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 ثيَشكةشة:
 

 بة باوكى ئاشيصم خواى طةوزة بةهةشت بكاتة مةنصلَى هةميشةيي.

 

 بة دايكي خؤشةويستم خوا ئيمان ثازيَصزاوو تةمةن دزيَر  زايطسيَت.

 

 ةويستم و سايةى كضم.بة بساو خوشكة ئاشيصةكانم، هاوسةزى خؤش

 

 بة هةموو مامؤستاكانم لة يةكةم زؤذي فيَسبوونمةوة تا ئةمسِؤ.

 

 بة هةموو خويَندكازانى بةشي ميَروو .
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 ثيَشةكى
بًَجايإ بؤ خىاّ طُوضَ، قُالتْ غُالَِ خىا يُ ثًَغَُبُضْ  غىثاؽْ غتايؿٌ

 ٓايىبُيتْ ياضاِْ.
 ثاؾإ:

ًََصووّ ًٓػالٌَ بُو ثًًَُّ َاوَّ ضىاضزَ غُزَيُى ًََصوويُنِ زياضو ناضاّ 
يُٓاغت ًََصووّ َطوَظايُتًسا ُٖبىوَ، بىَيُ يُ نىََُيَطُّ ضِوَشُٖالَتِْ ضِوَشٓاوايًؿسا 

ض زَنطيَـت، ُّٓ ططْطًُّ ًََصووّ ًٓػالًَـ خىَّ يُ بىوِْ قػُيُنِ ظوَضّ يُغُ
 ًَٖعّ ناضاّ طىَضِِِاْاناضّ يُ جًٗاِْ َطوَظايُتًسا زَبًًَٓتُوَ.

ُٖضضُْسَ ُٖضيُى يُو نُغاُّْ باغِ ًََصووّ ًٓػالَِ زَنُٕ باْطُؾُّ ُٓوَ 
نُضِ بُ  زَنُٕ نُ بُ ضِيَباظّ ذُقبًِْٓ ضِاغت بًَصّ بىَ ًََصووّ ًٓػالٌَ زَضِوأْ

ؾًَىَيُنِ طؿتِ زَبًٓطم ضِيَباظّ غىَظزاضّ يإ ثُضضُ نطزاضّ يإ زشايُتِ بُغُض 
 ْىغًُٓناًْاْسا ظايَُ.

ُٓوَّ ططفتُنُّ قىويَرت نطزوَتُوَ ُٖض يُنُيإ زَيًََت: ًََصووّ ًٓػالَِ زَبًَت 
وَى خىَّ غُيط بهطيَت بىَ َُُٓف يُ َُٓوَ وَضّ بططَ، وَى ُٓوَّ نَُايَِ 

ًكُتِ بىَ خىَّ ثططيبًَتْ بُزَض يُ ناضتًَهُضَ زَضووِْْ َطوَيًُنإ غُيطّ ُٓو ذُق
 ًََصووَ بهات.

ُٖض ُّٓ َٓطُضايًُ واّ نطز ضِيَباظيَهِ ْىَّ بًَتُ نايُوَ نُ ُٓويـ ظياتط يُوَّ 
ٓاَاْخ طري بًَت ضِيَباظيَهِ ثُضضُ نطزاضيًُ، ُّٓ ضِيَباظَف زَيًََت يُ ُٖض اليُنُوَ ؾتَِ 

 بططَ...ٖتس.وَض
وَى  –ُْٖسيَو ثًًَإ وايُ تُْٗا نُغًَو زَتىاًَْت قػُ يُغُض ًََصووّ ًٓػالَِ 

بهات نُ ٖاوضِيَباظّ ُٓو ًََصووَ بًَت، بُضاَبُض بَُاُْف تاقًَُهِ تط زَئًََ  –خىَّ 
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زَّ ُٖض نُؽ ٖاوضِيَباظّ ًََصووَنُ بًَـت يُغُض بَُٓاّ غىَظزاضّ بَِ غٓىض ُْٖطاو 
 ًَصووَ زًََْـت، بىَيُ زَبًَت يُو باظُْيُ بطًَتـُ زَضَوَ.بىَ ُٓو َ

يإ  1نىََُيََِ يُ َىغىيَُاْإ بُ بُيَطُّ ٓايُتِ:)إٕ جآهِ فاغل بٓبأ فتبًٓىا(
ثًَإ وايُ تُْٗا َافِ  2ٓايُتِ: )قٌ يا ايٗا ايهافطوٕ......يهِ زيٓهِْ يٌ زئ(

 بسات.َىغًَُاُْ بطِياضّ ضِاغت يُغُض ًََصووّ ًٓػالَِ 
ُّٓ َُٖىو زيسْ ضِوآًُْ تُْطصَيُنًإ ًَٖٓاوَتُ نايُ نُ ضِيطُّ ضِوآًًْإ بىَ 
ًََصووّ ًٓػالَِ غُختْ ٓايَىَظ نطزووَ، تا ٓاغتَِ ضَِؾبًًُٓى ضِووّ نطزوَتُ 

 َُٖىإْ نُغاًَْو ضاو زاخػضم يُو ًََصووَ بُباؾرت زَظأْ.
ثاؾإ بطِواًْتُ ضِاغتِ فُيػُفُّ  بُالَّ طُض بطواًْتُ زَقُناِْ قىضٓإْ غىُْٓت،

ًََصووْ ذُقًكُتِ َطوَظايُتِ، زَبًٓطم ُّٓ ضِايُ ْاثُغُْسَْ زَبًَت خىََاِْ ظمَ 
 بُزووض بططئ.

 ؾاعري زَيًََت:
 مً اإلىطاٌ يف ّقت الػباب        أٌ العجص عٔب                  ّال تٔأع ف

 نهُوتٓسايُ؟!!زَّ نىا َطوَظايُتِْ ضيَطَوّ ظاْػتدىاظّ يُ ثُ
وَى ُٖويًََهِ غُضَتايِْ ثاف خىيَٓسُْوَيُى بىَ ًََصووّ ًٓػالَِْ ضِوآًُْ 
جىَضبُجىَضَنإ بىَ ُٓو ًََصووَ، ُٖويَسَزَئ ضِيَطَويَهِ طؿتِْ تا بهطيَت ْعيو يُ 
ضِاغتِ بىَ ضوآًُْإ بىَ ًََصووّ ًٓػالَِ خبُيُٓ ضوو، بُيَهى غُضَتايُى بًَت بىَ ُٖويَِ 

 ْ بُضفطاواْرت يُو َُيساُْزا.باؾرت
 بىَ ُّٓ ناضَف بابُتُنُ بُغُض ضُْس بُؾًَهسا زابُف زَنُئ نُ بطيتطم يُ:

                                     
 .6احلحزات:  - 1
 .6-1الكافزُٔ:  - 2
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 ٓاَاْخ يُ ضواْطم بىَ ًََصووّ ًٓػالَِ. .1

 غُضضاوَناِْ وَضططتِٓ ًََصووّ ًٓػالَِ. .2

 بَُٓاناِْ ضواْطم بؤ ًََصووّ ًٓػالَِ. .3

 ًََصووْىوغاِْ نؤْٕ ْىٍَ. .4

 ّ ًٓػالَِ.غُضزََُناِْ ًََصوو .5

 ػمىوُْيُى يُ ضووزاويَهِ ْاو ًََصووّ ًٓػالَِ. .6

بُو ًٖىايُّ تىاْطابًَت نىدمًَهِ نَُِ ُٓو َُيساُّْ ًََصووّ ًٓػالَِ ثطِبهاتُوَْ 
 نًََُو يُو تُْطصَيُ نَُبهاتُوَ يإ ًٖض ُْبًَت ضِووٕ بهاتُوَ.

 
 نهاد جالل حبٍب اهلل

 سلٍَمانى
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 بةشى يةكةم
 ج لة زوانني بوَ ميَرووى ئيسالمىمانئا

غُباضَت بُ ٓاَاْخ يُ ضواْطم بىَ ًََصوووّ ًٓػالَِ ُٓوَّ باغِ زَنُئ يُ زيسّ 
ثابُْس بىوٕ بُ ًٓػالَُوَ زَئًًََ، يُو ًَْىَْسَؾسا خايَُ طؿتًُناِْ ُٓو ضوآًُْ بىَ 

ًَت زَتىاًَْـت ْاَىغىيَُاُْناًْـ يُ خىَ زَططيَـت، ُٓوَؾِ ثُيىَغت بُ ًٓػالّ ُْب
 نىََُيًََو يُو خاالَُْ بططيَتُ خىَ.

 سونةتةوة:  و ثيَشةنطى كسدى بة قوزئاى
زيًَٓائ تُْٗا غُضضاوَّ ًٓػالّ قىضٓإْ غىُْٓتِ ثًَغَُبُضٕ)قًِ اهلل عًًُ 
وغًِ(، ُٓو زوو غُضضاوَف ططْطًُنِ ظوَضيإ زاوَ بُ ضواْطم بىَ ًََصووّ َطوَظايُتِ 

يُنتاثُضغتإ بُ تايبُتِ، زَبًًٓت يُ قىضٓاِْ ثريوَظزا بُ طؿتِْ ًََصووّ 
بُغُضٖاتِ ثًَغَُبُضإْ ثًاوضانإْ نىََُيَطُْ غُضباظإ و...ٖتس باغهطاوَو  يُ 
خىزّ ُٓو خػتُٓضِووَؾسا ضِاغتهطزُْوَو يًَهساُْوَّ بىَ نطاوَ، ُٖضوَى باغِ 

ًِٓ يُندىاثُضغتِ نطاوَ، فريعُوْٕ قاضووْٕ بَِ باوَضِإْ غُضنُؾإْ الزَضإ يُ ٓاي
ناتَِ بُغُضٖاتِ ثًَغَُبُض يىوغفْ يىقُإْ ظويكُضُِْئ يُ قىضٓاِْ ثريوَظزا 
زَخىيًَُٓٓوَ، زَظاًْت َُُٓ ؾًَىَ طُياْسًَْهِ ثُياَِ خىزايًُ بىَ َطوَظُنإ، بُالَّ 
 جًاواظّ َُُٓيإ يُوَزايُ ُّٓ ؾًَىاظَ يُ َُيساِْ طًَطِاُْوَّ ثًَطَِويَهسا خىَّ
زَْىيًََٓت نُ خىاّ طُوضَ ثًَىاِْ زَناتْ ضِاغتْ ُٖيَُناِْ يُنال زَناتُوَ تا بُو 
ضِيَههطزُْوَّ ثًَطَِوَ ػمىُْيُنِ جىإْ تُواو بىَ طىيَطط يإ خىيَُٓض خبطيَتُضوو نُ 

 ثًَطَِوّ بهات.
الَّ بىَ ػمىُْ يُ شياِْ ثًَغَُبُض ُٓيًىوبسا ػمىوُّْ جىاِْْ خىَ ضِاططّ فًَط زَبطم، بُ

يُطٍَُ ُٓو َُٖىو ضانُْ جىاًُْزا ضِيَههطزُْوَّ قىضٓاِْ ثًَُإ زَيًَََت يُوثُضِِِّ 
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غُختًسا بطِياضّ ظياز يُ ثًَىيػت ُْزَٕ وَى ُٓوَّ ثًَغَُبُض ُٓيًىوب بُضاَبُض 
قػُيُنِ خًَعاُْنُّ بطِياضيسا ٖاونات بُ ضانبىوُْوَّ يُ خًَعاُْنُّ بسات، يإ يُ 

َبُض يىوْػسا ؾًهاضّ بىَ َُضجُناِْ شياِْ باْطدىاظ زَنات، ػمىُّْ شياِْ ثًَغُ
يُنًَو يُو َُضجاُْ بُؾًَىَّ ضِاغتهطزُْوَّ قىضٓاِْ زَخطيَتُ ضِوو نُ ُٓويـ بطيتًُ 
يُوَّ يُ باْطُواظ بىَ خىازا زَبًَت بطِياضو ُْٖطاو يُزَغت خىازا بًَت ضىْهُ 

ضّ خىَّ جَِ ًَٖؿت، بُالَّ خىاّ ثًَغَُبُض يىوْؼ بُبَِ َىَيَُتِ خىايٌ ْاوضُّ نا
 طُوضَ َُُّٓ بىَ ضِاغت نطزَوَ.

َُُٓ يُ فُضَىزَناِْ ثًَغَُبُضّ خىاؾسا بُزّ زَنطيَت، جا بىَ بُزوازاضىوِْ َُُٓ 
با خىيَُٓض بطِواًَْتـُ نتًَبُناِْ فُضَىوزَّ وَى )قرًس ايبداضٍ، قرًس َػًِ، َػٓس 

 غٓٔ ابٔ َاجُ...(.، غٓٔ ايٓػآٌ، مرٖاالَاّ اؾمس، غٓٔ ايرت
زَّ ُٓو نُغُّ ثُيىَغتِ قىضٓإْ غىُْٓتُ ُٓطُض ًٖض بُٖايُنِ ضوآًِْ 
ًََصوويًؿِ ُْبًَت، زَبًَت يًَطَوَ ثًَؿُْطِ بُ قىضٓإْ غىُْٓتُوَ بهاتْ بهُويَتُ 
يًَهساُْوَّ ًََصوويٌْ ثُْس يًَىَضططتِٓ، بُالَّ بريّ بًَـت خاتط ططتْٔ ضاوثىَؾِ 

ػىَظّ ًُْ، بُيَهى ثًَٓاويَهِ غىَظزاضيُ، ُٖضوَى غاختُو ثًَطسإ بُ نطزٕ ثًَٓاوّ زيَ
 ضِاغتًُنإ ثًَطُواُّْ نطوَنِ ذُقًكُتُ.

با ثُضضُنطزاضّ غاختُناضإ ًَُُٓف تىوؾِ غىَظزاضّ ؾًَىيَُٓض ُْنات، بُيَهى وَى 
 ُٓو ضِيَطَوَّ قىضٓإْ غىُْٓت بىَّ زياضّ نطزوئ ُْٖطاو بًَٓطم.
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 موونى موسمَماناى لة ثةيس ِِةوى ذياندا:شانيهى ئةش 
يُنًَو يُ َُضدْ ثًَهٗاتُناِْ شياضو طُؾُ ثًَساِْ، بطيتًُ يُ طُؾُزإ بُ ُٓظَىوِْ 
ثًَؿًٓإ، طُوضَتطئ ُٖيَُيُنًـ نُ تانِ ثًَؿهُوتىوخىاظ تىوؾِ زَبًَت ُٓوَيُ نُ 

تْ ضاو يُ ضِابطزوو بًُويَت يُ خايَِ غفطَوَ ظمَ بُٓويَتْ تُْٗا ثؿت بُ خىَّ ببُغتًَ
زاثىَؾًَت وَى ُٓوَّ ُٓو غُضَتايُْ ثًَـ ُٓو يُ ٖعضو ناضيسا بىوِْ ُْبًَت، بُيَهى 
زَبًَت ُٓظَىوِْ ثًَؿًٓإ وَضبطرييَت تا يُ ُْٖطاوْاػمإ بُضَو ثًَؿُوَ خًَطاتط بططم، 

ُُف ُٖضوَى ضِيَباظّ طُياْسِْ خىايـ بَُُٖإ ؾًَىَ بىوَ تا طُؾتُ ثًُّ نَُاٍَ، ًَٓ
 ُٓو ضِيَباظََإ ثًَىيػتُ.

ُٓطُض بطِوآًُْ ثُياَِ خىزايِ بىَ َطوَظُنإ، زَبًٓطم يُ يُنُّ ُْٖطاوَوَ بُ 
نَُايَِ ُْٖاتىوَْ ُٖض ُْٖطاويَهِ زواتطيـ ثُيىَغتِ ضِابطزووّ ثُياَُنُ بىوَ، بؤ 

ٕ ػمىوُْ ناتًَو ثًَغَُبُض عًػا  يُ زواّ ثًَغَُبُض َىوغا زيَت ُٓضنِ خىَّ ضوو
واتُ ثًَىاًَْهِ خىزايِ ثًًَُ تا بُو  1(بعض الرٖ حسو علٔههزَناتُوَ: )أذٌ يهِ 

ثًَىاُْ بُضاوضزْ جًاواظّ ًْىإ واقعْ ضِابطزوو ًْؿإ بساتْ زواتط بطِياضّ ُْٖطاوْاِْ 
ثًَؿطَِوّ بسات، بُ ٖاتِٓ ثًغَُبُضٍ ًٓػالًَـ ُٓظَىوِْ ثًَؿًٓإ ضَِت ُْنطايُوَ، 

ضيعُتِ ٓامساِْ بىَ بُناضٖات وَى يُ ضُْسئ ؾىيَٓسا زَبًٓطم بُيَهى ثًَىاِْ ؾُ
 ( باغِ ُٓظَىوِْ ضِابطزووّ ثًَغَُبُضيَو يإ ثًاو ضانًَو زَنات.ثًَغَُبُض)

زَّ َىغًَُإ ثًَىيػتِ بُوَ زَبًَت ُٓظَىوِْ ثًَؿًُّٓ ُٖيَططاِْ ثُياَُنُّ 
( نُوٕ، ضىْهُ ثًَغَُبُض)بعاًَْت تا بعاًَْـت يُ ضًسا تًَسَنُوْٕ يُ ضًسا غُض زَ
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نُواتُ ثًَىيػتُ ٓىممُتِ ًٓػالّ  1(،ال ٓلدغ املؤمً مً جخس ّاحد مستنيزَفُضَىيَت: )
 زووجاض ُْطُظضيَت.

نُغِ باْطدىاظ بىَ ثًَؿطَِوّ ناضّ باْطُواظّ زَبًَت شياِْ ُٖيَططاِْ يُنَُِ 
يُوَ ُْٖطاو بُضَو نَُاٍَ ثُياَِ باْطُواظو ٓاَاْخْ ضِيَطَِوْ ُٓدماًَإ بعاًَْت تا بُٖىَ

بًَٓت، نُغِ َىجاًٖسيـ زَبًَت ُٓظَىوِْ َىجاًٖساِْ ْاو ٖاوَالَْٕ زواتط نُغاِْ 
وَى عًُازَزيِٓ ظَْطٌْ غُالذُزيِٓ ُٓيًىبِْ َىذُممُزّ فاتًس بعاًَْـت، نُغِ 
ظاْػتدىاظ ثًَىيػتُ ؾاضَظاّ ُٓظَىوِْ نُغاِْ وَى ثًَؿُوايإ بىخاضّْ َىغًًِْ 

 ًٓصم تُؼمًُْ ًٓصم ذُظّْ ًٓبٓىيكُيِ و....ٖتس بًَت. ُٓؾمُزْ
ُّٓ ؾاضَظايًُف بىَ ُٓوَ ًُْ عماُْويَت بًهُئ بُغُضضاوَّ ثًَطَوّ ناضَإ 
ضىْهُ تُْٗا قىضٓإْ غىُْٓت غُضضاوَّ ثًَطَِوّ ناضَأْ، بُيَهى تا ببًَتُ ؾاْىَيُى 

رت يُويَىَ تانِ َىغًَُإ يُ بىَ ًْؿاْساِْ ضِاغتْ ُٖيَُْ ٓاغتِ ُٖويَِ ٖاوًْاظإ، ًٓ
 ثًَطَِوّ شياًْسا ُْٖطاوّ ثًَؿطَِوّ خىَّ زًََْـت.

ٓاَادمًَهِ تطّ ظآًِْ ُٓو ُٓظَىوُْ ُٓوَيُ تا بًػُملًَٓطم ًََصووّ ًٓػالَِ يُ 
ثًَؿهُؾهطزِْ ُٓظَىوِْ شياًْسا ُْنُوتىوَو خايَِ باؾِ بُزَغت ًَٖٓاوَ، ُّٖ بىَ 

ُّ بىَ زََهىت نطزِْ ُٓواُّْ زَياُْويَـت بُ ثُضزَّ ٖاْساُْوَّ تانِ َىغًَُإْ ٖ
 %زا ظاٍَ بهُٕ.73% بُغُض 33غاختُناضّْ ضُواؾُناضّ 
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 وةزطستهى ثةندو ئاموَذطازى: 
َُُٓ ٓاَادمًَهِ بُٓضَِتِ ضوآًُْ بىَ ًََصوو بُ طؿتِ، بُتايبُت َىغًَُاْإ نُ 

ا بُ جًٌَ بطُئُْ، زَبًَت ُٖيَططّ ثُياَِ خىزايطمْ ؾُضيعُتًإ يُبُضزَغتسايُ ت
بعأْ ثًَؿًٓإ ضىَْٔ تا ثُْسو ٓاَىَشطاضيًإ ظمَ وَضبططٕ، ثُْس يُ ضِيَطَوّ ضِاغتْ 
ُْٖطاوّ ضُوتِ َىغىيَُاْإ يُ ًََصووّ ًٓػالًَسا وَضبططٕ، ٓاَىَشطاضّ غُض ظاضو 

 نطزاضّ َُؾدُالَِْ ٓىممُتِ ًٓػالَِ يُ ًََصووزا وَض بططٕ.
تُٓضِووّ ثُْسو ٓاَىَشطاضّ بىَ َىغًَُاْإ يُ قىضٓاِْ ثريوَظزا خىاّ طُوضَ بىَ خػ

ػمىُّْ شيإْ ناضّ ثًَؿًٓاِْ ًَٖٓاوَتُوَ، بُالَّ زَبًَت ُٓو ُٖيَُيُّ َُٓطِوَ 
َىغًَُاْإ تًًَهُوتىٕ ضِاغتِ بهُُْوَ، ُٓويـ ُٓوَيُ تُْٗا ػمىوُْ جىاُْنإ بُ 

َططٕ، يُ ضِاغتًسا َُُٓ بُ تُواوّ واتا ثُْسْ نُغُ باالَنإ بُ جَِ ٓاَىَشطاضّ وَض ز
ثُضضُنطزاضيَهُ بُضاَبُض غتَُِ غتَُهاضإ، ثُضضُنطزاضيَهِ ثطِ يُ ُٖيَُؾُ، ضىْهُ 
ُْ قىضٓإْ ُْ غىُْٓتْ ُْ ًََصووْىغاِْ َىغًَُإ ُّٓ ثًَٓاغُيإ ُْبىوَ، بُيَهى 

ضِاغتسا بطِواتْ يُ  نطوَنِ ثُْسو ٓاَىَشطاضّ ُٓوَيُ نُغًَو فًَط بهُيت ضىَٕ بُضِيَطُّ
ضِيَطُ ال ُْزات، ًٓرت ٓايا ػمىُْْ غُضَدماَِ نُغًَهِ بىَ زيًَٓتُوَ نُ بُو ضيَطُ 
ضاغتُزا ضوَيؿتىوَ تا ببًَت بُ غُضَُؾكًَو بىَّ وَى خىا زَفُضَىيَت: )قس نإ يهِ يف 

ُنُ يإ ػمىوُْو غُضُٓدماَِ نُغًَهِ بىَ زيًََٓت نُ يُ ضيَطه 1(أضْٗ حطي٘ضغىٍ اهلل 
اليساوَو ضِ بُغُضٖاتىوَ تا ُٓو نُغُ خىَّ ظمَ بُزووض بططيَت وَى ػمىُّْ فريعُوْٕ 
بطازَضَناِْ بُ زضيَصايِ ًََصووّ َطوَظايُتِ، يإ ُّٓ ػمىوُّْ غًًََُُ نُ ًََصووّ 
ًٓػالَِ ظياتط خىَّ يَُُزا زَبًًَٓتُوَ، ُٓويـ ُٓوَيُ نُغاًَْو ضِيٌ ضِاغت 

ًَْىَْسَزا ناضتًَهُضَنإ ضِيًَإ ظمَ تًَو زَزَٕ، زَبًَت َىغًَُإ زَططُْبُض، بُالَّ يُو 
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يًَطَزا ثُْسو ٓاَىَشطاضّ ُْٖطاوَ ضاىْ ُٖيَُناًْؿِ وَضبططيَت، ُٓوَّ بُ ثًَىاِْ 
ذُقًكُت بىو با بًهاتُ َُؾدٍَُ، ُٓوَف بُ ضِيَطَوّ ُٖيَُزا ضىو با ُّٓ ضِاغتِ 

 بهاتُوَ.
غِ تاى ًُْ، بُيَهى ُٓوَ زَويَُتْ غُضنطزَو نُغإْ ثُْسو ٓاَىَشطاضّ تُْٗا بىَ نُ

جَُاوَضو َُٖىويأْ نُ زَبًَت ثُْسو ٓاَىَشطاضّ وَضبططٕ، ُْوَى يُ باظُّْ ُٖويَُ 
تانُنُغًُناْسا بُضتُغو بهطيَتُوَ، َُُٓف ُٖيَُيُنُو ًْؿاُْناِْ يُ زَضنُوتٓسإ، 

ططْطًًإ ثَِ بسضيَت، ًٓرت  ضِوآًِْ طؿتِ ٓىممُت يُبري بهطيَتْ ُٖويَُ ؾُخػًُنإ
ٓايا ٖىَناضّ الواظّ طىضو تًُٓ يإ ؤَْٖ تطغِ َُضط بًَـت يإ ُٓوَ بُ باؾرت 

 بعاْطيَت.
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 سوَشدازيدا :وةستاى لة ز ووى ساختةكازى و 
يُنًَهِ تط يُ ُٓدماَُناِْ ضواْطم بىَ ًََصووّ ًٓػالَِ زَضباظ بىوُْ يُو تُْطصَيُّ نُ 

اضّْ غىَظ زاضّ ضِوَيَِ تًسا زَبًٓٔ، ُّٓ زوو ثُياَُ زوو زَغتُّ ُٖض زوو اليُِْ غاختُن
زوشَٔ بُيُنرت ُٖيًَاْططتىٕ، زَغتُّ زوشَٓاِْ ًٓػالّْ َىغىيَُاْإ ثُياَِ 
غاختُناضّْ تُظويط يُ ًََصووّ ًٓػالًَإ ُٖيَططتىوَ، زَغتُّ َىغًَُاْاًَْهِ 

ُضضُنطزاضيَو بىَ غاختُناضإ نَُتىاْاْ ُٖيَُؾُف ثُياَِ غىَظزاضيًإ ثًًَُْ وَى ث
 َُٓاًْـ زَنُوُْ ُٖيَُوَ.

بُنىضتِ غاختُناضإ ٓاَادمًإ ؾًَىاْسِْ ًََصووّ ًٓػالًَُو بىَ َُُٓف ُّٓ 
 ُْٖطاواُْ زًََْٔ:

ًَُٖؿُ ُٖويَسَزَٕ ًََصووّ ًٓػالَِ يُ اليُُْ ضِوَذًُنُّ زابطِ بهُْٕ بُ  .1
تُالَتساضّ ًْؿاِْ بسَٕ، َُٓاُْ ُٓو ًََصوويُنِ خىيَٓطِيَصّ ضَِٖا يُغُض ًْاظّ زَغ

زَغتُٕ نُ ُٖض بطِوايإ بُ ثُياَِ ًٓػالّ ًُْ يُ ػمىوُّْ ضِوَشُٖالتٓاغاِْ وَى :)ناضٍ 
بطوَنُإْ تىيٓيب( و...ٖتس، يإ زَغتُ طىَطاو الزَضَناِْ ْاو َىغًَُاْإ نُ ُٓو 

 ًًََُٖٓوَ.ًََصووَ بُ ُٖيَُ زَظأْ زَياُْويَـت ًٖض ْطخًَهِ ٓايًِٓ بىَ ُْ

 يُ ثاٍَ زَيإ ضِووزاوّ ضِاغتًسا ضُْس ْاضاغتُيُى تىََاض زَنُٕ. .2

طىَإ يُغُض غُضضاوَناِْ ًََصووّ ًٓػالَِ زضوغت زَنُٕ، ُٓيَبُتُ ُٓوَّ  .3
 يُطٍَُ ٖعضيإ ْاطىدمًَت.

ثُضزَثىَؾِ اليُِْ شياضّْ ظاْػتِ و...ٖتسّ ُٓو ًََصووَ بهُْٕ تُْٗا ًََصووّ  .4
إ بسَٕ، ُٓويـ يُ جًاتِ ًْؿاْساِْ مشؿًَطّ ذُمْ جًٗاززا خىئَْ مشؿًَط ًْؿ

 مشؿًَطّ غتُّْ زاطريناضّ بُ ثًَٓاؽ زَظأْ.
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يُ وَالََساُْوَّ َُُٓزا ُٖويَِ ثُضضُنطزاضّْ غىَظزاضّ الّ ُْٖسيَو َىغًَُإ زضوغت 
زَبًَت نُ َُٖىو ًََصووّ ًٓػالَِ بُ زيسيَهِ تط تَُاؾا زَنُْٕ ُٖويَُناًْإ يُّ 

 الَُْزا ضطِ زَبُٓوَ:خا
 أ. بُ ثريوَظ غُيطنطزِْ ًََصووّ ًٓػالَِ.

 ب. ضاوثىَؾِ يُ ُٖيَُو نَُىنىضتًُناِْ ُٓو ًََصووَ بُُٖض بًاْىيُى بًَت.
د. يُ َُٖىوّ غُخترت ًََصووّ ًٓػالَِ بُ يُنجاضضُ زَبُُْ قايَبِ بريوباوَضِو فتىاّ 

 ٓايًٓساضّْ بًَباوَضِِِّ يُ غُض زَزَٕ.
 : ضاضَغُض 

زَبًَت بىَ ضِيططّ يُ غاختُناضإ ُٖوٍَ بسَئ ُّٖ ثاضيَعطاضّ بُ ضِاغتًُناِْ ًََصووّ 
ًٓػالًَُوَ بهُئ نُ يُ شيَط بَُٓاّ ظاْػتًسا ضِاغتهطاوُْتُوَْ َُٖىو غاختُناًْإ 
ٓاؾهطا بهُئ، بُالَّ يُّ ناضَزا ُٖيَُؾُيٌْ غىَظزاضّ ُٖيَُيُ، بىَ ضِاغتهطزُْوَّ ناضّ 

 ًْـ زَبًَت ُٓوَيإ تَِ بطُيُْطم نُ:غىَظزاضا
. ًََصووّ ًٓػالَِ ًََصوويُنِ ثريوَظ ًُْْ ثريوَظّ بىَ ٓايًُٓنُيُ ُْى ًََصووّ 1

ُٖوازاضإْ ُٖيَططاِْ، بُالَّ ًََصووّ ًٓػالَِ ًََصوويُنِ ثطِ ؾهىَزاضّْ ثًَؿطَِويُ، 
 وناضَناِْ َطوَظٔ.يُطُأل ُٓوَؾسا ُٖيَُو نَُىنىضتِ ظؤض ُٖيَسَططيَت، ضىْهُ ثُيطَِ

. قىضٓاِْ ثريوَظ ُْثًَهاِْ ثًَغَُبُضإْ ُٖيَُّ باوَضزاضاِْ تىََاض نطزووَ، زَّ ًٓرت 2
ضىَٕ ْابًَت ُٖيَُّ ْا ًََصووّ ؾىيَٓهُوتىاِْ ثًَغَُبُضإ ًْؿإ بسضئَ!؟ ٓاَادمًَهِ 

ضّْ ضواْطم بىَ ًََصووّ ًٓػالَِ ضِاغتهطزُْوَّ ُّٓ باضّ تُْطصَّ ًَْىإ غاختُنا
 غىَظزاضيُ.
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 تةواوكسدنى ز يَسةوى ميَروونوساى: 
ُٓطُض َُٓطوَ ًَُُٓ قػُ يُغُض ًََصووّ ًٓػالَِ زَنُئ، زَبًَت بريَإ ُْضًَت ُّٓ 
ناضََإ يُغُض بَُٓاّ ُٖويَِ زيَػىَظإْ ظاْاياًَْهِ ثًَـ خىََإ بىوَ نُ ْطرْ بُٖاّ 

ىََاض نطزووَ، بُتايبُت ًََصووّ ًٓػالَِ ًََصوويإ ظاًْىَو ضِيٌَ ضِاغتِ ُٓو ًََصووَيإ ت
يُ ُٖض ًََصوويُنِ تط وضزتطْ زضوغترت تىََاض نطاوَ، ْاوّ نُغُنإْ طًَطَوَنإْ ٓاناضو 

 شيإْ ٓاغتِ َتُاُْو ضِاغتطىَيٌْ ظاْػتًإ تىََاض نطاوَ.
بىَ  و...ٖتس(  تىََاضّ ضِوزاوَناًْإ ثريُٓطُض ثًَؿُوايإ)تُبُضّْ ًٓصم خُياتْ ًٓصم نُ

نطزوئ، ُٓوا نُغاِْ وَى ٓطم خُيسوًْـ قػُيإ يُغُض نطزووَْ ْىوغًُٓوَيُنِ 
تطيإ بىَ ُٓو ًََصووَ نطزووَ، زَّ ُّٓ ناضواِْ يًَهىَيًَُٓوَيُ ًَٖؿتا َاويُتِ تا بطاتُ 
نىَتا، ُّٓ ُٓضنُف يُغُض ؾاِْ ُْوَّ ْىيٌَ ٓىممُتِ ًٓػالَِ بُ تايبُتْ ُٖض تانًَهِ 

طؿتًُ، ضىْهُ ًََصووْىغاِْ ضِابطزوو ُٓضنِ خىَياًْإ بُ جىاْرتئ ؾًَىَ  َطوَظايُتِ بُ
بُجًَطُياْسووَ، ُٓوَّ يُغُض ؾاِْ ًَُُٓيُ ضِيَههطزْٕ غُضوبٓهطزْٕ ثىختهطزُْوَّ 
بُضَُُٖناِْ ُٓواُْ يُ اليُى، يُاليُنِ تطيؿُوَ بُ َُٓاُْتْ يُشيَط بَُٓاّ ظاْػتًسا 

ُضر، ُٓطُضْا يُ زًْازا زازطاّ َطوَظايُتِْ يُ زواضِوَشيؿسا بهُويُٓ تىََاضّ ًََصووّ ٖاوض
زازطاّ خىاّ طُوضَ ُٓو تاواَُْإ ظمَ قبىٍَ ْانُٕ، بُضاغتِ ظؤضجاض َُُٓف ثًَىيػتِ بُ 
ثايَُٓضيَهِ بًَُٖعّ وا ُٖيُ نُ وات ظمَ بهات  بُٖايُنِ باالَتط يُ طًإ بُزيبهُيت تا 

 ًَٓت.ٓاَازَ بًت بُضَو غُضووتط ُْٖطاو ب
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 شايةتيداى :  
ؾايُتًسإ يُغُض نُغًَو نُ ؾًاوّ ؾايُتًسإ بًَت واجبُْ خىَ ظمَ بُزووضططتِٓ الزاُْ 

ّال تهتنْا الػَادٗ ّمً ٓهتنَا فأىُ آثه يُ فُضَاِْ خىاّ طُوضَ، وَى خىا زَفُضَىيَت: )
الَّ زَّ ًََصووّ ًٓػالَِ يُ ُٖض بىاضيَهسا ثًَىيػتِ بُ ؾايُتًساُْ، بُ 1(،قلبُ

اٌ تطل احداٍنا فترنس احداٍنا ) :ؾايُيتساًَْو يُغُض بَُٓاّ ؾُضيعُت وَغتا بًَـت
ّال جيسميهه واتُ يُغُض بَُٓاّ غىَظزاضّ ُْوَغتابًَتْ ؾايُتِ ذُم بسات:) 2(االخسٚ

بُو ثًًَُ ْابًَت ُْ غىَظزاضّ بىَ بطاياِْ َىغًَُإْ ُْ  3،غيٝاٌ قْو علٙ اال تعدلْا(
ُيَُتإ بُ زوشَٓاِْ ًََصووّ ًٓػالَِ واَإ ظمَ بهات غاختُو ْاضاغتِ يُ ٓاضَظووّ ُٖيَد

 ؾايُتًساْسا بُ ناض بًَٗٓطم.
ثًَىيػتُ نُغاًَْو ُٖبٔ بُ بُيَطُّ زضوغتُوَ يُ غُضضاوَناُْوَو يُ شيَط بَُٓاّ 
ظاْػتًسا ؾايُتِ بىَ اليُِْ شياضو ْ غًاغِْ ظاْػتدىاظّْ غُضباظّ... ُّٓ ٓىممُتُ 

نَُبىوُْوَّ ؾايُتاِْ ْاو ٓىممُتِ ًٓػالَِ يُغُزَناِْ زوايًِٓ ًََصووّ بسَٕ، 
يَِ بىَ ْاذُظاِْ ًٓػالّْ َىغًَُاْإ خىَؾهطز تا ببُٓ ؾايُتْ بُ ثًَِ ًٓػالًَسا ضِ

ثًَهٗاتُّ زَضووِْْ ضوآًًْإ بىَ ُٓو ًََصووَ ؾايُتِ بسَٕ، ًٓرت يُ بُضَّ 
 بُيَطُوَ باضَنُ ضِاغت بهُُْوَ.  بُضاَبُضيؿًاْسا ؾايُتاًَْو ُْبٔ نُ بُ
 نُواتُ يُّ ضواْطُوَ زَواْطم بًًََطم:

 .ؾايُتِ زإ واجبُ. 1
 . زَبًَت بُ ذُم بًَت. 2

                                     
 .283البكزٚ:  - 1
 .282كزٚ: لب - 2
 .8املاٟدٚ:  - 3
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 . ؾايُتِ ُْزإ بُ ظياِْ ٓىممُتِ ًٓػالَِ زَؾهًَتُوَ.3
 

 تيَطةشنت لة ز ةوتى ئةمس وَ: 
( زَّ ال ٓعٕ املطتكبلٓعٕ التازٓخ وتُيُنِ جىاِْ ظاْايإ ُٖيُ نُ زَئًََ: )َٔ ال 

ُٓطُض نُغًَو ُْتىاَِْ يُ زاٖاتىوّ تَِ بطات نُ خىَّ يُْاو ُٓو ؾطيتُزا ًُْ ُّٓ ضىَٕ 
يُ َُٓطِوَّ تًَسَطات نُ خىَّ تًايسا زَشّْ ْاتىاًَْت يُغُضَوَ بىَّ بطِواًَْت، بًَطىَإ 

َُطوَ ٓاطازاض بًت، بىَ تًَطُؾضم يُ َُٓطِوَ زَبًَت يُ زَوضو غُضضاوَو ضِيَطَوّ ثًَؿرتّ ٓ
( يُ َُٖىو ُٓو باغهطزُْ ثًَؿًٓاُْف نُ خىاّ طُوضَ يُ قىضٓإْ ثًَغَُبُض)

فُضَىوزَزا باغًإ نطزوٕ، بُ َُبُغتِ ثُْس ظمَ وَضططتٔ بىوٕ بىَ ضَِوؾِ َىغىيَُاْإ 
 يُ ُٖض قىَْاغًَهسا بٔ.

