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 ثيَشكةشة

ّ و وئاصيضي نؤضهشدو ىةى بة نوٍَ ْضايةى دةنات بؤ باونبةو
 دايهي ئاصيضي باوةسِداسّ.

 
بشا ئاصيضةنامن، ٖاوطةسى بةوةفاو َٓذاَية بة خوػو و 

 ضاوطةػةنامن.
 

 بة ٖةَوو خؤػةويظتامن.
 

 بة ٖةس َوطًَُاْيَهي تةوبةناس.
 

 بةوةى ية ْضاى خيَشدا بيَبةػِ ْانات.
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 ثيَشةكى

 

طوثاغ و طتايؼي بيَجايإ بؤ خواى طةوسة، خواية طوثاغ و 
اصى دةبيت، ؤ ناتيَو سِاصى دةبيت، طوثاؾ بؤ تطتايؽ بؤ تؤ تا سِ

اصي بووْت، ٖةَوو طوثاغ و طتايؼيَو بؤ طوثاغ بؤ تؤ ثاؾ سِ
تؤ، ؿةالت و طةالَى خوا ية ثيَػةَبةسى خوا و ئايوبةيت و 

 ياساْى.
 ٜدٙ ٜبطط ٚجٌ عص اهلل إٕ( دةفةسَويَت)ثيَػةَبةسى خوا)

 َط٤ٞ يٝتٛب بايٓٗاز ٜدٙ ٜٚبطط ايٓٗاز، َط٤ٞ يٝتٛب بايًٌٝ
 )خواى طةوسة بة ػةو 0(،َػسبٗا َٔ ايػُظ تطًع ٢حت ايًٌٝ،

تةوبة بهات، بة  سِؤردةطتى واآل دةنات تا تاواْباس و خشاثةناسى 

                                      
، الضٍَ 19591، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 0505صخيح وضمي، الزقي  - 1

، وضٍد الزوياٌي، 180، وضٍد الطيالضي، الزقي 10319الهربى لمبيّكي، الزقي 
 .015الزقي 
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يؽ دةطتى واآل دةنات تا تاواْباس و خشاثةناسى ػةو تةوبة سِؤر
اْة بةسدةواّ دةبيَت تا ئةو ناتةى خؤس ية سِؤربهات، ئةَةؾ 

 (.ي دواييسِؤرخؤسئاواوة ٖةَيذيَت، واتة 
بؤية دةسطاى خوا ٖةَيؼة نشاوةية بؤ بةْذةناْى، بؤ ئةو 
نةطاْةى نة الى ئيَُةي بةْذةناْى خوا ٖيوايةى ْةَاوة بؤ 

يَُٓوْييإ، بةآلّ الى خواى طةوسة دةسطا واآلية بؤيإ با ضةْذة سِ
تاواْباس و خشاثةناس بووبٔ، يةوةػذا خواى طةوسة بيَبانة ية 

ةّ تةوبةيةنى دسوطت بهات خواى ييَدؤػبووْى ئةو بةْذةية َاد
 طةوسة ييَي خؤؾ دةبيَت.

تةوبةنشدْيؽ ية تاوإ واتة دةسضووٕ ية تاسيهيةوة بةسةو 
انى، ية ثيظيةوة بةسةو ثاىء خاويَين، ية َةسطةوة بةسةو سِووْ

ريإ، ية تشطةوة بةسةو ئاساَي، ئةَاْةؾ نة دةياًَْيَني ٖةس يةخؤوة 
ية قوسئاْذا باطي نشدووةو ئةو  ْاياًَْينَي بةَيهو خواى طةوسة

جياواصيةى داْاوة يةْيَوإ نةطي خشاثةناس و بيَباوةسِو نةطي 
 تةوبةناسو خواْاطذا.
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ٖاونات خوػهي ئاصيضي تةوبةناس، الوى خؤػةويظت نة 
طةسِاوةتةوة بؤ الى خوا، َاَيَهي ثريي سيؽ طجى يإ داثريةيةنى 

نةى دةبيَ ضةْذ تةوبةناس و تاصة يةدايهبوو، ثاؾ تةوبةنشدْة
ى سِابشدووػتيَهي طشْط ٖةٕ بياْضاْيَت، يةواْة بة جواْى بضاْيَت 

ضؤٕ بووةو تيايذا ضي نشدووة تا ْشخى ئةّ بةخؼؼةي ئيَظتاى 
ثةسوةسدطاسى بضاْيَت و ٖةسطيض ذةص ْةنات بطةسِيَتةوة بؤ ئةو 

يَُٓايي ية باسةى جاساْى، بضاْيَت طةسضاوةناْى فةسَإ و سِ
ني تا بضاْيَت ية نويَوة سيَُٓايي وةسبطشيَت، ٖةْطاو و ئيظالَذا ض

يَي خوادا بضاْيَت، ئةَةو ضةْذ بابةتيَهي ثًةناْى ٖةْطاوْإ ية سِ
 تشي ثيَويظت نة يةّ نوستة ْووطيٓةدا بامسإ نشدووة.

  
يَُٓاييةناْى تايبةت بة نةطي ئةطةسضي بابةتي تةوبة و سِ

نى ثيَويظيت بة دةيإ تةوبةناس و رياْى ثاؾ تةوبةى يةنحاسة
بةسط ْووطيين وسد ٖةية تا ضي صاْياسى ثيَويظت ٖةية خبشيَتة 
بةسدةطتى، بةآلّ ئةوةى ييَشةدا ٖةوَيُاْذاوة تةْٗا نوستةيةني صؤس 
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نوستة تا طشْطرتئ ثيَويظتية بٓةسِةتيةنإ خبةيٓة بةسدةّ نةطي 
 تةوبةناس.

ي خيَش بؤ بةو ٖيوايةى خواى طةوسة ئةّ ْووطيٓة بهاتة َاية
ئةواْةى نة تةوبةيإ نشدووةو ئةواْةؾ نة ٖيَؼتا تةوبةيإ 
ْةنشدووة، ٖةسوةٖا خواى طةوسة ثاى و ثوخت يةبةس خؤي ئةّ 

 ٖةوَيةي يةّ بةْذةى خواية وةسطشتبيَت.
 

إٕ أزٜد إال اإلؾالح َا اضتطعت ٚ َا تٛفٝكٞ إال باهلل عًٝ٘ 
 تٛنًت ٚ إيٝ٘ أْٝب

 
 ْٗاد جالٍ

 1435زبٝع ايجاْٞ 
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 رِابوردووتجاريَكيش بةم ضاوةوة برِوانة 

 
بشا ئاصيضةنةّ، خوػهة بةسِيَضةنةّ، الوى تاصة تةوبةناس، ثريي 
سيؽ طجي نة طةسيةْويَ يةدايو بوويتةتةوة، دايهى بةطؤصى 

اضًَةنيو،... ئةطةسضي يةواْةية تا ئيَظتا تةوبةناس، نيزي جواْى سِ
ت بريت ية ريإ نشدوةتةوة تةْٗا ية ضاوى خؤتةوةو بةو جؤسةى خؤ

ى تاواْباسيت بة سِابشدوو، يةواْةية سِابوسدووتواْيٓت ٖةبووبيَت بؤ سِ
ئةجناَيَهي قةدةسى خوا تةَاػا نشدبيَت، يةواْةية ثيَؼيٓةى ثشِ 
تاوإ و طةسنيَؼيت بة َافيَهى خؤػطوصةساْي خؤت داْابيَت، 

ذا، بةآلّ تسِابوسدووتهاية ئةجماسة ضاويَهى تش خبؼيَٓةسةوة بة 
ئةجماسةيإ ضاوى طؤصداسى و خؤخةَيةتيَين ْا، ضاوى دادطاييةنى 

 دادوةساْة تا بةجواْى خؤت بٓاطيت.
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ٖةسطيض بووة نةطيَو ضانةيةنت يةطةٍَ بهات و ضانةنةيت 
يةبري نشدبيَت، َةطةس دةتواْيت ثيَضاْيٓت ْةبيَت بؤ نةطيَو نة 

ت بؤ تؤ؟! بة يَو نات و تواْاى خؤي تايبةت دةناسِؤرضةْذ 
دَيٓياييةوة ئةوةى ضانةيةنى يةطةٍَ ْواْذبيت نة تةْٗا بةسرةوةْذى 

سيَهي قةسصاسى تؤ تيَذابووةو ئةسى بووة بؤ خؤي، ٖةَيؼة وةى با
َاوةتةوةو ٖةسنات ثيَضاْيٓت دةبيَت بؤي و ٖةوٍَ ئةو يادةوةسيةت ال

 دةدةيت ضانةيةى خبةيتةوة ػوئَ ئةو ضانةية.
 

ة بيَ ئةوةى ٖيض بريت ييَهشدبيَتةوة دةصاْيت ئةى تؤ ضةْذ طاَي
 اْة ضةْذ ٖةْاطة دةنيَؼيت؟ سِؤر

دةصاْيت بؤ ئاَادةبووْى ٖةْاطةيةنى تؤ ضةْذ نشداس سوودةدةٕ 
 تا ٖةْاطةيةنى طادة ٖةَيهيَؼيت؟ 
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ئايا ٖيض َاْذبووْيَهت ضةػتووة ية ييَذاْى دَيتذا؟ ئةى 
َيت بذسيَتة دةطت خؤت ئةصاْيت ئةطةس يةى خويةى ئةسنى ييَذاْى د

 ٖةوَيي دْيايةنى بؤ بذةيت ٖيَؼتا ضاسى ْانةيت. 
بريت نشدوةتةوة تةْٗا بؤ خواسدْى ثاسوويةى ْإ ضةْذ نشداس 

 سوودةدةٕ؟ 
ئةو ٖةَوو بةخؼؼةى خوا ثيَي بةخؼيويت ٖةس ية جةطتةى 

، ئايا سِاطتخؤت و دةوسوبةست و خؤساى و خةو و ....، بة
 و ٖةَوو بةخؼؼةى خوا؟ دةطتدؤػيت ٖةية بؤ ئة

 
دةى بشا ئاصيضةنةّ، خوػهة ْاصداسةنةّ ، بريت بيَت تؤ تةَةْى 

ٖةَووى ٖةْطاو و ٖةوٍَ بووة بؤ طةسثيَضي و الدإ ية  سِابوسدووت
ئاَؤرطاسى و سيَُٓاييةناْى ئةو خواية، ئايا ئةوةى خوا داواى 

اْيت ييَهشدبوويت ٖيَٓذة خشاث و در بة ذةطاْةوةى تؤ بوو نة ْةتو
بةطويَي بهةيت و ئةو ٖةَووة َاوةية ضاو داخبةيت يةئاطت ئةو 
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ٖةَوو بةخؼؼةى خواى طةوسةدا؟!! بؤ واتذةصاْى ئةوةى طويَشِايةَيي 
و ئةسى و نؤت و بةْذة؟  ىْاسِةذةت خوا بيَت ئيرت رياْى ٖةَووى

دةى بضاْة خواى طةوسة داواى ضي ييَهشدبوويت و تؤيؽ ئةو 
 بوو بة ديَوةصَةيةى:داواناسياْةت ييَ بوو

خوا ثةسوةسدطاسى تؤية و تؤى خؤؾ دةويَت و ضانةى تؤى 
دةويَت، ئةيةويَت ٖةسضيةى بؤ تؤ ضانة ئةوةت ثيَببةخؼيَ و تؤيؽ 

ِْٝس يأَِلِبسَازِئةوة بهةيت) ِٓدَ ايَِّ٘ خَ )ئةوةى الى خواية خيَش و 0(،َََٚا عِ
 ضانة بؤ ضانةناسإ(.

ؤي ثيَؽ تووسِةبووْى خظتووة خواى طةوسة طؤص و َيٗشةباْى خ
 يف نتب اخلًل اهلل قض٢ ملا( دةفةسَويَت)بؤت، ثيَػةَبةس)

)يةو 4(غضيب غًبت زمحيت إٕ ايعسؽ فٛم عٓدٙ فٗٛ نتاب٘
                                      

 .198آه عىزاُ:  - 1
، صٍَ الرتوذي، 0510، صخيح وضمي، الزقي 3533صخيح البخاري، الزقي  - 5

، 0531، صخيح ابَ حباُ، الزقي 1595ابَ واجة، الزقي ، صٍَ 3005الزقي 
 .3359، وضٍد امحد بَ حٍبن، الزقي 3195الضٍَ الهربى لمٍضائي، الزقي 
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ناتةوةى خوا قةصاى خةيكي داْاوة ية نتيَبةنةيذا ْووطيويةتى و 
الى خؤيةتى يةطةسوو عةسػةوة، سةمحةمت صاٍَ بووة بةطةس 

بؤية دَيٓيابة ئةوةى بؤ تؤي دادةْيَت تةْٗا خيَش و  تووسةِييُذا(،
 ضانةى تؤية.

دَيٓيا بة خوا ٖةسطيض طتةَى ْاويَت بؤت، بؤية تشطت ْةبيَت 
ًِعِبَادِ)ٖيض طتةَيَهت ييَٓانات )خوا 0،(َََٚا ايَُّ٘ ُٜسِٜدُ ُظًُِّا يِ

 طتةَى ْاويَت بؤ بةْذةنإ(.
يَشةوى هو دةيةويَت سِي ية تؤ ْاويَت، بةَيْاسِةذةتخوا طةختى و 

يةناْت يةطةس ٖةَيطشيَ، خؤ ْاسِةذةترياْت بؤ ئاطإ بهات و 
 ىْاسِةذةت ٖةس بة دةطت خواية، بؤية يةبشي ىْاسِةذةت خؤػي و

ُٜسِٜدُ ايَُّ٘ بُِهُِ اِيُِٝطسَ َٚال ُٜسِٜدُ بُِهُِ )ة، يويظتى خوا بؤ تؤ ئاطاْهاسي
 طةختى ْاويَت بؤتإ(. )خوا ئاطاْى دةويَت بؤتإ و 4(،اِيعُِطسَ

                                      
 .31غافز:  - 1
 .180البكزة:  - 5
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خوا ْضيهرتئ نةطة ييَتةوة، ٖةسطيض بريت ْةضيَت نة ٖةسضيت 
ثيَويظت بوو داواى بهة ية خوا، ٖةَوو نات دةسطاى واآلية بؤ 
داواناسى و ويظتةناْت، ٖيض نةطيَهيؼى داْةْاوة تا ثةياَى تؤ 
بطةيةْيَت بة خوا، بةَيهو ٖةسنات ْضاو داواناسيةنت ٖةبيَت ييَى 

ِّٞ خؤى طويَت ييَذةطشيَت) ةوخؤسِاطت وا بهة دا َٚإِذَا ضََأَيَو عِبَادِٟ عَ
ًَِِٝطتَجِٝبُٛا يِٞ َِٚيُِٝؤَُِٓٛا  َفإِِّْٞ َقسِْٜب ُأجِٝبُ دَِع٠ََٛ ايدَّاعِ إِذَا دَعَإِ َف

ِِ َِٜسغُدَُٕٚ )ئةطةس بةْذةنامن طةباسةت بة َٔ ثشطياسيإ 0(،بِٞ َيعََُّٗ
يهِ و وةآلَى ْضاى ْضاناس دةدةَةوة ئةطةس ييَهشديت ئةوا َٔ ْض

ؼِ ثيَ يداواّ ييَ بهات، دةى با بئَ بةدةّ باْطةواصَةوةو باوةسِ
 بٗيَٓٔ بةَيهو تيَطةيؼتوو و ثيَطةيؼتوو بٔ(.

ٚاَل وسيابة ػةيتإ دورَٓتةو ٖيض ضانةيةنى تؤي ْاويَت)
ٌّ َُ تَتَّبِعُٛا ِِ عَدُ َِٝطإِ إَُِّْ٘ َيُه )ػوئَ  4(،بِنْيخُُطَٛاتِ ايػَّ

                                      
 .180البكزة:  - 1
 .108البكزة:  - 5
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ى سِووْٖةْطاوةناْى ػةيتإ َةنةوٕ ضوْهة ئةو دورَٓيَهى 
 ئيَوةية(. 

ػةيتإ ْياصى خؤي بةساَبةس بة تؤ دةسبشِيوةو تانة داواى ية 
ي دوايي تا ٖةَوو ٖةوٍَ و سِؤرخوا ئةوةبووة خواية مبٗيًََةسةوة تا 

ذةناْت، تا يَ ييَ ػيَواْذٕ و طوَشِانشدْى بةْتواْاى خؤّ بذةّ بؤ سِ
َقاٍَ َفَأْظِِسِْٞ إَِي٢ ٖةَوويإ يةخؼتة بةسّ و جًَةويإ بطشَة دةطت)

ِِّٛ ُِٜبعَجَُٕٛ ِِ  ،َقاٍَ إََِّْو ََِٔ امُلَٓظسَِٜٔ ،َٜ َّ َيُٗ ِٜتَِٓٞ أَلِقعُدَ َقاٍَ َفبَُِا َأِغَٛ
ِٔ  ،ؾِسَاَطَو اِيُُِطتَكَِِٝ ََِٚ ِِ ِِٝٔ َأِٜدِِٜٗ ِّٔ بَ  َُِّٗ َّ آلتَِٝ ِٔ ثُ ِِ َٚعَ ًِفِِٗ خَ

ِِ غَانِسَِٜٔ ِِ َٚال تَجِدُ َأِنجَسَُٖ ِِ َٚعَٔ غََُآ٥ًِِِٗ   0(،َأَُِٜاِِْٗ
 

ي صيٓذووبووْةوة َٔ بٗيًََةسةوة، سِؤر)ػةيتإ وتى خواية تا 
ي دوايي، سِؤرخواؾ فةسَووى تؤ يةواْةيت نة دةَيَٓيتةوة تا 

 سِاطيتيَي ئةويؽ وتى دةى بةو ٖؤيةى طةسنةػت نشدّ يةطةس سِ

                                      
 .13-11األعزاف:  - 1
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 بؤ تةوبةكاران

.......................................

...... 

و  سِاطتتؤدا بؤيإ دادةْيؼِ و ية بةسدةّ و ية دواياْةوةو ية 
 ضةثياْةوة دةضِ بؤيإ و ْاػبيٓيت صؤسيٓةيإ ػوثاططوصاس بٔ(.

 
يَ ْاػرييٓةناْت ييَ دةنات بة طوٍَ و طوَيضاس و ػتة ػةيتإ سِ

َِٝطاصاوةيي)بؤطةْةناْت ىلَ دةنات بة جواْى و سِ إُ َٚإِِذ شَََّٜٔ َيُُِٗ ايػَّ
ِِ اصاوة نشد بؤيإ(، بةآلّ )ػةيتإ ناسةناْى ئةواْى سِ 0(،َأِعَُاَيُٗ

ٖةسنات تاواْةنةى ثيَ ئةجناّ دايت ئيٓحا بةوثةسِي تواْايةوة ٖاواس 
دةنات ذاػا ية تؤ دةنةّ و َٔ ية تؤ ْيِ، َٔ ية خوا دةتشطِ و 

ًِإِئاَادة ْيِ بةػذاست مب، ) َِٝطإِ إِِذ َقاٍَ يِ َّا َنَُجٌَِ ايػَّ ِْطَإِ اِنُفِس فًََ
َِٓو إِِّْٞ َأخَافُ ايََّ٘ زَبَّ اِيعَاَيُِنيَ  4(َنَفسَ َقاٍَ إِِّْٞ بَس٤ِْٟ َِ

                                      
 .18األٌفاه:  - 1
 .10احلشز:  - 5
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 بؤ تةوبةكاران

.......................................

...... 

)وةى منووْةى ػةيتإ نة بة َشؤظ دةَييَت بيَباوةسِ بة، نةضي 
ناتيَو بيَباوةسِي ْواْذ ػةيتإ بةو نةطة دةَييَت َٔ دووسّ ية تؤ 

 تشطِ(. َٔ ية ثةسوةسدطاسى جيٗاْيإ دة
 

خؤ ئةطةس ثيَيؼي بًَيَيت بؤضي تووػي ئةو تاوإ و خشاثةت 
نشدّ وةآلَيَهي نوست و ثوختى ٖةية بؤت، طةسنؤْةى َٔ َةنة، 
تؤ خؤت تاواْةنةت نشدووة، َٔ تةْٗا ثيَؼٓياسّ بؤ نشديت، خؤ 
َٔ تواْا و دةطةآلمت ْةبوو بةطةستذا، ئةوة تؤ خؤت بوويت نة 

، ضاوةسِيَي ٖيض ضانة و ثاداػتيَهيؽ ٖاتيت بة دةّ داوانةَةوة
َّا ْةبيت ية َٔ، ضوْهة َٔ ٖيضِ بةدةطت ْية) َِٝطإُ َي ََٚقاٍَ ايػَّ

ِِ َََٚا َنإَ  ِِ َفَأخًَِِفتُُه ِِ َِٚعدَ اِيخَلِّ ََٚٚعَدتُُّه َّ ايًَّ٘ َٚعَدَُن َِسُ إِ ُقضَِٞ اأَل
ِِ َف ِٛتُُه ٍٕ إِالَّ َإٔ دَعَ ًَِطا ِّٔ ضُ ُِٝهِ  ِِ يِٞ َفاَل تًََُُِْٛٛٞ يَِٞ عًََ اِضتَجَِبتُ

 0(.َُٚيَُِٛٛا َأُْفطَُهِ

                                      
 .55إبزاِيي:  - 1
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.......................................

...... 

)ناتيَو ٖةَوو ػتيَو تةواو دةبيَت ػةيتإ قظة دةنات و 
 ثيَذإ و َٓيؽ بةَييَِٓ سِاطيتدةَييَت خواى طةوسة بةَييَٓى ذةم و 

ثيَذإ نةضي دسؤّ نشد يةطةَيتإ، خؤ َٔ ٖيض دةطةآلتيَهِ ْةبوو 
ٗا باْطِ نشدٕ و ئيَوةؾ ٖاتٔ بة دةّ بةطةستاْذا، َٔ تةْ

باْطةواصةنةَةوة، بؤية طةسنؤْةى َٔ َةنةٕ و خؤتإ طةسنؤْة 
 بهةٕ(.

ئةى بةْذةى خوا ئةطةس تاواْيَهيؼت نشدووة تشطت ْةبيَت، 
ييَدؤػبووْى خوا فشاواْة، ئةطةس باسى تاواْةناْت تا بةسصايي 

اواْيؼت ٖةوسةنإ ضووبيَت، ئةطةس ٖيَٓذةى نةيف دةسيانإ ت
نشدبيَت، بيَئوَيَذ َةبة ية َيٗشةباْى و ييَدؤػبووْى خوا، 

 إْو آدّ ابٔ ٜا ٚتعاىل تبازى اهلل قاٍ( دةفةسَويَت)ثيَػةَبةس)
 ٜا أبايٞ، ٚال فٝو نإ َا ع٢ً يو غفست ٚزجٛتين دعٛتين َا
 ٚال يو غفست اضتػفستين ثِ ايطُا٤ عٓإ ذْٛبو بًػت يٛ آدّ ابٔ



 

              
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 

21 
 

 بؤ تةوبةكاران

.......................................

...... 

 ال يكٝتين ثِ خطاٜا األزض بكساب أتٝتين يٛ إْو آدّ ابٔ ٜا أبايٞ،
  0.(َػفس٠ بكسابٗا ألتٝتو غ٦ٝا بٞ تػسى
 

)خوا دةفةسَويَت ئةى ئادةَيضاد تا تؤ داواّ ييَ بهةيت و ييَِ 
بجاسِيَيتةوة يةو تاواْاْةت خؤؾ دةمب نة تيايذايت و بانيؼِ ْية، 

إ دواتش ئةى ئادةَيضاد ئةطةس تاواْةناْت بطةْة نةػهةآلْى ئامس
داواى ييَدؤػبوومن ييَ بهةيت ييَت خؤؾ دةمب و بانيؼِ ْية، ئةي 
ئادةَيضاد ئةطةس ٖيَٓذةى ٖةَوو دْيا تاواْت ٖةبيَت و بيَيتةوة الّ 
و ثيَِ بطةيتةوة و ٖيض ٖاوةَييَهت بؤ داْةْامب ئةوا ٖيَٓذةى ٖةَوو 

 دْيا ييَدؤػبووْت ثيَ دةبةخؼِ(. 
ةمحةت و ييَدؤػبووْى ذ دةبٔ ية سِبضاْة تةْٗا ئةواْة بيَئوَيَ

يَيإ ييَتيَهضووة، طتةّ ية خؤيإ دةنةٕ و دةسطاى خوا نة سِ

                                      
، 1155، املعجي األوصط لمطرباٌي، الزقي 3013الرتوذي، الزقي صٍَ  - 1

 .3015صخخْ األلباٌي يف صخيح و ضعيف صٍَ الرتوذي، الزقي 
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...... 

َََٚٔ َِٜكَُٓط َِٔ زَِّح١َُِ زَبِِّ٘ إِالَّ ووي خؤياْذا دادةخةٕ)صطاسى بةسِسِ
ةمحةتى )جطة ية طوَشِايإ نيَ ٖةية بيَ ٖيوا بيَت ية س0ِ(،ايضَّآيَُّٕٛ

 ثةسوةسدطاسي(.
ا ذةساَى نشدووة يةطةست ٖةَووى ثيظي و ئةوةى خو

اصاوة بيَت ئةوةى ييَ خشاثةية، ئةطةسْا ٖةسضيةى ثاى و جوإ و سِ
ُِِِٝٗ اِيدَبَآ٥ِحَذةساّ ْةنشدويت) ِّبَاتِ َُٜٚخَسُِّّ عًََ ُّ َيُُِٗ ايطَّ  4(،ُٜخِ

)ثانيةناْيإ بؤ ذةآلٍَ دةصاْيَت و ثيظيةناْيإ بؤ ذةساّ دةصاْيَت(، 
ٖةَوو خواسدٕ و خواسدْةوةي ية طةسصةويذا ٖةية تةْٗا  بضاْة يةو

ويت، ية بةساَبةس ذةساَيَهذا وبشِيَهي صؤس نةَى يةطةس ذةساّ نشد
طةدإ ذةآلَيى بؤ داْاويت، ٖاوطةسطريي داْاوة بؤت و ئةوةػى 
ًََبووْى ئيُاْت، ٖاونات بةَييَٓى داوة ثيَت  نشدووة بة ٖؤناسى نا

                                      
 .00احلجز:  - 1
 .103األعزاف:  - 5
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...... 

