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 پێشکەشە بە:

 ِعەَزاڵی ڕاستیه َ ذُازیاری ژیاوێکّ بەذتەَەرن. ٌەمَُ ئەَاوە 
 .ذُا زەواسه َ تەوٍا پەوا بۆ ذُا زەبەن 
  ئەَەِ بەسەریان زازێ لە ذۆشی َواذۆشی، واشُکر ویه َ لەژیاوسا

 باَەڕیان بە تاقیکرزوەَەِ ذُایە.
 .ژیاوێک ٌەڵسەبژێرن سەرپێچی فەرماوّ ذُای تێسا واکەن 
 زەکەن. ٌەق بەٌەق زەواسه َ واٌەق ڕیسُا 
  ٌِاَکاربَُن بۆ چاٌَەڵێىاوی ئەم کتێبە، ٌەماٌەوگ َ ٌەمَُ ئەَاوە

 عبسالُاحس برازۆستی()شێد زرار مەال محمس گرتکّ(مەال )مامۆستا
ٌُوەر َەلی حسه )ستامامۆ زیارەتی(وُرالسيه حسه  یب )مەال طمامۆستا

 (طیب تاڵەباوی مجیسعبسال)مەال مامۆستا  شێد مەمُوسی(
حارش( محمس رشیس  )مامۆستا( -ذازیم-)ئەبُبەکرشُانمامۆستا
  سماقُلی(. مصطفّ )طاٌرحاجی
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   : بابەگیان فێری وسام بکە!ْاوى نتيَب  
    : ئاییىیبابةت   

  ًز مامۆكی مً لی حً َان عً وَُسیىی: شاذ 

  َمامۆستا شُان ڕابەركی:  پێشًپێساچَُوەَە 

  َ باوی لی تاڵً ٌرۆ عً وًمۆستا تايث نطزٕ : َازیسایه 

 زماوەَاوّ: ئەکرەم عەلی مەوتک 

    : ٔمەڕَان حاجی طاٌر حاجی مصطفّٖةَيةض 
   بؤ نؤَثيوتةضپازاشت ْةخؿةغاظي : ْووغيٓطةى 
   : زاْة 1000ترياش 
  : یەکەم ضاث 

 ًَلێر ٌێڤی/ ًٌ ی چاپراو 
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 پێشەکی

 شُان ڕابەرم/ 
ؾاخُوإ عُيٌ حَُُز َاَؤنِ(، نتًَبًَهِ ّ/ يُ ْىوغًِٓ )نتًَيب )بابُطًإ فًَطٍ ْعاّ بهُ( 

ئُوَّ بُؾًَىاظَيهِ خؤف و باف  ئُطُضضٌ قُباضَ طُوضَ ًًُْ، يُبُض ،ظؤض ططْط و ثًَىيػتُ
ْىوغررطاوَ، وَ بُيةىررُّ ظؤضٍ يررُ قىضئررإ و غررىُْٓ  ًَررسإ، وَ ظؤض  ىوْررُّ  ررىاِْ  ًَررسإ،      

ٌَ زَطات.ئايُت و حُزيػُناًْـ نطاوُْ ُ  نىضزٍ، خى  َيُٓض بُباؾٌ يُ َُبُغتُناِْ  
ظؤضبررُّ ةيُْررُ طررطْط و ثًَىيػررتُناِْ زوعرراٍ  ًَسايررُ نررُ يررُشياِْ ضةؤشاْررُزا ثًَىيػررتُ بررؤ          

 ناضوباضَنإ خبىَيٓسضَئ.
. ()زوعاناًْـ ئُو زوعايإُْ نُ ثًَىيػنت، وَ يُ قىضئإ و فرُضَىوزَناِْ ثًَػَُبرُضزإ   

ٌ نتًَبُنُ يُوَزايُ نُ يُغُض زوعايُ، زوعرا وا رُ:زاوانطزِْ   ُٖضوَٖا يُةيُنِ  طَوَ بايُخ
يررُخىا، وا ررُ: يررُخىا ثاضةاْررُوَ، وا ررُ يُبررُضخىا نطةوظاْررُوَو ةةْررُوَ،     ةكاُتيثيَداويطتت ينرراضو 

ٍَ:     يـخرىاٍ ثرُضوَضزطاض   وا رُ:    6٦غافرر:  چ  ٿٺ  ٺ  ٺچ غرُباضَت برُوَ زَفرُضَى
ٍَ:  ( ))زاوا ئَُ بهُٕ وَةةَتإ زَزََُوَ(، ُٖض يُّ ضةووَوَ ثًَػَُبرُضٍ خرىاف    زَفرُضَى

(. ضواَ أمحس يف املػٓس. وا ُ: )زوعانطزٕ عًبازَ ُ(. عًبازَ ًـ ؾتًَهِ ايدعا٤ ٖٛ ايعباد٠)
ظؤض ططْىُ. بُيةهى نطةؤى و طُوُٖضو ئُقرًٌ عًبازَ رُ، بؤيرُ ثًَىيػرتُ ظؤض عًبرازَت بهرُئ،       

 يُبُض خىا بجاضةَيًُٓوَ  ا خىزا عُفىَإ بهات. ايًِٗ ّاَني.



 
6 

 

 
 
 
 

 
 ڕێرۆشیەک...

شةكاز زِاضؤةة كؤة هؤةزِووي    ٓةًاْ غت بؤؤ كةضؤيَلى ٓؤةز    ،ًِدايَ جئاُيَلى تايبةث بةخؤي ٓةية
ًاًةهَؤةكسدْ هةطؤةهَي دا   ٓؤةهَظ و كؤةوث و    داية، بؤيةزيؤهؤذيةوة هةبةزدةَ كؤًةهَيَ طؤزِاُلايطف

 اُيؼ تيَي بطةْ. ئةوو  هةكةضي بةزاًبةز تيَبطاثبؤ ئةوةى  طةزةكةحيلٌةث و بويَسي  ئةوجةزِي
 هؤةزِووى  داغؤةكةياُ طؤ ةزجط ٓاتِة دوُيايي ضةزةتابةواتايةكى ديلة: دايم و باون وةن ضؤْ هة

ّ  زِؤحيًاددى و ةكاُى جةضةةيي و ييجيَداويطة ٓؤةز بؤةو ٓةُاضؤةوة ئؤةزكى      ئؤةوة  ،يؤةوة بةزجسضؤ
 ٓؤةهَيَِحساوي ووزئؤاْ و فؤةزًوودة   و ئاًؤذطؤازي و  ئادابؤةكاُى ذيؤاْ   ياضاو زِيَطا و بةضةزغاُياُة 
 بؤؤ ئؤةوةى  بلؤةْ  طؤغياْ بلةْ و بةزةو دآاتوويةكى طةؽ و جسِغِطداز ئازِاضؤةةياْ   جريؤشةكاْ
بطةزِيَ  هةبةزدةَ خواي جةزوةزدطاز شًاُياْ بةواُّئةواُيؼ و  دةبيَو بةزٓةًدازغرييّ  دآاتووياْ

، ٓةز هؤةَ    ُةبسِاوةةؽ ضةزةزِاي وةزطستِى جاداغيتطةياُدووياُة، ئةًبةئةًاُةتةوة  ياْكجةياًة كة
خواُؤاع و خؤاوةْ زِةوغؤت    وةيؤةكى  ُةتواُيواُؤة   بةوةى كةْزِةُطسِيَر دةدوُيايةدا خؤغبةخةياْ 

 .بلةْجةزوةزدة 
بةجيَي تواُا  اليةنوو ٓةً ،ضادةو ضاكازةيَريَلى وبةزِووكةؽ وتو)بابة طياْ فيَسي ُصاَ بلة( كةيَيب 

ُيػاُداُى  اًؤذطازياُة بؤخنؤؽ بلاث كة ويَسِايطؤغةكةى بةو ئاداب و فةزًوودةو ئجطةزدةتواُيَ 
 .اْيٓيَػووى دوازِؤذ لاتةٓةُطاواُة ب ٓةًوو ئةوئةوة بةزشةكاْ، جواْ و بةٓا 

ؤذيَ بؤ ضسِيِةوةى ئةو طوُآاُةى زِ بلاتة شةخريةيةن كازةًاْهةخواي جةزوةزدطاز دةجازِيَيِةوة ئةو 
 )اهؤٍ اًني(.. داُي غةيةاْ ئةجنامماْ دابّياْ بةفسيوياْ بةُةشاُى ؤذاْ هةُائاطايي هة زِ

 ًاًؤكىغاخةواْ عةهي                                                        
  غازؤضلةى تةق تةق/ طوُدى تاهَةباُى طةوزة                                                        
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 بلة! َابة طياْ فيَسي ُصاب                            
كل    (ئامااى  )  ةك َااق ىابَضا ىلة   بياةِةتى  ةتو يكيااا،  م ىليااةة ثاله   ها  ،باا   يلةهياة ذزيااو   مياالهَي

باةٍل  ئاة ت    هةماهياة ت   ٍاةِ تٍا خلشاَاٌ ةت يصاو    بةطصت  ماملشتاكاٌ  ب  ، زيرتن ط يكرةليةلك  
ثَك يصو بلياٌ  بةثَك ض  ب يصتاية،  ب ك ئةىالزت خلشَاٌ ةت يصو   ئة لىَض   ةلية  بابة ب  ،ىاقاىة

  ج ك بةج ك ةتكرة
لرة   شارةةل، باياةك  ى ىاا    ةى  ش  شاِ  َكلزشتاى هة ئَك لِت ٍاةم   شاتَكل  خصاتة  ت ذيكار      ،ب  ٍاةهَي

ٍاةِ  لياتثصالاىا،    ِة  ةتٍَكياا  ةتبارة    شاةقامةكاى  حة شاة   ىَكا ةلِتكااى    شاةِىلث   ،  خل كَكفِة
   يصة ت ةتِياىةَكينكِةتط   ِةيكذىة  ِة  هة قةشت  ب 

  (ئامااى  ) باةجلِ ك  ٍاة ِت ىريصا ة   بر شالة  ةتىىا     ىااك   ِةىا  ىاا ىاا  ك    ،بة هَكسمة ةتباِ  باِلٌ
طار،    ةتِية ت شاة بة ةتشا  بلاا،، بلياة   ىاةيااِ  ٍةشو بة ىرشَكل  بتلق ك   هةجَك ت كة  ىاشاىاب  

   ةتى  قاىا ٍةِ ة   ضا 
باةِت  ي  ةةباا هيي    لن ة ِةلكبةِة ية ت، تىةِة ٍة ِت ىريص ة زهةكاى  ةس   بَن  هةةتىىىر كةة لجاِ 

مً ، ةتقِة ئة  ةتىىة طةه كطَاٌ بابة  بةٍةهيثةيةكة ت ثَك   ،: ئامَكس      خسلىات خل، با ك  ِةؤيصو
 ةتىرشَكه!
ةكاة      شلزت تمََر  بة ئة يض   ،ةلىاا ةتشت  طر،، هةطةلك خل  برةية ذ  ِ  ى  شنت   هاة شاةِ جََك

باةةتو زتِةتخةىةياةك     هةىةىَصاتَة ت ةلىَصاو،  ئة جا بةىاىَاةك  طاةِم  ثا ك ةلةل  بةض لِمةشا       
ز   باةياى    بال ئاة ت    ةت  خباة ت   ،مةىرشا ك  : كا ِة  خالو ٍاَي ىَاة    ثََك ،ِة    ىَكلرة  طةشة ت 

 هةخة  ٍةهيص  
  بؤيَ    تؤ غافؤىَ و  : بابةطياْ ًّ هةجيَي وثيةكةوة زدةشةبة  جسِ ًاُاي داييَ،تيوة ُيطايةكى ئامانج

ٓةًيػة دةضؤت بةُويَؤرو   ، دةكةَ تو داُيػةِ ٓةهَطوكةوثةفةازو زُِصيلةوة ضةيسي  بةزدةواَ هة ئاطا ُيٍ،
 بلةًةوة، تكاُباغة كسدةوةكازو ةفةازو زِالضايي دةًةويَ مب،  وةكو تؤ  حةش دةكةَ بؤيةدةَ بة دوعاي، 

هؤةخؤَ   ،ئؤةوةَ بةخؤةيايَ داديَ  شؤز جؤاز  هيَسةدا  .ئةجناًى دةدةىتؤ كة بطسَ  وةخوو و خدة بةو غةاُة
كؤوزِي خؤؤَ دوعؤا     :جيٌَبوَؤيَ ُةجسضيٍ  هيَي َ،ؤذاْ هة دةزطاي دهَي ُةداهة زِؤذيَ دةجسضٍ: بؤضي باوكٍ زِ

 بؤسِؤ غةو ُيية تؤ بة ًّ ُةهَيَي ٓةُاضؤةى بابؤة دةى دزةُطؤة،    هةكاتيَلدا  دايةهة ضي  دوعا ىطسُط ة؟يضي
ٓؤةوزة تسيػؤ ة   و  بازاْ ، ئةوجا ةغةباو زِ ئايا بؤ ٓةهَلسدُى بائةطةز بحسضٍ !!تا شوو هة خةو ٓةهَطيخبةوة 

 ؟ةو غةاُة جازيَصزاو بني، ضؤْ وةآلًٍ دةدةيةوةئافاتى ئشياْ و   وايةن ٓةية بيخويَِني تا هة بةالَٓيض دوع
 هتة كةهةةًوضت ى    ،، ُةغ ةز ئاضا ًوضسِكةيةكى بةهتةؽ ااةتةزِا   قطاُة بيط ِى ئةَبة آلهعةبدو

هةجيَي خؤيتةتى،   ُتقطةكا وتى:ضةيسي كساو  تاضةوةهةي ٓةهةليَػا، بة ٓةُاضةيةكى قوو و.ثيَيةوة اةزضو
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ى ئتاوا ٓةضت يازي   كة ُةاةبوو بتؤ بابتةتيَل   ًٍكةً ةزخةخةًطازاو ةقي و ًّ بةزاًبةزت تؤ هةضةز ٓ
 .بلسااية اًؤؽفةزثػ طويَ و ثةيوةضت بة اوعا، تؤَ 

ٍ ضتيَ ئاًؤذةازيتت اةكتةَ    : كوزِي غرييِثيَي وت اةكسا،ؤذيَلياْ هوقٌاُى حةكيٍ ئاًؤذةازي كوزِةكةى زِ
 !بةخ ةوةز اةذيهة ذياُدا ئةوة  ،ئةةةز جيَ بةجيَياْ بلةى

  .ة خؤغرتيّ خوازاْ خبؤيدٓةوهة :يةكةَ
  .هة باغرتيّ جيَطة خبةوي :اووةَ
 بري.  ااهة باغرتيّ خاُوو: ضيَيةَ

ئيدى ، ذياْ اةكةيّ ُةاازاةضت كوزت و و خيَصاُيَلى ٓةذازهة بابة ةياْ ئيٌَة  :يوت هة وةالةًداةكةى كوزِ
 ؟ ئةجناَ اةازيَ ضؤْئةًة 
 :  ثيَيوتهةوةالةًدا  ي حةكيٍهوقٌاُ

ت تاًى خؤغرتيّ خوازاُت  ئةوة ،اواتس ٓةز غ يَم خبؤي ،ازةُطرت ُاْ خبؤي كةًيَم داهةكاتى خؤيئةةةز *
  .ثيَ اةاا

 .خؤغرتيّ خةوت اةبيَ ئةوة ،ةُطرت خبةوياز مئةةةز شياتس كاز بلةيت و كةًيَ*
 .ئةوة تؤ هة باغرتيّ خاُوو اةذي ،بلةي ةوةئةةةز جيَطاي خؤت هة اهةي خةهةلى *

، بةزةكتةت  ةيت ُياةبازيَينَ، بةزةكةت هةشؤزي ثازةو ثووي و ضاًاْ ةةوزة بةزةكةتي خؤي هةبةياُياْ خواي 
ئةوةؽ ، اهةخؤغبتي، ٓيضيت هةًايَ ُةبيَ بةالةَ و ئافاتبتيَايَ و ًِداهةت بيَ بةآليَ، ًتضاغبئةوةية هةغت 

 يَ بيَت.خوازاُةوةت حةالة هةوةاا ضةزضاوةى ةستووة كة خوازاْ و
بُضَنررُ ِ وا ُ:)خىايررُ  .1(ايًههِٗارههألمىايفَههواهارهٛمٖههألااااةفتتةزًويَ: )()ثيَغةًبتتةزي ختتوا 

 (. بًَت سائىممُ ُنُّ يُ بُياًْ
 بتيَ ٓتؤو ٓتواة    مٓيض غت يَ  ِةتى ئيطالًة، هة ئيطالًداو ُووضنت و شوو هة خةو ٓةض اْ ضوُكةواتة شو

و جةضت ة و اةزووُتةوة   ُية، كة اةهةيَ: شوو خبةوة بؤ ئةوةى شوو هةخةو ٓةض ى، ئةوة ًسؤظ هتة زِووى ئتةقىَ   
 ، ٓتةزوةٓا بتؤ ئةوةيتة   كازًةُدْ ايازيلساوااهةاةَ و اةشةايةكي كاضبلازو ئةواُةى  بةتايبةت اةثازيَصيَ،

شوو هةختةو ٓةضت اْ   ًوضوةٌاْ ُويَري بةياُى هةكاتى خؤيدا ئةجناَ بدات و بتؤ قوتتابي و خويَِتدكازيؼ    
بةُتدة هةختةو ٓةهةطتيَ و اةضتت      هةو ضتةزو  بةزةكةت هةوةااية بؤيةفساواْ اةكات،  ًيَػلىئاضؤي بريو 

 بةخويَِدْ بلات.

                                                           
1
 صشٝح أبٛداٚد، صشش٘ االيباْٞ. - 
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ضةزةزِاي ئتةوةى ًووضتةيةكي   ، خةزيلى ئيؼ و كازْ بةزاةواَ وؤذ ُاوةتة ضةز زِ ْاغةوي ًسؤظطةهيَ ٓةْ
 اةفسؤغتيَ و  و ضتةوشة . كةضي كةضي وا ٓةية اةض طيَسِة، ًتؤشو تتةزِة  اُاةةْٓةية، ئةوجا بةٓيض زِ باغياْ

ضوثاع بتؤ  اةهةيَ: بةاهةخؤغيةوة كةى، ثسضيازي بريَوى  ذياُى هيَ اة ةيةكى كةًى ضِط اةكةويَ، كاتيَثاز
 بريَوي ذيامن باغة، خؤغحاهةٍ.خوا 
ةُطة ٓةُديَ جتاز  بةزخ ايَينَ و  زِ منووُةيةكى جواُت بؤ بيٌَِةوة، ًةزِ ضاهةي جازيَم اةشيَ، يةن بةضلةبا 

 كةضي بةزاةواَ هيَي اةخوزيَ و ٓةز شؤزة. اوو بةزخ بيَينَ،
هيَي ايَتينَ، كةضتي  ُتة    بةضلة ةوجيوتة ثيَِخ غةؽ  بةجازيَضاهةي  اوو ضيَ جاز اةتسوكيَ و  ضةطكةضي 

 اةخوزيَ و ذًازةغياْ ٓةز كةًة.
ؤيتة ئةوةُتدةى هيَتي     ًةزِ بةزةكتةتى تيَدايتة،  ب   كيَػةية بلةيّ، بؤًاْ اةزاةكةويَئةةةز ضةيسي ئةَ ٓاو

 .و كةَ ُاكاتٓةز شؤزة ش ةخوزيَ ا
كتة   ؤذ اةهةوةزيَ، ايَ و اةضتووزِيَ، زِ شاُاياْ اةهةيَّ: هةكاتى اابةغلساُى بةزةكةت كة بةياُياُة، ًةزِ بة 

 ٓةهةدةضيتَ و ضاوةكاُى اةكاتةوة،ئيَوازة ااايَ، شوو اةخةويَ و هةةةيَ غةبةقي بةياْ ضوُلة تيَس خةو بووة، 
بةياْ بةخةبتةزة، ُصيتم بتةزة بتةزي بتةياْ ختةوي هتَي اةكتةوَي، بؤيتة هتةكاتى           اةًةو  كةضي ضةط تا

 .2دازي ئاًااة ُيةؤشى و بةزةكةتق و زِةغلساُى زشااب
 وتازةكتاُى  كتةع هتة   ْاةًةشاْ وتتازي اةاا،  بةٓتةشاز  ( هة ًاُطى زًِ وةهي غةعساوىحةممةا وًغيَخ ) 

 اابةؽ كساووة. قي خؤي وةكو يةنشاي ثةزوةزاةاز زِ: خواةهةيَت  اااةُيػنت، هةيةن هةوتازةكاُي اا
يتةن اابتةؽ    ؤشى وةنزِ ق وثتةزوةزاةاز زش ْ ختواي  يةن هة ئاًااةبوواْ هيَي اةثسضيَ:  جةُابي غيَخ ضتؤ 

ةقةيةو ٓاوزِيَلةَ ُصيلةى ثيَِخ وز بةًاُطاُة ئيؼ اةكةَ، ًووضةكةَفةزًوو ًّ هة كازةةيةكدا  كساووة؟
 وةزةقة وةزاةةسيَ. ثاشاةاة 

: ئيٌَة قطتةًاْ هةضتةز بةزةكةتتة،    غيَخ ً ةوهي بةغ يَلى شؤز ضااةو ضاكاز وةالةًى اةااتةوة، ثيَي اةهةيَ
ض ؤي ضتان اةبيَ تةوة، بتةالةَ وةهةالةٓتي ًِتداهةي ئتةو       تؤ ُةخؤؽ بلةويَ، بةحةبيَلي ثازا ئةةةز  ًِداهةي

 .  تا ضان بيَ ةوة  وةزةقةكةى هيَ بدات اة ثاشاةُةخؤؽ بلةويَ، اةبيَ ٓةز ٓاوزِيَيةت ئةةةز 
اؤالز اةكسِيَ،  ٓةيػة تتةُٔا بةضتةوزكساُيَم ضتان اةبيَ تةوة،      ضةا اةزشييةن بةٓةية  اًْسؤظي ُةخؤمش
هتةؽ  تةُدزوضتت و  بةالةَ  ذياُى ُيية، ٓةية كةًى ٓةية كةضي بةزاةواَ ُةخؤغةو هةةًةُدةٓةية شؤز اةو

 خوا و اةخةويَ و غا بةضةثاْ ُاشاُيَ.ة، بةكةيفي خؤي اةضاغ
                                                           

2
ٍَ. نُضٌ )-  ٌَ ضةؤشاُْ ُٖؾت نا صًََط خبُو ئُْؿتائ( ظاْاٍ َامتا ًو ثًًَىايُ ضىْهُ َطؤظ ثًَىيػتِ بُخُوَ، زَب

بُفريةؤزاُْ، بؤيُ َطؤظ  )ئُزيػؤٕ( زآًَُٖضٍ ناضَبا يُبُضاَبُض ئُّ قػُيُ زَيةًَت: خُو ٔ بؤ َطؤظ  ُْٗا نات
.ٍَ  ثًَىيػتُ ضةؤشاُْ ثًَٓج نا صًََط خبُو
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 خوازاُي بؤ ايَِّ، اةضت بةةسياْ اةكات.   ماةوهةةًةُديَلى غازي ٓةوهيَس هة ًيواُدازيةكدا كاتيَ
وةهيَ اةهةيَ: خةهةم ئريةيي بةاةوهةةًةُدى ًّ اةبةْ، ثيَياْ هةوةالةًدا ئةويؼ  هيَي اةثسضّ: ئةوة بؤ اةةسي؟

ئةوة ض اةوهةةًةُدييةكة بةٓؤي ُةخؤغيةوة ٓتةًوو غت يَلت هتيَ حتةزاَ كسابتَي؟ خؤشةتة يتةن ايِتازَ         
 ة ئيطساحةت ُامن خبوازااية.ئيَوة ب وُةبواية، بةع وةك

 خصًى باؽ، ذُى بتاؽ و بتيَ بتةالةيي بتؤ ًتسؤظ     كةواتة بةزةكةت ٓةز ئةوة ُية ثازةاازبي!! هةؽ ضاغي، 
 ةةجنيِةو بةزةكةتى ذياُة.ةةوزةتسيّ 

ى اهةدةية كة  هةبةز ذْ و ًايَ و ًِٓةهةطريا، اةوهةةًةُدي ض ًاُايةكى ٓهيَ بةزةكةتى ًاهةي  ًسؤظئةةةز 
 .!!ي ًايَ بةضةز بباتهةاةزةوة كاتى خؤيبلات ٓةًوو  حةواُةوةي ُةبيَ و حةش

هتيَ   و ٓتةوزة تسيػت ة  بتؤزاْ  و بتا هةًةزِ  ثسضيازت  تؤاووز ُةكةوًةوة،  بؤ ئةوةى شياتس هة ثسضيازةكةت
وةالةًتت   و شاُطت ى ضتةزاةَ،   ()اوعاكتاُى ثيَغةًبتةزي ختوا   بتة ُتصاو    ،ثيَي تواُا، ًِيؼ بةكساَ 

 اةاةًةوة.
ٖرما،     ) :اةيفةزًوو()ثيَغةًبةزي خوا ،لسابايةبٓةهةي يةكى توُدوتيرئةةةز با َٝسر ْر ِِ َِْيمٞ ْأَضمُْي ْو  ُٗم ًِ اي

ٚرغرمسي َرما أ َزَضمًْتَ      ٗرما,  َٝ َرما َف ٚرغرسي  ٖرا,  َٔ غرسي َُٛذ َبْو ََ ٚرْأُع َٝسر َرا أ َزضًََْت َبَ٘،  ْر ٚر ٗرا,  َٝ َٝسر َرا َف ْر َ٘ ٚر اا3( َبم
ُ   زايرُ  ىخ وا ُ: ) ٌَ زَنرُّ و   زاواٍ خًَرطو باؾرُن ئرُو باؾرُيُف نرُ  ًايرُ ِ و باؾرُّ      يت ير
ُ           يئُوَ ٌَ زَطرطّ يرُ ظياُْنرٍُ و ئرُو ظياْر ـ نرُ  يـ نرُ ثًَرىَّ ًَْرطزضاوَ، ٖرُضوَٖا ثرُْات ثر
 .(و ئُو ظياُْف نُ ثًَىَّ ًَْطزضاوَ ِ ًايُ 

قطةى  ،بيَت ًاْواةَ و اةًاْ هة ئاةابني،  خؤًاْشًاْ و اةزبسِيِى ي وزيااةبيَ اةكةيّ،  كاتيَ قطة ئيٌَة
ّ    ُةغتياو وتتةى  و  ي ُاغرييّجِيَو خساث و ( )ثيَغةًبتةزي ختوا   هتةَ زِووةوة  ضتوُلة  ،بتة بتا ُتةاةي

ِٚحَ اهلل، تأتٞ بايٖزمح١، ٚتأتٞ بايعَذَاب، فإذا رََأِٜتَُُُٖٛا َفاَل تَضُبَُّٖٗٛا، ):اةفةزًويَ ٚصَبًوٛا   ايزِّٜحُ َٔ رَ
ُ  ) با يرُ ضة  وا ُ:. 4 (اهلل خَريٖا، ٚاِصتَعٔٝذُٚا باهلل َٔ عزِّٖا  راضٍ وا ُٖيرُ     ،َمحرُ ِ خىاير

ٍَ و  اضٍ وا َمحُتبُ ضة ٍَ  فز ٌَ  ُٖيُ بُ غرعاوَ ز ٕ ئًَرى  ، ٖرُض نرا  ، ئرُوا  َ بًًٓترا
ٌَ َُزَٕ، ّ   بؤ يُخىا بهرُٕ و  طو ضانًَُّزاواٍ خ  ىَيِٓ ث ثرُْا برُخىا    يرُ خطاثرُ

 (.بىطٕ
بتاي توُتدةوة    زِةغتةباو بةٓؤي  ةوة ةويَبيط ى ئةوة اةبني ضؤْ هيَسةو هةويَكاُجئاُية ضاالةُة هةزِيَي ًيديا

ة كةوتووة، هةكاتيَلدا ًاُتةوةى ذيتاْ و بتةزاةواًى ًسؤظايتةتى     اُشياُيَلى شؤز ًاااى و ةياُى بةو والةت
                                                           

3
 76/  4ٚايبخازٟ  616/  2َطًِ  - 

4
 .زٚاٙ أبٛداٚد ٚايٓطا٥ٞ ٚ أمحد: صشٝح - 



 
11 

 

شاُاياْ ئةوةياْ ئاغلسا اةهةيٍَ: ثيَت وةالةًدا ، زِةُطة بجسضي: ئةو زِؤهةة ضية؟ ًِيؼ هةثةيوةض ة بة زِؤهةي با
تتؤش   كة ٓةهةٌي ئاو و ةةزاي  تتةث و ٓةية  ي هة ثيَلٔيَِاُى ٓةوزؤهةيَلى ةةوزةو كازيطةز)با( زِكساووة 

بتؤ ئتةوةى   و  ٓةز ُاوكيَم ًويؤُاْ اهةؤثيوةى هيَ كؤ اةبيَ ةوة ت ثايَ اةُيَ و وةن ثي اُدُى ُاون كاز اةكا
. هيَتوة ببتازيَ  بتازاُى   وةكوٓةهةدةضيتَ بة ثي اُدُى ٓةوزةكاْ تا (با)غيَوةية  ، بةَ ثيَلبيَينَاهةؤثة ئاويَم 

ئاًتاذةى  ضايَ ثيَؼ ئتةًسِؤ  و ضى و ضيَ ٓةشازو ضواز ضةا ثيَؼ  ي ثريؤشقوزئاُئةو ٓةقي ةتةية كة ئةوةؽ 
ًَِٓألاايِّيَٜهأل َايَهَٛااا) :، وةكوختواي ثتةزوةزاةاز اةفتةزًويَ   ثيَ كساووة ْْزَِيَٓهألاَِهَٔاايَشهَُأل٤ِاََهأل٤ اااااَأَْمسَه اقِحَافَأَ

٘هارِ َههأل  ِْنَ ِْايَهه َه ْْهه ٙهاَََٚههألاأَ ُهٛ َْٝٓألُن ُٓباَإ ئًَُررُ ؾرر )يررُنًَو يررُ بُخؿؿررُناِْ خررىا ئُوَيررُ وا ررُ: 5(فَأَْسههكَ
ٌَ و ئرُو ا ئاويرإ    سٖرُوضَنإ بُغرُض يُنر    (برا )زاضو زضَختُ، وا ُ:  اضزووَ نُ ثًتًَُٓضٍ ضةووَى و ْ ا زَنرى 

 ٌَ ثُيسا زَبًَت، ُٖوضَنإ بُ بانإ َى ىضبُ زَنرطَئ، ٖرُضوَٖا باضا رإ يرُ ئاواْرُوَ باضاْرسووَو ئًَرىَّ        ي
ٌَ ئُوَّ ئًَرىَ ئرُو ئاواْرُ إ ظَخرريَ نطزبًَت"ئًَُرُ       ٍَ و ظيٓسَوَضإ" ب ٌَ  ًَطاو زَنُئ"غُضَضةاٍ نؿتىنا ث

   َ زَغرتتإ زَنُوَيت"بُوا ايرُنِ زٍ: ئًَرىَ     يُشَيط ظَويسا بؤَإ زابني نطزووٕ، بُٖؤٍ نراِْ، يراخىز برريَو
 ْا ىأْ يرُةٍ خؤ رإ ضةايىرطٕ يرُْاو زَضيراو ضةووبراضو ناًْراو و ؾرًى و زؤيةُناْرسا، برُيةهى ئًَُرُ ضةايرسَططئ و            

 نؤٍ زَنُيُٓوَ يُْاو ناًْاو و طؤّ و طؤةوَنإ و ...ٖتس(.
، كساةتاز و هةةةوزةيي ختواي بةائيَِتةز  باُط اةكات بؤ بريكساُةوة  ًسؤظايةتى، ٓؤغدازييةئةَ ئايةتة  

 ُتصاو ٓتةًوو ئةًاُتة،    هةكاتى زِووااُى بووًةهةزشةو باي توُتدو ٓاوغتيَوةى    ئيطالَ ٓامناْ اةااتبؤية 
 بلةيّ. و يااى خواشيلس

بةغيَ هةوالةتاُى اوُيتا هتةزِيَي تؤزِبيِاتتةوة ضتووا هةٓتةوا       كاز هةضةز باخضةى با اةكسيَ و ةازةذهةَ زِؤ
وةزاةةسْ بؤ ازوض لساُى كازةبا كة ئةًةؽ ثازيَصةزي ذيِطةية بؤ كةًلساُةوةى اووةَ ئؤكطيدي كازبؤْ 

 .ى كةًةشة كة هة زِووى تيَضووُةوة تيَضوةكةو غويَِطسةوةى غا
ضتوُلة  ثيَواُتة ُتاكسيَ،    و ثووي و ضاًاُى اوُيتا زةبةثا ُيعٌةتيَلةئةويؼ ئةةةز باضي بازاْ بلةيّ، خؤ 

، بةضتوواة  ًسؤظايتةتى  ، جطة هةوةى بتؤ ئاوةااُيةو ةوشةزو ذياْ  وحي غازض اُيةت و ٓؤكازو ضةزضاوةىزِ
واتة تومخي ، ٓةية ذيَس شةويو  و ئاوى ضةز شةوى شيِدةوةزوةن و وبؤ زِي شؤزكةهةم و قاشاجنى هةٓةًاْ كات 

و بتةٓؤي   ت وو اةاائةةتةز بتازاْ ُتةبازيَ، وغلةضتاهةي زِ    . بووُةوةزيَلى شيِتدووة ياُى ٓةًوو ضةزةكى ذ
ثيَغةًبتةزي   ًتةتى و بسضتيَ ى بتالةو اةبيَ تةوة.     قتةيساْ و ُةٓا قتات و قتسِي و   ةساُتى و  وغلةضاهةيةوة 

َِاأغِثٓ:  اةيوت يّ و بيَ بازاُى اا  اوعاي اةكساو( هة ُةباز)خوا ٗه َِاأغِثٓأل،اايَّ ٗه َِاأغثٓهأل(اا)ايَّ ٗهه      .6أل،اايَّ
 ؤ ررراضا إ ببررر ُرررررررُٓ، خىايؤ بباضَيررررررُ باضا إ بررىايررررر، خؤ بباضَيُٓررُ باضا إ بررررخىاي  )وا ُ:
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  .7(بباضَيُٓ
َهػِٝثهأّلاََِّ ٦ٜهأّلااااا) :(اةفةزًويَثيَغةًبةزي خوا ) يُفُضَىوزَيُنِ زيهُزا  ْٝثهأّلا َِاأَْسهكَِٓألاغَ ٗه ََِّ ٜعهأّل،ااايًَّ

ْٝهههَِّاعَهههألم ّ وا رررُ: .8(َْألفِعهههأّل،اغَ  )خىايرررُ بؤَرررإ بباضَيٓرررُ بررراضاًَْهِ ظؤضٍ يُغرررُضخؤو بُغرررىوز
ٌَ ظيإ(.  غُوظنُضٍ بُغىوزّ ب

كاتيَ ٓةوزيَلى زِةغي () ي خواُيػاُةى خةغٍ و تووزِةيي خوا اةزاةخات، ثيَغةًبةزٓةُديَ جاز بازاْ 
 ةُطى اةَ و ضاوى اةةؤزِا. ذووزي اةكسا، اةٓات و اةضوو، زِببيِياية، اةيِسكاُدو اةيِاالةُدو اةزو 

ًتايَ اةكتةى؟    يَ، ئةوةُتدة اةزو و بتازاْ ااا ئةوة بؤضي كة ٓتةوز  ػة ثيَي فةزًوو: زِؤذيَلياْ اايلة عائي
 ةُطت تيَم اةضيَ و اةتسضي؟!زِ بؤضي وا

ةتاُى ثتيَؼ ًتّ، ختوا بتةبازاْ     ممئةويؼ هةوةالةًدا فةزًووى: ئةى عائيػة واشَ هيَبيَِة، شؤزبةى شؤزي ئو
 هةُاوى بساووْ.

ٌَ باضاِْ و وؾهُغرايةٌ يرُْاو    )خىايُ  ئىممُ ُنُّو اةفةزًويَ: ت ااوعا اةك()ثيَغةًبةز  بُب
ٍَ نطزّ(.  َُبُ، خىزا زوعانُّ قبى

بةةتةوزةو   ،، خةهةلي ةوُدو غتاز  ُويَرةبازاُة اةكسيَ ِى بازاْ و ُةبازيِةوة، بةٓؤي اواكةوت داهة ئيطالً
 ةوةى خواي ثةزوةزاةاز تبةٓيواي ئ ةْئةجناَ اةا ضوُِةتةةَ تئ ئاوايي وة اةزةوةى ِةوة، اةضِةببضوون كؤ ا
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َطَ بىوّ، زوو ؾُو يُغُض يُى خُوّ بًُْاظّ عى، و ِ: غايةًَهًإ ُوَطًَطةايخىاْاغًَهِ ؾاضٍ ُٖويًَط  - 

ٍَ خًَط بهُيت و  ُنُوَ بًين،بُنابطاي ٍَ خؤت وَضَ َٔ  اظييَب،خىا يًَت ضةزَيىت: ئُطُض زَ ُو  ببُ عَُطَ.يُطُ
ٌَيُ غًًَُّ  ضىوَُ ثًَـ زَضطاٍ  بُو ْاوًْؿاُْ يُنػُض خُبُضّ بؤوَ، ؾُو ْاو و ْاوًْؿاِْ خؤٍ ثًَساّ، نا 
ٌَ نابطايُى زَضطاٍ  ، ئُوَْسَّ ُْبطزيُزَضطاَسا َايةًإ و ٌَ ؾُو بُغُض َيو ئُو نابطايُ بىو نضة َُوَنطزي ُ غ

 بُيُنُوَ يُيُى يُ شووضَنإ ونطزيًٌَ و و ُٖوايةجطغني، زاواٍ ضىوُْ شووضَوَّ يُنُوَ زَٖا ُ خُومن..زواٍ غالة
ؾاؾُّ َاٍ ضٌ؟ ض ًٖىايُ ًَهت ُٖيُ؟ بُ ُزاًْؿتني، بُُٖيةجُيُنُوَ ثًَُىت: قىضبإ ٖا ىوّ بعامن 

زَغتِ بؤ  َ، نابطاَُنهُّ زَطىاغتُوْاو اغتُوخؤٍ نُ ثُخؿٌ ضة ُض نُْايةٌ )ايكطّإ( بىويُغ  ُيُفعيؤُْنُيإ
ٌَ و ِ: ؾُو و ضة نطزو زايُ ثطَُّ ططيإ، زضَيص ُيُفعيؤُْنُ  ؤش زوعا زَنُّ خىاٍ طُوضَ ئاوضةَيهِ بُخًَطّ ي

ايُ ًَهِ ئُوَيُ  ُوايف ئُو ؾىَيُٓ ثريؤظَ بهُّ، بُةةّ يُبُض ُْبىوِْ و زَغت نىض ِ خؤّ نُ يُّ بسا ُوَ، َُٖىو ًٖى
ٍَ و بطةؤو خبؤٍ َايةُوَيُ ،زَيتُ زَغتِ و ئُوَْسَ ثاضَّخاْىوَ نطَيطًُُ،  ىاْاٍ ئُوَّ ًُْ  .و  ُواوُٖض بايٌ نط

ٍَ خؤَسا يُغُض حًػابٌ خؤّ بؤ َطَطًَطةايُوَ، ثًَُىت:َٔ بُ َُاٍ عى ًَٓـ خُوَنُّ خؤَِ بؤٍ ّ، ٖا ىوّ يُطُ
ٍَ.بؤيُ ُٖض ئُو طُؾتُ ضؤحًُت ببُّ.  يُغُض حػابٌ خؤّ  زايُو َاوَيُ. نابطا ئُوَْسَ زيةدؤف بىو باؽ ْانط

غايةِ زايُ خاوَٕ خاْىوَنُو بطةَ ثاضَيُنًؿِ  ثاغُثؤضمت بؤٍ زَضنطزو َاَُيةُّ عَُطَّ بؤٍ  ُواونطزو نطَيٌ يُى
 بؤ خًَعاُْنُّ بُ ًًََٗؿت. 

 . )1/216(ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح أبٛ داٚد 1169/أبٛ داٚد بسقِ  -8



 
13 

 

 اةزوويةكى بةخيَسياْ هيَ بلاتةوةو بازاُياْ بؤ ببازيَينَ.  
ُويَرة بازاُةياْ كساووة و خواى ةتةوزة اةضت ى ُتةُاوة      ى  ئيطالَ، هةكاتى بىَ بازاُى اابةازيَرايى ًيَروو

بةزِووياُةوة، كةَ تا شؤز بازاُى بؤ بازاُدووْ  و اهةةكاُى بةئاوى يةقني ئاوااوْ، يةقني بؤ ًسؤظ ئرياايتةكى  
  بةزشة، ضاهةيَلياْ خواُاضيَ هة وغلةضاهةي و بيَ بازاُى، بة ضةتسةوة بتؤ ُويَرةبازاُتة ايَ تة اةزةوة!   ًةشْ و 

هةوةالةًدا اةهةيَ: ًتّ  ئةويؼ بازاْ ُةبازيوة، ئةو ضةتسةت بؤضي ٓيَِاوة؟  ةهيَي اةثسضّ: جازيَ يةن ثسِيػل
 خواي خؤَ باؽ ُاضيووة، اةشامن ئةو اةض ةى بؤي بةزش اةكةًةوة، اةض ٍ بةبةتاهةي ُاةةزِيَِيَ ةوة.