َُيساِْ زَويَت بُ َُٓطِوَ باضّ َىغًَُاْإ يُ ثؿًَىّْ باضططشيُنِ غُختسايُْ َُضزّ 
ضِاغتِ ُْٖطاو بًَٓت، بىَ َُُٓف زَبًَت اليُُْناِْ شياِْ نىََُيَطُّ ًٓػالَِ وَضبططيتْ 
بعاًْت يَُطوَزا ُٓو باضاُْ ضىَْٔ، ُٓوجا بعاًْت قىضٓإْ غىُْٓت ضىَٕ ضيَُٓايٌ بُ 

ضىَٕ ُٓو  َىغىيَُاْإ زَزَٕ بىَ ُٓو ضِيَطاُْ ، زواتط بطِوآًُْ ًََصووّ ثًَؿرتو بعاْطم
اليُْاُْيإ بُ جٌَ طُياْسوٕ، يُ ضًسا غُضنُوتىو بىوْٕ ُٓدماَُنُّ ضِ بىو، واتُ يُ 

ٓاَاْخ يُ ُْٖطاوْاُْنُ، ثُيطَِوّ ُْٖطاوْاُْنُ، ):غَِ خايَِ ُٓو غُضزََُ بهىَيًَُٓوَ
 ُٓدماَِ ُْٖطاو ْاُْنُ(، يًَطَوَ يُ ضَِوؾِ باضّ َُٓطوَ تَِ زَطُئ.

 باضّ نىََُيَطُّ ًٓػالَِ يُّ خاالَُْزا خىَّ زَبًًَٓتُوَ: بىَ ػمىُْ َُٓطِوَّ
  ْٕزووضنُوتُٓوَّ َىغًَُاْإ يُ غُضضاوَ غُضَنًُناِْ ًٓػالّ)قىضٓا

 غىُْٓت(.

 .ٕزوبُضَنِْ ثُضتبىوِْ َىغًَُاْا 

 .ِشيَط زَغتُيِْ بَِ زَغُالَت 
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 .ِؾاالَوّ خاضجُضغتِْ غًُٖىَِْْ ضؤشٓاواي 

  ّضِوَذًُتِ ٓايِٓ.زوانُوتُيِ ظاْػتِْ الواظ 

 .ٕبآلوبىُْوَّ زَغتُو تاقُُ طىَطِاْ الزَضَنا 

زَّ يُ قىَْاغُناِْ ًََصووّ ًٓػالًَسا ُّٓ ططفتاُْ ٖاتىُْتُ ضَِّْ ضاضَغُضيـ نطاوٕ، 
جا ضىًََْتِ ضاضَغُضَنُو تًَطُؾضم يُباضَنُ ُٓوَّ زَويَت يُباظُّْ غٓىضزاضّ َُٓطِوَ 

بطواًْت، ضىْهُ بُضاغتِ طُض نُغًَو ؾاضَظاّ  بطًتُ زَضَوَْ بُ ضاويَهِ فطاواْرت
ؾاالَوَناِْ ثًَؿىوّ خاضجُضغتإ ُْبًَت يُ جُْطِ َُٓطِوَّ ضِوَشُٖالَتْ ضِوَش ٓاوا تَِ 
ْاطات، نُغًَو ؾاآلوّ ٖعضّ ضؤشٓاواْ ْاذُظاِْ ًٓػالّْ بآلوبىوُْوَّ زَغتُ طىَطِانإ 

بُضْطاضبىوُْوَيإ ُْظاًَْت يُضِؤزا  يُ قؤْاغُناِْ ًََصووزاْ ؾىئَْ ثًَطُيإْ ؾًَىاظّ
باضَنُّ ال قىضؽ زَبًَتْ ُْٖسَّ جاض ُٓو نُغُ واّ يٌَ زيَت وازَظاًَْت ًٓرت 

 طُيؿتىَتُ بٓبُغتْ ضاضَغُض َُْاوَ.
امنا بعجت ألمته َُُٓ ِِضيَطَوّ شياُْونُؽ بُتُْٗا بُبَِ ضِابطزوو ْاتىاًَْت بطاتُ نَُاٍَ )

طُّ تطيـ نُ زَيػُملًَٓٔ بىَ تًَطُؾضم يُ َُٓطِوَ ثًَىيػتُ ضُْسئ بُيَ 1(،صاحل االخالم
 يُ ضابطزوو تَِ بطُيت ضىْهُ ُٖضزوونًإ ثُيىَغتِ يُنرتٕ.

 
 
 
 
 
 

                                     
، شعب اإلمياُ لمبّٗك٘، 4162، املضتدرك عمٜ الصخٗخني، الزقي 8749وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي  - 1

 .4114، صخخْ األلباٌٜ يف اجلاوع الصغري ٔسٖادتْ، الزقي 7724الزقي 
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 بةشي دووةم
 سةزضاوةكانى تويَريهةوة لة ميَرووى ئيسالمي

 

بىو  ُنٌبُضثطغًاضيَتًْ ُٖغت زضوغتهطزٌْ تُْٗا، يُغُضنطز قػَُإ ثًَؿرت ُٓوٍَ
 ٓاَادمٌ ًْؿاْساٌْ زواتطيـْ ًٓػالٌَ ًََصووٍ بُضَو ُْٖطاو بًٓطَم يُثًَٓاو ُٓوَّ

 ضِاَإْ خىيَٓسُْوَ ُٖبًَت بؤ ٓاَازَيٌ نُغاًَْو زَضوٌْ بُوَُبُغتٍُ، بىو ُٓوناضَ
 غُضضاوَناٌْ يُ ْاغًين بطيتًُ ُٓوَف زواٍ ُْٖطاوٍ ًٓػالٌَ، ًََصووٍيُ 

 ًََصووٍ ْاو بابُتًَهٌ وَضططتين بؤ بعاًَْت خىيَُٓض تا ًٓػالّ يًَهؤيًَُٓوَ يُ ًََصووٍ
 ضؤًْـْ بُٓويَت يًٌَ ضؤٕ ضؤُْو ُٓو غُضضاوَْ ثًَىيػتُ غُضضاوَيُنٌ ض ًٓػالٌَ

 نُغًَو ُٓطُض بؤيُ، غُضضاوإُْ ُٓو ناضَنُ نُضَغتُناٌْ ضىْهُ، وَضبططيَت يًٌَ
 تًَسا يُْطٌ ناضَنٍُ بًَطىَإ، تُْبًَ بُناضًَٖٓاًْإ ؾًَىٍَْ نُضَغتُنإ ؾاضَظاٍ

 .زَبًَت
زابُف  بُؾًَو بؤ ضُْس ًٓػالّ ًََصووٍ غُضضاوَناٌْ زَتىاْطم طؿيت بُؾًَىَيُنٌ

 : زَنُئ يُغُض ناضٍ ًََصوويٌ طؿيت بُثًَىَضٍ َُُٓف، بهُئ
 قىرئانً ثٍزؤس: ٌتكتم: 

 خىزٍ ضىْهُ، ظثريؤ قىضٓاٌْ يُ بطيتًُ ٓػالٌَ ًََصووٍ وَضططتين غُضضاوٍَ يُنُّ
 ًََصووٍ يإ ٓايًُٓ ُٓو ًََصووٍ جاٍ ض، ٓايًُٓنُيُ غُضضاوٍَ يُنُّ قىضٓإ

 بُضزٍ نُ ٖاوَيَاٌْ و(وغًِ عًًُ اهلل قًٌ َىذُممُز) ثُياَُنُ غُضَتاٍ بًٓازُْضٍ
  زاْا. ًََصووَيإ ُٓو بٓاغٍُ

 ْطيَت،زاْا ًٓػالٌَ ًََصووٍ غُضضاوٍَ بُ يُنُّ َىغًَُاْإ الٍ تُْٗا َُُٓف
 ضؤٕ وَى يُنسَْطٔ، يُغُضُٓوَ ًٓػالًَـ ًََصووٍْ ًٓػالّْ قىضٓإ ُْياضاٌْ بُيَهى
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 يإ جىويُنُ ًََصووٍ يُ يًَهؤيًَُٓوَ غُضضاوٍَ بُ يُنُّ ًٓٓحًٌْ تُوضات ُٓوإ
يُو  يًَهؤيًَُٓوَ بُٓضِتٌ بُ ُٓفًَاتىٕ ُٓضغتؤو ْىوغًُٓناٌْ يإ زازًََْٔ، َُغًرًُت

 زاْطاوَناٌْ ياغاْ ذاَىضابٌ غُضزٌََ بُجًَُاوَناٌْ يُوذُ إي زَظأْ، نُغاُْ
 بَُُٖإ ؾًَىَ نُغايُتًٍُ، غُضزََُو يُو تًَطاَإ بؤ يُنُّ غُضضاوٍَ زَنُُْ

ْ تًَبًين نؤَُيًَو طُضضٌ زازًََْٔ، ًٓػالٌَ ًََصووٍ  غُضضاوٍَ قىضٓاًْـ بُيُنُّ
غتًُ ًََصوويًُنإ زَبُٓ بُيَطُّ ضؤش بُ ضؤش ضا بُخىزا نُ غىثاؽ ُٖيُ يٌَ ضَِخُٓيإ

  ضاغيت ظاًْاضيُناِْ قىضٓإ.
 :زَبًًَٓتُوَ خايَاُْزا يُّ خؤٍ ًٓػالٌَ ًََصوٍ بؤ ثريؤظ قىضٓاٌْ طؿيت يًَسواٌْ

 خستنتبترضاوي ِرةوشً ثٍَش هاتنً ئٍسالمء مٍَذووي ئٍسالمً: -1

 ضزٌََغُ تا بىوًُْوَ ُٖض يُ َطؤظايُتٌ ًََصووٍ ثىختُيُنٌ غُضَتا قىضٓإ
 ُٓدماٌَْ ٓاَاْخْ ُٓضىْ َطؤظ بُٖاٍْ زضوغتبىٕ يُ باؽ زيًََٓت، ًٓػالٌَ ًََصووٍ

 غُضظَوٍ ضَِوؾٌْ زًْا ْاو ُٓضنٌْ ٖاتُٓغُضزًْاٍ ٖؤناضٍْ ؾًَىَْ زضوغتبىٌْ
 قىضٓاٌْ واتُ ًٓػالٌَ، ًََصووٍ ْاو بؤ بًَت بُضضاوضِووًُْى زواتط بؤ ُٓوٍَ زَنات،

 ظاًْين بؤ ًََصووَيُو ُٓو ْاو قؤْاغًَهٌ ًٓػالًَـ ًََصووٍ نُ تثًَسَيًَََ ُٓوََإ ثريؤظ
 ُْظاًْت غُضَتانٍُ ُٓطُضْ بًًَٓت ُْٖطاو ضِيَىَ ًْىٍَ يُ ْابًَت ضِيَطُيُنًـ

 .زَبًت بًَٔاطا ٖاوؾًَىَناٌْ ثًَؿٗاتُ َاوٍَ يُغُض ُْبًت ًٖض يإ ُٖيَُوَ زَنُويتُ
 بىوٌْ بطُغجًَينَْ خؤٍ ضِاٍ ُٖويَسَزات َُُٓف خػتُٓضِووْ تؤَاضنطزٌْ بؤ

 طًَطِاُْوَو ضِاغيت 1(،فُٔ زٓب ال الهتاب ذلو)زَزاتُوَ بُضثُضض ُٖضطىَاًَْو
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)إْا َطؤيٌ يُزَغت تًَىَضزاٌْ زَططيَت بُزووضٍ خىاو بؤ زَطُضِيَتُوَ يًَهساُْوَنُف
  1(.الرنس ّ إىا لُ حلافعٌْذمٔ ْعيٓا 

 :زَططيَت ُٓونات ْىغطاوَناٌْْ ُّبُضٖ يُ ضَِخُٓ يُ زوو اليُُْوَ زواجاضيـ
 تًَسايُ، ضِاغتًًإ يُ بطِيَوْ نَُاٍَ ُْطُؾتىوُْتُ ضِاغتًسا يُثًَهاٌْ َطؤظُنإ-1

 تانُ، ُٓو ويصزاْساضٍ نُغُ يإ ُٓو يُخىاتطغٌ بُ ثُيىَغتُ بطَِف ُٓو زياضيهطزٌْ
 ُيَُيسا،ٖ َبىوٌْ يُطٍُ يُخىاتطغُ نُغٌ بؤ ضِاغيت ظياتطٍ ثؿهٌ جاض ظؤضبٍُ واتُ

 َُٓاُْ زَئًََ، ضاِِغتًُى ُٓوَؾسا يُطٍَُ ْطم تطؽ نُ يُخىا ُٖٕ نُغاًَْهًـ بُيَاّ
 ، ُٖضوَٖا َُٖىو ضاغتًُنًـ ْائًََ.زياضٕ خىاُْْاغاْسا يًَُْىْ نَُٔ

 ُٓوإ زَؾًَىيَٓٔ، ضاغتًُنإ تُْاُْت خؤيإ ضاناٌْ غُثاْسٌْ يُبُض َطؤظُنإ-2
 ضِاغتًًإ ثًَىزاْطًَهٌ ًٖض بَُُ ؾًَىاْس، حًًًإًْٓٓ تُوضات ْاو ضِاغتًُناٌْ

 بؤ خؤٍ غُضبُغيت بُجًاو تا  بسَٕ بُضِاغيت  ضٍَِ ٓاَازَْطم و ًَُْٖؿتؤتُوَ
ْ ثًَؿىو خىايًُناٌْ ثُياَُ ضاغتًُناٌْ تُواونُضٍ بُ بىو قىضٓإ بؤيُ عمًًََٓتُوَ،

 ثاضاغتُٓنُ ُٓجماض َيُبُضُٓو زَبًَت، خىزايًـ ثُياٌَ نؤتاْ وَضططت نَُايٌَ ثًٍُ
 2،(الرنس ّ إىا هلاحلافعٌْ)إْا ذمٔ ْعيٓا زَيجاضيَعيت خؤٍ خىزاْ  َطؤظ زَغت ْازضيَتُ
 .ُٖيُ تُواويإ ضِاغيت ثًٍُ يُقىضٓاُْوَ تُْٗا ًََصويًُنإ ضِاغتًُ يًَطَوَ

يُ  باؽ نُ بؤيُ بهات، يُنرت ثُيىَغيت يُندىزاثُضغتإ ًََصوٍ ُٖويَسَزات ثاؾإ
 ًٓػالَُوَ ثًَـ باوَضِزاضاٌْ بُ زَياْبُغتًَتُوَ زَنات، ًٓػالٌَ ًََصوٍ ٌغُضزََ

واتُ َىغًَُاْاِْ ُّٓ  3،(اجلازٓ٘ يف محليهه ٛ املا طغٕ ملا أىا) زَفُضَىيَت وَى
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 بُ ُٓونات جىويُنُناٌْ يإ غُضزََُ زازًََْت بُ بُؾًَو يُ َىغًَُاْاِْ ضابطزوو،
 . َزَبُغتًَتُو ثًَؿرتياُْوَ ًََصوٍ

 ُٓوٍَ وَى زَخاتُضِوو، ًٓػالٌَ ًََصووٍ غُضَتاٍ اليُُْناٌْ ططْطرتئ زواتط 
 يُطٍَُ زَنات، ٓىذىز بُزضو جُْطٌ ْاو َُزيُٓو شياٌْ َُنهُو قؤْاغٌ باغٌ

 تُْاُْت بهات، بؤ ُٓواُْ يًَهساُْوَ خىزايًُنُ ثًَىَضَ بُ ُٖويَسَزات َُُٓؾسا
 خؤٍ وَى ضِوزاوَنإْ ْانات( )َىذُممُزيـ نُغايُتٌ يُخىزٍ ضاوثؤؾٌ

 عبظ)( زَفُضَىيَت:زيًََٓت، وَى غُباضَت  بُ ًٓحتًٗازيَهِ ُْثًَهطاوّ ثًَغَُبُض)
 ، ضُْسئ ػمىوُّْ تطيـ يُ قىضٓاِْ ثريؤظزا بُزيسَنُئ.، أٌ جاِٛ األعنٙ...(ّتْلٕ

 ُوثُضٍِب زَتىاْطم وَضبططئ، ًٓػالٌَ ًََصووٍ قؤْاغًهٌ ُٖض عماُْويَت ُٓطُض يُ بؤ
 ُٓدماًََهٌْ بهؤيًَُٓوَ يًٌَ ًََصوويٌ بؤ يًَهساُْوٍَ قىضٓإ بُثًَىاٌْ وضزَناضيُوَ

 .بُزَغتبدُئ ضاى
 بُ قىضٓإ ُٓوٍَ يُطٍَُ ًُْ، ثًٌَ باوَضِيإ نُ ُٓواُْف يإ ًٓػالّ ُْياضاٌْ بُيَاّ
 بُ وُٖيُ يًٌَ ضَِخُٓيإ نؤَُيًََو زازًََْٔ، ًٓػالٌَ ًََصوٍ غُضضاوٍَ يُنُّ

 خايَاُْزا يُّ خؤٍ ضَِخُٓناًْؿًإْ طاظْسَ ططْطرتئ ْاظأْ، تُواوٍ غُضضاوَيُنٌ
 : زَبًًَٓتُوَ

 نُغايُتٌ يًَهساُْوٍَ بُيَهى ًُْ، خىزايٌ وتٍُ قىضٓاُْ ُّٓ زَئًََ ُٓوإ-1
 يإ تًَطُؾتىوَ ًََصوو يُ ضؤٕ( ) َىذُممُز واتُ بؤ ًََصوو،( ) َىذُممُزَ

 نطزووَ، تؤَاضٍ قىضٓاْسا يُ بُو ؾًَىَيُ بػُثًًَٓت، خؤٍ عضٍٖ ويػتىيُتٌ ضؤٕ
 َُُٓف ثًَسَزَٕ، َطؤيٌ َؤضنًَهٌْ زابطِزَنُٕ بُٖا خىزايًُنٍُ يُ قىضٓإ بُّ ثًًَُ

 زوواليٍُُْ ثًَهٗاتُيُنٌ قىضٓإ -ثًًَُ بُو -نُواتُ بُزَضَ، نَُاٍَ يُ غًفُتٌ واتُ
 ضوآًُْ بُّ بُضاَبُض ٖؤؾًاضٍ قىضٓاْسا يُ طُوضَ خىاٍ بؤيُ زَبًَت، ْاضاغيتْ ضِاغيت
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ببعض، فنا جصاٛ مً ٓفعل ذلو  ّتهفسٌّ الهتاب ببعض أفتؤميٌْ) زَفُضَىيَتْ زَزات
 1.(ميهه إال خصٚ يف احلٔاٗ الدىٔا ّْٓو الكٔام٘ ٓسدٌّ إىل أغد العراب

 ناٌْْىغطاوَ وَى  يإ تط ٓامساًُْناٌْ ثُياَُ وَى قىضٓاًْـ وايُ ثًًَإ ُٓوإ-2
 بُتايبُتٌ تطو ضُْسيَهٌْ ٖريؤزؤت ُٓواٍُْ وَى بُطؿيت ًََصوو، ثًَؿىوٍ تطٍ

 باغٌ تؤَاضبهات، ُٓفػاُْيٌ ًََصوويُنٌ ُٖويًَساوَ ْىوغًُٓناِْ ضِؤشُٖيَات
نُ  تط ػمىٍُْ ضُْسئْ خُْسَم يُ ضَِؾُبا ًَٖٓاٌْْ بُزض يُجُْطٌ فطيؿتُنإ
 زابُظيين زاغتاٌْ ُٖضوَى ُٓوإ الٍ زَبات، ْاويإ بُ َىعحًعَ َىغىيَُإ

 بطِوايُزإ يُو بُجمؤضَ ضِؤَإ،ْ يؤْإ زيَطيين غُضزٌََ جُْطُناٌْ يُ خىاوَْسَناُْ
 .زَضُْضىوَ ًََصوو ُٓفػاُْيٌ ْىوغًُٓوٍَ يُقؤْاغٌ قىضٓإ

 نُ ُٓوَيُ قىضٓاٌْ ًََصويٌ تًَطِاَاٌْ يإ ًََصوويٌ يُ تؤَاضٍ تطيإ ضَِخُٓيُنٌ-3
 وَغفًإْ يُندىاثُضغتاُْ ُٖوازاضٍ ُٖضزَّْ قػُزَنات يُناليُُْ ٓإقىض زَئًََ
 بُز واتاناًْإ ْاوَْ زَوَغتًَت يُزشيإْ زَنات بًباوَضِإ غُضنؤٍُْْ زَنات

 .زايسَضِْٔ ًََصوويٌ يُ تؤَاضٍ بًاَليُْبىوٕ ُٖيَىيَػيت يُ بُجمؤضَ بُغُضزا زَزات،
 نىضتربٍِ ًََصوويًُناْسا ضِووزاوَ ًَهساُْوٍَي يإ يُ تؤَاض قىضٓإ ُٖضوَٖا زَئًََ-4

 زوضزَخاتُوَ، بُوجؤضَ زووَاوَ ًَْىإ ضِوزاوَناٌْ يإ وضزَناضٍ يُ خؤٍْ زَنات
 .بُزَغتُوَ زَزات ْاتُواوْ وناٍَ نطض يًَهساُْوَيُنٌ يإ تؤَاض

 ثريؤظيإ خُغًَُتًَهٌ قىضٓإ ًََصويًُناٌْ نُ تؤَاضَ زَنُٕ ُٓوَ طًُيٌ يإ-5
 بتُويَت ُٖضنات بؤيُ ًَُْٖؿتىَتُوَ، َؿتىَطِيإْ تًَسانطزٕ قػُ جًَطٍُْ سضاوَثًَ

 يإ تُنفري بُضَوضِووٍ بهُيت، قىضٓاٌْ ًََصوويٌ يًَهساُْوٍَ تؤَاض يإ يُغُض قػُ
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 ثؿت تؤَاضَو ُٓو يُنحاضَنٌ وَالْاٌْ  يُبُضُٓوَ زَبًتُوَ، وَزَضْإ يإ نىؾتىبطِ
 .باؾرتَ ثًَُٓبُغتين

 ظؤض زووباضَنطزُْوٍَ ًَصوويسا تؤَاضٍ يُ قىضٓإ نُ زَططٕ يُوَ َخُٓضِ-6
 عًًُ)ثًَغَُبُض َىوغا ْاو ًََصووٍ ضِووزاوٍ ؾىيَٓسا زَيإ يُ بؤ ػمىوُْ زَططيَتُبُض،

يُ ( تياقض) جًاواظيُى ٖٓسيَو جاض يإ ؾتُ، يُى يُ َُٖإ ناتسا نُ زيًََٓتُوَ( ايػالّ
 تا ظايَُ تًايسا ضريؤى خُغًَُتٌ جطُ يُوَف ُيُ،ٖ ضِووزاوزا يُى طًَطِاُْوٍَ

 .ًََصوويٌ وضزٍ يًَهساُْوٍَ
 

 )وةلَام بؤ ز ةخهةكانياى(
 ُْخىيَٓسَواضبىو،() َىذُممُز خؤ، ًُْ() َىذُممُز وتٍُ قىضٓإ ُٓطُض -1

 ظاًْاضيُنٌ ضاِِبطزووزا ؾاضَظايٌ يُ يُوَف جطُ زيبىو، غٓىوزاضٍ ْاوضُيُنٌ ثاؾإ
 ًٓرت ُٖبىو، ظؤض زَطٌُُْ ًََصوويٌ غُضضاوٍَ ْاوضُنُؾٌْ ُٖبىو   اضٍو غٓىضز نُّ

 ظاًْاضٍ طُيًَهٌ جطُ يُوٍَ بهات، َطؤظايُتٌ ضِابطزووٍ َُٖىو يُغُض قػُ ضؤٕ
 نُ ُٖٕ تطيـ بُيَطٍُ ضُْسئ زَزات، ًْؿاٌْ ظاْػيت ضِاغيت َُٓطؤ نُ تًَسايُ ظؤضٍ

 .ًَٓطمْاياْٗ يًَطَزاْ زَوَغضم ضاِِيُ بُو بُضاَبُض
 ضِووزاوَ ضىاضضًَىٍَ بريوباوَضِ يُ ٖعضو زَبًٓطم ثريؤظ، قىضٓاٌْ بطِوآًُْ ُٓطُض -2

 يُ ْانطيَتْ َىغًَُاْإ شياٌْ بؤ ثُياًََهُ قىضٓاًْـ ْانات، يُبري ًََصوويًُناْسا
 ٖاوٍََ غُزإ يإ زَيإ فُضَىوزَؾسا يُ ثاؾإ بُزووضبًَت، ًٓػالّ بُٖاناٌْ

 واتُ بىوٕ، َطؤظ َُٓاُْف زٍَ زَطًَطُِْوَ، ًٓعحاظٍ ػمىوٍُْ ضُْسئ ٓاَازَبىوٕ
نُ  بهُٕ يُ خؤيإ طًُيٌ ُٓو نُغاُْ زَبًَت يَُُزا ،ُْٖاتىوَ وا قىضٓاْسا يُ بُتُْٗا
 ًُْ، ٓامساٌْ ثُياٌَ بُ ضَُهٌ بطِوايإ ُٖيُو زًْايًإْ َاززيطُضٍ تُواوٍ زيسيَهٌ
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 ُٖغتجًَهطاو، ذُقًكُتًَهٌ ُْى ٖعضيًُوَ ًًٌََُْال َُيساٌْ زَضًَتُ طًُيًُنُيإ بؤيُ
 .ظؤضَ يُو جؤضٍَ ويٍَُٓ ضاِِبطزووؾًإْ ًُْ َُٓطِؤيإ ناضٍ تُْٗا َُُٓف

 يُناليُْاُْ ًَٖٓسَ نُ زَطرييَت ُٓو نُغاُْ يُ خىزٍ ضَخُٓ ُٓو غُضَتا-3
 وضزببُٓوَ يُ قىضٓإ خؤيإ يُو ضَِخٍُٓ ُٖوٍَ ْازَٕ نُ باؽْخىاغُنإ زَضِوآُْ

 يُبُضاَبُض بُتايبُت طريؤزَٕ، يُناليُُْزا بطِياضٍْ زََاضطريٍ يُ تُْطاوٍ يإ
 .ًٓػالًَسا ًََصووٍ
غَد اهلل أىُ ال إلُ إال ٍْ ّاملالٜه٘ ّأّلْا ) ُٖيُ ؾايُتًسإ ثًَٓاوٍ يُقىضٓاْسا ثاؾإ

 إيُ َُٖى خىزايـ ْابًًَٓت، ضِؤٍَ ضِم غؤظو يُؾايُتًساًْؿسا 1(العله قاٜنّا بالكطط
 بُْسٍَ خؤؾُويػترتئ يُ ضَِخُٓ ُٖض بؤيُ ُْوتٔ، ضِاغيت يُ بُزووضَْ زازثُضوَضتطَ

ْ ٓازَّثًَغَُبُض  يُ ضَِخُٓ يُغُضَتاوَ ُٖض يإ( ()َىذُممُز) زَططيت خؤٍ
ْ (ايػالّ عًًِٗ) َىوغا ْيىوْؼ ْيىوغف ُْٓيىوب ًٓرباًِْْٖ ْىوحثًَغَُبُض 

 .زَخاتُضِوو ضاغتًُناًْإ بؤ ًَساض نطزُْوَياْساب يُ قايَيبْ زَططيَت (()َىذُممُز)
 بُيَهى ًُْ، ًََصوو َُٖىو طًَطاُْوٍَ ًََصوويًُناْسا يُ طًَطِاُْوَ قىضٓإ َُبُغيت -4

 تًَطاَاٌْ بؤ ُٓوٍَ بؤ بُناضًَٖٓاًُْتٌ ػمىوُْيُنٌ ضُْسْ طؿيت ثًَىاًَْهٌ ثًَساٌْ
 .بُناضبًَت ًََصوويٌ

 يإ ثًَسيًََٓت بطِواٍ  نٌَ زاوَ، َطؤظُنإ ُ َُٖىوب بريوضِاٍ ٓاظازٍ قىضٓإ -5
بؤ  قىضٓاًْـ ثريؤظٍ 2(فلٔهفس ٛ غا ّمً فلٔؤمً ٛ غا فنً)غُضبُغتُ ْايًَُْت

 ُٓطُض ُٖبىوَ، ظؤضٍ ضِاجًاواظٍ ػمىوٍُْ ًٓػالًَـ ًََصووٍ ًٓٓحا َىغىيَُاْاُْ،

                                     
 .18آه عىزاُ:  - 1
 .29الكّف:   - 2
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 يُضووٍ قػُنطزٕ بًًََطم زَبًَت ُْبىوَ، قىضٓإ غُضضاوَنٍُ ُٖبىوبًَت تىْسيُنًـ
 زَناتُوَ. بًَباوَضٍِ بُضَو ضِووٍ تاى قىضٓاْسا

 ُْْٖاغُزإ يُٓاَادمٌ جطُ  قىضٓإ ْاو زووباضَناضٍ َُغُيٍُُٖضوَٖا  -6
ضِاْ  بُ بىوِْ جًاواظٍ غُباضت ُٖيُ، تطٍ ٓاَادمًَهٌ ضُْس بريخػتُٓوَْ ضُغجإ

ُٓو  تًَطُيؿضمْ ظاًْاضٍ يٌَناْ نطض ُٓوَ يُ ُٓدماٌَ (تياقطاتقىضٓإ) ْاو زَقُناِْ
 ٍ(ٛالبٔاٌ اضْا) نتًَيب نؤتايٌ بُضطٌ بطِوآُْ بؤ ػمىُْ ُٓطُضْا تانُوَيُ،

 . بُخؿًىَ وضزَناضٍ يُو باضَوَ(غيكٔطٕ)ًُٓاٌَ
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 (:)فةزموودةكاني موحةممةد  دووةم:
 نُ ()ثًَغَُبُض فُضَىوزَناٌْ يُ بطيتًُ ًٓػالٌَ ًََصووٍ زووٌََ غُضضاوٍَ
 ضىْهُ يًَىَضزَططٕ، خؤؾًاٌْ ٓايًين اليٌُْ ًََصوويًُنُ، يُاليُُْ جًا َىغًَُاُْنإ

 نُ زَضِوأْ () ثًَغَُبُض فُضَايؿيت وتُو بؤ قىضٓاًُْوَ ٓايُتُ يُو ُٓوإ
 بؤ 1،(الكْٚ غدٓد عّلنُ ْٓحٙ، ّحٕ إال ٍْ إٌ اهلْٚ، عً ٓيطل ّما) زَفُضَىيَت

 لهه ناٌ قد) زَفُضَىيَت  نُ زَنُٕ غُيطٍ ايُتُوَٓ ُٓو يُضِواْطٍُ نطزَوَناًْؿٌ
 ؾًَىٍَ  يُ غٌَ خؤيإ() ثًَغَُبُض فُضَىوزَناٌْ 2،(حطي٘ أضْٗ اهلل زضْل يف

 :زَبًُٓٓوَ غُضَنًسا
 ٖاوؾًَىٍَ يإ وتُنُيُتٌ زَقاوزَم يإ نُ َُُٓف () ثًَغَُبُض طىفتاضٍ -1

 . زئَ يُنُّ بُثًٍُ ظؤضيساْ ططْطٌيُْ َُٓإُْ فُضَىوزَناٌْ ظياتطيين، وتُناًُْتٌ
 نُ (()خىايُ) ثًَغَُبُضٍ ؽمىجىيٌَ نُ َُُٓف () ثًَغَُبُض نطزاضٍ -2

 نطزاض ضىْهُ زازَْطيَت، فُضَىوزَ بُ طًَطِاوياُْتُوَو خًَعاُْناٌْ يإ زَوضٍ ٖاوَيَاٌْ
 .زَنات بًَطىَإ ضاظيبىوٕ بُ طىفتاضٍ بُناضيَو

 ُٖيَىيَػتًُتٌ خىاو ثًَغَُبُضٍ ُٖيَػىنُوتٌ: ()ثًَغَُبُض ُٖيَىيَػيت -3
 يُ بُؾًَهُ َُُٓف نُغاًْرت، يإ ٖاوَيَإ نطزاضيَهٌ يإ طىفتاض بُ بُضاَبُض

