسلمان من ديب يورمك نينـگ           . ”چوچوماس
  .گا اشارت اوچون مثل دورى سيز بري ايش ايكان ليگ معىن

 آخرت نينگ   ى،دنيانينگ انتظمام    ىن حضرت رسول اهللا      اهللا تعاىل 
 تعـاىل اوچون پيغمرب قيليب كوندورگان بولوب، قول الريده اهللا         ى  سعادت

نازل قيلغـان   ى  نينگ اوز   اوزيگا آلغان، اهللا تعاىل     نينگ بويوروق الريىن  
قرآن كرمي بار بولوب، بونينگ برابريده حكمت آتالغان حـضرت            كتاىب

سـيگا  ى   شول ايك  .ىبار ايد ى   سنت الر  - نينگ حديث    رسول اهللا   
يولبارس ديك كافر ومشرك الرگا     ى  عمل قيلغان صحابه الر كوندوز الر     

فرشته الر ديك عبـادت     ى   غزات قيلسه الر، كيچه الر     -جهاد  ى  شقار
  .قيلور ايديالر

بيزنينگ سنت نبويه گا ايرگامشك ده ميز ديب دعوا قيلماق ده بولغان 
اوزالريگـا شـعار      آرقه سيده نفاق ىن   ى  علماءالرمييز علِم معاش پرده س    

 ى،اتون كيش بر مالَّ خ  “الر، عملدارالرگا اويونچيق بولوب،     ى  قيليب، با 
 مالنينگ ايتگانيىن “،  “مال بيالر، سوغه سيـيار   “،  ”ى  مالَّ بر كيش  ى  ايك

  !ى؟الرمى ، ديگان مثل الرگا ِمصداق بوملاد”قيلما قيل، قيلغانيىن
بالشويك الر برله بولغان اوزون زمان اوروش الرده ناصرخان تـوره           

 الريـىن حده دسته تشكيل قيليب، ادرليـك       ى  مال عل ى  دن باشقه قايس  
  !الر؟ى اثبات قيليب، تاريخ صحيفه الريغه يازدورد

درجه ده اعتناء برلـه     ى  قايس   احاديث نبويه ىن   ،قرآن كرمي تفسرييىن  
  !الر؟ى الر، مدارسه قيلور ايدى اوقور ايد

چريايليق قيليب اوراب، بنارس، ماووت تون الر، امريكـان           سلَّه ىن 
چريتيب   يب پيشانه الريىن   د ى،بامساميى  كفش الركيـيب، باسامي  -ى  حمس

  !ى؟ايدميى س يورمك سنت نبويه گا اتباع قيلماق نينگ معىن
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عمل گا آشرييب،     قالدوروب ترك قيليب قويغان نرسه الرمييزىن     ى  اميد
. قيليب آملاق الزم دور   ى  سى  چينه كم اسالم كيش     قيليب، اوزيىن   تداركيىن

ايشان، حضرت دامال، حضرت آخوند اكا، حضرت پيش قدم، حضرت          
 آخـرت نينـگ     ى،حضرت خمدوم ديك قوروق آت الرنينگ دنيا انتظام       

اتباع وامتثـال گينـه ايـشگا       . يوق دور   اوچون هيچ بر قيمىت   ى  سعادت
  .يارايدور

نينگ اوز قوم الريغـه قيلغـان       ى  آيت كرميه ده حضرت موس    
كُم ربكُم أَنْ يهِلـك عـدو     ى  قَالَ عس  : بيان بويورادور   خطاب الريىن 

ـ    ((. )١( ويستخِلفَكُم ِفي اَألرِض فَينظُر كَيف تعملُونَ      ى حـضرت موس
      الرينكز ى  خداى  ياقني ك : الركه   اوز قوم الريغه خطاب قيليب ايتىت

اوالرنينگ اورنيالريغـه خليفـه     هالك قيليب، سيزالرىن    دومشن الرينكزىن 
  .)) كورادور ينگزىنده، سيزالرنينگ قيلور عمل الرى قيليب قويغا

بيزنينگ دينيميز، يورتوميز، ماليميز، قوم الرمييز باره الريده ايستاگان         
كوروملاگان مظامل الر قيلمـاق ده      ى  قيليب، دنياده مثل    واوز بيلگان الريىن  

كـافرالردن    هـالك قيليـب، يورتـوميزىن       بولغان بالشويك روس الرىن   
نگ قيلور عمـل الرمييـز      ولكن ينه بيزني  . قوتقازيب قويسه، عجب امياس   

ينه ايلگاريگيديك عصيان وطغيان برلـه      . كورادور  نوچوك بوالدور اوىن  
اورگانگان كونگل  “.  اونغه كوره معامله قيال دور     ى؟كون كيچريورميزم 

وينـه   (( )٢( وِإنْ عدتم عـدنا    بوالدورغان بولسه،   ” اورتنسه قومياس 

                                     
  .١٢٩: سورة األعراف) ١(
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نينگ سيزالر برله حساب المشاگيميز     قايتيب گناه قيال بريسنكزالر، ينه بيز     
ينه ى  قوتولوب كيتاملايدور سيزالر، آخرت ده گيس     (اوز جايـيده تورور،    

  !نرجو عفْوك يا كَِرمي. )) )توروب دور
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٣٧ - نعى   م           ـوِبأَنَّ اَهللا ه ِقريو ِقدتعيو ِرفعأَنْ ي هدحاِن ِباِهللا وماِإلي
السمواِت واَألرض والشمس والْقَمر، وسـخرها      :  اَألشياَء كُلَّها  خلَقى  الَِّذ
تحت حكِْمِه، والَ راد ِلقَضاِئِه، وهو الْمعبود ِبكُلِّ مكَاٍن، والْمذْكُور          ى  تجِر

وأَنَّ . )١( يم الْخـِبري  وهو الْقَاِهر فَوق ِعباِدِه وهو الْحكِ      ِبكُلِّ ِلساٍن،   
الْخوف والرجاَء ِمنه، واِالسِتعاذَةَ واِالسِتعانةَ ِبِه، واِالسِتغاثَةَ ِإلَيِه، وهِذِه كُلُّها          

وهـو الْعِزيـز      يتصرف ِفي ملِْكِه كَيف يـشاُء،        ،مخصوصةٌ ِللَِّه تعاىل  
فُورالْغ )٢(.  

ـ   نينگ اوزيگا اميان كيلتورمك نينگ معىن       غوزگينه اهللا تعاىل  يال  :ىس
نينگ اوزيگينـه     دوركه، البته اهللا تعاىل   ى  بيليب اعتقاد قيليب اقرار قيلماغ    

 الرىنى  كه آمسان الر، ير، كـون، آ        حىت. ياراتقان دور   مهه نرسه الرىن  
ـ  اهللا تعاىلى  مهه الر .ىمسخر قيلد   ياراتيب، اوالرىن  برلـه   ىنينگ حكم

هـر يـرده    . يوق دور ى  قايتارغوچ  نينگ حكميىن   اهللا تعاىل . يورادورالر
اوزه ى  عبادت قيلينماق ده، هر تيل ده ذكر قيلينماق ده دور، اوز بنده الر            

  .دورى قيليب يورگوزگوچى جار الريده حكميىن
قورقماق اوزيدن، اميد قيلماق ده اوزيدن، مدد تيالمك اوزيدن، پناه          

بو نرسه الرنينگ مهـه     .  داد خواه ليق قيلماق اوزيگادور     تيالمك اوزيگا، 
ى نينگ ملك   اهللا تعاىل ى  نينگ اوزيگا خمصوص دور، مهه س       اهللا تعاىل ى  الر
غالـب بولـوب،    ى  اوز. اوز ملكيده ايستاگانيچه تصرف قيالدور    . دور

                                     
  .١٨: سورة األنعام) ١(
  .٢: سورة امللك) ٢(
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  .دورى مغفرت قيلغوچ
يگـا  نينگ اوز   اهللا تعاىل ى  اونداغ بولسه، عبادت نينگ مهه نوع الر      

باشقه دن قورقماق   . الزم بولوب، اوزيدن باشقه معبود يوق دور      ى  بوملاغ
 دن باشقه برار كيمسه اهللا تعـاىل        اهللا تعاىل . قوروق وهم دن عبارت دور    

ياقني، ياقني    يوق، اوزاق ىن    بار، بارىن   مقدر قيلماغان نرسه الرده يوق ىن     
هيچ كـيم وجودغـه       تقديرده يازغان بوملاسا، اوىن   . اوزاق قيالملايدور   ىن

  : بويوروب دورالر حضرت رسول اهللا .ىكيلتوراملاغا
احفَِظ اَهللا يحفَظْك، احفَِظ اَهللا تِجده تجاهك، ِإذَا سأَلْت فَاسـأَِل            ((

ـ       . اَهللا، وِإذَا استعنت فَاستِعن ِباهللاِ     أَنْ ى  واعلَم أَنَّ اُألمةَ لَو اجتمعـت عل
ني         اُهللا لَك هبكَت ٍء قَديِإالَّ ِبش وكفَعني ٍء، لَميِبش وكل  . فَعوا ععمتِإِن اجى و

           ـكلَياُهللا ع هبكَت ٍء قَديِإالَّ ِبش وكرضي ٍء، لَميِبش وكرضـِت  . أَنْ يِفعر
  فحفَِّت الصجو ،ا   . ()) اَألقْالَمبِن عِن ابا   ت عمهناُهللا ع ِضيِفـي  ). ٍس رو

اِهللا ِفي الرخاِء يعِرفْـك     ى  احفَِظ اَهللا تِجده أَمامك، تعرف ِإلَ      ((: ِروايِة غَيِرهِ 
واعلَم أَنَّ ما أَخطَأَك لَم يكُن ِليِصيبك، وما أَصابك لَم يكُـن            . ِفي الشدةِ 
ِطئَكخِلي .اعو            ـعأَنَّ مالْكَرِب، و عم جأَنَّ الْفَرِر، وبالص عم رصأَنَّ الن لَم

  .)) الْعسِر يسراً
 حضرت ابن عباس رضي اهللا عنهماغه خطاب        حضرت رسول اهللا    

حمافظت قيليب بيليب ايش      نينگ حقيىن   اهللا تعاىل  ((: الركهى  قيليب بويورد 
مهيشه كونگلونگ    ىن   اهللا تعاىل  .ىاظت قيلغا حم  سيىن  قيلغيل كه، اهللا تعاىل   

برار نرسه  . سنى  اوز حضورينگده تاپقا    ىن  ده توت كه، مهيشه اهللا تعاىل     
بولسانگ، اهللا  ى  مدد تيالمك چ  . دن تيالگيل   تيالمك بولسانگ، اهللا تعاىل   

ييغيليشيب كيليـب   ى  بيليب آلغيل كه، بوتون ملَّت اهل     . دن تيالگيل   تعاىل
يازغان دن زياده     بولسه الر، اهللا تعاىل   ى  ه يـيتكوزمك چ  سينگا برار فائد  
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اگر سينگا برار ضرر يـيتكوزمك اوچون      . الرى  فائده يـيتكوزا بيلماگا  
يازغان مقداريـدن زيـاده       توبالنيشسه الر، سينينگ حقينگ ده اهللا تعاىل      

نينگ (قلم الر كوتاريلگان، يازيلغان دفترالر    . الرى  ضرر ييتكوزا بيلماگا  
دميك، ازل ده بوالدورغان، بوملايدورغان     . )) قوروب قالغان دور  ) ى  سياه

بـو  . نرسه الر متاماً بوالدور، ياكه بوملايدور، ديب يازيليب قويولغان دور         
  .، ديب دور”صحيح حسن“: ده روايت قيليبى ترمذي جامع حديث ىن
مهـه   ىن اهللا تعاىل ((: ده كيليب دوركه   دن باشقه نينگ روايىت   ى  ترمذ

. آلدينگ ده حاضر تاپورسـن  ىن كونگلونگ ده توت كه، اهللا تعاىل  وقت  
يامان حالـت     سيىن  غه تانيلغيل كه، اهللا تعاىل      خوش حال ليق ده اهللا تعاىل     

ـ     وينه بيليب آلغيل كه، اهللا تعاىل     . الرينگ ده تانيسون   ده ى  نينـگ علم
ده برار نرسه سـينگا يــيتمايدورگان بولـسه، اول سـينگا              ويازغاىن
 بيليب آلغيل   .ىقاملاغاى   اگرده ييته دورگان بولسه، يـيتما     .ىگايـيتما

ليك مصيبت وقاتتيق   ى  كينگچ. صرب برله دور  ى  نينگ نصرت   كه، اهللا تعاىل  
  .)) آسان ليك قيني ليق برله دور. ليق برله دور

 بو حديث شريف ده بويوروله دوركه، تيالگينگ بولسه، اهللا تعـاىل          
مقدردن . دن تيالگيل   ولسانگ، اهللا تعاىل  بى  مدد تيالمك چ  . دن تيالگيل 

 اونداغ بولسه، مهـه وقـت اهللا        .ىهيچ نرسه وجودغه كيلماگا   ى  تاشقار
 اهللا تعـاىل    خياليده توتوب توروب عبادت قيلسه، اوىن     ى  اونومتا  ىن  تعاىل

  .ىضايع قيلماغا
 انسان غه هـر     .ىنصرت برله ماالمال بولغا   ى  اهللا يوليده صرب قيلغوچ   

ى كيسماس ليگ   دن اميديىن   نچه مصيبت كيلسه ده، اهللا تعاىل     حالده هر قا  
هر بر قاتتيق ليق آرقه سيدن خرييت گا يـيتيشمك، مـصيبت           . الزم دور 

دن كيني راحت غه چيقماق، بالغه اوچراگان بولسه اول بالدن قوتوملاق،           



  ١٨٧  

  

ظلم دن قوتولوب راحت غه چيقماق، قارانغوليق دن ياروغليققه چيقماق          
  .باردور

اوچون اوز  ى  وسعادتى  نينگ انتظام ى  ن غه اوزينينگ دنيا وآخرت    انسا
 اهللا تعـاىل  . نوميد، مايوس بوملاسليق كريك   . الزم دور ى  برله اورومناغ   يوىل

دن اميد قيليب الزم بولغان اسباب الرغه         غه اعتماد قيليب، فضل ومرمحىت    
  .اورومناق، تشبث قيلماق الزم دور

بولور، ديب آياغ اوزاتيب ياتـا        لغاىنبو حديث ده پيشانه ميزگا يازي     
وحركـت  ى  ديك، باشقه حديث الرده سـع       بويورماغان بولغاىن   بريگاىن

هـر  ! يا رسول اهللا “:ىالرى صحابه الردن بعض. قيلماققه بويورگان دور  
، ديب  ”باردور؟ى  نرسه يازيليب قالغان بولسه، عمل نينگ نيمه كريك ليگ        

ى حضرت عل ى  خبار( )) لٌّ ميسر ِلما خِلق لَه    اعملُوا فَكُ  ((: سوراغان الريده 
هر كيم نيمـه    ! عمل قيلينگ الر   (() اهللا عنه دن روايت قيلغان دور     ى  رض

ى اوچون ياراتيلغان بولسه، اوشـال نرسـه اونينـگ اوچـون اونگـا            
  .، ديديالر))ى النتورولگا

 طلب ده بولغان نرسه الرينينگ حاصل بوملـاق         -چونكه ايستاگان   
ى برله بولور، ديب يازيليب قويولغـان بوملـاغ       ى  اوزينينگ كوشيش   يىنالر

ياتا بريمك برله اول نرسه نينگ حاصل       ى  وحركت قيلما ى  سع. ممكن دور 
  .جور قيلغان بولورى غه سبب بولور ده، اوز جانيغه اوزى قاملاغى بوملا

  .آمني. آچسون بيزنينگ كوزوميزىن اهللا تعاىل
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هو أَنْ يعرف ويعتقَد ويقَر ِبـأَنَّ ِللَّـِه         : ِبالْمالَِئكَِةاِإليماِن     معىن - ٣٨
أَنِبياِئـِه    ِعباداً خلَقَهم ِمن نوٍر، يسمونَ مالَِئكَةً، وجعلَ ِمـنهم رسـالً ِإىل           

   مهِلِه، وسرو         ـؤـا يلُـونَ مفْعيو مهرا أَمونَ اَهللا مصعونَالَ يرم )١( ،
وِجبِريلُ وِميكَاِئيلُ وِإسراِفيلُ وعزراِئيلُ علَيِهم السالَم ِمن ِكبـاِر الْمالَِئكَـِة           

مهِل ِمنسالرو ِبنيقَرالْم.  

بيليب، اعتقاد  : شولكهى  س  فريشته الرگا اميان كيلتورمك نينگ معىن     
بار دورالر  ى  نينگ بر خيل بنده الر      دوركه اهللا تعاىل  ى  قيليب، اقرار قيلماغ  

اوالردن . نوردن ياراتقان بولوب فرشته آتاالدورالر      اهللا تعاىل   كه، اوالر ىن  
دن   تاماىن  پيغمربالرغه اهللا تعاىل  . باردورالرى  قيلغان الر ى  پيغمربالرغه ايلچ 

ه غ  بويورگان نرسه الريده اهللا تعاىل      ؛ اهللا تعاىل            اوالر. كيلتورادورالرى  وح
جبا   نيمه گا بويورولگان بولسه الر اوىن     . ليق قيلمايدورالر ى  عصيان وقارش 
اوالر جربئيل، ميكائيل، اسرافيل، عزرائيل علـيهم الـسالم         . كيلتورورالر

  .فرشته الردن بولغان پيغمربالر، مقرب الرنينگ اولوغالريدن دورالر
ايدورگان نينگ نوردن ياراتقان، كوزگا كورومن      فرشته الر اهللا تعاىل   

حضرت . اوالر يـيمك، ايچمك دن پاك دورالر     . خملوق الريدن دورالر  
اوالرده اوخالمـاق ده    .  صور تارتقون الريچه اوملايدورالر    اسرافيل  

فقط گينه حـضرت    . ايستاك الردن پاك دورالر     يوق دور، بوتون نفساىن   
هـر   (( )٢( كُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْموتِ     صور تارتقان الريده     اسرافيل  

                                     
  .٦: سورة التحرمي) ١(
  .٥٧: ، سورة العنكبوت٣٥: ، سورة األنبياء١٨٥: سورة آل عمران) ٢(
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نينگ حكميگـا موافـق        ديگان اهللا تعاىل   )) دورى  تاتقوچ  جان اولوم ىن  
  .اولوب كيتگايالرده، سونگره ترييلورالر

اوز . اوالر حمض عبادت واطاعت اوچون گينـه ياراتيلغـان دورالر         
ى اوالرنينگ وظيفه الر  . ادا قيلماق ده كمليك قيلمايدورالر      وظيفه الريىن 

  .بويون سومنك دور
ى والرنينگ اورته الريده اولوغ، مقرب فرشته الر بولوب، هر قايس         ا
چنانچه رزق  . خدمت الرغه مقرر قيلينغان دورالر    ى  خصوصى  بعضى  الر

بويـان غـه    -اويـان   تقسيم قيلماق، يامغور ياغدورماق، بولـوت الرىن      
ـ     سورمك، ثواب وگناه الرىن    كيلتورمـك،  ى يازماق، پيغمرالرالرغه وح

 قالغان الرغه عذاب كيلتورمك، جان آملـاق، وهـم          عذاب الزم بولوب  
  .بوالردن باشقه خدمت الرغه تعيني قيلينغان دورالر

لطيـف  ى  اوچـون جـسم الر    ى  فرشته الر نوردن ياراتيلغانليق الر    
هر خيل شـكل گـا      . بولوب، بيزالرنينگ كوزالرمييزگا كورومنايدورالر   

آغـري  . قيالدورالرى  طآزگينه مدت ده      اوزاق مسافه ىن  . كريا آالدورالر 
ى بعض. قيال دورالر   قاتتيق، زور ايشالرىن  . كوتارا بيالدورالر   نرسه الرىن 

سجده ده، قعـده ده     ى  الرى  ركوع ده، بعض  ى  الرى  قيام ده، بعض  ى  الر
اوالرنينـگ عبـادت    ى  بـول اوز  . غه تسبيح ايتورالر    توروب، اهللا تعاىل  

  .الريدور
آيـت    اوالرىن  اهللا تعاىل . وراوالردن گناه ديگان نرسه صادر بوملايد     

اوالر  (( )١( ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يـؤمرونَ         : كرميه ده 
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ليق قيلمايدورالر، بويورولگـان    ى  بويورگان نرسه الريده قارش     اهللا تعاىل 
چونكـه  . وصف قيلغـان دور     ، ديب اوالرىن  )) جبا قيلورالر   نرسه الريىن 
ايستاكالر يوكالتيليب، قيلسه الر ثواب، قيلماساالر گناه          نفساىن اوالرغه

  .حاصل بوالدور ديب وعده ووعيد الر بولومناغان دور
اولوغ مقرب فرشته الردن حضرت جربئيل، ميكائيـل، اسـرافيل،          

روح  “عزرائيل عليهم السالم مشهور بولوب، حـضرت جربئيـل          
لغان بولوب، مهه پيغمرالر غه     برله آتا ى  آت الر ” روح األمني “،  ”القدس
ى نينگ قدرت قاهره الريغه اميـان كيلتورمـا      كيلتورمك، اهللا تعاىل  ى  وح

بويون تاوليق، سركش ليك قيليب كافر بولغان الرغه عذاب كيلتورمـك           
حـضرت  . دورى  وظيفه الر ى  ديك نرسه الر شول ذات نينگ خصوص      

تقسيم ى   روز - يامغور ياغدورماق، گياه اوندورمك، ارزاق       ميكائيل  
اوياق بوياققه سورمك ديك نرسه الرگـا مؤكـل           قيلماق، بولوت لرىن  

 صور تارمتاققه مؤكل بولوب، اوز وظيفـه        حضرت اسرافيل   . دورالر
، ديدورگان  ”تارت  اسرافيل، صورينگ ىن  ى  ا“ادا قيلماق اوچون      الريىن
 حـضرت عزرائيـل     . حكم گا كوز توتوب تورمك ده دورالر      ى  اهل

ييتگـان  ى  برله ملقَّب بولوب، هر بر اجل       لقىب” ملك املوت “،  بولسه الر 
  .آملاققه مؤكل دورالر نينگ جان الريىن

ادا قيلمـاق ده دوام       اوز وظيفه الريـىن   ى  الرى  بوالرنينگ هر قايس  
ـ  حضرت جربئيل   . ايتمك ده دورالر   ى كيلتورمـك الر  ى  نينگ وح

ان بولـسه    نينگ وفات الريدن كيني توختاب قالغ      حضرت رسول اهللا    
رمضان شريف ده ليلة القـدر  . اوز جايالريده دورى ده، باشقه وظيفه الر 

 يرگا توشوب، مأمور بولغان وظيفه الريىن     ى   قدر كيچه سيده هر يـيل     -
  .ادا قيالدورالر
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آيات قرآنيه، احاديث نبويه الر     ى  فرشته الر، جن الرنينگ بارليق الر     
  .برله ثابت دورالر



١٩٢  

  

٣٩ - نعى   مِبهِ اِإلميـ      : اِن ِبكُت ى هو أَنْ نؤِمن ِبأَنَّ اَهللا قَد أَنزلَ كُتبـاً عل
، سـيِدنا داود    ى  ، والزبوِر عل  ى  سيِدنا موس ى  رسِلِه، كَالتوراِة عل  

لَِّه ال سيِدنا محمِد بِن عبدِ   ى  ، والْقُرآِن عل  ى  سيِدنا ِعيس ى  واِإلنِجيِل عل 
           ـ ى  سيِد الْمرسِلني وخاتِم النِبيني، صلَوات اِهللا وسالَمه علَيِهم أَجمِعني ِإلَ

  .يوِم الديِن

نينگ پيغمرب الريغه نازل قيلغـان كتـاب الريغـه اميـان              اهللا تعاىل 
 نينگ پيغمربلريغه نازل قيلغان كتاب       اهللا تعاىل  :ىس  كيلتورمك نينگ معىن  

ـ    چنانچه تورات ىن  . حق دور، ديب اعتقاد قيلماق    ى  الر ى حضرت موس
 حضرت داود     غه، زبورىن  ى  حضرت عيس   غه، اجنيل ىن ،غه

 غه نازل قيلغان دور، ديـب       اهللا   حضرت حممد بن عبد     قرآن كرمي ىن  
  . اميان كيلتوروب، اقرار قيلماق دور-ايشانيب 

 بولغان كتـاب لـريىن    لر اوز پيغمربلريغه نازل     ى  ولكن يهود ونصار  
 اوز كَيف لريچه استعمال قيليب، يـوقىن        حتريف قيلغان دور، كتاب لريىن    

 قرآن كرمي ىن    البته اهللا تعاىل  . يوق قيليب بوزغان دور الر      بار قيليب، بارىن  
ليك ى  الرنينگ بوزوق ى  الرنينگ حتريف الريدن، بوزوق   ى  حتريف قيلغوچ 

چنانچـه  . ذمه سيگا آلغان دور   اوز    الريدن ساقالغان دور، ساقالماق ىن    
ِإنا نحن نزلْنـا الـذِّكْر وِإنـا لَـه           : آيت كرميه ده بويوروب دوركه    

 اوزوميز نازل قيلغان دورميـز، اوىن       البته بيز بو قرآن ىن     ((. )١( لَحاِفظُونَ
  .)) دورميزى اوزوميز حمافظت قيليب ساقالغوچ
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 يه اوز اورته الريده بر حـرفيىن      امت اسالم   چنانچه بو قرآن كرمي ىن    
مهه وقت امت اسالميه دن ميليون      .  ساقالب كيلمك ده الر    ى،تغيري بريما 

الرچه انسان الر ياد قيليب يورمك ده بولوب، هيچ بر زمان ومكـان ده              
اگر دنيانينـگ   . بوملاغان دورالر   الردن خاىل ى  ياد قيلغوچ   قرآن كرمي ىن  

رار كلمه سـيده خلـل كورولـوب      برار بورچه گيده قرآن كرمي نينگ ب      
  .غلغله غه تولغازورالر قالسه، هر تامان دن مسلمان الر عامل ىن

م دن اول راق روسيه گـا قاراشـليق         ١٩١٢ -هـ  ١٣٣١چنانچه  
قازان شهريده خاريطونوف آتليق روس بامسه خانه سيده بر قـرآن كـرمي             

اراشليق غه ق   روسيه حكومىت ى  بو قرآن نينگ نسخه س    . باسيليب چيقادور 
غزيته سينينگ  ” قوياش“قازان ده چيقماقده بولغان     . يرالرغه تارقاتيله دور  

 بول روس بامسه خانه سيده باسيلغان قرآن كـرمي نوچـوك            :ىباش حمرر 
اوقوب توروب سـوره    . تصحيح النگان دور، ديب اوقوماققه باشاليدور     

ق ِتالوِتِه أُولَِئك يؤِمنونَ ِبـِه      الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يتلُونه ح     البقره ده   
الذين آتيناهم الكتاب   (  ىن   آيىت )١( ومن يكْفُر ِبِه فَأُولَِئك هم الْخاِسرونَ     

ينه كوب  ]   مثاىل[بونينگ  . قيليب يازيلغان تاپادور  ) فأولئك هم اخلاسرون  
” لـدوز يو“اوندن  . بيان قيليب اوز غزيته سيده يازادور       اول شوىن . دور

سونگره مهه غزيته الر متام بر برالريـدن نقـل          . نقل قيالدور ى  غزيته س 
حماكمه گـا     آخرده اول روس ىن   . غلغله غه تولغازادورالر    قيليب، عامل ىن  
 ىن  اوزيدن قورقوب، اول بامسه خانه صاحىب       روسيه حكومىت . تارتادورالر

ـ ى  حماكمه گا تارتيب، اول خاريطونوف اوزه سيدن حكم جار         ب، قيلي
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 اول مطبعـه ىن   . ساتادور  مصادره قيليب، مطبعه سيىن     بوتون ملك الريىن  
سـونگره  . آتايدورالر” ى  اميد بامسه خانه س   “مسلمان الر ساتيب آليب     

اوشال خاريطونوف مطبعه سيده باسيلغان قرآن كرمي نينگ مهـه نـسخه            
  .توپالب آليب، كويدوروب تاشاليدورالر الريىن

لسه الر، اوالر مفسدالرنينگ قـول الريـده        اما تورات برله اجنيل بو    
.  بوزولوب، كتاب اهللا بوملاق دن چيقيب قالغان دورالر        -حتريف بولوب   

نازل قيلغـان   اهللا تعاىلى موجود تورات واجنيل الر بوتون ال     ى  حاضرده گ 
نازل قيلغان كتاب امياس، ديـب        تورات واجنيل ديب بوملايدور، اهللا تعاىل     

هر حال ده اعتماددن ساقط بولـوب قالغـان         . ورانكارده قيليب بوملايد  
نازل قيلغـان تـورات       اهللا تعاىل : چنانچه حضرت رسول اهللا     . دورالر

الر قـول   ى  اما يهود برله نـصار    . واجنيل غه اميان كيلتورديك دينگ الر     
 كرييب قالغاىن   الريده موجود بولغان تورات برله اجنيل الرغه حتريف قوىل        

 نازل قيلغان كتاب الر امياس ديـب بوملاغـاىن          عاىلاهللا ت   اوچون مهه سيىن  
ـ            ديك، اهللا تعاىل   ى نازل قيلغان كتاب دور، ديب ده بوملايدور، بـردن نف

ديك، اثبات ده قيليب بوملاس دميـك كـا           وانكار قيلماق جائز بوملاغاىن   
  .اشارت قيليب اوتوب دورالر
احكام محد وثنادن عبارت بولوب، اونده      ى  اما زبور بولسه، اول اوز    

 ولكن بو زمان الرده زبور ير يوزيده آدم الر قول الريده يوق             .ىيوق ايد 
  .بولوب كيتگان دور

نازل قيلغـان     اگر تورات برله اجنيل حتريف بوملاغان بولوب اهللا تعاىل        
قويوب تورات واجنيل نينگ       ينه هم قرآن ىن    ى،حاليچه تورگان الريده ايد   

 قرآن كـرمي دن يـوز       ى،ئز بوملا بريگا بولسه ده عمل قيلماق جا     ى  قايس
 چونكه قـرآن    .ىاوگورگان بولوب، دين دن چيقيب كيتگان بولور ايد       
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برله تورات واجنيل منسوخ بولغان بولوب، عمل قيلماق دن         ى  نازل بولوش 
كوروب نقل قيلماق     نرسه الرىن ى  بعضى  اوالرده گ . قالدورولغان دورالر 

ـ    اولده بيزن . شرطالر برله گينه جائزدور   ى  بعض ى ينگ دينيميز اسالم داگ
حكم الر، قرآن شريف ده نقل بولغان واقعه الر، احاديث نبويه ده بيـان              

بو حالت دن باشقه صـورت      . بولغان نرسه الرگا خالف بوملاس ليق دور      
نينگ قول الريده   ى  يهود ونصار   دينيميز اسالم بيزىن  . ده جائز امياس دور   

  .نرسه الرگا حمتاج قيليب قومياغان دورى گ
منسوخ بوملاغـان ديـب دعـوا         يهود ونصاراالر تورات واجنيل ىن    

، ديـب   ”ى؟شوالرگا ايرگاشادورميز م  “: قيلسالرده، حسد يوزه سيدن   
قبول قيلماغـان      مسلمان بوملاق ىن   ى،گينه قرآن كرمي گا اميان كيلتورما     

بيليب توروب مسلمان     اوالر شيطان ديك اسالم نينگ حق ليگيىن      . دورالر
  .يديك كافر قيليب، تايدوروب يوبارماق آرقاسيده دورالراوزالر الرىن

نازل قيلغان كتاب الردن بريگا امياس برار مجله سـيگه ده             اهللا تعاىل 
. مهه سيگا اميان كيلتورمك فرض دور    . انكار قيلماق جائز امياس، كفر دور     

انكـار قيليـب      اوچون كتاب الريىن    يامان كورگاىن   يهود ونصاراالرىن 
  .ولوب، احتياط الزم دورقومياق كفر ب



١٩٦  

  

٤٠ - نعِلهِ ى   مساِن ِبرـطَفَ      : اِإلميِبأَنَّ اَهللا اص ِمنؤأَنْ ي وى  ه  مآد ،
الناِس مبشِرين ومنـِذرين، وجعلَهـم      ى  وِمن ذُِريِتِه رسالً وأَنِبياَء أَرسلَهم ِإلَ     

الِْعباِد طَـاعتهم، وقَـرنَ طَـاعتهم       ى  ، وأَوجب علَ  واِسطَةً بينه وبين خلِْقهِ   
  .ِبطَاعِتِه

ومن يِطِع اللَّه والرسولَ فَأُولَِئك مع الَِّذين أَنعم اللَّـه            :ى قَالَ تعالَ 
ـ         حو اِلِحنيالـصاِء ودهالشو يِقنيدالصو نيِبيالن ِمن ِهملَيع   أُولَِئـك نس

فَما أَرسـلْناك   ى  من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّ        . )١( رِفيقاً
آدم ونوحـاً وآلَ ِإبـراِهيم وآلَ       ى  ِإنَّ اللَّه اصطَفَ   . )٢( علَيِهم حِفيظاً 
  .)٣( الْعالَِمنيى ِعمرانَ علَ

گ خاليققه كوندورگان پيغمرب الريغه اميان كيلتورمـك        نين  اهللا تعاىل 
برگزيـده قيليـب      ىنحضرت آدم     اهللا تعاىل : شولكهى  س  نينگ معىن 
تان الب آليب خاليققه      الرىن   اوالدالريدن رسول الر، نىب    .ىپيغمرب قيلد 
 شول پيغمرب الرگا اميان كيلتورگان الرغه جنت ورضوان دن          .ىكوندورد

نينگ   اهللا تعاىل   كافر بولغان الرىن  ى  اميان كيلتورما الر،  ى  بشارت بريگوچ 
ى برله بنده الر  ى  اوز   اول پيغمرب الرىن   .ىالر قيلد ى  دن قورقوتقوچ   عذاىب

بنده الرگا واجب      اوالرغه اطاعت قلماق ىن    ى،اورته الريده واسطه قيلد   
گـا  ى  نينـگ اوز    اهللا تعاىل    اول پيغمرب الرغه اطاعت قيلماق ىن      .ىقيلد
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  .ىماق حسابالداطاعت قيل
وپيغمربيغـه    هر كيم اهللا تعـاىل     ((: چنانچه آيت كرميه ده بويورديكه    

انعام واحسان قيلغان پيغمرب الر، صديق الر         اطاعت قيلسه، اوالر اهللا تعاىل    
 يوليده اوز جـان الريـىن       سوزالغان ذات الر، اهللا تعاىل    ى   جوده توغر  -

  .)١(ى ، ديب حكم قيلد)) رقربان قيلغان الر، صاحل بنده الر برله بولورال
غه اطاعت قيلغـان      هر كيم پيغمربغه اطاعت قيلسه، اول اهللا تعاىل        ((

 هر كيم پيغمربغه اميان كيلتورمك دن يوز اوگورسه، سـىن         . بولوب دور 
  .)٢()) قيليب كوندورماديكى اوالرغه ساقچ

 ،حضرت آدم ونوح وابراهيم عليهم السالم اوالدالريـىن         اهللا تعاىل  ((
))ى دن برگزيده قيلدى متام عامل اهل ن نينگ اوالدالريىنعمرا

)٣(.  
اورته الريدن تالالب آلغان    ى  اوز بنده الر    اوز پيغمربالريىن   اهللا تعاىل 

 اوالرىن  اهللا تعـاىل  . نينگ اعتبارليك بنده الريدورالر     اوالر اهللا تعاىل  . دور
ر بولغان  الى  كوتارمك گه اليق، تبليغ قيلماق غه قادر كيش         اوز رسالتيىن 

اوالر هر قانچه مـصيبت     . اوچون تالالب آليب اختيار قيلغان دور     ى  الر
 ويامان حالت الرغه اوچراسه الرده، صرب ومتانت ايله اوز وظيفه الريـىن           

  .صورت ده ادا قيلغان ذات الردورالرى ياخش
 ىعاِلم الْغيِب فَالَ يظِْهر علَ     : آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 

    ضتِن ارداً ِإالَّ مِبِه أَحلِْقِه         ى  غَيخ ِمنِه ويدِن ييب ِمن لُكسي هوٍل فَِإنسر ِمن
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          صأَحو ِهميا لَداطَ ِبمأَحو ِهمباالَِت روا ِرسلَغأَب أَنْ قَد لَمعداً ِليصكُلَّ ى  ر
  .)١( شيٍء عدداً

. هيچ كيمسه گه اظهار قيلمايدور      ، غيبيىن ]دور[ى  بيلگوچ  غيب ىن  ((
غيـب دن   ى  ولكن اوزينينگ سويگان بنده الريدن بولغان پيغمربيغه بعض       

 آرقـه سـيدن     ى، اول پيغمربينينگ آلد   .ىمعجزه طريقه سيده بيلدورگا   
 شول سبب دن دوركه، اهللا تعـاىل      ى   بول اوز  .ىقويوب قويغا ى  پايالقچ

بنـده    نينگ حكم الريىن    اهللا تعاىل ى  اوز اوزه الريده گ   ى  داگى  نينگ علم 
اوالرنينـگ  . ظاهر بولـسون ديـب دور     ى  الريغه ييتكوزگان ليك الر   

ساناب قويغـان     بيلور، عددالريىن   قيالدورغان ايش الريىن  ى  آلديالريده گ 
  .)) دور

كورولسه ظاهر بوالدوركه،     بوتون پيغمربالرنينگ ترمجه حال الريىن    
 اوز رسالت الريىن  ى  يده يالغوز اوزالر  اينگ اول اوز قوم الرينينگ آراالر     

نينگ اوزيگـا عبـادت قلماققـه         يالغوز اهللا تعاىل    يـيتكوزوب، اوالرىن 
آخريده . اوز قوم الريدن ايذاء وجفاالر چيككان دورالر      . چاقرغان دورالر 

اميـان كيلتورگـان    ى  پيغمربالر غالب كيلگان دورالر، ياكه قـوم الر       
ياكه اميان كيلتورماس ليـك  . ان دورالرمسلمان بولغى  دورالرده، مهه الر  

اوالرغه عذاب كوندوروب هـالك       ده دوام ايتگان دورالر ده، اهللا تعاىل      
بو توغريده قرآن كرمي نينگ اوليدن آخرييغه چه پيغمـربالر          . قيلغان دور 

جممل ومفصل طريقه ده بيـان      ى  برله بولغان واقعات الر   ى  نينگ امت الر  
  .بولونغان دور
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ى نينگ پيغمربليك الريگا داللت قيالدورغـان دليـل الر        پيغمربالر
سـوزليك الريگـا    ى   اوزالرينينگ توغر  ى،يالغوز معجزه الريگينه بوملا   

خلق اورته الريده ياش ليـك      . داللت قيالدورغان دليل الريده كوب دور     
سوزليك برله شهرت   ى  خلق اورته الريده توغر   ى  الريدن ياشاب، اوزالر  
  .تاپقان بولغان دورالر

ى پيغمربليك دعوا قيلغـان الر    ى  سوزليك الر ى  پيغمربالرنينگ توغر 
. راق الريده دعوا قيلغـان دورالر     ى  الر نينگ يالغان چ   ى  ديك، يالغان چ  

نينـگ  ى  الر حالت الر  ى  بولغان كيش   هر بر عقل صاحىب     الريىنى  بو ايك 
ده پيغمرب ليك دعواسيدن باشقه ايش الر  . برله اجراتا بيالدورالر  ى  قرينه الر 

هر خيل يول برله      الريىنى  سوز برله يالغان چ   ى  هم انسان الرنينگ توغر   
 الرىنى  اونداغ بولسه، پيغمرب ليك دعوا قيلغان كيش      . اجرامتك ممكن دور  

طريقه ده اجرامتـك    ى  ياخش  ليك الريىن ى  سوز ياكه يالغان چ   ى  ده توغر 
ايكـان  ى  يالغان دن پيغمربليك دعوا قيلغان الرنينگ يالغان چ       . آسان دور 
 فـسق   ى، بيليم سـيز ليـك الر      ى،دجال ليك الر  ى  اوزالر  ليك الريىن 
ى  اوالرنينگ بويون الريغه شيطان مينيب آلغـان ليـق الر          ى،وفجورالر

ى چونكه توغر . الرگاده بيلينيب قالور  ى  بولغان كيش   آزگينه عقل صاحىب  
نينگ ايش وسوزالريدن منه مني     ى  دور اوزالر ى  سوز دور ياكه يالغان چ    

  .ىب، كوزگا كورونوب تورگان بولغادي
ى  بعـض  ى،ايش الرگا بويورگا  ى  البته بعض ى  پيغمرب من ديگان كيش   

ـ    ى   اونينگ اول حاليدن توغر    .ىالريدن منع قيلغا   ى سوز ياكه يالغان چ
ليق، ى  ياخش  بولسه، اوز قاراشليق الريىن   ى   چونكه توغر  .ىآچيلغاى  ليگ
ايـش الرده   ى  ياخـش وى  ديك، اوزيده تـوغر     ليققه بويورگاىن ى  توغر
ايش الرده بولوب يامان ايش     ى  ناتوغرى  بولسه، اوز ى   يالغان چ  .ىبولونغا
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  .ىفسق وفجورده بولغاى  اوزى،الرگا بويورگا
اهللا عنه  ى  ومسلم نينگ روايت الريده حضرت ابن مسعود رض       ى  خبار

علَـيكُم   ((:  بويوروب دورالر  دن كيليب دوركه، حضرت رسول اهللا       
الْجنِة، والَ يزالُ   ى  الِبر، والِْبر يهِدي ِإلَ   ى   فَِإنَّ الصدق يهِدي ِإلَ    ِبالصدِق،

  رحتيو قدصلُ يجى  الر تح قدى  الص       ـاكُمِإييقاً، واِهللا ِصـد دِعن بكْتي
الناِر،   جور يهِدي ِإىل  الْفُجوِر، وِإنَّ الْفُ  ى  والْكَِذب، فَِإنَّ الْكَِذب يهِدي ِإلَ    
    رحتيو كِْذبلُ يجالُ الرزالَ يى  و تح اِهللا كَـذَّاباً    ى  الْكَِذب دِعن بكْتي ((. 

اوزالرينگيزگا الزم توتونـگ      سوز ليك ىن  ى  توغر ((). حم، خد، م، ت   (
ليق جنـت   ى  ليققه ايلته دور، ياخش   ى  سوزليك ياخش ى  چونكه توغر . الر

سـوزالرمك  ى  سوزاليدور، توغر ى  انسان مهه وقت توغر   . يلته دور گا ا 
سوز ديـب   ى  نينگ نزديده توغر    كه اهللا تعاىل    آرقه سيدن يورادور، حىت   

چونكه يالغان سوزالمك   . يالغان سوزالمك دن ساقالنينگ الر    . يازيله دور 
انسان مهيشه يالغـان    . يامان ليققه ايلته دور، يامان ليق دوزخقه ايلته دور        

 كـه اهللا تعـاىل      وزاليدور، يالغان سوزالمك آرتيدن يـورادور، حـىت       س
ى امام امحد، خبـار     بو حديث ىن  . )) ديب يازيالدور ى  حضوريده يالغان چ  

  .ده كيلتوروب دورالرى جامعى ادب املفرد ده، مسلم صحيح ده، ترمذ
ـ    ى  سوزليگى  انسان نينگ توغر   دن ى  اوزينينگ قلميـشي، تورموش

ينه ده زياده   ى  سوزليگى  نينگ توغر ى  نينگ پيغمرب   اىلظاهر بولسه، اهللا تع   
  .راق آچيق وآسان طريقده بيلينه دور

الريگـا    كيلگان ده اوىي  ى   غه اينگ اول وح    حضرت رسول اهللا    
: هم ده . الرى  بيان قلد   اهللا عنهاغه واقعه ىن   ى  كيليب حضرت خدجيه رض   

غـه  هللا  اول وقت حضرت رسـول ا     . ، ديديالر )) اوزوم گا قورقتوم   ((
هرگز   اوزونگيزگا قورقمانگ، اهللا تعاىل   “: اهللا عنها ى  حضرت خدجيه رض  
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ى چونكه سيز مهه وقـت تـوغر      . روا كورمايدور   سيزگا يامان حالت ىن   
سوزاليدورسيز، صله رحم قيلورسيز، يوقسول الرغه تاپيـب بريورسـيز،       

 حـضرت رسـول اهللا      . ، ديديالر ”مصيبت زده الرگا ياردم قيلورسيز    
ايكان ديب قورقـوب    ى  مى  ريگا برار يامان حالت پيدا بوليب قالد      اوزال
 قورققان  اهللا عنها حضرت رسول اهللا      ى  حضرت خدجيه رض  . الرى  ايد

گا سيز قورققان نرسه الرنينگ     ى  سيزديك كيش “قيليب،  ى  نف  نرسه الرىن 
اول ده  . الرى  كوتـارد   ، دور ديب كونگل الريىن    ”ممكن امياس ى  كيلمگ

 ياشليك الريدن عادت النيب كيلگان عاىل     ى   ده گ   حضرت رسول اهللا  
بو خيل يامان نرسه الرگا دچار بوملاق       ى  كه، اول اوز  ى  ايدى  اخالق الر 
. الرى  بر بر بيان قيليب بريد       چنانچه اول نرسه الرىن    .ىايدى  دن يوققار 

 اخالق صـاحىب  دوركه، بو خيل عاىلى جار نينگ سنىت   چونكه اهللا تعاىل  
  .ر ضايع بوملاق دن اوزاق دوربولغان ذات ال

صحابه الردن حبشه گه هجرت قيليـب       ى  چنانچه مكه مشرك الر   
قايتارتوروب آملاق اوچون اوز تامان الريدن بر قانچه          الرىنى  بارغان كيش 

. الرى  غـه يوبـارد   ى  بر قانچه هديه الر برله حبشه پادشاه        الرىنى  كيش
غه قايتاريب بريمك   بولر   نينگ صحابه الريىن   اوالر حضرت رسول اهللا     

ـ    . الرى  دن طلب قيلد  ى  جناشى  حبشه پادشاه   ىن اول ى  اول وقـت جناش
اهللا ى   اوالر حضرت جعفر رض    .ىاوز حضوريغه طلب قيلد     صحابه الرىن 

اوالر برله سوز   . الرى  حضوريغه حاضر بولد  ى  عنه باشليق حبشه پادشاه   
بريمك الشيب بولغان الريدن كيني قرآن كرمي دن بر مونچه آيت اوقوب            

 حضرت جعفـر    .ىاهللا عنه دن طلب قيلد    ى  حضرت جعفر رض  ى  جناش  ىن
ـ   ى  بول اوز  “:ىجناش. الرى  اهللا عنه اوقوب بريد   ى  رض ى حـضرت موس
        اوالرىن .ى، ديـد  ”غه نازل بولغان تورات برله بر يردن چيقـادور  
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 حبشه ده آزادليك برله يورابرمك كـا        ى،قبول قيلما   قايتاريب بريمك ىن  
  .ىرخصت بريد

 گا كرييب اجنيـل ىن      نينگ ديك ورقة بن نوفل ده نصرانيت ديىن       شو
  حـضرت رسـول اهللا       .ىايـد ى  عربيگا ترمجه قيليب يورگان كيش    

ى بـول اوز  “: الر، اول ى  بيان قيليب ايـد     اوزالريگا واقع بولغان حالىن   
  .ى، ديد” دورالركيلتورگان جريئيل ى غه وحى حضرت موس

رقْل غه مكتوب كوندوروب     هِ شونينگ ديك حضرت رسول اهللا      
قدس شهريده جتارت اوچون ايالنيـب      . الرى  اسالم غه دعوت قيليب ايد    

اول وقت بوالر مشرك    . الرى  بار ايد ى  يورگان ابو سفيان برله رفيق الر     
تاپتوروب آليب    هرقل اوالرىن . الرى  ليك الريده دوام ايتيب يورگان ايد     

ى ايلگار   اوىن .ىسفيان ايد ابو  ى  نينگ باش ى   اول جتارت قافله س    .ىكيلد
مني بوندن بـر قانچـه سـوز        “: اوتقوزوب رفيق الريغه خطاب قيليب    

 .ى، ديد ”دينگالرى  سورايدورمن، اگر يالغان سوزالسه، يالغان سوزالد     
تصديق   برله ابو سفيان نينگ سوزالريىن    ى  اولتورماق الر ى  اوالر سوزالما 
  .الرى الغان بولد

نينگ آتا بابالريدن بـرار     ى  ان كيش بو مني پيغمربمن ديگ   “:  هرقل -
  .ى، ديد”ى؟بارمى پادشاه بولوب اوتگان كيش

، ”يوق دورى بابا الريدن پادشاه بولوب اوتگان كيش“:  ابو سفيان  -
  .ىديد

نينگ شو  ى  آتا باباسيدن برار كيش   ى  دن ايلگار ى  بو كيش “:  هرقل -
  .ى، ديد”ى؟بارم خيل دعوا قيليب اوتگاىن

بوالردن بو خيل دعـواده بولغـان       ى  ايلگاربوندن  “:  ابو سفيان  -
  .ى، ديد”بوملاغان دورى كيش
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 هيچ يالغان سوزالگانيىن  ى  نينگ بوندن ايلگار  ى  بو كيش “:  هرقل -
  .ى، ديد”ى؟بارمى بيلگان كيش

 هيچ بر وقت يالغـان سـوزالگانيىن      ى  بوندن ايلگار “:  ابو سفيان  -
  .ى، ديد”كورگان وبيلگان امياس دورميز

ايرگامشـك ده   ى  گا آدم الرنينگ كاتتـه الر     ى  يشبو ك “:  هرقل -
  .ى، ديد”ى؟ايرگاشه دورالرمى  ياكه ضعيف وناتوان الرى؟الرم

، ”الر ايرگامشـك ده دورالر    ى  ضعيف وناتوان كيش  “:  ابو سفيان  -
  .ىديد

ـ       نينگ سيزالر برله نسىب   ى  بو كيش “:  هرقل - ى ده نيمه عالقـه س
  .ى، ديد”باردور؟
، ”له بيز مهه ميزنينگ نـسبيميز بـردور       بونينگ بر “:  ابو سفيان  -
  .ىديد

ياكـه  ى  كوپاميك ده الرم  ى  ايرگاشگان الر بارغان سار   “:  هرقل -
  .ى، ديد”ى؟آزامياق ده الرم

كوپاميك ده دور   ى  گا كريگان الر بارغان سار      ديىن“:  ابو سفيان  -
  .ى، ديد”الر

گا كريگاندن كيني بيزار بولوب چيقيب كيتگان الر          ديىن“:  هرقل -
  .ى، ديد”ى؟مى بولد

  .ى، ديد”يوق“:  ابو سفيان-
  .ى، ديد”ى؟مى اورته الرينگز ده اوروش بولد“:  هرقل-
  .ى، ديد”ى هاو، اوروش بولد“:  ابو سفيان-
  .ى، ديد”بو اوروش ده كيم الر غالب كيلمك ده الر؟“:  هرقل-
اوالر غالـب كيلمـك ده      ى  بيزالر، گـاه  ى  گاه“:  ابو سفيان  -
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  .ى، ديد”دورالر
  .ى، ديد”ى؟مى بولدى سيزالرغه غدر قيلغان ير“:  هرقل-
 قيالر  ى، اميد .ىبوملاد  بول وقت غه چه غدر قيلغاىن     “:  ابو سفيان  -

  .ى، ديد”موكني، بيز بيلماديك
  .ى، ديد”نيمه گا بويورادور؟ سيزالرىن“:  هرقل-
نينـگ اوزيگـا عبـادت        يالغوز اهللا تعاىل    بيزالرىن“:  ابو سفيان  -

سوز بوملـاق، شـرك دن سـاقالمناققه        ى  ك دامن ليك، توغر   قيلماق، پا 
  .ى، ديد”بويورادور

  :كه هرقل تيلماچيگا ايتىت
نوچوك دور ديدمي، سني بيز برله        مني سيندن بو آدم سيزالر برله نسىب      

شونينگ ديك پيغمـرب الر اوز قـوم الريـدن          . هم نسب دور ديدينگ   
  .بولورالر

 ى،ايـد ى   ده دعوا قيلغان م    باشقه كيمسه ى  بوندن ايلگار   بو سوزىن 
ده ايتگـان   ى  بوندن باشقه كيـش   ى  ايلگار. يوق، ديدينگ : سني. ديدمي

  .گا ايرگامشك ده دور، دير ايدميى كيشى  اوزيدن ايلگاريگى،بولسه ايد
 بونينگ آتا باباالريدن برار كيمسه نينگ پادشاه بولـوب اوتگـاىن          

سيدن پادشاه بولوب   آتا بابا   . يوق، ديدينگ : سني.  ديب سورادمي  ى،بارم
طلب قيلمـاق ده      ىنى  نينگ ملك ى   مني آتاس  ى،بولسه ايد ى  اوتگان كيش 
  .دور، دير ايدمي

يوق، : سني.  ديدمي ى،بارمى  مني سيندن بونينگ يالغان سوزالگان ير     
اهللا ى  مني بيالمن كه، خلق اورته سيده يالغان سوزالماگان كيش        . ديدينگ
  .غه يالغان سوزالمايدور تعاىل

ـ    ى  رنينگ كاتته، اولوغ الر   آدم ال  ياكـه  ى ايرگامشـك ده دورالرم



  ٢٠٥  

  

ضعيف : سني.  ديب سورادمي  ى،ايرگامشك ده الرم  ى  ضعيف وناتوان الر  
شول خيل ضعيف وناتوان    . ايرگامشك ده دورالر، ديدينگ   ى  وناتوان الر 

  .الر پيغمربالرگا اينگ اول ايرگاشورالر
ياكـه  ى  رمايرگاشـگان الر كوپـايورال    ى  بارغان سـار  : سني دن 
كوپاميـك ده دورالر،    ى  بارغان سار : سني.  ديب سورادمي  ى،ازايورالرم
كوپاييب باريب متاميگـا    ى  شونينگ ديك اميان نينگ مسأله س     . ديدينگ
  .يـيتور
الردن بيزار بولوب چيقيـب كيتگـان الر        ى  گا كريگان كيش    ديىن

ه شونينگ ديك امياننينگ مـز    . يوق، ديدينگ : سني.  ديدمي ى،الرمى  بولد
ى توغرى  بول اوز . (كونگل گا اورناغان دن كيني اوندن قايتمايدور      ى  س

يالغان ديگان نرسه آخرده آچيليـب      . سوزليك نينگ عالمت لريدن دور    
كريماگان . كريگان لر قايتيب كيتورلر   . شرمنده بولور ى  قالورده، يالغانچ 

پاخال نينـگ اوتيغـه     ى  يالغان نينگ بازار  . توختاب قالورالر ى  لر كريما 
  ).اوخشايدورده، الپپيلالب آلور، سونگره اوچوب قالور

يـوق،  : سـني .  ديب سـورادوم   ى،بارمى  غدر قيلغان ير  : سني دن 
غدر قيلماس ليـق    . (شونينگ ديك پيغمربالر غدر قيلمايدورالر    . ديدينگ

اولرغه بـال يوباريـب، حمنـت         اهللا تعاىل . دور  پيغمربليك نينگ عالمىت  
بو توغريده آيت واحاديـث الر      .  الر قيلور  ومغلوبيت برله ابتال وامتحان   

  ).كوپ دور
نيمه بولـور   ى   اوروش نينگ نتيجه س    ى،اوروشتونگ الرم : سني دن 

اوروشتوك، گاه بيزالر غالب بولور ايديك،      : سني.  ديب سورادوم  ى،ايد
شونينگ ديك پيغمربلـر اول     . الر، ديدينگ ى  گاه اوالر غالب بولور ايد    
چراگايالر، آخرده دومشان لريگا غالب كيلـور       الرده قيني ليك الرگا او    
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  .الر
 يالغوزگينه اهللا تعاىل  : سني. نيمه گا بويورادور، ديدمي     سيزالرىن: مني

ى غه عبادت قيلماققه، شرك كيلتورماسـليك گـا بويـورادور، تـوغر           
پيغمربالرنينگ ايـش   . سوزالمك، پاك دامن ليك گا بويورادور، ديدينگ      

بولسه، شول مني اولتورغان    ى  الرينگ توغر بو سوز . شونداغ بولور ى  الر
 بو سيز الر سوزالگان سوزالر پيغمـربالر        - .ى ديد -يرمي گاچه آلور،    
بيلـور ايـدمي،      ينه بر پيغمرب كيلور ايكان ليگيىن     . دورى  نينگ صفت الر  

شول ملكيم دن چيقيب    . ولكن سيزالردن كيلور ديب خيال قيلماس ايدمي      
پادشـاه  .  قيلور ايـدمي   ى،قيلسام ايد   جيىنعال  ده بوملاق ىن    باريب خدمىت 

  .ىيووور ايدمي، ديد تاشالب آياغيىن ليغيم ىن
اول زمان ده ابو سفيان اميان غه كيلماگان بولوب حضرت رسول اهللا      

      اوز يولداش الريغـه قـاراب      .ى نينگ اينگ زور دومشن الريدن ايد  :
و، روم  ك  كوچاييب كيتىت ى  كبشه نينگ ايش    كورونگ الر، بو ابن اىب    “

بول سوزالردن كـيني    :  ابو سفيان ايتور   .ى، ديد “ده قورقادور ى  پادشاه
كه كونگلوم گـه      حىت  آخرده غالب بولور، ديب يورور ايدمي، اهللا تعاىل       

  .ىسالد اميان كيلتورمك ىن
تكذيب قيليب يالغان غه چيقارغان الرغه        اوز پيغمرب الريىن    اهللا تعاىل 

. ده زور، كوب اثرالر قالـدورغان دور      قيلغان معامله الريدن دنيا   ى  قارش
پيغمربالرغه نوچوك معامله قيالدور، انعام واحسان        اول اثرالردن اهللا تعاىل   

بويورادور، كافر الرغه نوچوك عذاب كوندوروب هالك قيلور، داللـت          
چنانچه طوفان واقعـه    . قيلدورغان عالمت الر ظاهر بولوب توروب دور      

 ى،ده غرق بولغان ليق الر    ى  ينگزنينگ شاب د  ى   فرعون ولشكرالر  ى،س
 بـو   ى،واقعه الر   نينگ قوم الرينينگ هالك بولغاىن    عاد ومثود ولوط    
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ده، بوالر نينگ هالك      بيان قيلغاىن   پيغمرب الر، وقوم الرينينگ واقعه الريىن     
ى اوالرنينگ كوب الر  . بوملاق الريده عربت آالدورغان آيت الر باردور      

  .ر، ديب بويورادرالى اميان كيلتورگان امياس ايد
نينـگ     يالغوز اهللا تعاىل   ،اوز قوم الريىن  ى  بو پيغمربالرنينگ مهه الر   

گا اميان كيلتورمك گا چاقرغـان      ى  معبود ايكان ليگ  ى  گينه حقيق ى  اوز
قيليب كافر بولغـان الر     ى  يالغان چ   پيغمربالريىنى  اميان كيلتورما . دورالر

 آخرده اهللا تعـاىل   . الرى  لداوز پيغمربالريغه كوب ايذاء برييب جفاالر قي      
 بو  .ىپيغمربالرغه نصرت برييب، كافر الرغه عذاب يوباريب هالك قيلد        

قرآن كرمي ده كوب آيت الرده بيان قيليـب           اوز كتاىب   اهللا تعاىل   خربالرىن
  .ىبوندن عربت آملاققه بويورد
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، ويلْزم أَنْ يؤِمن     اِإليمانُ ِبالْيوِم اآلِخِر، وهو الْبعثُ بعد الْموتِ       - ٤١
اِإلنسانُ ِبأَنَّ اَهللا يحِيي الناس كُلَّهم بعد ما يِميتهم ِللِْحساِب والْجزاِء ِبمـا             

ارةَ أَِوالننالْج مِخلُهدفَي ،راش راً كَانَ أَويِملُوا خع.  
 أَشتاتاً ِليروا أَعمالَهم فَمن يعمـلْ       يومِئٍذ يصدر الناس    :قَالَ تعاىل 

هري راٍة شلْ ِمثْقَالَ ذَرمعي نمو هرراً ييٍة خِمثْقَالَ ذَر )١(.  

گا اميان كيلتورمك آدم الر اولگـان الريـدن كـيني             قيامت كوىن 
ـ    . حق ديب اميان كيلتورمك دن عبارت دور        ترييلمك ىن  ام اول آدم الر مت

. اولوب كيتگان الريدن كيني قايتاالتدن حساب وجزا اوچون ترييلورالر        
ويامان عمل الريدن حساب آليب، اوز حال الريغه كوره جـزاء           ى  ياخش

بولسه الر جنت گا، يامـان بولـسه الر دوزخ غـه           ى  برييله دور، ياخش  
  .كريگوزوله دورالر

ر حمشرگاه  آدم ال   اول كوىن  ((: چنانچه آيت كرميه ده بويوروب دور     
كورمـك    گا كوره جـزاالريىن   ى  اوزالرينينگ عمل الر  . گا توپالنوالر 

عمل قيلغان بولسه،   ى  هركيم ذره مقداريده ياخش   . اوچون حاضر بولورالر  
 هر كيم ذره مقداريده يامان عمـل قيلغـان          .ىكورگا  اونينگ جزاسيىن 

))ى كوركا بولسه، اونينگ سزاسيىن
)٢(.  

ركن الريدن بر     مك اميان نينگ يـيتىت   گا اميان كيلتور    قيامت كوىن 
  قيامت كوىن  .ىصحيح بوملاغا   ركن بوليب، بونينگ سيز بنده نينگ امياىن      

                                     
  .٨-٦: سورة الزلزلة) ١(
  .٨-٦: سورة الزلزلة) ٢(
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اچون برگينه  ى   آخرت نينگ سعادت   ى،گا اميان كيلتورمك دنيانينگ انتظام    
 دن قورقماق، ظلم قيلماس ليق، براونينگ حقيىن      ى  بوندن خدا . يول دور 

اق، چاقيم چيليـق، غيبـت، زنـا،        يـيماسليك، شرك وكفردن ساقالمن   
بوملاغان نرسه الردن   ى  راض  ليق وباشقه اهللا تعاىل   ى  سودخورليق، يالغان چ  

  .ساقالماق پيدا بوالدور اوزيىن
ى نينگ عقيده س  ى  صدر الدين ابو احلسن علي بن ايب العز امام طحاو         

قيامت كونيگا اميان كيلتورمك باره سـيده        ((: نينگ شرحيده ايته دوركه   
برابريده عقل وفطرت ى ت واحاديث الر زور وشور برله كيلگان بولوو    آيا

قرآن كرمي ده     اوز كتاىب   اهللا تعاىل . )) داللت قيالدور غان مسأله الردن دور     
قبـول  . كوب يرالرده بيان بويوروب دليل وحجت الر قامي قيلغـان دور          

رمي  آيت الر قرآن ك    ١٨٥بو توغريده   . قيلماغان الرغه ردالر قيلغان دور    
  .العز ِبر ِبر، متام ساناغان دور ابن اىب بوالرىن. ده كيلگان دور

خمتلف زمان الرده خمتلف قوم الرغه پيغمربالر كوندورگان          اهللا تعاىل 
غـه اميـان      اهللا تعـاىل  . بولوب، مهه پيغمربالر بو توغريده متِفق دورالر      

گينـه  فقـط   . طريقه ده عام دور   ى  كيلتورمك آدم الر اورته الريده فطر     
كيمسه الر اورته الريده جهل وعنـاد       ى  ديك بعض ى  فرعون ومجاعه الر  

امـا قيامـت    . يوزه سيدن انكار قيلغان بولسه الر، اوالر جوده آزدورالر        
كافر بولغان الر بولسه الر، اوالر جوده كـوب         ى  كونيگا اميان كيلتورما  

  .دورالر
ن آخر زما ى   نينگ پيغمرب بولوب كيلمك الر     حضرت رسول اهللا    

حضرت رسول اهللا   . دورالرى  الرى  ده بولوب، مهه پيغمربالرنينگ آخرگ    
       چنانچه حضرت رسول اهللا    .  برله قيامت اورته الريده فاصله يوق دور
  نيِ    ((:  بويوروب دورالركهاتةُ كَهاعالسا وأَن ِعثْتحم، ق، ت عن    . ()) ب
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  ).حم، ق عن سهل بن سعد . أنس 
 كوندورول دوم، حال بوكه، مينينگ برله قيامت        مني پيغمرب بولوب   ((
بـر قيليـب      ، ديب سبابه برله اورته قول الريىن      )) شونداغ دور ى  كيلمگ

 مسلم صحيح   ى،امام امحد مسندده، خبار     بو حديث ىن  . الرى  اشارت قيلد 
اهللا عنـه دن كيلتـوروب      ى  جامعيده، حضرت انس رض   ى  الريده، ترمذ 

 مسلم صحيح الريده حضرت سهل بن       ى،ردورالر، هم ده امام امحد، خبا     
  .اهللا عنه دن روايت قيليب دورالرى سعد رض

 مينينگ برله قيامت اورته سيده باشقه پيغمرب        -بو حديث دن مقصد     
  . دميك دورى،قيامت گاچه دوام ايتگا يوق دور، كيلماس، اسالم ديىن

. الرى   شو خيل تفصيل برله بيـان بويـورد        حضرت رسول اهللا    
قرآن كرمي ده هم شو  . غمربالر بو خيل ده تفصيل قيلماغان دورالر      باشقه پي 

اوتگـان  ى  دن ايلگار خيل بيان بولونغان بولوب، حضرت رسول اهللا        
اسـالم  . ده بو خيل ده بيـان بوملاغـان دور        ) تورات واجنيل (كتاب الر   
متام اتفاق قيلغان دور الركـه، انـسان الر         ى  نينگ حمقق الر  ى  علماءالر

الريـده  ى  توغرى  دن كيني تن وجان برله قيتادن تريملك الر       اولگان الري 
  .هيچ بر شريعت ده اسالم ديك تفصيل برله بيان بوملاغان دور

بولغان ى  قرآن كرمي ده انسان الر اولگان الريدن كيني قيامت صغر         
ى حاضر بولـوب، اوز   ى  جزاسى  نينگ اينگ اولگ    عامل برزخ ده اهللا تعاىل    

 ىنى  دور، يامان دور جزاس   ى  ان عمل الريغه ياخش   دنياده قيليب اوتگ    فاىن
  اولوغ قيامت بولغان ده جان وتن برله ترييليب اهللا تعـاىل           .ىتاپيب تورگا 

  .خوب بيان قيلغان دور حضوريغه حاضر بولوب جزا وسزا تاپماق الريىن
، ٨٩برلـه   ى  توغرسيده كيلگان آيت الر اليوم اآلخر آت        قيامت كوىن 
 آيت، عمل گا    ٧٠برله  ى  ن دن كيني ترييلمك آت     اولگا -بعث بعد املوت    
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 آيت  ١٨٥ى   آيت بولوب، مجع   ٢٦توغريسيده  ى  جزا تاپماغ   قيامت كوىن 
  .اول آيت الر بول يرده بيان وترمجه بولوب اوتوله دور. كيلگان دور

اهِبطُوا بعضكُم ِلبعٍض عدو ولَكُم ِفـي        : چنانچه بويوروله دوركه  
 تسِض مِإىل  اَألر اعتمو ـا           قَرهِمنـونَ ووتما تِفيهنَ وويحا تِحٍني قَالَ ِفيه
شيطان (الرينگزگا دومشن بولغان    ى  الرينگيز بعض ى  بعض ((. )١( تخرجونَ

شـونده ياشايدورسـيزالر،   . حالده يرگا توشـونگ الر ) برله انسان الر 
  .)) چيقاريلورسيزالر)  ترييليب قيامت كوىن(شونده اولورسيزالر، شوندن 

    َِين ِإلِظرفَأَن بِإلَ      ى  قَالَ ر ظَِريننالْم ِمن كثُونَ قَالَ فَِإنعبِم يوِم ى  يوي
خداييم، آدم الر ترييالدورگان    ى  ا“: ابليس ملعون  ((. )٢( الْوقِْت الْمعلُومِ 

مقرر وقـت    “: اهللا تعاىل  .ى، ديد ”ترييك ساقالغيل   وقت الريغه چه ميىن   
  .))ى ، ديد”بولغان كونگاچه مهلت برييلگانالردن دورسن

حكايـه قيليـب       نينگ دعوت الريىن   حضرت نوح     اهللا تعاىل 
واُهللا أَنبتكُم ِمن اَألرِض نباتاً ثُم يِعيدكُم ِفيها ويخِرجكُم          : بويورادوركه

 سونگره  .ىدن گياه الرديك اوندورد   ير  سيزالرىن  اهللا تعاىل  ((. )٣( ِإخراجاً
شول يرگا قايتاريب كريگوزادور، هم ده ينه تريگوزوب يـردن            سيزالرىن
  .)) چيقارادور سيزالرىن

رب  : وينه حضرت ابراهيم تيل الريدن حكايه قيليب بويورادوركه       

                                     
  .٢٥-٢٤: سورة األعراف) ١(
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     ابالِْحس قُومي موي ِمِننيؤِللْمو ياِلدِلوِلي واغِْفر )ميىن! خداييمى  ا ((. )١، 
حساب قامي بوالدورغان كـون ده مغفـرت           ومسلمان الرىن  ،آتا آنام ىن  
  .)) قيلغيل
       ِيحت فأَِرِني كَي بر اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبى  وتوى  الْم    ِمنـؤت لَمقَالَ أَو
ه، حـضرت   ك  ياد قيل اول كون ىن     ((. )٢( ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي  ى  قَالَ بلَ 

نوچـوك    مينگا كورساتگيل كه، اولـوك ىن     ! خداييمى  ا“: ابراهيم  
، ”سن؟ى  اميان كيلتورگان امياس م    “:اهللا تعاىل . ، ديديالر ”تريگوزورسن

اميان كيلتورگان دورمن، فقط كونگلوم     “:  حضرت ابراهيم    .ىديد
  .)) ، ديديالر”آرام آلسون ديب تيالياتيب دورمن

  ِِزنخالَ تى  ووثُونَ يعبي م )خاليق تريلتوروله دورگان كون ده      ((. )٣
اول كون ده    ((. )٤( يوم الَ ينفَع مالٌ والَ بنونَ      ،  )) رسوا قيلماغيل   ميىن

. )٥( اَهللا ِبقَلٍْب سـِليمٍ   ى  ِإالَّ من أَت   ،  ))ى  كه، مال واوالد فائده بريماگا    
ى زه حال ده كيلگان گينه جنات تاپقا      شرك دن تا  ى  ولكن اهللا غه كونگل    ((
((.  

   ِقنيتةُ ِللْمنِلفَِت الْجأُزو )دن قورققان الرغه     جنت اهللا تعاىل   ((. )٦

                                     
  .٤١: سورة إبراهيم) ١(
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دوزخ تايغـان    ((. )١( وبرزِت الْجِحيم ِللْغاِوين   . ))ى  ياقينالشتورولگا
  .))ى الرغه آچيق كورساتيليب قويولغا

   أَي مِقيلَ لَهو           أَو كُمونرـصنلْ يوِن اِهللا هد ونَ ِمندبعت متا كُنم ن
دن   كه، سيزالر نينگ اهللا تعاىل    ى  هم ده اوالرغه ايتيلگا    ((. )٢( ينتِصرونَ

سيزالرگا كومك  ! باشقه عبادت قيليب يورگان معبود الرينگز قايده دور؟       
. ))ى  دييلگگـا ! ى؟ورالرمغالب كيال بيل  ى  ياكه اوزالر ! ى؟قيال بيلورالرم 

       َونعمأَج ِليسِإب ودنجونَ واوالْغو ما هوا ِفيهِكبفَكُب )اول معبود   ((. )٣
متام يوز توبان   ى  الر، هم ده توحيددن تايغان الر، ابليس نينگ مهه لشكرال         

 كُنـا لَِفـي     قَالُوا وهم ِفيها يختِصمونَ تاِهللا ِإنْ      . )) الرى  دوزخقه آتيلغا 
جنجـال  ) برلـه ى  يالغان معبودالر (اوالر دوزخ ده     ((. )٤( ضالٍَل مِبنيٍ 

ى بيزالر آچيق تايغان ليق ده ايكان ميز، ديب قسم ايتگا         : قيليشيب توروب 
بوتون   شونداغ كه، سيزالرىن   ((. )٥( ِإذْ نسويكُم ِبرب الْعالَِمني    . )) الر

. )) نگ كوروب سيزالر غه عبادت قيلور ايكان ميز       گا تي ى  دنيانينگ خداس 
    َونِرمجا ِإالَّ الْملَّنوما أَض )كافر الرگينـه تايـدورگان       بيزالرىن ((. )٦

بيزالرگـا   ((. )٧( فَما لَنا ِمن شاِفِعني والَ صِديٍق حِمـيمٍ        . )) ايكان الر 
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فَلَو أَنَّ   . )) ور مهربان دوست ده يوق د     ى،شفاعت قيليب آراغه كريغوچ   
    ِمِننيؤالْم كُونَ ِمنةً فَنا كَرلَن )كـه، دنياغـه ينـه      ى  ايدى  كاشك ((. )١

الردن بولور ايـديك، ديـب      ى  قايتاريلساك، اول وقت اميان كيلتورگوچ    
ِإنَّ ِفي ذَِلك آليـةً ومـا كَـانَ أَكْثَـرهم            . )) الرى  حسرت ده بولغا  

ِمِننيؤم )الرغـه  ى  البته بو بيان بولونغان آيت الرده عربت آلغـوچ         ((. )٢
اميـان  ى  اوالرنينگ كـوپ الر   . عربت آلينادورغان عالمت الر باردور    

  .)) الر امياس ايديالرى كيلتورگوچ
ِإنَّ  : غه خطاب قيليب بويوراوركـه    ى  حضرت موس   اهللا تعاىل 

    زجا ِلتِفيهأُخ ةٌ أَكَادةَ آِتياعى  الس كُلُّ ن  عسا تـا    ى  فٍْس ِبمهنع كندصفَال ي
      درفَت اهوه عباتا وِبه ِمنؤال ي نى  م)ـ   البته قيامت كوىن   ((. )٣ ى كيلگوس

ى هر بر جـان اوز قيلميـش      . بوليب، اونينگ كيلمگيده شبهه يوق دور     
اوز ايـستاگيگا   . حالده قويـدوم  ى  اوچون جزا تاپسون ديب كوزدن خمف     

تومساسون كـه،     آخرت گا اميان كيلتورمك دن سيىن     ى  شگان كيش ايرگا
  .)) سنى اول وقت ده هالكت گا اوچراب قالغا

ـ  ى  فرعون نينگ قوميدن بر كيش     غـه اميـان    ى  حضرت موس
 اونينـگ   .ىفرعون وقوميدن ياشريور ايد     نينگ اميانيىن ى  كيلتورگان، اوز 

ميه الرده حكايه قيليب    آيت كر   اهللا تعاىل   برله قيلغان جمادله سيىن   ى  اوز قوم 
  :بويورادوركه
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             ْـالً أَنجلُونَ رقْتأَت هانمِإي مكْتنَ يوعآِل ِفر ِمن ِمنؤلٌ مجقَالَ رو
             هِه كَِذبلَيكَاِذباً فَع كِإنْ يو كُمبر اِت ِمننيِبالْب آَءكُمج قَداُهللا و يبقُولَ ري

مـن هـو   ى قاً يِصبكُم بعض الَِّذي يِعدكُم ِإنَّ اَهللا الَ يهـدِ  وِإنْ يك صادِ  
مسِرف كَذَّاب يا قَوِم لَكُم الْملْك الْيوم ظَاِهِرين ِفي اَألرِض فَمن ينصرنا            

           ا أَرِإالَّ م ا أُِريكُمنُ موعا قَالَ ِفرآَءنأِْس اِهللا ِإنْ جب ِإالَّ    وى  ِمن ـِديكُمما أَه
سِبيلَ الرشاِد، وقَالَ آمن ياقَوِم ِإني أَخاف علَيكُم ِمثْلَ يوِم اَألحزاِب، ِمثْلَ            
دأِْب قَوِم نوٍح وعاٍد وثَمود والَِّذين ِمن بعِدِهم ومـا اُهللا يِريـد ظُلْمـاً               

  .)١( ِللِْعباِد
ياشـرييب    اوزينينگ اميانيىن ى  بولغان بر كيش  فرعون مجاعه سيدن     ((

 ىنى  دور، ديگـان كيـش      مينينگ خداييم اهللا تعاىل   “:  اول .ىيورار ايد 
الرينگيزدن معجـزه   ى  حالبوكه اول سيزالرگا خدا   ! ى؟اولدورورسيزالرم
سوز بولسه، سيزگا   ى  بولسه اوزيگا دور، توغر   ى  يالغانچ. كيلتورگان دور 

 البتـه اهللا    .ىييتيب قالغـا  ى  سى  ريدن بعض كيالدور ديب ايتگان نرسه ال    
ى ا. يولغـه سـاملايدور   ى  توغر  ىنى  دن آشقان يالغانچ  ى  اوز حد   تعاىل
بوكون سيزالرنينگ قول الرينگزده پادشاه ليق بولوب، سـيزالر         ! قوميم

كيليب قالسه، بيزالرگـا كـيم    نينگ عذاىب  اهللا تعاىل . غالب دور سيزالر  
اوزوم بيلگان يولغـه      مني سيزالرىن “:  فرعون .ى، ديد ”كومك قيالدور؟ 

 اميـان   .ى، ديد ”يولغه باشاليدورمن ى  توغر  باشاليدورمن، مني سيزالرىن  
اوتگان مجاعـه   ى  مني سيزالرگا ايلگار  ! قوميمى  ا “:ىكيلتورگان كيش 

چنانچه حضرت نـوح    . الرگا كيلگان عذاب نينگ كيلماگيدن قورقامن     

                                     
  .٣١-٢٨: سورة غافر) ١(



٢١٦  

  

  ـ  عاد ومثودغه كيلگان واوال   ى،نينگ قوم الر الرغـه  ى ردن كيني گ
بنده الرگـا ظلـم قيلمـاق          اهللا تعاىل  .ىعذاب كيليب هالك قيليب ايد    

  .))ى ، ديد”ايستامايدور
       ِادنالت موي كُملَيع افي أَخِم ِإنا قَويو )مـني   ! قـوميم ى  ا ((. )١ 

  .)) چاقرشادورغان كون دن قورقاردورمن سييزالرگا آدم الر بر بر الريىن
 ا             يِلِل اُهللا فَمضي نماِصٍم وع اِهللا ِمن ِمن ا لَكُمم ِبِريندلُّونَ موت مو

سيزالر يوز اوگوروب قاچورسـيزالر، اهللا        اول كوىن  ((. )٢( لَه ِمن هادٍ  
هـر     اهللا تعاىل  .ىقوتقازيب آالدورغان كيمسه بوملاغا     دن سيزالرىن   تعاىل

  .))ى بوملاغاى يولغه سالغوچ غان بولسه، اوىنتايغني ليققه حكم قيل كيم ىن
                ارد ةَ ِهـيِإنَّ اآلِخـرو ـاعتا ميناةُ الـديا هِذِه الْحمِم ِإنا قَوي
ارالْقَر )دنيا كيتيب قاالدورغـان متـاع دور،          بو فاىن  ! قوميمى  ا ((. )٣

  .)) دورى والبته آخرت مهيشه تورادورگان جا
    َِملع نز  مجئَةً فَالَ ييى  س        ذَكٍَر أَو اِلحاً ِمنِملَ صع نما وِإالَّ ِمثْلَه

. )٤( وهو مؤِمن فَأُولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ ِفيها ِبغيِر ِحـسابٍ         ى  أُنثَ
هر كيم ايركك دور خاتون دور، يامان عمل قيلسه، اونغه اوز برابريـده              ((

ى عمل الر قيلسه، اوالر جنت گا كريگا      ى   هر كيم ياخش   .ىلگاجزا بريي 
  .)) الرى برييلگاى الر، حساب سيز روز

                                     
  .٣٢: سورة غافر) ١(
  .٣٣: سورة غافر) ٢(
  .٣٩: سورة غافر) ٣(
  .٤٠: سورة غافر) ٤(



  ٢١٧  

  

كورسون    نينگ تفسرييىن  )١(آيتى  نچ١٧بوتوغريده سورة السجده    
  .الر
     َِإل وكُمعاِلي أَدِم ما قَويِني ِإلَ  ى  وونعدتاِة وجاِرى  النالن )ى ا ((. )٢
جنات گا سبب بولغـان       وچوك ايش دوركه، مني سيزالرىن     بول ن  !قوميم

دوزخقه ايلته دورگـان كفـر        توحيدغه چاقراياتيب دورمن، سيزالر ميىن    
  .)) !وشرك گا چاقرماق ده دور سيزالر؟

           َِإل وكُمعا أَدأَنو ِلي ِبِه ِعلْم سا لَيِباِهللا م ِني َألكْفُرونعدِزيـِز  ى  تالْع
غه شرك كيلتورمك گا      كافر بوملاق، اهللا تعاىل     سيزالر ميىن  ((. )٣( الْغفَّاِر

. دن برار حكم يـوق دور       چاقرماق ده سيزالركه، اول توغريده اهللا تعاىل      
غه عبادت قيلماققه  بولغان اهللا تعاىل ى  غالب، مغفرت قيلغوچ    مني سيزالرىن 

  .)) چاقراياتيب دورمن
     َِني ِإلونعدا تمأَن مرِة         الَ جالَ ِفي اآلِخرا وينةٌ ِفي الدوعد لَه سِه لَيي

شك سيز اول    ((. )٤( اِهللا وأَنَّ الْمسِرِفني هم أَصحب النارِ     ى  وأَنَّ مردنا ِإلَ  
عبادت قيلماققه چاقرماق ده بولغان نرسـه الرينگـز دنيـا             سيزالر ميىن 

 خملـوق   - بوت الر    ى،ه الر بوملا  وآخرت ده عبادت قيلينماققه اليق نرس     
حـضوريغه    البته بيزالر وسيزالرنينگ بارار جامييز اهللا تعاىل      . گينه دورالر 

اوز جان الريگا جور قيلغان مـسرف       . دور  بولوب، اول ده قيامت كوىن    
  .)) الر گينه دورالرى الر دوزخ

                                     
)١ ( ِمن ملَه ِفيا أُخم فْسن لَمعلُونَفَال تمعوا يا كَاناًء ِبمزٍن جيِة أَعقُر  .  
  .٤١: سورة غافر) ٢(
  .٤٢: سورة غافر) ٣(
  .٤٣: سورة غافر) ٤(



٢١٨  

  

        ـ  ِإنَّ اَهللا بـِصري     اِهللاى  فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمِري ِإلَ
. سـيزالر ى  ياقني ده ايسالگا    مينينگ ايتگان سوزالرمي ىن    ((. )١( ِبالِْعباِد

 بنـده الرىن    البته اهللا تعاىل  . غه حواله قيلورمن    اهللا تعاىل   مني اوز ايشيم ىن   
  .)) دورى كوروب تورگوچ

        عِبآِل ِفر اقحوا وكَرا مئَاِت مياُهللا س قَاهذَابِ  فَوُء الْعونَ سو )٢( .
اهللا  ايتگان كيشيىن اول فرعون قوميدن اميان كيلتوروب شونچه سوزالرىن   ((

 فرعون ومجاعـه    .ىنينگ مكرالريدن ساقالد  ى  فرعون ومجاعه الر    تعاىل
  .)) قاتتيق عذاب يـيتىت) شاب دينگزيده غرق بولوب(الريغه 
      واا غُدهلَيونَ عضرعي ارِخلُوا آلَ      النةُ أَداعالس قُومت مويو ِشياعو

ـ       ((. )٣( ِفرعونَ أَشد الْعذَابِ   اوالر . دورى اول يامان عـذاب دوزخ اوت
گا پيش قيلينيـب      اوت عذاىب ) برزخ عامليده قيامت بولغوچه   (ايرته وكيچ   
فرعون مجاعـه   “. ده دوزخ غه پيش قيلينورالر      وقيامت كوىن . تورورالر
خطـاب    ، ديب فرشته الرغه اهللا تعاىل     ”دوزخقه كريگوزونگ الر    الريىن
  .))ى قيلغا

نينگ تيـل   ى   برله طور تاغيغه بارغان ييتميش كيش      ى  وينه موس 
  :الريدن حكايت قيليب بويوروله دوركه

           كا ِإلَيندا هِة ِإنِفي اآلِخرةً ونسا حينا ِفي هِذِه الدلَن باكْتو )٤( .

                                     
  .٤٤: سورة غافر) ١(
  .٤٥: سورة غافر) ٢(
  .٤٦: سورة غافر) ٣(
  .١٥٦: سورة األعراف) ٤(



  ٢١٩  

  

بيز سينينگ اوزونگگا يوز    ! ليق يازغيل ى  بيزگا بو دنيا وآخرت ده ياخش      ((
  .)) )الرى ديد(قيلديق، 

مال سومياققه بويورولگان قصه نينگ آخريـده       ى  سورة البقره ده گ   
ويِريكُم ى  اُهللا الْموت ى  فَقُلْنا اضِربوه ِببعِضها كَذاِلك يحيِ     : بويوروله دور 

سيدن بر پارچه برلـه     ى  اول مال نينگ بعض    ((. )١( علَّكُم تعِقلُونَ آياِتِه لَ 
برله ى  اول مال نينگ اعضاس     اول اولوك ىن  . اورونگالر، ديديك   اولوك ىن 

، ديـب   ”ى  كـيم اولـدورد     سيىن “.ىالر، اولوك ترييلد  ى  اوروب ايد 
ده، ينه اولوب كيتـه     (ى  ايتيب بريد   سوراب ايديالر، اولدورگان كيشيىن   

 اهللا تعـاىل  . تريگـوزادور   اولوك الرىن   شونينگ ديك اهللا تعاىل   ). ى  ريدب
اوز آيـت   ) اولگان دن كيني ترييلمك كا داللت قيالدورغان      (سيزالرگا  

ده، (عقل الرينگيزگا كيلينگالر      سيزالرىنى  كورساتادور، اول اوز    الريىن
ـ ) ترييلمك نينگ حقليغيغه انكار قيليب اولتورمانگالر       قيامت كوىن  ب دي

  .)) دور
اميان كيلتورگـان الرغـه جنـت دن          باشقه آيت الرده پيغمربالرىن   

دن قورقومتـاق     بشارت بريمك، اميان كيلتورماگان الرگا دوزخ عـذاىب       
چنانچه كافرالر دوزخقه كريگان    . بيان بويورادور   اوچون يوبارغان ليغيىن  

  :اوالرغه خطاب قيليب ايتورالركهى الريده دوزخ نينگ زبانيه الر
            كُمباِت رآي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ ِمنسر أِْتكُمي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهو

ـ     ى  وينِذرونكُم ِلقَاَء يوِمكُم هذَا قَالُوا بلَ      ى ولَِكن حقَّت كَِلمةُ الْعذَاِب علَ

                                     
  .٧٣: سورة البقرة) ١(



٢٢٠  

  

الْكَاِفِرين )ن الرگا خطاب   دوزخقه كريگا ى  دوزخ نينگ زبانيه الر    ((. )١
سيزالرگا اوز جنس الرينگيزدن پيغمربالر كيليـب،       “: قيليب ايتورالركه 

اوقوب شـول كونگـا دوچ        الرينگزنينگ آيت الريىن  ى  سيزالرگا خدا 
نيمـه  “: اوالر جـواب برييـب    . ”ى؟الرمى  كيلمك دن قورقومتاب ايد   

كيلگان دور الر، خرب بريگـان      ! اوچون كيليب خرب بريماب ايكان الر؟     
]. الرى  ، ديگا ”)٢(قيلغان ايديك ى  يالغانچى  بيزالر قبول قيلما  [ الر،   دور

  .)) عذاب گا بولوب بولغان دورى نينگ حكم ولكن فائده يوق، اهللا تعاىل
 بو دنياده پيغمـربالر كيليـب اوالرىن      ى  بو آيت ده كافرالر اوزالر    

دن قورقوتقان دور الر، بيزالر قبول قيلماغان ايديك، ديب           آخرت عذاىب 
وقـت  ى  ولكن بوالرنينگ بو اقـرارالر    . اقرار قيليب بريادورالر  ى  اوزالر

قرآن كرمي  . يوق دور ى  اوچون اوالرغه فائده س     اوتگان دن كيني بولغاىن   
بول وعده ووعيـد    . نينگ كوب سوره الريده وعده ووعيدالر بويورادور      

  .الريگا عام دورى الر دنيا وآخرت نينگ ايك
اوچـون قـسم    ى  قيامت كيلمگ    ىن  حضرت رسول اهللا    اهللا تعاىل 

وربي ى  وقَالَ الَِّذين كَفَروا الَ تأِْتينا الساعةُ قُلْ بلَ        : ايتمك گا بويورادور  
لَتأِْتينكُم عاِلِم الْغيِب الَ يعزب عنه ِمثْقَالُ ذَرٍة ِفي الـسمواِت والَ ِفـي              

كافرالر  ((. )٣( ك والَ أَكْبر ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبنيٍ      اَألرِض والَ أَصغر ِمن ذلِ    

                                     
  .٧١: سورة الزمر) ١(
)٢ (   َلَى قـالٍل                قَالُوا بِإالَّ ِفي ض متٍء ِإنْ أَنيش ِمن لَ اللَّهزا نا مقُلْنا ونفَكَذَّب ِذيرا ناَءنج د

  .٩: سورة امللك.  كَِبٍري
  .٣: سورة سبأ) ٣(



  ٢٢١  

  

ى بيلگـوچ   غيب ىن : اوالرغه ايتگيل . بيزگا قيامت كيلمايدور، ديدورالر   
ذره . دورى  بولغان خدامي غه قسم كه، البته قيامت سـيزالرگا كيلگـوچ          

ـ    مقداريده ياكه اوندن كيچيك ياكه كاتته بولسون اهللا تعاىل         ى نينگ علم
  .)) لوح احملفوظ ده يازيلغليق دورى  تاشقاريده امياس دور، مهه سدن
          قِرزةٌ وِفرغم ملَه اِت أُولَِئكاِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذين ِزيجِلي
كَِرمي )عمل الر قيلغان الرغه    ى  اميان كيلتوروب، ياخش  ى  بول اوز  ((. )١

ى الرى  روزى  فـرت وياخـش   اوالرغـه مغ  . ثواب بريمك اوچون دور   
  .)) باردورالر
             ـٍزِرج ِمـن ذَابع ملَه أُولَِئك اِجِزينعا ماِتنا ِفي آيوعس الَِّذينو
يالغان غـه چيقارمـاق آرقاسـيده         بيزنينگ آيت الرمييزىن   ((. )٢( أَِليٍم

اورونوب يورگان الر قاچيب قوتوملاققه اوغراشـادورالر، اوالر اوچـون          
  .)) ق عذاب باردورقاتتي
 ريالَّذِ   ى  و وا الِْعلْمأُوت ى  الَِّذين        ـقالْح ـوه كبر ِمن كِزلَ ِإلَيأُن

دن علـم     تامـاىن   اهللا تعـاىل   ((. )٣( ِصراِط الْعِزيِز الْحِميدِ  ى  ويهِدي ِإلَ 
 برييلگان الر سينگا نازل بولغان قرآن كرمي نينگ حـق ايكـان ليگـيىن             

ى نينـگ بنـده الر      اول قرآن غالب وحممود بولغان اهللا تعـاىل       . الربيلور
  .)) اسالم غه باشاليدور اوچون اختيار قيلغان ديىن

      َلع لُّكُمدلْ نوا هكَفَر قَالَ الَّذينكُـلَّ      ى  و مقْتزِإذَا م ئُكُمبنٍل يجر

                                     
  .٤: سورة سبأ) ١(
  .٥: سورة سبأ) ٢(
  .٦: سورة سبأ) ٣(



٢٢٢  

  

سيزالر اولوب  : الركه  رالر ايتىت كاف ((. )١( ممزٍق أَنكُم لَِفي خلٍْق جِديدٍ    
ـ            التـدن  ى  تيتيليب، پارچه النيـب كيتگـان الرينگـزدن كـيني ينگ

  .)) ى؟كورساتيب قويايليق م ىنى ترييالدورسيزالر، ديگان كيش
                مـتومـا أَن ـقلَح ـهـي ِإنبرو قُلْ ِإي وه قأَح كِبئُوننتسيو

ِجِزينعِبم )ى؟حقيقت دورم ى  قيامت نينگ كيلماگ   “:كافرالر ((. )٢” ،
ى خداييم غه قسم كه، اول توغر     “: اوالرغه. ديب سني دن سورايدورالر   

  .)) ، ديگيل”سيزالرى قوتولوب كيتاملاغا دور، سيزالر اول كوىن
        َلثُوا قُلْ بعبي وا أَنْ لَنكَفَر الَِّذين معى  ز   ؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرا  ونَّ ِبم

 كافرالر قايتيب ترييلمـاس ليـك ىن       ((،  )٣( اِهللا يِسري ى  عِملْتم وذِلك علَ  
خدامي ! نيمه اوچون ترييلماس ايكان سيزالر؟    “: اوالر غه . دعوا قيالدورالر 

سونگره قيلميش الرينگيزدن ترييلگانينگيزدن    ! غه قسم كه، ترييلورسيزالر   
، ”غه آسـان دور     اهللا تعاىل ى  ول اوز ا“. ، ديگيل ”كيني سورالورسيزالر 

  .)) ديگيل
  :نينگ ياقينليغيدن خرب برييب بويورادوركه قيامت كوىن اهللا تعاىل
    رالْقَم قشانةُ واعِت السبراقْت )ياقني الشـىت    قيامت كوىن  ((. )٤، 

  .))ى تينگ ياريلدى آ
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 ِفـي غَفْلَـةٍ       ا مهو مهاباِس ِحسِللن برـونَ  قْتِرضعم  )آدم  ((. )١
 اوالر غفلت ده بولوب يـوز       ،الرنينگ حساب بريار كون الر ياقينالشىت     

  .)) اوگورمك ده دورالر
              اِهللا ِذي ِمـن اِفـعد لَه سلَي اِقٍع ِللْكَاِفِرينذَاٍب واِئلٌ ِبعأَلَ سس
اب نينـگ   كافرالرغه واقع بوالدورغان عذ   ى  سوراغوچ ((. )٢( الْمعاِرِج
ى رد قيلغـوچ    اول عذاب ىن  . سورايدور) قچان دور ديب  (  ىنى  كيلماگ
ليـق برلـه    ى   يوقار -اول عذاب درجه الر برله چيقيالدورغان       . بوملاس

تعرج الْمالَِئكَةُ والروح    . )) دن كيالدور   تاماىن  متصف بولغان اهللا تعاىل   
فرشـته الر برلـه      ((. )٣( ني أَلْف سـنةٍ   ِإلَيِه ِفي يوٍم كَانَ ِمقْداره خمسِ     

ايليك مينـگ   ى  حضوريغه مقدار   حضرت جربئيل عليهم السالم اهللا تعاىل     
سـني   ((. )٤( فَاصِبر صبراً جِميالً   . )) ييل بولغان كون ده چيقادورالر    

اوزاق سـينيب     ىنى  عذاب نينـگ كيلمـاگ    (خوب چيدب صرب قيلغيل     
ِإنهم يرونه بِعيـداً ونـراه       . )) )امله قيلغيل معى  سوراغان الر غه ياخش   

اوزاق كورادورالر،    البته اوالر عذاب كيالدورگان كون ىن      ((. )٥( قَِريباً
يوم تكُونُ السماُء كَالْمهـِل وتكُـونُ الِْجبـالُ          . )) بيز ياقني كوراميز  

ديـك بولـوب      ينگ ايريگاىن كوموش ن   آمسان اول كوىن   ((. )٦( كَالِْعهِن
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والَ يسأَلُ حِميم حِميمـاً      . )) كيتور، تاغ الر يون ديك تيتيليب كيتور      
ِمن عذَاِب يوِمِئٍذ ِببِنيِه وصاِحبِتِه وأَِخيِه      ى  يبصرونهم يود الْمجِرم لَو يفْتدِ    

     ِفي اَألر نمِويِه وؤفَِصيلَِتِه الَِّتي تا لَظَ      وهِجيِه كَالَّ ِإنني ِميعاً ثُمةً ى  ِض جاعزن
ولَّ   ى  ِللشوتو ربأَد نو معدى  ت عفَأَو عمجى  و)دوست اوز دوسـىت    ((. )١ 
بر بر الرينينـگ    ى   مهه الر  .ىسوراماغا  ىنى   قارينداش اوز قارينداش   ،ىن

دن قوتوملاق اوچون     عذاىبگناه كار اول كون نينگ      . آلديالريده بولورالر 
بريادورگـان ايـل    ى   اوزيگا جا  ، خاتون، اكا اوكاالريىن   ،اوز باالالريىن 
فدا قيليب يوبارماققه چه      الرنينگ مهه الريىن  ى   ير يوزيده گ   ،اوروغ الريىن 

ـ (( البته اول كريگان دوزخ      .ىولكن اول هرگز بوملاغا   . الرى  بارغا ى لَظَ
  قول وآياغ الريىن   ى،اوزيگا تارتقا    ىن كه، قاچقان ى  آتليق دوزخ بولغا  )) 

 .ى، ديب اوزيگا چاقرغا   ”كيل مونده  “: قاچقان الرىن  ى،قاووروب قويغا 
  .))ى ده اوزيگا چاقرغا توپالب خزينه قيليب قويغان الرىن مال الريىن

الر بـاره   ى  يالغان غه چيقاريب انكار قيلغـوچ       وينه قيامت كونيىن  
  :الريده بويورادوركه

  ِسرخ قَد     تكَذَّبوا ِبِلقَاِء اِهللا ح ـةً      ى   الَِّذينتغةُ باعالـس مهاَءتِإذَا ج
ظُهوِرِهم ى  ما فَرطْنا ِفيها وهم يحِملُونَ أَوزارهم علَ      ى  قَالُوا ياحسرتنا علَ  
 غـه   يالغـان   غه مالقات قيلمـاق ىن      اهللا تعاىل  ((. )٢( أَالَ ساَء ما يِزرونَ   

كه بردن قيامت كيليـب       وحىت. الر ضررده قالغان دورالر   ى  چيقارغوچ
الزم بولغان نرسه الرمييزده كم ليك قيلغانيميز اوچـون         “:  اوالر .ىقالغا
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ى آرقه الريغه كوتاريب كيلگا     ، ديب اوز گناه الريىن    ”شوروميز قورسون 
  .)) جوده يامان يوك دورى اوالرنينگ كوتاريب كيلگان نرسه الر. الر
 ةَ        ى  ُهللا الَّذِ ااعلَّ الـسلَع ِريكدا يم انَ والِْميزو قِبالْح ابلَ الِْكتزن
قَِريب )عدل وانـصاف    ،حق اوزره كتاب ىن   ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل  ((. )١ 
  .)) ياقني دور بيلمايدورسن كه قيامت كوىن. نازل قيلغان دور ىن

   ا الَِّذينِجلُ ِبهعتسـا   يهِفقُونَ ِمنـشوا منآم الَِّذينا وونَ ِبهِمنؤالَ ي
ويعلَمونَ أَنها الْحق أَالَ ِإنَّ الَِّذين يمارونَ ِفـي الـساعِة لَِفـي ضـالٍَل               

نينـگ    قيامت كونيگا اميان كيلتورماگان الر قيامت كـوىن        ((. )٢( بِعيٍد
گا اميان كيلتورگان الر اوندن       امت كوىن قي. ايستايدورالر  تيزده كيلماگيىن 
. بيلورالر  حقيقت ايكان ليگيىن  ى  نينگ كيلماگ   قيامت كوىن . قورقادورالر

ده شبهه قيلغـان الر     ى  نينگ كيلماگ   خربينگ بولسون كه، قيامت كوىن    
  .)) اوزاق تايغني ليق ده دورالر

         كِفي ش ملْ هِة بِفي اآلِخر مهِعلْم كارِل ادـا      بهِمن ملْ ها بهِمن 
آخـرت نينـگ كيلماگيگـا      ى  بلكه اوالرنينگ علم الر    ((. )٣( عمونَ

. بلكه اوالر آخرت نينگ كيلماگيده شـبهه ده دورالر        . يـيتيشمگاندور
  .)) بلكه اوالر آخرت توغرسيده كوردورالر

        نثُ اُهللا معبالَ ي اِنِهممأَي دهوا ِباِهللا جمأَقْسـ   و وعـداً  ى   يموت بلَ
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 اولگـان ىن    اهللا تعـاىل   ((. )١( علَيِه حقا ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمـونَ       
نيمـه  . نينگ باريچه قسم ايتـه دورالر     ى  تريگوزمايدور، ديب جان الر   

 تامـاىن   اولگان دن كيني تريگوزمك اهللا تعاىل     ! اوچون تريگوزماس ايكان؟  
ولكـن كـوپ آدم الر      . ه قيلينغـان وعـده دور     صورت د ى  دن حقيق 

  .)) بيلمايدورالر
             واكَـان ـمهوا أَنكَفَر الَِّذين لَمعِليِلفُونَ ِفيِه وتخالَِّذي ي ملَه نيبِلي
كَاِذِبني )اوالرنينگ مسلمان الرگه خالف قيليب قيامت      ى  بول اوز  ((. )٢

 هم ده كافرالر بو خالف الريده       ى،رقامي بوملايدور، ديب كافر بولغان ال     
بيان قيلماق     قيامت گا انكار قيلماق الريده حق سيز ايكان ليك الريىن          -

  .)) اوچون دور
              وِركُمـدِفـي ص ركْبي لْقاً ِممخ ِديداً أَوح ةً أَواروا ِحجقُلْ كُون

لَ مـرٍة فَسينِغـضونَ ِإِليـك       فَطَركُم أَو ى  فَسيقُولُونَ من يِعيدنا قُِل الَّذِ    
  تقُولُونَ ميو مهوسؤى  ر  سقُلْ ع وكُونَ قَِريبـاً   ى  هأَنْ ي )اوالرغـه   ((. )٣

، تاش بولونگ الر، يا تيمري بولونگ الر ياكه          )حممد  ى  ا(ايتگيل كه،   
ر اوز كونگل الرينگزده كاتته ديب بيلگان خملوق بولونگ الر، البته سيزال          

. الرى  ، ديگـا  ”ى؟كيم ترييلتورگـا    بيزالرىن“: اوالر. سيزالرى  ترييلگا
اوالر . ، ديگيل ”ى  ترييلتورگاى  دفعه ياراتقان ذات اوز   ى  اولگ“: اوالرغه
ى ، ديگـا  ”اول قچان بولور؟  “: قيمريالتيب مازاق يوزه سيدن     باشالريىن
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  .)) ، ديگيل”اول ياقني بولسه كريك“. الر
  وكُمعدي موِإالَّ قَِليالً       ي مونَ ِإنْ لَِبثْتظُنتِدِه ومونَ ِبحِجيبتسفَت  )١( .