(  سيناء  )  ؤذيَليتاْ ثازيَصةتازى غتازى   ) غيَخ جاا احلق ( غيَخى ئةشٓةز هة ضاوثيَلةوتِيَلدا اةهةيَت : زِ
ي خةهةلةكةى بؤ كساَ كة بةاةضت بيَ بازاُيةوة ةريياْ خوازاووة. ًِتيؼ  واؤخخساثي باز ٓاتة الَ،  باضى

بازاُة بلةْ. ئةواُيؼ كاتىَ ُويَرةبازاُةياْ كسا، بة ًاوةيةكي بة ثيٌَوت: ضازةضةز تةُٔا ئةوةية بضّ ُويَرة
بازاُبتازيّ ضتةزةزِاي ئتةو    ، بؤيتة  ة اةوزوبةزياْكةوتِة اوعاكساْ كة خوا بيبات ،شؤز بازىكةَ، بازاُيَلى 

ضتةزةجناَ  و ٓةهةدةضتيتَ  الفتاو   ةوةبتةخوزِ بتازاُى   غةض ريو ةى ٓةيةتى، شؤز جاز بةٓؤيو شةبةُدضوواة شؤز
ثيَغةًبتةزي  ايتة  بكتاتيَ بتازاْ ببازي  هتةَ زِواُطتةوة    ،اةةةيتةُيَ و اةوزوبةز ى شؤز بةًسؤظ يَلشةزةزو شياُ

ُ  9(.الل َّهُمََّ صَنَِّّبء نَءفِّعء ):ةيفةزًووا ()خوا ِ      :وا ر  بُنرُيةو و  )خىايرُ ئرُّ باضاْرُ بهرُ برُ براضاًَْه
 .غىوزبُخـ(
ِِيلْ اللَّيِِ     ) :اةيفةزًوو يؼاواي بازاُبازيِ باضا رإ برؤ   )وا رُ:   .10(مُطِِرنَء برَِحمَةِ اللَّيِِ ببِيرِْق ْ اللَّيِِ ببِْ 
ٍَ وزاباضٍ بُ ف  (.ل و بُظَيٌ خىاٍ طُوضَغضة ُظ

 نوضِي خؤّ ئاَاْخ:

 ،(وايةكاْ ةةيػنت بةثيَغةًبةزي خوا)يةٓ :اةةيَسِيَ ةوة يَتزِةشاي خواي هيَب عةبدوهالةي كوزِي عةباع
ختواو   فسيػت ةكاُى هة  فسيػ ةيةكةفةزًووى: ()يؼة؟ ثيَغةًبةزيبوةيَ ئةو بسوضلة ضيوتياْ: ثيٌَاْ 

ثيَ اةجتووهةيَينَ،  قاًضي كة هة ئاةسةو ٓةوزةكاُى  اضجيَسازاوةو غ يَلى بةاةض ةوةية وةكوٓةوزةكاُى ثيَ زِ
ٓةوزةكاْ اةجووهةيَينَ. وتياْ: ئةى ئةو اةُطة ضية ةويٌَاْ  ئةو فسيػ ة ،تخوا فةزًاُى ثيَبلآةز كاتيَم 

  .11اض ت كسا، وتياْ: زِفسيػ ةكةيةهيَي اةبيَت؟ فةزًووى: اةُطى 
هةةةيَ ٓةوزة بسوضلةاا اةض ى بةةسياْ كتسا،   يَتزِةشاي خواي هيَب وًةزي كوزِي عةبدوهعةشيصزِؤذيَلياْ ع

 ضؤْ بيَت؟خوا يَ غةشةبي توتياْ: ئةوة بؤ اةةسي؟ فةزًووى: ئةًة زِةمحةتى خواية ٓيَِدة بةشةبسة، ئةى اةب
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 يا ُاخؤغي، ضوُلة خيَسو ضتةاةقة  يَتجا هةكاتى خؤغيب ابيَ خؤي هةخيَسو ضةاةقة ببووزيًَسؤظ ٓةزةيص ُ
 ااهةكاتى بيطت ِى اةُطتى تسيػت ةى ٓتةوز     ُاخؤغية، بؤية كوزِي خؤَ اةزاو ئافات و البةزي ُةخؤغي و

ُْه هااااا) بوةتيَ:   اةض ةكاُت بؤ ئامستاْ بتةزش بلتةوة،    خؤت غيَووو ًةكة،ًةتسضيَ،  ْيحهاايَِّ ََْْألَٕاايَّهيِٟاٜهشَه سهه
ْٔ ُْ ِِٙ،اٚايهَُال٥ِه١َُاَِ ْٝفََِِ٘ارََِ ّ    ) ثاى و بًَىُضزّ يَُُٖىو نُّ و:وا ُ .12(خِ  نىضةيُى برؤ ئرُو خىايرُ

ٍَُٖوضَ بطوغهُ بُثانِ ضة ٌَ ازَطط خواي ثتةزوةزاةاز  وةكو  .(و ُٖضوَٖا فطيؿتُيـ يًٌَ زَ طغ
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  چ  :اةفتةزًويَ  ااهة قوزئاُى ثريؤش

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  

ُ وا ُ: 13 – 12: الرعاا  چی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب    ٖررُوضَ بطوغررهُ إ    )ٖررُض خىايرر
ٍَ  طغسا َّ يُطُ َٓانِ ( ، ) بُٖؤّ ضةووْانِ بًَُٖع و زَْىرِ طرُوضَ و غرا   ًْؿإ زَزات، ٖاوضة

( وَ ٖررُض خىاؾررُ نررُ ٖررُوضّ قررىضؽ و   ُغررايةًَهِ ثررطة بُضَنررُت ) ب بُخؿررًُٖٓررُضوَٖا ئىًََررس 
َِ ، ُٖوضَ  طيؿكُ بُزَْىِ طُوضَ و غآَانِ  ُغبًحات و غر  ىثاؽ و غُْىني بُزّ زًََٖٓ

ُضطُضَِ  ُغربًحات و  فطيؿتُناًْـ يُ طغِ ئُو ظا رُ غر  غتايؿِ بُزيًَُٗٓضّ زَنات، وَ 
َّ و ئُيررررسا   ، ٖرررُضوَٖا  رررراضّ وا  ىىظاضٕغررررغرررتايـ و غىثا  ُٖيرررُ ٖررررُوضَ بطوغرررهُ زًََْررررط

ٍَ ئُو َُٖىو بُيةىُ و ًْؿاُْ بُنُغًَهسا نُ خىا ويػتِ يُغُضَ و ضة ؤشّ  ُواو بىوَ  ا يُطُ
َِ ثاياْرررُ         َِ و ةازَيُياْرررُ يُنا ًَهرررسا خرررىا زَغرررُةة ِ بررر بًَُٖعاْرررُزا ئُواْرررُ ُٖضزََرررُزََ

  ؤيةُغًَُٓ يُغتَُهاضإ(.  و
بةةض   يهةٖةظاض بطوغ 8 ؤشيَهساضِ ٖةضية و سا ظياتط يةغةز بطوغهةى ييَ زةزاتطنةيةنضظةوى يةشاُاياْ اةهةيَّ: 

ْاوضةة زووضة زةغةو و   بةخؿؿةةناْ  خةواي وةوضةيةة نةة ئةةو ييَساْاْةة ية      ْيعُةةت و  ، ئةوةف ية زةنةويَ
ويػةتة،  ئةو بطوغهاْةى ية ظةوى زةزةٕ بؤ غةالَةت  بةضوة ٖةةوا ييَ  بؤية ،وو زةزاتضِبةنةَ  ئاوةزاْيةنإ 

 و شياْيـ  زةباضيبةو ٖؤيةوة ْةباضإ ْةبواية ئةوة ظةوى بةناضةبا باضواوى زةبوو،  ضوْهة ئةوةض ٖةوضة بطوغهة
نة بؤ َطؤظ زةيةةٖا   قاضضو ية ظةوى زةضزةضيَ وَبةالٕ وٖةوضة تطيؿكةوة زيَي يةضِئةوةتا زةٖات. ييَ نؤتايي 

  تا ٖةْاغة بسات. ْةضّ زةنات ،ةمظةوي ضِ ،غووزو قاظاجني ٖةيةو خوزى بطوغهة
 بابةطياْ باغة : جسضيهيَي  ئآيَلى وووهَي ٓةهَليَػا، بة جةزؤغةوة ئاًاُخ ًّ َ ، جيَؼ ئةوةى خبؤةو
 جيَويطةة بياخنويٍَِ؟ اياُة ضني كةئةو دوع ؟بلةَيضدةبيَ  جسؤضةيةكة تا ًسدْ هةطةهٌَاُداية، خةو
 خوا يبةزثيَغةً: وتىاةض ى بةضةز ضةزي اآيَِاو  بؤي خِايةوة، الةهعةبدو()َااذَاا):اةفةزًوي
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ِه،افَألر َؤٚاارََُِٝألَُِِٓهِ ِهاَٚااذَااتَََٛعأته َه ئُطُض ثؤؾانتإ ثؤؾٌ يإ زَغتٓىَيص إ ؾؤضز، )وا ُ: .(يَِْش
 .(بُةٍ ضةاغتُ زَغت ثًَبهُٕ

يَ: بوةَت  بةُاوى خوا اةضت ثيَبلتةو ، ئةوة ثؤغي ًاهةةوةت و جى و بةزةىااكةُد اةزةوةت جوي كاتيَكةواتة 
  .( غةي اْ عةوزةتى ًسؤظ ُابيينَبةوتِى )بطٍ اهلل  ،)بةُاوى خوا( .)بطٍ اهوة(
بةَ وتةيتة بةزةكتةت اةكةويَ تة ُيَتو      هةٓةًوو كازوبازيَلى اا )بطٍ اهلل( بلات، ضوُلةًسؤظ  ضووُِةتة

)بطتٍ اهلل  اةبيَ ،ضتةبسِي  ، تةُاُةت ئةةتةز ئتاذةهةيَلي  ةوةو ٓةهةظ و كةوت و ايّ و ذيينخوازاْ و خوازاُ
( ثبِ ٜبذبح ايذبٝشب١    باصبِ اهلل ٚاهلل أنب    :ٜكبٍٛ  ٜبذبح  إٔ أراد إذا ()ٞبنإ ايُّٓ) .واهلل أكرب(ي هيَ بلات

ٍَ،   ()"ئُطررُض ثًَػَُبررُض وا ُ زَيررىت: )بػررِ اهلل واهلل أنرر (   بًىيػررتبايُ ئاشَيةًَررو غررُض برر ة
 ثاؾإ ئاشَيةُنُّ غُض زَبطةٍ". 

ڀ  چ  ، وةكوخواي ثتةزوةزاةاز افتةزًويَ:  ُية حيلٌةتبيَ  ()ي ثيَغةًبةزي خوائةَ اةزبسِيّ و وتِة

13 چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
  

ًوضوةٌاْ و ُاًوضوةٌاْ ثيَلٔاتبوو بةًةبةض ى بةاواااضتووْ   ىذًازةيةن ثصيػلتيٌيَلى ثصيػلى كة هة 
)بطتٍ اهلل واهلل أكرب(يتاْ   و  اوو ئاذةهةياْ ٓيَِا، يةكيَلياْ ضتةز بتسِي  ٓةض اْ قطةية،  هيَلؤهةيِةوة هةَ و

بةًةبةضت ى   كساو اهلل واهلل أكرب(ياْ هةضةزثيَؼ ئةوةى ضةزي بربِْ )بطٍ  ُةكسا، ئةوي ايلةيؼ يهةضةز
 بتؤ ئتةوةى   بؤ ًاوةيةكي ايازيلساو ٓةهةطستٓةز اوو ئاذةهةةكةياْ اَ و غيلازي ٓةزاوو ةؤغ ةكة، اةزةجن
 ،بتوو ْ ئتةوةى )بطتٍ اهلل واهلل أكترب(ي هةضتةز كسا    ! بيِياض ةؤزِاُلازييةن زِوو اةاات ااهةو ًاوةيةبصاُّ 

ٓةز جواْ و خاويَّ بوو. بةالةَ ئةوي ايلتةياْ   ،وُةكسابو تيايدا بةٓيض غيَوةيةن شيااي ًيلسؤبة ثيطةكاْ
 ااةتتةزِابوو. ئتةو ئةجناًتتة ةؽ زِةُطةكتةى زِ  يؼةؤغتت ةكةًيلسِؤبتة ثيطتتةكاْ تيايتدا شيتتااي كسابتوو،    

 تووغي غؤن كسا. اك ؤزةكاُي 
 تايبتةت بتة ختةو    جوي ثيَؼ ُووضنت ًاْهةضةزثيَويط ة اووز ُةكةويِةوة،  ًاْبؤ ئةوةى شؤز هة بابةتةكة
ز كةضتيَم  ٓتة  ضوُلة اةضت ُويَر ٓةهةبطسيّبةفوضةو ًةعحوْ بػؤيّ و جواْ  هةبةز بلةيّ، اااُةكامناْ

و ٓتةز   تا بةياُى اوعاي بؤ اةكتات  ةيةكى تايبةتى بؤ اةُيَسيَخواي ةةوزة فسيػ  ،بةاةضت ُويَرةوة خبةويَ
)َهٔاا( اةفتةزًويَ:  خوا ) ثيَغةًبةزي وةكو ،بؤي جيَ بةجيَ اةكات ي ثةزوةزاةازااوايةكى ٓةبيَ خوا

أ٣ٚااىلافِّاط٘اطألِّّٖا،املآٜكًباسأل١ُأَاايًٝهٌاٜشهأٍااشاطه٦ٝأّلاَهٔاخهناايه ْٝألاٚاالخه٠ِّااالاأُ هألٙااشااااااااا
، بررُ زَغررت ْىَيررصَوَ ضررىوَ غررُض  ًَىررُّ ْىوغررتِٓ  يررُ ؾررُوزا )ٖررُض نُغررًَو : وا ررُا.14اٜههألٙ(
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ُى يرُخىاٍ طرُوضَ بهرات يرُ خًَرطو      ُ غُض براضَيهِ  رط، ٖرُض زاواير    نا ًَو يُ باضَيهُوَ وَضطُضةاي
.)ٌَ   ضانُّ زوًْاو زواضةؤش، ئًًال خىاٍ طُوضَ ثًٌَ زَبُخؿ

إذا أٜٚب  إ  فزاعبو فكبٌ أ بٛذ     ) اةفتةزًويَ: ( )ثيَغةًبةزي خواهةفةزًوواةيةكى ايلةاا ٓةزوةٓا 
   ٕ ُ . 15(بهًُات اهلل ايتا١َ َٔ غطُّ٘ ٚ كاب٘ َٚٔ عز  ُّادٙ َٚٔ ُٖبشات ايغبٝا و ٚإٔ رطبزٚ ٌَ  :وا ر )نرا 

ٌَ: ضىويُ غُض  ًَىُ اٍ طُوضَ يرُ خُؾرِ   طّ بُ وؾُ  ُواو و ثريؤظَناِْ خىثُْا زَطنُت، بًة
و غررعاٍ و يررُ خطاثررُّ بُْررسَناِْ و يررُ وَغىَغررُو خىشى ررُّ خطاثررٌ ؾررُيتاُْنإ و يررُو    

 نا اُّْ نُ ئاَازَ زَبٔ(.
و خةويَه  خؤف  و خؤؾٓووز نةؾيَه  ئاضاّٖةغو بة   بؤ ئةوةى، 16ٔئةو شووضةى تيَيسا زةخةوييةّ ضِواْطةوة 

ات  ْووغنت ووْان  يةؾةوزا يةنبةضنةوتٓ  ضِضوْهة  ، ةوةيَٓيٓهوشوًَؤيةنإ ب ووْان  وضِ تةواوىزةبيَ  ،بهةئ
ئةةوةف  ، تةط  و زابةةظيٓ  بةةضوطي يةةف و ضةةْسةٖا ْةخؤؾةي      ؾيَطيةجنةْةخؤؾي وةى  زةبيَتة ٖؤي نؤَةَييَ
ِْااااا): ( كتة اةفتةزًويَ  )فةضَوزةى ييَغةَبةضي خواٖاوتةضيبة يةوةٍَ ئةو  َه ْٝ َْشَه ْٚاأَ ْٝهٌ اأَ ْٓحهاايًَْ ُهه إ ذَاانَهألَٕا

َْْٝ ِْفَُهفُْٛااصِ ََْٓظِهِّها٦َِِِٓٝهي اا،افَإ َْٕاايألَُْه ْٝ َألَٕاَٜ َٛااااااااظَْ ِْا،اََٚأِغًُِكهٛاااِيهأَْر ٖه ٌ افََ ًُْهٛ ْٝه ًَْ ْٔااي َِه َٖهَباَسهأل١َُْا ابَا،اَفهإ ذَااَذ
ْٝ َألَٕيًَِْ٘،َٚاْذُنِّهٚاااْسَِاا َهْػًَّكهألااا،افَإ َْٕاايظَْ ِْاَٚاْذُنهِّهٚاااْسهَِاااااايَألاَِٜفََحهارَألر هألا ُْٚنهٛااقِهَِّرَُه ٘ا،اَٚأَ ِْااايًَْه ،اَٚخَُِْهِّهٚاانَِْٝهََُه

ِْا ٦ْٝ أل،اَٚأَِطف٦ِهٛااََضَألرََُِٝه َْٝٗألاطَ ْٕاتَْعِّهعهٛااًََُ ْٛاأَ  اضيرو برىو   ئُطرُض زوًْرا   )  :وا ُ .17(َٚاْذُنِّهٚاااْسَِاايًَِْ٘اَٚيَ
اغررررتِ و ؾررررُو إ بُغررررُض زاٖررررات ئررررُوَ َٓسايةررررُناْتإ بىطْررررُوَو بًاْهُْررررُ شووضَوَ، بُضة    

ٌَ ب  نا رُزا بررالةو زَبٓرُوَ، ثاؾرإ نا ًَررو نرُ يُؾرُو ضة      ؾرُيتاُْنإ يرُو    ًَررٓٔ وؤيؿررت واظيرإ ير
 ٔ ضررىْهُ ؾررُيتإ زَضطرراٍ زاخررطاو ْانا ررُوَ، ٖررُضوَٖا   ،زَضطانررإ زاخبررُٕ و ْرراوّ خررىا بًَررٓ

ُناْتإ زاخبرُٕ و ْراوّ   َناْتإ بىطٕ و ْراوّ خرىا بًَرٓٔ و غرُضٍ قراا و قاضرُخ      سىْزََِ ن
 تإ  بهىشَيُٓٓوَ(.ووْانًُناًْؿخؤ ئُطُض ؾتًَهًؿٌ خبُُْ غُض، ثاؾإ ضطاو ضة خىا بًَٓٔ،

 ٓتةًوو ًسؤظيَتم  هتة  ًيَػتلي اا      حيلٌةتى ئةَ قطةية هةوةااية شاُط ى ضةزاةَ ئةوةى ضةملاُدووة كة
الي ي بةغاةكةويَ ة ضاوةوة كة بة ض ةكساوةثةيوة ية ثيَي اةوتسيَ غواةى ضِةوبةزي، ئةو غواةيةٓة بةغيَم
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ٍَ بؤ زيةًٓايٌ ظيا ط يُُْبى-16  ًَىُّ ْىوغنت واباؾُ ، وِْ ًََطوو و ظيٓسَوَضو ئُو ؾتُ بطىوناُْيُ طىْسو ةز
. فًَطٍ نطزووئ () ُوَ غىوُْ ًَهُ ثًَػَُبُضٍ خىأ، ئُٖيةبتُنًَٓثًَـ خُو ٔ بُ ايبُت بُ اِْ و زؤؾُى 

 ٌَ ظاْا يُئَُطيهاو ئُوضوثا  ىَيصيُٓوَيإ يُغُض ئُو  ؤضَ ًَهطةؤبُ نطز،  ؤضَٖا َاززَّ ئُوَ ا نؤَُية
ٌَ ثاطصنُضَوَ) ُعكًِ(يإ بُضاَبُض بُناض ًَٖٓا، وَ ٌَ نُ يُضةَيٌ زاوَؾإ و  ئُوَ َيهِ ُْبىوغىوزًٖض ي ُْب

 و زََطزٕ. ٕةزَضىو ًَهطةؤبُنإ زا ُناْسُْوَ
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بةتايبتةت   ،اةكيَػتيَ زِاتازيلى باهةي ختؤي   ئةوةية كاتيَ غةو ااايَ و ، ئيػيثػ ى ةويَي زِاضت ضةزةوةى
وةكتو فاكطتني وايتة    ؤُني، ئةو ًاااةية ةيةن اةزاةاات بةُاوى ًيالتاًااهةتازيلي اا اواي ُويَري عيػا 

ؤذاُة هةزِيَي خوازاْ و ٓةهةٌتريِى  اذي غيَسثةجنةو ٓةًوو ظايسؤع و ًاااةيةكى ذةٓساوي شياُبةخػة كة زِ
اةضيَ ة جةض ةى ًسؤظ و اةضت اةكات بةهةُاوبساُى ئةو ًااااُتةى ٓؤكتازْ بتؤ ازوضتت بتووُى      ٓةواوة 

ى خويَّ بةزش اةبيَ ةوة و ٓؤكازيَلة بتؤ قةهةتةوى و ضتةزٓةهةداُى    بةوةض اُى ًيالتؤايّ ثةض اُ، غيَسثةجنة
ٓاتووة: ٓةهةلساُى زِووُتاكى هتةكاتى خةوتِتدا     اا كى ياباُىوةيةزِازِايي و اهةةزِاوكىَ، تةُاُةت هة تويَريِ
 .)جةهة ةى ًيَػم(ٓؤكازة بؤ ُةخؤغي ايَ و ُؤزةى اةًاغ

ئتاةس بتةجيَ    داُتابيَ هتةكاتى خةوتِت    كة( زي خوا )هةةةيَ ئةو فةزًوواةى ثيَغةًبةئةوةؽ ٓاوزِاية 
َهَٕٛ ) :، وةكو اةفةزًويَبيَوةني ِْاِِناتَٓأل ٝهٛتُِه َٓألمافِٞاره َِّْهُنٛاااي ا .18(الاتَ

ِا)آتتةزوةٓا اةفتتةزًويَ: ٚ ايُههه َٓههألمَاُهه  َٕاٖههيِٙااي ِاا،إ ُْٓه َهِافأطف٦ِهٖٛههألاُهه ئررُو ئرراططَ )وا ررُ: .19(فههإذااُِْهه
 (.زَخُوٕ بًهىشَيُٓٓوَ ونا ًَ ،زوشَٓتاُْ

تةُاُتةت ٓي تةزي   ةوةتؤث و  و ئتاةسااْ و  كة ضؤبا بؤ ئةَ ضةزاةًةئاًاذةيةكّ  ي ضةزةوةةاُئةو فةزًووا
ضتؤباو غتاشو اووكتةهةي    ضؤْ بتةٓؤي ئاةسكةوتِتةوةي    اةبيط نيهيَسةو هةويَ  ئةوةتا ،اةةسيَ ةوة كازةبايؼ
 .ضةُديّ ًايَ ضووتاوْ وةبةٓؤي غؤزتى كازةبا ، ياْخِلاوْخيَصاْ خاو اةيةٓا  ئاةسااُةوة

 اةفتةزًويَ:  ()وةن ثيَغةًبتةزي ختوا   ،ًةختةوة هةضةز ضتم   ، تا ثيَ دةكسيَوزيابةخةوتى  يؼكاتيَل
  .20يُغُض غو َُخُوٕ ضىْهُ ئًٌُٖ زؤظَر يُغُض غو زَخُوٕ()

شاُط ى ضةزاةَ ثيٌَاْ اةهةيَ: ُووضنت هةضتةز ضتم،  ض    ،خواي ةةوزة زِقي هةَ جؤزة ُووض ِةيةو ًةكسوٓة
جاي ُازِةحةتى جةض ة، ًسؤظ تووغي خةوى ُاخؤؽ اةكات، باغرتيّ ُووضتنت ئةوةيتة هةضتةز الي زِاضت ت     

 خبةوى. 
ئتةو زؤذةي  ةف تازي  زِ ٓةهةظ و كةوت و بري هةكازو ،خةيايَئةُديَػةو  بؤ تاويَ بة واباغة ثيَؼ ُووضنتًسؤظ 

ٓتةز هتةو    !!ةوةاووبتازةى ُةكاتت   وةكوتاكساووة  ؤذةاا ض خساثةيةكيزِ هةو ئاخؤ :بجسضيَ هة خؤيبلاتةوة، 
 .يَ و ضاكةى ايلةى بةاوااا بيَِيَتتبهةضةزي بةزاةواً بؤ ئةوةىكساووة  ض ضاكةيةكيزِؤذةاا 
 ًاضؤت  خؤةوتّ هةضؤةز الي زِ   يحيلٌةتاضت، كسد هةضةز الي زُِووضةِت تؤ باضي طياْ  بابةُخ: ائا
 ؟ض ًاُايةن دةطةيةُيَضوودى خةوتّ هةضةز الي زاضت بةواتايةكى ديلة  ؟ضية
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 وتىبة خؤغحاهةيةوة ى تةزِ كساو بةضةزي شًاُى ٓةزاوو هيَوي وغلبوو الةهعةبدو:   
 ، اضتت ازيَتربني  ئيطالَ فةزًامناْ ثيَ اةكات ثيَؼ ئةوةى خبةويّ، اةضت ُويَر بطسيّ و هةضةز الكتةالي زِ 

َِااْعه َجِْ اااا)ا ( اةفةزًويَ:وةكو ثيَػةواي ًسؤظايةتى) ٚهعه٤َٛىَايًَِضهًَأل٠ِ،اُهه ْٝتَاََْغجَعَوَ،افَََََٛعِأا إ ذَااأتَ
ْٝهاااااااا اإَي ْٗهِّٟ  ْهاَي ْٝهَو،اٚأَِيَجهِأ اإَي َْهِّٟ  َْٛعهتهاأ ْٝهَو،اَٚف ٗ هٞاإَي ُْ ُْتهاٚ ًَ َِاأْس ٗه ٌْ:اايًَّ َِاُق ٔ ،اُه َُ وَ،امَِغَْه١ّاا٢ًَُاطِكَِّواايفْٜ

ٝيوَا ْٓتهارهََِألرِوَااييٟاأْْزَِيتَ،اٚرَِِْٓ َِانََ ٗه ْٝوَ،اايًَّ ْٓوَاإيَّألاإيَ ْٓجَألاَِ ًِجَأَاٚيَألاََ ْٝوَ،االاََ ١َّْْٖاإيَ َهَتاٚمَ ْٕا ًِتَ،افإ اييٟاأْمسَ
ًََِْٝوَ،افأْْتَا٢ًَُاايفِِ ٠َِِّ ٌَ ويػتت بطًتُ غرُض  ًَىرُ، زَغرت ْىَيرص بىرطَ وَى      )وا ُ:  .21(َِٔايَ نا 

ٌَ: خىايررُ، خررؤّ اغررت ضةزَغررت ْىَيررص زَطررطٍ بررؤ ْىَيررص، ثاؾررإ يُغررُض ةٍ ضةضررؤٕ  ٌَ و بًةرر انؿرر
ازَغرتِ  رؤ نرطزو ناضوبراضٍ خرؤّ برُ ؤ غرجاضزو ثؿرت و ثرُْاّ برُ  رؤ بُغرت، برُ               ُغًًِ و ضة

ئىًََسّ )بُظَيٌ  ؤ( و  طغإ )يُ غعاٍ  ؤ(، ًٖض ثُْاو زايةسَيُى ًًْرُ َُطرُض برُضَو ةٍ  رؤ     
َواْرُت نرطزووَ(. ئُطرُض    ُٖيُ بُو قىضئاُّْ زا بُظاْسووَو بُو ثًَػَُبُضٍَ ضة ُْبًَت، باوَضةّ

ٍَ ٍَ، ئُوَ يُغُض غطوؾتِ ثاى زََط  . يُو ؾُوَزا مبط
 اةيتوت:  و زِاضيت ووًةتىاةخط ة ذيَس زِزِاض ى بيويط باية خبةويَ، اةض ى  ()ثيَغةًبةزي خوا ئةةةز
ِِ  َقين عررابرْو ٜرّٛر تربعرمُح  يا) ُٗ ؤشَّ يرُو ضة  ،خىايرُ زووضّ خبرُضَوَ يرُ غرعانُت    )وا رُ: (.َعبمادرىْ ًِ

 .22بُْسَناْت ظيٓسوو زَنُيتُوَ(
  :هةفةزًوواةيةكى ايلةاا

َِْٝهألاااا)خبةوتايتة اةيفتةزًوو:    ()ثيَغةًبةزي ختوا  ئةةةز ْهاَٚأَ َههٛ َِارِألْسهُِوَاأَ ٗهه ايرُ  وا ُ:)خى (.ايًَّ
 .بُْاوّ  ؤوَ زََطّ و زَشيِ(

ٓٗغبٛر(     ذٟ أسٝاْبا بَعبَُ ََبا أََاتَٓبا ٚ    )احلُبُُ ئًٍب٘ٔ اِيب    ٓةضت اية، اةيفتةزًوو:  ئةةةز هةخةو   أَيٝب٘ٔ اي
ىثاؽ بررؤ ئررُو خىايررُ ظيٓررسووّ نطزيٓررُوَ زواٍ ئررُوَّ َطاْررسيِٓ، بررؤ ةٍ ئررُويـ   )غرروا ُ:

  .23ظيٓسوو زَنطَيًُٓوَ(
                                                           

ٌَ ()يُفُضَىوزَيُنِ زيهُزا ٖا ىوَ، ثًَػَُبُضٍ خىا  -247زٚاٙ ايبخازٟ بسقِ/  - 21 ٍَ: )ُٖض نُغ زَفُضَى
ٌَ: ة ايُ اة ايًُ وحسَ ة ؾطيو يُ، يُ املًو و يُ احلُس وٖى عًِ نٌ  قسيط، ة  غ٤ٞضىوَ غُض  ًَىُّ ْىوغنت و بًة

ُوَ خىاٍ طُوضَ يَُُٖىو طىْاُٖناِْ حىٍ وة قىَ اة بايًُ، غبحإ ايًُ، واحلُسيًُ، وة ايُ اة ايًُ، وايًُ أن ( ئ
ٌَ ئُطُض بُقُز نُيف غُض زَضياف بًَت"  ".3414ايطًط١ ايضشٝش١ خؤف زَب

22
ٍر اهلَل  -  ْرديَٙ ثِ ٜكٍٛ : ( )إٔ زضٛ ايًِٗ قََٓٞ عرابرو ّٜٛ تبعُح )نإ ِذا أزاد إٔ ٜرَسق در ٚضع ٜدرٙ اي٢ُٓٝ حتتر 

 5045(. صشٝح أبٞ داٚد بسقِ/ عبادرى
ّٓػٛز)-23 ِِ بامَسو أَُٛت ٚأسٝا ِٚذا اضتٝكغ قاٍ : اذتُُد هلَل ايرٟ أسٝاْا بعد َا أَاتٓا ِٚيٝ٘ اي (.زٚاٙ ايبخازٟ ايًٗ

     6314بسقِ/
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  ذيهُةت  خؤي تيَساية. ةوةؿووى ظاْػتيةتة، يةضِٓاغو جطة يةوةى غووْخةوتٔ يةغةض الي ضِ
اغتُإ، ضاالنييةى يةةْيَوإ زةغةت    ووَةتي ضِناتيَ زةغتةنامنإ زةخةيٓة شيَط ضِ ظاْػت  غةضزةّ ييَُإ زةَييَ:

وو زةزات، ظجنريةيةى يةضة يةةضي ناضةبةايي زضوغةو زةبةيَ و بةةو ٖؤيةةوة       اغت  َيَؿهُإ ضِاغو و بةؾي ضِضِ
 ةوةٖةغةو بةذةغةاْ   نإ بةتاٍَ زةبٓةوةو ْةاَيَٓٔ، ئةَةةف وازةنةا   ية باضوةى ظياْبةخـ و ظيازة ةنإزةَاض
و خةويَه  خؤف خبةوئ، جطة يةوةى قوضغايي الي ضةث بةؾيَوةيةن  ئاغايي فةضَاْةناْ  جيَ بةجيَ بهةئ 
ٔ   ووؾاضيَه  ئةوتؤ ْاخاتة غةضَإ تا ٖةغو بةة ْاضِةذةةتي و خةةوي   ، يةٖةَإ نات زةنات  ، ْةاخؤف بهةةي

جطةةض  و  ةناْ  ٖةْاغةو نطزاضي ٖةْاغةزإ ئاغةإ زةنةات  ييةغتإ ْاخاتة غةض بؤضِي يةوةٍَ ٖةَوو ئةَاْةزا
ٔ يةباضيَه  جيَطري  و وةزة يةةباضيَه    فؿةاضة زةضووْيةةنإ نةةّ    بةئةةقٌَ زةزات و   ئةاضاَ  ضِازةوةطيَ،   ٖةيَُ

  خؿاْةى وازةنةٕ َيَؿو َاْةسوو بيَةو خةاَيي زةناتةةوة،    ية ٖةَوو ئةو جةجناَيي و باضوة ظياْبة زةناتةوة نة
بةَةةيـ ٖةاتخ خةوئَ و    ، و ييَةساْ  زٍَ ضِيَةو زةخةات    يةغتاْ  ظؤض ْاخاتة غةض َاغويهةناْ  زٍَٖةضوةٖا 

  اغو و جيَطري زةنات.خطؤنة ظياتط ناضا زةنات و بطِبطِةى يؿو بةؾيَوةيةن  ئاغؤيي ضِ
 بةييَي تويَصيٓةوةى ٖاوضةضر ْووغنت يةغةض زةّ ضوْهة ،زةّ خبةوئيةغةض ْةٖيهطزووة () ي خواييَغةَبةض

 .زةبيَو غةض ْاوضةى وضط و غٓط و ظياْي بؤ َاغويهةناْ  غٓط و وةوضةبووْ  وضطياَيةيةغتؤ زةخاتة 
 و ًتى  تووغتبووْ بتة ئيِصيالقتي ثػتت و     اةبيَ ة ٓتؤي:  بؤ ًاوةيةكى شؤز خةوتّ هةضةز ثػت ٓةزوةٓا

ُى ئتتاشازي ازوضتت بوو وبتتةزاى ةوزضتتيوة ًتتى وازوضتت بووُى زِو  ُتتدى بسِبتتسِةى ثػتتتيصبةخوازبتتووُى زِ
 جوًطةكاُي غاْ و ئةذُؤو ٓةض لساْ بةًاُدووبووْ ثاؽ هةخةو ٓةض اْ.

  :دواي ئةوة؟ ، ئيَ، ت باع كسداضةى غةيَلى طسُطبةزِبابةطياْ  ئاًاُخ 
 ثيَغةًبةز مكاتيَيَِيَ ةوة، مبيةن باز ضةز هة تةُٔا تواُيَزِةُطة تا بةياُى ُةًسؤظ الة: هعةبدو() 

دا بةخةبتةز بٔاتايتة،   يت زةيَسِةةو وهتةو ٓتةهةطيَسِ   كتة  ،يتة طيَسِابوةز هة بازيَلةوة بؤ بازيَلى تس خؤيبةغةو 
ٗهَُألاايعَز ٜهزهاايػَفَّهألمهااا:)اةيوت َْٓٝ َٗألمه،امَبُّاايَشََُٛاِْاَٚايفَْمض اَََٚألارَ وا رُ:   .24(الاإ يََ٘اإ الااُشااِيَٛاِِ هاايكَ

ُةةت و ايرُنِ  راى و  رًُْاو برُ ىاْاو زَغر     و ًًُْ برُ ٖرُم  ىرُ يرُ )اهلل(، خى    ًٖض ثُضغرتاوَي)
يرررُ، ظؤض برررُ ئرررُوَّ نرررُ يرررُ ًَْىاًْاْساظَوّ و ظَبرررط بُزَغرررتُ، ثرررُضوَضزطاضٍ ئاواْرررُنإ و 

ٍَ و يًَبىضزَيُزَغ    .(ُةةت و ظا
 ؾةوْويَص جطة يةوةى  .ضوْهةؾةوْويَص  بهةزووضِنات و  زةغتٓويَص بططةٖةغتة تو ٖةبوو ئةوةض ذةوغةَيةو تاقة

بةو ٖؤيةةوة يةةخوا ْعيةو زةبيَتةةوة، زةبيَتةة غةِطيٓةوةى ووْةا  و         َطؤظ ييَغةَبةضإ بووة، ةوؾو و ئاناضيضِ
ٕٖ يف اجل١ٓٔ غوزًَفا ُٜز٣َ َظأٖزُٖا َبٔ با ٔٓٔٗبا ، ٚ با ُٔٓٗبا    ) :زةفةضَويَ ()، وةنو ييَغةَبةضي خواتاواْةناْ  إَ
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 صشٝح ابٔ سبإ. - 
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ِٔ َٖٞ ٜا رصٍَٛ اهللٔ ؟ قاٍ :  (َٔ َظأٖزَٖا ٟٗ : ئَُ ِٔ َأَ ابَ ايَهالَّ ، ٚ َأْ عََِ ايِطعَاَّ ، )  فكاٍ أبٛ َائٕو اأَلِععَزَ ئَُ
ُّا ٚ ايٓاظُ ْٔٝاّْ َبًِٓ، يرُ  شووضٍ واٍ  ًَسايُ يُْاوَوَ زَضَوَّ زيُبُُٖؾت )وا ُ:  25(ٚ باتَ قا٥ٔ

 ِ ئرُوَ برؤ    ()، ئرُبىَايًهٌ ئُؾررُضٍ و رِ: ئرُّ ثًَػَُبرُضٍ خرىا      زَضَوَ ْاوَوَّ زَبًٓر
ٕ      قػر  ٌَ يُ؟ فرُضَىوّ: برؤ ئرُو نُغرُيُ     ن ، برسات  ُّ  رىإ و ضراى بهرات، خرىاضزٕ برُ ٖرُشاضا

  .26(ؾُوْىَيص بهات يُنا ًَهسا نُخُيةو خُو ىوٕ، يُؾُوزا قىضئاِْ ظؤض خبىَييَن
أفطٌُ ايٖصبال٠ٔ بعبَُ ايٖصبال٠ٔ اوهتٛبب١ٔ ايصبال٠و يف      ) زةفةضَويَ: ()يةفةضَووزةيةن  زيهةزا ييَغةَبةضي خوا

 ْىَيص زواٍ ْىَيصَ فُضظَنإ، ؾُوْىَيصَ(.)باؾرتئ وا ُ:  27(دٛفٔ ايًٌَٝ
ذةغإ(ي َيػطي غةباضةت بةوةوضةيي ؾةوْويَص  بؤَإ زةويَطِيَتةوة، زةَيةيَ: ))ئةافطةتيَهي وةةْخ و     )حمةممةز

ؤش زةضووة زةواّ و ييَٓخ ضؤش يةةَاٍَ زةَايةةوة، ؾةةويَهيإ    جوإ ٖةبوو، يياوةنةى بةٖؤي ئيؿيَهةوة ياظزة ضِ
ووى يةيَ بةخَ و زاواي   ْي تووؾي تايةني بةٖيَع زةبيَ و نةؽ يةةو زةوضوبةةضة ؾةو ْابةات ضِ    يةى ية َٓساَيةنا

 ئةوةْسة ياضةيإ يةَاَيةوة ْةبوو يبَ و َٓساَيةنةى بباتة ْةخؤؾداْة، تةْاْةتييَبهات بةو ؾةوة زضةْطة يةوةَيي
ةّ ْيية، خؤ خةواّ ٖةيةة، خوايةة    ئةو ؾتأَْ : ئةوةض بططيَ، بؤية يةبةض خؤيةوة زةَييَو ٖةضْا تةنػيةن  ييَ

 بطة فطياّ، بةٖاْاي ئةو َٓاَيةّ وةضة. 
فطةتةنة زةَييَ: يةضِؤيةنِ ٖيَٓا، جوإ تةضِّ نطز و خػتُة غةض ْاوضةواْ  َٓاَيةنةّ بة ئوَيَسى ئةوةى ْةخيتَ ئا

ؾةةوْويَصّ نةطزو يةةخوا    ؾةو، ْويَةصّ زابةغةتا، زووضِنةات ْويَةصي      ةّ بيَتةوة، ئةوجا زةغتٓويَصّ ؾوتايةنةى ن
 ياضِاَةوة: خوايةويإ بةّ ْاوةختة نةؽ ْيية  بةٖاْاَةوةبيَ، ييَو زةياضِيَُةوة بةٖاْاّ وةضة.