 جؤضَناٌْ فُضَىوزَؾُوَ َتُاٍُْ يُضِووٍ زَنطيَت ثًَغَُبُضّ خىا، فُضَىوزٍَ
 :                        يُ بطيتطم نُ زابًَٓطم جؤض  غٌَ بُ فُضَىوزَ

 .وَضزَطريئَ ضِاغتُوخؤْ ًُْ تًَسا طىَاًْإ َُٓاُْ: قُذًس -4
 .ثًَسَنطيَت ناضيإْ وَضزَطريئَ زئَ زووَّ بُثًٍُ َُٓاُْف: ذُغُٕ -5

                                     
 .5-3الٍحي:  - 1
 .21األحشاب:  - 2
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 .باؾرتَ بُناضًَُْٖٓاًْإْ وَضْاطريئَ و يُغُضَ طىَاًْإ َُٓاُْ: ضعٔف -6
 فُضَىوزَ ضىْهُ بُزيسَنُئ، َُٖإ ؾًَىَ () ثًَغَُبُضزا يُ فُضَىوزَناٌْ

 اليُٕ  غٌَ ًََصوويًُنُيُوَ يُ اليُُْ بؤيُ َطؤظُنإ، بؤ زَنات قىضٓإ ضِاظٍُ
 :زَططيَتُخؤ

 . ثًَؿرت ًََصوويُنٌ ًَٖٓاٌْ -1
 .ُٓونات ضِووزاوٍ يُغُض يًَسوإ -2
بُ ًََصوو  بىوَ بُزيٗاتىوَو ظؤضٍ نُ بُؾًَهٌ َىغًَُاْإ زاٖاتىوٍ بؤ ثًَؿبًين -3
 . زَبًَت زاٖاتىوزا ًَٓػتاو يُ زيهُؾٌ بُؾًَهٌْ 

 زووًََـ غُضضاوٍَ ٖاتىوَ، يُنُّ غُضضاوٍَ بُ غُباضَت ؾتٍُ ُٓو َُٖإ
 ًٓػالٌَ وًََصووٍ ًٓػالّ ُْياضاٌْ زووَّ غُضضاوٍَ بؤ نُ ُٖيُ ًَٖٓسَ زَططيَتُوَ،

  .نُّ بهُُْوَ يُْطخٌ بًَت جؤضيَو بُُٖض ُٖويًَاْساوَْ تًَسانطزووَ ًٓؿًإ ظياتط
 يَُُزا نُ ُٓوَيُ زووَّ بُ غُضضاوٍَ غُباضَت زياض زيهٍُ خايًََهٌ

 زياضَ ُٓوٍَ بُيَاّ زابُؾسَبٔ، ؾًعُزا غىُْْٓ يًَُْىإ فُضَىوزَ غُضضاوَناٌْ
 ظياتط زَنُٕ، () َىذُممُز فُضَىوزَناٌْ يُغُض قػُ ناتًَو جًٗإ ظؤضبٍُ

 وَالْاوَ، ؾًعُيإ ناٌْغُضضاوَْ زَبُغضم غىُْٓ ًٌُٖٓ غُضضاوَناٌْ بُ ثؿت
ُٓوَيُ  زٍ خايًََهٌ تُغهبىوُْتُوَ، خؤياْسا يُزَغت ؾًعُ غُضضاوَناٌْ ضىْهُ

  ْانطيَت. قىضٓإ يُغُض جؤضيَو بًُٖض زَنطيَت فُضَىوزَ غُض يُ قػُنطزٍُْ ُٓو نُ
 بًَُٖع ثًَىاًَْهٌْ بُٓضَِتٌ نُضَغُيُنٌ بىوُْتُ () ثًَغَُبُض فُضَىوزَناٌْ

 ًََصووٍ ثًَىاٌْ تا بُتايبُتٌ َىغًَُاُْناًْإْ بُطؿيت صووْىغإًََ بُزَغت
ْ وقفطم جٍَُُ جُْطٌْ خًالفُت َاوٍَ زياضيهطزٌْ وَى ثًَبهُٕ، ثًٔػالٌَ

 .ٖتس...قىغتُتًًُٓو فُحتٌ
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   سةزضاوة ميَرووييةكاني موسمَماناى: سيَيةم: 
غىُْٓت ْ قىضٓإ ٍزوا بؤضٌ بجطغًَتْ ضِيَُإ بًَتُ ثطغًاضَ ُٓو يُنػُض زَؾًَت

 يُغُض قػُيإ خُيَهاٌْ تط بؤضٌ زَنُٕ؟ ًٓػالٌَ ًََصوٍ يُغُض قػُ َىغًَُاْإ
 نُ ُٖبىايُ ٖؤؾًاضٍ ًَٖٓسَ ضِؤشٓاوا جًٗاٌْ خؤظطُ زَئًََ يُ وَيَاَسا ُْنُٕ،

 بُيَاّ بهات، يُغُض قػٍُْ بًَت ًٓػالٌَ جًٗاٌْ ٓاطازاضٍ يُ غُضَتاوَ بًتىاًْايُ
 ُٓو ضِؤشٓاوايٌ تانٌ ٖؤؾًاضٍْ ظاًْاضٍ زوانُوتُيٌ نًًََػاو تٌَُغْ ْاوخؤ جُْطٌ
يُ جًٗاِْ   بًَٔاطابٔ و بهُُْوَ ًٓػالٌَ يُ ًََصووٍ بري ُْياْتىاٌْ وايهطز ضِؤشطاضَ

 باضيإ تىْسبىوُْوٍَْ َىغًَُإ ًََصووْىوغٌ نؤَُيًََو ٖاتين تا ُٓوَّ زوآًٍػالَِ 
 بهُُْوَ ًٓػالٌَ ًََصووٍ يُ بري ياْتىاًْبىوًَٖؿتا ُْ ًٓػالًَسا جًٗاٌْ يُطٍَُ

 بهُٕ. يُغُض وقػٍُ
 :زابُؾسَبٔ غُضَنٌ بُؾٌ  غٌَ بؤ َىغًَُإ ًََصووْىغاٌْ

 بىوٕ، غىُْٓت بُ َُظُٖبٌ غُض نُ ُٓوإُْ َُٓاُْ: جَُاعُْ غىُْٓ ًٌُٖٓ: يُنُّ
 نُؽ يُنُّ وَى بىوٕ ُٖض َُٓإ بىو، َُظُٖب غىُْٓ ًٓػالًَـ جًٗاٌْ زَغُيَاتٌ

 يُ ًٓصم َُٓاُْف ػمىٍُْ ، خػتُضٍَِ ًٓػالًًَإ ْاو جًٗاٌْ ًََصوويٌ تؤَاضٍ ضَِوتٌ
 ًٓبٓىئُغريوْ خُيُنإ ًٓصمْ ثرينُ ًٓصمْ بُغسازٍْ بُضٍطُ تا طخًا ًٓصمْ ًٖؿاّ

   . بىو ٖتس...و ؾُوناٌْْ خُيسوٕ ًٓصمْ ظَُٖبٌ
ًٖطهات  بُيَاّ ُٖبىوَ، ًٌَٓػال زَغُيَاتٌ بؤ ُٖوازاضيُنًإ ُٓوٍَ يُطٍَُ َُٓاُْ

ُٓو  زواتطيـ ُْزَنطزو نَُىنىضتًُناِْ زَغُآلت ُٖيَُو يُ ضاوثؤؾًًإ
 بؤ تا َىغًَُاْإْ ًٓػالّ ُْياضاٌْ بؤ بُ غُضضاوَ ززثُضوَضٍْ تؤَاضَ وضزَيإ بىو

 .ضِاططٕ نَُبايُر زٍ واليُُْناٌْ وَضبططٕ يًًَإ زَويَت ضًإ زشايُتًًإ َُبُغيت
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 ًٓػالٌَِ جًٗاْ ْاو زَغُيَاتٌ ُْياضاٌْ ؾًعُنإ: ؾًعُ ضوزَغتٍُزا: زووَّ
 زَويَُتطُيًَهٌ ُٖضضُْسَ وبًًََٔ، بٓىوغٔ زَغُيَاتُ بُو زش ُٖويًَاْسَزا بؤيُ بىوٕ،

 يُباغهطزٌْ بُيَاّ ،ٖتس...و قُضَُتٌْ بىَيًُٗنإْ فاغمٌ وَى ُٖبىوَ خؤؾًإ
 بؤ نؤطايُى بُ بىوٕ ؾًعُ ًٌُٖٓ اوَناٌْغُضض ُٖبىوَ، ضِؤيًَإ ُٓواًْؿسا ُٖويَُناٌْ

 بفطؤؾُٓوَ، َىغًَُاْإ بُ ًٓػالٌَ جًٗاٌْ ضُوتًُناٌْ تؤَاضٍ تا ضِؤشُٖيَاتٓاغإ
 نتًَيب  ْىغُضٍ ُٓغفُٖاٌْ َُغعىزٍْ ُٓبىيفُضَجٌ يُ بطيتطم ُٓواُْف ػمىٍُْ

 ضُْسيين تط.(ْ االغاٌْ)
 : تط تاقُُناٌْ زَغتُو: غًًَُّ

 زَغُيَات يُطٍَُ ضِنُبُضيًإ َُٓاُْ ،ٖتس...و ُٓؾعُضٍ تُظيًُوَىع و خُواضيخ وَى
 زَغتُو ُّٓ ،ُٖبىوَ غُضباظيًإ بُضُٖيَػيت خُواضزمُنإ ظياتط بىو، ْاغات غاتُو

 ُْٖسيَو جاض ضٌ ُٓطُض بىوٕ، ضِاغتطؤ ًََصوويًسا تؤَاضٍ بُ طؿتِ يُ تاقُاُْ
 . بهُٕ ْاضِاغتْ ْاُٖم قػٍُ ٕيًَهطزو واٍ خؤيإ َُظُٖبٌْ ضَِوت بؤ زََاضطرييًإ

  غٌَ ْاوَو ُْٖطاويإ يُنُّ ًٓػالًَسا ًََصووٍ يُ تؤَاضٍ َىغًَُاْإ ُٓوَيُ ططْط
 :بطِيىَ ُْٖطاويؿًإ

 .ْاضِاغتْ ضِِِِِاغت طًَطِاُْوَيُنٌ ُٖض بُثًٌَ ضِووزاوَنإ تؤَاضٍ-1
 ضزماٍ ظاْػيت زازطاٍ يُ ُٖيَػاْطاْسًْإْ نُغايُتًُنإ ثًَساضىوُْوٍَ -2

 .تُعسيٌ(زاْ )جُضح
 . ضِووزاوَنإ بؤ يًَهؤيًُٓوَ -3

 ٖعضٍ يًَهساُْوٍَْ غُضزََُنإ ًَْىإ بُضاوضزٍ يُ بطيتًُ َاوَ ُٓوٍَ
 بُُٖويٌَ ثًَىيػيت بُيَاّ ْطاوٕ ُْٖطاويَو ضُْس يَُُؾسا بابُتُنإ، وجًانطزُْوٍَ

 . ظياتطَ
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 سةزضاوة مةسيحيةكاى:ضوازةم: 
 يُ زَضباظبىوٕ ثاف زياضَو جُْطًَهٌ َطؤظايُتًسا ًَصووٍَ يُ َُغًرًُت جُْطٌ

 غُضزٌََ ٖاتين بًَت ثًَٓاويَو بُُٖض زَغُيَات وَضططتينْ ظَيًًٌ غُضزٌََ
 زَغتجًَهطزو جىويُنُزا يُطٍَُ غُخيت جُْطٌ ُٓوَؾسا بُزواٍ بىو، زَغُيَاتًإ

 يُ تًبىوبطي نُ ٖات طُوضَ جُْطٌ ُٓوٍَ تا جىويُنُنإ ضُوغاْسُْوٍَ نُوتُ
 زَغتًجًَهطز، ()ثًَغَُبُضَوَ غُضزٌََ ُٖض يُ َُُٓف َىغًَُاْاْسا، يُطٍَُ جُْط

 جُْطٌ بُضَبُضَ زاْاو بٓاغٍُ يُنرت بُ بُضاَبُض تىْس جُْطًَهٌ يُوناتُوَ ُٖض بؤيُ
 يىيػٌ قػُيٍُ ُٓو يُزواٍ تىْسٍ زَغتجًَهطزٌْ بُيَاّ زَغتًجًَهطز، ظاْػتًـ
ْ ٖعضٍ با جُْطٌ) زاوايهطز نُ خاضجُضغتًسا ْؤيٌَُ وٍيُ ؾايَا بىو ؾاْعَيُّ

 (.زَغتجًَبهُئ بريوباوَضٍِ
 بؤيُ ٓامساِْ، ثُياًََهٌ وَى ًٓػالّ ُْْاوَ بُبىوٌْ زاٌْ َُٓطِؤف تا َُغًرًُت

 ضِؤيٌَْ بىوٕ يُ ُٖيَُزا ضِابطزووياُْوَ ْ ًََصوو بُ َُٖىو َىغًَُإ وايُ ثًٌَ ًَٓػتاف تا
 يُ بُجمؤضَ بُؾًإ، زَبًَتُ زؤظَر بُ َطزًْؿًإْ ًْؿاْساوَ ًٓإطًَطَؾًَىيَ خطاثُو
  زَبًَت. َىغًَُاْإ بؤ خطاث ثؿهٌْ ؾهػت َطؤيًؿسا زازطاٍْ ٓايًين زازطاٍ

 بىوٕ، َُغًرًُنإ خىيَٓسْطُ غُض بُ و بىوٕ َُغًرٌ ضِؤشُٖيَاتٓاغُنإ ظؤضبٍُ
 ثايَجؿيت ثاثاوَ نًًََػاٍ يُاليُٕ ضِؤشُٖيَاتٓاغًُناًْـ ُْٖطاوَ ُٖضوَٖا َُٖىو

 خُغًَُتٌ بُ تًَهٍَُ ظؤضبُيإ ُٖويَُنإ بطِوآًُْ ُٓطُضيـ زَنطإ،
 .زَنطإ(َىشزَبُضٍ)تُبؿريٍ

بُ  زش جىيُنُيُ ظازٍَ )ًٓػالّ بًًََٔ ُٓوَ ُٖويًَاْسَزا ًَُٖؿُ ُٓواُْ بؤيُ
 ًٓػالٌَ ووًٍٓػالًَسا، ًََص ًََصووٍ بُغُض ظايَُ ظؤض َُغًرًُت َُغًرًُت، ًََصووٍ

 (.َطؤظايُتٌ بؤ غُض َُتطغًُ
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ْ بىوَ َىغًَُإ ُٖياُْ ظايَٓابًَت، ضىْهُ َُٖىوياْسا بُغُض ُّٓ طىتاضَ بُيَاّ
 يُ خؤٍ ظؤض ٓاغتًَهٌ تا ُٖياُْ نطزووَ، ًٓػالٌَ ًََصووٍْ ًٓػالّ وَغفٌ

ْ وَضططتٔ ُٓضنٌ تُْٗا ُٖؾًاُْ زاَايًَىَ، بىوٕ زشًَٓػالّ خُغًَُتُناٌْ
 طؿيت ؾًَىَيُنٌ بُ َُغًرًُنإ غُضضاوَ نىضتٌ بُ ،بُجًَطُياْسووَ ُوٍَطىاغتٓ

 .ُٖيُ ًٓػالٌَ ًََصووٍ بؤ زشايُتًًإ ضَِخُٓو زيسٍ
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 سةزضاوةكاني جوولةكةكاى:ثيَهجةم: 
 خؤيإ ًََصووٍْ طؿيت بُ ًََصوو بؤ جىويُنُ زيسٍ ؾتًَو َُٖىو ثًَـ ُٓبًَت

ْ خؤططتىوَ يُ خُغًَُتًَهًإ ض ضاوَناًْإغُض بعاْطم تا يُبُضضاوبططئ بُتايبُتٌ
 .زَطُضِيَتُوَ بؤضٌ خُغًَُتاُْف ُٓو ٖؤناضٍ

 بُ غُضَُؾل تًايسا خؤؾٌ ُٖيُو جًٗإ بؤ َاززٍ يًَهساُْوَيُنٌ جىويُنُ
 :ططتىوَ يُخؤ خُغًَُتٌ غٌَ ًَُُٓ ًََصووٍ زَيًََت زواتط بُيَاّ زَظاًَْت،

 )نات(. يًَهطاوَ غتُممإ ًَُٖؿُ .1
 (ؾىئَ). يًَهطاوَ غتُممإ جًٗاُْزا ُّٓ ؾىيًََٓهٌ َُٖىو يُ .2
)تايبُغمُْسّْ . ْابًَتْ ًُْْ ُْبىوَ ويَُٓيُنٌ ًٖض ًَُُٓ غتٍَُُ ُٓو .3

 (جًاواظّ
 خؤيإ ظَوتهطاوٍ َايف ُٖيَسَزَْٕ زَظأْ َاف بُ خاوَٕ خؤيإ يًَطَوَ بؤيُ

 ُٖيُ، بُضاَبُضَنإ تباضنطزٌْبُ تؤَُ ثًَىيػتًإ َُُٓؾسا ثًَٓاو يُ وَضبططُْوَ،
 ُْٖطاواُْ ُّٓ َُُٓؾسا يُ ثًَٓاو ،زَطُضِئَ ُٖض زَضفُتًَو بؤْ زَغتٓاططُْوَ يَُُؾسا

 :زَططُْبُض
 .بُضاَبُض بُ زش ضِاغتُوخؤ ْىغًين •
 ًٓصم ًُٓاٌَ يُطٍَُ ػمىُْيإ وَى  بُضاَبُضزا يُْىوغًُٓناٌْ غاختُناضٍ •

ُيُنِ غاختُيإ زضوغتهطزبىوْ زَياْطًَطِايُوَ بؤ ضىوبىوٕ بُيَطُْاَ نُ تُؼمًُزا
، بُآلّ ؾُشمىئًػالّ فًًََُنُّ ُٓواِْ ٓاؾهطانطز بُٖؤٍ (غُضزََِ ثًَغَُبُض)
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تىيَصيُٓوَيُنِ وضزّ بؤ بُيَطُْاَُنُْ بُضاوضزنطِْ بُ ضووزاوَ ًََصوويًُناِْ 
 1(.غُضزََِ ثًَغَُبُض)

 ضُْس زاْاٌْ يُثًَٓاو بُضاَبُض ًََصووٍ ثًاُٖيَساٌْْ ضانُطٍُ ًَٖٓاٌْ •
 .خؤيإ بُٓاَادمٌ ْاضِاغتًُنٌ

 ًٓػالٌَ ًََصووٍ بُ بُضاَبُض بًَت ؾًَىَيُى بُُٖض ُٖويَسَزَٕ ضِواْطُوَ يُّ بؤيُ 
 .بىَغضم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
، دار ابَ 1إصالً بَ عٗضٜ احلضاو٘: صريٚ شٗخ اإلصالً ابَ تٗىٗٛ ٔحكاٖاتْ وع أبٍاٞ سواٌْ، ط  - 1

 .152-151ص ً(،2556أردُ:-كجري، )عىاُ
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 ةزضاوةكاني دي:شةشةم: س
 ضِؤشٓاوازا تىْسٍ عُملاًُْتٌْ غؤظًَيت َاززيطُضايٌ اليٌُْ زوو يُ ظياتط َُُٓف

 يُخؤٍ، جطُ بىو َطؤظايُتٌ زشٍ يُنجاضضُ يُبُضُٓوٍَ غؤظًُت تُوَ،زَبًًَٓخؤٍ 
ْ ًٓػالَطم ًََصووٍ زشٍ تُْٗا ُْوَى ُٓوإ تط ُْبىو، ضِايُنٌ وَضططتين ٓاَازٍَ بؤيُ

 تىْس قػٍُ بُيَهى ْاوَغضم، ٓىَُويُوَْ عُبباغٌْ ًََُىنٌْ عىمساٌْ يُٓاغت
 بُ  بُضاَبُض خؤؾًإ َؾٌضِ ُٖيَىيَػيت زَنُٕ،( )ثًَغَُبُض خىزٍ يُغُض

 بؤيُ يُوإ تىْسَ طًُيًُ ُٓو يًَهطزٕ، تىْسيإ بطِيَهٌْ نىؾتْ ًْؿاْسا َىغًَُاْإ
 ٓاظازيُنُ بُيَاّ خػتُضِوو، ْىيَسا يُ غُزٍَ ضِظطاضيًإ باْطُؾٍُ ضىْهُ زَنطيَت

 عُملاًُْتٌ الٍ خُغًَُت َُٖإ بٔ، بًَبُف يًٌَ تطيإ ُْياضاٌْْ َىغًَُاْإ
 َُٓطِؤف تا بىو، َُُٓضيها غُضَُؾكًإ نُ زَضنُوت بُ َُغًرًُت َثؤفثُضز

 زاطرينطزٌْ غُضقايٌَ وَغتاوَو َىغًَُاْاْساْ ًٓػالّ ضِووٍ يُ تىْسٍ بُ َُُٓضيها
ْ ًٓػالّ بؤ ُٓوإ غًيب زيسٍ تىْسٍ ضَِْطساُْوٍَ خانًاُْ، ُْٖطاوبُُْٖطاوٍ

 غُضضاوَيُى ببًَتُ زاًُْاضى وَى ٌويَاتًَه وايهطز َىغًَُاْإ غُخيت ثُضضُنطزاضٍ
 بىوُْ ثايَجؿيت، ُٓوضوثاف تطٍ ويَاتاٌْ َُٖىو(ْ )ثًَغَُبُض بُ طايَتُنطزٕ بؤ

 .زياضَ َُٓطِؤياْسا نطزٍَ يُ ُٓوإ زيسٍ نُواتُ
 :ًٓػالٌَ ًََصووٍ يُغُض َُٓطِؤ ْىغًُٓناٌْ-7
 ؾًؤقٌْ ثؿًَىٍ وَُٖىْ ًٓػالٌَ ًََصووٍ تُْطصٍَ نؤطاٍ بؤتُ َُٓطِؤ ضِاغتًسا يُ

 َُيساٌْ َُضزٍ ضَِْطًساوَتُوَو يَُُزا  ْىٍَ غُخيت ًَُالًٌَْ يُطٍَُ ضِابطزوو زيسٍ
 بُضثطغًاضيَيت ثاف َُٓطِؤف زضوغيت ُٖيَىيَػيت زَضباظبًَت، يًٌَ بتىاًَْت تا زَويَت

 .زَبًَت ًََصوويٌ َُضزايُتٌ خىزايٌ، ثازاؾيت خىاو الٍ
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 ثًَهُوَ، ٖاوثُؼماْبىوًْإْ ُْياضإ طَاليٍُُْف بُ ؾايَاوٍ ٖاونات يَُطِؤزا
 ٓاغتًَو تا ًٓػالٌَ ًََصووٍ بؤ غُض ضَِخُٓيٌ تىْسٍ ُٖيَُُتًَهٌ زَغتًاْساوَتُ

 يُ زَنُٕ، زضوغت ًٓػالٌَ ًََصووٍ ًٓحابًُتًَهٌْ اليُٕ َُٖىو يُغُض طىَإ
 ُٖيَُُتًَهٌ ناضَنُف زَضنُوتىوَ، ناضَ ُٓو غُضَتاناٌْ نىضزغتاًْؿسا

 .  زَبًَت نُّ ناضيطُضٍ زاٖاتىوزا يُ تىْسو ضِؤيٌَ يَُطِؤزا بؤيُ َُعاْػتًُ،ن
 ًٓػالٌَ ًََصووٍ ُٖيٍَُ نُ َُْاوَ ٓاَازَيًإ َىغًَُاْإ بَُُف بُضاَبُض
 ْىوغًُٓناًْإ يُ تىْس طىَاٌْ و ُٖيُ نًَُإ ثايَجؿتًُنٌ بؤيُ بططٕ، يُبُضضاو
بُآلّ بُضاغتِ  زضاوَ، باضَيُوَ يُو باؾًـ ُٖويٌَبطٍَِ  ُٖضضُْسَ زَنطيَت،

 تىيَصيُٓوَّ ًََصوويٌ يَُطِؤٍ جًٗاِْ ًٓػالًَسا ضاغتًُنِ زيَتُظيَُٓ.
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 بةشي سيَيةم
 بهةماكانى زوانني بؤ ميَرووى ئيسالمى

ُٓوَّ ضُْس باغًَهِ ثًَؿىوَإ ؾًهاضنطز يُغُض ًََصووّ ًٓػالَِ، باف وايُ  ثاف
ُضَنِ بهُئ نُ َىغًَُإ زَبًَت يُو ضواْطُيُوَ ًَٓػتاف باغِ نؤَُيًََو بَُٓاّ غ

بطِواًَْتُ ُٓو ًََصووَ، ضىْهُ يُ ضِاغتًسا ُْٖسيَو ُٖيَُّ خىيَٓسُْوَو تًَطُيؿضمْ 
بطِياضزاِْ َىغًَُاْإ بُزيسَنطٍَ يُ ضوآًًْإ بؤ ًََصووّ ًٓػالًَِ نُ زَبًَت ضاغت 

بُغت يُوَ ًًُْ نُ َُٓاُْ بهطيَُٓوَ، ُٖضضُْسَ ُّٓ بَُٓاياُّْ باؽ زَنطئَ َُ
َُٖىويإ ضاغتهطزُْوَّ ُٖيَُّ َىغًَُاْأْ، بُيَهى نؤَُيًََهِ ظؤضّ ُٓو بَُٓاياُْ 

 الّ ظؤضيُّٓ َىغًَُاْإ ضوؤْ.
 ططْطرتئ بَُٓاناِْ ضوآًُْإ بؤ ًََصووّ ًٓػالًَِ بطيتطم يُ:

 ـ ًََصووّ ًٓػالًَِ ًََصوويُنِ َطؤظايُتًًُ:1
ًًَٓت نُ ًََصووّ ٓايًُٓنإ يإ ُٖض ًََصوويُى نُ َطؤظ تًًَسا ُٓو ضوآًُّْ وازَب

بُؾساضَ بُزَضَ يُ ًََصووّ َطؤظايُتِ، ُٓوَ زوضاضّ ُٖيَُ تًَطُيؿضم بىوَ تا غؤظو 
 بَُٓاّ خؤّ خباتُ َُيساًَْهِ واقًعًًُوَ.

ًََصووّ ًٓػالَِ ًََصوويُنُ نُ َطؤظُنإ تًًَسا بُؾساضْٕ يُغُض ضؤيَِ بُضضاوّ 
ظُنإ ضيَهطزَّ خؤّ زَبطِيَت، بُيَهى خىزّ ٓايًُٓنُ بؤ ضِيًَٓؿاْساِْ َطؤظُنإ َطؤ

ِّٔتا ]ٖاتىوَ  ًِ نَاٌَ مَ ُُ فِٕ أََّمَ ًِ مَجَُل ُُ ُىّْزا َِٓنػِٕ بُِِ فِٕ اليَّاعِ نَنَ ُِ َّجَعَِليَا لَ ِٔيَا فَأَِحَٔ
ِٔظَ بِخَازٍِج مِِيََا نَرَلِوَ ُشًَِّ لِِلهَافِ  1د.َِٓعنَُلٌَْ سًَِٓ مَا نَاُىْاالعُُّلنَاتِ لَ
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َطؤظُناًْـ ضؤيَِ خؤيإ زَْىيَٓٔ يُبُضزَّ ُٓو ٓايًُٓزا نُ ٓايا زَيهُُْ ضطاّ 
ضووْانِ ضيَطُيإ ياخىز زَبُٓ زوشَِْٓ زَياُْويَت بًهىشيَُٓٓوَْ ذُظيإ يُ تاضيهًًُ 

ُْٝا ُٓسُِٓدٌَّش ُِٔطفِ  1ز.بِأَِفَْاٍَِِِه اللَُِّ ُىْزَ لِ
وّ َطؤظايُتًسا زَبًَت ٓاَازَبطم نَُىنىضتًِ َطؤظُنإ يُبُضضاوبططئ، يُ ًََصو

بُآلّ زَبًَت بعاْطم نَُىنىضتًِ َطؤظُنإ بُيَطُ ًًُْ بؤ نَُىنىضتِ ُٓو ضَوؾُيإ 
يُو ثًَٓاوَزا نُ َطؤظُنإ بُناضيسًََٖٓٔ، بؤ ػمىوُْ نَُتُضخَُِْ نَُىنىضتِ 

ايًِٓ ًٓػالّ يإ بهطيَتُ ثًَىَض بؤ ُٓوَّ نُ َىغًَُاْإ ْابًَتُ بُيَطُّ نَُىنىضتِ ٓ
بُناضًَٖٓاِْ ٓايطم َايُّ نَُىنىضتِ َطؤظُناُْ، بُيَهى ٓايطم نَُىنىضتِ َطؤظُنإ 
نَُسَناتُوَ، ضىْهُ بُ زيًَٓايًُوَ ًٓػالّ تىاِْ نَُىنىضتِْ نَُتُضخَُِ 

نُ تا َُٓطِؤف نؤَُيًََو يُ َطؤظُنإ نُّ بهاتُوَو ؾاضغتاًَْتًُنًإ بؤ زضوغتبهات 
 زضيَصَ زَنًَؿًَت. 

بابطِوآًُْ زيسّ ًٓػالّ بؤ ًََصووّ َىغًَُاْإ، نُ ُٖض يُ ثًَـ ًٓػالّْ غُضَتاّ 
ٖاتِٓ ًٓػالَُوَ تا َُٓطِؤ باضّ َىغًَُاْإ يُ قايَبِ َطؤظبىوًْاْسا باغسَناتْ يُو 

(ْ ٓازَّ ) ثًُوثايُ بُضظتطيإ ْاناتُوَ، خىاّ طُوضَ يُ باضَّ ثًَغَُبُضّ ٓاظيع
ٍِبُِطْا ُقِليَاشذُواّ زايهُإْ ُْوَناًْاُْوَ زَفُضَىيَت:  َِٓأتَِٔيَُّهِه فَإِمَّا جَنِّٔعا مِِيََا ا

ًِ ٍُّدٚ مِيِّٕ ِْْف فَلَا ٍُدَاَٖ تَبِعَ فَنَ َِِِٔه خَ  َّنَرَُّبْا نَفَُسّا َّالَّرًَِٓ( 33) َِٓخصَُىٌَْ ٍُِه َّلَا عَلَ
 2.دخَالُِدٌَّ فََِٔا ٍُِه اليَّازِ ِصخَاُبأَ ُأّلَِٝوَ بِآَٓاتِيَا

زواتط يُباضَّ ثًَغَُبُضَناِْ زيهُوَ باغِ ُٓو ناضاُْيإ زَنات نُ خىاّ طُوضَ 
(ْ (و ثًَغَُبُض ْىوح )بؤيإ ضاغتسَناتُوَ ُٖض يُ ناضَنُّ ثًَغَُبُض يىوْؼ )
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( نُ َُٖىويإ (ْ ثًَغَُبُض َىذُممُز )(ْ ثًَغَُبُض زاوز )ثًَغَُبُض َىوغا )
يُ قىضٓاِْ ثريؤظزا ٖاتىوٕ، بُآلّ ُٓواُْ ًْاظّ خطاثًإ ُْبىوَ، بُيَهى يُو ناضَياْسا 
ًْاظّ خًَطيإ ُٖبىوَو ًٓحتًٗازيإ نطزووَْ غُضَدماًََهِ واّ بىوَ، خىاّ 

ُُ ىَجِِد َّلَِهطُوضَف زَفُضَىيَت: ش..  1ز.عَِصّما لَ
ٕ نطز تا بعأْ نًَْٔ شياًْإ ضؤُْ، بؤيُ ( واُْيُنِ فًَطٍ َىغًَُاْاثًَغَُبُض)

واتُ)َُٖىو ٓازًََعازَّ  2(،نل بيْ آدو خطاٛٛ خري اخلطاٜني التْابٌْفُضَىوّ)
 ُٖيَُناضَ، ضانرتيين ُٖيَُناضيـ ُٓوإُْ نُ تُوبُ زَنُْٕ زَطُضِيَُٓوَ بؤ الّ خىا(.

ٕ )عًًِٗ ايػالّ( بؤيُ ُٓطُض خىاّ طُوضَ يُ قىضٓاِْ ثريؤظزا باغِ شياِْ ثًَغَُبُضا
بهات يُ قايَبًَهِ َطؤظايُتًًاْسا، َىغًَُإ ضؤٕ زَنطَّ شياِْ َىغًَُاْإ يُو قايَبُ 
بباتُزَضَّ، ُٓطُضيـ خىاّ طُوضَ ُٓو تًَهُوتُّٓ ثًَغَُبُضإ )عًًِٗ ايػالّ( باؽ 
بهات، َىغًَُإ ضؤٕ زَتىاًَْت ضاغتِ َىغًَُإ ُْخاتُضِوو، بُآلّ وَى ضؤٕ قىضٓاِْ 

ؤظ ضاغتِْ ضاضَغُضَنُّ زَخاتُضِوو، زَبًَت ًَُُٓف ُٓو ُْٖطاوَ قىضٓاًًُْ ثري
 بًَٓطم.

 ـ ًََصووّ ًٓػالًَِ طًَطِاُْوَيُنِ زضوغتُ:2
ظؤضبُّ نات نُ زَضًُٓوَ بؤ غُضضاوَناِْ ًََصوو يُ الّ ًََصووْىوغإ بُطؿتِ، 

تؤَاضزَنُٕ زَبًٓطم ظؤضيَهًإ وَى ضؤَاًَْو يإ باغهطزِْ ضووزاويَو ًََصوو 
بُبًَُٔوَّ بَُٓاّ ظاْػتِ بُناضبًَٗٓٔ بؤّ، واتُ غُضضاوَنُ خؤّ يًًََُ، ًٓسّ زَبًَت 

                                     
 .115طْ:  - 1
، 7685، الزقي، املضتدرك عمٜ الصخٗخَ، الزقي4248، صٍَ ابَ واج2483ٛصٍَ الرتوذٙ، الزقي - 2

، صٍَ الدارو٘، الزقي 2852، وضٍد أب٘ ٖعمٜ املٕصم٘، الزقي12795وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي
 .8644،حضٍْ األلباٌ٘ يف اجلاوع الصغري ٔسٖادتْ، الزقي 2685
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ْىوغًُٓناِْ زواتط ضٌ بٔ، بُآلّ يُ ًََصووّ ًٓػالًَسا ُّٓ خايَُ نَُرت بُزّ زَنطَّ، 
بُيَهى ظؤض بُ زَطُُٕ بُزيسَنطَّ، ضىْهُ الّ ظاْاياِْ ًٓػالّ ظاْػتِ ضزماٍ )جُضحْ 

يٌ( ُٖيُ نُ ُٖيَػُْطاْسٕ زَنات بؤ نُغُنإ، ٖاونات غُُْز يُ طًَطِاُْوَّ تُعس
ًََصوويًسا بُناضزيَت، غُُْز واتُ طًَطِاُْوَّ ضووزاويَو زََبُزَّْ يُضُْس نُغًَهُوَ، 
جا ظاْاياِْ ًٓػالّ بُ ظاْػتِ )جُضحْ تُعسيٌ( ُٖيَػُْطاْسْٕ ؾًهاضٍ زَنُٕ بؤ 

وَ ضاغتِْ ْاضاغتًِ طًَطِاُْوَنإ زَخُُْضِوو، نُغُناِْ غُُْزَنُْ يُو غؤْطُ
بُآلّ َُُٓ يُالّ طُالْٕ ٓايطمْ ًََصووْىوغاِْ زيهُ بُناضْايُت َُطُض نًََُو ُْبًَت، 
ظاْػتِ فُضَىوزَ نُ يُْاو َىغًَُاْاْسا ظؤض بآلوَو زَنُويَتُ ثًَـ ضاغتهطزُْوَّ 

ًُطُ غازَتط بُناضزيَت بؤ طًَطِاُْوَناِْ فُضَىوزَنإ، ُّٓ ظاْػتُ بُؾًَىَيُنِ ْ
طًَطِاُْوَّ  ًََصوويِ، بَُُ زَتىاْطم بُ ؾًَىَيُنِ ٓاغاْرت ضاغتًًُنإ جًابهُيُٓوَ 

 يُ ُٖيَُو نَُىنىضتًًُنإ.
تىيَصَضاًَْو بؤ تؤَاضّ ًََصووّ ًٓػالًَِ زَضُٓوَ غُض ضُْس غُضضاوَيُى نُ 

ٕ ضؤًْإ ويػتىوَ يُ ْاذُظاِْ ُّٓ ًََصووَ تؤَاضياْهطزووَو بُ ٓاضَظووّ خؤيا
ؾًَىٍَ ضؤَإْ ضريؤنًَهسا ًََصووّ ًٓػالًًَإ خػتؤتُضِوو، بُآلّ زَبًَت َىغًَُاْإ 
زيًَٓابٔ نُ ضاغترتئ ْىوغًُٓوَ بؤ ًََصووّ ًٓػالًَِ ُٓو غُضضاوإُْ نُ ظاْاياِْ 
ثًَؿىوَإ زيَػؤظاُْْ زازوَضاُْ تؤَاضيإ نطزووٕ بُبَِ ُٓوَّ بهُوُْ شيَط فؿاضّ 

َغُآلت يإ بُضشَوَْسيِ يإ ٓاضَظووّ خؤيإ يإ تُْاُْت نًُّٓ زَضووِْ، بُيَهى ز
بُوثُضِّ زازثُضوَضّْ غجاضزَناضّْ نًُٓ وَالْاُْوَ بطِياضّ زازوَضاُْيإ زاوَ 
يُغُض زوشَُٓناًْؿًإ، ُٖضوَى نؤَُيًََهًإ بُ ظيطَىْ نؤَُيًََهٌ تط بُ ٓاظاْ 

ٌ تط  بُ غُخاوَغمُْسو ُْٖسيَهٌ تط بُ زاويَٓجاى ُْٖسيَهٌ تط بُ غؤظزاضو ُْٖسيَه
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و...ٖتس وَغفسَنُٕ، يُطٍَُ ُٓوَؾسا زوشَِٓ َىغًَُاْإ بىوْٕ خطاثُيُنِ ظؤضيإ 
 ُٖبىوَ بؤ َىغًَُاْإ.