يَي وإ خؤت و ٖاوطةستةوة بة َةسجيَو سِطؤص و َيٗشةباْى خباتة ْيَ
 دورَٓةنةت ْةطشيتةبةس نة ػةيتاْة.

 
خوا تةْٗا ٖيَٓذة ئةسنى يةطةست داْاوة نة ية تواْاى 
خؤتذاية، ئةطةسْا ٖةسضيةى ية تواْاتذا ْةبيَت بة ئةسنى داْةْاوة 

 )خوا صياد ية تواْاى0(.ال َُٜهِّفُ ايَُّ٘ َِْفطّا إِال ُِٚضعََٗايةطةست)
 نةغ داوا ْانات(.

 
ٖةَوو ثةسطتؼيَهيؽ نة دايٓاوة بؤت ٖةَووى بؤ خؤت و 

ووة نة بؤ خوايةو خؤيؼى دةصاْيَت سِؤرضانةى خؤتة، تةْٗا و تةْٗا 
 اهلل قاٍ( دةفةسَويَت )ضؤٕ ثاداػتت دةداتةوة، ثيَػةَبةس )

)خوا 4(،ب٘ أجصٟ ٚأْا يٞ فإْ٘ ايؿٝاّ، إال ي٘ آدّ ابٔ عٌُ نٌ
                                      

 .580البكزة:  - 1
، صخيح ابَ 5515، صخيح وضمي، الزقي 1810صخيح البخاري، الزقي  - 5

، صخيح ابَ حباُ، 5108ٌة، الزقي ، وضتخزج أبي عوا1339خشمية، الزقي 
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 وسِؤرٖةَوو ناسيَهى ئادةَيضاد بؤ خؤيةتى جطة ية دةفةسَويَت 
 نة ئةوةيإ بؤ َٓةو َٔ خؤّ ثاداػتى دةدةَةوة(.

 
نة ضي تاواْت نشدووة، ضوْهة  سِابوسدووتتشطت ْةبيَت ية 

ٌِ َٜا بضاْة خواى طةوسة ية ٖةَوو تاواْةناْت خؤؾ دةبيَت) ُق
ِِ ال  َّ ايََّ٘ عِبَادَِٟ ايَّرَِٜٔ َأِضسَُفٛا ع٢ًََ َأُِْفطِِٗ ِٔ زَِح١َُِ ايَِّ٘ إِ تَِكَُٓطٛا َِ

)بًَيَ ئةى ئةو بةْذاْةّ نة ية طتةّ نشدٕ ية  0(،َِٜػفِسُ ايرُُّْٛبَ جَُِٝعّا
ةمحةتى خوا، خوا ية خؤيإ صيادةسِةويإ نشدووة بيَٗيوا َةبٔ ية سِ

ى سِابشدووية ٖةَوو تاواْةنإ خؤؾ دةبيَت(، ْةى ٖةس ئةوةؾ ضي 
ِٔ تَابَ َٚآَََٔ َٚعٌََُِ ووى دةطؤسِيَ بؤ ضانة )خشاثةت ٖةية ٖةَ ََ

ِِ حَطََٓاٍت ٦َِّاتِِٗ )ٖةسنةغ  4(،عََُاّل ؾَايِخّا َفُأَٚي٦َِو ُٜبَدٍُِّ ايَُّ٘ ضَ
                                                                         

، الضٍَ الهربى لمبيّكي، 5191، الضٍَ الهربى لمٍضائي، الزقي 3185الزقي 
 ، 3353، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 3853الزقي 

 .03الشوز:  - 1
 .35الفزقاُ:  - 5
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تةوبة بهات و باوةسِ بٗيَٓيَت و ناسى ضانة بهات ئةوة ئةواْة خوا 
 خشاثةناْيإ دةطؤسِيَت بة ضانة(.

 
يَت نة بة ؼخوات ثيَذةبة وبةنشدْيؼت رياْيَهىجا ثاؾ تة

تةواوى واتا ثيَي بوتشيَت رياْى ثاى و ناَةساْى، جطة يةوةى 
اوةي بؤ داْاويت ية يي و ْةبشِٖةتاَةْضَيي ناَةساْى ٖةتا

َُّ٘ بةٖةػتذا) ْٔ فًََُِٓخَِٝٝ ِٚ ُأْج٢َ ََُٖٚٛ َُِؤَِ ِّٔ ذََنٍس َأ ِٔ عٌََُِ ؾَايِّخا  ََ
َّ ِّب١َّ ََٚيَِٓجصَِٜ ِِ َأِجسَُِٖ بَِأِحطَِٔ ََا َناُِْٛا َِٜعًََُُٕٛحََٝا٠ّ َط )ٖةسنةغ 0(،ُٗ

ية ْيَش و َيَ باوةسِداس بيَت و ناسى ضانة بهات ئةوة رياْيَهي ثاى 
ادةطشئ و بة باػرت يةوةى نة نشدووياْة و ضانى بؤ صيٓذوو سِ
 ثاداػتيإ دةدةيٓةوة(.

، دةى الوى دَيطةسَي ئاصيض نة بة ئاوى تةوبة خؤت ػؤسدووة
نيزي ػؤخى تةوبةناس، ثريي تاصة يةدايهبوو...، ئةطةس طةد 

                                      
 .93الٍخن:  - 1
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الثةسِةى تش باغ ية ثةياَى خوا بٓوومسةوة بؤت ٖيَؼتا تةواو 
ةدا نة ٖةسدةّ طةسثيَضي خوات سِابشدووْابيَت، تا بضاْيت يةو 

نشدووة ٖةَيؼة دةْطى ئةّ ثةياَةى خوا بؤ تؤ صةوى و 
تى تؤ بووة بةساَبةس بة ئامساْةناْى طشتوةتةوة، ئةوة ٖةَيويَظ

ثةسوةسدطاست و ئةوةؾ ثةياَى خوا بووة بؤ تؤ، ئااااى ضةْذة 
ْةخوات و بةنوٍَ فشَيَظهى ضاوت صاست  ؾػةسَة ئةطةس دَيت جؤ

و تةوبةت خوا خؤػراٍَ بهات، ْةٖيَٓيَتة طؤ تا داواى ييَدؤػبووٕ 
ْية خواى طةوسة ٖةَوو ئةو بةخؼؼاْةى ثيَ بةخؼيويت  ػةسّ

ؤ ئةوةى تؤ دَيدؤؾ بهات، نةضي تانة ٖؤناسيَو نة تؤ تةْٗا ب
بتواْيت خواى ثيَ دَيدؤؾ بهةيت خؤثانهشدْةوةت و تةوبةنشدْتة 

 ئاَادة ْةبيت بيهةيت.
 هلل( دةفةسَويَت)َةطةس ْةتبيظتووة نة ثيَػةَبةسى خوا)

 َع٘ ًَٗه١ د١ٜٚ أزض يف زجٌ َٔ املؤَٔ عبدٙ بتٛب١ فسحا أغد
 فطًبٗا ذٖبت، ٚقد فاضتٝكظ فٓاّ ٚغساب٘، طعاَ٘ عًٝٗا زاحًت٘
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 فأْاّ فٝ٘ نٓت ايرٟ َهاْٞ إىل أزجع قاٍ ثِ ايعطؼ، أدزن٘ حت٢
 ٚعٓدٙ فاضتٝكظ يُٝٛت، ضاعدٙ ع٢ً زأض٘ فٛضع أَٛت، حت٢

 ايعبد بتٛب١ فسحا أغد فاهلل ٚغساب٘، ٚطعاَ٘ شادٙ ٚعًٝٗا زاحًت٘
َيدؤػرتة بة )خواى طةوسة صؤس د 0(،ٚشادٙ بساحًت٘ ٖرا َٔ املؤَٔ

تةوبةى بةْذة باوةسِداسةنةى يةو ثياوةى نة ية صةويةنى ضؤَيةواْي و 
ذاية، طواسةنةى ثيَيةو خواسدٕ و خواسدْةوةػي يةطةس ْاسِةذةت

طواسةنةيةتى، ئيٓحا خةوى ييَ دةنةويَت، نة يةخةو ٖةَيذةطيَت 
طواسةنةى ضووة، بةدوايذا دةطةسِيَت تا تةواو تيٓوييَت صؤسي بؤ 

ت، ئيٓحا دةَييَت دةطةسِيَُةوة بؤ ئةو ػويَٓةى تيَيذا بووّ و ديَٓيَ

                                      
، 019و المفظ لْ، صخيح ابَ حباُ، الزقي  0530صخيح وضمي، الزقي  - 1

، الضٍَ 3183، الضٍَ الهربى لمٍضائي، الزقي 5185َ الرتوذي، الزقي صٍ
، وضٍد ابَ 3051، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 19315الهربى لمبيّكي، الزقي 

 .0505، وضٍد أبي يعمى املوصمي، الزقي 501أبي شيبة، الزقي 
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ئةخةوّ تا دةَشّ، ٖةسنة طةسي يةطةس دةطتى دادةْيَت تا 
يَت طةيش دةنات تضاوةسِيَي َةسط بهات، نة ية خةو ٖةَيذةط

طواسةنةى اليةتى و تويَؼوو و خواسدٕ و خواسدْةوةنةؾ بةطةس 
بة تةوبةى بةْذة  طواسةنةوةية، دةى خوا صؤس دَيدؤػرتة

 باوةسِداسةنةى ية دَيدؤػي ئةو نةطة بةو طواسو تويَؼووةى(.
يةى نة ضانةت ييَ سِابشدووى تؤ بووة، سِابشدوويةنةى ئةَة سِاطت

ةتة دورَٔ وةتة خشاثةو خشاثةت ييَ بووةتة ضانة، دؤطتت ييَ بووبو
يَي ئاطشيٓت طشتوةتةبةس و واتضاْيوة و دورَٓت ييَ بوةتة دؤطت، سِ

بةسةو باخضةي ناَةساْى دةسِؤيت، نةضي ٖيَؼتا خواى طةوسة ئةو 
ٖةَوو دةسطاى بؤ ٖيَؼتيتةوة، جا ئيَظتا نة طوثاغ بؤ خوا 

يَي ناَةساْي، بريت يةوةو ٖاتيت بةسةو سِيصطاسبووْت دؤصدةسطاى سِ
ْةضيَت بةسدةواّ طوثاطي خوا بهةيت يةطةس بةخؼؼي ئيُإ، 

ٖةس ضشنةيةنت ٖةصاسإ  يةطةس ئةو ٖةَوو بةخؼؼةى تش نة
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ةس بةخؼؼي خواى يةطةَية، ٖةسدةّ تةوبة و ثةػيُاْى دةسبربِة يةط
 بة خوا بةختةوةست دةنات.ى بيَوةفاييت، دَيٓياسِابشدوو

طؤي خوا ٖةية و الى سِاطتدةصاْيت ئةوةى الى بةْذةيةنى 
طؤ ٖةَيؼة ئةَاْةى ٖةية و سِاطتنةطاْى تش ْية ضية؟ بةْذةى 

 :ثيَيإ دَيدؤػة
 

دَيدؤػة نة بةْذةي خوايةو خواى ية ثؼتة و دةصاْيَت ية  -0
إ بؤي ويةنذا خوايةى ٖةية نة ية ٖةَوْاسِةذةتٖةس نيَؼةو 

 دَيظؤصتش و َيٗشةباْرتة.

ٖةَيؼة طونٓايي و دَيئاساَي دايذةطشيَت، ضوْهة بشِواى  -4
بةوة ٖةية ٖةسضي بووةو دةبيَت ية دةطةآلت و ويظيت خوادايةو 

 انةى بؤ بةْذةناْى دةويَت.خواى طةوسةؾ ض
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ةوا نشاوة ئةوةى َايةي خؤػطوصةساْى و بةختةوةسية بؤي سِ -0
ض ية خواسدٕ و خواسدْةوةو ذةطاْةوةو ٖاوطةسطريي و بووْى 

 طاَإ و طةػت و طةسِإ و ....ٖتذ.

بةٖةػةتيَو ضاوةسِيَي دةنات نة ٖةسٖةَووى تةْٗا و  -2
و، بؤية ية تةْٗا خؤػيةو دووسة ية ٖةس بيَتاقةتى و تشطيَ

خؤػيةنى ناتي و نةَةوة بةسةو خؤػيةنى صؤسي ٖةتاٖةتايي 

 دةسِوات.

ئايا ئةّ باصسطاْية باػرتة يإ باصسطاْيةى نة طةسةتانةى تشغ 
و ْاوةْذةنةى بيَتاقةتى و بيَضاسبووٕ ية ريإ و نؤتاييةنةػي 
داسَِإ و طةسةجناَةنةػي دؤصةخي ٖةتاٖةتايية، ئةواْةى 

ةصووثةسطتيةوة با طاَييَو يإ دوإ يإ طيإ يإ طةسقاَئ بة ئاس
ضةْذى تش ضيَز وةسطشٕ، دواى ئةوة ئاَاجنيإ ضية؟ ئايا ٖةس 
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طؤ سِاطتدووباسةبووْةوةيةنى بيَ ئاَاْخ و بةغ؟ بةآلّ بةْذةى 
دةصاْيَت ئةّ رياْةى ئةوى تيَذاية بؤ ثةسطتؼةو ئةو 

شيَت، ئةطةس خؤػطوصةساْيةؾ نة ٖةيةتى ٖةس بة ضانة بؤي دةْووط
ْةوةى ٖةبوو بؤى دةبٓة َايةى خيَش، ئةطةسيؽ ْةيبوو َادةّ 
ػونشاْةبزيَشة ثاداػتى بؤ دةْووطشيَت، دواجاسيؽ ضاوةسِواْى 

 بةٖةػتيَهى ْةبشِاوة دةنات.
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 مةخؤ رِابوردووتخةمى 

 

ئاصيضي تةوبةناس، ئةى ئةو تيٓووةى ناْى ئاوي طاصطاست 
ةتة سِيَ، وة، ئةى ئةو بشطيةى نؤطاى خواسدْت ٖاتودؤصيوةتةو

ذا غةَباس و دَيطشإ سِابوسدووتيةواْةية بةو ضاوخؼاْذْةوةت بة 
جةسطت  سِابوسدووتبووبيت، يةواْةية ئاٖت بؤ يةدةطتذاْى 

بظووتيَينَ و ٖةْاطةي طةسَت دَيت بكشضيَينَ، ذةقتة بضاْيت 
ةْذ بيَوةفا بويت بةساَبةس ضةْذة ثشِ صيإ بووة، بضاْيت ض سِابوسدووت

يَيةنى ويًََت طشتووةتةبةس، ضوْهة بة ثةسوةسدطاست، بضاْيت ض سِ
يَيةنذا نة طةسثيَضي نشدٕ ى تؤ ٖةْطاوْإ بووة يةسِسِابشدوورياْى 

 بووة ية فةسَاْى خوا:
ْويَزت ْةنشدووة يةناتيَهذا ثايةو بٓةسةتى ئيظالّ و 

 زة.جيانةسةوةى ْيَوإ نوفش و ئيظالّ ْويَ
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درايةتى ئيظالّ و َوطًَُاْاْت نشدووة ية ناتيَهذا ئةواْة 
ٕ، ئةو خوايةى ئةو ٖةَوو بةخؼؼةى بةتؤ وخؤػةويظتى خوا بو

ةو دةبةخؼيَت، نةضي تؤ ٖةطتاويت درايةتى وبةخؼيو
 خؤػةويظتةناْى ئةو و ثةياَةنةى ئةوت نشدووة.

ة، جٌء بةسطيَهت نشدوةتةبةس نة ثيَضةواْةى داواناسى خوا بوو
يت بة ضةنيَهي دةطتى ػةيتإ تا طٓووسةناْى خوا وئيرت بةوة بو

ببةصيَٓيت و دؤطتاْى خواؾ بةسةو بةصاْذْى طٓووسةناْى خوا 
ببةيت، يةضهي طةست فشِيَ داوة، بةسطى تةطو وتةْهت نشدوةتة 
بةس و بانيؼت ْةبووة نة ضةْذ نةغ تووػي تاوإ دةنةيت، ٖةس 

ووة نة خواى طةوسة دةقي فةسَايؼتى ئةوة ْا بةَيهو بانت يةوة ْةب
خؤي بة تايبةت طةباسةت بة ثؤػانت دابةصاْذووةو داواى 

ويت تا ثؤػانى تةْو و تةطو وييَهشدويت و فةسَاْيؼي ثيَهشد
 ْةنةيتة بةست و طةست داثؤػيت.
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يت بة َةى خواسدْةوةو َاددةطشِنةسةنإ و طويَت وطةسقاٍَ بو
ئإ َةى و طةسخؤػهةسةناْى يةوة ْةبووة نة خوا بة ئايةتى قوس

 ييَ ذةساّ نشدويت.
 دصيت نشدووة...ئاراوةطيَشِيت نشدووة...نوفشت نشدووة...

بةَييَ ٖةَوو ئةَاْة ػياوى ئةوةٕ ناْياوى فشَيَظهي ضاواْتى 
بؤ بتةقيَين تا فشَيَظهةناْت ٖةَيكوَيئَ و ببٓة ئاوى نوراْةوةى 

 ئةو ئاطشةى نة خةسيهة رياْت دةطووتيَٓيَت.
 بةآلّ:

ٖةسنات دَيٓيابوويت تةوبةيةنى يةنحاسةنيت نشدووةو بة 
ة، ئيرت تشطت ْةبيَت ويتةوةتةوة بؤ الى خواى طةوساِجواْى طةس

، ضوْهة ئةو تةوبة َةنةسةوة وخةّ َةخؤ بري  ية سِابوسدوو
يةنحاسةنيةت دةبيَتة طشِةسةوةى ٖةَوو ئةو تاواْاْةى نة 

بةَيهو بضاْة خوا بةَييَين داوة  ثةيوةطنت بة خؤت و ثةسوةسدطاستةوة،
ى بؤ طؤسِيويت بة ضانة)يبذٍ اهلل طيئاتِٗ سِابشدووخشاثةناْى 
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ضووةو ْاطةسِيَتةوة، بؤية خؤت َةنةسة نؤتء  سِابشدووذظٓات(، 
 ،. سِابوسدووتبةْذى 

واْةصاْيت نشِيين بةٖةػت ثةيوةطت بيَت بة صؤسي ناتةوة، 
ناتيَهيؽ ٖةبووة تانة سِ( َةطةس ْاصاْيت ٖاوةَيي ثيَػةَبةس)

ْويَزي ْةنشدووة نةضي بةٖةػتى نشِيوة، ضوْهة ية طةْطةسى 
 جيٗاددا َوطًَُإ بووةو ٖةس يةو جةْطةػذا ػةٖيذ بووة. 

ٕ ية تةَةْى طي يإ ضٌ ووَةطةس ْاصاْيت طةدإ صاْا ٖةب
طاَيي يإ صياتشدا دةطتيإ ثيَهشدووة، نةضي بووْةتة َؤَى 

تةو تا ئةَشِؤؾ خيَش و ضانةيإ بؤ دةسِوات ْةنوراوةى ئةّ ئوممة
بةٖؤي صاْظتيَهةوة نة بةخؼوياْة بة َوطًَُاْاْى طةسدةَى 

 خؤيإ و جيَياْٗيَؼتووة بؤ ئةواْةى دواى خؤيؼيإ. 
َةطةس ْةتبيظتووة نة ثياويَو ثاؾ نوػتٓى طةد نةغ 
تةوبةى نشد و باوةسِي ٖيَٓا بة خواى طةوسةو بةوةؾ بة َاوةيةنى 

 ةّ ريإ بةٖةػيت بةدةطتٗيَٓا. صؤس ن
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ٕ ثاؾ طي طاَيي وئةطًَةٕ دةصاْيت نة ٖةصاسإ ٖاوةٍَ ٖةبو
ٕ، ٖةياْبووة ٖةَوو تةَةْى َوطًَُاْبووْى وئيٓحا َوطًَُإ بو

 يَهي خاياْذووة، بؤية خةّ َةخؤ بًَيَيت دةسفةتى نةَِ َاوة. سِؤر
ةو ٖةسوةٖا ية سووى ناسةوة خةَى ئةوة َةخؤ بًَيَت فشياى ئ

ناسة طةوساْة ْانةوّ نة خيَشيإ صؤس صؤسة، وةى ئةوةى بًَيَيت دة 
طاٍَ ْويَزّ يةدةطت ضووة، يإ بًَيَيت طاَاْى نةَِ ٖةية و ْاتوامن 
خيَشي صؤس بهةّ، يإ بًَيَيت جةطتةّ فةوتاوةو ْاتوامن بةناسى بٗيَِٓ 
ية خيَشدا، َةطةس ْةتبيظتووة نةغ ٖةبووة يةطةس ثيَذاْى ئاو بة 

ةطيَو ضووةتة بةٖةػت، نةغ ٖةبووة ضانةى صؤس نةّ بووة بةآلّ ط
يةبةس تشطي صؤسي ية خوا ضوةتة بةٖةػت، َةطةس ْةتبيظتووة 

)خؤتإ  0(،اتكٛا ايٓاز ٚ يٛ بػل متس٠( دةفةسَويَت)ثيَػةَبةس)
ية دؤصةخ بجاسيَضٕ با بة يةتة خوسَايةنيؽ بيَت(، ٖةسوةٖا 

                                      
، صخيح ابَ 1305، صخيح وضمي، الزقي 1305صخيح البخاري، الزقي  - 1

 .131، صخيح ابَ حباُ، الزقي 5508الزقي  خشمية،
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تإ ػو ْةبشد ئةوا بة وتةيةنى فةسَووى )ئةطةس يةتة خوسَايةنيؼ
فإٕ مل جتدٚا فبه١ًُ ثاى و جوإ خؤتإ ية دؤصةخ بجاسيَضٕ(، )

دةى ئيرت ْيةتت ثوخت بيَت بؤ خوا ئةوةى بؤت دةنشيَت  0(،طٝب١
 َةخؤ. سِابشدووبيهة و خةَى فةوتاْى 

بةَييَ، ْيةتى خؤت ثوخت بهةسةوةو ييَ بٓةوةو بضاْة دةتواْيت 
ةػتى خوا بهشِيت، بؤ ئةَةؾ ٖةوٍَ بذة ئةّ بة نةَرتئ نات بةٖ

ٖةْطاواْة بطشةبةس تا بتواْيت ية نةَرتئ ناتذا صؤستشئ خيَشو 
 ضانةت دةطتبهةويَت:

ْيةتت تةواو تةواو بؤ خوا ثوخت بهةسةوة، ضوْهة خوا  -0
تةْٗا ناسيَو وةسدةطشيَت نة ثاى و ثوخت بؤ خوا بيَت، ْيةتى 

سةوة، صؤسٕ ئةواْةى بةٖؤي ثانيؽ بةسةنةت دةخاتة ناسو طوفتا

                                      
، الضٍَ الهربى 131، صخيح ابَ حباُ، الزقي 1009صٍَ الداروي، الزقي  - 1

، صخخْ األلباٌي يف صخيح وضعيف اجلاوع الصغري، 5350لمٍضائي، الزقي 
 .5515الزقي 
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( ئاَارةي ثيَذاوة ْيةتياْةوة َاَيويَشإ دةبٔ وةى ثيَػةَبةس)
ي دواييذا دادطايي دةنشئَ طيَ سِؤريةنةّ دةطتةى ئةواْةى ية 

وٕ نة ْياصيإ بؤ خوا ْةبووةو دةبشئَ بؤ ودةطتةى ضانةناسإ ب
ة دؤصةخ، يةنيَهيإ نةطي قوسئإ خوئَ و يةنيَهيإ ئةوةى ي

َةيذاْى جيٗاددا خويَين سراوةو ئةوى تشيإ ئةوةى نة طاَاْى 
صؤسى بةخؼيوة، بةآلّ ٖةسطيَيإ دةبشئَ بؤ دؤصةخ يةبةسئةوةى نة 
ْيةتيإ بؤ خوا ْةبووةو دةطتدؤػي و ثياٖةَيذاْى خةَيهيإ 

0َةبةطت بووة.
 

يَي بة جواْى فةسصةنإ بةجيَبطةيةْة، ضوْهة ضانرتئ سِ -4
ةصاَةْذى خوا بة فةسصةنإ خوا و طةيؼنت بة سِْضيهبووْةوة ية 

                                      
، صخيح ابَ 5305، صٍَ الرتوذي، الزقي 3018صخيح وضمي، الزقي  - 1

، الضٍَ الهربى لمٍضائي، 159، صخيح ابَ حباُ، الزقي 5311 خشمية، الزقي
 .1515الزقي 
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دةبيَت، ْةى بة خووداْة طوْٓةتةنإ و نةَتةسخةّ بووٕ ية 
ٓى تةواوت ية خشاثةنإ، ئيٓحا اطتسفةسصةناْذا، ئيٓحا خؤثا

  ية َةنشووٖةنإ.اطنتسخووداْة طوْٓةتةنإ و خؤثا

ٖةوٍَ بذة بٓةويتة ئةو ٖؤناساْةى نة َايةى بةسدةواَى  -0
بؤ َشؤظ ثاؾ َشدْيؼي، ئةويؽ وةى ية فةسَوودةى ضانةٕ 

ةى خيَشيذا شِؤر( دياسى نشاوة)طاَاْيَو نة ية ثثيَػةَبةسدا)
بةناسٖاتبيَت، َٓذاَييَهي ضاى نة دواى َةسطى دايو و باونى 
ْضاى خيَش بهات بؤ دايو و باونى، صاْظتيَو نة دواى خؤت جيَي 

 إال: ثالث١ َٔ إال ً٘عُ عٓ٘ اْكطع اإلْطإ َات إذابٗيًََيت(، )
ئيرت  0(،ي٘ ٜدعٛ ؾاحل ٚيد أٚ ب٘، ٜٓتفع عًِ أٚ جاز١ٜ، ؾدق١ َٔ

                                      
، صٍَ 3535، صخيح ابَ حباُ، الزقي 3109صخيح وضمي، الزقي  - 1

، صٍَ الرتوذي، الزقي 5059، صٍَ أبي داود، الزقي 085الداروي، الزقي 
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ئةو دةسطايةى نة وةطتيَٓةسى ناسو ضانةناسية بؤ َشؤظةنإ 
ووى ووتذا داْاخشيَت، ضوْهة َشدٕ دةسطاى ناسو ضانةنشدٕ بةسِبةسِ

ووى ئةو نةطاْةدا ْةبيَت نة ٖةَوو نةطيَهذا دادةخات تةْٗا بةسِ
 يةنيَو يةو طيَ ٖؤناسةى بةسدةواَى خيَش بؤ ضووْيإ ٖةية.