خؤّ وةياْسة الي َٓاَيةنةو بيٓيِ يةجيات  ئةوةى تايةنةى زابةظيَ، تايةنةى  ْويَصةنةّ تةواو نطز، ٖةغتاَةوة
خػةتُةوة غةةض ْاوضةةواْ ، ييَةي وةةضِاّ، زواي زواظزةى ؾةةو       ظيازي نطزووة، زووباضة يةضِؤيةنةّ تةضِ نةطزو  
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 946، بسقِ/صشٝح ايرتغٝب- 
َٔ ايِضاَََت-26 َٔ ُعبرادر٠ْ َب ًَِ٘  ()عر ٍُ اي ٍر زرُضٛ ٍر: ْقا ٍر: ()ْقا ٌَ ْفْكا َٝ ًِ ٔر اي َٔ ترعراِز ََ َر  :(( ُ٘ ًِ ٘ر َِاِل اي ُٙ ال غرَسْٜو ال َِْي ٚرَسدر

٘ر ٚرال َِْي  ،ًَِ٘ ٕر اي ٚرُضَبشرا  ،ًَِ٘ َُُد َي ٤َُٞ ْقَدٌٜس، اْيشر ٌي غر ٛر عر٢ًْ ن  ُٖ ٚر َُُد،  ُ٘ اْيشر ٚرْي ًْو   ُُ ُ٘ اْي ُ٘، ْي ٚرال  ْي ُ٘ ْأْنبرُس،  ًِ ٚراي  ،ُ٘ ًِ ٚرال َِاِل اي ٍر  َٛ سر
ٚرصر٢ًِ ق بًََْت صر ٛرضُِْ  َٕ تر ُ٘، ْفَإ ٚردرعرا اَضُتَذٝبر ْي ِِ اْغَفَس َيٞ،  ُٗ ًِ ٍر: اي ِِ ْقا ًَِ٘، ُث ٠ِْٛ َِاِل َباي ُ٘ق  بسقِ/  أْسد٘ ايبخازٟ  (الُت

1154       
ٍَ: ئُوَّ يُ ؾُوزا خُبُضٍ بؤوَو ُٖغتا، و ِ( )ُٖضوَٖا ثًَػَُبُضٍ خىا  ا"ا :زَفُضَى ٘ه اايَّ اإ الَّ االاالاإ يََ٘ ٙه َ ِْ َٚ

اايَِّ٘،اٚاَل ََْْألَٕ ُْ هايَِِّ٘،اَٚسه ٤ْٞ اقَ ٌِِّٜ،ااِيََ ٌياطَ ا٢ًََُاُن ٖهَٛ ُْ ه،اَٚ ٘هااِيََ ًُِواَٚيَ ُه ٘هااِي ٘ه،ايَ ايَ اإ الَّاطَِّ ٜوَ َ٠َٛ اٚاَلاُق ٍَْٛ ٘هاأَِنَِّْه،اٚاَلاَِ ٘ه،اَٚايَّ اإ الَّاايَّ اإ يََ٘
يإ زوعاٍ نطز، خىا زوعانُّ طريا زَنات، خؤ ئُطُض زَغتٓىَيصٍ ططت  ،ثاؾإ طى ِ: خىايُ يًَِ خؤؾبُ "اٚرِأليَِّ٘

.ٍَ  و ْىَيصٍ نطز، ْىَيصَنُّ وَضزَطري
 1163زٚاٙ َطًِ بسقِ/  -27
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جاضيَه  تط ْويَصّ زابةغتا، ضواض ضنات ْويَصّ نطزو غةالَِ زايةوة، وويَِ ية تةقةتةقي زةضوا بوو، بةيةيةيطوظيَ 
ةت خؤّ وةياْسيَ، زةضوانةّ نطزةوة، بيٓيِ ئةوة زنتؤضيَهة جاْتاو نةٍ و يةيي يعيؿه  ييَية، وت : بةيَ ظة ة  

 زةضفةت ٖةية بيَُة شووضةوة؟ ومت: بؤ ْا، فةضَوو، فةضَوو.
 زنتؤضةنة وت : ْةخؤؾةنةتإ يةنويَية؟ 
 .اغتةّ َٓساَيةنةّ ييَي ْيؿاْسآَيـ بةزةغت  ضِ 
ؤيؿو، يةييَـ زةضوا وةغتا، وتة : بؤضةي بةةّ    ئةويـ نةوتة يؿهٓني و ضاضةغةضي بؤ زاْا، ئةوجا ٖةغتاو ضِ 

 ؾةوة يةخةوت نطزّ؟ ضُا بةتةَاي بةبيَ ياضة بةضِيَِ بهةى؟ 
 بعاْة نيَ تةيةفؤْ  بؤ نطزووى؟!. غويَٓس بةخوا َٔ تةيةفؤمن ْةنطزووة، ييَُوت:
 بةيةضؤؾةوة وت : ئةى ئةّ َاَية شَاضة ٖةؾتاو زوو ْيية؟ ئةويـ 

 ضواضة. ومت: ْةخيَط شَاضة ٖةؾتاو
بةّ قػاْة ٖةْاغةيةن  قووَيي ٖةَيهيَؿا: ئةى بؤضي ٖاتووَةتة ئيَطة؟ نيَ َٓ  ٖيَٓاوةتة ئيَطة؟ غويَٓس بةةخوا  

 وويساوة؟ ٖةية؟ ض ضِ يض زازةبيَ بؤَ  باؽ بهةى يةّ َاَية
بةيَ  و َةغةيةى خةؤّ و ييةاو و َٓاَيةنةةّ بةؤي ويَطِايةةوة، ومت: َةٔ ظؤض يةبةةض خةوا ياضِاَةةوة          َٓيـ ذاٍَ 

 بةٖاْاَةوة، ئةوة تؤي بؤ ْاضزَة ئيَطة.
ئةويـ وت : َٓيـ ييَو زةياضِيَُةوة، زاوات ييَ زةنةّ  ْةنةى بؤ ياضة خةؤت تةغةًيُ  نةةؽ بهةةى، َةٔ      

 َٓاَيةنةت  ييَ بصيَٓ . يةَةوزوا َووضةيةنو بؤ زةبطِيَُٓةوة نة َاٍَ و
زةَييَو: )ٖةض نةغيَو ئيًٗاَ  زوعاي بؤ ٖات، ئةوة خةوزا زةيةةويَ    ضِة ةت  خواي ييَيبَ، يِيييَؿةوا ئينب قة

 وةالَ  بساتةوة(.
ة نةة  ئيَُة ٖةَووَإ زَيُإ بؤ ئوَيَسى خوا ئةوةْسة يطِو ظؤضة، زةظاْني زةضواي بةخؿٓسةيي خوا تانة زةضواية 

 ٖةضويع بةضِووَإ زاْاخطيَ.
َيٗطو بةظةيي خؤي بؤ بةْسةناْ  يةؾةوزا زةناتةوةو  خةَيو ية ؾةو زةضواناْ  زازةخات، نةضي خوزا زةضواي

 بيَ ٖيواي ْانات و وةاَلَي زةزاتةوة.
ةْطةة  ضِ ،زةزات َإيةةزةضوا  زيَ غاتطةييَ ٖةٕ  ،زةزات َإيَطا يةزةضوابةضةْسئ ضِ اي يةضوةضزواض ضِؤشاْةخو

يَطةةةى يةضِيةةإ  ،َٓساَييَهةةةوةبيَبةةةٖؤي ، ٖؤي ئافطةتيَهةةةوةبيَةبةة ، ضِةْطةةةْةزاضيَهةةةوةبيَو بةةةٖؤي ٖةةةشاض
 .و...ٖتس ْةخؤؾيَهةوةبيَ

ضِؤظى خؤت وةزةغو  بيَ ضِاووظةض ناغيب زةنةيو و ذؤٍَ و و ضؤٕ يةنؤاَلْيَه  وا ضؤٍَ :يةزوناْساضيَهيإ يطغي
، سؤظيَتةوةمبيةٖةض يةْايةنسامب  ضِازةغثيَطيَ نة َةضط ايةى نة فطيؿتةىخو ةوئ وت :ئةويـ يةوةاَلَسا ؟ زةخةي
 ضِؤظييةنةى ْاَسؤظيَتةوة؟ ضؤٕ فطيؿتةى ضِظم و ئاخؤ
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 يةةعكو  ييَغةَبةةض  بةؤ   )عًية ايػةمّ( يوغفييَغةَبةض تا زويَخَ قةَيػةنةى ئةوةض  نةواتة زَيتةْط َةبة
، وةى خةواي يةةضوةضزواض   بووبووة ٖؤنةاضي خةةّ و يةةشاضةو زَيتةةْط  و يةزةغةتساْ  بيٓةايي       )عًية ايػمّ(

ة ي يوغة  نةضي ئةَطِؤ ٖةض باؽ و خواغي ئةو قةَيػةة 28 چ  ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ  يَ:زةفةضَو
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ ي و وةضِاْةوةى بيٓاييٖؤي فةضةذٓايي و زَيدؤؾ زةبيَتة

29 چې 
. 
  :هة خةو و ادةجةزَِهةخةو زِشؤز جاز  جسِ خةبةزداز  دةمبةوة، ٓةُديَ  غةو  كت و طياْ بابةئاًاُخ َ
ئةى باغة ئةطةز خةوى ُاخؤغؤٍ   ٍ؟خويَِيبباغة ض دوعايةن ة اُهةو كات ضيبلةَ! ئاياُاشامن  دةتؤزيَ ضاواْ
 ة؟ي ضيِنيبي يَوغويَِةكاُى ُاخؤغي خةوزِ ،بيِى
 زوعاياْةةي   ئةوةض بةٖؤي وةغوةغةى ؾةيتاْةوة خةوت ظضِاو خةةوت يةيَ ْةنةةوت، يةةو     الَ: لعةبدو

ََْشهِهَتاَِْفِشهٞاااااااا) نطزوويةةت ، بًَةيَ:   () ييَغةَبةضي خةوا  ْٕاأ ٘ه،اإ ِْهٞاِٚرهَواأْمفَعهه ْٓ َُ رألْسهَُِوامَبياَٚعهْعتها
َْفَُظار٘اُِْألدَىَاايَضأليَِِنَ ِْفَِظٗألامبألاتَ ًََِٗألافأل ْٕاأْمسَ ُْٗأل،اٚإ  .30(فألْمَِ

 :ئةوةف ئيػمّ ضاضةغةضي بؤ زاْاوةغةباضةت بةواْةى خةوى ْاخؤف زةبني، 
ْٔا ْٔاَُألرٍِِّ،اَُه ٘هاقَهألٍَاا( ) مَسههٍٛ ااشِااَُ ًَألُ هألاااااااا:)أََْه َُ ِٙا ْٔاََٜشهألم  َُه ْْضههْلا َٝ ًِ َٗهأل،اَف ٖه َٜهألاَِٜهَِّ ِهاايُِّّْؤ َِه هُن إ ذَاامَأ٣َاَأ

ٍْ َٛ ْٝ َألٕ اًََُألُ أل،اَِٚيَََََٝ ْٔ َِٚيَْٝشََعِْيارِألشِأََِاايَظ ْٝهِ٘ا َُ ِِْْٓ٘اايَّيِٟانَألَٕاًََُ ئُطرُض نُغرًَو خرُوّ    )وا رُ:  31ا(َُ
ٍَ بُ خىاْاخؤؾٌ  ٌَ  اض ثُْا بىط ٌَ  اض  ف بهات بُةٍ ضُثٌ زاو  غ ٌَبًِٓ با غ )أ ُٛذُ ، بًة

ٍَ  را يرُو ةيرُّ نرُ يُغرُض           بٔاهلل ََٔٔ ايٖغٝطإَ ايٖزدِٝ( ٍ يُ خطاثرُّ ئرُو خرُوَ و  خرؤٍ وَضبىًَرطة
ٌَ خُو ىوَ. ٌَ ْاطُيُْ   .(ئُو خُوَ ظَضَضو ظياِْ ث

ٌَ يرُئًَىَ خرُوَيهِ خؤؾرٌ      ): زةفةةضَويَ () خةوا ييَغةَبةضي  يةفةضَووزةيةن  زيهةزا ئُطرُض يرُن
بًٓررِ، خررُوّ خررؤف و برراف يُةيررُٕ خىاوَيررُ، بررا غىثاغررٌ خررىا بهررات و بًىًَطةَيتررُوَ، خررؤ   
ئُطررررُض خررررُوَيهِ ْاخؤؾررررت بًٓررررِ و ثًَررررت ْرررراخؤف بررررىو، خررررُوّ خررررطاا و ْرررراخؤف يررررُ   

ٍَ و ةٍ نُؽ ْررا ثُْا بُخرؾُيتاُْوَيُ،  ب  ٌَررُوُْنُ ظياِْ ثررُوَ خررررُيىًَطةَيتُوَ، ئررررىا بىط
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 18ٜٛضف:  - 
29

 93ٜٛضف:  - 
   6320صشٝح ايبخازٟ، بسقِ/  -30
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 2268 بسقِ/صشٝح َطًِ  - 
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 ٌَ  .32(ْاطُيُْ
خةبةةضي بةؤوة    ي زةنةات نةة  تةةْط زَيتووؾي ْاضِةذةةت  و  ؾةيتإ بةخةوْة ئاجطو باجطو ْاخؤؾةناْ ، َطؤظ 

ئةةو نةغةة    ٖةضضةةْسة   ْاخؤؾةو بيٓة  بةؤ  نةغةي َةةويَطِةوة      يَهخةةو  يبَ، بؤية نةاتيَ ْيطةضاْيةضؤف و 
واظت ييَ ْاٖيَٓٔ ئيسى وتو: ئةَؿةو خةويَه  ْاخؤؾِ بيخ،  ظؤض جاض ٖةض ئةوةْسة بيَ، خؤؾةويػرتئ نةغو

غةةضةضِاي   ىبةةييَي فةضَووزةيةة   ْاضاض بةويَطِاْةوةى خةوْةنةت زةنةٕ و ييَهساْةوةى نةغي بةضاَبةةض  وةنوتا
يؿةي  ضظ نطزبيَتةوة نة ئةو ييَيةى زاْا، ئةوة خةوْةنةبةنةغيَه  زةضويَخَ نة ييَيةن  بةالواظى فةضَووزةنة 

 .زةْيؿيَتةوةو زةبيَتة ضِاغت 
ؤشي يةةضِ ضةوْهة  ةوة خةةوٕ بةةزضؤ ْةويَطِيٓة   زووضو ْعيو ئاَإ  ٖةض يةّ ضِووةوة زةبيَ ئاوازاضي ئةو ضِاغتيةبني،

ة زةبةيَ ئةةو زوو زةْهةة جؤية    وةضة يةغةض ئةو خةوْةى بةةزضؤت ويَطِاوةتةةوة يةإ    زةى : زوايي ييَُإ زةوتطيَ
بةيةنةوةي بٓووغيَخ يإ يةغةةضي غةعا زةزضيَةي، بةيةنةوةبةغةتٓ  زوو زةْهةة جةؤ        بةيةنةوة وطيَ بسةي و

  .نيؾتيَه  َةذاَية، نةواتة بةٖؤي ئةو زضؤيةوة غعا زةزضيَ
زةيثاضيَعيَ، يةّ ضِواْطةةوة ئةوةةض خةواي     ي وةوضةخوائةوة ي ؾةضعي خوا بثاضيَعيَ، ةناْنةغيَ غٓووضجا ٖةض  

  .وْابيَ تووؾي يةضوةضزواض ويػت  يةغةض ؾتيَو ْةبيَ، ٖةضويع
 ()ؤشيَهيإ يةيؿو ييَغةَبةضي خةواوة ضِ) عةبسوالي نوضِي ئيُاَ  عةباؽ)ضِةظاي خواي ييَيبَ( زةفةضَويَ:

فةضَووى: ئةى الوى تاظة ييَطةيؿتوو، َٔ ضةْس وؾةيةنو فيَط زةنةّ: تةؤ غةٓووضةناْ  ؾةةضعي خةوا      ،بووّ
اف تؤ زةياضيَعيَ، تؤ غٓووضةناْ  ؾةضعي خوا بثاضيَعة خوا زةبيخ يةيؿتةوة يةوةَيو زةبيَ، ئةوةض زبثاضيَعة خو

تةةْٗا زاواي ياضَةةت  يةةخوا بهةة،      زاوات نطز تةْٗا زاوا يةخوا بهة، وة ئةوةض زاواي ياضَةتيو نطز ئةةوة 
وةبعاْة بةضِاغت  ئةوةض ٖةَوو ئوممةت نؤببٓةوة بؤ ئةوةى بة ؾتيَو غووزت ييَ بطةيةْٔ، ئةوة غةووزت يةيَ   
ْاوةيةْٔ تةْٗا ئةو ؾتة ْةبيَ نة خوا بؤي ْووغيوي، وة ئةوةض نؤببٓةوة بؤ ئةوةى بة ؾتيَو ظةضةضو ظياْو ييَ 

ْو ييَ ْاوةيةْٔ تةْٗا بةو ؾتة ْةبيَ نة خوا بؤي ْووغيوي، قةَيةَةناْ  ْووغيٓ  بطةيةْٔ، ئةوة ظةضةض و ظيا
 .33قةزةض ٖةَيطرياوٕ و يةضِةناْيـ وؾو بووْةوة(

                                                           
32-  ًَِ٘ ٍر اي ُ٘ ضرَُعر زرُضٛ ِْ ٟي، ْأ َٔ ْأَبٞ ضرَعُٝد اْيُخَدَز ٍُ()عر ُرَد : )ٜرك ٛ ًْٝرَش ًَِ٘ ْف ٔر اي ٞر ََ ُرا َٖ ِْ َُٜشّبٗرا، ْفَإ ُِ ايّسَؤٜرا  َِذرا زرْأ٣ ْأسرُدن 

ُٝشرديَخ َبٗرا، ْفَإذرا ٚرْي ٗرا،  َٝ ٘ر عرًْ ًِ ُِا اي َٝسر ذرَيْو ََ ِْ زرْأ٣ ْغ ُٙ ْفَإ ٖرا ٜرْهسر ٚرْيا ٜرَرن ُس ٖرا،  َٔ غرسي ََ ًَِ٘ ًْٝرَطترَعَر َباي َْٝطإَ، ْف ٔر ايِػ ٞر ََ ُرا َٖ
ُٙ ٗرا ْيا ترُضّس ِْ  6985( زٚاٙ ايبخازٟ بسقِ/ يَُْسرُد ْفَإ

ٞي  - 33 َِٓب ًْفر اي ْر َُٓت  َرًا ()ن  َٛ ٍر ٜر ٘ر ) :ْفْكا ًِ ُراُت : اَسْفَغ اي ُُْو نًَْ ُّ َِْيٞ أ عرِّ ٖرْو ، ٜرا غ اْل ُٙ ُتذرا ٘ر ترَذَد ٜرَشْفْعْو ، اَسْفَغ ايًِ
ُرعرَت عرًْ ١َِْ ْيَٛ اَدتر ِٕ األ  َِ ْأ ٚراعًَْ َٔ َبايًَِ٘ ،  َٓتر ْفاَضترَع ٚرَِذرا اَضترعر ٘ر ،  ًِ َْٓفُعْٛى َِاِل َِذرا ضرُْْيتر ْفاضٍََُْ اي َِ ٜر ٤َُٞ ْي َْٓفُعْٛى َبػر َٕ ٜر ٢ ْأ

ُ٘ ايًِ ٤َُٞ ْقَد ْنتربر َْٝو ، َبػر ُ٘ عرًْ ًِ ُ٘ اي ٤َُٞ ْقَد ْنتربر َِ ٜرُضّسْٚى َِاِل َبػر ٤َُٞ ْي َٕ ٜرُضّسْٚى َبػر ُرُعٛا عر٢ًْ ْأ ٚرْيَٛ اَدتر ُّ ُ٘ ْيْو ،  ُزَفعرَت اأْلْقاْل
 (.ٚردرِفَت ايّضُشُف
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    :ضي بلةَ؟و  ضي بوَيٍَ ،ٓةضةاَ  خةوهة  ،وةةًوبيَداز بو  كاتيَبةياُى ئةى ئاًاُخ   

 ي ييَغةَبةةضي خةوا  يةة زوعا ؾةيتَ، ئةةّ   ييَـ ٖةض ،ية خةو ٖةغتاي ئةوةض بةياْ  الَ:لعةبدو() 
ُّٓظههٛمه(ااااااا :ًَيَب بهةو َٚاايَٝهَوااي ْها َٚاِرهَواَُْهٛ َٚارَِواَأََشهٝٓأل،اَِٚرهَواََْٝهألا َِارَِواأصََْٓأل،ا ٗه )خىايرُ  وا ُ:ا.34)اايًَّ

ؤشَرإ نرطزَوَ، برُٖؤٍ  رؤوَ ؾرُوَإ نرطزَوَ، خىايرُ برُٖؤٍ  رؤوَ          بُٖؤٍ  ؤوَ بُياِْ و ضة
و زَطُضةَيًٓررررُوَ ةٍ  ررررؤ بررررؤ ظيٓسونطزْررررُوَو يًَجطغررررًُٓوََإ يررررُناض     زَشيررررٔ و زََررررطئ،  

 (.نطزَوَناِْ ضابطزووّ شيا إ
ٚا): زةنطيَ ئةو زوعايةف خبويَخَ  ُْ هاشااييِٟاَُألفَألِْٞاهاَُشَه ِٟا َٞامهِِٚهٞ،اٚأَذَِٕايهٞارِهيِِنِِّٙااااااحلَ ا.35(مََداًََُه

ةؾررُوَ غرراس و غررُةَُت و ثرراضَيعضاو   )غررىثاؽ و غررتايـ بررؤ ئررُو خىايررُّ َٓررِ يررُ ضةووّ     
نطزووَ، ضوحِ َين طًَطةايُوَ  ُغتُّ، َِٓ زايُوَ، َؤيةُ ِ َِٓ زا بؤ ئُوَّ ظيهطو يراز و  

 غتايؿٌ بهُّ(.
بةةَييَ،  : زةَيةينَي  يطغةياضة  ؟ بؤ وةالَ  ئةةّ ئايا خةو و يةخةو ٖةغتإ غوياؽ و غتايؿي زةويَ: ئةوةض بثطغي

ضاوى  بربِاي بربِؤشي ياؾرت ضِبؤ بةياْ   تووة،خةوؾةو اْةو بيػتووَاْة ظؤض نةؽ بةضاوى خؤَإ بيٓيوَضوْهة 
ؾةةٖازة   ابطةا ة ضِةى بةةو بيَ ئةو ٖةَيٓةغتاوةتةوة،و ٖةض يةْاو خةوةنةيسا َطزووة ْةنطزؤتةوة، ضؤٕ ْووغتووة

غةاتةناْ  شيةاْ    زوا  يةةوةى ئةاخؤ  بةووة  ْازياض ئيُاْةنةى  :وةغيةت بهات، بةنوضزى و يوخت  خوزبيَخَ يا
ضيَبةواض  )ناى بطِيَ، ةَطؤظ نة ْووغو وةنو َطزووى ييَ زيَ و يةجيٗاْ  واقيع زازطزووة، ضوْهة بةضي بةغةض ب

ؤشيَ ييَـ ئةةوةى وةفةات   بةضِ ي ٖةوييَطوًهةْسوةضِةن  نوضِة يووضيَهِ ية  بؤي ويَطِاَةوة وت : مساقوَيي( غةالح
َاَِ ضةْسئ  زَيدؤؾيةّ ييَي نطز؟ وت : َٔ ونةي ػاظبوو، بةتاغةوة يطغياضي ئةو بهات، يةباظاضِ بيِٓ وةييَ 
بةةياْ  ٖةةَوويامن زاوةتة  َاَيةةوة نةطزووة،      بةؤ  بةّ بؤْةوة ٖةض ئاؾو بوويٓةتةوة،  غاَية قػة ْانةئ، تاظة

ةويَ ضةؤٕ خةةوت،   ئيَػتاف ٖاتووّ نةضةغتةو ييَساويػتيةناْ  ئةو زاوةتة بهطِّ و بطةضِيَُةوة. َةخابٔ بؤ ؾة 
اغو ْةبؤوة، ئةو زاوةتةى ْةبيٓ  نة بةتاَةظضؤيةن  ظؤضةوة ذةظى زةنطز يةوةٍَ َةاَ  زاْيؿةيَ و يةاضووة    ضِ

 ْاْيَه  يةوةٍَ خبؤات.
بةض ية ْةاوواضزٕ بةؤ تةْسضوغةت  و يةؾػةا ي و جةيَ بةةجَيهطزٕ و ظيٓسوونطزْةةوةى غةوْٓةتَيه           ٖرُضوَٖا  

 ا ذةوت زةْهة خوضَا خبؤ.غيَ يا ييَٓخ  ي ،()ييَغةَبةض
ْ اَُج٠َّٛايَهه)اََزةفةضَويَ:  ()ييَغةَبةضي خوا ِ اَٚاالاسٌَِِّ(هٔ ااص ََْحَارِشَْ  اتََُِّا ٙهاذيِوَاايََّٝٛاسه ا.36ِاَٜغهُِّّ

  ضةؤشَ  ْررُ ُغًَو بُياِْ نطزَوَ حُوت زَْهُ خىضَاٍ عُ ىٍَ خىاضز، ئُور) ُٖض نوا ُ: 
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 ٌَ ٌَ(.شَٖط و ُْ غًحط ظياِْ ث  ْاطُيُْ
ئةوةض خوضَاي عةجوةى َةزيٓةي زةغو ْةنةوت " :زةفةضَويَ ؾيَذ عبسايععيع ئينب باظ ضِة ةت  خواي ييَيبَ 

 ."ئوَيَس زةنةّ ٖةض خوضَايةن  تط جيَي بططيَتةوة
خوضَا ئةوةْسة بةغووزة تا ٖةةَوو بةياْيةةى بيدةؤئ؟     ضُاو بثطغي:  يةّ قػةية ئةوةت بةخةياَيسابيَضِةْطة 

يةوةالَسا زةَييَِ: ييَهٗاتةناْ  خوضَا ئةوةْسة بةغووزة يةٖةض َاَييَو ٖةبيَ، بطغيَت  ضِووى تيَ ْانةات، واتةا:   
 بطغيإ ْابيَو.

اَيةةوة خبةوضيَ،   ، بةتايبةت ئةوةض بةة غةه  بةت  بيَؿوَاضةو ظؤضبةييَي تويَصيٓةوةنإ ٖيَٓسة  غووزةناْ  خوضَا
ئاغٓ  تيَساية نة بةضيطغة ية زضوغتهطزْ  ٖيُؤوًَؤبني، ئةوةف ياضةَةتيسضة بؤ  ييَصةيةن  ظؤضيةواْة: خوضَا ضِ

. ٖةضوةٖا زةوَيةَةْةسة بةة يؤتاغةيؤّ ئةةوةف زةبيَتةة ٖةؤي زةضزاْةي        و نةَ  ئاغٔ ْةٖيَؿتخ نةّ خويَخ
ةت  تةْسضوغت  زةَاضةخاْةناْ  َيَؿو زةزات تةا يةة   بةنرتياي غووزبةخـ بؤ ياضاغتٓ  ية غهضووٕ و ياضَ

ئيػَةو   يَصةى ؾةنطي خوئَ ٖاوغةْط زةنات، قةبعى ْاٖيًََيَ،جةَيتةى َيَؿو بيثاضيَعيَ. جطة يةوةى خوضَا ضِ
ييَػةو يةة   ٖةضغةهطزٕ،   بةغووزة بؤ نؤئةْةساَي ٖةْاغةةزإ و  بةٖيَع زةنات، ززإ ية نًؤضبووٕ زةيثاضيَعيَ، 

ضطضبووْ  ييَـ وةختةو ضاو يةنعبووٕ و ٖةض ْةخؤؾيةن  زيهة زةياضيَعيَ، ضةاالنيةناْ  نةطزاضي َيعَيةسإ و    
و َةؼ و َةْطةةْيعو    نةاْعاو ظيتاَيٓةةناْي وةى يؤتاغةيؤّ    يؿاٍَ وة بةضِزةوَيةَةْسووضضيًة بةٖيَع زةنات، 

نةايؤضي و وظةي  َي زةضووْة، اي َطؤظ بةٖيَع زةنات، ئاضة زةياضيَعيَ، غةضجنخيؤَية ية ؾيَطيةجنوةزةو ضِظيتاَني، 
يةن  باؾةة بةؤ   يضاضةغةةض  و ضازةوةطيَ ٖيَعيَه  ظؤض بة جةغتة زةبةخؿيَ،  باالْػي نيَؿي يةف ِ ظؤضي تيَساية

نؤنةو ٖةونطزْ  غيةنإ، يةٖةَإ نات نةؤْرتؤَيي نؤييػةرتؤَيي خةوئَ زةنةات بةة       ْةخؤؾيةناْ  قوضِط و
، زٍَ و بةضظى يةغتاْ  خوئَ زازةبةظيَخَزةَاضةناْ  خوئَ ياى زةناتةوةنؤييػرتؤَيي ظياْبةخـ ؤَيهطزْ  نؤْرتِ

َٓةساٍَ ئةاضاّ زةناتةةوة و     زة ووٕ بةغووبوبؤ خامناْ  زووويإ بؤ َٓاَيو  و خويَٓبةضةنإ يةْةخؤؾي زةياضيَعيَ
 مظؤضي ضِؾةةةيتإ ، خوضَايةة يةةةنيَو يةة خواضزْةةناْ  بةٖةؾةةو   ضاضةغةةضي غهضةووْ  َٓةةساٍَ زةنةات..    

 . ظاْػةت  غةةضزةّ ييَُةإ زةَيةيَ:    يةخوضَاية ضوْهة َطؤظ ية جٓؤنةو غيرطو جةازوو و ضاوييػةي زةيةاضيَعيَ   
يَطةطي يةة   ، ٖيًََيَه  ؾني بةزةوضي يةف زضوغو زةنات ئةوةف ضِواية قةَيغاْيَه  يؤاَلئ وخواضزْ  خوضَا وةن

 .37و ضاوييػي ناضي ييَ ْاناترطو جازوٓاتيػيةنإ زةوطيَ و غيؾةيؤَية ناضؤَو
                                                           

ضةؤشوو ؾهاْسٕ بُخىضَا يَُاْىِ ئُوَف ْابًَتُ ٖؤٍ قُيةُو بىوٕ ، َيصَيُنِ نَُِ ضُوضٍ  ًَسايُ خىضَا ضة - 37
ضةََُظإ بُزضَيصايٌ َاْىًَو، حًهُُ ِ خؤٍ  ًَسايُ ضىْهُ َُٖىو ئُو شَٖطاُّْ يُ يُؾٌ َطؤظ يَُاوَّ ئُو غايةُزا 

ؤشووَ، زَيتُ ْاوخىَئ خطاثُناِْ يُف، يَُاوَّ ئُو ضُْس غُعا ُّ  ًًَسا بُضة  ًَهؿهاو و َاززَ نؤبؤ ُوَ يُخاُْ 
ؤيؿنت و ؤشوَوإ  ىوؾٌ غُضئًَؿُ زَبٔ، ٖؤناضَنُيؿِ ضةنؤزَبًَتُوَ،  بؤيُ ظؤضَيو يُ ضةو وَنى شَٖط 

ٍَ، بؤيُ ئُّ شَٖطَ بُؾًَهِ  زَوضاْهطزِْ ئُّ َاززَ شَٖطاوياُْيُ يُ يُؾساو زَضضىوًْإ يُ يُف نا ِ زَو
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 بطةيةمن، دةبيَ ضيبلةَ و ضي بوَيٍَ؟ ويطةٍ دةضت بةئاو جا ئةو ،دخوزًاَ خواز ئاًاُخ:  ئةوة  

 ة بضةي  غةوْٓةتة بةة ييَةي ضةةث     ،وةياْةس بةئاو  وزةغتييَؿاو و  بؤ غةض ئاوئةوةض ضووية : الَعةبدول
َِاا،اشاشِ رِ) :و بًَيَي ئاوزةغو ٗه ُههٛذهارِهوَاَِهَٔااِي هْهااااايًَّ برُْاوّ خرىا،   )وا رُ: ا.38ثِاَٚاِي ََْأل٥ِهثِ(اإ ْي٢اأَ

ٌَ خىايُ ثُْات ٌَ زَططّ يُ ؾُيتاِْ ًَْطو َ   39.(ث
 ،ئةوةةض ئةةو ؾةويَٓة زةؾةو و زةض بةوو      قيبًةة  ة ْةنةيتيؿو  ْة ت،ووضِْة   :ئازابي ضووْة غةض ئاو ئةوةية

يةةْاو  و  نةة بةؤ خةةَيو جيَةي ذةواْةوةيةة      زةغو بةئاو ْةوةيةْي ،شيَط غيَبةضي زاض يَطةويةغةض  ضِ  ٖةضوةٖا
غةيطي ياؾةضِؤو ئامسإ  زاَةْيؿةو و ئاضِاغتةى باغةض زضظو نوٕ و نةيةبةض خاؾاى و ظبٌَ و ؾويَٓ وؤضِغتإ و 

 ْيية َيعو ييػايي خبةية ئاوةوة. زضوغو ،َةنة
َةٖيًََة يطِيؿو و ياضي ئةو زةضضةية  جٌ و بةضط و يةؾو ييؼ بهات و ٖةضوةٖا يةنات  زةغو بةئاووةياْسٕ 
يةإ نةغةيَو غةةالّ      تبةتايبةةت نةاتيَ ظةْطة  َؤبايةٌ يةيَ زةزا      ،يةو ؾويَٓاْة زضوغو ْيية قػة بهةةي 

 .40زةنات
                                                                                                                                                                          

ٌَ َضُوَ زَضزٌ ثًَػتَيًَعو بُؾًَهِ يُضةضةَيٌ َيىاٍ ُْٖاغُزاُْوَ و بُؾًَهِ يُ يُضة ٌَ و بُؾًَهِ نَُِ ي
ٌَ زًًََََٓتُوَ. بؤيُ ثًَىيػتُ خىضَا ظوو ظوو خبؤٍ  ا يُو شَٖطَ  ٌَ، بؤيُ يُن نًَؿُّ يُ ضاضَغُضيُناِْ ثاضَيعضاوب

خيؤيةُو خىَئ ثاى زَنُُْوَ، ُٖضوَٖا شَٖط، خىضَايُ. ضىْهُ ئُو َاززاُّْ يُ خىضَازا ُٖٕ وَى فًتُضَيو ضة
ٍَ  و بؤ بُؾُناِْ  طٍ يُؾَيصَيُنِ بُضظّ ؾُنطَ ضة ٌ غطوؾتًُناِْ  ًَسايُ نُ  ىُض بُخًَطايٌ وَضيإ زَطط

ٍَ نُ بؤ ضةؤشووطط ظؤض ثًَىيػتُ.  اَازَّ زَنات بؤ خؤضانِ ظيا طوُٖضوَٖا نؤئُْساَِ ُٖضؽ زَخا ُ ناضو ئ زًََْط
ئُُْغٌ نىضةٍ َايًو  عيؤّ.ضُْسئ َازٍَ  ًَسايُ نُ بؤ يُف ططْىُ وَنى ظًتاَني ئُّ، ئاغٔ، ثؤ اغًؤّ، َُطًٓ

نُ ضةؤشووّ زَؾهاْس، خىضَاٍ  ُضةٍ بُناض زًََٖٓا، طُض خىضَاٍ  ُضة ُْبىايُ ئُوَ  ()ٍ خىاثًَػَُبُضزَيةًَت: )
بُخىضَاٍ وؾو زَيؿهاْس، طُض خىضَاٍ وؾهًؿٌ زَغت ُْنُو ايُ ئُوَ بُضُْس قىًََو يُئاو 
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  1/283ٚ َطًِ  1/45زٟ ايبخا زٚاٙ - 
ٍر()قاٍ ايٓيب - 39 َٕ ٜرك ٛ ٌر اْيهَْٓٝفر ْأ ْر َٛزراَت بر٢َٓ آدرّر َِذرا در ٚرعر ٔي  ٔر اْيَذ َٝ ًَِ٘ َبَطَِ ﴿ َضَتُس َرا بر ُ٘: صرَشٝح ﴾ اي َْسردر  ابٔ ْأ

َٝخ اأْلْيبراْٞ َفٞ ١279 َفٞ ايّطٓرٔ )َرادر ُ٘ ايِػ ٚرصرِششر  )(ٌَٝ ٚرا٤َ ايػرًَ ِ ثُضزَّ ًَْىإ  ٓؤنُو عُوضَ وا ُ:) .(50ََِز
 (.وا ا ثًَـ ضىوُْ شووضَوَو زاًْؿنت "بػِ ايًُ" بهات غُض ئاو بًَةًَت: "بػِ اهلل" ئازًََعاز ئُوَيُ نا ًَو ضىوَ

ا ُٖض يُ ئازابُناِْ ضىوُْ غُض ئاو: - 40 ْٔاأَرِِٝ٘ اَُ اأَرِٞاقَََألد٠ََ اْرٔ  اايَِّ٘ ِ ْْ ْٔاَُ َُ()ٍهاايَِّ٘ :قَألٍَا امَسهٛ َٔاا:ا)()قَألٍَ ُْشِهَ يأَلاٜه
ااِيإ َْأل آََََٜفَّْصافِٞ اَٚيَأل ارَُِِِِٝٝٓ٘، ااِي ًََأل٤ِ أََِ اَََََُٜشْح اَٚيَأل ٍه، ْهٛ اَٜ ٖهَٛ اَٚ ارَُِِِِٝٝٓ٘ ٙه اذَنََِّ ِْ عٔ االضتٓذا٤  ايٓٗٞ خبازٟ ايٛض٤ٛ ٤ِ(أََِ هُن

ٌَ: ثًَػَُبُضٍ خىا)وا ُ: .1٠2بايُٝني/ ( )عُبسوةةٍ نىضةٍ ئُبى قُ ازَ يُ باونًُوَ بؤَإ زَطًَطةَيتُوَ زَية
يُ غُض ئاويـ بُ زَغتِ ضاغت  ،ظَنُضٍ بُزَغتِ ضةاغتِ ُْططَيتيُنا ِ ًَعنطزًْسا فُضَىويُ ِ: با نُغتإ 

 اضزٕ و خىاضزُْوَ(.خؤٍ ثاى ُْنا ُوَ، فىو ُْنات يُ زَفطٍ خى
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ؤشواضة ئاوزةغةت   ةةضبي و   ة يةّ ضِ، ٖةضضةْسغةض ييَي ضةثخبةضة  خؤت قوضغايي يةزةغو بةئاو وةياْسٕ: 
تيَسا نطاوة، بةةالّ ظاْػةت  يعيؿةه  ييَُةإ     بؤ َطؤظ ئاغاْهاضي ظؤضي  ْة ٖاتؤتة ئاضاوة نةاة َؤزيَطْةو ؾيَوئ

ْابٓةة جيَطةطةوةى ئةةو    ْةة  ئةَاٖيَؿتا ووى تةْسضوغتيةوة يةضِئةو ئاغاْهاضياْة، وةييَ ٖةَوو زةَييَ: غةضةضِاي 
ٖةضوةٖا ية ْةبووْ  ئاو،  ْابيَ بة ئيَػو و يطوغو  .ٖةية خؤَإالي ئيػمّ و نوضزةواضي يةَةضِ ةى ئاوزةغت

 ووةى خؤت ياى بهةيةوة، زةتواْي بة نًيَٓهؼ"زةغتةغطِ" يا بة غيَ بةضز خؤت ياى بهةيتةوة.و ضِ
ْْرَانَيي  ) :وةضة زةضةوةو بًَةةيَاغةةو ة زةضةوة، بةةة ييَةةي ضِ ٖاتيةة يـنةةاتيَه خىايررُ زاواٍ ):وا ررُ. 41(ُغ

 ّ ٌَ زَنرُ  :ٖةض ناتيَو يةغةض ئاو بٗاتايةتة زةضةوة، زةي ةضَوو () ييَغةَبةضي خوا 42.(يًَدؤؾبىوْت ي
  زةغتو بؿؤ. جوإ و غابووٕ  نؤتاييسا بة ئاوية . (.ْفرَانَكَغ)ُ

 اضت بيَيِة دةزةوة؟ ة بةجيَي ضةث بضيِة ئاودةضت و بةجيَي زِيضيهةوةدا حيلٌةث ئةى : ئامانج 
 زةغةو  وييَُإ زةَييَ ية ضةووْة ئا  ى غةملاْسووة،تةقيكةٖة ؤشواضة ئةويةّ ضِظاْػت  غةضزةّ  :الَلعةبدو

 زاْيةة، ضةوْهة يةةو ناتةة     و ٖةوزة بةيَ ٖةؤ  ٖيض ؾتيَه  ئةّ ئيػةمَة  بةييَي ضةث ذيهُةت  خؤي تيَسايةو 
تةة  وا) ايسةتةنيَخَ و بةالي زةضةوة يةيهيَؿي زةناتجةَيتةي ييَسا ئةوة ضِ َطز، يإ ئةو نةغةئةوةض ْةخواظةال 

ٖةةَإ ؾةو    بةؤ زةضةوة  اغو و يةزةضضووْيـ بةييَي ضِ ئةوةى بؤ ْاوةوة بهةويَيةجياتي  فطِيَ زةزاتة زةضةوة(
، ضةوْهة بةةييَي فةةضَووزةى    تفةطِيَ زةزا  يئةوة بؤ زةضةوة ،بة ْاوةوة بهةويَئةوةى ات  يجوو زةزات نة يةضِ

ُّاَُْهه  اًُهه٢اااائاوزةغةةتة: ئَ َةةطؤظ تيَيةةسا مبةةطيَ  خةةطايرتئ ؾةةو ()ييَغةَبةةةض َههألاَههألَْاا)اَْٜعَههثهاُنهه
 .(َُٖىو بُْسَيُى يُغُض ئُوحايةُ ُ ظيٓسوو زَنطَيتُوَ نُ يُغُضٍ َطزووَ)وا ُ:43ًَُِٝ٘(
يةى يةخعَيَهِ ةوة وت : بؤي ويَطِاَيَ اويْاغ ْية. ذيهُةتبيَ  ية ياؾةضِؤ ئةويـ ٖةض ي َطؤظبةتاَيهطزْةوةخؤ

 خةؤي بةةتاٍَ بهاتةةوة،   تةا  ييَؿةاو  ئةوةْسةى ضووة  تووؾي قةبعى بوو، خؤَإالي ي ية ؾاضةناْ  ئةّ ٖةضيَُة
 .ظو  بتةقيَ اسخؤي ىو شؤ و شإ يةتاو ئيَـخةضيو بوو ، بةجاضيَ ذةمجاْ  ييَ بطِا ٖيضي زاْةْا،
ئيَوة ْاظأْ ض شاْيَو ية ظوُايةة،  : زةيوت ٖاواضي زةنطزو ، يطِ بة وةضووىيَيةى زةضِؤيي ؤشة ضِضِ ٖات و ٖاواضي

 .ؤذِ زةضزةضيَ و زةَطّضِخةضيهة 
 ضووة ئاوزةغو، بايةن  ناتيَ ، زةضظيةن  ظوضووْيإ ييَي زايةويَ اْةو وةياْسَاْة ْةخؤؾدةيةية ةـ بيئيَُة
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ٖةَووى زاْا، نة ٖاتة زةضةوة ئاٖيَه  خؤؾي ٖةَيهيَؿاو  زا بوو ئةوةى ية ٖةْاوىئةوجا  وةوضةى ييَ بةض بوو،
 قةةبعى زةبةووٕ و  ئةوةض ئيَةوة وةى َةٔ تووؾةي     ة؟ي ذيهُةت  زةغو بةئاووةياْسٕ ضيوت : تةْٗا َٔ زةظامن

 .؟بةغويَية، ٖةضويع ئةو زوعاياْة يةبري ْانةٕ نة زةضٓة غةضئاو و ية ٖاتٓة زةضةوة ضي زةَيئَ ةضةْسزةتاْعاْ  
 بابة طياْ ئيَطةا جواْ هةو غةاُة تيَطةيػةٍ، دواتس ضي بلةَ؟انج: ئام 
 و و زةّ و ضاوت بة ية ئاوزةغو ٖاتية زةضةوة، زةغ ناتيَ ِ بؤ ضِازيَطة،جوإ وويَ ضِؤَية ويإالَ: لعةبدو