ـ    (  اول كونيده ترييلورسيزالركه، اهللا تعاىل     (( ) ايلـه ى  نفخ صور واسطه س
غه محد ايتمك برله جواب برييـب          سيزالر اهللا تعاىل   .ىچاقرغا  سيزالرىن

ينه توردوك خـالص،    اوز گومان الرينگزده آزگ   . توروب ترييلورسيزالر 
  .)) سيزالرى ديب خيال قيلغا
    َلِة عامالِْقي موي مهرشحنى  و     ماهأْوم ماصكْماً وبياً ومع وِهِهمجو

يوز توبان    كافرالرىن  قيامت كوىن  ((. )٢( جهنم كُلَّما خبت ِزدناهم سِعرياً    
ى الرى  اوالرنينگ بارار جا  . ميز ىكور، گونگ، كرليك حالده توپالغا    

  .)) تيزالتيب قويورميز ديب كيلگانيده اوتيىنى  هر بر اوچا.ىجهنم بولغا
            ًفَاتـارا ِعظاماً وقَالُوا أَِءذَا كُنا واِتنوا ِبآيكَفَر مهِبأَن مهاؤزج ذِلك

الرغـه بوالدورغـان    اوى  بـول اوز   ((. )٣( َءِإنا لَمبعثُونَ خلْقاً جِديداً   
سوياك توپراق  “: چونكه اوالر آيت الرمييزگا كافر بولوب     . دورى  جزاالر

ى ، ديـب ايـد    ”!ى؟بولوب چرييب كيتگان بولساق ده، ينه ترييلورميزم      
  .)) الر
           ـ أَنْ ى  أَولَم يرو أَنَّ اَهللا الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض قَاِدر علَ

 ِمثْلَه لُقخي       ِفيِه فَأَب بيالً الَ رأَج ملَ لَهعجو ونَ ِإالَّ كُفوراً  ى  مالظَّاِلم )٤( .
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 اوزيگينه آمسان الر برله يرىن      كه، البته اهللا تعاىل   ى  كافرالر بيلمايدورالرم  ((
. يارامتاققه قـادردور    اوشال آمسان ويرديك نرسه الرىن    ى   اول اوز  .يراتىت

 وقت تعيني قيليـب قويغـان دور، اونينـگ          حالبوكه اوالر اوچون مقرر   
ظامل الر شونچه دليل الر قامي بولوب توروب        . ده شبهه يوق دور   ى  كيلمگ
  .)) نينگ باطل يول الريده توروب آلغان دورالرى اوزالر

دليـل  ى  بيلمك كريك كيم، كافرالر قيامت بوملايدور ديب، اوزالر       
تفـصيل برلـه      اهللا تعاىل پيش قيلغان الريده      دور ديب بيلگان نرسه الريىن    

 نينگ خطا ايكان ليك الريىن    ى  جواب برييب، اوالرنينگ سوز ودليل الر     
  .بيان بويورادور

اولوب، چرييب سوياك وتورپاق بولوب قالغـان       “: چنانچه كافرالر 
، ”بوملايدورغان سوز تورور  ى  بول اوز ! نرسه الر نوچوك ترييله دورالر؟    

ات ينه ترييلتورمك گا قـادر بولـوب        ياراتقان ذ ى  اولگ“ديگان الريده،   
بو اولگان نرسـه    ى  اميد. ياراتقان دور ى  اوز  ده اهللا تعاىل    آمسان الر ويرىن  

، ديب جواب   ”يارامتاق دن قيني امياس دور      بو آمسان الرىن  ى  نينگ ترييلمگ 
  .ىبريد

فٍَة أولَم ير اِإلنسن أَنا خلَقْناَه ِمن نطْ       : ياسني سوره سيده بويورادور   
   ِبنيم ِصيمخ وفَِإذَا ه           ِيي الِْعظَـامحي نقَالَ م لْقَهخ ِسينثَالً وا ملَن برضو

 ِميمر ِهيو )نطفـه دن     كـه، بيـز اوىن    ى  بو انسان كورمايدورم   ((. )١
اولگاندن كيني    شوىن“: بيليب توروب ينه آچيق دن آچيق       بوىن! ياراتتيق؟

بيزگا مثـال بيـان     . ديب جنجال قيليب توروب دور    ،  ”ى؟ترييلتورادورم
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قُـلْ   . )) اونوتـوب اولتـوروب دور   ىنى نينگ ياراتيليشى قيليب، اوز 
دفعه ى  اولگ“ ((. )١( يحِييها الَِّذي أَنشأَها أَولَ مرٍة وهو ِبكُلِّ خلٍْق عِليمٍ        

 امتـاق ىن  هـر خيـل يار    ى   اول اوز  ى،ترييلتورگـا ى  ياراتقان ذات اوز  
الَِّذي جعلَ لَكُم ِمن الشجِر اَألخضِر ناراً فَِإذَا أَنتم          . )) ، ديگيل ”بيالدور

ذات كه، هول درخت دن سيزالرگا      ] ى  شوندا[اول   ((. )٢( ِمنه توِقدونَ 
أَولَيس  . )) اوت چيقاريب بريادوركه، اوندن سيزالر اوت ياقادورسيزالر      

ـ    ى  ق السمواِت واَألرض ِبقَاِدٍر علَ    الَِّذي خلَ  وهـو  ى  أَنْ يخلُق ِمثْلَهم بل
الْخالَّق الْعِليم ِإنما أَمره ِإذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ فَـسبحانَ              

 آمسان الر برله يـرىن     (( .)٣( الَِّذي ِبيِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء وِإلَيِه ترجعونَ      
البته ياراتـا   ! ى؟ياراتا بيلماس ايكان م     ياراتقان ذات اوشا خيل نرسه الرىن     

بر نرسـه     اهللا تعاىل . ذات دور ى   بيلگوچ ى،ياراتقوچ  هر نرسه ىن  . بيالدور
هر . اول نرسه بولوب ياتادور. ، ديب قويادور”بول“يارامتاق ايستاسه،  ىن

نينگ اوز قبضه سيده بولوب، عجز ونقـصان          اهللا تعاىل ى  نرسه نينگ ملك  
  .)) غه قايتاريلورسيزالر مهه الرينگز اهللا تعاىل. دن پاك دور

ـ    ى،انسان الرنينگ اينگ بيليم ليك راغ       بيـان   ى، فصيح وبليغ راغ
 ى،بيان قيلماق ايستاسه ايد     بو حجت الرديك ىن   ى  وقدرت ده زياده راغ   

بر   بو جواب وحجت ىن      تعاىل  اهللا .ىهر قانچه اورونسه ده ايپالياملاس ايد     
كه، اول حبث شو خيل ده جـواب        ى  برله باشالد ى  ملحدنينگ قيلغان حبث  
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  .٨٣-٨١: سورة يس) ٣(
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بـو   “ رِمـيم ى  الِْعظَام وهِ ى  من يحيِ   اول حبث    .ىبريمك ايستار ايد  
 اول  .ىايـد ى  ، ديگان سـوز   ”كيم تريگوزادور؟   چرييگان سوياك الرىن  

ده، بو  ى  اونوتوب قويد   يغيىننينگ ياراتيلغان ل  ى  اوز“] جواب وحجت [
بـول  . ، ديكان مجله شريفه سيدور    ”ايتيب اولتوروب دور    خيل سوزالرىن 

قـامي قيلمـاق      جواب اورنيغه اوتادورغان سوز بولوب، حجت ىن      ى  اوز
  .ىده كوتارد برابريده شبهه ىن
قُلْ يحِييهـا الَّـِذي      آچيق قيلماق اوچون      زياده، بيان ىن    تأكيدىن

 اول دفعه ياراتقان ذات اوزيگينـه قيامـت كـوىن          “ أَولَ مرةٍ أَنشأَها  
بار يارامتاق آسـان    ى  ، ديب اول دفعه يارامتاق دن ايكينچ      ”ى  تريگوزگا

ـ  ى  كيش   هر بر عقل ىل    .ىبيان بويورد   ايكان ليگيىن  ى بيالدوركه، ايكينچ
راق دفعه يارامتاق دن ينه عـاجز     ى  دفعه يارامتاق دن عاجز بولسه، اول گ      

  .بولور
تفـصيل    يارامتاق، خلق قيلماق ياراتيالدورغان نرسه الرنينگ متاميىن      

  وهو ِبكُلِّ خلٍْق عِليم    شونينگ اوچون   . الزم توتادور   برله بيلمك ىن  
  .ى، ديب بويورد”دورى متام بيلگوچ مهه طريقه ده يارامتاق ىن اهللا تعاىل“

 ، ماده الريىن  ،ه اجزاالريىن ياراتقان نرسه الرنينگ مه   ى  دميك، اول گ  
ى  قـدرت  ى،متام بيالر ايكان ليگ     وقتيكه مهه سيىن  . بيالدور  صورت الريىن 

دن   دن كيني، چرييب قالغاىن     بيزگا ثابت بولغاىن  ى  متاميغه ييتار ايكان ليگ   
عه نچوك    اهللا تعاىل ى  صورتيغه كريگوزوب قومياق ليگ   ى  كيني ينه ايگاريگ  
  !قيني بولور ايكان؟

ى اول ده ينه اول گ    . بر دليل برله تاكيد قيالدور      يارامتاق ىن سونگره  
ـ     سـوياك  “: اول ده . اوزيگـا آالدور    ىنى  سوز ايتگان ملحدنينگ حبث

ى ترييك ماده س  . ساووق، قوروق بوليب قاالدور     چرييگانيدن كيني طبيعىت  



  ٢٣١  

  

ـ     . الزم دور ى  هول وايسسيق بوملاغ   دفعـه  ى  اونـداغ بولـسه، ايكينچ
الَِّذي جعلَ  : بونغه جواب يوزه سيدن ” كن بولور؟ تريگوزمك نوچوك مم  

اول ذات   ((.  لَكُم ِمن الشجِر اَألخضِر ناراً فَِإذَا أَنـتم ِمنـه توِقـدونَ           
هـول  ) اول رطوبت وهول ليك ده زياده بولغان      (شونداغ ذات دوركيم،    

 اوت ىن ) زياده قـوروق ليقـده حـددن آشـقان        ى  مزاج(درخت دن   
 آمسـان الر برلـه يـرىن      . اوندن سيزالر اوت ياقادورسيزالر   . رادورچيقا

لنگر قيليب تيربانيب كيتماسون، ديب ياراتقـان         ياراتيب، يرگا تاغ الرىن   
هـر    بلكه اهللا تعاىل  ! ى؟ياراتاملايدورم  ذات اوالرغه اوخشاغان نرسه الرىن    

ـ     ((. قيلماق قه قادردور    بر اراده قيلغان نرسه سيىن      ه يـرىن  آمسـان الر برل
الر ى  يارامتـاق دن زوردور، ولكـن كـوب كيـش           يارامتاق، آدم الرىن  

  .)١()) بيلمايدورالر
اراده   ده نيمـه ىن   ى  بولوب، اوز ملك  ى  نينگ ملك   هر نرسه اهللا تعاىل   

  .، ديب حكم قيالدور، اول نرسه بولوب ياتابريادور”بول“ قيلسه اوىن
ى نسانُ أَنْ يترك سدً   أَيحسب اإلِ  : باشقه بر آيت ده بويورادوركه    

     نمي ِنيم طْفَةً ِمنن كي ى  أَلَم     وفَـس لَقلَقَةً فَخكَانَ ع ى  ثُم    ـهـلَ ِمنعفَج
. )٢(ى  أَنْ يحِيي الْمـوت   ى  أَلَيس ذِلك ِبقَاِدٍر علَ   ى  الزوجيِن الذَّكَر واُألنثَ  

))   قويولوب برييلـه دور، ديـب گمـان        بيكار  ى  قيلينماى  انسان امر و
نينـگ  ى  نينگ ذكريدن خاتون كيـش    ى  ايركك كيش ى   اوز ى؟قيالدورم

 سـونگره قاتقـان قانغـه       ى؟قارنيغه قويولغان نطفه دن پيدا بولغان اميامس      

                                     
)١ ( مالس لْقونَلَخلَمعاِس ال يالن أَكْثَر لَِكناِس ولِْق النخ ِمن رِض أَكْباَألراِت واو .  
  .٤٠-٣٦: سورة القيامة) ٢(
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 اونـدن ايـر     .ياراتىت  ده، اوندن خوش صورت بولغان انسان ىن      ى  ايالند
بو خيل قيليب ياراتقـان      منه   .ياراتىت  وخاتون بولغان ايركك واورغاچيىن   
  .)) تريگوزا بيالدور البته اهللا تعاىل! ى؟خدا اولگان دن كيني تريگوزاملايدورم

انسان الر باشقه حيوان الر ديك ياشاماق، اولوب توپراق بولـوب           
بلكه انسان الر برله جن     . كيته بريمك اوچون گينه دنياده ياراتيلغان امياس      

غه عبادت قيلماق اوچون، جزا وسـزا       بولغان خدايي ى  سى  ياراتقوچ  الرىن
ى امر و . برييله دورگان دار اجلزاءغه حاضر قيلينماق اوچون ياراتقان دور        

  .باردورى گينه بيالدورگان حكمت الرى دن باشقه اوز



  ٢٣٣  

  

          َـالعونَ فَتعجرا الَ تنِإلَي كُمأَنثاً وبع اكُملَقْنا خمأَن متِسباُهللا ى  أَفَح
مِلك الْحق الَ ِإله ِإالَّ هو رب الْعرِش الْكَِرِمي ومن يدع مع اِهللا ِإهلاً آخر               الْ

               اغِْفر بقُلْ رونَ والْكَاِفر فِْلحالَ ي هِه ِإنبر دِعن هابا ِحسمِبِه فَِإن انَ لَههرالَ ب
 ى؟بيكاردن بيكار ياراتتيق م     سيزالرىن ((. )١( نيوارحم وأَنت خير الراِحمِ   

  اهللا تعـاىل   ى؟سيزالر بيزگا قايتاريلماس سيزالر، ديب خيال قيلدينگ الرم       
پادشاه دور، اوزيدن باشقه معبود يوق دور، اولـوغ         ى  اولوغ، حقيق   شاىن

غه قوشوب باشقه غه عبادت       هر كيم اهللا تعاىل   . دورى  عرش نينگ ايگاس  
اهللا   اوچون حساىب ى  يوق دور، اونينگ بو ايش    ى  گ بونغه دليل  قيلسه، اونين 

. حقيقت ده كافرالر جنات تاپمايـدورالر     . حضوريده كوروله دور    تعاىل
ليك قيلغيل، البته   ى  كيچگيل، مهربان چ    مينينگ گناهيم ىن  ! خداييمى  ا“

  .)) ، ديگيل”مهربان دورسنى اوزونگ ياخش
انغه، سونگره گوشت پارچه گا     نطفه دن قاتقان ق     انسان ىن   اهللا تعاىل 

ايالنتوروب، اوندن كيني صورت تارتيب كـوز، قـوالق الر آچيـب            
كورادورگان، ايشيته دورگان، تاتادورگان، توته دورگان، ايسكايدورگان       

وباشقه كريك ليك نرسه    ى  اورناتيب تركيب برييب، سوياك، پ      قوت الرىن 
ت وقان غه يول قيليب، مهه      ايله قو ى  ياراتيب، تامورالر واسطه الر     الرىن

كماليگـا    بر برالريگا باغالب، انسان نينـگ ياراتيليـشيىن         اعضاالرىن
دفعـه  ى  ييتكوزوب، شول چريايليق شكل گا كريگوزگان ذات، ايكينچ       

چريايليـك  ! شول صورت گا كريگوزمك دن نوچوك عاجز بوالبيلـور؟        
يـوب  باشقه حيوان الرديك تكليف سيز مهمل قو        انسان ىن ى  شكل ده گ  

                                     
  .١١٨-١١٥: املؤمنون) ١(
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  .دن اوزاق دور نينگ حكمىت اهللا تعاىلى بول اوز! ى؟بريورم
يا أَيها الناس ِإنْ كُنتم ِفي       : چنانچه بر آيت كرميه ده بويورادوركه     

                ِمـن لَقٍَة ثُمع ِمن طْفٍَة ثُمن ِمن اٍب ثُمرت ِمن اكُملَقْنا خِث فَِإنعالْب ٍب ِمنير
 ٍة مغضشاَُء ِإلَ          ما ناِم محِفي اَألر ِقرنو لَكُم نيبلَّقٍَة ِلنخِر مغَيلَّقٍَة وٍل ى  خأَج
مسفَّ        ى  موتي نم كُمِمنو كُمدوا أَشلُغبِلت ِطفْالً ثُم كُمِرجخن ى  ثُم  نم كُمِمنو

اَألرض هاِمـدةً   ى  علَم ِمن بعِد ِعلٍْم شيئاً وتر     أَرذَِل الْعمِر ِلكَيالَ ي   ى  يرد ِإلَ 
 .)١( فَِإذَا أَنزلْنا علَيها الْماََء اهتزت وربت وأَنبتت ِمن كُلِّ زوٍج بِهيٍج

ترييلمك دن شبهه ده بولسانگزالر، بيز        قيامت كوىن ! انسان الر ى  ا ((
 اوالدالريـىن ) حضرت آدم   (، سونگره   توپراق دن ياراتتيق    سيزالرىن

متام كامل  (نطفه دن، سونگره قاتقان قان دن، سونگره گوشت پارچه دن           
بول بيان قيلغان نرسه الرمييز سيزالرگا      . ياراتتيق) بولور، ياكه ناقص بولور   

قارين ده خواه الغـان مقدارمييزچـه       . بيلدورمك اوچون دور    قدرتيميزىن
ياش باال قيليب قارين      سونگره سيزالرىن . ورميزمقرر وقت غه چه ساقاليد    

. سونگره قوت الرينگيز كامل بولغونچه قويوب بريورميز      . دن چيقارورميز 
. اولويب كيته دورالر  ى  الرينگز بالغت غه ييتيب، ييتما    ى  سيزالردن بعض 

الرينگز حددن آشا قاريـب كيتـه دورالرده،        ى  سونگره سيزالردن بعض  
.  ليك بولغان الريدن كيني بيليم سيز بولوب قالورالر دن بيليم   قاريليق سبىب 

سونگره يـامغور   . كوراسن كه بر وقت ير قوروق قاقشال بولوب ياتادور        
. ياغدورساق، ير تويوب سيمرييب يـيتيليب كوچگا كرييب كيتـه دور         

  .)) هر شكل ده اوت الر اوندورادور

                                     
  .٥: احلج) ١(
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      ِيحي هأَنو قالْح وِبأَنَّ اَهللا ه ى ذِلكتولَى الْمع هأَنٍء   ى وـيكُـلِّ ش
قَِدير )ى نينـگ اوز    اهللا تعاىل : شونينگ اوچون دوركه  ى  بول اوز  ((. )١

هر نرسه ى تريگوزا دور، اول اوز   ى  اوز  معبود دور، اولوك ىن   ى  گينه حقيق 
  .)) گا قادردور
         عبأَنَّ اَهللا يا وِفيه بيةٌ الَ رةَ آِتياعأَنَّ السورِ   وِفي الْقُب نثُ م )٢( .

دور، البتـه   ى  كيلگوس  وهم شونينگ اوچون دور كه، البته قيامت كوىن        ((
 .)) دورى تريگوزگوس الرىنى  قربده گ- اولوك الرىن اهللا تعاىل

ولَقَد خلَقْنا اِإلنـسانَ ِمـن       : وينه باشقه بر آيت ده بويورادوركه     
    عج ٍن ثُمِطي الَلٍَة ِمنلَقَـةً           سطْفَـةَ عا النلَقْنخ ِكٍني ثُماٍر مطْفَةً ِفي قَرن اهلْن

            مـاً ثُـملَح ا الِْعظَامنوةَ ِعظَاًما فَكَسغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنفَخ
        ِإن ثُم اِلِقنيالْخ نساُهللا أَح كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْنشونَ    أَنتيلَم ذِلك دعب كُم

  .)٣( ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة تبعثُونَ
ـ  (ى  نينگ گل ى  ال  البته انسان الرىن   (( . دن ياراتتيـك  )ى  خالصه س

نطفه قيليب خاتون الرنينگ قارين     )  اوالدالريدن آدم  (  سونگره اوىن 
اول . ه ايالنتور ديك  قاتقان قان غ    سونگره اول نطفه ىن   . الريغه جايالديق 

سـوياك    گوشت پارچه ىن  . گوشت پارچه گا ايالنتورديك     قاتقان قان ىن  
 سـونكره اوىن  . كا ايالنتورديك ده، سوياك الرگا گوشت كيگوزديـك       

 اهللا تعـاىل  . گا كريگوزديـك  ى  انسان شكل ) كورونوب تورگان (باشقه  

                                     
  .٦: احلج) ١(
  .٧: احلج) ٢(
  .١٦-١٢: املؤمنون) ٣(
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 سونگره. دورى  بولوب، اولوغ قدرت وصنعت ايگاس      اولوغ شان صاحىب  
سونگره سيزالر قيامت   . سيزالرى  سيزالر اجل الرينگز يـيتگانيده اولگا    

گاجـه  ١٦دن  ١٤مؤمنون سوره سينينگ    . )) ده تريگوزولورسيزالر   كوىن
  .كورولسونى تفسريالر

حـساب  ى  مشس: بيان قيليب بويورادور    اصحاب الكهف قصه سيىن   
 حساب ايله اوچ يوز توققـوز ييـل اصـحاب         ى  برله اوچ يوز ييل، قمر    

ــف ىن ــونگره اوالرىن  الكه ــاقالب، س ــوده س ــدن  اويق اويقوالري
  :بيان قيليب بويورادوركه تورگوزگانليگيىن

            ْباً ِإذجا عاِتنآي وا ِمنِقيِم كَانالرِف والْكَه ابحأَنَّ أَص تِسبح أَم
ةُ ِإلَ ى  أَويى  الِْفت     كنلَد ا ِمنا آِتننبِف فَقَالُوا رالْكَه       ـا ِمـنئْ لَنيهةً ومحر 

ثُم بعثْناهم ِلنعلَم    آذَاِنِهم ِفي الْكَهِف ِسِنني عدداً    ى  أَمِرنا رشداً فَضربنا علَ   
صِن أَحيبالِْحز داًى أَيا لَِبثُوا أَمِلم )١(.  

      عوا أَنَّ ولَمعِلي ِهملَيا عنثَرأَع كَذَِلكةَ ال       واعأَنَّ الـسو قاللَِّه ح د
             لَـمأَع مهباناً رينب ِهملَيوا عنفَقَالُوا اب مهرأَم مهنيونَ بعازنتا ِإذْ يِفيه بير

ثَةٌ أَمِرِهم لَنتِخذَنَّ علَيِهم مسِجداً سيقُولُونَ ثَال     ى  ِبِهم قَالَ الَِّذين غَلَبوا علَ    
راِبعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم رجماً ِبالْغيِب ويقُولُـونَ          
سبعةٌ وثَاِمنهم كَلْبهم قُلْ ربي أَعلَم ِبِعدِتِهم ما يعلَمهم ِإالَّ قَِليلٌ فَال تمـاِر              

  .)٢(  تستفِْت ِفيِهم ِمنهم أَحداًِفيِهم ِإالَّ ِمراًء ظَاِهراً وال

                                     
  .١٢-٩: الكهف) ١(
  .٢٢-٢١: الكهف) ٢(
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 ًعاوا ِتساددازو ثَالثَ ِمائٍَة ِسِنني ِفِهملَِبثُوا ِفي كَهو )١(.  
  .كوزدن كيچريسون الر شول آيت الرنينگ تفسريالريىن

تـوپراق  . جسم الر بر حالدن بر حال غه ايالنيب كيته بـريادورالر          
پيدايشدن ى  اولگى  چنانچ.  غه اوتادورالر  بوالدورالر، سونگره باشقه حال   

 سـونگره گوشـب     ى، سونگره قاتقان قانغه اياليد    ى،كيـني نطفه بولد  
 ى، سونگره گوشت كيگوزولـد    ى، سونگره سوياك بولد   ى،پارچه بولد 

 شونينگ ديك قيامـت     .ىانسان بولد ى  سونگره چريايليق صورت ده گ    
سان نينگ دونبازه سـيدن     ان  چنانچه اهللا تعاىل  . ترييلمك ده باردور    كوىن

  .دن كيني ينه ترييلتورادور چرييب كيتگاىنى باشقه مهه ياغ
كُـلُّ ابـِن آدم    ((:  بويوروبدورالركهچنانچه حضرت رسول اهللا   

م، د، ن عن أيب هريرة      . ()) ِإالَّ عجب الذَّنِب، ِمنه خِلق، وِمنه يركَّب      ى  يبلَ
 .())  فقط  ى،چرييب كيتگا ى  ه سيدن باشقه مهه ياغ    آدميزادنينگ دونباز 

 ،مسلم صحيحيده بو حديث ىن . ))ى  دونبازه سيدن باشالب ترييليب كيتگا    
  .سنن الريده كيلتوروب دور الرى ابو داود ونسائ

ـ     ياراتيلماق برله قايتيب قيامت كوىن    ى  اولگ خيـل  ى  ترييلمـك ايك
ى نينگ قدرت  تعاىلاهللا. سيده بر بريگا اوخشاش دورالرى بولوب، هر قايس

ـ    . گا قاراغان ده فرق يوق دور      اوز ى  چريميـا ى  انسان نينگ دونبازه س
 باشقه تامان الرنينگ قايتـه دن ياراتيلماغيغـه         ى،حاليچه شونداغ تورگا  

  .ىماده بولغا
، ديب حكم   ”)بول(كُن  “يارامتاق ايستاسه،     برار نرسه ىن    اهللا تعاىل 

                                     
  .٢٥: الكهف) ١(



٢٣٨  

  

ياشليغيده كورولسه    نچه بر كيشيىن   چنا .ى اول نرسه بولوب قالغا    ى،قيلغا
دور، ى  ده كورولسه، بيلينه دوركه اوشال كيش       سونگره كاتته بولغان وقىت   

درخت الرده شو خيل ده     . مهيشه بر حال دن ينه بر حالغه ايالمنك ده دور         
ده كورسـه، سـونگره       كوچات ليك وقىت  ى  ينگ  بر درخت ىن  . دورالر

كوچـت  ى  درخت اوشال اولگ  ده كورسه، شول      كاتته بولوب زورايغاىن  
شول كيچيك ليك دن كاتته بوملـاق       . ده كورگان درخت دور     ليك وقىت 
ديگـان  ” )بول(كُن  “اول بردن   . ياراتيلماق ده يوق دور   ى  ايكينچ  صفىت

  .)١(ى تارتقانده بردن بار بولوب قاراب تورگا حكم برله اسرافيل صوريىن
ـ . بـاردور يارامتاق دن كيني اوملك، فنـا بوملـاق         ى  اولگ ى ايكينچ

. حيات بـاردور  ى  ياراتيلماق دن كيني فنا بوملاق، اوملك يوق بولوب، ابد        
الر، ى  آلتميش گز بولوب كريگا   ى  الرى  الر جنت گا كرسه الر بو       جنىت

ى الرى  بولـوب، بـو   ى   نينگ صـورت الر    اول ده حضرت آدم     
  .ىگز ايد يـيتىتى آلتميش، اين الر

  :له سيگا كيلسك منه بونداغ دورعمل الريگا كوره جزا تاپماق مسا

جـزا   ((. )٢( ماِلِك يوِم الدينِ   : آيت كرميه ده بويورادور     اهللا تعاىل 
ده اوز عمل     بنده الر قيامت كوىن   . )) دورى   پادشاه ى،نينگ ايگاس   كوىن

 يامان بولسه يامان جزا     ى،بولسه ياخش ى  الريگا كوره جزا تاپورالر، ياخش    
  .تاپورالر

                                     
)١ (  ِفخن ثُم اَء اللَّهش نِض ِإالَّ مِفي اَألر نماِت واومِفي الس نم ِعقوِر فَصِفي الص ِفخنو

  .٦٨: سورة الزمر.  ِفيِه أُخرى فَِإذَا هم ِقيام ينظُرونَ
  .٣: الفاحتة) ٢(



  ٢٣٩  

  

يومِئٍذ يوفِّيهم اُهللا ِديـنهم      : يت كرميه ده بويوروله دور    ينه باشقه آ  
      ِبنيالْم قالْح وونَ أَنَّ اَهللا هلَمعيو قالْح )ده اهللا تعـاىل    اول كـوىن   ((. )١ 

جزا (نينگ مهه بريگان       البته اهللا تعاىل   .ىبريگا  جزاالريىنى  خاليققه حقيق 
  .)) الرى بيلگا  حقيقت ايكان ليگيىنآچيقى خربالر) ى توغريسيده گ

چنانچـه  . دور  جزا كوىن ” يوم الدينِ “سيده بولوب،     دين جزا معىن  
  .، ديـيله دور”قيلغانينگ گا كوره جزا تاپورسن “-” كَما تِدين تدانُ“

أُولَِئك أَصحاب الْجنِة خاِلِدين     : وينه آيت كرميه ده بويوروله دور     
 زا جلُونَ   ِفيهمعوا يا كَاناًء ِبم )ـ    ((. )٢ بولـوب،  ى  الرى  اوالر جنت اهل

دنياده قيليب اوتگان عمل    ى  بول اوز . الردورالرى  جنت ده مهيشه قالغوچ   
  .)) الريگا برييلگان جزادور

              َقَابـاً الـا أَحِفيه آباً الَِبـِثنيم اداً ِللطَّاِغنيصِمر تكَان منهِإنَّ ج
البتـه   ((. )٣( نَ ِفيها برداً والَ شراباً ِإالَّ حِميماً وغَساقاً جزاًء ِوفَاقاً         يذُوقُو

. دوزخ اوز حدالريدن آشقان الرنينگ يول الريده پايالب تورگـان دور          
 اونـده يـوراك الريـىن     . الرى  اونده كوب زمان الر قاليـب كيتگـا       

 فقـط اوالرغـه     .الرى  ساووتادورغان ساووق سو، ونه شربت تامتاغـا      
الردن آققان قان ويـريينگ    ى  كيالدورگان قايناق سو بولور، مهده دوزخ     

اوالرنينگ قيلغان عمل الريغـه بولغـان موافـق         ى   اول اوز  .ىالر بولغا 
  .)) دورى جزاالر

                                     
  .٢٥: النور) ١(
  .١٤: األحقاف) ٢(
  .٢٦-٢١: النبأ) ٣(



٢٤٠  

  

من جاَء ِبالْحسنِة فَلَـه      : وينه باشقه بر آيت كرميه ده بويورله دور       
    نما وثَاِلهأَم رشع   زجئَِة فَالَ يياَء ِبالسونَ    ى  جظْلَمالَ ي مها وِإالَّ ِمثْلَه )١( .

ليغيغـه اون ثـواب     ى  عمل قيلسه، اونينگ بر ياخش    ى  هر كيم بر ياخش    ((
 اوالر  .ى هر كيم بر يامان ايش قيلسه، اونغه برگا بر جزا برييلگا           .ىبولغا

  .)) الرى ظلم قيلينماغا
من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه خير ِمنها وهم ِمن فَزٍع          : وينه بويوروله دور  

ايش قيلسه، اونينـگ اوچـون      ى  هر كيم بر ياخش    ((. )٢( يومِئٍذ آِمنونَ 
خفـه ليـك مهـده        اوالر اول كوىن  . باردورى  راغى  اوندن كوره ياخش  

  .)) قورقودن امان ده بولورالر
    ئَِة فَكُبياَء ِبالسج نم         متا كُننَ ِإالَّ موزجلْ تاِر هِفي الن مهوهجو ت
هر كيم يامان ايش قيلغان بولسه، اوالر يوز توبان دوزخقه           ((. )٣( تعملُونَ
اوزالرينگز قيليب اوتگان عمل الرينگيزگا موافق      “: اوالرغه. الرى  آتيلغا

  .))ى ، ديـيلگا”جزا بريملك ده دور سيزالر
  ج نم         زجئَِة فَالَ يياَء ِبالسج نما وهِمن ريخ ِة فَلَهنسى  اَء ِبالْح الَِّذين

عمل قيلغان  ى  هر كيم ياخش   ((. )٤( عِملُوا السيئَاِت ِإالَّ ماكَانوا يعملُونَ    
بر يامان عمل قيلسه،    . باردورى  سى  بولسه، اونينگ اوچون اوندن ياخش    

  .)) الرى ينگ قيلغان عمل الريگا كوره سزا تاتقااوالر اوزالرين

                                     
  .١٦٠: اماألنع) ١(
  .٨٩: النمل) ٢(
  .٩٠: النمل) ٣(
  .٨٤: القصص) ٤(



  ٢٤١  

  

دن روايت دوركه، حضرت رسـول اهللا       ى  حضرت ابو ذر الغفار   
  بويورگان دوركـه    اهللا تعاىل ) دهى  حديث قدس : ( بويوروب دورالر :

من وجد  ِإنما ِهي أَعمالُكُم، أُحِصيها لَكُم، ثُم أُوفِّيكُم ِإياها، فَ        ى  يا ِعبادِ  ((
          هفْسِإالَّ ن نلُومفَالَ ي ذِلك رغَي دجو نمِد اَهللا، ومحراً فَلْييم، حم . ()) خ .(

 هر نرسه سيزالرنينگ عمل الرينگـز بولـوب، اوالرىن        ! بنده الرمي ى  ا ((
 كيلگـان ده جزاسـيىن      سونگره وقىت . يـيغيب ساناب توپالب قويغامين   

هر كيم  . غه شكر قيلسون    جزا تاپسه، اهللا تعاىل   ى  خشهر كيم يا  . بريگامين
  .)) گينه مالمت قيلسون تاپسه، اوزيىن اوندن باشقه ىن

بونـده عـرض،    ى  اما قيامت كونيده حساب گا كيلسك، بول اوز       
بـو  . اوقوماق، ثواب، عذاب الرگا شـامل دور        حساب، عملنامه الريىن  

  :آيت الر منه بوالردورالرى توغريده گ

ده   اول كوىن  ((. )١( فَيومِئٍذ وقَعِت الْواِقعةُ   : يوروله دور چنانچه بو 
آمسان  ((. )٢( وانشقَِّت السماُء فَِهي يومِئٍذ واِهيةٌ     . ))ى  قيامت قامي بولغا  

آمسان الر ضعيف بولوب، ايشيك الر آچيلماققـه          ده، اول كوىن  ى  ياريلغا
أَرجاِئها ويحِملُ عرش ربك فَوقَهم     ى  لَك علَ والْم . ))ى  اليق بولوب قالغا  

ى اول كونده فرشته الر آمسان نينگ اطرافيده بولغـا         ((. )٣( يومِئٍذ ثَماِنيةٌ 
. )) الرى  سككيز طائفه كوتارگان بولغا     خدايينگ عرشيىن   اول كوىن . الر

                                     
  .١٥: احلاقة) ١(
  .١٦: احلاقة) ٢(
  .١٧: احلاقة) ٣(



٢٤٢  

  

    َفخونَ الَ تضرعِئٍذ تموافِ ى  يخ كُمةٌِمني )اول كونيـده اهللا تعـاىل      ((. )١ 
سيزالردن برار كيمـسه بريكينيـب      . سيزالرى  قيلينغاى  حضوريغه توغر 

. )٢( فَأَما من أُوِتي ِكتابه ِبيِميِنِه فَيقُولُ هاؤم اقْرأُوا ِكتاِبيه         . ))ى  قاملاغا
 ،ىهـا  “:ىاونگ قوليدن برييلـسه، اول كيـش        هر كيم نينگ كتاىب    ((

ِإنـي   . ))ى  ، ديگا ”!اوقوب كورونگالر   مينينگ كتابيم ىن  ! كيلينگالر
   هاِبيالٍَق ِحسي مأَن تنظَن )كني ى  مني حسابيم مينگا قاتتيق بولورم    “ ((. )٣

ى اول كيـش   ((. )٤( فَهو ِفي ِعيشٍة راِضيةٍ    . )) ”ديب گمان قيلور ايدمي   
جنـت  ى  يوققار ((. )٥( ي جنٍة عاِليةٍ  ِف . ))ى  خوش حال ليك ده ياشاغا    

ـ  ى  ميوه الر  ((. )٦( قُطُوفُها داِنيةٌ  . ))ى  ده بولغا  جـوده  ى  نينگ تريمگ
. )٧( كُلُوا واشربوا ِبما أَسلَفْتم ِفي اَأليـاِم الْخاِليـةِ         . ))ى  ياقني بولغا 

 دنيـاده   - زمان   يـينگ الر، ايچينگ الر، سويونچ الر ايله، اوتگان       “ ((
  .))ى ، ديـيلگا”عمل الرينگيز سبب الريدنى قيليب قالدورغان ياخش

              لَـمو هاِبيِكت أُوت ِني لَمتا لَيقُولُ ياِلِه فَيِبِشم هابِكت أُوِتي نا مأَمو
        اَ أَغْنم هِت الْقَاِضيا كَانهتياَ لَي هاِبيا ِحسِر مى  أَد ي منـي     عنع لَـكه هاِلي

                                     
  .١٨: احلاقة) ١(
  .١٩: احلاقة) ٢(
  .٢٠: احلاقة) ٣(
  .٢١: احلاقة) ٤(
  .٢٢: احلاقة) ٥(
  .٢٣: احلاقة) ٦(
  .٢٤: احلاقة) ٧(



  ٢٤٣  

  

هلْطَاِنيس )چپ تامانيـدن كيليـب     ى  اما هر كيم نينگ عملنامه س      ((. )١
عملنامه الرمي قولوم غه كيليب تيگماگان بولـسه        “: تيكسه، اول ايتوركه  

ى ايـد ى  كاشك!ى حسابيم نيمه دور بيلماگان بولسام ايد     !ىايدى  كاشك
 حاصل قيلغـان    !ىن بولسه ايد  توگاتيب قوياقالغا   كه، اولوم كيليب ميىن   

، ”!ى سوزالرگا حجت وعـذرمي قاملـاد      !ىمال الرمي مينگا فائده بريماد    
خذُوه فَغلُّوه ثُم الْجِحيم صلُّوه ثُم ِفي ِسلِْسلٍَة ذَرعها سبعونَ           . ))ى  ديگا

 لُكُوهاعاً فَاسِذر )ان زجنر  يـيتميش گز بولغ  ى  توتوب اوزونليغ   اوىن ((. )٢
طَعـاِم  ى  ِإنه كَانَ الَيؤِمن ِباِهللا الْعِظيِم والَ يحض علَ        . )) برله باغالنگالر 

الِْمسِكِني فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حِميم والَ طَعام ِإالَّ ِمن ِغسِلٍني الَيأْكُلُه ِإالَّ             
گـا اميـان    ى  نينگ برليگ    تعاىل چونكه اول اولوغ اهللا    ((. )٣( الْخاِطئُونَ

 يوق ويده الرگا يـيمك يـيدورمككا آدم       .ى مشرك ايد  -كيلتورماگان  
ـ         .ىاونده ماس ايد    الرىن ى  بو كون اوالرغه بول يرده مهربان وياردم چ

 .ى اوالرغه قان ويـريينگ الردن باشقه يــيمك بوملاغـا         .ىيوق بولغا 
فَالَ أُقِْسم ِبما تبِصرونَ وما    . )) الرى  منِكر وكافرالر گينه يـيگا     اوالرىن

الَ تبِصرونَ ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي وما هو ِبقَوِل شاِعٍر قَِليالً ما تؤِمنـونَ              
         الَِمنيالْع بر ِزيلٌ ِمننونَ تذَكَّرا تِل كَاِهٍن قَِليالً موال ِبقَو )سيزالر  ((. )٤

 بوتون موجودات غه قسم ايته من       -كورمايدورگان  كورمك ده بولغان،    

                                     
  .٢٩-٢٥: احلاقة) ١(
  .٣٢-٣٠: احلاقة) ٢(
  .٣٧-٣٣: احلاقة) ٣(
  .٤٣-٣٨: احلاقة) ٤(



٢٤٤  

  

. دورى  سوز) نينگ  اهللا تعاىل (قيلينغان  ى  بو قرآن حمترم پيغمربغه وح    : كه
سـيزالردن آز آدم الرگينـه اميـان        . اميـاس ى  اول شاعرنينگ سـوز   

سيزالردن فكـر   . امياسى   پالبني نينگ ده سوز    -كاهن  . كيلتورورسيزالر
 تاماىن  بولغان اهللا تعاىل  ى  تون دنيانينگ خداس  بو. قيالدورغان ده آزدورالر  

ولَو تقَولَ علَينا بعض اَألقَاِويِل َألخـذْنا ِمنـه          . )) دن نازل بولغان دور   
             ـاِجِزينح ـهنـٍد عأَح ِمن كُما ِمنِتِني فَمالْو ها ِمننلَقَطَع ِمِني ثُمِبالْي )١( .

  اوىن ى،توقوب آلغان بولغان ده ايد      زالرىنسوى   بعض حضرت حممد    ((
سـونگره اونينـگ بويـون      . توتار ايديك ) كيفيت سيز (اونگ قول برله    

بيزنينـگ    سيزالردن برار كيمـسه اوىن    . كيسيب تاشالر ايديك    تاموريىن
 وِإنه لَتذِْكرةٌ ِللْمتِقني وِإنا لَـنعلَم أَنَّ       . ))ى  عذابيميزدن توسا بيلماس ايد   

الْكَاِفِرين وِإنه لَحق الْيِقِني فَسبح ِباسـِم       ى  ِمنكُم مكَذِِّبني وِإنه لَحسرةٌ علَ    
الرگا پند ونـصيحت    ى  البته بو قرآن كرمي قورقوچ     ((. )٢( ربك الْعِظيمِ 

 البته. خوب بيالميز   البته بيز سيزالردن يالغان غه چيقارادورغان الرىن      . دور
البته بو  . يالغان غه چيقارغان الرغه حسرت وندامت دور      ى  اميان كيلتورما 

اولـوغ  . تامانيدن كيلگـان دور     صورت ده اهللا تعاىل   ى  قرآن كرمي حقيق  
  .)) پاك ليك برله ياد قيلغيل خدايـينگ آتيىن

آيت دن آخرييغه چه قيامت نينگ      ى  بو احلاقة سوره سيده اون بيشينچ     
 نينگ بياىن ى  واب وعذاب نينگ حقيقت ايكان ليگ      نامه اعمال، ث   ى،بوملاغ
  .ده دور

                                     
  .٤٧-٤٤: احلاقة) ١(
  .٥٢-٤٨: احلاقة) ٢(



  ٢٤٥  

  

يا أَيها اِإلنسانُ ِإنك كَاِدح      : وينه باشقه آيت الرده بويوروله دور     
ربك كَدحاً فَمالَِقيِه فَأَما من أُوِتي ِكتابه ِبيِميِنِه فَـسوف يحاسـب            ى  ِإلَ

  قَِلبنيِسرياً واباً يوراً ى   ِإلَ ِحسرسِلِه مأَه )انسان، البتـه سـني     ى  ا ((. )١
خدايـينگ حـضوريغه بارغونچـه اوز عملينـگ ده بولورسـن ده،            

اونگ ى  هر كيم نينگ عملنامه س    . خدايـينگ حضوريغه حاضر بولورسن   
اول اوز اهليگـا    . قوليدن كيلسه، اونينگ اوچون حساب آسان بولـور       

وأَما من أُوِتي ِكتابه وراَء ظَهـِرِه        . )) خوش بولوب، سويونوب قايتادور   
امـا   ((. )٢( سِعرياً ِإنه كَانَ ِفي أَهِلِه مسروراً     ى  فَسوف يدعو ثُبوراً ويصلَ   

قارغـاب    دن برييليـسه، اول اوزيـىن       آرقه تاماىن   هر كيم عملنامه سيىن   
اهليده دنياده خـوش     اول اوز    .ىدوزخقه كريگا ى   اول كيش  .ىيـيغالغا

. )٣( ِإنَّ ربه كَانَ ِبِه بِصرياً    ى  ِإنه ظَن أَنْ يحور بلَ     . ))ى  بولوب يورار ايد  
 اول نوچـوك  .ىكه، اول قايتيب ترييلماگـا ى اول البته خيال قيالر ايد  ((

ـ    ! ترييلماس ايكان؟  خـربدار بولـوب،    ى  اونينگ قيلميش الريدن خداس
 .))ى كوروب تورمك ده ايد

ربـك  ى  وعِرضوا علَ  : وينه باشقه آيت كرميه ده بويوروله دوركه      
              لَ لَكُـمعجن أَنْ لَن متمعلْ زٍة برلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونمِجئْت لَقَد فاص

خدايينگ حضوريغه قتار، صف صف     ى  اوالرنينگ مهه الر   ((. )٤( موِعداً

                                     
  .٩-٦: االنشقاق) ١(
  .١٣-١٢: االنشقاق) ٢(
  .١٥-١٤: اإلنشقاق) ٣(
  .٤٨: الكهف) ٤(



٢٤٦  

  

مرتبه ياراتقانيميزديك كيلدينگيزالر،   ى  اولگ“: اوالرغه. رالرقيلينوى  توغر
كيلمايدور، ديب خيـال قيلـور        بلكه سيزالر وعده قيلغان قيامت كوىن     

الْمجِرِمني مشِفِقني  ى  ووِضع الِْكتاب فَتر   . ))ى  ، ديـيلگا ”ايدينگيزالر
ا الِْكتاِب الَيغاِدر صِغريةً والَكَـِبريةً ِإالَّ       ِمما ِفيِه ويقُولُونَ ياويلَتنا ماِل هذَ     

عملنامه  ((. )١( أَحصاها ووجدوا ما عِملُوا حاِضراً والَ يظِْلم ربك أَحداً        
كوراسن كه     گناه كارالرىن  .ىآلديالريغه قويولغا ى  يازيلغان دفترالر ى  الر

: ايتورالركـه . ق ده بولورالر  كوروب قورقما   اونده يازيلغان نرسه الرىن   
يازيليـب  ى قوميـا  بو عملنامه ده هـيچ نرسـه ىن   ! شوروميز قورسون “

.  حاضـر تـاپورالر    -يازيغليق    مهه قيلغان عمل الريىن   . ”قويولوب دور 
 .)) دورى خدايـينگ هيچ كيمسه گا ظلم قيلما

        وزـربو اتومالسِض واَألر رغَي ضلُ اَألردبت مواِحـِد    يا ِهللا الْو
 رتاِر وفَادِ    ى  الْقَهِفي اَألص ِننيقَرِئٍذ مموي ِرِمنيجالْم )اول كونده بو    ((. )٢

مهه بنـده   .  آمسان الر ده شونداغ بولور     ى،ير باشقه بر يرگا آليشتورولگا    
 گناه كارالرىن . حضوريغه حاضر بولورالر    الر ايت قدرت ليك اهللا تعاىل     

سـراِبيلُهم   . )) الرى  كه زجنرالرده باغالنيب قوشاققه تارتيلغا    كوراسن  
  شغتاٍن وقَِطر ِإنَّ اَهللا          ى  ِمن تبا كَسفٍْس ماُهللا كُلَّ ن ِزيجِلي ارالن مهوهجو
قيزيغـان مـيس دن     ى  اوالرنينگ كيــيم الر    ((. )٣( سِريع الِْحسابِ 

 اهللا تعاىل [ى  بول اوز . اوت اوراب آلغان بولور     ياسالغان بولور، يوزالريىن  

                                     
  .٤٩: الكهف) ١(
  .٤٩-٤٨: إبراهيم) ٢(
  .٥١-٥٠: إبراهيم) ٣(



  ٢٤٧  

  

اهللا . قيلغان عمليغه قاراب جزا بريمك اوچـون دور       ى  هر بر جانغه اوز   ] 
هذَا بالَغٌ ِللناِس وِلينذَروا ِبـِه       . )) دورى  البته تيزده حساب آلغوچ     تعاىل

اهللا ى بـول اوز  ((. )١(  اَأللْباِبوِليعلَموا أَنماَ هو ِإله واِحد وِليذَّكَّر أُولُوا 
تامانيدن آدم الرغه يـيتكوزوب قورقومتاق اوچون نازل بولغان قرآن        تعاىل

ده كافرالرغـه     نينگ قيامـت كـوىن      اونينگ برله اهللا تعاىل   . كرمي دور 
اهللا . دن قورقومتاق اوچون آدم الرغه اعالن قيلينه دور         بوالدورغان عذاىب 

عقل ليـك   ] بو قرآن . [زگينه چينه كم معبود دور    يالغوى  نينگ اوز   تعاىل
 .)) الرگا پند ونصيحت دورى كيش

رِفيع الدرجاِت ذُو الْعرِش يلِْقي      : وينه آيت كرميه ده بويوروله دور     
نَ من يشاُء ِمن ِعباِدِه ِلينِذر يوم التالَِق يوم هم باِرزو         ى  الروح ِمن أَمِرِه علَ   

. )٢( اِهللا ِمنهم شيٌء ِلمِن الْملْك الْيوم ِهللا الْواِحِد الْقَهـارِ         ى  علَى  الَ يخفَ 
خـواه     بنده الريدن كيم ىن    ى، عرش نينگ ايگاس   ى،يوقارى  درجه الر  ((

نازل   قيلب حكم الرىن  ى  برله وح ى   واسطه س  السه حضرت جربئيل    
بنـده الردن   . ت كونيدن قورقوتادور  قيام  قيالدوركه، اول بنده خالئق ىن    

 اول كونده مهه خاليـق اهللا تعـاىل       . قاملايدورى  دن خمف   كيمسه اهللا تعاىل  
 حضوريده حاضر بولورالر، اوالرنينگ قيلميش الريدن هيچ نرسه اهللا تعاىل         

 دور؟ ايت قـدرت صـاحىب     ى  ملك كيم نينگ ملك   . قاملايدورى  دن خمف 
ى نينگ ملك   اهللا تعاىل ى  وگوزب تورگوچ ي  بولغان بنده الريگا حكم الريىن    

 .))ى دور، ديـيلگا

                                     
  .٥٢: إبراهيم) ١(
  .١٦-١٥: غافر) ٢(



٢٤٨  

  

  زجت موى  الْي            ـِريعِإنَّ اَهللا س مـوالْي الَ ظُلْم تبا كَسفٍْس ِبمكُلُّ ن
گـا كـورا جـزا    ى اول كونده هر جان اوز قيلميـش   ((. )١( الِْحساِب
 .)) دورى تيز حساب قيلغوچ  البته اهللا تعاىل.ىبرييلگا
     َونَ ِفيِه ِإلعجروما تقُوا ياتفَّ  ى  ووت ى  اِهللا ثُم     تبا كَـسفٍْس مكُلُّ ن

 اول كون دن قورقونگ الركه، اونده اهللا تعـاىل         ((. )٢( وهم الَ يظْلَمونَ  
گـا كـوره جـزا      ى  غه قايتاريلورسيزالر، سونگره هر جان اوز قيلميش      

 .)) رالى تاپورالر، اوالر ظلم قيلينماغا
ده كيلتوروب دوركه، حضرت عائشة رضـي اهللا        ى  صحيحى  خبار

لَـيس أَحـد     ((:  بويوروب دورالر  حضرت رسول اهللا    : عنها ايتورالر 
  لَكِإالَّ ه باسحي ((  ،قَالَ اهللاُ      : فَقُلْت قَد سولَ اِهللا، أَلَيسا ري :    ـنا مفَأَم

   وِميِنِه فَسِبي هابِكت ِسرياً   أُوِتياباً يِحس باسحي ف   ولُ اِهللا    ؟سفَقَالَ ر :
)) ذِّبِة ِإالَّ عامالِْقي موي اقَشني دأَح سلَي ،ضرالْع ا ذِلكمِإن ((.  

حـضرت  . )) هر كيم حساب گا توتولسه، اول عذاب گا قـالور          ((
:  غه ايتتيم كه   مني حضرت رسول اهللا     “: عائشه رضي اهللا عنها ايتورالر    

ـ      (( :اهللا تعاىل ! يارسول اهللا  اونـگ قوليـدن    ى  هر كيم نينگ عملنامه س
حضرت رسول  ” ى؟، ديگان امياس م   )) برييلسه، اول آسان حساب قيلينور    

هر كيم حساب گا توتولسه،     . اول عرض آتالور   ((: الركهى   بويورد اهللا  
  .))ى اول عذاب گا اوچراگا

سني بو خيـل    “: ايتيله دوركه    شوىن ديب” عرض“بيز ايته ميزكه،    

                                     
  .١٧: فصلت) ١(
  .٢٨١: لبقرةا) ٢(



  ٢٤٩  

  

كيچيب اورنيغه بو خيل ثواب بريديك، بو خيـل           قيليب ايدينگ، بيز بوىن   
:  بنـده  ى،، ديــيلگا  ”ايش قيليب ايدينگ، بونغه بو خيل ثواب بريديك       

حـساب  “ منه بو حساب حقيقت ده حساب اميـاس،          .ى، ديگا ”هاو“
غ قيلـدينگ، بونـداغ     نيمه گا بوندا  “: اما. ايتيله دور   ديب شوىن ” يسري

مناقـشه دور،   ى  ، دييلسه بول اوز   ”قيلماق حكميميزگا خالف قيلدينگ؟   
بنده الريدن حساب آملاق غه توتونـسه         اهللا تعاىل . بو عذاب گا ايلته دور    

كرمي بولوب، كبريه گنـاه        ولكن اهللا تعاىل   .ى البته عذاب قيلور ايد    ى،ايد
آملاق ده عفو برله معاملـه  الرغه ارتكاب ايتگان بوملاسه، اوالردن حساب  

  .قيلور
كورولسه بولور،     نينگ تفسريىن  )١(آيتى  نچ٣١نساء سوره سينينگ    

 .ىكلمه شهادت نينگ شرحيده بيان بولوب اوتولد
ِإنَّ الناس يصعقُونَ يوم الِْقيامِة،      ((: حديث شريف ده كيليب دوركه    

     وسفَِإذَا م ،ِفيقي نلَ مرِ     ىفَأَكُونُ أَوِش، فَالَ أَدرِة الْعى  آِخذٌ ِبقَاِئم  أَفَـاق
ده   البته آدم الر قيامـت كـوىن       ((). خ. ()) أَم جوِزي ِبصعقَِة الطُّورِ   ى  قَبِل

گـا كيلگـان    ى  هوشى  كيتيب ييقيلورالر، مني اينگ اولگ    ى  هوش الر 
اوشالب    عرش نينگ بر پايه سيىن     ى  قاراسام حضرت موس  . بولورمن
هوش الريغـه كيلگـان     ى  بيلمايدورمن كه، ميندن ايلگار   . دورتوروب  
كفايـه  ى  كيتيب ييقيلغان الر  ى  هوش الر ى   ياكه طورده گ   ى،بولورالرم

هوش بولوب ييقيلماق قيامت كونيده       بو ىب . ، ديديالر )) ى؟بولغان بولورم 
نينگ حاضر ايكـان      خاليق اورته الريده فيصله قيلماق اوچون اهللا تعاىل       

                                     
)١ ( ًالً كَِرمياخدم ِخلْكُمدنو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم اِئروا كَبِنبتجِإنْ ت .  



٢٥٠  

  

نينـگ    نينگ جالىل   گان الريده بولوركه، مهه خاليق اهللا تعاىل      بيل  ليگيىن
ى خبار  بو حديث ىن  . الرى  كورگان الريده بيهوش بولوب ييقيلغا      نوريىن

 .صحيحيده كيلتوروب دور
ـ  ى  الدنيا حسن بصر     ابن اىب  ى،امام امحد، ترمذ   برلـه  ى  واسطه س

حضرت رسول  : دن روايت قيالدورالركه  ى  االشعرى  حضرت ابو موس  
يعرض الناس يوم الِْقيامِة ثَالَثَ عرضـاٍت،        ((:  بويوروب دور الر   هللا  ا

           ـهابِكت أُوِتـي نِف، فَمحالص رطَايةٌ تضرعو ،اِذيرعمالٌ واِن ِجدتضرفَع
تابه ِبـِشماِلِه   ِبيِميِنِه وهو حوِسب ِحساباً يِسرياً دخلَ الْجنةَ، ومن أُوِتي كِ         

 ارلَ النخد ((.     حضرت رسول اهللا   بويوروب دورالر  :))  اهللا   قيامت كوىن
جنجـال  ى  دفعه س ى  ايكى  اولگ. غه آدم الر اوچ باريش قيلونورالر       تعاىل

عملنامه الرنينگ اوچـوب كيلمـك      ى  سى  اوچونچ. وعذرالر بولورالر 
اونـگ تامانيـدن    ى  امه س انه اول وقت هر كيم نينگ عملن      . الريدورالر

هر كـيم   . كيلسه، اول آسان حساب قيلينه دور، اول جنت گا كريادور         
 .)) چپ تامانيدن كيلسه، اول دوزخقه كريادورى نينگ عملنامه س

 اينـگ اول    دميك، قربدن ترييليب چيقارده حضرت رسـول اهللا         
اما هوش الريدن كيتيب، ينـه هـوش        . الرى  دن چيقيب تورگا  ى  قربالر
 عرش نينگ پايه سيىن      ىن ى  ريغه كيليب تورسه الر، حضرت موس     ال

الدنيا ابن املبارك دن نقل قيليـب دور          ابن اىب . الرى  توتوب تورگان تاپقا  
  :اوقوب دور شعرىنى حضرت ابن املبارك شول قوييده گ: كه

  منـشرةً ى  وطَارِت الصحف ِفي اَأليـد    

  

  
ــسراِئر واَألخبــ    ــا ال ِفيهــع   ار تطَّلَ

  

ــةٌ  اِقعــاُء و باَألنو كوــه س ــف فَكَي  

  

  



  ٢٥١  

  

ــدِر   الَ تــٍل و ــا قَِلي مى عــع ــا يقَ ِبم  

  

         لَـه ِقطَـاعٍز الَ انفَـوـاِن وأَِفي الِْجن  

  

  

   عــد الَ تــي و ــالَ تبِق ــيِم فَ   أَِم الْجِح

  

 مهفَعــر تراً وــو ــساِكِنها طَ ــِوي ِب هت  

  

  

  رجوا مخرجاً ِمـن غَمهـا قُِمعـوا       ِإذَا    

  

        مهعرـضت محـري كَـاُء فَلَـمطَالَ الْب  

  

  

   عــز الَ جــي و ــةٌ تغِن قْيالَ رــا و ِفيه  

  

ــهاِلمِت عــوــلَ الْمقَب فَــِع الِْعلْــمنِلي  

  

  

      عجا الرلَه مالَ قَوس ـوا   ى  قَدعجـا رفَم  

  
  

الر، اونده  ى  قول الريغه ياييليب اوچوب كيلگا    ى   الر  عملنامه - ١
اول عملنامـه الر    ى  توتولگان نرسه الر، وخرب الر باردورالركـه،      ى  خمف

 .برله آچيالدورالرى واسطه الر
حالبوكه ! اونوتوب يورورسن؟    نوچوك بو حال وواقعات الرىن     - ٢

 .يلورالرمهه برييلگان خربالر ايتيلكان ديك ياقني وقت الرده وقوع غه ك
 جنت وثواب ده بولورميسن كه، اول جنت وثـواب بيتيـب            - ٣

توگاب كيتمايدور؟ ياكه دوزخ ده بولورميسن كه، اول دوزخ هيچ نرسه           
 .قوميايدور؟ى كويدورما ىن

وقت قويـيغه آليب كيته    ى  بعض   دوزخ اوز ايچيده بولغان الرىن     - ٤
ينـه    اگان الرىن چيقماق ايـست  . دور، ياكه يوققاريغه كوتاريب كيته دور     
 .آرقاسيغه قاراتيب ايتاريب يوباريله دور

ولكـن  . الرى  كوروب اوزونـدن اوزاق ييغالغـا        عذاب ىن  - ٥
 .ىوتضرع الريغه رحم قيلينماغا   ى   زار ى،الرى  يـيغالغان الرنينگ يـيغ  



٢٥٢  

  

 .ايش گا يارامايدورى الرى اوالرغه اوقوب دم ساملاق، وينه داد وزار
! توروب نفع قيالدورغان بولسون   ى  اوملاى   عامل غه اوقوغان علم    - ٦

ايـستايدورالر، ولكـن كيمـسه قايتيـب          آدم الر بو دنياغه قايتماق ىن     
 .كيلمايدور



  ٢٥٣  

  

هو اِإلميانُ   اِإليمانُ ِبالْقَدِر خيِرِه وشرِه وحلِْوِه ومرِه ِمن اِهللا تعاىل- ٤٢
اَألبِد، وهو عاِلم ِبكُلِّياِت      هو كَاِئن ِمن اَألزِل ِإىل    ِبأَنَّ اَهللا قَد عِلم ِباَألزِل ما       

اُألموِر وجزِئياِتها، فَخلَق الْقَلَم وأَمره أَنْ يكْتب، فَكَتب الْقَلَم بـأَمِرِه كُـلَّ             
يـوِم     هو كَـاِئن ِإىل    كَاِئٍن وما هم عاِملُونَ ِبِه، جف الْقَلَم ِمن الِْكتابِة ِبما         

 .الِْقيامِة

دن   اهللا تعـاىل  ى   اچچيغ ى، چوچوگ ، ياماىن ى،سى  تقديرنينگ ياخش 
ازل دن ابدگاچه مهه      اهللا تعاىل ى  س  دور ديب اميان كيلتورمك نينگ معىن     
متام بيليب، يازوب قويغـان دور،        بوالدورگان، بوملايدورغان نرسه الرىن   

ياراتيـب،    اينگ اول قلم ىن     اهللا تعاىل . ه دور ايتيل  ديب اميان كيلتورمك ىن   
برله هر بر بوالدورغان    ى  نينگ حكم    قلم اهللا تعاىل   .ىيازماققه بويورد   اوىن

 قيامت غه چه    .ىيازد  يامان عمل الريىن  ى  خاليق نينگ قيالدورغان ياخش   
ـ         بوالدورغان نرسه الرىن   التـدن  ى  يازيب قـوروب قالغـان دور، ينگ

 .يازيلمايدور
وقَد عِلم اُهللا ِفـي      ((: اوزينينگ عقيده سيده يازادوركه   ى  اوامام طح 

              ادـزةً، فَالَ ياِحدلَةً ومج ارلُ النخدي نم ددعةَ، ولُ اجلَنخدي نم ددِل عاَألز
     هِمن قَصنالَ يِد ودالع ِفي ذِلك .    هِمن ِلما عِفيم مالُهأَفْع كَذاِلكو  لُوهفْعأَنْ ي م .

 ِليمٍء عيواُهللا ِبكُلِّ ش )١( ، ًِليماٍء عيكَانَ اُهللا ِبكُلِّ شو )٢( ((.  
ازل ده جنت گا ودوزخ غه كريادورگان الرنينـگ           البته اهللا تعاىل  “

بونـدن زيـاده وكـم      . منه بونچه دور بيليب قويغـان دور        عددالريىن

                                     
  .١٦: احلجرات) ١(
  .٢٦: الفتح) ٢(



٢٥٤  

  

. نيده بيليـب قويغـان دور     ى  ايش الر شونينگ ديك قيالر    . قيلينمايدور
، ديـب   )) دورى  بيلگـوچ   هر نرسه ىن    اهللا تعاىل  ((: چنانچه آيت كرميه ده   

 .بو توغريده قرآن كرمي ده آيت الر كوب دور. ”آيت ده ايته دورى ايك
اوز   بوتون خاليق ىن  . (()) خلَق الْخلْق ِبِعلِْمهِ   ((: ايته دور ى  امام طحاو 

أَالَ يعلَم من خلَـق وهـو اللَِّطيـف          )). اتقان دور گا موافق يار  ى  علم
ِبريالْخ )ى؟بيلمايـدورم   ياراتقان خملـوق الريـىن    ى  اوز  اهللا تعاىل  ((. )١ !

 .)) دورى بيلگوچ هر بر اينگيچكه نرسه الرىن حالبوكه اهللا تعاىل
يعلَمها ِإالَّ هو   وِعنده مفَاِتح الْغيِب الَ      : آيت كرميه ده بويورادوركه   

ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها والَ حبـٍة ِفـي                
غيـب   ((. )٢( ظُلُماِت اَألرِض والَ رطٍْب والَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مـِبنيٍ          

اوزيـدن باشـقه      غيب ىن . نينگ نزديده گينه دور     اهللا تعاىل ى  آچقيچ الر 
درخـت  . متام بيالدور   نرسه الرىن ى   چول ودينگزده گ   .ىكيمسه بيلماگا 

 يرنينگ قارانغوليق الريده    .ىقاملاغاى  ده بيلما   دن توشگان بر دانه برگىن    
بول نرسه الر هول دور، قوروق دور مهه        . يرگا توشگان دانه نيده بيالدور    

  .)) لوح حمفوظ ده يازيغليق دورالرى الر
چـول ده   . دن باشقه كيمـسه بيلمايـدور       اهللا تعاىل   غيب ىن   يعىن

برگ الر، دان الرنينـگ يرگـا       . بولسون، دينگزده بولسون متام بيالدور    
.  هول دور، قوروق دور، متام لوح حمفـوظ ده يـازيغليق دور            ،توشگاىن

نينـگ علميـدن      دنياده بوالدورغان، بوملايدورغان نرسه الر اهللا تعـاىل       

                                     
  .١٤: امللك) ١(
  .٥٩: األنعام) ٢(



  ٢٥٥  

  

  .اس دوراميى تاشقار
         ـارهِبالن متحرا جم لَمعيِبالَّيِل و فَّاكُموتالَِّذي ي وهو )اول  ((. )١
. اويقوغه ساملاق برله اوز قبضه سـيغه آالدور         سيزالرىنى  كيچه س ى  اوز

 .)) بيالدور قيلغان عمل الرينگزىنى كوندوز
شونينگ . الدورعلم ليك دورالر، ديب مدح قي       پيغمربالرىن  اهللا تعاىل 

شـونينگ  . ده علم برله مدح قـيالدور       ديك فرشته الر، مسلمان الرىن    
اوزيگا نسبت واثبات قيلغان علم  اوچون بنده الرگا الزم دوركه، اهللا تعاىل

 قيلغان نرسـه الر ىن    ى  حقيده اثبات قيلسون الر، اوزيدن نف       اهللا تعاىل   ىن
 نرسه الريدن سكوت     سكوت قيلغان  ى،برار نرسه دميا  . قيلسون الر ى  نف

ى توروب قايس ى  يارامتا  ياراتقان نرسه الريىن    چونكه اهللا تعاىل  . قيلسون الر 
بولور ديب بيالدوركه، اوشـال بيلگـان طريقـه سـيده           ى  خيل وقاندا 
 چونكه اراده علم ىن   ). مطالعه قيلسون الر     آيتيىن ١٤: األعراف. (ياراتادور

ده سـاقالب     ذهـىن   سه سيىن چنانچه انسان قيالدورغان نر   . الزم توتادور 
الزم توته دور،     يارامتاق علم ىن  . علم دور ى  شونينگ اوز . توروب قيالدور 

برلـه  ى  سى   سفل ى،بوتون خملوقات نينگ علو   . دورى  ضرورى  بول اوز 
نينگ   ياراتقان اهللا تعاىل  ى  ايت پخته وحمكم، چريايليق طريقه ده ياراتيلماغ      

نرسـه  ى   بارليق عامليده گ   -د  دميك وجو . كمال علميگا داللت قيالدور   
  .جائز امياسى علم سيز ياراتيلماغ الرىن

. )٢( وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقِْديراً     : آيت كرميه ده بويورادوركه   

                                     
  .٦٠: األنعام) ١(
  .٢: الفرقان) ٢(



٢٥٦  

  

  .)) برله ياراتىتى اوز اندازه س هر نرسه ىن هر نرسه ىن اهللا تعاىل ((
     ًوراقْدراً ماللَِّه قَد ركَانَ أَمو )ى نينگ مهه ايش الر     اهللا تعاىل  ((. )١

 .)) برله دورى متام اوز اندازه س
اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما واسـطه        صحيح مسلم ده حضرت عبد    

مقَاِدير   كَتب اُهللا تعاىل   ((: برله روايت بولوب دوركه، ايتيب دورالر     ى  الر
     ضاَألراِت وومالس لُقخلَ أَنْ يلِْق قَبالْخ      هشركَانَ عٍة، ونس أَلْف ِسنيمِبخ 

 آمسان برلـه يـرىن      خاليق نينگ مقدرات الريىن     اهللا تعاىل  (( .)) الْماِءى  علَ
يازيب ى  يارامتاق دن ايليك مينگ يـيل ايلگار     )   كائنات ىن   قوىيى  يوقار(

. ))ى  سو اوزه سـيده ايـد     ى  نينگ عرش   اول وقت اهللا تعاىل   . قويغان دور 
برله امام امحد   ى   لفظ )) آخره  اىل.. قَدر اُهللا مقَاِدير الْخلْقِ    (( :يث ىن شول حد 
 .ده كيلتوروب دورالرى جامعى ده، ترمذى مسند

قَدر لَهم أَقْداراً، وضـرب     : ((عقيده سيده ايتيب دوركه   ى  امام طحاو 
يازيـب   بوتون خملوقات نينگ مقدرات الريـىن       اهللا تعاىل )) ((لَهم آجاالً 

  )).ى  اوالر اوچون مقرر وقت تعيني قيلد.ىقويد
 اوالرغـه واقـع     ى،خملوقات الرنينگ قيالدورغان ايـش الر       يعىن

بوالدورغان حالت الر، دنياده موجود بولوب تورادورگان زمان ومـدت          
تعيني الب يازيب قويغان دوركه، اوالر اوز معين وقـت الريـدن              الريىن

 .الرى ، ايلگاريالبده كيتماگاكيني ده قاملاغان الريديك
فَِإذَا جاَء أَجلُهم الَ يستأِْخرونَ ساعةً       : آيت كرميه ده بويوروله دور    

                                     
  .٣٦: األحزاب) ١(



  ٢٥٧  

  

كيلسه، بـرار سـاعت     ى  مقرر بولغان وقت الر    ((. )١( والَ يستقِْدمونَ 
  .)) الرى الب ده كيتماگاى الر، ايلگارى اوندن كيني ده قاملاغ

   ْفالً       وما كَانَ ِلنجؤاباً مِإالَّ ِبِإذِْن اِهللا ِكت وتمٍس أَنْ ت )هـيچ   ((. )٢
جـائز  ى  دن باشقه وقت ده اوملگ      تعيني قيلغان وقىت    بر جان غه اهللا تعاىل    

  .)) امياس دور
دن روايت بولـوب    اهللا بن مسعود     صحيح مسلم ده حضرت عبد    

نينگ زوجه   حضرت ام حبيبه حضرت رسول اهللا       : دوركه، ايته دورالر  
، رسوِل اِهللا   ى  ِبزوِجى  اللهم أَمِتعنِ “: الركه  دعاالريده ايتىت ى  مطهره الر 

قَد سـأَلِْت اَهللا     ((: فَقَالَ النِبي   : قَالَ. ”معاِويةَى  وِبأَِبي أَِبي سفْيانَ، وأَخِ   
     قْساٍق مزأَرٍة، ووددعاٍم مأَيٍة، ووبرضاٍل مٍةآلجـلَ     . ومئاً قَبيلَ شجعي لَن

ولَو كُنِت سأَلِْت اَهللا أَنْ يِعيـذَِك ِمـن         . أَجِلِه، ولَن يؤخر شيئاً عن أَجِلهِ     
! بار خدايا ى  ا “.)) عذَاٍب ِفي الناِر، وعذَاٍب ِفي الْقَبِر كَانَ خيراً وأَفْضلَ        

  اكـام معاويـة ىن     ،ام ابو سفيان ىن    آت ، ىن زوجيم حضرت رسول اهللا     
: الرى   بويـورد  حضرت رسول اهللا    . ”كوزوم آلديده ترييك ساقالغيل   

دن تعيني النيب مقرر قيليب قويولغان عمـر، حـساب            تاماىن  اهللا تعاىل  ((
النيب قويولغان كون الر، تقسيم قيلينيب قويولغان رزق اوچـون تـيالك        

 هيچ نرسـه    ى،كاريالتيب قويوملاغا تيالدينگكه، هيچ نرسه اوز اجليدن ايل     
اوت (  اونينگ اورنيگا دوزخ، قرب عذاىب .ىدن كيچيك ترييلماگا    اوز وقىت 
  .))ى راق وافضل راق بولور ايدى دن پناه تيالسانگ، ياخش) عذاىب

                                     
  .٦١:  النحل)١(
  .١٤٥: آل عمران) ٢(



٢٥٨  

  

 اهللا تعاىل . برله اولگان دورالر  ى  اولدورولگان اولوك الر اوز اجل الر     
 فـالىن “،  ”ل بولـوب اوالدور   كـس   فالىن“. بيليب يازيب قويغان دور   
 فالىن“،  ”ى  ده قاليب اولگا    تام آسىت   فالىن“،  ”براونينگ قوليده اوالدور  

شـونينگ  . ”ى  اوت ده كويوب اولگا     فالىن“،  ”ى  سوده آقيب اولگا  
 متام بيليب، بيلگـاىن     ديك باشقه اوملك كا سبب بوالدورغان نرسه الرىن       

. ده يازيب قويغان دور     اوالرنينگ سبب الريىن  . ديك يازيب قويغان دور   
اوچون اونغه قصاص ياكـه       برله اولدورگاىن ى  ولكن اولدورگان اوز فعل   

قيلينغان نرسـه   ى  ، ديب   ”قيلما“چونكه اول   . الزم قيلغان دور    ديت ىن 
 .ى حرام بولغان نرسه گا ارتكاب قيلدى،قيلد ىن

مـِر  ِصلَةُ الرِحِم تِزيد ِفـي الْع      ((: حديث شريف ده كيليب دوركه    
    بالر بطِْفئُ غَضت رقَةُ السدصالقضاعي عن ابـن مـسعود       . ()) و .(

 طريقه ده قيلينغان صدقه اهللا تعاىل     ى  صله رحم عمرده زياده قيالدور، خمف      ((
 .)) اوچورادور ىن نينگ غضىب

ِصلَةُ الرِحِم وحسن اخلُلُِق وحـسن الِْجـواِر         ((: وينه كيليب دوركه  
ارِ    يمنَ ِفي اَألعِزديو ارينَ الدرمحم، هب عن عائـشة رضـي اهللا        . ()) ع

الرغه خوش معامله ده بوملاق       صله رحم، خوش خلق ليق، قوشىن      ((). عنها
، ديب حضرت عائـشه     )) آباد قيالدور، عمرالرده زياده قيالدور      يورت ىن 

بـو  . الر دن روايـت قيليـب دور      رضي اهللا عنها حضرت رسول اهللا       
  .شعب اإلميان ده كيلتوروب دورالرى امام امحد مسنديده، بيهق حديث ىن
شونداغ قيالدور، يورت آباد بوالدور، عمـرالرده زيـاده         “ده    بوىن
 عمرده زيـاده    ى،يورت آباد بوملاس ايد   ى  شونداغ قيلماسه ايد  . بوالدور

سه شونينگ اوچون هر نر   . ، ديب ده يازيب قويولغان دور     ”ى  بوملاس ايد 
  .مقدردن آمشاس، ديـيله دور



  ٢٥٩  

  

اوچـون،    الزم امياس، ولكن دعا عبادت بولغـاىن      ى  بوالرنينگ تاثري 
چنانچه دعا مسأله   . اوچون مشروع دور    نفع بولغاىن ى  مهده دعاده اخرو  

 .اوتىت گينه بياىنى نومره ليك مسأله ده ياخشى نچ١٩ -سيده 
ى سطه الر ده حضرت عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما وا          سنىنى  نسائ

:  دن روايت قيالدوركـه، بويـوروب دورالر       برله حضرت رسول اهللا     
الْخلِْق أَحِيِني ما كَانِت الْحياةُ خيراً      ى  اللَّهم ِبِعلِْمك الْغيب وقُدرِتك علَ     ((

 !اهللاى  ا (( .)) آخـر احلـديث      اىل ..ِإذَا كَانِت الْوفَاةُ خيراً ِلي    ى  ِلي، وتوفَّنِ 
دن ترييك ليك مينينگ      بيلگانينگ، خاليق غه قادر ليغينگ سبىب       غيب ىن 

اگر اولوم مينينگ اوچـون     ! ترييك ساقالغيل   بولسه ميىن ى  اوچون ياخش 
آخرييغه چه    الر، ديب شول دعاىن   ى  ، دير ايد  )) !بولسه اولدورگيل ى  ياخش

  .الرى بيان قيلد
ف علَيِه شيٌء قَبـلَ أَنْ      لَم يخ  ((: عقيده سيده يازادوركه  ى  امام طحاو 

       ملُقَهخلَ أَنْ ياِملُونَ قَبع ما هم ِلمعو ،ملُقَهخخاليـق ىن    اهللا تعـاىل   ((.)) ي 
قاملاغـان  ى  دن خمف   اهللا تعاىل ى  توروب اوالرنينگ قيالر ايش الر    ى  يارامتا
غـان  بوالدور)). متام بيلگـان دور     اوالرنينگ مهه قيالر ايش الريىن    . دور

توروب بيالدور، وبيلگان دور، بوملايـدورغان نرسـه        ى  بوملا  نرسه الرىن 
 ديب ده بيلگـان     ى،نوچوك بوالر ايد  ى  بوملايدور ديب؛ بولسه ايد     الرىن
  .دور

. )١( ولَو ردوا لَعادوا ِلما نهوا عنه      : آيت كرميه ده بويورادوركه   
 ، ديب حكم قيلغان نرسه الرىن     ”اقيلم “ى،دنياغه ينه قايتاريلسه الر ايد     ((
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ى منه بو آيت ده اوالر بو دنياغه قايتاريلماغا       . )) الرى  ينه قايتيب قيالر ايد   
ى الر، اولگ ى  ديك ينه قايتيب قيالر ايد    ى   اولگ ى،الر، قايتاريلسه الر ايد   
 .الر، ديب بويورادورى ايش الريده دوام ايتار ايد

ولَو عِلم اُهللا ِفيِهم خيراً َألسمعهم       : ينه بر آيت ده بويوروله دوركه     
نينگ علميده اوالرده     اهللا تعاىل  ((. )١( ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم معِرضونَ    

 اوالر  ى، اگر ايشيتتورسه ايد   .ى اوالرغه ايشيتتريور ايد   ى،خري بولسه ايد  
 .)) الردورالرى كيشى اوالر يوز اوگورگوچ. الرى ايدى يوز اوگورگا

ِبتقْـِديِرِه، ومـِشيئَته   ى وكُلُّ شيٍء يجِر ((: ايته دورى وينه امام طحاو 
                 أْ لَـمـشي اَء كَانَ، وما لَما شفَم ،ماَء لَها شاِد ِإالَّ مئَةَ ِللِْعبِشيالَ مفُذُ، ونت

كُناهللا تعاىل . بوالدورى  برله جار ى  نينگ تقدير   هر نرسه اهللا تعاىل   . (()) ي 
نينگ ايستاگيگا خـالف تـيالك الر         اهللا تعاىل . يورادورى  نينگ ايستاگ 

 خواه السه اول بولور، نيمه ىن       نيمه ىن   اهللا تعاىل . يورمايدور) مستقل چه (
  )).خواه الماسه اول بوملايدور

ـ  ى   بوملاسليگ ى،نينگ هر نرسه نينگ موجود بوملاغ       اهللا تعاىل  ى ده گ
علم يوزه سـيدن    ى  بنده نينگ ايستاگ  . گا كوره دور  ى  لماوز ع ى  ايستاگ
نينـگ اراده سـيگا       اهللا تعاىل ى  بنده نينگ تيالگ  .  آرزوگينه دور  ى،بوملا
 .ىكيلماسه، اول بوملاغاى توغر. كيليب قالسه، اول بولورى توغر

وما تشاؤونَ ِإالَّ أَنْ يشاَء اُهللا ِإنَّ اَهللا         : آيت كرميه ده بويوروله دور    
ى دن تاشـقار  ى  نينـگ ايـستاگ     اهللا تعـاىل   ((. )٢( كَانَ عِليماً حِكيًما  
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نينگ اراده    ولكن اهللا تعاىل  . سيزالرنينگ ايستاك الرينگز وجودغه كيلماس    
 ى،بيلگـوچ   البتـه اهللا تعـاىل    . كيليب قالسه، اول بولور   ى  گا توغر ى  س

 ده شـول     آيىت )١(ى  نچ٢٩تكوير سوره سينينگ    . )) دور  حكمت صاحىب 
  .ده دور معىن

ولَو أَننا نزلْنا ِإلَيِهم الْمالَئَكَـةَ       : وينه آيت كرميه ده بويوروله دور     
 توالْم مهكَلَّمـوا ِإالَّ أَنْ           ى  وِمنؤوا ِليا كَانالً مٍء قُبيكُلَّ ش ِهملَيا عنرشحو

 بيـز اوالرغـه فرشـته الرىن       ((. )٢( يشاَء اُهللا ولِكن أَكْثَرهم يجهلُونَ    
  هر نرسه الرىن   ى، اوالرغه اولوك الر سوزالسه الر ايد      ى،توشورسك ايد 

 شـونده   ى،اوالرنينگ كوز آلديالريغه توپالب كيلتوروب قويساق ايـد       
ولكن . الرى اميان كيلتورماس ايدى دن تاشقار خواه الغاىن اوالر اهللا تعاىل 
  .)) بيليم سيزدورالرى كوپ الر

بنده نينـگ   . علم گا موقوف دور   ى  نينگ اراده س    دميك، اهللا تعاىل  
نينـگ اراده     اهللا تعاىل . بولوب، اميد گينه دور   ى  علم دن تاشقار  ى  تيالگ

موافـق كيلماسـه، حاصـل      . سيگا موافق كيليب قالسه، حاصل بولور     
  .ىبوملاغا

. مقدرغه اميان كيلتورمك عقيده نينگ اينگ قيني ركن الريـدن دور          
ى ديك، بعض ى  الر انكار قيليب، قدريه اتالغان الر     ى  نگ اوچون بعض  شوني
اثبات قيلماق ده اوز حد الريدن آشرييب يوبارغان بولوب جربيـه           ى  الر

انسان الر متكلِّمني سوزالريدن ساقالنيب، سلف صاحلني       . آتالغان دورالر 

                                     
)١ ( الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ ِإالَّ أَنْ يشوما ت .  
  .١١١: األنعام) ٢(
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  .ى يول جوده آسان بولور ايدى،نينگ قدم الريده يورسه الر ايد
راحت الن دورالدور،     ميان كيلتورمك انسان نينگ كونگليىن    قدرغه ا 

زيـاده قـيالدور،      مهه افكار سخيفه الردن قوتقازادور، متانت وثبات ىن       
بيلـسه الر، اوز      سيىن  معىنى  قدرنينگ حقيق . نورالندورادور  بصريت ىن 

 يـول دن تاميـاس      ى،الريدن ساقالنسه الر ايد   ى  نينگ سخيف رأ  ى  الر
  .الرى ايد

 تابعني، تبع تابعني، ائمة     ى، نينگ صحابه الر   ول اهللا   حضرت رس 
ـ   هر نرسه ىن    جمتهدين الر بيان قيلغان دورالركه، اهللا تعاىل       ـ ى كل ى وجزئ

يوق ازل دن، آخريسيز ابدگاچه بوالدورغان، بوملايدورغان         اوىل. بيالدور
 بوالدور  اول نرسه الرىن  . بوالدور ياكه بوملايدور، ديب بيلگان      نرسه الرىن 

 ياكه بوملايدور، ديب يازيب قومياق اوچون لوح حمفـوظ برلـه قلـم ىن             
بوتون دنيا وآخـرت ده بوالدورغـان،     . ياراتيب، يازدوروب قويغان دور   

  .قوروب قالغان دورى يازيب، قلم نينگ سياس بوملايدورغان نرسه الرىن
ديـب، حكـم    ” بوملا“ديب، ياكه   ” بول“: منه بول يازيب قومياق   

” بوملـا “ياكه  ” بول“  شول نرسه ىن  . اراده قيلماق قدردور    قيلماق واوىن 
اراده قيلماق مشيئت     شول حكم ويازماق ىن   . ديب حكم قيلماق قضادور   

، ديب وجودغه كيلمككا بويورمك خلـق       ”بول“  شوالرىن. واراده دور 
  .يارامتاق دور  بنده الرنينگ فعل الريىن-افعال العباد دور 

ـ  ،نينگ مـشيئىت     اهللا تعاىل  بولسه،ى  ياخشى  بنده نينگ عمل    ى، علم
گا موافق بولوب،   ى   علم ى،يامان بولسه اراده س   . غه موافق دور  ى  رضاس
  .غه خالف دورى رضاس

ـ     الفرغاىنى  بن عثمان األوش  ى  چنانچه سراج الدين عل    ى عقيـده س
  : ده ايته دوركه)) بدء اآلماىل ((ى يازغان منظومه س
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  ِحمِريد الْخيِر والـشر الْقَِبـي     

  

  ضري سلَي لَِكنـالِ ى  وحِبالْم  

  

دور، ولكن يامان ايـشگا     ى  اراده قيلغوچ    يامان ىن  ى،ياخش  اهللا تعاىل 
  .بوملايدورى راض

ِإنْ تكْفُروا فَِإنَّ اَهللا غَِنـي عـنكُم والَ          : آيت كرميه ده بويورادور   
ضرى  ي   هضروا يكُرشِإنْ تو اِدِه الْكُفْرِلِعب ـرأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرالَ تو ى  لَكُم
ربكُم مرِجعكُم فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُـونَ ِإنـه عِلـيم ِبـذَاِت             ى  ثُم ِإلَ 

 .)١( الصدوِر
اوز . سيزالرگا حمتاج امياس دور     اگر كافر بولسانگيزالر، اهللا تعاىل     ((

ى اگر شكر قيليب، ياخش   . خوش كورمايدور    ىن بنده الريگا كافر بوملاق   
هيچ بر گناه   . سيزالرگا خوش كورادور    اوىن  عمل قيلسانگيزالر، اهللا تعاىل   

سـونگره خدايــينگز    . كوتارمايـدور   كار جان باشقه نينگ گناهيىن    
بيان   حضوريغه حاضر قيلينورسيزالرده، سيزالرگا اوز قيلميش الرينگيزىن      

متام   نرسه الرىن ى  كونگيلده گ   البته اهللا تعاىل  . )بريادور  جزا سيىن (قيليب،  
 .)) دورى بيلگوچ

بنـده الر اوز    . گا قاراش ليك دور   ى  علمى  نينگ اراده س    اهللا تعاىل 
 -واراده سيگا كـوره     ى  شول اختيار . قيلميش الريده اختيارليك دورالر   

شونينگ اوچـون   . غه جزا تاپور  ى   قيلغان عمل  -دور، يامان دور    ى  ياخش
چونكه بنده نينگ اينگ زيـاده      . مان بردارليككا بويورولگان دور   بنده فر 

ى هر كيم ياخـش   . دورى  عملى  ده گ   اوالدورگان وقىت ى  اعتبارليك عمل 
ى كيلسه، اونينگ عمـر   ى  عمل ده دوام ايتسه، شول عمل اوزه سيده اجل        
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 . اونينگ اوچون خري اميد قيلينه دورى،عمل اوزه سيده توگادى ياخش
ِإنَّ الَِّذين آمنوا والَّـِذين هـاجروا        : يوروله دور آيت كرميه ده بو   

          ِحيمر اُهللا غَفُورةَ اِهللا ومحونَ رجري ِبيِل اِهللا أُولَِئكوا ِفي سداهجو )١( .
يوليده   الركه، اميان كيلتوروب، هجرت قيليب اهللا تعاىل      ى  البته اول كيش   ((

اهللا . دن اميد واردورالر    نينگ رمحىت   تعاىلجهاد قيلغان دورالر، اوالر اهللا      
  .))  مهربان دورى،كيچگوچ گناه الرىن تعاىل

، ديب  ”ى  بولدى  ياخش  ده حالىت   اوالر وقىت “: منه شونينگ اوچون  
ى بـول اوز  . ، ديب ايته آالميـز    ”ى  آدم ايد ى  ياخش“: اونينگ حقيده 

بيلور،   اىلاهللا تع   ىن  غه قاراب دور، قلىب     اونينگ كورولوب تورگان حالىت   
  .قيلورى اوز حساب ىن

گـا  ى  غه بوالدورغان تاثري  ى  قدرغه اميان كيلتوروب اعتقاد قيلغوچ    
 :چه دورى كيلسك، اول وقت مسأله قويـيده گ

ده بيليب اعتقاد قيلسه كه، هر نرسه پيـشانه سـيگا           ى  بنده كونگل 
يازيلغان دور، انس وجن الر توپالنيب براوغا برار نفـع يــيتكوزمك            

اگر ضـرر   . الرى  ه الر، يازيلغان دن زياده نفع يـيتكوزا بيلماگا       ايستاس
ى يـيتكوزمك ايستاسه الر، يازيلغان دن زياده ضرر يـيتكوزا بيلماگـا         

ى بوالدورغان نرسـه بوملـا    . مهه نرسه لوح احملفوظ ده يازيلغان دور      . الر
 بـراو اوزاق ىن   ى   تقديردن تاشقار  .ى بوملايدورغان نرسه بوملاغا   ى،قاملاغا

  .ىاوزاق قيالملاغا ياقني ياكه ياقني ىن
بيلگـان    بوىن. دن دور   دن، اميد اهللا تعاىل     دميك، قورقماق اهللا تعاىل   
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دن باشـقه دن    اهللا تعـاىل .ىايتمك دن سكوت قيلماغـا  حق ىنى  كيش
. ايتمك دن سكوت قيلماق نفاق بولـوب قـاالدور           حق ىن  .ىقورقماغا

ى  امام الر، اولياالرنينگ حيات الر     پيغمرب الر، صحابه الر، تابعني، جمتهد     
مقدر بولوب قالغان بولسه، قورقوب قااق     . شول يوسون ده اوتگان دور    

 .ىاونغه جنات بريماگا
ثُم أَنزلَ علَيكُم ِمن بعِد الْغم أَمنـةً         : آيت كرميه ده بويوروله دور    

 شغاساً يعطَاِئفَةٌ قَ   ى  نو كُمطَاِئفَةً ِمن        ـرونَ ِبـاِهللا غَيظُني مهفُسأَن مهتمأَه د
الْحق ظَن الْجاِهِليِة يقُولُونَ هلْ لَنا ِمن اَألمِر ِمن شيٍء قُلْ ِإنَّ اَألمر كُلَّه ِهللا     

            اَألم ا ِمنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي ونَ لَكدبا الَ يم فُِسِهمفُونَ ِفي أَنخا   يٌء ميِر ش
ـ               ى قُِتلْنا ههنا قُلْ لَو كُنتم ِفي بيوِتكُم لَبرز الَِّذين كُِتب علَيِهم الْقَتـلُ ِإلَ

اُهللا ما ِفي صدوِركُم وِليمحص ما ِفي قُلُـوِبكُم واُهللا          ى  مضاِجِعِهم وِليبتلِ 
  .)١( عِليم ِبذَاِت الصدوِر

گره سيزالرگا غم دن كيـني خاطر مجع ليك يـوزه سـيدن            سون ((
اويقـو    كه، سيزالردن بر طائفـه ىن     ى  سالد  اويقوسراب، مودگيالمك ىن  

 ينه بر طائفه گا اوز جان الريدن باشقه نرسه كورومنـاس            ى،باسيب ايد 
غه جاهيليت نينگ گمان الريدن بولگان ناحق گومـان            اهللا تعاىل  .ىايد

مهه “: اوالرغه. الرى  ، دير ايد  ”ى؟رده اختيار بارم  بيزال“. الرى  قيلور ايد 
اوالر سـينگا بيلـدورماگان     . ، ديگيل ”نينگ اوزيده دور    حكم اهللا تعاىل  

 ى،بيزالرده اختيار بولسه ايد   “. كونگل الريده ساقاليدورالر    نرسه الريىن 
الرينگـزده بولغـان    ى  او“. ، ديدورالر ”بول يرده اولدوروملاس ايديك   

                                     
  .١٥٤: آل عمران) ١(
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 پيشانه الريغه اولـوم يازيلغـان الر اولـدوروالدورگان          ى،بولسنگيز ايد 
ى بـول اوز  . ، ديگيـل  ”چيقيب بـارور ايـديالر    ى  جايالريگا اوزالر 
كورسـاتيب    بيالر ايكان ليگـيىن     حالت الرينگيزىن ى  سيزالرنينگ ايچك 

ى بيلگوچ  كونگل ده ساقالغان نرسه الرىن      اهللا تعاىل . قومياق اوچون دور  
  .)) دور

  ر بولغان نرسه الر بوال بريادور، ديـب حركـت          بو سوزالردن مقد
  .الريده آرام برله اولتورا بريسون الر ديگان سوز چيقمايدورى  اوى،قيلما

اعملُوا فَكُلٌّ ميسر ِلما خِلق :))      صحابه الرغه حضرت رسول اهللا      
لَه (() .    م عن جابر .())   هر كيم اوچـون ياراتيلغـان    . عمل قيلينگ الر
ى ، ديب بويورد  ))ى  سه، اول نرسه اونينگ اوچون آسان قيلينغان بولغا       بول
دن كيلتـوروب   مسلم صحيحيده حضرت جـابر        بو حديث ىن  . الر

  .دورالر
 نينگ ترييك ليك الريگا كيلسك، اوز قـوم         حضرت رسول اهللا    

الريدن كيلگان هر خيل بال وجفاالرگا چيداب، متانت وثبات برله صرب           
يـيگرمه اوچ يـيل مدتيده اوچ كمـال گـا           ملت ىن قيليب، بوزوق بر    

ى هـر ايـش ده سـع      ى  بول اوز . الرى  يـيتكوزوب دنيادن كوز يومد   
  .بيلدورادور وحركت الزم ايكان ليگيىن

نينگ حكـم     اوز اوزه ميزغه الزم بولغان اهللا تعاىل        بو نرسه الر بيزىن   
دن   هللا تعـاىل  ا   هم ده علماءالر اوزه الريگا الزم بولغان تبليـغ ىن          ،الريىن

انـسان  . كورساتادور  يورگوزمك الزم ايكان ليگيىن   ى  باشقه دن قورقما  
وحركت برله  ى  بيلمايدوركه، بونينگ اوچون نيمه مقدر قيلينغان دور، سع       

وحركت ى  سع  قولغه كيلتورور، اويالغان نرسه سيىن      ايستاگان نرسه سيىن  
ملاغـان ده اوز    قيال بيالدور ديب يازيلغان بولسون، هـيچ بو       ى  برله جار 
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ى سـع . )١(مسئوليت دن قوتقـازا بـيالدور       ادا قيليب اوزيىن    وظيفه سيىن 
قولغه كيلماسه، بيلوركه مقدر شونداغ     ى  وحركت برله ايستاگان نرسه س    

يازيلماغان ايكان ديب خفه    ى  ايكان، مينگا شول ايش نينگ حاصل بوملاغ      
 اهللا ى،ادا قيلد ىن اوز وظيفه سي.ى خاطر مجع اولتورغاى، غم تارمتاى،بوملا
اونينگ ى   بو تقديرغه قيلغان اعتقاد    ى،بولدى  غه راض   نينگ يازغاىن   تعاىل
اورناغان بولسه، اوشـانچه نتيجـه اوتكـور        ى  گا قانچه ياخش  ى  كونگل
اوروشا ى  دن قورقما ى  آلتميش مينگ كيش  ى   آخرده آلتميش كيش   .ىبولغا

 .الرى گا غالب كيلگاى دورالرگينه امياس، آلتميش مينگ كيش
كُنا ِفي جنازٍة ِفي بِقيِع الْغرقَِد فَأَتانا       :  قَالَ عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب      

، فَقَعد وقَعدنا حولَه، ومعه ِمخصرةٌ، فَنكَّس رأْسـه ينكُـت           رسولُ اِهللا   
ٍة ِإالَّ قَد كُِتب مكَانها ِمن الْجنِة ما ِمن نفٍْس منفُوس ((: ِبِمخصرِتِه، ثُم قَـالَ  

! يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ رجلٌ : قَالَ. )) أَِو الناِر، وِإالَّ قَد كُِتبت شِقيةً أَوسِعيدةً      
 من كَانَ ِمن أَهِل الـسعادةِ      ((: ِكتاِبنا وندع العملَ؟ فَقَالَ   ى  أَفَالَ نمكُثُ علَ  

ى عمِل أَهِل السعادِة، ومن كَانَ ِمن أَهِل الشقَاوِة فَسيِصري ِإلَ         ى  فَسيِصري ِإلَ 
اعملُوا، فُكُلٌّ ميسر ِلما خِلق لَه، أَما أَهلُ         ((: ، ثُم قَالَ  )) عمِل أَهِل الشقَاوةِ  

ـ     ِل أَهمونَ ِلعرسـييِة فَسادعِة         السقَاوـِل الـشـا أَهأَمِة، وّعادِل الـس
ـ    : ثُم قَرأَ  ،)) فَسيـيسرونَ ِلعمِل أَهِل الشقَاوةِ    ـ ى  فَأَما من أَعطَ ى واتقَ

                                     
)١ (  هةٌ ِمنأُم ِإذْ قَالَتـِديداً قَـالُوا   وذَاباً شع مهذِّبعم أَو مِلكُههم ِعظُونَ قَوما اللَّهت ِلم م

معِذرةً ِإلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه أَنجينا الَِّذين ينهـونَ عـِن                
:  سـورة األعـراف     ِبعذَاٍب بِئيٍس ِبما كَانوا يفْسقُونَ    السوِء وأَخذْنا الَِّذين ظَلَموا     

١٦٥-١٦٤.  