بريت بيَت تةْٗا بة رياْت ية ذةآلَيذا و خؤدووسطشتٓت ية  -2
( ذةساّ تؤ بةسدةواّ ية خيَشدايت، ئةوةتا ثيَػةَبةس)

 ألحد ذاى ٚيٝظ خري نً٘ أَسٙ إٕ املؤَٔ ألَس عجبادةفةسَويَت)
 أؾابت٘ ٚإٕ ي٘، رياخ فهإ غهس ضسا٤ أؾابت٘ إٕ ، يًُؤَٔ إال

)باسى باوةسِداس صؤس طةسطوسِٖيَٓةسة،  0(،ي٘ خريا فهإ ؾرب ضسا٤

                                                                         
 ، الضٍَ الهربى لمبيّكي، الزقي0585، الضٍَ الهبى لمٍضائي، الزقي 1331

 .8011، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 11813
، الضٍَ 5918، صخيح ابَ حباُ، الزقي 0158صخيح وضمي، الزقي  - 1

، املعجي 18010، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 0103الهربى لبيّكي، الزقي 
 .3939األوصط لمطرباٌي، الزقي 
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ٖةَوو باسى خيَشو ضانةية و ئةَةؾ تةْٗا بؤباوةسِداس واية، 
ئةطةس ية خؤػيذا بوو و ػونشاْةبزيَش بوو ئةوة خيَشة بؤي، 

 يةى بوو و خؤسِاطشبوو ئةوة خيَشة بؤي(. ْاسِةذةتئةطةسيؽ تووػي 

ٓى اطتس( ئاَارةي بةوة داوة تةْٗا ثاٖةسوةٖا ثيَػةَبةس)    
ةصاى سِ خشاثةت  ية خةَيهي ناسى ضانةو خيَشة، وةى ئةبووصةسِ

خواى ييَ بيَت دةطيَشِيَتةوة دةَييَت نةطيَو ٖات بؤ الى 
( ض ناسيَو ( و وتى ئةى ثيَػةَبةسى خوا)ثيَػةَبةس)

يَي خوا، وتى ادى سِبووٕ بة خوا و جيٗضانرتيٓة؟ فةسَووى باوةسِ
ضانرتيٓة؟ فةسَووى  ةنؤيًة ئاصادنشدْ ئةى ناّ جؤسة

و ئةوةى الى خاوةْةنةى صؤس بةبةٖاية،...  نؤيًة طشاْبةٖاتشئ
وتى ئةى ئةطةس ئةوةّ ثيَ ْةنشا، فةسَووى)تذع ايٓاغ َٔ ايؼش 
فإْٗا ؿذقة تـذم بٗا عًى ْفظو(، )خةَيهي ية خشاثة دووس 
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ية  0نة بؤ ْةفظي خؤت دةيهةيت(،بطشيت نة ئةوةؾ ضانةية
رت ٖاتووة )خشاثةي خؤت يةخةَيهي دووس سِووْطيَشِاْةوةي تشدا بة 

  4بطشيت(.
ا ْةنةيت، دةى باػة ئايا ئةَة ٖيَٓذة طةختة بتواْيت ناسى و

يي بضاْيت نة ثةسطتؽ تةْٗا سِووثاَابيت يةئاخؤ ٖيَٓذة بةطة دووس
ثةسطتؼذا ٖةياْة  ثاداػتى الى خوايةو ئةوةى خةَيهي يةئاطت

بؤت تةْٗا دةطتدؤػية، جا دةطتدؤػي ضيت ثيَذةنات؟ ئةى ئايا 
ئةواْةى بةػإء باَيتذا ٖةَيذةدةٕ ٖيض بةَيطةيةنيإ ثيَية نة ية 

ي قياَةتذا تةْٗا بتوأْ ػةفاعةتيَهيؼت بؤ بهةٕ؟ سِؤر

                                      
 .5155صخيح البخاري، الزقي  - 1
 .115، وضتخزج أبي عواٌة، الزقي 55890وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي  - 5
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بةدَيٓياييةوة ْةخةيش، دةى طاَاْى ثةسطتؼت بة ٖاْةٖاْيَي خةَيو 
 شِ تيَبةسَةدة.و ْةفظت ط

 تووخؤػي ض صياْيَهي ٖةية جطة ية خؤػةويظقظةجواْى و سِ
يَضداس بووٕ ية نؤَةَيطةدا، ئةطةسيؽ ية ْاو بووٕ الى خوا و سِ

خةَيهيَهذايت نة ثانى و ضانى تياياْذا عةيبةية، جا توخوا ية 
يَض ية طةوسةتشئ و بةدةطةآلترتيٓيإ ْاطرييَت؟ دةى ٖةس نؤسِيَهذا سِ

شئ و بةدةطةآلترتيين ٖةَوإ خواية، بؤية الت ػاْاصى طةوسةت
بيَت ية نؤسِي ػيَتاْذا دةطت ْاخةيتة ضًَهةوة ْةى ثيَت بيَبةػي 

 بيَت يةو دةطت خظتٓة ْاو ئةو ضًَو و ثيظيةوة.
ئةوا ثيَت  سِابوسدووتئةطةس بشِياست داوة ْةطةسِيَيتةوة طةس 

ة تةوبةنةت ثانى َةخؤ و دَيٓياب سِابوسدووتدةَييَِ ٖيض خةَى 
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( ضيت ثيَ نشدويتةتةوة، طويَ بطشة ثيَػةَبةسى خوا)
 دةفةسَويَت:

  0.أَا عًُت إٔ اإلضالّ ٜٗدّ َا نإ قبً٘()
 )ئايا ْةتضاْيوة ئيظالّ ثيَؽ خؤي دةطشِيَتةوةو ْايٗيًََيَت(.

 
 
 
 
 

 

 

                                      
، الضٍَ 5311، صخيح ابَ خشمية، الزقي 198صخيح وضمي، الزقي  - 1

 .10913الهربى لمبيّكي، الزقي 
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 ذةبةخشيَتثيَ يَي خوا ضيترِ
 
يَي بةسةوخوا ضووٕ تة بضاْيت سِبةَييَ، ئاصيضي تةوبةناس، َايف خؤ

 ػويَٓهةوتٓى سِاطيتيَي ناْى تش، بضاْيت سِيَطةجياواصى ضية ية سِ
( ضيت ثيَ دةبةخؼيَت، بةدَيٓياييؼةوة و ثيَػةَبةسةنةى) خوا

بة تةْٗا تةوبةيةى ئةّ ػتاْةت دةطت ْانةويَت تا ئةو ناتةى 
و ئيُاْت ئيُاْى خؤت توْذوتؤٍَ و قاميوقؤٍََ دةنةيت، بؤية ناتيَ

قاميوقؤٍَ دةنةيت ئةّ تايبةمتةْذياْةت دةطت دةنةويَت نة خواى 
 طةوسة بة باوةسِداساْى دةبةخؼيَت:

 
 يةنةّ: ثؼت بةطنت بة خواى طةوسة:

خواى طةوسة دةبيَتة ثؼت و ثةْات، ئيرت بؤ ٖةس نيَؼةو 
طةدإ ْانةغ و نةطاْى  سةى ية بشي ثةْابشدْة بةييْاسِةذةت

خؤت دةبةيتة الى خواى طةوسة و ثؼتى ثيَ  جؤسبةجؤس ٖاواسى
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ى بيَت و ووْسدةبةطتيت، خؤ ئةَةؾ ٖةسوا ْية و طشيَيةنى دة
 بةغ، ْا، بةَيهو طويَ بطشة خواى طةوسة ضي دةفةسَويَت:

(ِْ َّ ايًَّ٘ عَصِْٜص حَهِٝ ٌِ ع٢ًََ ايًِّ٘ َفإِ  1(َََٚٔ َٜتََٛنَّ
تواْاو ٖةسنةغ ثؼت بة خوا ببةطتيَت ئةوا خواى طةوسة بة

 داْاية. 
واتة ٖةّ تواْاي ٖةية ئةوةى ثيَويظت بيَت بيهات، ٖةّ 
داْاػة بةوةى باػرتئ ػت ضية، بؤية باػرتئ ٖةَيذةبزيَشيَت بؤ 

 بةْذةنةى و تواْاى ٖيَٓاْةديؼي ٖةية بؤي.
ٌِ ع٢ًََ ايَِّ٘ َفَُٗٛ حَِطبُُ٘) ِٔ َٜتََٛنَّ َََٚ)2 

 تى.ٖةسنةغ ثؼت ببةطتيَت بة خوا ئةوة بةطية
واتة ئيرت ئةوةى بةطة و ْةيفةسَووة ئةوة باػة، بةَيهو 

 فةسَوويةتى ئةوةى بةطة.

                                      
 .19األٌفاه:  - 1
 .0الطالم:  - 5
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ٌِ ع٢ًََ ايَِّ٘ ََٚنَف٢ بِايَِّ٘ َٚنِٝال)  1(َٚتََٛنَّ
 ثؼت ببةطتة بة خوا و خواؾ بةطة وةنيٌ بيَت.

 2(َٚيَِِّ٘ ََا فِٞ ايطََُّاَٚاتِ َََٚا فِٞ األِزضِ ََٚنَف٢ بِايَِّ٘ َٚنِٝاّل)
ضي ية ئامساْةنإ و صةويذا ٖةية ٖي خوايةو خواؾ بةطة 

 وةنيٌ بيَت.
ٌِ ع٢ًََ ايَِّ٘ ) ِِ َٚتََٛنَّ َٚال تُطِعِ اِيَهافِسَِٜٔ َٚاِيَُُٓافِكِنيَ َٚدَِع َأذَاُٖ

 0(ََٚنَف٢ بِايَِّ٘ َٚنِٝال
طويَشِايةَيي بيَباوةسِإ و دووسِوإ َةبة و واص ية صيإ و ئاصاسيإ 

 ت بة خوا ببةطتة و خواؾ بةطة وةنيٌ بيَت.بٗيَٓةو ثؼ
 

بةآلّ ثؼت بةطنت بة خوا جيا بهةسةوة ية ثؼتوئَ ييَهشدْةوةو 
ثاَيذاْةوة، بةَيهو ثؼت بةطنت بةخوا ئةوةية ثؼت ببةطتيت بةخوا و 

                                      
 .81الٍضاء:  - 1
 .135الٍضاء:  - 5
 .18األحشاب:  - 3
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يَُٓايي خوا ٖةوٍَ بذةيت، ئيرت ثاؾ ئةوة بةثيَي فةسَإء سِ
 ئةجناَةنةى بذةسة دةطت خوا.

( و وتى ئايا وػرتةنةّ بؤ الى ثيَػةَبةس) نابشايةى ٖات
 0بةسبذةّ و ثؼت ببةطتِ بة خوا؟ فةسَووى)اعكًٗا و تونٌ(،

 )بيبةطتةسةوة ئيٓحا ثؼت ببةطتة بة خوا(.
ية طيَشِاْةوةيةنى تشدا ٖاتووة ئةْةغ دةَييَت نابشايةى ٖات و 

( ئايا وػرتةنةّ ببةطتُةوةو ثؼت وتى ئةي ثيَػةَبةسى خوا)
ة خوا يإ بةسي بذةّ و ثؼت ببةطتِ بة خوا؟ ببةطتِ ب
 4( فةسَووى)بيبةطتةسةوةو ثؼت ببةطتة بة خوا(.ثيَػةَبةس)

ةالى خةَيهيَهذا اب داى بيَو عوَةسى نوسِي خةتسِؤر
ؼيإ ْةدةنشد، وتى ئيَوة ضني؟ وتيإ ئيَُة داْيؼتبووٕ و ئي

يَ ةصاى خواى يئةواْةئ نة ثؼتُإ بة خوا بةطتووة، عوَةسيؽ سِ
                                      

 ث حضَ.، قاه شعيب األرٌاؤوط حدي331صخيح ابَ حباُ، الزقي  - 1
، حضٍْ األلباٌي يف صخيح و ضعيف صٍَ 5051صٍَ الرتوذي، الزقي  - 5

 .5013الرتوذي، الزقي 



 

              
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 

51 
 

 بؤ تةوبةكاران

.......................................

...... 

وةتةوة ْةى ئةواْة بٔ ئيَوة ئةواْةٕ نة ثاَيتإ ييَذابيَت وتى بةَيهو 
وإ ونة ثؼتتإ بةطتووة بة خوا، ثيَتإ بًَيَِ ناَاْةٕ ثؼت بةطت

بة خوا؟ نابشايةى تؤو ية صةويذا دةضيَٓيَت، ئيٓحا ثؼت دةبةطتيَت 
 0بة خوا.
 

 تةوة:ييَية خوا دةثاسِ ةوخؤسِاطت دووةّ: 
خةّ خبؤيت نيَ ٖاواس و ْاَيةت بطةيةْيَتة الى  ثيَويظت ْانات

ضيت  ةوخؤسِاطت خوا، ٖيض ْيَوةْذيَو يةْيَوإ تؤ و خوادا ْية، 
دةويَت داواى بهة خواى طةوسة ييَت وةسدةطشيَت، طويَ بطشة 

 ثةياَى خوا ضية بؤت:
ِّٞ َفإِِّْٞ َقسِْٜب ُأجِٝبُ دَِع٠ََٛ ايدَّاعِ) إِذَا  َٚإِذَا ضََأَيَو عِبَادِٟ عَ

ِِ َِٜسغُدَُٕٚ ًَِِٝطتَجِٝبُٛا يِٞ َِٚيُِٝؤَُِٓٛا بِٞ َيعََُّٗ )ئةطةس 4(،دَعَإِ َف

                                      
 .1558شعب اإلمياُ لمبيّكي، الزقي  - 1
 .180البكزة:  - 5
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بةْذةنامن طةباسةت بة َٔ ثشطياسيإ ييَهشديت ئةوا َٔ ْضيهِ و 
وةآلَى ْضاى ْضاناس دةدةَةوة ئةطةس داواّ ييَ بهات، دةى با بئَ 

و تيَطةيؼتوو و ؼِ ثيَ بٗيَٓٔ بةَيهيبةدةّ باْطةواصَةوةو باوةسِ
 ثيَطةيؼتوو بٔ(.

تةْاْةت يةو دسةْطة ػةواْةى نة ٖةَوإ دةخةوٕ و ييَت 
بيَئاطإ خواى طةوسة ية ٖةَوإ ييَت ْضيهرتةو طويَت ييَ دةطشيَت، 

 ( ضي دةفةسَويَت:طويَ بطشة بضاْة ثيَػةَبةس)
 
 إىل ٚتعاىل تبازى اهلل ٜٓصٍ ثًجاٙ، أٚ ايًٌٝ غطس َض٢ إذا)

 ٜطتجاب داع َٔ ٌٖ ٜعط٢؟ ضا٥ٌ َٔ ٌٖ فٝكٍٛ ْٝا،ايد ايطُا٤
 0(.ايؿبح ٜٓفجس حت٢ ي٘؟ ٜػفس َطتػفس َٔ ٌٖ ي٘؟

 

                                      
، الضٍَ الهربى 955، صخيح ابَ حباُ، الزقي 1353صخيح وضمي، الزقي  - 1

 .9931لمٍضائي، الزقي 
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)ناتيَو ْيوةى ػةو يإ دوو ية طيَي ػةو دةسِوات خواى طةوسة 
دادةبةصيَتة ئامساْى دْيا و دةفةسَويَت ٖيض داواناسيَو ٖةية تا 

َى بذسيَتةوة؟ ثيَي ببةخؼشيَت؟ ئايا ٖيض ْضاناسيَو ٖةية تا وةآل
ئايا نةغ ٖةية داواى ييَدؤػبووٕ بهات تا ييَدؤػبووْى ثيَ 

 ببةخؼشيَت؟ ئةوةؾ بةسدةواَة تا بةياْى دةبيَتةوة(.
ئيرت ثيَويظت بةوة ْانات بؤ طةياْذْى دةْط و ْضات بؤ الى 
خوا بضيتة الى قةػةيةى يإ ساٖيبيَو يإ ػيَديَو يإ طؤسِ و 

يإ َةاليةى يإ ٖةسنةطيَهي تش،  َةصاسطةيةى يإ ئاخووْذيَو
 ٖةسنات و ية ٖةس نويَ بيت خواى طةوسة طويَت ييَ دةطشيَت.

 
 طيَيةّ: رياْت يةنجاسضة دةبيَتة ضانة:

الوى ئاصيضي تةوبةناس، دايهي خؤػةويظتى تةوبةناس، َاَى 
يؽ طجي نة طةسِاويتةوة بؤ الى خوا، طويَ يةّ َوردة ْاواصةى سِ
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طشةو بضاْة خواى طةوسة ضي ثيَ ( بثيَػةَبةسى خوا)
 بةخؼيويت:

 إال ألحد ذاى ٚيٝظ خري نً٘ أَسٙ إٕ املؤَٔ ألَس عجبا)
 ضسا٤ أؾابت٘ ٚإٕ ي٘، خريا فهإ غهس ضسا٤ أؾابت٘ إٕ ، يًُؤَٔ

)باسى باوةسِداس صؤس طةسطوسِٖيَٓةسة، ٖةَوو  0(،ي٘ خريا فهإ ؾرب
اية، ئةطةس ية باسى خيَشو ضانةية و ئةَةؾ تةْٗا بؤباوةسِداس و

خؤػيذا بوو و ػونشاْةبزيَش بوو ئةوة خيَشة بؤي، ئةطةسيؽ تووػي 
 يةى بوو و خؤسِاطشبوو ئةوة خيَشة بؤي(. ْاسِةذةت

بؤية دةبيَت ضةْذة طوثاطي خوا بهةيت نة بةو تةوبة نشدْةت 
رياْيَهي ثيَ بةخؼيويت ئةطةس ية خؤػي و بةختةوةسي و بةخؼؼذا 

                                      
، الضٍَ 5918، صخيح ابَ حباُ، الزقي 0158صخيح وضمي، الزقي  - 1

، املعجي 18010، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 0103الهربى لبيّكي، الزقي 
 .3939األوصط لمطرباٌي، الزقي 
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يرت بةسدةواّ ضانةت بؤ دةْووطشيَت، ريايت طوثاطي خوا بهة ئ
و تاقيهشدْةوةدا بوويت و  ىْاسِةذةت ئةطةسيؽ ية ْاخؤػي و

 خؤسِاطش بوويت و ْاػونشيت ْةْواْذ خيَشو ضانةت بؤ دةْووطشيَت.
 

 ضواسةّ: خوا تاواْةناْيؼت دةطشِيَتةوة:
ٖةَوو نةغ ية رياْذا تووػي ٖةَيةو تاوإ دةبيَت، بةآلّ 

( ْة ئةواْةٕ نة تةوبة دةنةٕ، ثيَػةَبةس)ضانرتئ ئةو نةطا
)ٖةَوو  0(،نٌ بين آدّ خطا٤ ٚ خري اخلطا٥ني ايتٛابٕٛدةفةسَويَت)

ئادةَيضاد ٖةَية دةنةٕ، ضانرتيين تاواْهاساْيؽ ئةواْةٕ نة تةوبة 
 دةنةٕ(.

                                      
، صٍَ الداروي، 5183، صٍَ الرتوذي، الزقي 1518ابَ واجة، الزقي  َصٍ - 1

َ ، وضٍد امحد ب3080، املضتدرك عمى الصخيخني، الزقي 5085الزقي 
، حضٍْ 5805، وضٍد أبي يعمى املوصمي، الزقي 15390حٍبن، الزقي 

 ، 1501األلباٌي يف صخيح و ضعيف صٍَ ابَ واجة، الزقي 
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دةى دَيدؤػي بؤ تؤ ئةى بةْذةى َوطًَُإ نة ٖةسنات صاْيت 
اوإ ْيؼتوةتة طةس دٍَ و دَيت بة تاوإ ثيع بووة، خةوػي ت

ت، بطةسِيَشةوة بؤ الى خواو تةوبة بهة ئيرت خواى طةوسة ييَت وْسدة
ٌِ َٜا عِبَادَِٟ ايَّرَِٜٔ َأِضسَُفٛا خؤؾ دةبيَت وةى خؤي دةفةسَويَت) ُق

َّ ايََّ٘ َِٜػفِسُ ايرُُّْٛبَ  ِٔ زَِح١َُِ ايَِّ٘ إِ ِِ ال تَِكَُٓطٛا َِ ع٢ًََ َأُِْفطِِٗ
)بًَيَ ئةى ئةو بةْذاْةّ نة ية طتةّ نشدٕ ية خؤيإ  0(،جَُِٝعّا

ةمحةتى خوا، خوا ية ٖةَوو صيادةسِةويإ نشدووة بيَٗيوا َةبٔ ية سِ
 تاواْةنإ خؤؾ دةبيَت(.

يَت دووباسة خواى طةوسة ييَت بشِواْة بةو ئاصاساْةؾ نة ديَٓة سِ
 ( ضي دةفةسَويَت:خؤؾ دةبيَت، بضاْة ثيَػةَبةسى خوا)

 أذ٣ ٚال حصٕ ٚال ِٖ ٚال ٚؾب ٚال ْؿب َٔ املطًِ بٜؿٝ َا)
 4(،خطاٜاٙ َٔ بٗا اهلل نفس إال ٜػانٗا ايػٛن١ حت٢ غِ ٚال

                                      
 .03الشوز:  - 1
و المفظ لْ، صٍَ الرتوذي، صخيح وضمي،  0350صخيح البخاري، الزقي  - 5

، الضٍَ الهربى 5903، صخيح ابَ حباُ، الزقي 950، الزقي 1330الزقي 
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يةنى ناتى و بةسدةواّ و خةفةت و ثةراسةو ْاسِةذةت)ٖةسئاصاس و 
ئاصاس و خةَيَو تووػي َوطًَُإ دةبيَت تةْاْةت دسِنيَو نة بة 

وسة بةوة ية تاواْةناْى يةػيذا دةضةقيَت يةبةساَبةسدا خواى طة
 دةطشِيَتةوة(.

ٖةسوةٖا جاسيَهي تش ئةّ فةسَوودة قودطية خبويَٓةسةوةو ضيَز 
 يةو دَيدؤػية ببيٓة:

 ٚزجٛتين دعٛتين َا إْو آدّ ابٔ ٜا ٚتعاىل تبازى اهلل قاٍ)
 ذْٛبو بًػت يٛ آدّ ابٔ ٜا أبايٞ، ٚال فٝو نإ َا ع٢ً يو غفست
 إْو آدّ ابٔ ٜا أبايٞ، ٚال يو ستغف اضتػفستين ثِ ايطُا٤ عٓإ

 غ٦ٝا بٞ تػسى ال يكٝتين ثِ خطاٜا األزض بكساب أتٝتين يٛ
)خوا دةفةسَويَت ئةى ئادةَيضاد تا تؤ  0(،َػفس٠ بكسابٗا ألتٝتو

                                                                         
، وضٍد أبي يعمى 11510، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 0105مبيّكي، الزقي ل

 .1555املوصمي، الزقي 
، 1155، املعجي األوصط لمطرباٌي، الزقي 3013صٍَ الرتوذي، الزقي  - 1

 .3015صخخْ األلباٌي يف صخيح و ضعيف صٍَ الرتوذي، الزقي 
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داواّ ييَ بهةيت و ييَِ بجاسِيَيتةوة يةو تاواْاْةت خؤؾ دةمب نة 
ةناْت بطةْة تيايذايت و بانيؼِ ْية، ئةى ئادةَيضاد ئةطةس تاواْ

نةػهةآلْى ئامسإ دواتش داواى ييَدؤػبوومن ييَ بهةيت ييَت خؤؾ 
دةمب و بانيؼِ ْية، ئةي ئادةَيضاد ئةطةس ٖيَٓذةى ٖةَوو دْيا 
تاواْت ٖةبيَت و بيَيتةوة الّ و ثيَِ بطةيتةوة و ٖيض ٖاوةَييَهت بؤ 

 داْةْامب ئةوا ٖيَٓذةى ٖةَوو دْيا ييَدؤػبووْت ثيَ دةبةخؼِ(.
 