زةغةو   ةوة،  ئةوجازةغت  بهةيبة ؾووؾنت يةتا و بة زةغتةوة بو وئةوةض َيهطؤ  و ؾتاْيَه نة غابووٕ بؿؤ
 .ّ بسةو وةضة غةض غ طةى ْاوواضزْٕويَصي  غوْٓةت  ضيَؿتةْطاو ئةجنانات يا ضواض ضِنات زوو ضِ ْويَص بططة،

( بؤ َاْةوةى يةؾيَهي تةْسضوغو، فةضَامنإ ييَ زةنات وةزةَإ بؤ تاجي غةضَإ ) وييَغةَبةضي ييَؿةوا
 زابةف بهةئ، بةؾيَه  بؤ ئاو، بةؾيَه  بؤ ٖةواو بةؾةةنةى تةط بةؤ خةواضزٕ، وةنةو زةفةةضَويَ:       بةفغيَ 

)ئازًََعاز ًٖض زَفطَيهِ ثطة ْرُنطزووَ يرُ وضطرِ خرطاثرت بًَرت، وَ ضرُْس ثاضوويرُى بُغرُ برؤ          
ٌَ يرُنِ برؤ       َطؤظ نُ ثؿتِ ضة ٌَ يُنِ طُزَّ زابريَن برؤ خرىاضزٕ و غر اطري بهات، ئُطُضْا با غ

ٌَ يُنِ بؤ ُْٖاغُزإ(خىاضز    .44ُْوَو غ
يَةو و  يةف و الضيَه  ضِ و يةياَيَهة ييَُإ زةَييَ: ئةوةض زةتةويَ ية قةَيةوى بةزووض بي ي غةضةوةفةضَووزة ئةّ

بةةالّ ظيَةسةضِؤيي يةة خةواضزٕ     نةى زةخةؤي؟  بعاْة ضي زةخؤي؟ ضؤٕ زةخؤي؟ ئةوة ييَو و تةْسضوغتو ٖةبيَ، 
  چ وةنو ية قوضئاْ  يريؤظزا زةفةةضَويَ:  خواي يةضوةضزواض ظيَسةضِؤياْ  خؤف ْاويَؾتيَه  باف ْيية، ضوْهة 

خبؤٕ و خبؤْرررُوَ )يرررُوَّ نرررُ حُةةيةرررُ  وا رررُ:)45 چڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    پ  ڀ 
.)ٍَ  بؤ إ( و ظيازَضَوّ َُنُٕ، بًَىىَإ خىا ظيازَضةَواِْ خؤف ْاو

نة غيَ ئايةت  قوضئاْي ٖةٕ ئةوةةض َةطؤظ بةبةضْاَةة     زةناتةوةظاْايةن  بواضي يعيؿه  جةخو  يةغةض ئةوة 
 و ْة ْةخؤف زةنةويَ، ئةواْيـ: ْةقةَيةو زةبيَجيَ بةجيَي بهات، 

خبؤٕ و )چٺ  ٺ  ٺٺ          ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ  چ :خواي يةضوةضزواض زةفةضَويَ ئايةت  يةنةّ:
ٍَخبؤُْوَ   (.ظيازَضةؤيٌ َُنُٕ، خىا ظَيسَضةؤياِْ خؤف ْاو
هطزْة بةبيَ يةْا بطزْة بةض وةضظف و ضووْة ٖؤَيي وةضظؾي، تةْاْةةت خةواي يةةضوةضزواض ئاَةاشةى     ئةوة ضِجييُ

بةٖيض ضِيَططييةى بؤ ٖيض خواضزْيَ ْةنطزووة تا خؤَاْ  ييَ بةةزووض بطةطئ ئةوةةض بةؾةيَوةيةن  تةْسضوغةو      
: ْابيَ ؾرييٓ  و ييَي وت ى نوضز وتةْيَ:)ٖةَوو ؾو بةخويَ، خويَـ بةَاْا(، بؤية ٖةض زنتؤضيَوة ،ئةجنامماْسا

 ضوْهة ٖةْسيَ نات ضةوضي ذةيوإ ية يطِؤتني وطْطرتة. ؤي ئةوة ٖةض يةغةضةتاوة ٖةَيةية،و ضةوضي خب
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ئًَُرُ يرُئاو   )وا رُ: 46 چۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻچ   خواي يةضوةضزواض زةفةةضَويَ:  ئايةت  زووةّ:
 ؾتًَهِ ظيٓسووَإ زضوغت نطزووَ(. َُٖى

زةنةةٕ   ػثؤضاْ  بواضي يعيؿه  زانؤن  يةغةضئاوة، نةواتة وةى ي غيَيذةفتاو ضوْهة جةغتةى َطؤظ يةغةزا
زٍَ بةضاالن  ناض بهات و َيًيًيرت ئاو خبواتةوة بؤ ئةوةى 30 ييَويػتةنة بؤ ٖةض نيًؤيةى يةؾي َطؤظ ضِؤشاْة 

، غةةز نيًةؤبيَ  بةةزووض بطةطيَ، نةواتةة نةغةيَو نيَؿةي       يةزضوغو بووْ  بةضزجطةض بثاضيَعيَ و ووضضيًةنإ 
 غيَ ييرت ئاو خبواتةوة. ييَويػتة ية ضؤشيَهسا

باي با ، ئةوةي يػثؤض، ناتيَ بؤ ضاضةغةضي زةضٓة الي يعيؿهئةواْةى نيَؿةى بةضزى ووضضيًةيإ ٖةيةفةضَوو 
 ئاَؤشواضي زةنات: ئاوى ظؤض خبواتةوة. يَ،يعيؿو يةجيات  ٖةض زاو و زةضَاْ

ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  ئايةةةةةت  غةةةةيَيةّ: خةةةةواي يةةةةةضوةضزواض زةفةةةةةضَويَ:   

 ُبُضط بؤئًَىَو ضؤشيـ بؤناضنطزٕ(.ئًَُُ ؾُوَإ نطزوَ بوا ُ:)47چچ
 ْةى ناضنطزٕ و ْةخةوتٔ و َاْةوة بةزياض ئيٓتةضْيَو و ئةو ؾتاْة. ،نةواتة ؾةو بؤ ئيػطاذةت و يؿووزاْة 

 تؤنُةو تةْسضوغو و يتةو زةنات.َطؤظ نة ظوو خةوت و ظوو يةخةو ٖةغتا، ٖةغو بةيةؾيَه  
بػةووتيَخَ و خةؤي   يةؾةي  ئةوةية نةغيَو قةَيةو بوو بةو ناضاْة زةتواْيَ ضةةوضي   ٖةَوو ئةَاْةى غةضةوة بؤ

 .48بهات الواظ  و يةؾػاغ
ةى؟ ئةةويـ  ضِؤشيَهيإ نابطايةى ضووة الي حمةَةزى نوضِي غريئ و ييَي وت: قوضبإ ٖاتووّ فيَطي عيبازةمت به

ْإ زةخؤي؟ نابطانة  وت : بؤ ئةةوةى   ْسجاضيَ زةَةويَ بعامن تؤ يةجةَةناْسا ضة بةؽ ييَي فةضَوو: ظؤض باؾة
بةتةواوى تيَط ببِ، ئةوةْسة ْاْة زةخؤّ )ؾتيَه  ظؤضي باؽ نطز(.  ئةويـ ييَي وت: ئةوةي تؤ زةخيؤي خواضزْ  
ئاشةالْة، زةى بةٖةض ذاٍَ ييَِ بًَيَ ضةْسة ئاو زةخؤيتةوة؟ وت : بؤ َةغةيةى ئاويـ ئةوةْسة ئاو زةخؤَةوة بةؤ  

بؿهيَ) بطِيَه  ظؤضي باؽ نطز(. ئا ييَطةزا ييَي وت: ئةوةف خواضزْةوةى وؾرتةناْة، نةواتةة   ئةوةى  تيٓؤيَتيِ
 تا  فيَطي عيبازةتو بهةّ. اضزْةوة بهة، ئةوجا وةضةوة الي َٔجاضيَ بطِؤ بؤ يةنةجماض خؤت فيَطي خواضزٕ و خو

شا  ة  بال جةشاتة      يكىة  خا لِةٌ كاة  باشرتيً ِة :شاِتزلياى  ب لِ  خلِلن جةخو هة ت ةتكةىة ت
هة ةتِة  ىةخلش  بثاِيكس ك ئة تية شةِتىا ئا  خب لىاة ت، ة ل  ىَا     ىامرؤظ ٍةب ك   كاِ  خل  بلا، 

َكر ئاة جا ةتشاو بةذتماةخ لِةٌ         َكر ىةىَا جلِ ك هة جلِتكاى  مَا ت خبا ل،   ة ل  ياةن كاىاذم كاىذم
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ثاَكض ذتماة خ لِةىاةكاٌ ياِماةى       بلا،  هَكرتةل زلىص  شةِةتو ئة ت  شةملاىا ت خ لِةىة ت  ئاا  
يكام   جا لٌ   لةتطار ك، ئاة تط هاةط   يِيكلا  ِة    ش ىاىاى  زياةت  ضة ِ  ةتةل،   ٍا شةىى  كَكض ِة

هة ق ِئاى  ثريؤز باةياٌ كارل ت كااى ك خا ل      ثَكض ئةمرةؤ  شالك3441يسبةىاية بةمرؤظ ةتبةخص ك  ئة   ِة
پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  چ  :ثةِ تِةطاِ باش  خلشَةكاى  بةٍةشاتناٌ بال ةتكاا،   

ٍَ بُ ثرُضزار و غرىضاحٌ   وا ُ:)49چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    اظَ ةوّ ًَُٖؿُيٌ بُغُضياْسا زَطُضة
ٌَ، ُْ ثًٌَ غُضخؤف زَبرٔ، وَ   و طالةغٌ ثطة يُ ؾُضةابٌ غُضضاوَ ضووٕ، ُْغُضيإ ثًٌَ زَيؿ

ٌَ ًَىَٖات نُ خؤيإ ُٖيةًبصَيطٕ، وَ ط  بهُٕ(.ؤؾتِ بايةٓسَيُى نُحُظٍ ي
خويةى ييَـ ْاوواضزٕ ومغةيَو يةا زوو   45بةْيو ناتصَيَط تا  ،بؤية ييَويػتة بؤ يةؾيَه  تةْسضوغو و غا ًةّ

يةا َؤظيَةو يةا    ، واتة يةى ؾةتيبَ وةنةو خةواضزْ  غةيَويَو     ٔيتةْٗا َيوةيةى خبؤوَمؽ ئاو خبؤيٓةوة، ئةوجا 
ٓةوة بةؤ  زوو وَمؽ ئاو خبؤييَ، وَمغييَـ ْووغنت ؾة وابا يطتةقاَييَو و ياؾإ زةغو بةخواضزٕ بهةئ، تةْاْةت

 ية ْؤضةو جةيتةي زٍَ و َيَؿو بثاضيَعي. ئةوةى خؤَإ
  :بةطويَسةى وطةكاُى تؤ،  ُاخنوازدْ ٓوُةزو ئةتةكيَيت خؤي ٓةية؟ئامانج  
 الَ:لعةبدو   ًَ َيػراٍ  ايبرُت   برُ نُ ُيؤنرُو ياغراو ضة    ويُ ئًػالَسا َُٖىو ٖرُيةؼ و نرُو 

                                           -، ئُطُض باغٌ خىاضزٕ و خىاضزُْوَ بهُئ، ئُوَ:بُخؤٍ ُٖيُ
 ياضَةتي زايهو بسة. زا*ية ئاَازةنطزْ  خواضزٕ و ضِاظاْسْةوةى غ طة

تةا   ـ، يةة َيواْةساضي  بؤ خواضزٕ َةبةة  زةغوتؤ ، ْةبطز خواضزٕبؤ زةغتيإ  و(زايو و باون) تاية َاَيةوة *
 .ص َةنةزضيَ ، زةغو بؤ خواضزْٕةنطزي ييَ يخاوةٕ َاٍَ فةضَوو

 وة  نة ييَو زةخوضيَ.ة* بايي ئةوةْسة خبةضة قاي
ِٓماَز،          " ) زةي ةضَوو: ()*ْاوى خواي ييَ بيَٓة، ييَغةَبةضي خوا ٚرَقٓما عرمررابر اي ِِ بماَزْى ْيٓما َفُٝما زرشرْقترٓما،  ُٗم ًِ اي

ًِمممَ٘ ٍ زؤظَر خىايرررُ بُضَنرررُت خبُيترررُ ئرررُوَّ ثًَرررت بُخؿرررًىئ و يرررُ ئررراطط )وا رررُ:50(  " باضمممِ اي
 .مباْجاضَيعّ، بُْاوّ خىا(

ٌٗ) ئيبًيؼ ناتيَو َوخاتةبةى خواي يةضوةضزواض زةنات، زةَييَو: ِٓ َ رَِسَقُ٘، ففَِٝ رَِسقٞ؟ قاٍ: فُٝا مل  ن ٖٝ خًْكَٔو ب
َُٖىو زضوغتهطاوَناْت  بًٓا ٓراوَ، ئرُّ ضةظم و ضةؤظٍ َرٔ    )ضةظقت بؤ وا ُ:  51(ُِٜذَنزَ اِصُٞ  ًٝ٘ٔ
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    ٌَ يُضرررٌ زايرررُ؟ خرررىاٍ طرررُوضَ فرررُضَىوٍ: ضةظقرررٌ  رررؤ يرررُو خىاضزُْزايرررُ نرررُ ْررراوّ خرررىاٍ يررر
 ًَُْٖٓطاوَ(. 

 ()ي خةوا *ئةوةض يةيازت ضوو يةغةضةتا ْاوى خوا بيَٓ ، ئةوة ٖةض ناتيَ بةبريت ٖاتةوة،وةنو ييَغةَبةةض 
ٌْ:ارشهِ ااإذااأنٌَاا):زةفةضَويَ َٚيِِ٘،افًُٝك ًِٝيُنِّ ااسَِااشِاتعألىل،افإٕاْشِٞاإٔاٜيُنَِّااسَِااشِاتعألىلاهاأ أَِ هنِافَ

ٙه ٘هاٚنخَِِّ َٚيَ ٌَ يُئًَىَ خرىاضزًَْهِ خرىاض  وا ُ:).52(اشِاأ ٌَ: )بػرِ   برا ْراوّ خرىا برًَيَن      زُٖض نُغ بًةر
ٌَ:  ،، ئُطُض غُضَ ا يُبريٍ نطزاهلل( اوّ خىا يُ غُضَ ا و يُ بُْئُوَ نُّ بريٍ نُو ُوَ با بًة

 (.نؤ ايًسا
 تا زةَو ْةغووتيَ و ٖةغتةناْو يةزةغو ْةزةيو. خواضزٕ بةوةضَ  َةخؤ*بةٖيَواؾي ْإ خبؤو 

 *بؤ غاضزنطزْةوةي خواضزٕ، فوو ية خواضزْةنة َةنة، بوةغتة تا ْةخيتَ غاضز زةبيَتةوة.
 ضوْهة ٖةضزوونيإ ئاظاض بةوةزة زةوةيةْٔ. * ْة ظؤض خبؤو ْة نةّ،

وو وري ْةبيَ، ٖةّ ضيَصي يةيَ وةضزةوةطي وٖةةّ نةطزاضي ٖةضغةهطزٕ ئاغةإ       تا يةقوضِ نة جبوو*جوإ خواضزْة
 نةى.زة
تيَ َةنة و زةغو خواضزْةنة ية ْاوةضِاغو و يؿتةوةى  هة نة يةييَـ زةَو زاية، ٖةضويعبيةو خواضزْة تيَ* 

 بةضاَبةضت زضيَص َةنة. بؤ قاث و خواضزْ 
 .خبؤ بةزةغت  ضِاغو*

ووت يةة  * يةنات  خواضزٕ خؤت ية نؤنني و يؿُني بةزووض بططةو ٖةض خؤت ييَ ْةوريا، ئةةوة بةة ْاضةاضي  ضِ   
 خواضزْةنة وةضويَطِةو بهؤخة.

ئةةو ؾةويَٓةى يةيؼ     ،هطزْةةوة ٖةَيي بططةوة، زواي يان * ئةوةض ياضوويةنو يةزةّ بةضبؤوة، بةييػي َةظاْةو
)يةجنةناْ  وةوضةو ؾايةمتإ و ْاوةضِاغو( ْإ خبؤو  ي زةغتوبووة بيدؤو بؤ ؾةيتاْي فطِيَي َةزةو بة غيَ يةجنة

زواتةةط"ييَـ زةغةةو غةةطِئ و ؾةةؤضيٓ  زةغةةو" ٖةةةض غةةيَ يةجنةةةت بًيَػةةةوة، ئةةةوة ئةةةو غةةوْٓةتةية نةةة  
َٕامَسٍَٛااشِا)ا:ئةجناَ  زاوة ()ييَغةَبةض ٘هاايَثًَهأل َ،اَٚقهألٍَ:اإذَاااااان( )أ َ ألايَعِهلَاأَصَهألرِعَ ألَٕاإذَااأَنٌََاطَعَأل

ْٕاَْْشهًُااااا ْٝ َألٕ ،اَٚأَََََِّْهألاأَ َُْٗألايًَِظه ًَِٗأل،اَٚيَهألاَٜه َ َْٓٗألاايفذ٣َاَِٚيَِٝأُن ٝهُِِطاَُ ًِ ِْافَ تَاايكَْضهع١ََ،اقهألٍَ:اااسَكَ َْتاُيِك١َُُاأََِ ُِن
ٟياطَعَألَُِه ِْاالاتَْ مهَٕٚاهاأَ .(ِهاايََِّْنَه١ُافإَُْه

ٌَ ثُدمرُ )ث   ( )ثًَػَُبرُض  وا ُ:)53 ُدمرُّ  خرىاضزِْ بُغر
ىاضزِْ ؾرررايُمتإ و ثُدمرررُناِْ ئرررَُالو ئرررُوةٍ ؾرررايُمتإ( زَخرررىاضزو زَيرررىت: ئُطرررُض خررر 

ٍَ يرإ يرُ زَغررا( ئرُوَ بررا ُٖيةًبىطَيترُوَ، ئررُو      يرُنًَهتإ نُو رُ خىاضَوَ)    ررا يرُزٌََ بهررُو
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ٍَ و ثًػًُّ ثًَىَيُ ِ  ةٍ ببات و بًدىات  ٌَ،  ؤظو خؤ ٌَ ًًَُْٖة ٖرُضوَٖا  و بؤ ؾُيتاِْ بُ 
ٌَ  راض ثُدمررُنا إ بًًَػرًُٓوَ، فرُضَىوّ: ئًَرىَ ْراظأْ بُضَنررُت           ٌَ زَنرات غر فرُضَا إ ثر

 يُناّ بُؾٌ خىاضزُْنُ اْسايُ(.

ئةّ فةضَووزة ٖامنإ زةزات: ئةو ناتةى زةغتُإ يةخواضزٕ ٖةَيططت ْابيَ زةغتُإ بةئاو يةإ زةغتةغةطِ يةإ    
نًيَٓهؼ بػطِيٓةوة تاوةنو يةجنةناْ  زةغيت ضِاغتُإ غيَ جاض ْةييَػيٓةوة، ضوْهة ئيَُة ْاظاْني يةةناّ بةؾةي   

اَني و يطِؤتيٓةية نة بؤ َطؤظ بةغةووزة، واباؾةة   خواضزْةنةزا بةضةنةت ٖةية، بةضةنةت ييَطة َةبةغو ئةو ظيت
 يةزةغت  ْةزةئ.

غاٍَ، ئيَػتا ظاْػو غةملاْسويةتي نة َيهطؤبطةييَه  غووز بةخـ يةغةةض   و ضٌ و غيَزواي ٖةظاضو ضواض غةز
يةجنةناْ  َطؤظ بووْ  ٖةيةو بة ييَػتٓةوةى ئةو يةجناْة، َيهطؤبة غووزبةخؿةةنإ زةضةٓة وةةزةى َةطؤظ و     

خؤيإ بؤ يةْاوبطزْ  َيهطؤبة ظياْبةخؿةنإ زةنةٕ، نةضي يةّ ضِؤشواضة نةغيَو ئةّ غةوْٓةتة ظيٓةسوو   ناضي 
 بهاتةوة، بة ٖيض ْةزيتهةو زوانةوتوو و ْةفاّ و ْةظاْي ية قةَيةّ زةزةٕ.

َةةوطة  ةخٓة يةو نةغةة  بيَ تاّ و بيَ خويَيسا ضِ ضيإ يةغة ،*  يةغةض ظؤض خويَيي ئةو ئاف و ضيَؿتةي زةخيؤي
نة خواضزْةنةى بؤ ئاَازة نطزووي )خواضزْةنة خبؤ يإ واظى ييَ بيَٓة( ٖةض يةنيَو يةئيَُةة ذةةظى يةة تةاّ و     

 بؤيةنة.
 يؤباويةو ال باَيةنةى تةط ضاو ؾريو  قاوة،  ئةو َيَؿة الباَييَه  َيهطِْاو * ئةوةض َيَـ نةوتة ْاو ؾًةوة يإ 

ةو فطِيَةي بةسة و ؾةتةنة خبةؤ، يةةّ      ٓة سا ْكوّ بهة و ياؾإ زةضيبيَ)يانهةضةوةية(، بؤية َيَؿةنةي تيََةعةقيِ
يةة  ـ يِضؤشواضة ظاْػو غةملاْسويةت  نة بةاَيَيه  َةيَـ زةتةواَْي ٖةؾةتا يةيرت ئةاو تةةعكيِ بهةات، ئَيػةا         

 زةيةٖا ذة  و زةضَإ يةالباَيي َيَـ زضوغو زةنطيَ.  تاقيطةناْسا 
 َةنة.قػة  ، تا زةنطيَ*ئةوةض ياضووت يةزةَسا بوو

و ضِووى بةسةييَ ضةوْهة ضِيَةعى     * قػةى خؤف  بؤ َيواْةنة بهة بؤ ئةوةى ٖةغو بةة ؾةةضّ و ؾةؤ ْةةنات    
 .54ييَتٓاوةو ٖاتؤتة الت،  َاوة َاوة ييَي بًَيَ: ياخوا بةخيَط بئَ

                                                           
ئُوَّ فًَط ُْبىوّ  َٔ بؤضٌ ئُوَْسَ فُقريّ؟خىا وَةةَِ زايُوَ: بُٖؤٍنابطايُنِ فُقري يُخىزاٍ ثطغٌ:  - 54

ٍَ ابُخؿـ بهُّ. و ِ: َٔ ضًِ ُٖيُ  ا بًبُخؿِ؟ خى بؤ  ىوُْ  ،ؾت ُٖيُ نُ بًبُخؿٌ وَةةَِ زايُوَ: ًَٖٓس
ٌَ،ضةوايةُت و زًَََو نُ زَ ىاِْ بعَ ٌَ ت يُغُض يًَىب ٌَ بهُّ، نُ زَ ىاِْ قػُّ باف و  ا ظَاْ ضيفٌ خُيةهِ  طٍ ث

ٌَ نُ زَ ىاِْ زَضطاٍ بُضةووّ زؤغتاْتسا بهُيُوَ، زوو ضاو نُ زَ ىاِْ بًُُْ ِ باف يُخُيةهِ زَوضوبُضت  زية
ٌَ، بُزيةدؤؾًُنِ  بطةواِْ، فُقريٍ بُضةاغتِ فُقريٍ ضةوحٌ و  ُغتُيًُ، زيةٌ َطؤظُنإ ظؤض بُغاناضٍ طُضّ زَب

ٍَ ُنطزِْ نُغًَو نُ ِ غاناض، بُزيةساُْوَيُنِ نىضت، بُ بُيةًًَُى يُنا ِ قػثطغًًَٓه ضهؤيةُ، بُغالةو و ئُحىا
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بهةة وةنةو    غوياغةي خةوا  ذةَةسو  و *نة زةغتو يةخواضزٕ ٖةَيططت، جوإ ييَـ زةَ  خةؤت يةاى بهةةوة   
َ ألافكألٍ:ا)  خوا زةفةضَويَ:ييَغةَبةضي  ٍٍااااأَاأنٌََاطَعأل احلُ هاشِااييٟاأطعَُيَناٖياااي َّعألَّاٚمَ َقَٓٝه٘اَهٔاغهن اِهٛ

ٓيٞاٚالاق٠ٛ  ِْْْ٘،اََٚٔايَِْصَاُٛر ألافكألٍ:ااحلُ هاشااييٟانشألْٞاٖيااٚمَ َقَٓٝ٘أَاغهن ااَِ ،اُغفَِِّاي٘اَألاتكََ َّأَِاذَ
ٓيٞاٚالاق٠ٛ ،اُغفَِِّا ٍٍاَِ ٌَ خرىاضزًَْهِ خرىاضز و رِ:      ا.55((ي٘اَألاتكََ َّأَِاذَِْْ٘اَٚهألاتهأَخِّااَِٛ )ٖرُض نُغر

ٍَ و ًَٖعَيرو يرُ      ٌَ ٖرًض ٖرُو ٌَ بُخؿًِ بُب حَُسو غىثاؽ بؤ ئُو خىايُّ نُ ئُّ خىاضزُّْ ث
 َُٓوَ، خىا يُ طىْاُٖناِْ يَُُو ثًَؿٌ خؤف زَبًَت(.

يَ: خواية ويإ تةؤ ذةةظضةت  ئازةَةو زضوغةو نةطز و      َوغا)عًية ايػمّ( يةخوا زةيطغييَغةَبةض ضِؤشيَهيإ 
يَعى بةؤ ببةةٕ و بطزتةة بةٖةؾةتةنةي خةؤت       بةضِؤذ  يريؤظت ْةفدو نطز، فةضَاْو بةفطيؿتةناْسا غوشزةى ضِ

ْاظو ْيعُةتةى ييَو زاوة بةضي غوياغي    َطؤظايةتية بةضاَبةض بةو ٖةَووييَطةزا زةَةويَ بعامن ئازةّ نة باون
 ييَسا نطز ناتيَ يؿُ ، يةنةّ وؾةوذِ تؤ زةنات؟ خوا ييَي فةضَوو: ئةى َوغا ئةوةْسة بؤ َٔ بةؽ بوو نة ضِ

 ئةوةْسة بةغة بؤ ئازةّ ذةَسي َٓ  نطز. -احلُسهلل-زةضيربِي وت : 
 .ٕو ؾووؾتٓ  قايةنا *ياضَةت  زايهو بسة يةٖةَيططتٓ  قاث وقاضاغ

ئةطاةِ خاة ، ٍاا،،     ياةن ة   كاىاذمَكر  ، باةي  كةماة ت ة ل    ة ل  ىاخن لِةٌ ِةلشاتة خل مةخاة ت   *
 ض ىلة خة ىً هةشةِ ىَكر  باط ىَة، بةٍةماٌ شَك ت خة ىً هةشةِ برشَك  بااط ىَاة    ،ئة جا خبة ت

ِ بةشةِية ت يةكصةٌ   ض  ىةىة شاهية ت باط ىَة ةِتىى  شة  ىاٌ خبل ً  ئة لىة  بةىةمةىٍةِ تٍا 
56 ٌخبة 

 

                                                                                                                                                                          
ٌَ ُطىَيسإ بُزَضزَزيةٌ نُغًَو، بُ ب ياِْ  ًَتسَطُّ ٌَ َُٓت، بُٖاوناضيًُ ِ ب ًَطةوآًِْ ثطة يُ خؤؾُويػتِ و ب

ٌَ. ببُخؿُ  ا خىزا بُ ؤضاوَضةواِْ،  ؤ ئُواُْ   ببُخؿ
ٌَ  وَضطًَطةاِْ يُ فاضغًُوَ: ْازض َػتُفا ظازا"ضَحًِ خإ" -غُضضاوَ: با قػُّ خؤف وٕ ُْب

 ايضفش١ أٚ ايسقِ | ايفتٛسات ايسبا١ْٝ : املضدز | ابٔ سذس ايعطكالْٞ : احملدخ | َعاذ بٔ دبٌ : ايساٟٚ - 55

 .ِضٓادٙ سطٔ : ْالص١ سهِ احملدخ | 1/300 :
ٍَ ئُواُّْ  ًَُُْإ يُ ضٌ- 56 بُغُضَوَيُ ثًَىيػتُ ئًَىاضإ خؤيإ يُخىاضزِْ ضُوضٍ ظؤض بجاضَيعٕ،  غا

ٍَ وًََؿو بجاضَيعٕ زَ ىأْ بُضة :بَُاْايُنِ زيهُ  َيصَيُنِ زياضيهطاو ضُوضٍ خبؤٕ.بؤ ئُوَّ خؤيإ يُ  ُيةتُّ ز
ٍَ يُ بُياًْإ ضةوو زَز ٍَ ظؤضبُّ  ُيةتُّ ًََؿو و ز ات نا ًَو َطؤظ بؤ شََِ ئًَىاضَ خىاضزًَْهِ ضُوض زَو ط

زَخىات، ثاف ُٖؾت نا صًََط وا ُ بُضَبُضٍ بُيإ ئُو ضُوضيُّ خىاضزوويُ ِ يُ طُزَوَ زَضًَتُ ْاو 
خُغتِ خىَئ يُْاو يُف زضوغت ؤض زَضًَتُ ْاو غىوضةٍ خىَيًُٓوَو ضةخيؤيةُناِْ و  ثاؾٌ ئُوَيـ ضُوضيُنِ ظ

ٌَ. ضىْهُ غُضيُ ٍَ و ثايةُثُغتؤٍ خىَئ زَب بُياِْ غاضز طئ نا ُناِْ ضةؤشَو  ُغتُ يُخُوزايُو يًَساِْ ز
ٍَ يُيُى ئاغتِ ئاغؤيًسإ. ثًًَُنإ نُ  ٍَ ز يُْعَرتئ ئاغت زايُ. قاضُنإ نُ زووض طئ خايةُ يُ زيةُوَ يُطُ
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 ْإ َةخؤ َةوةض ئةواْةى بةٖؤي ْةخؤؾيةنةوة عوظضيإ ٖةية. تةْيؿو ال يةغةض ، بةضِانؿإ ، ييَوةبة*
و زةخةوات نةة   ؤيؿةتٓةوة ؾة  انيَؿي، ٖةيةة بةضِ ية زةضةوة خواضزٕ بةزةغتةوة َةوطة نة غةضجني َٓساٍَ ضِ  *

 ووْاٖباضبيَو.ٖؤيةوة  ضِةْطة بةو َٓساٍَ تواْاي ْةبيَ
بهةو زوعاي خيَةطي بةؤ بهةة،     جيَوة ٖةغتة، زةغتدؤؾي ية نابإ*زواي تةواو بووٕ يةخواضزٕ بة ٖيَواؾي ية

ِااااا)زةفةضَويَ:(ي خوا)وةنوييَغةَبةض ٗهه َِارألم ىايَِٗافُٝهألام قهََِٗاٚاغفهِّايَٗهِاٚامِم ىايرُ  وا ُ:)خ.57(ايًَّٗ
ٌَ بهُيًًَإ خؤؾبُو ضةؤظيًُّ ثًَت زاوٕ، وَ فُضةو بُضَنُت خبُيتُ ئُو ضة  (.  َمحًإ ث

 -غةباضت بة خواضزٕ و خواضزْةوة:() ية ئاَؤشواضييةناْ  ييَغةَبةضي خواٖةْسيَ 
عةيبةى يةخواضزٕ ْةوطتووة ئةوةةض ذةةظى يةيَ بوايةة زةخيةواضزو       يةٖةَوو شياْيسا () * ييَغةَبةضي خوا

َ هألاقهطإاإٕ ااطهَٗألٙاااا).ئةوةض ذةظى ييَ ْةبواية، بةجيَي زةٖيَؿو ٍهااشِاص٢ًَّااُشاًُٝ٘اٚسَِّاطعأل َألاُألبامسٛ
ْٕانِّ ٖ٘اتَِّن٘  اا.58(أنًَ٘اٚإ

ْٗه٢اا).ضِيَطةى ْةزاوة بةئاو خواضزْةوة ية قايي ؾهاو و فوونطزٕ بةةخواضزْي وةةضّ   ()ييَغةَبةضي خوا  *
ْٓفَخَاهاايَظَِّابِ ْٕاٜه ١ًَُِِاايكَ َ  ا،اٚأ ٍهااشِاص٢َّااُشاًُِٝ٘اٚسََِّا،أَُ اايظُِّّْبِأَاُه  .59(مسٛ

                                                                                                                                                                          
ُٖ ٍَ َىو ئُّ ؾتاُْ ظؤضبىوِْ ضُوضٍ و غاضز طئ خايةٌ يُؾُو يُشَيط بُ اٌْ زَيتُ زَضَوَو غاضز زَبُٓوَ، يُطُ

ٌَ و ثطؤغُّ  ُيةتُ نُ خُغتِ خىَيًٓـ   .زضوغت زَبًَتظياز بهات، َُيًِٓ خىَئ زضوغت زَب
ٌَ،نُغًَو نُ بُياِْ يُخُو ُٖيةسَغَا و زَض ٌَ زَزايًَساِْ زيةٌ ظيا ط  ًَتُ زَضَوَ،  ُغتُّ طُضّ زَب و ي

ضُوضَنُّ ئًَىاضَ يُ  ُُْاُْت ئُو نًةؤ خىَيٓاُّْ يُ ئُدماَِ خىاضزْزَبًَتُوَ،   ظيا ط بُضظثايةُثُغتؤٍ خىَيِٓ 
ٌَ زَضةوات، نًةؤ  يُؾٌ زضوغت بىوَ، يُ ثًًَُناِْ  ًا زَبُٓوَو زَضُٓ ْاو غىوضةٍ خىَيُٓوَ. نا ًَو ئُو نُغُ بُث

ٌَ و ئُطُضٍ ُٖيُ طًإ يُزَغت ب سات، ئُطُضيـ ُٖيُ خىَيُٓنُ زَضةوا ُ ْاو ًََؿو و خىَيين و  ُيةتُ زضوغت زَب
يُ شيإ مبًًََٓتُوَ بُةةّ بُؾًَو يُ  ُغتُّ يُناض زَنُوَيت، ئُوَف بُغرتاوَ بُوَّ ناّ خىَيًَُٓٗٓض طرياوَو ضُْس 

ٌَ طُيؿتىوَ. ئُطُض نًةؤ بىا ُ ٌَ خؤٍ ضاى  ىُض ئُوَ ظياِْ ث بها ُوَ، ئُطُض بىا ُ طىضضًًُناٌْ   ىُض زَ ىاْ
نات ُْخؤؾٌ زَوايٌ زضوغت زَنات. خؤ ئُطُض  ض نًةؤخىَيُٓنُ يُ ثًًَسا مبًًََٓتُوَ ئُووو ْازات و ئُطًُٖض ضة ئُوَ

ٍَ ئُوَ   ُيةتُ زضوغت زَنات. بىا ُ ًََؿو وز
ٌَ ؾُواُْ خؤضانِ َيىطٍ واباؾُ بؤ ضة ٍَ ظيا طَ ْاب ِ ضُوض خبؤٕ ضىْهُ ُٖ ا بُياْظؤض ئُواُّْ  ًَُُْإ يُ ضٌ غا

ٌَ نُّ خبىات ، يإ ثاف خىاضزٕ نًََُو بؤيُ ، يُشَيط ُٖضةَؾُّ  ُيةتُ زَبٔ غطنُ يا ئاوّ ئُطُض ضىوَ ًَىاِْ، زَب
ٍَ  وَ بؤ ئُوَّ خىَئ يُ خُغتبىوٕثُضزاخًَو ئاو خبىا ُ ثًَـ خُو ٔ ضُْس يًُؤٍ غطوؾتِ خبىات و بجاضَيع

ٍَ و واباؾُ يُو ،ضىْهُ خؤضانِ ضُوض ٌَ نُئاوّ يُف زََص ٍَ  َضظّ غُضَازا قاضُناِْ زابجؤؾ طؤضَوّ ئُطُض بهط
ٌَ بهات  .يُث
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ٚنهألٕاأرهٛاِّٖٜه٠ِّااااا).خواضزْ  بةوةضَ  ْةزةخواضز تا ٖةَيِ و ٖاالوةنةى زةضِؤيؿو ()* ييَغةَبةضي خوا 
 .ا60((الاٜؤنٌاطعألّا٢َِاٜيٖباخبألمٙاٜكٍٛ:ا–معٞااشآُ٘اا–

قةزة ةى نطزووة خواضزْةوة يةزةَ  قاييَهةةوة يةإ غةوالذي نةة ْةاوةوةى زيةاض        ()*ييَغةَبةضي خوا 
ْٕاإٔاايٓيباص٢ًااشاًُٝ٘اٚسًِا:ا) .ْةبيَو ْٔافِٞاايشيكَأل٤ِاا٢ََْٗاأَ   .61(ٜهْظَِّبَاَِ

زا، زةي ةضَوو:  ضةةوضي  ، زاواي ئاوى زةنطزو يةزةَ  وةضزةةوةنة ؾريي زةخواضز ()* ييَغةَبةضي خوا 
 ةيغةيةة بهةة بةؤ    و واتة: ئةوةض ؾتيَهو خواضز تاّ و ؾيًةو ضةوضي ٖةبوو، ئةوة ئاو يةزةَو وةضبسةتيَساية. 

ة يةغةض زةّ و ززإ و ياضاغتٓ  ززإ ية نًؤضبووْةسا، ٖةةَإ ؾةو ضِاغةتة بةؤ ئةواْةةى       يالضووْ  ئةو ضةوضي
٘هادمس ألا). ؾرييٓ  زةخؤٕ َٕايَ ٓ ألاف ُألامبأل٤ افَُغُضَا،اٚقألٍَا:اإ ٘هاًَُِٝ٘اٚسََِّاطِّبَايْ َٓيَباص٢َّاايًَّ َٕااي  .62(أ

و، غةةةضةتا زةغةةو بهةةةٕ بةةة زةفةضَويَ:)ئةوةةةض خةةؤضاى و ْويَةةص ئاَةةازة بةةو  () * ييَغةَبةةةضي خةةوا
ِْ َُظأل٤ه ٚهعِ َ إذا)(.خواضزٕ َٔا٢ََِاَِٜفِّهغَآَ٘ ُٚأقَُِٝتِ أَِ ُِن  .63(ايَضال٠ُ،افألْر َؤهٚاارأليعَظأل٤ِ،اٚالاَْٜعجًََ

زةفةضَويَ:) ئةوةض ٖةض يةنيَ خةواضزْ  خةواضز بةا بةزةغةت  ضِاغةت  بيدةوات و        () * ييَغةَبةضي خوا
ئاويؿي خواضزةوة با ٖةض بةزةغت  ضِاغت  بيدواتةوة، ضوْهة  ؾةيتإ بةزةغت  ضةيي زةخواو بةزةغتة ضةيي 

َٕاايَظهٝ ألاااااا)اازةخواتةوة(. ٌْارُِٝٝٓه٘اٚإذااطهِّ بافًِٝظهَِّْبارُِٝٝٓه٘افهإ ٌهارظِهُأليِ٘اااإذااأنٌَاأِ هنِافًِٝأُن َٕاٜأُنه
 .64(ٜٚظَِّبهارظُِأليِ٘

زواي ئةوةض نةغيَو بيةويَ َاَيةنةى يطِ خيَط بهات، با ييَـ خةواضزٕ و  زةفةضَويَ:) () * ييَغةَبةضي خوا
ْٔ)املسو هيلع هللا ىلصقألٍ:اقألٍامسٍٛااشاا–معٞااشآُ٘اا–ُٔاأْصارٔاَأليوا خواضزٕ، زةغو و زةَ  بؿوات(. اأََِهبَااََ

ْٕ ٘هاٜهِهثَِِّاأَ َِّْٝاايًَّ َِِْٝ٘،اخَ ًَََََِٝٛعِأارَ ٙهاَِغََِّاإ ذَاافَ  .ارٔاَأل١ُمٚاٙاا(.مهفِ َاَٚإ ذَاا،غَ َاؤه
زةفةضَويَ:) يةضوةضزواض يةو بةْسةية ضِاظي زةبيَ نة خواضزٕ زةخواو غوياغي خوزاي  () ييَغةَبةضي خوا *

َٕاايَّهَ٘اا).ـ زةخواتةوة ٖةضوا غوياغي زةنات(يةغةض زةنات و نة ئاوي يَِّٝعه٢اَِهٔاايعْه ِاإٔاٜأُنهٌَاايفَنًَه١َااااااإ
ٙهاًَُٝٗأل ٙهاًُٝٗألاٜٚظَِّبَاايَظِّر١ََافََُٝ َ  .65(فََُٝ َ
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ٚالتظهِّباهانْٝه١اايهيٖباااا) وة.ٖةضوةٖا فةضَامنإ يَي زةنةات يةة قةايي ظيَةِطو ظيةوزا ْةةخؤئ و ْةخؤيٓةة       *
  .67(بأبكوا السقء غطوا اإلنء  غةضي زةفطي خؤضاى زابثؤؾني و زةَ  قايي ئاو بططئ). 66(ٚايفغ١

 خاوةٕ َإٍَ بؤ ئةوةى تووؾي ؾةضَةظاضي ْةبيو و بيَ يةزةضوازإ َةضووة َاالةَةوعيسو ببةبيَ تةيةفؤٕ و *
زيةاض   وةوة ئةو ؾويَٓة، وةض ئاظازيإ نطزي ئةوة ئةو ؾويَٓة ٖةَيبصيَطة نة شووضناْ  تطت ييَونويَي بؤ زاْاي بض

زواي ئةوةيةة   بيَ ويةصزاْي وةوضةتطئ ةضاوى نات بهة نة خواضزْو ييَؿهةف نطا، غوياغيإ بهة و ْةبيَ و ضِ
 ببةية زةضةوة خاوةٕ َاٍَ زةضضووٕ عةيب و عاضيإ 

بةوةضّ و ووضِيةوة بةخيَطٖاتٓ  بهةو بةؤ زاْيؿةنت ؾةويَٓيَه  بةاف و      بضووة ييَؿواظي،ئةوةض َيواْو ٖات *
ؾيَوة ئةوةض ضووية ٖةض بةٖةَإ ةضي زازةْيؿي يإ يةغةضووى خؤتةوةي زايسةْيَ، اليةقي بؤ زاْيَ، جا بةضاَب

يةو ؾويَٓة زاْيؿة، ضوْهة خاوةٕ َةاٍَ بةة عةةوضةت و      ي ئةوةاْست، خاوةٕ َاٍَ يةٖةض ؾويَٓيَهي زاْيؿَاَييَ
 ؾاضاوةيي َاَيي خؤي ؾاضةظايةو زةظاْيَ ض ؾويَخَ بؤ زاْيؿتٓ  َيوإ ٖةَيسةبصيَطيَ.