٢٦٨  

  

 نسِبالْح قدصى  و رسِللْي هرسينى  فَس    نغـتاسِخلَ وب نا مأَمى  و  كَـذَّبو
نسفَى ِبالْحرسِللْع هرسينى س) .خ، م.(  

بيـزالر بقيـع    : دن روايت دوركه، ايتيب دورالر    ى  حضرت عل 
بيزنينگ . الرى   كيلد حضرت رسول اهللا    . تامانيده بر جنازه ده ايديك    

برلـه  ى  اوزالر. الر، بيزالر اطراف الريده اولتورديـق     ى  آلدمييزده اولتريد 
تيـتكالب،    نگ برلـه يـرىن     اوني .ىبار ايد ى  توتگان كيچيك عصاالر  

هر بـر نفَـس آليـب        ((: سونگره. الرى  ساليب اولتورد   قوىي  باشالريىن
جنت ده دور ياكه دوزخ ده، مهده خوش خبت           تورگان جان نينگ جاىي   

حـضرت  . ، ديديالر )) دور ياكه بدخبت دور، ديب يازيليب قويولغان دور       
 يم نينگ جاىي  هر ك ! يا رسول اهللا   “:ىبر كيش :  ايتيب دورالركه  ى  عل

جنت دور، ياكه دوزخ دور، ديب يازلغان بولسه، عمل نينگ نيمه گـا             
. عمل قيلينگ الر   ((:  حضرت رسول اهللا     .ى، ديد ”باردور؟ى  كريه گ 

هر كيم خوش خبت الردن ديب يازيلغان بولسه، اونغـه خـوش خبـت              
 بـدخبت الردن ديـب      .ىآسان بولوب كورونگـا   ى  الرنينگ عمل الر  

آسـان بولـوب    ى  ه، اونغه بدخبت الرنينـگ عمـل الر       يازيلغان بولس 
 آيـت   ١٠-٥ى  الليل سوره س  ى  ، ديب سونگره قويـيده گ    ))ى  كورونگا

دن قورقـسه،     يوليده بريسه، اهللا تعاىل     هر كيم اهللا تعاىل    ((: الرى  اوقود  ىن
 اما هر كيم خبيل ليـك قيليـب         .ىخري يوليغه ساليب قويغا     اهللا تعاىل   اوىن

ى يامان يولغه سـاليب قويغـا       غان غه چيقارسه، اوىن   يال  آخرت جزاسيىن 
  .برله مسلم صحيح الريده كيلتوروب دورالرى خبار بو حديث ىن. )) ميز

الْعبِد أَنْ يعلَم أَنَّ اَهللا     ى  وعلَ ((: عقيده سيده ايتوب دوركه   ى  امام طحاو 
          رلِْقِه، فَقَدخ ِفي كُلِّ كَاِئٍن ِمن هِعلْم قبس مـاً،     قَدربكَماً محقِْديراً مت ذِلك

             ،اِقصالَ نلٌ، ووحالَ مو ،ريغالَ مِزيلٌ، والَ مو ،قِّبعالَ مو ،اِقضِه نِفي سلَي
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  .)) والَ زاِئد ِمن خلِْقِه ِفي سمواِتِه وأَرِضِه
كائنات بوتون  ى  نينگ علم   بنده گا بيلمك الزم دوركه، اهللا تعاىل      ((

توروب ى  بوتون كائنات موجود وكامل بوملا      يعىن. گا سبقت قيلغان دور   
. متام بيلگان   صورت ده وقچان بوالدور اهللا تعاىل     ى  وقايسى  نوچوك وقاندا 

بوالدور ديب يازيـب قويغـان        شونينگ اوچون بوالدورغان نرسه الرىن    
 نيمه  اونينگ آرقه سيدنى،بوزغوچ دوركه، اول حمكم ومربم بولوب، اوىن  

دن   ووقـىت    اوز جـاىي   ى، ديب اعتـراض قيلغـوچ     ى،گا اونداغ بولد  
 كم  ى، باشقه ياققه ايالنتوروب يوبارغوچ    ى، تغيري بريگوچ  ى،جيلديرگوچ
  )). خملوقات الريدن آمسان الر ويرده كيمسه يوق دورى،وزياده قيلغوچ

يوقاريده اوتگـان   ى  بول اوز  ((: العز ايته دور    ابن اىب ى  شرح قيلغوچ 
ـ ى،بوتون كائنات نينگ كلى نينگ علم   ه، اهللا تعاىل  دورك سـيگا  ى  جزئ

 - بوالدور ياكـه بوملايـدور      -  مهه نرسه ىن    اهللا تعاىل . سبقت قيلغان دور  
  .)) دور)چيققان(بيلگان دور ديگان سوزدن ناشئ 
بوتـون    اهللا تعاىل  ((:  بويوروب دورالر  چونكه حضرت رسول اهللا     

يارامتـاس دن ايليـك       مسان الر برله يرىن   آ  خملوقات نينگ تقديرات الريىن   
ى نينگ عرش   اول وقت اهللا تعاىل   . يازيب قويغان دور  ى  مينگ يـيل ايلگار  
  .))ى سو اوزه سيده ايد

 مهه دنياده بار بوالدورغان نرسـه الرىن  بوندن ظاهردوركه، اهللا تعاىل 
 نينگ حكمـىت  ى  اوز  اوز وقت ومكان الريده نوچوك بوالر ايكان الريىن       

اول نرسه الر اوشال وقـت، اوشـال        . چه بيليب قويغان دور   ى  ستقاضا
چونكه خملوقـات   . مكان ده اوشانداغ بار بولوب وجودغه كيال بريادور       

موجـود  ى  نينگ عجايب وغرايب حكمت الرغه قاراتيب حاصل بوملاغ       
ـ   ى  دن تاشقار ى  نينگ علم   توروب، اهللا تعاىل  ى  بوملا ى وجودغـه كيلمگ
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  :وچون آيت كرميه ده بويورادورشونينگ ا. ممكن امياس دور
       ِبريالْخ اللَِّطيف وهو لَقخ نم لَمعأَالَ ي )اوزينينگ ياراتقان   ((. )١

هر بر    حالبوكه اهللا تعاىل  ! ى؟بيلمايدورمى  ذات اوز ى  ياراتقوچ  نرسه الرىن 
  .)) بولوب، هر نرسه دن خرب ليك دورى بيلگوچ اينگيچكه نرسه الرىن

، ديب بـيالدورده،    ”قيلماققه قادردور   بو بنده بو نرسه ىن    “  اهللا تعاىل 
قيلماققه قـادردور،     بو بنده بو نرسه ىن    “هم ده   . غه ثواب بريادور    قيلغاىن

. عـذاب قـيالدور     اوچون اوىن   ، ديب بيالدور ده قيلماغاىن    ”قيلمايدور
 .ى شونداغ بولسه ده قيلماد    ى،قيلماققه قادر ايد    چونكه قيلماغان ايشيىن  

ى بيلگان ليگ   بنده نينگ قيلماس ايكان ليگيىن    ى  ده گ ى  نينگ علم    تعاىل اهللا
ى برله قيلماغان ليغ  ى  اوز اختيار . تغيري بريمايدور   ديگان سوزىن ى  قادر ايد 
 .جزاغه مستِحق قيالدور اوىن

ده اول نرسـه اهللا       چونكه واقع بوالدورغان ايش واقع بولغان وقـىت       
. ظاهر بوالدور ] ى  ليگ[بار ايكان   ، ديب   ”بوالدور“نينگ علميده     تعاىل

ـ              ى برار حكم برار بنده دن عمل غه كيلماسه، بنده بول توغريـده عاص
 اهللا تعاىل ى  قيلماققه قادر بولوب توروب قيلماسليغ      بول نرسه ىن  . بوالدور
  .ظاهر بوالدورى ده بار ايكان ليگى نينگ علم

 ى،ارليغعلميده ب   اهللا تعاىل ى  دميك، وجودگا كيلسه، وجودغه كيليش    
ثابت ى  ده بار ايكان ليگ   ى  علم  اهللا تعاىل ى  وجودغه كيلماسه، كيلماس ليگ   

 .بوالدور
وذِلك ِمن عقَـِد اِإليمـاِن،       ((: عقيده سيده ايته دوركه   ى  امام طحاو 

                                     
  .١٤: امللك) ١(
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 :ىكَمـا قَـالَ تعـالَ     . وأُصوِل الْمعِرفَِة، واِالعِتراِف ِبتوِحيِد اِهللا وربوِبيِتهِ     
 قْـِديراً      وت هرٍء فَقَـديكُلَّ ش لَقخ )١(  ،        ًرااِهللا قَـد ـركَـانَ أَمو

  .)) )٢( مقْدوراً
حمكم قيالدورغان مسأله الردن، معرفت       اميان ىن ى  بو قدر مسأله س   ((

معبود ايكان ليگيگا   ى  نينگ يالغوزگينه حقيق    نينگ ايلديزالريدن، اهللا تعاىل   
چنانچه آيت كرميه   . رمك نينگ اساس الريدن دور    اقرار قيليب اميان كيلتو   

ياراتيب، هر بر نرسـه نينـگ         هر نرسه ىن    اهللا تعاىل  ((: ده بويوروله دور  
اندازه ى  نينگ مهه حكم الر     اهللا تعاىل  ((،  ))ى  باشقه باشقه قيلد    اندازه سيىن 

توروب ى  يارامتا  مهه اشياالرىن ى  نينگ علم   اهللا تعاىل . )) ))ى  بولغاى  قيلينغا
 .امجال وتفصيل يوزه سيدن بيالدور، ديب اعتقاد قيلماققه اشارت دور

برلـه مـشهور    ” ى   حـديث الر   حضرت جربئيل   “چنانچه  
برله روايت بولغان حـديث ده كيليـب        ى   واسطه الر  حضرت عمر   

  :دوركه
ـ        قَالَ بينما نحن ِعند رسوِل اِهللا        (( جـا رنلَيع ٍم، ِإذْ طَلَعولٌ  ذَات ي

       رِر، الَ يعاِد الشوس ِديداِب، شاِض الثِّييب ِديدى  ش     ِرفُهعالَ يفَِر، والس ِه أَثَرلَيع
  تح ،دا أَحِإلَ ى  ِمن لَسى  ج  ِبيالن   َِه ِإليتكْبر دنِه   ى  ، فَأَسكَفَّي عضوِه، ويتكْبر

فَقَالَ رسـولُ اِهللا    . ”محمد، أَخِبرِني عِن اِإلسالَمِ   يا  “: فَِخذَيِه، وقَالَ ى  علَ
 :))              ِقيمتولُ اِهللا، وسداً رمحأَنَّ مِإالَّ اُهللا، و أَنْ الَ ِإله دهشأَنْ ت الَماِإلس

عت ِإلَيـِه   الصالَةَ، وتؤِتي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، وتحج الْبيت ِإِن استطَ        

                                     
  .٢: اجلاثية) ١(
  .٣٨: األحزاب) ٢(
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فَأَخِبرِني “: قَالَ. فَعِجبنا لَه يسأَلَه ويصدقُه   : قَالَ. ”صدقْت“: قَالَ. )) سِبيالً
أَنْ تؤِمن ِباِهللا ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم اآلِخِر،         ((: قَالَ. ”عِن اِإليمانِ 

  يِر خِبالْقَد ِمنؤتهِ ورشقَالَ. )) ِرِه و :“قْتدـِن    “: قَـالَ . ”صِني عِبرفَـأَخ
اهللا كَأَنك تراه، فَِإنْ لَم تكُن تـراه         اِإلحسانُ أَنْ تعبد   ((: قَالَ. ”اِإلحساِن
 اكري هفَِإن (( .َةِ  “: قَالاعِن السِني عِبرقَالَ. ”فَأَخ :))   نولُ عؤسا الْمم  لَما ِبأَعه

أَنْ تِلد اَألمةُ ربتهـا،      ((: قَالَ. ”فَأَخِبرِني عن أَماراِتها  “: قَالَ. )) ِمن الساِئلِ 
 رأَنْ تانِ       ى  وينلُونَ ِفي الْبطَاوتاِء ياَء الشالَةَ ِرعاةَ العرفَاةَ العقَالَ. )) الْح : ثُم

  م فَلَِبثْت ،طَلَققَالَ  ان ا ثُمرِ   ((: ِليدأَت ،رما عاِئلُ؟  ى  يِن الـسم (( . اُهللا : قُلْـت
لَمأَع ولُهسرقَالَ. و :)) كُمِدين كُملِّمعي اكُمِريلُ أَتِجب هفَِإن ((.  

 حضرت رسول اهللا      بيزالر بر كوىن   ((:  ايتورالر حضرت عمر   
 كيــيم   .ىكيليب قالد ى  ن بر كيش  حضورالريده اولتوروب ايديك، برد   

 اونده سـفرنينگ    .ىجوده قارا ايد  ى  جوده آق، ساچ وساقال الر    ى  الر
كه حضرت رسول     حىت. بيزدن كيمسه تانيمايدور    يوق بولوب، اوىن  ى  اثر

 برله چوككه توشوب، تيزه سـيىن     ى   حضورالريگا كيليب، تيزه س    اهللا  
اوز تيزه    كفتيىنى  يك نينگ تيزه الريگا تيكوزوب، ا     حضرت رسول اهللا    

، ”اسالم دن خـرب بريينـگ     ! يا حممد   “: دهى  سيگا قويوب اولتورد  
معبود ى  دن باشقه حقيق    اسالم اهللا تعاىل   ((:  حضرت رسول اهللا     .ىديد

دورالر، ديـب   ى  نينگ چني پيغمرب     اهللا تعاىل  يوق دور، حضرت حممد     
اغينگ؛ رمضان  ادا قيلم   گواه ليك بريمگينگ؛ مناز اوقوماغينگ؛ زكوة ىن      

، )) حاصل بولسه حج قيلماغينگ دور      ده روزه تومتاگينگ؛ يول اسباىب      آىي
ى  بيزالر تعجب قيلديق كه، اوز     .ى، ديد ”ايتينگزى  توغر“: اول. ديديالر

اميان نيمه دور، خـرب     “. ايتتينگيز، ديب ده قويادور   ى  سوراب، ينه توغر  
نينـگ اوزيگينـه      اهللا تعاىل  ((:  حضرت رسول اهللا     ى،، ديد ”بريينگ
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نازل قيلغان كتاب     گا، فرشته الرگا، اهللا تعاىل    ى  معبود ايكان ليگ  ى  حقيق
دور، يامـان   ى   ياخش -الريگا، پيغمرب الريغه، قيامت كونيگا، قدرنينگ       

گـا  ى  يازيب قويغان ايكان ليگ   ى  اوز   اهللا تعاىل  ى، حق ليگيگا ك   -دور  
، ”ايتتينـگ ى  تـوغر  “:ىاول كيش . ، ديديالر )) اميان كيلتورمگينگ دور  

 حضرت رسول اهللا    .ى، ديد ”احسان نيمه دور، خرب بريينگ    “ده،  ى  ديد
 :))  كوروب تورگان ديك بولوب عبادت قيلماغينـگ ىن         ىن  اهللا تعاىل 

ى كوروب تورگان بوملاسـانگ ده اول اوز        ىن  ايتيله دور، سني اهللا تعاىل    
ن خـرب   د  قيامت كـوىن  “: سونگره. ، ديديالر )) كوروب تورادور   سيىن

دن ى  سوراغوچى  سورالغوچ ((:  حضرت رسول اهللا     .ى، ديد ”بريينگ
قيامت نينگ عالمـت     “:ىاول كيش . ، ديديالر )) بيالدورگان راق امياس  

الر اوز  ى  چـور  ((:  حضرت رسول اهللا     .ى، ديد ”الريدن خرب بريينگ  
ى  قـو  - ياالنگ اياغ، ياالنغـاچ الر       ى،توغيش الر   خواجه اين الريىن  

عمـارت الرده   ى  ، براوالرغه باقيم بولوب يورگان الر ياخش      چوپان الر 
تـوروب  ى  اول وقت اول كيـش    . ، ديديالر )) گريدايـيشيب يورسه الر  

يـا عمـر،     ((:  مني بر آز توروب ايدمي، حضرت رسـول اهللا           .كيتىت
. ، ديدمي ”بيلور  اهللا ورسوىل “: مني. )) سن؟ى  كيم دور، بيلوم  ى  سوراغوچ

 دوركه، سيزالرگا دين    جربئيل  ى  اول كيش  ((: حضرت رسول اهللا    
  .، ديديالر))ى اورگتمك اوچون كيليب ايد الرينگيزىن

نينـگ     اهللا تعاىل  - )) واالعتراف بتوحيد اهللا وربوبيته    ((ى  بول يرده گ  
ـ   گا اقرار قيلماق بولوب، بونينگ معىن     ى   خداليگ ى،توحيد توحيـد  ى  س

.  مهه وقت سـاقالماق دور     كونگليده  وربوبيت گا اقرار قيلماق، شوالرىن    
الزم توته    نينگ صفات الريغه ده اميان كيلتورمك ىن        اهللا تعاىل ى  بول اوز 
بونينگ سيز مـسلمان    . كماليگا ييته دور    شونينگ برله گينه امياىن   . دور
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بـار  . يوق دور ى  دن باشقه ياراتقوچ    چونكه اهللا تعاىل  . بولوب ييتاملايدور 
مشرك ى  دعوا قيلغوچ . لتورمك دور ديب دعوا قيلماق ربوبيت ده شرك كي      

ياراتـا دور، ديگـان     ى  اوز  ىنى  دميك، هر كيم اوز فعل    . بولوب قاالدور 
شول سبب الرگا كوره معتزله، قدِريه الر حق الريده         . الرده مشرك دور  

 .سنن الرده كوب حديث الر كيليب دورالر
ده كيلتوروب دوركه، حضرت ابن عمر رضي         چنانچه ابو داود سنىن   

  : بويوروب دورالرحضرت رسول اهللا :  عنهمادن روايت دوراهللا
اَلْقَدِريةُ مجوس هِذِه اُألمِة، ِإنْ مِرضوا فَالَ تعودوهم، وِإنْ ماتوا فَالَ            ((

 مهتازنوا جدهشالر بو امِت اسالميه    ى   تقديرغه انكار قيلغوچ   -قدر   (( .)) ت
بارمانـگ الر، اولـسه       سل بولسه كورگاىن  ك. نينگ جموس الريدن دور   
 .)) جنازه الريگا بارمانگ الر

ده حضرت حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنـهمادن           وينه ابو داود سنىن   
  : بويوروب دورالرروايت قيالدور، حضرت رسول اهللا 

ر، من  الَ قَد : ِلكُلِّ اُمٍة مجوس، ومجوس هِذِه اُألمِة الَِّذين يقُولُونَ        ((
مات ِمنهم فَالَ تشهدوا جنازتهم، ومن مِرض فَالَ تعودوهم، وهم ِشـيعةُ            

هر بر امت نينگ جموس      (( .)) اِهللا أَنْ يلِْحقَهم ِبالدجالِ   ى  الدجاِل، وحق علَ  
يگـان  د” تقدير يوق “ى  بو امِت اسالميه نينگ جموس الر     . باردورى  الر

. اوالردن بر كيمسه اولسه، جنازه سيگا حاضر بوملانگ الر        . الر دورالر 
اوالر دجال . بارمانگ الر كورگاىن  اوالردن كيمسه كسل بولسه، اوالرىن    

اوز   دجال غه قوشوب قومياق ىن      اوالرىن  اهللا تعاىل . نينگ مجاعه سيدورالر  
  .)) اوزه سيگا آلغان دور
  .ورده ده كيليب دى شو خيل ده ترمذ

ى ولكن قدريه الر باره الريده كيلگان حديث الرنينـگ مهـه الر           
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چنانچه . صحيح دور ى  فقط حديث نينگ موقوف بولغان ليغ     . ضعيف دور 
اَلْقَدر ِنظَام التوِحيِد،    ((: حضرت ابن عباس رضي اهللا عنهما ايته دورالركه       

مقدرغـه اميـان     ((. )) به توِحيده فَمن وحد اَهللا وكَذَّب ِبالْقَدِر نقَض تكِْذي      
 هر كيم موحد بولوب تـوروب تقـديرىن       . دورى  كيلتورمك توحيد نظام  

 اونينـگ توحيـديىن     يالغان غه چيقارغاىن    يالغان ديسه، اونينگ تقديرىن   
  .))ى بوزوب تاشالغا

 شونينگ اوچون دوركه، قدرغه اميان كيلتورمك اهللا تعاىل       ى  بول اوز 
 اظهار قيلغان نرسه الركـه، اوالر احاطـه دن تاشـقاري            دهى  علِم قدمي 
. اثبات قيلماق دور    يازيب قويغان ايكان ليگيىن     مهده مقدرات ىن  . دورالر

نينگ كلـيات گا خاص      انكار قيلسه، اهللا تعاىل   ى  قبول قيلما   اگر قدرىن 
كفردور ده، قدر   ى  بول اوز . چيقاريب قومياق بوالدور    قيليب جزئيات ىن  

  . غه چيقرماق دوريالغان ىن
ياراتقان ليك مسأله سيگا كيلسك، اول        نينگ هر نرسه ىن     اهللا تعاىل 

اوالر بنده الرنينـگ    . دورى  قدريه الرنينگ انكار قيلغان نرسه الر     ى  اوز
آيت كرميـه   ى  بول اوز . خلق قيالدورالر، ديدورالر  ى  اوزالر  فعل الريىن 

ده قيلماق ده بولغان    مه  سيزالر ىن  ((: )١(گا خالف دوركه، آيت كرميه ده     
  .، ديب بويورادور)) ياراتقان دور اهللا تعاىل عمل الرينگيزىن

 شونينگ اوچون صحابه وتابعني الر، ائمه جمتهدين الردن قدريه الرىن         
چنانچه حضرت ابن عمر رضـي اهللا عنـهمادن         . يامان الماق ثابت دور   
مــني قدريــه الردن بيــزاردورمن، اوالر مينــدن  ((: روايــت دوركــه

                                     
)١ ( َلُونمعوما ت لَقَكُمخ اللَّهو  .٩٦: سورة الصافات.  



٢٧٦  

  

  .، ديب دورالر)) بيزاردورالر
يازيـب قويغـان      گا موافق هر نرسـه ىن     ى  اوزينينگ علم   اهللا تعاىل 
شـونگا    يازغـاىن ى  اراده وحكم . اراده سيغه موافق دور   ى  بولوب، حكم 

اوزيگا   زور اصول الرىن  ى  موافق يارامتاق دن عبارت بولغان قدر مسأله س       
  :چنانچه. مياس دورچيقارماق جائز ا آالدور، بوالردن برار نرسه ىن

ى اوالر وجودغـه كيلمـا      مقدر قيلغان نرسه الريىن      اهللا تعاىل  - ١
. دورى  اثبـات   ىنى  علِم قدمي ى  بولوب، اول اوز  ى  توروب بيالر ايكان ليگ   

انكـار    قدمي ايكان ليگيىن    نينگ علميىن   قدرغه انكار قيلماق برله اهللا تعاىل     
 .قيلماق دور

 ى،مقـدارالر . اوزيگا آالدور   ريىن تقدير خملوقات نينگ مقدارال    - ٢
 خملوقات نينگ هر بر فرديگا خاص بولغان حالت الر          ى،معين صفات الر  

چنانچه آيت كرميه ده بويوروله     . واولچاوالريگا قاراتيب خلق قيلغان دور    
وكَانَ أَمـر اِهللا قَـدراً       ،  )١( وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقِْديراً     : دور
  .منت نينگ ترمجه سيده اوتىتى ترمجه الر. )٢( دوراًمقْ

تقدير ديب، هر نرسه نينگ     . اوزيگا آالدور   دميك، يارامتاق تقدير ىن   
 اهللا تعاىل . دورى  آملاق يارامتاق دن ايلگار     اولچاويىن. ايتيله دور   اولچاويىن

توروب اونينگ كاتته وكيچيك، نوچـوك، قايـداغ     ى  يارامتا  هر نرسه ىن  
بيليب، يازيب،    ، آق ياكه قارا، چريايليق ياكه خونوك ليك الريىن        )قنداغ(

 .ظاهر نرسه دورى بيلمك اوز معين اجزاالرىن. حكم قيليب قويغان دور

                                     
  .٢٥: الفرقان) ١(
  . ٣٨: األحزاب) ٢(



  ٢٧٧  

  

 ده اوزيگا آالدوركه، اول بوالدورغان نرسه الرىن         تقدير شوىن  - ٣
بوملايدور، ديب اول نرسـه الرنينـگ         بوالدور، بوملايدورغان نرسه الرىن   

 خملوقات الرىن    شو علميىن  .ىخرب بريد ى  وجودغه كيلمك الريدن ايلگار   
 .ىتوروب اظهار قيلدى يارامتا

تـوروب مفـصل    ى  قيلما  قيالدورغان ايش الريىن  ى  بنده الرده بعض  
ى سـاملا   عمـارت الرىن  ى  چنانچه بعض . طريقه ده بيلسه الر ممكن دور     

ياساب، اوشال پيالن وصورت غه موافق        ورت الريىن توروب، پيالن وص  
 .مقرردورى نينگ بيلمگ اونداغ بولسه، اهللا تعاىل. ياسايدورالر

ى علمى  پيدا قيلماق ده گ     نينگ هر نرسه ىن     اهللا تعاىل ى   بول اوز  - ٤
 .اوزيگا آالدور التدن پيدا قيلماغيىنى ينگ برله اوىنى واراده س
التدن اوز  ى  دن كيني ينگ    سه يوق بولغاىن   شول مقدر قيلينغان نر    - ٥

بـيالن پيـدا    ى  امـر ” كن“ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل . وقتيده پيدا بوالدور  
 .برله اوز وقتيده بوال بريادورى أمر” كُن“. قيالدور

فَويلٌ ِلمن صار ِفي الْقَدِر ِللَِّه       ((: اوز عقيده سيده ايته دور    ى  امام طحاو 
   رضأَحِصيماً، وـِب          خيِص الْغِمِه ِفي فَحهِبو سمِقيماً، فَقَِد الْتظَِر قَلْباً سِللن

  .)) ِسرا كَِتيماً، وعاد ِبما قَالَ ِفيِه أَفَّاكاً أَِثيماً
يالغان غه چيقاريب،     قورسون كه، قدرىن  ى  نينگ شور ى  اول كيش ((

 سيده كونگليىن ده قدر توغري  ى  غه دومشن بولوب، فكر ورأ      اونده اهللا تعاىل  
بيلمك آرقه سيدن     برله غيب ىن  ى  اوز ومه . خطاكارليققه حاضرالب دور  

وگنـاه كـارالردن    ى  بولوب، يالغان چ  ى  بيلمك چ   سرىنى  يوروب، خمف 
 )).بولوب اولتوروب دور

بيلمك كريك كيم، قلب نينگ ترييك، اولوك، ساغ، كسل بولوب،          
چنانچه آيـت   . دوربدن ده گيسيدن زور   ى  بول اوز . باردور  تورت حالىت 
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ِبِه ى  أَو من كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشِ         : كرميه ده بويورادور  
ى اول كيـش   ((. )١( ِفي الناِس كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج ِمنها        

اميان ليـك   ) يبتايغني ليق دن چيقار   (ترييك قيليب      اوىن ى،كه اولوك ايد  
يولغـه  ى تـوغر (تاپيب يورادورگان  قيلديك، آدم الر اورته الريده يوليىن 

برله برابـر   ى  نور سيز قارانغوليق ده بولغان كيش     ى  بو خيل كيش  ). سالديق
  .)) ى؟بوال بيلورم
اسالم غه كريگـوزوب       اوىن ى،اولوك ايد   دن قلىب   كفر سبـىب   يعىن

ساغ، ترييك بولغان قلب غه باطل      . قترييك قيلدي   ىن  دن قلىب   اميان سبـىب 
نفـرت  ) يامان نرسه الردن  (ويامان نرسه الر دوچ كيلسه الر، اوالردن        

ى قيالدورالر، يامان كورادورالر، يامان نرسه الر تامان الريغه قيا باقماغا         
  .الر

بـر بريـدن      برله يامـان ىن   ى  ياخشى  اولوك وكسل قلب ايگاالر   
هلَـك   ((:  ايتيب دورالر   بن مسعود    اهللا حضرت عبد . الرى  اجراتاملاغا

        كَرنالْمو وفرعِبِه الْم ِرفعي قَلْب لَه كُني لَم نكه اونده  ى  اول كيش  ((. )) م
ى اولوك كيش ى  بوملاسه، اول كيش    اجراتادورغان قلىب   معروف برله منكرىن  

  .)) بولوب، هالك بولوب دور
لغان قلـب بولـسه، اول      برله كسل بو  ى  شونينگ ديك نفس ايستاگ   

دن دوچ كيلگان نرسه گا ايرگاشيب كيتـه          قوت سيزليك سبـىب  ى  اوز
 .بريادور

قلب . اول كسل ليك قاتتيق وسست ليك نينگ درجه سيگا قارايدور         

                                     
  . ١٢١: األنعام) ١(
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خيـل  ى  بولوب، ايك ى  ايستاك، شبهه كسل ليگ   ى  نفسى  نينگ كسل ليگ  
ى ول اوز بولوب، ب ى  شبهه كسل ليگ  ى  نينگ يامان راغ  ى  بو ايكيس . دور
قدرغه انكار قيلماق كسل    ى  نينگ يامان راغ  ى  بو ايكيس . خيل دور ى  ايك
  .دورى ليگ

جوده ى  وقت الر ده قلب كسل بولوب قاالدورده، كسل ليگ        ى  بعض
برله مشغول بولوب، اوزينينگ سـاغ      ى  اوزى  زورايب كيته دورده، اوز   

. الدورقاى  ييتماى   عقل ى،تيگما  تاپماققه قوىل   واونينگ سبب الريىن  ى  ليغ
اولوب   بلكه قلىب . قاالدورى  بيلما  شونينگ اوچون اوزينينگ كسل ليگيىن    

ى دن اوزينينـگ خـرب      اولوب قالغاىن   ولكن اوزينينگ قلىب  . هم قاالدور 
شولكه، يامان عمل الرنينـگ اوزيـدن         اونينگ عالمىت . قاالدورى  بوملا

طـل   با ى،بيلماسليگ  حق ىن . آچيندورمايدور  اوىن  وجودغه كيال بريگاىن  
ترييك بولـسه     چونكه قلىب . راحت سيزالرندورمايدور   اوىنى  عقيده الر 

بيلمـاس    برله حـق ىن   ى   يامان عمل نينگ اوزيدن وجودغه كيليش      ى،ايد
  .ىمالمت قيلور ايد اچينيب آوزيىنى اوچون كونگلى ليگ

 كسل ايكان ليگـيىن   ى  كسل بولسه، اول اوزينينگ كونگل      اگر قلىب 
كـسل  ى  ده گ   اوچون قلىب   وراييب كيتگاىن زى  ولكن كسل ليگ  . بيالدور
ده دوام ايتـه    ى   كسل ليگ  ى،كوتاريب تاشالماققه جرأت قيالملا     ليك ىن 

اوزيدن كوتاريـب تاشـالماققه       بو كسل ليك ىن   . بريمك ده قاال بريادور   
 ايـستك ىن    اوچون نفساىن   ايستاك الرغه خالف بولغاىن     اورومناق نفساىن 

بر كسل ليك بـار     ى  چنانچه بعض . ادوردوام ايته بري  ى  كيلماى  تاشالغوس
طبيـب  . بوالدور، اوندن قوتوملاق اوچون حاذق طبيب دوا يازيب بريادور  

كسل ليـك   ى  كوتاراملا  اوچون تاقريليق ىن    يازيب بريگان دوا تاقري بولغاىن    
كوتارمككـا    دوانينگ تاقريليغيىن . خوش كورادور   ده دوام ايته بريمك ىن    
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  .حتمل قيالملايدور
نسان هر يولغه كريادور، ولكن اول يول خطرليك بولوب، بر          مهده ا 

اوزيگا آلـسه،     مشقت ىن ى  اول يول ده گ   . آز مشقَّت چيكمك بوالدور   
ولكن بو  . تيزده منـزل گا يـيتمك مقرردور، امان ليك حاصل بوالدور        

اوزيده خوب بـيالدور،      بوىن. ايستايدور  يول ده يورمك آزراق حتمل ىن     
خصوصاً برگـا   . قاالدورى  كيلماى   يورمككا چيداگوس  براق بو يول ده   

شونچه آدم الر   “: بوملاسه، يالغوزليق دن زيريكيب   ى  يورگان يولداش الر  
مني هم شوالرنينگ بريدورمن،    . اوتوب كيتيب دورالر  ى  بو يولدن يورما  

  .، ديدور”اوشاالر بارغان يرالريگا بارورمن ده
حالبوكه شـوالر   . ركوب چيليك نينگ حال الريدو    ى  منه بول اوز  

  .ىهالكت گا ايلتيب ايد يورگان يول الريگينه اوالرىن
 ى،يولداش الرنينگ آزليـق الر    ى  يوالوچى  دميك، چيدمليك ياخش  
ى چونكه اوالر ياخـش   . غه پروا قيلمايدور  ى  ياكه يولداش الرنينگ يوقليغ   

ايرته آليب ايلگاريالب كيتيب، بارادورغان منـزل الريغه يـيتيب          يول ىن 
خوب بيليب  ايكان ليك الريىن  ى  يوالوچى  اوالرنينگ ياخش . غان دورالر آل

انعام واحسان قيلغان ذات الردورالركه، اوالر        اوالر اهللا تعاىل  . آلغان دور 
سويگان قُـل     سوز، صاحل بنده الر بولوب، اهللا تعاىل      ى  پيغمرب الر، توغر  

  .)١(الردورالر
اول ابو شامه آتاليـب     چنانچه ابو حممد عبد الرمحن بن امساعيل كه،         

                                     
)١ (   ِطِع اي نمو            يِقنيدالـصو نيِبيالن ِمن ِهملَيع اللَّه معأَن الَِّذين عم ولَ فَأُولَِئكسالرو للَّه

  .٦٩: سورة النساء.  والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقاً
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  نام كتاىب  )) البدع واحلوادث  ((اول اوزينينگ   . دورى  مشهور بولغان كيش  
 مجاعت نينگ يوليده يورمك اوچـون       -قايرده لزوم اجلماعه    : ده ايته دور  

الر )سلف صاحلني (حكم كيلگان بولسه، اوندن مراد حق طرفيده بولغان         
يده تورگـان الر آز     حق طرف . مراد بولوب، حق غه ايرگشمك مراد دور      

اعتبـاردن  ى  ده بولغان الرنينگ كوب ليـك الر        بولوب، اونينگ خالىف  
  .ساقط دور

سنت افراط، تفريط نينـگ      ((: ايتيب دوركه ى  حضرت حسن بصر  
چونكه . شونينگ اوزه سيده يورمك ده صرب قيلينگ الر       . اورته سيده دور  

يلگان الرنينگ  دنياغه بري . حاضرده ده آز دورالر   . الرى  اهل سنت آز ايد   
الرنينگ بـدعت،     بدعىت. الرى  گا قوشوملاد ى  دنياغه برييلگان ليك الر   

. الر  اوزاق توتىت   دهريت گا برييلگان الر نينگ دهريت الريدن اوزالريىن       
  دن آلغان يول الريـده دوام ايـتىت        نينگ حضرت رسول اهللا     ى  اوزالر
رده شـونداغ   سيزال. الرى  اولگون الريچه شول يول الريدن تامياد     . الر

 .)) بولونگ الر
فائده ليك، نفـع قيالدورغـان        قلب نينگ كسل ليگينينگ عالمىت    

قويا قاليب، ياقمايدورغان، ضرر قيالدورغان يـيمك الرغه    يـيمك الرىن 
  :اول ده. دميك بول يرده تورت نرسه باردور. دورى ميل قيلماغ
   نفع قيالدورغان دوا،- ١
  ، شفاغه سبب بوالدورغان دوا- ٢
   ضرر قيالدورغان دوا،- ٣
  . هالك قيالدورغان دوادور- ٤

اختيـار    ساغ قلب نفع قيالدورغان يـيمك، نفع قيالدورغان دواىن       
غذاالرنينگ . اختيار قيالدور   سيىنى  كسل قلب اونينگ تيسكار   . قيالدور
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قرآن كرمي  ى  دواالرنينگ فائده ليگ  . اميان نينگ غذاسيدور  ى  فائده ليك راغ  
كتـاب وسـنت، قـرآن      . اميان برله قرآن دوا دورالر    . رنينگ دواسيدو 

ـ    ى  وحديث دن باشقه دن دوا اختارغان كيش       ى تايغان الرنينگ تايغان راغ
  .دورى ديك، جاهل الرنينگ جاهل راغ بولغاىن

وِشفَاٌء والَِّذين ى قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هًد : آيت كرميه ده بويورادور   
أُولَِئك ينادونَ ِمـن مكَـاٍن      ى  اِنِهم وقْر وهو علَيِهم عمً    الَ يؤِمنونَ ِفي آذَ   

ايتگيل كه، بو قرآن اميان كيلتورگان الر اوچون يول تاپماق           ((. )١( بِعيٍد
اميان كيلتورمايدورگان الرنينگ قوالق الريده قورغاشيم بار       . وشفاء دور 

ر اوزاق يـردن چاقريلـه      اوال. بولوب، ومهده اوالر اوچون كورليك دور     
  .)) دورالر
          الظَّاِلِمني ِزيدالَ يو ِمِننيؤةٌ ِللْممحرِشفَاٌء و وا هآِن مالْقُر لُ ِمنزننو

نازل قيلمـاق ده   بيز قرآن كرمي ده شونداغ آيت الرىن       ((. )٢( ِإالَّ خساراً 
انصاف . محت دور اميان ليك بنده الر اوچون شفاء ور      ى  ميزكه، اول اوز  

ـ   )) ِمن الْقُرآنِ  ((. )) گينه زياده قيالدور    سيزالرغه ضررىن   )) ِمـن  ((ى   ده گ
 .اوچون دور، تبعيض اوچون امياس دور جنس نينگ بياىن

            وِردا ِفي الصِشفَاٌء ِلمو كُمبر ظَةٌ ِمنعوم كُماَءتج قَد اسا النهأَيي
دن   خدايــينگز تامـاىن   ! خاليـق ى  ا ((. )٣( لْمؤِمِننيورحمةٌ لِ ى  وهًد

كسل ليـك اوچـون شـفاء       ى  سيزالرگا وعظ ونصيحت مهده دلده گ     

                                     
  . ٤٤: فصلت) ١(
  . ١٨: اإلسراء) ٢(
  . ٥٧: يونس) ٣(
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  .)) الر اوچون هدايت ورمحت دورى  اميان كيلتورگوچ.ىكيلد
كسل ليك الر، دنيا وآخرت نينگ        وبدىن  دميك، قرآن كرمي مهه قلىب    
 .ىكيمسه شفاالمناققه اليق بوالملاغا   هر بر   . خسته ليق الريغه متام شفاءدور    

طريقـه ده   ى  برله ياخـش  ى  اوز شرط   كسل قرآن كرمي برله دواالمناق ىن     
اول وقت  . قيلماق ايستاسه، صدق واميان برله قبول قيليب دواالمناق كريك        

ـ     .ى قاچقا ى،كسل ليك داش برياملا     اهللا تعـاىل  ى   ير وآمسان نينگ خداس
  .ىليك تاب كيلتوراملاگامقابليده هيچ بر كسل ى نينگ كالم

 ى،بو قرآن كرمي شونداغ نرسه دوركه، تاغقه نازل بولغان ده ايـد           
  .)١(ى ايدى خشوع برله پارچه الرنيب كيتگا

كسل ليك يوق كه، اونينگ اوچون قرآن كـرمي            بدىن ،هيچ بر قلىب  
دواغه سبب بوالدورغان نرسه فقط گينه قورقوب توروب،        . دوا بوملاسون 

گا خيال قيليب توروب، اوقومـاق      ى  شريف  روب، معىن كونگل قويوب تو  
 .)٢(كريك

ى كتاب اهللا واحاديث نبويه الرده علم وفهم نصيب بولغان كيش           بوىن
  .الر بيالدورالر
آيت كرميه الر، احاديث نبويه الرده هدايت، تايدورماق، مهر         : خامته

. الريده كوب نرسـه الر بـاردورالر      ى  بامساق، سعادت، شقاوت توغر   
 الريىن  بول يرده بيان ونقل قيليب، اوالرنينگ معىن        الريىنى  ردن بعض اوال

                                     
)١ (  ْلزأَن ِة اللَّـهِ       لَويشخ عاً ِمندصتاِشعاً مخ هتأَيٍل لَربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هن  .  سـورة

  .٢١: احلشر
)٢ ( الَى قُلُوٍب أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَال ي  .٢٤: سورة حممد.  
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  .بيان قيليب اوته ميز آچيب حقيقت ىن
مـن يهـِد اُهللا فَهـو        : آيت كرميه ده بويورادور     چنانچه اهللا تعاىل  

 ر كـيم ىن   ه  اهللا تعاىل  ((. )١( الْمهتِد ومن يضِللْ فَلَن تِجد لَه وِليا مرِشداً       
 اهللا تعاىل   هر كيم ىن  . دورى  يولغه سالغان بولسه، اول يول تاپقوچ     ى  توغر

  .)) دوست تاپاملاغايسنى يولغه سالغوچ تايدورغان بولسه، اوىن
            ِةونَ ِبـاآلِخرنمؤالَ ي الَِّذين نيبو كنيا بلْنعآنَ جالْقُر أْتِإذَا قَرو

اوقوسانگ، آخرت غه اميان  هر وقت قرآن كرمي ىن (( .)٢( ِحجاباً مستوراً
  .)) كيلتورمايدورگان برله سينينگ اورتانگ ده ياپيق پرده قيليب قوياميز

  َلا علْنعجِإذَا          ى  وقْـراً وو ِفي آذَاِنِهـمو وهفْقَهةً أَنْ يأَِكن قُلُوِبِهم
     لَّوو هدحآِن وِفي الْقُر كبر تلَذَكَرفُوراًى  عن اِرِهمبأَد )اوالرنينگ  ((. )٣

قوالق . كونگل الريگا انگالب قاملاسون الر ديب، غالف قيليب قوياميز        
 سني قرآن كـرمي ده خدايــينگ ىن       . الريغه قورغاشيم قويوب قوياميز   

يالغوزگينه معبود دور ديب بيان قيلسانگ، اوالر نفـرت يـوزه سـيدن             
  .)) آرقاالريغه قاچادورالر

        َلاُهللا ع لَّهأَضو اهوه ذَ ِإهلَهخِن اتم تأَيلَ  ى  أَفَرع متخِعِه ى  ِعلٍْم ومس
بصِرِه ِغـشاوةً فَمـن يهِديـِه ِمـن بعـِد اِهللا أَفَـالَ              ى  وقَلِْبِه وحعلَ علَ  

سن كـه،   ى  كورگان دورم   ىن  نينگ حالىت ى  اول كيش  ((. )٤( تذَكَّرونَ

                                     
  . ١٧: الكهف) ١(
  . ٤٦: اإلسراء) ٢(
  . ٤١: اإلسراء) ٣(
  . ٢٣: اجلاثية) ٤(
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بيليم ليك بوال     معبود توتوب آلغان دور؟ اوىن      ىنى  اوز ايستاگ ى  اول كيش 
غـه     قلىب ى، اونينگ قوالغ  .ىيولدن تايدوروب يوبارد    توروب، اهللا تعاىل  

يولغه   اهللا تعاىل    اوىن .ىكوزيگا پرده قيليب قويد   . مهر باسيب قويغان دور   
 عقـل يورگوزمايـدور   ! ساملاغان دن كيني كـيم يولغـه سـاالبيلور؟        

  )) !ى؟سيزالرم
   َلع ِرصحدِ    ى  ِإنْ تهفَِإنَّ اَهللا الَ ي مداهى  ه      ِمـن مِضلُّ وما لَهي نم
اِصِرينن )اوچون زياده خواهيـشينگ    ى  اوالرنينگ يول تاپماق الر    ((. )١

. يولغه سـاملايدور  ى  توغر  ىنى  تايدورغان كيش ى  اوز  بولسه ده، اهللا تعاىل   
  .)) بوملاس ىاوالر اوچون ياردم چ

             وا الطَّـاغُوتِنبتاجوا اَهللا ودبوالً أَِن اعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو
  ده نم مهِض          ى  فَِمنوا ِفـي اَألرالَلَةُ فَِسريالض ِهلَيع قَّتح نم مهِمناُهللا و

    كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُرفَان )غه عبادت قيلينگالر،     اهللا تعاىل  ((. )٢
شيطان دن ساقالنينگالر، ديـب     ى   حق يول دن توسقوچ    -طاغوت دن   

اوالردن . هر بر قوم وملت گا پيغمـربالر يوبـارديق        ) چاقرماق اوچون (
الريغه تايغني  ى   اوالردن بعض  .ىيولغه سالد ى  توغر  اهللا تعاىل   الريىنى  بعض

 حت قيليب كورونگالركه، پيغمـربالرىن     ير يوزيده سيا   .ىليق مقرر بولد  
  .))ى نوچوك بولوب ايدى حال الرى قيلغان الرنينگ آخرگى يالغانچ
     لاُهللا ع عطَب الَِّذين ى  أُولِئك     أُولِئـكو اِرِهمصأَبو ِعِهممسو قُلُوِبِهم

                                     
  . ٣٧: النحل) ١(
  . ٣٦: النحل) ٢(
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 ،ىالركه، اوالرنينگ قلب الر   ى  اوالر شونداغ كيش   ((. )١( هم الْغاِفلُونَ 
اوالر بوتـون غفلـت ده      . مهر باسقان دور    قوالق، كوزالريگا اهللا تعاىل   

 .)) دورالر
  ا ِإىلنيقَضِن  وِن        ى  بيتـرِض منَّ ِفي اَألرفِْسداِب لَتلَ ِفي الِْكتاِئيرِإس

 كرهى  اسرائيل گا ير يوزيده ايك      تورات ده بىن   ((. )٢( ولَتعلُن علُوا كَِبرياً  
فــساد وعــصيان قيلورســيزالر، زيــاده اوز حــدالرينگيزدن آشــيب 

 .)) كيتورسيزالر، ديب بيان قيليب بريگان ايديك
               ـاَء ِمـنِليأَو ملَه ِجدت ِللْ فَلَنضي نمِد وتهالْم وِد اُهللا فَههي نمو

ياً وبكْماُ وصما مـأْواهم     وجوِهِهم عم ى  دوِنِه ونحشرهم يوم الِْقيامِة عل    
هـدايت    اهللا تعـاىل    هر كيم ىن   ((. )٣( جهنم كُلَّما خبت ِزدناهم سِعرياً    

 هر كـيم ىن   . بولورى  قيلغان بولسه، اول يول تاپقوچ    ) تاپور ديب حكم  (
نينـگ اوزيـدن    بولسه، اوالرغه اهللا تعاىل) تايادور ديب يازغان(يول دن  

ده   قيامت كوىن   اوالرىن. سنى  الر تاپماغا ى  دم بريادرغان كيش  باشقه يار 
ى الرى  اوالرنينگ بارار جا  . ميزى  كور، گونگ،كرليك حال ده توپالغا    

اوچوب كيلگان ده ينه اوت آلدوروب تيزالتيب       ى  هر بار اوت  . دوزخ دور 
  .)) ميزى يوبارغا

 منه بو خيل آيت الر قرآن كرمي ده كوب بولغانيديك، حديث كتاب           
  .الريده حديث الرده كوب دورالر

                                     
  . ١٠٨: النحل) ١(
  . ٤: اإلسراء) ٢(
  . ٩٧: اإلسراء) ٣(



  ٢٨٧  

  

اهللا ابـن     ده كيليب دوركه، حضرت عبد     )) مشكاة شريف  ((چنانچه  
ِإنَّ  ((:  بويوروب دورالر  حضرت رسول اهللا    :  ايتيب دورالر  مسعود  

ـ              لَ أَحدكُم يجمع خلْقُه ِفي بطِْن أُمِه أَربِعني يوماً نطْفَةً، ثُم يكُونُ علَقَةً ِمثْ
ذِلك، ثُم يكُونُ مضغةً ِمثْلَ ذِلك، ثُم يبعثُ اُهللا ملَكاً ِبـأَربِع كَِلمـاٍت،              
فَيكْتب عملَه وأَجلَه وِرزقَه وشِقي أَو سِعيد، ثُم ينفُخ ِفيِه الروح، فَوالَِّذي            

ما يكُونَ بينه وبينها    ى  ِبعمِل أَهِل الْجنِة حت   الَ ِإله غَيره ِإنََّ أَحدكُم لَيعملُ       
وِإنَّ . ِإالَّ ِذراع، فَيسِبق علَيِه الْكَتاب فَيعملُ ِبعمِل أَهِل النـاِر فَيـدخلُها           

    تاِر حِل النِل أَهملُ ِبعمعلَي كُمدى أَحنيبو هنيكُونَ با يم ِبقسفَي ،اعا ِإالَّ ِذره
  ).خ، م. ()) علَيِه الْكَتاب، فَيعملُ ِبعمِل أَهِل الْجنِة فَيدخلُها

نينگ قارنيده توپالنيـب    ى  آناس  البته سيزالردن برينگزنينگ خلقىت    ((
ده، شـول   ى   سونگره قاتقان قان بولغا    .ىبويـيچه قرق كون تورگا     مىن

 سونگره گوشت پارچه بولوب قـرق       .ىكون تورگا بويـيچه ينه قرق    
 اول تورت نرسه    .ىيوبارغا  بر فرشته ىن     سونگره اهللا تعاىل   .ىكون تورگا 

ـ   ى   بدخبت م  ى، رزق ى، عمر ى، اول ده عمل   :ىيازغا  ىن  ى،خوش خبت م
 يالغوزگينه معبود بولغان اهللا     .ى سونگره جان كريگوزگا   .ىيازيب قويغا 

قيليـب   الرنينگ عمل الريـىن  ينگز جنىتغه قسم كه، سيزالردن بر      تعاىل
كه بونينگ برله جنت اورته سيده بر گز قالغان ده قـدرده               حىت ى،يورگا

قـيالدورده،    الرنينگ عمل الريىن  ى  يازيلغان نرسه اوزوب كيتيب دوزخ    
سيزالردن برينگـز   . متام بوالدور، دوزخقه كريادور   ى  شونينگ برله عمر  

كه بونينگ برله دوزخ نينگ       ر، حىت قيالدو  الرنينگ عمل الريىن  ى  دوزخ
 اوزوب كيتيب، جنىت    اورته سيده بر گز قاالدورده، بردن قدرده يازيلغاىن       

عمـل برلـه متـام      ى  شول ياخش ى  قيالدور، عمر   الرنينگ عمل الريىن  
 مسلم صـحيح    ى،امام خبار   بو حديث ىن  . )) بوالدورده جنت گا كريادور   



٢٨٨  

  

  .الريده كيلتوروب دروالر
  .يث الرده كوب دورالربوندن باشقه حد

 منه بوآيت وحديث الرده هدايت وضاللت، سعادت وشقاوت ازىل        
ـ    . بوملايدور، ديب كيليب دور   ى  دور، بوندن تاشقار   ى ولكن اورته ده گ
  .چه دورى توفيق قويـيده گ

توغريسيده اوليدن تارتيب احاديث وسلف     ى  چنانچه بو قدر مسأله س    
نينگ   ب كيلمك ده ميزكه، اهللا تعاىل     نقل قيلي   نينگ سوزالريىن ى  علماالءر

ازل دن ابدگاچـه    . گا شامل دور  ى  الرى   جزئ ى،مهه اشيانينگ كل  ى  علم
ياكـه  ” بـوالدور “بيليـب     بوالدورغان، بوملايـدورغان نرسـه الرىن     

 منه شول قضا وقدرىن  . ، ديب يازيب حكم قيليب قويغان دور      ”بوملايدور“
كه بد خبت قيلماق، ديب      خوش خبت يا   -هدايت قيلماق ياكه تايدورماق     

بونـدن بنـده    . مهر بامساق برله تعبري قيلغان دور     ى  گاه. تعبري قيلغان دور  
بنـده  . چيقمايدور  آليب قويغان دور، ديگان معىن      الرنينگ اختيارالريىن 

  .ده دورى ايله عمل قيلماغى اوز اختيارى نينگ جزاگا مستِحق بوملاغ
بريمـك    ريگا اوروب معـىن   اوز رايچه بر برال     آيات واحاديث الرىن  

. خصوصا اعتقاد مسأله الريده احتياط قيلماق الزم دور       . جائز امياس دور  
اوزه سيده يورمـك دن سـاقالنيب،       ى   خام فكر  ،اوزينينگ سخيف رأىي  

  .امت اسالميه نينگ سلف الرينينگ قدم الريده يورمك الزم دور
 مسائل  شفاء العليل يف   ((نينگ  ى  اوزى  چنانچه ابن القيم حضرت الر    

. ده ايت تفصيل برله بيان قيلغان دور         نام كتاىب  )) القضاء والقدر والتعليل  
 .سواء الطريق اللهم اهدنا إىل



  ٢٨٩  

  

ومِشيئَِتِه وقَـدِرِه      ونؤِمن ِبأَنَّ كُلَّ شيٍء يجِري وفْق ِعلِْمِه تعاىل        - ٤٣
 كُلَّها، وِإرادته اِإلراداِت كُلَّها، وقَـضاؤه       وقَضاِئِه، غَلَبت مِشيئَته اَلْمِشيئَاتِ   

الِْحيلَ كُلَّها، يفْعلُ ما يشاُء، ويحكُم ما يِريد، وهو غَير ظَاِلٍم ِلِعباِدِه أَبـداً،              
         رالش ادِإذَا أَرو ،اهِرضِعلِْمِه و فْقو هادأَر ريالْخ ادِعلِْمِه الَ     فَِإذَا أَر فْقو هادأَر 

ِبهـا، ِإنْ   ى  ِعلِْمِه، فَِللْعبِد ِإرادةٌ اخِتياِريةٌ يجاز    ى  ِبِرضاه، وِإرادته موقُوفَةٌ عل   
  .كَانَ خيراً فَخير، وِإنْ كَانَ شرا فَشرٌّ

وما تشاؤونَ   . )١( ونَالَيسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُ      :قَالَ تعاىل 
وما اُهللا يِريـد     . )٣( ِإنَّ ربك فَعالٌ ِلما يِريد     . )٢( ِإالَّ أَنْ يشاَء اهللاُ   
  .)٤( ظُلْماً ِللِْعباِد

ـ  ى، تقدير ى، اراده س  ى،نينگ علم   هر نرسه اهللا تعاىل    برلـه  ى   حكم
 مهـه   ى، ايستگ - مشيئىت. بولوب تورادور، ديب اميان كيلتوراميز    ى  جار

مهه حيله الرگا غالب    ى  مهه اراده الرگا، حكم   ى  مشيئت الرگا، اراده س   
اهللا . خواه السه اونغه حكم قـيالدور       ايستاگانچه قيالدور، نيمه ىن   . دور
ى اراده قيلسه، اول علم   اگر خريىن . بنده الرگا هرگيز ظلم قيلمايدور      تعاىل

 اگر يامان ليق ىن   . برله دور ى  يغرضال  واراده سيگا موافق بولوب، اهللا تعاىل     
اراده . يوق دور ى  گا موافق بولوب، اونده رضاليغ    ى  اراده قيلسه، اول علم   

اوشال . باردورى  اراده س ى  بنده نينگ اختيار  . گا موقوف دور  ى  علمى  س
بولـسه  ى  ياخـش ى  اول فعل . دن جزاالنادور   سبـىبى   اختيار ى،اراده س 

                                     
  . ٢٣: األنبياء) ١(
  . ٣٠: اإلنسان) ٢(
  . ١٠٧: هود) ٣(
  . ٣١: غافر) ٤(
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  .ن جزا تاپادورجزا تاپادور، يامان بولسه ياماى ياخش
. دورى  قيلغان نرسه الريده سوراملا     اهللا تعاىل  ((: بويورادوركه  اهللا تعاىل 

  .)) بنده الر سوراالدورالر
سيزالرنينگ ايـسـتاك   ] گينه[اراده قيلغان نرسه الريده       اهللا تعاىل  ((

  .)) بوالدورى الرينگز جار
  .)) قيالدور خواه الغان نرسه سيىنى اوز البته اهللا تعاىل ((
  .)) امياس دورى بنده الريگا ظلم قلغوچ اهللا تعاىل ((

رقم ليـك   ى  نچ٤٢ى  حبث الر بوندن اولگ   ى  بو مسأله باره سيده گ    
ـ    ى  نچ٤٣ى   بو كيني گ   .مسأله ده تفصيل برله اوتىت     ى رقم ليك حبث اولگ

 .تقريرات نينگ خالصه سيدورى مسأله ده گ



  ٢٩١  

  

٤٤ -    الَ الِْعبِبأَنَّ أَفْع ِمنؤنو          لَـمـاِد، والِْعب بكَساِهللا و لْقخ اِد ِهي
يكَلِّفْهم ِإالَّ ما يِطيقُونَ، والَ يِطيقُونَ ِإالَّ ما كَلَّفَهم، والَ حولَ والَ قُوةَ َألحٍد              

 .ىِإقَامِة طَاعِة اِهللا والثَّباِت علَيها ِإالَّ ِبتوِفيِق اِهللا تعالَى عل
نينگ خملوق الريدورالر،     اهللا تعاىل ى  الرنينگ قيلميش عمل الر   بنده  

طاقت  بنده الريىن اهللا تعاىل . وبنده الر نينگ حاصل قيلغان كسب الريدور      
بويورگان نرسه الريگينه بنده    . نرسه گا بويورگان امياس   ى  الريدن تاشقار 

نينـگ    اهللا تعـاىل  . يـيته دورگان نرسه الردورالر   ى  الرنينگ كوچ الر  
نـه  ى  دن تاشقار ى  نينگ توفيق   واونده متام قائم تورمككا اهللا تعاىل       اعىتط

ى دن تاشقارى نينگ توفيق اهللا تعاىل. حول، نه قوت هيچ كيم ده يوق دور     
گناه دن تارتاملايدور، فرمان بردارليك قيلماق واونـده ثابـت            بنده اوزيىن 

 .برله گينه بولورى وتوفيق نينگ اعانىت تورمك اهللا تعاىل
يلمك كريك كيم، قضاء، اراده، امر، اذن، كتاب، حكم، حترمي كلمه           ب
. خيل دورالر ى  بولوب، ايك ” ى  شرع“،  ”  كوىن“ديك نرسه الر    ى  الر

  :چنانچه
فَقَـضاهن سـبع سـمواٍت ِفـي          :قضا نينگ مثاىل     كوىن - ١
م ياراتيب بولـدوروب متـا      آمسان ىن   كون ده يـيتىت  ى  ايك ((. )١( يوميِن
 .))ى قيلد

ربك أَنْ الَ تعبـدوا ِإالَّ  ى وقَض  :قضا نينگ مثاىل  ى  شرع   ديىن - ٢
اهِإي )ديـب   ”نينگ اوزيگـا عبـادت قيلينـگ الر         اهللا تعاىل “ ((. )٢ ،

                                     
  . ١٢: فصلت) ١(
  . ٢٣: اإلسراء) ٢(
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 .))ى مشروع قيلد  شوىنى،خدايـينگ حكم قيلد
ئاً أَنْ يقُولَ لَـه     ِإنما أَمره ِإذَا أَراد شي      :امر نينگ مثاىل     كوىن - ٣

بـرار  ]   اگر اهللا تعاىل  [ى  وامرى  نينگ حكم   اهللا تعاىل  ((. )١( كُن فَيكُونُ 
گينه دور، اول نرسـه     ى  ، ديب ايتمگ  ”بول“: اراده قيلسه، اونغه    نرسه ىن 

 .)) بولوب ياتا بريادور
وا ِإنَّ اللَّه يـأْمركُم أَنْ تـؤد        :امر نينگ مثاىل    وديىنى   شرع - ٤

اوز   امانـت الرىن    سـيزالرىن   البته اهللا تعـاىل    ((. )٢( أَهِلها  اَألماناِت ِإىل 
ِإنَّ اَهللا يأْمر ِبالْعدِل واِإلحـساِن       . )) ايگاالريگا تاپشورماققه بويورادور  

م لَعلَّكُـم   عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُ    ى  وينهى  الْقُربى  وِإيتاِء ذِ 
خلق اورته الريده عدل وانـصاف برلـه          البته اهللا تعاىل   ((. )٣( تذَكَّرونَ

ليق قيلماق، قارينداش، اوروغ الرغه صله      ى  معامله قيلماق، خاليققه ياخش   
. رحم قيليب اوالرنينگ حال الريدن خربدار بولوب يورمككا بويورادور        

رگا ارتكاب ايتمك دن منع  يامان سوز وفعل، وشريعت گا خالف نرسه ال       
 .)) ، ديب سيزالرگه وعظ ونصيحت قيالدور”پند آلينگالر“. قيالدور
وما هم ِبضارين بِه ِمن أَحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن          :اذن نينگ مثاىل     كوىن - ٥
اورگنمـك ده بولغـان     ى  دن تاشقار ى  نينگ تقدير   اهللا تعاىل  ((. )٤( اِهللا

 .)) ضرر يـيتكوزاملايدورالربرله هيچ كيم گا ى سحرالر

                                     
  . ٨٢: يس) ١(
  . ٥٨: النساء) ٢(
  . ٩٠: النحل) ٣(
  . ١٠٢: البقرة) ٤(
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ما قَطَعتم ِمن ِلينٍة أَو تركْتموها        :اذن نينگ مثاىل     ديىن ى، شرع - ٦
دن كيـسگان     هر بر خورما درخىت    ((. )١( أُصوِلها فَِبِإذِْن اهللاِ  ى  قَاِئمةً عل 

ى اوز حاليچه قويغان بولسانگيزالر، اول اوز     ى  بولسانگيزالر ياكه كيسما  
 .)) برله دورى نينگ حكم  تعاىلاهللا

سيده كيلگان آيت نينـگ        يازماق نينگ معىن   -كتاب     كوىن - ٧
وما يعمر ِمن معمٍر والَ ينقَص ِمن عمِرِه ِإالَّ ِفي كَتاٍب ِإنَّ ذِلك               :مثاىل
نينگ عمرينينگ  ى  هر بر اوزون عمر كورگان كيش      ((. )٢( اِهللا يِسري ى  عل
لوح ى  نينگ عمرينينگ آزليغ  ى   هر بر آز عمر كورگان كيش      ى،زون ليغ او

ولَقَد  . )) غه آسان دور    اهللا تعاىل ى  البته اول اوز  . حمفوظ ده يازيغليق دور   
. )٣( كَتبنا ِفي الزبوِر ِمن بعِد الذِّكِْر أَنَّ اَألرض يِرثُها ِعباِدي الصاِلحونَ          

 زبـورده   -دن كيني، نازل بولغان كتاب         ده يازيلغاىن  البته لوح حمفوظ   ((
 .)) الرى يازيب قويغان دورميزكه، بو يرگا صاحل بنده الرگينه ايگا بولغا

يأَيها الَِّذين آمنـوا كُِتـب        :كتاب نينگ مثاىل     ديىن ى، شرع - ٨
اميالص كُملَيع )ا روزه سـيزالرگ  !  اميان كيلتورگان بنـده الر ى ا ((. )٤
 .))ى فرض قيليند

يأْذَنَ ِلي أَِبي   ى  فَلَن أَبرح اَألرض حت      حكم نينگ مثاىل     كوىن - ٩
دن آتام اجازت بريماگونچه    )ى  مصر ير (بو ير   “ ((. )٥( أَو يحكُم اُهللا ِلي   

                                     
  . ٥: احلشر) ١(
  . ٣٥: فاطر) ٢(
  . ١٠٥: األنبياء) ٣(
  . ١٨٣: البقرة) ٤(
  . ١١٠: يوسف) ٥(



٢٩٤  

  

 .))ى ، ديد”حكم قيلماغونچه جيلماگامين ياكه اهللا تعاىل
ذِلكُم حكْـم اِهللا يحكُـم         ىلحكم نينگ مثا     ديىن ى، شرع - ١٠
كُمنيب )بولـوب، سـيزالرنينگ    ى  نينگ حكم   اهللا تعاىل ى  بول اوز  ((. )١

 .)) اورته الرينگيزده حكم قيالدور
فَِإنها محرمةٌ علَيِهم أَربِعني سـنةً        :حترمي نينگ مثاىل     كوىن - ١١

اسرائيل غه بيت املقـدس گـا    بىن “: تعاىلاهللا ((. )٢( يِتيهونَ ِفي اَألرضِ 
بو يرالرده سرگردان بولوب، اداشيب     . قرق ييل غاچه كريمك حرام دور     

 .))ى ، ديد”يورورالر
حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم      :حترمي نينگ مثاىل     ديىن ى، شرع - ١٢

 ،قاىن) بوغيز( بوغاز   سيزالرگا حرام اولگان نرسه،    ((. )٣( ولَحم الِْخنِزيرِ 
 .)) حرام قيلينغان دور تونغوز گوشىت

وتمت كَِلمـةُ ربـك       :ىكلمه الر نينگ مثال الر       كوىن - ١٣
نسلى  الْحِنى  عوا  ى  بربا صاِئيلَ ِبمرِإس )ى خدايينگ نينگ ياخـش    ((. )٤
ـ ى  اسرائيل غه فرعون نينگ ظلم      بىنى  سوز ام غه چيداگان ليك اوچون مت

 .)) بولغان دور) توليق(
ِإبراِهيم ربـه   ى  وِإِذ ابتلَ   :كلمه الرنينگ مثاىل     ديىن ى، شرع - ١٤

                                     
  . ١٠: املمتحنة) ١(
  . ٢٦: املائدة) ٢(
  . ٣: املائدة) ٣(
  . ١٢٧: األعراف) ٤(



  ٢٩٥  

  

 نهماٍت فَأَتِبكَِلم )بـر  ى خداس كه، ابراهيم ىن ياد قيل اول كون ىن  ((. )١
 حضرت ابراهيم      اوالرىن .ىقانچه سوز وحكم الر برله امتحان قيلد      

  .)) الرى زدمتاميگا يـيتكو
. سوزالر متام افعال العباد غه قاراشليق دور      ى  مثال الرده گ    بو كوىن 

سوزالر متام حكم وتكليف گـا قاراشـليق        ى  مثال الرده گ     ديىن ى،شرع
 .بوملاغان نرسه الرغه بويورمك يوق دور بوالرده طاقىت. دور

. )٢( واُهللا خلَقَكُم ومـا تعملُـونَ   : وينه بر آيت ده بويورادوركه   
ياراتقـان     هم قيلماق ده بولغان عمل الرينگيـزىن       ،سيزالرىن  اهللا تعاىل  ((

  .)) دور
 )) خلق افعال العباد   ((نينگ  ى  بو آيت نينگ تفسرييده ابن كثري، خبار      

ِإنَّ اَهللا   ((:  مرفُوعاً قَـالَ   عن حذَيفَةَ   : دن نقل قيليب ايته دروكه      كتاىب
ـ    البته اهللا تعاىل   ((. )) ِنٍع وصنعته صاِنع كُلِّ صا  ى  تعالَ  وهنـريىن ى  مهه هنرچ

 كتابيده نقل   )) خلق افعال العباد   ((ى  خبار  بو حديث ىن  . )) دورى  ياراتقوچ
 ده  )) كتاب األمساء والـصفات    ((ى  ديك، حاكم مستدرك ده، بيهق      قيلغاىن

الصافات ى  بو حديث يوقاريده گ   . نقل قيليب دورالر، حديث صحيح دور     
 .آيت گا تفسري توشادورى نچ٩٦ى سوره س

اُهللا خاِلق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه وهو       : وينه باشقه آيت ده بويورادور    
اهللا . دورى  يـاراتقوچ   هر نرسه ىن    اهللا تعاىل  ((. )٣( كُلِّ شيٍء وِكيلٌ  ى  عل

                                     
  . ١٢٤: البقرة) ١(
  . ٩٦: الصافات) ٢(
  . ١٠٢: األعراف) ٣(



٢٩٦  

  

هر نرسه گا وكيل دور     ى  نينگ اوزيگا عبادت قيلينگ الر، اول اوز        تعاىل
  .)) )دورى حاضر بولوب كوروب تورگوچ(



  ٢٩٧  

  

  :يحصلُ ِبها الِْفعلُ ِمن الْعبِد ضرباِنى  واالسِتطَاعةُ الَِّت- ٤٥
ِهي الصحةُ والْوسـع والـتمكُّن وسـالَمةُ        ى  االسِتطَاعةَ الَّتِ : أَحدهما

     عتا يِبهِل، ولَ الِْفعقَب اآلالَِت، فَِهي الِْخطَاب اىل . لَّقعقاَلَ ت:     اُهللا كَلِّفالَ ي
 . نفْساً ِإالَّ وسعها
الَ يجوز  ى  يِجب ِبها الِْفعلُ، ِمثْلُ التوِفيِق الَّذِ     ى  االسِتطَاعةُ الَّتِ : والثَّاِني

اعملُـوا   ((: الْحِديِثوقَد جاَء ِفي    . أَنْ يوصف ِبِه الْمخلُوق، فَِهي مع الِْفعلِ      
لَه ِلقا خِلم رسيفَكُلٌّ م ((. 

خيل ى   قدرت ايك  -بنده دن عمل وجودغه كيالدورگان استطاعت       
  :دور

صحت ليك، فرصت، امكان تاپماق، ايش اليدورگان          تىن :ىاولگيس
بو استطاعت فعـل دن     . ديك نرسه الردور  ى  اسباب نينگ سالمت بوملاغ   

: آيت كرميه ده بويـورادور    .  خطاب شونگا متعلق دور    بولوب،ى  ايلگار
  .)) نرسه گا بويورمايدورى دن تاشقار طاقىت هيچ بر جان ىن اهللا تعاىل ((

شونداغ استطاعت دوركه، اونينگ برله بنده      ) ى  ايكينچيس(ى  ينه بر 
چنانچه توفيق بريمك، آسان قيلمـاق ديـك نرسـه          . وصف قيلينمايدور 

ى اونينگ برله بنده نينگ وصف قيلينمـاغ      . ولوراول فعل برله ب   . الردور
عمل قيلينگ   ((: چنانچه حديث شريف ده كيليب دوركه     . جائز امياس دور  

هر كيم نيمه اوچون ياراتيلغان بولسه، اول نرسه اونينـگ اوچـون            . الر
 .))ى آسان بولوب كورونگا

يشرح صدره  فَمن يِرِد اُهللا أَنْ يهِديه       : آيت كرميه ده بويورادوركه   



٢٩٨  

  

ِلِإلسالَِم ومن يِرد أَنْ يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد ِفـي             
 اهللا تعاىل  ((. )١( الَِّذين الَ يؤِمنونَ  ى  السماِء كَذِلك يجعلُ اللَّه الرجس عل     

 اراده قيلسه، اونينگ كونگليىن     يولغه ساليب قومياق ىن   ى  توغر  هر كيم ىن  
اراده قيلغان    يول دن تايدورماقىن     هر كيم ىن   .ىاسالم اوچون آچيب قويغا   
دن آمسان  ى  كه، تارليغ ى  تاردن تار قيليب قويغا     بولسه، اونينگ كونگليىن  

 شـونينگ ديـك اميـان       .ىغه چيقيب كيته ياتقان ديك بولوب قالغـا       
 .))ى ليب قويغامسلَّط قي كيلتورمايدورگان الرغه كفرىن

أَفَمن شرح اُهللا صدره ِلِإلسالِم فَهو       : وينه بر آيت ده بويورادوركه    
نوٍر ِمن ربِه فَويلٌ ِللْقَاِسيِة قُلُوبهم ِمن ِذكِْر اِهللا أُولِئك ِفـي ضـالٍَل              ى  عل
ب ديـن اچـون آچـو       كونگليىن  كه اهللا تعاىل    اول كيشيىن  ((. )٢( مِبٍني

دن نور برله دور، بو خيل  نينگ تاماىن ياروتوب قويغان بولسه، اول خداىي 
الر برله تينگ ى بار كيشى قاتتيق ليق زنگ باسقان ليغى الر كونگل ى  كيش

ى الرنينـگ شـورالر   ى  قاتتيق كيـش  ى  بو كونگل الر  . الرى  بوالملاغا
اوالر اوچـون هالكـت     . اوالر آچيق تايغني ليـق ده دورالر      . قورسون

  .)) وب، اوالر قرآن كرمي دن تاثريالناملايدورالربول
من يهِد اللَّه فَهو الْمهتِد ومـن        : وينه بر آيت كرميه ده بويورادور     

هـدايت  “  هر كـيم ىن     اهللا تعاىل  ((. )٣( يضِللْ فَلَن تِجد لَه وِليا مرِشداً     
يـول  “  هر كيم ىن  . ردوى  ديب يازغان بولسه، اول يول تاپقوچ     ” تاپادور

                                     
  . ١٢٥: األنعام) ١(
  . ٢٢: الزمر) ٢(
  . ١٨:  الكهف)٣(



  ٢٩٩  

  

مهربـان  ى  ديب يازغان بولسه، اونينگ اوچون يولغه سالغوچ      ” تاپمايدور
 .)) سنى تاپماغا

من أَحببت ولِكن   ى  ِإنك الَ تهدِ   : وينه بر آيت كرميه ده بويورادور     
ـ      ((. )١( من يشاُء وهو أَعلَم ِبالْمهتِدين    ى  اَهللا يهدِ  ر بـر   البتـه سـني ه

يولغـه    خواه الغـانيىن    لكن اهللا تعاىل  . سنى  يولغه ساالملاغا   سويگانينگىن
  .)) بيالدورى اوز الرىنى يول تاپقوچ. ساالدور

دميك، انسان نينگ قيلماققه اختيار قيلغان ايشيده فرصـت وامكـان       
بوتون خطاب وجزانينگ   ى  آزاد ليغ ى   قيلماق وقيلماس ليق ده گ     ى،تاپماغ

غـه  ى  قسمى  بوالر استطاعت نينگ اولگ   . دورى  ان ير متوجه بوالدورغ 
ولكن بنده نينگ قصد قيلغان نرسه سـينينگ وجودغـه          . شامل دورالر 

بوالرنينگ . استطاعت غه شامل دورالر   ى  ديك فعل الر كيني گ    ى  كيلمگ
ولكن . دن دور ى  فعل نينگ بنده دن وجودغه كيلگان ليگ        بنده گا نسبىت  

 .غه نسبت قيلنه دور دن اهللا تعاىل جهىتى خلق قيلماق، يارامتاق ليگ بوىن
وما رميت ِإذْ رميت ولِكن اَهللا       : چنانچه آيت كرميه ده بويورادور    

مى  ر)ده تاشالرىن     ((. )٢يآتقانينگده سـني     سينينگ كافرالرگا قاراب م
  .)) آتىتى نينگ اوز آمتادينگ، ولكن اهللا تعاىل

ـ    ياراتقاىن  اعت ىن قسم استط ى  اولگ  اهللا تعاىل  قـسم  ى  ديك ايكينچ
بو توغريـده جـرب     . ياراتقان دور، وياراتادور    ده اهللا تعاىل    استطاعت ىن 

مشرك الردن نقل قيلغان سـوزكه، اول         اهللا تعاىل . ديگان نرسه يوق دور   

                                     
  . ٥٥: القصص) ١(
  . ١٧: األنفال) ٢(



٣٠٠  

  

سيقُولُ الَِّذين أَشركُوا لَو شـاَء اُهللا مـا أَشـركْنا والَ             : آيت كرميه ده  
ناؤاآب )خواه السه    اهللا تعاىل : الركهى  مشرك الر ايتگا    قيامت كوىن  ((. )١
بو سـوز   . )) بيزالر ونه آتا باباالرمييز شرك كيلتورماس ايديك      ] نه [ى،ايد

عـذاب دن   بيان قيليب اوزالريـىن  جمبور ايكان ليك الريىن    برله اوزالريىن 
  .وربوندن اوالر اوچون فائده يوق د. الرى بولغاى قوتقازماقچ

چنانچه . دورى  نينگ سوزالر )٢(جربيه گا قايل بولغان الر    ى  بول اوز 
  :ده ايته دور اوزينينگ ديواىنى حافظ شرياز
  تغيري ده قضاراى پسندى گر تو من  مارا گذر ندادندى نيك نامى از كو

آت چيقارماق كوچه سيدن بيزگـا يـول بريمابـدورالر،          ى  ياخش
تغيري برييـب     يسنگ، تقديرىن خوش كورماس ا    بيزنينگ بو يوروشوميزىن  

  .قوياقال
چيققـان  ى  صورت ده يامـان ليققـه آت الر       ى  ظاهرى  اول كيش 

بولـوب    الرنينگ صورت الريده كوروب مالمت قيلغان، ظاهرده صوىف       
الرگا قاراتيـب   ى  بوزوق كيش ى  حرام دن ساقالماغان، سريت الر      اوزيىن

ل طريقه ده   بو خي . قيماب يوزه سيدن سوزالنگان سوز بولسه كريك دور       
برلـه بـو    ى  مشرك الرنينگ سـوزالر   ى  تاويل قيلماساق، يوققاريده گ   

 .يوق دورى سوزنينگ فرق

                                     
  . ١٤٨: األنعام) ١(
  .جربيه اعتقاديده بولغان الر) ٢(



  ٣٠١  

  

٤٦ -           فـوالْخلُ، ومالْع وِر هالْقَدِم اآلِخِر ووالْياِن ِباِهللا ومةُ اِإليرثَمو 
ه، ومعِرفَته ِبأَنَّ اَهللا نـاَِظر      ِمن اِهللا، وعدم الْخوِف ِمن غَيِرِه، وعدم ِعصياِنِه لَ        

ِإلَيِه، وحاِضر لَديِه، ومراِقب علَيِه، الَ يغفُلُ عنه طَرفَةَ عيٍن، وكُلُّ عمِلِه خيراً             
 .كَانَ أَو شرا فَهو مكْتوب ِعنده، الَ يِغيب عنه شيٌء

، قدرغه اميان كيلتورگان ليك نينـگ       گا  غه، قيامت كوىن    اهللا تعاىل 
 دن گينه قورقماق، اهللا تعاىل      عمل قيلماق، اهللا تعاىل   ى   نتيجه س  -ى  مثره س 

نينگ حكم الريگا بويون تاوليق       دن باشقه دن قورقماس ليق، اهللا ورسوىل      
 اهللا تعـاىل    حاضر وناظر بيلمك، مهه وقت اوزيىن       ىن  قيلماسليق، اهللا تعاىل  

كـوز يومـوب      اهللا تعاىل . ده تومتك دور    خياىل  ىنحضوريده ايكان ليگي  
دور، يامان دور مهـه عمـل       ى  ياخش. آچقونچه بنده دن غافل امياس دور     

دن غايـب     هيچ نرسه اهللا تعاىل   . حضوريده يازيغليق دور    اهللا تعاىل ى  الر
 .بوالملايدور

ـ  ى  بو نرسه الر بنده نينگ كونگليده اميان نينگ جا         دن ى  آلغان ليغ
بنـده نينـگ    . بنده گا الزم قـيالدور      ، عمل قيلماق ىن   حاصل بوالدور 

دن   اهللا تعاىل . آالدورى  دن قورقوب تورمك جا     كونگليده مهيشه اهللا تعاىل   
دن قورقماق    اهللا تعاىل . باشقه دن قورقماق بنده نينگ كونگليده قاملايدور      

گا ايـشانيب   ى  حساب، جزانينگ حق ليگ   ى  ده گ   برابريده قيامت كوىن  
 بنده مهـه    ى،نينگ حاضر وناظرليغ    آلغان بولسه، اهللا تعاىل   آرام  ى  كونگل

 كوز يوموب آچقونچـه     ى،آستيده ايكان ليگ  ى  نينگ نظر   وقت اهللا تعاىل  
كونگليده اورناغان بولسه، بنده دن حلظه      ى  بنده دن غافل امياس ايكان ليگ     

  .ىبولسه ده عصيان وجودغه كيلماگا
الردن بيش حديث   او. بو توغريده كوب حديث الر كيليب دورالر      

  :نقل وترمجه قيليب اوتاميز ىن
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جاِرِه، ومـن     من كانَ يؤِمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر فَليحِسن إىل        (( - ١
كانَ يؤِمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر فَلْيكِْرم ضيفَه، ومن كانَ يؤِمن ِباِهللا والْيـوِم             

  قُلْ خاآلِخِر فَلْي  كُتسِلي راً أَوحم، ق، ن، هـ، عن أيب شـريح وأيب         . ()) ي
گـا اميـان      غه، قيامت كوىن    هر كيم اهللا تعاىل    ((). هريرة رضي اهللا عنهما   

 هر كيم اهللا تعاىل   . معامله قيلسون ى  سيگا ياخش   كيلتورگان بولسه، قوشىن  
ر ه. عزت قيلسون   گا اميان كيلتورگان بولسه، مهمانيىن      غه، قيامت كوىن  

سوزالسون ى  گا اميان كيلتورگان بولسه، ياخش      كيم اهللا غه، قيامت كوىن    
 مسلم  ى،امام امحد مسنديده، خبار     بو حديث ىن  . )) تيك اولتورسون ى  ياك

 ابن ماجه سنن الريده حضرت ابو شـريح وابـو           ى،صحيح الريده، نسائ  
  .برله كيلتوروب دورى هريره رضي اهللا عنهما روايت الر

حم، . ()) نَ يؤِمن ِباِهللا واآلِخِر فَالَ يلْبس حِريراً والَ ذَهباً        من كا  (( - ٢
غه، قيامت كونيگا اميان كيلتورگان بولسه، ايپك         هر كيم اهللا تعاىل    ((). ك

ده، ى  امام امحـد مـسند      بو حديث ىن  . )) ده كيماسون، آلتون تاقماسون   
    . وحاكم مستدرك ده كيلتوروب دورالر

٣ - )) نذَنَّ ِإالَّ ِمثْالً ِبِمثْلٍ          مأْخِم اآلِخِر فَالَ يوالْيِباِهللا و ِمنؤكانَ ي  (( - 
گا اميـان   غه، قيامت كوىن    هر كيم اهللا تعاىل    ((). م. (الذهب بالذهب   يعىن

آلتون غه    آلتون ىن   يعىن. )) كيلتورگان بولسه، تينگ به تينگ گينه آلسون      
 -ه تينگ آلسون، ربادن ساقالنـسون       تينگ ب ى  اليشتورماق بولغان كيش  

 مسلم صحيحيده حضرت فضالة بن عبيد         بو حديث ىن  . آشيق املاسون 
  .دن روايت قيليب دور

من كانَ يؤِمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر فَالَ يؤِذ جاره، واستوصـوا            (( - ٤
ه، قيامت كونيگان اميـان     غ  هر كيم اهللا غه تعاىل     ((). خ. ()) ِبالنساِء خيراً 

ى خاتون الرغـه ياخـش   . سيگا آزار بريماسون    كيلتورگان بولسه، قوشىن  
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ى خبـار   بـو حـديث ىن    . )) وصيت قيليـشينگ الر     معامله قيليشماق ىن  
  .ده كيلتوروب دورى صحيح
ِإزاٍر، من كَانَ يؤِمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر فَالَ يدخِل الْحمام ِبغيِر            (( - ٥

ومن كَانَ يؤِمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر فَالَ يدِخلْ حِليلَته الْحمام، ومن كَـانَ             
ت، . ()) ماِئدٍة يدار علَيها الْخمر   ى  يؤِمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر فَالَ يجِلس عل      

گا اميان كيلتورگان بولسه، محام       غه، قيامت كوىن    هر كيم اهللا تعاىل    ((). ك
غه، قيامـت     هر كيم اهللا تعاىل   . آچيق كريماسون ى   كوت -غه ايشتان سيز    

هـر  . محام غه كريگوزماسون    گا اميان كيلتورگان بولسه، خاتونيىن      كوىن
) اراق(گا اميان كيلتورگان بولسه، شراب        غه، قيامت كوىن    كيم اهللا تعاىل  

ى ترمـذ   بو حـديث ىن   . )) لتورماسونايچيليب تورگان دستورخان غه او    
. جامعيده، حاكم مستدرك ده كيلتوروب دورالر، حـديث حـسن دور          

 روايـت قيليـب    دن حضرت جابر حضرت رسول اهللا     حديث ىن 
 .دورالر

گـا اميـان      غه مهده قيامـت كـوىن       منه بو حديث الرده اهللا تعاىل     
سـون الر   ساقال  الر بيان بولغان نرسه الردن اوزيـىن      ى  كيلتورگان كيش 

ده جزم حاصل بولغـان بولـسه، مهـه           انسان نينگ امياىن  . ديـيله دور 
تارمتاق   جايـيغه قويوب، منع قيلينغان نرسه الردن اوزيىن        بويوروق الرىن 

 اوز اوزيـدن    ى،عمل بولغا ى  اميان ليك بنده نينگ ايش    . الزم توتادور   ىن
حقيقـت    بنده نينگ امياىن   .ىشكل گا كرييب قالغا   ى  عمل قيلماق طبيع  

 اونده نفاق،   .ىقيلماق ده بولغان عمل الريدن بيلينيب تورگا      ى  ايكان ليگ 
عمـل سـيز    “:  شونينگ اوچون ديـيله دوركه    .ىتيل ياغالماليق بوملاغا  

عمل سيز اميان گواه سيز دعوا ديك       “،  ”اميان ميوه سيز درخت ديك دور     
ص كريك  نينگ نزديده اخال    اهللا تعاىل . خلق آلديده دور  ى  بول اوز . ”دور
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دن باشقه    دن مهيشه قورقوب يورمك، اهللا تعاىل       اهللا تعاىل ى  اول اوز . دور
  .دن قورقماسليققه ايلته دور

حكومت نينگ بر اداره سيده خدمت ده بولسه، اوزه سيده ى بر كيش
جبارمـك ده     خوب بيلسه، اول اوز وظيفـه سـيىن         مسؤوليت بارليگيىن 
جبارمكده كمچيليك قيلسه،     چونكه اوز وظيفه سيىن    .ىكمچيليك قيلماغا 

قـادر    اهللا تعاىل . خوب بيالدور   مسؤوليت گا اوچراب قاالر ايكان ليگيىن     
ـ   ى،نينگ كيلمگ    قيمات كوىن  ى،مطلق ايكان ليگ   حـساب  ى   اونده گ

ادا قيلماقده نوچوك     اوز وظيفه سيىن  ى  وجزاغه ايشانغان بولسه، اول كيش    
  !ى؟كمچيليك قيلغا

دور، ى  ياخـش . ا كوره جزا تاپادور   دميك، هر كيم اوزينينگ عمليگ    
 چنانچه آيت كرميـه ده      .ىتريگا  نينگ ميوه سيىن  ى  يامان دور اوز قيلميش   

ومن يرغَب عن ِملَِّة ِإبراِهيم ِإالَّ من سـِفه نفْـسه ولَقَـِد              : بويورادور
حـضرت   ((. )١( ِحنياصطَفَيناه ِفي الدنيا وِإنه ِفي اآلِخرِة لَِمن الـصالِ        

الرگينـه يـوز    ى  گا جور قيلغان كيـش      دن اوز جاىن    ابراهيم نينگ ملىت  
بو دنياده مهه دن افضل قيلـديق،          ىن حضرت ابراهيم   . اوگورورالر

 .)) آخرت ده اول البته صاحل بنده الردن دور
         الَِمنيالْع بِهللا ر تلَمقَالَ أَس ِلمأَس هبِإذْ قَالَ ر )ياد قيل اول   ((. )٢

 -بويـون سـونگيل      “: غه اهللا تعاىل   كه، حضرت ابراهيم      كون ىن 
بوتون “:  حضرت ابراهيم    .ى، ديد ”اطاعت قيلغيل، اسالم ده بولغيل    

                                     
  . ١٣٠: البقرة) ١(
  . ١٣١: البقرة) ٢(
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 .)) ، ديديالر”غه بويون سوندوم اهللا تعاىلى دنيانينگ خداس
 صوى  و     ِنيا بي قُوبعيِنيِه وب اِهيمرا ِإبـطَفَ    ِبهى   ِإنَّ اَهللا اص  لَكـثم

حضرت ابـراهيم ويعقـوب      ((. )١( الدين فَالَ تموتن ِإالَّ وأَنتم مسِلمونَ     
 عليهما السالم اوز اوالدالريغه ابراهيم عليه السالم ملت الريده بوملـاق ىن           

سيزالرگا شـول اسـالم       اهللا تعاىل ! باالالرميى  ا“: الركهى  وصيت قيلد 
غه يوز قيلغان حال الرينگيـزده         سيزالر اهللا تعاىل   .ىاختيار قيلد   ىن دينيىن

 .)) ، ديديالر”گينه اولونگالر
             َوندبعا تِنيِه مِإذْ قَالَ ِلب توالْم قُوبعي رضاَء ِإذْ حدهش متكُن أَم

       اِهيمرِإب اِئكآب ِإلهو ِإهلَك دبعِدي قَالُوا نعب ِإهلـاً     ِمن حاقإساِعيلَ ومِإسو 
  وفـات وقـىت    حضرت يعقوب    ((. )٢( واِحداً ونحن لَه مسِلمونَ   

، ديگان  ”ميندن كيـني كيم گا عبادت قيلورسيزالر؟     “: الريده باالالريغه 
ـ ! ى؟الريده سيزالر حاضر ايـدينگيزالرم      وقىت بيـزالر   “:ىالرى  اوغل

 باباالرينگيز حضرت ابراهيم، امساعيل     سيزنينگ خدايـينگز، سيزنينگ آتا   
غـه    بولغان برگينه اهللا تعـاىل    ى  الرى  واسحاق عليهم السالم نينگ خدا    

نينگ اوزيگا اخالص ايله عبـادت        بيزالر شول اهللا تعاىل   . عبادت قيلورميز 
 .)) ، ديديالر”الردورميزى قيلغوچ
         م لَكُمو تبا كَسا ملَه لَتخ ةٌ قَدأُم ئَلُونَ     ِتلْكـسالَ تو متبا كَس

ى  واوالد الر   حضرت ابـراهيم     -اوالر   ((. )٣( عما كَانوا يعملُونَ  

                                     
  . ١٣٢: البقرة) ١(
  . ١٣٣: البقرة) ٢(
  . ١٣٤: البقرة) ٣(
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عمـل  ى  اوالرنينگ حاصل قيلغان ياخش   . اوتوب كيتگان بر قوم دورالر    
اوالرغه بولوب، سيزالرنينگ حاصل قيلغان عمل الرينگيزده سيزگا        ى  الر
  .)) سيزالر سوراملاس سيزالراوالرنينگ قيلميش الريدن . دور

ادا قيليـب بـاره       اوالر اوز اوزه الريغه الزم بولغان وظيفه الريـىن        
اوالر نينگ قيليب اوتگـان     ى  اميد. الريغه كيتگان دورالر  ى  دورغان جا 

ديك سيزالرنينگ قيلغان عمـل       بوملاغاىنى  عمل الرينينگ سيزگا فائده س    
  .الرينگزدن اوالرغه ضرر يوق دور

، ديب عمل سيز، قوروق     ”دن دورميز    ملىت اهيم  حضرت ابر “
اتبـاع  . ”قوروق سوز قوالققه ياقمـاس    “. يوق دور ى  دعوانينگ اعتبار 

ـ       . الزم دور ى  اعتقاد برله عمل ده بوملاغ     ى عمل نينگ قبـول غـه اومتگ
صحيح بولوب، اخالص ى اعتقاد. اخالص برله قيلغان عمل غه باغليق دور    

 .غه كفيل دورى نگ جناتبرله بولغان عمل گينه انسان ني
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٤٧ -           ،ِبنيالْم هابِكتو ،اللَِّه الْقَِومي كَالَم وه ِظيمآنَ الْعِبأَنَّ الْقُر ِمنؤنو 
ى وحبلُه الْمِتني، الِّذي هو تنِزيلٌ ِمن رب الْعالَِمني، نزلَ ِبِه الروح اَألِمني، عل            

  سرِد الْميقَلِْب س           ِعـيد نما، وجِبِه ن كسمت نِبٍني، فَمِبيٍّ مراٍن عِبِلس ،ِلني
  .ِصراٍَط مستِقيٍم ِإلَيِه فَقَد هِدي ِإىل

أَنْ يأْتوا ِبِمثِْل هذَا    ى  قُلْ لَِئن اجتمعِت اِإلنس والِْجن عل       :قَالَ تعاىل 
أَم يقُولُونَ   . )١( ِه ولَو كَانَ بعضهم ِلبعٍض ظَِهرياً     الْقُرآِن الَ يأْتونَ ِبِمثْلِ   

افْتراه قُلْ فَأْتوا ِبعشِر سوٍر ِمثِْلِه مفْترياٍت وادعوا مِن استطَعتم ِمـن دوِن             
   اِدِقنيص متاِهللا ِإنْ كُن      موا أَنلَمفَاع وا لَكُمِجيبتسي ِزلَ ِبِعلْـِم اِهللا     فَِإنْ لَما أُن

وِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما نزلْنا       . )٢( وأَنْ الَِإله ِإالَّ هو فَهلْ أَنتم مسِلمونَ      
عبِدنا فَأْتوا ِبسورٍة ِمن ِمثِْلِه وادعوا شهداَءكُم ِمن دوِن اِهللا ِإنْ كُنتم            ى  عل

ِدِقنيِإنْ   ،صالَّـىت        و ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت لَم      ـاسهـا النقُودو
ِللْكَاِفِرين تارةُ أُِعدالِْحجو )٣(. 