 ـ ًََصووّ ًٓػالَِ تُْٗا ًََصوويُنِ غًاغًٌ ًًُْ:3
ًٓػالَِ بُ ُٖيَُيُنِ طُوضَ يُ ْىوغًُٓوَّ ًََصووّ جًٗاًْسا بُطؿتِْ ًََصووّ 

تايبُتٌ ضوويساوَ نُ بطيتًًُ يُ تؤَاضنطزِْ ًََصوويُنِ غًاغِ ًٓػالَِْ غُثاْسِْ 
بُغُض بىاضَناِْ تطيساو ثؿتطىٍَ خػتِٓ بىاضَناِْ زيهُ نُ َُُٓ يُ خؤيسا 
زَضنُوتِٓ ْاضِيَهِْ نَُىنىضتِ ْىوغًُٓوَنُيُ ُٓطُض بًَتىو بىاضَناِْ تطيؿِ 

اغتًسا بىاضَ جؤضبُجؤضَناِْ ؾاضغتاًًُْتًَو َُٖىويإ يُطُيَسا ُْبًَت، ضىْهُ يُضِ
ثًَهُوَ ناض زَنُُْ غُض يُنرتّ با بىاضيَهًؿِ ظاٍَ بًَت بُغُض َُٖىوياْسا، 
ضؤشُٖآلتٓاغإ ظياتط غىوزيإ يُّ ُٖيَُ وَضططتىوَو تىاًْىياُْ ضوخػاضّ ًََصووّ 

و ناضاناِْ زيهُّ ًََصووّ غًاغٌ بػُثًَٓٔ بُغُض ًََصووّ ًٓػالًَسا تا ضِؤيَُ ناضيطُض
ًٓػالَِ بؿاضزضيَتُوَ، بَُُف ٓاَادمِ غُضَنًًإ زيَُٓٓزّ نُ بطيتًًُ يُ بُنُّ 

 ًْؿاْسإ يإ خطاث ًْؿاْساِْ ًََصووّ ًٓػالًَِ.
بُيََِ ٓاغايًُ بؤ ًََصووْىوغاًَْهِ ضيَصَيِ نُ بًًََٔ زَغُآلتِ َىغًَُاْإ يُ 

ؿهاوَو َىغًَُاْاًْإ ٖؤمشُْسو بًَُٖعُْبىوٕ تا ُْٓسَيىغسا الواظبىوْٕ ًَٖعيإ تًَه
يُبُضزَّ ؾاآلوّ خاضجُضغتاْسا خؤبططٕ، بُآلّ ؾتًَهًإ بريضىوَ نُ يُ ؾاآلوّ 

(ُٖظاض ْىوغطم ُٖبىوَ نُ ْعيهُّ 833خاضجُضغتًسا بؤ غُض ُٓو ْاوضُيُ )
 (ُٖظاضيإ بُزَغتِ خاضجُضغتإ يُْاوبطاوٕ.798)

ضًًُ نُ تىاِْ ؾاضغتاًَْتًًُى بًٓازبًَٓت نُ ضؤيَُناِْ زَّ ُٓو َُٖىو فطَاليًًُُْ 
بتىأْ يُ ْاوضُيُنِ غٓىضزاضّ نَُسا ُٓو َُٖىو ْىوغًُٓ ٓاَازَبهُٕ يإ ُٓو 

 ؾاضغتاًَْتًًُ طُوضَيُ خبُُْضِوو نُ ؾىيَُٓواضّ شياضيَهٌ يُوَّ بُجًًََٗؿت.
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ُض بىاضَناِْ بُيَآ ُٓوَ ؾتًَهِ زياضَ نُ َُيساِْ غًاغٌ ناضّ خؤّ زَناتُ غ
زيهُّ ؾاضغتاًُْت، وَى بىاضّ نؤَُآليُتِْ ٓابىوضّْ ٓايًِْٓ فًهطّْ ظاْػتِ 

 و...ٖتس.
بُآلّ ُّٓ ُٓطُض َُيساِْ غًاغٌ يُْاوضىو ُٓو َُيساْاُّْ زيهُّ ُٓو ؾاضغتاًَْتًُ 
ضُْسَ خؤيإ زَططْٕ قُواضَّ ضؤذِ ؾاضغتاًَْتًُنُ زَثاضيَعٕ، واتُ ؾاضغتاًُْت 

ساِْ غًاغًُوَ ُْبُغرتاوَ، بُيَهى غًاغُت ثايُيُنُ يُ ثايُناِْ تُْٗا بُ َُي
ؾاضغتاًُْت، بُيََِ ضاغتُ بُ نُوتِٓ ُٓو ثايُيُ طىضظيَهِ طُوضَ بُض ُٓو ؾاضغتاًَْتًُ 
زَنُويَت، بُآلّ ُٓطُض شياضَنُ ناضا بىوبًَت يُْاوْاضًَت تا بىاضَناِْ زيهُف 

 يُْاوُْضٔ.
بؤ غُض جًٗاِْ ًٓػالَِْ قُواضَّ غًاغِ ُٓو ناتًَو َُغؤٍ ؾاآلويإ ًَٖٓا 

زَويَُتُيإ يُْاوبطز، ُْياْتىاِْ ؾاضغتاًَْتًِ ًٓػالًَِ يُْاوببُٕ، بُيَهى ُٓو 
ؾاضغتاًَْتًُ يُ بىاضَناِْ زيهُوَ ًَٖٓسَ بًَُٖعبىو تىاِْ قُواضَّ غًاغًِ 

 ىَّ بؤ خؤّ. بُضاَبُضَنُّ خباتُ شيَط ضنًَفِ خؤّْ بًطؤضِيَت بُ قُواضَيُنِ غًاغِ ْ
زَّ ُٓطُض ُٓو بىاضاُّْ زيهُ ًَٖٓسَ ناضاو بًَُٖعبٔ، ضؤٕ زَنطَّ يُبريبهطئَْ بُ 
بىاضّ الوَنِ زابٓطئَ؟! ٓايا زَتىاْطم بُ ًََصووّ غًاغِ َىغًَُاْإ بًًََطم ًََصووّ 
ًٓػالَِ؟ ُّٓ ُٓطُض وابًَت زًَََهُ ًََصووّ ًٓػالَِ نؤتايٌ ثًَٗاتىوَ، بُآلّ خؤ 

َىغًَُاْإ قُواضَّ ضؤذِْ ناضيطُضيِ فطَاليُُّْ خؤيإ ُٖيُ يُغُض جًٗإ  ًَٖؿتا
بُطؿتِ بُجؤضيَو يُبُضاَبُض ُٖض يَُجُضيَهسا خؤيإ زَططْٕ غُضيُْىَّ خؤيإ 
زيَُٓٓوَ َُيسإ، زَّ بُزيًَٓايًُوَ يُ ًََصووّ ًٓػالًَسا ًَٖعّ غًاغِ بُْسَ يُغُض 

 َ ُْى تانُ ضؤيَِ ُٖبًَت.ًَٖعَناِْ زيهُْ وابُغتُيُ ثًًَاُْو
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ًََصووّ ًٓػالًَـ بًَبانبىوَ يُوَّ نُ بُ َُْاِْ ًَٖعَ غًاغًُنُّ يُْاوبطًَت،  
بُيَهى زَتىاًَْت خؤّ بططيَتُوَْ غُض يُْىَّ قُواضَيُنِ بًَُٖعتطّ غًاغًِ زضوغت 

 بهاتُوَ.
 ـ ٓاَادمِ ًََصووّ ًٓػالَِ بُضثانطزِْ زَويَُتِ ًٓػالٌَ بىوَ:4

ِ ًٓػالَسا ناضنطزٕ بُ بَِ ٓاَاْخ ًًُْ، باْطُواظيـ نُ ناضيَهِ ًٓػالًًَُ يُ ٓايًٓ
ٓاَادمِ ثًَطُياْسْٕ بًٓازْاِْ نؤَُيَطُيُنِ ًٓػالًًَُ بؤ بًَُٖعنطزْٕ ثاضاغتينْ بؤ 
بُضططّ يُوَيـ ًَٖعّ جًٗازّ بُناضزيَت تا زَويَُتِ ًٓػالًَِ بُ بىاضَ 

اضّ ثُضغتؿِ تانُوَ تا ثُيطَِوّ ياغاّ َُُٖضُؾُٓناًًُْوَ زاَُظضيَت ُٖض يُ بى
زَويَُتِ، بُواتايُنِ ثىخت )نتاب يٗسٍ وغًف سمٌُ()ثُياٌََ بؤ ضيَُٓىوِْ، ضُنٌَ 

 بؤ ثاضاغتِٓ ثُياَُنُ(.
ثُياًََو بؤ ضيَُٓايِْ ضُنًَو بؤ ثاضيَعطاضيهطزْٕ ثُيطَِوّ ثُياَُنُ، ُّٓ 

(ْ خُيًفُ غَُبُض )جًَبُجًَهاضيًُ بُؾًَىَيُنِ وضزو زضوغت يُ شياِْ ثًَ
ضاؾًسيُٓناْسا بُزياضزَنُويَت ُٖضوَى غُضضاوَ ًََصوويًُناًْـ ؾايُتِ بؤ ُٓوَ 

 زَزَْٕ ؾتًَهِ ذاؾاُٖيَُٓططَ. 
يُغُضزََِ زواتطيؿسا َُٖإ ٓاَاْخ زَطريايُبُض، بُآلّ ططفت يُوَزايُ  يُُْٖسيَو 

َإ ٓاَاْخ زَبًَت، يُ بىاضّ ضيَطُّ طُيؿضم بُو ٓاَادمُ الزضاوَ، واتُ ٓاَاْخ ُٖ
نؤَُيَطُو زَغُآلتسا، بُآلّ ضيَطَِوَنُ ُٖيَُ زَبًَت بُٖؤّ ُٓوَّ ُْٖسيَو يُ 
غُضنطزَنإ خؤيإ يُو ٓاَادمُ جىزا زَنُُْوَ، ُْٖسيَهًؿًإ يُ ضِيَطَِوّ 

الزَزَٕ، بُآلّ يُبُضُٓوَّ الزاُْنُ ضيؿُيِ ُْبىو  طُيؿتُٓنُّ ثًَغَُبُض 
وَ تىاِْ بطاتُ ٓاَادمُ زَغتًٓؿاْهطاوَنُ نُ بًٓاتٓاِْ بُخُغًَُتًَهِ زياضَ

 زَويَُتِ ًٓػالًَِْ باْطُواظنطزُْ بؤّ.
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زَنطٍَ ُْٖسٍَ جاض نًَُُٓيُى بُ ٓاَادمِ جًا يُ ٓاَادمِ غُضخؿتِٓ ثُياَِ خىا 
ضىوبُٓ َُيساِْ جًٗازَوَ، بُالّ ضيَطَوَ طؿتًُنُ بؤ ٓاَادمِ غُضخػتِٓ ثُياَِ 

بىوبًَت غُضنطزَنُ ٓاَادمِ بؤ خىا ُْبىوبًَت، بُآلّ بُؾساضبىاِْ  خىا بىوَ، يإ جاض
جًٗازَنُْ ُٓدماَُنُؾٌ يُ غُضخػتِٓ ثُياَِ خىايًسا خؤيإ بًًٓىَتُوَ، واتُ 

 ُٓو ٓاَادمُ ًَٖٓسَ باوْ ظاٍَ بىوَ نُ ٖاْسَضَناِْ تطٍ الواظ نطزووَ.
خُضجسَزَٕ، تانُ بُؾًَىَيُنٌ طؿيت َُٓطِؤف َىغىيَُاْإ ُٖوٍَْ ضَدمًإ بُ

ٓاَادمًإ بًٓازْاُْوَّ زَويَُتِ ًٓػالًًَُو بُؽ، َُطُض نًَُُٓيُى ُْبًَت نُ 
ٓاَادمًإ بىوَتُ ضانػاظيًُنِ نؤَُآليُتِ يُضِواْطُّ ًٓػالَُوَو برييإ الّ 
زَويَُت ًًُْ، بُآلّ ُٓواًْـ ُٓوَ بؤ بًَُٖعنطزِْ ضيَطُّ زضوغتهطزِْ زَويَُتِ 

تُ طُضاْسُْوَّ خًالفُت خُوًَْهِ ُٖض َىغًَُاًَْهِ بُٓاطاّ ًٓػالًَِ زَنُٕ، وا
 ُّٓ غُضظَويُيُ.

 ـ ًََصووّ ًٓػالًَِ تُْٗا غُضزََِ زَغُآلتساضيَتِ ًٓػالًَِ ًًُْ:5
ُٖيَُيُى بُزيسَنطَّ الّ ُْٖسيَو نُؽ نُ زَئًََ ًََصووّ ًٓػالًَِ تُواو بىو، يإ 

َِ تُواوبىوبًَتْ بىوِْ َُْابًَت، وا باغًسَنُٕ يُزواّ َُْاِْ زَغُآلتِ ًٓػال
ُْٖسيَو نؤتايِ زَويَُتِ عُبباغِ زازًََْٔ بُ نؤتايِ ًََصووّ ًٓػالًَِ، ضىْهُ 
غُضزََِ عىمساِْ بُ غُضزََِ ًٓػالَِ زاْأًَْ، ُْٖسيَهِ زيهُ زاضَِاِْ زَغُآلتِ 

ًَصووّ عىمساِْ بُ نؤتايِ ًََصووّ ًٓػالًَِ زازًََْْٔ زواّ ُٓوَ ْاخُُْ قايَبِ َ
ًٓػالًًَُوَ، يُضِاغتًسا َُُٓ ُٖيَُيُنِ طُوضَيُ، ضىْهُ ُٓطُض غُضزًَََو يُ 
َُنهُزا زَغُآلتِ ًٓػالَِ ُْبىوبًَتْ َىغًَُاْإ تُْٗا يُُٖويَسابىوبٔ بؤ طُياْسْٕ 
غُضخػتِٓ ٓايًُٓنُيإ، خؤ ْانطيَت ُٓو َاوَيُ بُ ًََصووّ ًٓػالًَِ زاُْْطيَت، يإ 

ٍ ٖات بؤ ًَْى زَغُآلتِ ًٓػالًَِْ ضوخاْسيإ ٓايا ُٓو غُضزٌََ غُضزًَََو نُ َُغؤ
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بًَسَغُآلتًًُ بُ غُضزََِ ًَْى ًََصووّ ًٓػالَِ زاْاْطَّ؟ بُيَهى يُ ُٖض 
غُضضاوَيُنِ ًََصوويِ ًٓػالًَسا باغٌ يًَىَنطاوَ، بَُُٖإ ؾًَىَف ناتًَو 

ُٓٓوَ، ْاتىاْطم بًًََطم زَغُآلتِ عىمساِْ زازَضََِِْ َىغًَُاْإ بَِ زَويَُت زًَََ
ُٓوَ غُض بُ ًََصووّ ًٓػالًَِ ًًُْ، ُٖضنُغًـ ُٓوَ بًًََت ُٓوا نُوتؤتُ طًَصاوّ 
ُْبىوِْ ؾاضَظايِ يُ ًََصووَوَ، ضىْهُ ُٖض قُواضَيُى ناتًَو ًََصووَنُّ نؤتايٌ 
ثًَسيَت نُ زَغُآلتُ َُُٖضُؾُٓناِْ بُتُواوّ يُزَغتبسات وَى زَغُآلتِ ضؤذِْ 

 نؤَُآليُتِْ فًهطّ و...ٖتس. غًاغٌْ
 ـ ْانطَّ ًََصووّ ًٓػالَِ يُبىاضَ ضؤذًًُنُّ جًابهطيَتُوَ:6

ظؤضنُؽ ُٖٕ بُضاويَهِ َاززيًُوَ زَضِوأْ بؤ َُٖىو ؾتُنإ، يُواُْف ضوآًًْإ 
بؤ ًََصووّ َطؤظايُتِ نُ بُوثُضِّ جًٗاُْ َاززيًُنُّ زَضووًْاُْوَ غُيطّ زَنُْٕ 

ُٕ، بًَٔاطا يُوَّ ُٓو يًَهساُْوَيُ ظازَّ بُضَُِٖ زَضووِْ ُٓو يًَهساُْوَّ بؤ زَن
 نُغاُْيُ ُْى بطِياضيَو نُ َطؤظايُتِ بطِياضّ يُغُضزابًَتْ ضُغجابًَت. 

ُٓوَّ خايَِ تًَبًًُٓ بُزضيَصايِ ًََصووّ َطؤظايُتِ باؽ يُ ؾتًَو نطاوَ نُ بطيتًًُ 
ٓطاو، يإ ُٖض ْاويَهِ زيهُ نُ يُ ناضيطُضيِ زَضوووِْ، يإ ًَٖعّ ثايَُٓضّ ُْبً

ُٖضزَغتُْ نؤٍََُْ نُغاًَْو ْاويَهِ يًَسًََْٔ، ططْط ُٓوَيُ َُٖىويإ 
 جُختسَنُُْوَ يُغُض ُٓوَّ ًَٖع يإ اليًَُْهِ ُْبًٓطاو يُّ بىاضَزا بُؾساضَ.

ًََصووّ ًٓػالَِ بًَبُف ُْبىوَ يُو اليُُْ ُْبًٓطاوَ نُ بُ ضؤذًًُت ْاوٍ زَبُٕ، 
و نُ َىغًَُاْإ نطزووياُْ بُ نطؤنِ ُٖويَُناًْإ، بُيَهى ُٓو ضؤذًُتُيُ نُ ضؤذًُتًَ

جُغتُ زَخاتُناض بؤ ثًَهًَٗٓاِْ قُواضَيُنِ ًٓػالَِ، ثًَسَضًَت ُٓوَّ باوَضِّ بُ 
ًًُْ، طايَتٍُ يًَبًَت نُ  بُُٖؾتْ زؤظَرْ خؤؾُويػتِ خىاو ثًَغُبُضَنٍُ  

اتْ باوَضِّ ًًُْ بُو ؾتُ، بُآلّ بؤ َىغًَُاْإ نُغًَو ُٖبًَت طًاِْ بؤ ُٓوَ بُختبه
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(ْ يُ ثًَٓاويسا ُٖض ٓاغايًُ بَُاٍَْ طًاُْوَ خؤيإ بهُُْ قىضباِْ ثًَغَُبُض )
 ُٖويٌََ بسَٕ، بُيَهى يُ ثًَٓاوّ بُجًَطُياْسِْ فُضَاِْ خىاو ثًَغَُبُضَنُيسا 

ت، ُْٖسيَو بؤ جًٗازو خُويإ يُضاواًْإ زَتؤضاْسو َاٍَْ وآلتِ خؤيإ بُجًَسًََٖؿ
ُْٖسيَهٌ تط بؤ ظاْػتْ باْطُواظ، َُُٓف بُ ضِووِْ يُ شياِْ ظاْاياِْ ًٓػالًَسا بُضضاو 

 زَنُويَت.
بؤيُ ًَُُٓ ْاتىاْطم ناتًَو قػُ يُغُض ًََصووّ ًٓػالًَِ زَنُئ، بُ يًَهساُْوَيُنِ 

ضؤذًُتًُنُّ يٌَ غًاغِ يإ َاززّ يإ ضيَهطزَيِ يإ...ٖتس يًَهٌ بسَيُٓوَو بىاضَ 
البسَئ، بُيَهى زياضَ جًٗازو فتىذات يُالّ َىغًَُاْإ بُ ثًُّ يُنُّ يُثًَٓاوّ 
بُضظنطزُْوَّ ثُياَِ خىاو ؾًُٖسبىوْسا زَنطَّ، وَى ُٓو ٖاوَيَُّ نُ باغٌ 
بُُٖؾتْ شياِْ الّ خىاو َُْاِْ تاواُْناِْ زَبًػتًَت، تُْٗا بُ ُٓو بًػتُٓ 

ىضَانُّ زَغتِ فطِيَبساتْ طًاِْ خباتُ غُضزَغتِْ ٓاَازَيُ ضُْس زَْهُ خ
بًطًَطِيَت بُ َُٖىو اليُنسا تا بُخيت بهات يُثًَٓاو خىاّ طُوضَزا، بُيَهى َىغًَُاْإ 
بُوثُضِّ تاَُظضؤيًُوَ ضؤشاُْ ْعاّ ؾًُٖسيًإ زَنطزو بًَباناُْف بؤ وَضططتِٓ 

ْس بُ َُبُغيت ضاوَضِواِْ ظاْػتْ طُياْسِْ ثُياَِ خىا خُويإ يُ ضاواًْإ زَتؤضا
 ثازاؾتِ زواضِؤش.

 ـ زابُؾبىوْٕ َُظُٖبطُضايِ ًََصووّ ًٓػالَِ ؾًؤقهطزووَ:7
ثُياَِ خؤّ زَطُيًَُْتْ زواتط خُيًفُناِْ ضاؾًسئ زئَ،  ناتًَو ثًَغَُبُض 

بُضَبُضَ يُ زواّ ًُٓاَِ عىَُضَوَ زَضطاّ فًتُٓ زَنطيَتُوَو يُو زَضطاّ 
 ضووزَناتُ َىغًَُاْإ نُ بطيتًُ يُ: فًتُٓيُوَ بُآليُى

ـ زابُؾبىوِْ َىغًَُاْإْ وَغتإ يُضِووٍ بًَُٖعبىوْٕ فطاوارمىاظّْ بُضَوثًَـ 1
 ضىوًْإ، بُيَهى خىئَ نُوتُ ًَْىإ َىغًَُاْاُْوَ.
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ـ زَضنُوتِٓ زَغتُطىَطِانإْ ُْٖسيَو زَغتُّ الزَضو ُْٖسيَهِ ْانؤنًـ، 2
يُ ٓايًين  ًٓػالّ بطزَ زَضَوَو ُْٖسيَهًإ يُغُض ضؤذِ  َُٓاُْ نؤَُيًََهًإ خؤيإ

ٓايًُٓنُ طريغاُْوَو ُْٖسيَهِ تطيـ يُ ٓايًُٓنُزا َاُْوَ، بُآلّ ُٖض ضؤًَْو بًَت 
يُنطِيعّ َىغًَُاْإ تًَهؿهاو ضُْس ضيَطُيُى جىزابىوُْوَ نُ زواّ َاوَيُى 

 يُى ُْزَطُيؿتُٓوَ.تًَجُضِبىوٕ ًَْىاُْنُيإ ًَٖٓسَ ظيازيهطز نُ ُٖضطًع بُ
ـ زَضنُوتِٓ َُظُٖبطُضايٌ يًَُْىإ زَغتُ جًابىوَناًْؿسا، بُيَهى يُْاو خىزّ 3

ضيَطُ بُضزَواَُنُزا َُظُٖبطُضايًُى ضوويسا نُ زواتط ٓاناَِ ظؤض غُختْ ؾًؤقِ 
يًَهُوتُوَو خىيَٓطِيَصّْ نًُٓو يًَهسوضنُوتُٓوَ ثُيسابىو يُ ًَْىاًْاْسا وَى ػمىوُّْ 

 ؾاضّ بُغساز. زياضّ
 ـ ًََصووّ ًٓػالًَِ ْاضًَتُ باظُّْ بريوباوَضِّ ًٓػالًًَُوَ:8

ثًَـ ُٖضؾتًَو زَبًَت ُٓوََإ يُبُضضاوبًَت نُ بَُٓاناِْ بريوباوَضِّ ًٓػالًَِ يُ 
ِْوَ]..(زاْطإْ خىاّ طُوضَف بطِياضّ ناًََِ يُغُضزا )غُضزََِ ثًَغَُبُضزا  اِلَٔ

ُِٔهِه َّأَِتنَِنُت ِهدِٓيَُه لَُهِه أَِننَِلُت  1...دىِِعنَتِٕ عَلَ
بؤيُ ْاتىاْطم بًًََطم ًََصووّ ًٓػالًَِ بُؾًَهُ يُ بريوباوَضِّ ًٓػالًَِ َُطُض ُٓو 
قؤْاغُّ نُ ًََصووّ ًٓػالَُْ قىضٓإْ غىُْٓت زَغتًٓؿاًْإ نطزووَ، ُْى ُٓوَّ 

 نُ زواتط زيَت.
عُبباغِ يإ عىمساِْ ُٖيَُيُنِ  ُٓطُض قػُيُى نطاو وتطا خُيًفُيُنِ ٓىَُوّ يإ

نطز، ؾتُنُف يُ زيسّ ًََصوويًُوَ ضاغتبىو، ُٓو ناتُ ُٓوَ ْاضًَتُ غٓىوضٍ 
بريوباوَضَِوَ نُ بًًََطم ؾتُنُ واًًُْ ُٓطُض ْا بريوباوَضَِإ ظياِْ يًَسَنُويَت، بُيَهى 

                                     
 .3املاٟدٚ:  - 1
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ًَٓطم بُ ضاغتًسا زَبًَت زإ بُو ضاغتًًُزا بًَٓطمْ زيًَٓابطم بريوباوَضِ يُوَزايُ زإ ب
 وَى ضؤٕ ظاْايإْ ًََصووْىغاِْ ًٓػالَِ واياْهطزووَ.

 ثًَىيػتُ ُٓو زوو خايَُ يًَهحىزا بهُيُٓوَ:
 ـ ًََصوو ثًَىَضَ بؤ بريوباوَضِ.    1
 ـ بريوباوَضِ ثًَىَضَ بؤ ًََصوو.2

 ًَُُٓ زَظاْطم بريوباوَضِّ ًٓػالَِ قؤْاغًَهٌ تُواوٍ خؤّ بطِيىَو ناًََُ، بُآلّ
ًََصوو يُضِيَطُّ بُضزَواَِ خؤيسايُ، بؤيُ زَبًَت يُو ناتُزا بُ ثًَىَضَ تُواوَنُ 
ًََصوو بجًَىئ، واتُ بؤ ػمىوُْ ضووزاويَهِ ًََصوويِ زًََٖٓطمْ يُبُضزَّ تُضاظووّ 
بريوباوَضِزا ثًَىاٍُْ زَنُئ ُٓو نات بطِياضّ يُغُض زَزَئ، واتُ ثاف زيًَٓا بىوٕ 

 ًََصوويًُنُ، زَبًَت بريوباوَضِ ثًَىاُْ بًَت بؤ ضووزاوَنُ. يُضِاغتًِ ضووزاوَ
 ـ ُْياضاِْ ًََصووّ ًٓػالَِ ظؤضٕ:9

با َىغًَُاْإْ ْاَىغًَُاْاًْـ َُٖىويإ بُ ضِووِْ ُٓوَ بعأْ نُ ًََصووّ ًٓػالَِ 
ُْياضاًَْهِ ظؤضّ ُٖيُ، بُيَهى ُْياضاِْ ًََصووٍ ًٓػالَِ يُطٍَُ جًاواظّ ًَْىاٌْ 

ا ٓاَازَٕ نؤببُٓوَ يُغُض زشايُتًهطزِْ زوشَِٓ ٖاوبُؾِ غُضغُختًإ، جا خؤياْس
ثًَىيػتُ يُغُض تانِ ٖؤؾًاض يُ زيسّ ُٓو ُْياضاُْوَ ُْضِواًَْتُ ًََصووّ ًٓػالَِ، 
ضىْهُ ُٓواُْ ثًَـ ُٓوَّ ًََصووّ ًٓػالَِ خبىيَُٓٓوَو قػُّ يُغُض بهُٕ، بطِياضّ 

ًٓػالٌَ بهُٕ، بؤيُ يُناتِ خىيَٓسُْوَْ خؤيإ زاوَ نُ ضؤٕ غُيطّ ًََصووّ 
ؾًهاضٍ ًََصووَنُزا يُ جًاتِ طُضِإ بُ زواّ ضاغتًسا، ٓاَادمًإ ثايَجؿتًهطزِْ 

 بطِياضّ ثًَؿًُٓياُْ.
َُٓاُْ بُطؿتِ ضُْس بَُٓايُى بىوٕ بؤ ضؤًَْتًِ ضوآًُْإ بؤ ًََصووّ ًٓػالَِ، جا 

 او نُ يًَطَزا باؽ ُْنطابٔ.زَتىاْطم ضُْس بَُٓايُنِ تطيـ بًًَُٓٓ ثًَـ ض
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 بةشي ضوازةم
 نويَو  ونووسانى كؤىميَرو

خىيَُٓضّ ًََصووّ ًٓػالٌَ يإ باؾرت بًًَطَم تىيَصَضّ ًََصووّ ًٓػالَِ ثًَىيػتُ 
ضَضاوّ بُضاوضزّ ًَْىإ زوو جؤض يُ ًََصووْىوغٌ تايبُت بُ ًََصووّ ًٓػالَِ بهات، 

 .ًََصووووغاِْ ثًَؿىو، ًََصووْىغاِْ ْىٍَ
 ًََصووْىوغاِْ نؤٕ:

 ًََصووْىوغاِْ نؤًْـ زابُف بىٕ بُغُض ضُْس زَغتُيُنسا:
يُنُّ: ًََصووْىوغاِْ ًُِٖٓ غىُْٓ: ظؤضتطيين ًََصووْىوغإ يُّ زَغتُيُٕ، َُٓاُْ 
ظياتطئ تؤَاضّ ًََصوويًإ ُٖيُ، بُآلّ بُ زاخُوَ بُضزَواّ تؤَُتًإ ٓاضاغت 

 ُْف نُ ًَٖٓاويأْ:زَنطيَت، يُ زياضتطئ ُٓو تؤَُتا
ُٓواُْ ثًاوّ زَضباضْ زؤغتاِْ زَغُآلت بىٕ بؤيُ بُ ويػتْ خىاغتِ  -1

زَغُآلتساضإ ًََصوويإ تؤَاض نطزووَ، بؤيُ ُٖض ؾيتَ يُ ضانُّ زَغُآلتِ ًٓػالَِ 
بًًََٔ ُٓوَ ْاضاغتًُْ بؤ بُضشَوَْسّ يإ يُ تطغٌ زَغُآلت يإ بُٖؤٍ زََاضطرييًإ 

غًىياُْ، بُالّ ُٖض ُٓو نُغاُْ ناتٌَ يُ ْىوغًين ُّٓ بؤ َُظُٖبُنُيإ ْىو
ًََصووْىوغاُْزا نَُىنىضتًُناِْ زَغُآلتِ ًٓػالَِ بُزيسَنُٕ زَيًَْٗٓٔ بُضاَبُض 

 بُ َُٖىإ بؤ يًَساِْ ًََصووّ ًٓػالَِ بُناضٍ زًََٖٓٔ.

 ُٓوَّ ٓاوَؾسآُو ًََصووْىوغاُْ زََاضطريٍ َُظُٖبًًإ ُٖبىوَو يُو ثًََ -2
طُْ زَغُالتِ ْاو ًََصووّ ًٓػالًَسا نؤَُيَ يُ بىوَ خؤيإ َُظُٖبٌ تِثُيىَغ

تؤَاضيإ نطزووَيإ تُْاُْت ُٓطُضيـ ُْبىوبًَت بؤإ ظياز نطزوَ، ُٖضضًُنًـ يُ 
طٍَُ َُظُٖبًاْسا ُْطىدماو بىوبًَت بُ غُختِ يًًَاْساوَ، با ُٓو ضووزاوَف ضاغتًُنِ 

 تُواو بىوبًَت.
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ووباضَنطزُْوَّ ضاّ يُنرتَ ُْى تىيَصيُٓوَّ وضز يُ ْىوغًين ُّٓ نُغاُْ ز -3
ؾتُنُ، واتُ ُٓوإ ضاّ بُضاَبُضَنإ وَضْاططٕ، بؤيُ غًفُتِ بطِياضّ تاناليُُْ ظايَُ 

 بُغُضياْسا.

بُآلّ يُضاغتًسا ُّٓ تىيطصَّ ًََصووْىوغإ ظؤض غتًَُإ يًَهطاوَ، يُ وَآلَِ ُٓو 
 طىَاْاُْْسا زَئًََ:

ُ زوو جؤض بىوٕ، جؤضيَهًإ ضىوُْتُ ْاو زَضباضَنإ ُْى بؤ ُٓو ًََصووْىوغاْ -1
َاغتاوضًَتِ يإ بؤ بُضشَوَْسّ ؾُخػٌ، بُيَهى تا ببُٓ ثايجؿتِ خًَط بؤ 
زَغُآلتساضإ، ُٖضوَٖا تا ْعيو بٔ يُ ضاغتِ ضووازوَنإ، يُضاغتًسا بطواّ 

ُ َىغًَُاْإ، طًُْىغُيطنطزِْ زَغُآلتْ زووضططتٔ يًٌَ ظياًَْهِ ظضٍ طُياْسووَ ب
ضىنُ ُٓوَ وازَنات نُغاِْ ُْظإ يإ ظاْاّ ْازيَػؤظْ خطاث يُزَوضّ زَغُآلتساضاْسا 
بٔ وَى واقًعِ ََطِؤٍ جًٗاٌْ ًٓػالَِ، بُآلّ ظاْاياِْ وغًَُإ يُ ًََصووّ ًٓػالًَسا 

 ما( زَفُضَىيَت)ٖاوغُْطًًإ يُ زووضططتْٔ ْعيهبىوُْوَزا ثاضاغتىوَ، ثًَغَُبُض)
 بالػس تأمسِ ّبطاى٘،  علُٔ ّحتطُ باخلري تأمسِ بطاى٘:  بطاىتاٌ لُ إال خلٔف٘ فاضتخل

جا ظاْايإْ ًََصووْىوغاِْ َىغًَُاْإ  1(،اهلل عضه مً ّاملعضْو،  علُٔ ّحتطُ
ُٖويًَاْساوَ ببُٓ ثايَجؿتْ نُغٌ ْعيهٌ خًَطْ ٖاضيهاضٍ زَغُالتساضإ بؤ ناضّ ضانُ، 

 ػمىوُّْ َُُٓف.