ووَةةت  َةطؤظ  زةنةوْةة جووَيةةو     يةنات  ظةضزةخةْةزا ٖةؾتا زةَاض يةة ضِ  ضِووت خؤف و زةّ بةخةْسةبة،* 
ويًطة زةزات يةا بةةٖؤي   ةخويَٓيإ بؤ زةضيَ نة بة ظةضزةخةْة ْةبيَ جووَية ْانةٕ، ئةٖا ظؤض جاض ؾةيةٍ ية ؾة 

 بٓيَؿو جبوىَ. تؤض ياف ضاضةغةي، ييَي زةَييَ:جةَيتةوة َطؤظ  زةَ  خواض زةبيَو. زن
َةنة تا ْةبيَتةة   ي زةغتو يإ غةعات  زيواضغةيطي غةعات ،خؤت بةَؤبايٌ و تةيةفعيؤْةوة غةضقاٍَ َةنة*

ئاَاشةيةى بؤ ئةوةى َيوإ وا ٖةغو بهات ييَي بيَعاضي و زةيةويَ ظوو بةطِؤي، ٖةةضوةٖا خةؤت يةة و تووةؤو      
ة ؾتيَهي جوإ يةةخواضزٕ و خواضزْةةوةي ييَؿةهةف    َوْاقةؾةي بيَػووز بةزووض بططة و ئةوةْسةى يةتواْاتساي

  ي بؤ َةنة.يؿتةْاْةت يةنات  ْاوواضزْسا غةيطي زةَ  َةنةو باغي ؾت  قيَعةوْبهة، 
ٖةتا تا زةضواي زةضةوة يةوةَيي بطِؤ،  وةنو ضِيَعيَو و يةخواذافيعى يييََموةناْي بؤ زاْيَئاغايية ييَـ ضِؤيؿنت *

 شووضةوة.ئةوإ زةضِؤٕ، َةضووة 
ٔ زواي تةا   نةوتٓةة  و َوضيةساْ  ية ؾاضي بة ةسا ضةووة زةض  ؤشيَهيإ ضِجوْةيسى بة سازى ؾيذ  بةؤ نةويَ    بةعاْ

 نة ييَيإ يطغي: ئةوة بةتةَاي نويَي؟ ،زةضِوات
 ظاْا. نيِ وي ذةيويوي باو زيسةْوت : زةَةويَ بضُة زيساضيةوةاَلَسا 

 ؾيَو ٖيضي ييَ ْاورييَ! ؾيَتة،وية ويبا: ئةو َوضيسةنإ بةالقطتيَوة وتيإ
  ضٓطيإ نةوت. ساة تاوةنو ية بياباْبؤي بسؤظْةو ٕهطزييَؾيَذ جوْةيس زاواي 

 وٍ ويإ.وي: غَموت ييَيبَ بانطز ييَ غةالَ  ؾيَذ ضووة الي،
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 ؟ تؤ نيَي، ْاتٓاغِ :وت  تيًة ْيطايةن  زاييَ، ٍويوبا
  َٔ جوْةيسى بة سازيِ.وت : بةخؤؾراَييةوة ؾيَذ 

 زةنةيو؟ بؤ ئيػمّ نةواتة باْطةواظى خةَيه   زى؟ؾيَدةنةى بة سا : ئا، تؤيوٍ وتويبا
 بةَييَ.  :وت  بة بعةيةنةوة ؾيَذ
 خواضزٕ زةخؤي؟ ياؾيَذ ييَُبًَيَ ضؤٕ وت : ٍ ويوبا

ي ي بضوى بضةون تيهة زةخؤّ،خواضزْةنة  يةييَـ خؤَةوة زةنةّ، (بػِ ايًة)وت : يةنةجماض بة تةوغةوة ؾيَذ 
نؤتةايي  ى ٖةم  افٌ ْامب و ية ية ياز ساخواضزْ ِ و ضاو يةواْ  تط ْانةّ و يةنات يوةجيز ّ و يةغةضخؤييَ زةزة

 .زةؾؤّجوإ زةغتةنامن 
 ْةاوواضزٕ ْةاظاْ   ئةازابي  تؤ زةتةويَ نةغاْ  باف يةضوةضزة بهةى يةناتيَهسا خؤت ٖيَؿةتا  ضُا ٍ وت : ويوبا

 .!ضية
 يَي نطز.ضِٖةْطاويٓا،  يووٍ بةجيَي ٖيَؿو وبا

 ؾيَتة.  نابطاية ئةوييَيُةوطة، ؾيَذ  وتيإ: يابةجاضيَ  َوضيسةنإ
  ؟عامن ْائَ  و قػةناْيسا ٖةية اغت  يةضِ ئةو نابطاية ؾيَو ْيية، وت :بةتووضِةييةوة ؾيَذ 

  ؟ي: تؤ نيَييَيوتزووباضة ي نطزو يَهغةيط ٍويوبا ..ييَي وةيؿتةوة وٍ نةوت وويبازواي ييَي ٖةَييَٓا، 
 ضؤْة. ْاوواضزْ  خؤي ْاظاْيَ ، ئةو ؾيَدةى ؾيَدي بة سازيِ : َٔوت بةغؤظةوة ؾيَذ 

 ؟ ضؤْةوتاضزإ زةظاْ  ئايا نةّ، ت ييَ زةزةى نةواية يطغياضيَه  تطٍ وت : ويوبا
ظَةامن   ييبيَ َاْابة  ، قػة زةنةّ بةَييَ بةوويَطةى تواْا :وت بةويةضِي باوةضِبةخؤ بووْةوة ظَاْ  وةضِاْسو ؾيَذ 

بةٖؤيةةوة  ه  ْانةّ خةَي يةىقػة و باْطيَؿو زةنةّ ي خوايَي خواو ييَغةَبةضةَيه  بؤ ضِخ ،ْازويَِْاوةضِيَِٓ و 
ة زةنةّ و ٖةضضةي ييَويػةو بةوو ية     َيهةنةةضاوى اليةْ  جةغتةيي و زةضووْ  خةضِزيػإ يةوةزا  ،ْائوَيَسبٔ

 .بؤ باؽ زةنةّ ٖةَوويإ  ،ئازابي نةالّ
  !وتاضزإ ضؤْةئازابي ْاظاْ   ضؤْة، ئاواْاظاْ   وْاوواضزْئازابي ضؤٕ وةنو  وٍ وت : تؤ ويبا

وةويَي يةيَ   يا ؾيَذ ئةو يياوة ؾيَتة ضاوةضِواْ  ضةي يةيَ زةنةةى؟     :وتيإ وضيسةنإَبةًٖووٍ بةجيَي ٖيَؿو و 
 َةوطة.
يوٍ ؾةيَو  ، بةا ض زاْايةنةة  ْاظأْ ْايٓاغٔ وئيَوة  ،ناضّ ييَيةت : َٔ وت ٖةْاغةيةن  قووَيي ٖةَيهيَؿاو ؾيَذ 
 . ْيية

ئةازابي   ضيو ية َٔ زةويَ؟  تؤ نة : وةضة بعامنوٍ وت ويبا ،نةوتة زواي تا ييَي وةيؿتةوةييَي ٖةَييَٓاو زيػإ 
 ؟ ةناْي خةوتٔ ضيةئازابوةضة ييَُبًَيَ  ،ظاْ ْاوواضزٕ و وتاضبيَصي ْا

 ة ييَغةَبةضةوة ةئةوةى يئازابةنإ  و جيَطاغةض زةضُة  ،تبةتاٍَ زةمبْويَصي عيؿا ناتيَ زةغزواي  : ةةوتؾيَذ 
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 زةخويَِٓ.ٖةَوويإ  ،وتطاوة
 .ظاْ ْة وئازابي خةوتٓيؿبعاْة زةٍ وت : ويوبا

 ْعيه ،ا تؤ ية خو َٔ ْةظامن و ،َٔ ٖيض ْاظامنويإ يوٍ وطت و ييَي وت: باييَؿي ييَ  جوْةيس  ،ويػت  بطِوات
 هةى.ب ؾتِ فيَط هةيو وب زاوات ييَ زةنةّ بة ذيهُةتةناْ  خؤت زةوَيةَةْسّ

با فيَطت بهةّ بعاْة ئةواْةى وتو ٖةَوويإ   وويَ بططة ئةوجا ،زاْو بةْةظاْ  خؤت زاْا نة ئيَػتا وٍ وت :ويبا
 ،بيَةو  خواضزْةنةت ذةةالٍَ بةض يةٖةض ؾيتَ خواضزٕ ئةوةية  ئةغًَينة باغي خواضزمن نطز،  ،ي بووٕالوةنؾت  

ئةو ئازاباْة ٖيض غةووزيَهيإ ْيةةو خواضزْةنةةت     ةوة زةغتو ْةنةوتيبَ، ئةواؾويَٓ  ذةالَيضوْهة ئةوةض ية 
 . ةؾي زٍَ و زةضووٕطِزةبيَتة ٖؤي زَي

َةبةغةتو  زةبةيَ  يَةي  ةى زةيًَاْة ئةوٖةةَوو  بةةَيهو   ، يةانيبَ  وزَية ْيةةت   ئةوةيةة  تةْٗا  تاضبيَصيية وئةغٌَ 
و  ئةوة باؾرتة ٖةيض ْةةَييَيو   بيَو، بؤ َةبةغتيَه  زوْيايي ضوْهة ئةوةض  ،بيَو ي يةضوةضزواضةظاَةْسى خواضِ

زَيي خؤت ية ٖةَوو  جيَطا، يةنات  ضووْة غةضية ئةغٌَ واغةباضةت بة خةوتٔ، . ٖةضوةٖا ي ٖةَيبصيَطيبيَسةْط
 .اليةى ئاظاز بهةيو، وةضزْ  ٖةَوو ياى بهةيةوةنيٓةو ذةغازةتيَ  م وضِ بو عو
 ُاشامن جيَؼ ُاخنوازدْ ئاو خبؤًةوة يؤاْ  اضةى بةضةزٓاتيَلى خؤؽ بوو، ئةى بابة طياْ بةزِ :ئامانج

 هةطةيَ ُاخنوازدْ ياْ دواي ُاخنوازدْ؟
 يَصةيةن  نة ٖةَوو ظيٓسةوةضيَه  ظيٓسووييَهٗاتووة يةضِ نطاوةيةظاْػت  تاظةزا ئةوة جيَطري  :الَلعةبدو

ي ئاوةنةى يةزةغو بسات ئةوة ويإ يةزةغةو زةزات و يةةْاو زةضةيَ    15ئةوةض يةغةزا ، بؤ منووْةئاو بةضظ ية
 ئةوةض يةْاوةْسيَه  ئاويسا ْةبيَو. ةنإ يةْاو خاْةناْسا تةواو ْابيَويضوْهة ٖةَوو ناضييَهة نيُياوي

% ( و  73ئةاو يةة يةؾةي زا  ْعيهةةى )      بةجؤضيَ َطؤظي يةة ييَهٗاتةةى ظةوى خةةَيل نةطزووة نةة ضيَةصةى       يةضوةضزواضخواي 
 % (ة، ئةوةف يةنػاْة  بةو ضيَصةيةى نة ية ئاو و وؾهايي ٖةغاضةى ظةوى بةزى زةنطيَو.   27َاززةناْ  تطيـ ْعيهةى ) 

ٖةم ية بةياْ  ئةو ٖةقيكةتةزا وةى ٖاونيَؿةيةن  ْةوؤضِو ئاَاضيَه  وضزو ذػابيَه  بريناضي، ية قوضئاْ  يريؤظو قػةيةجيَ زةض
 جاض.45جاض وؾةى )ايرب(ٖاتووة نة زةناتة 12جاض وؾةى )ايبرط( ٖاتووة و زةضٖةم بة ئاويـ 33بة وؾهايي 
 % (. 73بهةئ ئةوة زةناتة)45ي ئاو زابةؾي غةض 33ئةوةض شَاضة 

 % (.  27بهةئ ئةوة زةناتة) 45ي وؾهاْ  زابةؾي غةض 12ئةوةض شَاضة  

ٖرَُىو  ئًَُرُ  وا ُ:)68 چمت  ىت  يت       حت  خت  چ  وةى خواي يةضوةضزواض زةفةةضَويَ:  يةوةوة ئةوةَإ بؤ زةضزةنةويَ
 ٖةض ية ئةاويـ ٖةةَوو ؾةتيَه  ظيٓةسووي زضوغةو نةطزووة      ًَىاُْ زضوغت نرطزووَ(.  ؾتًَهُإ بُئُْساظَو ث
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ظيَسةضِؤيي بهةئ، بةٖةَإ ؾيَوة زضوغةو ْييةة يةة     ساضؤٕ زضوغو ْيية ية خواضزْ او غةضضاوةى شياْة، وةىئ
وةةوضةيي ئةةو   ٖةَيبةتةة  ، سابنيؾة تةْاْةت ئةوةةض يةغةةض ضِووبةاضو زةضيا    ظيَسةضِؤيي بهةئ زابةناضٖيَٓاْ  ئاو

گ  گ    گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  چ  خةواي يةةضوةضزواض زةفةةضَويَ:   نة وةنةو  ْيعُةتة بةؾيَوةية

ايا ئُواُّْ بًَباوَضة وا ُ:)ئ69 چڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  
يررُى ثاضضررُ  ،اغررتِ ئاواْررُنإ و ظَوّووٕ ُْبؤ ررُوَ نررُ بررُ ضةبررىوٕ، ْررُياْبًًٓىَو بؤيررإ ضة

فُضاُّٖ ًَٖٓراوَ  يُ ئاويـ َُٖىو ؾتًَهِ ظيٓسووَإ ، يُوَو زوا يًَهُإ  ًا نطزُْوَ، بىوٕ
  َ ئايرا ئُواْرُ ٖرُض     (ًعاز و ظيٓرسَوَضإ و ضووَى ثًَهرسَيينَ  )ئاو ظؤضبُّ ثًَهٗا ُّ يُؾرٌ ئرازَ

ٌَ غٓىوضَّ ئًَُُ؟!(باوَضة ْآًَٖٔ) بُو ضة   .اغتًاُْو بُو زَغُةة ُ ب
 ْةة  -2ْةتاَ  ٖةية  -1 :ئةويـ ،ذيهُةت ضيية ئاو غيَ غي ةت  ٖةيةئاخؤ تا ئيَػتا يةخؤَإ ْةيطغيووة 

 ْةضِةْط. -3بؤٕ  
فةضاٖةةّ ٖةاتووة،   زةغةتةبةضو  ٖةَوو ئةو خواضزٕ و خواضزْةواْةةى بةؤ َةطؤظ     :ظاْػت  غةضزةّ ييَُإ زةَييَو

بةة ئةاو زيَٓةة بةةض،      ، ٖةَوو ئةو ؾتاْةٖتسوويَعو ... زةخيؤئ بةغيَو و يطتةقاٍَ وؤشاْة ضِٖةَوو ئةو ؾتاْةى 
 ايبةت  ٖةبواية ئيسى ٖةضضيةى يةو ؾتاْةى زةَاوواضز، ٖةَوويإ يةةى تاَيةإ زةبةوو   ئةوةض ئاو تاَيَه  ت
زيػةإ   زئةوةض ئاو بؤْي ٖةبواية ٖةَوو ئةو َيوة جؤضاوجؤضاْةى زةَةاوواض ٖةضوةٖا ، ئةويـ تاَ  ئاو بوو 

اض جيةا  َي ؾةووت  يةإ ٖةةْ   ايةةت  تةاَ  وٓةسؤضة   .ئةويـ بؤْ  ئةاو بةوو   يةى بؤْيإ زةبووٖةض ٖةَوويإ 
ةْس ظوو ييَةي بيَةعاض   ةوة ضة هةوة بعاْة بةضزةواّ ؾةضبةت خبؤيتاقي ببيَٓة ييَـ ضاوي خؤت و وةضة ةوة، ْةزةنطاي

ةْطيإ زةبةوو ئةةويـ   ئةوة ٖةَوو ظيٓسةوةضو وياًْةبةضإ يةى ضِ ٖةبواية ضِةْط يةى ئةوةض ئاو زيػإ ؟ زةبي
 وضوْهة ظؤضبةةى ييَهٗاتةةى يةؾةيإ يةة ئةاوة      ،زةوطتوةضةْط  ئاويإ ٖةَوو ظيٓسةوةضإ ضِبوو،  ةْط  ئاوضِ

يإ جيةا بوايةة، ٖةةَوويإ يةةى ضِةْطيةإ زةبةوو       ؾيَوة ٖةض ضةْسئةّ زوْياية ٖةية  ٖةضضي َيوةيةى يةغةض
 بةيةى ئةاوى بةَي بةؤٕ و بةَي تةاّ و بةَي ضةْةط غةةزةٖا جةؤض          زا، يةيةى ظةوىخواي يةضوةضزواض يةناتيَهسا 
واتة بيَ تاّ و بيَ ، ئاوة ئةوةية ئاويَه  ياى بيَ  ذيهُةت يةو ٕ و بةضِةْطُإ ييَ زةزات.ي بةتاّ و بؤبةضوبووَ

 ضةْط و بيَ بؤٕ بيَو.
ِضى ئاو بةَيطةيةن  ذاؾاٖةَيٓةوطو ذيهُةةتَيه  بةَي غةٓووضة يةةو بةخؿؿةاْةى خةواي يةةضوةضزواض بةة         وغو

بؤ ئامسإ بةضظ زةبٓةوة، ياؾإ  بةؤ   زةبٓة ٖةَيِ وْة نة ئاوى زةضيانإ . بؤ منووبةخؿيوةوياْةوةضو َطؤظايةت  
ٖةض خؤي ظاْايةة بةةو بةطِةى زةيٓيَةطيَ،      ساظةيةن  زياضيهطاو زةيباضيَخَ،ضيٓةناْ  شيَط ظةوى زازةباضئَ و بةئةْ

ابططيَ، ئةوةض ئةو بطِة نةّ بوو، بؤيإ ظياز زةنات، ئةوةض ظؤض بةوو، يةغةةضيإ   ٖاوغةْط  خاى ضِضؤٕ زةظاْيَ 
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ئًَُرُ ٖرَُىو ؾرتًَهُإ برُبطةَيهِ  ايبرُت      )وا ُ: 49القمر:  چمت  ىت  يت          حت  خت  چ  ّ زةناتةوة.نة
  (.زضوغت نطزووَ و َُٖىو ؾتًَو ضةَْىساُْوَّ ناض زضوغتِ و حًهُُ ِ خىايُ

ئةوة بةزضيَصايي و ؤبضيَ نة ئةوةض بيةويَ بةجؤضيَ جيَطريي نطزووة ْاٖيًََيَ ضِ ، خوزائةو ئاوةى زةضيَتة شيَط ظةوى
ْةةتوأْ  ٖةيةة،  نة ٖةضضي ئاَيَطو زةظواي ييَؿةهةوتووى زوْيةا   ة خواض، ا بةْاخي ظةوى زةبطزةٖقووَييةن  و
ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :، وةنو خواي يةةضوةضزواض زةفةةضَويَ  بيسؤظْةوة

برررُ قرررُزَضَيهِ  ايبرررُت ،  سوَٖرررُض ئًَُرررُ يُئاواْرررُوَ باضا رررإ باضاْررر)وا رررُ:7٠ چڀ   ٺ  
َِطةَيهِ زيرراضّ نررطاو ، وَ  ًَىريَررإ نررطزوَ يررُْاو ظَوّ زا و ْايررُيةني ضةبررُب ٖررُض ، ثاؾررإ  ؤبطرر

 .(ئًَُُ زَ ىاْني ئُو ئاوَ يُْاوبُضئ و ئُو غُضضاواُْ وؾو بهُئ
نةاضيَع غةووزى  َ   ةوة، بةؾةيَوةى ناْيةاو و   ية ضةيٓةناْ  ظةوي ْةاو  بؤية زةبيٓني ناتيَ ئةاوى بةاضإ زةضةيَتة    

ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  چ  :وةى خواي يةضوةضزواض زةفةضَويَ وةضزةورييَتةوة و تا ْاخ  ظةوى ْاضِوات

َِ برُْاخِ ظَوّ زا   ئُطُض ئاوّ ناِْ و ناضَيع و ضةووباضَناْتإ ضةوا ُ:)71 چڌ     ڎ  ڎ    ؤبطر
َِ ُٖيُ بًَجىُ يُخىا نُ ئا َِ ، ن   (.؟وّ ثاى و ظوةةيةتإ بؤ بًَٗٓ

، ئةةو  ظؤض ئاغاْة ي وةوضةذيهُةتيَه  تط ئةوةض ئةو ئاوة غويَطةى زةضيا ٖةض بة غويَطي بباضيباية نة الي خوا
 چٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ ؟ خواي يةضوةضزواض يةقوضئاْ  يريؤظزا زةفةةضَويَ: ناتة ضي زةبوو

ٍَ وَى ئرراوّ زَضيررا ئُطررُض مبررإ ويػررتايُ ئررَُإ نررطز بررُوا ُ:)72 ئةةةوةف . (ئرراوَيهِ ؾررؤض و  ررا
يةَاوةيةن  نوضت  زياضى نطاوزا ئةو بطِة ناضةبايةة زةْيَةطىَ و   ضوْهة  زاوة،بةَطؤظي خواى وةوضة ْيعُةتيَهة 

بةةب َ ئةةوةى ئاوةنةة نةةَيه  برِبيَةو و يةبةةض تةاَي         73رتيو زضوغةو زةنةات   يتطؾ  ْية بطِيَه  زياضى نطاو 
زةوةٕ و وياْةةوةضإ ْةياْةسةتواْ  غةووزى يةيَ      ْةَطؤظ و ْةزاضو ( ئةو ناتة-اجاد  -ب َ بةْةخوضيَتةوة و ) ب

  .وةضبططٕ
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 3٠املًو:  - 
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 7٠ايٛاقع١:  - 
73

َّ و ُٖوضَ بطوغهُ نا ًَو  -  ٌَ باضإ زَباض ( ًًَؤٕ  20، ططةَيهِ ناضَبايِ زضوغت زَبًَت نُ ْعيهُّ )  ثُيسا زَب
ٌَ،  ا 50 ا  10ظؤيةتُ و  ُياضَيهِ ناضَبايِ زضوغت زَنات نُ )  بُٖؤّ ئَُُوَ بطةَيو طاظّ  ( ُٖظاض ئًََُجط زَب

َيتُوَ و نُ ئُويـ يُئاوّ باضاُْنُزا زَ ى ؤنػًسَناِْ ْايرتؤ ني ثًَو زَيْٓٔايرتؤ ني و ئؤنػجني يُى زَططٕ و ئ
   طؾِ ًْرتيو زضوغت زَنات.
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ئاواْة ؾةريئ بووْايةة ئةةوة يةَاوةيةةن  نةةّ       ئةو ئاوي غويَط ٖةَوو زةضياو ظةضياناْ  زايؤؾيوة نة ئةوةض
 بؤوةْي زةبووٕ و نةَيه  بةناضٖاتٓيإ ْةزةَا.

 :زةضْةضني جةوٖةضي باغةنة ئةوجا بؤ ئةوةي ية
 .74)ئُطرُض ئراو يرإ ؾرريت خرىاضزَوَ برُ زاًْؿرتُٓوَ بًدرؤوَ(         زةفةةضَويَ: ( )ييَغةَبةضي خوا

ٌَ َُنُ( ٌَ ُْٖاغُ برسَ يرُ زَضَوَّ  اَُنرُ يرُ نرا ِ      . 75)ُْٖاغُّ يُغُض َُزَو فىوّ ي )غ
 . 76خىاضزُْوَزا(

اغو وَمغةةنة بةزةغةتةوة بطةطي، ئاوةنةة بةزاْيؿةتٓةوة      غوْٓةتة بةزةغت  ضِ ية ئازابةناْ  ئاوخواضزْةوة:
ضؤيؿتٓ  ٖةةَوو ئةةو خًَتاْةةى    يةغةضخؤو بيَ يةية يةٍ خبؤيةوة ضوْهة ئاوخواضزْةوة بة زاْيؿنت زةبيَتة ٖؤي ِ

ضيًةزا، ٖةضوةٖا بةزاْيؿتٓةوة ئةاو بةؤ ٖةَووالؾةة زةضةيَ و َيهطِؤبةة      ٖؤناضٕ بؤ زضوغتبووْ  بةضز ية ووض
زواي غيػةتةَ  َاغةويهةنإ ئةاضاّ و ْيطةةضاْي نةةّ زةناتةةوة،         ْاو ووضضيًة الزةبةات،  ظياْبةخؿةناْ

بة غيَ قوّ ئاوةنة خبؤوة نة يةْيَواْياْسا ٖةْاغةزإ ٖةةبيَو، واتةة يةة زةضةوةى يةضزاخةنةة      َبطمََِ اهلل( )وتٓ 
زةبيَتةة ٖةؤي وةضوطتٓة     ٖةْاغة بسةو بةّ ناضة يةؾو بؤ ٖةض وةغتاْيَو، ئؤنػحيٓ  ظياتط وةضزةوطيَ ئةوةف 

 .ئةْػؤيني نة ئةْػؤيني جةغتة ية ْةخؤؾي ؾةنطة زةياضيَعيَ
و يةة زةغةتة   و بةتةَةةٕ  وةوضةَطؤظ  ية هسا ييَويػتة ٖةضوةٖا ئاوويَطِإ يةْاو ٖةض زةغتةو تاقِ و َةجًيػيَ

  اغتةوة زةغو ييَبهةئ و خؤَإ زوا نةؽ ية ئاوةنة خبؤيٓةوة.ضِ
ئةةوجا  ، خبؤوة بة غيَ جاض ئاوةنة ة ئةزةبةوة ييَي وةضبططة، زواي وتٓ  )بػِ اهلل(بئةوةض يةنيَو ئاوى ييَساي، 

َْْعمَِايَا بَاِسيْن َميِأ َسيق ءنَِ         ) زوعةاي بةؤ بهةةو ييَةي بًَةيَ:     ياؾإ  ُسهلل( بًَيَ: )احل ِْْعيِم َميِأ أ اللَُّهيم  أ
ٌَ زَزا، ئاو بسَ ئُو نُغُّ  ئاوّ بُ َرٔ  خىايُ خىاضزٕ بسَ بُو نُغُّ وا ُ:)77( خىاضزمن ث

 زا(.

زضوغو  يةضِةغوبات يةْاو نًيةت، ةوةاتزةخو بةييَوة ئاو ئةوةى: جةخو يةوة زةنةْةوةظاْاياْ  بواضي يعيؿه  
  زةبيَو.

 :بةييَوة ظياْةناْ  ئاوخواضزْةوةية
 و و قوضذةةى َةعيةسة  زَيةةنعيَ   ٖةؤي زةبيَتةة   بةزٖةضغةي بةؤ زضوغةو زةبةيَ و     ،تيَٓويَيت َطؤظ ْاؾةهيَخَ  

يةزةغةتساْ  باالْػةي ؾةًةى جةغةتة،     زضوغتبووْ  ئيًتيٗابي جوَطةنإ وةى يةجنة ئيَؿةو يؿةو ئيَؿةة و   
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نة غيػتةَيَهة يةة   ظياز زةنات  ضوْهة )فايو ئاْس/ ئؤفميو ْيطةضاْ  و زوو زَييضِاضِايي و غةضةضِاي ئةوةى 
  .( ضاالى زةبيَ و زةبيَتة ٖؤي ضاضًَةنإ ية جةغتةزاو نطزة فػيؤيؤجيةنإ جةغتةزا بةضيطغة ية يةغتإ

 ئةى جيَؼ دةزضؤووْ هؤة   ، كة تا ئيَطةا ُةًدةشاُى باغت بؤ باع كسدَشؤز تا ئيَسة غةيَلى  :ئامانج
  ؟جةيسِةوي بلةيّ ٓةية ئةوتؤي ض ئادابيَلٓيْ دو جى و بةزط هةبةزكس بؤ خؤ طؤزِيّ  ضيبلةيّ و داًاهَ
 تةةوة تةاوةنو خةؤض ٖةَيةسيَ و بةقةةت      ئةوةض وةغيَو زواي ْويَصي بةياْي يةَعوةوت مبيَٓيَ :الَلعةبدو

بهات ئةوة خيَطي  78ضَِيَو بةضظ زةبيَتةوة، واتة ْعيهةى ضاضةويَو تيَسةيةضِيَ ئةوجا زووضِنات ْويَصي ضيَؿتةْطاو
 َطةيةن  تةواوى بؤ زةْووغطيَ. ذةد و عو

َاْةوةى ية َاٍَ، بةة ضةاضةويَو زواي    ٕواباؾة ييَـ زةضضووٕ يائيػمّ ٖةَوو ٖةْطاوةناْ  ئةتةنيَتة، َطؤظ 
ييَغةَبةةضي  ئةجناّ بسات، ضوْهة يةةّ ضِووةوة  ةْطاو نات ْويَصي ضيَؿتضِص بططيَ و زوو زةغو ْويَ خؤضٖةالتٔ،

ٌٍآَٗهألاصه ق١َْا.اقهأليٛاا:اٜهألااااااااهااإلْشألٕ اُالمثأل١٥ اٚسََٕٛاَِِفضَهًّا) زةفةضَويَ: ()خوا ٌياَِِفَضه ألا،اًُه٢انه
ٓهَٗألا ْْزَمهاهااملشج ِافََٝهْ فِ َيٞاأِ هنِاايفذ٣أُااي ِّٜل ا؟اٜٚه ْٝصَاٜهَٓ امسٍَٛااشِا!اٚأََُّٓألاٜه ِٝلهاذَيِوَا؟اقألٍا:اأَيَ

َٕامَِنعَََٞ اايغ٢ََُّاتهْجز ِٜ٘ ٌْافإ  ْٕاملاٜفع  79(؟افَإ 
ئيَػةكاْ  جةغةتةي    360ةقة بةضاَبةةض  ضةانة و غةةز  َةطؤظ  فةظٍَ و وةوضةيي ْويَصي ضيَؿتةْطاو ئةوةية نةة  

ضةواض  ئةوةةض  يةى بةزةيةة،   ،خيَطت ييَ زةوات نة ٖةض خيَطي360َنات ئةجناّ بسةى ئةوة ضِ، ئةوةض زوو زةنات
زةغةو بةؤ   ييَساويػتيةنو ٖةيةة!    ْطة،ثاضيَعيَ. بؤية ئةوةض زَيو تةئةوة خوزا تاوةنو ئيَواضة زةت هةىضِنات ب
ٖةية! ئةوة بةطِؤ ْويَةصي    وريووطفو  و خةّ و خةفةت و يةشاضةيةنو قةضظاضي! ، بؤت ْاية يَو زةبةيو وٖةض ؾت

اْمنَهْ ايِهٞاأَْمرَه َاااا اْرَٔاندََّا،) زةفةضَويَ: زا ي قوزيػييَهئةوةتا خواي يةضوةضزواض ية ذةزيػ ضيَؿتةْطاو بهة.
ْٔ ْ اَِ ٙهامَنَعَأل ََٓٗألم اأَِنفِوَانخَِِّ ٍَٚ ااي ئُّ ُْوَّ ئازَّ  ضىاض ضنا ِ ضًَؿرتُْىاوّ برؤ بهرُ،    وا ُ:) 80 (أَ

 .(ئُوَ  ثًَساويػتًُناِْ ئُو ضؤشَت بؤ زابني زَنُّ

                                                           
 ،ًََو ٔ بُئُْساظَّ ضةةةنا ُنُّ زواٍ خؤضٌَُٖ زَخىات.  خىا غىَيٓسّ ث ( زابُظيىَ،ع٢َغىضَ ًَو بُْاوّ ) - 78

 ٍَ  اغتِ ئاوإ وا ُنا ُنُّ  ا ثًَـ طُيؿتِٓ خؤض بُْاوَضةو وا ُ ضاضَطًَو زواٍ زَضنُو ِٓ خؤض ئُدماّ زَزض
 .ُى ثًَـ ْىَيصٍ ًْىَضةؤ زًَََيَنخىي 15  اوَنى

ٌَبُضاَبُ غُزَقُو ضانُتئُوَيُ نُ  طُوضَيٌ و فُظيٌ ْىَيصٍ ضًَؿتُْىاو ْىَيصَ  ، بُّض ُٖض ئُْساًََهِ يُؾت نطزب
ٍَ: ْىَيصٍ غىثاؽ و بُْىَيصٍ  ُوبُناضإ و ضانُناضإ ْاغطاوَ نُ فُو ا ْاطًَطةزضَيتُوَ، ٖؤناضٍ ثاضاغتِٓ  زَو ط
خاوَُْنُيُ ِ يُ ئاططٍ زؤظَر، ئُدماَسَضاِْ ئُّ ْىَيصَ خاوَِْ نؤؾهٌ ْايابٔ يُ بُُٖؾت،  زَ ىاِْ يُغُفُض 

 نًَؿُناِْ ضاضَغُض زَبًَت. ،ات بهاترنَاعُت بًهُّ، ئُوَّ ضىاض ضةيإ بُ ُ
79

  .( باْتالف ٜطري23037(، ٚأمحد )5242أْسد٘ أبٛ داٚد ) -سطٔ صشٝح  - 
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)عائيؿة( زايه  ئيُاْساْساضإ زةفةضَويَ: ييَغةَبةضي خوا نة ْويَصي ضيَؿتةْطاوى زةنطزو ييَ زةبؤوة، غةز  
ِه)اجاض زةيوت: َٛابهاايَِِّٝ ََ َٞ،اإَْوَاأْتَااي  .81(مبيااغفِّايٞ،اٚتهباًُ

غةةضزإ و ئةةو ؾةتاْة، ْةابَي يؤؾةاى بةؤ فيةعو         خوزئةوةض ويػتُإ بطِؤيٓة زةضةوة بؤ غةض ناض يةا ٖةضوةٖا 
 ويَٓةى ْةؾياو و َةنطوٖي يةغةضبيَ. زضوغو ْية خؤبةظيعاْني بثؤؾني و ئةو جًةى يةبةضي زةنةئ 

َٓألمَاََهٔاا)ا :زةفةضَويَ (خوا ) يييَغةَبةض ٌهااي ٍهاذَم٠ أَِانِرب اٚالاٜ خ ٌهااجل١ََٓأَانألَٕاهاقًِْ٘اَثكأل الاٜ خ
ٌهاحيبُّاإٔاَٜهَٕٛاُٛره٘اِشٓ ألاْٚعًُه٘اِشه١ّٓااا ٌٌاٜألامسٍَٛاايَِّ٘اايَُِّ ٍٕافكألٍامُ ٍهاذَم٠ أَاإميأل نألَٕاهاقًِْ٘اَثكأل

٘هاًُٝهِ٘ااا ٍهاايًَِّ٘اصه٢ًَّاايَّه ََهٔارِ هَِّااحلهلياٚغَُهَطاااااااااااافكألٍامسٛ َٕاايههرَبا ٍَاإ ٌٌاحيهبُّااجلُهأل َ٘الٝه َٕاايًَّه َِاإ ٚسهًَّ
َٓألضَ ٌَ   اضًَتُ بُُٖؾت ئُوَّ بُقرُت ًَػركايُ   وا ُ:)82ْ(.اي و  ظَضةضةَيرُى خؤبرُظيعآًِْ يُزيةرساب

ٍَ ْاضًَتُ زؤظَر ئُوَّ بُقُت ًَػكايُ ظَضةضةَيُى ٌَ. ثًراو و رِ:   )طُضزيًُيُى( ئًُاِْ يُزيةساب
و ُْعًررُناِْ   ررٌ و بُضطُنررُّ  ررىاْيَب تحررُظ زَنررا ثًرراو ُٖيررُ()ًَػَُبررُضٍ خررىا ئررُّ ث
فرُضَىوّ: بًَىىَرإ خرىا  ىاْرُو  رىاِْ ثًَدؤؾرُ،       يُوَةةَرسا   ()ٍ خىا. ثًَػَُبُض ىاْنب

 خؤبُظيعاْني بطيتًُ يُ ضةَ هطزُْوَّ ُٖم و بُغىوى غُيطنطزِْ خُيةهٌ(.
خةاوئَ و بةؤْ  خؤؾةي     جةٌ و بةةضو    ) ظؤض غةضغاَ  وةجنيَو زةبةووّ،  زةفةضَويَ: ()ئيُاَ  عوَةض

 ييَٗاتباية(.
 )بػِ اهلل(.و ْاوى خواي ييَ بيَٓة، بًَيَ:اغتة زةغو ييَ بهةئةوةض جٌ و بةضوو يؤؾي، بة زةغو و ييَ  ضِ

احلُه هاشِاايهيٟانشهألْٞااااا): ئةو زوعايةى زةنطز ،جٌ و بةضويَه  بثؤؾيباية ()ييَغةَبةضي خوا ناتيَو  
ٍٍاَهههيناٚالاقههه٠ٛ ا ُغفِهههَِّايههه٘اَهههألاتكهههَ َّاَهههٔاذِْْههه٘اَٚهههألااا-ٖهههياالاايثهههٛبَاناٚم قِٓٝهههِ٘اَهههٔاغهههن اِهههٛ

ٌَ بُخؿررًِ     وا ُ:).83(تههأَخِّ و غررىثاؽ و غررتايـ بررؤ ئررُو خىايررُّ ئررُّ بررُضط و ثؤؾررانٍُ ثرر
ٍَ و َاْرسوو برىوٕ و   ضظقًساّ  ٌَ ًٖض ٖرُو ٍَ   بُب َ   ٖرًض ًَٖرع ّ  ُض (. ٖر يرُ َٓرُو زوعايرُ   نُغرًَو ئرُ

خبىَييَن يُنا ِ  رٌ و برُضط يُبرُضنطزٕ، ئرُوا خرىاٍ طرُوضَ يرُ  اواْرُناِْ ثًَؿرىوّ خرؤف           
 .(زَبًَت

َِاا ، قةَيػيَ، بةضط و يؤؾانيَه  ْويَي يةبةض بهطزاية، زةي ةةضَوو: ئةوةض ييَغةَبةضي خوا عةَاَةيةى )ايًَّٗه
٘هاااااااااايَوَااحلُ هاأْتَانشٛتَِٓٝ٘،اأسأُيوَاخنَٙ،اٚخنَا  84(َألاصههَٓ اَيه٘،اٚأُهٛذهاِرهَواَهٔاطهِّيٙ،اٚطهِّياَهألاصههَِٓ ايَه
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ٌَ بُخؿرًىّ، زاواٍ خًَرطو ضرانُيت       نُ خىايُ حَُس و غىثاؽ بؤ  ؤ وا ُ:) ئرُّ ثؤؾرانُت ثر
ٌَ زَنُّ و ئُو خًَطو ضانُّ بؤٍ زضوغت نطاوَ، وَ ثُْا ٌَ تي زَطرطّ يرُ ؾرُضةو خطاثرُّ و      ث

 ئُو ؾُضةو خطاثُّ بؤٍ زضوغت نطاوَ(.
 ية ئازابةناْ  يؤؾيٓ  جٌ و بةضط: 

 *غوْٓةتة َةضزوّ جًي غثي يةبةض بهات.
 ابططيَ.*جًةناْي بةضي ياى و خاوئَ ضِ

ئوتووى بهات و فيعو نةؾدةيي بةغةض نةغةوة  ييَ ييَ ْةزات.  ٕ،ض بوو* ئةوةض جًةناْ  تووؾي يؤض و يوو
ْةخامسة يةبةضنطزْ  ياْتؤٍَ و ؾةضواٍَ نة ئةوةض ؾؤضِ نطزْةةوةو خؿةيٓ  يةغةةض ظةوى بةَةبةغةت  وةةوضةيي      

 بيَو، ئةوة زضوغو ْييةو ذةضاَة. 
ؤيإ يةبةض بهةٕ، ييَغةَبةض ييَويػتة جًي تايبةت بةخؤيإ و نوضِإ بةٖةَإ ؾيَوة جًي تايبةت بةخنضإ * 

خةةؤي بةةة نةةوضِ   نةةوضِ خةةؤي بةةة نةةض  بضةةويَخَ و نةةض   طزووة ة نةةْةةةفطةت  يةةةو نةغةة  (ي خةةوا)
ٍه يَعََٔ.)بضويَخَ ْيٗ نَ ًُٝ٘اٚسََِّ اُش ص٢ًََّ ايًَِّ٘ مَسٛ ْيَٗألِْاا ايِّيَُهألٍ ا ََِٔ امُلََظَ ٓيشَهأل٤ِ،اٚامُلََظَه ٓيشَهأل٤ِاا َِهَٔا رألي اي
 .85(رأليِّيَُألٍ 

عةةوضةت   فطاواْيبَ و بةتةواوى جةغتةي زايؤؾيَ، ضوْهة  *ئةو جًةى ئافطةت زةيثؤؾيَ زةبيَ ئةغتوضو زضيَصو
ئافطةت ٖةَوو جةغتةيةت  جطة ية زةغو و زةّ و ضاو، بؤ يياواْيـ ية ْاونيةوة بؤ غةض ضؤنيةت ، ئةةوةف  

 ةٕ(.بةوَاْاية ْية يياوإ بةو ؾيَوةية خؤيإ بؤ نةغي ْاَةذطةّ منايـ به
ٔ   * بؤ ئافطةت زضوغتة جًي ئاوضيؿِ يةبةض بهات نةة يةة ئاوضيؿةِ زضوغةو      ، بةالّ يياو ْةابيَ جًيَةو بثؤؾة

 .نطابيَو
يَو ضِ غةضو يطضو جوإ زابيَٓة، جًةناْ  بةضت، يَهي ئاويَٓة بهة، غةيطئةوةى يةَاَيةوة بؤ زةضةوة بطِؤي *ييَـ

ٞاااااا):نةة زةفةةضَويَ   خبويَٓةة  (و ئةو زوعايةى ييَغةَبةض ) خبة ْٔاخهًُكه ِْشِه ًِكهٞافأَ ْٓتَاخَ  .86(ايًهِٗاأَِشَه
  ِ  ىإ بهُ(.ًؿَوؾت)خىايُ  ؤ َٓت بُ  ىاِْ خُيةل نطزووَ، ئاناضو ضةوا ُ:

غوْٓةتة بةييَي ضِاغو يةييَي بهةيو و بةييَي ضةث زايبهةةْ ، وةنةو ييَغةَبةةضي     ييََموت يةييَ نطز *ئةوةض
ٌه،اااإ ذَاا )خوا زةفةضَويَ:  ْٓعَه ٗهُهألاته َٚيَ َُْٓه٢اأَ ٝه ْْ َِأارأليظيَُألٍ ،ايَُِٝهٔ ااي ًَِٝ ْْ َِأارأليَُِٝن ،اٚإذَااَْزَعَافَ ًَِٝ ِْافَ ااََْْعٌََاأََِ هُن
ْٓزَعه ٖهُألاته  .87(َٚنخَِِّ
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  :ئةى كة ضوويِة 88اضت هةجيَ دةكةيّ و هة ٓاتِةوة  بةجيَي ضةث دايدةكةُنيجيَالو بةجيَي زِئامانج ،
 دةزةوة، ئادابةكاْ ضوُة باشازِ و ضةزداُى ُةخؤؽ و ٓاوزِيَيةتى  و ئةو غةاُة ضني؟             

 ييَغةَبةةةضبةةةييَي ضِاغةةو زةضضةةوو نةةة ضةةووية زةضةوة الَ:لعةبدددو ،()  ٍَزةضزةضةةوونةةة يةةةَا، 
ٍهايه٘:ااااااا ًُه٢ا تَٛنًَِّته َٔارََِٝ٘:ارشِ ااشِأََاقألٍاإذااخَِّجَ)  :وزةي ةضَو اشِ،اٚالاَِهٍَٛاٚالاقه٠َٛاإيَّهألارهألشِ،اٜهكهأل

ٕه ٢ََآُ٘اايظٝ أل ٚهقٝتَ،اٚتََٓ 89(ٖه ٜتَاُٚنفٝتَاٚ
ٌَ  وا ُ:) . ٌَ:     ٖرُض نُغر برُْاوّ  يَُايةرُوَ زَضضرىو بًةر
ٍَخىاٍ  اى و  ًُْا، ثؿتِ بُخىا بُغت ٍَ و ًَٖع ئرًًال برُ ثؿرت بُغرنت     ًًْرُ   ، وَ ًٖض ُٖو

ٍَ: ئَُررُت بُغررُو ثاضَيعضاويررت و        و ئررُّ  بررُخىا ْررُبًَت  زوعايررُ خبررىَييَن، ئررُوا ثًَررٌ زَو ررط
ٌَ زووض زَنُوَيتُوَ  .(ؾُيتاًْؿت ي

َايةتإ غى ا؟ و ِ:  ،بطز، و ًإ: خًَطا بهُوَ خؤ غُحابُ ا٢٥يإ بؤ ئُبى زَضزؤشَيهًإ ٖاْاضة
ٌَ َايةٌ  ؤيُو َايةتإ غى ا. و رِ: ئراخط    ٌَ. و ًإ: نىضَ بىُي َايةٌ َٔ ًًُْ، َايةٌ َٔ ْاغىو 

ٌَ. و ًإ: بؤ ئُوَْسَ باوَضةت بُخؤيُ؟.  َٔ زَيةًَِ َايةٌ َٔ ْاغى 
َررايةٌ زَوضوبُضَنُياْررُ غررى اوَ،  ُ، ئررُوًَررَررايةٌ ئررُو ًْغررُيط زَنررُٕ زَضررٔ  َزَطُضةَيٓررُونررُ 

بػرِ  "ُٖيرُ نرُ زَيةًَرت:     ()ئُويـ ثًًَى ٔ: يُقًِٓ يُغُض ئُو فُضَىوزَّ ثًَػَُبُضٍ خىا 
نرُ ئَُرُت وت، برًُٖض ؾرًَىَيُى ؾرُيتإ يًَرت        "اهلل  ىنًت عًِ اهلل وة حىٍ وة قىَ اة براهلل 

 ْعيو ْابًَتُوَ.
إٜهألنِاٚاجلًهٛضَااا)ا:بهة نة زةفةضَويَ () ي خوايةيطِةوى ئةو فةضَووزةى ييَغةَبةض ٖاتية زةضةوة، ئةوةض

ٍهااِشاصه٢ًااشاًُٝه٘اااااااا ٍَااِشا،اَألاره  ايٓألأَادلأليِشهٓألاََْه  هافٝٗهأل،افكهألٍامسهٛ ِْا.اقأليٛا:اٜألامسٛ رألي ِّقأل
ٚسًِ:اإٕاأرَِٝافأُ ٛاااي ِّٜلَاِكَّ٘ا.اقأليٛا:اَٚألاِلُّااي ِّٜل اٜهألامسهٍَٛااشِ؟اقهألٍ:اغهضُّاايْضهِّ ،اٚنه ُّااااااا

90املٓهِّ ايشالّ ا،اٚايفَِّهارألملعِّٚفِا،اٚايٓٗٞأُايفذ٣,اٚمدُّاا
َيىا زاًَُْؿٔ. ئرُواًْـ  ُغُض ضةوا ُ:)ي.