بو قرآن عظيم الـشأن اهللا تعـال     : اميان كيلتوراميز شونداغ ديب كه    
حمكـم  . دور  بولوب، شك سيز اوزينينـگ كتـاىب      ى  نينگ مبارك سوز  

 اوىن. تامانيدن نازل بولغان دور     اهللا تعاىل . سيدورى  رغامچاوزملايدورگان ا 
ى  پيغمربالر نينگ سردارالر   اتالغان حضرت جربئيل    ” روح األمني “

هر . طرفيدن آليب كيلگان دور      غه اهللا تعاىل   حضرت حممد رسول اهللا     
هر كيم حمكم توتسه، جنـات      . تيليده دور   كيم انگاليدورگان آچيق عرىب   

                                     
  . ٨٨: اإلسراء) ١(
  . ١٤-١٣: هود) ٢(
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ى م شول قرآن كرمي گا ايرگامشككا چاقريلسه، اول توغر        هر كي . تاپادور
  .يولغه چاقريلغان بوالدور

اگر انسان الر برله    “: حممد  ى  ايتگيل، ا  ((: بويورادوركه  اهللا تعاىل 
كيلتورمك اوچون    جن الر توپالنيشيب شول قرآن كرمي نينگ اوخشاشيىن       

 يىناوز اورته اليده بـر برالريگـا كومـك قيلشـسه الرده، اوخـشاش             
  .)١()) ”الرى كيلتوراملاگا

، دمياياتيـب   ”توقـوب آلغـان دور    ى  اوز“:  مشرك الر  -اوالر   ((
بولـسه،  ى  بو سـوزالرينگز تـوغر    “: اوالرغه ايتگيل كه  ! ى؟دورالرم

باشقه سيزالرگا ياردم   ! شونينگ ديك اون ياسامه سوره الر كيلتورونگالر      
اوالر ! چاقرينگالر  ينگزىندن باشقه ايستاگان آدم الر      بريادورگان اهللا تعاىل  

اوالر سيزالرگا ياردم قيليشماق اوچون     . ”سيزالرگا ياردم قيليشسون الر   
نينگ علـم     جواب بريماساالر، بيليب قوينگالركه بو قرآن كرمي اهللا تعاىل        

اوزيگينه يالغوز معبود بوليب،      برله نازل بولغاندور، مهده اهللا تعاىل     ى  وقدرت
  .)٢()) يوق دورمعبود ى اوزيدن باشقه حقيق

 غه نـازل قيلغـان       حضرت حممد    -سيزالر بيزنينگ بنده ميز      ((
كتابيميز قرآن كرمي ده شبهه قيلماقده بولسانگيزالر، سيزالر شول قـرآن           

بـو توغريـده    ! كرمي گا اوخشاغان برار سوره ياساب كيلتـورونگالر       
 سوزى  چاقرينگالر، توغر   الرينگيزىنى  سيزالرگا قوشولوشادورگان كيش  

سـيزالر،  ى  اگر اونداغ قيلماسانگيزالر، هرگز قيالملاغـا     . بولسانگيزالر
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ـ         ى  اوتون الر  دن سـاقال   ى  انسان الر برله تاشـالر بولغـان دوزخ اوت
 .)١()) نينگالركه، اول كافرالر اوچون طيارالنيب قويولغان دور

ى نينگ كالم   نازل قيلغان بولوب، اهللا تعاىل      اهللا تعاىل   بو قرآن كرمي ىن   
انسان الر برله جـن الر توپالنيـشيب        ى  بوتون دنياده گ  . دورى  ز سو -

شول قرآن كرمي ديك بر كتاب كه فصاحت وبالغت، اخبـاِر مغيبـات،          
  سياست واخالق ديـك نرسـه الرىن       ، عمراىن ى،انظمه وقوانني، اجتماع  

اكمل وجوه برله اوزيگـا آلغـان بولـسون، ياسـاب كيلتورمـك دن              
 .عاجزدورالر

 اوالر  ى،دن بوملاغان بولسه ايد     تاماىن  الريديك اهللا تعاىل  اوالر ايتگان   
. الرى شول قرآن ديك برار كتاب ياساب كيلتورمك دن عاجز بوملاس ايد          

 .ى، ديــيلد  ”ى  بوملاسا اون سوره ده بولسه ياساب كيلتورونگالرچ      “
بـر سـوره بولـسه ده ياسـاب         “ بوملاسـه    .ىاول ده ممكن بوملـاد    

  .الرى بوندن ده عاجز بولد ى،، ديـيلد”كيلتورونگالر
ده علـوم     ده، فـصاحت بالغـىت      چنانچه قرآن كرمي نينگ اسلوىب    

ده سورة الكوثرديك برار كيچيك سوره بولسه ده كيلتورمك دن            وهدايىت
دن   اورىنى  سورة الكوثرنينگ فصاحت وبالغت ده گ     . الرى  عاجز بولد 
 اهللا تعاىل  ىقضيه بار بولوب، بر   ى  ده ايك ى  غيب دن بريگان خرب   ى  تاشقار

ى كـه، اول اوز   ”ى  خري كثري “ غه بريگان    نينگ حضرت رسول اهللا     
ـ . وعده قيلغان حوض كـوثر دور       آخرت ده بريمك ىن    ـ ى  ايكينچ ى س
معيط وابو    بولغان عقبة بن اىب   ى   نينگ دومشن الر   حضرت رسول اهللا    
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: دن كيــني    قاسم وفـات قيلغـاىن    ى  الرى  اوغلى  العاص وباشقه الر  
 أَبتر  -ى  قاملادى   آرقه سيدن قاالدورغان اوالد    ى،اولدى  غلحممدنينگ او “

 ى،نـازل قيلـد     بول سوره ىن    اهللا تعاىل . الرى  ، ديـيشيب ايد  ”ى  بولد
 چنانچـه   .ى، ديـد  ”ابتـر دور  ى  سـينينگ دومشنينـگ اوز    “: اونده

نـسل  ى  ابتر بولديالر، آرقه الريدن اوالد قاملـا      ى  مذكورالرنينگ اوزالر 
ى  نينـگ قيـزالر     حضرت رسول اهللا     . كيتىت اوزولوب قوروب ى  الر

برله دونياده تارقاغـان    ى  حضرت فاطمه رضي اهللا عنهانينگ واسطه الر      
كـه، دنيـاده    ى  ير يوزيده شول قدر كوپايـد     ى   ذريات الر  ى،اوالدالر

 .بوالرديك كوپ طائفه يوق دور
ـ    ى  نينگ سوز   اهللا تعاىل   بو قرآن كرمي ىن    ى امياس ديگان الرگا قارش

ِإنه كَانَ آلياِتنا عِنيداً سأُرِهقُه صعوداً ِإنـه فَكَّـر           : بويورادور  ىلاهللا تعا 
               ربأَد ثُم رسبو سبع ثُم ظَرن ثُم رقَد فقُِتلَ كَي ثُم رقَد ففَقُِتلَ كَي رقَدو

نْ هذَا ِإالَّ قَولُ الْبشِر سأُصِليِه سقَر       واستكْبر فَقَالَ ِإنْ هذَا ِإالَّ ِسحر يؤثَر إِ       
رشةَ ععا ِتسهلَيِر عشةٌ ِللْباحلَو ذَرالَ تِقي وبالَ ت قَرا سم اكروما أَد )١(.  

بيزنينگ آيت الرمييزگا كيس كيسالمك برله پـيش        ى  البته اول اوز   ((
 چيقماققـه بويـوروب،     سيليق تاغقه تريماشـيب      اوىن .ىايدى  كيلگوچ

 سونگره ايته دورگـان     ى،البته اول اويالد  . شونينگ برله عذاب قيلورمن   
 سـونگره اونغـه     !ى لعنت بولسون اول نوچوك اويالد     .ىاويالد  سوزيىن

، ديـب   ”نيمه دميك كـريك   “:  سونگره !ىلعنت بولسون نوچوك اويالد   
 .ىيــريد ج   بورنيىن ى،ترييشتورد   سونگره پيشانه سيىن   .ىاويالب كورد 
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بو حممدنينگ كيلتورگان نرسـه      “)]مث أدبر واستكرب  : (سقط تفسري قوله  [
بـو قـرآن     “.ى، ديد ”جادوگرالردن اورگان گان جادو گينه دور     ى  س

آتليـق دوزخقـه    ” سقَر“   اوىن .ى، ديد ”گينه دور ى  انسان نينگ سوز  
 اول انسان   .ىسقَر نيمه دور، سينگا هيچ نرسه بيلدورماد      . كريگوزورمن

اوتوالب،    بدن الريىن  ى،كويدورگاى  قوميا  دن كومياگان يريىن    گ بدىن نين
 دوزخ ده مؤكل بولوب تورگان فرشـته الرنينـگ          .ىپيشرييب يوبارگا 

ولكن اوالر فرشته الر بولـوب نـوردن        . ))ى  اون توققوز بولغا  ى  عددالر
  .ياراتيلغان دورالر، اوالر انسان غه قياس قيلينمايدورالر

  .وليد بن املغريه دورى يلينيب تورولگان كيشحكايه ق بو سوزيىن
وأَنَّ الْقُرآنَ كَالَم اِهللا، ِمنه بـدأَ        ((: عقيده سيده ايته دور   ى  امام طحاو 

ذِلك حقا،  ى  رسوِلِه وحياً، وصدقَه الْمؤِمنونَ عل    ى  ِبالَ كَيِفيٍة قَوالً، وأَنزلَه عل    
   هوا أَنقَنأَياىل  وعاللَِّه ت كَالَم          ـنـِة، فَمِريلُوٍق كَكَالَِم الْبخِبم سِقيقَِة، لَيِبالْح

             ،قَرِبـس هدعأَوو هابعو اللَّه هذَم قَدو ،كَفَر ِر فَقَدشالْب كَالَم هأَن معزو هِمعس
، فَلَما أَوعد اُهللا     سأُصِليِه سقَر   :هذَا كَالَم البشِر، حيثُ قَالَ    : ِلمن قَالَ 

ِإنْ هذَا ِإالَّ قَولُ الْبشِر، عِلمنا أَنه قَولُ خـاِلِق الْبـشِر، والَ             : ِبسقَر ِلمن قَالَ  
 .)) يشِبه قَولَ الْبشِر

. دور، ديب اميان كيلتوراميز   ى  نينگ كالم   البته قرآن كرمي اهللا تعاىل     ((
برله ى  وح. كيفيت سيز بولوب اوزيدن ظهورغه كيلگان دور        وزالگاىنس

بونغه مسلمان الر چينه كم ايـشانيب اميـان         . پيغمربيغه نازل قيلغان دور   
گا يقني ى ايكان ليگى نينگ سوز قرآن كرمي اهللا تعاىل. كيلتورگان دورالر

 قرآن كـرمي  . خاليق نينگ سوزالريديك خملوق امياس دور     . قيلغان دورالر 
كافر ى  ، ديسه، اول كيش   ”انسان نينگ سوزيدور  “: هر كيم ايشيتيب    ىن

، ديگان  ”گينه دور ى  انسان نينگ سوز    قرآن كرمي ىن  “   اهللا تعاىل  .ىبولغا
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، ديـب   ”سقر آتليق دوزخ غه كريگـوزورمن       اوىن“يامان الب،     الرىن
سقرغه كريگـوزورمن     ديگان ىن ى  قچانكه انسان نينگ سوز   . بويورادور

ـ      دن قرآن كرمي نينگ اهللا تعاىل      بون ى،ديد  ىنى  نينگ سوزيگينه ايكان ليگ
 .)) انسان نينگ سوزيگا اوخشامايدورى بيلديك، اول اوز

بو توغريده مسلمان الردن    . ده زور اصل دور     دين اصوىل ى  بول اوز 
نينـگ بيـان    ى  امام طحاو . زور بر طائفه يولدن تاييب كيتگان دورالر      

ابت بولغان بر سوز بولوب، اونينـگ       كتاب وسنت برله ث   ى  قيلغان سوز 
شبهه الر برله متغير بوملايدورغان بولوب، فطرت       . جائز امياس دور    خالىف

اهللا . هر تامان غه تارتادور     شبهه وشكوك الرگينه انسان ىن    . ده شاهد دور  
 قوالق، كوز ديك نرسـه      -غه نسبت قيلينغان سوز، صفت، اعضاء         تعاىل

بوتـون  ى  نينگ ذات   چونكه اهللا تعاىل  . لينه دور الر متام كيفيت سيز قبول قي     
. دورى  دنيادن تاشقار   خملوقات نينگ ذات الريدن باشقه بولوب، جسماىن      

هيچ كيم كورگان امياس، بو دنياده هيچ كيم بو كـوز برلـه    ىن  اهللا تعاىل 
بنده . الرى  مسلمان بنده الر آخرت ده كورگا       ىن  اهللا تعاىل . كوراملايدور
 .اميان كيلتورگان دورالرى كورما ىن الر اهللا تعاىل

 غه نسبت قيلينغان صـفت الرىن       انسان نينگ صفت الريگا اهللا تعاىل     
نينگ   بو شونينگ اوچون دوركه، اهللا تعاىل     . قياس قيلماق جايز امياس دور    

طريقـه ده   ى  ولكن قايس . نينگ اوزيدن پيدا بولغان دور      اهللا تعاىل ى  سوز
كيفيت سيز ظـاهر    “: شونگا كوره . وجودغه كيلگان دور، معلوم امياس    

اهللا . نينگ صفت الريـدن دور      سوزالمك اهللا تعاىل  . ، دييله دور  ”ى  بولد
نينـگ    اهللا تعـاىل    كيفيت سيز بولوب، كيفيتيىن   ى  نينگ صفت الر    تعاىل

 .اوزيگا حواله قيلينه دور
ـ  ى،غه نسبت قيلينغان نرسه الر معنو    اهللا تعاىل  ى  اعيان بولـوب ايك
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  :خيل دورالر
تـشريف يـوزه سـيدن      ى  غه نسبت قيلينماغ    عيان نينگ اهللا تعاىل   ا
  اهللا تعـاىل   - ناقـة اهللا     ،نينگ اوىي    اهللا تعاىل  -چنانچه بيت اهللا    . بوالدور

  . ديب كيلگان دورى،نينگ تويه س
 اوزيـىن   بلكه اهللا تعـاىل   . بول تشريف اوچون ديـيلمايدور   ى  معنو

لم اهللا، قدرة اهللا، عزة     ع: چنانچه. وصف قيلغان صفت الريدن دور    ى  اوز
اهللا، جالل اهللا، كربياء اهللا، كالم اللَّه، علو اللَّه، حياة اللَّه صفت الريـدن              

  .بولوب كيفيت سيزدور، خملوق امياس
ى وصف بولوب، اونينگ ضد     سوزالمك برله وصف قيلينماق كماىل    

 .ء دورى نقص وصف الريدن بر اهللا تعاىل. نقص وصف الريدن دور
ِمن بعِدِه ِمن   ى  واتخذَ قَوم موس   :  كرميه ده بويورادور   چنانچه آيت 

               ـِديِهمهالَ يو ـمهكَلِّمالَ ي ـها أَنوري أَلَم اروخ داً لَهسالً جِعج ِهمِليح
 ى  حضرت موس ى   نينگ قوم الر   ى  حضرت موس  ((. )١( سِبيالً

 تاقينچـاق   -ى  الرينينگ ِزيـورالر  طور تاغيغه كيتگان الريدن كيني اوز     
قوروق ى  الركه، اول بوزاك الر   ى  الريدن بوزاك ياساب، بوت قيليب آلد     

ـ ى   اوالر كورماد  .ىجسد بولوب ماراب تورادور ايد     اول : كـه ى  الرم
 .)) !ى؟يولغه چاقرمايدور ايدى توغر بوزاك اوالرغه سوزالمايدور، اوالرىن

أَفَالَ يرونَ أَالَّ يرِجع ِإلَـيِهم       : وينه باشقه بر آيت ده بويورادوركه     
كـه، اول   ى  كورمايـدورالرم . ()٢( قَوالً والَ يمِلك لَهم ضرا والَ نفْعاً      
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اوالرغه سوز قايتارمايـدور، اورالغـه      ى  معبود توتوب آلغان بوزاك الر    
 .)) !ضرر، نفع ده يـيتكوزاملايدور؟

ماسليق، سوزالماسليك نـاقص    بو سوزدن معلوم دوركه، سوز قايتار     
ـ         . ليك دور  ى شونينگ اوچون اونينگ عبادت قيلينماققه اليق اميـاس ليگ

غه نسبت قيلينغان سوز وكالم شونداغ بر طريقه ده           اهللا تعاىل . ظاهر دور 
نينـگ    اول كيفيت اهللا تعاىل   . بيزگا معلوم امياس    دوركه، اونينگ كيفيىت  

 .بيلورى اوز ور، اوىنوجالليغه اليق ومناسب دى  ذات-اوزيگا 
اَلْيوم نخِتم   : چنانچه كيفيت سيز سوزالمك توغريسيده بويورادور     

. )١( أَفْواِهِهم وتكَلِّمنا أَيِديِهم وتشهد أَرجلُهم ِبما كَانوا يكِْسبونَ       ى  عل
ب بيزگا سـوزال  ى  قول الر . آغيزالريغه مهر باسيب قويغامييز     اول كوىن  ((

 .)) الرى قيلغان ايش الريگا گواه ليك بريگاى  آياغ الر.ىبريگا
            َّكُل طَقا اُهللا الَِّذي أَنطَقَنا قَالُوا أَننلَيع متِهدش ِلم لُوِدِهمقَالُوا ِلجو
نيمه اوچون بيزنينگ ضـررمييزگا     “: اوالر اوز اعضاءالريغه   ((. )٢( شيٍء

 هـر نرسـه ىن     “:ىاعـضاءالر . الرى  ، ديگا ”گواه ليك بريدينگيزالر؟  
  .)) الرى ، ديگا” سوزالتىت بيزالرىنى نينگ اوز اهللا تعاىلى سوزالتگوچ

 نينگ قول الريـده     شونينگ ديك تاش نينگ حضرت رسول اهللا        
 غـه سـالم      تاش نينگ حضرت رسول اهللا       ى،تسبيح ايتگان ليك الر   

 نينگ پيغمرب      درخت الر نينگ حضرت رسول اهللا      ى،بريگان ليك الر  
بيزنينگ نزدميزده كيفيت   ى  اوچون گواه ليك بريگان ليك الر     ى  ليك الر 
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  .سيزدور
غه نسبت قيلينغان صفت الركه، اول صفت         شونينگ ديك اهللا تعاىل   

كيفيـت  ى  نسبت قيلينمـاغ    اهللا تعاىل   الر انسان الرده باردورالر، اوالرىن    
. اق جـائز اميـاس دور     اوز صفت الرمييزغه قياس قيلم      سيزدور، اوالرىن 
 .شاهدغه قياس قيلماق دور، بول جائز امياس غايب ىنى چونكه بول اوز

معجزه الر پيغمـربالردن     ((: ده ايته دوركه  ى  اوزينينگ تفسري   قرطىب
نينـگ    تامانيدن اهللا تعـاىل     نينگ اهللا تعاىل  ى  اوزالر. گينه صادر بوالدور  

دورولگان ايكان ليـك    اوزيگا گينه عبادت قيلماققه چاقرماق اوچون كون      
نينـگ    اهللا تعـاىل    بيز سيزالرىن “: اوز قوم الريغه  . الريغه داللت قيالدور  

ى نينـگ پيغمـرب الر      اوزيگا عبادت قيلماققه چاقراميز، بيزالر اهللا تعاىل      
بيلدوروب، شـول     ايكان ليگيىن ى  توغر  ، ديب اوز دعواالريىن   ”دورميز

غه بيش  ى  نگ صحيح بوملاغ  بو معجزه الرني  . كورساتادورالر  معجزه الرىن 
برلـه اول   ى  بو بيش شرط دن برينينگ موجود بوملاسـليغ       . شرط باردور 

بو بيش شـرط    . معجزه ليك دن چيقيب قاالدور    ى  كورساتگان نرسه الر  
  :الر قويـيده كيچه دور

دن باشقه هيچ كيمسه نينـگ         معجزه كيلتورمك كا اهللا تعاىل     - ١
جائز بولغان بر زمان ده براو      ى  يلمگچونكه پيغمرب ك  . دورى  قادر بوملاسليغ 

اوچـون  ى  سوزليگى  كيليب پيغمرب ليك دعوا قيلسه، اول اوزينينگ توغر       
كورساتـسه، اول     ىنى   تورمك، اولتورمـاغ   ى،اوزينينگ حركت قيلماغ  

هر بر جانداردن صادر بولـوب      ى  چونكه اول اوز  . اوندن قبول قيلينماس  
بولوب بر    يانينگ سوويىن معجزه ديب دينگز ودر   . تورادورگان نرسه دور  

بولوب ياكه شوالرديك انسان    ى  ايك  ىنى  بريدن اجراتيب يوبارسه، ياكه آ    
كورساتـسه، اول معجـزه بـوال         نينگ قوليدن كيلمايدورگان نرسه ىن    
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 .آالدور
چونكه پيغمربليك دعـوا    . الزم دور ى   عادت گا خالف بوملاغ    - ٢
كيـني كيچـه   اوچون كوندوزدن   ى  سوزليگى  اوزينينگ توغر ى  قيلغوچ

كورساتـسه    ىنى  ياكه كون نينگ كون چيقاردن چيقماغ     ى  نينگ كيلمگ 
ى نينگ قدرت   چونكه اگرچه بو نرسه الر اهللا تعاىل      . امياسى  توغرى  دعواس

ى نينگ قدرت   ولكن عادت يوزه سيدن اهللا تعاىل     . برله وجودغه كيالدورالر  
ن بوملاغـا ى  بولوب تورگان بولوب، بونينگ اوچـون جـار       ى  برله جار 
  .دورالر

سـوز  ى  نينگ تـوغر  ى  دميك، بونينگ ديك دعواالر دعوا قيلغوچ     
سوز بولغانليغيم غه دليل ى  بلكه مينينگ توغر   .ىغه داللت قيلماغا    بولغاىن

ياكه بر عصانينگ ايـالن بولـوب       ى  دور ديب يرنينگ تيشيليب كيتمگ    
 تاش نينگ   ى، پنجه الرينينگ آراسيدن سونينگ واريلالب چيقماغ      ى،قاملاغ
 ديـك نرسـه الرىن    ى  وزيچه ياريليب كيتيب آراسيدن تويـه چيقمـاغ       ا

گينـه    ياراتقان اهللا تعاىل    ير وآمسان الرىن    كورساتسه كه، اول نرسه الرىن    
دور، ى  تـوغر ى  م نينگ سوز   شول بنده “منه شول عالمت الر     . قيالدور
، دميـك   ”مني اوزوم پيغمرب قيليب سيزالرگا كوندورگان دورمـن         اوىن

  .ه دوراورنيغه اوت
دن شو خيل عادت غه       دميك، پيغمرب من ديب دعوا قيلغان نينگ قوىل       

بولـسه، بـول    ى  نرسه الر جار  ى  دن تاشقار ى  خالف انسان نينگ قدرت   
افـاده    دن تصديق ىن    تاماىن  ديگان اهللا تعاىل  ” سوزاليدورى  توغر“ى  اوز

، دميـك   ”سوزاليدور، سوزيگا ايشانينگالر  ى  بنده م توغر  “بو  . قيالدور
 .دوربوال

 مينينگ پيغمربليغيم نينگ عالمـىت    “ى   پيغمربليك دعوا قيلغوچ   - ٣
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يرنينـگ تيربانگيـل    “، ياكه   ”دورى  شول سونينگ ياغ بولوب كيتمگ    
ديـك بولـوب      ديسه، شونينگ ايتگاىن  ” دورى  ديسام، تيربانيب كيتمگ  
 .ىبولوب چيققاى توغرى كيتسه، اونينگ دعواس

شرط بولـوب،   ى  رسامتگنينگ معجزه ديب كو   ى   دعوا قيلغوچ  - ٤
بـر  : بول شونينگ اوچون دوركـه    . الزم دور ى  گا موافق بوملاغ    ايتگاىن

مينينگ پيغمربليگيم اوچون شول قوليم ياكـه       “ى  پيغمربليك دعوا قيلغوچ  
ى ياكه آت   ديسه، قوىل ” دورى  مينگان آتيم ياكه ايشاگيم نينگ سوزالماگ     

وبارسه، اول وقـت    ، ديب ي  ”يالغان ايته دور  ى  بول كيش  “:ىياكه ايشاگ 
 چونكه اول كورساتگان نرسـه      .ىغه دليل بولغا  ى  ليغى  اونينگ يالغانچ 

 چنانچه مـسيلمة    .ىغه خالف سوزالب يوبارد   ى  اوزينينگ دعواس ى  س
ى  سـوو  ى،، ديب بر قودوققه توپوروب ايد     ”سو كوپايسون “الكذاب  

  .كورساتىت ليغيىنى  اونينگ يالغانچى،ايدى  اول يالغانچ.ىقوروب قالد
كيلتورگـان نرسـه    ى  ، ديب دعوا قيلغان كيش    ”پيغمربمن“ بو   - ٥
اوتگان تورت شـرط    . شرط دور ى  باشقه براونينگ كيلتوراملاس ليگ     سيىن

ـ           ى تـوغر ى  برابريده بول شرط ده متام تاپلسه، اول وقت اونينگ دعواس
اگر ينه براو كيليب اونينگ معجزه ديب كورسـاتگان         . بولوب چيقادور 

نينگ كورسـاتگان   ى  كورساتسه، اولگ   ن نرسه ىن  نرسه سيگا اوخشاغا  
ى ايكان ليگ ى  بيلينيب، اونينگ يالغانچ  ى  معجزه امياس ايكان ليگ   ى  نرسه س 

 .ىثابت بولغا
فَلْيأْتوا ِبحـِديٍث ِمثِْلـِه ِإنْ       : چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    
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 اِدِقنيوا صكَان )ه الر، شول   سوزالگان بولس ى  اوز سوزالريده توغر   ((. )١
 .)) قرآن ديك بر كتاب كيلتوسون الر

         ٍاتيرفْتٍر ِمثِْلِه موِر سشوا ِبعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم )اوالر ((. )٢ :
سيزالرده قـرآن   “: ايتگيل كه ! ى؟، دمياياتيب الرم  ”ياساب آلغان ى  اوز“

  .)) ”!كرمي گا اوخشاغان اون ياسامه سوره كيلتورونگالر
توقـوب  ى  اوز  قرآن كـرمي ىن   “: سيزالر   ىن حضرت حممد     يعىن
، ديسانگالر، سيزالرده شونينگ ديك بـر كتـاب ياسـاب          ”آلغان دور 

بوده بوملاسه بر   . بوملاسه اون سوره ياساب كيلتورونگالر    . كيلتورونگالر
بر كتاب،  ى  اميد. كيچيك سوره برابريده بر سوره ياساب كيلتورونگالر      

 بوىن(، ياكه بر كيچيك سوره ده كيلتورا بيلماسانگ الر          ياكه اون سوره  
انسان برلـه تـاش     ى  كويدورادورگان، اوتون الر  ) كيلتوراملايدورسيزالر

كافرالر اوچون حاضرالب   ى  بولغان دوزخ دن ساقالنينگالركه، اول اوز     
تامانيدن نازل بولغان دور، ديگيل ديب        بول قرآن اهللا تعاىل   . قويولغان دور 
  .بويورادور

سوزاليدورگان ى  بو بيش شرط برله كيلتورولگان معجزه الر توغر       “
حالبوكـه  . الردن وجودغه كيالدور، ديب دعوا قيالدورسـيزالر      ى  كيش

چنانچه حديث الرده كيليـب     . دجال دن ده وجودغه كيالدور    ى  يالغانچ
  :، ديـيلسه، بيز جواب بريورميزكه”دور

 پيعمرب  يز حممد    حضرت پيغمربمي  ى،قيلغا  دجال خداليك دعواسيىن  

                                     
  . ٣٤: الطور) ١(
  . ١٣: هود) ٢(
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مهده دجـال   . بول توغريده فرق ظاهردور   . قيلگان ايديالر   ليك دعواسيىن 
 خالف نرسه الرىن  ] عادت گا [ى  اوچون آدم الرغه ابتال يوزه سيدن بعض      

اونينگ اوزه سيگا دجال نينگ شكليده عيب بار        . ظاهر قيالدور   اهللا تعاىل 
چيققـان  ى  ينگ نيش نى  كور بولوب، ينه بر كوز    ى   اول بر كوز   .ىبولغا
ى  نينگ اخالق وصورت الريده تـوغر      حضرت رسول اهللا    . )١(بولور

سوز بوملاق الريغه دليل بوالدورغان نرسه الر بولوب، اوقوماغان وخـط           
بيلماگان حال الريده پيغمرب ليك دعواسيده بولوب بر          اوقوماق، يازماق ىن  

ن نينـگ بـرار     اول قرآ ى  كيلتورگان دورالركه، بوتون دنيا خلق      قرآن ىن 
  .كيلتورمك دن عاجز دورالر كيچيك سوره سيديك نرسه ىن

  :قسم بوالدورالرى معجزه الر ايك
 دن مشهور طريقه ده نقل بولغان، ولكن        حضرت رسول اهللا    ى  بر

  .وفات الريدن كيني توگاب كيتگان دور
تواتر طريقه  ى   وجودغه كيلغان ليغ   ى،صحيح ثابت ليگ  ى  سى  ايكينچ

. حاصل بولغان بولور  ى   بولوب، اونينگ برله علم ضرور     ده ثابت بولغان  
الرنينگ مهه طريقه   ى  نقل قيلغوچ   شول دوركه، اوىن  ى  بو تواترنينگ شرط  
شو درجه ده كوب بولسون كه      ى  الرنينگ عددالر ى  الريده نقل قيلغوچ  

ممكن بوملاسون، مهده نقـل     ى  اوالرنينگ مهه الرينينگ يالغان ايتمك الر     
  .بيلگان بولسون الرى ياخش لغان نرسه الريىنالر نقل قيى قيلغوچ

حـضرت  . تواتر قرآن كرمي ده موجود دور     ى  منه شول طريقه ده گ    
چونكه .  نينگ بار بولوب اوتگان ليك الريده شو خيل دور         رسول اهللا   

                                     
  .كوزى بورتيب چيققان بولور) ١(
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 نينگ زمان الريدن تارتيـب شـول        امت اسالميه حضرت رسول اهللا      
اوقوب، يـاد     ه قرآن كرمي ىن   زمان غه چه بر برالريدن شو حيل تواتر برل        

حضرت رسول اهللا حممـد بـن       . قيليب، نقل قيليشيب كيلمك ده دورالر     
برله ى  معجزه الر ى  سوز بوملاق الر  ى   توغر ى، نينگ وجودالر  اهللا   عبد

  .ثابت دور
دن، حضرت جربئيل      نينگ قرآن كرمي ىن    حضرت رسول اهللا    

حضرت رسـول   ى  دن آلغان ليق الر     نينگ اهللا تعاىل  حضرت جربئيل   
 دن هر طبقه ده متواتر طريقه ده نقل قيليب كيلگان دورالركـه،             اهللا  

بو قرآن كرمي حضرت    . ممكن امياس دور  ى  اوالرغه يالغان نينگ آراالمشاغ   
طرفيدن نازل    غه اهللا تعاىل  ى  نينگ پيغمرب    اهللا تعاىل  - اهللا   حممد بن عبد  

: قيلماغان كافرالرغه قبول  ى   اوز زمان الريده گ    .ىبولوب ظهورغه كيلد  
ده شبهه ده بولسانگيزالر، بوتون عامل      ى  دن كيلگان ليگ    تاماىن  اهللا تعاىل “
بوملاسـه اون   . يـيغيليب شول قرآن ديك بر كتاب كيلتـورونگالر       ى  اهل

جوده بوملاسه برار كيچيك سوره سيديك برار       . ياسامه سوره كيلتورونگ  
 اوالر  .ىقيلينـد ى  ، ديب حتـد   ”سوره بولسه ده ياساب كيلتورونگالر    

بوالرنينگ مهه الريده شو خيل ده      . الرى  بوالرنينگ مهه سيدن عاجز بولد    
  .متواتر بولوب كيلگان دورالر

انسان الرنينگ مكه، مدينه، بصره، شام، عراق،         بو تواترنينگ مثاىل  
. بيلمك الريديك دور    خراسان وشونينگ ديك شهرالرنينگ بارليق الريىن     

  .وده كوپ دورجى بونينگ اوخشاش الر
معجـزه  ى   نينگ برينچ  منه شول قرآن كرمي حضرت رسول اهللا        

باشقه پيغمربالر  . دورى  الريدوركه، اوزالريدن كيـني قيامت غه چه باق      
دن كيــني   ى   اوزالر ى،اوزالريدن كيــني قاملـا    ى  نينگ معجزه الر  
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تبـديل  ى  كتـاب الر  . برله برابر منقِرض بولوب كيتگان دور     ى  اوزالر
ى چنانچه تورات برله اجنيل حضرت موس     . گا اوچراگان دورالر  وحتريف  
عليهما السالم دن كيـني بوزولوب، حتريف وتغيــري وتبـديل          ى  وعيس

قرآن كرمي بولسه، كون چيقارده بولسون، كـون        . تاپيب كيتگان دورالر  
باتارده بولسون، هيچ بر يرده هيچ كيمسه تبديل كريگوزمك گـا يـول             

حتريف وتبديل دن ساقالر ايكـان        كالميىنى  اوز  اىلاهللا تع . تاپماغان دور 
  .وعده قيلغان دور ليگيىن

ِإنـا نحـن نزلْنـا الـذِّكْر وِإنـا لَـه             : چنانچه آيت كرميه ده   
. اوزوميز نازل قيلغان دورميـز      بيز البته بو قرآن كرمي ىن      ((. )١( لَحاِفظُونَ

  .، ديب بويورادور)) دور ميزى اوزوميز حمافظت قيلغوچ اوىن
ى يــيل دن بويـان فـرق بوملـا          بر مينگ اوچ يوز سكسان آلىت     

  . ساقالنيب كيلينمك ده دور
  :اول طريقه ده دورى قرآن كرمي نينگ اعجاز

ى شعر نظم ى  بر اسلوب ده بولوب، نظم    ى  دن تاشقر ى   عرب تيل  - ١
ى حضرت حممد املـصطف   ى  پيغمرب  چنانچه اهللا تعاىل  . دن بالكل باشقه دور   

   حق الريده بويورادور  :       ـ . )٢( لَـه ى وما علَّمناه الشعر ومـا ينبِغ
  .)) اورگامتاديك، اونغه شعر ايتمك مناسب ده امياس دور اونغه شعرىن ((

غه ايتيب  حضرت ابو ذر    ى  نينگ قارداش الر  حضرت ابو ذر    
سينينگ ى  كوردورم كه، اول كيش     ىنى  مني مكه ده بر كيش    “: كهى  قالد

                                     
  . ٩: احلجر) ١(
  . ٦٩: يس) ٢(
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حضرت ابو ذر   . (”پيغمرب ديب دعوا قيالدور     اول اوزيىن . دينينگ ده دور  
  ـ    نينگ قارداش الىي  حـضرت ابـو ذر      ). انـيس دور  ى  نينگ آت

ده نيمه ديـدورالر،    ى  آدم الر اونينگ حق   : مني قارداشيم غه   ((: ايتادورالر
 انـيس   .ى، ديد ”آدم الر كاهن دور، ساحر دور ديدورالر      “: اول. ديدمي
 مني كـاهن الرنينـگ سـوزالريىن      “: كه   اول ايتىت  .ىر ايد شاعى  اوز

شعر اوقويـدورغان   . ايشيتگان دورمن، اوالرنينگ سوزالريدن امياس دور     
ى الرينينگ سوزالريگا تـوغر   ى  الرغه پيش قيلدمي، اوالرنينگ هيچ قايس     

. سـوزاليدور ى  ده تـوغر  ى  اوز سوز ى  واهللا كه، اول كيش   . كيلمايدور
ساحر دور ديب دعوا قيلماق الريده يالغان ايتـه   قريش الر شاعر، كاهن،     

 .))ى ، ديد”دورالر
 .ى، ديد ”شعر امياس، سحر امياس   “: شونينگ ديك عتبة بن ربيعة ده     

. الرى   قريش قبول قيلمـاد    .ىاول وقت قريش غه كيليب نصيحت قيلد      
ــا  “: اول ــش الرينگيزگ ــيزالرنينگ اي ــني س ــسه، م ــداغ بول اون

قرآن كرمي ديك بـرار     ى  عتبه ديك بر كيش    اگر   .ى، ديد ”آراالمشايدورمن
 اقرار قيليب تورسه، اونينگ قرآن كـرمي ىن         ىنى  ايشيتماگان ليگ   نرسه ىن 

  .تصديق واقرار قيلماق دور معجزه ايكان ليگيىن
بيلدوروب   شو خيل اوز عجزالريىن   ى  او خيل شاعرالردن كوپ الر    

 .ىعر ايد ده زور شا  چنانچه حضرت لبيد بن ربيعه      . الر  اعتراف ايتىت 
ى قرآن كرمي توروب مينگا شعر ايتمك توغر      “: مسلمان بولغانيدن كيـني  

 .ىترك قيلد ، ديب عمر بويـيچه شعر ايتمك ىن”امياس
 . بوتون عرب نينگ اسلوب الريگا خالف دور- ٢
ـ    ى   الفاظ الر  - ٣ آچيـق وآسـان    ى  خمتصر وتاتليق بولوب، معناس
هر . ممكن امياس دور  ى  يلمگدوركه، بونينگ خملوق دن وجودغه ك     ى  بوملاغ
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وقدرت كامله سيگا اميان كيلتورگان بولسه،      ى  نينگ بارليغ   كيم اهللا تعاىل  
نينگ سوزيدن باشقه ده واقـع        اول بيالدروكه، بو خيل جزالت اهللا تعاىل      

 بول اوچ نرسه كه، اول نظم، اسلوب، جزالت دور قرآن كرمي            .ىبوملاغا
 سوره وآيـت بوتـون انـسان        هر بر . ده موجود دور    نينگ هر بر آيىت   

 .الرنينگ سوزالريدن اجراالدور
يـالغوز  ى  دوركه، هر بر عـرب اوز       تصرىفى   عرب تيليده گ   - ٤

. مستقل طريقه ده باشقه الر برله اتفاق قيلماق سيزين برار سوز ايتاملايدور           
حالبوكه بوتون عرب الر اوز زمان الريده اتفاق قيلغان دورالركه، قرآن            

  ليدن آخرييغه چه هر بر كلمه وحرف اوزينينگ الزم بولغان          كرمي نينگ او
 .يريگا قويولغان دور

متام    دنيانينگ اوليدن تارتيب نازل بولغان زور زور واقعه الرىن         - ٥
 بر بر بيان قيليب بريگان بولوب، بر مدرسه كورماگان، اوقـو، يـازوىن            

  .)١(ممكن امياسى دن بيان بولوش نينگ تاماىنى بيلماگان بر كيش
تـوروب اوقومـاق،    ى   قرآن نازل بوملا   حضرت حممد رسول اهللا     

اورته الريده بولغان   ى  پيغمرب الر برله قوم الر    . الرى  بيلماس ايد   يازماق ىن 
متام بيان قيليب     الرنينگ حالت الريىن  ى   اوتگان زمان ده گ    ،واقعات الرىن 

 .امياسى انسان نينگ ايشى  بول اوز.ىبريد
متام اوز وعده     ن كرمي ده وعده قيلغان نرسه الريىن      قرآ   اهللا تعاىل  - ٦

كورونوب تورگان نرسه ى  بول اوز . سيغه موافق وجودغه كيلتورگان دور    

                                     
)١ (       ِك ِلِه ِمنقَب لُو ِمنتت تِطلُـونَ        وما كُنبالْم ـابتِإذاً الر ِميِنكِبي طُّهخال تاٍب وت  .

  .٤٨: سورة العنكبوت
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  :خيل دورى اخبار مطلَقه واخبار مقيده بولوب ايكى بول اوز. الردن دور
برييلگان خـربالر،   ى  قيد وشرط قيلما     برار نرسه ىن   -اخبار مطلقه   
 نينگ دومشـن    چنانچه حضرت رسول اهللا     . ردورالرقيلينغان وعده ال  

 مكه دن چيقارغـان     ى،بولغان مكه مشرك الريگا غالب بوملاق الر      ى  الر
مكه دن چيقاريلور ياكه اولـدورولور ايكـان ليـك          ى  الرنينگ اوزالر 

  .الريدور
خربغـه اوخـشاغان نرسـه      ى  اما مقيد بولسه الر اوالر قوييده گ      

  :الردورالر
  وتي نمل وى  كَّلْ ع  هبسح واِهللا فَه )غـه    هر كيم اهللا تعـاىل     ((. )١

  .)) اونينگ اوچون كفايه قيلور توكل قيلسه، اهللا تعاىل
     هِد قَلْبهِباِهللا ي ِمنؤي نمو )غـه اميـان      هر كيم اهللا تعـاىل     ((. )٢

  .))ى توغريالب قويغا اهللا تعاىل كيلتورسه، اونينگ قلبيىن
 نمو          ِسبتحثُ الَ ييح ِمن قْهزريجاً ورخم لْ لَهعجِق اَهللا يتي  )٣( .

 ى،دن قورقسه، اونينگ اوچون يول قيلييـب بريگـا          هر كيم اهللا تعاىل    ((
  .))ى بريگاى اويالماغان يريدن روز

         ِنيـوا ِمـائَتِلبغونَ ياِبرونَ صرِعش كُمِمن كُنِإنْ ي )اگـر   ((. )٤
گـا  ى  يوز كيـش  ى  بولسه الر، ايك  ى  سيزالردن چدامليك يـيگرمه كيش   

                                     
  . ٣: الطالق) ١(
  . ١١: التغابن) ٢(
  . ٣: الطالق) ٣(
  . ٦٥: األنفال) ٤(



  ٣٢٥  

  

  .)) غالب كيلسون الر
دوركـه، اوالر   ى   كيالرده بوالدورغان نرسه الردن خرب بريمگ      - ٧
بو خيل  . دن باشقه طريقه ده خربدار بوملاغان مغيبات الردن دورالر        ى  وح

كيلتورگان ديـن   : ه غ نينگ حضرت رسول اهللا       نرسه الردن اهللا تعاىل   
  .دورى مهه دين الرگا غالب كيلور، ديب وعده قيلغان ليغى الر

ى هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهد     : چنانچه آيت كرميه ده بويورادور    
ى پيغمربى  نينگ اوز   اهللا تعاىل  ((. )١( الديِن كُلِّهِ ى  وِديِن الْحق ِليظِْهره عل   
مهه دين الرغه غالب قيلماق اوچون اسالم          ىن هللا  حضرت حممد رسول ا   

  .))ى  حق دين برله كوندورد، هدايت ديىن-بولغان  ديىن
متام جاييغه قويوب، قيلغان وعده الريغه        منه بو وعده الريىن     اهللا تعاىل 

نينگ  دن حضرت ابو بكر       چنانچه حضرت رسول اهللا      .ىوفا قيلد 
 اهللا تعاىل “: روب تورگان الريده  خليفه بولوب جهاد اوچون لشكر كوندو     

نـصرت وقـازانچ    . وعده قيلغـان دور     غالب قيلماق ىن    ىن  اسالم ديىن 
ده اوز زمـان الريـده      حضرت عمر   . الرى  ، دير ايد  ”سيزالرده دور 

نتيجه ده كون چيقاردن كون باتارغه چه قوروق ليق         . شونداغ دير ايديالر  
  .ىودينگزالرده فتوحات الر بوملاق ده ايد

وعد اُهللا الَِّذين آمنـوا ِمـنكُم        : نچه آيت كرميه ده بويورادور    چنا
           ِمـن الَّـِذين لَفختا اسِض كَمِفي اَألر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو

     ضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمى  قَب  ِمن مهلَندبلَيو ملَه    ِفِهمـوِد خعب 
               ـمه فَأُولِئـك ذِلـك دعب كَفَر نمئاً ويِركُونَ ِبي ششِني الَ يوندبعناً يأَم

                                     
  . ٢٨: الفتح) ١(
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 عمل قيلغـان الرىن ى سيزالردن اميان كيلتوروب، ياخش    ((. )١( الْفَاِسقُونَ
ده   الرىنى  كه، اوالردن ايلگاريگ  ى  وعده قيلد   ير يوزيگا خليفه قيلماق ىن    

 اسالم ىن ى  خوش كورگان دين الر   ى   اوالرغه اوزالر  .ىفه قيليب ايد  خلي
قورقوالريدن كيـني خاطر مجـع     . اجرا قيليب يورگوزمككا امكان بريور    

  اوالر مينگا عبادت قيلورالر، برار نرسه ىن       .ىليككا ايالنتوروب يوبارگا  
بوندن كيـني يوز اوگوروب كافر     . عبادت ده مينگا شريك قيلمايدورالر    

سه الر، بو نعمت الرگا شكر قيلماق اورنيغه كورليـك قيلـسه الر،             بول
اوالر فاسق الر بولوب، اوز جان الريغه ظلم قيلغان بولـورالرده خليفـه             

 .)) قالورالرى ليككا ياراما
اورتـه  ى  بولوب، بنده الر  ى  نينگ سوز   دميك، قرآن كرمي اهللا تعاىل    

اوچون ى  ت نينگ سعادت   آخر ى،اليده دستور العمل قيليب دنيانينگ انتظام     
  .نازل قيلغان دور
            ِْإن امـرالْح ِجدسالْم لُنخدلَت قا ِبالْحيؤالر ولَهساُهللا ر قدص لَقَد

شاَء اُهللا آِمِنني محلِِّقني رؤوسكُم ومقَصِرين الَ تخافُونَ فَعِلم ما لَم تعلَموا            
نينگ كورگان  ى  پيغمرب  اهللا تعاىل  ((. )٢(  ذِلك فَتحاً قَِريباً   فَجعلَ ِمن دونِ  

ى پيغمـرب . (كه، اول حقيقت گا موافق دور     ى  راست غه چيقارد    توشيىن
 البته سيزالر مسجد احلرام غـه اهللا تعـاىل        ): كهى  صحابه الرغه ايتور ايد   

آلدوروب، قصر قيلدوروب هيچ      خواهالسه كريورسيزالر، ساچالرينگزىن  
 سيزالر بيلماگـان نرسـه ىن       اهللا تعاىل . كريورسيزالرى  ه دن قورقما  نرس

                                     
  . ٥٥: النور) ١(
  . ٢٧: الفتح) ٢(
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بيت اهللا غه   . )) راق بوالدرغان فتح دن خرب بريادور     ى  اوندن ايلگار . بيلور
سـيزالرگا بريگـان      توروب حاصل بوالدورغان ياقني بر فتح ىن      ى  كريما
 .دور
    داُهللا ِإح كُمِعدِإذْ يا ى  وهِن أَنيذَاِت       الطَّاِئفَت ـرونَ أَنَّ غَيدوتو لَكُم 

  كُونُ لَكُمكَِة توالش )طائفه دن بريىن  ى  كه، ايك   اول كونىن ! ايسال ((. )١ 
خـوش    سـيزالر قوةسـيز طائفـه ىن      . سيزالرگا ديب وعده قـيالدور    

  .)) كورادورسيزالر
     نِفي أَد ومِت الرِد غَلَ    ى  امل غُِلبعب ِمن مهِض وونَ ِفي   اَألرِلبغيس ِبِهم

 ِع ِسِننيِبض )ى عرب الرگا ياقني يرده مغلوب بولد     ى  الرى  روم اهل  ((. )٢
ى اوالر مغلوب بولغان الريدن بر نيچه يـيل دن كيـني غالب بولغا          . الر
  .)) الر

، ٥٥: ، النـور  ٦٥: ، األنفـال  ١١: ، التغابن ٣ و   ٢: منه بو الطالق  
 آيت الرده متـام غيـب دن خـرب          ٣-١: م، الرو ٧: ، األنفال ٢٧: الفتح

 غـه   حـضرت حممـد     ى  پيغمـرب   اهللا تعاىل   بريادوركه، بو خربالرىن  
ى بيلدورگان كيش   اهللا تعاىل . دن باشقه بيلمايدور    اهللا تعاىل    بوىن .ىبيلدورد

سوز ايكان  ى   نينگ توغر  حضرت رسول اهللا    ى  بول اوز . گينه بيالدور 
  .بيلدورمك اوچون دور ليك الريىن
 آخـرت   ى، قرآن كرمي ده حالل، حرام وباشقه دنيانينگ انتظام        - ٨

 .اوچون بيان بولونغان احكام الردورالرى نينگ سعادت

                                     
  . ٧: األنفال) ١(
  . ٣-١: الروم) ٢(
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بليغ سوزالر برله بيـان بولغـان حكمـت         ى   قرآن كرمي ده گ    - ٩
الردورالركه، بو خيل كوپ شرف ليك حكمت الرنينـگ انـسان دن            

 .بوملاب دورى ده عادت جارى صادر بوملاغ
بوتون قرآن كرمي ده بار احكام واخبار، بويـوروق الر بـر             - ١٠

دوركـه، ظـاهر وبـاطن ده       ى  برالريگا متناسب صورت ده بولغان ليغ     
ولَو كَانَ ِمـن     : چنانچه آيت كرميه ده بويورادور    . اختالف سيزدورالر 

دن باشقه نينـگ      اهللا تعاىل  ((. )١( ِعنِد غَيِر اِهللا لَوجدوا ِفيِه اخِتالَفاً كَِثرياً      
ى ايدى   البته اونده كوپ اختالف تاپقا     ى،دن كيلگان بولغان ده ايد      تاماىن
  .)) الر

بيان قيليـب   ى  اون وجه دوركه اهل سنت علماءالر     ى  منه بول اوز  
ى دميك، قرآن كرمي نينگ اوليدن آخرييغه چه عبارت نينگ كيتيش         . دورالر
 .شو خيل دور اسلوىبى داگ

 بشارت ىنى  ايكى،ى بويوروق، ايكى  ده ايكچنانچه بر آيت كرميه
أَنْ أَرِضِعيِه فَِإذَا ِخفْـِت علَيـِه       ى  أُم موس   وأَوحينا ِإىل  : بيان بويورادور 

               ِمـن ـاِعلُوهجـِك وِإلَي وهادا رِني ِإنزحالَ تاِفي وخالَ تو مِه ِفي الْيفَأَلِْقي
ِلنيسرالْم )ى  حضرت موس  ((. )٢ غه بيلدورديك كـه   ى  نينگ آناس :

 اوىن(امييزا بريگيل، اونغه برار ضرر يـيتمك دن قورقسانگ           اوغلينگىن“
 درياغه تاشالغيل، قورقماغيل، خفه ده بوملاغيـل، اوىن       ) صندوققه ساليب 

  .)) ”پيغمرب الردن قيلورميز) ده كاتته بولغاىن( سينگا قايتارادورميز، اوىن

                                     
  . ٨٣: النساء) ١(
  . ٧:  القصص)٢(
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ده ده عهدگا وفـا قيلماققـه         وره املائده نينگ اوىل   شونينگ ديك س  
 سونگره عام طريقه ده تـورت       ى،بوزماق دن منع قيلد     بويوروب، عهدىن 

 استثنادن كيـني ينه اسـتثنا قيليـب        ى،حالل قيلد   آياغ ليق جاندارالرىن  
  بو نرسه الر اهللا تعاىل     .ىدن خرب بريد  ى  وقدرت  سونگره اوزينينگ حكمىت  

  .نرسه الردورى دن تاشقارى تدن باشقه نينگ قدر
 آل عمران سوره سيده اولوب وقت نينگ قولدن كيتيب فَوت بولغاىن         

ى ياخـش   دن كيـني حسرت وندامت قيلماق، قيامت واونينگ حـساىب        
الرغه بريله دورگان ثواب، يامان الرغه بوالدورغـان عـذاب دن خـرب         

نيانينـگ   د ى،برييب، دنياغه برييليب آلدانيب كيتمك دن حذر قيلـدورد        
هر جان   ((: )١(ى  بيان بويورد   آخرت غه قاراغان ده آز ايكان ليگيىن        عذاىب

متـام  )  يامـان  ى،ياخـش (  سيزالر جزاالرينگزىن . دورى  تاتقوچ  اولوم ىن 
هر كيم دوزخ دن جنات تاپيب، جنت گا كريگوزولسه، اول          . آلورسيزالر

رسيز ترييك  اعتباى  بو دنيانينگ متاع  . مراديغه يـيتگان بولوب دور   ى  كيش
  .)) ليك دور

 بويـون تـاوليق     ى،اوتكان الرنينگ قصه الر   ى  شونينگ ديك اولگ  
 هالكت گا اوچراگان الرنينـگ      ى،حال الر ى  الرنينگ آخرغ ى  قيلغوچ

الريغـه تـاش    ى  اوالردن بعـض   ((: )٢(دن خـرب بـريادور    ى  عاقبت الر 

                                     
)١ (               ـاِرِن النع ِزححز نِة فَمامالِْقي موي كُمورنَ أُجفَّووا تمِإنِت ووفٍْس ذَاِئقَةُ الْمكُلُّ ن

  .١٨٥: سورة آل عمران.  وأُدِخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا ِإالَّ متاع الْغروِر
)٢ ( ُفَك             مهِمنةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهِمناِصباً وِه حلَيا علْنسأَر نم مهِبِه فَِمنا ِبذَنذْنأَخ ال

              مهفُسوا أَنكَان لَِكنو مهظِْلمِلي ا وما كَانَ اللَّهقْنأَغْر نم مهِمنو ضا ِبِه اَألرفْنسخ نم
  .٤٠:  سورة العنكبوت. يظِْلمونَ
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ى ، بعض  قاتتيق آواز برله هالك قيلديق     -صيحه    الريىنى  ياغدورديك، بعض 
اوالرغه ظلم    اهللا تعاىل . دينگزده غرق قيلديق    الريىنى   بعض ،ير يوتىت   الريىن

ى اوز جان الريغه ظلم قيلور ايـد      ى  ولكن اوزالر . قيالدورغان امياس دور  
  .)) الر

اورتـه  ى  بولوب، بنده الر  ى  نينگ سوز   دميك، قرآن كرمي اهللا تعاىل    
اوچون اهللا  ى  ينگ سعادت  آخرت ن  ى،الريده دستور العمل، دنيانينگ انتظام    

بيزالرغه عمل قيلمـاق    .  غه نازل قيلغان دور    حضرت رسول اهللا      تعاىل
  .اوچون بويوروق، يورمگميز الزم بولغان چيزيق دور

مفصل، مبهم    جممل الريىن ى   نينگ حديث الر   حضرت رسول اهللا    
حديث شريف ده كيليب    . آسان قيليب بريادور    بيان، قيـني الريىن    الريىن
تقُوا الْحِديثَ عنـي    ا ((:  بويوروب دورالر  ه، حضرت رسول اهللا     دورك

  متِلما عارِ      . ِإالَّ مالن ِمن هدقْعأْ موبتفَلْي لَيع كَذَب نقَـالَ ِفـي     . فَم نمو
رضي اهللا  حم، ت عن ابن عباس      . ()) الْقُرآِن ِبرأِْيِه فَلْيتبوأْ مقْعده ِمن النارِ     

ميندن بيلماس دن حـديث بيـان قيلمـاق دن           ((). عنهما، حديث حسن  
ى چونكه يالغان دن حديث ديب مينگا نسبت قيلغان كيش        . ساقالنينگ الر 

برلـه تفـسري      اوز راىي   هر كيم قرآن ىن   . دوزخ دن آختارسون    جايـيىن
 امام امحد   بو حديث ىن  . )) دوزخ دن آختارسون    قيلسه، اوالر اوز جايـيىن   

 .جامعيده كيلتوروب دورالرى مسنديده، ترمذ



  ٣٣١  

  

 ونؤِمن ِبأَنَّ ربنا موصوف ِبِصفَاِت الْوحداِنيِة، ومنعوت ِبنعوِت         - ٤٨
الْفَرداِنيِة، لَيس ِفي معناه أَحد ِمن الْبِريِة، وأَنَّ كُلَّ ما جـاَء فَـي اآليـاِت                

 اِديِث ياَألحاىل  وعِه تِإلَي بسِر        ،نـصالْبِع ومالسِه وجالْوِد والْياِء وِتواِالس ِمن 
واِإلرادِة والْكَالَِم والضحِك والرضا والْغضِب والتعجِب والنزوِل وغَيِرهـا،         

        ٍل وِثيمالَ تٍف وكِْييِر تغَي ِمن ،درا وكَم وـِيٍري       فَهغالَ تٍل وِطيعالَ تٍه وِبيشالَ ت
كَما وصف ِبِه نفْسه وما وصفَه ِبِه رسـولُه،           ونِصف اَهللا تعاىل  . والَ تأِْويلٍ 
  ونثِْبت الْعلُو وهو   ،اِهللا تعاىل   ما يِليق ِبجالَِلِه، ونفَوض ِعلْمه ِإىل     ى  ونثِْبتها عل 
 .ىالْوِلي اَألعلَ

برلـه  ى  خدامييز برليك صفت الر   : اميان كيلتوراميز شونداغ ديب كه    
نينگ صفت    اهللا تعاىل . برله منعوت دور  ى  موصوف، يالغوزليك نعت الر   

قـول، يـوز،   . ونعت الريغه قوشولوشقان خاليق دن كيمسه يـوق دور   
يغالمناق، ايشيتمك، كورمك، اراده، سوزالمك، كوملك، خوش بوملاق، آچ       

تعجب قيلماق، اينمك ديك صفت الر برله آيت وحديث الرده وصـف            
قيلينغان بولوب، بوالر متام كيفيت سيز، تشبيه وتعطيل سيز، تغيري وتاويل           

ديك، حـضرت     وصف قيلغاىن   آيت الرده اوزيىن    اهللا تعاىل . سيز دورالر 
ـ      ىن   حديث الرده اهللا تعاىل    رسول اهللا    وب، وصف قيلغان الريديك بول

نينـگ علميگـا     كيلگانيچه كيفيت سيز اثبات قيلورميزده، اهللا تعاىل        اوىن
 اهللا تعـاىل  . ليق برله وصف قيلورميز   ى  يوقار  ىن  اهللا تعاىل . قويوب بريوميز 

  .دورى مهه خملوق الريدن يوقار
اوز كالميده كوپ وصف الر برله وصف قيلغـان           اوزيىن  اهللا تعاىل 

شول صفت    ىن  اهللا تعاىل . ه هم باردور  دوركه، اول وصف الر خملوق الرد     
ديـك،    الر برله وصف قيليب خملوققه اوخشاتيب قومياق جائز بوملاغـاىن         

خملوققه اوخشاتيب قومياق دن قاچيب اول صفت الردن پاك ليـك برلـه             
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  .قيلماق ده جائز امياس دورى وصف قيليب، انكار ونف
ديـك،  ى  ان الر خملوققه اوخشاتيب قويغان الر جمسمه ومشبهه آتالغ      

اهل سنت نينـگ    . وانكار قيلغان الر معطِّله وجهِميه آتالغان دورالر      ى  نف
نينگ مسلك ) جمسمه ومشبه، معطله وجهميه(طائفه  ى  بو ايك ى  مسلك الر 

طائفه بولسه الر، اوالر يولـدن آداشـقان        ى  بو ايك . الريدن باشقه دور  
حـديث الرده  اهل سنت بولسه اوالر آيـات و . ضاللت فرقه الريدورالر 

 بـار   ى،تاويل وانكار قيلمـا     صفت الرىن ى  حقيده گ   كيلگان اهللا تعاىل  
غه حواله    گا ورسوىل   اهللا تعاىل   بويـيچه كيفيت سيز قبول قيليب، علميىن     

 .قيليب قويغان دورالر
دن باشقه بوتون موجودات خملوق بولوب، كثيف ولطيـف           اهللا تعاىل 

جسم الرديك نرسـه      تراىبكثيف جسم الر    . جسم الردن عبارت دورالر   
: خيـل دورالر  ى  بولوب، ايك ى   نار ى،لطيف جسم الر نور   . الردورالر

جسم الر جـن الردن     ى  جسم الر فرشته الر بولغان الريديك، نار      ى  نور
 اهللا تعـاىل  . ياراتقـان دور  ى  نينگ اوز   اهللا تعاىل   اوالرىن. عبارت دورالر 

ى عامل  قيلماق تراىب ى  ط  عامليغه مسافه ىن  ى  نارى  نور. نينگ خملوق الريدور  
. يينگيـل دور  ى  مسافه قيلماق الر  ى  اوالرنينگ ط . غه قياس قيلينمايدور  

  .جسم اوت نينگ آالنگه سيدن ياراتيلغان دورى نار
چونكـه خملوقـات    . خملوق الرغه قياس قيليب بوملايدور      ىن  اهللا تعاىل 

عامل غيب    اهللا تعاىل . آتاالدورالرى  بولوب، شهود عامل    قوىيى  يوقارى  عامل
آيات وعالمت الريدن بيليب پيغمـربالر      ى  بنده الر   ىن  اهللا تعاىل . آتاالدور

 ىن  اهللا تعـاىل  .  اميان كيلتورگان دورالر   ى،كورساتگان طريقه ده كورما   
عـامل شـهودغه      صفت الريده عامل اجسام غه قياس قيلماق عامل غيب ىن         

  .جائز امياس دورى قياس قيلماق بولوب، بول اوز
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وچون سلف صاحلني ومتقدمني علماءالردن عبارت بولغان       شونينگ ا 
نينگ آيات واحاديـث الرده كيلگـان         اهللا تعاىل ى  اهل سنت علماءالر  

 ىن اهللا تعـاىل  تاويل سيز، كيفيت سيز قبول قيليب علمـيىن       صفات الريىن 
بـار بويــيچه قبـول قيليـب اميـان          . اوزيگا حواله قيليـب دورالر    

 .تيقيشتورمايدورالر يىنالرى كيلتورادورالر، اوز را
اهل سنت كـه،    :  ده ايته دوركه   ))ى  فقه اكرب شرح   ((ى  قارى  مال عل 

اوتكان ى  والر تورت مذهب علماءالريدن عبارت دورالر، اوالردن ايلگار       
قرآن : اتفاق قيليب دورالركه  ى   تورت مذهب جمتهدالر   ى،سلف علماءالر 
مهيشه خواه  اهللا تعاىل. بولوب، غري خملوق دورى نينگ كالم كرمي اهللا تعاىل  

 .دورى خيل ده بولسه ده سوزالگوچى ده قچان خواه السه قايس الغاىن
ولَه يد ووجه، فَما ذَكَـر       ((: امام ابو حنيفه فقه اكرب ده ايتيب دوركه       

والَ . يٍفاُهللا ِفي الْقُرآِن ِمن ِذكِْر الْوجِه والْيِد والنفِْس فَهو لَه ِصفَات ِبالَ كَ             
وهو قَولُ أَهِل الْقَدِر واِالعِتزاِل،     . ِإنَّ يده قُدرته، َألنَّ ِفيِه ِإبطَالَ الصفَةِ      : يقَالُ

. )) وغَضبه وِرضاه ِصفَتاِن ِمن ِصفَاِتِه ِبالَ كَيفٍ      . ولِكن يده ِصفَته ِبالَ كَيفٍ    
قرآن كـرمي ده اوزيگـا        اهللا تعاىل . باردورى  يوز ،نينگ قوىل   اهللا تعاىل  ((

نينگ صفت الريدن     نسبت قيلغان قول، ويوز، نفس كيفيت سيز اهللا تعاىل        
دور ى  ياكـه قـدرت     نعمـىت   اوزيگا نسبت قيلغان قول ىن      اهللا تعاىل . دور

اوزيگا نسبت     چونكه بونداغ ديب تاويل قيلماق اهللا تعاىل       .ىديـيلماگا
قدريه، معتزله  ى   بول اوز  .ىكارگا چيقارماق بولغا  بي  قيلغان صفت الريىن  

 كيفيت سيز صـفىت     نينگ قوىل   ولكن اهللا تعاىل  . الرنينگ مذهب الريدور  
كيفيت سـيز صـفت     ى   خورسند ليگ  ى، اچچيغ -ى   رضاس ،غضىب. دور

  .)) دور صفىتى الريدن ايك
قول برله  : فخر االسالم ايتيب دوركه    ((: ايته دور ى  قارى  وينه مال عل  
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معلوم بولـوب   ى  حق دوركه، اصل  ى  غه نسبت قيلينماغ    ينگ اهللا تعاىل  يوزن
شونينگ اوچون وصف قيلماق دن عاجز بوملاق برله        . متشابه دور ى  وصف
ده شونداغ  ى  مشس االئمة سرخس  . بيكارگا چيقارماق جائز امياس     ىنى  اصل

اهل السنة واجلماعة آيات قطعيه     : ينه فخر االسالم ايتيب دوركه    . ديب دور 
شول وصـف   . الرى  اثبات قيلد   الت يقينيه برله ثابت بولغان اصلىن     ودال

  .)) الرى روا كورماد آرقه سيدن يورمك برله مشغول بوملاق ىن
آيت كرميـه ده ماختـاب        چنانچه علم ده رسوخ تاپقان ذات الرىن      

 ربنا وما   والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعندِ         : بويورادور
متشابه “الر  ى  علم ده رسوخ تاپقان كيش     ((. )١( يذَّكَّر ِإالَّ أُولُوا اَأللْبابِ   

دن نازل بولغان     تاماىن   اهللا تعاىل  -خدامييز  ى  گا اميان كيلتوردوك، مهه الر    
  .)) ، ديدورالر”دور

شونينگ ديك حضرت رسـول اهللا      : ايته دوركه ى  قارى  وينه مال عل  
  الريده متشابه حديث الر كيلگان دور، اونغه ده اميـان            نينگ حديث 

  .كيلتوروب كيفيت سيز قبول قيلينه دور
ِإنَّ اَهللا   ((: حديث شريف ده كيلگـان    “: چنانچه امام ابو حنيفه دن    

يرگا ياقني آمسانغه     هركيچه اهللا تعاىل   ((. )) السماِء الدنيا   ينِزلُ كُلَّ لَيلٍَة ِإىل   
 .ى، ديب سورالد  ”بونغه نيمه ديدورسيز؟  . ، ديب كيليب دور   )) توشه دور 

  .الرى ، ديب جواب بريد)) كيفيت سيز توشادور ((: امام ابو حنيفه
 .كيفيت سيز قبول قيلماق واجب دور دميك، بو خيل صفت الرىن

 موجودات واوالر اورته الريده بار نرسه الرىن         قوىي ى،بوتون يوققار 

                                     
  .٧: آل عمران) ١(
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 -اوالر متاما لطيف وكثيـف      . ياراتقان دور ى  اوزنينگ    متاميله اهللا تعاىل  
اهللا ى  اوالرنينگ مهـه الر   . سويوق وقويوق جسم الردن عبارت دورالر     

بوتون خملوقـات دن باشـقه   ى نينگ ذات اهللا تعاىل. غه حمتاج دورالر   تعاىل
  .)١(دور

اوچون شـهود آتـاال   ى بو خملوقات الر متام كورونوب تورگان الر      
اوچون غيب حـساب قيلينـه   ى  بو دنياده كورومناسليگ    اهللا تعاىل . دورالر
عالمـت الريـدن    ى  اوالر كورما . (()٢( الَِّذين يؤِمنونَ ِبالْغيبِ   . دور

  )).بيليب اميان كيلتورادورالر
 كورونوب تورادوركان نرسه الرغه كورومنايدورگان نرسـه الرىن       

غه نسبت قيلينغان  شونينگ اوچون اهللا تعاىل  . قياس قيلماق جائز امياس دور    
  .كيفيت سيز نسبت قيلماق واجب دور نرسه ىن

سـونگره  . (( الْعرِشى  على  ثُم استو  : آيت كرميه ده بويورادور   
 شول لفظ برله قرآن كرمي ده يـتىت       )). ى  عرش اوزه سيده بولد     اهللا تعاىل 

  .يرده ذكر بولغان دور
اوچ   دن حـالىت    نينگ عربيت جهىت  )) ى  استو((بيملك كريك كيم،    

  :خيل دور
” برابر بوملـاق  “كيلسه،  )) با((نينگ صله سيگا    )) ى  استو ((- ١
سو ياغاچ غه برابر     ((-)) املاء باخلشبة ى  استو: ((چنانچه. بريورى  س  معىن
  .ىبولغا)) ى بولد

                                     
)١ ( ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سلَي  .١١: سورة الشورى.  
  .٢: البقرة) ٢(
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و )) قـصد ((كيلـسه،   ))   إىل((نينگ صله سيگا    )) ى  استو ((- ٢
)) السماء فسواهن سبع مساوات     إىلى  مث استو : ((چنانچه. بولور)) توجه((
)) ى  آمسان قيلـد    يارامتاق تامانيغه يوز قيليب، يتىت      سونگره آمسان ىن   ((-

  .ىبولغا
اول وقـت   . كيالدور)) ى  عل((نينگ صله سيگا    )) ى  استو ((- ٣

سـيده    معىن)) ى  بولدى  يوققار ((-)) عال((ى  س  نينگ معىن )) ى  استو((
سونگره عرش اوزه سيده     ((-)) العرشى  على  ومث است : (( چنانچه .ىبولغا
  )).ى بولد

عرش اوزه سيده   “  ىنى  نينگ عرش اوزه سيده بوملاغ      دميك، اهللا تعاىل  
-علوليك  ى  بلكه عرش اوزه سيده بوملاغ    . ، ديب بوملايدور  ”ى  اولتورماغ
كيفيت سيز قبول قيلينه دورده، تاويـل         دوركه، اوىن   ليك صفىت ى  يوققار

  .ويولوب برييله دورسيز بار بوييچه ق
: كـه ى  چنانچه امام مالك دن بو توغريده سورالغان ده ايتيب ايـد          

االسِتواُء معلُوم، والْكَيِفيةُ مجهولَةٌ، والسؤالُ عنه ِبدعةٌ، واِإليمـانُ ِبـِه           ((
اِجبغـه نـسبت      اهللا تعاىل . االستواء لغت يوزه سيدن معلوم دور     )). ((و
. اوندن سوراملاق بـدعت دور    . نامعلوم دور    استواء نينگ كيفيىت   قيلينغان
  .ى، ديب جواب بريد))العرش گا اميان كيلتورمك واجب دورى استواء عل

 زمان الريده هيچ كيمسه بو توغريده سـوال         حضرت رسول اهللا    
قيلماغان بولوب، كيفيت سيز قبول قيليب اميان كيلتوروب يورا بريگـان           

نقل قيليب دورالركه، امام احلرمني     ى  الرى  فعيه دن بعض  علماء شا . دورالر
تاويـل  “ سونگره آخر عمريده توبه قيليب       ى،اول الرده تاويل قيلور ايد    

  .، ديب حكم قيلغان دور”قيلماق حرام
نينگ تاويل قيلماسليققه امجاع قيلغـان      ى  بو توغريده سلف علماءالر   
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بيزنينـگ  ى  بـول اوز  .  ده نقل قيليب دور    )) الرسالَةُ النظَاِميةُ  ((  ليق الريىن 
ـ     . ماتريديه علماءالرمييزنينگ عقيده الريغه موافق دور      ى بـو كيــني گ

  .ىگا قيلغان شرحيدن نقل قيليند)) فقه اكرب ((نينگ ى قارى سوزالر مال عل
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  :ِهوصف اللَّه ِبها نفْسه ِفي ِكتاِبى  أَمِثلَةٌ ِمن آياِت الصفَاِت الَِّت- ٤٩
                 ـا ِفـيم لَه موالَ نةٌ وِسن ذُهأْخالَت ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه اُهللا الَ ِإله

              نيا بم لَمعِإالَّ ِبِإذِْنِه ي هدِعن فَعشذَا الَِّذي ي نم ضاِت وما ِفي اَألرومالس
     يِحيطُونَ ِبشالَ يو ملْفَهوما خ ِديِهمأَي    هِسيكُر ِسعاَء وا شِعلِْمِه ِإالَّ ِبم ٍء ِمن

يعلَم  . )١( السمواِت واَألرض والَ يؤوده ِحفْظُهما وهو الْعِلي الْعِظيمِ       
ما يِلج ِفي اَألرِض وما يخرج ِمنها وما ينِزلُ ِمن السماِء وما يعرج ِمنهـا               

 م وهو  متا كُنمنأَي كُمع )٢( .          ِميعالـس ـوهٌء وـيكَِمثِْلـِه ش سلَي
ـ   . )٣( الْبِصِري بـلْ يـداه    . )٤(ى الْعـرِش اسـتو  ى الرحمن عل

وجه ربـك   ى  ويبقَ . )٦( تكِْليماًى  وكَلَّم اُهللا موس   . )٥( مبسوتطَاِن
. )٨( وجاَء ربك والْملَك صـفا صـفا       . )٧(  واِإلكْرامِ ذُو الْجالَلِ 

     هنوا عضرو مهناُهللا ع ِضير )٩( .  هونِحبيو مهِحبي )١٠( .  َِخطس

                                     
  .٢٥٥: سورة البقرة) ١(
  .٤: سورة احلديد) ٢(
  .١١: سورة الشورى) ٣(
  .٥: سورة طه) ٤(
  .٦٤: سورة املائدة) ٥(
  .١٦٤: سورة النساء) ٦(
  .٢٧: سورة الرمحن) ٧(
  .٢٢: سورة الفجر) ٨(
  .٨: سورة البينة) ٩(
  .٥٤: سورة املائدة) ١٠(



  ٣٣٩  

  

 ِهملَياُهللا ع )١( .    مهنلَعو ِهملَياُهللا ع غَِضب )٢( .      ِفـي ـنم متَءأَِمن
  .)٣( سماِءال

وصف قيلغان آيت الريدن بر مونچـه         ده اوزيىن   اوز كتاىب   اهللا تعاىل 
  :مثال يوزه سيدن نقل وترمجه قيليب اوته ميز آيت الرىن

مهيشه ترييك بولـوب،  . معبود يوق دور ى  دن باشقه حقيق    اهللا تعاىل  ((
اق مودگيالمك، اويقو آمل    اهللا تعاىل . توتوب ترادور ى  اوز  مهه موجودات ىن  

 اهللا تعاىل ى  آمسان الر برله يرده بار نرسه الرنينگ مهه الر        . ء دور ى  دن بر 
هيچ كيم شفاعت   ى  دن تاشقار ى  نينگ حكم   اهللا تعاىل . دورى  نينگ ملك 
. اول وآخر متـام بـيالدور        بوتون خملوقات نينگ مهه الريىن     .ىقيالملاغا

گان مقداريده گينه   بيلدور  دن اهللا تعاىل  ى  نينگ علم   خملوقات الر اهللا تعاىل   
ـ    اهللا تعاىل . بيلمايدورالر  اوندن باشقه ىن  . بيالدورالر ـ ى  نينگ كرس ى س

حمافظت قيليب تورمك     آمسان الر برله يرىن   . آمسان الر ويردن كينگ دور    
  .)٤())  اولوغ دورى،يوقار اهللا تعاىل. غه آغري كيلمايدور اهللا تعاىل

 آمسان دن توشـه     ،يرگا كريادورگان، يردن چيقادورغان نرسه ىن      ((
مهيشه قايـده   ى  اول اوز . بيالدور  دورگان، آمسانغه چيقادورغان نرسه ىن    

  .)٥()) بولسانگيزالر سيزالر برله دور
 اهللا تعـاىل  . ده هيچ نرسـه يـوق دور      ى  نينگ اوخشاش   اهللا تعاىل  ((

                                     
  .٨٠: سورة املائدة) ١(
  .٦: سورة الفتح) ٢(
  .١٦: سورة امللك) ٣(
  .٢٥٥: سورة البقرة) ٤(
  .٤: سورة احلديد) ٥(



٣٤٠  

  

  .)١()) دورى  كورگوچى،ايشيتگوچ
  .)٢()) عرش اوزه سيده دور اهللا تعاىل ((
  .)٣()) يازيغليق دور قوىلى كبلكه اي ((
))ى غه سوزالدى حضرت موس اهللا تعاىل ((

)٤(.  
 خدايـينگ  -  بولغان اهللا تعاىل  ى  اولوغ ليق برله كرم نينگ ايگاس      ((

  .)٥()) تورادورى باقى نينگ يوز
))ى خدايـينگ صف تارتقان فرشته الر برله كيلگا ((

)٦(.  
ى بولـد ى  دن راض   اهللا تعاىل بولوب، اوالر   ى  اوالردن راض   اهللا تعاىل  ((
  .)٧()) الر

ى ياخـش   ىن  اوالر اهللا تعـاىل   . كورادورى  ياخش  اوالرىن  اهللا تعاىل  ((
  .)٨()) كورادورالر

))ى لعنت قيلد  اوالرىن.ىاوالرغه غضب قيلد اهللا تعاىل ((
)٩(.  

))ى بولدى اوالردن ناراض اهللا تعاىل ((
)١٠(.  

                                     
  .١١: سورة الشورى) ١(
  .٥: سورة طه) ٢(
  .٦٤: سورة املائدة) ٣(
  .١٦٤: ساءسورة الن) ٤(
  .٢٧: سورة الرمحن) ٥(
  .٢٢: سورة الفجر) ٦(
  .٨: سورة البينة) ٧(
  .٥٤: سورة املائدة) ٨(
  .٦: سورة الفتح) ٩(
  .٨٠: سورة املائدة) ١٠(



  ٣٤١  

  

  .)١()) !ى؟زالرمذات دن خاطر مجع بولدونگى آمسان ده گ ((
نينـگ  ى  العزنينگ طحاو   عقيده سيده بيان بوملاغان ابن اىب     ى  طحاو

نينگ آيـت كرميـه ده        عقيده سيغه قيلغان شرحيده كيلتورگان اهللا تعاىل      
  :بول يرده نقل وترمجه قيليب اوته ميز كيلگان صفت الريىن

          ِب ويالْغ اِلمع وِإالَّ ه اُهللا الَِّذي الَ ِإله وه     منحالـر ـوِة هادهالش
               ِمنـؤالْم الَمالـس وسالْقُـد ِلكالْم وِإالَّ ه اُهللا الَِّذي الَ ِإله وه ِحيمالر
           اِلقاُهللا الْخ وِركُونَ هشا يمانَ اِهللا عحبس ركَبتالْم اربالْج ِزيزالْع ِمنيهالْم

 وصالْم اِرئالْب   نساُء الْحماَألس لَه ِض      ى  راَألراِت ووما ِفي السم له حبسي
  .)٢( وهو الْعِزيز الْحِكيِم

شونداغ معبود دوركه، اوزيـدن باشـقه عبـادت           اول اهللا تعاىل   ((
بولـوب،  ى  بيلگـوچ   غيب وحاضـرىن  . قيلينماققه اليق ذات يوق دور    

شونداغ ذات دوركه، اوزيـدن      تعاىل اول اهللا . مهربان دور ى  باغيشالغوچ
صورت ده پادشاه دور، قادر، مطلق      ى  دوام. معبود يوق دور  ى  باشقه حقيق 

 بنده  ى،مهه عيب الردن پاك، مهه نقص الردن سامل، عادل، آمان بريگوچ          
صالح الريغه    ىنى  الرينينگ قيلميش الريدن خربدار، غالب بولوب، خلق      

اولوغ ى اوزه سيدن تصرف قيلغوچ    ىموافق اصالح قيليب، اوز صالح الر     
هر بر اليق بوملاغـان     . كاتته ليك اوزيگا خمصوص دور    . دور  شان صاحىب 

 ى،ياراتقوچى  نينگ اوز   اهللا تعاىل .  پاك، اولوغ دور   -ء  ى  صفت الردن بر  
ـ   ى   ياخش ى، صورت تارتقوچ  ى،پيدا قيلغوچ  . دورى  اسم الرنينگ ايكاس

                                     
  .١٦: سورة امللك) ١(
  .٢٤-٢٢: سورة احلشر) ٢(



٣٤٢  

  

غـه تـسبيح ايتـه        لوقات اهللا تعاىل  بوتون آمسان الر برله يرده بار مهه خم       
  .)) دور غالب بولوب، حكمت صاحىبى اول اوز. دورالر

 غه نسبت قيلينغان نرسـه الر اهللا تعـاىل   اهللا تعاىلى بو آيت الرده گ   
 اوالرىن. اوزيگا نـسبت قيلغـان دور     ى  بولوب، اوز ى  نينگ صفت الر  

 قبـول   كيفيت سيز، تشبيه سيز، تعطيل سيز، تاويل سيز، بار بويــيچه          
  .قيلورميز

ى بيلينه دورگان، بيلينمـا   ى  الر  متشاات الر معىن  ى  آيت الرده گ  
  :قسم دورالرى دورگان بولوب، ايك

بيلينمايدورگان متشاات الر سوره الرنينـگ اول       ى  الر   معىن - ١
مقطَّعات حروف الر بولوب، بوالرنينگ باره الريده حضرت        ى  الريده گ 

الردن ى  تفـسري يـازغوچ   . ل بوملاب دور   دن برار سوز نق    رسول اهللا   
، ”بـيالدور   نيمه دور اهللا تعاىل   ى  بو حروف الردن مراد    “:ىكوپ الر 

انچه مونچه سوز ايتگان بولسه الرده،      ى  الرى  بعض. ديب اوتوب دورالر  
  .، ديب اوتوب دورالر”بيالدور ينه اهللا تعاىل“

وغريسيده ت  غه نسبىت   آچيق، ظاهر بولسه ده، اهللا تعاىل     ى  س   معىن - ٢
 قبول قيليب، كيفيىت    طريقه ده ظاهريىن  ى  عمومى  سلف صاحلني علماءالر  

چونكه بو آيت الرده بيان     . نينگ اوزيگا حواله قيليب دورالر      اهللا تعاىل   ىن
غـه نـسبت      ظاهر بولسه ده، اهللا تعاىل    ى  س  بولغان صفت الرنينگ معىن   

 نسبت قيلينغان بو    غه  چونكه اهللا تعاىل  . قيلماق ده اشتباه پيدا بولغان دور     
لَـيس   : حمكم آيت بولغـان   . صفت الر انسان الرده هم موجود دور      



  ٣٤٣  

  

ده ى  نينگ اوخـشاش    اهللا تعاىل  ((: يشيب  مسأله ىن    آيىت )١( كَِمثِْلِه شيءٌ 
 بنده الرغه قياس قيلينماس ايكان ليگيىن       ىن  ، ديب اهللا تعاىل   )) هيچ يوق دور  

  .ىبيلدورد
كيفيت سيز    ت قيلينغان بو خيل صفت الرىن     غه نسب   دميك، اهللا تعاىل  
غه حوالـه     اهللا تعاىل   الرىن   كيفيت، ومعىن  .اورگاتىت  ديب قبول قيلماق ىن   

برله تشبيه وتعطيل دن سـاقالمناققه      ى   شول آيت حكم   .ىوتفويض قيليند 
 شونينگ اوچون دوركه، بو خيل صفت الرنينـگ كيفيـت           .ىبويورد
علم  ((: )٢(آيت كرميه ده    اهللا تعاىل    الرىن غه حواله قيلغان    اهللا تعاىل   وعلميىن

مهه . بو خيل متشابه آيت الرغه اميان كيلتورورميز      “: ده رسوخ تاپقان الر   
  .ى، ديب ماختاد)) ، ديدورالر”دن كيلگان دور خدامييز تاماىنى الر

                                     
  .١١: سورة الشورى) ١(
)٢ (      ِا ِبهنقُولُونَ آمونَ ِفي الِْعلِْم ياِسخالرِإالَّ أُولُـو             و ـذَّكَّرـا ومـا ينبِد رِعن كُلٌّ ِمن 

  .٧: سورة آل عمران.  اَأللْباِب



٣٤٤  

  

  :قَالَ رسولُ اِهللا :  أَحاِديثُ الصفَاِت- ٥٠
))    و كاربا تنبِزلُ رناىليعلٍَة ِإىل    تقَ     كُلَّ لَيبي ا ِحنييناِء الدمثُلُـثُ  ى  الس

من يدعوِني فَأَستِجيب لَه؟ من يسأَلُِني فَأُعِطيه؟ من        : اللَّيِل اآلِخر، فَيقُولُ  
  ).ق عن ايب هريرة رضي اهللا عنه. ()) يستغِفرِني فَأَغِْفر لَه؟

))  بر ِجبونَ ِإىل    عقَادٍم يقَو ا ِمنالَِسلِ    نِة ِبالـسنخ عـن أيب    . ()) الْج
  ).هريرة رضي اهللا عنه

رجلَيِن يقْتلُ أَحدهما اآلخر، يدخالَِن الْجنةَ، يقَاِتلُ         يضحك اُهللا ِإىل   ((
قَاِتِل فَيسِلم فَيقَاِتلُ ِفي سِبيِل     الْى  هذَا ِفي سِبيِل اِهللا فَيقْتلُ، ثُم يتوب اُهللا علَ        

دهشتسق عن أيب هريرة رضي اهللا عنه. ()) اِهللا فَي.(  
ربنا اُهللا الَِّذي ِفي السماِء تقَدس اسمك،       : أَخ لَه فَلْيقُلْ  ى  مِن اشتكَ  ((

       ِفي الس كتمحا رِض، كَماَألراِء ومِفي الس كرـا     أَملَن ِض، اغِْفراَألراِء وم
           ِشفَاًء ِمنو ،ِتكمحر ةً ِمنمحِزلْ رأَن ،ِبنيالطَّي بر تا، أَنانطَايخا ونتبوح

  ).د، وزيادة منكر احلديث. ()) هذَا الْوجِع، فَيبرأُى ِشفَاِئك عل
كَانت ِلي غَـنم بـين أُحـٍد         ((: الَوعن معاِويةَ بِن الْحكَِم السلَِمي قَ     

فَاطَّلَعتهـا فَـِإذَا    .  ِفيها جاِريةٌ ِلي   ،)املدينةى  وهي قرية من قر   (والْجواِنيِة  
فَأَتيت . وأَنا رجلٌ ِمن بِني آدم، فَأَِسفْت فَصكَكْتها      . الذِّئْب قَد ذَهب ِبشاةٍ   

  ِبيالن تفَذَكَر      فَقُلْت ،لَيع ذِلك ظَّمفَع ،لَه ولَ اهللاِ  :  ذِلكسا رأَفَالَ ! ي
. ِفي الـسماءِ  : أَين اُهللا؟ قَالَت  : فَدعوتها، فَقَالَ لَها  . ادعها: أُعِتقُها؟ قَالَ 

م، د،  . ()) مؤِمنةٌأَعِتقْها، فَِإنها   : أَنت رسولُ اِهللا، قَالَ   : من أَنا؟ قَالَت  : قَالَ
  ).ن، وغريهم من األئمة

وِمثْلُها كَِثري ِفي اآلياِت واَألحاِديِث، نؤِمن ِبها كُلِّها، والَ نكَيفُهـا والَ    
اَءتا جفَما كَيهِمرنا، ولُهوؤن.  



  ٣٤٥  

  

  : بويوروب دورالركهصفات حديث الريدن حضرت رسول اهللا 
اوچ دن بريده يرگا ياقني     ى  يچه ده كيچه نينگ آخرگ    خدامييز هر ك   ((

قبول   كيم دعا قيلوركه، مني دعاسيىن    “: آمسانغه توشه دورده، ايته دوركه    
 كيم مغفرت طلـب قيلوركـه،       .ىبريا   كيم تياليدوركه، تيالگيىن   .ىقيال

 مسلم صـحيح الريـده      ى،خبار  بو حديث ىن  . )) ”!ىاونغه مغفرت قيال  
 دن  برله حـضرت رسـول اهللا       ى  طه الر  واس حضرت ابو هريره    
  .روايت قيليب دورالر

خدامييز شونداغ بر قـوم دن تعجـب         ((: وينه بويوروب دورالركه  
. )) قيالدوركه، اوالر زجنريالر برله جنت گا سودراليب آليب باريله دورالر         

برله ى   واسطه الر  صحيحيده حضرت ابو هريره     ى  خبار  بو حديث ىن  
  . روايت قيليب دور دنحضرت رسول اهللا 

ى كيـش ى  ايك  اهللا تعاىل  ((: الرى   بويورد وينه حضرت رسول اهللا     
. اولدورادورده، ايكاالسيده جنت گا كريادور      بريىنى  گا كوالدوركه، بر  

 سـونگره بـوىن   . جهاد غه باريب شـهيد بـوالدور      ى  چنانچه بر كيش  
سونگره جهاد غه باريـب بـول ده        . ده مسلمان بوالدور  ى  اولدورگوچ

ومسلم صحيح  ى  خبار  بو حديث ىن  . )) هيد بوالدور، جنت گا كريادور    ش
 دن روايت   برله حضرت رسول اهللا     ى   واسطه الر  الريده ابو هريره    
  .قيليب دورالر

سيزالردن برنگيز   ((:  بويوروب دورالركه  وينه حضرت رسول اهللا     
ـ   ى  ا“: آغريق بولسه ايتسون كه   ى  ياكه قارداش  خـدامييز،  ى  آمسان ده گ

ى  سفل ى، علو -حكمينگ آمسان وير    . ينينگ آتينگ مقدس ومبارك دور    س
بيزالرنينـگ  . كائنات ده يورادور، چنانچه رمحتينگ آمسان برله يرده دور        

 الرىنى  سني ياخش . كيچگيل  مغفرت قيلغيل، خطاالرمييزىن    گناه الرمييزىن 
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رمحتينگ دن بر   ى  بو كسل گا اوزينگ ده گ     . دورسنى  پروريش قيلغوچ 
، ديـسه،   ”اوز شفاءالرينگ دن بر شفاء نازل قيلغيل      . ازل قيلغيل رمحت ن 

ده كيلتـوروب     ابو داود سنىن    بو حديث ىن  . ))ى  اول وقت آغريق توزالگا   
منكر احلـديث   ى  زياده ديگان كيش  ى  ده گ ى  بو حديث نينگ سند   . دور
  . ده نقل قيليب دور)) العلُو ((كتاب  حافظ الذهىب بو حديث ىن. دور

ى احد تاغ  ((:  ايتيب دورالركه  ى   بن احلكم السلم   حضرت معاوية 
ى  اول قـو   .ىالرمي بار ايد  ى   ايچك ى،برله جوانيه اورته الريده مينيگ قو     

الرمي غـه  ى قـو   بر كـوىن  .ىبر چورمي باقيب تورار ايد      الرىنى  وايچك
زاد دورمن كوپ   ى  مني آدم . آليب كيتيب دور  ى  بور  چيقسام بر قويوم ىن   

كيليـب    بول واقعـه ىن   . بر شاپاالق اوردمي    چوريىنخفه بولدوم ده، اول     
حضرت رسـول اهللا      اورغانيم ىن   بو چوريىن .  غه بيان قيلدمي   رسول اهللا   
    يا رسـول اهللا   “: مني. الر  قيليب كورساتىت ] كاتته گناه [ جوده زور !