                                     
، صخٗح ابَ حباُ، الزقي 7565، الضٍَ الكربٝ لمٍضاٟ٘، الزقي 6247خارٙ، الزقي صخٗح الب - 1

 .11156، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 6283
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تىوَ يُ زَغُآلت وَى ؾُشمىئًػالّ ًٓبٓتُؼمًُ طيُ ظاْايإ زووضيإ ط ُْٖسيَهِ تط
بُآلّ  1نُ طىتاضّ خؤٍ بُ زَغُالتْ طُيًـ طُياْس)َٔ َىيَهِ طُمل ُْى زَغُالت(،

يُطٍَُ ُٓوَؾسا زووضططتِٓ يُ بُضشَوَْسيُ ؾُخكًُناْسا بىو، ُٓطُضْا يُ 
ْ اليُِْ ضاغتًُنُّ ثٌَ زَوتْٔ بُضشَوَْسيُ طؿتًُناْسا زَضىويُ الّ زَغُآلتساضإ

ٖاضيهاضيإ زَبىو بؤ ثُيطَوّ ضانُنُ، تُْاُْت يُو ضيًَُؾسا بُضطُّ ٓاظاضَناِْ 
 زَططت.

َُُٓف وتُيُنِ ْاضاغتُو غتًََُهُ يُ ُٖوٍَْ َاْسووبىوًْإ، بؤ ػمىوُْ  -2
زَبًٓطم ًََصووْىغًَهِ طُوضَّ وَى ًٓصم نُثري ناتَِ زيُوٍَ قػُ يُغُض ذُالد 

 ُّٓ ُْٖطاواُْ زَططيَتُبُض: بهات

يُنُّ: ُٖوٍَ زَزات ُٓوثُضٍ ًْاظّ خؤٍ بؤ تؤَاضّ ضاغتًُنإ خباتُضووْ 
ّحنً ىعْذ باهلل أٌ ىكْل علُٔ ما مل ٓهً قالُ أّ ىتخنل علُٔ يف أقْالُ )زَيًََت

)ًَُُٓ ثُْازَططئ بُ خىا يُوَّ ؾتًَهِ بُْاوَوَ بًًََطم نُ  2(،ّأفعالُ
 ظياز بهُئ يُ طىفتاضْ نطزاضيسا(. ُْيىتيبَ يإ ؾيتَ

زووَّ: ضٌ ضاّ ًََصووّ تؤَاضٍ جًاواظ يُغُض شياِْ ُٖيُ زَيًَٗينَ تا تؤَاضيَهِ 
ّناٌ ٓضابس ىفطُ ّجياٍدٍا ّال وضز يُغُض شياٌْ خباتُبُضزَغت، بؤ ػمىوُْ زَيًََت)

قلٔال جيلظ إال حتت الطناٛ يف ّضط املطجد احلساو ّال ٓأنل إال بعض قسص ّٓػسب 
مً املاٛ معُ ّقت الفطْز مدٗ ضي٘ نامل٘ ّناٌ جيلظ علٙ صخسٗ يف غدٗ احلس يف جبل 

                                     
 .255احلضاو٘: ً.ُ، ص - 1
 .132، ص11ابَ كجري:البداٖٛٔ الٍّاٖٛ، وكتبٛ املعارف، برئت، ج - 2
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أبٕ قبٔظ ّقد صخب مجاع٘ مً ضادات املػآخ الضْفٔ٘ ناجلئد بً حمند ّعنسّ 
 1بً عجناٌ املهٕ ّأبٕ احلطني اليْزٖ(.

غًًَُّ: ضاّ ُٖضيُى يَُاُْ وَضزَططيَت يُغُضّ)ظاْاياِْ ًُِٖٓ غىُْٓ، 
اْاياِْ ًُِٖٓ تُقُوف، نُغُ ْعيهُناِْ وَى خُظووضّْ ظ

 نىضَِنُّْ...ٖتس(.
ضىاضَّ: بطٍَِ يُ ْىوغًُٓناِْ زًَٖيَنَْ ٓاَاشَف زَزات بُ 

 ْىوغًُٓناِْ.
ثًَٓحُّ: زازطايٌ نطزُْنُّ زًَٖيَنَْ تؤَُتُنإ يُباضَيُوَو 

ؾًَىاظّ  بُضططيُناِْ ذُالجًـ يُ خؤٍ زًََٖينَ، باغٌ وضزَناضّ
 زَضَدماَُ جًاجًاناِْ نىؾتُٓنُؾٌ باؽ زَنات. نىؾتُٓنُؾٌ زَناتْ

غُض بُ َُُْٗجِ ًُِٖٓ غىُْْٓ جَُاعُيُْ ظؤض  ثريَُُٓ يُ ناتًَهسايُ ًٓصم نُ
ضاجًايُ يُ َُُْٗجَِ نُ ذُالد ططتبىويُبُض، نُضٌ بؤ باغٌ ُٓو نُغايُتًُ 

 بُجمؤضَ ُْٖطاو زٌََْ.
ّ نُ زَئًََ ْىوغًُٓناِْ ًََصووْىوغاِْ ًُِٖٓ غىُْٓ غُباضَت بُ ضَخُّٓ غًًَُ

يُنحؤضٕ َُُٓف بُ ضاغت ْاظامن، ضىْهُ ضُْسئ ْىغطم زَبًٓطم تُواونُضّ 
 ...(.ذٓلْىوغًُٓناِْ ثًَـ خؤيأْ، وَى ظياتطيين ُٓو ْاوًْؿاْاُّْ ْىوغطاوٕ)

يُ  بُؾًَهِ تط يُ ًََصووْىوغاِْ نؤٕ غُباضَت بُ ًََصووّ ًٓػالَِ بطيتطم
ًََصووْىوغاِْ زَغتُو تاقِْ َُظُٖبُنإ نُ ثؿهِ ظياتطّ َُٓاُْف زَطُضِيَتُوَ بؤ 
ؾًعُنإ وَى ُٓبىيفُضَجِ ُٓقفُٖاِْْ َُغعىوزّ، ُّٓ نُغاُْف يُطٍَُ ُٓوَّ 

                                     
 .132، ص11املصدر ٌفضْ، ج - 1
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ظؤضيُّٓ طًَطِاُْوَ ًََصوويًُناًْإ ًَٖٓاوٕ، ٖاونات يُبُضُٓوَّ ُْياضّ زَغُآلت بىٕ 
ّ جُخت بهُُْوَ يُ اليُُْ غًبًُناِْ ْاو زَغُآلتِ بؤيُ ُٖويًَاْساوَ بُ وضز

 ًٓػالَِ.
 ًََصووْىوغاِْ ْىٍَ:

نًَؿُ طُوضَنُ يًَطَوَ زَغت ثٌَ زَنات، ناتَِ زََاضطريٍ غُضغُختاُْ يًَُْىإ 
ضاْ َُظُٖبُناْسا زَغت ثٌَ زَنات، ُٓواُّْ ُْياضّ ًََصووّ ًٓػالَطم بُو ُْياضيُّ 

الَِ ضاظّ ْطم، ضىْهُ َُٓإ يَُطِؤزا يُبُض قىيَبىوُْوَّ ثَؿىوّ ُْياضاِْ ًََصووّ ًٓػ
ظياتطّ زاخًإ ٓاَازَ ْطم زإ بًَٓٔ بُ ًٖض ضانُيُنِ ُٓو ُٓظَىوُْ ضىاضزَ 
غُزَيًُزا، ُٓواُْؾٌ ُٖوازاضّ ُٓو ًََصووَٕ يُبُض ًَٖطؾٌ ظؤض ّ ُْياضاِْ ًََصووّ 

ظّ ْابٔ بُ زاْجًَساْاُْناِْ ًٓػالَِ ثُضضُنطزاضيَهِ ْاضَوا ًْؿإ زَزَٕ بُجؤضٍَ ضا
ًََصووْىغاِْ ثًَؿىوّ ُٖوازاض بُ ًََصووّ ًٓػالَِ، ُّٓ جؤضَّ ُّٓ ْىوغُضَ تاظاُْ 
بُ تُواوّ واتا ُٖوٍَ زَزَٕ ْىوغًُٓناًْإ ثطِ بهُٕ يُ ؾاْاظيُناِْ ًََصووّ 

َِ ًٓػالَِْ يُ نىدمًَهُوَ بُ ضُْس زيَطٍَِ ُْٖسٍَ يُ نَُىنىضتًُناِْ ًََصووّ ًٓػال
باؽ بهُٕ، َُُٓف بُ زيَػؤظّْ ُٖويَسإ بؤ ثًَؿطَوّ بُ نتًَبداُّْ ًٓػالَِ 

 زَظأْ.
بُآلّ ُّٓ زيسْ ضوآًْاُْ ظؤض نًَؿُٕ، ضىْهُ ُٖض ُّٓ باضَيُ وايهطزووَ بًَُتُاُْيٌ 
بُ ْىوغًُٓ ًََصوويًُناِْ ثُيىَغت بُ ًََصووّ ًٓػالَِ الّ خُيَهًَهٌ ظؤض زضوغت 

ُٖوازاضاِْ يُى يُو زوو ضَوتُ ؾتًَو يُ ْىوغطمْ ثُياَِ ُٓوّ  بًَت بُجؤضٍَ ناتَِ
 زيهُ زَبًػضم غُضغاّ ضازًَََٓٔ ضىْهُ خؤيإ ثًَؿرت ؾتِ وايإ ُْبًػتىوَ.

بُآلّ غىثاؽ بؤ خىا خُضيهُ بُضَبُضَ ُٖغت زَنطٍَ بُّ باضْ تُْطصَ غُختْ 
ضم بُ بطِياضّ ضُْس ُْٖطاوَّ ْطاوْبؤ تىيَصيُٓوَّ زضوغت نُ ظياز يُ ثؿت بُغ
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ثًَؿىَختُ ُٖوٍَ زَزَٕ بطُٓ ْاو غُضضاوَناُْوَو بُثًٌَ وضزَناضّ ضووزاوَنإ 
َُغُيُنإ خبُُْ بُضباؽ، ُٖضضُْسَ تا ًَٓػتاف بًاَليُْبىوٕ يُ ْىوغًين ًََصوويًسا 

 يُ زيسٍ ظؤضيُٓزا بىوَ بُ خُياٍَ ثآلوّ.
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 بةشي ثيَهجةم
 ئيسالمىسةزدةمةكانى ميَرووى 

ًَُُٓ ْاتىاْطم يًَطَزا وضزَناضّ غُضزََُناِْ ًََصووّ ًٓػالَِ باؽ بهُئ، بُآلّ 
بُ نىضتِ زؼمُِْ طؿتِ قؤْاغُناِْ ًََصووّ ًٓػالَِ زَخُيُٓضوو تا ببًَتُ 
ظاًْاضيُنِ طؿتِ بؤ خىيَُٓضّ ٓاظيعْ بُضضاوضووًُْى بؤ خىيَٓسُْوَ غُباضَت بُ 

 قؤْاغُناِْ ًََصووّ ًٓػالَِ.
 (:غُضزََِ ثًَغَُبُض)

 ُّٓ غُضزََُف زابُف زَنطيَت بُغُض ضُْس قؤْاغًَهسا:
 يُنُّ: قؤْاغِ ثًَـ ثًَغَُبُضايُتِ.

 (بُ ضُْس باضيَهسا تًَجُضِ بىو، يُواُْ:يُّ قؤْاغُزا ثًَغَُبُض)
 .َطزِْ باوىْ زايوْ باثريّْ ُْبىوِْ ًٖض خىؾوْ بطايُى 
 ٌبىوَ غُضزََُ ُٓو ٓابىوضٍ شياٌْ ٍبالَو زياضو بىاضيَهٌ: ناضّ ؾىاُْي ،

 ناضٍ يُّ، بسات َاٌَ ياضَُتٌ تا نطز ؾىاُْيًًٍُ ناضٍ ُّٓ( ) ثًَغَُبُض
 بُتىاْابىوْٕ يُغُضخؤيٌْ خؤضِاططٍْ وَى، بىو فًَط ؾت ضُْسئ ؾىاُْيًُزا
 .ٖتس... غؤظزاضٍْ

 ٌْثًَغَُبُض  ُٖويًَسا ُٓبىوتايًب: ناضّ باظضطا ( )بؤ خؤيسا يُطٍَُ ببات 
 بُو بىو ٓاؾٓابىوٕ غُضَتاٍ َُُٓف، ببًَت باظضطاٌْ ناضٍ فًَطٍ تا باظضطاٌْ ناضٍ

 بىاضَ.
 ثًَغَُبُض: غُضباظٍْ بىاضّ جُْط ( )نطز جُْطِ بُؾساضٍ َاوَيُزا يُو.  
 ٌْْفطْل ثُؼماٌْ وَى: غًاغٌ ناضٍ ٖاوثُؼما. 
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 َُٖىو ناضٍ َُٓو ضىْهُ، َُنهُزا ؾاضٍ يُ زَنطز ؾىاُْيٌ ناضٍ( ) ثًَغَُبُض
 تًايسا ثًَغَُبُضإ َُٖىو نُ قىتاخباُْيُى بُ زيًَٓايًُوَ بىوَ، ثًَؿىو ثًَغَُبُضاٌْ

 ًٓؿُنٍُ ثًٌَ بُ ؾىإ ضىْهُ، بًَت ططْط قىتاخباُْيُنٌ زَبٌَ وَضططتيبَ واُْيإ
 .ًًُْ جؤضَ بُو تطزا َُيساُْناٌْ يُ نُ زَبٌَ فًَط ؾت نؤَُيٌََ
ْ بهاتُوَ نؤيإْ بٌَ خؤضِاططْ َاالَتُنُزا َُضِو ئَؾى بُ ضِابهات زَبٌَ ؾىإ

 . بطُيًَُْت ثًًَإ جىإ تًَبطاتْ يًًَإ، بؤيإ ُٖبًَت غؤظٍْ بًاْجاضيَعٍَ
 جًٌَ ضِاغتطؤيًُنٍُ زَغتجانٌْ يُبُض نُ () ثًَغَُبُض باظضطاٌْ ناضٍ زواتط
 يُ زَنات زاوا ْسزَويََُُ بًَىَشٌْ طُوضَ خىَيًسٍ نطٌ خُززمٍُ بؤيُ، بىو َتُاُْ

 يٌَ ظؤضٍ غىوزيَهٌ () ثًَغَُبُض بهات، بؤ باظضطاٌْ ناضٍ تا () ثًَغَُبُض
 .تط ْاوضُناٌْ طُالْٕ شياٌْ بىاضَناٌْ ٓابىوضٍْ باضٍ بُ ٓاؾٓابىوٕ يُ وَضططت

 ياضَُتٌ جُْطساْ يُ زَنات بُؾساضٍ () ثًَغَُبُض ُٖضوَٖا يُ بىاضّ غُضباظيسا
 .غايَُ 15 تٌَُُْ اتًَهسان يُ زَزات َاَُناٌْ

 ًَْى يُ ػمىوُْ بُ ببىو بُيَهى، بىو بًَُٖع ظؤض نؤَُالَيُتًسا ثًَطٍُ يُ () ثًَغَُبُض
 ثٌَ ثؿتًإ بىاضزا ظؤض يُ بؤيُ زَبطز، ْاويإ زَغتجاى ضِاغتطؤْ بُ خُيَهُنُ، خُيَهسا

 ضاضَغُضيإ ُٓو الٍ زَبطزَ ططفتُناًْإ زازَْاْ ُٓو الٍ َُٓاُْتُناًْإ زَبُغتْ
 تا ضِووخاْس نُعبُيإ قىضَِيـ نُ ناتٌَ نُعبُ بًٓاتٓاُْوٍَ ططفيت وَى، بؤيإ بهات

 زضوغت بؤ ططفتًإ نُعبُزا بُضزَضَِؾٌ زاْاُْوٍَ يُ، بهُُْوَ ْؤشٌَْ غُضيُْىٍَ
، بهاتُوَ بُضظ خؤٍ ثًَطٍُ بُضزَضَِؾُنُ زاْاٌْ بُ زَيىيػت يُنُو ُٖض بىوو

  .بىوٕ ضِاظٍ ثًٌَ َُٖىإْ نطزٕ بؤ ططفتُنٍُ ُضٍضاضَغ () ثًَغَُبُض
 ؾهؤزاضٍْ بًَٓسٍ زَبًٓطم () ثًَغَُبُض شًَْٗٓاٌْ خىاغٌ باؽْ َُضِ يُ

 ُٓوزا بُضاَبُض يُ نؤَُيَطُ نؤَُالَيُتٌ باضٍ نُ وازَنات () ثًَغَُبُض نُغايُتٌ
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 ثًَغَُبُض تا بهات زاوا ْاوزاضيًُوَ زَويََُُْسٍْ بُوثُضٍِ ٓافطَتًَو ُْبًينَْ ضِؤٍَ
() ٍبُ بىو، خىَيًس نطٌ خُززمٍُ ُٓويـ نُ ًَْىاًْإ ٖاوغُضطريٍ بُ بًَت ضِاظ 

 تايًيب ُٓبىو نىضٍِ عُيٌ بىوو ضاى () ثًَغَُبُض شياٌْ باضٍ ًَْىاًْإ ٖاوغُضطريٍ
 خًَعاٌْ خُززمٍُ يُ ٖاونات بسات، َاٌَ ُٓبىتايًيب ياضَُتٌ  تا خؤٍ الٍ بؤ ًَٖٓا

، ضوقًًُ، ظَيُٓب، قاغِ: بُخؿطم ثٌَ َٓساالٍَُْ ُّٓ طُوضَ خىاٍ ()ُضَوَثًَغَُب
 .عُبسوآل  فاطن٘، نلجْو ٓىّ

 ضََُِظاْسا َاْطٌ يُ بؤيُ، بىو ططْط ال تُْٗايٌ شياٌْ () ثًَغَُبُض ُٖضوَٖا
 تُْٗايٌ شياٌْ يُوٍَ َُنهُو يُ زَضَوٍَ ٛذُضِا ُٓؾهُوتٌ بُضَو زَضىو

 . زَبطزَغُض
 ؤىاغى مةككة:دووةو: ق

يُّ قؤْاغُزا غُضَتاّ باْطُواظّ خـىايٌ زَغـيت ثًَهـطز، قىضٓـإ نـُ زَغـتىوضّ       
خىايٌ بىو بـؤ َطؤظـُنإْ نؤتـا نتـًيَب ٓامسـاِْ بـىو بـؤ يُنـُّ جـاض زابُظيـُ غـُض            

 ، بُ نىضتِ ططْطرتئ ضووزاوَناِْ ُّٓ قؤْاغُ بطييت بىوٕ يُ:()ثًَغَُبُض
 زابُظيين غطوف بؤ غُض ثًَغَُبُض()    (زاْ بـىوٕ بـُ   ٛيـُ ُٓؾـهُوتِ )ذـطا

 ثًَغَُبُضّ َىذُممُزّ نىضٍِ عُبسوآل.
   غــُضَتاّ بآلونطزْــُوَّ باْطــُواظّ ثًَغَُبُضايــُتِْ َىغــًَُاْبىوِْ ضــُْس

 (ْ َاوَّ غٌَ غاٍَ باْطُواظ بُ ًَِْٗٓ بىو.نُغًَهِ زَوضّ ثًَغَُبُض)
  ــصَّ َىغــًَُا ْإْ ٖاونــات ٓاؾــهطانطزِْ باْطــُواظّ ًٓػــالَِْ ظؤضبــىوِْ ضيَ

تىوؾبىوِْ َىغًَُاْإ بُ ْاضَذُتِْ ٓـُو ٓاظاضاْـُّ بًَبـاوَضاِْ قـىضَيـ تىوؾـًإ      
 زَنطزٕ.
 .ٌطَُاضؤزاِْ غٌَ غايَُّ َىغًَُاْإْ زواتط ُٖيَىَؾاُْوَؾ 
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        َطزِْ خُززمـُّ زايهـٌ بـاوَضزاضإْ خًَعاّْجًَغَُبـُضّ خـىاْ ٓـُبىوتايًيب
( َذُتًـُنِ ظؤضيـإ بـؤ ثًَغَُبـُض)    ( نـُ ٓـُو زوو َُضطـُ ْاض   َاَِ ثًَغَُبـُض) 

 زضوغتهطز.
    نؤضهطزِْ ُْٖسٍَ يُ َىغًَُاُْنإ بؤ ذُبُؾُْ طُياْسِْ ثُياَِ ًٓػـالّ بـؤ

 زَضَوَّ ْاوضُنُْ بآلوبىوُْوَّ زَْطؤٍ باْطُواظّ ًٓػالَِ.
 (ضىوِْ ثًَغَُبُض.ُبؤ تآًفْ ٓااضضُؾتِْٓ طُضاُْوَّ بؤ َُنه ) 
 اْاِْ غُضَتاناِْ بٓهُّ ًٓػالَِ يُ َُزيُٓ.بُغتِٓ بُيعُتُناِْ عُقُبُْ ز 
      ُّغُضَتاناِْ نؤضهطزِْ َىغًَُاْإ بؤ َُزيٓـُْ زضوغـتهطزِْ يُنـُّ بٓهـ

 زَويَُتِ ًٓػالّ.
 غًًَُّ: قؤْاغِ َُزيُٓ:

 يُّ قؤْاغُؾسا ططْطرتيٓطووزاوَنإ بطيتًبىوٕ يُ:
 (بُضزَواَِ زابُظيين غطوف بؤ غُض ثًَغَُبُضًتا ناًََبىوِْ ٓاي ).ُُٓن 

 .زضوغتهطزِْ َعطُوتْ نطزِْ بُ بٓهُّ ثُضغتـْ بًٓازّ تاىْ نؤَُيَطُف 

  ًَُْٕٖؿتِٓ زووبُضَنًُنإْ زضوغتهطزِْ بطايُتِ ًَْىإ نؤضُضإْ ثؿتًىاْا
 يُاليُىْ ٓاؾتهطزُْوَو بُبطانطزِْ ُٓوغٌْ خُظضَجًُنإ يُاليُنِ تطَوَ.

  ًَــُتِ ًٓػــالٌَ بــُ غــُضنطزايُتِ ث ــاِْ غَُبــُض)زاَُظضاْــسِْ زَويَ (ْ زاْ
ــُضىْ      ــاضيهطزِْ ٓ ــابْ زي ــًُِٖ نًت ــِ ٓ ــُْ بُؾــساضٍ ثًَهطزْ ــؤ زَويَُته زَغــتىوض ب

 َافُناًْإ.
    ْزَغـتجًَهطزِْ قؤْــاغِ غــُضباظّ َىغـًَُاْإْ ُٓدماَــساِْ ضــُْسئ جــُْط

 غُضنُوتِٓ َىغًَُاْإ.
  (ــُض ــُناِْ  ٖاوغــُضطرييُناِْ ثًَغَُب ــىوِْ ضؤؾــٓبرييُ فطَاليُْ (ْ فطاواْب
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 (.ُإ بُ ضيَُٓايٌ ثًَغَُبُض)َىغًَ
    ُْٕٖطاوْإ بؤ بآلونطزُْوَّ باْطُواظّ ًٓػالٌَْ طُياْسِْ بُ ٖـَُىو جًٗـا

َ بؤ بُ ضيَطُّ ٓاؾتًاُْ نُُٓويـ يُ ْاضزِْ ْاَُناِْ ثًَغَُبُضزا) ٍ زَبًًَٓتُو (خؤ
 غُضنطزَناِْ زَويَُتاِْ زَوضوبُضٍ.

     ًَؿــىاظّ نــطزٕ يــُ   بــُضططتٔ بــُ زَغــتسضيًَُ ْــاوخؤيٌْ زَضَنًــُنإْ ث
 َىغًَُاْبىوِْ بُ يًَؿاوّ ٖؤظْ نؤَُيَُنإ.

  (نؤضٌ زوايٌ ثًَغَُبـُض      ُبُجًًََٗؿـتِٓ ٓىممـُتِ ًٓػـالَِ ٖـاوزَّ بـ ْ)
 (.قىضٓإْ فُضَىوزَناِْ ثًَغَُبُض)

 

 

 سةزدةمى خيالفةتى زاشيديو
( غُباضَت بُ غُضزََِ خًالفُتِ ضاؾًسئ بُثًٌَ ُٓو فُضَىوزَّ ثًَغَُبُض)

بُّ ثًًَُ  1(،في أمتي ثالثون سنة الخالفة بعديَنُّ زياضّ نطاوَ نُ زَفُضَىيَت)َاو
ُٓو َاوَيُ ُّٓ ثًَٓخ خُيًفُيُ يُخؤ زَططيَت)ُٓبىوبُنط، عىَُض، عىمسإ، عُظم، 

( ٓاَؤشطاضّ َىغًَُاْاِْ نطزووَو ضيَعْ ططْطِ قؤْاغِ ُٓو ذُغُٕ(، ثًَغَُبُض)
 سنة الخلفاء الراشدينسنتيء بعليكم )خًالفَُّ خػتىَتُضووْ زَفُضَىيَت

 2(.المهديين
 ططْطرتئ باغىخىاغُناِْ ُّٓ َاوَيُ يُ ضُْس خايًََهسا زَخُيُٓضوو:

                                     
سٖادتْ،  ٔ، صخخْ األلباٌٜ يف صخٗح ٔ ضعٗف اجلاوع الصغري134لزقي املعحي الكبري لمطرباٌ٘، ا - 1

 . 3341الزقي
 . 42رٔآ أبٕدأدٞ ابَ واجٛ ٔالرتوذٙ، صخخْ األلباٌٜ يف صخٗح ابَ واجٛ، الزقي  - 2
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يُنُّ: زاْاِْ خُيًفُ بؤ َىغًَُاْإ تا ُّٖ زووبُضَنِ ُْنُويَتُ ًَْىإ َىغًَُاْإ، 
بُ ُٖض ُٖويًََهِ  ُّٖ بٌَ غُضنطزَيٌ يُْاو َىغًَُاْاْسا ُْبًَتُ باو، ُّٖ بُض بطريٍَ

زَضَنِ بؤ يُباضبطزِْ يُنُّ زَويَُتِ ًٓػالَِ غُضظَوّ، بؤيُ خًَطا ٖاوزَّ بُ 
( َىغًَُاْإ يُ نُثطٍ َِْ غاعًسَ نؤبىوُْوَو ثاف وَفاتِ ثًَغَُبُض)

َؿتىَطِيَهِ ًَُٖٓاُْْ ضيَعبُخؿاُْْ ضاطؤضِيُٓوَيُنِ ظاْػتِ ثطِ ضيَع َُٖىإ يُنسَْط 
(، يُوٍَ بُيعُتِ ثًَسضاْ بؤ ِ ُٓبىوبُنط بُ خُيًفُّ ثًَغَُبُض)بىوٕ يُغُض ًُٓاَ

ضؤشٍ زواتطيـ بُ ضَمسٌ يُ َعطُوتسا بُيعُتِ ثًَسضا، ُٓواُْف يُنُجماض ٓاَازَّ 
 بُيعُتُنُ ُْبىوٕ بُيعُتًاْسا وَى ًُٓاَِ عُظم.

صووّ ظؤضيَو يُ ُْياضاِْ ًََصووّ ًٓػالَِ ُّٓ يُنُّ ُْٖطاوَ زَنُُْ تاُْيُى بؤ ًََ
ًٓػالَِْ عُيبُيُى بُغُض ٖاوَآلُْوَ، يُناتًَهسا َُُٓ ؾاْاظيُنِ طُوضَ بىويُ 
يُنُّ ُٓظَىوِْ زاْاِْ غُضنطزَزا بٌَ بىوِْ ًٖض زووبُضَنِْ ٓاشاوَيُى يُ َاوَّ 
يُى ضؤشزا غُضنطزَ زياضّ بهطيَتْ َُٖىاًْـ ثًٌَ ضاظّ بٔ، ُٓواُْف يُنُّ ضؤش 

(، ًُٓاَِ ىوٕ غُضقاٍَ بىوٕ بُ تطَِ ثًَغَُبُضَوَ)ٓاَازَّ بُيعُت ثَساُْنُ ُْب
عُيًـ ُٓطُض ْاضاظّ بىايُ بُيعُتِ ُْزَزا، ضىْهُ تُْٗا ُٓطُض بًعاًْايُ ُٓو 
يُثًَؿرتَ بؤ ُٓو ثؤغتُ بًَسَْط ُْزَبىو يُو ؾًاوتط بىوُْ، بُيَهى زَيتىاِْ يُبُض 

بهًَؿًَت ُٓطُض ( ُٖوازاضّ ظياتط بؤ خؤٍ ضاْعيهٌ خعَايُتِ يُ ثًَغَُبُض)
َُغُيُنُ ًَُالًٌَْ غًاغٌ بىايُ، بُآلّ ًُٓاَِ عُظم ظؤض ضاظّ بىو يُ ًُٓاَِ 

 ُٓبىوبُنطْ غُضضاوَناِْ ًََصووف ثطِٕ يُ بُيَطُّ ضووٕ يُو باضَوَ.
زووَّ: بُضزَواَِ زإ بُ ضاالنًُ غُضباظيُنإْ ثاضيَعطاضّ يُ غٓىوضّ ًٓػالَِْ 

( بُ غُضنطزايُتِ ُٓو غىثايُّ ثًَغَُبُض) بُضططتٔ بُ ُٖضَؾُ زَضَنًُنإ،
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ٓىغاَُّ نىضٍِ ظَيس ٓاَازَّ نطزبىو زشبُ ضؤَُنإ بُضِيَهطاْ غُضنُوتِٓ بُزَغت 
 ًَٖٓا.

غًًَُّ: وَغتاْسِْ بعوتُٓوَّ ُٖيَطُضاوَنإ نُ يُ ًٓػالّ ُٖيَسَطُضاُْوَْ 
ا ُْٖسٍَ غُضيُْىٍَ ُٖويًَإ زَزا بؤ ضُْس قُواضَيُنِ غُضبُخؤ، يُّ ًَاُْز

باْطُؾٍُ ثًَغَُبُضايُتًُنًإ زَزا وَى َىغُيًَُُ، ُْٖسيَهًـ ُٖويًَإ زَزا 
غُضثؿهِ يُ يىَوْاضٌَ ثُيطَونطزِْ ًٓػالَسا بًَُٓٓ َُيسإ، بُآلّ زَويَُتِ ًٓػالَِ 

 تىاِْ ُٓو نًَؿُف يُ نَُرتئ َاوَزا ضاضَغُض بهات.
بؤ َُُٓف ُْٖطاوّ ظؤض وضزْ ضىاضَّ: نؤنطزُْوَْ ْىوغًُٓوَّ قىضٓاِْ ثريؤظ، 

ٖؤؾًاضاُْ طريايُبُضْ ظَيس ُٓضنِ غُضَنِ ُّٓ ناضَّ ططتُ ُٓغتؤ، بؤ ُّٓ ناضَبطٍَِ 
َُضجٌ زاْإْ تىاِْ بُ جىاْرتئ ؾًَىَ بًطُيًَُْتُ نؤتاْ يُنسَْطِ ٓىممُتِ 
ًٓػالَِ يُو باضَيُوَ بجاضيَعٍَْ َىعحًعَّ خىايًـ يُو باضَيُوَٖاتُزّ)إْا ذمٔ 

زواتط يُغُضزََِ ًُٓاَِ عىمساًْؿسا ْىوغًُٓوَنإ  1(،الرنس ّإىا لُ حلافعٌْ ْعيٓا
َُٖىو يُندطإْ تُواوّ جًٗاِْ ًٓػالَِ يُنسَْط بىوٕ يُغُض ُٓو ْىغدٍُ 

 قىضٓاُْ.
ثًَٓحُّ: فتىوذاتِ ًٓػالَِ، َُُٓف ُٖويًََو بىو بؤ طُياْسِْ ثُياَِ ًٓػالّ بُ 

ٓىوضّ زَويَُتِ ًٓػالَِْ بُؾساضّ ثًَهطزًَْهِ ْاوضُنإْ فطاوارمىاظيُى بىو بؤ غ
طُالِْ تطيـ بىو بُو زَويَُتُ بُضفطاواُْ ٓايًًُْٓ ُٖويٌََ بىو بؤ ضووخاْسِْ زَويَُتِ 
فطَخىزايٌْ ثُضغتؿٌ زضوغتهطاوَنإ، زووض يُو تؤَُتُّ بؤٍ زاْطاوَ نُ طىايُ 

بُؾساضبىإ يُغُض بُضشَوَْسٍ ٓابىوضّ ٖؤناض بىوَ، ُٓطُض َُُٓ الّ نًَُُٓيُنِ 
ٓاغتِ تانُنُغٌ ُٖبىوبًَت بُآلّ يُ ضيَطَوّ طؿتًسا ٓاَادمُنُ ٓايًِٓ بىو ُْى 

                                     
 .9احلحز:  - 1
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ٓابىوضّ، وَى زَبًٓطم زَويَُتاِْ بُضاَبُض ويػتًإ بُ َاززَ َىغًَُاْإ ضاظّ بهُٕ 
تا واظ يُو ًْاظَيإ بًَٗٓٔ، بُآلّ َىغًَُاْإ تُْٗا ٓاَاْخْ بَُٓا غُضَنًُناِْ ضَُهِ 

ازيإ زَوتُٓوَ، بُّ ٖؤيُوَ زَويَُتِ نًػطانإ ضووخاْ بُيتىملُقسيؼ فُتس جًٗ
 نطاْ طىضظّ غُختىَؾًَٓطا يُ ضؤَُنإ، فتىوذاتِ ًَػطيـ يُو قؤْاغُزا بىو.