سا قػررُّ  ًَرر  َيىررا زاًُْْؿررني و ْررا ىاْني يُغررُض ضة  (ئًَُررُو ًررإ: ئررُّ ثًَػَُبررُضٍ خررىا )   
َيىررا بررسَٕ. ئررُواًْـ  ئُطررُض ٖررُض زاًْؿررنت ئررُوا حررُقٌ ضة  (فررُضَىوّ:) ُْنررُئ. ثًَػَُبررُض
ُْظَض ُْنطزٕ، خؤطط ُٓوَ  (فُضَىوّ: ضاوطط ُٓوَو)ُ؟ ثًَػَُبُضًَيىا ضًضةو ًإ: حُقٌ 

َيجًؿرراْساِْ ، َيُٓررايًهطزِْ غُضيًَؿررًَىاو و ضة يررُ ئرراظاضزاِْ خررُيةو، وَةةَساْررُوَّ غررُةّ، ضة    
 . (قُزَغُنطزِْ خطاثُ فُضَاْهطزٕ بُ ضانُ،
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 يةئازابةناْ  َايف ضِيَطا:
يَطة َةوةغنت و وطت و تووؾي يةى بووٕ، يةغةض ضةقي ضِ ضةْس نةغيَ يةنتإنةغيَ يإ * ٖةض ناتيَو يةوةٍَ 

خةةَيه    ةؾةويَٓيَو بوةغةنت،  يضِيَ ية ٖات و ضؤي ٖاَوؾؤنةضإ َةوطٕ نة ئةةو ؾةويَٓة ؾةويَٓ  ٖاتوضةؤية،     
 بةغةضةوة ْةبيَو.

طةَٔ، غةيطيإ َةنةةٕ،  *خؤتإ ية ْةظةض بثاضيَعٕ، ٖةض نةغيَو بةبةضزةَتإ تيَثةضِي بةتايبةت ئةواْةى َةذ
 ضوْهة بةغةيطنطزٕ ووْاٖتإ زةواتيَ.

ضِةقيةب بةغةةض خةَيهةةوة     ضةاوزيَطو  *ضاوزيَطي ضِةفتاضو ٖةَيؼ و نةوت و زاْيؿتٓ  ئةّ و ئةو َةنةٕ، َةبٓة
 و....ٖتس. ؟ زةضيَتة نويَ تخةَيو ضي زةَييَ؟ ضي زةنابعأْ 

ٕ    واَيتةةو وةةث و ؾةت  يةطِو    خؤتإ ية *قاقا و ييَهةْيٓتإ بةضظ َةنةْةوة.  بةا خةةَيهي   يةووض بةةزووض بطةط
 ييَهساْةوةى خطايتإ بؤ ْةنةٕ. 

 * ةيبةت  نةؽ َةنةٕ،  ةيبةت تاواْة.
*جٓيَو بة نةؽ َةزةٕ، ئةوةض جٓيَوتإ بة نةغيَو زا، زوعاي خيَطو بةضةنةت  بؤ بهةةٕ، وةنةو ييَغةَبةةضي    

َِافَ زةفةضَويَ:( )خوا  ٗه ٘هاأَاَُُّٜهأل)اايًَّ َه ْْ ٍٔاسََْ َّْٛاايكَِٝألََه١ِاااا،َهْؤَِ ْٝهوَاَٜه ٘هاُقِّْر١َّاإيَ ٌْاذَيِوَايَ ُْعَ ُ اير ) خى 91( فَأل
ٍَ زاوَو ئُظيُمت زاوَ، ئُوَّ بؤٍ بهُ َايرُّ ْعيرو بىوْرُوَ يرُ      ئُطُض  ىَيِٓ بُُٖض ئًُاْساض

 (.شٍ زوايٌؤخؤت يُضة
نة  ة بوويفطِؤن  و يايؤضِ وؾةَةْسةفةض، نةؾيتَيرتؤ، والغ، ئةوةض غواضي ئؤتؤَبيٌَ، زواي زةضضووٕ يةَاٍَ، 

 ٕ بةؤ زةنةةٕ، ئةةوة ْيعُةةت  خوايةة     نةاض ئاغةاْيُا   َإ بؤ ْعيو زةنةْةوة،ٖةض يةى يةَاْة ٖةْطاوي زووض
  .خواي يةغةض بهةئغوياؽ و غتايؿي ييَويػتة 

غةيَ جةاض )اهلل    ،جيَطري بواية بةَةبةغت  زةضضووٕ بؤ غةةفةض  ئةوةض يةغةض يؿت  والر( )يَغةَبةضي خوا ي
ةخػةاْسوئ و ئيَُةة   يةان  و بَيطةةضزى بةؤ ئةةو نةغةةى ئةَةةى بةؤ ِض       )جا زةي ةضَوو: أنرب( ي زةنطز، ئةو

ئيَُة يةّ وةؾةتةَاْسا   . خوزايةئيَُة بؤ الي يةضوةضزواضَإ زةوةضِيَيٓةوة( ٖةض زةغةالمتإ ْةبوو بةغةضيسا، وة
اظى بيو، خوزاية ئةّ وةؾتةَإ بةؤ  اي ضانةو تةقوات ييَسةنةئ و زاواي ناضيَهو ييَ زةنةئ خؤت ييَي ضِزاو

ْعيو بهةوة، خواية تؤ ئاوات ييَُاْة ية وةؾتةناَاْساو ياضيَعةضي نةؽ  غووى و ئاغإ بهةو زووضيةنةَإ بؤ
ْاغؤضي زميةْةنإ و  ت  وةؾو و  ةَباضي وةذةاية يةْات ييَ زةوطّ ية ْاضِزوناضَاْ  نة جيَُإ ٖيَؿتوة، خو

بؤ ْاو نةؽ و ناضو َاٍَ و  ظيازةو ية ياضِاْةوةى غتةًَيَهطاو و خطاث وةضِاْةوة و ْوقػاْ  يةزواي باؾي خطايي
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)وةضِايٓةوةو تةوبةناضئ و تةْٗا خةوا  (ايةتةوة ئةوةي زةووت و ئةَةؾي بؤ ظياز زةنطزوة ئةوةض بطةضِ (غاَإ
                    .92((جا بةضزةواّ ئةوةى زةووت تاوةنو زةضووة ْاو ؾاضةوة (،يةضوةضزواضَإ غوياغطوظاضئ و بؤزةيةضغتني 

بووةتةة   نة يةّ غةضزةَة نطِئ و فطؤؾةتٓ  ظؤضي ييَةوة زةنةطيَ و    نطز باغي غةياضةّ ضِؤَيةي ؾرييِٓ يةييَؿةوة
جاضيةةى نةطِي نةة يةةّ     ي نةطِي،  يةنغةةياضة  نةغيَةوةض ، ٖةض بؤ ظاْياضيو ئية ييَساويػتيةناْ  شيإ بةؾيَو

ٖةض ؾةتيَه    ظيَمو ،خاْووئةغث، ، َةضِوَاالت ٕيا  ي نطِيزوناْ، ياخوز ْةَاوةٖةض بؤتةوةو  نةّغةضزةَة 
ِهااجلألمٜه١َاا) :زةفةضَويَ ()ييَغةَبةضي خوا وةنوزوعاية بهات با ئةّ تط،  َِاااإذاااطرت٣اأِه هُن ٌْا:اايًَّٗه ،افًُٝكه

،اٚإذااٚطِّياَألاًََُْٗألاًَُِٝ٘،اٚيَٝهْ عهارأليربَنَه١ِااإْيٞاأسأُيوَاخَنَٖألاٚخنَاَألاًَََُْٗألاًَُِٝ٘ا،اٚأُٛذهارِوَأَاطِّيٖألا
ٌْاَثهٌَاذيِهوَااااا،افًٝأخهْياريِم٠َِٚاسَٓألَِِ٘،اٚيٝ عهارأليربَنَه١ِااط٣ََِّاأِ هُنِارعن  زاواٍ خىايرُ  وا ُ:)ا.93(،اٚيُٝكه

ٌَ زَنررُّ و  ًَر خ و غطوؾرتُّ  ًًَررسا ضرراْسوو ُو  طو ضرانُّ ئررُو  ُبًرررُت  ًَررخطو ضررانُنُيت ير
ٌَ زَططّ يُ خطاثُّ و خطاثُّ ئُو  ُبًرُت و غطوؾتُّ  ًًَسا ضاْس ثُْات  .(و ُوث

ة غةواضي  ، بؤ منووْة ٖةَيهؿاي ي غةضنةفضياييةنبؤ  يَو،بةضةو بةضظايي وطز، ؤيؿيتضِ ساييئةوةض بةغةض بةضظا
ضةووية   ةوةيةْٗؤَ  يةنةَة  ية ئاياضمتإ و خاْوويةنسا ، ياخوزَةغعةز وقايسضَة بووى يا تةيةفطيو و  فطِؤنة

 .يواهلل" بهة"غبرإ  يةٖاتٓة خواضةوةزا يو و" اهلل أنرب" بهة ، غوْٓةتةغةضةوة بؤ ْٗؤَ  زووةّ
 نىضةٍ خؤّ ئاَاْج:

  ئةوةةض  ْةةنطز، بؤيةة  باغةي َعوةةومتإ    ْةةزا،  إَعوةةومت زةضواي زووضو ْعيو ية  ي ييَؿةوةئيَُة يةو قػاْة
 بةزةّ ضِيَطةوة ئةّ زوعاية زةخويَٓني:  ،ؤيؿتنيؾويَٓيَهةوة بةضةو َعوةوت ضِ يةفةضَاْطةو ٕيةَاَيةوة يا

ًْفٔبٞ، َُْٚبٛرّ    )* ِٔ خَ ٟٖ، َُْٚبّٛرا َٔب ََُٜ َِٔٝ ِٔ بَ ًُّْٔٞ، َُّْٚٛرا فٔٞ َقُِّزَٟ، َُّْٚٛرا َٔ ٌِ ئٞ ُّْٛرا فٔٞ َق ِٖ اِدعَ ِٔ َُٜٔٝٓٔبٞ،   ايًُِٗ ا  َب
ُِعٔٞ، َُْٚبّٛرا فٔبٞ بَصَبزَٟ،     ِٔ تَِشتٔٞ، َُّْٚٛرا فٔٞ صَ ِٛقٔٞ، َُّْٚٛرا َٔ ِٔ َف ِٔ عَُٔائٞ، َُّْٚٛرا َٔ َُْٚبّٛرا فٔبٞ عَبِعزَٟ،    َُّْٚٛرا  َ

ِِ ئٞ ُّْٛرا، ََٚأِ طٔٓٔٞ ُّْٛرا،   َُّْٚٛرا فٔٞ  َٔظأَٞ،  َُّْٚٛرا فٔٞ دََٔٞ،  َُّْٚٛرا فٔٞ َيِشُٔٞ،  فٔٞ بَغَزَٟ، َُّْٚٛرا  ِٖ َأِ ظٔ  ايًُِٗ
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َْتر ايِضاَسُب َفٞ  ِِ أ ُٗ ًِ ُٙ، اي ِٓا ُبَعدر ٚراْطَٛعر ٖرررا  َٝٓرا ضرْفسرْرا  ٚرَعجرا٤َ عرًْ  َٔ ِِ ِْيٞ أُعُٛذ َبْو ََ ُٗ ًِ ٌَ، اي َٖ ايِطْفَس، ٚارتًَْْٝف١  َفٞ األ

َْٓعَس ُر ٚرنآبر١َ ايم ِٔ ٚشرادر  ٚ اذتٛز بعد ايهٛز ٚ دع٠ٛ املعًّٛ ايِطْفَس،  ُٗ ٌَ((. ِٚذرا زردرعر ْقاْي َٖ ُراٍَ ٚاأل َٓكًَْْب َفٞ ايم ُُ ، ُٚض٤َٛ ايم
ٕر ٕر، ترا٥َُبٛ ِٔ: )) آُٜبٛ َٗٝ ٕرَف ٕر، َيسربيٓرا سراََُدٚ فًِ ٜصٍ ٜكٛهلا ست٢ دٌْ املد١ٜٓ(. "ختسٜر ايهًِ ايطٝب: ((. ، عراَبُدٚ
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ٌِ ئٞ ُّْٛرا  .94( َٚاِدعَ
 زةفةةضَويَ:  () ، وةنو ييَغةَبةضي خةوا  ئةّ زوعاية زةنةئ ْاو َعوةوت و زةضيٓةاغو بةييَي ضِ ئةوجا 
َِاإْيهاا) ٗهه ًَُِٝكٌ :اايًَّ ََُِِْوَ،اٚإذااخََِّجَ،افَ َِااِفََْحايٞاأْرٛابَامَ ٗه ًَُِٝكٌ :اايًَّ ِهااملَْشجِ َ،افَ ٔااإذاادَخٌََاأَِ هُن  ٞاأْسهأَُيوَاَِه

ة ةت  خؤمت ييَ بهةةوةو ييَُةي   ضِخواية زةضواناْ   َعوةوت بابًَيَ: يةئيَوة ضووة ْاو وئةوةض يةنيَ).95(فَْغًِوَ
 .96وة ئةوةض ضووة زةضةوة بابًَيَ: خواية زاواي خيَطو ضانةو بةخؿـ يةتؤ زةنةّ( واال بهة

ٔ  (حت١ٝ اوضذُزوو ضِنات ْويَصي )غوْٓةتة  ، ييَـ ئةوةى زاْيؿني،َعوةوت وٓة ْيَضووي اتيَنجا  ، وةنةو  بهةةي
نُغرًَو  وا ُ:)97(املشج َافالاَٜجًِْصاَِه٢اٜضهًَِّٞامنعهََناااإذاادخٌَاأِ هنِا)ا:زةفةضَويَ ()ييَغةَبةض
ٌََنُعات ْىَيص بهات ثًَـ ئُوَّ زابا زوو ضة ،َعطُوت ٖا ُ ْاو ئًَىَ  . (ًْؿ

ٖةْةسيَ  و نةؽ و ناضو ئيُاْساضإ بهة و  خؤت ْعا بؤ زوعاو زةتواْي ووْ  ْويَصي بةنؤَةٍَ، ضةْسزواي تةواو ب
 وةنو:بةبةضزةواَ  زواي ْويَصةنإ بيدويَٓة، ٖةية  ي تايبةتظيهط
  )اصتغفزاهلل(  )اصتغفزاهلل(، )اصتغفزاهلل(،*
َِٓو ايضًََٓاُّ )*   98(ذَا اْيذًََاٍَ َٚاْيإَْنزَاَّ َتََُّارَْن ، ايًََُِٓٗٓ َأِْ َ ايضًََٓاُّ ََٚٔ
٠َٖٛ اال بٔاهلل َٚال ال ايَ٘ ااٍل اهللو َٚسَُُٙ ال عَزَٜو َي٘، َيُ٘ اووًَو َٚ َيُ٘  )* ِّ ع٤ٕٞ َقُٜز، ال سٍََٛ َٚ ال قو احلُُُ َٚ ٖٛ  ٢ًَ نو

ُٜٓٔ ََٚيٛ َن ِّع١ُو ََٚيُ٘ ايَفطٌُ ََٚيُ٘ ايٖجٓا٤ُ احلضُٔ، ال ايَ٘ ااٍل اهللو َُدًصو َيُ٘ اي  .99(زََٙ ايهافٔزَْٕٚعُُُُّ ااِل آٜاُٙ، َيُ٘ اي
ُٗ    َُعطَٞ وبا َٓعب    ، ٚال ايًََِٓٗٓ ال َاْعَ وا أ طٝ َ)* ِّ َٓبَو اجلب صُبُّشإَ   ): َوبراَْغ ة  .100(، ٚال ََٜٓفبعُ ذا اجلب
 جاض.(  33)  (اهللو أنَُّز) جاض ( 33 )(.احلُُُ ئً٘) جاض(  33)(.اهلل

                                                           
نتاب: صال٠ املطافسٜٔ (، 763(، نتاب ايدعٛات، باب: ايدعا٤ اذا اْتب٘ بايًٌٝ َٚطًِ بسقِ)6316زٚاٙ ايبخازٟ)- 94

 ٚقضسٖا، باب: ايدعا٤ يف صال٠ ايًٌٝ ٚ قٝاَ٘.
    713بسقِ/  صشٝح َطًِ - 95
ٌَ ياخىز - 96 ٔر ايِػٝطإَ ايِسدِٝ( :بًة ٚر ُضًطاََْ٘ ايْكدِٜ، ََ ٛردََٗ٘ ايْهسِٜ،  ٚر َب ًَِ٘ ايعرعِٝ،   أبٛداٚد ٚاْعس، )ْأُعُٛذ َباي

ٚر ايِضال٠(  4591صحيح اجلامع برقم  ٚرايِطالّ ع٢ً زرُضٍَٛ ايًِ٘( ٚ سطٓ٘ االيباْٞ. 88زٚاٙ ابٔ ايطين بسقِ  )َبطَِ ايًِ٘  ( 
ُِٗ افترح يٞ ْأبٛابر زرمْحَتْو( 1/528 ٚاْعس، صشٝح ادتاَع 1/126أبوداود  )خؤّ بُخىاٍ طُوضَو بُضووّ   1/494مصلم  )ايًِ
يُ ؾُيتاِْ زووضخطاوَو ُْفطَت يًَهطاو زَثاضَيعّ، بُْاوّ  ًَُٖؿُيٌُضةَيعّ و بُزَغُةة ساضَيتِ نؤٕ و ثاى و ب

ٌَ بهُوَو يًٌَُ ()خىاٍ  اى و  ًُْا، زضووزو غُةّ يُغُض ثًَػَُبُضٍ خىا  ، خىايُ زَضطاناِْ ضَمحُ ِ خؤمت ي
 واةة بهُ(.
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ِّ عب٤ٕٞ    ال ايَ٘ ااٍل اهللو َٚسَُُٙ ال عَزَٜو َي٘، َيُ٘ اووًَو َٚ َيُ٘ احلُُُ َٚ ٖٛ) ( بًَيَ:100بؤ تةواو نطزْ  شَاضة )  ٢ًَ نوب
 .101(َقُٜز
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ  : جااااِياااةن ( ايهزصبببٞ اٜببب١خ يكيااااى  )*

﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿﯀  ﯁                 

 چڭ     ۇ     ۇۆ   ۆ  ۈ   ۈ                                ڭ  ڭڭ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ :جةاض غةيَ  ( اإلخالص) خويَٓسْ  غووضةت *

جةةاض يةةةى  تةةةْٗا زواي ْويَةةصي بةةةياْ  و َةةة طيب  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
  .زةخويَٓسضيَ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  :جةاض غيَ ( ايفًل)خويَٓسْ  غوضةت  *

 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   
  .جاض زةخويَٓسضيَيةى   تةْٗا زواي ْويَصي بةياْ  و َة طيب 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چ  :جاضغيَ  (ايٓاظ)خويَٓسْ  غوضةت *

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ٓسضيَ و ية زواي ْويَصي بةياْ  ئةو جاض زةخويَيةى  تةْٗا زواي ْويَصي بةياْ  و َة طيب چڳ  ڳ   
ُّا َْافّٔعا *) :يَضزةخويَٓس زوعاية ًْ  .102(اًلَٚ ًًََُا َُتََكَُّ ،َٚرَِسًقا َ ُّّٝٔٓا، ايًََُِٓٗٓ إَْٔٓٞ َأِصَأيوَو  ٔ

  َعوةوت:ضووٕ بؤ  ية ئازابةناْ 
 ئ.سةضوومنإ بؤ َعوةوت بؤْي خؤف يةخؤَإ ب ية*
 اظيَٓيٓةوة.طِخؤَإ بةوة بةجواْرتئ ؾيَوة و تةَيع ياى بةجٌ و بةضو  *
 تف ْةنطزٕ و ؾو فطِيَسإ تيَيسا. بططئ وةنوضِا ياىئةو ؾويَٓة  بثاضيَعئ و ئاضاَي ْيَو َعوةوتٖئَُ و  *
ؤشي ٖةيٓ  نة َاَؤغتا وتاضي زا و يةضِ ْةْينَيٖةْطاو بؤ ييَؿةوة  ويَنةغٖيض بةغةض ؾاْ  يةْاو َعوةوت  *

 .ْةنةئ قػة
يةَاَيةةوة ْويَةصةنامنإ    زةنةطيَ بيَةعاضى َوغةًَُاْإ،   بؤ  ْةبيٓة ٖؤناض وةنوخواضزبوو تا ئةوةض غريو يياظَإ*

 بهةئ.
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)رِشِ اايًَّ٘اَٚاايَضال٠اَٚايَشالّاًُه٢امَسههٍٛ اااا:نيًَيَزةضةوة، ب بضيٓة، بةييَي ضةث  ٖةغتائ ية َعوةوت *ئةوةض
ٗههِااُضِهُيناَِهَٔاايَظهٝ ألٕ اايهَُِِّٝ(اااااا ٗهِااِْيٞاأَسأَُيوَأَِافَغهًِوَ،اايًَّ خىاٍ  راى و  رًُْا،   وا رُ:) 103ايًَّ٘اايًَّ

، زاواٍ خًَرررطو ضرررانُو  بًَرررت ()ثًَػَُبرررُضٍ خرررىا زضووزو غرررُةَِ خرررىاٍ طرررُوضَ يُغرررُض   
 .(زَنُّ، خىايُ يُ ؾُيتاِْ زووضخطاوَو ُْفطَت يًَهطاوّ بجاضَيعَ بُخؿـ يُ  ؤ

  :خةفةتةئةغةف و   جيَزوو ؾو بؤ َطؤظ اغت  بةضِ
 .يياويَو ْةضووبيَتة َعوةوت تةْٗا جةْاظةنةى ْةبيَيةنةّ: 
 .ن ٓةنةى ْةبيَةيؤؾييبَ و تةْٗا شْيَو خؤي زاْ  زووةّ:

ٕ زووةَ ،يةة ْويَةص   ، يةنةَيإزةوةغيتَ بةضاَبةض خوا ي وطْطَطؤظ ية زوو ويَػتطة ؤشي ضِ يةة وةضِاْةةوةي   يةا
 . ئاغإ زةبيَ بؤ ئةوة ويَػتطةى زووةَي،زا  خو و زضوغت  َايف ويَػتطةى يةنةَيئةوةض بة يوبؤية زوايي، 
 زةتويَٓيَتةوة. ي َطؤظؤيؿنت بؤ َعوةوت ووْاٖضِ وةييَ ضي زةتويَٓيَتةوة،ضةوؤيؿنت بؤ وةضظف ضِ زةَيئَ:

 :دةيؤوث:  هؤة ووتاخباُؤة   ؤذة زِ ، ٓاوزِيَلؤةَ ئؤةو  ٓاتؤةوة  بريبةُويَر ئةوةَ  ٓةز بة بابة طياْ ئامانج
ضةيسَ جيَؤي ٓؤاث، و : ٓؤةز هةخؤتؤةوة     ا، ًِيؼ جسع و زُِويَريَم ٓةية جيَي دةوتسيَ: ُويَري جسضلسدْ، 

مب، دة غؤيَوةية  طويَبيطةى وطةيةكى هؤةو  ًة، ًّ ئةوة يةكةَ جازةُةوةكو طوُآت بطاتيَ وطةى وا ًةكة
 غةى وا ٓةية؟ اضيتٓةز بةزِ ئةوةية: داجسضياز هيَسة

  ٖةيةة  واغيت فةضَووة، ية ئيػمّ ْويَةصيَ وت : ئةو ٖاوضِيَيةت ضِئاٖيَه  قووَيي ٖةَيهيَؿاو  الَلعةبدو 
و ئةوةةض ويػةتو ٖةةض ئةيـ و نةاض      ْويَصة بؤ ئةوةيةة  ئةو )االسَ ألم٠( ييَي زةوتطيَ ْويَصي يطؽ واتة غوْٓةتة
 ينةزاوا ية خوا زة يو ونةازةغو و تةغًيُ  خوا زةضِ خؤت ،بابةتيَه  يةّ جؤضة ئةجناّ بسةي ٖةض ٕباضيَهة يا
  بؤ ٖةَيبصيَطيَ. باؾرتيٓوبؤ ئةوةى 

ٕ   ()خواي ييَ بيَو( زةَييَ: ييَغةَبةةضي خةوا  جابطي نوضِي عةبسواَل)ضةظاي  ي  )االسهَ ألم٠(ا فيَةطي يطغةهطز
زةنطزئ ية ٖةَوو ناضو باضيَهُاْسا ٖةض وةنو ضؤٕ فيَطي غوضةتيَه  قوضئاْ  زةنةطزئ، زةي ةةضَوو: ئةوةةض    

بًَيَو: ئةةى  نةغيَو ية ئيَوة ويػت  ناضيَو بهات، با جطة ية ْويَصي فةضظ، ئةوا زوو ضنات ْويَص بهات، ياؾإ 
خوزا، َٔ بة ظاْػت  خؤت زاوات ييَ زةنةّ و خيَطو ضانة ية تؤ زاوا زةخواظّ، وة زاواي تواْا ية تؤ زةنةّ بة 

ةتواْاي زةتواْ  ٖةَوو ؾتيَو تواْاي خؤت، زاوا ية فةظٍَ و بةخؿؿي فطاوإ و وةوضةى تؤ زةنةّ، ضوْهة تؤ ب
ؤ ٖيض ؾتيَو بهةّ، تةؤ ٖةةَوو ؾةتيَو زةظاْة  و ييَةو زيةاضو       و َٔ بيَ تواْاّ و ْاتوامن بيَ ويػت  ت بهةيو

 . ئةى خوزاية، ئةوةض  زةظاْة   ئاؾهطاية، َٔ بيَ تؤ ٖيض ْاظامن و ييَِ زياض ْيية، تؤ ظاْاي ْٗيَٓ  و  ةيبةناْ
ؤشّ، يةإ وةوت : )ظوو و زضةْةط( ئةةوة     ضانة بؤ َٔ، بؤ ئاييِٓ، بؤ زوا ضِ "ْاوى ناضةنةت زيَٓ "ناضةّ  ئةّ
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بؤَ  غووى و ئاغإ بهةو بةْػيبِ بهةو بةضةنةت   تيَ خبة بؤّ، وة ئةوةض زةظاْ  ئةةّ نةاضة ظةضةضو ظيةإ و    
خطايةى تيَساية بؤ زئ و زوْياو شيإ و ووظةضإ و ياؾةضِؤشّ، يةإ وةوت : )ظوو و زضةْةط( يةيَِ الزةو َٓةيـ      

اظى و قايٌ بهة نة ياضي ضانةّ بؤ بسة، بةو ناضةّ ضِيةناضةنة الزة، بةَيهو ٖةض ضؤْيَو بيَ بؤّ بةخيَط بطيَطِةو بطِ
 بؤّ بطِياض زةزةى و بؤّ زيَٓية ييَؿةوة.

يةطؽ و   (،االصبتدار٠ )يَطةى زوعاو ياضِاْةوةو ئةجناَساْ  ْويَصي ية ضِ تئةو نةغةى يطؽ بةخوا زةنا بيَطوَإ
زةبيََ و ظةضةض ْانات، ضوْهة خةواي وةةوضة   اويَص بة خةَيه  بطِوازاض زةنات، يةغةض ناضةنةى جيَطريو ضةغثاو ضِ

يُناضوباضٍ شياْسا وا ُ:)1٠4 چڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ چ  غةباضةت بةوة زةفةضَويَ:
ا ؾرررىضَت برررُ َىغرررًةُاْإ بهرررُ، ئُطرررُض يُغرررُض ناضَنرررُت ضُغرررجايت، ئرررُوا ثؿرررت برررُخى      َُ

 105(ببُغتُ
يةيَ  ؾوضةت  ةو َ يؿو بةخوا ببةغيتَ زا ْاخؤؾييةٖةَوو ناضوباضيَهي زا، يةخؤؾي و َطؤظ ييَويػتة نةواتة 
  بهات.
 ضؤةزداُى خؤصَ و   هؤة   ةحؤٍ  ضيوةى زِببووزة حةش ُاكةَ وطةث جيَ بربَِ، ئةزيَ بابة طياْ  :ئامانج

 ؟ضؤُة ضييةو كاز  كةع و
 ييَغةَبةضي خوا :الَلعةبدو()  :َُُِّٜضََط َيُ٘ فٔٞ رَِسقٔ٘ٔ،  زةفةضَوي ِٕ ِٔ صَٖزُٙ َأ ِٓضََأ َيُ٘ فٔبٞ َأثَبزَٙٔ،   )ََ ُٜ ِٚ َأ
ًْ ٌِ رَسَُُٔ٘(َف ُ   وا ُ:) َٝصٔ ٌَ      ؤظّ م و ضةضةظ ُٖض نُغرًَو ثًَرٌ خؤؾر ، ظيراز بهرات، يرإ  َُرُِْ زضَيرص بر

 .106( تئُوَ با ثُيىَْسّ خعَايُ ِ بىُيًَُْ
٘هافِٞاأََُِّ ِٙ)ٖةَيبةتة َةبةغو ية ْٓشَأَايَ  زوو بؤضووٕ ٖةية: (ٜه
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  159عُسإ:  آٍ - 
ُٔ عبَد اهلل  - 105 ٍر دراَبُس ب ٍُ اهلل()قا ٕر زرضٛ ٔر ايك َسإَٓ،  (): نا ُُٓا ايّطٛزر٠ْ ََ ُٜعرِّ ُرا  ََُٛز ن ًِّٗرا ْن ُُٓا االَضَتخرازر٠ْ يف األ ُٜعرِّ

 :ٌَ ِِ َيٝرك  َٜضر١َ، ُث َٝس ايْفس َٔ ْغ ًْٝرَسْنَع زرْنعرترنَي ََ َََس ْف َِ باأل ِِ أسرُدن  ٖر ٍُ: )) ِذا  ًَُْْو، ٚأَضترْكَدُزْى ٜرك ٛ ِِ ِْيٞ أَضترخرُيْى بَع ُٗ ايً
ِِبك َد ُٗ ُّ ايُػَٝٛب، ايً َْتر عراِل ُِ، ٚأ ُِ ٚال أعًَْ َٔ فضًَْو ايعرَعِٝ، فإِْْو ترْكَدُز ٚال أْقَدُز، ٚترعًَْ ُِ إٔ ٖررا زرَتْو، ٚأَضُي ْو ََ َٓتر ترعًَْ َٕ ن  ِ 

ََسٟ  ْررٌي يٞ يف َدٜين َٚرعراغٞ ٚعراَقبر١َ أ ُيٞ سرادرتر٘ م  ٍر: عراَدًَ٘ ٚآدًََ ماألَسر م ُٜٚط ِِ أٚ قا ُٙ يٞ، ث ُٙ يٞ ٜٚرطيَس َ٘ م فاْقُدَز
ٍر: عرادًَََ٘ ٚآَد َٚ قا َٜٓٞ َٚرعراغٞ ٚعراَقبر١َ أَسٟ م أ ََسر غرسٌّ يٞ يف َد ِٕ ٖرا األ ُِ أ َٓتر ترعًَْ َٕ ن  ُ٘ براَزْى يٞ فَٝ٘، ِٚ ًََ٘ م ْفاَصَسْف

 ِِ ٕر، ُث َُٝح ْنا َٝسر سر ٞر ايمخر ُ٘، ٚاْقُدَز َي َٓ ٚراَصَسفَْٓٞ عر ٓيٞ،  َٔ اَضترخرازر  . "7/162ايبخازٟ  ".  ((أَزضََٓٞ َبَ٘ عر َر مم َٚرا ْرَدّر 
:ُ٘ ٍر ُضَبشراْر ََسََٙ، ْفْكَد ْقا ُُؤََٓنير، ٚترجرِبتر يف أ َٛقنير ايم ُرَخً  ٚرزر ايم ٚرغرا َِ ﴿ ايمخراَيلر،  ُٖ َََس َفٞ ٚرغراََٚز ََتر ْفَإذرا ايُْْ ٌَ عرصر ٛرِن  عر٢ًْ ْفتر

ًَِ٘  . ﴾ اي
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َاْاي وةيؿتٓة بة ٖيَعيَهي تؤنُةو يتةةو   ،ؤظي زاظم و ضِبةضةنةت و فطاواْ  ية ضِ ٖةْسيَ ييَيإ واية بةٖؤي*
 يثاضيَعيَ. ةزا نة ية زةضزو بةالو ْةخؤؾي بية جةغت

و غةووزوةياْسٕ ييَةي يةة     و تةَةةٕ  ٖةْسيَهي زيهةيـ ييَيإ واية َاْاي بةضةنةتة يةتةَةٕ و خوايةضغت *
بةختةوةض بةغةض زةبةات و  غةضبةضظو شياْيَه   يةاليةنةوة ،َةْةى ٖةيةت تط ئةوةْسة تةؤشزا، بةواتايةن  ضِزوا

 غةضفطاظى زواضِؤشي زواي َطزْيـ بؤ خؤي َػؤوةض زةنات.يةاليةن  زيهةوة 
نة يةويَ  فطيؿتةى ويإ نيَؿإ زاْيؿتبووٕ، ئيعضائيٌ وز )عًية ايػمّ(وزاييَغةَبةض زةويَطِْةوة زوو يياو الي 

تةَةْ  َاوة. ؤش ذةوت ضِتةْٗا يةّ شياْةزا  ي زةيبيٓ وت : ئةّ يياوة يةو زوو يياوة نطز،ئاَاشةى بةيةى بوو 
ْةى ٖةض ْةَطز، بطةطة  وةنو ئةوةى ئيعضائيٌ فةضَووي،  ظيٓسوو بوو ٖيَؿتاؤشةنة يياوةنة ذةوت ضِ وةييَ زواي

 . تةَةْي زضيَص بوو
 ،غةضزاْ  خعَيَه  نةطز ضوْهة : ييَي وت يةوةالَسا ئيعضائيٌ نطز،يطغياضي ئةو ْٗيَٓيةى نة زاوز ييَغةَبةض 

 نطز. غاٍَ ظياز10خوا تةَةْ  
يةة باؾةرتيخ    َاَيُةإ و ْيَةو  بةضةنةةت زةنةويَتةة   بةئةجناَةساْ   غيًةى ضةذِ فةضَاْ  خواي يةضوةضزواضة، 

 .يةضغتؿةناْة بؤ ْعيو بووْةوة يةخوا
يةبةٖةؾو اْةت ٖةضِةؾةى زووضنةوتٓةوة ييَي، َطؤظ تةْ ،زةناتةوةيةغةض ظؤضي  جةخيتو  زانؤنيهاضةئيػمّ 
َٓهه١َاقَههألطٌِ )ا:زةفةةةضَويَ () ي خةةواوةنةةو ييَغةَبةةةض، زةخاتةةةوةزووض  ٌهااجلَ ئررُوَّ وا ُ:)ا107(االاَٜههْ خه

ٍَ  (.ْاضًَتُ بُُٖؾت بًَيَن،َحِ غًًُّ ضة واظ يُ بُ اض
ة ية ، يةٖةةَإ نةات يةيوةْس  وةضزةوةطيَ و يازاؾةت  يةغةةض   هطزٕ ض جاي ئةةوةى خيَطيَهة  وةوضةيةة   يغةضزاْ

ييَويػةتة،   هطزٕٖةَيبصاضزْ  ناتي ووجناو بؤ غةضزاْبؤية توْسو تؤٍَ زةنات،  تؤنُةو بةٖيَعوةنإ ينؤَةاليةتي
 :"ْاغياو يا بطازةض َاَييَو" خعّ وٖةض غةضزاْ  ئةوةض ضووية 

 .زةتةويَ غةضزاْ  بهةيو بةوةى هةيةيوةْسى ييَوة بييَـ وةختة ئةوةض َؤبايًي ٖةبوو، *
غةو  زضو  ضةةث بوةغةتة،   اغو يايةالي ضِ ، ضساياْي ذةوؾةضوازة ية ييَـ بطِؤئةوةض تةيةفؤْي ْةبوو، ئةوة *

 َاَييإ.ة ْيية ية نوْ  زةضواوة بطِواْيت
ئةوةف بؤ ئةوةية تا  خبايةْيَضةْس خويةنيَو  ضوازاْيَوٖةض ية زة يزةنطيَ يةْيَواْ نة سةبغيَ جاض ية زةضوا  *