حضرت رسـول اهللا    . ، ديدمي ”ى؟مى  آزاد قيليب يوباراقاال    اول چوريىن 
 :“  مني باريب چاقريـب    . ، ديديالر ”چاقريب كيل   بار، اول چوريىن

قايـده    اهللا تعاىل “: غه قاراب ى   اول چور  حضرت رسول اهللا    . كيلدمي
 .ى، ديد”آمسان ده دور اهللا تعاىل “: جوابيغهى  اول چور . ، ديديالر ”دور؟

 :ىاول چـور . ، ديـديالر ”مني كيم دور من؟ “: حضرت رسول اهللا    
:  حضرت رسول اهللا     .ى، ديد ” سيز دورى  نينگ پيغمرب   سيز اهللا تعاىل  “
مـسلم،    بو حديث ىن  . )) ، ديديالر ”مسلمان دور، آزاد قيل   ى  بول چور “

اوز كتاب الريده كيلتـورب     ى   ابو داود، وباشقه حديث امام الر      ى،نسائ
  .دورالر

آمسان غه تومشك، تعجب قيلمـاق، كوملـك،          دميك، بو خيل قوىي   
بار بويــيچه     دميگيىن” دورآمسان ده   “نينگ  ى  ده بوملاق، چور  ى  يوقار



  ٣٤٧  

  

نينگ اوزيگا  اهللا تعاىل    كيفيتيىن ى،قبول قيليب، اوز كيفيميزچه تاويل قيلما     
نينـگ    اهللا تعاىل ى  بوالر مهه الر  . حواله قيليب ظاهريچه قويوب بريورميز    

  .دورى صفت الر
دليل الردن مقدم توتوب تاويل قيليب، سـلف        ى  نقل  اوز عقل الريىن  

بونينـگ  . قه يول توتگان الر تايغني ليق ده دورالر       نينگ يول الريدن باش   
نينگ صـفات   بو خيل اهللا تعاىل   . الرى  جنات غه ايلته آملاغا     برله اوزالريىن 

ظاهريچـه قويـوب،    ى  تاويل قيلما   الريغه قاراشليق آيت وحديث الرىن    
  انـسان ىن   -غه حواله قيلماق      اهللا تعاىل   كيفيت سيز قبول قيليب، علميىن    

  .ن ساقاليدورتايغني ليق د
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ى عرِشِه فَوق سمواِتِه، عِليٌّ عل    ى  مستٍو عل    ونؤِمن ِبأَنَّ اَهللا تعاىل    - ٥١
         اِضعوِع مبآِن ِفي ساَء ِفي الْقُرا جكَم ،مهِمن اِئنلِْقِه، بخ :  وتاس لى  ثُمى ع

  .)١( الْعرِش
. اوزه سيده دور  ى  عرش  هللا تعاىل ا: اميان كيلتوراميز شونداغ ديب كه    

بولـوب  ى  دن يوقار ى  مهه آمسان الردن يوقاريده، تيپه سيده دوركه، خلق       
  .حده دورى دن على خلق

چنانچـه  . سوره سيده كيليـب دور      چنانچه قرآن كرمي نينگ يتىت    
آيت، رعـد   ى  نچ٣آيت، يونس سوره سيده     ى  نچ٥٤اعراف سوره سيده    

آيت، فرقان سوره سيده    ى  نچ٥ده  آيت، طه سوره سي   ى  نچ٢سوره سيده   
آيت، حديد سـوره سـيده      ى  نچ٤آيت، امل سجده سوره سيده      ى  نچ٥٩
  .آيت ده كيليب دورى نچ٤

عرش گا حمتاج امياس، بلكه عـرش اهللا          بيلمك كريك كيم، اهللا تعاىل    
. توتـوب تـورادور  ى اوز اهللا تعاىل چونكه عرش ىن. غه حمتاج دور  تعاىل

ـ  اهللا تعاىل.  تيپاالريده دور -ى  ققارقات آمسان دن يو     عرش يتىت  دن ى خلق
نينـگ    بوتون خملوقات اهللا تعاىل   . دن باشقه دور  ى  بولوب، خلق ى  يوققار
ى نينگ عرش اوزه سـيده بوملـاغ        اهللا تعاىل . برله حركت قيالدور  ى  قدرت

 اهللا تعاىل . بيلورى  اوز  ىن  ولكن كيفيت سيز بولوب، كيفيىت    . حقيقت دور 
مهـه     قـوىي  ى،دن باشقه بوتون يوقار     ده اهللا تعاىل  ديگانيميز  ى  نينگ خلق 

  . موجودات مراد بوالدورالر-بارليق 

                                     
، ٤: ، الـسجدة  ٥٩: ، الفرقـان  ٥: ، طه ٢: ، الرعد ٣: ، يونس ٥٤: سورة األعراف ) ١(

  .٤: احلديد
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بوتـون كائنـات    . دورى  يوققار  دميك، بوتون كائنات دن اهللا تعاىل     
ى نينگ قـدرت    بو كائنات اهللا تعاىل   . عرش دور ى  سى  نينگ اينگ يوققار  
  .برله تورادورالر

الَ : مـن قَـالَ    ((: ورالرامام ابو حنيفه دن روايت دوركه، ايتيـب د        
ِرفاِبـهِ             : أَعقَالَ اُهللا ِفي ِكت فَقَد ،كَفَر ِض؟ فَقَدِفي اَألر اِء أَومي ِفي السبر :
    ِاءمِفي الس نم متأَأَِمن   ،  وتاس لى  ثُمِشى  عرالْع  (( .) فقه أبسط( 

  .ترمجتها سابقاى وقد مض
غه حواله    اهللا تعاىل   ىن  غه نسبت قيليب، كيفيىت     ىلاهللا تعا   دميك، علوىن 

بولـوب،  ى  دن يوقار ى  جسم عامل   اهللا تعاىل . قيلماق سالمت ليك يولدور   
 شونينگ اوچـون اهللا تعـاىل     . دورى  يردن تارتيب عرش گاچه جسم عامل     

حده دور، خملوقـات    ى  دن عل ى  بولوب، خلق ى  دن يوقار ى  خملوقات عامل 
  .وريوق دى برله قوشولوشى عامل
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 ونؤِمن ِبأَنَّ اَهللا خاِلق كُلِّ شيٍء، وماِلكُه، والَ يشِرك ِفي ملِْكِه             - ٥٢
أَحداً، الَ ِإله غَيره، وهو الْعِزيز الْحِكيم، غَِنيٌّ عن خلِْقِه، ولَيس ِللْمخلُـوِق             

ى ِغننغتِن اسمٍن، ويفَةَ عطَر هنى ع هنعكَفَر ٍن فَقَديفَةَ عطَر.  
ى يـارتقوچ   هر نرسه ىن    اهللا تعاىل : اميان كيلتوراميز شونداغ ديب كه    

ـ      ى  نينگ ملك   اهللا تعاىل . دورى  وما لك  ى ده برار كيمسه نينگ شريك چ
 اهللا تعـاىل  . دن باشقه چينه كم معبود يوق دور        اهللا تعاىل . يوق دور ى  ليگ

اهللا ى  اسيز بولوب، خملوق الر   دن پرو ى  خلق. دور  غالب، حكمت صاحىب  
هر كيمسه اهللا   . دن كوز يوموب آچقون چه پرواسيز بوالملايدورالر        تعاىل
پرواسيز ديب بيلسه، اول كـافر        دن كوز يوموب آچقون چه اوزيىن       تعاىل
  .بولور

ى كوز يوموب آچقون چه پرواسيز بوملا       مهه خملوقات الريىن    اهللا تعاىل 
اهللا . غه حمتاج دورالر    ودات اهللا تعاىل  بوتون موج . دورى  توتوب تورگوچ 

ـ   . خملوق الريغه هيچ بر صورت ده حمتاج امياس دور          تعاىل ى خاليق دن عل
دن پرواسيز    حده بولوب بوتون خملوقات كوز يوموب آچقونچه اهللا تعاىل        

  .الرى بوالملاغا
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وأَسـماِئِه    التوِحيد الِْعلِْمي الْخبِري هو الْخبر عـِن اِهللا تعـاىل          - ٥٣
فَادعوه ِبهـا وذَروا    ى  وِهللا اَألسماُء الْحسن    :قَالَ تعاىل . وِصفَاِتِه وأَفْعاِلهِ 

هو اُهللا الَِّذي الَ ِإله ِإالَّ هـو الْمِلـك          . )١( الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسماِئهِ   
   يهالْم ِمنؤالْم الَمالس وسا       الْقُدمانَ اِهللا عحبس ركَبتالْم اربالْج زِزيالع ِمن

        نساُء الْحماَألس لَه روصالْم اِرئالْب اِلقاُهللا الْخ وِركُونَ هشا   ى  يم له حبسي
  .)٢( ِفي السمواِت واَألرض وهو الْعِزيز الْحِكيِم

 صفات  ى، آت الر  ى،نينگ اوز   هللا تعاىل توحيد ديب، ا  ى   خرب ى،علم
  .ايتيله دور  افعال الريدن خرب بريمك ىنى،الر

ى آت الر ى  نينـگ ياخـش     اهللا تعاىل  ((: بويورادور  چنانچه اهللا تعاىل  
نينـگ آت     اهللا تعـاىل  . برله چاقرينگ الر  ى  باردوركه، اوشال آت الر   

قويـوب    رىنتاشـالنگالر، اوال    الريده حق دن باطل غه يوز قيلغان الرىن       
  .)) بريينگالر

معبـود بولـوب،    ى  شونداغ ذات دوركه اوزيگينه حقيق      اهللا تعاىل  ((
پادشاه بولـوب،   ى  حقيق  اهللا تعاىل . معبود يوق دور  ى  اوزيدن باشقه حقيق  

اوزيـدن  . قيلور، خواه الغنچه تصرف قيالدور      اوز ملكيده خواه الغانيىن   
مبارك بولـوب، مهـه     . ردوى  نينگ ملك   موجودات اهللا تعاىل  ى  باشقه متام 

ى دور، بنده الر  ى  ظلم دن امان بريگوچ     بنده الريىن . عيب الردن پاك دور   
غالب بولوب، بنده الرينينگ صالح     . دورى  نينگ قيلميش الريغه پايالقچ   
ء بولـوب،   ى  ناقص صفت الردن بر   . دورى  الريغه موافق تصرف قيلغوچ   

                                     
  .١٨٠: سورة األعراف) ١(
  .٢٤-٢٣: سورة احلشر) ٢(
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ده بولغان شريك   مشرك الر نسبت قيلماق     . اولوغ ليق اوزيگا خاص دور    
ـ   ى  ياراتقوچى  نينگ اوز   اهللا تعاىل . الر دن پاك دور     ىنى  بولـوب، حكم

صــورت گــا ى ياخــش. دورى اوزه الريــده يورگوزگــوچى خلقــ
بولوب، آمسان    آت الر صاحىب  ى  دوركه، اول ذات ياخش   ى  كريگوزگوچ

ى اول اوز . الر برله يرده بار خملوقات الر پاك ليك برله ياد قـيالدورالر           
  .)) دور حكمت صاحىبغالب، 
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 ِعبـاده ِإىل     التوِحيد اِإلراِدي الطَّلَِبي هو دعوته سبحانه وتعاىل       - ٥٤
  .ِعبادِتِه وخلِْع ما يعبد ِمن دوِنِه

ولَقَد بعثْنا ِفي    . )١( واعبدوا اَهللا والَتشِركُوا ِبِه شيئاً      :قَالَ تعاىل 
وا الطَّاغُوتِنبتاجوا اَهللا ودبوالً أَِن اعسٍة ركُلِّ أُم )٢(.  

اوزيگـا    اوز بنده الريىن     اهللا تعاىل  :ىس  توحيدنينگ معىن   طلىبى  اراد
ترك قيلماققه چاقرماق     عبادت قيلمققه، اوزيدن باشقه غه عبادت قيلماقىن      

  .دور
 اوزيگـا عبـادت     نينـگ   اهللا تعاىل  ((: آيت كرميه ده بويورادوركه   

  .)) عبادت ده شريك قيلمانگالر غه برار نرسه ىن تعاىل قيلينگالر، خداىي
 هر بر قوم غه پيغمرب كوندوردورك كه، اهللا تعاىل         ((: وينه بويورادوركه 

  .)) غه عبادت قيلينگالر، طاغوت دن ساقالنينگالر
دن تارتيـب     پيـدا قيلغـان وقـىت       ير يوزيده انسان الرىن     اهللا تعاىل 

نينگ اوزيگـا عبـادت       برگينه اهللا تعاىل  “  وندورگان مهه پيغمرب الرىن   ك
غـه شـريك      اهللا تعاىل   ديب، عقيده وعبادت ده باشقه الرىن     ” قيلنگالر

  .قيلماسليققه چاقرماققه بويورگاندور
برله بولغـان واقعـات     ى  مهه پيغمربالرنينگ كوندورولگان قوم الر    

  .وركورولسه، شوندن باشقه نرسه چيقمايدى الر
         هرِإلٍه غَي ِمن ا لَكُمم وا اللَّهدبِم اعا قَوي )قوميم، يالغوز  ى  ا ((. )٣

                                     
  .٣٦: سورة النساء) ١(
  .٣٦ :سورة النحل) ٢(
  .٨٥، ٧٣، ٦٥، ٥٩: سورة األعراف) ٣(



٣٥٤  

  

دن باشقه معبود يـوق       سيزالرگا اهللا تعاىل  ! غه عبادت قيلينگالر    اهللا تعاىل 
  .)) دور

نينگ اوزيگا    اهللا تعاىل    اوز قوم الريىن   چنانچه حضرت رسول اهللا     
أُِمرت  ((: الركهى  چنانچه ايتور ايد  . الرى  تورد  عبادت قيلماققه چاقرغاىن  

   تح اسـي           ى  أَنْ أُقَاِتلَ النوا ِمنمصا عِإالَّ اُهللا، فَِإذَا قَالُوه وا أَنْ الَ ِإلَهدهشي
ـ       خ، م، د، ت، ن،     . ()) اِهللاى  ِدماَءهم وأَموالَهم ِإالَّ ِبحقِّها، وِحسابهم عل

  ).هريرة رضي اهللا عنههـ عن أيب 
ـ     اهللا تعاىل ى  آدم الرغه قارش   ((  ى،معبـود يـوقليغ   ى  دن باشقه حقيق

ايكان ليگيم گا اميان كيلتورگون     ى  پيغمربى  نينگ حقيق   مينينگ اهللا تعاىل  
ايتيب اميـان     شهادتني كلمه الريىن  . الريچه اوروش قيلماققه بويورولدوم   

ب قالغان بولـورالر، مگـر      ساقال  كيلتورسه الر، ميندن قان ومال الريىن     
ى ، ديب بويـورد   )) غه دور   اهللا تعاىل ى  حساب الر . برله) شريعت(ى  حق
 ى، مسلم صحيح الريـده، ابـو داود، ترمـذ         ى،خبار  بو حديث ىن  . الر
  .بو حديث صحيح دور.  ابن ماجه سنن الريده كيلتوروب دورالرى،نسائ

بونـده  . ربو توغريده پيغمربالر اورته الريده هيچ اختالف يـوق دو         
اخـتالف احكـام    ى  پيغمرب اورته الريده گ   . ناسخ ومنسوخ ده يوق دور    

هر بر قوم غه اوز زمانه سيگا قاراتيب احكـام الر             اهللا تعاىل . الرده دور 
ى قيلغان دوركه، اوالر موقَّت بر نرسه دورالر، مناسب وقـت الر          ى  جار

ى ر جار الريغه باشقه حكم ال     كوتاريب اورىن   كيلگان ده اول حكم الرىن    
ى اولگيـس . ناسخ ومنسوخ ديــيله دور      بو خيل نرسه ىن   . قيلغان دور 

  .ناسخ بوالدورى سى منسوخ، كيني گ
اورتـه  ى  هر بر قوم كه، اوالرغه بر پيغمرب كيلگان بولسه، اوز قوم          

قيلغان بولوركـه،   ى  احكام الر جار  ى  الريده اوز زمانه سيگا موافق بعض     
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اول پيغمربدن بر قانچـه وقـت       . وراول توحيددن باشقه نرسه الرده بول     
بوزولوب شرك وبدعت الر ى  حال الر ى  كيـني اول قوم نينگ دين ده گ      

اصالح غه كيلتورمك اوچون ينـه        اوچون اول قوم ىن     پيدا بولوب قالغاىن  
نينگ   اهللا تعاىل ! قوميمى  ا“: اول پيغمرب كيليب  . كوندورادور  بر پيغمربىن 

دن باشقه عبـادت قيلينماققـه اليـق          اهللا تعاىل . اوزيگا عبادت قيلينگالر  
نينگ اوزيگا عبـادت      اهللا تعاىل   ، ديدورالرده، اوالرىن  ”كيمسه يوق دور  

تغري تاپيـب   ى  گاهى  الرى  ولكن احكام الردن بعض   . قيلماققه چاقرادور 
  .بوالدورى قالغان بولسه، باشقه حكم الر جار

ب اوتگان  بولوى  بوتون پيغمربالر برله قوم الرينينگ اورته الريده گ       
چنانچه حضرت  . واقعات الر كورولسه، شوندن باشقه نرسه تاپيلمايدور      

  .ده اوتىت  وقت الريده بولغان واقعت الرنينگ بياىنرسول اهللا 
ولكن . الرى  شونگا چاقرد    ده اوز قوم الريىن    حضرت رسول اهللا    

. الرى   بوتون انسان الر برله جن الرگا پيغمرب بولد        حضرت رسول اهللا    
ى قيامت گاچه بولوب، اميد   ى   نينگ پيغمربليك الر   رت رسول اهللا    حض

ى  فقط امـت اسـالميه علمـاالر   .ىقيامت گاچه باشقه پيغمرب كيلماگا    
  .الريده توحيدگا چاقرماق ده دوام ايتورالر  اورىنحضرت رسول اهللا 

ينه بر پيغمرب   ى  اول بر پيغمرب كيلگان ده اونغه اميان كيلتورگان كيش        
ـ     .ىونغه ده اميان كيلتورمك الزم بولغا     كيلسه ا  پيغمـرب  ى   اول كـيني گ

قبول    بوىن .ىتامانيدن فرض بولغان احكام الرگا عمل قيلماق الزم بولغا        
پيغمربغه ى  اوناماسه، اولگ   پيغمربغه اميان كيلتورگاىن  ى  كيـني گ ى  قيلما

ه اونغـه فائـد   ى  پيغمربغه امت بولغان ليغ   ى   اولگ .ىده كافر بولغان بولغا   
  .ىبريماگا

غه ى  دن كيـني امت الريغه عيس    ى  چنانچه حضرت موس  
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ى وعيسى  ديك حضرت موس    اميان كيلتوروب، اتباع قيلماق الزم بولغاىن     
الرغه حضرت حممـد    ى   يهود ونصار  -ى  عليهما السالم نينگ امت الر    

.  والزم دور  ى، غه اميان كيلتوروب مسلمان بوملاق الزم ايد       رسول اهللا   
هر قانچه اثبات قيلسه الرده اوالرغـه         يده بولغان ليق الريىن   اوز دين الر  
  .فائده بريماس
بوتون ير يوزيگـا پيغمـرب         ىن حضرت حممد رسول اهللا       اهللا تعاىل 
هر “. نزديده اعتبار بولغان دين دين اسالم دور         اهللا تعاىل  .ىقيليب يوبارد 

بـول  دين ديب تومتك ايـستاسه، اول اونـدن ق          كيم اسالم دن باشقه ىن    
  .ى، ديب اعالن قيلد)١(”بوملايدور

دن كيني    پيدا بولغاىن   دن باشقه دين الر اسالم ديىن       دميك، اسالم ديىن  
 يهوديـت برلـه     -اسالم دن باشقه ديـن      ى  بول اوز . اعتبار قيلينمايدور 

عليهما السالم كيلتورگان الريچـه     ى  وعيسى  نصرانيت الر حضرت موس   
 حالبوكه يهوديت حضرت عزيـر      .ىتورگان بولغان الريده ايد   ى  بوزوملا
ى   نصرانيت حضرت عيس   ،ىنخدا توتوب، يهوديـت برلـه        ىن

. )٢(قيلـشيب آلغـان دور    ى  بوت پرست ديـن الر      مسيحيت دين الريىن  
ـ  “  اوالر اوزالريىن . شونينگ اوچون اوالر مشرك دورالر     ى حضرت موس

                                     
)١ (     الماللَِّه اِإلس دِعن ينِإنَّ الد  .  ١٩: سورة آل عمران .      ـالِماِإلس رِغ غَيتبي نمو

اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر وهو هلَ ِمنقْبي ِديناً فَلَن  .٨٥: سورة آل عمران.  
)٢ (  قَالَِت الْيو              ملُهقَـو اللَّـِه ذَِلـك ناب ِسيحى الْمارصقَالَِت الناللَِّه و ناب ريزع وده

ِبأَفْواِهِهم يضاِهئُونَ قَولَ الَِّذين كَفَروا ِمن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُـونَ اتخـذُوا              
   اباً ِمنبأَر مهانبهرو مهاربوا ِإلَهاً           أَحدبعوا ِإالَّ ِليوما أُِمر ميرم ناب ِسيحالْموِن اللَِّه ود 

  .٣١-٣٠: سورة التوبة.  واِحداً ال ِإلَه ِإالَّ هو سبحانه عما يشِركُونَ
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 ى، ديب دعوا قيلماققه حـق الر      ”عليهما السالم دين الريده ميز    ى  وعيس
  .يوق دور

 حق الريده يالغـان     ى  الرنينگ حضرت عيس  ى  نصار  اهللا تعاىل 
لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اَهللا هـو         : رد قيليب بويورادوركه    اعتقادالريىن

          ِإن كُمبري وبوا اَهللا ردبلَ اعاِئيرِني ِإسا بي ِسيحقَالَ الْمو ميرم نب ِسيحالْم ه
              ِمـن وما ِللظَّاِلِمني ارالن اهةَ ومأونِه الْجلَياُهللا ع مرح ِباِهللا فَقَد ِركشي نم

  .)١( أَنصاٍر
آيـت  ى   نچ )٤(١١٦،  )٣(٧٥،  )٢(٧٣و  ى  نچ٧٢ى  بو مائده سوره س   

دن كيـني نـصرانيت اهللا       پيدا بولغاىن   الرده بويوروله دوركه، اسالم ديىن    
يهوديت بولـسه اول ده     . بارغان دين ليك دن چيقيب قالغان دور      يو  تعاىل

 ى   مبعوث بولغان الريدن كيـني حضرت موس      ى  حضرت عيس 
شول سبب الردن اسـالم     . كيلتورگان دين ليك دن چيقيب قالغان دور      

هر كيم   ((: نزديده دين اعتبار قيلينمايدور     دن باشقه دين الر اهللا تعاىل       ديىن

                                     
  .٧٢: سورة املائدة) ١(
)٢ (        ثَاِلثُ ثَال قَالُوا ِإنَّ اللَّه الَِّذين كَفَر ا           لَقَدموا عهتني ِإنْ لَمو اِحدو ِإلٍَه ِإلَّا ِإلَه ا ِمنمثٍَة و

أَِليم ذَابع مهوا ِمنكَفَر الَِّذين نسمقُولُونَ لَيي .  
)٣ (              َيقَةٌ كِصد هأُملُ وسِلِه الرقَب ِمن لَتخ ولٌ قَدسِإلَّا ر ميرم ناب ِسيحا الْمأْكُالِن  ما يان

  . الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآياِت ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ
)٤ (                 وِند ِن ِمـنيِإلَه يأُمِخذُوِني واِس اتِللن قُلْت تأَأَن ميرم نى ابا ِعيسي ِإذْ قَالَ اللَّهو

   م كانحباللَِّه قَالَ س               ـهتِلمع فَقَد هقُلْت تِإنْ كُن قِلي ِبح سا لَيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ ما ي
  . تعلَم ما ِفي نفِْسي وال أَعلَم ما ِفي نفِْسك ِإنك أَنت علَّام الْغيوِب
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))ى  اختيار قيلسه، اول اوندن قبول بوملاغا       قه ىن دن باش   اسالم ديىن 
اهللا  ((. )١(

  .)٢()) دور نزديده دين اسالم ديىن تعاىل
يازيـب    آيت نينگ ترمجه سيىن   ى  نچ٧٢ى  بول يرده مائده سوره س    

، ديگـان   ”نينگ اوزيدور حضرت عيس     البته اهللا تعاىل  “ ((: اوتورميز
: ايتگان دوركه ى  وز ا ى  حالبوكه حضرت عيس  . الرى  الر كافر بولد  

  مينينگ وسيزالرنينگ خدامييز بولغان اهللا تعـاىل       !ىاسرائيل اوالدالر ى  ا“
غه شريك اثبات قيلسه، اونغه       البته هر كيم اهللا تعاىل    . غه عبادت قيلينگالر  

، ديـب   )) ”بوملاسى   ظامل الرغه ياردم چ    .ىحرام قيلغا   جنت ىن   اهللا تعاىل 
  .بويورادور

انـسان ليـك      بر كيشيىن ى  اشقه قايس ياكه ب   ىنى  حضرت عيس 
هر قانچه دين دار وحق دين ده،         دن كوتاريب يوبارسه، اول اوزيىن    ى  حد

ـ    . ديب حساب السه ده اول مشرك دور       ى اونينگ دعواسيدن اوزيگا نفع
 اهللا تعـاىل  ى  نينگ بنده الريدن طلب قيلغان نرسه س        اهللا تعاىل . يوق دور 

غه شريك    اهللا تعاىل   رار نرسه ىن  دن ب ى  نينگ اوزيگا عبادت قيلماق، خلق    
جنت گا كريگوزوب عذاب      اونينگ مقابليده بنده الريىن   . قيلماسليق دور 
  .وعده قيلغان دور اهللا تعاىل قيلماسليق ىن

دن نقـل   چنانچه صحيح مسلم ده حضرت معـاذ بـن جبـل            
كُنـت ِردف    ((:  ايتيـب دورالر   قيالدوركه، حضرت معاذ بن جبل      

                                     
)١ (         هو هلَ ِمنقْبي الِم ِديناً فَلَناِإلس رِغ غَيتبي نمو    اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر و  . سورة

  .٨٥: آل عمران
)٢ ( الماللَِّه اِإلس دِعن ينِإنَّ الد  .١٩: سورة آل عمران.  
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يا معاذُ،  : عفَير، فَقَالَ رسولُ اِهللا     : ِحماٍر يقَالُ لَها  ى  عل رسوِل اِهللا   
اُهللا : قُلْـت : اِهللا؟ قَالَ ى  الِْعباِد؟ وما حق الِْعباِد علَ    ى  أَتدِري ما حق اِهللا علَ    

 لَمأَع ولُهسرلَ   : قَالَ. واِهللا ع قى  فَِإنَّ ح  دبعاِد أَنْ يِركُوا ِبـِه     الِْعبشالَ يو وه
: قُلْت: قَالَ. اِهللا أَنْ الَ يعذِّب من الَ يشِرك ِبِه شيئاً     ى  شيئاً، وحق الِْعباِد علَ   

  ).م. ()) فَالَ تبشرهم فَيتِكلُوا: يا رسولَ اِهللا، أَفَالَ أُبشر الناس؟ قَالَ
گ آرقه الريغه عفَري آتليق ايـشاككا        نين مني حضرت رسول اهللا      ((

معاذ، اهللا  ى  ا“: الركهى   بويورد حضرت رسول اهللا    . مينگاشگان ايدمي 
باردور، بنده الرنينـگ اهللا     ى  اوزه الريده نيمه حق   ى  نينگ بنده الر    تعاىل
اهللا “: مـني . ، ديديالر ”سن؟ى  باردور، بيلورم ى  الرى  ده نيمه حق    تعاىل

اهللا “: الركـه ى   بويورد حضرت رسول اهللا    . ، ديدمي ”بيلورى  وپيغمرب
نينگ   بنده الرنينگ اهللا تعاىل   ى  حقى  اوزه الريده گ  ى  نينگ بنده الر    تعاىل

غه برار    مهده عبادت وعقيده ده اهللا تعاىل     ] ى  الر[اوزيگا عبادت قيلماق    
ى ده گ   بنده الرنينگ اهللا تعاىل   . دور]ى  الر[شريك قيلماسليق     كيمسه ىن 

جنت گـا     عقيده الريده شرك آراالشتورماغان الرىن    عبادت و ى  حق الر 
يا رسـول اهللا، آدم الرغـه       “: مني. ”كريگوزوب عذاب قيلماسليق دور   

يوق، خوش  “: حضرت رسول اهللا    . ، ديدمي ”ى؟خوش خرب برايـني م   
ايشيتيب تنبل ليك قيليب، عمـل        آدم الر بو خوش خربىن    . خرب بريماگيل 

  .)) ، ديديالر”قويورالرى قيلما
 ديـب اهللا تعـاىل    ى  حقى  ده گ   و حديث ده بنده الرنينگ اهللا تعاىل      ب

نينگ ذمه سـيده      حالبوكه اهللا تعاىل  . نينگ ذمه سيگا حق اثبات قيالدور     
فقط گينه بول حديث ده اثبات قيلينغـان        . يوق دور ى  كيمسه نينگ حق  

برله وعده قيليب، اوزيگا الزم آلغان نرسه       ى  اوز فضل وكرم    حق اهللا تعاىل  
  .ق ديب بيان بولغان دورح ىن
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نينـگ    اهللا تعاىل ى  نينگ بنده الريدن طلب قيلغان نرسه س        اهللا تعاىل 
غـه    اهللا تعـاىل    اوزيگا گينه عبادت قيلماق، عقيده وعبادت ده باشقه ىن        

غـه هـيچ    بنده الرنينگ عبادت الريدن اهللا تعاىل  . شريك قيلماسليق دور  
ى نينـگ فائـده الر    ى  زالربوده بنده الرنينگ او   . نرسه حاصل بوملايدور  

  .اوچون دور
 يريگا يـيتكوزوب، توحيد اساسيده اوزالريىن      بو طلب ىن  ى  بنده الر 

 فضل وكرميگا مستحق بولغـان      ى،نينگ رضاس   تربيه السه الر، اهللا تعاىل    
اهللا ى  توحيد بنده الرنينگ كونگل الريده شو خيـل اورنامـاغ         . بولورالر
ـ    نينگ مهه بويوروغ الريغه عمل        تعاىل  ،ومنـع  ى  قيليب بويون سومنك

ده، نتيجـه ده  ى الزم توتگـا   ساقالماق ىن   قيلغان نرسه الريدن اوزالريىن   
  .الرى فضل ورمحت گا اليق ومستحق بولغا

مسلمان الرنينـگ عقيـده     ى   زمان الريده گ   حضرت رسول اهللا    
مسلمان الرنينگ اورته الريـده زور      ى  برله بيزنينگ زمانه ميزده گ    ى  الر

مرياث طريقه ده آتا باباالرمييز دن        بيزالر مسلمان چيليك ىن   . دورفرق بار 
آلغان ليغيميز اوچون كونگلوميزده اول قدر اسالم اورناب يــيتماگان          

  .بوالدور
ساقالماق برابريده گناه كبريه     بنده اعتقاد وعبادت ده شرك دن اوزيىن      

 مـسأله  شونينگ اوچون كلمة الشهاده   . ساقالماق الزم دور    الردن اوزيىن 
 گينه بيانات الر باردوركه، گناه كـبريه دن سـاقالنغان ىن     ى  سيده ياخش 

كيچيب جنت گا كريگوزور، ديـب وعـده قيلغـان            باشقه گناه الريىن  
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  .)١(دور
، ديگـان   ”خوش خرب بريمنـگ الر    “ نينگ   حضرت رسول اهللا    

الزم    بو شهادتني عمل سيز جنت گـا كريمـك ىن          :ىس  الرينينگ معىن 
] دوزخ ده [قومياسون الر، توحيـد     ى   انگالب عمل قيلما   توتادور، ديب 

توحيدده اولگان بولوب، گناه كبريه الرگـه       . مهيشه قاملاق دن توسادور   
عفو . نينگ اختياريده دور    ارتكاب قيليب، توبه سيز اولگان الر اهللا تعاىل       

گا اليـق   ى  برله عذاب قيليب گناه     قيليب كيچيب يوبارسون ياكه عدىل    
 .ىوزخ ده قالدوروب، سونگره عـذاب دن قوتقازغـا        عذاب قيليب، د  

  :چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه
             ُاءشي نِلم ونَ ذِلكا دم ِفرغيِبِه و كرشأَنْ ي ِفرغِإنَّ اَهللا الَ ي )٢( .

 اوندن باشقه گناه الرىن   . كيچمايدور  شرك كيلتورگان ىن    البته اهللا تعاىل   ((
  .))ى  الغانيغه كيچيب يوبارغاخواه اهللا تعاىل

نينگ بـاره الريـده     ) ١٠٨،  ١٠٧ى  هود سوره س  (آيت  ى  بو ايك 
  .تفسريمييزده كامل بيان باردور

                                     
)١ (             ًالً كَِرميـاخدم ِخلْكُمدنو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم اِئروا كَبِنبتجِإنْ ت  .

والَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْأثِْم والْفَواِحش وِإذَا ما غَِضبوا هـم           . ٣١: ورة النساء س
الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْأثِْم والْفَواِحش ِإلَّا اللَّمم        . ٣٧: سورة الشورى .  يغِفرونَ

      وِة هِفرغالْم اِسعو كبطُوِن           ِإنَّ رةٌ ِفي بأَِجن متِإذْ أَنِض والْأَر ِمن أَكُمشِإذْ أَن ِبكُم لَمأَع
  .٣٢: سورة النجم. أُمهاِتكُم فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى 

  .١١٦، ٤٨: سورة النساء) ٢(



٣٦٢  

  

٥٥ -هالَتكَممِحيِد ووالت قُوقِتِه:  حِبطَاع هامِإلْزو هيهنو هرأَم وه.  
  .)١( ستِعني ِاهِدنا الصراطَ الْمستِقيمِإياك نعبد وِإياك ن  :قَالَ تعاىل

بويوروق ى  سى  كماليگا يـيتكوزگوچ    اوىن ى،توحيدنينگ حق الر  
چنانچه آيـت كرميـه ده      . دورى  الزم قيلماغ   مهده طاعت ىن  ى  ومنع الر 
اوزنگگاگينه قُل چيليق قيالميز، اوزونگـدن مـدد طلـب           ((: بويورادور
  .)) )دينگالر( سالغيل يولغاى توغر بيزىن. قيالميز

معبـود  ى  نينگ اوزيدن باشقه عبادت قيلينماققه اليق، حقيق        اهللا تعاىل 
 اهللا تعـاىل     ىن يوق دور، ديب اعتقاد قيلماق حضرت حممد رسول اهللا          

 اوزيگا آلور ايكان ليگـيىن      دور، ديب اميان كيلتورمك ىن    ى  نينگ پيغمرب 
  .ده بيان قيليب اوتگان دورميز اوز جياىي
شهادتني نينگ آرقه سيدن فرشته الرغه، پيغمربالرغـه، پيغمـرب          بو  

 تورات، اجنيل، زبور، قران غه، قيامـت        -الرغه نازل بولغان كتاب الر      
گا، مقدرغه، اولگان دن كيـني ترييلمككا اميان كيلتورمك، مهده           كوىن

ى بول اوز . اونده بوالدورغان حساب جزاغه اميان كيلتورمك ده كريادور       
قيلغـان نرسـه    ى  جبا قيلماق،     نينگ بويوروق الريىن    اهللا تعاىل   ىنانسان  

منه . غه تارتادور ى  وعبادت  نينگ طاعىت   ساقالماق، اهللا تعاىل    الريدن اوزيىن 
قوروق توحيـد اگرچـه   . گا يـيتكوزا دور   كماىل  بوالر اميان وتوحيدىن  

دوزخ ده قاملاق دن ساقاليدور، ولكن عمل سـيز جنـات           ى  ابد  انسان ىن 
اورته الريده قالقيب     برله عذاىب ى  نينگ عفو    اهللا تعاىل  ى،تاپماققه يـيتاملا 

  .غه قاراغان بر نرسه دورى نينگ اختيار اهللا تعاىلى اول اوز. قاالدور

                                     
  .٥-٤: سورة الفاحتة) ١(
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غـه  ى   آخرت نينگ سعادت   ى،دنيانينگ انتظام ى  توحيد نينگ مكمالت  
اميان غه قوشـوب      شونينگ اوچون كوپ علماءالر عمل ىن     . سبب دور 

ولكن اميان سيز عمل نينگ مهه جمتهـدالرنينگ        . قرار برييب دورالر  جزء  
حالل وحرام، امر   ى  عمل ديگان ده اسالم ده گ     . يوق دور ى  نزدالريده نفع 

فرض، واجب، سنت، ترغيب، ترهيب، مستحب آسـتيغه داخـل           ى،و 
  .بولغان مهه احكام الر كريادورالر

وزينينگ اسالم  اى  ، ديگان كيش  ”مني مسلمان من، مسلمان بولدوم    “
بو عمل الر اونينگ    . دعوا قيلغان بوالدور    غه اعضاء ايكان ليگيىن     مجعيىت

اعضاغه شول مجعيت نينگ    . دعوا سيغه شاهد بولوب تصديق قيالدورالر     
 بويون سونوب، عمل قيلماق الزم      -قواعدالريغه پابند بولوب    ى  خصوص
 سـاقط   ى،الملااونداغ قيلماسه اول مجعيت نينگ اعضاليغيده بو      . بوالدور
بيان ى  منونه طريقه سيده شونچه س    .  بو توغريده سوز كوپ دور     .ىبولغا
  .ىقيليند



٣٦٤  

  

٥٦ -   وِحيِد هواُء التزاىل :  جعت هاربِحيِد، وما       ِإخوِل التاِمِه َألهِإكْر ِمن
  .فَعلَ ِبِهم ِفي الدنيا، وما يكِْرمهم ِبِه ِفي اآلِخرِة

 اىلقَالَ تع:            ـرأَجةٌ وِفـرغم مِب لَهيِبالْغ مهبنَ روشخي ِإنَّ الَِّذين
كَِبري )١(.  

گـا بـو    ى  نينگ توحيد اهل    اهللا تعاىل    ثواىب -ى   توحيدنينگ جزاس 
ـ       آخـرت ده اوالرغـه بوالدورغـان        ى،دنياده قيلغان مهربـان چيليگ
: ت كرميه ده بويورادور   چنانچه آي . دورى  واخورچيليك الريدن خرب بريمگ   

دن  توروب اميان كيلتوروب اهللا تعـاىل    ى  الركه، كورما ى  البته اول كيش   ((
  .)) قورقادورالر، اوالر اوچون مغفرت وزور ثواب باردور

بولوب، مهه حكمت نينگ    ى  دن قورقماق مهه خرينينگ باش      اهللا تعاىل 
ه عالمت  غى  توحيدنينگ بنده نينگ كونگليده اورناماغ    . باشالمه سيدور 

اهللا . دورى  توميـاغ   دن قورقماق ىن    بولوب بنده نينگ كونگليده اهللا تعاىل     
غـه داللـت       مهه خـري وخـوىي     .ىدن قورقماق تيل برله بوملاغا      تعاىل

ده ى  بنده نينـگ كـونگل      وجالىل  نينگ هيبىت   قيالدورغان نرسه اهللا تعاىل   
ق شونده حاصل   چينه كم تانيما    ىن   اهللا تعاىل  -معرفة اهللا   . دورى  اورناماغ
  .بوالدور

آلغان بولسه،  ى  بنده ليك كونگليده قانچه جا      نينگ عظمىت   اهللا تعاىل 
غه قيالدورغان    اهللا تعاىل . دن قورقماق اوشانچه حاصل بوالدور      اهللا تعاىل 
 بنده احسان طريقه سيده قيليب عادت قيلسه، كونگليده اهللا تعاىل           عبادتيىن

ق بولوب، شـهود درجـه سـيگا        متحقِّى  نينگ حاضر وناظر ايكان ليگ    

                                     
  .١٢: سورة امللك) ١(
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  .ىبولوب قالغا  اونينگ اوچون عبادت راحت زماىن.ىبارغا
 حـديث شـريف الريـده       شونينگ اوچون حضرت رسول اهللا      

كوزوم آيـدين    ((. )) ِفي الصلوةِ ى  وجِعلَت قُرةُ عينِ   ((: بويوروب دورالركه 
  .الرى ، ديد))ى منازده قيلينـدى ليـغ



٣٦٦  

  

٥٧-  اُء مزج     وِحيِد هوالت نع جرخ ِك،     : نرِل الشاِل أَهح نع هاربِإخ
وما فَعلَ ِبِهم ِفي الدنيا ِمن النكَاِل، وما يِحلُّ ِبِهم ِفي اآلِخرِة ِمن الْعـذَاِب               

  .ِوالسالَِسِل واَألغْالَِل
وا ِنعمةَ اِهللا كُفْراً وأَحلُّوا قَـومهم       الَِّذين بدلُ ى  أَلَم تر ِإلَ    :قَالَ تعاىل 

ـ     . )١( دار الْبواِر جهنم يصلَونها فَِبئْس الْقَرارِ      الَّـِذين  ى  أَلَم تـر ِإلَ
    اِت اِهللا أَناِدلُونَ ِفي آيجا ِبِه       ى  يلْنسا أَرِبماِب ووا ِبالِْكتكَذَّب فُونَ اَلَِّذينرصي

ونَ ِفـي           ربحسالَِسلُ يالسو اِقِهمنونَ ِإِذ اَألغْالَلُ ِفي أَعلَمعي فوا فَسلَنس
الْحِميِم ثُم ِفي الناِر يسجرونَ ثُم ِقيلَ لَهم أَين ما كُنتم تشِركُونَ ِمن دوِن              

ن قَبلُ شـيئاً كَـذِلك يـِضلُّ اُهللا         اِهللا قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ لَم نكُن ندعو مِ        
الْكَاِفِرين )٢(.  

دن خـرب   ى  شرك اهل ى  دن چيققان الرنينگ جزاالر   ى  توحيد حكم 
ى گا يوباريلغان عقوبت الر، آخرت ده قايسى  بو دنياده شرك اهلى،بريمگ

ى بيان بويـورمگ    خيل ده عذاب و زجنريالر، وغُل الر بولور ايكان ليگيىن         
  : آيت كرميه ده بويورادورچنانچه. دور

تبـديل    نينگ بريگان نعمت الريىن     دن اهللا تعاىل    كفرنينگ سبـىب  ((
 گا ايلتگـان ليـك الريـىن        هالكت اوىي   قيلغان قوم الر اوز قوم الريىن     

جوده يامـان   ى  اول اوز . كه، اوالر دوزخغه كريادورالر   ى  كورمادينگم
  .)) دورى جا

نگ برله باطل طريقه ده جنجـال       نينگ آيت الريده سيني     اهللا تعاىل  ((

                                     
  .٢٩-٢٨: إبراهيمسورة ) ١(
  .٧٣-٦٩: سورة غافر) ٢(
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 اوالر حق دن يوز اوگوروب قايان غه يوز         ى؟سن م ى  كورما  قيلغان الرىن 
. تامانيدن نازل بولغان دور     حالبوكه اول آيت الر اهللا تعاىل     . قيلدورولورالر
يالغان ديب بيزنينگ يوبارغان پيغمربمييـز برلـه اونينـگ            اوالر قرآن ىن  

اوالر ياقينـده بيليـب     . الرى  غه چيقـارد  يالغان    ىن  كيلتورغان شريعىت 
الريده غُل الر، زجنري الر بولـوب،         قالورالر شول وقت ده كيم، بويـىن     

. قايناق سوده سونگره اوت ده اوتولـه نـورالر        . يوز توبان سودرالورالر  
غه شريك قيلغـان معبـودالرينگز قايـده          اهللا تعاىل “: سونگره اوالرغه 

بلكه بيز  . الر  والر بيزدن اداشيب كيتىت   ا“:  اوالر .ى، ديـيلگا ”!ى؟قالد
 شونينگ ديـك اهللا تعـاىل     . الرى  ، ديگا ”اوالرغه عبادت قيلماس ايديك   

اوز ى بـول اوز . )) يولدن تايادورالر ديب يازيب قويغـان دور       كافرالرىن
  .ىده ظاهر بولغا وقىت

 شـونينگ  ((: ده   آيـىت   كَذِلك يِضلُّ اُهللا الكَاِفِرين    بيز بول يرده    
، ديب ترمجـه    )) يولدن تايادورالر ديب يازيب قويغان دور       ديك كافرالرىن 

 قـدر   -رقم ليك مسأله ده     ى  نچ٤٢چونكه باشقه دليل الر برله      . قيلديق
برلـه قـضا،    ى  نينگ تقـدير     اهللا تعاىل  .مسأله سيده حتقيق بولوب اوتىت    

  .ىبرله تعبري قيليند” مهر بامساق“، ”تايدورماق“  خلقيىن،مشيئىت
ِلِعباِدِه الْكُفْـر   ى  والَ يرض  : آيت كرميه ده بويورادوركه      تعاىل اهللا

   لَكُم هضروا يكُرشِإنْ تو )بنده الريگا كـافر بوملـاق ىن        اهللا تعاىل  ((. )١ 
سـيزالرگا خـوش      اگر شكر قيلـسانگيزالر، اوىن    . خوش كورمايدور 

  .)) كورادور

                                     
  . ٧: سورة الزمر) ١(
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قـان دن بويـان كونـدورگان       ير يوزيـده يارات     انسان ىن   اهللا تعاىل 
نينگ اوزيگا عبادت قيلماق      فقط گينه اهللا تعاىل     اوز قوم الريىن  ى  پيغمربالر

هـر خيـل      اهللا تعاىل   قبول قيلماغان الرىن  . الرى   توحيدگا چاقرور ايد   -
ينـه  ى  اوالر اوچون آخرت ده گيـس     . عذاب الر برله هالك قيلغان دور     

بو دنياده عـذاب گـا      . وردى  ابد  شرك وكفرنينگ عذاىب  . تورگان دور 
كـوز آلـدمييزده    ى  دوچار بولوب شول عذاب برله هالك بولغان ليق الر        

 اوز  -دن چيققان الر    ى  قرآن كرمي اوليدن آخرييغه چه توحيد حكم      . دور
شونينگ اوچون . برله بولغان دورى  شرك الريدن قايتماغان الر معامله الر     

  .)١(ورتدبر برله اوقوماققه بويوراد قرآن كرمي ىن
بر بر كيتني ترييب بول يرده يازماق بو كتابيميزگا           بو خيل آيت الرىن   

ماده ده يازيلغان آيت الر برله      ى  نچ٥٧شونينگ اوچون شول    . سيغمايدور
گينـه  ى  كوزالريدن ياخـش     تفسريمييزىن )) منبع العرفان  ((. كفايه الناميز 
  .كيچريسون الر

                                     
)١ ( الى قُلُوٍب أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَالَ ي  .٢٤: سورة حممد.  
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وهو ِإما خبـر عـِن اِهللا   . نواِع التوِحيِد والْقُرآنُ شاِملٌ ِلجِميِع أَ - ٥٨
ِعبادِة اِهللا وحده الَ شِريك       وأَسماِئِه وِصفَاِتِه وأَفْعاِلِه وأَقْواِلِه، وِإما دعوةٌ ِإىل      

ِد وثَناِئِهم، وِإمـا    لَه ونفِْي الِْعبادِة عما ِسواه، وِإما بيانٌ ِلحقُوِق أَهِل التوِحي         
اِئِهمزجِلِه وقُوِق أَهعِك ورِل الشأَه ِفي ذَم اِردو.  

الرحمِن الرِحيِم    توِحيد الربوِبيِة،     اَلْحمد ِهللا رب الْعالَِمني    فَـ  
يـاك نعبـد وِإيـاك    ِإ  توِحيد اَألسماِء والـصفَاِت،    ماِلِك يوِم الدينِ  

ِعنيتسن     ،ِةاُأللُوِهي ِحيدوت    ِقيمتساطَ الْمرا الصِدناه    اِلؤِلس نمضتم 
 طَلَبنا   ِصراطَ الَِّذين أَنعمت علَيِهم    طَِريِق التوِحيِد،     الِْهدايِة ِمن اِهللا ِإىل   

غَيِر الْمغـضوِب علَـيِهم والَ       طَِريِق أَهِل التوِحيِد،       ِإىل الِْهدايةَ ِمن اهللاِ  
الِّنيالض              ًـاداِعن ِحيدوقُوا التفَار ِق الَِّذينطَِري اِهللا ِمن ةَ ِمنما الِْعصنطَلَب وه 

  .وفَساداً أَو جهالً وضالَالً
شونداغ كه قرآن   . گا شامل دور  قرآن كرمي توحيدنينگ مهه نوع الري     

 فعل الريدن،   ى، صفت الر  ى،نينگ اوزيدن ياكه آت الر      كرمي اهللا تعاىل  
نينگ يالغوز اوزيگاگينه عبـادت       ياكه اهللا تعاىل  . سوزالريدن خرب بريادور  

غه شريك اثبات قيلماسليق      عبادت وعقيده ده اهللا تعاىل      قيلماق، باشقه ىن  
ياكه توحيد  . قيلماق غه بويورمك دور   ى  فن   باشقه غه عبادت قيلماق ىن     -
گا برييلگان حق الر، اوالرنينگ حق الريده وارد بولغان مدح الر،           ى  اهل

 اوالرغـه   ى،يامان الماق، اوالرنينگ نافرمان لـيقالر       ياكه مشرك الرىن  
  .بيان قيلماق دن عبارت دور بوالدورغان جزاالرىن

ى تربيت قيلغوچ   متام عامل ىن   (( -  الْحمد ِهللا رب الْعالَِمني    چنانچه  
، ديگان آيت توحيد    )) غه مهه ماقتاوالر ثابت بولسون      بولغان اهللا تعاىل  ى  س

  .الربوبيت دور
     ِينِم الدواِلِك يِحيِم ممِن الرحالر  - ))  مهربان،  ى،باغيش الغوچ 
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فات ، ديگان آيت الر توحيد االمساء والـص   )) دور  نينگ صاحىب   جزا كوىن 
  .دور
    ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكِإي  - ))       ،اوزونگگا بنده ليـك قيالميـز

  .توحيد االلوهيه دور ، ديگان آيىت)) اوزونگدن گينه مدد تيالمييز
   ِقيمتساطَ الْمرا الصِدناه  - )) يولغـه  ى  اوزونگ تـوغر    بيزىن
  . آلغان دوراوزيگا ىن هدايت طلىب ، ديگان آيىت)) سال
    ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينِصر  - ))     اوزونگ انعام واحسان قيلغان

اوشال ذات الرنينگ يول الريغه       ، ديگان آيىت  )) ذات الر يول الريغه سال    
  .طلب قيلماق دور ساملاق ىن
     الِّنيالَ الضو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي  - ))     غضب غه اوچراگـان

ى تيالگـا   الر، يول دن تايغان الر يول الريده يورمك دن سـاقالماق ىن           
اوالر شـونداغ قـوم   . تيالمگيميـز دور   جنات بريمـك ىن   ] ديب [)) ميز

الردورالركه، عناد يوزه سيدن خالف قيليب غضب غه اوچراگـان الر،           
 دميك، اهللا تعـاىل   . يول دن تايغان دورالر   ى  ياكه بيليم سيزليك برله توغر    

  .شو خيل ذات الرديك بوملاق دن ساقالمناققه بويورادور رىنبيزال
اوز   اخالص قيلغـان ذات الرىن    ى  اوزالرى  الرى  انسان الردن بعض  

بو سـوره     اهللا تعاىل . حدالريدن آشرييب شرككا توشوب كيتگان دورالر     
ده بيزگا اوزيگا محد ايتمك، اوزيگاگينه عبادت قيلماق، اوزيـدن مـدد            

بيش منازده هر ركعـت ده تكـرار قيليـب اوز            ىهر كون گ    تيالمك ىن 
دن توفيق بري، ديب هدايت قيلمـاق         اهللا تعاىل   كونگليده ساقالماق، شوىن  

 اهللا تعـاىل  ى  بول اوز . كونگليده تومتاككه بويورادور    طلب قيلماق ىن    ىن
اوز تيليميـزده     شوىن. حاصل بوملايدور ى  دن تاشقار   نينگ توفيق وهدايىت  
توفيـق بريگـان      اهللا تعـاىل  ى  شول اوز . گان دور تكرار قيلماققه بويور  
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تيالب يورمـك، ورد    ى  ايسيميزدن چيقارما   شوىن. الرنينگ يول الريدور  
 كيس كيسالمك، بوزوق ليق يوزه سيدن -قيليب آملاق غه بويوروب عناد    

يوقاتيـب    غضب غه اوچراگان، بيليم سيز ليك يوزه سيدن اوز يـوليىن          
برلـه تـيالب    ى  اوز تيل   ن ساقالماق ىن  قويغان الر يول الريدن يورمك د     

  .ىبيزگا تعليم بريد سوره ده اهللا تعاىل يورمك ىن
بريگان خمتِلف، حساب     بنده گا الزم بولغان نرسه مهه وقت اهللا تعاىل        

نينـگ حـضوريده      سيز نعمت الرگا شكر قيليب، جزا كونيده اهللا تعاىل        
نينـگ     تعاىل اويالب، اهللا   حساب وجزا اوچون تورغوزولور ايكان ليگيىن     

دن قورقوب، بويون تاوليق قيلماق دن ساقالنيب، شرك وشـرككا            غضىب
نينگ اوزيگـا گينـه       قوروب، اهللا تعاىل    ايلته دورگان نرسه الردن اوزيىن    

اوزيـدن    عبادت قيلماققه عادت النيب، هر بر مشكل واحتياج الريـىن         
وزيگـا  برله گينه شرك دن ساقالنيب، يـالغوز ا       ى  تيالب، اوزينينگ مدد  

ى توغر. توشونوب، اوزيدن مدد تيالسون     عبادت قيال بيالر ايكان ليگيىن    
اوزيـدن تيالمـك ده       يول دن عبارت بولغان توحيد يوليده ساقالماغيىن      

 گا حمتاج ايكان ليگيىن     واحساىنى  نينگ توفيق   مهه وقت اهللا تعاىل   . بولسون
 اوزيدن ايكان  دن توفيق وهدايت تيالب، هدايت      ياديده ساقالب، اهللا تعاىل   

  .)١(اونومتاسون ليگيىن
برله سرفراز بولغان خـاص       نينگ فضل ومرمحىت    بول يول اهللا تعاىل   
بيليب، اوالرنينگ يـول الريغـه        ايكان ليگيىن ى  بنده الرنينگ يول الر   

                                     
)١ (               ِـدتهِبالْم لَـمأَع وهاُء وشي نِدي مهي اللَّه لَِكنو تببأَح نِدي مهال ت كِإنين  .

  .٥٦: سورة القصص
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ى تيالب، غضب غه اوچراگان الرنينگ صـورت جمـسمه الر   ساملاق ىن 
ت جمسمه بولغـان نـصاراالر      بولغان يهود الر، يول يوقاتقان الرغه صور      

 تيالمـك ىن    ساقالماق ىن   توشونوب، اوالردن اوزالريىن    ايكان ليك الريىن  
چونكـه اوالر   . بيش منازده ورد قيليب آملاققه بويورگـان دور         هر كوىن 

 بـوىن . ديك كافر قيليب يوبارماققه اورونادورالر    ى  اوزالر  مسلمان الرىن 
  .خوب انگالش كريك



  ٣٧٣  

  

بيـِت الْمقْـِدِس،       أُسِري ِمن مكَّةَ لَيالً ِإىل     أَنَّ النِبي    ونؤِمن بِ  -٥٩
ـ         ِإىل ى،السمواِت الْعل ى  وعِرج ِبِه شخِصيا ِإلَ     ى،حيثُ شـاَء اُهللا ِمـن الْعل
  .واَكْرمه اُهللا ِبما شاَء

ى وهو ِباُألفُِق اَألعلَ ى  توذُو ِمرٍة فَاس  ى  علَّمه شِديد الْقُو    :قَالَ تعاىل 
مـا  ى  عبِدِه ما أَوح  ى  ِإلَى  فَأَوحى  فَكَانَ قَاب قَوسيِن أَو أَدن    ى  ثُم دنا فَتدلَّ  

ِعنـد  ى  ولَقَد رآه نزلَةً أُخر   ى  ما ير ى  أَفَتمارونه علَ ى  كَذَب الْفُؤاد ما رآ   
 هتنِة الْمرى  ِعندها جنة املأو   ىِسد شغى  ِإذْ ي   ـشغا يةَ مرداغَ   ى  السـا زم
وما طَغ رصآى الْبر رى لَقَدِه الْكُبباِت رآي ى ِمن)١(.  

ِإثْباِت الْعلُو  ى   وهِذِه أَكْبر دِليٍل عل    .اُهللا علَيِه ِفي اآلِخرِة واُألوىل    ى  فَصلَّ
لَّ، وجو زاِمِهللا عسالَِم اَألجع نع اِرجخ وه.  

ى  نينگ مكه دن بيت املقدس گاچه كيچه س        حضرت رسول اهللا    
آمسان ى   اوندن يوقار  .ىبرله ايد ى  جان وتن الر  ى  آليب باريلغان ليق الر   

خواه الغان يرالرگا چيقاريلغان ليـق الريغـه اميـان             اهللا تعاىل  -الرغه  
خواه الغان نرسـه    ى  اوز   ىن  اهللا   حضرت رسول   اهللا تعاىل . كيلتوراميز

 ليـق ىن  ى   يوقار -  غه علوىن   اهللا تعاىل ى   بول اوز  .ىبرله اكرام قيلد  ى  الر
  .اثبات قيلماق اوچون اولوغ دليل دور

اونغه كوچليك بر فرشته     ((: چنانچه والنجم سوره سيده بويورادوركه    
ى ورتاول فرشته اوز ص   . ياراتيليش ده كوچليك دور   ى   اول اوز  .اورگاتىت

 .ىبر چيكـه ده ايـد     ى  يوقارى   شول حالده كه اول اوز     .ىده كوروند 

                                     
  .١٨، ٥: سورة النجم) ١(
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نينگ ى   اوق يا  .ىالب ياقني كيلد     قوىي ى،ياقني كيلد ى  سونگره اول اوز  
بنـده     اهللا تعاىل  .ىچه ياكه اوندن ياقني راق ايد     ى  نينگ آراس ى  باشى  ايك
نازل   قيليب نازل قيالدورغان نرسه سيىن    ى   گا وح  حضرت حممد   ى  س
اونينـگ كـوروب    .  كونگل كورگان نرسه سيده اداشقان امياس      .ىدقيل

مرتبه كورگان دور   ى  اول ايكينچ ! ى؟تورگان نرسه سيده شك قيلورسيزم    
ى سدرة املنته . ده دور ى  جنة املأو ى  اول سدرة املنته  . آلديدهى  سدرة املنته 

كوز كورگان نرسه سيدن    . اوراب آالدورغان نرسه اوراب آلغان دور       ىن
ـ ى، كورگان نرسه سيدن باشقه ياققه آمشاد      ،ىتامياد نينـگ زور   ى   خداي

  .))ى كورد عالمت الريىن
دنيا وآخرت ده عام قيلسون،  ىن  غه رمحىتحضرت حممد  اهللا تعاىل

  !آمني
  :بويورادور بو معراج توغرسيده آيت كرميه ده اهللا تعاىل

   رانَ الَِّذي أَسحبى  س   سالْم الً ِمنِدِه لَيباِم ِإلَ  ِبعرِجِد ى  ِجِد الْحسالْم
ى اَألقْصِصريالْب ِميعالس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارالَِّذي ب )١(.  
مسجد    ىن  حضرت حممد    -ى  كه، بنده س    تعاىل  پاك اول خداىي   ((
 آليبى   بيت املقدس غه كيچه س     -ى  دن مسجد اقص  ) ى  كعبه آلد (حرام  
. برله قوشوب بركه بريگان دورميز    ى  گا اطراف الر  ى  كه، اول او  ى  بارد

كورسامتك   الريىنى   غه آيت الرمييزدن بعض    حضرت حممد   ى  بول اوز 
  .)) دورى  كورگوچى،ايشيتگوچ شك سيز اهللا تعاىل. اوچون دور
ى مسجد حرام دن بيت املقدس گا كيچه س       “آيت كرميه ده    ى  اگرچ

                                     
  .١: سورة اإلسراء) ١(
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يورولگان بولسه ده، متواتر بولغـان حـديث ده         ، ديب بو  ”آليب بارديك 
ى مشاهدات الر ى  واونده گ ى  اوندن آمسان الرغه آليب چيقيلغان ليق الر      

ـ ١٨آيت دن تارتيب  ى  نچ٥والنجم سوره سيده    . بيان بولونغان دور   ى نچ
بيـان  ى  غـه بارغـان ليـق الر      ى  آيت غه چه بيان بولوب، سدرة املنته      

  .بويورولگان دور
  .برله بولغان دورى وتون جان وتن الربو معراج شريف ب

صـحابه    يـيگرمه آلىت    نينگ حديث الريىن   حضرت رسول اهللا    
بـو توغريـده    . روايت قيلغان بولوب، متواتر بولغان ليغيده شبه يوق دور        

ى روايت قيلغـوچ    ىنى  بو معراج حديث  . يوق دور   سوز ايتمك نينگ جماىل   
ر، مالك بن صعـصعه،      ابن مسعود، ابو ذ    ى،صحابه الر حضرت عمر، عل    

 انس بن مالك، ابن عباس، شداد بـن اوس،          ى،ابو هريره، ابو سعيد اخلدر    
اهللا بن عمرو،     عبد ى،بن كعب، عبد الرمحن بن قرط، ابو حية، ابو ليل           اىب

جابر، حذيفه، بريده، ابو ايوب، ابو امامه، مسرة بن جندب، ابو احلمـراء،             
  . دورالربكر  مساء بنتا اىب ام هانئ، عائشه، اى،صهيب بن سنان الروم

خمتصر روايـت قيليـب     ى  الرى  مفصل، بعض ى  الرى  بوالردن بعض 
بـو    نينگ حديث الريىن  بوالردن حضرت مالك بن صعصعه      . دورالر

چونكه بو حديث مفصل راق بولوب،      . يرده يازيب ترمجه قيليب اوتورميز    
باشـقه حـديث الردن     .  مسلم صحيح اليده كيلتوروب دورالر     ى،خبار

  .كوره بو حديث جامع راق دور
، ديگان  ”معراج بر نيچه دفعه بولغان دور     “ى  الرى  علماءالردن بعض 

الر ى  راو. بولسه الرده، صحيح سوزگا قاراغان ده بر بار بولغـان دور          
معراج نينگ متعدد بولغـان     ى  اختالف الر ى  نينگ عبارت سوروش ده گ    

 ضرت رسول اهللا    حى  وينه معراج كيچه س   . غه داللت قيلمايدور  ى  ليغ
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قايده ايديالر اختالف بولغان بولسه ده، مالك بن صعصعه حديث الريده           
  :سوز مقدم راق كورونه دورى گ

  : ايتيب دورالرچنانچه حضرت مالك بن صعصعه 
مني حطيم ده يانباشالب    :  بويوروب دورالر  حضرت رسول اهللا     ((

حجر ده  “: وقت ده ى  بولغان قتاده بعض  ى  بو حديث گا راو   . (ياتيب ايدمي 
ى بر كيلگـوچ  ). بردورى  سى   حقيقت ده ايك   .ى، ديب قويار ايد   ”ايدمي

 كوكرك  .ى، ديد ”دورى  نينگ اورته الريده گ   ى  بو اوچ كيش  “: كيليب
 حضرت رسول   .ىگاچه يارد ى  حلق الريدن تارتيب كينديك الر      الريىن

چـه  چيقاريب بر آلتـون دن تاغارا       يوراگيم ىن : الركهى   ايتور ايد  اهللا  
 اول سـو    .ىاميان برله حكمت دن تولغازيليب ايد        اوىن .ىكيلتوروب ايد 

سونگره اوز جايـيغه قويوب، راسـت الب تيكيـب         . الرى  برله يوود 
كـه، اول جـانور     ى  سونگره بر جانور كيلتورولوب ايـد     . الرى  قويد

آق بولـوب،   ى   رنگ .ىخچريدن كيچيك راق، ايشاك دن كاتته راق ايد       
  .ىـيتگان يرگا قدم قويور ايديى  كوز.ىبراق ايد

. مني اول براققـه ميندورولـدمي     : الركه   ايتىت حضرت رسول اهللا    
اينگ يرگـا     كه ميىن   حىت. الرى  آليب يورد    ميىن حضرت جربئيل   

. الرى  طلب قيلـد    آاق ىن   دروازه ىن . الرى  ياقني آمسان غه آليب بارد    
، ” دورمن مني جربئيل “:  حضرت جربئيل    .ى، ديـيلد ”كيم دور؟ “

:  حـضرت جربئيـل      .ى، ديــيلد  ”سيز برله كيم بار؟   “. ديديالر
آليـب كيلمككـا      اول ذات ىن  “. ، ديـديالر  ” بار حضرت حممد   “

، ”هاو“:  حضرت جربئيل    .ى، ديـيلد ”ى؟مى  كوندورولگان ايد 
ـ   . ، ديديالر ”مرحبا، خوش كيليب دورالر   “: اوالر. ديديالر ى بـو برنچ

حـضرت جربئيـل    .  بار ايكان الر    آمسان غه چيقسام، حضرت آدم    
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 :“        بو ذات سيزنينگ آتانگيز حـضرت آدم    دورالر، سـالم 
الرده، ى  مني سالم قيلدمي، سالميم غه جواب قايتارد      . ، ديديالر ”قيلينگ
  .، ديديالر”پيغمربى اوغول، ياخشى خوش كيلدينگز، ياخش“: سونگره

. الر  ىتآليب چيقيـب كيـت      آمسان غه قاراب ميىن   ى  سونگره ايكينچ 
 حضرت جربئيل   .ى، ديـيلد ”كيم دور؟ “. الرى  قاقد  باريب دروازه ىن  

 :“  ى، ديـيلد ”سيز برله كيم بار   “. ، ديديالر ”مني جربئيل دورمن. 
اول “. ، ديـديالر  ” باردورالر حضرت حممد   “: حضرت جربئيل   

حـضرت  . ، ديـديالر  ”ى؟مى  آليب كيلمككا بويورلووب ايد     ذات ىن 
 بيـز   .ىدروازه آچيلـد  . الرى  يب جواب بريد  ، د ”هاو“: جربئيل  
عليهمـا    وحيىيى  آمسان غه چيقيب قاراساق اونده حضرت عيس      ى  ايكينچ

حـضرت جربئيـل    . اوالر ايكاال خاالبچه دورالر   . السالم بار ايكان الر   
 :“  عليهمـا الـسالم دورالر، سـالم         وحيىيى  بوالر حضرت عيس
ى ياخـش “: واب قايتاريب مني سالم قيلدمي، اوالر ج    . ، ديديالر ”قيلينگ

  .، ديديالر”پيغمربغه مرحباى برادر، ياخش
باريـب  . الرى  آمسان غه قاراب آليـب يـورد      ى  سونگره اوچونچ 

مني  “.ى، دييلد ”كيم دور؟ “. الر  قاقىت   دروازه ىن  حضرت جربئيل   
 .ى، ديــيلد  ”سيز برله كـيم بـاردور؟     “. ، ديديالر ”جربئيل دورمن 

اول “. ، ديـديالر  ” باردورالر حضرت حممد   “: حضرت جربئيل   
ـ ى  آليب كيلمك اوچون بويورولوب ايـد       ذات ىن   .ى، ديــيلد  ”ى؟م

خـوش كيليـب    “: اول وقت . ، ديديالر ”هاو“: حضرت جربئيل   
آمسان ده حضرت   ى   بول اوچونچ  .ى، ديب بيزگا دروازه آچيلد    ”دورالر

حضرت ى  بو كيش “: حضرت جربئيل   .  بار ايكان الر   يوسف  
مني سالم قيلدمي، جواب    . ، ديديالر ”، سالم قيلينگ   دورالر يوسف  
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پيغمـرب مرحبـا، خـوش كليـب        ى  برادر، ياخش ى  ياخش: سالم قيليب 
  .، ديديالر”دورالر

آمسان غـه  ى  كه تورتونچ   حىت. چيقيب كيته برديك  ى  سونگره يوقار 
كيم “. الرى  طلب قيلد    دروازه آاق ىن   حضرت جربئيل   . يـيتتيك
، ”مـني جربئيـل دورمـن    “: جربئيل  حضرت  . ، ديـيلدي ”دور؟

:  حضرت جربئيـل     .ى، ديـيلد ”سيز برله كيم باردور؟   “. ديديالر
ى آليب كيلمككا بويورولوب ايـد    “. ، ديديالر ” بار حضرت حممد   “
دروازه . ، ديـديالر  ”هـاو “:  حضرت جربئيل    .ى، ديـيلد ”ى؟م

  بار ايكان   آمسان غه چيقيب قاراساق اونده حضرت ادريس         ى،آچيلد
 دورالر،  حضرت ادريـس    ى  بو كيش “: حضرت جربئيل   . الر

: مني سالم قيلدمي، سالميم غه جـواب برييـب        . ، ديديالر ”سالم قيلينگ 
  .، ديديالر”پيغمربغه مرحباى برادر، ياخشى ياخش“

ى كـه بيـشينچ     حىت. سونگره يوقاريغه قاراب چيقيب كيته بريديك     
 آـاق ىن    ازه ىن  درو حضرت جربئيل   . آمسان غه يـيتيب بارديك   

:  حـضرت جربئيـل      .ى، ديـيلد ”كيم دور؟ “. الرى  طلب قيلد 
 حضرت  .ى، ديـيلد ”سيز برله كيم بار؟   “. ، ديديالر ”جربئيل دورمن “

آليب كيلمك اوچون   “. ، ديديالر ” بار حضرت حممد   “: جربئيل  
، ”هـاو “:  حضرت جربئيـل     .ى، ديـيلد ”ى؟كوندورولوب ايدمي 

قاراساق اونـده   . آمسانغه چيقتيق ى  بيشينچى  ب ايد دروازه آچيلي . ديديالر
ى بو كيـش  “: حضرت جربئيل   .  بار ايكان الر   حضرت هارون   
مني سالم قيلدمي،   . ، ديديالر ” دورالر، سالم بريينگ   حضرت هارون   
  .، ديديالر”پيغمربغه مرحباى برادر، ياخشى ياخش“: جواب برييب

كه يـيتيب باريب     حىت. آمسان غه قاراب يورا بريديك    ى  اوندن آلتينچ 
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كيم “. الرى  طلب قيلد   آاقىن   دروازه ىن  ايديك، حضرت جربئيل    
. ، ديديالر ”جربئيل دورمن “:  حضرت جربئيل    .ى، ديـيلد ”دور؟

حضرت “:  حضرت جربئيل    .ى، ديـيلد ”سيز برله كيم باردور؟   “
، ”ى؟كوندورولوب ايـدمي    آليب كيلگاىن “. ، ديديالر ” باردور حممد  
 ى،دروازه آچيلـد  . ، ديديالر ”هاو“:  حضرت جربئيل    .ىدديـيل
 بار ايكان   ى  قاراساق اونده حضرت موس   . آمسان غه چيقتيق  ى  آلتينچ
ـ  ى  بو كيش “: حضرت جربئيل   . الر  دورالر،  ى  حضرت موس

: مني سالم قيليب ايدمي   : حضرت رسول اهللا    . ، ديديالر ”سالم قيلينگ 
ى مني حضرت موس  . ، ديديالر ”اپيغمربغه مرحب ى  برادر، ياخش ى  ياخش“
     ى   دن اوتوب ايدمي، حضرت موس نيمه گـا   “. الرى   يـيغالد

چونكه مينـدن   “: ى   حضرت موس  .ى، ديـيلد ”يـيغاليدورسيز؟
دن جنت گا مينينگ امتيم دن        نينگ امىت ى  كيـني پيغمرب بولغان بر كيش    

  .، ديديالر”كريادورى كوپ كيش
كه   الر، حىت ى  راب يورد  يوقاريغه قا  سونگره حضرت جربئيل    

كيم “. الرى  طلب قيلد   آاق ىن   دروازه ىن . آمسان غه يـيتتيك  ى  يتتينچ
. ، ديديالر ”جربئيل دورمن “:  حضرت جربئيل    .ى، ديـيلد ”دور؟

. ، ديديالر ” باردور حضرت حممد    “.ى، ديـيلد ”سيز برله كيم بار؟   “
 جربئيل   حضرت .ى، ديـيلد ”ى؟آليب كيلمككا بويورولوب ايدمي     اوىن“
 :“ديـب دروازه    ”خوش كيليب دورالر، مرحبا   “. ، ديديالر ”هاو ،
آمسان غه چيقتيق، قاراساق اونده حضرت ابـراهيم        ى   بيز يتتينچ  .ىآچيلد
   حضرت جربئيل   .  بار ايكان الر :“ آتاينگز حضرت  ى  بو كيش

مني سالم قيلدمي، سالم غه     . ، ديديالر ” دورالر، سالم قيلينگ   ابراهيم  
  .، ديديالر”پيغمربغه مرحباى اوغول، ياخشى ياخش“: يبجواب بري
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ى ميوه الر (ى  قاراسام نبق الر  . غه كوتاريلدمي ى  سونگره سدرة املنته  
ديـك  ) ى  سو قويادورغان يومـاالق خـوم الر      (ى  هجرنينگ قُلَّه الر  ) 

حضرت جربئيـل   . فيل نينگ قوالق الريديك دور    ى  كيالدور، برگ الر  
 :“ديديالر”ردوى بو سدرة املنته ،.  

تورت اريق ده سو آقيـب      :  ايتيب دورالركه  حضرت رسول اهللا    
ظـاهر ـر    ى  سى  بولوب، ايك ى  باطن ر الر  ى  سى  ايك. توروب دور 
. ، ديـدمي  ”يا جربئيل، بو رالر نوچوك ـرالردور؟      “: مني. الردورالر

ظاهر . دورالرى  باطن رالر جنت رالر   ى  ايك“: حضرت جربئيل   
  .، ديديالر”دورى برله فرات درياسى  درياسرالر نيل

 كوروب دورالركه، هر كوىن      بيت املعمور ىن   حضرت رسول اهللا    
  .يـيتميش مينگ فرشته كريادورالر، قايتيب اوالرغه نوبت تيگمايدور

مخر، سوت، عسل دن    :  بويوروب دورالركه  حضرت رسول اهللا    
 مني سوت ىن  . الر عبارت اوچ ايديش ده شراب آليب كيليب مينگا توتىت        

بو فطرت دور، سيز وسـيزنينگ      “: حضرت جربئيل   . اختيار قيلدمي 
  .، ديديالر”امتينگز شونينگ اوزه سيده دورسيزالر

ايليك مناز    سونگره هر كوىن  : الركهى   بويورد حضرت رسول اهللا    
 نينـگ   ى   سونگره معراج دن قايتارده حضرت موس      .ىفرض قيليند 

، ”ى؟نيمه فرض قيلـد     امتينگيزگا اهللا تعاىل  “: نميند. آلديالريغه كيلدمي 
حـضرت  . ، ديدمي ”ى  هر كون ده ايليك مناز فرض قيلد      “: مني. ديديالر
سـيزدن  . الرى  ادا قيالملاغا   ايليك منازىن   امتينگيز هر كوىن  “: ى  موس
اسرائيل غـه     خوب سيناب كورگان دورمن، بىن      مني آدم الرىن  ى  ايلگار

 خدايـينگيزگا قايتيب باريب مراجعت     .خوب اورونوب كورگان دورمن   
مني قايتيـب   . ، ديديالر ”سورانگ  قيلينگ، امتينگيزگا ختفيف قيلماق ىن    
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 مني قايتيـب حـضرت      .كيچىت  مراجعت قيليب ايدمي، ايليك دن اون ىن      
ـ   .  آلديالريگا كيلدمي  ى  موس نيمـه گـا    “: ى  حـضرت موس

. ، ديـدمي  ”ومقرق منازغه بويورولـد   “: مني. ، ديديالر ”بويورولدينگيز؟
سـيزدن  . الرى  سيزنينگ امتينگيز ادا قيالملاغـا    “: ى  حضرت موس 

اسرائيل غه خـوب      خوب سيناب كورگاندورمن، بىن     آدم الرىن ى  ايلگار
خدايـينگيزگا مراجعت قيليـب امتينگيـز      . اورونوب كورگان دورمن  

ينه قايتيب مراجعت قيليب    . ، ديديالر ”سورانگ  اوچون يينگيل المتك ىن   
ـ    .كيچىت  سوراب ايدمي، ينه اون ىن      قيلماق ىن ختفيف   ى  ينه حضرت موس
ــدمي ــه كيل نيمــه گــا “: ى حــضرت موســ.  آليديالريغ

. ، ديـدمي ”اوتتوز منازغه بويورولـدوم  “: مني. ، ديديالر ”بويورولدينگز؟
. ادا قيالملايـدورالر    امتينگيز هر كون اتتوز منازىن    “: ى  حضرت موس 
اسرائيل غـه   يناب كورگاندورمن، بىنخوب س   آدم الرىن ى  سيزدن ايلگار 

خدايـينگيزگا قايتيب مراجعت قيليب،  . خوب اورونوب كورگان دورمن   
مني قايتيب مراجعت قيليب ختفيف     . ، ديديالر ”سورانگ  ختفيف قيلماق ىن  

 ى   ينه حضرت موس   .ىكم قيلد   سوراب ايدمي، ينه اون ىن      قيلماق ىن 
: مـني . ، ديـديالر  ”ولدينگيز؟نيمه گا بويور  “آليديالريغه كيليب ايدمي،    

امتينگيز “: ى  حضرت موس . ، ديدمي ”يـيگرمه منازگا بويورولدوم  “
سـيزدن  . الرى  ادا قيلماققه قادر بوملاغـا      يـيگرمه وقت منازىن    هر كوىن 
اسـرائيل    خوب سيناب كورگان دورمـن، بـىن        مني آدم الرىن  ى  ايلگار
ريب ختفيـف   قايتيب با . الريده خوب اورونوب كورگان دورمن    ى  توغر

مني ينه قايتيب باريـب اهللا      . ، ديديالر ”دن سورانگ   اهللا تعاىل   قيلماق ىن 
 مني ينه قايتيب حضرت     .كيچىت  غه مراجعت قيليب ايدمي، ينه اون ىن        تعاىل
، ”نيمـه گـا بويورولـدينگيز؟     “ آلديالريغه كيليب ايدمي،     ى  موس
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ـ  . ، ديدمي ”اون منازغه بويورولدوم  “: مني. ديديالر : ى  حضرت موس
مني ينه  . ، ديديالر ”سورانگ  دن ختفيف قيلماق ىن     ينه قايتيب اهللا تعاىل   “

بـيش منازغـه      سورادوم، اهللا تعاىل    دن ختفيف قيلماق ىن     باريب اهللا تعاىل  
 آليديالريغه كيليـب ايـدمي،      ى   مني قايتيب حضرت موس    .ىبويورد

ـ   “: مني. ، ديديالر ”نيمه گا بويورولدينگيز؟  “ ، ”دومبيش منازغه بويورول
مني . ادا قيالملايدورالر   امتينگيز بيش منازىن  “: ى  حضرت موس . ديدمي

اسرائيل باره الريـد خـوب    خوب سيناب كورگاندورمن، بىن   آدم الرىن 
خدايـينگزگا مراجعت قيليب ينـه ختفيـف       . اورونوب كورگاندورمن 

ى خدايـيم دن كوپ تيالدمي، اميد    “: مني. ، ديديالر ”سورانگ  قيلماق ىن 
، ديدمي ده، اوز يولـوم ده       ”بولوب تسليم قيلورمن  ى  راضى  اميد. دوماويال

قيلدمي، ى  جار  فريضه مىن “: ندا قيليب ى  اول وقت ندا قيلغوچ   . يورا بريدمي 
 مسلم قتاده   ى،خبار  بو حديث ىن  . ))ى  ، ديد ”بنده الرمي غه ختفيف قيلدمي    

  .برله شونينگ ديك روايت قيليب دورالرى واسطه س
روايت ده صحابه الر اورته الريده اخـتالف،        ى  گده  ى  معراج حديث 

شول يـرده بيـان قيليـب         شوالرىن. زياده ونقصان الر پيدا بولغان دور     
  :اوتورميز
حطيم ده  “نينگ روايت الريده     حضرت مالك بن صعصعه      - ١

بـو اوچ   : گاى  كيليب، اوز شريك  ى  يانباشالب ياتيب ايدمي، بر كيلگوچ    
  .، ديب كيليب دور”دورى نينگ اورته سيده گى كيش

حضرت رسـول اهللا    “:  نينگ روايت الريده    حضرت انس    - ٢
    ـ . الرى  كيلـد ى  الر، اوچ كيش  ى   مسجد حرام ده ايد  :ىالرى  اولگ

ـ     :ىدور؟ بر ى  الرى  بوالرنينگ قايس  راق ى  ياخـش ى   اورته الريـده گ
 بو كيچه شونداغ    .ىآلينگالر، ديد   سيىنى   خيش :ى ينه بر  .ىالريدور، ديد 
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. الرى  ينـه كيلـد   ى   اوچاوالر .ىبولدى  كه ايرته كيچه س     حىت .اوتىت
اويقوده بولوب، قلب كونيگـل     ى   نينگ كوزالر  حضرت رسول اهللا    

شونينگ ديـك پيغمربالرنينـگ     . الرى  برله كوروب تورگان ايد   ى  الر
 حضرت رسـول اهللا     . اوخالمايدورى  اوخاليدور، قلب الر  ى  كوزالر

الرده، ى  نينگ آلديده قويد  ى  غكوتاريب آليب زمزم قودو   ى  غه سوزالما 
ى يارد   نينگ كوكراك الريىن    حضرت رسول اهللا     حضرت جربئيل   

سـونگره  . الرى  خوب تازه الد    برله يووب ايچ الريىن   ى  زمزم سوو . الر
كه، اميان  ى  كه، اونده آلتون دن بر آفتابه بار ايد       ى  آلتون تاغاره كيلتورولد  

برله كوكراك وحلق الرينينگ     اونينگ   .ىبرله حكمت دن تولغازيلغان ايد    
، ”الرى  سونگره ينه حمكم الب قويـد     . الرى  تولغازيب قويد   تامورالريىن

  .ده دورى بو روايت خبار. ديگان سوز باردور
دن نقل قيلغـان روايـت الريـده        امام امحد نينگ حضرت انس      

ـ       حضرت مالك بن صعصعه      ى نينگ روايت قيلغان حديث الريـده گ
. باردورى  ، لفظ ”ى  براق كيلتورولد “:  فقط گينه  زياده الر يوق بولوب،   

بـر جـانور    “: نينگ روايـت الريـده    حضرت مالك بن صعصعه     
  .باردورى ، ديگان لفظ”ى كيلتورولد
حضرت رسـول اهللا    “: نينگ روايت الريده   حضرت ابو ذر     - ٣
  مني اوزوم مكـه ده      .ىآچيليب قالد ى  اويوم نينگ شيف  :  ايتيب دوركه 
  .باردورى ، ديگان لفظ”الر  توشىتئيل حضرت جرب. ايدمي

مني بـر   “: نينگ روايت الريده  ى   حضرت ابو سعيد اخلدر    - ٤
 اويغان سام هـيچ     .اويغاتىت  مسجد حرام ده ياتيب ايدمي، براو ميىن        كوىن

 كوزم  .ىبردن ايالس ايالس بر نرسه كورونگان ديك بولد       . كيم يوق دور  
 سـيزالرنينگ بـو جانـدار       .اونغه قاراتيب مسجد حرام دن چيقتيم       ىن
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سيزالرنينگ بـو جـانور     . الرينگيزگا اوخشاغان بر جانور توروب دور     
 شونچه ليـك كـه قـوالغيىن      . الرينگيزدن خچريگا اوخشاب كيالدور   

  .”ى براق ايدى اونينگ آت. قيمريالتيب توروب دور
: نينگ روايت الريده كيليب دوركه     حضرت شداد بن اوس      - ٥

 اوز اصحاب الرمي برله خفتان منازيىن     : بويورديالر حضرت رسول اهللا    “
ى  بر دابه كيلتورد   برياق حضرت جربئيل    . مكه ده كيچ راق اوقودوم    

 .ىالركه، اول آق بولوب، ايشاك دن زورراق خچريدن كيچيك راق ايد          
. بو دابه غه مينگيل، ديديالر    :  مينگا خطاب قيليب   حضرت جربئيل   

 قوالغيدن توتـوب    حضرت جربئيل    ى،اول دابه بويون بريماب ايد    
  .”الرى ميندورد الرده، ميىنى الب بريدى توغر
: بر روايت الريده  ى   نينگ بعض  اهللا بن مسعود      حضرت عبد  - ٦

كه، قريغه چيقسه آرقه    ى  شول ايد ى  عادتى  اول دابه نينگ يورمك ده گ     “
، ديـب   ”ى  اوزالور ايد ى  آياغى  غه توشسه آلدينگ    اوزالور، قوىي ى  آياغ
  .ليب دوركي

برله ى   واسطه الر   حافظ ابن جريرنينگ حضرت ابو هريره        - ٧
 حضرت  حضرت جربئيل   “: ده ايتيب دوركه  ى  روايت قيلغان حديث  

برله حضرت ميكائيـل    ى  اوزالر. الرى   حضورالريغه كيلد  رسول اهللا   
   حضرت جربئيل   . الرى   ده بار ايد :      زمزم دن بر تاغاراچـه ده

 يعـىن . تازه الب صاف الب قويايليق، ديديالر       ىنسو آليب كيلينگ، قلبي   
 حضرت رسـول اهللا     حضرت جربئيل   . شرح صدر قياليليق، ديديالر   

   حضرت ميكائيـل    . الرى  ياريب اوچ بار يود      نينگ قارن الريىن 
چيقاريـب    غل ىن ى  قلب ده گ  . الرى  اوچ بار زمزم سوويدن آليب كيلد     

ى يــيلكه الر  ى  ايك. الرى  دالرده، اميان وحكمت برله تولغاز    ى  تاشالد
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سـونگره بـر آت     . الر  باسـىت   الريغه مهر نبوت ىن      داىل -ى  اورته س 
ـ     . الرى  الرده اونغه ميندورد  ى  كيلتورد ى كـوز ى  اول آت نينـگ آدمي

  .”ى توشگان يرگا يـيتار ايد
معجم الكبريده حضرت ام هانئ رضـي اهللا           ابو القاسم الطرباىن   - ٨

ـ   حضرت رسول اهللا    “: كهعنهادن روايت قيليب ايته دور     ى  كيچه س
  ىن مـني حـضرت رسـول اهللا        . الرى  بيزنينگ اويوميزده ياتيب ايد   

 ديب اويقـوم    ى،دن برار نرسه يتتيم     قريش نينگ تاماىن  . يوقاتيب قويدوم 
ى  ايتيب قالـد    سونگره ايرته بيالن حضرت رسول اهللا        .قاچيب كيتىت 

توتوب ايـشيككا    مينگا كيليب قولوم دن      حضرت جربئيل   : الركه
اول . قاراسام دروازه نينگ آلديده بر دابه تـوروب دور        . الر  آليب چيقىت 

ميندوروب آليـب     اونغه ميىن . خچريدن كيچيك راق، ايشك دن زورراق     
. الرى  بيت املقدس گا يـيتكوزوب توختـاد       كه ميىن   الر، حىت ى  يورد

مينگـا  ى  الرى  الركه، صورت وخو    كورساتىت   ىن حضرت ابراهيم   
رنـگ  ى  الر، بوغدا   كورساتىت   ىن ى   حضرت موس  .ىخشار ايد او

 .ىقونغوراق ساچ امياس ايـد    ى  ليك بولوب، ساچ الر   ى  ليك، اوزون بو  
 .ىنينگ آدم الريغه اوخشاب كيالر ايـد      ى  ازد شنوءة قبيله س   ى  اوزالر

عروة بـن مـسعود       الر، اول ذات ىن     كورساتىت   ىن ى  حضرت عيس 
ى الر، اونـگ كـوز      كورساتىت  جال ىن مسيح الد . غه اوخشاتتيم ى  الثقف

حضرت رسـول اهللا    . غه اوخشاتتيم ى  قطن بن عبد العز      اوىن ى،تيكيز ايد 
 :      ديـب ايـدمي،    ى  بيان قيال   مني چيقيب قريش گا معراج واقعه سيىن

: حضرت ام هانئ رضي اهللا عنهادن نقل قيليب ايته دوركه         ى  راو. ديديالر
اهللا نينـگ   :  آسيليب آلدمي   نينگ چادر الريگا   مني حضرت رسول اهللا     

 يادالتامن كه، سيز قومينگيزگا باريب خرب بريسانگيز اوالر سـيزىن           آتيىن
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. قيلورالرده، انكار قيليب سيزگا يامان معامله قيلورالر، ديـدمي        ى  يالغانچ
 سيلتاب چيقاريب آليب چيقيب كيتىت       چادرالريىن حضرت رسول اهللا    

ايتماگانينگ ده بوال بيلور       ىن شول سوزونگ : جبري بن مطعم توروب   . الر
بيزنينگ آلدمييزده بوال توروب    . كه، سينينگ شانينگ باشقه بولسون    ى  ايد

 :ى قريش دن بر كيش    .ىشول قدر يرالرگا باريب كيلدمي، ديدورسن، ديد      
قـريش نينـگ     (.ى ديد ى،يول ده كوردونگ م     بيزنينگ تويه الرمييزىن  

). ى  ه قايتيب كيلمك ده ايد    يولدى  جتارت اوچون شام غه بارغان قافله س      
يوقاتيـب قويـوب      بر تويه الريىن  . هاو كوردوم : حضرت رسول اهللا    
الرنينگ تويه    فالىن: ينهى  اول كيش . الرى  الر، ديد ى  ايستاب يوروب ايد  

هاو، فالن يـرده    :  حضرت رسول اهللا     .ى ديد ى،كوردونگ م   الريىن
.  سينيب ياتوب دور   كوردوم كه، يـيقيليب    بر قزيل تويه الريىن   . كوردوم

 قافلـه ىن  . بار ايكان، آليب ايچدمي، ديديالر    ى  بر ياغاچ چاره ده سوالر    
ساناب   اوالرىن“:  حضرت رسول اهللا     .ى ديد ى،قانچه ايد ى  عدد الر 

الريدن تورمك    سونگره اورىن . ، ديديالر ”ى  اولتورماققه فرصتيم يوق ايد   
 اول وقت تويه الريـىن     .ىالر، اول تويه الر متام كورساتيلد     ى  بولوب ايد 

بونچـه دور، سـاربان     ى  ساربان الر “. الرى  ساناب قريش غه خرب بريد    
قحافه دور، اوالر ايرتـه بـيالن يــيتيب           ابو بكر بن اىب   ى  الرنينگ بر 
، ”ايكـان ى  تـوغرمي ى  حممدنينگ سـوز  “: اوالر. ، ديديالر ”كيلورالر

يده  ايتگان وقت الر   الر، حضرت رسول اهللا     ى  ديـيشيب توروب ايد  
ـ ى  تويه الرينگيز يوقالد  “: اوالردن. الرى  يـيتيب كيلد  ، ديـب   ”ى؟م

 :ىينـه بـرالر   . ، ديديالر ”ى  هاو، يوقاليب ايد  “: اوالر. الرى  سوراد
ـ ى  سيزالرنينگ قيزيل تويه الرينگز يـيقيليب سيند     “ . ، ديـديالر  ”ى؟م

سيزالرنينگ چاره الرينگيزده سو الرينگيز بار      “. ، ديديالر ”هاو“: اوالر
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مني قويوب ايدمي،     هاو، سوىن “: حضرت ابو بكر    . ، ديديالر ”ى؟دمياي
، ” توكوب ده تاشالغان اميـاس ايـديك       ى،هيچ كيم ايچگان امياس ايد    

 واقعه دن خرب دار بولوب، درحال تصديق        حضرت ابو بكر    . ديديالر
  .الرى اوشال كوندن ِصديق آتالد. الرى قيلد

حضرت “: ت الريده نينگ رواي  حضرت مالك بن صعصعه      - ٩
كه يرگا اينگ ياقني آمسان غه آليب         الر، حىت ى   آليب يورد  جربئيل  
. يـوق دور    نينـگ بيـاىن   ى  مسجد اقص . ، ديـيلگان دور  ”الرى  بارد

آمسان ى  نينگ روايت الريده هم شو خيل بولوب، توغر       حضرت انس   
ه د  نينگ روايىت ى  خبارى  بول اوز . غه چيقيب كيتيله برييلگان ليك باردور     

ى آليب يورد    ميىن حضرت جربئيل    ((: ده  امام امحدنينگ روايىت  . دور
پيغمـربالر اوز   براق ىن. الرى الرده بيت املقدس غه يـيتكوزوب توختاد     

باغاليدورگان حلقه غه باغالدوم ده، بيت املقـدس غـه            الريىنى  سوار
حضرت . سونگره قايتيب چيقتيم  . ركعت مناز اوقودوم  ى  كرييب اونده ايك  

مني . الرى   بر ايديش ده مخر، بر ايديش ده سوت آليب كيلد          ربئيل  ج
اختيـار    فطـرت ىن  “: حضرت جربئيـل    . اختيار قيلدمي   سوت ىن 
سونگره يرگا اينگ ياقني آمسان غه آليب چيقيـب         . ، ديديالر ”قيلدينگيز
  .، ديب دور)) الر كيتىت

اق دن  حلقه غه باغالغان دن كيـني ينـه بـر          بول اورته ده براق ىن    
الر براق بيت املقدس ده قالغـان دور        ى   شول سبب دن بعض    .ىسوزالمناد

. هر نرسه گا قادردور     بيزنينگ فكرمييزچه اهللا تعاىل   . ديب دعوا قيليب دور   
فقط بيت املقـدس  . براق سيز هر قانچه يرگاده يـيتكوزوب قويا بيالدور       

دعوا قيلمـاق   گا بارماق اوچون گينه براق كيلتورولگان، ديب دليل سيز          
هر قدر براق الزم بولسه،     . امياس، فقط برار نص صريح الزم دور      ى  توغر
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  . آمسان الر اوچون الزم دور-ى اول ده املأل االعل
حـضرت  “: ده  دن كيلتورگان روايـىت   امام امحد حضرت انس     

، ”الر   قرب الريده مناز اوقوب تورگان يريدن آليـب اوتـىت          ى  موس
  .ديگان سوز كيليب دور

حضرت : ده ايته دوركه    دن قيلغان روايىت  زار نينگ حضرت انس     ب
حضرت جربئيل  . مني اوخالب ياتيب ايدمي   “:  ايتيب دورالر  رسول اهللا   
 مـني درخـت    . الرى  يـيلكام اورته سيگا بر شاپاالق اورد     ى   ايك

ديك نرسه الر   ى  عدد پرنده اويه س   ى  آلديغه باردومكه، اول درخت ده ايك     
. ، ينه بريگا مني اولتورديك    ينگ بريگا حضرت جربئيل      اون .ىبار ايد 

آليـب     عامل شهود برله عامل غيـب ىن       -اول درخت كوتاريليب خافقَين     
خـواه السـام    . اوياق بوياق قيليب قاراب توروبدورمن       اوزوم ىن  .كيتىت
دن ى  قاراسام هوش    ىن حضرت جربئيل   . اوشالر ايدمي   آمسان ىن ى  ايد