ؾُؾُّ: ضيَهدػتُٓ ناضطًَطِيُنإ نُ َُُٓف بطييت بىو يُ ضيَهدػتِٓ زيىاُْنإْ 
اِْ تطّ زَويَُتساضّ، يُوَؾسا زياضيهطزِْ َىوضُنإْ بُؾٌ زازوَضّْ اليُُْن

ضاوثؤؾٌ ُْبىو، ًٓرت بؤ غهاآلّ تانًَهٌ نؤَُيَطُ خُيًفُ زَبطايُ بُضزَّ زازطا، 
َىوضُ بؤ غُضجُّ تانُناِْ ْاو نؤَُيَطُ زياضّ نطاْ َُٖىو نُغًَو يُطٍَُ 

 يُزايهبىوًْسا َىوضُّ زياضيهطاوّ بؤ زازَْطا.
اض بىو نُ ُٖضزَّ ُٖوٍَ زَزضا ٖاوغُْطٌ ذُوتُّ: شيإ يُّ قؤْاغُزا شياًَْهِ غان

ًَْىإ زًْاْ قًاَُت بجاضيَعضٍَْ َايف ُٖضزوونًإ وَى خؤٍ بسضٍَ، ُّٓ بطوايُ يُ 
غُضنطزايُتًُوَ بؤ ْاو نؤَُيَطُ زضيَصببىويُوَْ بُ طؿتِ نؤَُيَطُ يُو باضَزا بىوٕ، 

ُتُوَنإ بُضَبُضَف باضّ ٓابىوضّ خُيَو بُضَو باؾرت زَضىو،تًَهُيَبىوِْ ْ
غُضيُٗيَساْ جؤضٍَ يُ تًَهُآلوّ نؤَُآليُتِ بُضضاو يُو قؤْاغُزا بُزيسَنطٍَ، َُُٓف 
يُاليُنُوَ بُٖؤٍ ضىوُْ ْاو ْاوضُ فُحتهطاوَناُْوَ بىو، يُاليُنًؿُوَ ضىوِْ 
َىغًَُاْبىوَناِْ ُٓو ُْتُواُْ بىو بؤ ْاو َىغًَُاُْ عُضَبُنإ، يُ اليُنٌ تطَوَ 

ًعَنُناِْ ُْتُوَناِْ تط بىو بؤ ْاو َىغًَُاْاِْ ًُْطُ زووضطُ، بُ بطزِْ نؤيًُو نُْ
 طؿتِ شَاضَّ َىغًَُاْإ تُواو ضوويًُ ظياتط نطزْ غٓىوضيؿًإ ظؤض فطاواْرت بىو.

ُٖؾتُّ: ثًَؿدػتِٓ غُضباظّ يُّ َاوَيُزا ظؤض بُضضاوَ، يُ اليُنُوَ غىثاّ 
غُضباظطُنإ زضوغت زَنطإ نُ وؾهاِْ ضيَهدطاْ ثًَؿطَوّ ثًَهطاْ يُو بىاضَؾسا 

زواتط بىوُْ بٓهُ بؤ زضوغتبىوِْ ؾاضَنإ، ٖاونات بىاضّ غُضباظّ زَضيايٌ زَغيت 
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ثًَهطزْ يُطٍَُ تاظَ زاَُظضاًْؿًسا تىاِْ يُ جُْطِ ظاتىقُواضيسا غُضنُوتٔ بُزَغت 
 بًَٗينَ.

يَُتِ ْؤيُّ: زياضزَّ تريؤضنطزِْ غُضنطزَ ًٓػالًَُنإ يُاليُٕ ُْياضاِْ زَو
ًٓػالًَُوَ نُ غُضَتا تىاًًْإ وَى ُٖويٌَ يُنًَُإ ًُٓاَِ عىَُض بهىشٕ، زواتط 
ُٖضيُى يُ ًُٓاَِ عىمسإْ عُيًـ بُضنُوتٔ، ُٖوٍَ زضا بؤ نىؾتِٓ ُٖضيُى يُ 
َىعاويُْ عَُطٍ نىضٍِ عاقًـ)ضَظاّ خىا يُ ُٖضزوونًإ(، بُآلّ ُٖويَُنُيإ 

 غُضنُوتىو ُْبىو.
فًتُّٓ ًَْىإ ٖاوَآلْٕ زَضنُوتِٓ غُضَتاّ زَغتُ الزَضَنإ يُ زَيُّ: ضووزاِْ 

زواّ ؾُف غاٍَ زَغُآلتِ ًُٓاَِ عىمساُْوَ بُزيسَنطٍَ، ًٓرت يُوَ بُزوا بؤ 
َاوَيُنِ زياضٍ نطاو ؾًَُشاًَْهِ غُختِ ْاوخؤيٌ ضوويهطزَ زَويَُتِ ًٓػالَِ نُ 

ىئَ ضشاُّْ وَغتاْس، زواجاض يُغُض زَغتِ ًُٓاَِ ذُغُٕ ضاضَغُض نطاْ ُٓو خ
بُآلّ نًَؿُنُ يُوَزايُ ظؤضتطئ تؤَُتْ ْاضاغتًُنإ غُباضَت بُو قؤْاغُ 
تؤَاضنطاوْٕ واٍ يًَهطاوَ ُٓو َاوَ وَى ظياتط يُ جُْطِ ًَْىإ زوو زَويَُتِ طُوضَّ 
ُٓونات باؽ زَنطٍَ، ضانرتئ ْىوغًينَ غُباضَت بُ وضزَناضّ ًََصوويٌ يُو 

حتكٔل مْاقف الضخاب٘ يف الفتي٘ مً وَيُنِ ًََصوويُ بُ ْاوًْؿاِْ))باضَيُوَ تىيَصيُٓ
 (.أ.ز. حمُس أحمعوٕ.يُ ْىوغًين:  زّآات اإلماو الطربٖٛ احملدثني(

بُضاغيت وضزَناضّ غُباضَت بُو َاوَيُ ؤض ثًَىيػتُ، بُآلّ ًَُُٓ وَى بُضضاوضووِْ 
باضَت بُو َاوَ يًَطَزا تُْٗا وَى غُضَباؽ زَ خايَُإ خػتُ بُضزَغت غُ

ًََصوويًُ، ثًَىيػتُ خىيَُٓض بطُضِيَتُوَ بؤ غُضضاوَناِْ تايبُت بُو َاوَيُ تا ظاًْاضّ 
 تُواو يُو باضَيُوَ وَضبططٍَ.
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 سةزدةمى ئومةوى
 بُ طؿتِ ًََصووّ غُضزََِ ٓىَُويـ يُ ضُْس خايًََهسا خؤٍ زَبًًَٓتُوَ:

خُيًفُ بُثًٌَ ؾىوضا طؤضِاِْ غًػتَُِ خًالفُتْ يُبطّ ُٓوَّ  يُنُّ:
ُٖيَبصيَطزضٍَ زَغُآلتِ خًالفُت نطا بُ ثاؾايُتِْ زَغُآلت وَضططتٔ بىو بُ 

ّ ناضَ يُاليُٕ ًُٓاَِ َىعاويُوَ ُٓدماّ زضا ُٖضضُْسَ  ثؿتاوثؿت، ثًَؿُْطِ ُٓ
ُّٓ غُضنطزَيُ بؤ زاْاِْ يُظيس ضضاويَصيَهِ ظؤضٍ نطز بُ ظاْايإْ نُغايُتًُ 

رت يُو ناتُوَ تا ضووخاِْ زَويَُتِ عىمساِْ غًػتَُِ زَغُآلت زياضَنإ، بُالّ ًٓ
 طؤضِا بُ ثؿتاوثؿت.

فطاواْبىوِْ َُيساِْ نؤَُآليُتِ ْاو ُٓو زَويَُتُ بُٖؤٍ ظؤضٍ تًَهُآلوّ  زووَّ:
ًَْىإ ُْتُوَنإْ شْٕ شرمىاظّْ ُٖضوَٖا فطاواْبىوِْ َُيساِْ فتىوذاتُوَ، بُالّ 

يُنَُِ ُٓو زَويَُتُ ًٓرت زََاضطريٍ ُْتُوَيٌ يُْاو  ُٓوَّ جًٌَ زاخُ ثاف ضاضَنِ
عُضَبُناْسا زَضنُوتْ خؤيإ بُ ثًَؿطَوتط زَظاِْ، َُُٓف ُٖيَُيُى بىو نُ 
ٖؤناضيَو بىو تا ًٓرت ظؤضٍَ يُ ُْتُوَناِْ تط زٍَ ُْزَٕ بُ عُضَبُنإْ نًُْٓ ْاذُظّ 

َناِْ ضووخاِْ زَويَُتِ يًَُْىاًْاْسا زضوغت بىوْ زواجاضيـ ٖؤناضَّ بىو يُ ٖؤناض
 ٓىَُوّ.
بعووتُٓوَّ فتىوذات يُّ غُضزََُزا ثًَؿطَويُنِ تُواو بُضضاوّ  غًًَُّ:

بُخؤيُوَ زٍْ ضُْسئ ْاوضُّ ْىٍَ ظياز نطإ بؤ زَويَُتِ ًٓػالَِ، ويَطِا فُحتهطزِْ 
خانُنإ فُحتِ زيَُناًْـ بُضفطاواٌْ بُضضاوّ بُخؤيُوَزّ، يُ ُٖضزوو بُضَّ 

تْ ضؤشٓاواوَ فتىوذات قؤْايَهِ زياضْ بُضضاوّ بطٍِ، ُٖضضُْسَ يُ ُْٖسٍَ ضؤشُٖآل
قؤْاغسا ُْٖطاوطُيٌَ ْطإ نُ يًًًََُنًإ زَزا بُ ًْاظْ ٓاَادمِ جًٗازّ ًٓػالَِْ بطٍَِ 
الزإ يُ بَُٓانإ بُزيسَنطا، بُآلّ يُ ضيَطَوّ طؿتًسا ُٓو زَويَُتُ تىاِْ خعَُتِ 
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ٕ ًْؿإ بساتْ ثُياَِ جًٗازٍ ًٓػالَِ بُ ثُيطَوّ خؤٍ بؤ ًٓػالّْ َىغًَُاْا
ناضاوَ بًًًَََٗتُوَ، ػمىوُّْ ًَٖطف بطزٕ بؤ فُحتهطزِْ قىغتُْتًًُٓف ػمىوُْيُنِ 

 تاغٍُ ٓىَُويُنإ بىو بؤ ثُيطَوّ جًٗاز.
فطاواْبىْٕ ثًَؿطَوّ بُضضاو يُ بىاضّ ظاْػتًسا ضوويسا، تا ٓاغيتَ زَويَُتِ  ضىاضَّ:

ِْ طُوضَّ يُخؤزَططت، بُآلّ بطٍَِ غتًَُؿًإ بُضاَبُض بُ ظاْػتْ ٓىَُوٍ ظاْايا
َُيساِْ ظاْػيت جًٗاِْ ًٓػالَِ ًْؿاْسا، ُٓويـ بُٖؤٍ نىؾتِٓ ضُْس ظاْاّ 
طُوضَّ ْاو جًٗاِْ ًٓػالًَُوَ، بُُٖضذاٍَ يُ َاوَّ ُٓو زَويَُتُزا ُْى ُٖض َؤٌَ 

ياز نطاْ ضُْسئ َؤَِ تط زاطريغاوّ ظاْػت ُْنىشايُوَ بُيَهى ثطؾٓطِ تُواو ظ
زاطريغإ، نطزُْوَّ خىيَٓسْطُ غُضَتايًُنإ يُ غُضَتاّ ُّٓ زَويَُتُوَ ًْؿاُّْ 
ُْٖطاوْاِْ ُٓوزَويَُتُيُ بؤ ثًَؿطَوّ ظاْػتِ، ُٖضوَٖا ٓاظازّ ظؤض زَزضا بُ نُغاِْ 
غُضقاٍَ بُ بىاضّ ظاْػت، ػمىوُْيُى يُوَ واُْوتُٓوَّ ذُغًُْبُقطٍ بُ 

ْ جًابىوُْوَّ ًٓصم واقًِ خىيَٓسناضّ نُ بريٍ َىعتُظيًٌ زاَُظضاْس، بُضفطاواِْ
نُضٌ ًٖض جؤضَ تىْسوتًصيُى بُضاَبُض بُو الزإْ زَضضىوُْ ُْطريايُبُض، بُآلّ ناتَِ 
يُ غُضزََِ عُبباغًسا َىعتُظيًُنإ بؤ َاوَيُنِ ظؤض نُّ زَغُآلتًإ قؤغتُوَ 

ًُِٖٓ غىُْٓ وَى بُْسنطزْٕ غعازاِْ ًُٓاّ نُوتُٓ تريؤضٍ فًهطٍْ بريوباَضِّ زش بُ 
 ُٓؾمُزّ نىضٍِ ذُْبٍُ.

ًَُالًٌَْ ًَْىإ ٓىَُويُنإْ ُْياضاِْ زَغُالتِ ٓىَُوّ يُ َُيساِْ  ثًَٓحُّ:
ًَُالًٌَْ غًاغٌْ غُضباظيسا ضطِتط بىويُوَو بُضَبُضَ ًَُالًَْهُ ضىوَ َُيساِْ 

ضيخْ يُاليُنِ تطيؿُوَ جُْطِ فًهطٍْ بريوباوَضِيُوَ، يُااليُنُوَ جُْطِ خُوا
غُضغُختِ ًَْىإ ؾًعُْ ٓىَُويُنإ بىو، ػمىوُّْ زياضتطئ بُضيُنُوتُٓ 
غُضباظيُنإ يُطٍَُ ٓىَُويُنإ بطييت بىوٕ يُ بعاظِ عُبسوآلّ نىضٍِ ظوبُيط، بعاظِ 
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قُيف، بعاظِ عُبباغًُنإ نُ تىاًًْإ ثُذىغُيين نىضٍِ عُظم، بعاظُنُّ َىختاضّ 
 ِ ٓىَُوّ بطِووخًَٓٔ.زَويَُت

ؾًُٖسنطزِْ ذىغُيين نىضٍِ عُظم بىو بُ ثُيَُيُى بُ ًَْىضاوّ  ؾُؾُّ:
ٓىَُويُناُْوَ تا زاخِ زيٌَ ؾًعُناْبُضاَبُض ٓىَُويُنإ ظياتط بهاتْ ضُْسبعاظًَهِ 

 قُيف بىو.ثُويػتِ تؤيَُغًَين زَضنُوتٔ نُ زياضتطيًٓإ بعووتُٓوَنُّ َىختاضّ 
ُ ثًَؿطَوّ شياضّ بُ طؿتِ زَبًٓطم ٓىَُويُنإ ضيَهدػتِٓ غُباضَت ب ذُوتُّ:

ناضطًَطٍِ وآلتًإ بُضَو ثًَـ بطز وَى زاْاِْ زيىاِْ ثْغتُْ وضزَناضيُناِْ، 
ضيَهدػتِٓ زازوَضّْ زيىاِْ ذُغبُْ ُٓوقافْ ضُْسئ بىاضّ تط، بًٓاغاظيًإ 

 نُتاتًبسا.   ثًَؿطَوّ ظيازّ نطز بُٖؤٍ غىوزوَضططتٔ يُ ُٓظَىوِْ طُالِْ تطْ
زَضنُوتِٓ عىَُضّ نىضٍِ عُبسويعُظيع يُ ًَْىَْسّ غُضزََِ  ُٖؾتُّ:

زَويَُتُنُزا طىضِثَساُْوَيُنِ ْىٍَ بىو بؤ زضيَصَزإ بُ تىاْاناِْ زَويَُتُنُْ 
ضاغتهطزُْوَّ ُٖيَُنإْ ضانػاظيُنِ بًَُٖع بُجؤضٍَ ًَٖٓسَّ ُٖغيت ُٓوَيإ ال 

َِ ضاؾًسٍ بعأْ، بُآلّ ُٓوَ ضاغت ًُْْ زضوغت بىوَ بُ خُيًفُّ ثًَٓحُ
ُٖيَطىوًَْهِ غؤظزاضيُ، ضىْهُ َُضجُناِْ ضاؾًسٍ بىوٕ يُو غُضنطزَ خىاْاغُزا 

 ُْبىوٕ بُٖؤٍ زووضّ َاوَنُّْ الُْزاًْؿٌ يُ غًػتُِ زَغُآلتِ ثؿتاوثؿت.
بُُٖضذاٍَ ٓىَُويُنإ َاوَّدؤيإ تًَجُضاْسْ يُ زازطاّ َطؤظُناْسا بُ ضُْسئ 

ىاظ زازطايٌ نطاوٕ، بُآلّ زازطاّ ضاغتْ زضوغت بطيتًُ يُ زازطايٌ خىايٌ يُ ؾًَ
 ضؤشيَهسا نُ َُٖىو ًًَُْٗٓنإ ٓاؾهطا زَبْٔ َافُنإ زَزضيَُٓوَ.
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 سةزدةمى عةبباسي
 زياضتطئ خُغًَُتُناِْ غُضزََِ عُبباغٌ بطيتطم يُ:

زواتط بُٖؤٍ الزإ يُ  بًَُٖعّ غًاغٌ عُبباغًُنإ ُٖض يُ غُضَتاوَ، بُآلّ يُنُّ:
يُنسَغُالتِْ زَضنُوتِٓ زَويَُتؤنُنإ زَغُآلتًإ الواظ بىو، ًٓرت َاوَيُى بًَُٖعو 
َاوَيُنالواظ بىوٕ، ُٖضضُْسَ ضُْس جاضٍَ ُٖوٍَ زضا بؤ طُضِاُْوَ بؤ ًَٖعّ غُضَتاّ 

ا ت 132زَويَُتُنُ، بُآلّ غُضنُوتىو ُْبىوٕ، بُ طتؿٌ زَويَُتِ عُبباغٌ يُ غايٌَ 
زَغُآلتِ جًٗاٌْ ًٓػالًًَإ بُضِيَىَبطز تا زواتط يُغُض زَغتِ َُغؤيُنإ  656

 يُْىاضىوٕ.
ثًَؿطَوّ بًَىيَُّٓ ظاْػيتْ شياضّ يُ غُضزََِ عُبباغًسا بُجؤضٍَ بُ  زووَّ:

غُضزََِ ظيَطِئ ْاو زَبطيَت، بُيَهى ثًَؿُْطِ باآلّ ثًَؿطَوّ شياضّْ ظاْػتِ 
ضزََُزا ظاْا طُوضَنإ زَضنُوتْٔ ظؤضبُّ ُٖضَظؤضٍ غُضزََِ خؤٍ بىو، يُو غُ

ظاْاياِْ ًٓػالَِ يُو قؤْاغُزا زَضنُوتٔ، ُٖض يُو غُضَزََُزا ظاْاياِْ فُضَىوزَ 
زَضنُوتْٔ فُضَىزَناًْإ ْىوغًُٓوَ وَى بىخاضّْ َىغًًِْ َايًوْ ؾافًعٌْ 

بُت بهُئ ُٓؾمُزْ ُْغآٌْ تطَعّْ ضُْسيين تط، ًٓرت ُٓطُض غُزإ الثُضَ تاي
 تُْٗا بُ ْاوًَٖٓاِْ ظاْاياِْ ُٓو َاوَيُ ًَٖؿتا نَُُ.

غُباضَت بُ اليُُْ شياضيُنُؾٌ ثًَىيػت زَنات زَيإ بُضط يُو باضَيُوَ 
بٓىوغطم، ُٓطُض ْا ًٖض َافًَهِ ْازَئ، ثًَطَوٍ بُضضاوّ بًٓاغاظّْ ثعيؿهِْ 

تُزا ظَمْ زياض بُضضاو خىيَٓسْٕ ناضطًَطٍِْ بىاضَناِْ تط يُ ًََصووّ ُٓو زَويَُ
 زَنُوٕ.
َاوَ فطاواِْ ٓاظازّ غًاغٌْ بىوِْ فطَزَغُآلتِ يُ غُضزََِ عُبباغًسا  غًًَُّ:

بُ ضووِْ بُزيسَنطٍَ، بؤ ػمىوُْ بىوِْ زَويَُتؤنُ نىضزيُنإ يُو غُضزََُ، زَويَُتِ 
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ضٌ غُظُْوّْ غاَاِْْ ًٓسضيػٌْ ظَْطِْ ُٓيىوبٌْ زَياِْ تط ػمىوُْٕ، َُُٓ ُٓطُض 
يُاليُنُوَ خعَُت بىو بُو زَويَُتُ تا ُٖضيُى يُو زَويَُتاُْ بُ طىضِْ تًُٓوَ خعَُتِ 

 خؤيإ ثًَؿهُؾبهُٕ، يُاليُنِ تطَوَ زابُؾبىوِْ زَويَُتُنُْ فطَٓاغايٌ بىو.
يُ ضُْس َاوَيُنِ زَويَُتِ عُبباغًسا خُيًفُّ عُبباغٌ تُْٗا ْاظْاوْ  ضىاضَّ:

ضّ يُزَغت نُغاِْ تطزا بىو، بؤ ػمىوُْ َاوَيُى ضيَعّ ُٖبىْ زَغُآلتِ نطزا
تىضنُنإ بىوُْ خاوَٕ قُيََُطَوّ ناضا، زواتط بىَيًُٗ ؾًعُ َُظُٖبُنإ بىوٕ، 
زواتط غُجلىوقًُنإ ٖاتٔ، ُٖضوَٖا ظَْطِْ ُٓيىوبًُناًْـ زَغُالتِ ظؤض 

ِ بُضفطاوإْ ناضايإ يُزَغتسا بىو، ُٖضوَٖا ًََُىونًُنإ نُ زواتط زَويَُت
غُضبُخؤيإ زاَُظضاْسْ بىوُْ ظيٓسوونُضَوَّ زَغُالتِ ًٓػالَِ زواّ زاضَاِْ 

 زَويَُتِ عُبباغٌ.
ثاؾإ زَضنُوتِٓ زَويَُتِ ؾًعُ َُظُٖبٌ فاتًٌُ نُ خًالفُتِ جًاّ زش بُ 
عُبباغٌ ضاطُياْس، ظؤضٍَ يُ تىاْاناِْ زَويَُتِ عُبباغٌ نىؾت بُآلّ زواتط يُغُض 

 يىوبٌ ُٓو زَويَُ فاتًًُُ يُْاوبطا.زَغتِ قُالذُزيين ُٓ
ُٖضوَٖا زَغتُّ ًٓػُاعًًًُنإْ قُضَُيُناًْـ ُٖبىوٕ نُ زَغتٍُ تريؤضٍ 
ثُيىَغت بُ َُظُٖبٌ ؾًعُ بىوٕ، ًٓػُاعًًًُنإ َاُْوَ تا زواجاض يُ غُض زَغتِ 

 َُغؤيُنإ بٓهُّ ُٓيَُىوتًإ زَغتِ بُغُضزا طريا.
يىؽ ُٖبىو نُ زاِْ ُْزَْا بُ زَويَُتِ ُٖضوَٖا زَويَُتِ ٓىَُوّ يُ ُْٓسَ

 عُبباغًسا، ُّٓ زَويَُتُف تىاِْ َاوَيُنِ ظؤض بُضزَواّ بًَتْ بُ بًَُٖعّ َايُوَ.
زَضنُوتْٔ بآلوبىوُْوَّ ظياتطّ زَغتُْ بريو َُظُٖبُ جًاجًانإ،  ثًَٓحُّ:

ُٓواُّْ ُٖضناَُْ بُ جؤضٍَ جًا يُ ضوآًْطم ًُِٖٓ غىُْٓو جَُاعُ برييإ 
نطزَوَ، يُوَؾسا ٓاظازّ تُواويإ ثًَسضابىو، تُْاُْت ْىوغًُٓناٌْ ُٓوناتًإ نُ زَ
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زَيآْىوغطمْ بآلويإ زَنطزُْوَ تا َُٓطِؤف َاوُْتُوَ، وَى َىعتُظيًُنإْ 
قؤفًُنإْ ضَوتُ فُيػُفًُنإ، ؾًعُنإ بُ زيسْ بُؾُ جًاجًاناًْاُْوَ، ضُْسئ 

 و.زَغتُّ تطيـ نُ ناضيطُضيًإ ظؤض ُْبى
ؾُؾُّ: ظَقبىوُْوَّ َُظُٖبطُضايٌ ْاو ًُِٖٓ غىُْْٓ ًَُالَٕ ًَْىإ 
َُظُٖبُناًْإ وايهطزبىو بهُوُْ ُٖيٍَُ طُوضَوَو ظؤضجاض غىونايُتِ بُ يُنسّ 
بُنُٕ تُْاُْت نىؾتاضيًَُْىاًْاْسا ضوويساو خىيَِٓ يُنرتيإ ضَوا زَنطز، زياضتطئ ُٓو 

ِْ ذُُْفًُنإ بىوٕ، ُٓطُض ضٌ ُٓو ضىاض َُظُٖباُْف َايًهٌْ ذُْبُظمْ ؾافًع
ظاْايُ يُغُضزََِ عُبباغًسا بىوْٕ ُٖض ضىاضيإ ًٖض ٖؤناضيَهًإ زاُْْابىو تا ُٓو 
زشايُتًُ زضوغت بًَت، بُيَهى يُ ثُيطَوّ شيإْ ْىغًُٓناًْؿًاْسا ٖاوغؤظّْ بطايُّْ 

 ضيَعططتِٓ يُنسّ بُزيسَنطٍَ.
ًُى بىو بؤ جًٗاِْ ًٓػالَِ، ُٓو زَضنُوتِٓ َُغؤيُنإ َُتطغ ذُوتُّ:

َُتطغًُف بىو بُ واقًعْ َُغؤيُنإ تىاًًْإ بُضَبُضَ ْاوضُناِْ جًٗاِْ ًٓػالَِ 
زاطري بهُٕ تا زواجاض بُغسازّ ثايتُختِ زَويَُتِ عُبباغًًإ زاطري نطزْ 
خُيًفُؾًإ نىؾت، زواتطيـ َُغؤيُنإ ؾاًَإ ططتْ تانُ ؾىيًََٓو َابىويُوَ 

 ط بىو نُ تًايسا ًََُىونًُنإ بطِياضّ بُضططيًإ زابىو.بًططٕ ًَػ
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 سةزدةمى مةممووكى
 ُّٓ غُضزََُف غُضزََِ ؾاْاظّْ غُضيُْىٍَ غُضنُوتُٓوَّ َىغًَُاْاُْ، تًايسا:

يُنُّ: َُتطغٌ َُغؤيُنإ يُاليُٕ ًََُىونًُناُْوَ يُْىابطا، ُٖضضُْسَ 
ُإ ببىوٕ بُآلّ َىغًَُإ َُغؤيُنإ ببىوٕ بُ زووبُؾُوَو ُْٖسيَهًإ َىغًَ

بىوُْنُيإ ثُيىَغت بُ ًَهُض بىوٕ بُ ًٓػالّ ُْبىو، بؤيُ ًََُىونًُنإ واظيإ يٌَ 
 ًَُْٖٓإ تا زواجاض غُضنُوتٔ.

زووَّ: يُْاوبطزِْ َُتطغٌ خاضًُنإ يُاليُٕ ًََُىونًُناُْوَ بىو ناتَِ تىاًًْإ 
بًربغُوَ طىضظّ نىؾٓسَ ٓاضاغتُّ  بُضبططٕ بُ نؤتا ؾاآلوَناًْإْ يُاليُٕ غىيَتإ

 خاضجُضغتإ نطا.
زَضنُوتِٓ ضُْسئ ظاْاّ ُٖيَهُوتُْ زياض نُ ناضيَطُضّْ ْاوو بُضًَُٖؿًإ  غًًَُّ:

تا َُٓطِؤ زضيَصَيإ ُٖيُ وَى ًُٓاَِ ُْوَوّْ عًعظٍ نىضٍِ عُبسوغُالّْ 
 ْ ضُْسيين تط.ثريؾُشمىئًػالّ ًٓصم تُؼمًُْ ًٓصم نُ

غُضزََُؾسا َُظُٖبطُضايٌ ُٖض باوبىوْ جؤضٍَ يُ يُنرت ُْخىيَٓسُْوَ يُّ  ضىاضَّ:
ُٖبىو تُْاُْت زازطانإ بُثًٌَ َُظُٖبُنإ زابُف نطابىوٕ، يُ غُضزََِ غىيَتإ 
بًربغسا يُنُّ ُْٖطاو ْطا تا ُٖض ضىاض َُظُٖبُنُ ثًَهُوَ ناضابْٔ ٖاضيهاضّ يُنرت بٔ 

 ُْى تُْٗا َُظُٖبٌَ ظاٍَ بٌَ.
يُ بىاضَناِْ تطيؿسا ُٖوٍَ زضا طُؾُ بسضٍَ بُوَّ يُ عُبباغًُناُْوَ  :ثًَٓحُّ

بؤيإ بُجًَُاوَ، ض يُ بىاضّ بًٓاز يإ ناضطًَطٍِ ئ بىاضَناِْ تطَوَ، ًََُىونًُنإ 
تىاًًْإ خعَُتًَهِ باآل ثًَؿهُف بهُٕ، بُآلّ ُٓواًْـ وَى ٓىَُوّْ عُبباغًُنإ 

َو زَنطز، ُٖضوَٖا نىؾتِٓ غُضنطزَنإ غًػتُِ زَغُآلتِ ثؿتاوثؿتًإ ثُيط
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يُاليُٕ ْعيهُناًْاُْوَ يُْاوياْسا باوبىو، بُطؿتِ بطٍَِ غتُّْ ْاُٖقٌ يُ 
 زَويَُتُنُياْسا ُٖبىو، بُآلّ خعَُتًَهِ ظؤضيؿًإ ثًَؿهُف نطز.

 
 

 سةزدةمى عومسانى
ّ تًايسا يُنُّ: بُطؿتِ زَويَُتِ عىمساِْ زَويَُتًَهِ جًٗازّ بىوْ ًَٖعّ غُضباظ

يُ بىاضَناِْ تطٍ بًَُٖعتط بىو، عىمساًُْنإ يُ َُيساِْ جًٗازّ ًٓػالًَسا 
ػمىوُْيُنِ بُضضاوْ خعَُتًَهِ باآليإ ثًَؿهُف نطز، ُٓوإ تىاًًْإ ُٓو غٓىوضاُْ 
بربِٕ نُ ثًَؿت ُْبطِابىوْٕ بطُٓ ُٓو خاناُّْ نُ ثًَؿرت َىغًَُاْإ ُْضىوبىوُْ 

 بُو زَويَُتُ بُخؿٌ فُحتِ قىغتُْتًًُٓ بهُٕ.ْاوياُْوَ، خىا فُظيٌَ 
زووَّ: بىاضّ ظاْػت يُ غُضَتاوَ ططْطِ ثًَسَزضا، بُآلّ يُ زوايًُناِْ ُٓو 
زَويَُتُزا طُْسَيًَُنِ بُضضاو ضوويهطزَ بىاضّ ظاْػتْ واّ يًَٗات بطواْاَُ زَزضا بُ 

 ىو.نُغًَو نُ ُٓو خاىْ وآلتُؾٌ ُْزيبىوْ ًٖض ُٓو ظاْػتُّ ُْخىيَٓسب
غًًَُّ: بىاضّ ُْتُوَيٌ يُ غُضَتاوَ ُْنطابىو بُ نًَؿُْ طٍُْ ُْتُوَنإ بُ 
بطاياُْ ثًَهُوَ زَشيإْ َُٖىو طىضِو تًُٓنإ زضابىوُْ َُيساِْ جًٗازّ، بُآلّ يُ زوو 
غُزَّ نؤتايًُوَ زََاضطريٍ ُْتُوَيٌْ غتُّ يُ ُْٖسٍَ طٍُْ ظَإ زَغتِ ثًَهطز، 

نطا يُ طُظم نىضز، ضىْهُ بُضَبُضَ بريٍ طًُْىّ يُواُْ غتًََُهِ بُضضاو 
ُْتُوَثُضغتِ ضويهطزَ ُْتىَناِْ ْاو جًٗاِْ ًٓػالٌَْ يُ ثًَـ َُٖىويؿًاُْوَ 

 تىضىْ عُضَب ُٓو بريَيإ وَضططت.
( ٖاتُزّ غُباضَ بُ فُحتهطزِْ ضىاضَّ: فُضَىوزَيُنِ ثًَغَُبُض)

ممُزّ فاتًس ؾاضّ قىغتُْتًًُٓ قىغتُْتًًُٓ، ُٓوَبىو يُغُض زَغتِ غىيَتإ َىذُ
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فُحتهطا، ُٓوَ َىشزَيُنِ طُوضَ بىو بؤ بُؾساضبىاِْْ ؾاْاظيُنًـ بىو بؤ ُٓو 
 غُضزََُّ عىمساِْْ ُٓو غىيَتاُْف.

ثًَٓحُّ: نىؾتِٓ نُغُناِْ زَوضّ غىيَتإ بُايبُت خعَاِْ يُاليُٕ 
َُيساِْ جًٗاز  غىيَتاُْناُْوَ ؾتًَهِ بالو بىو، ًَٖعْ غىثايُنًـ نُ غُضَتا بؤ

زضوغتهطإ بُضَبُضَ خىويإ زايُ ٓاضَظووّ زًْاْ غتُّْ نىؾتاضّ ْاُٖقًإ 
 زَغتجًَهطز.