 .خةضيه  ْويَصنطزٕ بيَو زاضِةْطة يةو ناتة ، ياخوزيا ْاو َاٍَ خطِ زةناتةوة خاوةٕ َاٍَ خؤي زةوؤضِيَ
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نئَ؟ ْابيَ بًَيَ َةِٓ، وا زضوغةتة ْةاوى    وت : فةضَوو ئيَوة ئةوةض * خاوةٕ َاٍَ ييَـ ئةوةى زةضوا بهاتةوة، 
 .بساتييَ  خؤيْاغاْسْيَه  نوضت  و  خؤت بًَيَ

يةة؟  وى: ئةةوة نيَ فةةضَو  ()بضُة خعَةت  ييَغةَبةض زةَييَ: َؤَيةمت وةضوطت ()جابطي نوضِي عةبسوال 
ييَي ْاخؤف بوو، فةضَووى: َِٓ، َِٓ"َةبةغو ئةوةية زةبواية ْاوى خؤي  ()ييَغةَبةض .َٓيـ ومت: َِٓ
  .108بووبيَيوايةتيَهسا: وةى ئةو وةاَلَةى َخ ييَٓاخؤف بوتباية" و ية ضِ

َؤَيةةتي ضةووْة شووضةوة    ةضبطةطةو زاواي زواي غةالّ نطزٕ، ضِوخػةةت و  ئةوةض خاوةٕ َاٍَ زةضواي نطزةوة *
 ة شووضةوة؟وخػةت ٖةية بيَيٓ: ضِ، بًَيَبهة

طزي، بةة يةيَـ خةاوةٕ َةاٍَ     فةضَووى ٖاتٓة شووضةوةى ييَ ن ضَوو، فةضَوو، ياخوا بةخيَطبيَي،ئةوةض وت : فة
 ضيَةفتةاضو و تةا  ئةو ؾويَٓةى بؤي زةغو ْيؿإ نطزي، يةو ؾويَٓة زاْيؿة. يةويَـ خؤت يةة ٖةةض ضِ   َةنةوة،

 بةزووض بططة نة زَيي خاوةٕ َاٍَ ئةظيةت بسات.
وخػةةت  : بةيَ ظة ةةت ضِ  وةضوطت وتةو:  وئةوةض خاوةٕ َاٍَ زةضواي نطزةوة، زواي غةالّ نطزٕ، ضِوخػةت *

 ٖةية بيَُة شووضةوة؟
ضيَ تووضِة بووٕ،  نامت ْيية يإ ناتيَه  تط وةضة غةضزاْيِ، ئةوة بةبيَ عيَسظى و  ْيطةضاْ  و ْةخيَطئةوةض وت : 
٘هااا) زةفةةةضَويَ: ()وةنةةو ييَغةَبةةةضي خةةوا  وة،و ضيَ بطةةةضِيَ ْٕايهه ِْاٜهههؤذَ ِْاُالُ ههألافًهه إذاااسههَأذََٕاأِهه هن
ٌَ  رررراض زاواٍ َؤيةررررُ ِ نررررطزئُطررررُض وا ُ:)109(فًِنُِههههْ  بررررا  ،وَةةّ ُْزضايررررُوَ ويررررُنًَهتإ غرررر
 (.بىُضةَيتُوَ

بؤيةة قبوَيُةإ    ةضِقيةإ ييَُاْة   ٕنةواتة خويَٓسْةوةى ئيَُة بؤ ئةو نةغة واْةبيَ وابعاْني ذةظَإ ييَ ْانةةٕ يةا  
ئيَُة ْايعاْني؟ نيَ زةَيةيَ نةغةيَه     نيَ زةَييَ ْةخؤؾيإ ْيةوئيَُة ْاظاْني يةَاَيةوةيإ ض باغة؟ ْانةٕ، ضوْهة 

نيَ زةَييَ  ياخوز ؟نيَؿة زضوغو ْةبيَ زاوا زةنات بطةضِيَيٓةوة بؤ ئةوةىئيَُة يةو ناتة يةَاَييإ ْيةو ْاذةظ بة
 .يا نيَؿةيةن  تايبةت بةخؤيإ ْية؟ عوظضيَهي تايبةت بةخؤيإ ْيةو ئيَُة ْايعاْني

 –ؾةةنطاوخواضزْةوة   –* ئةوةض يةنيَو زاوةت  َاَيةوةى نطزي، بةيري زاوانةةى بضةوو )وةى شٕ َةاضةنطزٕ    
ئةو ناتةى زةَيَٓيةةوة، يةة   غةض بؤ ووْا  ْةنيَؿيَ( زواي ْاوواضزٕ يا ئةو زاوةتة َاضةبطِئ و..ٖتس بةَةضجيَ 

ِِ )يَطِاْةوة، ْعاي خيَطيإ بؤ بهة وةى ييَغةَبةةضي خةوا زةي ةةضَوو:   وويَطِاي غوياغي ئةو يةزوو ٖةغتاْسا ُٗم ًٍ  أي

                                                           
َٔ عرَبَد ايًَِ٘ع - 108 َُْت عر٢ًْ ()َٔ دراَبَس َب ُْذر ٍر: اَضتر ٞي  ْقا َِٓب ٍر( )اي َٔ: )ْفْكا ًُْت(. ٖرررا َر ّٞ ْأْرا،: ْفك  َِٓب ٍر اي ْأْرا :)()ْفْكا

ُ٘ ْنَسٙر ذرَيْو.  :زٚا١ٜ ٚيف(. ْأْرا ِْ  .)5896ايبخازٟ / االضت٦رإ/ )نُْْ
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 ُِٗ ُِٗ يف َا زرشرقتر ِ  باَزى ْي ُٗم ٚرازسرُ ُٗمِ  و ُيرُ ضظم و ضؤظيًرإ   خىايرُ بُضَنرُت خب  وا ُ:)110(ٚاغَفس ْي
 .َمحًإ ثًَبهُ(يًًَإ خؤؾبُو ضة

 بوَيٍَ ضي؟ داهةكاتى جػٌيِ طياْوتى: بابةبة تاضةوة جػٌي،  داطةزًةى ئةو طفةوطؤية هة ئامانج
 بةيؿةُني زٍَ بةؤ    ٚا(ايربْهألَ ا)حته ٜثاا هطزْةوةيةخؤ ْويَيؿُني  بؤ َطؤظ وةنو ئةبسةيو و  الَ:لعةبدو

ؤح يةة جةغةتةى زةضزةضةيَ و    ضِ ضةوْهة  ،واتا َطؤظةنة زةبيَتة َطزوويةةن  ظيٓةسوو   ضةْس ضطنةيةى زةوةغيتَ
. ْاوةضِيَتةةوة ضِؤذةنة ئةوةض خوا ويػت  يةغةض ْةبيَ،  زاو جةغتةؤح يةو زابطِاْةى ضِ زووباضة زةوةضِيَتةوة، بؤية

ناتيَةو   و ٖؤيةةوة بةة  َيهطؤبي ظياْبةخـ فةطِيَ زةزاتةة زةضةوة، ٖةةض    ئةوةية ي يؿُنيغووزيَه  تط ٖةضوةٖا
  ضوْهة بةنطاوةيي ضاوةنامنإ زةضزةضٔ و زةتةقٔ. ْاتواْني ضاوةنامنإ بة نطاوةيي بٗيًََيٓةوةزةيؿُني، 
٘هاندَّاْٚفخَافِٝ٘اايُِّّٚ َاَُ صَافكألٍَ:ا)ا زةفةضَويَ:( ) ي خواييَغةَبةض احلُ هايًَِّ٘،افَُِ َاايَّهَ٘ااملَّألاخًلَاايًَّ

ّه ٘هاٜألاند ُهوَاايًَّ ٘هاَِِّٜ ٘هامرُّ ٌَوا ُ:)111(رإذِِْ٘،افكألٍَايَ ٌ ضؤح ئازََِ زضوغت نطزوحُظضَ ِ ا خىز نا 
خرىاٍ   ايـ برؤ خرىا.  غرت  : غرىثاؽ و بُويػرتِ خرىا فرُضَىوّ     ئازَّ ثؿرٌُ و  نطز، بُبُضزا

ٌَ بهاتطُوضَ ثًٌَ فُضَىو:  خىا ضة  .(ئُّ ئازَّ َمحت ث
 ي يؿُني:ةناْية ئازاب

زةبيَ نةغي بةضاَبةض بًَيَ: يط و ااهلل.. تؤف بًَيَ:) يٗةسيهِ اهلل و   : احلُسهلل..يبًَيَ غوْٓةتة ئةوةض يؿُ ،*
  112يكًح بايهِ(

  ت بؤ زواوة وةضويَطِة. ة غةض يووتو يإ ضوخػاضتةغطِيَ خبةضيإ زةغ زةغتو يةنات  يؿُني*
 .يةغةضخؤ بثؿُة*تا زةنطيَ 
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  3/1615زٚاٙ َطًِ بسقِ   - 
ُُْو اي - 111 ُ٘ ٜسسر ُ٘ زّب ٍر ْي ٘ر بإذََْ٘، فكا ًِ ٍر: اذتُُد يًَِ٘، فشَُدر اي ُ٘ آدّر ْٚفخر فَٝ٘ ايّسٚحر عرطظر فكا ًِ ُّ، مِلا ًْلر اي ُ٘ ٜا آد ًِ

ِِ ًَِ٘، ث ُّ ٚزمح١  اي ُّ عًٝه ِ قايٛا: ٚعًْٝو ايِطال ُِٗ دًُٛع فكٌ: ايِطال زدعر ِىل زبيَ٘،  اذٖب ِىل أٚي٦َْو املال٥َْه١َ، ِىل َأل َٓ
ٍر: اْترسُت مي ُِٜٗا غ٦تر، قا ُٙ َركبٛضتإَ: اْترس أ ُ٘ ٜٚدا ُ٘ ْي ًِ ٍر اي ُِٗ فكا ١ِٝ  برْٓٝو، بٝٓر ُِٝتْو ٚحت ِٕ ٖرََٙ حت ٍر: ِ نير زبيٞ قا

ٍر: أٟ زبي، َا ٖؤال٤َ؟ ُ٘، فكا ُِٜت ُّ ٚذزي ِِ بطْطٗا فإذا فٝٗا آد ٌّ  ٚرَنًتا ٜدٟ زبيٞ مينٌي َبازرْن١ٌ ث ُِٜتْو، فإذا ن ٍر: ٖؤال٤َ ذزي فكا
ُْٓو داُٚد قد ٍر: ٖرا اب ٍر: ٜا زبي َرٔ ٖرا؟ قا ُِٖ أٚ َٔ أض٥ََِٛٗ قا ٛرُؤ ٌٌ أض ُٙ بنير عَٝٓٝ٘، فإذا فِٝٗ زد ُٕ َرْهتٌٛب ُعُُس  ِْطا

 .ُ٘ ٍر: ذاْى اِيرٟ نتبر ْي ُٙ يف عُسََٙ. قا ٍر: ٜا زبي َشد ُُسر أزبعنير ض١ًٓ. قا ُ٘ ُع ُ٘ َٔ نتبُت ْي ٍر: أٟ زبي، فإْيٞ ْقد دعرًُت ْي قا
ُّ ٜعّد يٓر ٕر آد ََٖبْط َٓٗا، ْفها ِِ أ  ُ٘، ث ١ِْٓ َا غا٤ر ايًِ ٔر ادت ِِ أ َضَه ٍر: ث ٍر: أْتر ٚذاْى. قا ُُسٟ ضتينير ض١ًٓ. قا ُٙ ُع ٍر: فُتا فَطَ٘، قا

ٍر ُّ: قد عِذًتر، ْقد نتبر يٞ أيُف ض١ُٓ. قا ُ٘ آد ٍر ْي ِْٓو دعرًتر البََٓو داٚدر ضتينير ضر١ًٓ، فذرشدر ًَْو  املَٛت، فكا : ب٢ًْ ْٚيَه
ٍر: فَُٔ ٦َُٜٛر أ ََسر بايهتاَب ٚايّػَٗٛد ُ٘. قا ُِٜت ٞر فٓرطٝرَت ذزي ُ٘، ْٚط ُِٜت  (.3368. )صشٝح ايرتَرٟ بسقِ/ فذرشدرَت ذزي
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 .ٖيض َةَييَ ْةخؤؾيةو ئةوة ،بةٖؤي ٖةالَةتةوة ضةْس جاضيَو زووباضة بؤوة تئةوةض يؿُيٓةنة*
  :ئةطةز كةضيَم ُةخؤؽ بوو؟ئامانج 
 ْةخؤؾي زةضزيَه  نوؾٓسةية، بةةالّ بةخؿؿةيَهة يةة جةوٖةةضزا ذيهُةةتيَه  وةةوضةى        :الَعةبدول

بةةَطزٕ  تيَساية، ييَغةَبةضي خوا فةضَامنإ يةَي زةنةات يةبةةض ئةةو ظةضةضو ظياْةةى ييَُةإ زةوةات خؤظوةة         
َْْٛايِغههٍِّااا) ْةخواظئ، وةنو زةفةضَويَ: ِهااملَه ُْٓه َٔاأٌَِ اَِه ََٝٓ ِْاااااااااالاََََُٜ ْٛ َُه ًِ ٝ هألاِي ٓي َُ ََ َه َٕاالارههَ ا ْٕانهأل ٍَاره٘،افهإ َْهَز

ِّْٝ اايِٞ ِّْٝ اايِٞ،اٚتََٛفَِّٓٞاإذاانألَْتِاايَٛفأل٠ُاخَ ِِِْٝٓٞاَألانألَْتِااحلَٝأل٠ُاخَ َِاأ ٗه ٌْ:اايًَّ ًَُِٝك  ٖرًض نرُؽ   باوا ُ:) 113(فَ
ٍَ ُٖض ْاضاض برىو  طات، ئُطُض يُبُض ظيإ و ظَضَضَيو نُ ثًٌَ زَ يُ ئًَىَ خؤظطُ بَُطزٕ ُْخىاظ

،ٌَ ًًة ٌَ: خىايُ مبصَيُٓ  ا ئُو نا ُّ شيإ بؤ َٔ باؾرتَو مبُطَيٓرُ ئُطرُض َرطزٕ برؤ      ب ئُوا با بًة
 َٔ باؾرتَ(.

زەمەَێ لەسەەر ذاڵێەک بُەسەتم، ئەَیەو ئەَەیە کە تەۆ ئەازار لەٌەر شەُێىێکّ  لێرە
  جەستەت ٌەبَُ، چی زەکەِ؟

٘هاطَهَألاإىلامَسٍٛ ااشِا ٞي،اأَْ ُهْثَُألَٕارٔ اأَرِٞاايعَألظ اايَثكَفِ ْٔا َُ(ا)ْٓيهاأَْسًََِافَكألٍَاي٘اا َه ٙهاهاَُشَ ِِٙا ََُٚع ألاَٜجِ ه
ٍهااشِ ْ ا(ا)امَسٛ ْْ َاَََِّا ٌْاسَ ٌْارألْسِ ااشِاًََُألُ أل،اَُٚق ُهٛذهارأليَّهِ٘اا):اعَْ اَٜ َىَا٢ًَُااييٟاتَأَيََِّأَِاَُشَ ِىَ،اَُٚق أَ

  .114(َُٚقْ مَتِِ٘أَِاطَِّياَألاأَُِ هاَُٚأَِألذِمه
يةوةتةةى َوغةًَُإ بةووة ئةاظاضيَ يةة       ي ووت بةةوةى ( بة ييَغةَبةض) ()ايعألظأرٞا عومساْ  نوضِي

(ييَي فةضَوو: زةغتو يةغةض ئةو ؾويَٓة زاْيَ نة ية جةغتةتسا زيَؿةيَ و  جةغتةى يةيسا بووة، ييَغةَبةض)
ُهٛذهارأليًهِ٘اَٚ) ( وة ذةوت جاضيـ بًَيَ:بػِ اهللجاض بًَيَ)غيَ  ْٔاطَِّياََألاأُِ هاَُٚأَِألذِمهاأَ )خؤّ زةياضيَعّ  .(ُقْ مَتِِ٘اَِ

طغةيِ ييَةي ٖةيةة، زاواي    ٖةغةت  يةيَ زةنةةّ و َةت    ية ظياْ  ئةةّ ئةاظاضةى   بةخواو بةقوزضةت و تواْاي ئةو
 بووٕ زةنةّ(.ياضيَعضاو
يإ  ٓاغنيب ئةو نةغةجا  يةضاو ئةو نةغةى تةْسضوغو باؾة، رتة غةضزاْ  بهطيَيةييَؿيةٖةَوو نةؽ ْةخؤف 

 .ْا
 يةتةى ئةو فةضَاْةزا نؤَةَييَوةييَ  ،زةخاتةوة ؤشي زاوييُإ بريغةضزاْيهطزْ  ْةخؤف جطة يةوةى ضِٖةَيبةتة 

 يازاؾت  وةوضةو بيَ غٓووضي بؤ زةْوغطيَ. خيَطو
ؤشي قياَةةت زةفةةضَويَ: ئةةى    فةضَوويةت : )خواي وةوضة ية ضِ ()َبةض ةزةَييَ: ييَغ ()ئةبو ٖوضةيطة

ئازةَيعاز ْةخؤؾهةومت غةضزاْو ْةنطزّ، زةَييَ: ئةى يةضوةضزواضّ ضؤٕ غةضزاْو بهةةّ نةة تةؤ يةةضوةضزواضي     
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ئةى ْةةتعاْ    ٖةَوو جيٗاْياْ ؟ زةفةضَويَ: ئةى ْةتعاْ  فمٕ بةْسةى َٔ ْةخؤف نةوت و غةضزاْو ْةنطز؟
ئةوةض غةضزاْو بهطزاية َٓو يةويَ زةغو زةنةوت؟ ئةى ئازةَيعاز زاواي خؤضانِ ييَهطزى خؤضانو ْةزاَيَ، 
زةَييَ: ئةى خواية َٔ ضؤٕ خؤضانو بسةَيَ نة تؤ يةضوةضزواضي ٖةَوو جيٗاْياْ ؟ زةفةضَويَ: ئةةى ْةةتعاْ    

ئةَطِؤ الي َةٔ زةغةتو    يةباى ْةتعاْ  نة بةؾو بسابةؾو ْةزا؟ ئة ،فمٕ بةْسةى َٔ زاواي خؤضان  ييَهطزى
ئةى ئازةَيعاز زاواي ئاوّ ييَهطزى ئاوت ْةزاَيَ؟ زةَييَ: ئةى يةضوةضزواضّ، ضؤٕ ئاوت بسةَيَ نة  زةنةوتةوة؟

اوت ْةةزاييَ، ئةوةةض   ئة  بةْسةى َٔ زاواي ئاوى ييَهطزىتؤ يةضوةضزواضي ٖةَوو جيٗاْياْ ؟ زةفةضَويَ: فمٕ 
 .115ئةَطِؤ الي َٔ زةغتو زةنةوتةوة( ة ئةوةئاوت بساباي

ٙهااملشًَِِاََظ٢َاهاخِِّافَه١ِاا): يَوزةفةضَو( )غةَبةضي خوا ييَيةفةضَووزةيةن  زيهةزا  ٌهاأَخأل إذااُألداايُِّ
َِه٢اٜهُشِهَٞ،ااا ًَََهو ا أيه َا سْعَٕٛ اجل١ِٓا٢َِاَٜجًِصَ،افإذااًَُصاغَُِّْت٘اايِّم١ُ،افإٕانألٕاُغ ٠َّٚاص٢ًَاًُٝ٘

٘اااٚإٕانألٕا ٌَ  116(َِه٢اٜهضهِْحَاا ًَََهو ا أيه َا سهْعَٕٛا ََشهأل٤ اصه٢ًَّاًُٝه ِ  ُبطرًَت  وا ُ:)ٖرُض نُغر  غرُضزاْ
ٌَ ئرُوا يرُْاو زضوَيٓرُنطزِْ بُضَُٖرُناِْ بُُٖؾرتسايُ  راوَنى زا       بطايُنِ ُْخؤؾٌ، ، زًَْؿر

غُضزاُّْ يُنا ِ   ا ئُطُض زاًْؿت ئُوَ ضةَمحُت و بُظَيٌ خىا زَيىطَيتُوَ، وَئُطُض ئُو
ُٖظاض فطيؿتُ بؤٍ زَثاضةَيُٓوَ يُخىاو زوعاٍ خًَطٍ بؤ زَنُٕ  اوَنى 70ئُوَ  ،بىوبُياًْسا 

ُٖظاض فطيؿرتُ برؤٍ زَثاضةَيٓرُوَ    70ئًَىاضَ، وَئُطُض ئُو غُضزاُّْ يُنا ِ ئًَىاضَزا بىو ئُوا 
ٌَ زَبًَتُوَ(  .يُخىاو زوعاٍ خًَطٍ بؤ زَنُٕ  اوَنى بُياِْ نُ ضةؤشٍ ي

ئررُّ ُْخؤؾررًًُ )  ييَةةي زةفةةةضَوو: بطِؤيؿةةتاية بةةؤ غةةةضزاْ  ْةخؤؾةةيَ،ئةوةةةض  (خةةوا)ييَغةَبةةةضي 
 .117ًًُْو ثانهُضَوَو ةبُضٍ  اواُْ(ًٖض بُويػتِ خىا 

                                                           
َٜسر٠ْ  - 115 ُٖسر َٔ ْأَبٞ  ًَِ٘ ( )عر ٍُ اي ٍر زرُضٛ ٍر: ْقا َِ : )()ْقا ٔر آدرّر َرَسَضُت فًْْ ٍُ ٜرّٛر ايَكٝاَر١َ: ٜا اَب ٌِ ٜكٛ ٘ر عِص ٚد ًِ ِٕ اي ِ

َُتر  ٍر: أَا عرًَ َْتر زرّب ايعاْيَُنير، قا ٍر: ٜا زربي نٝفر أُعُٛدْى؟ ْٚأ َُتر أِْْو يٛ ترُعدََْٞ، قا ُٙ، أَا عرًَ َِ ترُعَد ِٕ عرَبَدٟ ف الًْا َرَسضر فًْْ أ
َْتر  ُُْو؟ ْٚأ ٍر: ٜا زربي ٚنٝفر أ ْطَع ََُٓٞ، قا َِ ُتْطَع َُُتْو فًْْ ٔر آدرّر اَضترْطعر ُٙ؟ ٜا اَب َٓدر ٛردرَدترَٓٞ َع ُ٘ ْي ٍر: أَا ُعَدتر زرّب ايعاْيَُنير، قا

ُرْو عرَبَد َُتر أِْ٘ اَضترْطعر َِعرًَ َُٝتْو، فًْْ ٔر آدرّر اَضترَطْك ٛردرَدتر ذيْو َعَٓدٟ، ٜا اَب ُ٘ ْي َُتر َُتر أِْْو يٛ أْطعر ُ٘؟ أَا عرًَ َُ َِ ُتْطَع ٌٕ، فًْْ  ٟ ف ال
َِ ترَطَكَ٘، أَا ِِْ ٌٕ فًْْ ٍر: اَضترَطكاْى عرَبَدٟ ف ال َْتر زرّب ايعاْيَُنير، قا ٍر: ٜا زربي نٝفر أَضَكْٝو؟ ْٚأ ُ٘ ٚدرَدتر  ْوترَطكََٓٞ، قا َٝتر يٛ ضرْك

  2569بسقِ/  صشٝح َطًِ (.ذيْو َعَٓدٟ
 

   1367بسقِ/  ايطًط١ً ايضشٝش١ -116
117

(اذا دٌْ ع٢ً َسٜض ( دٌْ ع٢ً أعسابٞ ٜعٛدٙ، قاٍ: ٚ نإ ايٓيب): إٔ ايٓيب)()عٔ ابٔ ايعباع - 
( ضؤيؿت بؤ ةٍ وا ُ: ))ثًَػَُبُض) " 5656ٜعٛدٙ قاٍ: )ال بُعر ْطٌٗٛز إ غا٤ر اهلل(." صشٝح ايبخازٟ زقِ:

( ئُطُض بطةؤيؿتايُ بؤ غُضزاِْ ُْخؤؾًَو ثًٌَ ثًاوَيهِ زَؾتُنِ ُْخؤف و غُضزاِْ نطز، ثًَػَُبُض)
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الاطهفأل٤اإالااا،،اأذٖهباايْهألض،اٚاطهف٘اٚأْهتاايظهألهاااااايًِٗامباايٓهألضا): زةي ةضَوو ياخوز زوعاي بؤ زةنطزو
ثرُضوَضزطاضٍ خرُيةهِ، ةبرُضٍ ئرًَـ و ئراظاض،      ئُّ خىايُ، وا ُ:)118(طفألؤى،اطفأل٤االاٜػألدماسكُأّل

ُ     ىُ يرُ  رؤ  بسَ  ؤ ؾًفازَضٍ،  ٍؾًفا ٍَ ًًْر ، ؾرًفايُى نرُ ٖرًض ُْخؤؾرًُى     ٖرًض ؾرًفازَض
.)ٌَ  ًًَُْٖة

 -:، يةْا ببة بةض ئةّ فةةضَووزةى ٖةاتووة  ٖةغتو بة ٖةض ئاظاضيَ نطز ئةوةض يةجةغتةتساتؤف  نوضِي خؤّ،جا 
ٍهااشَاااا):اقألٍا(ُٔاارٔاُْألضأُاايٓيب) ْ :اأسهأَ ْْ َاَهَِّا ََٔاُألداَِّٜغ ألاملاحيغهِّْٙاأًَُُ٘افكألٍآُ َٙاسَه

 كةضيَم ضةزااُى ُةخؤغيَٓةز واتة:)119(ايعظَِٝامَباايعَِّْش اايعظِٝ اإٔاَٜظفَِٝو،اُألفألٙااُشأَِاذيوَااملهَِّض ا
ٍهااشَاايعظهَِٝاا) :اا حةوت جتاز بوةتيَ  هةالي ئةويَ و ئةجةهي ُةٓاتبتكة بلات  مَباايعَهِّْش اايعظهِٝ اإٔااااأسهأَ
 .زَنا ُوَ( ٍ ضاىخىزا يُّ ُْخؤؾًُئًًال  (َٜظفَِٝو

 ية ئازابةناْ  غةضزاْيهطزْ  ْةخؤف: 
ٖةةض   ووةوٍَ   ٕيا يبَؾرييٓي ي، جانطا بةزةغو و زياض ئةوةضبةْيةتيَه  ياى و زَيػؤظ،  و يةناتيَه  ووجناو *

 120.ة غةضزاْ  ْةخؤفتبضيَ ،ؾيتَ
ويَطِاي يطغياضنطزٕ زةضبةاضةى   نةغيَه  قػةظإ يةالي غةضيةوة زاْيؿيَ نةبووٕ، واباؾة ضةْس نةغيَ ئةوةض *

بؤ بهطيَ ئةوةض تةْاْةت  .بطِويَخَو زٍَ و زةضووٕ ٖيواو ئوَيَسى يةْار ببيَتة ئاضاَ  زالٕ، جؤضي ْةخؤؾيةنة، 
باؽ يةة نةطزةوة بةاف و ضةانةناْ       وطِيَتةوةووزاو و بةغةضٖاتيَه  خؤؾي بؤ بطيَْةخؤؾةنة ضةْس ضِ زَيٓةوايي

ٖةَيؿةة  و ضِيَٓويَٓ  بهات نة يةغةض ْةخؤؾيةنةى ئاضاَططو غوياغةطوظاضبيَ و  ية ياَيسا يازى خباتةوة  ،بهات
زةبيَتةة  و  ٖةيةة  يو بيَويَٓة يازاؾت  َةظٕيةغةض زةضزو بةاَل، ئاضاَططإ  ضوْهة ،بةضظ بيَو و نؤٍَ ْةزات وضة

                                                                                                                                                                          
(( نُوا ُ ئُّ ُْخؤؾًًُ قىضؽ و ْاضةَحُت ًًُْ يُغُضت و بُويػتِ خىا ثانبىوُْوَ ُ يُ   اواُْنإزَفُضَىو: 

 ّ زوعايُ بهُّ. غىُْ ُ نُ بطًُ ةٍ ُْخؤف ئُ
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غاغيَب يا ُْخؤف و   ا ئُو نُغُ) بُغُض بها ُوَ ٍزضوغتُ َطؤظ بطاٍ َىغًةُاِْ بُزَغت و زياض -

ٍَ:  (ؾتًَهِ بطىونًـ بًَت، يُّ غؤْىُوَ ثًَػَُبُضٍ خىا )ئاغايًُ ئُطُض زَضزَزاض(  ا ئُو زياضيًُ  زَفُضَى
ُٙۆزر ")تٗادٚا حتاّبٛا( ُُْفسرَدفَ ّٟڕاْيُبخرا ا )زياضٍ ببُخؿٔ، خؤؾُويػتِ يًَُْىاْتإ بالةو زَبًَتُوَ(.  وا ُ: "٢ ايُْْدرَب اْي

ّ ُٖيُ،  ُْاُْت زَ ىاْني زياضٍ ببُخؿًُٓ ئُواُْيؿِ خطاثَُإ زَضُٖم و ناضيىُضٍ خؤَْىساُْوَئُوَف ضة
 زَنُٕ  ا بُخؤياْسا بطُٓوَ.
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ئةوةض خواي وةوضة يةنيَه  خؤف بةويَ ئةةوا بةْةخؤؾةي يةإ     بؤية  ،ووْاٖةناْ غطِيٓةوةى تاوإ و ٖؤناضي 
  تاقي زةناتةوة. ئافاتبةالو َوغيبةت و 

يةَطزٕ زةتطغيَ، بؤية خةؤت بةةزووض   يةوة ٖؤو ؾايي ييَ زةنطيَ و بة َةنة نة ْة بؤباغي ؾايي و َطزْي  *
تووؾي خةّ و يةشاضةو زَيتةةْط   بةو ٖؤيةوة ظياتط تووؾي  تابططة يةيطغياضي ظؤضو ٖةواَيي ْاخؤؾي ييَ َةزة 

  بيَو. ْة
 بؤي ويَطِاَةوة،  وت : (َريظاي ذاج  ئة ةز تاَيةباْ )َاَؤغتا َةال 

فةيػةَيي ذاج  تةَيو  ضؤشيَهيإ ضةْس نةغيَو نؤبوويٓةوة، بةٖؤي ْةخؤؾيةوة ضوويٓة غةضزاْ  َاَؤغتا"  
يةالي َايٓةوة، َاَؤغتا فةيػةٍَ ضِووى تيَهطزّ و وت : َاَؤغتاويإ تهات يةيَ زةنةةّ    " و َاوةيةن  باف

هةة يةة ظؤض   ةو خةَيهة بهةي، ئةةو خةيَ ئةوةض ية وتاضةناْتسا ْةخيتَ باؽ ية ئازابةناْي غةضزاْ  ْةخؤف بؤ ئ
: َةبةغتو يةو قػاْة ضية؟! وت : َٔ زواي ئةو ْةؾتةضوةضيةى بؤّ ئةةجناّ زضا،  ِيطغيؾو بيَ ئاوإ..َٓيـ 

ضؤشيَهيإ نابطايةى ٖاتة غةضزاْيِ، وضز وضز نةوتة يطغةياضنطزٕ: ئةةضيَ ْةخؤؾةيةنةت ضةي بةوو؟ يةنةيةةوة       
ْةؾتةضوةضيإ بؤ نطزى و ظؤض يطغياضي تط..جا ئةوةى َٔ يةو نابطايةةّ   تووؾي ئةو ْةخؤؾية ٖاتووى؟ يةنويَ

بيػو وةييَ عةجيب بوو، يةجيات  قػةى خؤؾِ بؤ بهات و زَيِ بساتةوة و زوعاّ بؤ بهات، ظضاوى بطزّ، ييَُي 
وت: يوضظايةنِ ٖةبوو وةنو تؤ وطيَيةن  ئةوٖاي ييَ ٖاتبوو، ْةؾةتةضوةضييإ بةؤ نةطز، نةضةي ئةاخطي ٖةةض       

 نوؾت  و يووضظايةنةّ َطز.
، ضةوْهة  ييَةي خؤؾةيبَ  خةؤي  يإ  ييَويػتيبََةوةض ظؤض  ،ةوةمبيَٓبؤ َاوةيةن  نةّ و زياضيهطاو تا زةنطيَ  *

 .ةذةغاْةوةيو  زإييَويػت  بة يؿووئاظاضي ٖةية، ْةخؤف 
، وةجنيَه  ئاوايي زةضيَتة غةةضزاْ   بةزةضزةنةيةوة وطفتاض زةبيَ َاَؤغتايةن  ئاييٓ  ْةخؤف زةنةويَ، ظؤض 
زةّ ظةضزةخةْةيةةن   بةة  ٖةَيػيَ و بطِوا،ييَـ ئةوةى الي زةَيَٓيَتةوة، جا يةظياتط  وْعيهةى غةعات و ْيويَو 

 بهةى.  ذةظزةنةّ ئاَؤشواضيِييَـ ئةوةى بةجيَو بيًََِ، زةَييَ: َاَؤغتا ويإ  نةَاَؤغتاوةؾةوة بة
 .، ية ييَٓخ زةقة ظياتط َةَيَٓةوة: نوضِي خؤّ ئةوةض ضووية غةضزاْ  ْةخؤفئةويـ يةوةاَلَسا ييَي زةَييَ

غةاغ و  يةنات  ٖةغتإ زووبةاضة ٖيةواي    و ط ية ْةخؤف بهةْٕةخؤف قبوَية، زةنطيَ زاواي ْعاي خيَ *زوعاي
ٔ  يغةالَةت  و ضانبووْةوةى بؤ خبواظ ٕ ، ئةوةةض  ٔ و ييَي بًَيَني: ضيو ييَويػةتة يةخعَةتةساي  نةغةيَه   ظاْيتةا

ئةواْةى ْةخؤؾي زضيَصخايةةْيإ ٖةيةة وا باؾةة    خؤ  ْةوة.نؤَةى و ياضَةت  بؤ نؤ بهةٖةشاضو زةغو نوضتة، 
 ْةى بة بةضزةواَ . ،َاوة َاوة غةضزاْ  بهطئَ

ة ةت  خواي ييَيبَ زةفةضَويَ: ييَٓخ خةغةًَةت و غةي ةت يةَٓساَيةسا ٖةيةة ئةوةةض يةة       ضِ (سٝٛطٞ)ئيُاَ  
 بةضاَبةض خوا ٖةبواية، ئةوة زةبووْة وةيي خوا:وةوضةنإ 

 .ة ٖةبووٕ و ْةبووْ  ضِظم ْاتطغيَيةنةّ: َٓساٍَ وطْط  بة ضِظم و ضِؤظي ْازات، واتا ي
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 ةنةويَ ْاؾهوض ْيةو وًةيي و واظةْسة يةخواي يةضوةضزواض ْانات.ْةخؤف ز زووةّ: ناتيَ
 غيَيةّ: نة خواضزٕ زةخؤٕ، بةيةنةوة ْإ زةخؤٕ.

 ية فةضَيَػو. زةبيَ، ضاوةناْيإ يطِ تطغيإ بؤ زيَ ضواضةّ: ناتيَ
 ييَٓحةّ: نة نيَؿةيإ يةْيَوإ زضوغو زةبيَ، بةيةية ئاؾو زةبٓةوةو يةية زةنةٕ يةضانهطزْةوةى زَيي يةنرت. 

 ةوة؟ِو بةزةو باشازِ غؤزِ بووي ُةخؤؽ دةزضوويّ اليئةى كة انج: ئام 
 ييَغةَبةةةةضة:ئةةةةو فةةةةضَوزةى باؾةةةرتئ زوعةةةا نةةةة بضةةةية بةةةاظاضِو بيدةةةويَٓ   الَ: لعةبددددو 
ٞ  ٖٚٛ ٚميٝته حي٢ٝ احلُ ه ٚي٘ املًُو ي٘ ي٘، طِّٜوَ ال ِٚ ٙ اُش إال إيَ٘ ال :فكألٍ ايشٛمَ دخٌ َٔ) ميٛ ال ِ
ٌي ٢ًُ ٖٚٛ اخلنه رٝ ِٙ ْه أ ي٘ ٚمف  س١٦ٝ  أي ِ أي َ ُٓ٘ ٚذلأل ِش١ٓ ، أي ِ أي َ ي٘ اُش نَب ق ٌِّٜ ط٤ٞ  ن

٘هارَٝههأّلاهااجلَٓهه١ اااادمُهه١  أيهه ِ يهه َ ٌَ بطررًَتُ برراظاضة و بًةًَررت:"   وا ُ:).ا121(َٚارََٓهه٢ايَهه ٖررًض  ٖررُض نُغرر
ٍَ ٌَ ؾُضيهُ،نُ ًُ بُُٖم  ىُ يُ )ايًُ( ًْ ثُضغرتاو َىيةو و غتايـ بؤ ئُوَّ   اى و ًُْاو ب

ٍَ، خًَررطو ظيٓررسووَو ٖررُضطًع يَن و خررؤٍ ًَُٖؿررُصَييررزَ بُزَغررت ئررُوَو بُغررُض  ضررانُ  ْرراَط
ٍَئُوَ ُٖ ."َُٖىوؾتًَهسا بُ ىاْاو زَغُةة ساضَ و ُٖظاض ُٖظاض  ظاض ُٖظاض ضانُّ بؤ زَْىوغط

 َ و خاْىويررُنِ يُبُُٖؾررت بررؤ  رراواِْ يُغررُض زَغررطةَيتُوَو ٖررُظاض ٖررُظاض ثًررُّ بررُضظ زَبًَتررُو
 .(زضوغت زَنات

خةةَيه ، ييَويػةتة   ئاغةتةْط بةؤ   بةضبةغةو و  بووبووة نة  هُإ بيٓ بةضزو ٖةض ؾتيَ ، زاضويَضِئةوةض يةغةض 
 .زةْووغطيَبؤ  الي يةضوةضزواضية ، بةَةيـ ضانةو خيَطَإبةئيةو ؾويَٓةى البةييَي تواْا 

ٌَ ()َيطَ ٖىضة ئُبى  ثًاوَيو بُةٍ ضًةُ زاضَيهسا  ًَجُضةٍ ) فُضَىويُ ِ: (): ثًَػَُبُض زَية
ٌَطط بررىو، و ررِ: َيىانررُّ نررُ ضررُقٌ ضة زاضَ ة ببررُّ ٖررُ ا ئرراظاضٍ  ئررُو ضررًةُ غررىَيٓس بررُخىا زَبرر

 .122(َىغًةُاْإ ُْزات، بُوَ خطايُ بُُٖؾتُوَ
تيَ زةيةضِيَ، يكة زاضيَه  زضِنةاوى ئةةبيٓ َ    سايَطايةنئةّ ضريِؤنة بةغةضٖات  يياويَهُإ بؤ باؽ زةنات نة بةضِ

يكةة زاضةنةة ياضضةة ياضضةة     زةضيَ يَطانةو ئةواْةى بةويَسا تيَثةضِ زةبٔ ئاظاضيإ ييَ زةوات، فطِيَ زضاوةتة غةض ضِ
ٕ   ئةوةبوو ؾتيةّ ناضة يَطانةى زووض زةخاتةوة، َةبةغت  زةنات و ية ضِ ال    خطاث يةغةةض ضيَطةاي َؤغةًَُاْا

( زةيبيٓة  نةة يةة    بةةض ) زةبووضيَ و زةخياتة بةٖةؾتةوة، تةْاْةت ييَغةَ بةو ٖؤيةوة خوا ييَيجا ببات، 
 بةٖةؾتسا يياغةى زةنطز. 
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َٜسر٠ْ  - 122 ُٖسر َٔ ْأَبٞ  ًَِ٘ ()عر ٍُ اي ٍر زرُضٛ ٍر: ْقا ََٗس طسُٜل ، فكاٍ : ()ْقا ٌٌ بُػَضَٔ غذس٠ُ ع٢ً ْظ ِٔ :َرِس زد ُ ْرشيٝر ٚاهلل ْي

ٌر ادت١ْٓ َْ ُ َد َِٜٗ ، ف َُٜؤَذ  (5863. )صشٝح ادتاَع بسقِ/ ٖرا عٔ املطًُنير ، ال 
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ْةةبطِاوةو  ، نةضي الي يةضوةضزواض يازاؾتيَه  وةضةنةٖةْسيَ ؾو ٖةية ناضيَه  نةّ و َاْسووبووْيَه  نةَ  
 فطاواْةة  ئةوةْةسة  يةةضوةضزواض ي ى خواؤظو َيٗطغو فةظٍ ، ئةوةف َاْاي ئةوةية وةضزةوطيَ ي يةغةضبيَؿوَاض
زةغت  ْابيٓايةى بططي و يةة جةازة    يَه  قةضةبايغ و جةجناَيساؾويَٓ ية باظاضِ يإتؤ زةتةويَ  منووْةبؤ  ْةبيَتةوة،

جيَي ٖةغتة  ،وةبيٓ  بة ييَوة وةغتا ت غاالضووبة ئةوةض يةْاو ياغيَهسا نةغيَه ضانةية،  ئةوة بيثةضِيَٓيتةوة،
ئةةو وووبةةى   بةظةيي ٖاتٓةةوة   ضانةية. تةْاْةت، ئةوةف ٖةض خيَطو ية ؾويَٓ  تؤ زاْيؿيَ ةوة باخؤت  بؤ به
 .زةوطيَ يةخؤ وياْةوةضاْيـ وبةظاْسووة

و زووض يرُ  ثًاوَيرو يرُ زَضَوَّ ؾراض   )  : زةفةةضَويَ ( ) ي خواييَغةَبةضية فةضَووزةيةن  زيهةزا 
ٌَ ؾىَيِٓ زاًْؿنت زَضةوا ٍَ،  وو بُةٍ بريَي بُضةَيىَ، ظؤض  ًَٓىّ زَب ٌَ زَثُضة   ٌَ ٌَ  ًٖطرٌ  وَي ثر