 نينگ معرفىت   اهللا تعاىل . ديك ياپوشوب كيتيب دور   كيتيب يـيقيليب بوريا  
  .”بيلدمي ىن اونينگ فضيلىتى توغريسيده گ

بيزنينـگ  “: روايت قيليب بولوب ايته دوركه      ينه بزار بو حديث ىن    
واسطه   دن ابو عمران اجلوىن   حضرت انس     بيلگانيميزچه بو حديث ىن   

 ليـك بولـوب     بصره. برله احلارث بن عبيد گينه روايت قيلغان دور       ى  س
مينگا  ((: لفظ الر بار دور   ى  ده گ   بو حديث ده قوىي   . دورى  مشهور كيش 

. كـوردوم    اونده اولوغ نورىن   .ىآمسان دروازه الريدن بر دروازه آچيلد     
ى  پرده س  -  ياغيده در وياقوت نينگ رفرىف    ى  قاراسام حجاب نينگ برييگ   

  .”))ى قيلدى مينگا خواه الغانچه وح اهللا تعاىل. باردور
ده سعيد بن منصوردن نقل قيليب         كتاىب )) دالئل النبوة  ((ى   بيهق - ٩

دن روايت قيليب   برله حضرت انس    ى  دور، حافظ ابن جرير اوز سند     



  ٣٨٩  

  

حـضرت     بـراق ىن   قچان كه حضرت جربئيل      ((: دوركه، ايته دور  
اوياق بوياققـه قيليـب       الر، براق دوميىن  ى   غه آليب كيلد   رسول اهللا   

براق، تيك  ى  ا“:  حضرت جربئيل    .ىن ديك بولد  ترخش ليك قيلغا  
سـونگره  . ، ديديالر ”مينگان امياس دور  ى  سينگا بو ذات ديك كيش    . تور

يول نينـگ بـر     . الرى   براققه مينيب جوناب قالد    حضرت رسول اهللا    
يا جربئيل، بو   “: حضرت رسول اهللا    . ده بر كمپري توروب دور      تاماىن

. ، ديـديالر  ”يورا برينگ “: ئيل  حضرت جرب . ، ديديالر ”نيمه دور؟ 
براو يولده اوزاق   . ، ديب يورا بريديالر   ”خوب“: حضرت رسول اهللا    

حضرت . ، ديب براو چاقرادور   ”يا حممد، بوياققه كيلينگ   “: يرده توروب 
: حـضرت رسـول اهللا      . ، ديـديالر  ”يورا بريينـگ  “: جربئيل  

 سونگره اهللا   .الرى  يورا بريد ى  ، ديب چاقرغان غه قوالق ساملا     ”خوب“
 غـه   حضرت رسـول اهللا     ى  نينگ خملوق الريدن بر مونچه كيش       تعاىل

الـسالم  . آخـر ى  السالم عليك، ا  . اولى  السالم عليك، ا  “: يولوقوب
سـالم الريغـه    “: حضرت جربئيـل    . ، ديديالر ”حاشرى  عليك، ا 

. الرى   جواب قايتارد  حضرت رسول اهللا    . ، ديديالر ”جواب قايتارينگ 
الر يولوقـوب   ى  مرتبه بر قانچه كيش   ى   اوچونچ ى،ايكينچشول خيل ده    

مهه سيگا جواب   . الرى  الر سالم قيليب ايد   ى  ديك بر قانچه كيش   ى  اولگ
حـضرت  . الرى  كه بيت املقدس گا باريب توختـاد        حىت. الرى  قايتارد

 حضرت رسـول اهللا     .ى غه مخر برله سوت، سو پيش قيليند       رسول اهللا   
  حضرت جربئيل   . الرى  اختيار قيلد    سوت ىن :“ اختيار   فطرت ىن

. الرى  اختيار قيلسانگيز، امتينگيز غرق بولور ايـد        قيلدينگيز، اگر سوىن  
. ، ديـديالر  ”ى  امتينگيز تايغان بولور ايـد    ى  اختيار قيلسانگيز ايد    مخرىن

اول كيچه ده . الرى  وباشقه پيغمربالر يوباريلد سونگره حضرت آدم    
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سـونگره  . الرى  ام بولوب مناز اوقـود     ام اوالرغه حضرت رسول اهللا     
 يول ده كورگان كمپري دنيا مثـاىل      “: الركه   ايتىت حضرت جربئيل   

چاقرغـان    يول ده سيزىن  . متام بولوب آزگينه قالغان دور    ى  دوركه، عمر 
سيزگا سالم قيلغـان ذات الر      . ابليس دور   نينگ دومشىن   كيمسه اهللا تعاىل  

  .)) ”الرى م ايدعليهم السالى وعيسى حضرت ابراهيم وموس
. ده ده شو خيل روايـت قيليـب دور           كتاىب )) دالئل النبوة  ((ى  بيهق
  .الفاظ الرده غرابت ونكارت باردورى ولكن بعض
دن برله حضرت انس    ى  ده اوز سند  ى  حامت تفسري    ابن اىب  - ١٠

حضرت رسول اهللا    ((:  ايتيب دورالر  روايت قيالدوركه، حضرت انس     
    باريلغان كيچـه ده حـضرت جربئيـل           بيت املقدس غه آليب  

الركه، اول دابه ايـشك دن زورراق،  ى بر دابه آليب كيليب ايد    ى  اوزالر
اونغه ميندوروب     ىن  حضرت رسول اهللا     .ىخچريدن كيچيك راق ايد   

 بيت املقدس غـه     .ىيـيتگان يريگا يـيتار ايد   ى  كوزى  آياغ. الرى  آلد
 برله تيـشىت  ى  ب قول الر  تاش گا كيلي  ى  باريب باب حممد ديگان يرده گ     

سـونگره مـسجد    . الرى  اول تاش غه باغالد     سونگره اول دابه ىن   . الر
 حضرت رسول اهللا    حضرت جربئيل   . الرى  نينگ اورته سيده توختاد   

   كورسـامتك    دن جنت نينگ حورالريىن     اهللا تعاىل “:  غه خطاب قيليب
 ،”هـاو “: حضرت رسـول اهللا     . ، ديديالر ”ى؟تيالب ايدينگيزم   ىن

انه اوشال خاتون الرغه باريب سـالم       “: حضرت جربئيل   . ديديالر
مـني كيليـب    : الركـه    ايتىت حضرت رسول اهللا    . ، ديديالر ”قيلينگ

: مـني . الرى  اوالرغه سالم قيلدمي، اوالر سالميم غه جـواب قايتـارد         
 چريايليـق   ى،بيزالر خوش خو  “: اوالر. ، ديدمي ”سيزالر كيم سيزالر؟  “

ى كه، گناه دن پاك بولوب گناه برله كري بوملاغان ياخش         خاتون الردور ميز  
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ى انسان الرنينگ خاتون الريدورميزكه، اوالر جنت ده مهيشه تورگـوچ         
. ، ديـديالر  ”بولوب كيتمايدورالر، مهيشه ترييك بولوب اوملايـدورالر      

 ايـتىت   براو آذان ىن  . الرى  آدم الر توپالند  ى  سونگره قايتتيم، كوپ اومتا   
، ديب منتظر بولوب    ”كيم امام بولور؟  “:  صف تارتيب  .ىوتكبري توشورد 

  كيليب قولوم دن توتـوب مـيىن       توروب ايديك، حضرت جربئيل     
ـ    . الرى  ايلگاريگا اوتكازيب قويد   ركعـت منـاز    ى  مني امام بولوب ايك

كـيم الرگـا امـام      “: اوقوب بريگانيم دن كيني حضرت جربئيل       
ـ “: مني. ، ديديالر ”ى؟بولدونگيز بيلدينگيزم  . ، ديـدمي  ”وق بيلمـادمي  ي

ى سيزنينگ آرقانگيزده مهه پيغمربالر مناز اوقـود    “: حضرت جربئيل   
  .)) الرى آمسان غه آليب يورد ، ديديالرده، سونكره ميىن”الر

بن كعـب رضـي اهللا        نينگ حضرت ابو ذر واىب    حضرت انس   
يارغان ليـق      قارين الريىن  .ىيوق ايد   عنهمادن روايت الريده براق بياىن    

بيت املقدس نينگ حكايه    . جممل وخمتصر طريقه ده بيان بولغان دور      ى  رال
  .يوق دورى س

نينگ حديث الريده   ى   حضرت بريدة بن احلصيب االسلم     - ١١
معراج غه آليب چيققان وقت       ميىن: الرى   بويورد حضرت رسول اهللا    “

 زور تـاش ىن   ى  برله بيت املقدس داگ   ى   قول الر  ده حضرت جربئيل    
  .، ديگان سوز باردور”الرى باغالب قويد اق ىنتيشيب، بر
حضرت  ((:  نينگ حديث الريده    حضرت حذيفه بن اليمان      - ١٢

 معراج غه آليب چيققان الريده حضرت جربئيـل            ىن رسول اهللا   
كه بيت املقدس     حىت. الرى  آليب جوناب قالد     ىن حضرت رسول اهللا    

الر، ى  ت املقدس غه بارد   بي“: مني: زر بن حبيش ايتوركه   . الرى  غه كيلد 
 مينگـا   حضرت حذيفه   . ، ديدمي ”الرى  ركعت مناز اوقود  ى  اونده ايك 
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اصلع ديــيله   ى  يوق كيش ى  باشينينگ تيپه سيده ساچ   (يا أصلع   “: قاراب
، ”بيلمايدورمن  تانيدورمن، آتينگ ىن    ، آتينگ نيمه دور؟ يوزنگ ىن     )دور

: حذيفـه   حـضرت   . ، ديدمي ”زر بن حبيش دورمن   “: مني. ديديالر
 نينگ اول كيچه بيت املقدس ده مناز اوقوغان ليق          حضرت رسول اهللا    “

، ”قرآن كرمي خرب بـريادور    “: مني. ، ديديالر ”نوچوك بيلدينگ؟   الريىن
ى سبحانَ الَِّذي أَسر   “: مني اوقودوم . ، ديديالر ”اوقو“: مينگا. ديدمي

 پاك دور اول    - ى  الْمسِجِد اَألقْص ى  لَِبعبِدِه لَيالً ِمن الْمسِجِد الْحراِم إِ     
غـه آليـب   ى مسجد حرام دن مسجد اقصى كيچه س خداكه، بنده سيىن  

الر، ديگـان   ى  بو آيت ده مناز اوقـود     “: حضرت حذيفه   . ”ى  بارد
 اول وقـت ايـتىت    . ، ديدمي ”يوق“: مني. ، ديديالر ”ى؟تاپاسن م   سوزىن
اونده منـاز   . الرى   اوقوماد  مناز واهللا كه، حضرت رسول اهللا      “: الركه

بيت اهللا غه حج قيلماق فرض      ( مكه ده مناز     ى،اوقوغان بولغان الريده ايد   
 واهللا  .ىديك بيت املقدس ده ده سيزالرغه فرض بولوب قالور ايد         )  بولغاىن

الر؟ آمسان الرنينـگ دروازه     ى  آمسان غه چه بارد   ى  كه، براق دن تومشا   
 آخرت نينگ مهـه سـيىن     . الرى  كورد   جنت ودوزخ ىن   .ىآچيلدى  الر

خيل ده كيتگان بولسه الر اوشانداغ      ى  سونگره قايس . الرى  وعده قيليند 
، ديديالرده خوب   ”الرى  كيالرده ده مناز اوقوماد     يعىن. الرى  قيتيب كيلد 

قاچيب كيتماسون    سيزالر مينگا ايتورسيزالركه، براق ىن    “: الردهى  كولد
. ”الرى  يب مسخر قيلينغان ايد    عامل شهود، عامل غ    .ىديب باغالب قويد  

حضرت حذيفه  . ”ى؟اهللا، اول براق قانداغ ايد     يا ابا عبد  “: مني ايتتيم كه  
 :“  آق، “: برله اشارت قيليـب   ى  ، ديب قول الر   ”ى  منه بونداغ ايد

بـو  . )) ، ديديالر”ى يـيتگان يريگا قدم قويار ايدى اوزون بولوب، كوز  
مـسند وسـنن    ى   نسائ ى، ترمذ ى،امام امحد، ابو داود الطيالس      حديث ىن 
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 حضرت حذيفـه    “: ايتيب دوركه ى  ترمذ. الريده كيلتوروب دورالر  
اول ده بـراق    . قيليـب دورالر  ى  نف  باشقه الر اثبات قيلغان نرسه الرىن     

ى اثبات قيلغـوچ  : بيز ايته ميزكه  . ”باغالب قومياق، مناز اوقوماق الريدور    
  .دن مقدم بوالدورى قيلغوچى الر نف

 نينگ روايـت الريـده ايتيـب        حضرت شداد بن اوس      - ١٣
): روايت قيليـب دور   ى  الترمذى  حممد بن عيس    بو حديث ىن  (دورالركه  

معراج غـه آليـب       خيل ده سيزىن  ى  قايس! يارسول اهللا “: بيز ايتتيك كه   ((
 مكه ده خفتـان ىن    : الركهى   بويورد حضرت رسول اهللا    . ”ى؟چيقيلد

سـونگره حـضرت    . يب راق اوقودوم  اوز اصحاب الرمي برله كيچيكتري    
. الرى  برله بر براق آليب كيليب ايد     ى  الرده، اوزالر ى   كيلد جربئيل  
بونغـه   “.ىايشك دن زور راق، حچريدن كيچيك راق ايـد        ى  اول اوز 
 حضرت جربئيـل    ى،اول براق بر آز تيپريچيالب ايد     . ، ديديالر ”مينينگ
 راققه ميندورد   دن توتوب توروب ميىن   ى   قوالغراق جوناب  . الرى  بب
بـر خرمازارغـه       حىت .ىتوشار ايد ى  توشكان يرگا قدم  ى   كوز .ىقالد

بو يرده  “الرده،  ى  اول يرگا توشورد     ميىن حضرت جربئيل   . كيلديك
. ركعت مناز اوقـودوم   ى  مني ايك . ، ديديالر ”ركعت مناز اوقونگ  ى  ايك

مني . ، ديديالر ”قايارده مناز اوقودونگيز؟  “:  مينگا حضرت جربئيل   
ى مدين ده، حضرت موس   “: حضرت جربئيل   . ، ديدمي ”اهللا بيالدور “
   سـونگره  . ، ديـديالر  ”آلديده مناز اوقودونگيز  ى   نينگ درخت الر

 .ىيــيتار ايـد  ى توشگان يرگا قـدم ى   كوز .ىآليب يورد   براق بيزىن 
 حضرت جربئيل   .ىسونگره بر يرگا يتيـيك اونده عمارت الر كوروند       

“ مني . ، ديديالر ”مناز اوقونگ “مني توشتوم،   . ر، ديديال ”توشونگ
بيلورميسيز، قايرده  “: حضرت جربئيل   . سونگره ميندمي . مناز اوقودوم 
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ى حضرت عيس “. ، ديدمي ”مني اهللا بيالدور  “. ، ديديالر ”مناز اوقودونگيز؟ 
    سونگره . ، ديديالر ” بيت اللحم ده مناز اوقودونگيز     - توغولغان ير

دروازه   كه بيت املقدس نينگ جنوىب       حىت .ىاب قالد آليب جون   براق بيزىن 
اول يرگـا     مسجد نينگ قبله طرفيغه كيليـب بـراق ىن        . سيدن كريديك 
ى شونداغ بر دروازه دن كريديك كه، كون برلـه آ         . الرى  باغالب قويد 

. خواه الغان يريده مناز اوقـودوم       اهللا تعاىل . اول طرف غه مايل بوالدور    
 بريده سوت، بريده    .ىايديش كيلتورولد ى   ايك ،ىقاتتيق چانقاق آلد    ميىن

 اويالب توروب، سـوت     ى،برابر يوباريليب ايد     ايكاويىن .ىعسل بار ايد  
تيزه سـيگا   ى  آلدمي ده بر كيش   . كه تريالب كيتتيم    حىت. آلديب ايچتيم   ىن

 ى،اختيار قيلـد    صاحبينگ فطرت ىن  “:  اول .ىسويانيب اولتوروب ايد  
 بـراق بيـزىن   . ميندمي   سونگره براق ىن   .ى، ديد ”هدايت نصيب بوالدور  

 شهر بار جيلغه غه كيلديك، قاراساق جهنم تيپـه الرديـك            .آليب كيتىت 
:  ايتيب دورالركـه   حضرت شداد بن اوس     . كورونوب توروب دور  

حضرت رسول  . ، ديدمي ”نوچوك تاپتينگيز؟   يا رسول اهللا، جهنم ىن    “: مني
معـراج دن   ى  بـول اوز  . (ر، ديديال ”قيزيق كومورديك تاپتيم  “: اهللا  

فالن يـرده   . الرى  قايتاريب آليب جوناد    ميىن). قايتقان الريدن كيني دور   
يوقاتيـب    اوالر بر تويه الريىن   . قريش نينگ قافله سيگا ياقني يردن اوتتوك      

 مني اوالرغه سالم    .ىتوپالب توروب ايد    اوالرىن  فالىن. الرى  يوروب ايد 
سـونگره  . ، ديديالر ”دورى   آواز بو حممد نينگ   “:ىالرى  بعض. قيلدمي

  .، ديديالر)) توروب اصحاب الرمي آلديالريغه يـيتيب كيلدميى تانگ آمتا
يا رسول اهللا، بـو كيچـه قايـارده         “:  كيليب حضرت ابو بكر    
. ، ديـديالر  ”آختـاردوم   اوخاليدورغان يرينگيزىن   ايدينگيز؟ مني سيزىن  
. ، ديـديالر  ”دومبو كيچه بيت املقدس غه بار     “: حضرت رسول اهللا    
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. ليـك يولـدور  ى بيت املقدس بر آ! يارسول اهللا “: حضرت ابو بكر    
مينگا بر  “: حضرت رسول اهللا    . ، ديديالر ”مينگا وصف قيليب بريينگ   

 كوروب تورگان ديك بولوب توروب هر بر سوراغان نرسه ى،يول آچيلد
بكـر  حضرت ابو   . ، ديديالر ”قانداغ بولسه اوشانداغ ايتيب بريدمي      سيىن
 :“      ديـديالر  ”دورسيزى  پيغمرب  گواه ليك بريامن كه، سيز اهللا تعاىل ، .

كورونگ الركه، بو كيچه بيت املقدس غه         كبشه ىن   ابن اىب “: مشرك الر 
: حـضرت رسـول اهللا      . ، ديـديالر  ”باردوم، ديب دعوا قـيالدور    

فالن   سيزالرنينگ قافله الرينگيزىن  ى  سيزالرگا ايتگان سوزوم نينگ دليل    “
 فالىن  اوالرىن. الرى  يوقاتيب توروب ايد    اوالر تويه الريىن  . ه كوردوم يرد

فـالن يرگـا       اوالر اوز يوروش الريده فالن كوىن      .ىتوپالب آليب ايد  
اينگ آلديالريده بر كول رنگ تويه      . الرى  كيلگا  توشورالر، فالن كوىن  

ى بولغاى  قاپى   ايك ى،ده بر قارا شالچه س      اول تويه نينگ اوسىت   . كيالدور
 ايتگان كون الريده، اوشـال      اوشال حضرت رسول اهللا     . ، ديديالر ”

ده   نينـگ روايـىت   ى  بيهقى  بو قدر . ))ى  تويه آلديده قافله يـيتيب كيلد    
  .دور كيلگاىن

باردوركه، اوالر باشقه صـحيح حـديث الرگـا         ى  يرى  بونده ايك 
 اول ده حضرت رسـول اهللا       . خالف بولوب، منكر ديك كورونه دور     

 مهده حضرت ابو بكـر      ،الر ديـيلگاىن ى  ت اللحم ده مناز اوقود    نينگ بي 
     بـو  . سوراغان ليق الريـدور     نينگ بيت املقدس نينگ وصف الريىن

چونكـه بـو روايـت ده       . بيلينه دور ى  امياس ايكان ليگ  ى  توغرى  ايكيس
ى برله امياس ايكـان لـيكالر     ى   نينگ قريش قافله س    حضرت ابو بكر    

 قـريش   صحيح حديث ده حضرت ابو بكر       بوندن باشقه   . بيلينه دور 
  .الرى برله ايدى قافله س
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 حضرت ابن عباس رضي اهللا عنـهمانينگ روايـت الريـده            - ١٤
امام امحد نينگ روايت الريـده كيليـب        . نرسه الر باردور  ى  قويـيده گ 

جنت نينگ بـر    . الرى   جنت گا كريد   حضرت رسول اهللا     ((: دوركه
ـ  (طرفيده استه استه قبقاب      . ايـشتيله دور  ى  نينـگ آواز  ) وپگوپ گ

حـضرت  . ، ديـديالر  ”يا جربئيل، بو نيمه دور؟    : حضرت رسول اهللا    
 حضرت رسـول اهللا     . ، ديديالر ”بو مؤذن بالل دور   “: جربئيل  

، ” مني شول حالده كـوردوم     ،بالل جنات تاپىت  “: قايتيب كيلگان الريده  
مرب غـه   پيغى  ام“. الر   برله كوروشىت  ى  ينه حضرت موس  . ديديالر
ليك، ى  رنگ ليك بولوب، اوزون بو    ى  بو ذات بوغدا  . ، ديديالر ”مرحبا

برابريـده  ى  سيليق قونغوراق سيز بولوب، قوالق الر     ى  ساچ وساقال الر  
، ”كـيم؟ ى  بو كيش “:  حضرت رسول اهللا     .ىراق ايد ى  ياكه يوققار 
ـ   ى  بو كيـش  “: حضرت جربئيل   . ديديالر  ى  حـضرت موس
اوتوب جوناب بر هيبت ليك، اولوغ آق ساقال        اوندن  . ، ديديالر ”دورالر
ى ، ديب سالم قيلـد    ”مرحبا“: دهى  اول كيش . الرى  گا اوچراد ى  كيش
بـو  “: حضرت رسـول اهللا     . الرى  مهه پيغمربالر سالم قيلور ايد    . الر
آتانگيز ى  بو كيش “: حضرت جربئيل   . ، ديديالر ”كيم دور؟؟ ى  كيش

ى كورد   دوزخ ىن  اهللا  حضرت رسول   . ، ديديالر ” دورالر ابراهيم  
حضرت . الركه، اوالر جناست يـيدورالر   ى  كورد  اونده بر قوم ىن   . الر

: حضرت جربئيـل    . ، ديديالر ”.بوالر كيم دورالر  “: رسول اهللا   
، ”دورالرى  چاينـاگوچ   بوالر غيبت قيليب آدم الرنينگ گوشت الريىن      “

  .ديديالر
بـو كـيم     “.الرى  كورد  ينه بر قيزيل يوزليك كوك كوز كيشيىن      

حضرت ى  بو كيش “: حضرت جربئيل   . الرى  ، ديب سوراد  ”دور؟
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. ، ديـديالر  ”دورى  كيـش ى  اولـدورگوچ    نينگ تويه الريىن   صاحل  
. الرى  غه كريگان الريده مناز اوقود    ى   مسجد اقص  حضرت رسول اهللا    

 غه قوشولوب منـاز اوقـوب       قاراساالر پيغمربالر حضرت رسول اهللا      
ـ        منازدن. توروب دورالر  كاسـه  ى   فارغ بولغان الريـدن كيــني ايك

 حضرت رسـول اهللا     .  بريده سوت، بريده عسل باردور     .ىكيلتورولد
اختيار   فطرت ىن “: برله بولغان ذات  ى  اوزالر. الر  آليب ايچىت   سوت ىن 
صـحيح بولـسه ده،     ى  بو حديث نينگ اسـناد    . )) ، ديديالر ”قيلدينگيز

  .صحاح كتاب الريده كيلماب دور
باس رضي اهللا عنهمانينگ ينه بر روايت الريده كيليب         حضرت ابن ع  

ى آليب باريلد ى   بيت املقدس غه كيچه س     حضرت رسول اهللا     ((: دوركه
ى قريش گـا كيچـه سـيگ      . الرى  ينه اوشال كيچه قايتيب كيلد    . الر

بيت املقـدس   . الرى  الر، اوالر دليل سوراد   ى  بيان قيليب ايد    سفرالريىن
الر ى  كيشى  ايشيتيب بعض   بوالرىن. الرى  بريدايتيب    نينگ عالمت الريىن  

الريغه   ابوجهل برله قوشوب بويىن     اهللا تعاىل    اوالرىن .ىمرتد بولد ى  ايشامنا
برلـه    درخـىت ى   قومارتق -شجرة الزقوم     حممد بيزىن “:  ابو جهل  .ىاورد

، ديب اوالردن زققـوم     ”خورما برله مسكه آليب كيلينگالر    . قورقوتادور
. الرى برله كـورد ى اوز صورت   دجال ىن  هللا   حضرت رسول ا   .ىياساد

حـضرت  . الرى  كورد  وابراهيم عليهم السالم ىن   ى  وموسى  حضرت عيس 
يوغان بولـوب،   “: الر، جواب برييب  ى   دجال دن سورالد   رسول اهللا   

ايرغيـب چيققـان،    ى   بر كوزينينگ نيش   ى،آق ليك ده حد دن آشا ايد      
 .ىنگ شاخالريديك ايد  درخت ني ى   ساچ الر  .ىيولدوز ديك يارقريار ايد   

كوردوم، آق يوزليك، قونغوراق ساچ بولـوب          ىن ى  حضرت عيس 
ـ    .ىاوتكور ايد ى  ايچيگا كريگان، كوزالر  ى  قارن الر  ى  حـضرت موس
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 حضرت . الرى  كوپ ياراتيليشده قاتتيق ايد   ى  كوردوم، ساچ الر     ىن
 حـضرت   .ىمينگا اوخشار ايد  ى  كوردمي، متام اعضاءالر     ىن ابراهيم  
، )) مني سالم قيلـدمي   . ، ديديالر ”آتانگيزگا سالم قيلينگ  “: جربئيل  

  .ده كيلتوروب دور سنىنى نسائ بو حديث ىن. ديب دورالر
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، وما درج علَيِه     يِجب الْعملُ ِبما ِفي ِكتاِب اِهللا وسنِة رسوِلِه          - ٦٠
ِئمِة الْمجتِهِدين وأَِئمِة الْحـِديِث     أَثَرهم ِمن األَ  ى  السلَف الصاِلح، ومِن اقْتفَ   

طَِريقَِة السلَِف، ويِجـب    ى  والِْفقِْه، ومن بعدهم ِمن الْخلَِف، ِممن كَانَ عل       
  .اجِتناب الْمحدثَاِت والِْبدِع وأَهِلها

قرآن كرمي ده بار نرسه الرگا، حضرت رسول          نينگ كتاىب   اهللا تعاىل 
مهده سلف صـاحل    .  نينگ سنت الريگا عمل قيلماق واجب دور       اهللا  

واوالرنينگ ايزالريده يورگان جمتهـد امـام الر، فقهـاء وحمـدثني الر             
واوالرنينگ ايزالريدن يورگان خلف علماء الرينينگ يول الريدن يورمك         

چيققـان نرسـه الر،     ى  بدعت الر، شريعت گا خالف ينگ     . واجب دور 
  .ساقالماق واجب دور  اوزالريىنالريدنى بدعت اهل

گا كتـاب   ى  ده ديب بيلگان كيش     آسىتى  اسالم بايراغ   هر بر اوزيىن  
آستيده يورمك واجب بولوب، خالف قيلماق جـائز        ى  وسنت حكم الر  

 تـابعني وتبـع     ى، نينگ اصحاب الر   حضرت رسول اهللا    . امياس دور 
ذات الرنينـگ   بولغان  ى   ائمه جمتهدين، دين اولوغ الر     ى،تابعني علماءالر 

قرآن كرمي، حضرت رسول اهللا     ى  اول اوز . كتاب وسنت دور  ى  يول الر 
  شول طريقه دن قيل مقداريده     .  حديث شريف الريدور   -ى   سنت الر

دين اولـوغ الريـدن     ى  اول كيش . گا اقتدا قيليب بوملاس   ى  چيققان كيش 
  .بوالملايدور

ِن لَن تـِضلُّوا    تركْت ِفيكُم شيئَي   ((: حديث شريف ده كيليب دوركه    
). ك. ()) يِردا علَي الْحـوض ى ِكتاب اِهللا وسنِتي، ولَن يتفَرقَا حت  : بعدهما

 اوالر اهللا تعـاىل   . نرسه قالـدوردوم  ى  سيزالرنينگ اورته الرينگيزده ايك    ((
اوالرغه اقتـدا قيلمـاق ده      .  قرآن كرمي برله سنتيم دورالر     -  نينگ كتاىب 

اوالر قيامت كونيده مينينگ    . ولسانگيزالر، هرگز يول دن تامياغايسيزالر    ب
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، )) حضورمي غه حوض كوثر آلديده كيلماگونچه بر برالريدن اجراملاغايالر        
 ده حـضرت ابـو      )) مستدرك ((ى  حاكم نيسابور   بو حديث ىن  . ديديالر
  .برله روايت قيليب دورى  واسطه الرهريره 

بولغان كتاب اهللا وسنت رسول       ينگ يوىل گا اسالم ن  ى  مسلمان كيش 
سيدن تايغان ى ديك، بو ايك قدم قومياق جائز بوملاغاىنى   دن تاشقار  اهللا  
اوچون هالكت گا يول حاضرالغان     ى  يول يوقاتقان بولوب، اوز   ى  كيش
 نينگ چيزگان چيزيق الريدن چيققان، اوزيـىن        ورسوىل   اهللا تعاىل  .ىبولغا

اونغه شـيطان      بول يول ىن   .ىه آتقان بولغا  كفر وبدعت قارانغوليق الريغ   
  .كورساتگان بولور

أَفَمن زين لَه سوُء عمِلِه فَراه       : چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    
قيليـب  ى  اونغه ياخش ى  كه، اونينگ يامان عمل   ى  اول كيش  ((. )١( حسناً

ه اول  حقيقـت د  . ديب بيلگان دور  ى  ياخش  كورساتيلگان دور، اول اوىن   
 خـواه   ى،تايـدورغا   خواه الغـانيىن    اهللا تعاىل . يولدن تايغان دور  ى  كيش
خفـه    سيىنى  يول دن آزغان الرنينگ آزغان ليغ     . يولغه ساالدور   الغنيىن

ى بيلگـوچ   اهللا تعاىل   اوالرنينگ قيلماق ده بولغان نرسه الريىن     . قيلماسون
  .)) دور

  :وينه بر باشقه آيت ده بويورادوركه
  ِلاِت ِإلَ      اُهللا والظُّلُم ِمن مهِرجخوا ينآم الِّذين ى  ي    الَّـِذينـوِر والن

الظُّلُمـاِت أُولِئـك    ى  كَفَروا أَوِلياؤهم الطَّاغُوت يخِرجونهم ِمن النوِر ِإلَ      

                                     
)١ (                  َآُء فَـالشي نِدى مهيآُء وشي نِضلُّ مناً فَِإنَّ اَهللا يسح ِلِه فَراهموُء عس لَه نيز نأَفَم

ا يِبم ِليماٍت ِإنَّ اَهللا عرسح ِهملَيع كفْسن بذْهونَتعنص  .٨: سورة فاطر.  
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ينگ اميان كيلتورگان الرن اهللا تعاىل  ((. )١( أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ    
دن ) ى  كفر وشرك قـارانغوليق الر    (قارانغوليق الر     اوالرىن. سيدور  وىل

خـوش    كافر بولغان الرنينـگ يـوليىن     . ياروغليغيغه چيقارادور ) اسالم(
دن كفـر   ى  دين يـاروغليغ    الر شيطان الر بولوب، اوالرىن    ى  كورگوچ

ه الر بولوب، اوند  ى  اوالر دوزخ . وشرك قارانغوليق الريغه تارتقياليدورالر   
  .)) بولورالرى مهيشه قالغوچ
اسـالم    اوچون خوش كوروب يوبارغان ديـىن     ى  بنده الر   اهللا تعاىل 

ـ ١٩اول ده آل عمران     . بولوب، اول كتاب وسنت دن عبارت دور       ى نچ
اول دين گا كريماگـان الر كـافر        .  ده بيان بولونغان اسالم دور     )٢(  آيىت

 كيلتورگـان  حضرت حممـد رسـول اهللا     ىن  بو اسالم ديىن  . بولورالر
  .دورالر

اوز كيف    اسالم گا كرييب بويورگان يوليده يورماگان الر، اسالم ىن        
. الريگا تابع قيليب آلغان شيطان توزاغيغه توشگان فاسق الر بولـورالر          

بيپرواليك ى  بول اوز . الردورالرى  بولغان كيش ى  بوالر طاعت دن تاشقار   
 ده اسـالم ده بولـوب       اما قصدا تاشالب قويغان بولغان    . دن بولسه   سبىب

بولغان كتاب وسنت دن باشقه يول اختارغان       ى  توروب اسالم نينگ اساس   
اختيار قيلغان    قويوب كفر وشرك قارانغوليق الريىن      الر، اسالم ياروغليغيىن  

. دورالرى گا توشگان شـيطان اسـري    ى  الر بولوب، شيطان نينگ زجنري    
  .الرى اوالر شيطان برله قوشولوب جهنم گا كيتگا

                                     
  .٢٥٧: سورة البقرة) ١(
)٢ ( الماللَِّه اِإلس دِعن ينِإنَّ الد .  
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. سـاقالماق الزم دور     الردن اجتناب قيليب، اوزيىن     دعت وبدعىت ب
 .ىغـه ايلتگـا   ى  تايغني ليق نينگ زورراغ     انسان ىن ى  چونكه بدعت اوز  

ديـب  ى  وياخشى  توغر  بولسه، اول اوزينينگ توتكان يوليىن      انسان بدعىت 
 .ىنينگ كوچه سيدن ده اومتاگـا     ى   اوز يوليدن قايتماق كونگل    .ىبيلگا

ى  بونغه ايرگاشگان الر ينه شونداغ بولغـا    .ىن اوزاق قالغا  توبه قيلماق د  
دن ى  بدعت اهل   سنت اوزره يورگان بولسه، اول اوزيىن     ى  بوملا  بدعىت. الر

تاثري قيليب كيتمك دن    ى   قيليق الر  ى،اوزاق تومتاسه، اوالرنينگ اعتقادالر   
 دومشن توتوب، دومشن ليگـيىن    ى   اگر دوست ليك قيلما    .ىامني بوالملاغا 

دن بارا    ليده ساقالب يورگان بولسه ده، اختالط وآراالمشاق سبـىب       كونگ
بارا كونگليده كريليك پيدا بولوب، اوالرغه ياقينالشيب قاملـاق الريـده           

  .ممكن دور
: بيـان بويورادوركـه     اسالم نينگ زور زور احكام الريىن       اهللا تعاىل 

   ِأَنَّ هذَا ِصراَطى  و   الَ تو وهِبعِقيماً فَاتتسم      ـنع ِبكُم قفَرلَ فَتبوا السِبعت
شونگا ايرگاشينگالر،  . يولوم دور ى  منه بول مينينگ توغر    ((. )١( سِبيِلِه

نينگ يوليـدن     اهللا تعاىل   بوندن باشقه يول الرغه يورمنگالركه، سيزالرىن     
  .)) آزدوروب كيته دورالر

ثَ ِفي أَمِرنـا    من أَحد  ((:  بويوروب دورالركه  حضرت رسول اهللا    
     در وفَه هِمن سا لَياسالم ده -هر كيم شول دين  ((). ق، د، هـ. ()) هذَا م 

بو . )) پيدا قيلسه، اول اوزيگا مردود دور، قايتاريلور        اوندن امياس نرسه ىن   
ومسلم صحيحني ده، ابو داود، ابن ماجه سنن الريـده          ى  خبار  حديث ىن 

                                     
  .١٥٣: سورة األنعام) ١(
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  .كيلتوروب دورالر
ديـن ده پيـدا       كيلماگان نرسه ىن  ى  گا توغر   الم اصوىل دميك، اس 

اوزيگـا    تـايغني لـيقىن   . قيلسه، اول اوزاق تايغني ليق ده قاليـب دور        
الرگا ياقني الشقان     بدعت وبدعىت . بدعت ديدورالر   آالدورگان نرسه ىن  

چيقارغان الرغه ياقينالشـقان      خوش كورماگان يول ىن     الر اهللا ورسوىل  
مسلمان الرنينـگ     اهللا تعاىل . الرى  كت گا ايلتگا  هال  بولوب، اوزالريىن 

  ياكه بر حالت ده تـورمگيىن      ى،بوال بريمگ ى  بارا بارا ياخش    حال الريىن 
 اونينگ خالفـيىن . كتاب وسنت ده قامي بوملاق دورى اول اوز . ايستايدور

برييـب    اول وقت اهللا تعاىل   . قيلماق كتاب وسنت دن اوزاماققه ايلته دور      
  .تورگان ايش دورى رينينگ زائل بوملاغقويغان نعمت ال

ى ِإنَّ اَهللا الَ يغير ما ِبقَوٍم حت       : چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    
  ِفِسِهما ِبأَنوا مريغي )هر بر قوم غه برييـب قويغـان          البته اهللا تعاىل   ((. )١

  .))ى گااوزگارمتاگون الريچه اوزگارمتا الريىنى اوز فعل وخو الريىن
 دميك، بيزنينگ اوزه ميزگا كيلگان بال وكلفت الرنينگ سبب الريىن         

 نيمـه دن    كتاب اهللا وسنت رسـول اهللا       . اوزوميزدن گينه اختارايليق  
وفكرالرمييز آرقـه الريـدن يـوروب،       ى   اوز را  ى،عبارت دور اويالما  

بيز برلـه كتـاب اهللا      ! ى؟صورت ده گينه اسالم ده تاپماديق م        اوزوميزىن
 اورته الريده مسافه الر پيدا بولوب، يورگان يـول          سنت رسول اهللا    و

 نينگ غضىب   الرمييز بارا بارا قارانغوليق تامانيغه بولوب، اوزوميز اهللا تعاىل        
 اوزوميـزىن ! ى؟غه اوچراب، تارقاق ليق، اختالف غه توشوب قاملاديق م        

                                     
  .نچى آيت ىن كوزدن كيچورسون الر٥٣ينه انفال سوره سى . ١١: سورة الرعد) ١(
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. كتاب وسنت گا ساليشتوروب كورمك خياليميزدن كيچماياتيـب دور        
. انگاليدورگان دماغ بيزده يوق دور      حكمت الرىن ى  بو قرآن كرمي ده گ    

برلـه  ى  بـر بـرالر   . اويالماياتيب دورميز   مالمت قيلماق ىن    اوزوميزىن
ى  قايـس  قرآن كرمي وسنت رسـول اهللا         قرييليشيب ياتقان عرب الرىن   
 اسالم نينگ اوليده مـسلمان الر فـتح         ى؟درجه الرگا يـيتكوزوب ايد   

ى نينـگ فرشـته الر      اهللا تعاىل   عرب الرىن ى  الرنينگ آدم الر  قيلغان ير 
  !ى؟الرمى حساب الماب ايد

الرغه خطاب قيليب   ى   يهود ونصار  -امت الر   ى  ايلگاريگ  اهللا تعاىل 
ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ واِإلنِجيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيِهم ِمـن           : بويورادوركه
 ِمن فَوِقِهم وِمن تحِت أَرجِلِهم ِمنهم أُمةٌ مقْتـِصدةٌ وكَـِثري            ربِهم َألكَلُوا 

اسرائيل تـورات      بىن -ى  اگر يهود ونصار   ((. )١( ِمنهم ساَء ما يعملُونَ   
دن   آسىتى   اوزه الريدن، آياغ الر    ى،قامي قيلغان الريده ايد     برله اجنيل ىن  

اوالردن كوپ  . ن انصاف ليك الريده باردور    اوالرد. الرى  ير ايد ) يردن(
  .)) جوده يامان دورى الرينينگ عمل الر

 ى،قامي قيلسه الر ايد     تورات واجنيل ىن  ى  يهود ونصاراالر اوزالريده گ   
 اول وقت حـضرت     .ىالزم توتار ايد    قرآن كرمي گا اميان كيلتورمك ىن     

ك اوالرغـه   دمي. الرى  تصديق قيلور ايد     نينگ پيغمربليك الريىن   حممد  
  .ى بوندن باشقه چاره يوق ايدى،مسلمان بوملاق الزم ايد

ديك مسلمان الرنينـگ جنـات        اسالم ده بولغاىن  ى  انسان نينگ جنات  
  .بوندن باشقه چاره يوق دور. هم كتاب وسنت ده دورى الر
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 .ىدميك، انسان الرگا باشقه نرسه جنات اوچون كفيـل بوالملاغـا          
زالرينينگ حيات وممـات الريـده فـوز        اونداغ بولسه، مسلمان الر او    

اول ده  . اسالم ده گينـه آختارسـون الر      ى  اوز دين الر    وسعادت الريىن 
فالسـفه،  . شـونگاگينه ايرگامشـك الزم دور     . كتاب وسـنت دورالر   

هالكت نينـگ   ى  ليكالرى   دهر ى،ياوروپاليك الرنينگ دين سيزليك الر    
 آرقه سيدن يورمك    اوالرنينگ آرقه الريدن يورمك شيطان    . اوزيگينه دور 

قويوب قارانغوليق ده يول ايـستاب،        اوچون روشن چراغ ىن   ى  اوز. دور
  .گا اوخشايدورى برله كورديك پايپاسالب يورگان كيش قوىل

ِفي غَيِرِه أَضلَّه   ى  الْهدى  ومن ابتغ  ((حديث شريف ده كيليب دوركه      
 قه ده آختارسه، اوىن   قرآن كرمي دن باش     هر كيم هدايت ىن    ((). ت. ()) اُهللا

برله ى   واسطه الر  ى  حضرت عل   بو حديث ىن  . ))ى  تايدورغا  اهللا تعاىل 
  .سنن الريده كيلتوروب دورالرى ترمذ
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  هو اِإلميانُ ِبأَنَّ سـيدنا محمـداً          اِإلميانُ ِبسيِدنا محمٍد     - ٦١
    ِبيالن ماتخو ،الَِمنيالْع بولُ رسـِد        ربانُ الْعِإمي ِصحالَ يو ،ِلنيسرالْم ديسو ني

تقْض   ى  حالَ يالَِتِه، وِبِرس ِمنؤاِء        ى  يِلـو اِحبص وهِتِه، وفَاعاِس ِإالَّ ِبشالن نيب
       ِبياِم النِإم وهوِد، وروِض الْموالْحوِد، ومحقَاِم الْمالْمِد ومالْح  ،مهِطيبخو ني

  .وأُمته خير اُألمِم وأَصحابه خير أَصحاِب اَألنِبياِء
ـ    غه اميان كيلتورمك نينگ معىن     حضرت حممد     اول ذات ىن  ى  س

 -ى  دورالر، مهه پيغمربالرنينگ خامت   ى  نينگ پيغمرب   متام عامل نينگ خداىي   
بنده . اعتقاد قيلماق دور   سـيد الريدورالر، ديب جزم طريقه ده        ى،آخرگ

ى اول ذات نينگ پيغمربليك الريغه اميان كيلتورماگونچه توغر         نينگ امياىن 
ى  نينگ شفاعت الر    خاليق اورته الريده حضرت رسول اهللا        .ىبوملاغا

 مقام حممـود، حـوض      ى، اول ذات محد بايراغ    .ىبرله گينه فيصله قيلينغا   
وامــام ى يــب الرپيغمربالرنينــگ خط. دورالر كوثرنينــگ صــاحىب

بولوب، اصحاب  ى  الرى  مهه امت الرنينگ ياخش   ى  امت الر . الريدورالر
قيامت . دورالرى  الرى  مهه پيغمربالرنينگ اصحاب الرينينگ ياخش    ى  الر
 نينگ حضورالريغه كيليب حوض كـوثردن       حضرت رسول اهللا      كوىن

  .الرى تشنه ليك دن قوتولوب سرياب بولغاى ايچيب قيامت كونگ
مـاده  ) ١(توغرسيده  ى   نينگ پيغمربليك الر   ول اهللا   حضرت رس 
 .گينه حتقيقات اوتـىت   ى  ماده ليك مسأله ده ياخش    ) ٣٦(ليك مسأله مهده    

توغريـسيده  ى  كلمه الر ” سيد الْمرسِلني “و  ” خاتم النِبيني “بول يرده   
  :سوزالنيب اوتولور

لَ اِهللا وخـاتم    ولِكـن رسـو    : چنانچه آيت كرميه ده بويورادور    
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نيِبيالن )مهده پيغمربالرنينگ اينگ    ى،نينگ پيغمرب   ولكن اهللا تعاىل   (( - )١ 
  .)) الريدورالرى آخرگ

ى خـتم قيلغـوچ     پيغمـرب الرىن  : ابو السعود تفـسرييده ايتوركـه     
دورالركه، اوزالريدن  ى  ختم قيليب مهر باسيب قويغوچ      يعىن. الريدورالر

.  گوياكه ختم، مهر باسـيب قويغـان دورالر        .ىاكيـني پيغمرب كيلماگ  
بولـسه  ى   نينگ بالغت گا يـيتگان اوغـول الر       حضرت رسول اهللا    

:  چنانچه حديث شريف ده كيليب دوركه      .ى البته پيغمرب بولور ايد    ى،ايد
  .، ديب دورالر))ى  پيغمرب بولور ايدى،ابراهيم ياشاسه ايد ((

ى دن تومشك الر  زمان ده آمسان    ى   نينگ آخرگ  ى  حضرت عيس 
.  نينگ خامت النبيني بوملاق الريغه خـالف اميـاس         حضرت پيغمربمييز   

التـدن پيغمـرب بولـوب      ى   دن كيني ينگ   چونكه حضرت رسول اهللا     
مهده آمسان دن توشـوب     . بلكه ايلگاريدن پيغمربدورالر  . الرى  كيلماگا

 نينگ شريعت الريده حكم قيلورالر، كعبـه گـا          حضرت رسول اهللا    
  . مناز اوقورالرقاراب

ومسلم صحيح الريده روايت قيليب كيلتوروب دورالركـه،        ى  خبار
مثَِلي ومثَلَ اَألنِبياِء كَمثَِل قَصٍر أُحِسن ِبناؤه، وتِرك :))         قال رسول اهللا    

ِإالَّ موِضـع   ِمنه موِضع لَِبنٍة، فَطَاف ِبِه النظَّار يتعجبونَ ِمن حسِن ِبناِئِه،           
ِتلْك اللَِّبنِة الَ يِعيبونَ ِسواها، فَكُنت أَنا موِضع ِتلْك اللَِّبنِة، خـِتم ِبـي              

: الركـه ى   بويـورد  حضرت رسول اهللا    . )) البنيانُ، وخِتم ِبي الرسلُ   
بر : اوتگان پيغمربالر برله مثاليم شونگا اوخشايدوركه     ى  مينينگ ايلگار  ((

                                     
  .٤٠: سورة األحزاب) ١(
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 اورده، زور عمارت سالينيب دوركه، اول ايت چريايليـق دور،           -قصر  
هـر تامـان دن كيلگـان    . آچيق قويولغان دور فقط گينه بر غيش اورىن   

الر اول عمارت نينگ كيليشيم ليك بولغانيغه تعجب الر قيالدور          ى  متاشاچ
بـول  “: كوروب  قالغان اوشال غيش نينگ اورنيىن    ى  فقط متام بوملا  . الر
آچيـق    فقط شول غيش نينگ اورىن    . بولوب دور ى  رت خوب ياخش  عما

بولور ى   كوب ياخش  ى،شول غيش ده قويولوب قويولسه ايد     . قاليب دور 
شول غيش نينگ اوز    . انه اول غيش مني دورمن    . ، ديب كيتورالر  ”ى  ايد

 مني ده   .برله شول عمارت متام عيبب سيز بولوب بيتىت       ى  اورنيغه قويولوش 
ى مينينگ برله پيغمربالر ختم بولـد     . متاميغه يـيتكوزدوم   مهه پيغمربالرىن 

  .، ديديالر))ى پيغمرب كيلماگاى اميد. الر
: ِإنَّ ِلي خمسةَ أَسماءٍ    ((: الركهى   بويورد وينه حضرت رسول اهللا     

، وأَنا  قَدميى  أَنا محمد، وأَنا أَحمد، وأَنا الْحاِشر الَِّذي يحشر الناس عل         
            ِبـين هدعب سالَِّذي لَي اِقبا الْعأَنو ،الْكُفْر و اُهللا ِبيحماِحي الَِّذي يالْم (( .

املوطأ، والبخاري ومسلم يف الصحيحني، الترمذي، النـسائي يف           مالك ىف (
مني : البته مينينگ بيش آتيم بار     ((). السنن عن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه       

 حاشر دورمن كه، قيامت قيامت كـوىن      . مني امحد دورمن  . رمنحممد دو 
دورمن كه، مينينگ برله    ى  مني ماح . آدم الر مينينگ آياغيم ده توپالنورالر     

 مني عاقب دورمن كه، مني دن كيـني پيغمرب         .ىيوقاتقا  كفرىن  اهللا تعاىل 
ومـسلم  ى  امام مالك موطاده، خبـار      بو حديث ىن  . ، ديدالر ))ى  كيلماگا

سنن الريده حضرت جبري بن مطعم رضي       ى   نسائ ى،ريده، ترمذ صحيح ال 
  .حديث صحيح دور. برله روايت قيليب دورالرى اهللا عنه واسطه الر

ده روايت كيلتوروب دوركه، حضرت رسـول       ى  وينه مسلم صحيح  
 وأَنه سيكُونُ ِفي أُمِتي دجالُونَ كَذَّابونَ، كُلُّهم ((:  بويوروب دورالر  اهللا  
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      نيِبيالن ماتا خأَناِهللا، و ِبين هأَن معزالبته مينينگ امتـيم ده دجـال،        (( .)) ي
ى نينگ پيغمرب   اهللا تعاىل   اوزالريىنى  مهه الر . الرى  الرپيدا بولغا ى  يالغانچ

ـ      . ديب كورساتورالر  ى الرى  حالبوكه مني پيغمربالرنينگ اينـگ آخرگ
  .))ى يلماگادورمن، ميندن كيني پيغمرب ك

“ ِلنيسرالْم ديچنانچـه  . دورالرى   پيغمربالرنينگ سـيدالر  -” س
أَنا سيد ولَِد آدم يوم الِْقيامِة،       ((:  بويوروب دورالر  حضرت رسول اهللا    

مـني   ((). م، د . ()) وأَولُ من ينشق عنه الْقَبر، وأَولَ شاِفٍع، وأَولُ مشفَّعٍ        
اينگ . نينگ سـيدالريدورمن ى   اوالدالر حضرت آدم     قيامت كوىن 

 ى،اينگ شـفاعت قيلغـوچ    . بولورمنى  قرب ياريليب چيققان كيش   ى  اولگ
 بو حـديث ىن   . ، ديديالر )) بولورمنى  قبول بولغوچ   شفاعىتى  اينگ اولگ 

  .ده كيلتوروب دورالر مسلم صحيح ده، ابو داود سنىن
 كيلتوروب دوركه، حضرت رسـول اهللا       وينه امام امحد مسنديده     

ـ       ((: بويوروب دورالر  ِفـيكُم ثُـم    ى  والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، لَو أَصبح موس
  ملَلْتوِني لَضمكْترتو وهمتعبات .         ِمـن ظُّكُـما حأَنِم، واُألم ظِّي ِمنح كُمِإن

نيِبيمينينگ جانيم اونينگ قبـضه سـيده        قسم اول ذات غه كيم،     ((. )) الن 
 سيزالرنينگ آراالرينگيزده ترييك بولـسه      ى  دور، اگر حضرت موس   

 غه ايرگاشـيب كيتـسانگيزالر      ى  قويوب حضرت موس     ميىن ى،ايد
امت الردن سيزالر مينينگ    .  البته يول دن تايغان بولور ايدينگيزالر      ى،ايد

، ))  نصيبه الرينگيزدورمن  نصيبه مدورسيزالر، پيغمربالردن مني سيزالرنينگ    
  .ديديالر

 حضرت رسول اهللا    : مسنديده نقل قيليب دوركه   ى  املوصلى  ابو يعل 
الَ تسأَلُوا أَهلَ الِْكتاِب عن شيٍء، فَِإنهم لَن يهدوكُم          ((: بويوروب دورالر 

وِإنه لَو  . ا أَنْ تكَذِّبوا ِبحق   وِإنكُم ِإما أَنْ تصدقُوا ِبباِطٍل، وِإم     . وقَد ضلُّوا 
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اهـل كتـاب     ((. )) حيا بين أَظْهِركُم ما حلَّ لَه ِإالَّ أَنْ يتِبعِني        ى  كَانَ موس 
حالبوكه اوالر تايغـان    . الردن برار نرسه سورامنگالر   ) ى  يهود ونصار (

ـ   . يولغـه سـاالملايدورالر     الر بولوب، سيزالرىن  ى  كيش يزالر ياكـه س
ناحق   ديب بريورسيزالر، ياكه حق ىن    ى  توغر  اوالرنينگ باطل سوزالريىن  

 سـيزالرنينگ   ى  حضرت موس : حقيقت شولكه . ديب بريور سيزالر  
 غه مينگا ايرگامشك دن     ى   موس ى،اورته الرينگيزده ترييك بولسه ايد    

  .))ى ايدى باشقه نرسه جائز بوملاغا
 دن  ى  االشعرى  سده حضرت ابو مو   ى  مسلم بن احلجاج صحيح   

:  بويورديالر حضرت رسول اهللا    : روايت قيليب دوركه، ايتيب دورالر    
يهـوِدي أَو   : والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، الَ يسمع ِبي رجلٌ ِمن هـِذِه اُألمـةِ            ((

       ارلَ النخِبي ِإالَّ د ِمنؤالَ ي ثُم اِنيرصمينينگ قسم اول ذات غه كيم، ((. )) ن 
دن عبارت بولغان ملت      يا نصراىن ى  جانيم اونينگ قبضه سيده دور، يهود     

ايشيتسه سونگره مينگا اميان كيلتورماسه، اول دوزخ         ميىنى  الردن بر كيش  
  .))ى غه كريگا

أُعِطيت خمساً لَـم     ((: الركهى   بويورد وينه حضرت رسول اهللا     
نِصرت ِبالرعِب مِسريةَ شهٍر، وجِعلَت ِلي      : بِلييعطَهن أَحد ِمن اَألنِبياِء قَ    

اَألرض كُلُّها مسِجداً وطَهوراً، فَأَيما رجل أَدركَته الصالَةُ فَلْيـصلِّها ِإذَا           
       فاعالـش ِطيـتأُعِلي، وٍد قَبلَّ َألححت لَمو اِئمنالْغ ِلي أُِحلَّتا، وهةَ، ذَكَر

ق، ن عـن    . ()) الناِس كَافَّةً   قَوِمِه خاصةً وبِعثْت ِإىل     وكَانَ النِبي يبعثُ ِإىل   
پيغمربالردن ميندن    بيش نرسه برييلدمي كه، اوالرىن     ((). جابر رضي اهللا عنه   

  :باشقه كيمسه گا برييلگان امياس
 سالينيش برله   ليك يردن دومشن الرنينگ كونگل الريگا قورقو      ى   بر آ  - ١

  .نصرت برييلدمي
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منـاز     هر كـيم ىن    .ىمسجد وپاكاليدورگان قيليند     مينگا ير يوزيىن   - ٢
  .تاپسه، ياديگا توشگانده اوقوب آلسون وقىت
كيمسه گا غنيمت   ى   ميندن ايلگار  .ى غنيمت الر مينگا حالل قيليند     - ٣

  .الر حالل قيلينغان امياس
  .برييلدمي  شفاعت ىن- ٤
الر، مني مهه انسان    ى  ر خاص قوم الريغه كوندورولور ايد      پيغمرب ال  - ٥

  .)) الرغه پيغمرب بولدوم
  .ماده ليك مسأله ده اوتىت) ٣ - ٣٢(شفاعت توغريسيده 

اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنـهمادن          امام امحد حضرت عبد   
  .روايت قيليب دور ىن باشقه الفاظ الر برله شول معىن



٤١٢  

  

 ِقبلَِتنا مسِلِمني، ما داموا معتِرِفني ِبما جاَء ِبِه النِبـي            نسمي أَهلَ  - ٦٢
                ـا لَـمٍب ملَِة ِبذَنِل الِْقبأَه داً ِمنأَح كَفِّرالَ نو ،ا قَالَهِبكُلِّ م ِقنيدصمو 

  .عِملَهالَ يضر مع اِإلمياِن ذَنب ِلمن : يستِحلَّه، والَ نقُولُ
 بيزنينگ قبله ميز، كعبـه شـريف گـا قـاراب منـاز              -اهل قبله   

هـر     كيلتورگان شريعت الرىن   حضرت رسول اهللا      اوقويدورغان الرىن 
ى راست ديب تصديق قيليب، اوزالرينينگ دين الر        بر ايتگان سوزالريىن  

برار گناه گا   . مسلمان ديب آتايدورميز    ديب اعتقاد قيليب يورگان الرىن    
برله حالل ديب اعتقـاد قيلماغـان مقدارالريـده         ى  اب قيلماق الر  ارتك

ى اميان ليك بنده گا گنـاه     “. ، ديب حكم قيلمايدورميز   ”ى  كافر بولد “
  .، ديب ده ايتمايدورميز”ضرر قيلمايدور

  كعبه ىن  ،اوز ديىن   ده اسالم ىن  ى  اهل قبله ديب اوز دعواسيده، اعتقاد     
بوالر حـديث   . ايته دورالر   رىنالى  ديب بيلگان كيش  ى  اوزينينگ قبله س  

اهـل سـنت نينـگ      . ديك فرقه فرقه بولغان دورالر      شريف ده كيلگاىن  
 اوالر آيت واحاديث شريف ده كيلگان نرسه الرىن       : شولكهى  عالمت الر 

اوچون تاويل قيليب عمل دن قالـدوروب         غه خالف بولغاىن  ى  عقل الر 
 اوستيگا، ديـب     باش وكوز  -الرأس والعني   ى  بلكه عل . اولتورمايدورالر
نينگ   اول آيت واحاديث ده كيلگان نرسه الر اهللا تعاىل        . قبول قيالدورالر 

. غه متعلق بولسه الر، تاويل سيز، كيفيت سيز قبول قيلورالر         ى  ذات اقدس 
اگر احكام ده بولسه الر، اول كتاب اهللا سـونگره حـديث نبويـه الر               

برله قبـول     ز ترتيىب  او -سونگره امجاع الصحابه والعلماء سونگره قياس       
  .قيلورالر

 سبـىبى  خاص را ى  مادامكه اوالر شول اصول ده بولسه الر، بعض       
دن اسالم علماءالريغه خالف بولسه الر، ياكه گناه كبريه ارتكاب قيلغان           



  ٤١٣  

  

بو خيل    الريغه قاراتيب تاويل قيلسه الر، اوالرىن     ى  بولسه الر ياكه اوز را    
فقط .  ديب حكم قيلمايدورميز   ،ىدن اسالم دن تاشقار     سبـىبى  ايش الر 

حالل ديب اعتقاد قيلسه الر، ياكه        گينه شول ارتكاب ايتگان گناه الريىن     
الرنينگ كافر  ى  قايتارسه الر، اول وقت ده او خيل كيش         حكم ىن ى  قطع

  .بولغان ليق الريده شبهه قاملايدور
مؤمن مطيع، مـؤمن    : دميك، مؤمن بنده الر اوچ فرقه غه بولونورالر       

صاحل بنده مسلمان، گناه ليك ى   اطاعت قيلغوچ  :يعىن.  مؤمن مبتدع  فاسق،
  .مسلمان بنده، اهل بدعت بولغان مسلمان

ده بدعت پيدا قيليب      منه بوالردن گناه كار بولغان مسلمان برله ديىن       
ى دن كافر بوملاغـا     سبـىبى   بدعت الر  ى،آلغان مسلمان الر گناه الر    

  .الر
 الَ يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر مـا دونَ          ِإنَّ اهللاَ  مسلمان الر بو آيت     

 برله عـدىل  ى  نينگ فضل   ده، اهللا تعاىل    آسىتى   حكم )١( ذِلك ِلمن يشاءُ  
 البته اهللا تعـاىل    (( :ىآيت نينگ ترمجه س   ]. الر[ى  اورته سيده قالقيب قالغا   
غانيغه خواه ال   سيىن   اوندن قوىي  ى،مغفرت قيلماغا   شرك كيلتورولگان ىن  

  .))ى مغفرت قيلغا
. دين دن چيقاريب قويادورغان نرسه شرك برله كفـردور          انسان ىن 

ى ماده گاچه، كفرنينگ قسم الر    ) ٩٨(دن  ) ٩٣(ى  شرك نينگ قسم الر   
بيز . كيلور  ميزده بياىن   ماده گاچه اوشبو عقيده كتاىب    ) ١٠٤(دن  ) ١٠٠(

كفر . ده ميز بو كتابيميزده كوپ يرده شرك توغريسيده سوزالب كيلمك         

                                     
  .١١٦، ٤٨: سورة النساء) ١(



٤١٤  

  

دليل ى  قطع. حرام اعتقاد قيلماق دور     حالل، حالل ىن    بولسه اول حرام ىن   
ياكه حديث متواتر، ياكه مشهور بولغان حديث برلـه           بولغان آيت قرآىن  

 - ١٠٠. (انكار قيلماق ديك نرسه الردور      ثابت بولغان حكم الردن بريىن    
  .كيلور ماده الرده بياىن) ١٠٤

. ر فسق ومعصيت ديك نرسـه الردورالر      بوالردن باشقه صورت ال   
دليل سيز كفرگـا   براوىن. گناه گا ارتكاب ايتمك برله كفرگا كريمايدور     

حكم قيلماق باره سيده كوراميز؛ اگر بو حكم حقيقت گا خالف بولسه،            
جائز كورمـك برلـه كفرگـا     گناه قيلماق ىن . اول حكم اوزيگا قايتور   

  .كرييب قاالدور
، ديگان مـسأله گـا      ”ا گناه ضرر قيلمايدور   اميان ليك بنده گ   “اما  

اوالر . نينـگ اعتقادالريـدور   ى  كيلسك، بول مرِجئَه نام ليك بدعت اهل      
دن كيـني هر قانچه گناه قيلسه ده اول عذاب           بولغاىن  انسان نينگ امياىن  

بوتون وارد بولغان آيت وحديث الرگا      ى  بول اوز . كورمايدور، ديدورالر 
  .خالف دور

 اهللا تعـاىل  ى  گناه كارنينگ گناه  : شولكهى   اعتقاد اهل سنت نينگ  
 خواه  ى،برله كيچيب يورباغا  ى  نينگ اختياريده بولوب، خواه السه فضل     

مقداريـده عـذاب    ى  ، سونگره گناه  )١(دهى  برله عذاب قيلغا    السه عدىل 
الرنينگ ى   ياكه شفاعت قيلغوچ   .ىدن كيـني دوزخ دن چيقغا      تارتقاىن

ـ   ]   اهللا تعاىل [ ياكه   .ىبرله قوتولغا ى  شفاعت الر  ى اوزينينگ فضل وكرم

                                     
)١ (             ُاءشي نِلم ونَ ذِلكا دم ِفرغيِبِه و كرشأَنْ ي ِفرغِإنَّ اَهللا الَ ي  . ٤٨: سورة النساء ،

١١٦.  



  ٤١٥  

  

گناه كـبريه  ى  بول اوز  .ىبرله دوزخ دن چيقاريب، جنت گا كريگوزگا      
اما گناه صغريه بولسه، گناه كبريه دن سـاقالنغان         . الر توغريالريده دور  

چنانچـه  . )١(بـاردور ى  نينگ وعده س    الر توغريالريده اهللا تعاىل   ى  كيش
  .گينه سوز اوتىتماده ليك مسأله ده كوپ ى نچ٢

برلـه كفـارت    ى  عمل الر واسطه الر   ى  گناه صغريه هر خيل ياخش    
 گناه صغريه الرده مداومت قيال بريمك برله        .ىبولوب اوچورولوب كيتگا  

 بنده الرگا الزم دوركه، اهللا      .ىگناه صغريه گناه كبريه گا ايالنيب كيتگا      
رتكاب ايتـه   كرمي دور، ديب هاديب گناه صغريه الرغه بولسه ده ا           تعاىل
هرنه بولسه، صاحل بنـده الر  . گناه الردن تارتيب يورسون   اوزيىن ى،بريما

بنـده  ى  نينگ فـضل    اهللا تعاىل . اوزيگا الزم توتسون    يول الريغه يورمكىن  
مهه وقت حاضـر      ىن  بنده الرگا الزم دوركه، اهللا تعاىل     . الريگا زوردور 

يولغـه  ى  ياخـش “. وناظر بيليب، مهه وقت توبه واستغفار برله بولسون       
  . ، ديب دعا قيلماق دن قاملاسون”نصيب قيلغيل يورمكىن

دن كفرگا    بولسه الر، اوالر بدعت الرينينگ سبـىب     ى  اما بدعت اهل  
دن دوزخقه    حكم قيلينمايدورگان بولسه الرده، بدعت الرينينگ سبـىب      

ى متام بولسه ياكـه شـفاعت قيلغـوچ         كريسه الر، عذاب تارتيب وقىت    
غالب   دن دوزخ دن چيقار ايكان ليك تاماىن        سبىبى  ت الر الرنينگ شفاع 

  .اللهم جنبنا البدعة وأهلها. راق كورونه دور

                                     
)١ (             ًالً كَِرميـاخدم ِخلْكُمدنو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم اِئروا كَبِنبتجِإنْ ت  .

  .٣١: النساءسورة 



٤١٦  

  

الْمسِلِمني ِهجرانُ أَهِل الِْبدِع ومبـاينتهم، وتـرك        ى   يِجب علَ  - ٦٣
تِب الْمبتِدعِة وأَهِل   الِْجداِل معهم والْخصوماِت ِفي الديِن، وترك النظَِر ِفي كُ        

كَالَِمِهم، وكَالَم كُلِّ محِدٍث وكُلِّ متِسٍم بغيـِر          الْكُفِْر، وعدم اِإلصغاِء ِإىل   
  .ِسمِة اِإلسالَِم وِبغيِر السنِة ِبدعةٌ
اوزوب، اوالردن    الريدن عالقه الريـىن   ى  مسلمان الرغه بدعت اهل   

دين ده جدال وخـصومات الر      . الزم دور ى  ليب كيتمك الر  ِبالْكُلّ اجرا 
كورماسليك،   نينگ كتاب الريىن  ى  ترك قيلماق، بدعت اهل     قيليشماق ىن 

ـ           ى اوالرنينگ سوزالريگا قوالق ساملاسليق، هر بر شريعت ده يوق، ينگ
هر بر اسالم نينگ شعار     . تارمتاق الزم دور    پيدا بولغان نرسه الردن اوزيىن    

  .، سنت طريقه سيدن باشقه طريقه ده يورمك بدعت دوروعالمت الريدن
دن كيلماگان نرسه الرگا ايرگامشك       ورسوىل  ده اهللا تعاىل    هر بر ديىن  

ده بولغان كيمسه الردن ساقالنيب، اوالرنينگ صحبت الريغـه يـاقني           
سلف صاحل يول الريده بولغان اهل سنت مهه وقت         . بارماسليق الزم دور  

. دن قوروب كيلگان دورالرى بدعت اهل اليق ىنسنت گا اتباع قيليب، خ    
اوزاق توتوب، اوالرنينگ كتاب      بدعت دن اوزيىن  ى  هر بر مسلمان غه اهل    

اوخـشامتاق دن     مطالعه قيلماق دن ساقالنيب، اوالرگا اوزالريـىن        الريىن
هر بر دين ده    . اوالرنينگ سوزالريگا قوالق ساملاسون   . تارمتاق الزم دور  

ديك   ه الر، اسالم بويورماگان نرسه الر بدعت بولغاىن       معلوم بوملاغان نرس  
  .دورالر او خيل آدم الر بدعىت

ى نينگ اوزالريگا خمصوص عالمت الر    ى  برله سنت اهل  ى  بدعت اهل 
چنانچـه اهـل سـنت الر       . بار بولوب، اول ده كيـيم وقيافت ده دور       

بر   ساقال الريىن . سنت ده كيلگان طريقه ده كيـيه دورالر        كيـيم الريىن 
كلته قيليب، اشـتان كـويالك        قبضه دن كم قيلمايدورالر، مويالوالريىن    



  ٤١٧  

  

يـيمك، ايچمك الريده اهل    . ياپتوروب كيمايدورالر   آشيق الريىن   الريىن
  .تومتايدورالر بدعت وكفار الرنينگ توتوم الريىن

مـن   ((:  بويوروب دورالر  حديث شريف ده حضرت رسول اهللا       
  وٍم فَهِبقَو هبشت مهبر قوم غه اوخشاتـسه، اول        هر كيم اوزيىن   ((. )١())  ِمن

بو حديث اوزون حديث دن بر پارچـه بولـوب،          . )) اوشال قوم دن دور   
هـر بـر    ى  شونينگ اوچون دوركه سلف علماءالر    . حديث صحيح دور  

. الرى  ساقالر ايد   تورموش الريده اهل بدعت گا اوخشاماق دن اوزالريىن       
خـوش كورمـك دن       غه اوخشامتاق اول قـوم ىن     بر قوم     چونكه اوزيىن 

  .كيالدور
هر نرسه ده ياوروپا      مسلمان الر اوزالريىن  ى  بيزنينگ زمانه ميزده گ   

اوچـون  ى  اوزالر  بول ايش الريىن  . ليك الرگا اوخشامتاققه اورونادورالر   
قيليب آرقه  ى  افرنچ  چنانچه ساقال قريماق، ساچ الريىن    . فخر كورادورالر 

ياوروپاليق الرغه اوخـشامتاققه      نه برله قييب اوزالريىن    ماشي ى،سيدن قايچ 
ساچ الرينينـگ      آدم الرىن  حالبوكه حضرت رسول اهللا     . اورونادورالر

بو . الرى  قالدورماق دن منع قيليب ايد      سيىنى  آلدوروب بعض   سيىنى  بعض
  منع قيلغان نرسـه ىن     برله بر تامان دن حضرت رسول اهللا        ى  فعل الر 

ياوروپا   بولسه الر، ينه بر تامان دن اوزالريىن      ى  غه عاص   قيليب اهللا ورسوىل  
 ملحـد   ى،چونكه ياوروپاليك الر دهر   . ليك الرغه اوخشامتاق ده دورالر    

صورت وتوتوم ده اوالردن اوزاق  الر بولوب، هر بر مسلمان غه اوزالريىن    
اوخشامتاق ممنوع بولوب، جائز امياس       اوالرغه اوزالريىن . تومتك الزم دور  

                                     
  .ابو داود عن جابر رضي اهللا عنه، والطرباين يف األوسط عن حذيفة رضي اهللا عنه) ١(



٤١٨  

  

  .دور
اوخشامتاق،   اهل بدعت الر مسلمان بوال توروب اوالرغه اوزالريىن       

يا صورت الريغه اوخشامتاق    ى  اوالرنينگ صحبت الريدن منع، وقيليق الر     
دن اجتناب قيلماققه بويورولوب تورولگان ده، كافر ملحد الرنينگ قيليق          

ى اوالرغه اوخشامتاق قايس     تورموش الريده اوزاليىن   ى، عادت الر  ى،الر
  .آچيق نرسه دورى بول اوز! رجه ده قبيح دورد

قاراب راق باسـسون      بيزنينگ ياش الرمييز اوزالرينينگ قدم الريىن     
. آمسان برله يرده بر بولوب، اول ده اسـالم دور           نينگ ديىن   اهللا تعاىل . الر

 الر اوزالرينينگ دعـواالريىن   ى  اسالم غه نسبت قيلغان كيش      هر بر اوزيىن  
اسـالم    قيافت، كيــيم الريـىن    . قيلسون الر صورت ده اثبات    ى  عمل

الرگا اوخـشامتاق دن    ى  كافر ودهر . كورساتگان طريقه ده توتسون الر    
دن   اسالم تاماىن ى  نينگ تورميش الر  ى  اسالم اهل . تارتسون الر   اوزالريىن

باشقه بر قوم نينگ    . تعيني النگان بولوب، اول يول ده يورمك الزم دور        
مسلمان الر اوچون تورميش، قيافت     ى  الر قيافت وعادت    ى،تورميش الر 

  .ىوعادت بوالملاغا
ى زمانه ميزده ياوروپاليك الرنينگ تـورميش الر      ى  بيزنينگ حاضرگ 

بو خيـل نرسـه     . زياده سيچه مسلمان الر اورته الريده تاراملاق ده دور        
علوم وفنون    مسلمان الرىن ى  س  بونينگ معىن . الردن ساقالمناق كريك دور   

چونكه علوم وفنون صناعيه مسلمان     . ه دن تومساق امياس   صناعيه دن وحربي  
الرنينگ تنبل ليك، پرواسيزليك برله قول الريدن چيقاريب يوبارغان اوز          

  .اونينگ سيز ياشاماق مسلمان الرغه ممكن امياس دور. مال الريدور



  ٤١٩  

  

 آيـت   )٢(ى  نچ١٢٣ى  ، توبه سوره س   )١(ى  نچ٦٠ى  انفال سوره س  
قورقوتوب تورادورگـان     دومشن الريىن    الرىن مسلمان  كرميه ده اهللا تعاىل   

بو قوت نيمه برله بولور ايكـان       . درجه ده قوت حاضرالماققه بويورادور    
قربان   اورگامنك اوچون دينيىن    بو فنون صناعيه وحربيه ىن    . ظاهردورى  ليگ

بوزماق نيده الزم     صورت وقيافت الريىن  . قيليب يوبارماق الزم كيلمايدور   
گينه ياوروپاليك الرغه اوخشاتيب آملاق عقل سيز         ريىنقيافت ال . تومتايدور
  .ليك دور

ينه بيلمك كريك دوركه، بو ياوروپاليك الرنينگ اسـالم مملكـت           
ليك ى  مسلمان الر اورته الريغه دهر    ى  الريده آچقان مكتب ومدرسه الر    

تيقيش تورمك اوچون گينه دوركه، اوالردن حذر قيلماق گينه امياس،            ىن
ب راق مهه وقت دين برله حساب الشيب يورمـك الزم           آچي  كوزالريىن

صليب ى  بوالرنينگ اسالم مملكت الريده آچقان مدرسه ومكتب الر       . دور
ـ      ى  امحر اوروش  چونكـه اسـالم    . دورى  نينگ اينگ حمكم وقـوت ليگ
اول مكتب الرده اوقوماق ده احتياط برله اوقوماسه، دين سيز،          ى  اوالدالر
ى يب، احلاد يوليغه توشوب قاملـاق الر      زهرالن -بوزوق بولوب   ى  فكرالر

بوالر اسالم ومسلمان الر اوچون ضررليك بـر طائفـه        . آچيق نرسه دور  
اوالر ياوروباليك الرنينگ تيشه الريگا ساپ بولوب،     . بولوب چيقادورالر 

                                     
)١ (            كُموـدعاللَِّه و ودونَ ِبِه عِهبرِل تياِط الْخِرب ِمنٍة وقُو ِمن متطَعتا اسم موا لَهأَِعدو

نهم اللَّه يعلَمهم وما تنِفقُوا ِمن شيٍء ِفي سـِبيِل اللَّـِه            وآخِرين ِمن دوِنِهم ال تعلَمو    
  . يوف ِإلَيكُم وأَنتم ال تظْلَمونَ

)٢ (            ـوالَماعِغلْظَةً و وا ِفيكُمِجدلْيالْكُفَّاِر و ِمن كُملُوني وا قَاِتلُوا الَِّذيننآم ا الَِّذينها أَيي
  .  اللَّه مع الْمتِقنيأَنَّ



٤٢٠  

  

  .وطن اوالدينينگ باش الريغه بال، جان الريگا جزا بولوب چيقورالر
ياوروپـا  ى  نغان عمـوم  م ده باشال  ١٩١٤هـ،  ١٣٣٣هر حال ده    

بـر  ى  روس الردن بيزنينگ نفرت قيلماغيميز ياخش     ى  دن ايلگار ى  اوروش
عادت الرمييز    اوزوميزنينگ ديىن ى  الر برله آرالمشا    كه، اجنىب ى  عادت ايد 

) م١٩١٧هـ،  ١٣٣٥(” حريت“. اوستوروب ايديك   برله ياش الرمييزىن  
  .ىالددن باشالب اسفناك حاالت الر پيدا بوملاققه باش زماىن

مدرسه الرمييزده     اورته، عاىل  ى،بيزنينگ مكتب ومدرسه الرمييز ابتدائ    
 تاثري الريـدن    )١(ى  بو خيل ياوروپا پرورده الر      اوقويدورغان باالالرمييزىن 

ساقالب، اونينگ اورنيغه اوز دينيميز اصوليده تربيه تاپقان، ديـن ليـك،            
ب ومدرسه الرده اوقومتـاق     تانيغان معلِّم الردن تشكيل تاپقان مكت       دينيىن

تربيه دن اوزاق بولوب      ولكن بيزنينگ تركستان ياشالرمييز ديىن    . الزم دور 
يـيتيشگان بولسه الرده، اوزون دن اوزاق جتربه الردن كيـني بو ياوروپا           

بيليـب، اسـالم دن       مسلمان الرغه ايل بوملاس ليق الريىن     ى  قوزغون الر 
شونينگ . لوب يـيتيشگان دورالربوى خربسيز بولسه الرده دين حمب الر    

پـارالق  ى  حالت الر ى  اوچون بيز تركستان ياشالرمييزنينگ كيالرده گ     
  .قناعتيده ميزى ايكان ليگ

الرنينگ   توغريسيده اجنىب ى  بوال بيلوركه، بيزنينگ دين واحكام الر     
قـصد الريـده    ى  بيز مسلمان الرنينگ باره ميزده بسالمك ده بولغان خمف        

ستره پاتلون كيمـك    “: كيمسه الر ى  دن بعض   يز سبـىب قيلغان حبث الرمي  
بلكـه بيزنينـگ    . ، ديب خيال قيلماسـون الر     ”ده جائز كورمايدور    ىن

                                     
  . ياوروپاليك الر قوليده تربيت تاپقان كيمسه الر-ياوروپا پرورده الرى ) ١(



  ٤٢١  

  

ستره پاتلون ياوروپا ليك الر چيقارغان      . سوزوميز بو توغريده باشقه دور    
دوركـه،  ى   مسلمان الرنينگ اوزالرينينگ مال الر     ى،بوملاى  كيـيم الر 

بولـوب قالغـان    ى  ا ليك الرنينگ كيـيم الر    قول الريدن چقيب ياوروپ   
زمـان  ى  كيـني گ . ياوروپاليك اندلس فاتح الريدن آلغان دورالر     . دور

دميك، ستره پاتلون بيزنينـگ     . الرده مسلمان الر تاشالب قويغان دورالر     
  .حبثيميزدن تاشقاريدور

دميك، ياوروپاليك الرنينگ اسالم مملكت الريده آچقـان مكتـب          
دين ى  مدرسه الر   اورته، عاىل ى  كه اوز مملكت الريده گ    ياى  ومدرسه الر 

تايـديريب يوبارمـاق      مسلمان الرىن . غه قورولغان دور  ى  سيزليك اساس 
الريـده حماضـره الر     ى  اونده دين سيزليك توغر   . اوچون قورولغان دور  

  .بوالدور
 ود كَِثري ِمن أَهِل الِْكتاِب لَو      : چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    

             نيبا تِد معب ِمن فُِسِهمِد أَنِعن داً ِمنسكُفَّاراً ح اِنكُممِد ِإيعب ِمن كُموندري
 قالْح ملَه )حقيقت آچيلغانيدن كـيني    ى  اهل كتاب دن كوپ الر     ((. )١
. كافر قيليب دين الرينگيزدن تايدوروب يوبارماق اسـتايدورالر        سيزالرىن
  .)) والرنينگ كوراملاسليك الريدن دوراى بول اوز

اهل كتـاب الر يـول الريغـه          مومن بنده الريىن    دميك، اهللا تعاىل  
يورماسليككا بويوروب، اوالرنينگ مسلمان الر حق الريده بسالمك ده         

اوالر مسلمان الرنينگ حـق اوزه      . بيلدورادور  بولغان دومشن ليك الريىن   
 وراملاسليك الريدن مسلمان الرىن   بيليب توروب ك    سيده ايكان ليك الريىن   

                                     
  .١٠٩: سورة البقرة) ١(



٤٢٢  

  

برله برابر دوزخقه آليب كيتمككه     ى  ده اوزالريديك كافر قيليب، اوزالر    
شول خيل قيليب   . بيان بويورادور   چه ارتكاب ايتمك ده ايكان ليك الريىن      

مسلمان الرنينگ قوالق الريغه قورغاشيم قويغان ديك قويـوب           اهللا تعاىل 
  .قويغان دور
 ديـن ىن . تانيمايـدورالر  لسه الر اوالر دين ىن ملحدالر بو  -ى  دهر

شونينگ اوچون اوالرنينـگ    . انسانيت گا خالف زهر ديب بيالدورالر     
مسلمان الرغه اوالردن، اوالرغـه دوم بولغـان        . ينه زوردور ى  ضررالر

نصرانيت گـا     ياوروپاليك الر اوزالريىن  . الردن ساقالمناق زياده الزم دور    
بوزولغان ايكـان     رده، اوزالرينينگ دين الريىن   نسبت قيلماق ده بولسه ال    

شونينگ اوچون اوالرنينـگ كـوپ      . ايرته قچان بيلگان دورالر     ليگيىن
يوق درجـه سـيده     ى  بلكه دين دارالر  . دورالرى  دين سيز، دهر  ى  الر

  .بوش دن ساتيلماق ده دورى بولوب، اوالرده ديندارليك آت
 كه، يوقاريده اهـل     بوالرغه عالوه قيليب اوتوله دورگان نرسه شول      

بدعت الرنينگ صحبت الريدن وكتاب الريـدن سـاقالنيب، اوالردن          
بونغه قاراغان ده ياوروپاليق    . اوزاق تومتك كا بويورولگان دور      اوزالريىن

 هـم روس    ى،پرورده الر ى  الرنينگ واوالرنينگ اسالم مملكت الريده گ     
ـ  يالغان تشويقات    ى،ماختاغوچ  الرنينگ يالغان جنت الريىن     ى،الرى  چ

 امحديه مجاعت   -  انگليزالرنينگ اسالم ضديگا حاضرالب قويغان قادياىن     
دين الريدن وهم اوالرنينگ كتاب     ى   ائ ، ايران ده پيدا بولغان باىب     ى،الر

بوالر . وظيفه الريدور ى  الريدن پرهيز قيلماق مسلمان الرنينگ اينگ اولگ      
بوزماق اوچون پيـدا   يولدن چيقارماق، اسالم ىن     مسلمان الرىن ى  مهه الر 

مسلمان حساب الب، مسلمان      اوالر اوزالريىن . قيلينغان نرسه الردورالر  
اوالر نادان خلق اوچـون زهـر وآغـو         . كافر حساب اليدورالر    الرىن



  ٤٢٣  

  

آمسـان دن     مسلمان الرنينگ آياغ الريـىن    ى  اوالرنينگ مهه الر  . دورالر
ا ساليب، يولدن   شكك  بوالر متام مسلمان الرىن   . كيلتورمك ايستايدورالر 

  . )١(برله قوشوب جهنم گا آليب كيتمك ايستايدورالرى تايدوروب اوزالر
 دين ده بيليم سـيز بولـوب        ى،خلق دين دن اوزاب قالغان ليق الر      

نينـگ  ى  اوچون اوالرنينگ قول الريغه توشوب قاملاق الر      ى  قالغان الر 
  .قيني امياسى باردور، بول اوزى قورقوس

دن كريگان نا معلوم كتاب الر، غزيته       ى  قاردميك، تركستان غه تاش   
تركستان غه اوز دين    . تفتيش برله كريگوزمك كريك دور      وژورنال الرىن 

. الر ايـشالمك ده الر  وباىب كريگوزمك اوچون انگليزالر، قادياىن    الريىن
 برله تركستان ليك ساده خلـق الرىن      ى  اوالر اوزالرينينگ تاتليق سوزالر   

ى مسلمان الرگا الزم دوركـه، اوزالر     . كن دور ممى  الداب يوبارماق الر  
احكام ى  قرآن كرمي واحاديث نبويه دن آلينغان اهل        نينگ خري وجنات الريىن   

، ديگان روس الرنينـگ     ”الرى  الر الدامچ   روحاىن“. الرده بيلسون الر  
يـاش    سـوزالرىن   الداماق اوچون چيقارغان شيطاىن     طرفيدن ياش الرىن  

بيزنينـگ  . اريب تاشالماققه اورومناق كريك   الرنينگ كونگل الريدن كوت   
قرآن كرمي وسنت نبويه دميـك دن       . جناتيميز شول كتاب وسنت ده دور     

 يول الريىن ى  مذهب دن چيقاريب يوبارماق امياس، بلكه اوز        مراد خلق ىن  
الرب يورسون الر، دميـك     ى  قرآن كرمي وسنت نبويه سايه الريده توغر      

                                     
)١ (               لَىونَ عفِْتحتسلُ يقَب وا ِمنكَانو مهعا مِلم قدصِد اِهللا مِعن ِمن ابِكت مآَءها جلَمو

ين كَفَروا فَلَما جآَءهم ما عرفُوا كَفَروا ِبِه فَلَعنةُ علَى الْكَاِفِرين ِبئْسما اشتروا ِبِه              الَِّذ
أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا ِبما أَنزلَ اُهللا بغياً أَنْ ينزلَ اُهللا ِمن فَضِلِه علَى من يشآُء ِمن ِعباِدِه                 

  .٩٠-٨٩: سورة البقرة.  ٍب علَى غَضٍب وِللْكَاِفِرين عذَاب مِهنيفَبآُءو ِبغض



٤٢٤  

  

نظر يوزه سيدن پيـدا بولغـان       مذهب الر شول كتاب وسنت گا       . دور
جمتهد امام الر شول يـول اوزه       . ايتيله دور   سلف ديب شوالرىن  . دورالر

 اورته الريده بوزوق عقيـده الرىن     ى  حقيقت ده اسالم اهل   . سيده ايديالر 
شونينگ اوچون خمـصوص    . تارقاماق دن ساقالماق، قوروماق كريك دور     

  .رچيزيق چيزيب، بو خيل احتياط الر قيلينغان دو
 اسالم نينگ تازه ليغيغه كشت يـيته دورگان نرسه الردن ياش الرىن          

ى قوروب، زهرليك عقيده الردن تاثريالمنك دن تومساق اوچون خاص جا         
  .برله تربيه المك الزم دورى الرده خمصوص استاذالر واسطه الر

ى  هر بر اسالم اهل    ى،بو بيزنينگ سوزوميز بر طائفه غه خمصوص بوملا       
ريغه بالته بوالدورغان طائفه الرنينگ كتاب ورساله الريدن        نينگ آياغ ال  
  .حذر قيلدورماق دور مسلمان الرىن

آلـه  ى  سيدنا حممد وعل  ى  اهللا عل ى  سبيل الرشاد وصل    اللهم اهدنا إىل  
  .يوم الدين، آمني وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل



  ٤٢٥  

  

 ربنا ِبغيِر ِإحاطٍَة والَ كَيِفيـٍة،   ]يرونَ[ والرؤيةُ حقٌّ َألهِل الْجنِة،      - ٦٤
  .)١( ربها ناِظرةٌى وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ ِإلَ : كَما نطَق ِبِه ِكتاب ربنا

ما أَراد اُهللا وعِلمه، وكُلُّ ما جاَء ِفي ذِلك ِمن الْحِديِث           ى  وتفِْسريه عل 
  ر نِحيِح عوِل اِهللا   الصس     لع اهنعما قَالَ، وكَم ولُ    ى   فَهخدالَ نو ،ادا أَرم

              نِفي ِديِنِه ِإالَّ م ِلما سم ها، فَِإناِئنوِبأَه ِمنيهوتالَ ما، وِئنِبآر ِلنيأَوتم ِفي ذِلك
       بتا اشم ِعلْم درلَّ، وجو زِللَِّه ع لَّمِه ِإلَ  سلَيع ـانُ      ى  هاِإلمي ـِصحالَ ياِلِمِه، وع

ِبالرؤيِة َألهِل داِر السالَِم ِلمِن اعتبرها ِبوهٍم، أَو تأَولَها ِبفَهٍم، ِإذْ كَانَ تأِْويلُ             
   نعأِْويلُ كُلِّ متِة ويؤِإلَ ى  الر افضأْ  ى  يِك الترِة ِبتوِبيبِليِم،    الرـسوِم التلُزِويِل و

ِزيهنِصِب التي لَملَّ، وز ِبيهشالتو فْيالن قوتي لَم نمو ،ِلنيسرالْم ِه ِدينلَيعو.  
حق ى  احاطه وكيفيت سيز كورمك الر      ىن  اهل جنت نينگ اهللا تعاىل    

اول  ((: رادوركـه  قرآن كرمي ده بيان بويو     -  كتاىب  چنانچه اهللا تعاىل  . دور
  .)٢()) بولورالرى كورگوچ الريىنى يوزالر يارقرياغان بولور، خدا كوىن

واراده سيگا موافق   ى  نينگ علم   اهللا تعاىل ى  س  بو كورمك نينگ معىن   
 بو توغريده كيلگان صحيح حديث الر حـضرت رسـول اهللا            . بولور

 اوز  بيـزالر بـو توغريـده     . ديك دور ى  نينگ ايتگان واراده قيلغان الر    
اوز ايـستاك الرمييـز برلـه سـوز         . رايـيميز برله مداخله قيلمايدورميز   

نينگ حكم الريگـا      ورسوىل  چونكه بنده دينيده اهللا تعاىل    . ايتمايدورميز
بيلمك ده بيلگوچيگـا      بويون سونوب، شبهه واشتباه بولغان نرسه الرىن      

رنينـگ  الى  جنت ده گ    ىن  اهللا تعاىل . حواله قيلغان ده گينه سالمت قالور     

                                     
  .٢٣-٢٢: سورة القيامة) ١(
  .٢٣-٢٢: سورة القيامة) ٢(



٤٢٦  

  

بـار آيـت    ى  گا دخل ى  نينگ ذات   مهده اهللا تعاىل    جنت ده كورمك الريىن   
ده    كيفيت سيز قبول قيلغان ده گينه ديـىن        ى،تاويل قيلما   وحديث الرىن 
 برله تاويل قيلماق برله امياىن    ى  فكرى   ناتوغر -ى   اوز ومه  .ىسالمت قالغا 

. دوراوزيگا الزم تومتـك كـريك          مهه وقت تسليم ىن    .ىصحيح بوملاغا 
ـ   . شولدورى  پيغمربالرنينگ دين وعقيده الر    قيلمـاق دن   ى  بر كيمسه نف

پاك ليك    ىن   اهللا تعاىل  ى،وخملوققه اوخشامتاق دن ساقالمناسه، يول دن تايغا      
  .ىبرله ياد قيلماق دن عاجز قالغا

الَ تدِركُه اَألبـصار وهـو       : آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 
 اَألب ِركدي   ِبريالْخ اللَِّطيف وهو ارص )كوزالر احاطـه     ىن  اهللا تعاىل  ((. )١

مهه دقيق، مهه  اهللا تعاىل. احاطه قيالدور مهه كوزالرىن   قيالملايدور، اهللا تعاىل  
  .))  خربليك دورى،بيلگوچ ميده نرسه الرىن

ده توغرسيى   مجله شريفه س    الَ تدِركُه اَألبصار   علماءالرنينگ بو   
بار بولوب، صحيح عقيده برله بوزوق عقيده نينگ اورته الريده         ى  سوزالر

اهل سـنت ومجاعـت دن      .  خالف واقع بولغان دور    -بول يرده تصادم    
 بيان قيليب، دليل الريىن     عبارت بولغان سلف صاحلني نينگ عقيده الريىن      

ـ      . آچيق صورت ده كورساتيب اوته ميز      ى بونينگ برله زمانه ميـزده گ
تيندوروب، راحت بريگـان      الرنينگ كونگل الريىن  ى   ايستاگوچ حقيقت
  .بولورميز

بنده الر بـو دنيـاده        ىن  اهللا تعاىل  ((: ابن كثري تفسرييده ايته دوركه    
چنانچه بو توغريـده حـضرت      . كورمايدورالر، آخرت ده كورادورالر   

                                     
  .١٠٣: سورة األنعام) ١(
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چنانچـه  .  دن متواتر طريقه ده حديث روايت بولوب دور        رسول اهللا   
اهللا   ابو هريره، انس بن مالك، جرير بن عبـد         ى،سعيد خدر حضرت ابو   

  بالل وباشقه كـوپ صـحابه الر         ى، صهيب بن سنان الروم    ى،البجل
 دن روايت بولغان حديث الرده      برله حضرت رسول اهللا     ى  واسطه الر 

اثبـات    جنت ده گيالر جنت ده كورار ايكان ليك الريـىن           ىن  اهللا تعاىل 
  .قيليب دورالر

ادراك : سيده دور، علماءالر ايتيب دورالر      ه، تاپماق معىن  بو ادراك ك  
برله احاطه طريقه   ى  ادراك مهه ياغ  . دن خاص راق دور   ) كورمك(رؤيت  

ـ   قيلماق كورمـك ىن   ى  نف  احاطه ىن . سيده كورمك دور   قيلمـاق  ى  نف
. قيلماق بوملايـدور ى نف قيلماق برله علم ىنى نف  احاطة العلم ىن  . بوملايدور

اثبات قيلماق كمـال       كورمك ىن  ى،يلماق كمال بوملا  قى  نف  كورمك ىن 
انسان نينگ  . بار دور   اهللا تعاىل . چونكه يوق نرسه كورومنايدور   . بوالدور
آخـرت ده   . كورمككا طاقت قيالملايـدور     ىن  بو دنياده اهللا تعاىل   ى  جسم

كورمككا اليق بولوب قالورده كورمك       ىن  اهللا تعاىل ى  انسان نينگ جسم  
  .ركوتارا بيالدو ىن

قيلمـاق  ى  نف  ادراك ىن : ايتيب دورالركه ى  شول سوزنينگ ايگاالر  
نينـگ    اهللا تعـاىل    بو حقيقت ىن  . قيلماق دور ى  نف  بيلمك ىن   ىن  حقيقىت

كورورالر، ولكـن     ىن  مسلمان الر جنت ده اهللا تعاىل     . اوزيگينه بيالدور 
ى كورگـان الر آ     ياكه كون ىن    ىنى  چنانچه آ . الرى  بيلماگا  ىن  حقيقىت

ولكـن  . كون ديب گينه كورورالر، وبيالدورالر      ديب، كون ىن   ىآ  ىن



٤٢٨  

  

نينـگ    اهللا تعاىل . )١(ى  ولَه الْمثَلُ اَألعلَ   . بيلمايدورالر  حقيقت الريىن 
  .ده هيچ نرسه يوق دورى اوخشاش

 كورادورسن، ولكـن مهـه يـاغيىن      آمسان ىن : عكرمه ايتيت دوركه  
 ىن  اهللا تعـاىل  . اغ دور كورمـك ده شـوند      ىن  اهللا تعاىل . كورمايدورسن

  .واولوغ وپاك دورى احاطه دن يوقار. كوروب احاطه قيليب بوملاس
ـ       : آيت كرميه ده بويورادور    ربهـا  ى  وجوه يومِئـٍذ ناِضـرةٌ ِإلَ

ى كورگوچ  يارقرياغان بولوب، خداسيىن    يوزالر اول كوىن   ((. )٢( ناِظرةٌ
  .)) بولور

ولَما جاَء   : ده بويورادوركه  حق الري  ى  چنانچه حضرت موس  
وسأَِرنِ     ى  م بقَالَ ر هبر هكَلَّما وانِ    ى  ِلِميقَاِتنرت قَالَ لَن كِإلَي ظُرى  أَن لِكنو

ربه ِللْجبـِل   ى  فَلَما تجلَّ ى  الْجبِل فَِإنْ استقَر مكَانه فَسوف ترانِ     ى  انظُر ِإلَ 
  لَهعج  وسم رخو كالُ         ى  دا أَوأَنو كِإلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقِعقاً فَلَمص

ِمِننيؤالْم )ى  قچان كه حضرت موس    ((. )٣    ى، ميقاتيميزغـه كيلـد 
! خدايـيمى  ا“: ى  حضرت موس ] شونده [.ىاونغه سوزالد ى  خداس

 : اهللا تعـاىل   .ى، ديد ” ىكورا  مينگا كورساتگيل، مني سيىن     اوزونگ ىن 
ولكن تاغ قه قـارا، اول      . سنى  هرگز كوراملاگا ) بو دنياده (  سني ميىن “

 -قيليب  ى   قچان كه تاغ قه جتل     .ى، ديد ”تاب كيلتورالسه كورا بيلورسن   
ـ    .ىتالقان قيليب تاشالد     تاغىن ى،كورونوب ايد   ى   حـضرت موس

                                     
  .٦٠: سورة النحل) ١(
  .٢٣-٢٢: سورة القيامة) ٢(
  .١٤٧: سورة األعراف) ٣(
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:  الريده هوش الريگا كيلگان وقت   . الرى  هوش الريدن كيتيب يـيقيلد   
اميان كيلتورگـان  ى  مني اينگ اولگ  . توبه قيلدمي ! خدا، سني پاك سن   ى  ا“

  .)) ، ديديالر”الردن دورمن
لَـن   ى  ايت ده گ  ) ١٤٣: االعراف(الر بو   ى  علم سيز كيش  ى  بعض

دنيا وآخرت     مجله شريفه سيىن   )) سنى  سني هرگز كوراملاگا   (( - ى  تراِن
ى بو دنياده كورمك دن نف    ى  بوكه بو نف  حال. ده كورماسليككا آليب دور   

ـ   ى،بوملاسه ايد   كورمك نينگ امكاىن  . دور  ديـك   ى   حضرت موس
  .الرى طلب قيلماس ايد اولوغ ذات حمال نرسه ىن

اهل جنت  : آيت نينگ تفسرييده  ) ٢٣-٢٢: القيامة(حافظ ابن جرير    
  تعاىل كورمك ده اهللا    ىن  بنده الر اهللا تعاىل   . الرى  كورگا  ىن  الر اهللا تعاىل  
نينـگ    بلكه اهللا تعاىل  . الرى  احاطه قيالملاغا    اولوغ ليغيىن  ،نينگ عظمىت 

ـ     .ىاوراب آلغا   بنده الرىن ى  نظر سـيزالر اون    ((ى   حديث شريف ده گ
كورمك ده بـر      كون ىن ى  ياكه كوندوز   ىنى  تورت كيچه ليك تولون آ    

يـق  آچيق دن آچ ىن توسوشوب قاملاغان الرينگيز ديك اهللا تعاىل     برينگيزىن
 ى،اوچون مثال بوملا  ى  كوروملگ  ىن  اهللا تعاىل ى  ، دميك الر  )) كورورسيزالر

چنانچـه  . اوچون مثـال دور   ى  كورمك الر   ىن  بنده الرنينگ اهللا تعاىل   
شـونداغ  . كوراميز، كوروب يورمك ده ميـز        كون الرىن  ى،اوزوميز آ 

 بلكه. حاليغه چه بيلگانيميز يوق دور      بولسه ده اوالرنينگ حقيقت الريىن    
جتربه الر سايه سـيده اونـداغ، بونـداغ         ى  علم. ختمني برله سوز ايتاميز   

. جتربه وحتقيقات دن، احاطه وقياس دن تاشـقاريدور         اهللا تعاىل . ديدورميز
بولوب، خملوقات  ى  دن يوققار ى  خملوقات عامل ى  نينگ ذات   چونكه اهللا تعاىل  



٤٣٠  

  

  .ده دور آسىتى نينگ نظر اهللا تعاىلى عامل
 دن  ى  االشعرى   حضرت ابو موس   )١(الريدهومسلم صحيح   ى  خبار

ِإنَّ اَهللا الَ    ((:  بويوروبدورالر روايت قيالدورالركه، حضرت رسول اهللا      
أَنْ ينام، يخِفض الِْقسطَ ويرفَعه، يرفَع ِإلَيِه عملُ النهاِر قَبلَ          ى  ينام والَ ينبغِ  

، لَـو   )أَو النارِ ( قَبلَ عمِل النهاِر، ِحجابه النور       عمِل اللَّيِل، وعملُ اللَّيلِ   
     هتا انِهِه مجو اتحبس قَترَألح فَهلِْقهِ   ى  كَشخ ِمن هرصِه بالبته اهللا   ((. )) ِإلَي

 تارازونينـگ پلـه سـيىن   . كريك دورى اوخالمايدور، اوخالماسليغ   تعاىل
 كيچـه   ى،كيچه دن ايلگـار   ى  وندوزنينگ عمل ك. قيالدور  قوىيى  يوقار

 حجاىب. غه كوتاريليب تورادور    اهللا تعاىل ى  كوندوزدن ايلگار ى  نينگ عمل 
 يــيتگان يـريىن   ى   نظر ى،آچيلسه ايد ى  نور ياكه اوت بولوب، پرده س     

ى ايـد ى  كويدوروب يوبارغا ى  نينگ اوتكورليگ ى  نينگ ياروغ ليغ  ى  يوز
((.  