يَٓحةّ: بةْذةناْى خواو فشيؼتةناْى خواؾ دةبٓة ث

 .خؤػةويظتت
دةصاْيت بة باوةسِٖيَٓاْى تةواوةتيت بة خواى طةوسة دةبيتة 
يةنيَو ية ئوممةتى َوطًَُاْإ، واتة دةبيتة بشايةى يةْاو دةطتةى 
بشاياْى َوطًَُاْذا، ئةو بشايةتيةى نة خواى طةوسة دايٓاوةو بةو 

يَهي ئةّ طةسصةوية ئةوةى ية دْيايةو ئةوةػى ثيَية ٖةَوو باوةسِداس
ية دْيا دةسضووة بشاى يةنذئ، خواى طةوسة دةفةسَويَت)إمنا 
املؤَٓوٕ إخوة(، ٖةسوةٖا خواى طةوسة ٖةَوو َوطًَُاْإ فيَش 
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دةنات ْضا بهةٕ بؤ يةنذى وةى ضؤٕ ئةّ ْضايةى فيَشي َوطًَُاْإ 
ِِنشدووة) ِٔ بَِعدِِٖ َُٜكُٛيَٕٛ زَبََّٓا اِغفِِس َيَٓا َٚيِإِِخَٛآَِْا  َٚايَّرَِٜٔ جَا٤ُٚا َِ

ٌِ فِٞ ُقًُٛبَِٓا غًِّّا يَِّرَِٜٔ آََُٓٛا زَبََّٓا  ايَّرَِٜٔ ضَبَُكَْٛا بِاِيأِميَإِ َٚال تَِجعَ
ِْ  0(.إََِّْو زَؤُْٚف زَحِٝ

ٖةسوةٖا فشيؼتةناْيؽ دةبٓة خؤػةويظتت و الى 
َُٖٛ ايَّرِٟ وا دةفةسَويَت)ثةسوةسدطاسيؽ ْضاى خيَشت بؤ دةنةٕ، خ

ِِ ِِ َََٚال٥َِهتُُ٘ يُِِٝدسِجَُه ُِٝه ُّٓٛزِ ََٚنإَ  ُٜؿَِّٞ عًََ ََِٔ ايظًَُُُّاتِ إَِي٢ اي
 4(.بِاِيُُِؤَِِٓنيَ زَحُِّٝا

 
 .ػةػةّ: بةٖةػت ضاوةسِيَتة

واى طةوسة بة ةي نة خيٖاونات ثاؾ ئةو ذةطاْةوة ناتي
ؼتا ػوييَن ذةطاْةوةى صةويذا، ٖيَ طةسَشؤظى دةبةخؼيَت ية

                                      
 .15احلشز:  - 1
 .13األحشاب:  - 5
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يةنحاسةنى و َةْضَيي نؤتايي بةختةوةسى َاوة نة بشيتية ية 
بةٖةػيت خوا، بةٖةػتيَو نة نؤتايي ْيةو ٖةَيؼةيي و 
ْةبشِاوةية، ٖيض خةفةت و تشطيَهي تيَذا ْية، ضيت بويَت تيايذا 
داواى بهةيت خواى طةوسة ثيَت دةبةخؼيَت، ية ٖةَوويؼي خؤػرت 

 ى ثةسوةسدطاست دةبيٓيت.و ْاواصةتش خوا
بؤ وسدةناسى صاْيين خؤػي و تايبةمتةْذيةناْى بةٖةػت 
ثيَؼٓياص دةنةّ نتيَيب )بةٖةػت ية قوسئإ و فةسَوودة 
ؿةذيرةناْذا( خبويَٓيتةوة نة َاَؤطتا َوذةممةد َةال فائيل 

 ػاسةصووسى ْوطيويةتى.
ئةَاْةى نة بامسإ نشد ضةْذ بةخؼؼيَهي ئيظالّ و رياْى 

ةقيٓةى بؤ خوا ريإ بووٕ، ئةطةسْا بة دةيإ و طةدإ طتسِا
بةخؼؼي تشيؽ يةخؤدةطشيَت، بةآلّ ئيَُة بة منووْة ضةْذ 

 ويَٓةيةنُإ خظتووْةتةسِوو.
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 دةخيل سةد دةخيل... ورياى نيةتةكةت بة

 
ئةى خؤػةويظتى تةوبةناس، دةخيٌ طةد دةخيٌ وسياي 

ةبادا و ٖيضت بؤ تةوبةنةت بيت ْةفةوتيَت، وسيابة ْةضيَت ب
ْةَيَٓيَتةوة، دةَييَيت ضؤٕ؟ صؤس ئاطإ دةفةوتيَت ئةطةس وسياى 
ْةبيت، تةْٗا ئةوةْذة بةطة ْيةتةنةت بطؤسِدسيَت و بؤ خوا ْةبيَت، 
يإ بؤ خوا بيَت و بةػي تشي تيَهةٍَ بيَت، ئيرت ئةو ئاوةى ٖيَٓاوتة 

ًَجةى صياتش بيهةيت بة ئاطشى َاٍَ طووتيَٓةستذا دةبيَتة بةْضئ و ن
 دةدات بة ئاطشةنة.

 
َةطةس فةسَايؼتى خوات ْةبيظتووة بؤ ئةواْةى نة ْويَز 
دةنةٕ دفةسَويَت)فويٌ يًُـًني()وةيٌ و دؤصةخ بؤ ْويَزنةسإ(، 

ايرٜٔ ِٖ ئةَة جيَي طةسطوسَِإ ْية؟!! بةآلّ ض ْويَزنةساْيَو، )
 يي دةنةٕ(.سِووثاَا(، )ئةواْةى ية ْويَزةنةياْذاٜسا٤ٕٚ
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إمنا األعُاٍ ( دةفةسَويَت)ؤية ئةصيضةنةّ بضاْة ثيَػةَبةس)ب
ناسةنإ تةْٗا بة ثيَي  0(،بايٓٝات ٚ إمنا يهٌ اَس٤ٟ َا ٣ْٛ

ْيةتةنإ دةبٔ و ٖةسنةغ بةثيَي ْيةتةنةى ييَي وةسدةطرييَت، جا 
ْةنةيت دةطتدؤػي خةَيهي وات ييَبهات ئيرت ببيتة نؤيًةى 

ظت ْيةتيَهت ئةوة بيَت خةَيهي ت و ٖةس ناسيَهي خيَشت ويوْسدة
دةطتدؤػيت ييَ بهةٕ، ئةو دةطتدؤػيةى خةَيو نة ْيةتى 
ثيَؼوةختةى تؤى يةطةس بووبيَت دةبيَتة بةْضيٓيَو بؤ ئةو ئاطشةى 

 نة دْيا و قياَةتت دةطووتيَٓيَت.
بطشة يةّ بةطةسٖاتةى ئةبووٖوسةيشة نة فةسَوودةيةنى  طوىَ

 يَتةوة، ئيٓحا بضاْة دةسدى( بؤ دةطيَشِثيَػةَبةسى خواَإ)
يي ض دةدسيَهة نة طويَٓذ بةخوا ٖةصاس دةسدى وةى سِووثاَا

                                      
، صخيح ابَ خشمية، 3051، صخيح وضمي، الزقي 1الزقي صخيح البخاري،  - 1

، صٍَ 1011، صٍَ الرتوذي، الزقي 389، صخيح ابَ حباُ، الزقي 113الزقي 
، الضٍَ الهربى لمٍضائي، 1551، صٍَ ابَ واجة، الزقي 1890أبي داود، الزقي 

 .30الزقي 
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ػيَشثةجنةى ثيَذا ْاطات، ضوْهة ػيَشثةجنة بؤ جةطتةى َشؤظة ية 
دْيادا و ئةطةس نةطةنة طوثاططوصاسى خوا بيَت بةٖةػتى ثيَ 

ي َشؤظةو بةٖةػتى سِؤريي يةْاوبةسى دواسِووثاَا دةنشِيَت، بةآلّ
ٖةتاٖةتايي و ْةبشِاوةى ييَ دةطةْيَت و دؤصةخى ٖةتاٖةتايي ثيَ 

 دةبةخؼيَت.
دةوس بوو، ثياويَو نة ْاوى  جاسيَو ئةبووٖوسةيشة خةَيهيَهى ية

بوو وتى ئةسىَ ئةو نةطة نيَية؟ وتيإ ئةبووٖوسةيشةية،  ػوفةى
ػوفةى دةَييَت َٓيؽ ييَ ْضيو بووَةوة تا ية خضَةتيذا داْيؼتِ، 

سَوودةى دةطيَشِايةوة بؤ خةَيو، ناتيَو بيَذةْط بوو و ئةويؽ فة
خةَيهي ضواسدةوسيإ ضؤٍَ نشد، ثيَِ وت داوات ييَذةنةّ بة ذةقي 

( خؤّ تا فةسَوودةيةنِ بؤ بطيَشِيتةوة نة ية ثيَػةَبةست)
بيظتووةو بة جواْى وةستطشتووةو دةيضاْيت، ئةبووٖوسةيشةؾ وتى 

وة نة ية ثيَػةَبةسى باػة، فةسَوودةيةنت بؤ دةطيَشَِة
( بيظتووةو باؾ ييَي تيَطةيؼتووّ و دةيضامن، ئيٓحا باسى خواّ)

ئةبوٖوسةيشة وا تيَهضوو خةسيو بوو ببوسيَتةوة، َاوةيةى َايةوة 
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تا ضاى ٖؤػي ٖاتةوة، ئيٓحا وتى فةسَوودةيةنت بؤ دةطيَشَِةوة 
( فةسَووى و طويَِ ييَ بوو و َٔ و ئةو يةو نة ثيَػةَبةس)

ةدا بووئ و نةطي تش جطة ية َٔ ئةو يةويَ ْةبوو، ئيٓحا َاَي
وساْةوةيةنى بةطةس ٖات، باسة باسي تيَهضوو و وةى ْيُضة بدوو

ى خؤي اوَاوةيةى وةطتا تا ضاى ٖؤػي ٖاتةوة، ئيٓحا دةَوض
( طشِي و وتى فةسَوودةيةنت بؤ دةطيَشَِةوة ية ثيَػةَبةسةوة)

ي تش باسي و ييَِ بيظت، جاسيَهنة تةْٗا َٔ و ئةو يةّ َاَية بووئ 
وساْةوةى تووؾ بوو و َاوةيةنى صؤس تيَهضوو و وةى ْيُضة ب

خؤي، ئيٓحا فةسَوودةنةى بؤ  ىوةطتا تا ضاى ٖاتةوة ٖؤػ
( بيظت ئةبووٖوسةيشة وتى ية ثيَػةَبةسى خواّ) 0طيَشِاَةوة،

ي دواييذا دادطايي دةنشيَت سِؤرنة دةيفةسَوو)يةنةّ نةغ ية 
ة ػةٖيذ بووة، دةٖيَٓشيَت و خواى طةوسةؾ نةطيَهة ن

                                      
، صٍَ 5311، صخيح ابَ خشمية، الزقي 159صخيح ابَ حباُ، الزقي  - 1

، صخخْ األلباٌي يف صخيح و ضعيف صٍَ الرتوذي، 5305الرتوذي، الزقي 
 .5385الزقي 
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بةخؼؼةناْى خؤي بةطةسيةوة بؤ باغ دةنات، ئةويؽ دإ دةْيَت 
بةو بةخؼؼاْةدا، ئيٓحا خوا دةفةسَويَت ئةي ضؤٕ ناست نشد 
بةواْة؟ ئةويؽ دةَييَت ية ثيَٓاو تؤدا جةْطاّ تا ػةٖيذ بووّ، 

يَت خواؾ دةفةسَويَت دسؤت نشد، بةَيهو جةْطايت تا بوتش
نةطيَهي دييَش و ْةبةسد بوو، جا ئةوةؾ وتشا، ئيٓحا فةسَإ 

ادةنيَؼشيَت تا فشِيَ دةدسيَتة ْاو دةنشيَت بةطةس دةَوضاودا سِ
دؤصةخ، ٖةسوةٖا نةطيَو نة صاْظت فيَش بووةو فيَشي خةَيهي 
نشدووةو قوسئاْى خويَٓذووة، دةٖيَٓشيَت و خواى طةوسةؾ 

اغ دةنات، ئةويؽ دإ دةْيَت بةخؼؼةناْى خؤي بةطةسيةوة بؤ ب
بةو بةخؼؼاْةدا، ئيٓحا خوا دةفةسَويَت ئةي ضؤٕ ناست نشد 
بةواْة؟ ئةويؽ دةَييَت صاْظت فيَش بووّ و خةَيهِ فيَشي ئةو صاْظتة 
نشد و ية ثيَٓاو تؤدا قوسئامن خويَٓذ، خواؾ دةفةسَويَت دسؤت نشد، 

سئاْيؼت خويَٓذ بةَيهو تؤ صاْظت فيَش بوويت تا بوتشيَت صاْاية، قو
تا بوتشيَت قوسئإ خويَٓة، دةى ئةوةؾ وتشا، بؤية فةسَإ دةنشيَت 

ادةنيَؼشيَت تا فشِيَ دةدسيَتة ْاو دؤصةخ، يةطةس دةَوضاوى سِ
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ٖةسوةٖا نةطيَو نة خواى طةوسة طاَاْى صؤسي ثيَ بةخؼيوة و ية 
ٖةَوو جؤسةناْى طاَاْى ثيَ بةخؼيوة، دةٖيَٓشيَت و خواى 

ؼؼةناْى خؤي بةطةسيةوة بؤ باغ دةنات، ئةويؽ طةوسةؾ بةخ
دإ دةْيَت بةو بةخؼؼاْةدا، ئيٓحا خوا دةفةسَويَت ئةي ضؤٕ 
ناست نشد بةواْة؟ ئةويؽ دةَييَت ضي سيَطةيةنِ بيٓيبيَت نة تؤ 
ثيَت خؤؾ بووبيَت طاَامن بةخؼيوة تيايذا ية ثيَٓاو تؤدا، خوا 

تشيَت ئةو بةخؼٓذة و دةفةسَويَت دسؤت نشد، بةَيهو واتهشد تا بو
بةطةخاوةتة، ئةوةؾ وتشا، ئيٓحا فةسَإ دةنشيَت و يةطةس 

 0ادةنيَؼشيَت تا فشِيَ دةدسيَتة ْاو دؤصةخ(.دةَوضاوى سِ
 ياباص و( باطي َاَيويَشاْى باسى نةطاْى سِثيَػةَبةس)

ي دواييذا باسيإ ضؤْةو سِؤرناسَإ بؤ دةنات نة ية سِووثاَا
 َٚؤ١َٓ، َؤَٔ نٌ ي٘ فٝطجد ضاق٘، عٔ زبٓا ٜهػفدةفةسَويَت)

 يٝطجد، فٝرٖب ٚمسع١، زٜا٤ ايدْٝا يف ٜطجد نإ َٔ نٌ فٝبك٢

                                      
 .3018صخيح وضمي، الزقي  - 1
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ى سةي دواييذا ثيَػةَبسِؤر)ية  0(،ٚاحدا طبكا ظٗسٙ فٝعٛد
( قاضي ْيؼإ دةدات، ئيذى ضي باوةسِداسى ْيَش و َيَ خوا)

ية  ٖةية ٖةَوو نشِْووػي بؤ دةبةٕ، دةَيَٓيَتةوة ٖةَوو ئةواْةى
يي و ْاوباْط نشِْووػيإ بشدووة، ئةواْة سِووثاَا دْيادا يةبةس

دةسِؤٕ تا نشِْووؾ بةسٕ نةضي ثؼتيإ دةبيَتة يةى فةقةسةو ْاتوأْ 
 نشِْووؾ بةسٕ(.

يي سِووثاَا خواى طةوسة منووْةى ئةو نةطاْة ديَٓيَتةوة نة
ُٓٛا ال تُِبطًُِٛا َٜا َأَُّٜٗا ايَّرَِٜٔ آََ)دةنةٕ، بؤية يةو باسةوة دةفةسَويَت

َّاعِ َٚال ُِٜؤَُِٔ  ِٓفِلُ ََاَيُ٘ ز٥َِا٤َ اي ِّ َٚاِيَأذ٣َ َنايَّرِٟ ُٜ ِِ بِاِيَُ ؾَدََقاتُِه
 ٌْ ِِٝ٘ تُسَاْب َفَأؾَابَُ٘ َٚابِ ٍٕ عًََ ِِّٛ اِيآخِسِ َفَُجًَُُ٘ َنَُجٌَِ ؾَِفَٛا بِايَِّ٘ َٚاِيَٝ

ِٞ ًِدّا ال َِٜكدِزَُٕٚ ع٢ًََ غَ َِّٛ َفتَسََنُ٘ ؾَ ِٗدِٟ اِيَك َّا َنطَبُٛا َٚايًَُّ٘ ال َٜ َِ ٤ٍ
ٓةت )ئةى ئةواْةى باوةسِتإ ٖيَٓاوة ضانةناْتإ بة َ 4(،اِيَهافِسَِٜٔ

                                      
 .355، وضتخزج أبي عواٌة، الزقي 1033صخيح البخاري، الزقي  - 1
 .501البكزة:  - 5
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 و ئاصاسدإ ثووضةٍَ َةنةْةوة وةى ئةو نةطةى نة بؤ نشدٕ
يي خةَيو طاَاْةنةى دةبةخؼيَت و بشِواى ْية بة خواى سِووثاَا

ْةى ئةو وةى منووْةى ئةو بةسدة طافة ي دوايي، منووسِؤرطةوسة و بة 
واية نة خؤَيي يةطةسةو بة دوايذا باساْيَهي بةييَضةَة ديَت 
  بةطةسيذا و ٖيضي بةطةسةوة ْاٖيًََيَت، بةَييَ ئةو جؤسة نةطاْةى

يي دةنةٕ ٖيض جؤسة بةٖشةيةى يةو بةخؼؼةيإ بةدةطت سِووثاَا
طشؤي بيَباوةسِإ  يَُٓووْي دةطتةوْاٖيَٓٔ، بيَطوَإ خواى طةوسة سِ

 ْانات(.
يي جياى سِووثاَابةآلّ َةطةيةيةى ٖةية ئاطاداسى بةو ية

: بشييت ْية وبهةسةوة، ضوْهة ٖةَوو دةطتدؤػيةنى خةَي
( خؤي فةسَوويةتى)ئةوةى يي، ضوْهة ثيَػةَبةس)سِووثاَاية

طوثاطي بةْذةناْى خوا ْةنات طوثاططوصاسى خواى ْةنشدووة(، 
 وثاطة جيا دةناتةوة ضية.ئةي ئةوةى ئةو دوو ط

يي بؤ تؤ نة سِووثاَا  طوثاغ و ثياٖةَيذاْيَو دةبيَتة
طوثاطةنةى ئةوإ تؤ ضاوةسِيَي طوثاغ و دةطتدؤػي خةَيو 
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بووبيت وةى ضؤٕ ية فةسَوودةنةى طةسةوةدا ئاَارةي ثيَهشاوة، 
بةآلّ ئةطةس ناسيَهى ضانةت نشد و تةْٗا يةبةس خواى طةوسة نشدت 

دةطتدؤػي خةَيو ْةبوويت، دواتش خةَيهي طوثاطيإ و ضاوةسِيَي 
نشديت و دةطتدؤػييإ ييَهشديت ئيرت تؤيؽ صؤس ثيَي دَيدؤؾ 

ئاَارةى يي، وةى ية فةسَوودةدا سِووثاَا  يت، ئةَةيإ ْابيَتةوبو
ةمحةتى خواى ييَ بيَت دةطيَشِيَتةوة دةَييَت سِ ةسِثيَهشاوة نة ئةبووص

ات ضية يةطةس ( و ثيَي وتشا سَِبةس)جاسيَو ثشطياس نشا ية ثيَػة
ئةوةى نةطيَو ناسيَهي ضانة دةنات و دواتش خةَيهي دةطتدؤػي 

(، )ئةوة َوردةى تًو عاجٌ بػس٣ املؤَٔييَ دةنةٕ؟ فةسَووى)
 ثيَؼوةختة بؤ باوةسِداس(.

( منووْةى صؤس ية منووْةى رياْى ثيَػةَبةسى خوايؼذا)
ضانةى ٖاوةآلٕ، ئةوةؾ ٖةبووة نة دةطتدؤػي نشدووة ية ناسى 

يي بؤ ئةو ٖاوةآلْة، بةَيهو دَيدؤػيةنى سِووثاَا ْةبوةتة َايةي
طةوسة بووةو وةى ئاصيضَإ خؤي فةسَووى َوردةى ثيَؼوةختة بووة 

 بؤ باوةسِداس.
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 سةرضاوةكانى ئيسالم بسانة
خوػهى تةوبةناس، بشاى باوةسِداس، بؤ ئةوةى ثاؾ ثانهشدْةوةى 

دَيت طةسيةْويَ ية سِيَي تشةوة خةوؾ و ضًَو و ثيظي َاَيي 
ت ييَ وٕ ْةبيَت، صؤس ثيَويظتة بضاْيت سِاطتيَي ْةْيؼيَتة دَيتةوةو سِ

ةصاَةْذى طةسضاوةناْى ثةياَى خوا ناَاْةٕ، بضاْيت ية نويَوة سِ
خوا بةدةطت ديَت، ضوْهة ٖةس ناسيَو ية ئيظالَذا دةنشيَت دةبيَت 

ى سِاطتبيَت، يةنةّ ْياصثانى و دووةَيؽ دوو َةسجى يةطةَيذا 
 ناسةنة.

جا بؤ ثانهشدْةوةى ْياصت ثيَؼرت ئاَارةَإ ثيَذا ثيَويظتة 
ٖةس ناسيَو دةنةيت ثاى و ثوخت تةْٗا يةبةس خوا بيَت ئةطةسْا 

 خوا وةسي ْاطشيَت.
طةباسةت بة َةسجى دووةّ واتة ٖةس ناسيَو دةيهةيت دةبيَت 

اى نشدووة، ئةطةسْا با ضةْذة ْياصيؼت بةو جؤسة بيَت نة خوا داو
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ثاى بيَت بؤ خوا ئةطةس ناسةنةت ٖةَية بيَت و ئةوة ْةبيَت نة خوا 
 دةيةويَت ناسةنةت بة تاوإ بةطةستذا دةػهيَتةوة.

جا بؤ ئةوةى بتواْيت بة جواْى ٖةس ناسيَو جيابهةيتةوة نة 
ت، خوا دةيةويَت يةوةى نة خوا ْايةويَت َاْذووبووْى صؤست ْاويَ

( ثيَؽ َشدْى خؤي ئةو تشطةي ية ئةوةتا ثيَػةَبةسى خوا)
تسنت دَيتذا ْةٖيَؼتووةو ضاسةطةسي بؤ داْاويت و دةفةسَويَت)

(، )يةْيَو ئيَوةدا فٝهِ غ٦ٝني ئ تضًٛا بعدُٖا نتاب اهلل ٚ ضٓيت
دوو ػتِ جيَٗيَؼتووة نة ئةطةس دةطتيإ ثيَوة بطشٕ ٖةسطيضاو 

ؼيَواو ْابٔ، ئةواْيؽ بشيتني ية نتيَبةنةى يًَيَٖةسطيض طوَشِا و سِ
 خوا و طوْٓةتى خؤّ(.

 
بةَييَ ضاى بضاْة طةسضاوةى ٖةس صاْياسيةى ية ئيظالَذا بشيتية 
ية قوسئإ و طوْٓةت، بؤية ٖةتا ثيَوةست بؤ يةنالنشدْةوةى 

يَت ييَ وٕ ْابيَت، َةطةيةنإ قوسئإ و طوْٓةت بيَت دَيٓيابة سِ
 (.ةَبةسةنةتة)ئةوةؾ بةَييَين ثيَػ
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ٖةَية دةنةيت ئةطةس وابضاْيت نةطيَهى دياس نة تؤ ثيَي 
يةناْة ية ئيظالَذا، بةَيهو ٖةسضيةى سِاطتطةسطاَيت طةسضاوةى 

ية ئاطت ئايةتيَو يإ فةسَوودةيةنى ؿةذيري ثيَػةَبةسى 
( وةطتا با قظةي صاْايةنيؽ بيَت ْابيَت ييَي خوادا)

صاْاية ناستيَهةسة ْةفظيةنإ و وةسبطشيت، ضوْهة جاس ٖةية ئةو 
دةوسوبةسي خشاث يإ دةيإ ٖؤناسى تش ناسى تيَذةنةٕ و تووػي 

ى دةنةٕ، بةآلّ قوسئإ و طوْٓةت ٖةَيؼة وةى وْسصةييًيةنى دة
خؤيإ دةَيَٓٓةوةو خاتشاْةيإ بؤ ٖيض نةغ ْية ية ئاطت ذةم و 

 يذا.سِاطت
صاْايإ و  ئةَة بةو واتاية ْا نة بهةويتة بويَشي ية ئاطت

قظةػهاْذْيإ، بةَيهو بةو واتايةى ْةبيتة نؤيًةى بريي نةغ و 
ٖةس صاْياسيةنت وةسطشت بةَيطةيةنى قوسئإ يإ طوْٓةتى بؤ 
وةسبطشيت، ئيرت ْةدةبيتة طؤسِثةسطت و ْةدةبيتة َشدوو ثةسطت و 

 ْة دةبيتة ثاػا ثةسطت و...ٖتذ.
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تةوة بؤ الى صؤس داَاو ٖةٕ بة ذيظابي خؤيإ طةسِاوْة ئاخش
خواى طةوسة، نةضي دةبٓة بةْذةى طؤسِةنإ و ية َةصاسطةو 
طؤسِةنإ دةثاسِيَٓةوة، جا ئةطةس ئةو نةطة دةطت بطشيَت بةو دوو 
طةسضاوةوة)قوسئإ و طوْٓةت( خيَشا خؤي دةثاسيَضيَت يةو ٖةَيةية و 
تةْٗا يةى ئايةتى بةطة تا بضاْيَت ئةَة ٖةَيةية، خوا 

ِٔ)دةفةسَويَت ِٔ ال َِٜطتَجِٝبُ َيُ٘  َََٚ ِٔ دُِٕٚ ايَِّ٘ ََ ِٔ َِٜدعُٛ َِ َّ َِ ُّ َأضَ
ِِ َغافًَُِٕٛ ِٔ دُعَا٥ِِٗ ِِ عَ ِِّٛ اِيكَِٝا١ََِ َُٖٚ )نيَ طوَشِاتشة يةوةى  0(،إَِي٢ َٜ

ي دواييؽ وةآلَي سِؤرجطة ية خوا دةثاسِيَتةوة يةو نةطاْةى نة تا 
 ْادةْةوةو ية ْضاناْيؼيإ بيَئاطإ(.

َشدوويةى نة ية دْيا ضووة ٖيض تواْايةنى ْية  دةى
يَي طويَبيظتى ٖاواس و ثاسِاْةوةى صيٓذوويةى بيَت، بؤية بؤ صاْيين سِ

ةنة دةطت ئةّ نةطة دةنةويَت، سِاطتيَ بة يةى ئايةتى تش سِ سِاطت
ٚ إذا ضأيو عبادٟ عين فإْٞ قسٜب خواى طةوسة دةفةسَويَت)

                                      
 .0األحكاف:  - 1
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ةس بةْذةنامن طةباسةت بة َٔ )ئةط 0(،أجٝب دع٠ٛ ايداع إذا دعإ
ثشطياسيإ ييَهشديت ئةوا َٔ ْضيهِ و وةآلَى ْضاى ْضاناس 

 دةدةَةوة ئةطةس داواى ييَهشدّ(.
 سِووٕدةى طةيشنة خوػو وبشاى تةوبةناس، ضةْذة َةطةيةنإ 

ى و ييًََي ْةْاسدووةو سِووْباغ نشاوٕ؟!! خواى طةوسة ئيظالَى بة ْا
نشدوةتةوة، وةى خوا طةباسةت بة  ٕسِووصؤس بة ئاطاْى ػتةناْى 

هشدْةوةى ٖةَوو سِووْ(، )ئقوسئإ دةفةسَويَت)تبياْا يهٌ ػي
 ػتيَهة(.