ؾُؾُّ: َُظُٖبٌ غؤفًطُضايٌ بُ غُختِ بالوبىويُوَو  زَويَُتِ عىمساِْ 
زاططتُوَ، ًٓرت تُنًُْ خاُْقانإ بىوُْ بُزيًِ خىيَٓسْطُْ نتًَبداُْناِْ جاضإ، 

ىضٍِ عُبسويىَٖاب يُ ذًحاظ زَضنُوتْ نؤبُضَُِٖ بُآلّ َىذُممُزّ ن
ؾُشمىئًػالّ ًٓصم تُؼمًُّ ظيٓسوو نطزَوَو بُ َُٖىو تىاْايُوَ ُٖويًَسا غُيُفًُت 
بالو بهاتُوَو ُٓو ًَُالًًَُْف تا َُٓطِؤف َاوَْ بعاظِ غُيُفًُت ضؤشزواّ ضؤش يُ 

 ثًَؿطَويسايُ.
بًػتَُسا بطيًَٓهِ غاضِيَص ُْبىوّ  ذُوتُّ: ضووخاِْ خًالفُتِ  ًٓػالَِ يُ غُزَّ

َىغًَُاْاُْ نُ تا َُٓطِؤف ُٖويٌَ َىغًَُاْإ بؤ ُٓوَيُ ُٓو بطيُٓ غاضِيَص بهُْٕ بتىأْ 
جاضيَهِ تط خًالفُتِ ًٓػالَِ بطًَطُِْوَ، بُآلّ ُٓجماض غُضيُْىٍَ يُغُض غىُْٓتِ 

عَ زَضَنًُناِْ خُيًفُ ضاؾًسيُٓنإ بًَت، نَُاٍ ُٓتاتىضى تىاِْ بُ ٖاوناضّ ًَٖ
ْاذُظ بُ ًٓػالّ تىاِْ غىوزْ زَضفُت وَضططٍَ يُ الواظّْ ُْفاَِ َىغًَُاْإْ بُ 

 يُنحاضٍ زَويَُتِ ًٓػالَِ يُْاوبُضيَت.
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 موسمَماناى لة سةدةى بيستى شايهيدا
بُطؿتِ زياضتطئ خُغًَُتُناِْ غُضزََِ ْىٍَْ ٖاوضُضخِ َىغًَُاْإ خؤٍ يُ 

 َبًًَٓتُوَ:ضُْس خايًََهسا ز
يُنُّ: زاطرينطزِْ خانِ َىغًَُاْإ يُاليُٕ بًَباوَضإْ خاضجُضغتاِْ ْىٍَْ 
جىويُنُنإْ ضضَوتْ بريَ ًَٗىضِيُ ٖاوضُضخُناُْوَ، بُجؤضٍَ طًاِْ َىغًَُاْإ 
قىضباِْ زضْسَيٌ ُٓوإْ خانِ َىغًَُاْاًْـ تًَطنُضّ ًٖىاّ ضاوضٓؤناُّْ ُٓوإ 

نِ وايإ ثًَؿهُف نطز نُ ًََصووّ زضْسَيٌ ٓاشَآلًْإ نطزَ بىو، زاطريناضإ ػمىوُْيُ
ػمىوُّْ ُٓظَىوِْ ًَٗطَباِْْ ضَؾمهطزٕ بُ يُنرت، ًَٖٓسَ بُغُ ػمىوُّْ نىؾتاضّ 

 جُظآري بهُيُٓ بُيَطُّ ُٓو زضِْسَيًُ.
زووَّ: زابُؾبىوِْ فطَاليٍُُْ َىغًَُاْإ، يُ اليُنُوَ َىغًَُاْإ يُ ضووّ ٖعضّْ 

يُوَ زابُف بىوٕ بؤ ضُْس زَغتُيُىْ نُوتُٓ ويَعَّ يُنسّ يُبطّ ُٓوَّ بريوباوَض
ببُٓ ُٖوازاضْ ثايَجؿتِ يُنسّ، نُوتُٓ ويَعَّ يُنرتْ ُٓظَىوًَْهِ تايٌَ زشايُتِ 
يُنرتيإ ثًَؿهُف نطز، يُ اليُنِ تطَوَ جًاواظّ فًهطٍ يًَُْىياْسا ضوويساْ 

خؤٍ بػُثًيَنَْ بُضاَبُض بُ ُٖيَُْ  ُٖضيُنُو ُٖويٌَ زَزا برينطزُْوَو قُْاعُتِ
ْاضاغت يُقُيَُّ ضبسات، ظؤضجاض يُبطٍ طىيَططتٔ يُ يُنسّ بؤ جًانطزُْوَو ْاغًُٓوَّ 
ذُمْ ضاغتِ زَنُوتُٓ ُٖويٌَ ضاغُثًَين، بُآلّ غىثاؽ بؤ خىا ًٖىاناِْ يُنرت 

 طًَطِاوَ.خىيَٓسُْوَ ضوويُ ظيازبىؤْْ ظاْاياًْـ يُو َُيساُْزا ضؤيٌَ ناضاٍ خؤيإ 
غًًَُّ: زوانُوتُيٌ َىغًَُاْإ يُ ضواْطُّ ظاْػتًُوَ ٖؤناضٍَ بىو تا يُاليُنُوَ 
غُضغاّ بٔ بُ ُٓظَىوٌْ زازطايٌ ُْنطاوّ ضؤشٓاوا، يُاليُنِ تطَوَ غُضّ ؾُضَُظاضّ 
زاُْويَٓٔ بؤ بطٍَِ بُخؿؿٌ ظاْػتِ ضؤشٓاوا، زَغت بُتايٌَ َىغًَُاْإ وايهطز ُْتىأْ 

 ْ ؾُضَُظاضيُناِْ ضؤشٓاوا بسَُْوَ بُ ًَْىضاواًْاْسا.عُيبْ ُٖيَُ
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ضىاضَّ: بُضزَواَِ بعاظِ بُضططيهاضّ َىغًَُاْإ ٓاوّ ْاوضاواِْ َىغًَُاْاِْ 
ثاضاغت، يُاليُنُوَ جًٗازّ بُضزَواَِ َىغًَُاْإْ ًَهُض ُْنطزًْإ بؤ زاطرينُض 

وْ بطٍَِ غُضوَضّ بؤ ُٓظَىوًَْهِ ثطِ ؾاْاظّ بُخؿٌ نُ بُضَُِٖ ظؤض ضانًؿٌ ُٖبى
َىغًَُاْإ طًَطِايُوَ، يُ اليُنِ تطيؿُوَ بُضططيهاضّ ٖعضّ َىغًَُاْإ ًَٖٓسَ بًَُٖع 
بىو نُ تىاِْ بُ ًَٖعّ باْطُواظّ ًٓػالَِ ُٓجماض َىغًَُاْإ ببُٓ ًَٖطؾبُضْ بطُٓ 
 خانِ زوشَْٔ زيَُنإ فُتس بهُٕ، بُجؤضٍَ ظؤضبُّ ضوآًُْنإ ثًَؿبًين ُٓوَ زَنُٕ

 فُحتِ ٓاؾتِ ضؤشٓاوا يُاليُٕ َىغًَُاْاُْوَ ضووبسات.
بُطؿتِ َُُٓ ضوآًًَْهِ نىضتْ طؿتِ بىو بؤ غُضزََُناِْ ًََصووّ ًٓػالَِ، 
ثًَىيػتُ خىيَُٓض ظؤض بُ وضزّ بهؤيًََتُوَ يُ ُٖضيُى يُو قؤْاغاُْ تا بتىاٌَْ ضوآًًَْهِ 

 غُضبُخؤْ ضانرتّ ُٖبًَت بؤ ًََصووّ ًٓػالَِ.
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 بةشي شةشةم
 منوونةيةك لة زووداويَكى 

 ناو ميَرووى ئيسالمى
يًَطَزا ُْٖاتىئ ػمىوُْيُنِ بٌَ نًَؿُْ ثطؾٓطساضّ بُضضاوّ ْاو ًََصووّ ًٓػالَِ 
وَضبططئ، بُيَهى ػمىُْيُنِ بُ ْاؾريئْ عُيبُ غُيطنطاوّ ْاو ًََصووّ ًٓػالَِ بُ 

طُوضَّ َؿتىَطَِناِْ بؤ خؤٍ بطزووَو  ػمىوُْ وَضزَططئ نُ تا َُٓطِؤف ثؿهِ ظؤض
يُو ضووَوَ تاُّْ ظؤض زَزَٕ يُ ًََصووّ ًٓػالَِ، ُٓويـ ؾؤضِؾُنُّ ذىغُيِٓ 

 نىضٍِ عُظم بىو.
 شؤز شةكةى حوسةيهى كوز ي عةىل

ُٖويَُاْساوَ يُ ضُْس ضِوويُنُوَ يُغُض ُٓو ؾؤضِؾُ بسويَطمْ خىيَٓسُْوَيُنِ بؤ 
 بهُئ: 

 ّ يُنُّ. يُنُّ: باضوزؤخِ غُزَ
 زووَّ: نُغايُتِ ذىغُئْ يُظيس. 

 غًًَُّ: ٓاَادمِ ؾؤضِؾُنُّ ذىغُئ. 
 ضىاضَّ: ُْٖطاوْاِْ ذىغُئ بؤ ؾؤضِؾُنُ. 

 جًٗاِْ ًٓػالَِ.  ُٖيَىيَػتِثًَٓحُّ: 
 زَويَُتِ ٓىَُوّ. ُٖيَىيَػتِؾُؾُّ: 

 ذُوتُّ: بُ يُنطُيؿتِٓ ٖامشِْ ٓىَُوّ.
 ُٖؾتُّ: ؾًُٖسبىوِْ ذىغُئ.

 ُّ: اليُُْ ًٓحابِْ غًبًُناِْ ؾؤضِؾُنُ.ْؤي
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  يةكةم: بازودؤخى سةدةى يةكةم:
ْ ثًَغَُبُضّ خىاغُزَّ يُنَُِ نؤضِ غُزَّ طؤضِاُْ ضِيؿُيًُنإ بىو، ٖاتِٓ 

ْ جىويُنُ يُ جُْطًَهِ ًَْىإ َُغًرًُتطُياْسِْ ثُياَِ نؤتايِ بىو، تًايسا 
ّ زش بُ ٓايًِٓ ْىآْ يُنبىوٕ يُ خؤيإْ ًَٖطؾِ زش بُ يُنُوَ نُوتُٓ باضّ بُضطط

زشّ ٓايًِٓ تاظَزا، زَغُآلتُ غًاغًُناِْ فاضؽْ ضِؤّ نُوتُٓ بُض نىتُنِ 
يُ فطَجؤضّْ ؾًَىاوّْ  نؤَُآليُتِضِاغتهطزُْوَّ ًٓػالّْ ضِووخإ، باضّ 

غٓىضبُظيًَُٓوَ ضىويُ باضّ ضِيَهدػتُٓوَْ ضُغجإ، باْطُواظَناِْ زازثُضوَضّْ 
ًَتِْ يُندىايِْ ضِاغرتَِويِ بىوُْ ضِيَبُضّ باْطُواظُْنإ، ُٖض َافدىاظّْ جًٗاْ

الزاًَْو يُواُْف يُ ثًَٓاو طُضِاْسُْوَّ جاًًًُٖت يإ يُقهطزِْ بٓاغُّ ذُقًكُتسا 
وَى ُٖويَُناِْ ُٖيَطُضِاُْوَو ظَنات ُْزإْ باْطُؾُّ ثًَغَُبُضايُتِْ ٖتس يًًَإ 

ّ زَويَُتِ ذُم يُ غايُّ ًٓػالَسا يُ زضاْ يُْاوبطإ، ًٓسّ ػمىوُْيُنِ باآل
( زَغتِ ثًَهطزو زضوغت بىوْ زاَُظضاْ يُ غُضزََِ زا )ثًَغَُبُضغُضزََِ 

خُيًفُناًْؿسا ضُغجا، بؤيُ بطىونرتئ الزإ يُو ضَِوتُ ضِاغتُ طُوضَتطئ زَْطؤّ 
زَبىو، ُٓوَ بىو غآ ضِووزاوّ نىشضاِْ ًُٓاَِ عىمسإْ جٍَُُْ قفطم طُوضَتطئ 

بُآلّ شيَط بُ شيَطيـ ُٖويَِ  َىغًَُاْإَْطؤيإ ُٖبىوْ بىوُْ ُٓظَىوًَْهًـ بؤ ز
زوشَٓإ بُضزَواّ بىوٕ، وَى ُٖويَُناِْ جىويُنُ بؤ ظيٓسوونطزُْوَّ ضِؤذِ ُْتُوَْ 
خًًََجُضغتِ، ْاُْوَّ زووبُضَنِ، طىَاْػاظّ. ُٓوَ بىو ُٓو غآ ضِووزاوّ طُوضَ يُ 

ؾًَىيًَُٓناِْ غُضزََِ ًُٓاَِ ُٓبىبُنط ضِووياْسا، بُآلّ غُضزََِ خًالفُتسا ثاف باض
ًُٓاَِ ُٓبىبُنط تُواو بُ زضوغتِ باضَنُّ ضِاغت نطزَوَ، ًُٓاَِ عىَُض زضيَصَّ 
ثًَسا، ًُٓاَِ عىمسإ نُوتُوَ بُض طىضظّ زووَّ ُٖوازاضاِْ ؾُيتإ، ًُٓاَِ عُيًـ 

ذُغُٕ ٖاتْ يُطُأل ًُٓاَِ بىو بُ قىضباِْ زووََِ ُٓو زوشَٓاُْ، خًَطا ًُٓاَِ 
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َىعاويُزا ضِيَههُوتْ باضَنُ غُضيُْىآ ضِاغت بىويُوَ، بُآلّ ًَٖٓسَّ ُْبطز ؾًَىاِْ 
غُض يُْىيَِ ُٓو باضَ بُ ظَقِ زَضنُوت ناتآ بُيعُت بؤ يُظيس وَضطريا، ُٖضضُْسَ يُ 

تط ٓاغتِ تانُنُغِ يُظيس ثًَـ بُيعُت بؤ وَضطرياِْ نُغًَهِ ضاى بىو، بُآلّ زوا
 ضُْس ُٖيَُيُنِ خؤٍْ نُغاِْ غُضزََُنُّ ْاوياًُْ ًََصووزا بًَعضاو نطز.

وَى ُٖويًََو بؤ بُضططتٔ بُ زَغُآلتِ يُظيس ذىغُئ ُٖغتاو يًَُٓوّ بُو ًْاظَّ 
ببًَتُ ضِيَبُضّ ضانػاظّ بؤ ضِاغتهطزُْوَّ باضَنُ، بؤيُ يُاليُنُوَ ٓاَازَغاظّ بؤ 

طِؤشَّ ضانػاظّ زَخػتُ ضِوو، ثطِؤشَو ضُنآ نُ خًالفُت زَنطز، يُ اليُنًؿُوَ ث
 ضِآ ُْزات ضَِوتِ ضِيَباظّ ًٓػالَِ تىوؾِ الزإ بهطآ.

 
 

 و  : كةسايةتى حوسةيهى كوز ي عةىلدووةم
 يةشيدى كوز ى موعاوية: 

ذىغُيِٓ نىضِّ عُظم: ذىغُيِٓ نىضِّ عُظم نىضِّ ُٓبىتايًب نطُظاّ  -أ
يُ غايَِ  2زايهِ ْاوّ فاتًُُّ نطِ َىذُممُز بىو، 1،( بىو) ثًَغَُبُضّ خىا

 4( بىو،) ثًَغَُبُضضَِسماُْو ٓاظيعْ خؤؾُويػتِ  3ضىاضََِ نؤضًسا يُزايو بىو،
ُٓو طُوضَيًاُّْ ثًَبُخؿطا )نىضِّ َىشزَ ثًَسضاويَهِ بُُٖؾتْ ٓاَؤظاْ ظاواّ 

                                     
 .76، ص2اإلصابٛ يف متٗٗش الصخابٛ، ج - 1
 .25، ص2أصد الغابٛ، ج - 2
 .26، ص2أصد الغابٛ، ج - 3
 .7579، صخٗح ابَ حباُ،الزقي 3788، صٍَ الرتوذٙ، الزقي 3564صخٗح البخارٙ، الزقي  - 4
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(، ) ُضثًَغَُب(، ضَسماُّْ )ثًَغَُبُضّ خىانطُظاّ  1(،) ثًَغَُبُض
زواجاضيـ ؾًُٖسّ ضِيَِ خىا( تَُُِْ َٓسايَِ  2زواتطيـ طُوضَّ طُدماِْ بُُٖؾت،

بطاّ ذُغُِْ  3( بىو،) ثًَغَُبُض(زا بطزَغُض، ْعيهِ ض )ثًَغَُبُيُ خعَُت 
نىضِّ عُظم بىو، ُٓو ذُغُُّْ نُ طُوضَّ طُدماِْ بُُٖؾتْ ضانػاظّ باضّ ًَْىإ 

بُوَف يُ نَُرتئ َاوَزا  4( بىو،) ثًَغَُبُضبُ  ْ ٖاوؾًَىَتطئ نُؽَىغًَُاْإ
ظياتطئ فًَطناضّ ضِؤذِْ ًُٓاِْْ ظاْػتِ وَضزَططت، يُغُضزََِ خُيًفُناِْ 
ضِاؾسيٓسا ْعيهِ خُيًفُنإ بىوْ يُاليُٕ ظؤض خؤؾُويػت بىو، ٓاَازَّ 

بىو نُ بُ خُدمُضّ ْاثانِ  َىغًَُاْإغاتُوَختُناِْ ؾًُٖسبىوِْ زوو خُيًفُّ 
ؾًُٖس نطإ )عىمسإْ عُظم(، يُ غُضزََِ ذُغُِْ بطايسا ٖاوزََِ ًُٓاّ ذُغُٕ 

زواّ وَفاتِ  6نىًُْنُّ ُٓبىعُبسوآل بىو، 5بىوْ يُ قػُّ ُٓو زَضُْزَضىو،
ذىغُئ بُ غُضزإ زَضىو بؤ الّ َىعاويُو ُٓويـ ضيَعّ ظؤضّ يٌَ ذُغُِْ بطاّ 

ازَ ُْبىو بُيعُت بسات بُ يُظيس زَْا، زواّ َىعاويُ و ٖاتِٓ يُظيس ذىغُئ ٓاَ
، بؤيُ يًَُٓوّ تا زواجاض يُو ثًَٓاوَزا يُغُض ضىْهُ خؤٍ بُ ؾًاوتط زَظاِْ يُ يُظيس

 7زَغتِ غُضباظاِْ يُظيس ؾًُٖس نطا.

                                     
 .155، ص4بٛ، جاأصد الغ - 1
 .76، ص2اإلصابٛ، ج - 2
 .155، ص8البداٖٛٔ الٍّاٖٛ، ج - 3
 .386-383، ص 1اإلصتٗعاب، ج - 4
 .155، ص8البداٖٛٔ الٍّاٖٛ، ج - 5
 .5، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 6
 .151، ص8البداٖٛٔ الٍّاٖٛ، ج - 7
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غىفًاُْ غُض بُ يُظيس نىضِّ َىعاويُّ نىضِّ ُٓبىيُظيسّ نىضِّ َىعاويُ: -ب
، يُ غُضزََِ خًالفُتِ ًُٓاَِ يُزايهِ ْاوّ َُيػىِْ نطِ بُذسَ ٓىَُويُناُْ،

باونِ ْىوغُضَوَّ وَذِ بىوَْ الّ  1نؤضًسا يُزايو بىوَ، 26عىمسإ يُ غايَِ 
يُظيس غُضَتاّ شياِْ بُ غُختِ بُغُض بطزووَ  2خؤؾُويػت بىوَ،  ثًَغَُبُض

ضىْهُ َىعاويُ َُيػىِْ تُآلم زاوَ، بؤيُ يُظيس يُطُأل زايهِ ضىوَو يُْاو ٖؤظّ 
ُطُأل خايَىاًْسا شياوَو فًَطّ غُختِْ ْاضَِذُتًُنإ بىوَْ ظَاْجاضاوّْ نُيبسا ي

بُآلّ زواتط زَضًَتُوَ الّ َىعاويُّ باونِْ يُوآ  3ٓاظايُتِْ ُْتطغِ وَضططتىوَ،
َىعاويُ ظؤض ططْطِ  4يُ باونًُوَ وَضزَططيَت،   ثًَغَُبُضظاْػتْ فُضَىوزَّ 

هُوَ ثًًَسَطُياْس، يُضِووّ ظاْػتُوَ جطُ زَزا بُ ثُضوَضزَّ يُظيسْ يُ ضُْس بىاضيَ
ناتَِ خىزّ َىعاويُ زاواّ  يُوَّ خؤّ ظاْػتِ فًَط زَنطز َاَؤغتايؿِ بؤ ططتبىو

ًُوَ نؤَُآليُتيُضِووّ  5،نطز يُ زَغفُظم نىضٍِ ذُْعَيُ تا واُْ بًًََتُوَ بُ يُظيس
ظيسّ ْاضز بؤالّ فًَطّ غُضزإْ تًَهُيَِ زَنطز يُواُْ بؤ ثطغُّ  ًُٓاَِ ذُغُٕ يُ

سا بؤ َىغًَُاْاْيُضِووّ غُضباظيُوَ بُؾساضّ ثًَسَنطز يُ ُٖيَُُتِ  6ًٓصم عُباؽ،
يُضِووّ ناضطًَطِيؿُوَ يُ ْعيهِ خؤّ زايسَْاْ فًَطّ بىاضَ  7فتىذاتِ ًٓػالَِ،

                                     
 .322، ص5املٍتظي، ج - 1
 .221، ص5أصد الغابٛ، ج - 2
 ، ص2الصالب٘: الدٔلٛ األوٕٖٛ، ج - 3
 .226، ص8البداٖٛٔ الٍّاٖٛ،  - 4
 .226، ص4املعحي الكبري، ج - 5
 .228، ص8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 6
 .256، ص3تأرٖخ الطربٙ، ج - 7
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تا زواجاض بُيعُتِ بؤ  1وَى ُٓضنِ ذُجِ غايًََهِ ثٌَ غجاضز، ناضطًَطِيُناِْ زَنطز
 . َىغًَُاْإواّ خؤّ ببًَت بُ خُيًفُّ وَضططت تا ز

يُظيس بُؾساضّ ًَٖطؾٌ َىغًَُاْإ بؤ فُحتِ قىغتُْتًًُٓ بىوْ يُ زووَّ ًَٖطؾسا بؤ غُض 
قىغتُْتًًُٓ نُ يُ غُضزََِ َىعاويُزا ضِوويسا ُٓو ضِيَبُضّ غىثانُ بىوْ طُوضَ ٖاوَآلًْـ 

  2ُوآ ؾًُٖس بىو.يُْاو غىثانُيسا بىوٕ يُواُْ ُٓبىُٓيىبِ ُْٓػاضّ نُ ي
يُظيس يُ غُضزََِ زَغُآلتًسا غآ ُٖيَُّ طُوضَّ ُٓدماَسا )ؾًُٖسبىوِْ 

(ْ يًَساِْ ؾاضّ َُزيُٓ، احلسٗذىغُئ يُغُض زَغتِ غُضباظاِْ غىثانُّ، جُْطِ )
زواجاض يُ غايَِ  3ظوبُيطْ جُْط بطزُْ ْاو َُنهُ(، عُبسوآلّ نىضِّيًَساِْ بعاظُنُّ 

 5ِ غِْ ُٖؾت غايًَسا َطز.يُ تَُُْ 4نؤضًسا 64
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .229، ص8ٖٛ، جالبداٖٛٔ الٍّا - 1
 .36، ص4صري أعالً الٍبالٞ، ج - 2
 .226 – 172، 8البداٖٛٔ الٍّاٖٛ، ج - 3
 .45، 36، ص4صري أعالً الٍبالٞ، ج - 4
 .71، ص1شذرات الذِب، ج - 5
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 سيَيةم: ئاماجنى شؤز شةكةى حوسةيو:
ذىغُئ يُ غُضزََِ باونًسا ٖاوضِاو ٖاوضِيَِ باونِ بىو، ناتآ زوو جُْطِ ْاذُظ 

ٖاتُٓ ضِيَِ ًُٓاَِ عُظم نُ جُْطِ جٍَُُْ قفطم بىوٕ، جُْطِ جٍَُُ ْعيو بىو  
بُيط طُيؿتُٓ ضِيَهُوتٔ، بُآلّ ضِووُْزاتْ ًُٓاَِ عُظمْ زايهُإ عآًؿُْ تُحلُْ ظو

بهىشاِْ ًُٓاَِ عىمسإ نُ غُضّ َاضَنُ بىوٕ ضِاضًَُنطمْ جُْطُنُيإ 
يُ جُْطِ قفًٓسا نُ يُطُأل ًُٓاَِ َىعاويُ بىو زواجاض طُيؿتُٓ  1ُٖيَطريغاْس،

يُ ُٖضزوو باضَنُزا ذُم بُ تُواوَتِ الّ  2ضِيَههُوتٔ يُغُض وَغتاْسِْ جُْطُنُ،
بىوْ ًٓحتًٗازَنُّ ُٖضيُى يُ زايهُإ عآًؿُْ تُيَرُْ ظوبُيطْ  ًُٓاَِ عُظم

َىعاويُف ُْيجًَها، ًُٓاَِ ذىغُيًٓـ يُطُأل باونًسا بىوْ ُٓو باضَّ زَزّ، بُآلّ 
ضِاّ بُغُض ضِاّ باونًسا ُْبىو، يُزواّ باونًؿِ يُطُأل ًُٓاَِ ذُغُِْ بطايسا بىوْ 

ضىْهُ بُيعُتِ ثًَسضا بىو، ًُٓاَِ يُوَؾسا ذُقِ تُواو بؤ ًُٓاَِ ذُغُٕ بىو 
ذىغُيًٓـ ثؿتطريّ بىو، بُآلّ ناتآ ذُغُٕ تُْاظوظم نطز يُ زَغُآلتِ خؤٍ بؤ 

ذىغُيًٓـ يُ ضِاّ ذُغُِْ بطاّ الّ ُْزا، ضىْهُ  3يُنبدات َىغًَُاْإَىعاويُ تا 
ات، ِْ ال ططْط بىو، ُٖضوَٖا ذُغُِْ بطايؿِ زاواّ يًَهطز ًٖض ُْنَىغًَُاْايُنطِيعّ 

ِْ َىغًَُاْابؤيُ يُ غُضزََِ ًُٓاَِ َىعاويُؾسا بًَسَْط َايُوَو يُنطِيعّ 
 4ثاضاغت.

                                     
 .239-238، ص 7البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 1
 .541-537، ص3تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج  - 2
 .68، ص12الٕايف بالٕفٗات، ج - 3
 .6، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 4
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بُآلّ نًَؿُنُ يُو ناتُوَ غُضّ ُٖيَسا َىعاويُ بُيعُتِ وَضططت بؤ يُظيسٍ نىضٍِ، 
 1بؤ َُُٓف ضاغُثًَِٓ ُْنطز، بُيَهى ضاٍ ظؤضيَو يُ ٖاوَآلْٕ نُغاِْ وَضططت،

وَضططت بؤ يُظيسّ نىضِّ تا زواّ خؤّ ببًَتُ خُيًفُّ  ُٓوَبىو َىعاويُ بُيعُتِ
، يَُُزا ًٓرت ذىغُئ بُيعُتِ ُْزاْ ُٓوَّ بُ ُٖيَُ زَظاِْْ بطِياضيسا ُٓو َىغًَُاْإ

 باضَ ضِاغت بهاتُوَ، بؤيُ زَتىاْطم بًًََطم ٓاَادمُنُّ ذىغُئ بطيتِ بىو يُ:
ٔ، ُٖضوَٖا ُٓو ثًٌَ وابىو يُظيس )ُٖويَسإ بؤ طًَطِاُْوَّ ُٓظَىوِْ خًالفُتِ ضاؾًسي

ؾًاوّ ُٓو ثؤغتُ ًُْ، بؤيُ ثًَؿًٓاضّ ُٓوَ بىو يُ بطّ يُظيس خؤّ ببًَت بُ خُيًفُ، 
واتُ ٓاَادمِ زووََِ ؾؤضِؾُنُّ ذىغُئ طُيؿضم بىو بُ ثؤغتِ خًالفُت(، يُ 
 ًٓػالًَؿسا تُْٗا يُ يُى باضزا زضوغتُ بُيَهى ثًَىيػتُ زاواّ ثؤغت بهُيت، ناتآ
نُغًَهِ ؾًاوْ بُتىاْاْ يُباض ببًٓآ ثؤغتًَهِ ططْط زَزضآ بُ نُغًَهِ ُْؾًاو بُو 
ثؤغتُْ يُ ُٓدماَسا  طُْسَيَِ زضوغت زَبًَت ُٓو نات ُٓو نُغُ طىدماوَ بؤّ 
ُٖيُْ تُْاُْت يُغُضّ ثًَىيػتُ زاواّ ُٓو ثؤغتُ بهات ُْى بؤ ذُظْ ويػت بُيَهى 

 بؤ ُٓضىْ ضِآ ضِاغتِ ثاضاغضم.
اَِ ذىغُئ ثًٌَ وابىو ظؤض تطغٓانُ بًَسَْط بٌَ يُو طؤضِاْهاضيُّ ُٓدماَسضاوَ، ًُٓ

ُٖضضُْسَ ؾًعُنإ يُوَزا تُواو تًَهُوتىوٕ نُ وا ٓاَادمُنُّ ذىغُئ ُٖويَسإ 
 بىوَ بؤ َُٖإ ناضّ يُظيس، بُآلّ ُّٓ بؤ ٖامشًُناِْ بهات.

ٌ وايُ ُٓو ؾؤضِؾُّ زووض ضواْطم ُٖيُ بؤ ؾؤضِؾُنُّ ذىغُئ: ضايُنًإ ثًَ
ذىغُئ نطزّ يُ ٓاَاْخْ يُ ُٓدماًَؿسا ؾهػتِ خىاضز، ضايُنًـ ثًٌَ وايُ 

 طُوضَتطئ ٓاَاْخْ باآلتطئ ُٓدماَِ ُٖبىو.

                                     
 ، ص2الصالب٘: الدٔلٛ األوٕٖٛ، ج - 1
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َُغُيُيُنِ تطّ ططْط يًَطَزا ُٓوَيُ ٓايا ُّٓ ٓاَادمُّ ذىغُئ ُٖيبىو الّ 
بؤ ُٓو باضَ ًٓحتًٗازيَهًإ ٖاوَآلِْ تط ُٖبىو يإ ْا؟ يُ وَآلَسا زَيًََطم ُٖضزَغتُْ 

ُٖبىو، زَغتُيُنًإ ُٓوَيإ بُ طؤضِيِٓ ؾىوضا ُْزَظاِْْ ثًًَإ وابىو ُٓو ناضَّ 
ًُٓاَِ َىعاويُ تُْٗا بؤ يُظيسَْ يُظيسيؿًإ بُ نُغًَهِ خطاث ُْزَظاِْ، 
زَغتُيُنِ تطيإ ثاضاغتِٓ يُنبىوِْ َىغًَُاْاًْإ يُالططْطرت بىو تا بتىأْ بُ 

بُ ًَٖىاؾِ ضِيَطُ ثًَؿًُٓنُ بجاضيَعٕ، ضىْهُ َاوَيُنِ نُّ بىو يُ فًتُّٓ  ٓاضاَِْ
ضِظطاضيإ ببىوْ ذُظيإ ُْزَنطز زووباضَ خىئَ بطِشآ، نُغِ وَى  َىغًَُاْإًَْىإ 

ظوبُضيـ وَى ًُٓاَِ ذىغُيِٓ نطزْ زواتط ُٓويـ ضِاثُضِّْ ؾًُٖس  عُبسوآلّ نىضِّ
 نطا. 
 

 و بؤ شؤز شةكة:ضوازةم: يةنطاونانى حوسةي
ذىغُيِٓ نىضِّ عُظم يُثًَٓاو بُزيًَٗٓاِْ ٓاَادمُنُيسا ضُْس ُْٖطاويَهِ بُٓضَِتِ 

 ْإ نُ بطيتِ بىوٕ يُ:
بُيعُت ُْزإ بُ يُظيس: ُّٓ خايَُ ظؤض ططْطُ ضىْهُ ظؤض نُغِ وا ُٖٕ خًَطا  يُنُّ:

عُت زَضضىوَو بطِياضّ ُٓوَ زَزَٕ ًُٓاَِ ذىغُئ يُو ؾؤضِؾُيسا يُ بُٓضَِتِ ؾُضي
يُ فُضَاِْ ًُٓاّ اليساوَ، بُآلّ ًَُُٓ زَظاْطم ذىغُئ ُٖض يُ بُٓضَِتسا بُيعُتِ ُْزا 

 1بُ يُظيس.
يَو يُ زَوضّ خؤّ ناتآ يُ عًَطاقُوَ باْطُواظنطزٕ بىو بؤ نؤنطزُْوَّ خُ زووَّ:

 ذًحاظ يُُٓوَ بىو خُيَهِ نىفُّ باْطًَٗؿت نطز بؤ ُٓوَْ زواتطيـ يًَُٓوّْ 
ىويُ الّ ٖاوَآلْٕ باْطًَٗؿتِ زَنطزٕ بؤ ُٓوَّ يُطُيَِ يًَُٓوٕ تا ُٓو باضَ زَض

                                     
 .66، ص1، شذرات الذِب البَ العىاد احلٍبم٘، ج5، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 1
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بطؤضِٕ، بُآلّ ٖاوَآلٕ ُٖضيُنُْ يُو باضَوَ ضِايُنِ جًاواظيإ ُٖبىو، ذىغُيًٓـ بُ 
 1بًًِٓٓ ُٓو ضِاجًاواظّْ ٓاَازَُْبىوْاُْ غاضزُْبىويُوَ.

وَضططتٔ، ُٓوَؾِ يُ ٓاَازَناضّ بؤ ططتُٓزَغتِ زَغُآلتْ بُيعُت  غًًَُّ:
َُُٓف اليًَُْهِ غًبِ بىو يُ ؾؤضِؾُنُّ ذىغُيٓسا، ضىْهُ  2عًَطاقُوَ زَغتجًَهطز،

خُيَهِ عًَطام ثًَؿرت ثؿتِ ُٖضيُى يُ عُظمْ ذُغًُْإ بُضزاْ ؾهاْسًْإ زواّ 
ُٓوَّ ثًَؿرت ُٓوإ ُٓو زوو خُيًفُيإ ٖاْسَزإ، ًُٓاَِ ذىغُئ ُٓظَىوِْ 

َضُْططتْ ثؿتِ بُغت بُ خُيَهِ عًَطام، ُٓوَ بىو ُٓويؿًإ بُ ثًَؿرتّ بُ ُْٖس و
 ٓاقاضّ باوىْ بطانُيسا بطز، بُيَهى خطاثرت يُوَف بُ نىؾتًإ زا.

ُٓوَ بىو ذىغُئ ْاَُيُنِ ْىوغِ بؤ خُيَهِ نىوفُْ زاّ بُ َىغًًُِ ٓاَؤظاّْ 
 تًايسا بُ خُيَهِ نىفُّ طُياْس: 

نُغاِْ خؤَِ ْاضز بؤالتإْ فُضَامن نطزووَ باضّ )َٔ بطاو ٓاَؤظاْ جآ َتُاُّْ ْاو 
ًَٓىَّ بؤ بٓىوغآْ بعاْآ قػُْ ضِاتإ ضًُ، ُٓطُض بؤّ ْىوغًِ ضِاّ طُوضَْ ظؤضْ 
زياضتإ بُو جؤضَيُ نُ ًَْطزضاوتإ ثًَِ ومتْ يُ ْاَُنُتاْسا خىيَٓسَُوَ ثؿت بُ خىا 

 زيَِ بؤالتإ(.
ُيعُتِ بؤ نؤبهاتُوَ، َىغًًًُـ بُوجؤضَ َىغًًُِ ضِاغجاضز تا بطآْ يُوآ ب

يُ خُيَهُنُ  نُؽضىوْ بُ ًَِْٗٓ بُيعُتِ بؤ نؤنطزَوَْ ْعيهُّ زواْعَ ُٖظاض 
، ًٓٓحا ُٖوايَِ ْاضز بؤ ذىغُئْ زاواّ يًَهطز بطًَت بؤ نىوفُ ضىْهُ بُيعُتًإ ثًَسا

اض بُآلّ يًَطَزا ْىعُاِْ نىضِّ بُؾري خُيَهُنُّ ٓاطاز 3خُيَهُنُ يُ ثؿتِ ُٓوٕ،

                                     
 .159، 152، ص8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 1
 .156-152، ص8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 2
 .152، ص8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 3
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نطزَوَ ُٓو ناضَ ُْنُٕ ُٓطُض ْا يًًَإ زَزات، ُٖضضُْسَ ُٓوَؾِ نطز بُآلّ يُظيس 
 1ْىعُاِْ البطزْ عىبُيسوآلّ نىضِّ ظيازّ ًَٖٓا نُ ظؤض ضَِمْ تىْس بىو.

ذىغُئ نُوتُ خؤٓاَازَنطزٕ تا بُ خؤّْ َاألْ َٓاألْ خًَعإْ نُغُناًُْوَ 
ؤضَف واتُ ضىوُْ بؤ غُقاَطريّْ َاُْوَ ضىوِْ يُو ج 2بُضَو نىوفُ بهُويَتُ ضِآ،

يُوآ ُْى غُضزاًَْهِ ناتِْ طُضِاُْوَ، بُ واتايُنِ تط بٓهُ زانىتإ يُ نىوفُْ 
 وَضططتِٓ بُيعُتْ ُْٖطاوْاِْ ْىيَِ بؤ ؾؤضِؾُنُ.