 نسبت قيلينغان يوز، قـول، سـاق،        غه  بيلمك كريك كيم، اهللا تعاىل    
اينمك، غضب، خوش بوملاق وباشقه خملوق الر غه ايتيله دورگان صفت           

بولغان امام ابـو    ى  بوتون سلف امام الر   . الر كيفيت سيز قبول قيلينه دور     
وباشقه جمتهـد   ى   امام امحد، سفيان الثور    ى،حنيفه، امام مالك، امام شافع    

بو مذهب تـشبيه دن اوزاق،      . ورشول د ى   نينگ مذهب الر   امام الر   
الرنينگ تاويـل الريغـه يـول       ى  ء بولوب تاويل قيلغوچ   ى  تعطيل دن بر  

  .قومياغان دورالر
 زاوزينينگ تفسرييده ايتيب دوركه   ى  ابن ج :     ٌةاِضـرِئٍذ نموي وهجو

                                     
  .دورالر، خبارى ده كيلمابدوربو حديث ىن مسلم وابن ماجه روايت قيلغان ) ١(



  ٤٣١  

  

ى يارقرياغان بولـوب، خـدا      يوزالر اول كوىن   (( - )١( ربها ناِظرةٌ ى  ِإلَ
بول . سيده دور   كوز برله كورمك معىن      آيىت )) بولورالرى  كورگوچ  الريىن
 ىن  مسلمان الر جنت گا كريگان الريـده اهللا تعـاىل           قيامت كوىن ى  اوز

 )) انتظر ((ى  س   نينگ معىن  )) نظَر ((. اوچون آچيق دليل دور   ى  كورمك الر 
مـا  ا.  كيلماگان ده بولـور    ))  اىل ((اوچون صله سيگا    ى  سيده بوملاغ   معىن

  نينگ معـىن   )) نظر (( كيلسه، اول وقت     ))  اىل ((گا  ى   نينگ صله س   )) نظر ((
بونينگ اوزه سيگا متواتر بولغان     . سيده بولور   معىنى  كورد- ))ى  را ((ى  س

سـيده    كورمك معـىن  ى  س  نينگ معىن    آيىت  ربها ناِظرةٌ ى  ِإلَ حديث  
وِمنهم من   : ورادوركهباشقه بر آيت ده بوي    . تاكيد قيالدور   ايكان ليگيىن 
 كِإلَي ظُرني )ى بول اوز . )) سينگا قارايدورالر ى  الرى  اوالردن بعض  ((. )٢

  .سيده دور كورمك معىن- قاراماق ى،سيده بوملا كوز تومتك معىن
: ده يازيب دوركـه      كتاىب )) اِمللَل والنحل   الِفصل ىف  ((بن حزم   ى  عل

، ديگان  ”آخرت ده كورمايدورالر    ىن  هللا تعاىل مسلمان الر ا  “: جماهد دن  ((
حقيقت ده جماهدگا متواتر بولغـان حـديث        . سوز روايت بولوب دور   

 عكرمه دن ده شو خيل سـوز روايـت          ى،حسن بصر . يـيتماگان دور 
جنـت ده گيالرگـا       ىن  اهللا تعـاىل  “: ولكن بو ايكيسيدن  . بولوب دور 

مسلمان الر  ”. ، ديگان سوزده روايت بولوب دور     ”كورمك واجب دور  
: ، ديگان الر ايتيب دورالركـه     “كورمايدورالر  قيامت كوىن   ىن  اهللا تعاىل 

. كورمككا ايتيلـه دور     كورمك آق، قيزيل، كوك، قاراديك نرسه الرىن      “

                                     
  .٢٣-٢٢: سورة القيامة) ١(
  .٤٣: سورة يونس) ٢(
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اوشال ى  حالبوكه اهل سنت علماءالر   . بو نرسه الردن پاك دور      اهللا تعاىل 
كورمـك    ىن   تعاىل بلكه اهللا . اراده قيلماغان دورالر    طريقه ده كورمك ىن   

 اوشـال   ى،اوچون قيامت ده انسان نينگ اوزيگا اليق بر قوت پيدا قيلغا          
 ى،بيلمك اوچون قوت بريد     اوزيىن  چنانچه اهللا تعاىل  . قوت برله كورورالر  

 غـه ده اهللا     ى  حضرت موس . بيلورميز  ىن  اوشال قوت برله اهللا تعاىل    
 نينگ سـوزيىن    كه، اونينگ برله اهللا تعاىل    ى  بر قوت بريد  شونداغ    تعاىل

  .الرى ايشيتور ايد
    ارصاَألب ِركُهدالَ ت  كورمايـدور، ديـب      ىن  برله اهللا تعاىل     آيىت

برله احاطـه قيليـب     ى  چونكه بو آيت مهه ياغ    . حجت توتوب بوملايدور  
ب، اول  ادراك ده احاطه قيلماق بـار بولـو       . قيلغان دور ى  نف  كورمك ىن 

چنانچه آيت كرميه   .  ده يوق دور    ربها ناِظرةٌ ى  ِإلَ احاطه برله كورمك    
ـ     ى  فَلَما تراءَ  : ده بويورادوركه  وسم ابـحاِن قَالَ أَصعمـا  ى  الْجِإن

لـشكر  ى  قچانكه ايك  (( - )١( لَمدركُونَ قَالَ كَالَّ ِإنَّ مِعي ربي سيهِدينِ      
بيزالر  “:ى نينگ قوم الر   ى  الر، حضرت موس    كوروشىت  بر برالريىن 
 اهللا تعـاىل  ! اونداغ امياس “: ى  حضرت موس . ، ديديالر ”توتولورميز

  .)) ، ديديالر”ى يولغه سالغاى اوز ميىن. مينينگ برله دور
ى كـورد   لشكر بر برالريىن  ى  كورساتوركه، ايك   منه بو آيت شوىن   

ـ    ، ديب ا  ”توتولورميز “:ىقوم الر . الر : ى  يديالر، حـضرت موس
 باشقه  ى،كورومشك برله ادراك بر بوملا    . ، ديديالر ”ميزى  يوق، توتوملاگا “

 ادراك سـيز    .ىقيلينغان نرسه ادراك ايـد    ى   نف .ىمعلوم بولد ى  ايكان ليگ 

                                     
  .٦٢-٦١: سورة الشعراء) ١(



  ٤٣٣  

  

 .ىقيلـد ى  نف  الر، اوىن ى   ادراك دن قورقوب ايد    .ىكورمك ثابت بولد  
ـ   .ىدبرله غرق بول  ى  چنانچه حبر قلزم ده فرعون لشكر      ى  حضرت موس

الرى برله رؤيت دن كيـني دينگيزدن اوتوب قوتولدى  قوم الر.  
بر كلمه لغت ده نيمه اوچون وضع قيلينغان بولسه اوندن باشقه غـه             

ـ     . محل قيلماق جائز امياس    بولغـان الر   ى  بوندن باشقه غه تارتقيالماق چ
  .حقيقت دن چيقارماققه اورونغان بولورالر حقيقت ىن

 تركيب ىن   حقيقت ده عرىب     ده روايت بولغان حديث ىن     متواتر طريقه 
جنـت ده     خيال ده توتوب توروب، قيامت كـوىن        نوچوك ايكان ليگيىن  
  .كورورالر، ديب بيلمك واجب دور ىن مسلمان الر اهللا تعاىل

ـ    : ابن كثري حافظ ابن جرير دن نقل قيليب دور         ى القيامة سـوره س
مسلمان الر قيامت   : ايتوركه  ده عطية العوىف  ى  نينگ تفسري    آيىت ٢٣-٢٢
نينگ اولوغ    كورمك الريده اهللا تعاىل   . الرى  كورگا  ىن  ده اهللا تعاىل    كوىن

مهه خاليق  ى  نينگ نظر   اهللا تعاىل . الرى  احاطه قيالملاغا   ليغيدن مهه ياغيىن  
ى نينگ تفسري   آيىت) ١٠٣: االنعام(ى  منه بول سوز اوز   . احاطه قيالدور   ىن
برله نه انسان الر ونـه      حقيقىت   عظمتيىن ى،لوغ ليغ نينگ او   اهللا تعاىل . دور

حضرت ام املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها       . الرى  فرشته الر احاطه قيالملاغا   
اثبـات   ده كورمك ىن قيامت كوىن   ىن  بو آيت اهللا تعاىل   : ايتيب دورالركه 

آيـت ده   ) ١٠٣: األنعام(بو  . قيالدورى  نف  قيليب، بو دنياده كورمك ىن    
احاطه طريقه سيده كورمـك       ىن  ت وجاللت برله اهللا تعاىل    عظمى  نفى  گ

  .ممكن امياسى بول اوز. دورى نيگينه نف
آله وصحبه أمجعني، والتابعني هلم     ى  سيدنا حممد، وعل  ى  اهللا عل ى  وصل
  .يوم الدين بإحسان إىل



٤٣٤  

  

 كَمـا    وذُريِتِه حقٌّ،  ِمن آدم      الِْميثَاق الَِّذي أَخذَه اُهللا تعاىل     - ٦٥
وِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتهم          : جاَء ِفي ِكتاِبِه الْكَِرميِ   

شِهدنا أَنْ تقُولُـوا يـوم      ى  أَنفُِسِهم أَلَست ِبربكُم قَالُوا بل    ى  وأَشهدهم عل 
     هذَا غَاِفلني نا عا كُنِة ِإنامـا          الِْقيكُنلُ وقَب ا ِمنناؤآب كرا أَشمقُولُوا ِإنت أَو 

  .)١( ذُريةً ِمن بعِدِهم أَفَتهِلكُنا ِبما فَعلَ الْمبِطلُونَ
نينگ عهد وميثاق آلغـان        واوالدالريدن اهللا تعاىل   حضرت آدم   

ـ  : ((ده بويورادوركه   چنانچه اوز كتاىب  . حق دور ى  ليغ نگالر اول  ياد قيلي
نينگ آرقه الريـدن    ى   اوالدالر كون نيكه، خدايينگ حضرت آدم      

: اوزالريغه گواه قيليـب     چيقاريب، اوالرىن   اوالدالريىن) ده  ميثاق كوىن (
نيمه “:  اوالر .ى، ديد ”ى؟الرينگز امياس من م   ى  مني سيزالرنينگ خدا  “

رمييزگا بيز اوزال . البته خدامييز دورسن  ! اوچون خدامييز امياس ايكان سن؟    
بو گواه قيلماق شونينگ اوچون     . الرى  ، ديد ”اوزوميز گواه ليك برياميز   

بيزالر بـو نرسـه الردن      “: كه، قيامت كونيده ايتيب اولتورمانگ الركه     
باطل . الرى  شرك كيلتورگان آتا بابا الرمييز ايد     “، ياكه   ”خربسيز ايديك 

ى ذاب قيلـورم   ع -هالك    ايش الر قيلغان الرنينگ گناه الريگا بيزالرىن      
  )).ى ، ديب اولتورمانگ الر ديب ايد”سن؟

ـ           ى بو آيت ده بيان بولغان ميثاق توغريسيده تفسري علماءالريدن ايك
  .خيل سوز باردور

قوموسـقه الرديـك       اوالدالريـىن  حضرت آدم   : شولكهى  بر
ـ  ى  بـول اوز   .ىآلد  چيقاريب، اوالردن گواه ليك الريىن     ى آيـت ده گ

                                     
  .١٧٣-١٧٢: سورة األعراف) ١(



  ٤٣٥  

  

حديث الرده كيلگان روايت الرگا قاراغان      . عبارت نينگ ترمجه سيدور   
چيقاريب، اوالردن گواه     نينگ اوزالريدن اوالدالريىن  ده حضرت آدم    

  .باردور ديگان معىنى آلد ليك الريىن
 قيامـت   -نينگ اوالداليدن   حضرت آدم   : ينه بر سوز شولكه   

 ديگان نينگ معىن  ى  آلد  گاچه پيدا بوالدورگان الريدن گواه ليك الريىن      
بولوب، ى  بار قيليب، اوز وقت الريده وجودغه كيلمك الر         اوالرىن ىس

دليـل الر   ى  آملاق انسان الرغه عقل برييب، عقل       اوالردن گواه ليك الريىن   
كونگل الريگـا     ايكان ليگيىن ى  الرى  اوالرنينگ خدا   قامي قيليب، اوزيىن  

 گـواه   -ساليب، عقل الريغه گواه بريدوروب، اوز اوزه الريگا شـاهد           
الرينگز امياس من   ى  مني سيزالرنينگ خدا  “: گوياكه. دورى  يب قومياغ قيل
سني بيزالرنينـگ    “:ى اوالر نينگ عقل الر    .ى، ديگان ديك بولد   ”ى؟م

دن ى  بو سوزالر ابن جز   . الرى  ، ديب اقرار قيلغان بولد    ”خدامييز دورسن 
  .دور

كه، خـداينگ آدم      ياد قيل اول كون ىن    : ايتوركه] ده)) [مدارك((
نينگ پـشت   ى  آتاالرى  س  آرقه الريدن عهد آملاق نينگ معىن       دالريىناوال

اوز جان الريغـه      اوالرىن. دورى  كمرالريدن اوز وقت الريده چيقارماغ    
: اوالر. ”ى؟الرينگز امياس من م   ى  سيزالر نينگ خدا  “: كهى  گواه قيلد 

ى بـول اوز  . الرى  ، ديب گواه ليك بريگان بولد     ”البته خدامييز دورسن  “
ى الرى  اوزينينگ اوالرنينگ خدا  ى  س  بونينگ معىن . ريقه ده دور  متثيل ط 

گا دليـل الر قـامي      ى  ايكان ليگ ى   يالغوز معبود برحق اوز    ى،ايكان ليگ 
ى بولوب، اوالرنينگ گواه ليك بريمك الر     ى   اوالرغه عقل بريمگ   ى،قيلماغ

 اهللا تعـاىل  ى  سى  مهه نينگ ياراتقوچ  . برله آنگالمك الريدور  ى  عقل الر 
: گوياكه اوالرغـه  . ده شبهه يوق ايكان ليغيدور    ى  ايكان ليگ ى  زنينگ او 



٤٣٦  

  

:  اوالرده .ى، ديگان بولد  ”ى؟الرينگز امياس من م   ى  سيزالر نينگ خدا  “
بيز اوزوميز اوزوميزگـا    . شونداغ دور، سني بيزنينگ خدامييز دورسن     “

سينينگ بيزنينگ برگينه معبودمييز ايكان ليگينگ گا اقـرار         . گواه دورميز 
بو سيزالردن بو خيل قيليب ميثاق آملاق، علم        . ، ديگان بولديالر  ”قيلديق

برييب استدالل قيلماققه قادر قيليب قويغان ليغيميز شونينگ اوچون دوكه،      
ى پيدا قيلغان الر ايلگاريگ     شرك كيلتوروب، شرك ىن    “:سيزالر بر كوىن  

الرنينگ او. بيز اوالرغه ايرگاشيب ايديك   . الرى  اوتگان آتا بابا الرمييز ايد    
  .، ديب اولتورمانگ الر ديب دور”ى؟بيزگا يوكاليدورسن م گناه الريىن

  .ابن كثري تفسرييده نقل قيليب دور سوزىنى منه شول ايك



  ٤٣٧  

  

 يوم الِْقيامِة حقٌّ ِغياثـاً       الْحوض الَِّذي أَكْرم اُهللا نِبيه محمداً        - ٦٦
    ابِبِه ِكت طَقا نِتِه كَمُألم الْكَِرمي ه :     إنا أعطينـاك الكـوثر )ـا   )١كَمو ،

 ِبيِن النع اِبياحص ثَالَِثنيٍع وِة ِبضاياِديثُ ِبِروأَح ِفي ذِلك تراتوت.  
 غه اكرام طريقه سيده امت      حضرت حممد   ى  نينگ پيغمرب   اهللا تعاىل 

چنانچه آيـت   . حق دور ى  بريگان ليگ   الريغه غياث يوزه سيدن حوض ىن     
بيز سينگا حـوض     ((-  إنا أعطيناك الكوثر   : كرميه ده بويوروالدور  

بو توغريده كيلگان حديث الر متواتر بولوب، اوتتوز        )). بريديك  كوثرىن
  .نيچه صحابه روايت قيلغان دورالر

روايت قيلغان صحابه الرنينـگ روايـت      ىنى  بو حوض كوثر حديث   
ده متام    نام ليك تاريخ ده يازغان كتاىب     )) ايهالبدايه والنه ((ابن كثري     الريىن

  .ساناب چيققان دور
  حضرت انس    -ده كيلتورگان حديث    ى  صحيحى  اوالردن خبار 

ِإنَّ قَدر  :  قَالَ أَنَّ رسولَ اِهللا     ((: نينگ روايت قيلغان حديث الريدوركه    
 ِفيِه ِمن اَألبـاِريِق كَعـدِد       حوِضي كَما بين أَيلَةَ وصنعاَء ِمن الْيمِن، وِإنَّ       

:  بويـوروب دورالركـه    البته حضرت رسـول اهللا      . )) نجوِم السماءِ 
صـنعاء  ى   غزه برله مين ده گ     -ايله  ى  مينينگ حوضيم نينگ كاتته ليگ    ((

ى آمسان ده گ  ى  اونده بار ابريق الرنينگ عددالر    . نينگ اورته الريچه دور   
  )).يولدوزالرچه دور
 سنن الريده حضرت انـس      ى  ده، ابو داود، نسائ   ى  حمسلم صحي 

 بيزنينـگ اورتـه     حضرت رسول اهللا    : ((دن روايت قيليب دورالركه   

                                     
  .١: سورة الكوثر) ١(



٤٣٨  

  

بر آز ميزغيگان ديك بولوب . الرى ميزده مسجد شريف ده اولتوروب ايد    
. الرى كوتاريب، كولومسرياب اولتـورد  الرده، سونگره باشالريىنى  آلد

حضرت . ، ديديك ”ى؟نيمه نرسه كولدورد    سيزىن! يا رسول اهللا  “: بيزالر
ِبـسِم اِهللا   : الرى  ، ديد ”ى  حاضرده بر سوره نازل بولد    “: رسول اهللا   

ِإنا أَعطَيناك الكَوثَر فَصلِّ ِلربك وانحر ِإنا شاِنئَك هـو           الرحمِن الرِحيِم   
رتاَألب ))    ايينگ گا عبادت قيل، حنر     خد. بريديك  البته بيز سينگا كوثرىن
  )).ابتردورى اوزى كيشى يامان كورگوچ البته سيىن. قيل

دنيا وآخرت ده سينگا كـوپ      : ده ايتيب دوركه  ى  ابن كثري تفسري  
شول . حوض كوثردور ى  جنت ده گ  ى  اول خريالردن بر  . خريالر بريديك 

قدر احسان قيلماق ده بولغان خدايينگ گا عبادت قيل، مناز الرينـگ ده             
ايتيب تـوروب     نينگ آتيىن   اهللا تعاىل   الرينگىنى  الص برله بولغيل، هد   اخ

 يـر   ى، اسالم كماليگا ييتگـا    -سينينگ كيلتورگان دينينگ    . )١(سويغيل
قيامت گاچه آدم الرنينگ تيـل         سينينگ آتينگ ىن   .ىيوزيده نشر بولغا  

اوالدسـيز  ى  يامان كورگان نينگ اوز     مهه سيىن . قيلورمنى  الريده جار 
  .ىاوزولوب قالغا ب، كيىتقالي

. الرى  متام اوقـوب ايـشيتتورد       بو سوره ىن   حضرت رسول اهللا    
: صـحابه الر  . الرى  ، ديد ”كوثر نيمه دور، بيلورميسيزالر؟   “: سونگره

 -اول بر ر    “: حضرت رسول اهللا    . الرى  ، ديد ”بيلور  اهللا ورسوىل “

                                     
)١ (              َِنيفاً وما كح اِهيمرماً ِملَّةَ ِإبِقيٍم ِديناً ِقيتساٍط مي ِإلَى ِصرباِني ردِني هقُلْ ِإن   انَ ِمـن

              لَـه ِريكال ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي وسنالِتي وقُلْ ِإنَّ ص ِرِكنيشالْم
ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو  .١٦٣-١٦١: سورة األنعام.  



  ٤٣٩  

  

. ريگـان دور  مينگا جنت ده ب     اريق دوركه، اول حوض بولوب، اهللا تعاىل      
ايديش . امتيم قيامت كونيده اوندن ايچورالر    . اونده كوپ خريالر باردور   

  )).الرى ، ديد”يولدوزالرنينگ عددالريچه دورى الر



٤٤٠  

  

٦٧ -            ا اآلثَـارِفيه درا وقٌّ، كَمح ِمِننيؤا اُهللا ِللْمهرخةُ الَِّتي ادفَاعالش 
أَنْ يبعثَـك   ى  ن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَك عـس       وِم  :قَالَ تعاىل . الْكَِثريةُ

  .)١( ربك مقَاماً محموداً
 غه خاليق اورته الريده فيصله قيلماق اوچون        حضرت رسول اهللا    

چنانچه بو توغريده كـوپ     . ساقالب قويغان شفاعت حق دور      اهللا تعاىل 
ـ   اهللا تعاىل . حديث الر كيلگان دورالر    : ت كرميـه ده بويورادوركـه     آي

سـينينگ  ى  بول اوز . سيده توروب مناز اوقوغيل   ى  كيچه سينينگ بعض  ((
 شايدكه خدايينگ سيىن  . اوچون حاص طريقه ده الزم بولغان عبادت دور       

  )).ى حممود بولغان مقام ده قامي قيلغا
منبـع  ((ترمجه قيليب تفـسريمييز       اوزون حديث ىن  ى  بو توغريده گ  

  . قيلغان دورميزده بيان))العرفان
توغريسيده ابن كثري تفسرييده صحيح مسلم دن نقل        ” مقام حممود “

، ديـب  ”مناز افـضل راق دور؟ ى فرض دن كيني قايس   “: قيليب ايته دور  
:  جناب حضرت جـواب برييـب      .ى دن سورالد  حضرت رسول اهللا    

  .الرى ، ديد”دورى كيچه مناز“
منـازالردن كـيني   فرض  رسوليىن  شونينگ اوچون دوركه، اهللا تعاىل    

ـ  ى   هتجد مناز  .ىگا بويورد ى  كيچه مناز  اويقـودن تـوروب    ى  كيچه س
وباشقه كـوپ   ى  علقمه، االسود، ابراهيم النخع   . اوقوالدورغان مناز دور  

ى تفـسري علمـاءالر   : حافظ ابن جرير  . الر شونداغ ديب دورالر   ى  كيش
ده آدم     نينگ قيامت كوىن   حضرت حممد رسول اهللا     ى  نينگ كوپ الر  

                                     
  .٧٩: سورة اإلسراء) ١(



  ٤٤١  

  

آدمالر . دورى  شفاعت الر ى  ر اورته الريده فيصله قيلماق باره سيده گ       ال
ساوورولوب يورمك ده بولغان الريده حـضرت       ى  بيلما  نيمه قيالرالريىن 

قوتقازيب قومياق اوچون شفاعت قيلـوالر، ديـب           اوالرىن رسول اهللا   
  .دورالر

گينه بيان  ى  ماده ليك مسأله ده ياخش    ) ٣-٣٢(شفاعت توغريسيده   
اوشانده بيان    شفاعت الرنينگ نيچه خيل ايكان ليك الريىن      . ونغان دور بول

   .ىقيليند



٤٤٢  

  

٦٨ -           ِلِمنيسالْم ِر ِمنأُوِلي اَألم عاِن ماِضيم ادالِْجهو جِبأَنَّ الْح ِمنؤنو 
  .والَ جور جاِئٍرِقياِم الساعِة، الَ يبِطلُهما عدلُ عاِدٍل،  برِهم وفَاِجِرِهم ِإىل

ى مسلمان الرنينگ امريالرى سى اميان كيلتوراميزكه، حج وجهاد ايك
 برله بوالدورغان، قيامت غه چه دوام ايته دورگان فرض الردوركه، اوىن          

  .ىفرض ليك دن چيقاريب قومياغاى  ظامل نينگ ظلم،عادل نينگ عدىل
ده كفايـه   رقم ليك مسأله    ى  نچ٥ماده،  ى  نچ١٦بيز حج توغريسيده    

  .قيلورليق سوزالر يازيب اوتگاندورميز
 آيت تفـسرييده    - ١٩٠ى  بول يرده جهاد توغريسيده بقره سوره س      

  .نقل قيليب اوتورميز يازغان نرسه الرمييزىن
وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اِهللا الَّـِذين       : چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    

ى سيزالرگا قارش . (()١(  اَهللا الَ يِحب الْمعتِدين    يقَاِتلُونكُم والَ تعتدوا ِإنَّ   
دن ى  حـد . اهللا يوليده جهاد قيلينگ الر    ى  الرغه قارش ى  اوروش قيلغوچ 

ى دن آشـرييب يوبـارغوچ    ى  حد  البته اهللا تعاىل  . آشرييب يوبارمانگ الر  
  )).خوش كورمايدور الرىن

ى  ياخـش  .ىاوروش قيلماق دن منع قيلينغان ايد     ى  هجرت دن ايلگار  
كيچرييـب  ((،  )٢(طريقه ده مدافعـه قيلماققـه بويورولگـان بولـوب         

 طريقه ده يوز اوگوروب، عالقه نگـىن      ى  اوالردن ياخش ((،  )٣())تورگيل

                                     
  .١٩٠: سورة البقرة) ١(
)٢ (   فَعاد           ِمـيمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي  .  سـورة

  .٣٤: فصلت
)٣ ( فَحاصو مهنع ففَاع  .١٣: سورة املائدة.  



  ٤٤٣  

  

  .ى، ديب بويورگان ايد)١())اوزوب قويغيل
سونگره مدينه منوره گا هجرت قيليب قوتالنغان الريدن كيني مشرك      

فرالر تامان الريدن اوروش غه قالغان      كا: ((اوروش آاققه ى  الرگا قارش 
اوچون اوروش قيلماققه اجـازت     ى  الرغه بو توغريده مظلوم بولغان الر     

  .ى، ديب حكم بولد)٢())ى برييلد
ـ ١٢٣، توبه   )٤(ى  نچ٦٠، انفال   )٣(ى  نچ١٩٣-١٩٠: بقره  )٥(ى  نچ

 برله اسالم تامانيدن مسلمان الرغـه جهـادىن       ى  آيت الر اوز ترتيب الر    
  .گينه سوزالر باردورى بو توغريده تفسريمييزده ياخش .ىفرض قيلد

ولكـن  . بونده شك يوق دور   . دور  اسالم جهاد ديىن  : بيز ايته ميزكه  
قيليچ سايه سيده زورلوق برله مسلمان قيلماق اوچون جهادغه           آدم الرىن 

ليق قيلغان مشرك ى بلكه عناد وكسكسالمك برله قارش. بويورولگان امياس

                                     
)١ ( ًِميالراً ججه مهرجاهقُولُونَ وا يلَى مع ِبراصو  .١٠: سورة املزمل.  
)٢ ( واظُِلم مهلُونَ ِبأَنقَاتي أُِذنَ ِللَِّذين  .٣٩: سورة احلج.  
)٣ (                 ـِدينتعالْم ِحـبال ي وا ِإنَّ اللَّـهدتعال تو كُمقَاِتلُوني ِبيِل اللَِّه الَِّذينقَاِتلُوا ِفي سو

      ِمن موهِرجأَخو موهمثُ ثَِقفْتيح ملُوهاقْتـِل       والْقَت ِمن دةُ أَشنالِْفتو وكُمجرثُ أَخيح
            كَذَِلك ملُوهفَاقْت لُوكُمِفيِه فَِإنْ قَات قَاِتلُوكُمى يتاِم حرِجِد الْحسالْم دِعن مقَاِتلُوهال تو

اِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ      جزاُء الْكَاِفِرين فَِإِن انتهوا فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم وقَ        
لَى الظَّاِلِمنيانَ ِإالَّ عودا فَال عوهتِللَِّه فَِإِن ان ينالد .  

)٤ (            كُموـدعاللَِّه و ودونَ ِبِه عِهبرِل تياِط الْخِرب ِمنٍة وقُو ِمن متطَعتا اسم موا لَهأَِعدو
وآخِرين ِمن دوِنِهم ال تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنِفقُوا ِمن شيٍء ِفي سـِبيِل اللَّـِه                

  . يوف ِإلَيكُم وأَنتم ال تظْلَمونَ
)٥ (          ِجدلْيالْكُفَّاِر و ِمن كُملُوني وا قَاِتلُوا الَِّذيننآم ا الَِّذينها أَيـوا  يلَماعِغلْظَةً و وا ِفيكُم

ِقنيتالْم عم أَنَّ اللَّه .  



٤٤٤  

  

 غه بويورولگان بولوب، فقط دنياده اسالم نينـگ         اوروشى  الرگا قارش 
كورساتيب تورمك اوچون قـوت حاضـرالماققه         شان وشوكت الريىن  

 آيت الر حقيقت ىن   ى   نچ ١٢٣، توبه   ٦٠چنانچه انفال   . بويورولگان دور 
  .كورساتيب بريادور

ى عرب الردن باشقه الرنينگ اورته الريده اسالم نينـگ ياييلمـاغ          
مغلوب قـوم الر اورتـه      ى  نگ فتح قيلغان يرالريده گ    اسالم فاتح الريني  

سايه سـيده   ى  برله معامله قيليب، حسن سلوك الر     ى  الريده اسالم تعليمات  
 .ىبرلـه بولـوب ايـد     ى  اوزالريگا تارمتاق الر    اوالرنينگ حمبت الريىن  

طريقه ده معامله قيليـب،       اوالرغه عدل وانصاف برله پيش كيليب، حقاىن      
بيزالر انسانيت  “: اوزاققه توتوب   ك دن اوزالريىن   حق سيزلي  ى،ظلم وتعد 

كوتارمك، خاليـق نينـگ       اورنامتاق، خلق دن ظلم وحق سيزليك ىن        ىن
كون كيچريمك  ى   آزار تاپم  ى،راحت برله ياشاماق، هيچ كيم دن قورقما      

  .الرى ، دير ايد”اوچون جهاد قيلماق ده ميزى الر
وب، مسلمان الر   مسلمان بول ى  بونينگ برله يرليك الردن كوپ الر     

صف الريده اوز قوم الريدن مسلمان الرغه خـالف اوروش قيلمـاق ده        
خـوش  ى  مسلمان فاتح الر  . الرى  اوروش قيلور ايد  ى  بولغان الرغه قارش  

. الرى  اوزالريگا مغناطيس ديك تارتور ايد      ايله اوالرىن ى  معامله ليك الر  
برلـه  ى  ادالراوزالريدن مسلمان بولغان الرنينگ وعظ وارش     ى  قالغان الر 

 آتا بابـا    .ىمسلمان بولوب، وطن الريده اسالم دن باشقه دين قاملاب ايد         
چنانچـه  . الرى  اسالم غه آليشتوروب آليب ايـد       الرينينگ دين الريىن  

  .نينگ بيانيده مفصل بيان بولغان دورى تركستان، ِسند فتح الر
  اسالم نينگ جهاد ديىن    ى،اسالم نينگ قوت حاضرالماققه بويورمگ    

باشقه الردن قوروماق اوچون، اوزالرينينگ شان    مسلمان الرىن  -ى  بوملاغ



  ٤٤٥  

  

باشقه الرنينگ كوزالريگا گاوداالنتوروب كورسـاتيب        وشوكت الريىن 
آچيب مسلمان الرنينگ مملكت الريگا       قومياق اوچون دوركه، كوزالريىن   

اوروش آاققه جرأت قيلماسون    ى  خام طمع بولوب، مسلمان الرغه قارش     
، توبه  ٦٠انفال  . برله بولوب يورسون الر، ديب دور     ى   اوز ادب الر   الر،
  .شول سوزگا ناطق دورى آيت الرى  نچ١٢٣

بِعثْت بين يدِي الساعِة ِبالسيِف      ((: حديث شريف ده كيليب دوركه    
تى  حدبعي         مِظلِّ ر تحِقي تِعلَ ِرزجو ،لَه ِريكالَش هدحو ِعلَ  اللَّهجِحي، و

حم، . ()) من خالَف أَمِري، ومن تشبه ِبقَوٍم فَهو ِمنهم       ى  الذُّلُّ والصغار عل  
كه يالغوز    مني قيامت آلديده قيليچ برله كوندورولدوم، حىت      ). ((ع، طب 
م نينگ سـايه     مينينگ رزقيم نيزه  . نينگ اوزيگا عبادت قيلينسون     اهللا تعاىل 
 خارليق، حقريليك مينينگ حكميم گا خالف قيلغان الرغه         .ىليندسيده قي 
)). بر قوم غه اوخشاتسه، اول اوشال قوم دن دور           هر كيم اوزيىن   .ىقيليند

معجـم    مسند الريده، طـرباىن   ى  املوصلى  امام امحد، ابو يعل     بو حديث ىن  
  .الكبريده كيلتوروب دورالر
رييليب، دين ده يب تاشالب قويوب، راحت غه ب   مسلمان الر جهاد ىن   

بولوب، شيطان يوليگا كرييـب، اوز ايـستاك        ى  غه عاص   پروا، اهللا تعاىل  
الر قول الريده اويونچيق      اجنىب  الريگا قُل بولوب كيتديالرده، اوزالريىن    

قوتوملاق ى   اميد .ىبو حديث ده بولغان وعيدالر باشالريغه كيلد      . الر  تاپىت
  .اولتوروب دورالرى اوچون چاره تاپاملا

ساقالماق، دومشن الرنينـگ      اسالم ده بويورولگان جهاد اوز كيانيىن     
، ديب ”منه“ديگان ده ” ها“يوراك الريگا قورقو ساملاق اوچون بولوب،    

ايشالتگان ى  ييمك اوچون بور    ىنى   اسالم قو  .ىتورادوگان حاضرليق ايد  
 خداع، مكر، فرييب ايـشالمتك ىن     . ايشالمتك دن منع قيالدور     دليل الرىن 



٤٤٦  

  

يريگا ييتكوزمـك     نينگ حكم الريىن    اسالم اهللا تعاىل  . ز كورمايدور جائ
  .اوچون گينه جهاد غه بويورگاندور

من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اِهللا ِهـي        ((: حديث شريف ده كيليب دوركه    
بلنـد  ى  كلمه س   هر كيم اهللا تعاىل   ). ((خ، م . ()) الْعلْيا فَهو ِفي سِبيِل اهللاِ    

جهاد ى  ، ديب اوروس قيلغان بولسه، اول اوروش اهللا يوليداگ        كوتاريلسون
  . مسلم صحيح الريده كيلتوروب دورالرى،خبار بو حديث ىن)). دور

الَ ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين       : باشقه بر آيت كرميه ده بويورادوركه     
      ِمنؤيِبالطَّاغُوِت و كْفُري نفَم يالْغ ِمن دشةِِ     الرورِبالْع كسمتِباِهللا فَقَِد اس 

. دين ده زورليك يوق دور    . (()١( الَ انِفصام لَها واُهللا سِميع عِليم     ى  الْوثْقَ
 هر كيم طاغوت گـا      .ىيول برله تايغني ليق بر برالريدن اجرالد      ى  توغر

تگـان  تو  غه اميان كيلتورسه، اول حمكم توتقه ىن        كافر بولوب، اهللا تعاىل   
 اهللا تعـاىل . يـوق دور  ى  بولوب دوركه، اونينـگ اجراليـب كيتمـاگ       

  )).دورى  بيلگوچى،ايشيتگوچ
 عرب بولـوب،     حضرت رسول اهللا     ى،بولغانليغ  قرآن كرمي عرىب  

 اوچون اوالرنينگ اسالمىن    ظاهر بولغاىن   عرب الرگا اسالم نينگ حقيقىت    
وچـون عـرب     شونينگ ا  .ىعناد يوزه سيدن ايد   ى  قبول قيلماسليق الر  

مشرك الريدن جزيه آلينماس، اسالم غه كريمك دن باشقه نرسـه قبـول             
ونـصاراالر وجمـوس    ى   يهود - بو عرب الردن باشقه قوم       .ىبوملاس ايد 

توروب، مسلمان بوملاق ياكه جزيـه      ى  الردن اينگ اول اوروش باشالمنا    
 مسلمان بولسه   .ىبريمك ياكه اوروش غه حاضر بوملاق طلب قيلينور ايد        

                                     
  .٢٥٦: سورة البقرة) ١(



  ٤٤٧  

  

بولسه اوالرغه ده شـول حكـم       ى  الر خوب، مسلمان الرغه نيمه جار     
 چونكـه اوالرده مـسلمان الرنينـگ قاتارالريغـه          .ىبولور ايد ى  جار

قبول قيلـسه الر، اوالردن       جزيه بريمك ىن  ى  مسلمان بوملا . الرى  قوشولد
ى حمفوظ بولور ايـد   ى  قبول قيلينورده، اوالرنينگ جان ومال الر       جزيه ىن 

 چونكه اوالرنينگ   .ىيگا توقونادورغان برار ايش قيلينماس ايد     ده، دين الر  
 اوالر  .ىيوق ليغيـدن ايـد    ى  دن خربالر   اسالم نينگ حقيقىت  ى  كفرالر

 خوش خلق، خوش معامله ليك وعـدل        ى،مسلمان الرنينگ ديانت، تقو   
دن قورقـوب، باشـقه دن        كوروب، اهللا تعاىل    وانصاف، حقانيت الريىن  

برله مسلمان بولوب كيتـار     ى  يب، اوز اختيارالر  بيل  قورقماس ليك الريىن  
 آز كون .ىچنانچه تركستان، سند مملكت الريده شونداغ بولد. الرى  ايد

متام مسلمان بوليب   ى  چنانچه تركستان اهل  . الر  ده مسلمان بولوب كيتىت   
ده   اسالم ديـىن  ى  الرى  مسلمان بولغان دن كيني بعض    ى   اوزالر .ىكيتد

وعظ وارشاد ايله مسلمان قيليب        خلق الريىن  فقيه وحمدث بولوشوب، اوز   
الر ى  اوز تيل الريده دعوت قيليب اسالم ده زور زور كيـش          . يوبارديالر
اسالم مركزالريگا باريب اوقوب، فقيه، جمتهدالر، حمدث الر      . ييتكوزديالر

اســالم مركزالريگــا  تركــستان ىنى اوز وطــن الر. ييتوشــتورديالر
  .الرى ايالنتوروب يوبارد

، شام، ياوروپا، اندلس، خراسـان، افريقـاده نـصاراالرنينگ          مصر
 .ىمسلمان الرغه قيلغان ظلم الريديك ظلم الر اوالردن وجودغه كيلماد         

كوروب،   معامله الريىن   بالعكس، مسلمان الرنينگ اوالرغه قيلغان انساىن     
بو كون اوروشوب يورگان قوم الر مسلمان الر قاتارالريغـه كريگـان            

اوز قـوم الريـدن     . الر  سلمان الرغه قوشولوب كيـتىت    الريدن كيني م  
اورومشاق ده بولغان الرنينگ ضدالريده مـسلمان       ى  مسلمان الرغه قارش  



٤٤٨  

  

ـ           . الر  اوروشـىت ى  الر نينگ صف الريغه اوتوب اوز قوم الريغـه قارش
تاشالب چيقيـب زورراق      يوزه سيدن بر يرىن     مسلمان الر اوروش پيالىن   
ستاسه الر، مسلمان بوملاغان الريده مـسلمان       بر قوت الريغه قوشوملاق اي    

مسلمان الرنينـگ صـف     ى  چيقيب كيتمك دن توسوب، اوزالر      الرىن
اوروش قيليب، فاتح مسلمان الرغه كومك      ى  الريده اوز قوم الريغه قارش    

  .قيلور ايديالر
غه سبب اختاريلـسه، اول ده      ى  دميك، دنياده اسالم نينگ تارالغانليغ    

برلـه  ى  كامل صورت ده جان ودل الر        الريىن مسلمان الر اسالم حكم   
 كوراسيزكه، كيچه جان ودل برلـه مـسلمان         .ىيورگوزمك الريده ايد  

اوروشوب تورگان قوم الر مسلمان الرنينگ مغلوب قوم غه ى  الرغه قارش 
  .الرى كوروب، مسلمان بولوب كيتار ايد معامله الريىن قيلغان انساىن

بولغان خلق الر فـاتح الردن       مغلوب   -بو كون كوراسيزكه، اوالر     
اوالر . بولوب اولتوروب دورالر  ى  متاثر بولوب، اوزالريده اسالم مبلِّغ الر     

بولـوب،  ى   اسالم مؤلِّـف الر    ى، اسالم قوماندان الر   ى،اسالم جماهدالر 
 بـوالرىن . مفسرالر، حمدث الر، جمتهدالر ييتيشتوروب اولتوروب دورالر      

  !ن دور، ديب بوالدور؟نوچوك قيليچ برله مسلمان بولغا
دومشن ليـك ديـن اوچـون بوملـاق         ى  انسان الر اورته الريده گ    

 بو كون عداوت قيليب، اوروشوب يورگان بر قوم اوروش ىن         . كريكدور
بولوب صلح قيلسه الر، اورته ميـزده       ى  ترك قيليب جزيه بريمك كا راض     

ى ياكه بوتـون ال   .  اوروش توختايدور  -عداوت كوتاريلگان بولور    ى  گ
ـ ى  عداوت نينگ متام بوملـاغ    ى  دميك اورته ده گ   . مسلمان بوالدور  ى ايك

جزيـه گـا    ى  بولوب، ينه بر  ى  مسلمان بوملاغ ى  بر: صورت ده بوالدور  
ـ         ى،راض آسـتيغه  ى   مسلمان الرغه تابع بولوب قاالدور، اسالم محايه س



  ٤٤٩  

  

  .كريادور، غلبه اسالم ده بولور
ى غان ده مهه س   دميك مسلمان الر غالب ليك صورت ده، مسلمان بول        

 اسالم ده انـسان نينـگ       .ىيوق بولد ” سني مني “ده  ى  بر دين ده بولد   
 ى،يوق بولـد  ى   اول ايكيس  .ىجزاغه مستحق بوملاغ كفر وشرك دن ايد      

ده اوالر  ى  غه كـريد    آسىتى   اسالم حكم  ى،سيند  ياكه كفرنينگ شوكىت  
  .ىاوروش قيلماق ظلم بولوب قالدى غه قارش



٤٥٠  

  

راِم الْكَاِتِبني، ِبأَنْ جعلَهم اُهللا علَينا حاِفِظني، يكْتبونَ         ونؤِمن ِبالْكِ  - ٦٩
  .ما نفْعلُ

وِإنَّ علَيكُم لَحاِفِظني ِكرامـاً كَـاِتِبني يعلَمـونَ مـا             :قَالَ تعاىل 
ا نستنِسخ ما كُنتم    هذَا ِكتابنا ينِطق علَيكُم ِبالْحق ِإنا كُن       . )١( تفْعلُونَ
  .)٢( تعملُونَ
  يامان عمـل الريـىن     ى،آتليق انسان الرنينگ ياخش   ” كرام كاتبني “

اهللا   اوالرىن. يازيب تورادورگان فرشته الر بارليق الريغه اميان كيلتـوراميز        
 ياخشيدور،  -اوالر بيزنينگ   . قيليب قويغان دور  ى  بيزالرگا پايالقچ   تعاىل

  .يازيب تورادورالر  قيلغان عمل الرمييزىن-يامان دور 
البته سيزالرگا كـرام    : ((آيت كرميه ده بويورادور     چنانچه اهللا تعاىل  

 دورالر، قيلماق ده بولغان عمـل الرينگـزىن       ى  كاتبني فرشته الر پايالقچ   
بو بيزنينگ يازدوروب قويغان كتابيميز     : ((وينه بويورادوركه )). بيالدورالر

اونغه سيزالرنينگ قيلمـاق    . آچيب بريادور   قيقت ىن دوركه، سيزالرگا ح  
  )).يازدوروب تورار ايديك ده بولغان عمل الرينگزىن

ى اسالگيل كه، ايك    اول كون ىن  : ((وينه آيت كرميه ده بويورادوركه    
  .)٣())فرشته اونگ وچپ دن اوراب اولتورغان بولورالر

ى سـوزالگان ده يازيـب تورگـوچ        انسان نينگ هر بر سوزيىن    ((

                                     
  .١١-٩: سورة االنفطار) ١(
  .٢٩: سورة اجلاثية) ٢(
)٣ ( اِل قَِعيدمِن الشعِمِني وِن الْياِن علَقِّيتلَقَّى الْمتِإذْ ي  .١٧: سورة ق.  



  ٤٥١  

  

  .)١())بولور
بيز ايـشيتمايدورميز، ديـب       اوالر ياشريين سوزالگان سوزالريىن   ((

بلكه، بيزنينـگ   !  نيمه اوچون ايشيتماس ايكان ميز؟     ى؟گمان قيالدورالرم 
  .)٢())الرمييز قاشالريده اولتوروب، يازيب ده تورادورالرى ايلچ

ـ          (( گ هر بنده اوچون فرشته الر باردورالركه، آرقه مه آرقه اوالرنين
برلـه قـوروب    ى  نينگ حكم   الريدن كيليب اهللا تعاىل    الريدن آرقه ى  آلد

  .)٣())تورورالر
الرمييز اوالرنينگ قيلماق ده بولغـان حيلـه        ى  البته بيزنينگ ايلچ  ((
  .)٤())يازيب تورورالر الريىن

ومسلم صحيح الريده كيلتورگان حديث شريف ده كيليـب         ى  خبار
ى  كيچه س  -نوبت برله   ى  فرشته الر نينگ    سيزالرگا اهللا تعاىل  : ((دوركه

برلـه  ى  ايرته مناز .  كيليب تورادورالر  -فرشته الر   ى  فرشته الر، كوندوز  
فرشته الر ايرته   ى  كيچه سيگ . برله دوقونوشورالر ى  عصر منازيده بر برالر   

فرشته الر  ى  كوندوزگ. فرشته الرگا قويوب كيتورالر   ى  منازيده كوندوزگ 
 اهللا تعـاىل  . الرگا قويـوب كيتـورالر    فرشته  ى  عصر منازيده كيچه سيگ   

حالـده  ى  قايس  بنده الرمي ىن   “:حضوريغه حاضر بولغان الريده، اهللا تعاىل     
. -بـيالدور   ى  اوز   اهللا تعاىل  -ى  ، ديب سوراغا  ”تاشالب كيلدينگزالر؟ 

                                     
)١ ( لِْفظُ ِما يمِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإالَّ لَدقَو ن  .١٨: سورة ق.  
)٢ (           َونبكْتي ِهميا لَدلُنسرلَى وب ماهوجنو مهِسر عمسا ال نونَ أَنبسحي أَم  .  سـورة

  .٨٠: الزخرف
)٣ ( فَظُونحلِْفِه يخ ِمنِه ويدِن ييب ِمن اتقِّبعم ِر اللَِّهلَهأَم ِمن ه  .١١: سورة الرعد.  
)٤ ( َونكُرما تونَ مبكْتا يلَنسِإنَّ ر  .٢١: سورة يونس.  



٤٥٢  

  

قـايتيق، منـاز اوقـوب      . الرى  بارديق، مناز اوقوب توروب ايد    “: اوالر
  )).الرى ، ديگا”الرى توروب ايد

اونگـدن  ى  فرشته بر ى  يت نينگ تفسرييده يازيب دورالركه، ايك     آ
عمـل  ى  ياخشى  اونگ ده گ  . يازيب تورورالر   چپ دن عمل الرىن   ى  بر

فرشـته  ى  ينه ايك . يازيب تورورالر   يامان عمل الرىن  ى   چپ ده گ   ،الرىن
 دميك، كيچه وكوندوز تورت فرشـته       .ى آرقه دن قوروب تورگا    ى،آلد

دميك انسان گا الزم دوركه، بو تورت فرشـته         . نينگ اورته الريده بولور   
دن   اهللا تعـاىل  ى  حساب الب تورگوچ    الردن اويالسون، هر بر قيلميشيىن    

  .قورقسون
هر بر انسان گا بر جـن       “: ((وينه حديث شريف ده كيليب دوركه     

ليققه، جن يامـان ليققـه بويـوروب        ى  فرشته ياخش (” وبر فرشته بولور  
يا رسول اهللا، سيزگا هم      “:ىبه الردن بر  صحا. ، ديب دورالر  )تورگايالر
هـاو،  “: حـضرت رسـول اهللا      . ، ديب سوراديالر  ”ى؟شونداغ م 
، ”ولكن مينينگ برله بولغان مينگا بويون ايگيب قالغـان دور         . شونداغ

  )).الرى ديد



  ٤٥٣  

  

ٍري  ونؤِمن ِبعذَاِب الْقَبِر ِلمن كَانَ أَهالً ِلذِلك، وسؤاِل منكٍَر ونكِ          - ٧٠
ما جاَءت ِبِه اَألخبار الـصِحيحةُ عـن        ى  ِفي قَبِرِه عن ربِه وِديِنِه ونِبيِه، عل      

  . ِبِروايِة كَِثٍري ِمن الصحابِة، ِرضوانُ اِهللا علَيِهم أَجمِعنيرسوِل اِهللا 
فْرح ِة أَوناِض الْجِري ةٌ ِمنضور رالْقَباِنوريفَِر النح ةٌ ِمن.  

حق دور، ديب اميان      گا قرب عذاىب  ى  عذاب قربگا مناسب بولغان كيش    
ـ    . كيلتوراميز . ده حـق دور   ى  سـوراغ الر  ى  منكر ونكرينينگ قربده گ
چنانچه بو توغريده كوپ حديث الر      . دن سورالور ى   پيغمرب ، ديىن ،خداىي

ر روايـت    دن كوپ صـحابه ال     كيلگان دوركه، حضرت رسول اهللا      
 ياكـه   ى،قرب جنت نينگ بوستان الريدن بر بوستان بولغا       . قيلغان دورالر 

  .ىدوزخ چوقورالريدن بر چوقور بولغا
 قيليب تورگان عمل الريدن سـورالور       ،هر كيم آخرت، گور عذاىب    

الزم ى  اونومتاس ليگ   بيلگان واميان كيلتورگان بولسه، اوزيىن      ايكان ليگيىن 
برله ى اوزاق كورماسون، اولوش ملاسون، آخرت ىنپروا بو اوزيدن ىب. دور
مـاده ليـك    ى  نچ٤٦چنانچه  . خياليده توتسون   قامي بولور ايكانيىن    قيامىت

بيـان قيلينيـب      مسأله ده بيش حديث ىن    ) مثرة اإلميان باهللا واليوم اآلخر    (
  .ىاوتولد



٤٥٤  

  

اروق، ثُم عثْمـانُ     أَبو بكٍْر الصديق، ثُم عمر الْفَ       أَفْضلُ أُمِتِه    - ٧١
هـذَا  ى  والِْخالَفَةُ علَ . ذُو النوريِن، ثُم عِلي بن أَِبي طَاِلٍب زوج الْبتوِل،          

ِلِمنيسفَاِق الْمِتيِب ِبِإترالت.  
حضرت ى   نينگ امت الريده افضل راق الر      حضرت رسول اهللا    

، سـونگره   وق  ، سونگره حضرت عمـر الفـار      ابو بكر الصديق    
 طالب    بن اىب ى  ، سونگره حضرت عل   حضرت عثمان ذو النورين     

. دورالرى  حضرت سيدتنا فاطمة البتول رضـي اهللا عنـهانينگ زوج الر          
  .برله شول ترتيب ده دورى خالفت ده مسلمان الرنينگ اتفاق الر



  ٤٥٥  

  

٧٢ -      مِة هنِبالْج ملَه ودهشةُ الْمرشةُ املُبرشالْع :      ،يقدكْـٍر الـصو بأَب 
            نمِن بحالر دبعأَِبي طَاِلٍب، و نب ِليعفَّانَ، وع نانُ بثْمعو ،وقالْفَار رمعو
عوٍف، وسعد بن أَِبي وقَّاٍص، وطَلْحةُ بن عبيِد اِهللا، والزبري بـن الْعـواِم،              

ٍد، ويز نب ِعيدسومهنع اللَّه ِضياِح، ررالْج نةَ بديبو عأَب.  
 أَبو بكٍْر ِفي الْجنِة، وعمر ِفي الْجنِة، وعثْمانُ         ((: وقَد قَالَ رسولُ اِهللا     

، وعبـد   ِفي الْجنِة، وعِليٌّ ِفي الْجنِة، وطَلْحةُ ِفي الْجنِة، والزبري ِفي الْجنـةِ           
              ـنب ِعيدسِة، ونقَّاٍص ِفي الْجأَِبي و نب دعسِة، ونٍف ِفي الْجوع نمِن بحالر

ى حم، والضياء املقدس  . ())زيٍد ِفي الْجنِة، وأَبو عبيدةَ بن الْجراِح ِفي الْجنِة          
والْحِديثُ .  بِن عوٍف رِضي اُهللا عنهم     عن سِعيِد بِن زيٍد، و ت عبِد الرحمنِ       

حيحص.(  
  تامان الريدن جنىت   حضرت رسول اهللا    ى  صحابه الردن اون كيش   

اوالر حضرت ابـو بكـر، عمـر،        . دورالر، ديب بشارت برييلگان دور    
وقاص، طلحة بن عبيـد        عبد الرمحن بن عوف، سعد بن اىب       ى،عثمان، عل 

  . دورالرد بن زيد، ابو عبيدة بن اجلراح اهللا، زبري بن العوام، سعي
دور،   ابو بكر جـنىت   : (( حديث شريف الريده   چنانچه رسول اهللا    

دور،   دور، وطلحة جنىت    جنىتى  دور، وعل   دور، وعثمان جنىت    وعمر جنىت 
 وقاص جنىت   دور، سعد بن اىب     دور، عبد الرمحن بن عوف جنىت       زبري جنىت 

، ديـب   ))دور  بيده بن اجلراح جـنىت    دور، ابو ع    دور، سعيد بن زيد جنىت    
ـ       بو حديث ىن  . دورالر املختـاره ده   ى  امام امحد مسنديده، الضياء املقدس

عبد ى  ترمذ. حضرت سعيدن بن زيد رضي اهللا عنه دن كيلتوروب دورالر         
  .الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه دن نقل قيليب دور

الل ب“: دهى   دن معراج حديث   حضرت رسول اهللا    : بيز ايته ميزكه  
بوالردن . ، ديب كيليب دور   ”جنت ده ايشيتتيم    نينگ آوازيىن   نينگ قبقاىب 



٤٥٦  

  

طريقه ده ايتيب بوملايدور، بلكه     ى  ديب قطع   باشقه الر كيم بولسون جنىت    
  .اميد قيلينه دور

الر ى  شونينگ ديك گناه كبريه الرگا ارتكاب قيليب يورگان كيـش         
. يليب بوملايدور طريقه ده حكم ق   ى  ، ديب قعط  ”الرى  دوزخ“حق الريده   

برله عذاب    نينگ اختياريده بولوب، عدىل     اهللا تعاىل ى  اوالرنينگ حكم الر  
ى برله عفو قيليب كيچيـب يوبارسـه ده اوز        ى  بيلور، فضل ى  قيلسه اوز 

 آيـت   )٣(ى  نچ٣٢ى  ، جنم سوره س   )٢(ى  نچ٣١ى  نساء سوره س  . )١(بيلور
ـ       : ((الرده  سـيزالرىن   اىلاگر كبريه گناه الردن ساقالنسنگيزالر، اهللا تع

، ديـب   ))ى  عفو قيليب جنت گـا كريگوزگـا        صغريه گناه الرينگيزىن  
  .بويورادور
  .نرسه الر اوتىتى رقم ليك مسأله ده بو توغريده ياخشى نچ٢

                                     
)١ (             ُاءشي نِلم ونَ ذَِلكا دم ِفرغيِبِه و كرشأَنْ ي ِفرغال ي ِإنَّ اللَّه  . ٤٨: سورة النساء ،

١١٦.  
)٢ (   وا كَبِنبتجالً كَِرميـاً          ِإنْ تخدم ِخلْكُمدنو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم اِئر  .

  .٣١: سورة النساء
)٣ ( مِإلَّا اللَّم اِحشالْفَوالِْأثِْم و اِئرونَ كَبِنبتجي الَِّذين  .٣٢: سورة النجم.  



  ٤٥٧  

  

 خيـراً،    يِجب علينا أَنْ نعتِقد ِفي أَصـحاِب رسـوِل اِهللا            - ٧٣
   و ،مهاِسنحم ذْكُرنو ،مهِحبنو         ،مهـنيب رـجومـا ش ،اِويِهمسم نع كُفن

  .ونستغِفر لَهم، ونعِرف فَضلَهم وساِبقَتهم ِفي اِإلسالَِم ِباِإلمياِن
والَِّذين جاؤوا ِمن بعـِدِهم يقُولُـونَ ربنـا اغِْفرلَنـا             :قَالَ تعاىل 

  بس ا الَِّذيناِننوِإلخا         ونبوا رنآم ِللَِّذين ا ِغاللْ ِفي قُلُوِبنعجالَتاِن وا ِباِإلميقُون
  ِحيمر وفؤر كِإن )١( .    لاُء عأَِشد هعم الَِّذينى  و   مهنياُء بمحالْكُفَّاِر ر

 ِسيماهم ِفي وجـوِهِهم     تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضالً ِمن اِهللا وِرضواناً       
  .)٢( ِمن أَثَِر السجوِد

الَ تسبوا أَصحاِبي، لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق ِمثْـلَ          (( :قَالَ رسولُ اِهللا    
        ـِصيفَهالَ نو ِدِهمأَح دم كرا أَدباً مٍد ذَهخ، م، د، ت، ن، هــ،       . ()) أُح

  ).ي عن أَِبي سِعيٍد رضي اهللا عنه، والْحِديثُ صِحيحواللَّفْظُ ِللترِمِذ
حـق الريـده    ى   نينگ صحابه الر   بيزالرگا حضرت رسول اهللا     

كورايليـك،  ى ياخـش  اوالررىن. اعتقاد قيلماغيميز واجـب دور ى  ياخش
نقـل قيلينغـان،    ى  خاطرمييزده توتوب، اوالردن بعض     ليك الريىن ى  ياخش
اوالرنينگ اوز اورته الريده بولوب اوتگان      حالت الردن،   ى  ناتوغرى  بعض

اوالر اوچـون مغفـرت     . حالت الردن كوز يومايليق، ايشيميز بوملاسون     
 ايكان ليك الريـىن   ى  اسالم ده اميان كيلتورمك ده ايلگار     . طلب قياليليق 

  .بياليليك
مهـاجرالردن كـيني    ى  اولگ: ((چنانچه آيت كرميه ده بويورادوركه    

                                     
  .١٠: سورة احلشر) ١(
  .٢٩: سورة الفتح) ٢(
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ى  بيزدن ايلگار  ،بيزىن! خدامييزى  ا“: الركهى  ر ايد هجرت قيلغان الر ايتو   
اميان ليك بنده الر حـق الريـده        . مغفرت قيلغيل   اميان كيلتورگان الرىن  

خدامييز، سني اوزونگ لطف    ى  ا. بيزنينگ كونگل الرمييزگا گينه ساملاغيل    
  )).، ديدورالر”ليك، مهربان دورسن

ه بولغـان الر     برل حضرت حممد رسول اهللا     : ((مهده بويورادوركه 
 اوالرىن. كافرالرغه قاتتيق، اوز اورته الريده بر برالريگا مهربـان دورالر         

 نينگ فضليىن   اوالر اهللا تعاىل  . ركوع وسجود ده كورادورسن   ) مهه وقت (
ى اوالرنينگ يوزالريدن سـجده نينـگ اثـر       . ايستايدورالر  ورضاليغيىن

  )).بيلينيب تورادور
مينينگ صحابه الرمي   : ((ركه بويوروب دورال  حضرت رسول اهللا    

) يوليده  اهللا تعاىل (برابريده  ى  سيزالردن برينگز احد تاغ   . سوكمنگ الر   ىن
 اوالرنينگ مد ياكه يارمي مـد الريگـا ييتـه           ى،آلتون صرف قيلسه ايد   

 مـسلم   ى،خبار  بو حديث ىن  )). الرى  دورگان ثواب حاصل قيلماس ايد    
ـ  ى، نسائ ى،صحيح الريده، ابو داود، ترمذ     ن ماجـه سـنن الريـده        اب

  .كيلتوروب دورالر
 صحبت الريده بولوب، خدمت الريده      دميك، حضرت رسول اهللا     

بولغان صحابه الر حق الريده الزم دوركه انسان ادب ساقالسـون، اوز            
 صحبت الريـده بولـوب،   اوالر حضرت رسول اهللا  . حديده بولسون 

اوالر .  الردورالر قربان قيلماق دن كيني تورماگان ذات       جان ومال الريىن  
غه قـاراب   ى  آى  حق الريده ادب سيزليك برله، ناسزا سوز ايتگان كيش        

  .هورگان ايت ديك دور
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٧٤ -           ِبـياِج النوِفـي أَز ِقدتعا أَنْ ننلَيع ِجبي      ـاتهأُم ـنهأَن 
  .الْمؤِمِنني، املُطَهرات الْمبرآت ِمن كُلِّ سوٍء

نهو :         تيقَةُ ِبندةُ الصاِئشعةَ، وعمز تةُ ِبندوسِلٍد، ويوخ تةُ ِبنِدجيخ
أَِبي بكٍْر الصديِق، وحفْصةُ ِبنت عمر الْفَاروِق، وأُم حِبيبةَ رملَةُ ِبنت أَِبـي             

، وزينب ِبنت خزيمةَ أُم      سفْيانَ، وزينب ِبنت جحٍش، وِهي ِبنت عمِتهِ      
           طَـبِن أَخب ييح تةُ ِبنِفيصةُ، واِرِث الِْهالَِليالْح تةُ ِبنونميماِكِني، وسالْم
           أُمِكـيٍم، وح ـتلَةُ ِبنوخةُ، وطَِلِقيصاِرِث الْمالْح تةُ ِبنِرييوجةُ، ووِنيارالْه

لَمسنهناُهللا ع ِضيةَ، ر.  
           نتِكيٍم فَمح تلَةُ ِبنوخِلٍد، ويوخ تةُ ِبنِدجيةَ، وخميزخ تِبن بنيا زأَم

 ِبياِة النيِفي ح .عِتس نهو ،نهرغَي اشعو.  
فَمن قَذَفَها  . ي اُهللا عنها  وأَفْضلُهن خِدجيةُ رِضي اُهللا عنها، وعاِئشةُ رضِ      

  .فَقَد كَفَر ِباِهللا الْعِظيِم ِبما برأَها اُهللا تعاىل
مـسلمان الر      نينگ خاتون الريـىن    بيزالرگا حضرت رسول اهللا     

اوالر هر بر يامان ليق     . ، ديب اعتقاد قيلماق واجب دور     )١(ى  نينگ آناالر 
  :اوالر. دن پاك دورالر

 حضرت رسـول اهللا     . جيه رضي اهللا عنهادورالر    حضرت خد  - ١
اول زمـان ده حـضرت      . دورالرى  آلغان خاتون الر  ى  نينگ اينگ اولگ  

 ييگرمه بيش ياش ده، خدجيه رضي اهللا عنها قرق يـاش ده             رسول اهللا   
برله ى  واسطه س ى  دولت ليك خاتون بولوب، قُل الر     ى  اوزالر. الرى  ايد

 غه تيككان الريدن    ضرت رسول اهللا    ح. الرى  جتارت قيليب تورار ايد   

                                     
)١ ( مهاتهأُم هاجوأَزو  .٦: سورة األحزاب.  
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ى  باره الريده صرف قيلـد     حضرت رسول اهللا      كيني مهه دولت الريىن   
 نينگ حضرت خدجيه رضـي اهللا عنـهادن         حضرت رسول اهللا    . الر

ى  بولـوب، قيـزالر    -، طاهر   طيب -اهللا   القاسم، عبد ى  كورگان باالالر 
بوالردن . الرى  ايدحضرت رقيه، ام كلثوم، زينب، فاطمة رضي اهللا عنهم          

متام حضرت رسـول اهللا  ى حضرت فاطمه رضي اهللا عنهادن باشقه باالالر   
   حضرت فاطمه رضي . توروب توغولغان دورالرى   غه پيغمربليك كيلما

شونينگ . الرى  دن كيني توغولوب ايد     اهللا عنها يالغوز پيغمربليك كيلگاىن    
 باشقه الريده   اوچون دوركه، حضرت فاطمه رضي اهللا عنهاده بار مزيت        

  .ىيوق ايد
 بو خاتون الريىن  .  حضرت سودة بنت زمعة رضي اهللا عنهادور       - ٢

. حضرت خدجيه رضي اهللا عنهانينگ وفات الريدن كيني آلغـان دورالر          
هجريده وفات  ى  نچ٥٥قريش دن بولوب، صحيح سوزگا قاراغانده       ى  اوز
  .الرى قيلد

ر الصديق رضي   بك   حضرت ام املؤمنني عائشة الصديقة بنت اىب       - ٣
ى آراسيده اينـگ فقيهـه راق الر      ى  بوتون خاتون الر  . اهللا عنهادورالر 

  .هجريده دورى نچ٥٧ى وفات الر. دورالر
 حضرت ام املؤمنني حفصه رضي اهللا عنها حضرت عمر الفاروق           - ٤
دورالرى  نينگ قيزالر.  

ى آت الر]. دورالر[ حضرت ام املؤمنني ام حبيبة رضي اهللا عنها  - ٥
  .دورالرى  نينگ قيزالره بولوب، حضرت ابو سفيان رمل

 حضرت ام املؤمنني زينب بنت جحش رضي اهللا عنها بولـوب،            - ٦
بـو  . دورالرى   نينگ عمه الرينينگ قيـز     بو ذات حضرت رسول اهللا      

) ى   نچ ٣٧-٣٦ى  احزاب سوره س  (ذات نينگ باره الريده قرآن كرمي ده        
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  .ى نازل بولد)١(آيت
 -” ام املـساكني  “ة رضي اهللا عنها بولـوب،        زينب بنت خزمي   - ٧

  . ديب لقب النگان دورالرى،مسكني الرنينگ آناالر
 حضرت ميمونة بنت احلارث اهلاللية رضي اهللا عنها بولـوب،           - ٨

  .دورالرى حضرت ابن عباس رضي اهللا عنهمانينگ خاله الر
بن اخطب اهلارونية رضـي        حضرت ام املؤمنني صفية بنت حىي      - ٩
 الر، حضرت رسول اهللا     ى  ده اسريه بولغان ايد   ى  خيرب اوروش . نهااهللا ع 

 حضرت هـارون    ى  اوزالر. آزاد قيليب نكاح الريغه آلغان دورالر     
  .اوالدالريدن دور

 بـىن .  حضرت جويرية بنت احلارث املصطلقية رضي اهللا عنها        - ١٠
ده حضرت رسول اهللا      بوىن. الرى  ده اسريه بولغان ايد   ى  املصطلق اوروش 

آزاد قيليب نكاح الريغه آلغان دورالر .  
  . حضرت ام املؤمنني خولة بنت حكيم رضي اهللا عنها- ١١
  . حضرت ام املؤمنني ام سلمة رضي اهللا عنها- ١٢

ى  نينـگ ازواج مطهـرات الر      منه بوالر حضرت رسـول اهللا       
زينب بنت خزمية برله ام املؤمنني خولـة        ” ام املساكني “بوالردن  . دورالر

                                     
)١ (                 ةُ ِمـنرالِْخي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمنؤال مِمٍن وؤوما كَانَ ِلم

ذْ تقُولُ ِللَِّذي أَنعم اللَّه علَيِه      أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مِبيناً وإِ         
وأَنعمت علَيِه أَمِسك علَيك زوجك واتِق اللَّه وتخِفي ِفي نفِْسك ما اللَّـه مبِديـِه               

           نجوطَراً زا وهِمن ديى زا قَضفَلَم اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختال    و ا ِلكَـياكَه
يكُونَ علَى الْمؤِمِنني حرج ِفي أَزواِج أَدِعياِئِهم ِإذَا قَضوا ِمنهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَِّه              

  . مفْعوالً
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حكيم، حضرت خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنهن حضرت رسول          بنت  
. الرى   نينگ ترييك ليك زمان الريده وفات قيليب كيتيـب ايـد           اهللا  

 دن كيني قاليب، علم جهت دن       حضرت رسول اهللا    ى  قالغان توقوز الر  
  .الرى كوپ فائده ييتكوزد

حضرت خدجيه وعائشه رضي اهللا     ى  بوالرنينگ اينگ افضل راق الر    
 هر كيم حضرت عائشة رضي اهللا عنهاغه بـرار نرسـه ىن           . مادورالرعنه

اهللا    حالبوكه اول نرسـه دن اول ذات ىن        .ىهتمت قيلسه، اول كافر بولغا    
پاكالغان بولوب، حق الريده قرآن كرمي ده خاص طريقـه ده اون              تعاىل

  .آيت نازل قيلغان دور
بـاره  ى   كوپ خاتون آلغان ليق الر     بول يرده حضرت رسول اهللا      
  :سيده آزراق سوزالب اوتورميز

سوزالمككا جمبور قيلغان نرسه مصرده چيقماق ده         بو توغريده بيزىن  
تانيماغان امحق الر     اوزيىنى  آتليق جمله سيده بعض   ” روز اليوسف “بولغان  

 اوالر  حضرت رسـول اهللا     . تامان الريدن قيلينغان ادب سيزليك دور     
ى ده گ   قوىيى  ء ايكان ليك الر   ى  برهتمت قيلماق ده بولغان نرسه الريدن       

اسالم دنياسيدن تاشقاريده سوزالگان الر اسالم      . سوزالردن ظاهر بولور  
بولغان قوم الر تامان      تانيماغان، اسالم دومشىن    بوملاغان، اسالم ىن  ى  اوالد

  .غه هورگان ايت ديك بولوب كيته دورى الريدن بولغان سوزالر آ
دن نقل   اسحاق نينگ سريت كتاىبحافظ ابن كثري تفسرييده حممد بن    

عتبة بن ربيعه قـريش     : ايته دور ى  حممد بن كعب القرظ   : قيليب ايته دوركه  
قريش برله     اول بر كوىن   .ىالردن حساب النور ايد   ى  ايچيده كاتته كيش  

يالغوز مسجد احلرام ده    ى   اوزالر  حضرت رسول اهللا     ى،اولتوروب ايد 
مني حممدگا  ! مجاعةى  ا“:  قاراب اول عتبه قريش گا   . الرى  اولتوروب ايد 
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 سـيىن ى  شايد بعض.ىپيش قيال نرسه الرىنى  باريب، بر سوزالشيب بعض   
ى بوملـا ى  قويوب بريسك، اول ده بيز برله ايـش         بيزده اوىن . قبول قيلسه 

 قـريش ده    .ى، ديد ”بريور سيزالر؟ ى  بو توغريده سيزالر نيمه را    . قالسه
 مسلمان قعه حضرت محزة بول وا. الرى  معقول كورد   بونينگ سوزيىن 

 گا ايرگاشيب    اول وقت حضرت رسول اهللا       .ىبولغان كون الريده ايد   
  .الرى مسلمان بولغان الرده كوپاميك ده ايد

 اول وقت عتبة بن ربيعة اورنيدن توريب حـضرت رسـول اهللا             
:  غه خطاب قيليب    حضرت رسول اهللا     .ىحضورالريغه كيليب اولتورد  

نرسه بيلگيليك نرسـه    ى  له بيزنينگ اورته ميزده گ    سينينگ بر ! حممدى  ا“
بر نرسـه   ] كاتته مصيبت بولغان  [سني اوز قومينگگا شونداغ زور      . دور

عقل   بوزدونگ، عقل ليك الرىن     كيلتوردينگ كه، اونينگ برله توپيميزىن    
يامـان    عيب الدينگ، دين الرمييـزىن      سيزگا چيقاردينگ، بوت الرمييزىن   

 ى،اميـد . كافر ديب حكم قيلـدينگ      ا الرمييزىن باب-الدينگ، اوتگان آتا  
. آلدينگگا قويورمن، اويالب كورورسن     ميندن ايشيت، بر نيچه نرسه ىن     

قويـوب    بيـزده سـيىن   . قبول قيلسانگ   سيىنى  شايدكه شوالردن بعض  
  .ى، ديد”بريورميز، بيز برله سينينگ ده ايشينگ بوملاسون

  .الرى  ديد،”ى سوزالگيل، مني ايشيتا“: حضرت رسول اهللا 
سني شول كيلتورگان نرسه نگ برلـه مـال         ! قارداشيمى  ا“: اول

ليك كه، مهه ميزدن ى بولسانگ، بيز سينگا مال توپالب بريا   ى  توپالماق چ 
 اگر كاتته بوملاق خيالينـگ ده بولـسه، سـيىن         . مال دارراغيميز بولغيل  

. يليقبرار ايش قيلمـا ى اوزوميزگا كاتته قيليب آاليليق كه، سيندن تاشقار     
اگـر  . اوزوميزگا پادشاه قيليب آاليليـق   پادشاه بوملاق ايستاسانگ، سيىن   

خاتون سرياب قالغان بولسانگ، اوز قوميميز قريش دن كـيم الرنينـگ            
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اگـر  . سينگا تالالب آليـب بريايليـك       ايستاسانگ، اون قيزىن    قيزالريىن
لتورمككا توزا  سيىن. دماغينگگا برار خلَل يـيتگان بولسه، دوا قيليشايليق      

  .ى، ديد”صرف قياليليق مال الرمييزىن
حضرت رسول  . الرى   قوالق ساليب اولتورد   حضرت رسول اهللا    

أعوذ باهللا مـن الـشيطان      “الرده،  ى  ، ديد ”ميندن ده ايشيت  “: اهللا  
) حم السجده (ى  ، ديب فصلت سوره س    ”الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم    
آرقه سيغه قيليب، تيانيب      قوليىنى  يكعقبه ا . نينگ اوليدن اوقوب كيتديالر   

فَِإنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاِعقَةً ِمثْلَ      {آيت بولغان   ى   نچ ١٣ .ىاولتورد
  ودثَماٍد واِعقَِة عص  اگر يوز اوگورسـه الر،     : ((نينگ آخريغه چه     آيىت

، ”ده عاد ومثود صاعقه الريـديك صـاعقه دن قورقوتـامن            سيزالرىن“
، ديب حضرت   ”ى  بس، ايند “: متام قيليب ايديالر، عتبه     ، آيتيىن ))ديگيل

قارينداش ليق دن   ى  توتوب، اورته الريده گ      نينگ آغيزالريىن  رسول اهللا   
يـا ابـا    “:  حضرت رسول اهللا     .ى، ديد ”يتيشارى  اميد“: قسم برييب 

  .الرى ، ديد”اوزونگ بيلى  اميدى؟الوليد ايشيتتينگ م
، ديگان مجله سيگا كيلسك، اول خاص       ”خاتون سرياب كيتسانگ  “

  . نينگ روايت الريده بار دور، خاالصحضرت جابر 
 غه شونينگ اوچـون بـو       بو عتبه بن ربيعه حضرت رسول اهللا        

قبـول     شوالردن بريىن  كه، حضرت رسول اهللا     ى  ايتيب ايد   سوزالرىن
  .ترك قيليب قويسون قيليب اوالرغه ايتمك ده بولغان سوزالريىن

الر، پادشـاه   ى  ده قبول قيلمـاد      اون قيزىن  رسول اهللا   حضرت  
خاتون سرياب قالغان، خاتون غه برييلگان ديگان       . ليكنيده قبول قيلماديالر  

قبـول     بول پادشاه ليك برله اون خـاتون ىن        ى،بولسه ايد ى  توغرى  الر
قبول قيلـسه الر      خصوصا پادشاه ليق ىن   ! ى؟الرمى  قيليب قويا قاملاس ايد   



  ٤٦٥  

  

 ينه اوز دعوت الريده     ى،ن الرده ايشتاگان الريديك بوالر ايد      خاتو ى،ايد
  .الرى قبول قيلماد بو نرسه الرىن. الرى دوام ايته بيلور ايد

آليـب،    يـيگريمه بيش ياش ليك يـيگيت قرق ياش ليك خاتون ىن         
شونينگ برله قرق ياش گا ييتگون الريچه نه دعوت، ونه باشقه ايش الر             

أَيها الناس،  ] ((پيغمربليك كيلگان دن كيني ايسه،    [. الرى  برله اوراالمشاد 
   كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رديب قريش نينگ ايتگان نرسه الريده صرب برلـه          ))ِإن ،

آرام برلـه     يـيگرمه سـكز يــيل ىن     . الرى  دعوت الريده دوام ايتد   
  !ى؟خاتون بازليك چيقادورم! ى؟نيمه ايدى س بونينگ معىن. كيچريديالر

 نينگ عمه    ده حضرت رسول اهللا      )١(آيت) ى  نچ٣٦احزاب  (ينه  و
: زينب بنت جحش مسأله سيگا اشـارت قيالدوركـه        ى  نينگ قيز ى  الر

 ساتيب آليب آزاد قيليـب، اوىن        زيد بن حارثه ىن    حضرت رسول اهللا    
نكـاح الب     نينگ قيـزيىن  ى  شونغه عمه الر  . الرى  اوغول توتگان ايد  

زينب بنت جحش بو توغريده ترخش ليك       . الرى  بولوب ايد ى  بريمك چ 
 .ى اول وقت شول آيت نازل بولـد       .ىتوريب آلد ى  قيليب، قبول قيلما  

هيچ بر اميان ليك ايركك     : ((دورى  قويـيده گ ى  اول آيت نينگ ترمجه س    
برار ايش گا حكم قيلـسه الر،         وخاتون غه جائز امياس كه، اهللا ورسوىل      

غـه بويـون    ى  وپيغمرب   تعاىل هر كيم اهللا  . اول اونغه ترخش ليك قيلسون    
  )).تاوليق قيلسه، اول آچيق تايغني ليق ده قالغان بولوب دور

شـول  ! يا رسـول اهللا   “: اول وقت حضرت زينب رضي اهللا عنها      

                                     
)١ (              ا مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمنؤال مِمٍن وؤوما كَانَ ِلم   ةُ ِمـنرلِْخي

  . أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مِبيناً



٤٦٦  

  

حـضرت  . الرى  ؟، ديـد  ”ى  خوش كوراسيزم   گا تـيگمگيم ىن  ى  كيش
حضرت زينب رضي   . الرى  ، ديد ”هاو، خوش كورامن  “: رسول اهللا   

اونداغ بولـسه، مـني ده اهللا ورسـوليغه بويـون تـاوليق             “: اهللا عنها 
  .الرى ، ديب قبول قيلد”قيلمايدورمن

 نينـگ عمـه     حضرت رسول اهللا    ى  شونداغ بولسه ده، اوزالر   
اوچون كاتتـه ليـك       بولغاىن  آزاد بولغان موىل  ى   ايرالر ى،الرينينگ قيز 

   حضرت رسول اهللا   زيد بن حارثة      بر كوىن . الرى  قيليب يورار ايد  
 اهللا  .ىاظهار قيلد   غه خاتونيدن شكايت قيليب، قويوب يوبارماق فكريىن      

 سـيىن   زينب رضي اهللا عنها بر كوىن     “:  غه حضرت رسول اهللا      تعاىل
 شـونداغ بولـسه ده،      .ى، ديب بيلدورگان ايـد    ”خاتونونگ بوالدور 

  .الرى ، ديد”خدادن قورققيل. قويوب يوبارمه، حمكم توت خاتونونگىن“
  ىن )١(آيـت )ى   نچ ٣٧ى  احزاب سوره س  (شول    هللا تعاىل اول وقت ا  

كـه،    ياد قيل اول كون ىن    : ((بودورى   آيت نينگ ترمجه س    .ىنازل قيلد 
انعـام قيلغـان،      نصيب قيلماق برله اهللا تعـاىل       اونغه اميان كيلتورمك ىن   

ى اوزونگ آزاد قيليب قُل ليق دن قوتقازيب قومياق برله انعام قيلغان كيش           
حمكم توت، قويوب يوبارمه، خـدادن    خاتونونگىن“: ه گا  زيد بن حارث   -

 تعاىل  خداىي  كه، اوىن   اوز قلبينگده بولغان نرسه ىن    . ، ديدورسن ”قورققيل

                                     
)١ (                ـِق اللَّـهاتو كجوز كلَيع ِسكِه أَملَيع تمعأَنِه ولَيع اللَّه معقُولُ ِللَِّذي أَنِإذْ تو

يِه وتخشى الناس واللَّه أَحق أَنْ تخشاه فَلَما قَضى زيد وتخِفي ِفي نفِْسك ما اللَّه مبِد
ِمنها وطَراً زوجناكَها ِلكَي ال يكُونَ علَى الْمؤِمِنني حرج ِفي أَزواِج أَدِعيـاِئِهم ِإذَا              

  . قَضوا ِمنهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَِّه مفْعوالً



  ٤٦٧  

  

آدم الردن قورقادورسـن،    . توتـه دورسـن   ى  دور، خمف ى  ظاهر قيلغوچ 
قچانكه زيـد   . دن گينه قورقماغينگ زياده الزم دور       اهللا تعاىل ] حالبوكه[

چيقيب اونينگ برله   ى  عده س  (ى، قويوب يوباريب ايد   طالق قيليب   اوىن
بول شونينگ اوچون   . سينگا نكاح قيلديق    ، بيز اوىن  )ى  قاملادى  عالقه س 

قويوب   بولوب، اوز خاتونيىن  ى  دوركه، آدم الرنينگ توتونگان اوغول الر     
 اوز نكاح الريغـه آملـاق ىن        چيققان بولسه، اوىن  ى   عده الر  -يوبارغان  

نينـگ    اهللا تعـاىل  . ز كوروب يورماسون الر، ديب دور     اوزالريگا ناجائ 
  )).دورى يورگوچى حكم

ـ ٥-٤ى  احزاب سوره س  (توروب،  ى  بو آيت الر نازل بوملا     ) ى  نچ
اوز آتاسـيغه نـسبت     . توتونگان اوغول اوغول بوملايدور   : (( ده )١(آيت

، ديب  )))دينگالر” زيد بن حارثة  “دمينگالر،  ” زيد بن حممد  “(قيلينگالر  
  .ىگان ايدبويورول

ى باشقه صورت غه ساليب يوبارغان اسالم دومشن الر         بو نرسه الرىن  
ده اوزالريـديك كـافر       اوالر سيزالرىن . نينگ سوزاليدن ساقالنينگالر  

  :)٢(دورالرى برله قوشوب جهنم گا آليب كيتمك چى قيليب، اوزالر

                                     
)١ (       اِهكُمِبأَفْو لُكُمقَو ذَِلكُم اَءكُمنأَب اَءكُمِعيلَ أَدعوما ج  .      ـوه ـاِئِهمآلب موهعاد

  . أَقْسطُ ِعند اللَِّه
)٢ (                ِع داً ِمـنـسكُفَّاراً ح اِنكُمِد ِإميعب ِمن كُموندري اِب لَوِل الِْكتأَه ِمن كَِثري دـِد  ون

                ِرِه ِإنَّ اللَّـهِبأَم اللَّه أِْتيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبا تِد معب ِمن فُِسِهمأَن
   ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع  . ١٠٩: سورة البقرة .         واـا كَفَـرونَ كَمكْفُـرت وا لَودو

وا ِمنهم أَوِلياَء حتى يهاِجروا ِفي سِبيِل اللَِّه فَـِإنْ تولَّـوا            فَتكُونونَ سواًء فَال تتِخذُ   
سـورة  .  فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم وال تتِخذُوا ِمنهم وِلّياً وال نِصرياً         

  



٤٦٨  

  

بيزنينگ زمانه ميزده كافرالر توزاق الريغه توشـورگان مـسلمان          
ده شول خيل قيليب، دين الريدن اسالم دن چيقاريب يوبارماق           ياشالرىن

  .دن كيـني تورمايدورالر
عربستان ده هر كيم خواه الغانچـه خـاتون آال   ى اسالم دن ايلگار 

 سوره نساء نازل بولوب، اولده تـورت دن زيـاده خـاتون             .ىبريار ايد 
 بـر    ينـه  ى،بار ايد   نينگ اون خاتوىن  ى   بر كيش  .ىآملاسليققه حكم بولد  

 شونينگديك تـورت دن زيـاده       ى،بار ايد   نينگ سككيز خاتوىن  ى  كيش
ـ    . خاتون ليك آدم الر كوب ايديالر      ـ ٣(ى  نساء سوره سيده گ ) ى  نچ

تورت   ىنى   مهه س  دن كيـني حضرت رسول اهللا         نازل بولغاىن  )١(آيت
  .الرى قويوب يوبارماققه بويورد دن زياده سيىن
 آيت كرميـه     رسول اهللا    نينگ توغريالريده حضرت  ى  اما اوزالر 

. ليق يوق دور  ى  فرض قيلغان نرسه سيده قيسنتق      پيغمرب غه اهللا تعاىل   : ((ده
شو ى  قيليب قويغان طريقه س   ى  نينگ جار   اوتگان پيغمربالرغه ده اهللا تعاىل    

. )٢())بوالدورغـان ايـش دور    ى  جارى  نينگ حكم   اهللا تعاىل . خيل دور 
! پيغمـرب ى ا. (()٣())امياسى اس سيزالردن برار كيمسه نينگ آت  حممد  ((

غنيمت يوزه  . حالل قيلديق   برييب آلغان خاتون الرينگىن     بيز سينگا مهريىن  

                                     
  .٨٩: النساء

)١ (        ىامتقِْسطُوا ِفي الْيأَالَّ ت مِإنْ ِخفْتثُـالثَ         وى وثْناِء مسالن ِمن لَكُم ا طَابوا مِكحفَان
  . ورباع فَِإنْ ِخفْتم أَالَّ تعِدلُوا فَواِحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَِلك أَدنى أَلَّا تعولُوا

)٢ (          لَه اللَّه ضا فَرٍج ِفيمرح ِمن ِبيلَى النا كَانَ عـلُ         مقَب ا ِمنلَوخ ةَ اللَِّه ِفي الَِّذيننس 
  .٣٨: سورة األحزاب.  وكَانَ أَمر اللَِّه قَدراً مقْدوراً

)٣ ( اِلكُمِرج ٍد ِمنا أَحأَب دمحا كَانَ مم  .٤٠: سورة األحزاب.  



  ٤٦٩  

  

. ده حـالل قيلـديق      الرىنى  سيدن قولينگگا اسريه بولوب توشگان چور     
 الرينگ، عمه الرينگ، تاغاالرينگ، خاله الرينگ قيزالريىن      ى  مهده عمك 

مهده بـر خـاتون     . الل قيلديق سينينگ برله هجرت قيلغان بولسه الر ح      
ى اول اوز . ده حالل قيلديق    سينگا هديه قيليب توتگان بولسه، اوىن       اوزيىن

سينينگ اوزونگ گا خاص حالل بولوب، سيندن باشـقه غـه جـائز             
  .)١())امياس

: برلـه   آيـىت ) ٥٢: احزاب(ى  سونگره آخريده كيليب توختاغان ير    
ن باشقه خـاتون آملـاق      خاتون د ) توققوز(ى  قولونگده بولغان حاضرگ  ((

اورنيغه ينه باشقه آملاق ده جـائز       ى  ياكه بوالردن بر  . سينگا حالل امياس  
  .ى، ديب حكم بولد)٢())امياس

اوچون؛ اوالرغه  خاتون الر بولغاىن ى  دميك، انسان الرنينگ يارمي الر    
اورته الريـده   ى  تبليغ قيلماق، دين ده الزم بولغان خاتون الر برله ايرالر         

 خاتون الردن سوراملاققه ضـرورت بولغـاىن        نرسه الرىن ى  خصوصى  گ
طريقه ده معلِّمه الر ى  غه خصوصحضرت رسول اهللا   اوچون؛ اهللا تعاىل  

خاتون آملاققه، اوندن آشريماس ليق،     ] چه[ييتيشتورمك اوچون توققوزغه    
تتبـع    احاديـث الرىن  . اليشتورماس ليققه حكم قيلغان دور      اوالردن بريىن 
  .الرگا ظاهر بوالدور ىقيلغان كيش

                                     
)١ (         كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النها أَيـا        يِمم كِميني لَكَتوما م نهورأُج تياالَِّتي آت

أَفَاَء اللَّه علَيك وبناِت عمك وبناِت عماِتك وبناِت خاِلك وبناِت خاالِتـك االَِّتـي      
         ِإنْ أَر ِبيا ِللنهفْسن تبهةً ِإنْ وِمنؤأَةً مرامو كعنَ مراجا      ههِكحنتـسأَنْ ي ِبـيالن اد

ِمِننيؤوِن الْمد ِمن ةً لَكاِلصخ  .٥٠: سورة األحزاب.  
)٢ ( اٍجوأَز ِمن لَ ِبِهندبال أَنْ تو دعب اُء ِمنسالن ِحلُّ لَكال ي  .٥٢: سورة األحزاب.  



٤٧٠  

  

امت اسالميه نينگ خاتون قـسم      ى  مهده بو خاتون الردن كوپ الر     
ايردن قاليـب   ى  الرى  كوزده توتگان بولسه، بعض     الريغه تعليم وتبليغ ىن   

باوليمك توغريالريده عاجز بولوب قالغان خاتون        مهده اوالدالريىن ى  اوز
تفحص    الرىن حالتى   بو توغريده گ   .ىالرغه كومك قيلماق اوچون ايد    

  .قيلغان الرغه ظاهر دور



  ٤٧١  

  

الْمسِلِمني السمع والطَّاعةُ َألِئمِتِهم وأُمراِئِهم، ومن      ى   يِجب علَ  - ٧٥
     تِفِه حيِبس مهغَلَب ِه أَولَيع اسالن عمتاجالِْخالَفَةَ و ِليى و  ـتبجِليفَةً وخ ارص

 حو ،هتطَاع           رـأْمي ا لَمم ِلِمنيسا الْمصع قشِه ولَيع وجرالْخو هالَفَتخم تمر
ةَ لَهِة فَالَ طَاعِصيعِبالْم رِة، فَِإذَا أَمِصيعِبالْم.  