خوا ذةآلَيي دياسى نشدووةو ذةساَيؼي دياسى نشدووة، ٖةْذيَ 
ػت يةو ْيَوةْذةدا دةَيَٓٓةوة نة َؼتوَشِيإ يةطةسة ئةوا 

سى  ييَيإ باػرتة، ئةَة فةسَوودةى ثيَػةَبةاطنتسخؤثا
 ٚبُٝٓٗا ، بني ٚاحلساّ بني احلالٍ( نة دةفةسَويَت)خواية)

 اضتربأ املػبٗات اتك٢ فُٔ ايٓاع، َٔ نجري ٜعًُٗا ال َػبٗات

                                      
 .180البكزة:  - 1
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ة، يةْيَوإ ئةو دواْةدا سِووْةو ذةساَيؽ سِووْ)ذةآلٍَ  0،يدٜٓ٘(
ٖةْذيَ ييَهضوو و يةنال دياسْةبوو ٖةٕ نة صؤسبةى نةغ ٖةٕ 

جا ٖةسنةغ خؤي  -َيةنةيإ جيا ْانةْةوةذةآلٍَ و ذةسا-ْاياْضأْ
ةضاونشدْى بةناسٖيَٓاوة بؤ بجاسيَضيَت يةواْة ئةوة وسيايي و سِ

يوايةتى تشدا ٖاتووة فةسَووى)ئةوةى ٓى ئاييٓةنةى(، ية سِسِاطتثا
خؤي دوسوبطشيَت يةو ييَهضواْة ئةوا صؤس صياتش خؤي ية ذةساّ 

4دووسطشتووة(.
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 يَ بسانةهةنطاوةكانى رِ

 

ثاؾ ئةوةى صاْيت طةسضاوةناْى ئيظالّ ضني تا بة جواْى 
يَُٓاييةناْى ثةسوةسدطاس وةسبطشيت، ئيَظتا بضاْيت ية نويَوة سِ

يَ بضاْيت، خاَييَهي تش نة طشْطة بيضاْيت ئةوةية ٖةْطاوةناْى سِ
ةصاَةْذى خواى طةوسة يإ با بًَيَني قؤْاغةناْى طةسنةوتٔ بةسةو سِ

ٖةسة صؤسي َوطًَُاْاْى ئةَشِؤ يةّ بضاْيت، ضوْهة بةػي 
َةطةيةدا تيَهةوتوٕ و ْاصأْ ضؤٕ ٖةْطاو بٓئَ، بؤية صؤسجاس 
دةبيٓني َاْذووبووْيَهي صؤس دةضيَزٕ نةضي بةسٖةَيَهي نةَيإ 
دةطت دةنةويَت، ئةَةؾ تةْٗا يةبةس ْةصاْيين ٖةْطاو و 

ةية، يَطةنةية، ئيرت جاسى وا ٖةية يةبةس ْةصاْيٓةنقؤْاغةناْى سِ
 يَي ييَ تيَهذةدةٕ.سيؽ ٖةية ئاسةصووةنإ سِاج

ٖةْطاوى يةنةَت بشيتية يةوةى باوةسِي تةواو بٗيَٓيت بة 
يةناْى، واتة ثايةناْى ئيُإ، ئيرت ٖيض سِاطتذةقيكةتى ئيظالّ و 
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 ئةو ثاياْةدا، بشِوابووٕ بة خوا و سِاطيتْهووَييةنت ْةبيَت ية 
و بة  ي دواييسِؤربةساْى و بة فشيؼتةناْى و نتيَبةناْى و ثيَػةَ

 سِي.قةصاو قةدةس بة خيَش و ػة
جا ئةو نةطةي نة بةياْى تا ئيَواسة طةسقاَيي ْويَزنشدٕ بيَت و 
ػةو ػةوْويَز بهات و قوسئإ خبويَٓيَت و خيَش بهات و طةدإ 
ضانةى تش ئةجناّ بذات، ئةطةس بؤ منووْة تةْٗا بشِواى ْةبيَت بة 

ثيَػةَبةس يإ َووطا ثيَػةَبةس يإ ثيَػةَبةسايةتى عيظا 
يَي ييَ ػيَواوةو ئةو ثيَػةَبةسيَهي تش، ئةوة َايةثووضةو سِ

َاْذووبووْةى خيَشي ْابيَت بؤي، يإ نةطيَو طةدإ ضانة بهات و 
تةْٗا بشِواى ْةبيَت بة بووْى فشيؼتةناْى خوا، ئةَة بةطة تا 

ات و ئةو بةٖةػتى ييَ ذةساّ بهات و دؤصةخى بةطةسدا فةسص به
 ناساْةى َايةثووضي بؤ بٗيًََٓةوة.

بؤية دةبيَت ية ٖةْطاوى يةنةَذا بة تةواوةتى بريوباوةسِي 
يَياْةى بطشيَت بةو سِ سئيظالَيت توْذو تؤٍَ و قاميوقؤٍَ بهةيت و بة

 دةبٓة ٖؤناسى يةقهشدْى ئيُاْت.
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قؤْاغى دووةَت بشيتية ية بةجيَطةياْذْى فةسصةناْى خواى 
ةسصى داْاوٕ يةطةست وةى ْةى نة خواى طةوسة بة فطةوسة، ئةوا

و و صةنات  و ذةجى َاَيي خوا ئةطةس تواْاى سِؤرْويَز و 
ذةجهشدْت ٖةبوو، ٖةسوةٖا ئةو فةسصاْةى تش نة ية قوسئإ و 
طوْٓةتذا يةنالنشاوْةتةوةو واجب بووْيإ ضةطجاوة، وةى 

ضؤْة بةو  داثؤػيين جةطتة، ئيرت بضاْة بؤ ثياوإ ضؤْة و بؤ رْإ
 ( دياسييإ نشدووة.جؤسةى خواى طةوسةو ثيَػةَبةسةنةى )

بؤية ئةو نةطةي ٖةَيذةطيَت ػةوْويَز دةنات تا بةياْى و بؤ 
دةبيَت، بةآلّ ْويَزيَو ية ْويَزة فةسصةنإ  وسِؤربةياْيةنةػي بة 

يَي ييَ تيَهضووةو بة ٖةَيةدا ضووة، ضوْهة فةسصةنإ ْانات سِ
بؤ ْضيهبووْةوة ية خواى طةوسة، ٖةَإ ػت بؤ باػرتئ ثيَٓاوٕ 

ئةو ئافشةتةؾ دسوطتة نة فةسَاْى خوا بةجيَٓاطةيةْيَت ية 
وي طوْٓةتى دووػةممةو سِؤرداثؤػيين جةطتةيذا نةضي دةضيَت 

واْة ْةطشيَت، سِؤريَُٓووْى ْانةئ ئةو ثيَٓخ ػةممة دةطشيَت، ئيَُة سِ
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وةناْيؽ بطشة، سِؤرةو بةَيهو ثيَي دةَييَني بةسطى ػةسعيت بجؤػ
 واْة.سِؤرضوْهة بةسطة ػةسعيةنة يةثيَؼرتة تا ئةو 

ٖةسوةٖا ية بةجيَطةياْذْى فةسصةناْذا ثيَويظتة يةنةجماس فةسصة 
عةيٓةنإ بةجيَبطةيةْيت، واتة ئةواْةى نة ٖةَوو نةطيَهى 
َوطًَُإ يةطةسي واجبةو نةغ ْاتواْيَت ية بشي نةطي تش بيهات، 

صةنإ، دواى ئةوة بٓةويَتة فةسصة نيفايةنإ، واتة وةى ْويَزة فةس
ئةو فةسصاْةى نة ئةطةس بشِيَ ية َوطًَُاْإ بيهةٕ ئةسنةنةى 
يةطةس َوطًَُاْاْى تش دةنةويَت وةى ْويَزنشدٕ يةطةس َشدووى 

 َوطًَُإ.
 ٓت ية قةدةغةاطتسٖةْطاوى طيَيةَت بشيتية ية خؤثا

يَهةوة ثةيوةطت بة نشاوةناْى خواى طةوسة نة ئةَةو دووةّ ث
يةنٔ، واتة ئةو ػتاْةى نة خواى طةوسة ذةساَى نشدوٕ خؤت 
دووس بطشيت ييَيإ، بؤية ئةو نةطةي نة َةى دةخواتةوةو دةسِوات 

يَي ييَ يؽ دةٖيًََيَتةوة ئةوة سِي طوْٓةت دةطشيَت يإ سِوسِؤر
تيَهضووةو ٖةْطاوى ٖةَيةي ْاوة، بؤية نةطيَهي َةى ْةخؤس نة 
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ى وسِؤررتة يةو َةخيؤسةي نة سِاطتوْٓةت ْاطشيَت ضانرتو وى طسِؤر
 طوْٓةت دةطشيَت.

 
ٖةْطاوى ضواسةَت بشيتية ية تاوداْة طوْٓةتةناْى 

(، يةوةػذا يةنةجماس تاو بذةسة ئةو طوْٓةتاْةى نة ثيَػةَبةس)
( َوئةنهةدةٕ، واتة ئةواْةى بةسدةواّ ثيَػةَبةس)

ةناْى ثةيوةطت بة ْويَزة وٕ، وةى ْويَزة طوْٓةتوبةجيَيطةياْذ
 (.فةسصةنإ، دواتشيؽ تاوداْة طوْٓةتةناْى تشي ثيَػةَبةس)

ٖةْطاوى ثيَٓحةَيؼت بشيتية ية خؤدووسطشتٔ ية 
َةنشووٖةنإ نة ئةَةؾ دووباسة ثةيوةطتى خاَيي ضواسةَة، واتة 
خؤت دووس بطشة يةو ناسو وتةو نشداساْةى نة ئةجناَذاْيإ 
دووسةثةسيَضييإ ييَهشاوة بةآلّ ذةساّ ْةنشاوٕ يةطةست، بةآلّ 

 دةطات.ْةنشدْيإ باػرتة بؤت و بة ْةنشدْيإ خيَشت 
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يضبةْذيةنة بضاْيت بؤية ئاصيضي تةوبةناس ئةطةس بةّ ػيَواصة سِ
ي سِؤريَت ييَ ْاػيَويَت و صياتشئ تويَؼووي خيَش نؤدةنةيتةوة بؤ سِ

دواييت، ئةَةؾ ئاناسى ٖاوةآلٕ و َوطًَُاْاْى دواى ئةواْيؽ 
يضبةْذيةؾ صياْيَهي طةوسة دةطةيةْيَت بة بووة، ْةبووْى ئةو سِ

 صؤسجاس َايةثووضي تةواوى ثيَذةبةخؼيَت. َوطًَُإ و
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 دروست مةكة بارقورسي بؤ خؤت

 

صؤس نةغ ٖةٕ ثاؾ يةدةطتذاْى نات يإ دةسفةت 
يةدةطتذاْيَو دةياْةويَت خيَشا ٖةْطاوى صؤس طةوسة بٓئَ و 
قةسةبووي ئةو يةدةطتذاْة يإ دةسفةت فةوتاْة بهةْةوة، ئةَاْةؾ 

سيإ ٖةَيةي طةوسة دةنةٕ نة صؤس جاس بة طؼتى تيَذةنةوٕ و صؤ
 بةسطةى ئةو باسة قوسطة ْاطشٕ.

دةبيَت َشؤظ ئاطيت تواْاى خؤي بضاْيَت و بةثيَي تواْاى خؤي 
س ٖةْطاويَو بٓيَت نة ية تواْاى خؤيذا ٖةٖةْطاو بٓيَت، ئةطةسْا 

ْةبيَت ئةوة دةبيَتة باسطشاْى بؤي، دةبيٓني خواى طةوسة 
 ْفظا إال وطاٗا(، خواى طةوسة ٖيَٓذة دةفةسَويَت)ال يهًف اهلل

َشؤظ سادةطجيَشيَت نة ية تواْايذاية، جا ئةوةى ية تواْاى َشؤظ 
بةدةس بوو ئيرت يةطةسي ثيَويظت ْية، ٖةسوةٖا دةبيٓني ْضايةى نة 
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خواى طةوسة ية قوسئاْذا ٖيَٓاويةتى ثيَػةَبةسإ و َوطًَُاْإ 
  .اق١ يٓا ب٘(ال حتًُٓا َا ال طٚزبٓا داوايإ نشدووة)

)خواية ئةسنيَهُإ َةخةسة طةس نة تواْاى ئةجناَذاْيُإ 
  .ْةبيَت(

دةى ناتيَو خواى طةوسة ئةو ئةسنةى ْةخظتوةتة طةست ئيرت 
بؤضي تؤ ئةسنى طةسػاْى خؤت قوسغ بهةيت، َةطةس 

إٕ أزٜد إال اإلؾالح ْةتبيظتووة نة ثةياَى ثيَػةَبةسإ ئةوة بووة)
ذة ية تواْاَذا ٖةبيَت ئةوةْذة ضانظاصيِ (، )َٔ ضةَْا اضتطعت

 دةويَت(.
ةضاوى ذاَيي خؤت بهة، طويَ دةى بؤية بةثيَي تواْاى خؤت سِ
 يةّ بةطةسٖاتةى تةَيُي داسي بطشة

 
جاسيَو نابشايةى ٖات بؤ الى تةَيُي داسى و داواى ييَهشد 
فةسَوودةى بؤ بطيَشِيَتةوة، ئيٓحا ثيَي وت ضةْذ جوصئت خويَٓذووة؟ 

يِ وتى يةواْةية تؤ يةواْة بيت نة ٖةَوو قوسئإ بة ػةو تةَ
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دةخويَٓيَت و دواتش بةياْى نة ٖةطتا دةَييَت ئةَؼةو ٖةَوو 
قوسئامن خويَٓذ، دةى طويَٓذ بةوةى طياْى َٓى بةدةطتة ئةطةس 

نات ْويَزى طوْٓةت بهةّ الّ خؤػةويظترتة يةوةى ػةويَ طيَ سِ
ْى باطي بهةّ بؤ خةَيو، بةوة ػةويَ ٖةَوو قوسئإ خبويَِٓ و بةيا

نابشا تووسِة بوو و وتى بةخوا ئيَوة ئةي طشؤي ٖاوةآلْى 
( ٖةسناَتإ ية ريإ َاوٕ ٖةقة بيَذةْط بٔ ْةى ثيَػةَبةس)

ئةوةؾ تووسِة بهةٕ نة ثشطياستإ ييَ دةنات، نة تةَيِ نابشاى 
 بيين تووسِة بووة، ْةسَى ْواْذ و وتى بشاصا قظةت بؤ بهةّ؟ ئةطةس
َٔ باوةسِداسيَهي بةٖيَض مب و تؤيؽ باوةسِداسيَهي الواص بيت بةٖيَضي 
َٔ بذةيت بةطةس الواصى خؤتذا و بتةويَت وةى َٔ بهةيت 
ْاتواْيت و ثةنت دةنةويَت، يإ تؤ باوةسِداسيَهي بةٖيَض بيت و َٔ 

داسيَهي الواص مب ناتيَو بةٖيَضي تؤ دةدةّ بةطةس الواصى خؤَذا باوةسِ
طشّ و دةنةوّ، بؤية ية تواْاى خؤتةوة بٓةوة بةسطةى ْا
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ت ييَٓةوة تا باست وْسئاييٓذاسيةنةت و ية ئاييٓذاسيتةوة بؤ دة
 0ادةوةطيتَ نة بةسطةى بطشيت.سِ سِاطتيةطةس ثةسطتؼيَ 

باسقوسغ ْةنشدٕ يةطةس خؤ داواناسيةنى ثةسوةسدطاسة، ئةوةى 
ةى ية تواْاية و َشؤظ بةسطةى دةطشيَت خواى طةوسة ٖيَٓذ

داوانشدووة، وةى خوا دةفةسَويَت)ال يهًف اهلل ْفظا إال وطاٗا(، 
جا تواْاى تانةنإ يةيةنيَهةوة بؤ يةنيَهي دى جياواصة، ٖةَيةؾ 
يةوةداية نةطيَهى الواص بيةويَت باسى نةطيَهي بةٖيَض يةخؤبطشيَت، 
بؤ منووْة خواى طةوسة جيٗادى يةطةس طةجنى بة تواْا فةسص نشدووةو 

ريي الواصى فةسص ْةنشدووة، جا ضؤٕ دسوطتة ئةو ثرية يةطةس ث
الواصة جيٗاد يةطةس خؤي فةسص بهات يةناتيَهذا خواى طةوسة 
يةطةسي فةسص ْةنشدووة، ئيٓحا بةَييَٓيَو بذات بة خوا و دواتش 
بةسطةى قوسطيةنةى ْةطشيَت و بةَييَٓةنةى بةساَبةس بة خوا 

ة ػهاْذْى بةَييَٓة يةطةٍَ بؼهيَٓيَت، بةوة تاواْيَهي ئةجناَذاوة ن

                                      
 .110، ص 5صري أعالً الٍبالء، ج - 1
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خوا، ئةَة بةو واتاية ْا تةَبةَيي بهشيَتة بياْووي ْةتواْايي و 
باسيةخؤقوسطهشدٕ، بةَيهو ٖيَٓذةى ية تواْاى َشؤظ بيَت ٖيَٓذةى 
يةطةس فةسصة، خوا ئةوةى داوا ْةنشدووة نة ية تواْاى نةطةنة 
بيَت، بؤية ئةوةى ية تواْايةتى خوا داواى دةنات، ئةو 

اَؤرطاسيةى تةَيُي داسيؽ بؤ ئةو نةطة ٖةَإ ئةو واتاى ثيَ ئ
بةخؼيوة نة ٖةوٍَ َةدة بشِواْيتة تواْاى نةطاْى تش، خؤت بشِواْة 

إ ية وتواْاى خؤت و بةثيَي ئةو تواْاية ييَ بٓةوة، ضوْهة ٖةَو
تواْادا يةنظإ ْني، ٖةسوةٖا طشْطى دإ بة تايبةمتةْذيؽ 

ثيَويظتة بضاْيَت تواْاى ئةو ية ضيذا ثيَويظتة، تانى َوطًَُإ 
طةسنةوتووة تا طشْطى بةو بواسة بذات، بؤ منووْة ٖةية ية َةيذاْى 

ٖةَيةية  وسيذا تواْاى الواصة، دةىاْظتيذا بةٖيَضةء ية َةيذاْى ئابص
وسيذا ٖةَإ ئةسى بطشيَتة ئةطتؤ نة بيةويَت ية َةيذاْى ئاب

سيذا تواْاى َةيذاْى ئابوة َوطًَُاْيَهي تش طشتوويةتية بةس نة ي
 بةٖيَضة.
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بؤ منووْة نةطي وا ٖةية تاصة تةوبةي نشدووةو دةيةويَت خيَشا 
بضيَتة يووتهة و بطاتة ئاطيت خواْاطاْيَو نة ضةْذ قؤْاغيإ 
يةوةدا بشِيوة، بؤ منووْة ٖاوسِيَهةى دةبيٓيَت ية َاْطيَهذا صياد ية 

وو ناتزَيَش بؤ ضواس وو دةطشيَت، ػةواْة ْضيهةى دسِؤر سِؤرثاْضة 
اْة صياد ية دوو جوصئي قوسئإ سِؤرناتزَيَش ػةوْويَز دةنات، 

ةتةناْى ئيُإ بة دةخويَٓيَت،...ٖتذ، ئةَيؽ ٖيَؼتا بٓةسِ
ةطيإ داْةنوتاوة ية دَييذا و دةيةويَت وةى ئةو بهات و سِتةواوةتى 

تواْاى ئةوةػي ْية، ْةصسيَو يةطةس خؤي دادةْيَت تا َاوة ٖةَوو 
وو بطشيَت، دواتش بةسطةى ئةوة ْاطشيَت و سِؤر سِؤرَاْطيَو دة 

ْةصسةنةى دةػهيَٓيَت، بةوةؾ تاواْباس دةبيَت، ضوْهة ػهاْذْى 
 بةَيئَ يةطةٍَ خوادا تاواْباسبووْى بةدواوةية.

يإ نةطي وا دةبيٓيت ٖيَؼتا خؤي ية قؤْاغى ثةسوةسدةييذاية 
نةغ ية دةوسي خؤي نةضي دةْةويَتة ناسى باْطةواص و دةيإ 

دةى طويَ  تٓةوةو بةسطةى ئةو باسةؾ ْاطشيَتنؤدةناتةوة بؤ واْة و
أحب األعُاٍ إىل ( ضؤٕ فيَشَإ دةنات)بطشة بضاْة ثيَػةَبةس)
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)خؤػةويظترتيين ناسةنإ الى خوا ئةو  0(،اهلل أدَٚٗا ٚ إٕ قٌ
 ناسةية نة بةسدةواّ بيَت با نةَيؽ بيَت(، بؤية نة بشِياسي ناسيَو

ةضاوى بةسدةواَبووْةنةى بهةو بضاْة تواْات ٖةية ئةو دةدةيت سِ
 بشِياسةت بةسدةواَى ثيَ بذةيت يإ ْا.

دايهُإ عائيؼة سةصاى خواى ييَ بيَت دةَييَت ناتيَو 
( فةسَاْى دةنشد بة ٖاوةآلٕ ناسيَهي ثيَ ثيَػةَبةس)

ذةصيإ دةنشد –ادةطجاسدٕ نة ية تواْاياْذا ٖةبيَت، ئةواْيؽ سِ
و دةياْوت ئةي ثيَػةَبةسى  -اطجيَشيَتناسى صياتشيإ ثيَ سِ

( ئيَُة وةى تؤ ْني، خواى طةوسة ية تاواْى ثيَؼني و خوا)
( تووسِة دةبوو تا ثاػيين تؤ خؤؾ بووة، ثيَػةَبةسيؽ)

 :تووسِةيي بة دةّء ضاويةوة دةبيٓشا و دةيفةسَوو

                                      
، صخيح ابَ 1310، صخيح وضمي، الزقي 0158صخيح البخاري، الزقي  - 1

، وضٍد أمحد بَ 1533، الضٍَ الهربى لمبيّكي، الزقي 1093حباُ، الزقي 
 .51305بن، الزقي حٍ
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  0.(إٕ أتكانِ ٚ أعًُهِ باهلل أْا)
 ئ و خواْاطرتيٓتامن(.)َٔ ية خواتشطرت

 
اديَشة ية بةطةسٖاتى ئةّ طيَ ٖاوةَية نة دةياْويظت ضاويَو سِ

باسيَو بذةْة بةس نة باسقوسطي بؤ دةنشدٕ، ئةْةطي نوسِي َاييو 
(، طةباسةت بة دةَييَت طيَ نةغ ٖاتٔ بؤ الى َاَيي ثيَػةَبةس)

( ثشطياسيإ نشد، ناتيَو ثيَيإ ثةسطتؼي ثيَػةَبةسى خوا)
( ثةسطتؼي ضؤْة ئةوإ ئةو ثةسطتؼةيإ بة تشا ثيَػةَبةس)و

( ية نةّ صاْى، ئةوإ وتيإ ئيَُة ية نويَ و ثيَػةَبةسى خوا)
يين خؤؾ بووة، يةنيَهيإ نويَ نة خوا ية تاواْى ثيَؼني و ثاػ

ذا و وتى َٔ ئيرت قةت ػةواْة ْاخةوّ و ػةوْويَز دةنةّ، بشِياسي
و سِؤريَو بيَ سِؤردةطشّ و ٖيض  وسِؤرواّ ئةوي تشيإ وتى ئيرت بةسدة

ْامب، ئةوى تشيؼيإ وتى َٓيؽ نةْاس دةطشّ ية رْإ و ٖةسطيض رٕ 

                                      
 .55صخيح البخاري، الزقي  - 1
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( نة ئةوةي بيظتةوة ٖات بؤ اليإ ْاٖيَِٓ، ئةوةبوو ثيَػةَبةس)
 هلل ألخػانِ إْٞ ٚاهلل أَا ٚنرا، نرا قًتِ ايرٜٔ أْتِو فةسَووى)

 ايٓطا٤، ٚأتصٚج ٚأزقد، ٚأؾًٞ ٚأفطس، أؾّٛ يهين ي٘، ٚأتكانِ
وة بووٕ نة ئاوا و ئاواتإ )ئيَ 0(،َين فًٝظ ضٓيت عٔ زغب فُٔ

ةى طويَٓذ بةخوا َٔ ية ٖةَووتإ يةخواتشغ تش و دوت؟ 
يؽ دةػهيَِٓ، ْويَزيؽ وسِؤردةطشّ و  وسِؤربةتةقواتشّ، ٖاوناتيؽ 

دةنةّ و دةػدةوّ، رْيؽ ديَِٓ، جا ٖةسنةغ ية طوْٓةمت ال بذات 
 ة َٔ ْية(.ئةوة ي

بؤية الوى خوئَ طةسَى ئاصيض نة تاصة توبةى يةنحاسةنيت 
نشدووة، َاَى ئاصيضي بة تةَةٕ نة طةسِاويتةتةوة بؤ الى خوا، 
تشطت ْةبيَت ية فةوتاْى ناتت و ئةوة ْةبيَتة ٖؤناس بؤت تا باسي 
قوسغ تووػي خؤت بهةيت، ٖيَٓذةى دةتواْيت نةَتةسخةّ َةبة 

                                      
، 5000و المفظ لْ، صخيح وضمي، الزقي  1333صخيح البخاري، الزقي  - 1

، الضٍَ 0139، الضٍَ الهربى لمٍضائي، الزقي 11صخيح ابَ حباُ، الزقي 
 .13305، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 15009الهربى لمبيّكي، الزقي 
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ؽ و خواْاطيذا، بةآلّ ئةوةى ية تواْات ية ضانةنشدٕ و ثةسطت
دةسضوو ئيرت صؤس ية خؤت َةنة، ناتيَو ػةو ٖةَيذةطيت بؤ 
ػةوْويَز و قوسئإ خويَٓذٕ بةسدةواّ بة، بةآلّ ناتيَو خةو صؤسي بؤ 
ٖيَٓايت و تواْات ْةَا صؤس ية خؤت َةنةو خبةوة، ضوْهة 

 .يَُٓاييةى بةخؼيوة بة َوطًَُاْإ( ئةو سِثيَػةَبةس)
ضاويَو خبؼيَٓةوة بة قوسئاْذا بضاْة خواى طةوسة ثةياَى ضية بؤ 
بةْذةنإ، خواى طةوسة ويظتى خؤي بؤ بةْذةنإ ْيؼإ دةدات و 
دةفةسَويَت)يشيذ اهلل بهِ اييظش و ال يشيذ بهِ اياظش(، )خوا 

 ئاطاْهاسى بؤ ئيَوة دةويَت و قوسطي و باسطشاْى بؤ ئيَوة ْاويَت.
واتاى ئةوة ْية ثؼتويَين ييَ بهةيتةوةو ئةوةؾ بضاْة ئةَة 

نةَتةسخةَى بٓويَٓيت، ْا ٖيض نات ئةوة داوانشاو ْةبووة، بةَيهو 
ويت، صياد وئةوةْذةى ية تواْاتذا ٖةية خوا ئةوةْذةػي ييَ داوا نشد

ية تواْات ييَ داوا ْانات و ئةوةؾ ية تواْاتذا ٖةية خوا ييَت داوا 
 دةنات.
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 تي تؤ لة ئوممةتى )إقرأ(
 

ئاة و ٖةْاطةى طةسَِ خةسيهة جةسطِ دةطووتيَٓيَت ناتيَو 
انى بيَهؤتا و سِووْباطي ئوممةتى خبويَٓة دةنةّ، ئوممةتيَو خاوةْى 

، نةضي ية دْيايةنى تاسيهى وادا نة بةسثيَي يةضشاى ْةنوراوة
( تبٝاْا يهٌ غ٤ٞخؤي ْابيٓيَت، ئوممةتيَو نة قوسئاْةنةى)

و، نةضي تةْاْةت ْاصاْيَت ضؤٕ رياْى يَُٓووْية بؤ ٖةَوو ػتيَسِ
بباتةطةس، ئوممةتيَو نة َيَزوويةنى صاْظتى ثشػٓطذاسى ٖةية 
نةضي ئةَشِؤ تةْٗا ناسى بوةتة ضاثي دووباسةى نتيَبةناْى 

ى، ئيرت ئةوثةسِي ذاَيي بةسطشي نشدْى يةخؤي بووة بة سِابشدوو
ى يةوة، ئةويؽ ػاْاصيةى نة ئاسةقةسِابشدووػاْاصى نشدٕ بة 

ػةسَي يةطةَية يةبةس خشاثي باسى ئةَشِؤي، خواية َةطةس نيَ 
دةتواْيَت فشَيَظهي ضاوى ْةسِريَت يةناتيَهذا باسى تاَيي ْايةباسي 

 ئةَشِؤي ئوممةتى خبويَٓة دةبيٓيَت.