 
  جيًانى ئيسالمى: يةلَويَستىثيَهجةم: 

غُضَنِ بُزّ  يَػتُِٖيَىجًٗاِْ ًٓػالَِ يُو باضَزا ثًَٓخ  ُٖيَىيَػتِغُباضَت بُ 
 زَنُئ:

 ٓىَُويُنإ نُ زواّ ُّٓ باغُ بُجًاْ بُ وضزّ باغِ زَنُئ. ُٖيَىيَػتِ -1
ٖاوَآلٕ: ُٓوَ بىو ٖاوَآلٕ نُ بُوَيإ ظاِْ ذىغُئ بًُْاظَ بطِوات  ُٖيَىيَػتِ -2

ُٖض ناَُْ بُجؤضآ ُٖويًَإ زَزا ضِآ بططٕ بُ ضِؤيؿتُٓنُّ، ضىْهُ وا زَضَدماَِ 
َيإ زَٖاتُ ثًَـ ضاو غُضنُوتىو ُْبآ، ُْٖسآ ُٓوَيإ زَطًَطِايُوَ بؤ ُٓو ناض

الواظّ ٓاَازَغاظيُناِْ ذىغُئ، ُْٖسآ زَياْطًَطِايُوَ بؤ تىْسّْ ضَِقِ 
ٓىَُويُنإ، ُْٖسآ زَياْطًَطِايُوَ بؤ َتُاُْ ُْبىوًْإ بُواُّْ ذىغُئ يُ عًَطام 

ُُْفًُّ بطاّ زاواّ يًَهطز ُْضآ بؤ ثؿتِ ثآ زَبُغضم، ُٓوَ بىو َىذُممُز ًٓبٓىحل
نىوفُْ ثًَِ باف بىو بطآ بؤ َُنهُْ يُويَىَ زَغت ثآ بهات تا ُٓطُضيـ 

                                     
 .153-146، ص8اٖٛ ٔالٍّاٖٛ، جالبد - 1
 .9، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 2
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ًٓصم عُباؽ زاواّ يًَهطز ُْضًَت بؤ عًَطام بُيَهى  1غُضُْنُوت ضِيًَُنِ ضِظطاضّ ُٖبآ،
 ُٓوإ باْط بهات بؤ ذًحاظ، ضىْهُ ُٓوإ ْاثاى زَبٔ بُضاَبُضّ، ُٖضوَٖا زواتط
ثًَؿًٓاضّ بؤ نطز يُبطّ نىوفُ بطآ بؤ يَُُٕ ضىْهُ ُٓوآ ُّٖ ُٖوازاضّ عُظم باونِ 
يًًَُْ ُّٖ زووضَ زَغُ تا بتىاْآ ٓاَازَغاظّ بهات، ُّٖ ؾىيَِٓ خؤؾاضزُْوَّ 
ظؤضَ، ناتًَهًـ ذىغُئ غىوض بىو يُغُض ضىوِْ ًٓصم عُباؽ زاواّ يًَهطز 

زاواّ يًَهطز ُْضًَت بؤ نىوفُ  خىزضيـ ُٓبىوغُعًسٍ 2نُغىناضْ َٓايَُناِْ ُْبات،
عُبسوآلّ  3ضىْهُ ُٓو يُ عُظم باونِ بًػتبىو نُ باغٌ خطاثٌ نىوفًُناِْ زَنطز،

ظوبُيطيـ زاواّ يًَهطز ُْضآ بؤ نىوفُْ يُ َُنهُوَ يًَبُٓوآْ ُٓواًْـ بُيعُتِ  نىضِّ
غٌَ ضؤش ضيٌَ ًٓصم عىَُضيـ ُٖويًَسا ضِآ بططِآ بُ ضىوِْ ذىغُئْ  4بؤ نؤزَنُُْوَ،

نُ خىاذافًعيؿِ يًَهطز  5بطٍِ ًٓبٓحا طُيؿت بُ ذىغُئْ زاواّ يًَهطز ُْضًَت،
ضُْسئ ٖاوَيَِ تطيـ َُٖإ ُٖويًَإ زا،  6خىاذافًعّ نىشضاِْ يًَهطزْ باوَؾِ ثًانطز،

 بُآلّ ذىغُئ غىوض بىو يُغُض ضِؤيؿضمْ ٓاَازَ ُْبىو بطِياضَنُّ بطؤضِيَت.
هِ عًَطام: ُٓوَ بىو ُٓوإ ذىغُيًٓإ ٖاْساْ بُ بُيًََُٓ خُيَ ُٖيَىيَػتِ -3

زضؤناًْإ َىغًًًُإ يُخؿتُ بطز، بُآلّ ناتآ ٓىَُويُنإ ضَِقًًإ ْىاْس ثؿتًإ 
 7نطز يُ قػُْ بُيعُتِ خؤيإ.

                                     
 .9، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 1
 .451-455، ص3، الكاون يف التارٖخ، ج295، ص3تأرٖخ الطربٙ، ج - 2
 .6-5، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج ، 161ص  ،8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 3
 .455-399، ص3الكاون يف التارٖخ، ج - 4
 .165ص  ،8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج  - 5
 .8، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 6
 .156-152، ص8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 7
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خُيَو ؾاّ: ُٓواًْـ بُطؿتِ ثؿتطريْ ُٖوازاضّ ٓىَُويُنإ بىوْٕ قػُيُنِ  -4
 وايإ يُو باضَيُوَ ُْبىو.

خُيَهِ ْاوضُناِْ تطّ وَى يَُُْٕ ؾىيَٓاِْ تطّ ًٓػالَِ بًَسَْط بىوْٕ  -5
 تُْاُْت ٓاطازاضّ ُٓو َُغُيُيُ ُْبىوٕ تا ُٓوَّ ضِوويسا ًٓٓحا ُٖوايًَإ ثًَطُيؿت. 

ُنإ يُطُأل ذُظْ ويػتِ ُٖيَىيَػتبُجمؤضَ زَبًٓطم بُ ؾًَىَيُنِ طؿتِ 
بطِياضّ خؤّ زابىو، ُٖضضُْسَف ذىغُيٓسا ُْزَطىدمإ، بُآلّ ذىغُئ تاظَ 

جُعفُض الّ واظم َُزيُٓ َُٓاِْ تُواوّ بؤ وَضططت بُآلّ ذىغُئ  عُبسوآلّ نىضِّ
 1غىوض بىو يُغُض ضىوِْ.

 
 

 دةولَةتى ئومةوى شةشةم: يةلَويَستى
زَويَُتِ ٓىَُوّ ُٓوا خؤّ يُ ضُْس ضِواْطُيُنسا  ُٖيَىيَػتِغُباضَت بُ 

 يتطم يُ:زَبًًَٓتُوَ نُ ُٓواًْـ بط
يُظيسّ نىضِّ َىعاويُ: يُظيس بُضاَبُض بُ زَضضىوِْ ذىغُئ بُضَو نىوفُ يُنُّ: 

بُٓضَِتِ ططتُبُض، يُنًَُإ يُْاوخؤّ زَويَُت زا، زووًََـ يُغُض  ُٖيَىيَػتِزوو 
ٓاغتِ نُغايُتِ. غُباضَت بُ ْاوخؤّ زَويَُت ُٓوَ بىو ًٓصم ظيازّ ْاضز تا 

غتْ ُْٖطاوّ خًَطابٓآ بؤ بُضططتٔ بُو باضَْ ٖاوناتًـ ناضوباضّ نىوفُ بططيَتُ زَ
يُغُض ٓاغتِ نُغايُتًـ ُٓوَ بىو  2،يُ ٖاتِٓ ذىغُئ بؤ نىوفُٖؤؾًاضّ ثًَسا 

(ْ ) ثًَغَُبُضْاَُّ ْاضز بؤ ًٓصم عُباؽ نُ وَى طُوضَْ ضِيـ غجِ بَُٓايَُّ 
                                     

 .452، ص3الكاون يف التارٖخ، ج  - 1
 .165، ص 8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 2



 

   0000000000000000000000000000  
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 91 

 نهاد جالل حبيب اهلل روانييَن بؤ مَيذووى ئيسالمى

زَضضىوِْ  ظاْاّ زياضْ طُوضَّ َُزيُٓ غُيطزَنطاْ زاواّ يًَهطز بُضبططآ بُ
ذىغُئ، ًٓصم عُبباغًـ يُاليُنُوَ ُٖوايَِ ثًَطُياْس نُ ُٖويَِ زاوَْ ُٓدماَِ 
ُْبىوَ، يُاليُنًؿُوَ ُٖويًَسا طىَاِْ ضانُ الّ يُظيس زضوغت بهاتْ وتِ طىَإ 
ْابُّ ذىغُئ يُ ضانُ ظياتط ًْاظّ ؾتًَهِ تطّ ُٖبآ بؤ زَضضىوٕ بؤ ُٓوآ تا بُوَ 

و زَضضىوَو ثًَِ بًَآ وضيابَُ ُْٖطاوّ زضوغت بًًَٓت ُّٖ ُٖواأل بسات نُ ُٓ
 1بُضاَبُضّ ضىْهُ ُٓو ًْاظ ثانُ.

واظم َُنهُ: عَُطّ نىضِّ غُعًسّ نىضِّ عاص نُ ُٖوايَِ زَضضىوِْ  غًًَُّ:
ذىغُيِٓ بًػت خًَطا وَفسيَهِ ْاضز بؤ الّ ذىغُئْ يُذًاّ بطايؿِ نطزَ غُضؤنِ 

هُُْوَ، بُآلّ ناتآ ذىغُئ غىوض بىو يُغُض وَفسَنُ تا ُٖوأل بسَٕ ثاؾطُظّ ب
 2ز.عَنَلِٕ َّلَُهِه عَنَُلُهِهلٕ ضىوُْنُّ بُّ ٓايُتُ وَآلَِ زاُْوَ ش

واظم نىوفُ: ْىعُاِْ نىضِّ بُؾري نُ واظم نىوفُ بىو ُٖويًَسا ضِآ بططآ بُو  ضىاضَّ:
ُٖضَِؾُّ ناضَّ َىغًًِ تا ًًََُْٖآ ذىغُئ بًَتْ جُْط ضِووُْزات، بؤيُ َىشزَْ 

ثًَهُوَ خػتُضِوو، بُآلّ ٓاَازَُْبىو يُى ُْٖطاوّ تىْس بٓآ، بؤيُ يُظيس يُو ثؤغتُّ 
 3اليربزْ ًٓصم ظيازّ يُبطّ زاْا.

َُضواِْ نىضِّ ذُنُّ: َُضوإ طُوضَيِْ ضِيَعْ ثايُّ ذىغُيِٓ يُبُضضاو  ثًَٓحُّ:
ؽمىجىيَِ بآ  بىوْ خًَطا ْاَُّ ْىوغِ بؤ ًٓصم ظيازْ ٖؤؾًاضّ ثًَسا نُ وضياّ

                                     
 .164ص  ،8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 1
 .296، ص3تارٖخ الطربٙ، ج - 2
 .79، ص2اإلصابٛ، ج - 3
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ْ غُضَدماَِ خطاثِ ُٖض جىويَُيُنِ ُٖيَُّ بؤ ثًَغَُبُضّ خىابُضاَبُض نطُظاّ 
 1خػتُ ثًَـ ضاو، بُآلّ بُزاخُوَ ًٓصم ظياز طىآْ ضاوّ زيَِ نُضِْ نىيَط بىو بىوٕ.

ًٓصم ظياز: ُْٖطاوَ غُختْ َُتطغًساضَنُ يُاليُٕ ُّٓ نُغُ غتَُهاضْ ؾُؾُّ: 
ُض يُ غُضَتاوَ بطِياضيسا بًَُٖعْ طىضظ بُض بُو ؾؤضِؾُ بططآ، بؤيُ زيَطَِقُوَ ْطا، ُٓو ٖ

خًَطا نُ ناضوباضّ نىوفُّ ططتُزَغت نُوتُ ُْٖطاوْإ بؤ يًَساِْ بعاظُنُّ 
 ذىغُئْ ُّٓ ُْٖطاواُّْ ططتُبُض:

زظَنطزُْ ْاو ضِيَهدػتُٓنُّ َىغًًِْ زواجاض ططتِٓ َىغًًِْ ٖأًِْ  -1
اضيُناِْْ نىؾتًٓإ بُ بُضضاوّ خُيَهُوَ تا تطؽْ بًِ ثُْاضزَضيؿِْ طُوضَ ٖاضيه

 3تُْاُْت ُٖضزوونًاِْ يُخاضسا. 2،بًَٓتُوَ
نؤنطزُْوَّ ٖؤظْ خًًََُناِْ زَوضوبُض يُ زَوضّ خؤّ بؤ ضىاضزَوض زاِْ خؤّ  -2

 بُ ُٖوازاضّ خؤّ.
غُضبُخؤ ُْٖطاوْإْ وَضُْططتِٓ وضزَناضّ ُْٖطاوْإ يُاليُٕ يُظيسَوَ تا  -3
 ض ُْضًَُى ُْبًَتُ ُٓطُض.ًٖ

ُناِْ زَويَُتِ ٓىَُوّ زووضبىوٕ يُ ًْاظّ ُٖيَىيَػتبُجمؤضَ زَبًٓطم َُٖىو 
 ُٖيَىيَػتِجُْطْ خىئَ ضِؾضمْ بُظاْسِْ غٓىضّ ضِيَعْ طُوضَيِ ذىغُئ جطُ يُ 

تىْسو زضِْساُّْ ًٓصم ظياز نُ بُ ظَإْ نطزَوَف نىؾتِٓ ذىغُئْ ؾؤضِؾُنُّ 
 ْسَوَ.ذىغُيِٓ زَضِاظا

 

                                     
 .15، ص5تارٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 1
 .398، ص3الكاون يف التارٖخ، ج - 2
 .42ص4الطبكات الكربٝ البَ صعد، ج - 3
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 ئومةوى: و  حةوتةم: بةيةكطةيشتهى يامشى
 1ذىغُئ يُ زَّ ظوحلُجُّ غايَِ ؾُغتسا يُ َُنهُوَ بُضَو نىوفُ نُوتُ ضِآ،

ُٖضضُْسَ وَفسْ ْاَُنإ زَطُيؿتُٓ الّ بُآلّ غىوض بىو يُغُض ضىوُْنُّ، ًٓصم 
ِ ضِيَهسَخػت ظيازيـ يُوالوَ بُضزَواّ ُْٖطاوّ زَْاْ يَُالو يُوالوَ ٖؤظْ ًَٖعَناْ

 تا يُ يُنُّ ضطنُزا طىضظّ نىؾٓسَّ خؤّ بىَؾًَٓآ. 
يُ ضِيَطُزا ذىغُئ طُيؿت بُ فُضَظزَم، ُٖوايَِ نىوفُّ ظمَ ثطغِ، فُضَظزَم 

زيَِ خُيَو يُطٍَُ تؤيُْ مشؿًَطيإ يُطٍَُ ٓىَُويُناُْْ قُظاف يُ ٓامساُْوَ وتِ )
 2يُ ضىوِْ بُضَو نىوفُ.ًُٓاَِ ذىغُئ بُضزَواّ بىو زواتط (، زازَبُظٍَ

ناتآ ذىغُئ َاوَيُنِ تط ضىو ْىيَُٓضيَهِ ْاضز بؤ الّ َىغًًِ تا ُٖواأل بعاْآ، 
بُآلّ نُغًَهِ غُض بُ ًٓصم ظياز بُْاوّ ذىقُيِٓ نىضِّ تًَُِ ططتِْ بطزّ بؤ ًٓصم 

ذىغُيًٓـ ُْوَغتا تا ُٖوايَِ بؤ بًًََٗٓتُوَ بُيَهى بُضزَواّ  3ظيازْ ُٓويـ نىؾتِ،
ىو تا طُيؿتُ ْاوضُّ )ظبايُ(، يُوآ ُٖوايَِ نىشضاِْ َىغًًُِ ثآ طُيؿتْ ظاِْ ض

عُظم  4ُٓواُّْ بُيعُتًإ ثًَسابىو بُيعُتُنُيإ يُ ظَاًْإ ظياتط تًَُٓثُضِيبىو،
ُٓنبُضّ نىضٍِ زاواّ يًَهطز تا بطُضِيَتُوَْ ُْضًَت بؤ نىوفُ، بؤيُ ذىغُئ زاواّ 

ُضِيَتُوَ، ُٓونات خُيَهًَهِ ظؤض نُ يُزَوضّ بىوٕ نطز نَِ ٓاَازَ ًُْ بطًَت بط
بآلوَيإ نطز، بُآلّ ُْٖسآ يُ زَوضّ َاُْوَْ تهايإ يًَهطز بطُضِيَتُوَ ضىْهُ يُ 

                                     
 .15، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 1
 .166ص  ،8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 2
 .168، ص 8، البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج353، ص 3تأرٖخ الطربٙ، ج - 3
 .159، ص8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج  - 4
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نىوفُ ثايَجؿتِ َُْاوَ، بُآلّ بطاياِْ َىغًًِ وتًإ بُخىا ُٖض زَبآ تؤيَُّ بطانَُإ 
 1بهُيُٓوَ يإ وَى ُٓو زَنىشضيَطم.

ّ ضِآ بطِئ طُيؿضم بُ يُنُّ زَغتُّ غىاضَّ ًَٖعَناِْ ًٓصم ثاف َاوَيُنِ تط
يًَهطاوَ بتبُّ بؤ نىوفُ، بُآلّ تؤ ُْ  ّزاواوتِ ظياز بُ ضِيَبُضّ ذطضّ نىضِّ يُظيس نُ 

بطِؤ بؤ نىوفُ ُْ بطُضِيَطَوَ بؤ َُزيُٓ، بطِؤ بؤ ؾىيًََٓهِ تطْ زواتط ثُياَت بًَٓطَ بؤ 
ىغُئ ْاَُْ ثُياَِ زاواناضّ خُيَهِ نىوفُّ ثآ ًُٓاَِ ذ 2،يُظيس يإ ًٓصم ظياز

ًْؿإ زا، بُآلّ ُٓو ْهىيَِ يُوَ نطز. ذىغُئ زاواّ نطز ضِآ بسات بطُضِيَتُوَ بُآلّ 
ُٓو بُوَف ضِاظّ ُْبىو، ذىغُيًٓـ ضِاظّ ُْبىو بطآ، زواجاض ضِيَههُوتٔ يُغُض 

يَِ بُضَو ؾاّ طؤضِّ، ُٓوَّ ذىغُئ ضِيَطُنُّ بطؤضِآْ ُْضًَتُوَ َُزيُٓ، ُٓويـ ضِ
 3ذُضضيـ ُٖض يُطُيَِ بىوْ ذىغُيًٓـ ْىيَصّ بؤ ُٖضزوو ًَٖعَنُ زَنطز.

 
 يةشتةم: شةييدبوونى حوسةيو

ناتآ ذىغُئ طُيؿتُ نُضبُال طُيؿت بُ زَغتُّ غىاضَّ عىَُضّ نىضِّ غُعس 
ٖاوزَّ بُ بُؾريْ ذىقُئ، ُٓو غىثايُ بُ ًْاظّ جًٗازّ زَيًُّ زَضىوٕ نُضِ 

ظياز بُ ُٖضَِؾُ ْاضاضّ نطزٕ بطٔ بؤ يًَساِْ ذىغُئ، زواّ زاْىوغتإ عىَُض  ًٓصم
ْاَُّ ْىوغِ بؤّ ْ ثُياَِ ذىغُيِٓ ثًَطُياْس، بُآلّ ًٓصم ظياز ُٓوَّ بُ ُٖويَِ 
خؤضِظطاضنطزٕ زاْاْ َُضجِ زاْا زَبآ ذىغُئ بُيعُت بسات بُ يُظيس، بُآلّ ذىغُئ 

 يُباضّ تطغسا، بؤيُ غآ زواناضّ بؤ خػتُضِوو:ضِاظّ ُْبىو بُيعُت بسات ُٓويـ 

                                     
 .81-85، ص2، اإلصابٛ، ج11، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 1
 .485، ص1الصالب٘: الدٔلٛ األوٕٖٛ، ج - 2
 .457، ص3، الكاون يف التارٖخ، ج335، ص5املٍتظي، ج - 3
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 بطُضِيَتُوَ بؤ ؾىيَِٓ خؤّ. -1
 بطآ بؤ ؾاّْ خؤّ يُظيس ببًٓآ. -2
 1بطآ بؤ غُْطُضيَهِ غُض غٓىضّ ًٓػالَِ بؤ جًٗاز. -3

عىَُضيـ ُٓوَّ طُياْس بُ ًٓصم ظياز، ًٓصم ظياز ذُظّ بُ ضِاّ زووَّ بىو، بُآلّ 
بؤيُ بآ ُٓدماًََهِ  2غآ زاوانُّ ثآ بُضثُضضسايُوَ،ؾًُط ضىوَ بٓهًًََؿُّْ ُٖض 

ضِيَههُوتٔ يُ ضِؤشّ ُٖيًٓسا ذىغُئ بُ غِْ زوو غىاضْ ضٌ ثًازَْ يُ زوايؿًُوَ 
شْٕ َٓايَِ زاْاْ بطِياضّ جُْطِ زا، بُضزَواّ يُ ٖاوَيَُناِْ ؾًُٖس زَبىوْٕ نُؽ يُ 

آ، ذىغُيًٓـ ٓاَازَ غىثاّ ٓىَُوّ ُْيسَويَطا يُ تطغِ غعاّ خىا ذىغُئ بهىش
ُْبىو خؤبُزَغتُوَ بسات، ؾًُط ٖاواضّ نطز بًهىشٕ، ُٓوَبىو ضُْس نُغًَو يًًَاْساْ 

نىضِْ نُغُ ْعيهُناِْ يُطُأل ذىغُيٓسا شَاضَيُى يُ بطاْ  3زواجاض ؾًُٖسيإ نطز،
ؾًُٖس نطإ، بطاناِْ بطييت بىوٕ يُ)عُبباؽْ جُعفُضو عىمسإْ َىذُممُو 

تُْٗا ىضَناًْؿٌ عُيٌْ عُبسوآلْ ُٓبىوبُنطْ قاغِ ؾًُٖس بىوٕ، ُٓبىوبُنط(، يُ ن
 4ظَيٓىيعابسئ َايُوَ.

 5ؾًُٖسبىوِْ ذىغُئ يُ غايٌَ ؾُغتْ يُنِ نؤضًسا بىو.
زواتط شْٕ َٓسايَُنإ ًَٖٓطإْ بُجًا زاْطإْ َىوضُْ خؤضاىْ جًًإ بؤ زابطم نطا 

ى طريإ بُيَهى يُظيس بطزِْ بؤ الّ ثًَطُواُّْ ُٓو ضِايُّ ؾًعُ نُ زَئًََ بُ نًُْعَ

                                     
 .81، ص2، االصابٛ، ج14-13، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 1
 .14، ص5تأرٖخ اإلصالً لمذِيب، ج - 2
 .29-28، ص2لغابٛ، جأصد ا - 3
 .345، ص5املٍتظي، ج - 4
 .66، ص1شذرات الذِب، ج - 5
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شْٕ َٓساآلِْ خؤٍْ ُْيًَٗؿت نُؽ ًْاظّ خطاثِ بُضاَبُضيإ ُٖبٌَ، ُٖضوَٖا ضٌ 
ثًَىيػتِ ُٖبىو بؤٍ زابطم نطزٕ،  ًٓرت ُٓوَ يُ ثُؾًُاِْ بًَت يإ يُ فًًََعاِْ بىو 

 1بًَت، زواتط نُغىناضّ ذىغُئ طُضِاُْوَ بؤ َُزيُٓ.
ٌ يًَهطزْٕ غاَاًَْهِ ظؤضْ جٌْ بُضطْ ثًَىيػتِ بؤ زابطم يُظيس خؤٍ َائَاواي

قبح اهلل بَ مسٗٛ أوا ٔاهلل لٕ أٌٜ صاحب نطزٕ، ثاؾإ بُ عُظم نىضٍِ ذىغُيِٓ وت)
أبٗك وا صالٍٜ خصمٛ إال أعطٗتْ إٖاِا ٔلدفعت احلتف عٍْ بكن وا اصتطعت ٔلٕ 

ريئْ بًَعضاو بهات، )خىا ابٔ مسًُ ْاؾبّالك بعض ٔلدٝ ٔلكَ اهلل قطٜ وا رأٖت(،
زَ غىيَٓس بُخىا ُٓطُض َٔ الّ باونت بىوَايُ ضٌ يٌَ زاوا بهطزَايُ ثًَِ زَبُخؿٌ، 
بُ َُٖىو تىاْامشُوَ بُضّ زَططت بُ نىؾتِٓ با تُْاُْت يُو ضيًَُؾسا ُْٖسَّ يُ 

 2.َٓسايَُنامن يُْاو بطىوْايُ، بُآلّ قُظاّ خىا وابىو نُ بًًٓت(
ُٕ نُ زَئًََ يُظيس ذُظّ بُ نىؾتِٓ ذىغُئ ُْنطزووَْ يًَطَزا نؤَُيَآ ضِا ٖ

ُْٖسآ بطِوبًاْىوّ بؤ زيَُٓٓوَ، بُآلّ يُ ضِاغتًسا يُظيس تُْٗا يُ يُى باضزا ذُظّ بُ 
نىؾتِٓ ذىغُئ ُْبىو ُٓويـ ُٓو ناتُّ ذىغُئ ُْياضّ ُْبًَت، ُٓطُض ْا 

ُ نىوفُ يُبطّ ْىعُاِْ نىضِّ ثًَىيػتِ ُْزَنطز ًٓصم ظيازّ زيَطَِمْ خىيَٓطِيَص زابٓآ ي
بُؾري نُ ظؤض ضانُناضْ يُخىاتطؽ بىو، ُٖضوَٖا زَيتىاِْ فُضَاْآ زَضبهات نُ 
ضِؾتِٓ خىيَِٓ ذىغُئ بُ قُزَغُْ ًًََِٖ غىوض زابٓآ، يإ ناتآ ذىغُئ ؾًُٖس 
نطا زَيتىاِْ بُ نىؾتِٓ ًٓصم ظياز تؤيَُّ بهاتُوَ، ُٖضوَٖا زواّ ُٓو ُٖيَُ طُوضَيُ 

ُٖيَُ طُوضَنُّ تطّ ُْزَنطز نُ ٖاوَآلًَْهِ طُوضَّ ؾًُٖس نطزْ ذىضَُتِ  زوو
 َُنهُْ َُزيُّٓ بُظاْس.

                                     
 .298، ص3تأرٖخ الطربٙ، ج - 1
 .195، ص8البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ، ج - 2
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ٖاونات يُطُأل َُٖىو ُٓواُْؾسا ًٖض بُيَطُيُنِ ضِاؾهاو ًُْ تا بتىاْطم يُظيس يُ 
باظُّْ ًٓػالّ زَضبهُئْ بٌَ ويصزاًْؿُ ُْٖسآ ُْٖطاوّ ًٓحابِ يُبري بهطئَ، بُآلّ 

ُيَُيُّ ظَمْ ضَِم بىوٕ، ُٓطُض ْا يُ ثُضغتؿُنإْ ضِيَطَِوّ طؿتِ ُٓو غآ ٖ
ًٓػالَسا يُ باظُْ طؿتًُنُ َاوَتُوَ، ًٓرت بُ ضِوونُف بآ يإ ْا ُٓوَيإ ظاْػتِ 
خىايًُ، ًَُُٓ غُضنؤُّْ تُواوّ ُٖيَُناِْ زَنُئْ تُبُضا زَنُئ يُ ناضَ 

 خطاثُناِْ. 
ضانِ زَظأْْ ُٖيَُناِْ بُ ًٓحتًٗاز  ُْٖسآ وَى ًُٓاَِ غُظاظم بُ نُغًَهِ

 زَظأْ، ُْٖسآ وَى ًُٓاّ ُٓؾمُز بطِوايإ وايُ باوَضِزاض ْابآ خؤؾِ بىآ.
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 سمبيةكانى شؤز شةكة: و نؤيةم: اليةنة ئيجابى
 اليُُْ ًٓحابًًُناِْ ؾؤضِؾُنُ:  يُنُّ:

ٕ ًْاظّ ؾؤضِؾُنُ يُغُض بَُٓاّ ًُْتًَهِ ثاى بىو ُْى ذُظّ زووبُضَنِ يا -أ
 نًَؿُ ْاُْوَ.

 ُْٖطاوَناِْ ؾؤضِؾُنُ ٓاؾتًاُْ بىوٕ، بُآلّ زواتط بُ ٓاقاضّ جُْطسا بطا. -ب
ضِووِْ زاواّ ؾؤضِؾُنُ: ذىغُئ بُ ضِووِْ زاوانُّ زَخػتُضِوو، ُٓويـ  -د

 طًَطِاُْوَّ ؾىوضاْ البطزِْ يُظيس بىو، بؤ بُزيًًـ خؤّ ثًَؿًٓاض نطز.
باضوزؤر: ناتآ ذىغُئ ظاِْ ناضَنُ  ٓاَازَبىوٕ بؤ ٓاغايًهطزُْوَّ -ز

غُضزَنًَؿآ بؤ خىئَ ضِشإ خًَطا بُزيًِ ضانِ خػتُضِوو، يإ زاْىوغتإ يُطُأل 
غُضنطزايُتِ وآلت، يإ ططتُٓ ُٓغتؤّ ُٓضنًَهِ ططْطِ وآلت نُ باْطُواظْ ثاضاغتِٓ 

 ُضِشإ.غُض غٓىوضَ، يإ طُضِاُْوَ بؤ ؾىيَِٓ خؤّْ بًَسَْط بىوٕ يُثًَٓاو خىئَ ْ
 اليُُْ غًبًُناِْ ؾؤضِؾُنُ:

ثُيُنطزًَْهِ بُضضاو يُ ُْٖطاوَناِْ ؾؤضِؾُنُزا بُ جؤضآ نُغاِْ زياضّ بؤ  -أ
 خؤّ ضِاُْنًَؿاْ ظؤض بُ غاناضّْ ْاناًََِ ُْٖطاوَ خًَطاناِْ زَْا.

ُٓظَىوٕ وَضُْططتٔ يُ ًََصوو بُوَّ بطِبطَِّ ثؿتِ ؾؤضِؾُنُيإ بُ نىوفُزاْا  -ب
 ثًَطُّ ثؿت بُضزاِْ ًُٓاَِ عُظمْ ثؿت ؾهاْسِْ ًُٓاَِ ذُغُٕ بىو. نُ بٓهُْ

الواظّ َىغًًِ يُ ضووّ غًاغًُوَ نُ ُٓضنِ غُضَنِ ناضَنُّ يُ نىوفُ  -د
يُُٓغتؤ ططتبىو، ضىْهُ يُنجاضضُ يُغُض بَُٓاّ غؤظ ًٓؿِ زَنطزْ زَضووِْ 

 نؤَُيَطُّ نىوفِ ُْخىيَٓسبىويُوَ.
ًَى غىثاْ ضِيَهدػتِٓ بُضاَبُضزا بُجؤضآ تا ضِووزاوَنُ ُْبىوِْ ُٖوايَططط يُ ْ -ز

 زَٖاتُ ضِيًَإ ًٓٓحا زَياْعاِْ.
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ُٓو نىشضإْ خىيَٓطِشاُْ بىو بُ تاُْيُى بؤ ًََصووّ ًٓػالَِ، ُٖضوَٖا  -ه
ْ بريوباوَضِّْ غُضُٖيَساِْ ضَِوتِ جًاواظّ غًاغِْ َىغًَُاْإزووبُضَنِ نُوتُ ْاو 

 ؿِ تا َُٓطِؤو ضِشاِْ خىيًََٓهِ ظؤض بُ بًاْىوّ ُٓو ؾؤضِؾُوَ.َُظُٖبِْ زضيَصَنًَؿاًْ
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 (.1992 –، داراجلٗن)برئت 1ابَ ححز العضكالٌ٘: اإلصابٛ يف متٗٗش الصخابٛ، ط-17
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 بةزيةمةكانى نووسةز
 نووسينةكان

 ًُ )ضَِضُيَُىْ ضِؤيَِ يُ ًََصووّ ًٓػالًَسا(. )ضاثهطاوَ(.ًٓصم تُؼم .1
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 (.ُّٓ بُضَُُٖيُضوآًًَْو بؤ ًََصووّ ًٓػالَِ) .8

 ُْٖطاويَو بُضَو ٖاوغُضطريٍ. )ضاثهطاوَ(. .9

 ًُٓآْاغٌ)ضريؤى( )ضاثهطاوَ(. .13

 وةرطيَرِانةكان

 ّ بو )ضاثهطاوَ(.طسخضُْس واُْيُى يُ ًََصووّ ًٓػالَِ: ؾًَذ حمُس  .11

 )ضاثهطاوَ(. طكْشثىختُّ ًََصووّ ًٓػالَِ: ز.حمُس غًٌٗ  .12

 )ضاثهطاوَ(. عبداللطٔفزَويَُتِ ٓىَُوّ: ثطؤفًػؤض زنتؤض عبسايؿايف حمُس  .13

 .  )ضاثهطاوَ(.طكْشًََصووّ زَويَُتِ عُبباغِ: ز.حمُس غًٌٗ  .14

15.     ٕ بـُٖاوناضّ   زَويَُتِ غُجلىوقًُنإ: ز.عًـِ حمُـس ايكـالبِ       وَضطًَـطِا
 ؾاٖؤ عىَُض عاضف) ضاثهطاوَ(.

 ايكًاز)ضاثهطاوَ(. عبداملعطَُٙغؤٍ يُ ًََصووزا: ز.فؤاز  .16

 ًََصووّ ُٓيًىوبِْ ًََُىونًُنإ: ز. أؾمس خمتاض ايعبازّ  )ضاثهطاوَ(.  .17
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زَويَــُتِ عىمســاِْ: ز.عًــِ حمُــس ايكــالبِ وَضطًَطاْــِ بــُ ٖاونــاضّ أؾمــس   .18
 عبسايطؾمإ أؾمس )ضاثهطاوَ(.

حمُس اهلامشِ و أ.  ناظهتُّ ؾاضغتاًُْتِ ًٓػالَِ، ْىوغًين: ز.ضذًِ ثىخ .19
 حمُس ايعطبٌ ؾٓكاضو. عْاطف

جُْطُ طُوضَنإْ فتىذاتُ ًٓػالًَُنإ: حمُس غـعًس َطغـِ )ٓاَازَيـُ بـؤ      .23
 ضاث(.

ــُ     .21 ــُ( ْىوغــًِٓ:ز.حمُس أحمــعوٕ، ي ــُضّ )ْاًًَه ــاَِ تُب غُضضــاوَناِْ ًُٓ
 َايَجُضّ ُٓيىوبٌ بآلونطاوَتُوَ.

ــصووّ ؾاضغــتاًُْتُنإ، حمُــىز ؾــانط، بــُ ٖاونــاضّ َاَؤغــتا   ث .22 ىختــُّ ًََ
 َىوغا. )ٓاَازَيُ بؤ ضاث(.

ثىختُّ ًََصووّ ُٓوضووثا يُ نؤُْوَ تا َُٓطِؤ: ثطؤفًػؤض زنتؤض جعطٍ بطؤٕ.  .23
 )ضاثهطاوَ(.

ًََصووّ ْىيَِ ُٓوضووثا: ضُْس ْىوغُضيَو، وَضطًَطِإ بُ ٖاوناضّ فاضووم حمُس  .24
 َازَيُ بؤ ضاث(.حمُسأَطم )ٓا

 فًهطّ ضؤشٓاوا، ُْٓىَضجلىْسّ.)ضاثهطاوَ(. .25

 بُضاوضزّ ٓايًُٓنإ، ْىوغًين أْىض اجلٓسٍ. )ضاثهطاوَ(. .26

 (.  بُضاوضزيَو يًَُْىإ غُظاظمْ ًٓصم تُؼمًُزا: ز.حمُس ضؾاز غامل ) ٓاَازَيُ .27

 َ(.شياِْ ٖاوَيَإ) غٌَ بُضط(، ْىوغًين: حمُس يىغف ايهاْسًٖىّ.)ضاثهطاو .28

 ضَوتُ ُْٖاضزَنإ، ْىوغًين: أْىض اجلٓسٍ.ضاثهطاوَ. .29

بُطُوضَزاْاِْ خىاْ ذىنُِ ٓـُوَّ قػـٍُ ثـٌَ زَيًََت)ْاًًَهـُ(، ْىوغـًين       .33
 يفٌ، يُ َايَجُضٍ ًٓػالّ ٖاوؽ بآلونطاوَتُوَ.لطس:ز.عبسايععيع ا

 