مسلمان الرغه اوز اوزه الريده حاكم بولوب تورگان امام الريغـه           
هر كيم خليفـه    . جب دور اطاعت قيليب، حكم الريغه بويون سومنك وا      

برله غالـب   ى  بولسه، آدم الر اونغه بيعت قيليب توپالنسه الر ياكه قيليچ         
. بولوب خليفه بولغان بولسه ده، اونغه ده اطاعت قيلمـاق واجـب دور            

ـ   بوملاق، مسلمان الرىن  ى  چيقيب باغ ى  خالف قيلماق، اونغه قارش    ى ايك
 گا بويورماگـان    مادام كه شريعت گا خالف ايش     . گا بوملك حرام دور   

اگر شريعت گا خالف ايش گا بويورسه، اول وقت اونغه اطاعت           . بولسه
  . اطاعت يوق دورى،قيلماق واجب بوملاغا



٤٧٢  

  

٧٦ -       ِهملَـيثِْني عنِر ويلَِف ِبالْخاَء السلَمع ذْكُرنـاُء    .  ولَمالْع ـمهو
  ـاِبِعنيالتِة، وابحالص ونَ ِمناِنيبالر     ،ـاِبِعيِهمـِع تبـاِع تبأَتو ،ـاِعِهمبأَتو ،
ِثنيدحالْماِء، والْفُقَهو ،ِهِدينتجالْمو.  

فَِإنهم قَاموا ِبتبِليِغ الديِن وشراِئِعِه أَحسن ِقياٍم، وذَبـوا عـِن الْقُـرآِن             
هناُهللا ع ِضيِة، رِويباَألحاَِديِث النراًويخ ِلِمنيسِن الْمع اللَّه ماهزجو م .  

ونتِبعهم، والَ نخرج عن طَِريقَِتِهم، فَِإنهم هداةُ اُألمِة، وحماةُ الِْملَّـِة،           
  .نَوهم اَألِئمةُ الْمجتِهدونَ، وأَوِلياُء اِهللا الصاِلحونَ، والْعلَماُء الراِسخو

ماقتامييز، اوالرنينگ    الب يادالمييز، اوالرىن  ى  ياخش  سلف علماءالريىن 
پرست علمـاء  ى  خدا- اوالر رباىن. سوزالر ايتورميزى  حق الريده ياخش  

ـ            الردن ى  الر بولوب صحابه، تابعني، تبع تـابعني واوالردن كيــني گ
ر عبارت بولوب، اوالر جمتهد امام الر، فقهاء وحمدث الردورالركـه، اوال          

الر ى  برله قامي بولد  ى  توغريالريده حق ى  تبليغ  احكام الرىن ى  دين واونده گ  
 الر، قـرآن وحـديث ىن     ى  الر، خلققه يـيتكوزد  ى   كم ليك قيلماد   -

  .الرى مدافعه قيليب، اوالرغه بران نرسه قومشاق دن ساقالب كيلد
بولسون، اوالرغه مسلمان الر تامان الريدن      ى  اوالردن راض   اهللا تعاىل 

بيزالرده اوالرنينگ باسقان قدم الريـدن      . جزاء خريالر بريسون     تعاىل اهللا
چونكه اوالر امت اسـالميه     . يوراميز، توتگن يول الريدن چيقمايدورميز    

اوالر . الريدورالر، ملت نينگ پاسـبان الريـدورالر      ى  نينگ يول باشچ  
حل بولغان صا ى  نينگ اولياالر   امام الر بولوب، اهللا تعاىل    ى  يولده گ ى  توغر

  .بنده الردورالر، دين ده راسخ بولغان علماءالردورالر
  دن دين واحكام الريىنديب حضرت رسول اهللا ى سلف علماءالر 

آليب اوزالريدن كيني گيالرگا يــيتكوزگان ذات الر بولـوب، اوالر           
صحابه، تابعني، تبع تابعني، اتباع تبع تابعني دن عبـارت بولـوب، اوالر             



  ٤٧٣  

  

 دن ايشيتگان قرآن    كه، اوالر حضرت رسول اهللا      جمتهد امام الردورالر  
بار بويـيچه بر برالريدن آليب، هـر كـيم           كرمي واحاديث نبويه الرىن   

آنگاليدورگان قيليب، بيزالرگا توضيح برله آسان قيليب يــيتكوزگان         
 فرض،  -آيت وحديث الردن حاصل بولغان حكم الر        ى  هر قايس . دورالر

بيان قيليب بريگـان      ، مكروه الرىن  واجب، سنت، مستحب، حرام، مباح    
  .دورالر
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٧٧ -             ـاِلفخئاً يـيِعي شدي نالَ مافاً، ورالَ عكَاِهناً، و قدصالَ نو 
  .الِْكتاب والسنةَ وِإجماع اُألمِة

ى هـد ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَـه الْ          ]:   تعاىل[قَالَ  
. )١( ونصِلِه جهنم وساَءت مِصرياً   ى  ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ماتولَّ     

             َانونَ أَيرعشِإالَّ اُهللا وما ي بيِض الْغاَألراِت وومِفي الس نم لَمعقُلْ الَي
 آمنوا أَِطيعوا اُهللا وأَِطيعوا الرسـولَ وأُوِلـي         يأَيها الَِّذين  . )٢( يبعثُونَ

اِهللا والرسـوِل ِإنْ كُنـتم        اَألمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَـردوه ِإىل        
  .)٣( تؤِمنونَ ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر ذِلك خير وأَحسن تأِْويالً

وسنت گا، امجاع امت گا خالف برار نرسـه         فالبني، منجم، كتاب    
، ”الر  راسـت ايـتىت    “-تـصديق قيلمـامييز       الرىنى  دن خرب بريگوچ  

  .دميايدورميز
نينـگ    هر كيم اهللا تعـاىل    : ((آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 

ثابت بولوب توروب پيغمربغه    ى  كيلتورگان نرسه نينگ حق ليگ    ى  پيغمرب
گ يول الريدن باشقه يـول غـه يورسـه،          خالف قيلسه، مسلمان الرنين   
جهنم گـا     اوزيگا قويوب بريورميزده، اوزيىن     اونينگ اختيار قيلغان يوليىن   

  )).دورى اول يامان بارادورغان جا. كريگوزورميز
ى دن باشقه آمسان الر برله يرده بار نرسه الر مهـه الر             اهللا تعاىل “((
ده   ر ايكان ليك الريىن   نينگ قچان ترييلو  ى  اوزالر. بيلمايدورالر  غيب ىن 

                                     
  .١١٥: سورة النساء) ١(
  .٦٥: سورة النمل) ٢(
  .٥٩: ة النساءسور) ٣(
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  )).، ديگيل”بيلمايدور
غـه، پيغمربيگـا مهـده        اهللا تعاىل ! اميان كيلتورگان بنده الر   ى  ا((

اگر برار نرسه ده    . اوزالرينگيزدن بولغان حكم دارالرغه اطاعت قيلينگالر     
 -اورته الرينگده جنجال قيليشيب آنگالمشاوچيليك پيدا بولوب قالـسه،          

 اول نرسه   -غه اميان كيلتورگان بولسانگيزالر،        كوىن غه، قيامت   اهللا تعاىل 
.  كتاب وسنت گا مراجعت قيليـنگالر      -غه قايتارينگالر     اهللا ورسوىل   ىن

  )).دورى ده ياخش بولوب عاقبىتى كوپ ياخشى بول اوز
فالن يولدوز فالن يرگا كيلسه، عامل ده منـه         “الر،  ى  پال كورگوچ 

گـا، ياكـه اهللا     ى  رنينگ سوزالر ، ديگان ال  ”بو خيل نرسه پيدا بوالدور    
نينگ حكم الريغه خالف دعواالرده بولغان كيمـسه الرنينـگ           ورسوىل

  .سوزالريگا ايشامناس ليككه بويورادور
جمتهدالر، كتاب وسنت دن خربدار بولغـان ذات        (ى  اسالم علماءالر 

اتفاق قيلغان نرسه الرگا خـالف قيلغـان الرنينـگ سـوزالريگا            ) الر
قويـوب،    بيلينگان نرسه الرىن  ى  ن ده حقيقت ايكان ليگ    دي. ايشامنانگالر

باشقه نرسه الر آرقه الريدن يورگان الر مسلمان الر يورگـان يولـدن             
ى بو دنياده قويوب بـريورده، عمـر        اهللا تعاىل   باشقه يولغه يورگان الرىن   
  .جهنم بولورى غه قايتقان ده بارار جايـ توگاب اولوب اهللا تعاىل

ى ، ديب دعـوا قيلغـان الر اوزالر       ”بيلورمن  غيب ىن “بو خيل ده    
نوچـوك    اوالر علم غيـب ىن    . بيلمايدورالر  نينگ قچان ترييليش الريىن   

  !بيلورالر؟
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٧٨ -      دي نيب قَعِة تاعاِط السرِبأَش ِمنؤنـةِ    ى   وامِم الِْقيولَ يِة قَباعالس .
    و ،ِديهالْماِل، وجالد وجرخ ِهيو ولُ ِعيسزى  ن     ،الَما الـسِهملَيع ميرِن مب

  .وطُلُوع الشمِس ِمن مغِرِبها، وخروج دابِة اَألرِض
قيامت عالمت الرينينگ حق ليغيغه اميان كيلتوراميزكه، اول قيامـت          

ى  امام مهد  ى،اول ده دجال نينگ پيدا بولوش     . واقع بوالدور ى  دن ايلگار 
 كون  ى،نينگ آمسان دن تومشك الر    ى   حضرت عيس  ،ىنينگ خروج 

  .دورى  دابة االرض نينگ پيدا بوملاغى،نينگ كون باتاردن چيقماغ
آخر زمان بولغان ده قيامت نينگ عالمت الريدن        ى  قيامت دن ايلگار  

حريت گـا     عالمت انسان ىن  ى  هر قايس . بولغان نرسه الر ظهورغه كيلور    
  .قالدورادورگان بوالدور

 دن روايت دوركـه، ايتيـب     ى   بن مالك األشجع   حضرت عوف 
 حضورالريغه تبوك غـزوه سـيده       مني حضرت رسول اهللا     : ((دورالر
. الرى  چرم دن بولغان چـادرده اولتـوروب ايـد        ى  جناب الر . كيلدمي

اوالت : خيل واقعـه بـوالدور      قيامت نينگ آلديده آلىت   “: بويورديالركه
. اولـوب كيتـور   ى  كوپ كيش كيلورده سيزالردن   ) بردن اوليب قاملاق  (

سونگره مال كوپايب كيتـور،     . بولورى  سونگره بيت املقدس نينگ فتح    
، ديب خفه   ”ى؟بريادورم  مينگا شوىن “كه براوغه يوز آلتون بريلسه        حىت

ى سونگره فتنه پيدا بولور، مسلمان الرنينگ فتنه كريماگـان او         . بوالدور
برله سيزالر اورتـه    ى  ر روم نصاراال  -اصفر     سونگره بىن  .ىقاملاغاى  الر

سيزالرگا سكـسان   . بو هدنه ده غدر قيالدورالر    . الرينگيزده هدنه بولور  
مينگ ى  ده اون ايك    هر برياق آسىت  . برياق آستيده هجوم قيليب كيلورالر    

معجم    ابو داود، ابن ماجه، طرباىن     ى،خبار  بو حديث ىن  )). بوالدورى  كيش
  .الكبري ده كيلتوروب دورالر
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:  دن روايت بولوب دوركه، ايتيب دور      ة بن اَِسيد    حضرت حذيف 
دن سوزالشيب اولتوروب ايديك، بردن حـضرت         بيزالر قيامت كوىن  ((

نيمه دن سوزالشيب اولتوروب دور     “: الردهى   چيقيب قالد  رسول اهللا   
باره سـيده سوزالشـيب       قيامت كوىن “: بيزالر. الرى  ، ديد ”سيزالر؟

 اون عالمـت ىن   “: رسول اهللا   حضرت  . ، ديديك ”اولتوروب دورميز 
اول اونـدن   “الر،  ى  ، ديـد  ”ى  كورماگونينگيزچه قيامت قامي بوملاغـا    

ى  حـضرت عيـس    ى،توتون، دجال، كون نينگ كون باتاردن چيقمـاغ       
    ه ير يومتگ      ى،نينگ آمسان دن تومشك الرى  يأجوج مأجوج، اوچ كر

ـ           -  ى،ك الر  كون چيقارده ياكه كون باتارده، جزيرة العرب ده ير يومت
حمشرگاه گا سـوروب      مين دن اوت چيقيب آدم الرىن     ى  سى  اينگ آخرگ 

  .ده كيلتوروب دورى مسلم صحيح بو حديث ىن)). ”دورى كيتمگ
كيليب دوركه، حضرت   ) دورى  نينگ لفظ ى  لفظ خبار (صحيحني ده   

 نينگ  حضرت رسول اهللا    : ((ابن عمر رضي اهللا عنهمادن روايت دور      
  اول وقت حضرت رسـول اهللا        .ى بولد حضورالريده دجال دن سوز   

. اميـاس دور  ى  سيزالرگا خمف ى  نينگ صفت الر    اهللا تعاىل “: الرى  بويورد
كوردور، چـپ   ى  دجال اعور بولوب، اونگ كوز    . اعور امياس   اهللا تعاىل 

  )).ايرغيب چيققان اوزوم دانه سيديك دورى كوزينينگ نيش
: ر دن روايـت دوركـه، ايتيـب دورال        حضرت انس بن مالك     

هر بر كيلگان پيغمرب دجـال دن       : ((الرى   بويورد حضرت رسول اهللا    
 بر  -بيليب قويونگالركه، اول اعور     . قورقوتوب كيلگان دور    اوز قوميىن 

ـ ] دجال نينگ . [الرينگيز اعور امياس  ى   خدا .ىكور بولغا ى  كوز ى ايك
)). ك ف ر، ديـب يـازيلغليق دور       ) پيشانه سيده (ى  كوزينينگ اورته س  

  .كافر دور، ديب تفسري قيليب دور روايت ده يعىنبر ى بعض
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 دن روايت قيليـب ايتـه       وباشقه الر حضرت ابو هريره      ى  خبار
مينيم جـانيم قبـضه     : ((الرى   بويورد حضرت رسول اهللا    : دورالركه

 آمسان  ى  سيده بولغان ذات غه قسم كه، ياقني اورته ده حضرت عيس          
 ى،سـيندورگا   ب ىن عادل حكم دار بولـوب، صـلي      . الرى  دن توشگا 
دنيا شـول   . الرى  كوتاريب تاشالغا   الر، جزيه ىن  ى  اولدورگا  تونغوزىن

كه بر سجده دنيا       حىت .ىهيچ كيم قبول قيلماغا     كه، اوىن ى  قدر كوپايگا 
سونگره حضرت ابو هريره    )). ى  راق بولغا ى  ودنياده بار نرسه دن ياخش    

  ايستاسانگيزالر“:  ايتيب دورالركه :    ِإنْ ِمنـاِب ِإالَّ     وـِل الِْكتأَه
  آيتـيىن  )١( لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ موِتِه ويوم الِْقيامِة يكُـونَ علَـيِهم شـِهيداً           

ى دن هـيچ كـيم قاملـا      ى  كتاب اهل : ((بودورى  ترمجه س . ”اوقونگالر
ى  حضرت عيـس   .ىتوروب اميان كيلتورگا  ى   اوملا ى  حضرت عيس 
الر ىگواه بولغا  قيامت كوىن.((  

اولـدورگان     آمسان دن توشورالر، دجـال ىن      ى  حضرت عيس 
ى حضرت عيس ى  مهه الر . الريدن كيـني يأجوج مأجوج الر چيقورالر     

 ـ   . برله بر كيچه ده اولوب قالورالر     ى  نينگ دعاالر ى بو توغريده گ
  .شولدورى اوزون حديث الرنينگ خمتصر طريقه ده حاصل

: ده آيت كرميه ده بويورادور    بولسه، بول توغري  ى  دابة االرض خروج  
             اسأَنَّ الن مهكَلِّمِض تاَألر ةً ِمنابد ما لَهنجرأَخ ِهملَيلُ عالْقَو قَعِإذَا وو

اوالرغه وعـده قيلغـان سـوزوميزنينگ       . (()٢( كَانوا ِبآياِتنا الَ يوِقنونَ   

                                     
  .١٥٩: سورة النساء) ١(
  .٨٢: سورة النمل) ٢(
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ميزكـه،  ى  چيقارغا  كيلسه، اوالرغه يردن بر حيوان ىن       كيالدورگان وقىت 
بيزنينگ آيت الرمييزگا ايشانيب يـيتماگان ايكـان ليـك    اول آدم الرىن  

  )).ى سوزالب بريگا الريىن
بولسه، آيت كرميه ده اشـارت      ى  كون نينگ كون باتاردن چيقماغ    

 يـأِْتي  هلْ ينظُرونَ ِإالَّ أَنْ تأِْتيهم الْمالَِئكَةُ أَو يأِْتي ربـك أَو   :قيالدور
              كُنت ا لَمهانفْساً ِإمين فَعنالَ ي كباِت رآي ضعأِْتي بي موي كباِت رآي ضعب

. )١( آمنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيراً قُِل انتِظروا ِإنا منتِظرونَ           
 ،ـينگ نينـگ كيلمگـيىن    ياكه خداي ى  كيلمك الر   اوالر فرشته الرىن  ((

گينـه    سـينينگ كيلمگـيىن   ى  ياكه خدايـينگ عالمت الريدن بعـض     
كيليب قالـسه،   ى  عالمت الر ى  خدايـينگ نينگ بعض  ! ى؟كوتادورالرم

ى اوالرغه فائده قيلمايدوركه، ايلگـار    ى  اول وقت كيلتورگان اميان الر    
مـاب  برله اوزالريغه خري حاصـل قيل     ى  اميان كيلتورماگان ياكه اميان الر    

كوتونگالر، بيـزالرده كوتـوب       اوشال كون ىن  “: اوالرغه. الرى  ايد
  )).، ديگيل”دوررميزى تورگوچ

  .دورى بوندن مراد كون نينگ كون باتاردن چيقيش
بـر بـر    ى  دابة االرض برله كون نينگ كون باتاردن چيقمـاق الر         

ى اول كيلسه، كـيني گيـس     ى  سيدن قايسيس ى   بو ايك  .ىكيتـني بولغا 
صـحيحيده  ى  چنانچه بـو توغريـده خبـار      . رقه سيدن كيلور  اونينگ آ 

  .كيلتوروب دور

                                     
  .١٥٨: سورة األنعام) ١(



٤٨٠  

  

 والْجنةُ والنار مخلُوقَتاِن، الَ تفْنياِن أَبداً والَ تِبيـداِن، فَـِإنَّ اَهللا             - ٧٩
ـ   خلَق الْجنةَ والنار قَبلَ الْخلِْق وخلَق لَهما أَهالً، فَمن شاءَ           تعاىل ى  ِمنهم ِإلَ

وكُلٌّ يعملُ ِلما قَـد     . الناِر فَعدالً ِمنه  ى  الْجنِة فَفَضالً ِمنه، ومن شاَء ِمنهم ِإلَ      
  .الِْعباِدى ما خِلق لَه، والْخير والشر مقَدراِن علَى فُِرغَ ِمنه، وصاِئر ِإلَ

 بولوب، اوالر هرگيز توگاب يـوق        بار -جنت ودوزخ ياراتيلغان    
 خاليـق ىن  جنـت ودوزخ ىن  چونكه اهللا تعـاىل . الرى  بولوب كيتماگا 

. ده ياراتقـان دور     اوالرغه اليق آدم الرىن   . توروب ياراتقان دور  ى  يارامتا
 خواه  ى،برله كريگوزگا ى  جنت گا اوز فضل     اوالردن خواه الغان الريىن   

فرقـه اوز يوليغـه     ى   هر قايس  .ىبرله كريگوزگا   جهنم گا عدىل    الغانيىن
الر نيمه اوچـون    ) ى  ياكه دوزخ   جنىت(طائفه  ى   هر قايس  .ىقاراب كيتگا 

ياراتيلغان بولسه الر، اول نرسه اوچون عمل قيلورالرده، بوالرغه بو عمل           
بولورالر، ديب حكم بولوب بولغـان      ى  ياكه دوزخ   جنىت  سبب ىل ى  الر
دن يازيليـب     طـرىف   هللا تعـاىل  ليق، يامان ليق بنده الرغه ا     ى  ياخش. دور

  .قويولغان دور
ماده بولغان تقدير مـسأله سـيده اوزون دن         ى   نچ ٤٢بيز يوقاريده   

اوزاق بيان قيليب اوتتوك كه، دنياده بوالدورگان ياكه بوملايدورغان نرسه          
، ديب يازيب قويغان    ”بوملايدور“ياكه  ” بوالدور“بيليب،    اهللا تعاىل   الرىن
  .دور

 فالىن“. ده شول خاليق الر اوچون ياراتقان دور جنت برله دوزخ ىن 
جنت اوچون عمل قيليب جنت       فالىن“،  ”ى  دوزخ  فالىن“ياكه  ”   جنىت

، ”ى  دوزخ اوچون عمل قيليب دوزخقه كريگـا        فالىن“،  ”ى  گا كريگا 
اوز اختياريغـه     بونده زورالب بنـده ىن    . ديب بيليب، يازيب قويغان دور    

  .رغان ديگان نرسه يوق دور دوزخ اوچون عمل قيالدوى،قوميا



  ٤٨١  

  

هر كيم قيامت قامي بولغان ده حـساب غـه          . حق دور   قيامت كوىن 
واسـطه  ى  بو نرسه الر پيغمربالر   . توتولوب، اوزيغه جزا ياكه سزا تاپور     

  .برله شك قاملايدورغان درجه ده متام بنده الريغه بيلدورولگان دورى الر
 آيت، اولگـان    ٨٥توغريسيده قرآن كرمي ده     ى  قيامت نينگ كيلمگ  

 آيت، عمل گا كوره جزا بريولور ايكان        ٢٦دن كيني ترييلمك توغريسيده     
  . آيت كيليب دور٧٠توغريسيده ى ليگ

كونگـل  ! ى؟توشونوب توروب اوقومايـدورالرم     قرآن كرمي ىن  ((
  . ديب خوب خطاب الر قيلينغان دور-، )١(!))ى؟بارمى الريده قفل الر

نينگ اوزيگا    ر كوندوروب، اهللا تعاىل   بو دنياده انسان الرغه پيغمربال    
  .عبادت قيلماق، شيطان يوليغه يورماسليككا بويورولگان دور

 پيغمرب بولغان بيزنينگ پيغمربمييز حضرت حممد رسول اهللا         ى  آخرگ
نازل قيليب، مسلمان الر تايـيب كيتماسون ديب شول          غه قرآن كرمي ىن   

 آخرت عذاىب يتيب، اوالرىنتان قيامت غه چه قالدوروب، معبوديىن    قرآن ىن 
. دن قورقوتوب، بول توغريده عذر بيان قيلماققـه يـول قومياغـان دور            

خـوب    متام اوزيده ايكان ليگيىن   ى  بنده نينگ اختيار  ى  بوالرنينگ مهه الر  
  .بيلدوروب بريگان دور

كافرالرغه بوالدورغان توگامايدورگان عذاب باره سيده آيت كرميه        
  :ده بويورادور
 ـذُوقُوا            كُلَّمـا ِليهرلُـوداً غَيج ماهلْنـدب مهلُـودج تِضجا ن

                                     
)١ ( الَى قُلُوٍب أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَال ي  .٢٤: سورة حممد.  



٤٨٢  

  

ذَابالْع )اوتوالنيـب كيتگـان ده، عـذاب       ى  الرى  هر بار تري  . (()١
  )).التيب قويغامييزى ينگ الريىنى تارتسون الر، ديب تري

    ًِعرياس ماهنِزد تبا خكُلَّم )اوت هر بار اوچوب بارسـه،      . (()٢
عذاب ى  بول اوز . ، ديب بويورادور  ))اوالرغه ينه تيزالتيب قويغامييز     وتيىنا
  .گينه تاتسون الر، ديب دورى ياخش ىن

افاده قيلـور ايكـان       دوام ىن ى  لفظ)) كُلَّما((ى  اوشبو آيت الرده گ   
  .ظاهردورى ليگ

ـ  ١٠٨ و ١٠٧ى  هود سوره س  (شول سبب الرگا كوره       )٣()ى   نچ
)) ِإالَّ((اول  . ، ديـب دورالر   ”منقطع دور  “:ىن)) ِإالَّ((ى  آيت الرده گ  

 آيت  ١٠٧ى  الرى  ولكن بعض . ديگان بوالدور )) ولكن((ى  س  نينگ معىن 
 دوزخ ده - اول عموم دن خاص ىن. متصل ديب دورالر ىن))ِإالَّ((ى ده گ
الريـدن عـذاب ده     ى  عذاب ده بولغان كافرالر برله مسلمان عاص      ى  گ

 ديب اسـتثناء قيلينغـان بـوالدورده،        چيقيب كيتادورالر،   بولغان الرىن 
مسلمان الر چيقيب كيتيب، كافرالر مهيشه عذاب ده قاالدورالر، ديگان          

  .بوالدور
ده چيقاريب يوبارماق     رحيم دل آليب، كافرالرىن     الر اوزيىن ى  بعض

                                     
  .٤١: سورة النساء) ١(
  .٩٥: سورة اإلسراء) ٢(
)٣ (     اومِت الساما دا مِفيه اِلِدينخ          ِريدا يالٌ ِلمفَع كبِإنَّ ر كباَء را شِإالَّ م ضاَألرو ات 

وأَما الَِّذين سِعدوا فَِفي الْجنِة خاِلِدين ِفيها ما دامِت السماوات واَألرض ِإالَّ ما شاَء              
  .١٠٨-١٠٧: سورة هود.  ربك عطَاًء غَير مجذُوٍذ



  ٤٨٣  

  

آيت ) ى   نچ ٩٥ى  ، االسراء سوره س   ٤١ى  النساء سوره س  (ايستاساالرده،  
  .الرگا خيال قيلماغان دورالر



٤٨٤  

  

٨٠ -           ِقـمر كِْم اِهللا قَداِر ِبحاَألقْد الْقَلَِم، وما ِفيِه ِمنِح وِبالَّلو ِمنؤنو  .
  .)١( بلْ هو قُرآنٌ مِجيد ِفي لَوٍح محفُوٍظ  :قَالَ تعاىل

ـ            ((: وقَالَ   ن ِإنَّ اَهللا خلَق لَوحاً محفُوظاً ِمن درٍة بيضاَء، دفَّتـاه ِم
            لُقخظٍَة، يثَالَثُِمائَِة لَحونَ وٍم ِستوِللَِّه ِفيِه كُلَّ ي ،ورن هابِكتاَء، ورمٍة حاقُوتي

  .)) ويِميت ويِعز ويِذلُّ ويفْعلُ ما يشاُءى ويرزق ويحِي
لوح حمفوظ غه واونغه يازيلغان نرسه الرنينگ مهـه الريگـا اميـان             

برله قلـم يازيـب     ى  نينگ حكم   اهللا تعاىل   لتوراميزكه، مقدرات الرىن  كي
بوالدور ديب يازيب قويغان بولسه،       نيمه نرسه الرىن    اهللا تعاىل . قويغان دور 

ى بوملايدورغان قيلماق ايستاسه الرده قيالملاغـا       مهه خاليق كيليب، اوىن   
. الرى  املاغابولدور  شونينگ ديك بوملايدور ديب يازغان بولسه، اوىن      . الر

يازيب، قلم قوروب     قيامت غه چه بوالدورغان، بوملايدورغان نرسه الرىن      
  .قالغان دور

بلكه . (()٢( بلْ هو قُرآنٌ مِجيد ِفي لَوٍح محفُظٍ       : آيت كرميه ده  
، ديـب   ))قرآن كرمي بولوب، لوح حمفـوظ ده يـازيغليق دور         ى  اول اوز 
  .بويورادور

: برله كيلتوروب دوركهى عجم الكبريده اوز سندم ابو القاسم الطرباىن
آق   اهللا تعـاىل    لوح حمفوظ ىن  : (( بويوروب دورالر  حضرت رسول اهللا    

. آمسان برله يرنينگ آراسيچه كيالدور      يتىت  گوهر دن ياراتقان بولوب، ايىن    
اوچ يوز آلتميش كره      اونغه بر كوىن    اهللا تعاىل . قيزيل ياقوت دور  ى  مقاواس

                                     
  .٢٢: رة الربوجسو) ١(
  .٢٢: سورة الربوج) ٢(



  ٤٨٥  

  

ده خلق قيالدور، تريگوزادور، اولدورادور، عزيز      ى   هر قاراش  .ىنظر قيلغا 
  )).قيالدور  ايستاگانيىن-قيالدور، خار قيالدور 

 اهللا تعاىل . يازغان دور   مهه مقدرات ىن  ى  اول لوح حمفوظ ده دنياده گ     
يازماق اوچون ياراتيلغان قلم اينگ اول ياراتيلغان نرسـه           مهه مقدرات ىن  

قيامت گا چه بوالدورغان نرسه     : ((ازيب دوركه ده ي   ابو داود سنىن  . دور
  )).ى اول قلم برله يازيلد ىن

ياكه قلم اينـگ اول ياراتيلغـان       ى  عرش اينگ اول ياراتيلغان دورم    
بيـان    ابو العالء اهلمداىن    بوىن.  علماءالر اختالف قيليب دورالر    ى،دورم

عرش اينگ اول ياراتيلغـان     : شولكهى  سوزنينگ صحيح راغ  . قيليب دور 
چنانچه حضرت عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما نينگ روايـت            . دور

خاليق نينگ مقدرات   : (( بويوروب دورالر  الريده حضرت رسول اهللا     
يازغـان  ى  يارامتاق دن ايليك مينگ يـيل ايلگـار        آمسان برله يرىن    الريىن
  )).ى سو اوزاسيده ايدى اول وقت عرش. دور

، عرش اينـگ اول ياراتيلغـان       منه بو لفظ دن صريح بيلينه دوركه      
  .عرش ياراتيلغان دن كيني يازغان دور بولوب، مقدرات ىن

ماده ليك مسأله ده يازغان بولوب، اونده       ى   نچ ٤٢  قدر مسأله سيىن  
  .كوپ نرسه الر باردور



٤٨٦  

  

  . ونؤِمن بأَنَّ دعاَء اَألحياِء وصدقَاِتِهم منفَعةٌ ِلَألمواِت- ٨١
والَِّذين جاؤوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنـا اغِْفـر لَنـا             :ىلقَالَ تعا 

              ِللَّـِذين ـا ِغـالِبنلْ ِفـي قُلوعجالَ تاِن وا ِباِإلميقُونبس ا الَِّذيناِننوِإلخو
  .)١( آمنوا

ـ  النِبي    عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أَنَّ رجالً جاَء ِإىل          ِإنَّ : الَ فَقَ
. )) نعـم  ((: أُمي توفِّيت وأَنا غَاِئب عنها، فَهلْ ينفَعها ِإنْ تصدقْت عنها؟ قَالَ   

  ).خ. (ِإني أُشِهدك أَنَّ حاِئِطي الِْمخراق صدقَةٌ عنها: قَالَ
اَألحاِديِث النبِويـِة، فَـأَجمع     وأَمثَالُ هذَا كَِثريةٌ ِفي انِتفَاِع الْميِت ِفي        

ِذمِة الْميِت يسِقطُه عن ِذمِتِه ولَو      ى  أَنَّ قَضاَء الديِن الَِّذي عل    ى  الْمسِلمونَ عل 
  .ِمن أَجنِبيٍّ

نينگ اولـوك الرگـا     ى  اميان كيلتوراميزكه، ترييك الرنينگ دعاالر    
اهل سنت  . ده اولوك الر فائده النورالر    تيگادور، صدقه الريدن    ى  فائده س 
  .بو توغريده اتفاق قيليب دورالرى علماءالر

اوالردن كيـني كيلگان الر    : ((آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 
كيليب اميان كيلتورگـان  ى بيزالردن ايلگار ! خدامييزى  ا“: ايته دورالركه 

گل الرمييزده خفه ليق    مسلمان الرغه كون  . مغفرت قيلغيل   قارداش الرمييزىن 
  )).، دييدورالر”قومياغيل

: حضرت ابن عباس رضي اهللا عنهمادن روايت دوركه، ايتيب دورالر         
يا رسول اهللا،   “: كيليبى   حضورالريغه بر كيش   حضرت رسول اهللا    ((

اونينـگ اوچـون    . مينينگ آنام مينينگ يوق ليغيم ده اولوب قاليب دور        

                                     
  .١٠: سورة احلشر) ١(



  ٤٨٧  

  

:  حضرت رسول اهللا     .ى، ديد ”ى؟رماونغه تيگادو   صدقه قيلسام، ثواىب  
گواه قيلورمن    جنابينگيزىن “:ىاول كيش . الرى  ، ديد ”هاو، يـيته دور  “

 بو حـديث ىن   )). ى  ، ديد ”كه، خمراق آتليق باغيم آنام يوليده صدقه دور       
برله ى  ده حضرت ابن عباس رضي اهللا عنهما واسطه الر        ى  صحيحى  خبار

  .روايت قيليب دور
نگ صدقه سيدن اولوك الرنينگ فائده النيش       حديث الرده ترييك ني   

اولـوك نينـگ    “: علماءالر. توغريسيده كوپ نرسه كيليب دور    ى  الر
دن سـاقط     ترييك ادا قيلسه، اول قرض اولـوك نينـگ بـويىن            قرضيىن
قارينداش بولسون، بيگانه بولسون    “بو توغريده   . ، ديب دورالر  ”بوالدور
  .، ديب دورالر”برابر دور

. علماءالر اورته الريـده اخـتالف بولـوب دور        ده  ى  حج توغريس 
حج اوچون صرف قيلينغان نفقـه       “:چنانچه امام حممد بن احلسن الشيباىن     

 حج نينگ ثواىب  “: باشقه علماءالر . ، ديب دور  ”تيگادور  نينگ ثواىب ى  س
سـوز صـحيح دور ديـب       ى  شول كيـني گ  . ، ديب دورالر  ”تيگادور
  .دورالر

چنانچه امام ابـو    . ز اختالف باردور  عبادت توغريسيده ده بر آ      بدىن
روزه، مناز، قرآن اوقوماق، ذكر اهللا      “: حنيفه، امام امحد، مجهور علماءالر    

 :ىامـام مالـك، امـام شـافع       . ، ديـب دورالر   ”تيگادور  نينگ ثواىب 
  .، ديب دورالر”يـيتمايدور“

اولوك نينگ حقيغه قيلينغان دعاالر، صدقه الر، منـاز، روزه، قـرآن    
اما . باغيشالماق توغريسيده كوپ حديث الر كيليب دور        يىناوقوب ثواب 

بويوروب، اونغه اجاره طريقه سيده پول بريمك،         قرآن اوقوماققه بر قاريىن   
سلف علماءالريـدن     اولوككا باغيش الماق بولسه، بوىن      اونينگ ثوابيىن 
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فقط . جمتهد امام الردن برار كيمسه بويورماب دور      . كيمسه قيلماب دور  
چنانچه ابـن   . غريسيده گينه علماءالر اورته الريده سوز باردور      تعليم تو 

شفاء العليل يف بطـالن الوصـية       ((  صاحىب)) احملتار رد((ى  عابدين شام 
اجره برله اوقوماق واقومتاق      ده قرآن كرمي ىن     كتاىب)) باخلتمات والتهاليل 

  .نينگ جائز امياس ليگيده اوزون دان اوزاق سوزالگان دور
قرب آلديده اوقوماق توغريسيده علماءالردن اوچ خيـل         قرآن كرمي ىن  

 ياكه مكروه اميـاس     ى،ده قرآن اوقوماق مكروه م      دفن وقىت . سوز باردور 
، ديگـان   ”دفن دن كيـني مكروه دور    “خيل سوز بولوب،    ى   ايك ى،م

امـام امحـد دن     . سوز امام ابو حنيفه، امام مالك دن روايت بولوب دور         
چونكه بو بدعت بولوب، بـو توغريـده    . سوز روايت بولوب دور   ى  ايك

قرب . قرآن اوقوماق منازغه اوخشايدور   “. سنت دن برار نرسه كيلماب دور     
، ديگان سـوز امـام      ”آلديده مناز اوقوماق مكروه دور، اوقوسه بوالدور      

. ينه بر روايت امام امحـد دن منقـول دور         . حممد دن روايت بولوب دور    
ادن روايت بولغان سوزگا اعتمـاد      بوالر حضرت ابن عمر رضي اهللا عنهم      

 اوقومـاق ىن    ده سوره بقره نينگ آخريىن      قيليب دوركه، دفن قيلور وقىت    
اما . منه بوالر شول سوزدن استدالل قيليب دورالر      . وصيت قيليب دورالر  

ى شول سوز قَوِ  . دفن دن كيـني قرآن اوقوماق مكروه دور ديب دورالر        
  .راق كورونادور
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٨٢ -  أَص ِحبنوِل اِهللا     وسر ابح        ـٍدأَح ـبفِْرطُ ِفي حالَ نو ،
            ،مهذْكُرِر ييِر الْخيِبغو مهِغضبي نم ِغضبنو ،مهٍد ِمنأَح أُ ِمنربتالَ نو ،مهِمن

م كُفْر وِنفَاق   وحبهم ِدين وِإميانٌ وِإحسانٌ، وبغضه    . والَ نذْكُرهم ِإالَّ ِبخيرٍ   
 وأَزواِجِه الطَّاِهراِت   وطُغيانٌ، ومن أَحسن الْقَولَ ِفي أَصحاِب رسوِل اِهللا         

  .ِمن كُلِّ دنٍس وذُرياِتِه الْمقَدِسني ِمن كُلِّ ِرجٍس فَقَد بِرئ ِمن النفَاِق
بـرار  . كوراميزى  ياخش   نينگ صحابه الريىن   حضرت رسول اهللا    

صـحابه  . كورمك ده حديدن آشرييب يوبارمايدورميز    ى  ياخش  كيمسه ىن 
يامـان    يامان كورگان الرىن    يامان كورمامييز، اوالرىن    الردن برار كيشيىن  

ده يامان    ليق دن باشقه نرسه برله يادالگان الرىن      ى  ياخش  اوالرىن. كوراميز
  .ليق برله گينه يادالمييزى ياخش. كوراميز
 خريليق بوملاق نينگ    -كورمك دين واميان، احسان     ى  ياخش  رىناوال
يامان كورمك كفر ونفاق بولوب، اوز حددن آمشاق           اوالرىن. دور  عالمىت
 نينگ پـاك دامـن       حضرت رسول اهللا     ،هر كيم صحابه الرىن   . دور

ليق برله ياد السه، اول نفـاق دن        ى  ياخش  مهده اوالدالريىن   خاتون الريىن 
  .دورء بولوب ى بر

 نينگ صحبت الريده بولوب، اهللا      صحابه الر حضرت رسول اهللا      
ير يوزيـده      اسالم ىن  - )١(  اوچون خوش كورگان ديىن   ى  بنده الر   تعاىل

اوالر اوزالرينينگ خوش اخالق    . يايـيب، بيزالرگا يـيتكوزگان دورالر   
آدم الرنينگ قلـب    ى  دن اوروشوب فتح قيلغان يرالريده گ       سبـىبى  الر

                                     
)١ (            ًِدينـا الماِإلس لَكُم ِضيترِتي ومِنع كُملَيع تممأَتو كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موالْي  .

  .٣: سورة املائدة
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اوزالريگا مغناطيس ديك     اوالرىن. الرى  ده قوشوب فتح قيلغان ايد      الريىن
  .الرى ليك ايله پيش كيلور ايدى تارتيب، مهربان چ

محمـد  {: ماختاب بويورادوركـه    ده اوالرىن ى  اوز كالم   اهللا تعاىل 
ـ    ى  رسولُ اللَِّه والَِّذين معه أَِشداُء علَ      ت مهنياُء بمحكَّعـاً   الْكُفَّاِر رر ماهر

سجداً يبتغونَ فَضالً ِمن اللَِّه وِرضواناً ِسيماهم ِفي وجوِهِهم ِمـن أَثَـِر             
           طْأَهش جرٍع أَخرِجيِل كَزِفي الِْأن مثَلُهماِة وروِفي الت مثَلُهم وِد ذَِلكجالس

  وتلَظَ فَاسغتفَاس هرلَى  فَآزى  ع        الْكُفَّـار ِغيظَ ِبِهـمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يس
. }وعد اللَّه الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجراً عِظيمـاً          

 برلـه   حضرت رسول اهللا    . دورى   اهللا نينگ پيغمرب   حضرت حممد   ((
ريده بر برالريگا مهربان بولوب،     بولغان الر كافرالرغه قاتتيق، اوز اورته ال      

ـ ى  نينگ فضل   اهللا تعاىل . الردورالرى  ركوع وسجده ده بولغوچ    ى وراض
بول . باردورى  اوالرنينگ يوزالريده سجده نينگ اثر    . ايستايدورالر  ليغيىن
ـ   . صفت الريدور ى  اوالرنينگ تورات ده گ   ى  اوز صـفت  ى  اجنيل ده گ
يدور، قـاتتيق بولـوب     بر ايكني ديك دوركه، اول ايكني شـاخال       ى  الر

 كـافرالرىن ى  بول اوز . الرگا خوش كورينادور  ى  تيكالنادورده، ايكوچ 
دن اميان كيلتوروب،   ] صحابه الر [اوالر  . اچچيغ الندورماق اوچون دور   

وعـده    اهللا تعـاىل    عمل الر قيلغان الرغه مغفرت وزور ثواب ىن       ى  ياخش
  )).قيلغان دور

زيده تامور آتقان كفر     نينگ سبب الريدن ير يو     بو حضرت حممد    
اراده   قوروتوب، يومـوروب تاشـالماق ىن       برله شرك نينگ تامورالريىن   

  . بيلدورادور قيلغان ايكان ليگيىن
 مبعوث بولغـان    اصل مسأله شونده دوركه، حضرت رسول اهللا        

فرقه ى  برله قرييليشيب ايك  ى   عرب الر بر برالر    -زمان الريده انسان الر     
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. الرى  سورماق ده دوام ايتور ايـد       زيب قان الريىن  اي  بولوب، بر برالريىن  
شرك برله قاپالنغان بولوب، اوز اورته الريده قرييليشماق     ى  عرب جزيره س  

انسانيت يوليدن تايـيب، حق يول دن جوده اوزاب        . الرى  برله مبتال ايد  
اوز ى  ير يوزيده بار يهوديت برله نصرانيت ملـت الر        . الرى  كيتگان ايد 
 بوزوب، ايـپالس قيليـب، ديـن ليـك دن           -يف قيليب   حتر  دين الريىن 

  بولـوب، كوچـسيزالرىن    )١(چيقاريب، وثنيت گا ايالنتوروب يوبارغان    
 شول  .ىصورت گا كرييب قالغان ايد    ى  طبيعى  كوچليك الر ايزمك الر   

اوچون حق دين اختاريب،    ى  بولغان ذات الر اوزالر   ى  ايش الردن ناراض  
 گا كريمككه اوزالريىن    انيت ديىن بوزوق دين بولسه ده نصر    ى  الرى  بعض

 زيد بن   ى،نصرانيت نيده قبول قيلما   ى  الرى  بعض. جمبور كورمكده ايديالر  
  .ايستامكده ايديالر الر ينه ده حق دين ىنى عمرو بن نفيل ديك كيش

عرب مستعربه بولغان   ى  نينگ اراده س    شونداغ بر زمان ده اهللا تعاىل     
بولغـان  ى  تبارليك قبيله س  عرب الرنينگ شان وشوكت واع    ى  حجازده گ 

ـ         نينگ بىن ى  قريش قبيله س   ى هاشم مجاعه سيدن عبد املطلب نينگ اوغل
سـايالماققه     ىن حضرت حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب         ى  نينگ اوغل 

طريقه ده تربيه الب      روحاىنى  نينگ اوز   اهللا تعاىل   بولوب، شول ذات ىن   
  .ى قيليب كوندورد كماليگا يـيتكوزوب، بوتون ير يوزيگا پيغمرب-

ى ا: ((كوتاريـب   يالغوز بولغان حال ده  توحيد برياغـيىن       ى  اوزالر

                                     
)١ (       صقَالَِت الناللَِّه و ناب ريزع ودهقَالَِت الْيو         ملُهقَـو اللَّـِه ذَِلـك ناب ِسيحى الْمار

سـورة  .  ِبأَفْواِهِهم يضاِهئُونَ قَولَ الَِّذين كَفَروا ِمن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ          
  .٣٠: التوبة
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ى نينـگ پيغمـرب     خاليق، مني سيزالرنينگ مهه الرينگيزگـا اهللا تعـاىل        
نينگ اوزيگا عبـادت       يالغوز اهللا تعاىل   -” الَِإله ِإالَّ اهللاُ  “،  )١(]))من[دور

نينـگ   ر، حاكميت اهللا تعاىلدن باشقه معبود يوق دو    قيلينگالر، اهللا تعاىل  
حق دين دور،   ى  بولوب، عبادت اوزيگادور، شول اوز      اوزينينگ حاكميىت 

بولغـان اسـالمغه      شول توحيد ديىن    انسان الرىن ى  ديب بوتون دنياده گ   
نـازل    ده بو اهللا تعاىل   ى  يـيگرمه اوچ يـيل مدت   . الرى  چاقرماققه تورد 
ه بوتون عربستان جزيـره      قرآن كرمي كورساتگان يول برل     -قيلغان كتاب   
  .الرى يايـيب بولوب ايد سيگا اسالم ىن

 غه اميان كيلتوروب، اطرافالريغه توپالنغـان       حضرت رسول اهللا    
 دن كـيني    الركه، حضرت رسول اهللا     ى  شونداغ تربيه الد    ذات الرىن 

ى شرقا وغربا چني حدود     الريده توروب آز مدت ايچيده اسالم ىن        اورىن
غه چه، ومشاال وجنوبا ياوروپادن تارتيب حبر       ى  يط اطالس دن تارتيب حبر حم   

ى اسالم آباد قيليب يوبارماققه موفَّق بولوب ايـد         اورته الريىن ى  حميط هند 
برله مهربان بولوب،   ى  بوالر اوز اورته الريده اكا اوكا ديك بر برالر        . الر

ـ    ى  اسالم غه قارش  . الرى  يايد  ىن  اسالم ديىن  ى تورگان كافرالرغـه قارش
  .الرى سالن الرديك رحم سيز ايدار

 اوروشوب يورگـان كـافرالر بـوالرىن      ى  بو كون اسالم غه قارش    
مغلوب بولوب قالـسه الر،  ى ايرته س. الرى ارسالن الر ديك كورور ايد 

 -الرده، اوالرنينگ   ى  ديك مهربان تاپور ايد   ى  اوز آتاالر   مسلمان الرىن 
وروب مسلمان بولور   ك  نينگ خوش معامله ليك الريىن    ى  اسالم جماهدالر 

                                     
)١ ( ًِميعاج كُمولُ اِهللا ِإلَيسي رِإن اسا النـُّه   .١٥٧: رافسورة األع.  يا أَي
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ـ          . الرى  ايد ى ايرته سيگا مسلمان الر صف الريده اوز قوم الريغه قارش
مينگ لشكر برله بـر     ى  اون ايك . يولبارس الرديك اوروش قيلور ايديالر    

اوروش قيليب فتح قيلسه الر، بر يـيل ايچيده مسلمان بولغان            مملكت ىن 
كافرالرغـه  الردن اوالرنينگ صف الريده يوز مينگ لـشكر بولـوب،           

بو مسلمان بوملاغان الر    . الرى  اوروش قيلماق قه حاضر بولور ايد     ى  قارش
مظلـوم  ى  عامل ده گ   “:مملكت الرغه مسلمان الرىن   ى  ويل الريده گ    ياىن

، ”الرى  كيلدى  نينگ فرشته الر    اهللا تعاىل ى  ظلم دن قوتقازغوچ    خلق ىن 
  .الرى ديب يازيب تانيتور ايد

 اهللا تعـاىل    بولغان پيشانه الريىن  ى  سى  قاراوالر يوزالرينينگ اينگ يو   
ى اوچون يوزالر ى  ده يرگه قويوب سجده قيلغان ليق الر      ى  نينگ درگاه 

اوالرنينـگ  ى   بـول اوز   .ىيارقرياب، يوزالريدن نور تاميليب تورار ايد     
ده   نينـگ ديـىن      هر بر بنده اهللا تعاىل     .ىايدى  وصف الر ى  تورات ده گ  

ـ  ى  كـونگل ى   اونينگ چهره س   قانچه اخالص برله بولغان بولسه،     ى ده گ
سيندن “: مثل باردوركه ى  ترك. ظاهر قيليب بيلدوروب تورادور     اخالصيىن

نينگ   قانچه بولسه، اهللا تعاىل   ى  بنده نينگ اخالص  . ”اوگينه، ميندن بوگينه  
  .اوندن زورراق دورى فضل

يردن . بر ايكني گا اوخشاتادور     اهللا تعاىل   صفت الريىن ى  اجنيل ده گ  
صورت ده چيقيب، بارا بارا زورايـيب حمكم النيب اورنـاب          ضعيف بر   

چنانچه . خوش قيالدور، ديب بيان بويورگان دور       الرىنى  كيتيب، ايكينچ 
حاليده مسلمان الر غريب بولوب توروب، سـونگره        ى  اسالم نينگ اولگ  

 شونينگديك هـر كـيم اميـان        .ىزورايـيب تامري آتيب دنياغه يايـيلد    
الزم بولغان يريگا     ىنى  ل قيلسه، اول اسالم حكم    عمى  كيلتوروب، ياخش 
نينگ حضوريده كوب ثواب      اونينگ اوچون اهللا تعاىل   . يـيتكوزگان دور 



٤٩٤  

  

  .كورساتادور ومغفرت بار ايكان ليگيىن
ى هر كيم بو صحابه الر حق الريده خوش عقيده ليك بولوب، ياخش           

من  نينگ پاكـدا   سوز ايتيب يورگان بولسه، مهده حضرت رسول اهللا         
عقيـده ليـك    ى  حق الريده آنه الرمييز، ديب ياخش     ى  پاكيزه خاتون الر  

عزت وحرمت واحترام ايله يادالماق ده بولـسه،          بولسه، مهده اوالدالريىن  
آلـه  ى  نبينا حممد، وعل  ى  اهللا عل ى  وصل. نفاق دن ساقالب دور     اول اوزيىن 

  .يوم الدين وصحبه أمجعني، والتابعني هلم باحسان إىل
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٨٣ - نوِل اِهللا  وسر دعالِْخالَفَةَ ب ثِْبت  يِق، ثُـمدكٍْر الصالً َألِبي بأَو 
               اللَّـه ِضـيِن أَِبي طَاِلٍب، رب ِليِلع فَّانَ، ثُمِن عانَ بثْمِلع وِق، ثُمالْفَار رمِلع

  .مةُ الْمهِديونَعنهم أَجمِعني، وهم الْخالَفَاُء الراِشدونَ، واَألِئ
اينگ اول حضرت ابو       دن كيـني خالفت ىن    حضرت رسول اهللا    

 غه، سونگره   سونگره حضرت عمر    .  غه اثبات قيالميز   بكر صديق   
سنت نبويـه   .  غه اثبات قيالميز   ى   غه، سونگره عل   حضرت عثمان   

 ىتوغر. اوزه سيده چينه كم قامي بولوب اوتگان خليفه الر شوالردورالر         
  .يولده بولغان امام الر شوالردورالر

الرنينگ ى  اتفاق قيلغان دورالر، رافض   ى  بو توغريده اسالم علماءالر   
 اسـالم ىن  ى  اوالر نينگ مذهب الر   . يوق دور ى  خالف الرينينگ اعتبار  

ى س  بو مذهب نينگ باىن   . بوزماق اوچون دنياده پيدا بولغان مذهب دور      
اوالر اكثر روايت قيلغـان حـديث       . دورى  عبد اهللا بن سبأ نامليك يهود     

 حديث  ى،متام اهل سنت طرف الريدن يالغان چ      ى  الرى  راوى  الريده گ 
الردن ى  بو خيـل كيـش    . الردورالرى  توقوماق برله هتمت قيلينغان كيش    

قبـول  ى  برله بنـا قيلغـان مـذهب الر       ى  روايت قيليب اوز اختيارالر   
ـ      . بوملايدورغان مذهب دور   ـ  شونينگ اوچون خالفت بـاره س ى يده گ

  .متام اعتباردن ساقط دورى سوزالر
 دن كيني كيتمه كيت خليفه بولوب اوتگـان         حضرت رسول اهللا    

ذات الر حضرت ابو بكر صديق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمـان            
طالب رضي اهللا عنهم نينگ افضل ليك         بن اىب ى  النورين، حضرت عل  ى  ذ

  .ده دور الريده شول خالفت ترتيىب
رته الريده بولوب اوتگان كونگل سيز واقعه الر        صحابه الرنينگ او  

بونـدن سـاقالمناق    . دورميزى  الريده اوزوميزچه برار سوز ايتما    ى  توغر



٤٩٦  

  

ى سيده يامان سوز ايتمـك تـوغر      ى  اوالردن برار كيسمه توغر   . كريك
اول زمـان ده    “: شونينگ اوچون علماءالر ايتيـب دورالركـه      . امياس

بـو  ى   اميـد  ى،ساقالغان ايـد    وميزىنقول  توكولگان قان الردن اهللا تعاىل    
  .”ده ساقاليليق توغريده تيليميزىن



  ٤٩٧  

  

  . وِدين اِهللا ِفي اَألرِض والسماِء واِحد، وهو ِدين اِإلسالَِم- ٨٤
ومن يبتـِغ غَيـر      . )١( ِإنَّ الدين ِعند اِهللا اِإلسالَم      :قَالَ تعاىل 
  .)٣( ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِديناً . )٢( ن يقْبلَ ِمنهاِإلسالَِم ِديناً فَلَ

وهو بين الْغلُو والتقِْصِري، وبين التشِبيِه والتعِطيِل، وبين الْجبِر والْقَـدِر           
  .وبين الْيأِْس واَألمِن

. اول ده اسـالم دور    يرده وآمسان ده بر بولوب،        نينگ ديىن   اهللا تعاىل 
دين اسـالم  ى نزديده گ البته اهللا تعاىل: ((چنانچه آيت كرميه ده بويورادور    

دين توتسه، اول اونـدن       دن باشقه ىن    هر كيم اسالم ديىن   )). ((دور  ديىن
  )).خوش كوردوم ىن مني سيزالرگا اسالم ديىن)). ((ى قبول بوملاغا

                                     
  .١٩: سورة آل عمران) ١(
  .٨٥: سورة آل عمران) ٢(
  .٣: سورة املائدة) ٣(



٤٩٨  

  

اِهللا ِمن كُلِّ   ى  راً وباِطناً، ونحن برَءاُء ِإلَ     فَهذَا ِديننا واعِتقَادنا ظَاهِ    - ٨٥
اِإلمياِن، ويخِتم لَنا   ى  من خالَف الَِّذي ذَكَرناه وبيناه، ونسأَلُ اَهللا أَنْ يثَبتنا عل         

، والْمذَاِهِب الرِديِة، ِمثْلَ    ِبِه، ويعِصمنا ِمن اَألهواِء الْمختِلفَِة، واآلراِء الْمتفَرقَةِ      
الْمشبهِة والْمعتِزلَِة والْجهِميِة والْقَدِريِة وغَيِرها، ِمن الَِّذين خـالَفُوا الـسنةَ           

مةُ وِبـاِهللا الِْعـص   . والْجماعةَ، ونحن ِمنهم برَءاُء، وهم ِعندنا ضالَّلٌ أَرِدياءُ       
ِفيقوالتو.  

بول بيان قيلغان نرسه الرمييز ظاهر وباطن ده بيزنينگ دينيميز وعقيده           
. الردن بيزاردورميز ى  بو بيان قيلغان الرمييزگا خالف قيلغان كيش      . ميزدور

شول اميان برله   . اميان ده ثابت قدم قيلسون      دن تيالمييزكه، بيزىن    اهللا تعاىل 
مشبهه، معتزله، جهميـه، قدريـه        بيزىن   تعاىل اهللا. متام قيلسون   عمرمييزىن

مذهب الردن، هر خيل بدعت دن عبارت بولغان        ى  وباشقه خمتلف ناتوغر  
عقيده الردن ساقالسون كه، اوالر اهل سنت ومجاعـت گـا خـالف             

بيز اوالردن بيزاردورميز، اوالر بيزنينگ نزدمييزده تايغني ليـق ده          . دورالر
  .آدم الردورالرى زوق يولده گقالغان، هالكت گا اوچراگان، بو



  ٤٩٩  

  

٨٦ -          ِبياَء ِبِه النالَِم، الَِّذي جةُ اِإلسِقيدع هِذِه ِهيو      لَ ِفيـِهـزنو 
             لَكُـم ِضـيترِتـي ومِنع كُملَيع تممأَتو كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موالْي

  .نُ ِبقَلِْبِه وقَالَِبِه كَانَ مؤِمناً كَاِمالًفَِإنْ أَخذَها اِإلنسا.  اِإلسالَم ِديناً
حضرت   عقيده دوركه، اوىن  ى  منه شول بيان قيلغان عقيده ميز اسالم      

 ومومن  حضرت رسول اهللا      اهللا تعاىل .  كيلتورگان دورالر  رسول اهللا   
كامل قيليـب     بو كون سيزالرگا دين الرينگيزىن    : ((الرغه خطاب قيليب  

)) خوش كوردوم   ىن  يـيتكوزدوم، سيزالرگا اسالم ديىن     بريدمي، نعمتيم ىن  
 جاىن   هر كيم شوىن   .ىباره سيده نازل قيلد   ى  شول اسالم عقيده س     آيتيىن
  .برله قبول قيليب حمكم توتسه، اول كامل مسلمان بولغان بولور دىل

اختيار قيلسه،    اوزيگا دين قيلماق ىن     دن باشقه دين ىن     بو اسالم ديىن  
. الردن بولـور  ى   اول آخرت ده ضرر تارتقوچ     ى،وملاغااول اوندن قبول ب   

الْمرسِلني، والْحمـد ِهللا    ى  سبحانَ ربك رب الِْعزِة عما يِصفُونَ، وسالَم علَ       
الَِمنيالْع بر.  



٥٠٠  

  

  وهناك أَشياُء تضادها، وبعضها يخِرج اْإلنسانَ ِمـن الـديِن،          - ٨٧
        ِمـن ِزلُهنا يهضعباِر، ولَّداً ِفي النخم هاِحبكُونُ صكَاِفراً ي ِركاً أَوشم لُهعجيو

ونذْكُرها هنا ِليكُـونَ اِإلنـسانُ   . درِك التقِْصِري والتفِْريِط درجِة الْكَماِل ِإىل 
  .بِصريٍة ِمن ِديِنِهى عل

بولغان نرسه الر بار بولـوب،         عقيده نينگ خالىف   شول بيان بولغان  
دين دن چيقاريب، مهيشه ليك دوزخ ده قـاالدور           انسان ىن ى  الرى  بعض

مشرك ياكه كافر قيليـب قومياسـه ده        ى  الرى  بعض. غان قيليب قويادور  
ده پرواسيزليك ياكه كم چيليك كا        كمال درجه سيدن اوز ديىن      انسان ىن 

بيان قيليب اوتورميزكـه،       اول نرسه الرىن   بول يرده . توشوروب قويادور 
  .ده كوزليك بولوب يورسون انسان بونينگ برله اوز ديىن



  ٥٠١  

  

٨٨ -       اِن الْكُفْراِإلمي ِضدو ،كرِحيِد الشوالت ـ   .  ِإنَّ ِضد ى فَالـشرك عل
نوعيِن، ى  الْكُفْر عل  و .ىأَنواٍع ثَالَثٍَة، ِشرك أَكْبر، وِشرك أَصغر، وِشرك أَخفَ       

   رغاَألص الْكُفْرو ،راَألكْب يِن،       . اَلْكُفْرِن الـدانَ عساِإلن ِرجخي راَألكْب فَالْكُفْر
  .ويجعلُه كَاِفراً، والْكُفْر اَألصغر الَ يخِرج اِإلنسانَ عِن الديِن

  .كفردورى نينگ ضدشرك بولوب، اميان ى البته توحيدنينگ ضد
كفر . دورى  شرك اوچ قسم دور، شرك اكرب، شرك اصغر وشرك اخف         

دين دن    كفر اكرب انسان ىن   . قسم بولوب، كفر اكرب، كفر اصغردور     ى  ايك
  .دين دن چيقارمايدور كفر اصغر انسان ىن. چيقاريب قويادور



٥٠٢  

  

 ويجعلُه مـشِركاً     الشرك اَألكْبر هو يخِرج اِإلنسانَ عِن الدينِ       - ٨٩
ِإنَّ اَهللا الَيغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر مـا دونَ            :قَالَ تعاىل . مخلَّداً ِفي النارِ  

وقَالَ الْمِسيح يا بِني ِإسرائيلَ اعبدوا اللَّه ربـي         {. )١( ذِلك ِلمن يشاءُ  
   ِركشي نم هِإن كُمبرـا            ومو ـارالن اهأْومةَ ونِه الْجلَيع اللَّه مرح ِباللَِّه فَقَد 
  .)٢( }ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر

  .أَربعِة أَنواٍعى وهو عل
 دين دن چيقاريب يوبارادورده، انـسان ىن        زور شرك اول انسان ىن    

  .ىمشرك دوزخ ده مهيشه قالغا. مشرك قيليب قويادور
 شرك ىن   البته اهللا تعاىل  : ((آيت كرميه ده بويورادور     چنانچه اهللا تعاىل  

: وينـه )). خـواه الغانيغـه كيچـادور       اوندن باشقه سيىن  . كيچمايدور
يعقوب عليـه   (اسرائيل  ى  ا“: عليه السالم ايتيب دوركه   ى  حضرت عيس ((

 غـه    مينينگ وسيزالرنينگ خداييميز بولغان اهللا تعاىل      ى،اوالدالر) السالم
حقيقت شولكه، هر كيم شرك كيلتورسه، اونغـه اهللا         . عبادت قيلينگالر 

 ظـامل الرغـه     .ىدوزخ بولغـا     بارار جاىي  ى،حرام قيلغا   جنت ىن   تعاىل
  )).ى الر بوملاغاى ياردمچ

  .تورت قسم دورى بو شرك اوز

                                     
  .١١٦، ٤٨: سورة النساء) ١(
  .٧٢: سورة املائدة) ٢(



  ٥٠٣  

  

  .ِشرك الدعوِة:  اَألولُ- ٩٠
ِك دعوا اَهللا مخِلِصني لَه الدين فَلَما       فَِإذَا رِكبوا ِفي الفُلْ     :قَالَ تعاىل 

  .)١( الْبر ِإذَ هم يشِركُونَى نجاهم ِإلَ
دن باشقه غه     اهللا تعاىل ى  بول اوز . دورى  سيغينماق شرك ى  سى  اولك

  .سيغينماق بولوب، جائز امياس دور
 اخالص  كيمه گا مينسه الر   : ((آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 
 قچان كه اهللا تعـاىل    . گا سيغينيب يالوارورالر  ى  نينگ اوز   برله اهللا تعاىل  

  )).اوالرغه جنات برييب قوروق ليققه چيقارسه، باشقه غه سيغينورالر
تينچ يورسه ى زمان الرده مشرك الر باش الريغه بال كيلما    ى  ايلگاريگ
ذات الريغـه،   اخالص قيليب يورگان    ى  اونوتوب، اوزالر   ىن  الر اهللا تعاىل  

كيمه گا مينينـب قالـسه، دينگيـزدن        . الرى  بوت الريغه سيغينور ايد   
دينگزدن جنـات   . الرى  غه يالوارور ايد    تيالب، اهللا تعاىل    قوتولدورماغيىن

اونوتـوب، بـوت      ىن  بريب قوروق ليققه چيقاريب قويسه، ينه اهللا تعاىل       
  .الرى الريغه سيغينماققه تورار ايد
الركه، قاتتيق كون   ى   شونداغ آدم الر پيدا بولد     بيزنينگ زمانه ميزده  

بوالرنينگ شرك  . ايسالريگا كيلمايدور   الر باش الريغه كيلسه ده اهللا تعاىل      
  !خدا پناه بريسون. مهه دن يامان دورى الر

                                     
  .٦٥: سورة العنكبوت) ١(



٥٠٤  

  

  .ِشرك النيِة واِإلرادِة والْقَصِد:  الثَّاِني- ٩١
د الْحيوةَ الدنيا وِزينتها نـوف ِإلَـيِهم        من كَانَ يِري    :قَالَ اُهللا تعاىل  

ومن كَانَ يِريد حرثَ الدنيا      . )١( أَعمالَهم ِفيها وهم ِفيها الَ يبخسونَ     
من كَانَ يِريد العاِجلَـةَ      . )٢( نؤِتِه ِمنها وما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن نِصيبٍ       

لْنجوما               عـذْما مالَهـصي منهج ا لَهلْنعج ثُم ِريدن ناُء ِلمشا نا مِفيه ا لَه
  .)٣( مدحوراً

آيت كرميه    اهللا تعاىل . نيت، اراده، قصد شرك الريدور    ى  سى  ايكينچ
ايستاسه، اوالرغه عمـل      هر كيم بو دنيا ترييك ليگيىن     : ((ده بويورادوركه 

ى ميز، اوالر بو دنياده كمـسيتيلماگا     ى  متام بريگا   نينگ جزاالريىن ى  الر
  )).الر

ايستاسه، اوندن اونغه بريگـامييز، اونغـه         هر كيم بو دنيا حاصليىن    ((
  )).آخرت ده هيچ نصيبه يوق دور

ايـستاسهه، خـواه الغانيميزغـه اوز خـواه           هر كيم بو دنياىن   ((
اوالر . گامييزبري  سونگره اونغه آخرت ده دوزخ ىن     . الغانيميزچه بريورميز 
  )).الرى دن اوزاق ليق حالت ده جهنم گا كريگا خارليق، اهللا تعاىل

 اهللا تعـاىل  . متام برييلمايدور ى  تيالگى  دميك، هر كيم گا بو دنياده گ      
 اما آخرت اوچـون ايـشالگان       .ىچه بريگا   خواه الغانيغه خواه الغاىن   

ـ يوز گاچه وزيـاده       بولسه، اونينگ بريگا اوندن تارتيب يتىت      ايلـه  ى  س

                                     
  .١٥: سورة هود) ١(
  .٢٠: سورة الشورى) ٢(
  .١٨: سورة اإلسراء) ٣(



  ٥٠٥  

  

  )١٧: السجدة. ()١(وعده دورى  بول اوز.ىبريگا

                                     
: سورة السجدة. }ن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُونَفَال تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِم{) ١(

١٧.  



٥٠٦  

  

  .ِشرك الطَّاعِة:  الثَّاِلثُ- ٩٢
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً ِمن دوِن اِهللا والْمِسيح        :قَالَ تعاىل 

له ِإالَّ هو سـبحانه عمـا       بن مريم وما أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا ِإهلاً واِحداً الَ إِ         
وتفِْسريها الَِّذي الَ ِإشكَالَ ِفيِه هو طَاعةُ الْعلَماِء والْعظَمـاِء          . )١( يشِركُونَ

ى  ِلعِدي بِن حاِتٍم رِض الَ دعاؤهم كَما فَسرها النِبي  ،ِفي معِصيِة اِهللا تعاىل   
لَسنا نعبدهم، فَذَكَر لَه أَنَّ طَاعتهم ِفـي الْمعـِصيِة ِهـي            : ما قَالَ اُهللا عنه لَ  
مهتادِعب.  

  .دورى شرك اكرب طاعت شركى اوچونچ
غه قوشـوب     اوالر اهللا تعاىل  : ((آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 

. الرى  معبود توتوب آلد    ىنى  برله حضرت عيس  ى  احبار ورهبان الر  
. نينگ اوزيگاگينه عبادت قيلماققه بويورولگان دورالر       حالبوكه اهللا تعاىل  

اوالر اثبـات قيلمـاق ده        اهللا تعاىل . دن باشقه معبود يوق دور      اهللا تعاىل 
  )).بولغان شريك دن پاك دور

ى  علمـاءالر  -ى  بو آيت نينگ صحيح طريقه ده اشكال سيز تفسري        
گا خالف صـورت ده اطاعـت       ى  نينگ حكم   واولوغ الريغه اهللا تعاىل   

 بن حـامت    ى  حضرت عد ] رسول اهللا   [چنانچه  . دورى  قيلماق الر 
گا خالف صوبت   ى  نينگ حكم   اوالرنينگ اولوغ الريغه اهللا تعاىل    : ((غه

  .الرى ، ديد))عبادت قيلماق الريدورى ده اطاعت قيلماق الر
ماده ليك بولغان دعا مـسأله سـيده كـوپ          ى   نچ ١٩بو توغريده   

  .ب اوتتوكسوزال

                                     
  .٣٠: سورة التوبة) ١(



  ٥٠٧  

  

٩٣ -اِبعِة:  الربحالْم كِشر.  
وِمن الناِس من يتِخذُ ِمن دوِن اِهللا أَنـداداً يِحبـونهم             :قَالَ تعاىل 

  .)١( كَحب اِهللا والَِّذين آمنوا أَشد حبا ِهللا
  .دورى حمبت شركى تورتونچ

الر باركـه،   ى  آدم الردن بعض  ((: چنانچه آيت كرميه ده بويورادور    
كورگان ديك  ى  ياخش  ىن  اهللا تعاىل   دن باشقه معبود الريىن     اوالر اهللا تعاىل  

ى زيـاده ياخـش     ىن  اميان ليك بنده الر اهللا تعـاىل      . كورادورالرى  ياخش
  )).كورادورالر

اسـتقالل    دن باشـقه ىن     اهللا تعاىل ى  بيلمك كريك كيم، حمبت شرك    
امـا  . كورمك دور ى  كورگان ديك ياخش  ى  اخشي  ىن  طريقه ده اهللا تعاىل   

 نينـگ حكمـيىن     كورمك كـه، اوالر اهللا تعـاىل      ى  ياخش  پيغمربالرىن
كورمك كه، اوالر عمر    ى  ياخش  يـيتكوزادورالر، ياكه صاحل بنده الرىن    

ده اوتكازگان دورالر، منه بوالر شرك احملبه       ى  نينگ عبادت   اهللا تعاىل   الريىن
شرك احملبه يوقاريده ايتگانيميزديـك     .  اهللا دور  بلكه احلب يف  . آتاملايدورالر

ى كورگـان ديـك ياخـش     ى  ياخـش   ىن  اهللا تعـاىل    يالغان معبود الريىن  
  .شرك احملبه آتاالدورى منه بول اوز. كورادورالر

                                     
  : سورة البقرة) ١(



٥٠٨  

  

فَمن كَانَ يرجو ِلقَـاَء       :قَالَ تعاىل .  الشرك اَألصغر هو الرياءُ    - ٩٤
معِه فَلْيبداًرِه أَحبِة رادِبِعب ِركشالَ ياِلحاً والً صملْ ع )١(.  

  .وهذَا الَ يخِرج اِإلنسانَ عِن الديِن
: چنانچه آيت كرميه ده بويورادور    . ايتيله دور   شرك اصغر ديب رياىن   

عمـل  ى  هر كيم خدايـيغه مالقات بولوش اعتقاديده بولسه، ياخـش        ((
ريـا  )). غه شريك قيليب آملاسون     اهللا تعاىل   شقه ىن ده با ى  قيلسون، عبادت 

  .دين دن چيقاريب قوميايدور انسان ىن
ده   آدم الرغه كورسامتاك نيىت     اوچون قيلينه دورغان عمليىن     اهللا تعاىل 

حضوريده حاضر بولغان      اهللا تعاىل  .ىقيلسه، او خيل عمل غه ثواب بوملاغا      
، ”شاندن ثواب طلب قيل   بار، كيم اوچون عمل قيلغان بولسانگ او      “: ده

اميـاس دور،   ى   بو خيل ايـش الر مـسلمان الر ايـش الر           .ىديـيلگا
ى بنده عمل . دورى  الرنينگ ايش الر  ى  آملاغان كيش ى  كونگليده اميان جا  

ـ     ريادن خالص بولسون ديسه، اهللا تعاىل        حاضـرليغيىن  ى،نينگ اولوغ ليغ
نـگ  ده توتوب توروب عبادت قيلسون، باشـقه كيمـسه اوني         ى  كونگل

  .خياليده بوملاسون

                                     
  .١١٠: سورة الكهف) ١(



  ٥٠٩  

  

ى الشرك ِفي هِذِه اُألمِة أَخفَ    :  الشرك الْخِفي، قَالَ رسولُ اِهللا       - ٩٥
صفَاٍة سوداَء ِفي ظُلْمِة اللَّيـِل، وكَفَّارتـه أَنْ         ى  ِمن دِبيِب النملَِة السوداَء عل    

 أَنْ أُشِرك ِبك شيئاً وأَنا أَعلَم وأَستغِفرك ِلما         أَعوذُ ِبك ِمن  ى  اللهم ِإن : يقُولَ
لَميِن. الَ أَعِن الدانَ عساِن اِإلنِرجخالَ ي ِفيالْخ كرالشو رغاَألص كرالشو.  

ديب انسان دن بيالر بيلماس وجودغه كيليب قالغان نرسه         ى  شرك خف 
حضرت . شرك اصغرگا ياقني نرسه دور    ى  ه گ يوققاريدى  بول اوز . الردور

بو امت اسالميه ده شرك قارا تـاش        :  بويوروب دورالركه  رسول اهللا   
ى ا“ى  اونينگ كفارت . يورگانديك دور   اوزه سيده قارانغو كيچه ده اىل     

ى خدا، مني سينگا بيليب توروب شرك كيلتورمك دن پناه ايلته من، بيلما           
  .، دميك دور”ندن مغفرت طلب قيالمنوجودغه كيليب قالغان بولسه او

بيان قيلغان نرسـه    ى  اميدى  خيل بيان بولغان، بر   ى  حديث الرده ايك  
 ، دميك؛ اهللا تعاىل   ”ما شاء اهللا وشاء فالن     “:ىشرك خف ى  ينه بر خيل  . دور

نينگ آتيدن باشقه پيغمرب، كعبه، قرآن ديك نرسه الرگا قسم ايتمك ديك            
  .نرسه الردور



٥١٠  

  

ـ         الْكُفْر ا  - ٩٦ ِسـتِة  ى  َألكْبر الَِّذي يخِرج اِإلنسانَ عِن الديِن هو عل
  .أَنواٍع

ومن أَظْلَـم ِممـِن       :قَالَ تعاىل . التكِْذيب ِبالْحق لَما جاَءه   : أَحدها
رلى  افْتى  ع         ِفي ج سأَلَي اَءها جلَم قِبالْح كَذَّب ثْـوً  اِهللا كَِذباً أَوم منى ه

ِللْكَاِفِرين )١(.  
  .خيل دور دين دن چيقاريب يوبارادورغان زور كفر آلىت انسان ىن

اهللا . يالغان غه چيقارماق دور     حقيقت آچيلغان ده اوىن   ى  اوالردن بر 
نينـگ    يالغان دن توقوب اهللا تعـاىل     : ((آيت كرميه ده بويورادوركه     تعاىل
يالغان غه    ده بيليب توروب اوىن   ياكه حق كيلگان    ى  دور ديگوچ ى  حكم

ى كافرالرنينگ بارار جا  . چيقارغان دن كوره ظامل راق كيمسه يوق دور       
  !)).ى؟جهنم امياس مى الر

                                     
  .٦٨: سورة الزمر) ١(



  ٥١١  

  

وِإذْ قُلْنا ِللْمالَِئكَِة     :قَالَ تعاىل .  كُفْر اِإلباِء واِالسِتكْبارِ   :ى الثَّانِ - ٩٧
وا ِإالَّ ِإبدجفَس موا آلددجاسأَب ى ِليسالْكَاِفِرين كَانَ ِمنو ركْبتاسو )١(.  

انكار وگريداميك، متكبرليك قيليب قبول قيلماس ليك       ى  سى  ايكينچ
ياد قيل اول   : ((آيت كرميه ده بويورادوركه     چنانچه اهللا تعاىل  . دورى  كفر

، ”غه سجده قيلينگالر  ) عليه السالم (آدم  “: كون نيكه، بيز فرشته الرگا    
ولكن ابلـيس   . الرى  سجده گا تاشالد    مهه فرشته الر اوزالريىن   . يديكد

  )).ى  كافرالردن بولدى،اوناماد انكار وكاتته ليك قيليب سجده قيلغاىن
ـ   ى  وِإذَا تتلَ  : وينه باشقه بر آيت ده بويورادوركه      ى علَيِه آياتنا ولَّ

اونغه بيزنينگ آيت   . (()٢( أُذُنيِه وقْراً مستكِْبراً كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ ِفي       
الرمييز اوقوب ايشيتتورولسه، متكربليك قيليب، گريداميك يـوزه سـيدن          
ايشيتماگان ديك بولوب يوز اوگورادور، گوياكه قوالق الريغه قورغاشيم         

  )).قويولغان دور

                                     
  .٣٤: سورة البقرة) ١(
  .٧: سورة لقمان) ٢(



٥١٢  

  

  .كُفْر الشك، وهو كُفْر الظَّن:  الثَّاِلثُ- ٩٨
 اىلقَالَ تع:             هِذِه ِبيدأَنْ ت ا أَظُنفِْسِه قَالَ مِلن ظَاِلم وهو هتنلَ جخدو

ربي َألِجدنَّ خيراً ِمنها منقَلَباً       أَبداً وما أَظُن الساعةَ قَاِئمةً ولَِئن رِددت ِإىل       
ِذي خلَقَك ِمن تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة       قَالَ لَه صاِحبه وهو يحاِوره أَكَفَرت ِبالَّ      

  .)١( ثُم سواك رجالً لِكنأْ هو اُهللا ربي والَ أُشِرك ِبربي أَحداً
چنانچه اول ده كفر ظن بولوب، حق       . كفِر شك دور  ى  سى  اوچونچ

ده جزم بوملاغان، شونداغ مو كـني       ى  اعتقاد. دور  وحقيقت نينگ خالىف  
  .ايتيله دور  خيال قيلماق، ايشامنك يوق ليغيىنديب

ى نينگ قيامت بوملايدور ديب قيلغـان اعتقـاد       ى  چنانچه باغ ايگاس  
باغيغـه  ى  اول كيش : ((چنانچه آيت كرميه ده حكايت قيالدور     . ديك دور 

بـو  “: اول ايته دوركه  . دورى   اول اوز جانيغه ظلم قيلغان كيش      .ىكريد
قيامـت  . ديب خياليم غـه كيلمايـدور     ميوه الر توگايدور    ى  باغ ده گ  

اگر خدايـيم غه قايتاريلغان صورتيم ده ده،       . بوالدور ديب اويالمايدورمن  
، ديب اول كافر تيليدن حكايه ))”راق باغ بوستان تاپورمن  ى  بوندن ياخش 

 سيىن“: كهى  ايتيب قالد ى  بولغان مسلمان كيش  ى  اونغه يولداش . ((قيالدور
تناسـل  (تورپاق دن، سـونگره     ) اشالبحضرت آدم عليه السالم دن ب     (

قيليـب قويغـان    ى  نطفه دن ياراتقان، سونگره كاتته كيش     ) طريقه سيده 
 مني بولسام ايتورمن كه، شـول مـيىن       ! ى؟خدايـينگغه كافر بولدونگم  

  )).”شريك قيلمايدورمن ياراتقان ذات خدايـيم بولوب، اونغه كيمسه ىن

                                     
  .٣٨-٣٥: سورة الكهف) ١(



  ٥١٣  

  

٩٩ -اِبعالر  :اِض براِإلع كُفْرقوِر الْحظُه دع.  
  .)١( والَِّذين كَفَروا عما أُنِذروا معِرضونَ  :قَالَ تعاىل
 اهللا تعاىل . دورى   يوز اوگورمك كفر   -كفر اعراض   ى  سى  تورتونچ

 ليغـيىن ى  تـوغر ى  نينگ سوز ى  ظاهر بولوب، پيغمرب  ى  نينگ حكم الر  
  .بيليب توروب اميان كيلتورمك دن يوز اوگورمك دور

كافر بولغان الر پيغمـربالر     : ((بويورادوركه  آيت كرميه ده اهللا تعاىل    
ى نينگ سوزالريگا، قورقوتگان الريغه قوالق ساملاق دن يوز اوگورگوچ        

  )).الردورالر

                                     
  .٢: سورة األحقاف) ١(



٥١٤  

  

١٠٠ -اِمسفَاِء الْكُفِْر:  الْخِإخاِن واِإلمي ارِإظْه وهفَاِق، والن كُفْر.  
قُلُوِبِهم فَهم الَ   ى  أَنهم آمنوا ثُم كَفَروا فَطُِبع عل     ذِلك بِ   :قَالَ تعاىل 

  .)١( يفْقَهونَ
 اظهار قيليب، اوزيىن كفر نفاق بولوب، اول ده اميان ىن ى  سى  بيشينچ

ده ى  كونگليده ساقاليدورده كـافرليگ     مسلمان كورساتيب، كافرليگيىن  
  .دوام ايته دور
بـول شـونينگ اوچـون      : ((رادوركهآيت كرميه ده بويو     اهللا تعاىل 

كونگل   كفرالريىن(الر، سونگره   ى  اميان كيلتورد ) ظاهرده(دوركه، اوالر   
). الرى  كافر ليـك الريچـه قالـد      (الر  ى  كافر بولد ) الريده ساقالب 

  )). اوالر عقل غه كيلمايدورالرى،اوالرنينگ كونگل الريگا مهر باسيلد

                                     
  .٣: سورة املنافقون) ١(



  ٥١٥  

  

١٠١ - اِدسالس  :  اِد والِْعن اداً       كُفْرِعن قالْح ملَه را ظَهمدعاِن باِإلمي مدع
  .وحسداً

تفْجر لَنـا ِمـن     ى  قَالُوا لَن نؤِمن لَك حت     : حاِكياً عنهم   قَالَ تعاىل 
ـ             ِخالَلَه ـارهاَألن رفَجٍب فَتِعنِخيٍل ون ةٌ ِمننكُونَ جت وعاً أَوبنِض يا اَألر

تفِْجرياً أَو تسِقطَ السماَء كَما زعمت علَينا ِكسفاً أَو تأِْتي ِباِهللا والْمالَِئكَِة            
ِفي السماِء ولَن نؤِمن ِلرِقيك     ى  قَِبيالً أَو يكُونَ لَك بيت ِمن زخرٍف أَو ترقَ        

تى  ح   قْراباً نا ِكتنلَيلَ عزنـوالً          تسراً رشِإالَّ ب تلْ كُني هبانَ رحبقُلْ س هؤ
        دالْه ماَء هوا ِإذْ جِمنؤأَنْ ي اسالن عنراً       ى  وما مـشثَ اُهللا بعِإالَّ أَنْ قَالُوا أَب

  .)١( رسوالً
بولوب، حقيقـت آچيليـب تورسـه ده        ى  عناد كفر ى  سى  آلتينچ

قبول قيلماسليق، حق ظاهر      ان كيلتورمك ىن  كيسكيسالمك يوزه سيدن امي   
  .ايتيله دور ليق قيلماق ىنى بولسه ده كوراملاسليك يوزه سيدن قارش

 نينگ عناد يوزه سيدن ايتگان سوزالريىن     ى  مكه مشرك الر    اهللا تعاىل 
سـو  ) مكـه دن  (يردن   “:ىقريش كافر الر  : ((حكايه قيليب بويورادور  

ه؛ ياكه خورمازار، اوزوم زار باغ      چيقاريب بوالغ آچيب قومياغونينگ چ    
الرينگ بولوب، آراالريده سوالر آريق الرده آقيب تورماگونچه؛ ياكـه          

اوزونگ دعوا قيلغانينگ ديك باشيميزغه پارچه پارچه قيليـب           آمسان ىن 
فرشته الر برله آچيق دن آچيـق         ىن  توشورماگونينگ چه؛ ياكه اهللا تعاىل    

ياكـه آلتـون دن اويونـگ       . يزكيلتورماگونينگ چه اميان كيلتورمـامي    
بوملاغونچه؛ ياكه اوزونگ آمسان غه چيقماغونينگ چـه سـينگا اميـان            

                                     
  .٩٤-٩٠: سورة اإلسراء) ١(
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آمسـان    آمسان گا چيققان تقديرينگ ده ده اوزونگىن      . كيلتوروب بريمامييز 
 اول  -تصديق قيالدورغان خط آليب كيلماگونينگ چـه          غه چيققانينگىن 

ــىن ــورورميز  خط ــب ك ــز اوقي ــان كيلتور-اووزومي ــامييز امي ، ”م
، ”خدايـيم پاك دور، مني انسان دن بولغان پيغمربگينه دورمن        “.ديديالر
آدمزاددن بيزگا  “اميان كيلتورمك دن توسقان نرسه        بو آدم الرىن  . ديگيل

  )).گينه دورى ، دميك الر”!ى؟مى پيغمرب كوندورد
 تانيماغان، روحاىن   كوتاريليش ىن   لذت گا برييليب، روحاىن     جسماىن
برديك بيليب    ديب بيلگان الر مهه ىن    ى  همج  ده بولغان الرىن  كوتاريليش  

آلورالرده، اوزالريدن حق وحقيقت گا چاقريب كيلگـان ذات الرگـا           
خلققـه يــيتكوزمك      نينگ حكم الريىن    اهللا تعاىل . قاالدورالرى  ايشامنا

روحانيت نيگينـه   “: قيليبى  يالغانچ  اوچون كوندورولگان پيغمربالرىن  
، ديب انكار قيلماق    ”ى  ان فرشته الردن پيغمرب بولسه ايد     متثيل ايته دورگ  

نينگ ى  اوزالر  دليل توتوب، كيلگان پيغمربالرىن     اوچون شول سوزالريىن  
. بـوالدورالر ى  اوزدوروب قوميـاقچ    اميان كيلتورمك الريدن اميدالريىن   
بولغـان    دنياده يورگان عقل صـاحىب    : شونينگ اوچون بويوروله دوركه   

ده يورمك اوچـون      آسىتى  نينگ حكم   وزيده اهللا تعاىل  ير ي   انسان الرىن 
. اوالرغه ابليس مسلَّط بولـوب آلغـان دور       . گينه ياشاتيب قويغان دور   

يول غـه   ى  توغر  يولدن تايغان انسان الرىن   ى  شونگا كوره هر وقت توغر    
  .چاقرماق اوچون اوز جنس الريدن پيغمربالر كوندورادور

اگر فرشـته   . ن ديب دور  آنگالش آسان بولسو    مقصدىنى  بول اوز 
برله يورادورگان بولوب، اوالرگـا     ى  الرده انسان الرديك اوز اختيارالر    

 اوالرغه ده اوز جـنس الريـدن        ى،نفس يوكالتيلگان بولغان الريده ايد    
  .ىايدى پيغمربالر كوندورگا
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نَ عـِن    الْكُفْر اَألصغر هو كُفْر النعمِة، وهو الَ يخِرج اِإلنسا         - ١٠٢
  .الِْملَِّة

وضرب اُهللا مثَالً قَريةً كَانت آِمنةً مطْمِئنةً يأِْتيها ِرزقُها           :قَالَ تعاىل 
ِمن كُلِّ مكَاٍن فَكَفَرت ِبأَنعِم اِهللا فَأَذَاقَها اُهللا ِلباس الْجوِع والْخوِف ِبمـا             

  .)١( كَانوا يصنعونَ
اول . بولغان كفر اصغر كفران نعمت دور     ى  تورى  ايكينچكفر نينگ   

بيـزده ناشـكرچيليك      اوىن. دين دن چيقاريب قوميايدور     انسان ىن ى  اوز
بو خيل ناشكرچيليك انسان الردن كيال بريسه، اول وقت اهللا          . ديدورالر
وقـت  ى  بعـض . تارتيب آليب، اورنيغه بال يوبارادور      اول نعمت ىن    تعاىل

  .اهللا ساقالسون. يتيب كوككا يـيتيب قاالدورناشكرچيليك آشيب ك
مثال   بر شهر اهليىن    اهللا تعاىل : ((آيت كرميه ده بويورادوركه     اهللا تعاىل 

رزق، . الرى  خاطر مجع ليك ده ياشار ايـد      ى  بيان قيالدور؛ اول شهر اهل    
  اوالر اهللا تعاىل   .ىهر تامان دن كينگ چيليك برله كيلور ايد       ى  الرى  روز

 اوالرىن  اهللا تعاىل . الرى  ليك قيلد ى  مت الريگا ناشكر چ   نينگ بريگان نع  
نينگ   اهللا تعاىل ى   بول اوز  .ىآچ ليك، قورقونچ ليك بالالريگا مبتال قيلد      

  )).دن دور ليك سبـىبى نعمت الريغه اوالرده بولغان ناشكرچ
ديك، نعمت نينـگ      شكرانه گا باغليق بولغاىن   ى  نعمت نينگ دوام  

هر بر انسان گا الزم بولغان نرسـه        .  دور ليكى  گا سبب ناشكرچ    زواىل
تيكشاريب يورمك بولوب، مهه وقت نعمت گا شكر قيليب،           اوز حالتيىن 

  .اوزيدن اول نعمت نينگ كيتيب قاملاغيدن قورقسون

                                     
  .١١٢: سورة النحل) ١(
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يـاد  : (( ده بويورادوركه  )١(آيت) ى  نچ٧ى  ابراهيم سوره س  (شول  
  نعمتيم ىن  شكر قيلسانگيزالر “: كه، خدايـينگيز   قيلينگالر اول كون ىن   

، ”ناشكرچيليك قيلسانگيزالر مينينگ عذابيم قـاتتيق دور      . زياده قيلورمن 
  )).ى ديب اعالن قيلد

                                     
)١ ( ِديدذَاِبي لَشِإنَّ ع متكَفَر لَِئنو كُمنَألِزيد متكَرش لَِئن كُمبأَذَّنَ رِإذْ تو .  
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  .اعِتقَاِديٌّ وعمِليٌّ: ِقسميِنى  النفَاق عل- ١٠٣
          ـِرجخي وهاِطِن، وفَاُء الْكُفِْر ِفي الْبِإخاِن واِإلمي ارِإظْه وه ِتقَاِديفَاالع 

  .ِستِة أَنواٍعى الْعبد عِن الديِن ويدِخلُه ِفي الْكُفِْر، وهو عل
بولسه، ى  سى  اعتقاد. دورى  وعملى  قسم بولوب، اعتقاد  ى  نفاق ايك 

مسلمان قيليب كورسـاتيب، كـافر         اوزيىن -اظهار قيليب     اول اميان ىن  
  . دورقسم آلىتى بول اوز. توتوب يورمك دورى دليده خمف ليگيىن
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  .تكِْذيب الرسوِل) ١ -١٠٤
  .تكِْذيب ما جاَء ِبِه الرسولُ ) ٢
  .تكِْذيب بعِض ما جاَء ِبِه الرسولُ ) ٣
  .بغض ما جاَء ِبِه الرسولُ ) ٤
  .الْمسرةُ ِبانِخفَاِض ِديِن الرسوِل ) ٥
  .رسوِل اَلْكَراِهيةُ ِالنِتصاِر ِديِن ال) ٦

  قيلماق؛ى يالغانچ  پيغمرب ىن:ىسى خيل نفاق نينگ اولگ آلىت
  يالغانغه چيقارماق؛ ىن  پيغمربنينگ كيلتورگان ديىن:ىسى ايكينچ
يالغان غه    سيىنى  نينگ بعض    پيغمربنينگ كيلتورگان ديىن   :ىاوچونچ
  چيقارماق؛

  سومياسليك دور؛  پيغمربنينگ كيلتورگان نرسه سيىن:ىسى تورتونچ
  گا خوش بوملاق؛ى پسالب كيتمگ  پيغمربنينگ دينيىن:ىسى بيشينچ
خوش كورمـاس     نينگ كوچاميگيىن    پيغمرب نينگ ديىن   :ىسى  آلتينچ
  .ليك دور

مـسلمان  ى  حقيقـت ده اوز   . دليده ساقاليدور   منه بوالرىن ] منافق[
  .امياس دور
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١٠٥ -      و ،اِفِقنينالُ الْمأَفْع وِلي همالْع فَاقالن       هذَا ِمـن ردإَذَا ص لِكن
  :خمسِة أَنواٍعى بعِض الْمسِلِمني الَ يخِرجه عِن الديِن، وهو عل

  . الْكَِذب ِفي الْكَالَِم- ١
  . وخلْف الْوعِد- ٢
  . والِْخيانةُ ِفي اَألمانِة- ٣
  . والسباب ِفي الْمخاطَبِة- ٤
٥ - ردالْغِد وهِفي الْع.  

 ِبيالن نيب قَدو] ِن] ذَِلكِديثَيِفي الْح.  
ولكن شوالر مسلمان   . نفاق اول منافق الرنينگ ايش الريدور     ى  عمل

، ”ى  منافق بولد “،  ”ى  كافر بولد “  الردن وجودغه كيليب قالسه، اوىن    
. ، ديــيله دور   ”ى  قيلـد   منافق نينگ ايـشيىن   “ولكن  . ديـيلمايدور

گا الزم دوركه، بو خيـل ايـش الردن         ى  گ اوچون مسلمان كيش   شونين
  .ساقالب، منافق الر قتار الريغه كرييب قاملاق دن قورقسون

حديث ى   ايك حضرت رسول اهللا      اول بيش خيل بولوب، اوالرىن    
  :الريده كيلتورگان دورالر

  . يالغان سوزالمك- ١
  . وعده گا خالف قيلماق- ٢
  . امانت گا خيانت قيلماق- ٣
  . جنجال وقتيده آختاريب سوكادور- ٤
  . براو برله عهد قيلسه، اونغه خالف قيالدور- ٥

آيةُ الْمنـاِفِق    ((:  بويوروب دورالركه  چنانچه حضرت رسول اهللا     
خ عـن  . ()) ِإذَا حدثَ كَذَب، وِإذَا وعد أَخلَف، وِإذَا اؤتِمن خانَ       : ثَالَثٌ

سوزالسه يالغان : اوچ دور منافق نينگ عالمىت ). ((هأيب هريرة رضي اهللا عن    
سوزاليدور؛ وعده قيلسه وعده سيگا خالف قيالدور؛ امانـت قويولـسه           

صحيحيده حضرت ابـو    ى  بو حديث خبار  )). امانت گا خيانت قيالدور   
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  .برله روايت قيليب دورى  واسطه الرهريره 
من كُن ِفيِه كَـانَ  أَربع  ((: وينه باشقه بر حديث ده بويوروب دورالر    

مناِفقاً خاِلصاً، ومن كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمنهن كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمن النفَـاِق        
تاى  حهعدِإذَا           : يو ،رغَـد داهِإذَا عو ،ثَ كَذَبدِإذَ حانَ، وخ ِمنتِإذَا اؤ

 رفَج ماصتورت نرسه  ). ((عمرو رضي اهللا عنهما   خ عن عبد اهللا بن      . ()) خ
 .ىباركه، اوالر بر كيمسه ده موجود بولسه، اول چينه كم منافق بولغـا            

اگر اوالردن برار خصلت اونده بولسه، اونده نفـاق دن بـر خـصلت              
اوالر امانت گا خيانت قيلماق، سوزالسـه       . ترك قيلغونچه    اوىن ى،بولغا

 قيليب غدر قيلماق، جنجال     يالغان سوزالمك، عهد قيليب عهديغه خالف     
صحيحيده حـضرت   ى  خبار  بو حديث ىن  )). ده آختاريب سوكمك دور   

  .اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهمادن نقل قيليب دور عبد
بولغان ى  بنده الرگا الزم دوركه، بو خيل منافق الرنينگ عالمت الر         

قيـل    اوزالريگا ياقني كيلتورماسون الر، مهه وقت اوزالريىن        نرسه الرىن 
  .گا قارايدور نينگ هدايىت اهللا تعاىلى بول اوز. اوزه سيده ساقالسون الر

اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين انعمت عليهم غـري املغـضوب           
  .آمني. عليهم وال الضآلني

املرسلني واحلمد هللا   ى  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم عل       
  .رب العاملني

  
   السيد قاسم االندجياىن

  . آخر ذي احلجة، يف يوم األحد قبل صالة العصرهـ يف١٣٨٦
  .)١(هـ١٣٨٧ى تصحيح متام بولد

                                     
مؤلف نينگ اوزالرى يازگان اوچ خيل قول يازمه نسخه الرى نينگ مقارنـه سـى               ) ١(
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  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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