 

              
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 

94 
 

 بؤ تةوبةكاران

.......................................

...... 

اقسأ باضِ خواى طةوسة طةسةتاى ثةياَةنةى خؤي دابةصاْذ بة )
وا ضووْى بة ئيذي ٖةْطاوى يةنةَى بةسةوخ زبو ايرٟ خًل...(،

خويَٓذٕ و صاْظت داْا، بؤ باطي تةْٗايي خوا ٖاودةّ بة 
ٖٛ  غٗد اهلل أْ٘ ال إي٘ إألفشيؼتةناْى خوا صاْاياْى نشد بة ػايةت)

(، فةصَيي صاْاي داوة بةطةس ٚ املال٥ه١ ٚ أٚيٛا ايعًِ قا٥ُا بايكطط
ْةخويَٓذةواسدا، دةيإ ئايةت و فةسَوودةى ؿةذيس ٖةٕ نة 

ظت و خويَٓذةواسئ و باطي فةصٍَ و طةوسةيي صاْظت و ٖاْذةسي صاْ
صاْايإ دةنةٕ، َيَزوويةى نة ٖةصاسإ ٖةصاس صاْاى طةوسةي تيَذا 
ٖةَيهةوتووة، نةضي ئةَشِؤ ْةخويَٓذةواساْيَهى ٖةَيضووى ناَيفاّ 

 بووةتة جيَطشةوةو َرياتطشي ئةو ناْة صيَشِيٓة.
زة ْةدةيت بة بؤية خوػو و بشاى تةوبةناس، تهاّ واية دسيَ

بةْاوى  وٓذةواسى َوطًَُاْاْى ئةَشِؤ، ييَشةوةئةصَووْى تاَيي ْةخويَ
خواوة دةطت بهة بة خويَٓذْةوةى نتيَبة بة بةٖا و ثشِ طوودةنإ، 
يةوةػذا وسيابة نات بة نتيَيب نةَبايةخ يإ ثشِ ٖةَيةوة طةسقاٍَ 

بؤ  ْةنةيت، ضوْهة يةَشِؤدا صؤس نتيَب ٖةٕ نة باْطةواصى ئةيف
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يةنإ، نتيَب ٖةية يةنجاسضة سِاطتيائيإ تةْٗا بؤ الداْى نةطة ية 
ٖةَيضووْى بيَبٓةَايةو نةطيَهي ٖةَيةػةي بيَ َةعشيفة دسوطت 

ى ية ثةياَيذا ٖةية، ٖةَوو ئةَاْة سِووْدةنات، نتيَب ٖةية ْا
ئةطةس وسيا ْةبيت دةبٓة فةوتيَٓةسي ناتت، بؤية دةبيَت وسيا بيت 

تت بة َةيذاْى صاْظتى تا ية نةَرتئ ناتذا صياتشئ ية ثيَذاْى نا
 صاْظت وةسبطشيت.

بشِواْة منووْةيةنى صاْايةنى ئةّ ئوممةتة ضؤٕ ْةويوةتة صاْظتت،  
ئينب تةمييةى صاْاى َوطًَُاْى نوسد، ئينب تةميية تةَتةْى َٓتذاَيي   

يَو باونى بشِياسيذا َٓذاَيةناْى بباتتة دةسةوة  سِؤرتيَٓةثةسِاْذبوو نة 
ؤ طةسِإ، بة ئةمحتةدى نتوسِي وت: وت يةطتةٍَ بشاناْتت وةسة بتا      ب

نةَيَو حبةطيَيتةوة، بةاَلّ ئينب تةمييتة ذتةصي ْتةنشد، ٖةسضتةْذة     
باونى ثيَي وت ئةمحةد داواي نشد ْةضتيَت و مبيَٓيَتتةوةو وتتى واّ    
ثيَدؤػة سِيَِ ثيَبذةيت ْةيةّ، باونيؼتى سِاصي بتوو ء َٓذاَيتةناْى    

ئيَواسة طةسِاْةوة باونى جؤسة يؤَةيةنى نشد نة ض تشى بشد، ناتيَو 
طتتوديَهت بيٓتتى ْتتةٖاتى، ئةمحتتةد وتتتى ئتتةَشِؤ ئتتةّ نتيَبتتةّ   
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ة، باونى بشِواى ْةبوو تواْيبيَتى ػتى وا بهتات، بؤيتة   ويةبةسنشدو
نتيَبةنتتةى ييَتتوةسطشت و ييَتتي ثشطتتيةوة، ئةمحتتةد ٖتتةَووى بتتة  

  0يةبةسنشدْةوة بؤ خويَٓذةوة.
ييِ بؤ ْووطيين نتيَبيَهي ضؤٕ َاْذوو بووةو بة بشِواْة ئينب قة

ػةسذى ؿةذيري بوخاسى  ض نات و َاْذووبووْيَو نتيَيب
نؤضيذا ػاٖشوخى نوسِي تةميووس  800ْووطيوة، ية طاَيي 

ْاَةيةنى ْاسد بؤ طةسنشدةى َةًَوونيةنإ طوَيتإ ئةػشةف 
 طباى، يةنيَو ية داواناسيةناْى ئةوةبوو نتييَب فتس ايباسيشب

بؼشح ؿريس ايبداسي بؤ بٓيَشيَ نة ئيُاَى ئينب ذةجةس 
ْووطيبووى، ئينب ذةجةسيؽ طيَ بةسطى ئةو نتيَبةى بؤ ْاسد 

 809ضوْهة ٖيَؼتا ٖةَووى تةواو ْةبووبوو، دواتش ية طاَيي 
ٖةَإ داواى ْاسدةوةو ئةويؽ دووباسة بشِيَ بةسطى تشي بؤ ْاسد 

                                      
الوافز عمى وَ سعي أُ ابَ تيىية شيخ االصالً نافز،  الزدابَ ٌاصزالديَ:  1
 .011-015 ً(، ص5550، دار الهتب العمىية، )بريوت:1ط



 

              
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 

97 
 

 بؤ تةوبةكاران

.......................................

...... 

طةسدةَى تاٖري جوَكذا  ضوْهة ٖةَووى تةواو ْةبووبوو، دواتش ية
ْوطدةيةنى تةواو ئاَادةنشا و ْيَشدسا بؤي، ضوْهة ْووطيين ئةو 

دا تةواوى  824دةطت ثيَهشد و ية طاَيي  807نتيَبةى ية  طاَيي 
 1نشد.

تيَبيَهةوة، بةآلّ واتة تةَةْيَهي طةسف نشدووة بة ْووطيين ن
َبةس بة اػاى وآلتيَو ية ئاطت داواناسيةناْى بةساْووطيٓيَو نة ث

وآلتيَهي تش داواى ْوطدةى ئةو نتيَبة دةنات، نتيَبيَو نة نةّ 
صاْا دةبيٓيت داوا ية خويَٓذناساْيإ ْةنةٕ جاسيَهيؽ بيَت ئةو 

 نتيَبة خبويَٓٓةوة.

بؤية صؤس وسيابة ناتت بةفريؤ َةدةو ٖؤناسيَهي خيَشي بةسدةواّ 
و صاْظت بؤ دواى َشدْت دابني بهة نة بشيتية ية صاْظت وةسطشتٔ 

بةخؼني بة دةوسوبةست، بضاْة ئةطةس بة ْياصيَهي ثانةوة صاْظت 

                                      
 .89- 88، ص1الشوناٌى: البدر الطالع، ج - 1
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وةسبطشيت و بة ْياصثانيؽ بيبةخؼيت دةسطاي خيَشت بة 
 وودا نشاوة دةبيَت.ٖةَيؼةيي بةسِ
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 ئيسالم جياوازة لة ئايينةكانى تر

 
بتتة بتتةسدةواَى ثتتةياَى ختتوا ٖةوَييتتذاوة باصْتتةى سِةوايتتى   

شؤظ بجاسيَضآ و يةطةأل ئاَاجنى رياْيذا بياْطوجنيَٓت،،  ئاسةصووناْى َ
دووسطشتٔ ية صيَذةسِةوى يإ نةَشِةوى ية طشتٓةبةسى ئاسةصووةنتاْى  

زٖتاودةّ بةَتة نتاسنشدٕ بتؤ     ََٚيا تَٓظَ َْؿِٝبََو ََِٔ ايددَُِّْٝا رياْذا ش
ِْٝس ََٚأِبَكد٢ ى دوايى نة ئةوة ئاَاجنى باآليةشسِؤر و ز واتة ئةَٚاِيآخِس٠َُ خَ

ثيَٓاواْةى خؤػى رياْى دْيا بهشئَ بة ٖؤناسآ بؤ بةدةطت ٖيَٓاْى 
 ى دوايى، بؤ منووْة:سِؤربةٖةػتى 

ثتةياَى ختتوا بتؤ تيَشنشدْتتى ئتاسةصووى ختتواسدٕ صؤسبتتةى     -0
خواسدٕ و خواسدْةوةناْى ذةآلأل نشدووةو بة فةسصيؼى داْاوة َتشؤظ  

ُنًُدِٛا  وةسبطشآ شى خوا سِؤص ْإ خبوات و بة ثيَويظتى داْاوة ضيَز ية
ِِ ِّبَاتِ ََا زَشَِقَٓاُن ز ئةَةػى بة ضانةو ٖةْطاوى ضتانةناسى  َِٔ َط

 داْاوة َادةّ ْياصى ضانةى ٖةب،.
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طؤيى و ضانةى ْيَوإ َشؤظةنإ نة سِاطتبؤ ْةسّ و ْياْى و  -4
ى سِؤرخودى خؤػى رياْى دْيايإ بتؤ ديَٓيَتتة دى ختوا ثاداػتتى     

ووْى نةطت، بتؤ وةسطشتٓتى ختةآلت،     دوايى داْاوة، واتة بةٖؤى ض
و صياْيَهى تيَذايتة   ىْاسِةذةت دووباسة خةآلت دةنشآ، ئايا ئةَة ض

با تةْاْةت ئةطةس خةآلتى دووةَيؼى تيَذا ْتةب، )نتة يتة بتووْى     
خؤَإ صياتش دَيٓيائ ية دووةَيتإ( ئايتا تتةْٗا بتووْى ختةآلتى      

 يةنةّ ئةوة ْاٖيَٓ، نةطةنة بشِوات بؤ وةسطشتٓى؟
ؤ ضيَزى جٓظتى ختوا ٖاوطتةسطريى داْتاوةو ئةجناَتذاْى      ب -0

ناسى جٓظى ْيَوإ رٕ و َيَشديؼى بةخيَشو ضانة داْاوة، بةسٖةَى 
ناسةنةػياْى بةسص سِاطشتووة نة بووْى َٓذاَيةو دةيهاتة طةسضاوةى 
بةسدةواَى دةطتهةوتٓى ثاداػت، ئةطتةسيؽ بةسٖتةَى َٓتذاَيى    

 تى طةوسةيإ ثيَذةدات.ْةب، ديذى طةػبيٓى و بةَييَٓى ثاداػ
بةطؼتى بة َشؤظةنإ دةَييَت ضاى بٔ بؤ يةنذى و سِيَضى يةنذى 

ى دوايتيؽ يةبةسضتاو   سِؤربطشٕ و خؤػيةناْى ريإ يةبري َةنةٕ و 
 بطشٕ.
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ئةَة ئةو ديَوةصَةى بةسضاوى ْاذتةصاْى ثتةياَى خوايتة نتة     
، بتتؤ ئيظتتالَيؽ  بتتةسٕ سِيَيتتذا البةبتتةسدةواّ ٖتتةوَييإ داوة  

اْذاوةو تا ئيَظتاؾ يتة ٖةوَيتذإ و ٖتةسطيضيؽ طتةسْانةوٕ     ٖةوَيي
ِٛ َنددسَِٙ  ُٜش ُّ ُْددٛزِِٙ ََٚيدد ِِ َٚايَّددُ٘ َُددتِ سِٜدددَُٕٚ يُِِٝطفِددؤُٚا ُْددٛزَ ايَّددِ٘ بِددَأِفَٛاِِٖٗ

 ز.اِيَهافِسَُٕٚ
 ة ئيظالَيؽ ٖةسوةى ثةياَةناْى تشة؟سِاطتئايا 

تاس( ئةَاْة ية جوويةنايةتيذا سِةطةصى باآل ٖةية )ػاب اهلل املد
خواى تايبةت و جيا ية خةَيهيإ ٖةية )يةٖوا( رياْى دْيتا تانتة   

 رياْةو َاددة ثيَوةسو بٓةَاو ٖةَوو ػتيَهة.
تذا: ط، خوايى ٖةية، جةطتة ٖيضةو دةب، طتضا  َةطيريةية 

بذسآ ضتوْهة جةطتتة سَِيطتشى خؤػتبةختى طياْتة، طيتإ تانتة        
َاْتةوةى يتةنيَهيإ    ئاَاجنة، جةطتةو طيإ ثيَهةوة ْاياْهشآ، بؤ

دةب، ئاصاسى ئةوى تشيإ بذةيت، بؤية ئاصاسداْى جةطتة َةسجة بتؤ  
ى سِؤرذةطاْةوةى سِؤح، رياْى دْيا ٖيض ْشخيَهى ْيةو تةْٗا رياْى 
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دوايى طشْطة، ضيَزوةسطشتٔ ية دْيتا تاواْتة، ٖتةَوو َشؤظت، بتة      
 خوا بذويَٓ،. ةوخؤسِاطت تاواْباسى ديَتة دْياو نةطيؽ ْاتواْ، 

ية صةسدةػتيذا دوو خوايى ٖةية، خواى ضتانةو ختواى خشاثتة،    
خواى ضانة ٖةس ضتانةى ىلَ دةنةويَتتةوة، بؤيتة ثيَويظتتة ختواى      
خشاثة سِاصى بهشآ تا خشاثةو توْذى ْةْويَٓ،، دواتش َاْى ٖات نتة  
ئاَاجنى ثؼت طوآ خظتٓى ريتاْى دْيتاو ئتاصاسداْى َتشؤظ بتوو،      

إ بوو تا َشؤظ ض ضيَزيَهى دةوآ َةصدةنيؽ ئاَاجنى سِةوايى ضيَزةن
 وةسيبطشآ ب، ٖيض طٓوسآ.

ية ئاييٓة ٖيٓذيةناْيؼذا نةط، دةبشيَتة ئاطتى خواو ثةسطتٓى 
طةيؼتٓة بة تانتة   سِيَى بتةنإ ػاْاصية ضوْهة داسو تةختة ثةسطنت

ى دوايتى دةنتشآ بتة داسيَهتى     سِؤرخوا، صؤسجاس بتووٕ و ْتةبووْى   
ى ٖةيتة، نتةى بياْتةوآ ذاػتا     ى دوايت سِؤردةطتء نةى بياْةوآ 

 دةنةٕ ية بووْى.
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بشِواْة بؤ ضتةْذ  بةطؼتى ئةوة ثةياَى ئةو ئاييٓاْة بووة، بةآلّ 
 ثةياَى ئيظالّ:سيَُٓاييةنى 

خوا تاى و تةْٗايةو ٖةَوو ػت، بةدةطت خوايةو ٖتةَوو   -0
 ػت، دسوطتهشاوى خواية.

ػةيتإ اليتةْى خشاثتةى طشتتووةو دسوطتتهشاوى خوايتةو       -4
 ةآلتى ْيةو فيَأل و ثيالْى الواصة.دةط

َتتشؤظ دسوطتتتهشاوى سِيَتتضداسى خوايتتةو ٖةَيؼتتة ختتوا     -0
يةطةَييذايةو ئاطاداسيةتى، فيًََى ػةيتإ بةساَبتةسى الواصةو َتشؤظ   

 دةتواْ، صاأل ب، بةطةس خشاثةداو خواؾ يةوةدا ثؼت و ثةْايةتى.
ا ى دواييؽ ٖةية، خؤػيةناْى رياْى دْيت سِؤررياْى دْياو  -2

سِةوإ ية طٓوسى خواييذاو ثؼت نشدْة دْيا ذةساَةو دْياثةسطتيؽ 
ذةساَة، خبؤ، بةآلّ صؤس َةخؤو ثيع َةخؤ، خؤؾ خبؤ. ختوا ثيَتى   
خؤػة ػويَٓةواسى بةخؼؼى خؤى بةطةس َشؤظةوة ببيٓ،، ختؤؾ و  
ثتتاى خبتتؤ، جتتوإ بجؤػتتة، جتتوإ ببيٓتتة، جتتوإ وةسبطتتشة، سِؤح و 
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َّٛابِنيَ َُٜٚخِددبُّ إِجةطتتتةت ثتتاى و ختتاوئَ سِاطتتشة ش َّ ايًّددَ٘ ُٜخِددبُّ ايتَّدد
ِّٗسَِٜٔ  ز.اِيُُتََط

يةو ٖتيض ْيَوةْتذآ   ةوخؤسِاطتت  ثةيوةْذى ْيَوإ خواو َشؤظ  -5
ْية، قوسئإ و طوْٓةت تانة طةسضاوةو دأل و بيٓايى وبيظنت ثيَٓاوى 
وةسطشتٓتتى طةسضتتاوةٕ، نتتاسى َتتشؤظ يتتة رياْتتذا بٓيادْتتإ و      

ْى َشؤظتتةنإ ثيَٓتتاوى طةيؼتتتٓة بتتة بةختةوةسييتتة، دَيدؤػتتهشد
 بةٖةػت بةآلّ ْةى يةطةس بٓةَاى ضاوثؤػى ية سِاصيهشدْى خوا.

 سِؤربةدةس يةَاْة، ٖةسضى ثةياَى صةَيٓى و ئامساْى ٖةٕ  -6
يةبةسدةّ سِةوتى صاْظتيذا وةطتاوٕ، بتةآلّ ئيظتالّ صاْظتت     سِؤربة 

يش دةنتشآ و  وةسطشتٓى بة فةسص و ثيَويظتى داْاوة، صاْا بتةسِيَض طتة  
خوا ية سِيضى ختؤى و فشيؼتتةناْذا صاْايتإ بتة ػتايةت دةطتشآ،       
صاْظتدواص خؤػةويظتى خوايةو بووْى صاْظت ػتاْاصية و صاْظتت   

 طةيؼتٓة بة بةٖةػت. سِيَى وةسطشتٔ و بةخؼني
دةى ٖةَوو ئايني و سِةوتةنإ يةبةسدةّ تويَزيٓةوة صاْظتيةناْذا 

تةْٗا ئيظالّ ْةب، نة بةسدةواّ ٖةَيةو نةّ و نوستييإ دةسدةنةوآ 
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ئياحاصى دةسدةنتةوآ، بتشِوأْ ضتى سِةوت و ئتايني ٖةيتة يةطتةأل       
طؤسِاْى صاْظتذا دةطؤسِئَ، تةْٗا ئيظالّ ْةب، نة بتة طتةقاَطريى   

سِيَشِةوى صاْظتى بة تويَزيٓةوةناْى دإ دةْيَت  سِؤربة  سِؤروةطتاوةو 
ط ْووطيٓى ئياحتاصى  يةناْى ئيظالَذا، بؤية بةدةيإ بةسسِاطتبة 

قوسئتتإ و فتتةسَوودة دةبيتتٓني نتتة صؤسيتتإ يةاليتتةٕ ْاذتتةصاْى    
ٕ ئيظالَةوة ئةجناَذساوٕ و دواجاس بةو ٖؤيةوة صؤسبتةيإ    َوطتًَُا

بووٕ، نةضى ْابيٓيت بةسط، يإ دوو بةسط يةطةس ئياحاصى ئتايني  
 يإ سِةوتيَهى تش ٖةب،، بةَيهو ٖيض ئياحاصيَهيإ ْية.

و سِةوت و ئاييٓةنإ ضواس طةدةية ية ٖةَوو يةوة صياتش ٖةَو
الوة ييَذةْةوٕ بؤ ييَذإ و يةْاوبشدْى ئيظالّ، نةضى بةسدةواّ 
ثيَؼشِةوى ئيظالّ دةبيٓني، ٖةَوو ئةو ٖةوآلْةى السِيَهشدْة 
ْةبووْةتة ٖؤى ئةوةى بضوونرتئ طؤسِإ ية طةسضاوةى ئاييٓةنةدا 

س بة ذةم َاْةوةى ٖةب، )قوسئإ و فةسَوودة( قوسئاْ، نة ٖة
 ز.إَِّْا َِْخُٔ َْصَِّيَٓا ايرِِّنسَ َٚإَِّْا َيُ٘ َيخَافُِظَٕٛئياحاصى طةوسةية ش
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 ورياى هاوسةرطيري بة
 

الوى ئاصيضي تةوبةناس، نيزي ػؤخى داثؤػتشاو، ثتاؾ ئتةوةى    
تةوبةت نشد و طةسِايتةوة بؤ الى خوا، ثاؾ ئةوةى ػةيتاْت بيَٗيوا 

ةٖيًََة جاسيَهي تش ػةيتإ ٖيوابةخؽ بيَتتةوة، وةسةو طتويَ   نشد، َ
(، بؤ ئتةوةؾ  يَُٓايي خوا و ثيَػةَبةسةنةى)بطشة ية ثةياّ و سِ

ٖتتةْطاو بتتينَ بتتؤ ٖاوطتتةسطريي، ضتتوْهة ئتتةوة فتتةسَاْى ختتواو  
ووتذا ثيَػةَبةسى خوايةو دةسطاى داخشاْى فيتٓةيةنى طةوسةية بة سِ

 َيدؤػية.ةمحةت و دو نشاْةوةى دةسطاى سِ
ية ئيظالَذا ٖاوطةسطريى نتاسيَهى دسوطتت و بتةَيهو خيَتش و     
دواتش ئةسنيَهى ثيَويظتتى طةسػتاْى َوطتًَُاْة، بتةَيهو ئيظتالّ      
ٖةوَيذةدات طةسةتا بةسبةطتةناْى بتةسدةّ ٖاوطتةسطريى الببتات،    

ةى ٖاوطتةسطرييةوة بٓيَتت، دواجتاسيؽ ئتةو     شِؤرثاػإ ثتاأل بتة ثت   
طةوسة ية قوسئاْذا بة دةسبشيٓتى فشَتاْى    ثشؤطةية بجاسيَضيَت. خواى
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( يتة فتةسَوودةدا بتة دةسبشِيٓتتى    )أْهرتوا(، ثيَػةَبتةسيؽ )  
فشَتتاْى )فًيتتتضود( قظتتة يةطتتةس ٖاوطتتةسطريى دةنتتةٕ، واتتتة   
ٖةسدوونيإ فشَإ بة ٖاوطةسطريى دةدةٕ و دةيهةْة ئةسى يةطتةس  

 َوطًَُاْإ.
َِّدٔ َِّْفدٍظ َٚاحِدد٠ٍَ     َُٖٛ ايَّدرِٟ خًََكَ ية قوسئاْى ثريؤصدا ٖاتووة) ُهدِ 

َِٝٗا ِٚجََٗا يَِِٝطُهَٔ إَِي َِٓٗا شَ  0(.َٚجَعٌََ َِ
ئةطةس طةيش بهةئ ختواى طتةوسة بؤدةسةجنتاَى ٖاوطتةسطريى     
طونٓايى ديَٓيَت، واتة ثيَؽ ٖاوطةسطريى طونٓايى الى طةْخ ْية، 

ى وْسطةْخ يةثيَؽ ٖاوطةسطريي ية سِاسِايى و دوودَييذا دةرى، دألودة
و دةبيَتةوة، ٖةَيؼة ية نًَجة و طتةسوخواسنشدْذاية، طتاتيَو   ْاط

ةْاسطري و بيَتاقةت، طاتيَو بضيَو و ثشِ مجوجووأل، طاتيَو بةئوَيَذ، ن
طتتتاتيَو بيَئوَيَتتتذ، دةَيَتتتو بتتتةتواْا، دةَيَتتتو داَشنتتتاوة و 
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تةَبةأل...ٖتذ، ضوْهة ثيَويظتى بة طتونٓايية و طتونٓاييؽ يتة    
 ٖاوطةسطرييذاية. 

ِِ َٚايؿَّايِخِنيَ  :)خوا دةفةسَويَتٖةسوةٖا  ََٚأْهِخُٛا األَٜا٢ََ َُِٓه
ِِ إِٕ َُٜهُْٛٛا ُفَكسَا٤ ُِٜػُِِِٓٗ ايَُّ٘ َِدٔ َفِضدًِِ٘ َٚايًَّدُ٘     ِِ َٚإََِا٥ُِه ِٔ عِبَادُِن َِ

ِْ   0،(َٚاضِْع عًَِٝ
فشَإ دةنتات نتة ئافشةتتاْى     ةوخؤسِاطت ييَشةدا خواى طةوسة 

ٕ يإ ثياواْى بيَزٕ بةوجؤسة ْةَيَٓٓةوة، ػووْةنشدوو بةٖاوطةسبطش
واتة ئافشةتإ )نض يإ بيَوةرٕ( ثياواْيَو نة رْيتإ ْيتة فشَاْيتإ    
يةطةسة نة دةبيَت بةوجؤسة ْةَيَٓٓةوة، فشَاْةنةؾ بة ثًةى يةنةّ 

 ةى ثياوإ نشاوة. سِاطتئا
 ٖةوةٖا يةقوسئاْذا ٖاتووة

ِٔ أَ ) ِِ َِد ِٕ خًََلَ َيُه ِٔ آَٜاتِِ٘ َأ َِٝٗدا     ََِٚ ِِ َأِشَٚاجدّا يِتَِطدُهُٓٛا إَِي ُِْفطِدُه
ٍّ َٜتََفهَّسَُٕٚ ِٛ َّ فِٞ ذَيَِو َيآٜاٍت يَِك ِِ َََٛد٠َّّ َٚزَِح١َُّ إِ َُِٝٓه   0(،َٚجَعٌََ بَ
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دووباسة ييَشةدا طونٓايى خاَيى يةنةَى دواى ٖاوطتةسطرييية و  
ةدا بةدواى ئةوةػذا طؤص و َيٗشةباْى دةنةويَتتة ْيَواْياْتةوة، ييَتش   

ناسةنة خواى طةوسة دةيهات، واتة خواى طةوسة ئةو طؤصة دةخاتتة  
 ْيَوإ رٕءَيَشدةنةوة. 

إ ْيؼاْى بذات نة ٖاوطةسطريى وٖةسوةٖا يةبةسئةوةى بؤٖةَو
نتاسيَهى ضتاىءثانة، ئاَتتارة بتةوة دةنتتات نتة ثيَػةَبتتةساْيؽ     

َِّدٔ  ََٚيَكدِد َأِزضَدًَِٓا زُضُدالّ   ٖاوطةسطريييإ نشدووة، وةى دةفةسَويَت)  
ِِ َأِشَٚاّجا َٚذُز١َِّّّٜ ًَِٓا َيُٗ  4(.َقِبًَِو َٚجَعَ

  
ٖةسوةٖا ئةطةس طةيشى طةسةتاى رياْى َشؤظ بهتةئ، دةبيتٓني   
خواى طةوسة ئادةّ )عًية ايظالّ( بتة تتةْٗا ْاٖيًََيَتتةوةء دايهتة     
ذةواؾ دسوطتذةنات تا بة َشؤظايةتى ْيؼتاْبذات نتة ريتإ بتة     

                                                                         
 .51الزوً:  - 1
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جياواصى ْيَشوَ، بةسِيَوةدةضيَت، ئةطةسْا  ةطةصىٖاوطةسطريى دوو سِ
بتتووْى ئتتادةّ بةتتتةْٗا بةطتتبوو، يتتإ دواى ئتتةوةى يتتة يتتةنرتى  

 دووسخظتٓةوة، بة يةنرتى ْةدةطةياْذْةوة. 
( بةٖةَاْؼيَوة يتة فةسَوودةناْيتذا   ثيَػةَبةسى خواؾ )

طشْطتتى بتتة ٖاوطتتةسطريى دةدات و يةوباسةػتتةوة نتيَبتتةناْى     
  َ وودةيإ يتتةخؤطشتووة. يةواْتتة ئتتةو   فتتةسَوودة ضتتةْذئ فتتةس

فةسَوودةى ٖةسيةى ية ئيُاَى بوخاسى و َوطًيِ ٖيَٓاوياْتة نتة   
ٜاَعػدس ايػدباب َدٔ اضدتطاع     ( فةسَويتةتى: )  ثيَػةَبةس )

َٓهِ ايبا٠٤ فًٝتصٚج، فأْ٘ أغض يًبؿدس ٚأحؿدٔ يًفدسج، َٚدٔ مل     
)ئةى طشؤى طةجنإ ناَتتإ  0(،ٜطتطٝع فعًٝ٘ بايؿّٛ فأْ٘ ي٘ ٚجا٤

اْي با ٖاوطتةسطريي بهتات ضتوْهة صؤس ثتاسيَضةسى ضتاوة و بتؤ       تو

                                      
المفظ لْ، و 5001، صخيح وضمي، الزقي 1339صخيح البخاري، الزقي  - 1

، صٍَ 1588، صخيح ابَ حباُ، الزقي 3535وضتخزج أبي عواٌة، الزقي 
 .5130، صٍَ الداروي، 1303، صٍَ أبي داود، الزقي 1533الرتوذي، الزقي 
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وو بطشيَتت  سِؤرداويَٓيؽ صؤس ثاسيَضةسة، ٖةسناَيؼتإ ْةيتواْى بتا  
 ضوْهة دةيجاسيَضيَت(.

ثيَويظتة ثاؾ بشِياسداْت يةطةس ٖاوطةسطريي، بة وسدى بشِياسي 
ٖةَيبزاسدْى ئةو نةطة بذةيت نة ببيَتة ٖاوطةست، دةبيَت 

 يَي خوا.اوةسِداس بيَت تا ٖاوناس و ثؼتت بيَت بةسةو سِنةطيَهي ب
 ئةى ية ٖاوطةسطرييذا ضيت دةطتذةنةويَت:

ووةوة صؤس بة جيَطةياْذْى فشَاْى خوا: ثيَذةضيَت يةّ سِ -0
طةْخ بة بيظتٓى ئةّ قظةية طةسى طووسِ مبيَٓيَت و بًَيَت ئةَة ضية 

بيٓاْة طةيشبهةئ، ٖةس ػتيَو دةبشيَتةوة ئةو قاَيبة؟ بةاَلّ با وسد
طةجنيَهى خاوةٕ ئاسةصوو و ٖةواداسى طةسنيَؼى ئةطةس بةٖايةنى 
باال ْةيطشيَتةوة دةبيَت بؤضى خؤى  يةيةنةَني ضيَزو ئاسةصووى ريإ 
بطشيَتةوة؟ طةجنى َوطًَُاْيؽ ثيَؽ ٖةَوو ػتيَو برتطيَتء 
ٖاوطةسطريى بهات تا خؤى يةٖةس ناسيَهى خشاث بةدووسبطشيَت، 

يةنإ صؤس ةاليةتيئاوا تيَهؼهاْذْى بةٖا نؤَسِؤرْا وةى ئةطةس
 طةخت ْية.
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بةدةطتٗيَٓاْى طونٓايى: َشؤظ  يةثيَؽ ٖاوطةسطرييذا -4
او دوودَية، بةاَلّ يةطةٍَ ػيَوو سِاسِةطونٓايى ْية، بةَيهو ث

ٖاوطةسطرييذا طونٓايى ديَت، وةى خواى طةوسة دةفةسَويَت 
طةسطريى طونٓاييةو بة ئةجناَذاْى )يتظهٓوا( واتة ئاَاجنيَهى ٖاو

ؤطةى ٖاوطةسطريى ديَتةدى.ئيَُةؾ دةصاْني َشؤظيؽ بؤ ثشِ
 بةختةوةسى و ناسا بووْى ثيَويظتى بةطونٓايى ٖةية.

ٓى ئيُإ: ثيَؼرت ئةو فةسَوودةى ثيَػةَبةس اطتسثا-0
( ،َإ ئاَارة ثيَذا نة َوطًَُاْإ بؤ ٖاوطةسطريى ٖاْذةدات)

ٓى ْيوةى ئيُاْة، ئةَة ئاَاجنيَهى ضاى و تاطسضوْهة صآَى ثا
ٓى يإ اطتسئةجناَيَهى طةوسةية، ئةطةس نةطاْيَو يةثيَٓاو ثا

بةدةطتٗيَٓاْى طاَإ  يإ ثًةو ثايةيةنذا خؤيإ ية ٖاوطةسطريى  
بةدووس دةطشٕ، بابضأْ بةوناسةيإ طةوسةتشئ طةسَايةو صآَى 

اْة،ضوْهة ئيُإ ى يةدةطتذةدةٕ نة ئةويؽ ئيُسِاطتطةسَايةى 
 ي دواييؽ دةطشيَتةوة.سِؤرطةوسةتشئ طاَاْيَهة نة دْياو 
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( يةداوايةنيذا ٓى سِةطةصى َشؤيى: ثيَػةَبةس)اطتسثا -2
بؤ ئوممةتةنةى داوا دةنات ئافشةتاْيَو بٗيَٓٔ نة َٓذاَييإ ببيَت تا 

( صيادبهات، ئةو رَاسةى ئةْذاَاْى ئوممةتى ثيَػةَبةس )
ٗاتةى ٖاوطةسطريي تيايذا الواصة، َةتشطي صؤسى نؤَةَيطةى ثيَه

يةطةس سِةطةصى َشؤيى ٖةية، ضوْهة َشؤظةنإ بة جووتبووٕ صياد 
دةنةٕ و سِيَطةى سِةوايؽ بؤ ئةوة ٖاوطةسطرييية ئةطةس ْا ئةو 
َٓذاَياْةى بة صيٓا ديَٓةدْيا، وةال دةْشئَ و طؤصى دايوءباونيإ 

 ْابيَت.
نإ: ضوْهة بةبيَ ٖاوطةسطريى بةٖا ٓى بةٖا سِةوػتيةسِاطتثا-5

سِةوػتيةنإ دادةسَِئَ، بةَيهوو َشؤظةنإ بةٖا نؤَةاليةتيةناْى 
خؤيإ يةدةطتذةدةٕ، ضانرتئ منووْةؾ ئةصَووْى ئةَشِؤى 

 ئاواية.سِؤر

دووسبووٕ ية ْةخؤػي: دياسة طةوسةتشئ ثيَٓاوى دةسنةوتٓى  -6
وسِةطةصى و ناسى ْةخؤػي ئايذص ٖةسدوو اليةْى ناسى جٓظي ٖا

صيٓاية، ئةّ دواْةؾ يةْةبووْى ئاطتى بةسصى ٖاوطةسطريييةوةٕ، 
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ضووْهة ٖيض نات بةٖؤي ٖاوطةسطريى ػةسعيةوة ْةخؤػى ئايذص 
 بةسٖةّ ْايةت، َةطةس ئةوةى نةطةنإ ثيَؼرت تووؾ بووبٔ.

بةدةطتٗيَٓاْى َٓذاٍَ: يةئيظالَذا  َٓذاٍَ ثايةيةنى بةسصى  -7
اٍَ ثيَٓاويَهى طةوسةية تا دايوءباونى بةسةو ٖةية، بةَيهو َٓذ

بةٖةػت ببات، َٓذاٍَ ثيَٓاويَهى خيَش و ضانةية بؤ دايوءباوى ية 
ثيَؽ َشدٕ و دواى َشدْيؼيإ، يةنيَو يةو ثيَٓاواْةى نشدةوةى 
ضانى َشؤظ دواى َشدْى دةٖيًََٓةوة َٓذاَيى ؿاَيرة، ثيَػةَبةس 

( نة باطى ئةوة دةناتء دةفةسَويَت ) .) ويذ ؿاحل يذعو ية (
ئةطةسيؽ َٓذاَيةنةى مبشيَت  دووباسة دةبيَتة ػةفاعةتهاس بؤ 
دايوءباونى و ية دؤصةخ دوسياْذةخاتةوة وةى ية نتيَبةناْى 

 فةسَودةدا ضةْذئ فةسَوودةى يةطةس ٖاتووة.
َاٍَ ثيَهةوةْإ: َشؤظ ٖةَيؼة ذةصى بة خاوةْذاسيَتية،  -8

ئةو دوو نةطة  س بةٖيَض دةبيَت،ئةَةؾ يةدواى ٖاوطةسطريى صؤ
دةنةوْة ثيَهةوةْاْى َاٍَ ءخاْوو دسوطتهشدٕ، ثاػإ دةتوأْ ئةو 
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َاٍَ و خاْووة بهةْة ثيَطةيةى بؤ ناسةناْى خؤيإ، 
وةى:خويَٓذْطةيةى بؤ واْةوتٓةوة، نتيَبداْةيةى بؤ خويَٓذْةوة، 
الْهةيةى بؤ نةطاْيَهى بيَٓةوا، نؤبووْةوةيةى بؤ خضَإ يإ 

 ٖاوناسإ...ٖتذ. 

دةوَيةَةْذبووٕ: طةجناْى ئاصيض ئةّ قظةية طادة ْية، ئةَة  -9
إِٕ ئيؼهشدْة يةطةس بةَييَٓيَهى خواى طةوسة نة دةفةسَويَت )

واتة يةطةٍَ طشتٓةبةسى  (،َُٜهُْٛٛا ُفَكسَا٤ ُِٜػُِِِٓٗ ايَُّ٘ َِٔ َفِضًِِ٘
ةوسةى ٖاوطةسطرييذا دةوَيةَةْذى و داباسيٓى بةخؼؼى خواى ط

 بةدوادا ديَت. 
ثةيذانشدْى ٖاوةَييَهى طؼتطريو بةسدةواَة: َشؤظ  -01

ثيَويظتى بة ٖاوسِيَيةنة تا بتوآْيَت ية صؤستشئ اليةْةناْةوة 
يةطةَييذا بيَت و طوودى ثيَبطةيةْيَت، ئةَاْةتى بجاسيَضيَت، 
دَيٓةوايي بهات، ياسَةتى بذات، دَيدؤػى بهات، ٖؤػياسى 
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ى بهات...ٖتذ، ئةَةؾ تةْٗا بة ٖاوطةسطريي بهاتةوة، خضَةت
دةنشيَت، ضوْهة رٕءَيَشد يةبةسئةوةى خوا طؤص و َيٗش دةخاتة 
ْيَواْيإ ئاَادةٕ بؤ يةنرت بتويَٓةوة، ٖةس ئةّ ئاَادةبووْةو ثاػإ 
ثيَهةوةبووْة بةسدةواَةو بووْى بةسرةوةْذى ٖاوبةػيإ وادةنات 

 ضانرتئ ٖاوسِيَي يةنرت بٔ.
أْ نة نةَبووْةوةى سِيَزةى ٖاوطةسطريي ناسيَهى ئةوةؾ بض

خشاثةو ئيَُة ييَى بةسثشطياسئ و ٖيض بياْوويةنُإ بؤ نةْاسطشتٔ 
ية ٖاوطةسطريى ْيية، بؤية تا دةتوأْ صووتش و ريشاْةو دَيظؤصاْة 

ؼشِةوى بهةٕ و ٖةوَيبذةٕ ئةطةس بةتةْٗا قظةيةنيؽ بيَت ثيَ
ٖيًََئَ،  ض بؤ خؤتإ بيَت يإ بؤ طشفتةناْى  بةسدةّ ٖاوطةسطريي ْة

 طةجناْى تش.
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 نةريان ثةرستى و نة ريان نةويستي

 

ئةطةسضي ئةَشِؤ دةبيٓيت ٖةس نةطة و ٖةَيذةطيَت صَاْى تيز 
و قظةي صبشى بةساَبةس بة ئيظالّ بةناسدةٖيَٓيَت و ثةياَى خوايي 

بةآلّ ئةوة دسؤ تؤَةتباس دةنات بة ٖؤناسى ثاػهؤيي َشؤظايةتى، 
طةوسةنةى جيٗاْيَهة نة ئاَادةيي ْةبووة خويَٓذْةوةيةى بهات بؤ 

 وْى بة بٓةَاى ْةطؤسِ.ةسةباطاْةى نة خؤي دايٓاوٕ و نشدئةو ط
ئةوإ سايإ واية ئيظالّ نةْاسطشتٔ ية ريإ و دْياْةويظتى و 
صوٖذى داْاوة بة َةسد و نةطي صؤس خواْاغ ئةوةية نة دْياى 

يذا سِاطتئةوةؾ بشِيَو ئايةت و فةسَوودة ديَٓٓةوة نة ية  ْةويَت، بؤ
يَُٓايني بؤ ئةو ئايةت و فةسَووداْة تةْٗا نؤَةَييَو سِ

نةَهشدْةوةى تةَا و ضاوضٓؤني دْياثةسطيت َشؤظةنإ، ئةطةسْا 
ئيظالّ رياْويظتى نشدووة بة َةسد و رياْجةسطتيؼي ذةساّ 

 نشدووة.
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يةتى دةبيٓني ٖةَوو جةخت ئةطةس بشِواْيٓة ثةياَى جوويةنا
نشدْةوةى ية رياْى دْيايةو ثيَي واية بةٖةػتيَو نة خوا دايٓاوة 

ؤذى، دةبيَت ٖةس ية دْيادا بيَتةدى و طشْطى ْادات بة اليةْى سِ
بةساَبةس بةَة َةطيريةت دةبيٓني نة ثيَي واية رياْى دْيا 

ريإ، ضًَهةو دةبيَت َشؤظ خؤي ييَ بجاسيَضيَت و نةْاس بطشيَت ية 
ؤح بذسيَت و جةطتة ثؼتطويَ خبشيَت، ثيَى واية دةبيَت طشْطى بة سِ

ؤح و ضوْهة ذةطاْةوةى جةطتة يةطةس ذظابي بيَبانبووْة ية سِ
ؤذيؽ يةطةس بٓةَاى بيَباى بووٕ و ئاصاسداْى ذةطاْةوةى سِ

 جةطتةية.
بةآلّ ئيظالّ ٖاوطةْطيةنى داْاوة يةْيَوإ ٖةسدووالدا، رياْى 

َٚاِبتَؼِ فَُِٝا آتَاَى ايَُّ٘ ي دواييؽ ثؼتطويَ ْاخشيَت)سِؤرْى دْيا و ريا
ِٓظَ َْؿِٝبََو ََِٔ ايدَُِّْٝا  0(.ايدَّازَ اِيآخِس٠ََ َٚال تَ

                                      
 .33الكصص:  - 1
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ئيظالّ ثيَي واية رياْى دْيا ذةطاْةوةى ناتية بؤ َشؤظةنإ، 
ي دوايية، بؤية ية رياْى دْيادا ٖاودةّ بة سِؤرئاَاجنى باآلؾ 
ي دواييؽ بة ثيَويظت داْشاوة، سِؤرة ٖةوَيذإ بؤ ذةطاْةوة ناتيةن

ةصاَةْذى بةَيهو ٖةَوو رياْى َشؤظ دةبيَت ية باصْةى فةسَإ و سِ
 خوادا بيَت، بةآلّ ئايا فةسَاْى خوا ضؤْة:

 يَي خوا بطشةبةس.طويَشِايةَيي ػةيتإ َةبةو سِ -

 فةسصةنإ بةجيَبطةيةْة و خؤت ية ذةساَةنإ دووسبطشة. -

 ةنإ خبؤ و خبؤسةوةو بجؤػة، ثاى و جوإ بجؤػة.ٖةَوو ذةآلَي -

 طواسى ضاى و خاْووى خؤػت ٖةبيَت. -

ثاى و خاوئَ بة و خؤت دووسبطشة ية ثيظي و ضًَهٓى و بؤْى  -
 ْاخؤؾ.
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ٖاوطةسطريي بهةٕ و ئابشِووي يةنرتي بجاسيَضٕ و بيَدةَى دةطت و  -
 دةّ و صَإ و داويَين يةنرتي بٔ.

 شٕ.يَضى دايو و باونتإ بطسِ -

يَضى طةوسةتإ طةوسةتإ بةطؤص بيَت بؤ بضوونتإ و بضوونتإ سِ -
 بطشٕ.

 ووخؤؾ بةو طشريت ْةبيَت.يةطةٍَ ٖةَواْذا سِ -

 َةٖيًََة دةسودساوطيَهإ و نةطاْى ْضيهت بشطي و بيَٓاص بٔ. -

 بةختةوةس بزي و طوثاططوصاس بة يةطةس بةخؼؼةناْى خوا. -

و دَيدؤؾ بة نة ثاداػتت يت ٖاتةسِيَ خؤسِاطش بة ْاسِةذةتئةطةس  -
 دةطت دةنةويَت.
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 يَضيإ بطشٕ و ْاصيإ بهيَؼٔ.ضاسةطةسي ْةخؤػةناْتإ بهةٕ و سِ -

ئةَةو دةيإ منووْةى تشى يةو جؤسة، ئايا ئةّ فةسَاْاْة َايةى 
 بيَضاسى و َاْذويَتني؟ 

ْعُا باملاٍ ايؿاحل يًسجٌ ( دةفةسَويَت)ثيَػةَبةس)
  0(.ايؿاحل

 ياوى ضاى باػة(.)طاَاْى ضاى بؤ ث
 :ٖةسوةٖا دةفةسَويَت

 4(.خم١ًٝ أٚ إضساف خيايط٘ مل َا ٚايبطٛا ٚتؿدقٛا ٚاغسبٛا نًٛا)

                                      
، املضتدرك عمى الصخيخني، الزقي 13135وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي  - 1

، 3535خيح ابَ حباُ، الزقي ، ص51351، وصٍف ابَ أبي شيبة، الزقي 5531
 صخخْ الذِيب يف التمخيص.

، 51300، وصٍف ابَ أبي شيبة، الزقي 3055صٍَ ابَ واجة، الزقي  - 5
، حضٍْ األلباٌي يف صخيح و ضعيف صٍَ 0055وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 

 .3050ابَ واجة، الزقي 
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)خبؤٕ و خبؤْةوةو خيَش بهةٕ و بجؤػٔ تا ئةو ناتةى ئةو ناسةتإ 
 تيَهةٍَ ْةبيَت بة صيادةسِةوى يإ خؤبةصيضاْي(.

إٕ اهلل حيب إٔ ٜس٣ أثس ْعُت٘ ع٢ً ٖةسوةٖا دةفةسَويَت)
 0(.بدٙع

)خواى طةوسة ذةص دةنات ػويَٓةواسى بةخؼؼي خؤي بةطةس 
 بةْذةنةيةوة ببيٓيَت(.

ٖةسوةٖا طويَ بطشة يةّ بةطةسٖاتةى نة ثيَؼرت بامسإ نشد و 
( ضؤٕ َوطًَُاْإ اَيَٓة بضاْة ثيَػةَبةسى خوا)جاسيَهي تش سِ

 فيَش دةنات دْيا و قياَةتيؽ ثؼتطويَ ْةخةٕ:
ةَييَت طيَ نةغ ٖاتٔ بؤ الى َاَيي ئةْةطي نوسِي َاييو د

( (، طةباسةت بة ثةسطتؼي ثيَػةَبةسى خوا)ثيَػةَبةس)

                                      
، قاه 19133، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 5810صٍَ الرتوذي، الزقي  - 1

 حضَ صخيح. 5819األلباٌي يف صخيح و ضعيف صٍَ الرتوذي، الزقي 
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( ثةسطتؼي ضؤْة ثشطياسيإ نشد، ناتيَو ثيَيإ وتشا ثيَػةَبةس)
ئةوإ ئةو ثةسطتؼةيإ بة نةّ صاْى، ئةوإ وتيإ ئيَُة ية نويَ و 

و ثاػيين ( ية نويَ نة خوا ية تاواْى ثيَؼني ثيَػةَبةسى خوا)
ذا و وتى َٔ ئيرت قةت ػةواْة ْاخةوّ ووة، يةنيَهيإ بشِياسيخؤؾ ب

دةطشّ و  وسِؤرو ػةوْويَز دةنةّ، ئةوي تشيإ وتى ئيرت بةسدةواّ 
و ْامب، ئةوى تشيؼيإ وتى َٓيؽ نةْاس دةطشّ سِؤريَو بيَ سِؤرٖيض 

( نة ئةوةي ية رْإ و ٖةسطيض رٕ ْاٖيَِٓ، ئةوةبوو ثيَػةَبةس)
 أَا ٚنرا، نرا قًتِ ايرٜٔ أْتِتةوة ٖات بؤ اليإ و فةسَووى)بيظ
 ٚأؾًٞ ٚأفطس، أؾّٛ يهين ي٘، ٚأتكانِ هلل ألخػانِ إْٞ ٚاهلل

وة )ئيَ 0(،َين فًٝظ ضٓيت عٔ زغب فُٔ ايٓطا٤، ٚأتصٚج ٚأزقد،

                                      
، 5000و المفظ لْ، صخيح وضمي، الزقي  1333صخيح البخاري، الزقي  - 1

، الضٍَ 0139، الضٍَ الهربى لمٍضائي، الزقي 11صخيح ابَ حباُ، الزقي 
 .13305، وضٍد أمحد بَ حٍبن، الزقي 15009الهربى لمبيّكي، الزقي 
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ةى طويَٓذ بةخوا َٔ ية ٖةَووتإ دبووٕ نة ئاوا و ئاواتإ وت؟ 
ويؽ سِؤرو دةطشّ و سِؤرٖاوناتيؽ  يةخواتشغ تش و بةتةقواتشّ،

دةػهيَِٓ، ْويَزيؽ دةنةّ و دةػدةوّ، رْيؽ ديَِٓ، جا ٖةسنةغ 
 ية طوْٓةمت ال بذات ئةوة ية َٔ ْية(.
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 بخؤ رِابوردووتخةميَكي هاوويَنةكانى 
 

بشا ئاصيضةنةّ، خوػهة بةسِيَضةنةّ، َاَةى تةوبةناس، ئةطةس 
دويت ية ْةصاْى و ٖةَيةي صطاسى نشدةبيٓيت خواى طةوسة سِ

خواى طةوسة  سِابوسدووتايي و بيَضاسى اسِ، ئةطةس ثاؾ سِسِابوسدووت
دَيئاساَى و طونٓايي ثيَ بةخؼيويت، ئةطةس ئيَظتا ئاٖى جاساْت 

ذا نةطاْيَهي تش سِابوسدووتبووة بة بضةى ييَواْت، دةى بريت بيَت ية 
 خؤػي دةطتىية دةوست بووٕ نة ٖاوػيَوةي تؤ طريؤدة بووٕ، ْة

ى طؤَاوى ضًَهي تاوإ بووٕ، ثيالْةناْى ػةيتإ و ثةْطدواسدو
 بؤية يةبرييإ َةنة.

ثيَت خؤؾ بوو تؤيؽ ٖةس يةو جيٗاْةدا مبيَٓيتةوة؟ بة 
صطاس نشد تؤيؽ دَيٓياييةوة ْةخيَش، دةى ئةطةس خواى طةوسة تؤي سِ

بهات، صطاس ٖةوَييَو بذة تا خواى طةوسة ئةو ٖاوسِيَياْةى تشيؼت سِ
ضوْهة ئةواْيؽ بشطني، تيٓووٕ، َاْذووٕ، بةآلّ ْاصأْ ْإ يةنويَية 
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و بة ْاضاسى نةوتووْةتة خواسدْى ػتة صياْبةخؼةنإ، ْاصأْ ئاو 
ية نويَيةو بة ْاضاسى طويَشاو دةْؤػٔ، ْاصإ ذةطاْةوة ية ضيذايةو 
بة ْاضاسى دةخوييَٓةوةو خؤيإ طةسَةطت دةنةٕ بةَيهو 

ؤ بيَت، ئيرت ئةوإ ضووصأْ بة بيظنت و وةسطشتٔ و ئاساَيةنيإ ب
و َاْذويَيت  ىْاسِةذةت ييَتيَطةيؼتٓى تةْٗا ئايةتيَهى خوا طةدإ

ةصاَةْذى و الى تؤ طفش دةبٓةوةو ية بةساَبةسدا دَيئاساَى و سِ
ػونشاْةبزيَشيت ٖةية، ئةوإ وادةصأْ تؤ خؤت خظتوةتة 

نة تيايذا بويت، ضوْهة بةْذخياْةيةنى طةخترت يةو بةْذخياْةى 
ٕ ئةطةس ئةو ٖةَوو بةٖةػتةؾ ٖي تؤ وػةيتإ واي تيَطةياْذو

بيَت تةْٗا يةو تانة داسة ْةخؤيت ئةوة صيامنةْذ بويت، ئةو تانة 
داسة يةو ٖةَوو بةٖةػتة خؤػرتة، بةَييَ، ػةيتإ دةَييَت ئةو تؤصة 
ذةساَاْةى ٖةٕ صؤس خؤػرت و باػرت و بةضيَزتشٕ يةو ٖةَوو 

 ةآلَياْةى نة ٖةٕ.ذ
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دةَييَيت ضؤٕ ياسَةتييإ بذةّ، ضؤٕ بتوامن قةْاعةتيإ ثيَ 
بهةّ؟ سيَطةنة دووس ْية و ٖةْطاوةنةؾ ئاطاْة، ئةّ ضةْذ 

 ٖةْطاوة بطشة بةس:
يةنةّ: ْياصت ثاى و ثوخت بؤ خوا ثاى بهةسةوة، ضوْهة ئةطةس 

اْةت ةجنةنةت دةفةوتيَت، تةْْياصت ثاى و ثوخت ْةبيَت بؤ خوا سِ
صطاس بهةيت خؤت َاَيويَشإ دةنةيتةوة، بؤية ئةطةس ٖاوسِيَهةػت سِ

 صؤس وسياى ْيةتت بة بؤ خواى طةوسة.
 

دووةّ: ثؼت ببةطتة بةخوا، ضوْهة تواْاى َشؤظةنإ بؤ ٖةس 
ةم و نشدةَإ صبشة ئةطةس خواى ناسيَو طٓووسداسة، وتةنامنإ سِ

ببةطتة بة خوا و طةوسة بةسةنةتيإ ثيَ ْةبةخؼيَت، بؤية ثؼت 
 دَيٓيابة خوا ياسَةتيت دةدات.

 



 

              
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 

131 
 

 بؤ تةوبةكاران

.......................................

...... 

طيَيةّ: بة ْضاى خيَش دةطت ثيَ بهة، ٖةوٍَ بذة بة نوٍَ ْضاى 
خيَش بهة بؤ ئةو ٖاوسِيَياْةت، داوا بهة ية خواى طةوسة 

يَُٓووْييإ ثيَ ببةخؼيَت، ضوْهة ْضا ضةنيَهي صؤس بةٖيَضي سِ
بة ْضاى دةطتى باوةسِداسة، دةصاْيت ضةْذ نةغ ٖةبوٕ 

ٕ؟ دةى ئةطةس خوا َؤَيةتى ْضاى و( َوطًَُإ بوثيَػةَبةس)
( َؤَيةتى ْضاى بة تؤيؽ بةخؼيوة بة ثيَػةَبةسى خوا)
( فيَشت دةنات تا ْضاى خيَش بةخؼيوة، ٖةس خودى ثيَػةَبةس)

 بهةيت.
 

ضواسةّ: بة نشدةوةى جوإ و ٖةَيظونةوتى ْةسَوْيإ يةطةَييذا 
 ْيؼإ بذةيت، ضوْهة سِاطيتيَي بهةيت، سِ ٖةوٍَ بذة قةْاعةتى ثيَ

ٖةَيظونةوتى جوإ ثةياَيَهي طةوسةى بةسضاوة، ثةياَيَهة نة 
ووػيَٓيَت و بيَ ئةوةى ثيَويظت بة جووَيةي ٖةطتى بةساَبةس ْاسِ
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دةّ بهات ئةوةى دةتةويَت ثيَي دةَييَيت، ية َيَزووى ئيظالَيؼذا 
ة نشدةوةى جوإ باوةسِيإ ٖةصاسإ منووْة ٖةية نة نةطاْيَهي صؤس ب

 ٖيَٓاوة.
ثيَٓحةّ: بة وتةى جوإ و ناسيطةس ٖةوٍَ بذة تيَيبةطةيةْيت نة 
ئةو رياْةى ئةوى تيَذاية ٖةَيةية و ٖةْطاوْاْة در بة بشِياسو 

يَُٓايي بةخؼيوة ضؤٕ يَُٓايي خوا، يةَةػذا خواى طةوسة سِسِ
احلط١ٓ ٚ ادع إىل ضبٌٝ زبو باحله١ُ ٚ املٛعظ١ تيَيبطةيةْيت)

يَي ثةسوةسدطاست بة )باْطةواص بهة بؤ سِ 0(،جادهلِ باييت ٖٞ أحطٔ
داْايي و ئاَؤرطاسى ضاى و بةوةى نة باػرتيٓة َؼتوَشِيإ يةطةٍَ 

 بهة(.
يَي طةياْذْى ثةياَةنةػت دةبيَت طيَ خاَيي طشْط يةخؤ سِ

 بطشيَت:
                                      

 .150الٍخن:  - 1
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ى يةو َةطةيةدا تا جوإ سِووْهشدْةوةى جوإ و بةسضاوسِووْ -0
 طةيةنةى تيَبطةيةْيت.َة

ٓةناْى خوا و دةطتهةوتةنإ و خؤػي رياْى بة بةَييَ -4
ة دَيدؤػي ثيَ ببةخؼيت اوباوةسِداسى و ضاوةسِواْى بةٖةػتى ْةبشِ

و َوردةى ثيَ بذةيت، واتة باطي طةوسةيي ثاداػتى ناسى ضانةو 
 خؤػيةناْى بةٖةػتى ْةبشِاوةى بؤ بهة.

، ضوْهة ٖةَيةية تةْٗا بة ٖةسِةػةى خوا و دؤصةخ بيرتطيَٓة -0
َوردةبةخؼي بهةيت و ٖةسِةػةناْى خواؾ بةساَبةس بة 

 طةسثيَضي و الدإ ية فةسَاْى خوا ْةخةيتةسِوو.

 

ووى ٖةَيويَظتى ْاَاقووٍَ و ػةػةّ: خؤسِاطش بة، ض ية سِ
ْايةباسى بةساَبةسدا، ضوْهة ثضيؼو طويَ ْادات بة ٖةَيةػةيي و 

صاسى ْةخؤػيةنةى و تيُاسنشدْى قظةوتٓى ئةو ْةخؤػةي يةتاو ئا
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قظة دةَييَت بة ثضيؼهةنةو ٖةَيويَظتى ْةػياو ْيؼإ دةدات، ٖةّ 
بة نة ثةية ْةنةيت ية ئةجناَى ناسةنةتذا و وا اطشيةوةػذا خؤسِ

خيَشا دةطتهةوتى تةواوت دةطت  سِؤرْةصاْيت دةبيَت بة يةى 
اٍَ ٕ بة طةدإ طوبهةويَت، بريت بيَت ثيَػةَبةساْى خوا ٖةبو

ٕ ٖيَؼتا ٖةياْبووة دوو يإ طيَ وباْطةواصيإ نشدووةو خؤسِاطش بو
يَُٓوْييإ وةسطشتووة، َةطةس ئاطاداس ْيت بة نةغ يةطةس دةطتى سِ

َاْذووبووٕ و ٖةوَيي باْطةواصى ثيَػةَبةس ْووح و خؤسِاطشى طةدإ 
 طاَيةي؟!!

 
طويَ بطشة ئةّ ناسةى تؤ دةيهةيت ضةْذة طةوسةية و خواى 

 فٛاهلل( دةفةسَويَت)ة ض ثاداػتيَهي بؤ داْاوة، ثيَػةَبةس)طةوس
 محس يو ٜهٕٛ إٔ َٔ يو خري زجال بو اهلل ٜٗدٟ ألٕ
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يَُٓووْى نةطيَو )طويَٓذ بةخوا ئةطةس خوا بةٖؤي تؤوة س0ِ(،ايٓعِ
بهات بؤت صؤس باػرتة ية بووْى نؤَةَية وػرتي طووس(، ئةونات 

 بوو. وػرتي طووس ية طشاْبةٖاتشيين ػتةنإ
)بؤت 4(،خري يو َٔ ايدْٝا َٚا فٝٗاية طيَشِاْةوةى تشدا ٖاتووة)

 باػرتة ية ٖةَوو دْيا و ئةوةػي نة تيايذاية(.
 

دةيٓويَٓيت  سِابوسدووتجا بةو دَيظؤصيةى بؤ ٖاوويَٓةناْى 
يَُٓووْى ثيَ بةخؼيويت، يةاليةنى طوثاططوصاسى خوا دةنةيت نة سِ

                                      
، صٍَ أبي 1053، صخيح وضمي، الزقي 5808صخيح البخاري، الزقي  - 1

، الضٍَ الهربى لمٍضائي، 3515، صخيح ابَ حباُ، الزقي 3191داود، الزقي 
، وضٍد أمحد بَ حٍبن، 10905، الضٍَ الهربى لمبيّكي، الزقي 3839الزقي 
وضٍد الزوياٌي، الزقي ، 338، وضٍد أبي يعمى املوصمي، الزقي 55510الزقي 
 .0091، املعجي الهبري لمطرباٌي، الزقي 1550

 .1301الشِد و الزقائل البَ املبارك، الزقي  - 5
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يَذةطةيةْيت نة باْطةواص نشدْة بؤ يةاليةنى تشةوة فةسَاْى خوا بةج
يَي خوا، يةاليةنى تشةوة دَيظؤصى و وةفاداسى خؤت بؤ ٖاوسِيَ و سِ

ةوة ٖةوَيت دا يٖاوويَٓةناْت ْيؼإ دةدةيت نة ناتيَو ضانةت دؤصي
ئةواْيؽ بةػذاسى ثيَ بهةيت، يةاليةنى تشيؼةوة ثاداػتيَهى 

 طةوسةت دةطتذةنةويَت.
دةطت بضيَت و ْاوى خواي ييَ بٗيَٓةو بؤية َةٖيًََة دةسفةتت ية

ْياصت ثوخت بهةسةوةو ثؼت ببةطتة بةخوا و بة طوفتاس و نشداسى 
جوإ و ريشاْة بةوجؤسةى خواى طةوسة و ثيَػةَبةسةنةى داوايإ 

يَي انى و سِسِووْنشدووة ٖةوٍَ بذة ٖاوويَٓةناْت ية طوَشِاييةوة بةسةو 
 ْى بهة.يَُٓوى سِسِاطت
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 تةو  دوا
خوػهة ْاصداسةنةّ، بشا ئاصيضة الوةنةّ، دايهة َاْذووة 

يؽ طجي خواْاطةنةّ، َاَى ػةنةتى تةوبةناس، باثريةى سِ
 تاصةيةدايو بوو، داثريةى خؤػؤسدوو بة ئاوى ييَدؤػبووْى خوا:

ى سِابشدوودَيٓياّ نةغ ٖيَٓذةى خؤت ػاسةصا ْية بة باسى 
بؤية  0ٚ يٛ أيك٢ َعاذٜسٙ(بٌ اإلْطإ ع٢ً ْفط٘ بؿري٠ خؤت)

، بةآلّ سِابوسدووتٖةسضةْذة ييَشةدا باطيَهُإ ٖيَٓا طةباسةت بة 
، سِابوسدووتاَيَٓيَت ية وسد سِوٖيض نةغ وةى خؤت ْاتواْيَت 

اَاْيَو نة بؤ خؤٖةَيدةَيةتاْذٕ ْةبيَت، بةَيهو بؤ دادطاييةنى سِ
خؤػة  دسوطتى خؤت بيَت تا ٖةَيةناْت بضاْيت، دةى ئايا ثيَت

 بطةسِيَيتةوة طةس ئةو باسةى جاساْت؟!!

                                      
1
 .15-14القيامة:  - 
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يَُٓووْى ثيَ بةخؼيويت و ية ضًَو و ثيظي ثانى خواى طةوسة سِ
ةػي طةس اطشتويت و ية تاوإ خاويَين نشدويتةتةوة، ثةَيةي سِسِ

بةسطى طجي بة ناْياوى ئيُإ بؤ البشدويت و نةالوةى ويَشاْةى 
 ى.ضةْذ طاَيةي بؤ نشدويتةتة نؤػهي بةختةوةس

اْةو بةسدةواّ سِؤردةى ْشخى ئةو بةخؼؼةى خواى طةوسة بضاْةو 
طوثاغ و طتايؼي ثةسوةسدطاس بهة يةطةس بةخؼؼي ئيُإ، 
ْةنةيت ئةو بةخؼؼةي خواى طةوسة ثيَي بةخؼيويت بهةيت بة 
َٓةتيَو بةطةس َوطًَُاْاْذا، بةَيهو بريت بيَت خواى طةوسة 

يَي ئيظالّ )ميٓوٕ بؤ سِيَُٓووْى نشدويت َٓةتباسى نشدويت نة سِ
عًيو إٔ أطًُوا قٌ ال متٓوا عًي إطالَهِ بٌ اهلل مئ عًيهِ إٔ 

ٕ، بًَيَ و)َٓةتت بةطةسدا دةنةٕ نة َوطًَُإ بو0ٖذانِ يإلميإ(،
َوطًَُاْبووْتإ َةنةٕ بة َٓةت بةطةسّ َٓذا، بةَيهو خوا 

 ٕ بؤ ئيظالّ(.ويَُٓووْى نشدووٕ نة سِوَٓةتباسى نشد

                                      
1
 .17الحجرات:  - 
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بة جواْى طةسضاوةناْى ئيظالّ بضاْيت تا ئيرت  ٖةوٍَ بذة
يةناْذا ٖاواس بةسيتة سِاطتثيَويظتيت بةوة ْةبيَت بؤ طةسِإ بةدواى 

الى نةطةنإ و ْيَوةْذ دسوطت ْةبيَت يةْيَوإ تؤ و خوادا، بةَيهو 
بضاْة ٖيض ْيَوةْذيَهي ْيَوإ تؤ و خوا ْيةو ثيَػةَبةسى 

تى خؤي بةجيَٗيَؼتووة ( ثاؾ خؤي قوسئإ و طوْةخوايؽ)
اطجاسدويت نة تا ئةو طاتةى بة دسوطتى ثابةْذى ئةو بؤت و ثيَي سِ

 دوو طةسضاوةية بيت ٖةسطيضاو ٖةسطيض طوَشِا ْابيت.
يَ بضاْةو بة ٖةَية ٖةْطاو ثاػإ بة وسدى ٖةْطاو و ثًةناْى سِ

ةجنت بةفريِؤ ْةسِوات، طةسةتا فةسصةنإ و يةوةػذا َةْيَ تا سِ
فةسصة عةيٓةنإ و دواتش فةسصة نيفايةنإ بةجيَبطةيةْة،  يةنةجماس

ثاػإ دووسةثةسيَض بة ية ذةساَهشاوةنإ، ثاػإ طوْٓةتةنإ 
بةجيَبطةيةْةو يةوةػذا طةسةتا طوْٓةتة َوئةنهةدةنإ و دواتش 

ٕ، دووس بطشة ية َةنشوٖو بيَضساوةناطوْٓةتةناْى تش، ثاػإ 
ػةوْويَزت ْابيَتة بةديٌ بؤ دوو نات ْويَزي طوْٓةتى بؼضاْة طةد سِ

 نات ْويَزي بةياْيت.سِ
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ٖةوٍَ بذة ٖةسضيت نشدووة دَيظؤصى خؤت بٓويَٓة بؤ 
، بؤ ئةو ٖاوسِيَياْةت نة ٖيَؼتا ية تاسيهي سِابوسدووتٖاوويَٓةناْى 

و نةالوةو ويَشاْةدا َاوْةتةوة، ٖةّ بؤ ثاداػتى خؤت و ٖةّ بؤ 
 ت بؤ ئةو ٖاوسِيَ و ْاطشاواْةت.ةصاَةْذى خوا و ٖةّ وةى دَيظؤصيسِ

دواجاسيؽ داواناسّ ييَت ئةطةس بؤ تةْٗا جاسيَهيؽ بيَت 
ْضايةنى بةنوٍَ بهةيت بؤ باونى ئاصيضي نؤضهشدووّ و دايهي 

 ْاصداسى باوةسِداسّ.
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 سةرضاوةكان
 .الكزآُ الهزيي 

 صخيح البخاري. 

 صخيح وضمي. 

 صٍَ الرتوذي. 

 صٍَ أبي داود. 

 صٍَ ابَ واجة. 

 .صٍَ الداروي 

 .وضٍد الزوياٌي 

 ُصخيح ابَ حبا. 
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 الضٍَ الهربى لمٍضائي. 

 الضٍَ الهربى لمبيّكي.  

 وضٍد امحد بَ حٍبن. 

 .املعجي الهبري لمطرباٌي 

 املعجي األوصط لمطرباٌي. 

 صخيح و ضعيف صٍَ الرتوذي لأللباٌي. 

 صخيح و ضعيف صٍَ ابَ واجة لأللباٌي. 

 اٌي.صخيح وضعيف اجلاوع الصغري لأللب 

 صخيح ابَ خشمية. 

 وضتخزج أبي عواٌة.  
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 وضٍد ابَ أبي شيبة.  

 وضٍد أبي يعمى املوصمي. 

 شعب اإلمياُ لمبيّكي. 

 املضتدرك عمى الصخيخني لمخاني. 

 .صري أعالً الٍبالء لمذِيب 

  ابَ ٌاصزالديَ: الزد الوافز عمى وَ سعي أُ ابَ تيىية
 شيخ االصالً نافز.

 الشوناٌى: البدر الطالع. 

 ِد و الزقائل البَ املبارك.الش 
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 ثيَرِست
 بابةت                                    الثةسِة

........................................................ 
 7   .........................................ثيَؼةنى

 11    ...........سِابوسدووتجاسيَهيؽ بةّ ضاوةوة بشِواْة 
 33  ...........................َةخؤ سِابوسدووتخةَى 

 44  ......................يَي خوا ضيت ثيَ دةبةخؼيَتسِ
 11   .........دةخيٌ طةد دةخيٌ... وسياى ْيةتةنةت بة

 41  .........................طةسضاوةناْى ئيظالّ بضاْة
 44   ............................يَ بضاْةٖةْطاوةناْى سِ

 33   ..................باسقوسطي بؤ خؤت دسوطت َةنة
 33   ...........................تؤ ية ئوممةتى )إقشأ(يت

 33  ...................ئيظالّ جياواصة ية ئاييٓةناْى تش
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 104  .............................وسياى ٖاوطةسطريي بة
 113    ................ٕ ْةويظيتْةريإ ثةسطتى و ْة ريا
 124  ...............خبؤ سِابوسدووتخةَيَهي ٖاوويَٓةناْى 

 134 ...........................................تةودوا و
 020 ........................................طةسضاوةنإ
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 سةربةرهةمةكانى نو
 ْووطيٓةنإ

 تةميية. )ضاثلساوة(.ئينب شةخيوهئيطالَ  .5

(. )بييةز ى يةكييةَ و ُاضيييه ويياوةثُى ثيبةةً ييةز) .4
 .(دووةًى ضاثلساوة

 بؤ ًِداهَان. )ضاثلساوة(.ذياُى ثيبةةً ةز  .4

بييييؤ ًِييييداهَان.  ذييييياُى فةهينييييةكاُى ثيبةةً ييييةز .3
 )ضاثلساوة(.

 بؤ ًِداثن.)ضاثلساوة(. واوةثُى ثيبةةً ةز  .1

 ثن)ضاثلساوة(.ذياُى وةهَلةوتةكاُى ئيطالَ بؤ ًِدا .0

 (.)ضاثلساوة(. ثيبِاضي واوةثن) .4

 بؤ تةوبةكازان.)ئةَ بةزوةًةي بةزدةضتة(. .8

 واُيِيبم بؤ ًيبرووى ئيطالًى)ضاثلساوة(.زِ .9

 وةُطاويبم بةزةو واوضةز ريي. )ضاثلساوة(. .51

 ئيٌاُِاضي)ضريؤن( )ضاثلساوة(. .55
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 وةسطيَشِاْةنإ

ضييةُد واُةيييةن هيية ًيبييرووى ئيطييالًى: شيييب   ٌييد     .54
 )ضاثلساوة(. ى بمزخط

 طكووو ثوفتييةى ًيبييرووى ئيطييالًى: د. ٌييد ضيي يى  .54
 )ضاثلساوة(.

دةوهَةتى ئوًةوى: ثسؤفيطؤز دكتيؤز ب داهصياحم  ٌيد     .53
 )ضاثلساوة(. عبدالمطيف

.  طكوو  ًيبرووى دةوهَةتى بةب اضيى: د. ٌيد ضي يى     .51
 )ضاثلساوة(.

دةوهَييةتى ضييةيووايةكان: د.بوييى  ٌييد اه ييالبى          .50
 واوكازى شاوؤ بوًةز بازف)ضاثلساوة(.وةز يبسِان بة

 عبوووووداملعطىاد فووووو ًيييييةةؤي هييييية ًيبيييييروودا: د.   .54
 اه ياد)ضاثلساوة(.

ىء ًةًوووكيييةكان: د. د ييد  تيياز ًيبييرووى ئييةييووب .58
 اهع ادى  )ضاثلساوة(. 
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دةوهَةتى بومساُى: د.بوى  ٌد اه البى وةز يبساُيى   .59
 بة واوكازى د د ب داهس ان د د )ضاثلساوة(.

شازضتاُيةتى ئيطيالًى  ُووضييه: د.زمييٍ    ثوفتةى  .41
 ٌييد اهعسبييي شييِ ازو.   عواطووف ٌييد امشييا ى و د.   نووا ي

 )ضاثلساوة(.

جةُطيية  ييةوزةكانء فتوماتيية ئيطييالًيةكان:  ٌييد     .45
 ضعيد ًسضى )ئاًادةية بؤ ضاث(.

ضةزضيييييياوةكاُى ئيٌيييييياًى تةبييييييةزى )ُاًيوليييييية(  .44
ُووضييييييِى:د. ٌد د يييييصون  هييييية ًاهَ يييييةزى ئيييييةيووبي  

 ةتةوة.بآلوكساو

ثوفتةى ًيبرووى شازضتاُيةتةكان   ٌود شياكس  بية    .44
 واوكازى ًاًؤضتا ًووضا. )ضاثلساوة(.

ثوفتييةى ًيبييرووى ئييةوزووثا هيية كؤُييةوة تييا ئييةًسِؤ:     .43
 ثسؤفيطؤز دكتؤز جظسي بسؤن. )ضاثلساوة(.
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ًيبرووى ُويبى ئةوزووثا: ضةُد ُووضةزيبم  وةز يبسِان بة  .41
 اًادةية بؤ ضاث(.واوكازى فازووق  ٌد  ٌددًني )ئ

 ئاوا  ئةُوةزيوُدى.)ضاثلساوة(.زِؤذفيلسى  .40

بيييةزاوزدى ئاييِيييةكان  ُووضييييه دُيييوز ايِيييدي.       .44
 )ضاثلساوة(. 

ووفيبِيةزةكان  ُووضييه: دُيوز    ئيطالَ و باُطيةواشة زِ  .48
 ايِدي.)ضاثلساوة(.

ةوتيييييييية وييييييييةُازدةكان  ُووضيييييييييه: دُييييييييوز زِ .49
 ايِدي.)ضاثلساوة(.

ىلء ئييينب تةمييييةدا: د. ٌييد بييةزاوزديبم هييةُيبوان ةييةشا .41
 زشاد ضامل ) ئاًادةية(.  

ذياُى واوةهَان) ضيب بةزط(  ُووضييه:  ٌيد يوضي      .45
 اهلاُدوووى.)ضاثلساوة(.
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بة ييةوزةداُاُى فييواء مييوكٌى ئييةوةى اطييةي ثيييب      .44
ي يني  هة ًاهَ يةزِ لطزدةهَيبت)ُاًيولة(  ُووضيه :د.ب داهعصيص ا

 ئيطالَ واوس بآلوكساوةتةوة.
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