ٌَ زَضبررًَيَن، بررؤ ْرراو بريَنررُ ؾررؤضة زَبًَتررُوَ،  ًَررط  ًَررط ئرراو زَخىا ررُوَو زَيتررُ          ٌَ ئرراوّ ثرر ْرراب
  ٍَ َ ظؤضئرُوَ  غُضَوَ، ضاوّ بُ غُطًَو زَنرُو ًَهرِ  و ظَراِْ زَضًَٖٓراوَو يُغرُض طًة    ٍ  ًَٓرىو

ٌَ  ؾًَساض يرُ زووضٍ بريَنرُ زايٓراوَ  را  ًَٓىيُ ًُنرُّ       ّ ثر ُ  برُو ثًاوَنرُ  . بها رُوَ.  نرُ  زميُْر
برريٍ نرطزَوَ ضرؤٕ غرُطُنُ  ًَرط ئراو       ئُو ا ، نُو ُوَبري حايةٌ خؤٍ ثًَـ ئاوخىاضزُْوَنُ 

ٌَ، بُْاضراضٍ نايةرُناِْ    ٌَ ُْبىو  ا ثطة ئاوّ بهات و يُبُضزََِ زاْ بهات يُنا ًَهسا زؤيطُّ ي
يرُ(ناِْ  بُغرؤٍ )نا  نطزو غرُضنُو ُوَ،   ثًٌَ زانُْس و ؾؤضةبؤوَ ْاو بريَنُ، نايةُنُّ ثطة ئاو

 .123(خىاٍ طُوضَ بُو ٖؤيُوَ يًٌَ خؤف بىوخؤٍ ئاوّ زايُ غُطُنُ، 
ٌَ) :بةييَضةواْةوةئةوةتا  َْهَِّأ٠َْااا) بُٖؤٍ بُْسنطزِْ ثؿرًًُيُنُوَ ضرىوَ ْراو زؤظَر(    ئافطَ  دَخًََهتِاا
َٓألمَاه َُْٗأل ٠َِِّٖ  اي ِْاتهِ عِ ََْٗأل،افًََ ٌهأَِاخَظَألش امَرَ َ َُْٗألاتَِأُن ِْاتَ َ . (ايفْمض ،اٚيَ
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خةواضزٕ و خواضزْةةوةى    ،وبةو يؿةيًةيةن  بةْةس نطز   ت  شْيَه  ذيُيةضي ئيػطائيًيية يةَاَيةوةئةوة بةغةضٖا
 َطزاضبؤوة. بطغيَيت خؤيسا تيَٓويَت  وزةزاو ييؿيًةنة ية ييَٓة

  بةة ئةاظاضزاْ  ذةظنطزٕ ةقي و ةوؾت  خطاث و زَيطِئيَُة بةٖؤي ضِ : ئةوةضفةضَووزة زةفاَطيَ ئةوةية ئةوةى يةّ
 وةضزةوطئ.ضانةنطزٕ بةضاَبةض وياًْةبةضإ يازاؾو  يةٖةَبةضة ئاوط، نةواتة ييَي بضيٓ ةوةوياْةوةضاْ
َةضجةى خةواضزٕ و خواضزْةةوةى يةيَ     بةوبةالّ  و بةخيَوى بهات، ابططيَضِ ةضوياْةويةيةوةضِو زضوغتة بؤ َطؤظ 

 و خعَةت  بهات. بسات

                                                           
ٍَ: ثًَػَُبُضٍ خىا ) - 123 ٌَ ( َمن ال يَْرحْم الَ يُْرَحمْ )( زَفُضَى ضواَ ايبداضٍ. )ئُوَّ ضةَحِ ُْنات، ضةَمحِ ث

 ْانطَيت(.
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غةو ْيةة   ضوزبةٖةَإ ؾيَوة ئةوة  ،ي َطؤظ بسضيَو ئةؾهةجنةى زضوغو ْية ئاظاضيةوةوة تيَسةوةئ ض جاي ئةوة
 ،زوويؿةهو بيٓة    نطزْٕويَةص  يةنات بؤ منووْة  ،َةوةض ئةواْةى نوؾتٓيإ ضيَثيَسضاوة ئاظاضي وياًْةبةضإ بسضيَ

 .زضوغتة بيهوشي
   :ضةيسي ئةوكاتيَ  زِيَي خؤًاْة باشازِ، هةضةز يِبةيةكةوة دةض كةشؤز جاز ضي بؤطياْ بابة ئامانج 

 ئايؤا ؟ ، ئةو وطاُة ضؤني وطةث هة دةًةوة دةزدةضيَوزتة وزث و ، هةبةز خؤتةوة ٓةُديَ دةكةيت طؤزِضةاُة
 ؟كسيَدةدوعا بؤ ًسدواْ 

 َطؤظ َاوَ َاوَ غُض نىضةٍ خؤّ واباؾُ الَ:لعةبدو   ُ َرطزٕ   زاِْ طؤضةغرتإ بهرات، ضرىْه
ٌَ ُٖض بُ ثًازَ يا غىاضٍ بُ  ًُْؿت بري زَخا ُوَ، ئُطُض  ؤشٍ زوايٌو ضة ٍ  طؤضةغرتاْ ،  ًَجرُضة
َررايًهِ و ؾررافرٌ   اٍ ٖررُض ضررىاض َُظُٖبُنررُ)  ئررُوَف ضةغررىُْٓ ُ غررالةويإ يًَبهررُّ،    ئررُوَ

 .125( يُغُضَوحُْبُيٌ وحُُْيف
ٌَ ()ٍ خىاثًَػَُبُض ئُطُض ْٖهٌَاا)زَيفُضَىو:  ،ايُ ًَجُضةيب بُ ًُْؿت طؤضةغتاْ ّهاًُٝهِاأ ايَشال

ٍهااشايٓهههههألاٚيههههههِا ْٕاطهههههأل٤َااشايَالِِكهههههَٕٛ،اأسهههههأَ ايههههه يٜألم اَهههههٔااملهههههؤَٓنَاٚامُلشهههههًُنَ،اٚإَْهههههألاإ
ٕ    وا ُ:).126(ايعألفِٝهه١َ و  )خررُيةهِ طؤضةَنررإ( يررُ ئًُاْررساض    غررُةَتإ يررًَيَب ئررُّ خرراوَٕ خاْررُنا
ُ  ْاَىغًةُا ٕ   ا ضةخرى "ـ برُ ئًَرىَ زَطرُئ،    يٕ، بُ ويػتِ خرىزا ئًَُر و  َحرِ برُ ثًَؿرهُو ىوَنا
ُ  ىزوانُو  ـ يرُزواٍ ئًَُرُ زََرطٕ"، يرُ     يَنا إ بهات" ئُواُّْ ثًَـ ئًَُُ َرطزووٕ، ئُواْر

 .(زاواٍ غُةَُ ِ و يًَبىضزٕ زَنُئ خىزاٍ طُوضَ بؤ خؤَإ و بؤ ئًَىَ
  :دةكؤةيّ،   هةوؤذاُة ضان و ضؤُى و ضةالَ هةَ و زِ ئيٌَة ضةالًلسدُة بريَ كةوتةوة ٓةز بةوئامانج
  ؟ئادابي خؤي ٓةية ضةالًلسدْ ئاياغةيَلة بةزدةواَ دووبازة دةبيَةةوة،  ئةوة
 و ، ضةوْهة َةطؤظ بةيطغةياضنطزٕ    و ؾو بعاْ  ذةظ زةنةى بثطغيئافةضئ نوضِي خؤّ وةى  الَ:لعةبدو
  تيَ بطات.ظياتط ية ؾتةنإ  ةو وطيَ نويَطةى بؤ زةنطيَتةوة تاْاخ  ئاغووزة زةبيَ و ئ ،ةضوطتٓةوةى وةالَةنإو

 نطز: ضانرتئ ئًػالّ ناَُيُ؟ ئُويـ فُضَىوّ: ()ٍ خىانابطايُى ثطغًاضٍ يُ ثًَػَُبُض
 (.ئُواُّْ ْايآْاغٌ)خىاضزٕ ببُخؿًت و غالةو بهُيت يُو نُغاُّْ زَيآْاغٌ و 
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ٍَ:()خررىاثًَػَُبررُضٍ -  ُِ اْيذرٓرمماشر٠ْ ٚراتٍرَبُعممٛاُعممُٛدٚا امْلممسضر  )زَفررُضَى َْسر٠ْ ُتممررنٍَُسن  ()صممشٝح ادتمماَع بممسقِ/   اآل
وا ُ:)غررُضزاِْ ْررُخؤف بهررُٕ و بُغررُضيإ بهُْررُوَ، وَؾررىَيِٓ  ررُْاظَ بهررُوٕ ضررىْهُ ضةؤشٍ زوايًتررإ بررري     4109

 زَخا ُوَ(.  

  975بسقِ/  َطًِ زٚاٙ -126 
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ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   چ :زةفةضَويَ( 86) ئايةت ( ايٓشأل٤) خواي يةضوةضزواض ية غوضةت 

ٍَ   وا ُ:).چحبخب  مب      ىب  يب         جت  حت        خت  مت  ٌَ غالةو و ضراى و ضرؤًْتإ يُطرُ نرطا، برُ    ُٖض نا 
ٌَ  ىاْرت يُ  خرىزا يرُ   ( وَنرى خرؤٍ وَةةّ بسَْرُوَ، بًَىىَرإ     غالةوَنُّ ئُو، ياخىز )ًٖض ْرُب

 (.َُٖىو ؾتًَو زَثطغًَتُوَ
ئةطاةِ  )اايشالّاًُٝهِاٚاممه١ااش(...اا وت : )ايػمّ عًيهِ(... ئةوةض يةنيَه  تط وت :ئةوةض يةنيَو ييَي 

 (.ٚارِّنألت٘اٚت٢:ا)اايشالّاًُٝهِاٚامم١ااشايةكَكل  ة 
 -بةييَي فةضَووزةى ييَغةَبةضي خوا: 
 زة ضانةى بؤ زةْووغطيَ.  نةغي يةنةّ: 

 بيػو ضانةى بؤ زةْووغطيَ.  نةغي زووةّ:
 غي ضانةى بؤ زةْووغطيَ. غيَيةّ:نةغي 

٘ه(ا باؾرتئ وةالَساْةوة ئةوةية بًَيَي: ٖةةضوةٖا باؾةرتئ نةةؽ ئةةو     .ا)اَٚاًَُُٝهَِاايَشالّاَٚامَم١َُااشِاَٚارَِّنألتهه
 نةغةية نة ييَؿرت غةالّ بهات "واتة ية غَمونطزٕ زةغتثيَؿدةض بيَو".

 ية ئازابةناْ  غةالَهطزٕ: 
و ضةووْة   انيَؿاْ  زٍَ و زةضووْ  بةضاَبةضو بَموبووْةوةى غةؤظو خؤؾةويػةت   ٖؤناضيَهة بؤ ضِهطزٕ غةالَ *

)الاته خًٛاااجلٓه١اَِه٢اتؤَٓهٛا،اٚالاتؤَٓهٛااَِه٢ااااااا زةفةةضَويَ:  () ييَغةَبةضي خةوا  ضوْهة ،بةٖةؾو
ْاضررُٓ ٖررُضطًع وا ُ:).حتههألرٛا،اأٚالاأديهههِاًُهه٢اطهه٤ٞااذاافعًَُههٛٙاحتههألرَِْ؟اأفظههٛااايشههالّارٝههٓهِ(ا

ْررًَُٖٓٔ، وَ برراوَضة ْررآًَٖٔ  رراوَنى يررُنرت إ خررؤف  ٍ  ًَررطو  ررُواوبُُٖؾررتُوَ  رراوَنى برراوَضة
ٌَ بررُ ًٌَ بهررُٕ ئررُوا يررُنرت إ خررؤف بىَيررت؟       ْررُوَيت، ئايررا ضة  ٌَ بًةررًَِ ئُطررُض  رر َيىايررُنتإ ثرر

  .127(بهُُْوَغُةَهطزٕ يُ ًَْىاْتاْسا بالةو 
نةؤالٕ و وةضِةنةةى ييَةي زةشي،    نوضةةو  يةزةضةوة بةتايبةةت يةةو   ئةوةض زةتةويَ يةو خيَطة بيَ بةف ْةبي، *

 هة جا ئةو نةغة بٓاغي يا ْةيٓاغي.وةيؿتية ٖةض نةغيَو، غموى ييَب
ٍَ: ثًَػَُبررُض    يررُ  ٌَ     () ٍ خررىا ئُُْغررُوَ ضةَظاٍ خررىاٍ يررًَيَب زَفررُضَى بررُةٍ َٓساةةْررسا  رر

ٌَ زَنطزٕ   .128زَثُضةٍ و غُةَِ ي
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ٍَ ثًَػَُبُض ) -  ٍَ:)ئًُاْتإ  ُواو ْابًَت  اوَنى يُنرت إ خؤف ُْوَيت، ئُطُض زَ اُْو ( زَفُضَى
 خؤؾُويػتنب، غُةّ يُ يُنرت بهُٕ(.

128
 .َػًِ ضواَ ايبداضٍ و - 



 
63 

 

عةةيي ؾةةضيعةت    زنتؤض ئةو خيَطة بةزةغو بيَٓة،  زةغتثيَؿدةضي بهةو و نطاوةوةف و خؤف   يةنوو* بةضِ
 نة بريي ييَهةْني زةنةٕ(. هةْني خبةيتة غةض ييَوى نةغاْيَزةَييَو: )غازةتطئ بةخؿني ئةوةية نة ييَ

مونطزٕ ) وةيةيَ غة  رتةو يازاؾت  ظياتطي ييَ زةوات. باؾ يةييَؿرتوظووتط غَمو بهات، ئةوةيإ  * ئةونةغةى 
 .129(نة ية ٖةم الياْساوة و بيسعةضني يةو نةغاْة زضوغو ْية

 وةضِاْةوة زووباضة غةالّ بهاتةوة.ؾويَخَ ٖةغتاو ضووة زةضةوة، ية ٕغوْٓةتة َطؤظ يةٖةض َةجًيػيَ يا *
غَمو ية زاْيؿتوو زةنات )ئةواْةى  ـيييازةييازة زةنات )ييازة ئةو نةغةية بةييَ زةضِوا(. غَمو ية  ،*غواض

 غَمو ية وةوضة زةنات.  زاْيؿتووٕ يإ بةييَوة وةغتاوٕ(. نةّ غَمو ية ظؤض زةنات، بضوونيـ
ْةاو زةغةو، خؤؾةويػةت      )تةوقةنطزٕ و زةغو خػتٓة ةتي خواي ييَيبَ( زةفةضَوويَ:ذةغةْ  بةقطي )ضة

 ةوة.ْونطزْسا ئةو غوْٓةتة ظيٓسوو بهةتا زةنطيَ يةوةٍَ غَم نةواتة(.ظياز زةنات
و زاَةئَ  نةغيَهة خواْاؽ و زةّ و زةغو خةاوئَ   بهةئ نة اغتةقيٓةبطازةضي ضِزةبيَ باؽ يةٖاوضِيَ و ييَطةزا 

ئةقًَي  وةنو خؤتبة ضوْهة تؤ خاوةٕتؤف  ،و ٖةَيبصيَطة نة ٖةَيتسةبصيَطيَنةواتة نةغيَ، ياى و نةغي تةْطاْةية
 خؤت .

زةيةاْبيٓني بةةالّ يةة     وزةَييَةو:" ٖةْةسيَ بطاَةإ ٖةيةة غةاَيي جاضيَة       ضِة ةت  خواي ييَيبَ، ئة ةزئيُاَ  
خؤؾةويػتيإ زَيٓيائ بةبةضاوضز بةو نةغاْةى ضِؤشاْة زةياْبيٓني، خوا زَيي ئةو نةغاْة خةؤف بهةات ئةوةةض    
غةضزامنإ نطزٕ و ييَيإ وةيؿتني غوياغطوظاض بووٕ، ئةوةض نةَتةضخةَيؿُإ بةضاَبةض نطزٕ، عوظضَةإ بةؤ   

 زةٖيَٓٓةوة".
 ٖةية.ٖةض وةض باظاضِيؿي ْةبيَ، ئةوة ضِيَعو ْطخي خؤي ةْطخةية ت  جوإ ئةو ئاَيتوْة بضِةوؾ

خطاييـ ئةو ئاوة غويَطةية تا ييَي  ٖاوضِيَيئاوي ؾرييٓة تيَٓويةت  زةؾهيَخَ و  وةىبؤ َطؤظ ٖاوضِيَي ضِاغتةقيٓة 
 .ةوة ظياتط تويَٓيو زةناتتخبؤي

ئةةوة يةنػةةض    زةنةوٕ، بةالّ خػةتتة شيَةط ييَةو     ٖةض بياوةيتة غةض غةضتضةْسة ٔ، ٖةْسيَ نةؽ وةنو تؤي
زةضَاْة  تةةْٗا يةةنات  ييَويػةو     ٖةية وةىوةى َاَؤغتا حمةَةز َةال فايةم زةفةضَويَ: ٖاوضِيَ زةوةغنت، 

 ؾيَطيةجنةية ٖةض ْةيٓاغي باؾة. بؤ ٖةَوو نات ييَويػتةو ٖةية وةىٖةواية  بةناضزيَ، ٖةية وةى
ئاوازاضبٔ و زةبيَ  ، بؤيةيَ ئةو قوَاؾةية ؾويَٓ  زضِاوى جًوبةضوتإ ييٓة زةناتٖاوضِ): ( زةفةضَويَاالقُعي)

 .؟(باؾة نطزٕييٓة بعأْ ض قوَاؾيَو بؤ
                                                           

ًٜتكٝإ فٝعسض ٖرا ٜٚعسض ٖرا، ْٚريُٖا ايرٟ ٜبدأ  ال حيٌ ملطًِ إٔ ٜٗذس أْاٙ فٛم ثالخ يٝاٍ،) - 129
ٍَ بطاٍ َىغًةُاِْ ُْنات و باؾرتئ نُؽ ئُوَيُ زٚضت وا ُ:)ز .(بايطالّ ٌَ ضةؤش ظيا ط قػُ يُطُ ًُْ َىغًةُإ يُغ

 َطًِ ايبخازٟ ٚ زٚاٙ .(يُغُةَهطزٕ زَغتجًَؿدُض بًَت
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 ه  بؤ خؤت ببة.ي خةَي: عةقًَئاَؤشواضي نوضِةنةى زةنطز، زةيوت ي ذةنيِيكُاْ
 : ضؤٕ؟ نوضِةنةى ييَي وت

يَيةت  نةغةي  ٖاوضِ يَوضاويَص ْةنات يةؾيُإ زةبيَ، ٖةض نةغ يَوٖةض نةغ وت : يةناضةناْو ضاويَصيإ ييَ بهة،
قي ضِ يَوٖةض نةغ ،بضيَتة ؾويَٓ  ْةؾياو تؤَةت  بؤ زضوغو زةنطيَ وٖةض نةغيَ ،خطاث بهات غةالَةت ْابيَ

ة   يةيَ  خواف ضِ ،ة   ْةبيَضِ يَوٖةض نةغ ،ضانة بهات غوياؽ زةنطيَ يَونةغ ٖةض ،ية خطايةبيَ زةياضيَعضيَ
 انات.ْ

ةوة بةؤ ؾةاضيَه  تةط زةضِوات نةة     يياويَو يةؾاضةنةى خؤية  -:ٖاتووة ي ييَغةَبةضزاية فةضَووزةيةن  غةذير
ييَويػت ، َةبةغت  غةضزاْةنةى تةْٗا يةبةض ئةوة بووة يةبةض خةوا خؤؾةي ويػةتووة،    ، ْةوةناضي ييَ ٖةبوْة

ازةوةيةْيَ ئةواْةى يةبةض ييَُإ ضِ  (ييَغةَبةض )خؤؾويػنت يةبةض خوا غي ةتيَهة ية غي ةتةناْ  باوةضِزاض، 
ؤؾةٓايني، ييَغةَبةةضإ و ؾةةٖيسإ    ؤشي زوايةي يةغةةض زواْطةيةةن  ضِ   خوا يةنرتيإ خؤف زةويَ، ئةوة يةة ضِ 

خؤظوةيإ ييَ زةخواظٕ نة ئةوةْسة يةخواوة ْعيهٔ، خواي وةوضة فطيؿتةيةن  يةغةةض ؾةيَوةى ييةاو زةْيَطيَتةة     
غياضي ييَ بهات: ئاخؤ َةبةغت  يةو غةفةضة ضية و ض ؾيتَ وايًيَهطزوة تا ية ؾةاضةنةى بيَتةة   غةض ضِيَي تا يط

ازةوةيةْيَ زةيةويَ يةبةض خوا زيسةْ  بطايةن  بهات نة جطة ية خؤؾةويػت  خوا ٖةيض  زةضةوة؟ ئةويـ ييَي ضِ
ابطةيةْيَ خةوا خؤؾةي زةويَ،   ي ضِازةوةيةْيَ نة خوا ْاضزوويةت  تاوةنو ييَؾيتَ نؤيإ ْاناتةوة، ئةويـ ييَي ضِ

يةبةض ئةوةى ئةو بطايةى يةييَٓاوى خوا خؤف زةويَ، ٖةض نةغةيَو خةوا خؤؾةي ويػةو، بةختةةوةضي زوْيةاو       
 قياَةت بةزةغو زيَخَ.

فةضَامنإ ييَ زةنةات ييَةي ضِابطةيةةْني نةة يةبةةض       ()ييَغةَبةضا خؤف ويػو، يَهو يةبةض خوئةوةض نةغ
 خواي وةوضة خؤمشإ زةويَ.

ٍ    ()بررىو ٍ خررىاثًاوَيررو يررُةٍ ثًَػَُبررُض   و ررِ: )ئررُّ   ،، يررُو نا ررُ ثًاوَيررو بررُةٍ  ًَجررُضة
ٍَ(. ثًَػَُبرُض       ثًَػَُبُضٍ خىا ٌَ؟     ()َرٔ ئرُو ثًراوَّ خرؤف زَو ثًَرٌ فرُضَىو: )ئايرا زَظاْر

  ٍَ ٌَ(.ثًاوَنررُ خررؤٍ     ثًَررت و ررىَ نررُ خؤؾررت زَو ؟( و ررِ: )ْررُخًَط(. فررُضَىوّ: )بررطةؤ ثًَررٌ بًة
ٍَ و ثًٌَ وت: )َٔ يُبُض خىزا خؤؾِ زَوَيرٌ(. ئرُويـ ثًَرٌ وت: )خرىا خؤؾرٌ برىَيٌ        طُياْس

 .)ٍَ ٌٌ،افكألٍا:ا نُ َٓت يُبُض ئُو خرؤف زَو َٕامًُّألانألٕآُ اايٓيبياص٢َّااُشاًُِٝ٘اٚسََِّ،افُِّار٘امُ أ
!اإْٞايفِْباٖياا.افكألٍاي٘اايٓيبُّاص٢ًَّااُشاًُِٝ٘اٚسََِّا:اأًََُُ٘ا؟اقهألٍا:االا!اقهألٍا:اأًُُِه٘ااااٜألامسٍَٛااشِا

ا.130قألٍا:افًَك٘،افكألٍا:اإْٞاأُِّْواهااشِ،افكألٍا:اأَِْوااييٟاأََِْْيناي٘
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ةو نةغةة  وةجنيَو يةزاْايةن  يطغي: )ضؤٕ ئةو نةغة بٓاغِ نة َٓ  خؤف زةويَ؟ ئةويـ يةوةالَسا وتة : ئة  
نة ْةاتبيخَ   ،ْاخؤؾيةناْو يةوةٍَ ٖةَيططيَ، ناتيَ يةالي ييَو بيَعاض ْابيَ تؤي خؤف زةويَ نة  ةّ و خةفةت و

 يطغياضت زةنات و ئةذوايو زةيطغيَ و ية ٖةَيةناْو زةبووضيَ و ٖةضزةّ خواي وةوضةت بةبري زةٖيَٓيَتةوة(.
( خًَعاْرِ برىو   أبمٞ ايمدزدا٤  (ٍ نطرٌ ) ا٤ايمدزد )قفىإ(ٍ نىضةٍ)عبساهلل(ٍ نىضةٍ)قفىإ( نُ )

( يُ َايةُنُّ خؤيساو َُْبًِٓ، وَ )أّ ايدزدا٤ضؤيؿتِ بؤ ةٍ)أبى فُضَىويُ ِ: ٖامت بؤ ؾاّ وِ 
ٍَ بررؤ حررُ      ايممدزدا٤ ٌَ،  بررطةؤٍ (ّ بًٓررِ و فررُضَىوّ: ئايررا بررًُْاظيت ئررُّ غررا ؟ َٓررًـ ومت: بررُية

زَيفرُضَىو: زوعراٍ    ()بؤ بهُ يُ خىا ضرىْهُ ثًَػَُبرُض   فُضَىوّ: نُوا ُ زوعاٍ خًَطَإ
نُغرررًَهِ َىغرررًةُإ برررؤ بطانرررُّ يرررُ ثُْٗاًْرررسا وَضطررررياوَ، يرررُةٍ غرررُضيًُوَ فطيؿرررتُيُى       

ٌَضاغجًَطزضاوَ نُ  ّ   ئُو زوعاٍ خًَط بهرات برؤ بطايرُنِ     ُٖض نا  فطيؿرتُ   َىغرًةُاِْ، ئرُوا ئرُ
و بَُُٖإ ؾًَىَّ ئرُو زاواناضيًرُ برؤ خؤؾرٌ     اغجًَطزضاوَ زَيةًَت: خىايُ زوعانُّ طريا بهُضة

ٌَ بهُ  . 131 ًَبُ 
زيَخَ، وةييَ يةتةنسا َطؤظةي خةطاث تةاوإ و     ْيعُةتة، خيَطة، بةضةنةتةو بةختةوةضي بؤبؤ َطؤظ ي باف ٖاوضِيَ

 ووْا  زيَخَ.
 -ووْا  ضواض ؾتة: ظاْايإ زةَيئَ خطايرت ية

 *ييَساوطتٔ يةغةض ووْاح و زووباضةنطزْةوةى. 
 *ياغاوٖيَٓاْةوة بؤ ووْاح. 
 *بةبضوى ذػابهطزْ  ووْاح. 

 بَمونطزْةوةى. *ئاؾهطانطزْ  ووْاح و
 ئاَاْخ ويإ: نوضِي خؤّ

خؤَةإ يةة    ،ئاواَةإ يةةخؤَاْيبَ  ٖؤؾياضو وضيا بني، زةبيَ ئ، باظاضِ زةنة يَ و ؾويَٓ ضِ باؽ يةو ناتيَئيَُة  
بهطِئ  ويػتُإ ؾيتَو الي زةغتطيَطِالَاْساية زوناْيَ يا غؤيةض َاضنيَو يا ئةوةض ْةظةض بثاضيَعئ. ضاوةضاو و 

ئةو ، ييَويػو بةوة ْانات بًَيَني: و وةضز ْةوطيَ بؤ ئةوةى زَيي فطؤؾياض ْةضِةجنيَجا ٕ بة زٍَ ْةبوو، ئةو ؾتةَاو 
ٔ و زونإ و ؾةويَ ضيٓة بططئ و بزةتواْني بةئةغثايي ٖةْطاو . ٖيض ْييةئةوة يإ  ئةوةْسة ْاٖيَخَ ؾتة وطاْة

                                                           
ِّ ايِدَزدرا٤َ، ْفكاْيَت: ْأُتَس - 131 ٚردرَدُت أ  ٚر  ُٙ َِ ْأَدَد ََٓصَيَ٘، فًْْ َُٝت ْأبرا ايِدَزدرا٤َ يف َر ََُت ايِػاّر، فُتر َِ، ْقَد ُٜد اذْتِر ايعراّر، ْفك ًُت: ْرعر

ٍُ ٕر ٜكٛ ِر نا ٚرضرًِ ُ٘ عًٝ٘  ًِ ِٕ ايٓيِب صر٢ًِ اي َُٝس، فإ ٘ر ْيٓرا خْب ًِ ََٝب قاْيَت: ْفاَدُع اي ََٗس ايػر ََْٝ٘ بْع ٛر٠  امْلَس٤َ امل طًَََِ أْل : درَع
ٚرْيْو  ٌُ بَ٘: آََنير  ٛرِن ٍر املًْْو  امل  َُٝس، قا ََْٝ٘ خْب ٌٌ ن ًُِا درعرا أْل ٛرِن َُ َٓدر زرْأَضَ٘ َرًٌْو  ٌََُُطترذرابر١ٌ، َع )صشٝح َطًِ بسقِ/  .مَبَج
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ئةةوجا   ،ئةاظازة بةة ضةةْسى زةزا   نةواتةة  خؤيةت ، َوَيو و َاَيي فطؤؾياض ؾتةناْ  ، ضوْهة  َاضنيَتيَه  تط
ي َاَةَيةزةتواْ  ئةوةى يةغةضتة  ةْسى بة ويصزاْ  ئةو نةغةوة ٖةيةوئةوة يةيو إ ٖةضظإوطاْيبَ يْطخةنةى 

بيهطِة، وة ئةويٓا غوياغي بهةو ئةو ؾويَٓة بؤ  باؾةوئةوة  ؾتةنةى وطتئةوةض ئةقًَو  بهةيو و ي يةوةٍَخؤت
  ؾويَٓيَه  تط بةجيَ بيًََة.

 :ًايَ؟ ِةوةيطةزِا دوا غت كاتيَ ئامانج 
 ييَغةَبةضي خوا الَ:لعةبدو() ٖةةض ؾةويَخَ   غةةفةضو  ية بةاظاضِ يةإ يةة     فةضَامنإ ييَ زةنات نة
غةالّ بهةئ ضوْهة غةالَهطزٕ زةبيَتة ٖؤي زضوغو بووْ  بةضةنةت بؤ ئةو نةغةو نةةؽ و   ،َاٍَ ايٓةوةوةضِ

ٍهااشِا)َُ ناضةنةي. ِْٝ٘اَٚسَََِّ-ْٔاأََْص اْرٔ اََأليِو ،اقَألٍَ:اقَألٍَايِٞامَسهٛ ٘هاًََُ ًِهتَاًََُه٢اااا-ص٢ََّاايًَّ َٞ،اإ ذَاادَخَ :اَٜألارهَٓه
ٕهارََِّن١َّاًََُ ِْاَُٜهٛ ًِْٖوَافَشَِّ َِْٝوَأَ ٌْٖ ارَ 132(ْٝوَا٢ًَََُٚاأَ

. 
ٍر          ) يُ فُضَىوزَيُنِ زيهُزا: َٓمدر ْطعراََمَ٘، ْقما ٚرَع َُْٛيمَ٘،  َٓمدر ُد ٘ر َع ًِم ُ٘ ْفمررْنسر اي َٝترم ٌُ بر ٌر ايِسُد ْر َِذرا در

ُٕ: أْ   َْٝطا ٍر ايِػم َُْٛيَ٘ ْقما َٓدر ُد ٘ر َع ًِ َُٜرْنَس اي  َِ ٌر فًْْ ْر ٚرَِذرا در ٚرْيا عرػرا٤ر.   َِ ُٕ: ْيا َرَبٝتر ْيه  َْٝطا ُِ  ايِػ َدزرْنمُت
 َِ ُرَبٝتر. ْفَإذرا ْي ٚراْيعرػرما٤ر  اْي ُرَبٝمتر  ُِ اْي ٍر: ْأَدزرْنُت َٓدر ْطعراَََ٘ ْقا ٘ر َع ًِ ٌَ نرُ    وا ُ:).133(ٜرَرن َس اي ٖرُض نُغر

ٍَ، ْراوّ خرىاٍ ًَٖٓرا يرُنا ِ ضرىوُْ شووضَوَو يرُنا ِ ْرإ خرىاضزٕ، ؾرُيتاُْ            زَضًَتُوَ َرا
ٌَ: ئًَطَ  ًَىاٍ َاُْوَّ ئًَىَ ًًُْ وَ يرُ   ٖرًض خرىاضزٕ و   طُوضَنُ بُ ؾُيتاُْناِْ زيهُ زَية

يرُنا ِ   وَ شووضَوَو ْاوّ خىاٍ ْرًَُٖٓا و بُؾٌ ئًَُُ َُْاوَ، بُةةّ ئُطُض ضى زا خؤضانًَهٌ
ْررااىاضزٕ ْرراوّ خررىاٍ ْررًَُٖٓا، ؾررُيتاُْ طُوضَنررُ زَيةًَررت: ؾررىَيِٓ َاْررُوَو خىاضزْتررإ          

 زَغتهُوت(.
خؤؾةي و  غَمونطزٕ يةخاو و خيَعإ،  بةوتٓ "بػِ اهلل" زةضوا يةغةض ؾةيتإ زازةخةئ بيَتة َاَيُإ ونةواتة 

 تبهةا  زةغو يةبضوونةوة تا وةوضةيإ ، يةَٓساَيةناْيةوةٕئةوةض َٓساَيي ٖةبووزةنات، جا ةت ظياتط ببوذةَ
بهةةى يةنػةةض    ضةطنة بةاوةف بةنةغةيَ    20َةاوةى   ؤئةوةةض بة  ضةوْهة   يإ بطةطيَ ة َاضهطزٕ و ية ئاَيَعب

بةاوةضِ بةةخؤبووٕ و   ٖؤي ظيازبووْ  َتُاْةو  زةبيَتة ( ئةوةفئؤنػيتؤغني)ٖؤضَِؤْيَو زةضزةزات ييَي زةوتطيَ 
 خؤؾةويػت .

قِ غىاضَ، ئُوَْرسَّ  ظو ِ: ئُّ ثًَػَُبُضٍ خىا ضة و()ٍ خىاضىَ ةٍ ثًَػَُبُض يُىنابطا
ئررررًـ زَنررررُّ و  ررررؤضٍ ئًؿررررُنُّ زَطررررؤضةّ ٖررررُض بُٖررررُشاضٍ زَشَيررررِ و زَويةَُُْررررس ْررررا !        

ٌَ ؾرت     ثًَرٌ   ()ثًَػَُبُض بىرطَ خرىا يُٖرُشاضٍ ضظطراضت زَنرات(.       فرُضَىوّ: )زَغرت برُ غر

                                                           
 

132
 .ٚايرتٖٝبيف صشٝح ايرتغٝب  األيباْٞ سطٓ٘ -
133

 2018بسقِ/  أْسد٘ َطًِ  - 



 
67 

 

ٍَ  ()و ِ: ئُو ؾتاُْ ضني؟ ثًَػَُبُض غرُةّ بهرُ، غرىضَ ِ     فُضَىوّ: )نا ًَو ضىويُوَ َرا
ٍ ئًدالؽ خبىَيُٓ و غُةةوامت يُغُض يًَبرسَ( ثراف َاوَيرُى نرابطا ٖا رُوَ خعَرُت ثًَػَُبرُض       

 غىثاؽ بؤ خىا ئًَػتا ظؤض زَويةَُُْس بىوَُ. نُ ثطغًاضٍ حايةٌ نطز،  و ِ:() خىا
))بِْػةةِِ و بًَةةيَ:  نةْةةةزا جًةةةناْي بةةةضت ؾةةويَٓ  خةةؤ وةةؤضِئ،  يةةا ضي ْووغةةنتشوو ةينةةة ضةةووياؾةةإ 
يةنات  جٌ زانةْسٕ بًَيَو:"بػِ ايًة" ئةةوة جٓؤنةة عةةوضةت      بؤية ٖةض نةغيَ .( بةْاوى خواواتة:)134اهللِ((

 ْابيٓيَو.
 .جًي َاَيةوة يةبةض بهةو  بططةيٖةَيو  زةم و ْوؾو بهة جًةناْو جوإئةوجا 
 دةَ بة .دةي ووواُدبوو دةُطى كةهَةغيَسي دزاوضيَلةياْ طويَبيطةى  طفةوطؤية، هةطةزًةى ئةوئاًاُخ

 دوعؤاو  ض، ٓؤي  ، يؤا شةزِيِؤى طويَدزيَؤر   ى كةهَةغيَسبؤ وووواُدُوتى: بابة طياْ   شةزدةخةُةيةكي طةغةوة
 ؟بيخويَِني ٓةية غةيَلي واًاْ

 ئةوةض باغي َطؤظ و فطيؿةتةو جٓؤنةة بهةةئ، وةنةو ييَغةَبةةضي خةوا       نوضِي خؤّ الَ:لعةبدو() 
ِْ)زةفةضَويَ:  ٚهصِ َايه َٕأَاَألم ٍجأَاْألٍما،اٚاخًلاندَّاَُِألا ا.135(خهًِكَتِااملال٥ه١ُأَاٍُّْٛما،اٚاخًلااجلأل

 و ْةوةناْي( ية ئاوط زضوغو نطاوٕ وجٓؤنة )ؾةيتإ . .ية ضِووْان  زضوغتهطاوة ئيهة(ال)َةنةواتة: فطيؿتة 
  يـ ية خؤٍَ زضوغو نطاوة.َطؤظ

نةَيةؾةيَط  زةْطة   بة قوقاْسْ   ٖةضويع بؤية ،نة ية ضِووْان  زضوغو نطاوٕ بيٓٔزةنةَيةؾيَط  ناْ  خوافطيؿتة
 نة يةٖةَإ نات تؤ بةؤ ْويَةص ٖةَيسةغةتيَخَ، وةنةو     ،ييَ َةزة َةبةو جٓيَويإو بيَتاقةت قةضؽ و ْاضِةذةت 
(يًضال٠َ َٜٛقغ  فإْ٘ ايدْٜو، تطّبٛا ال)زةفةضَويَ: ()ييَغةَبةضي خوا

136. 
 (.خُيةهٌ بؤ ْىَيص ُٖيةسَغتًَيَن   ًَٓى بُ نُيةُؾًَط َُزَٕ، ضىْهُ ئُووا ُ:)

َهِاصِٝأل َااي يٜه١ِا) :ٖاتووة ية فةضَووزةيةن  زيهةزا فشًَُٛاااشاتعألىلأَافَْغهًِ٘ افإَْٗهألامأْاًَََّههأل،ااااإذاامسع
َٛذٚاارهألشاَهٔاايَظهٝ ألٕ  افإَْٗهألامأْاطهٝ ألْ ألااااا َهِاْٗٝلَااحلُِألم افَعَ 137(ٚإذاامسع

ئُطرُض طىَيترإ يرُ    وا ُ:) 
ٍَ و زَْىررٌ نُيةُؾررًَط بررىو خىَيٓررسٍ )قىوقاْررسٍ( ئررُوَ زاواٍ    ٌ خررىا ُ َمحررضةبُخؿررني و فررُظ

ضةَّ طىَيسضَيص برىو، ئرُوَ ثرُْا    ، ئُطُض طىَيتإ يُ ظَضفطيؿتٍُ بًًٓىَبهُٕ ضىْهُ يُو نا ُزا 
  .(بًًٓىَ ٌضىْهُ يُو نا ُزا ؾُيتاْ بُخىا بىطٕ يُ ؾُيتإ،
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ٍَ و ضانُّ  خىايُوا ُ:).138و(غًِٔافََِاوَُيٞاأسأَاَْاَِٗه)ايَّا:ٌَبًة ،قىقاْسِْ نُيةُؾًَط  بؤية زاواٍ فُ
 .(  ؤ زَنُّ

ُهٛذهارِألشأََِاايَظٝ ألٕ اايَُِِّٝ( بًَيَ:ظةضِي،  يَووويَسضيَصئةوةض خؤ  ٌَ زَطرطّ يرُ    وا ُ:)139)أَ خىايُ ثُْات ثر
   (. ؾُيتاِْ ُْفطَ ًًَهطاو

 ْةاتواْيَ ئةةو  َةطؤظ  تواْاي بيةٓني الي َةطؤظ غةٓووضزاضة،    ئةوةى ييَطةزا ييَويػتة يةغةضي بوةغتني ئةوةية نة 
تيؿهاْة ببيخَ نة زةنةوْة غةضووى تيؿه  بٓةوؾةيي و خواض تيؿه  غووض بةالّ تواْاي وياْةواضاْ  وةنةو  

 .تيؿهاْة ببيٓٔ و زةتوأْ ئةونةَيةؾيَطو وويَسضيَص يةٖي ئيَُة ظياتطة

ئةاَيَطو  نةَيةؾةيَطو وويَسضيَةص،   ٖةض يةى يةة  ازةى بيٓيٓ  جياواظ ية ئاغو و ضِزةَةويَ ئاَاشة بةوة بسةّ ييَطةزا 
زةظواي بيٓيٓ  َطؤظ ضواضضيَوةيةن  زياضيهطاوى ٖةية، ئةوةف بةَيطةو ْيؿاْةى ييَغةَبةضيَت  ئةو ييَؿةةواية  

ڀ  ڀ   ڀ  چ ْةوتوة، َةوةةض خةواي يةةضوةضزواض ئاوةازاضي نطزؤتةةوة      ةٖيض ؾتيَه  يةخؤو زةضزةخات نة

 .4 - 3النجم:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
 ،غةباضةت بة نةَيةؾيَطو وويَسضيَص ()وضزبووْةوة يةّ فةضَووزةي ييَغةَبةضي خواتيَطِاَإ و يعيؿهيَو زواي 

ة نةة  ئةّ قػةي  اغو و زضوغيتضِيةغةض  ي ظاْػت تويَصيٓةوةضةْسئ نةوتة ئةجناَساْ   بؤ َاوةى ضةْس غاَييَ
تةنٓةيؤشياو ييَؿهةوتٓةو َطؤظ بةو ٖةَوو  يةناتيَهسا ؾةيتإ زةبيخَ يَط فطيؿتة زةبيخَ و وويَسضيَصؾضؤٕ نةَية
ٕ   ي وةوضةخوابةضفطاواْةى  و ظاْياضية و  ييَي زاوةو بةضزةواّ بةزوازاضووٕ بؤ ئاؾهطابووْ  ْٗيَٓيةةناْ  وةةضزوو
خاْةةو ئةاَيَطى   ئةوةى غةةملاْس نةة    ،ي تاقيهطزْةوةيةن  ظؤضزوا نةضي ئةو ؾتاْة ْابيخَ؟ ،زةنات بووْةوةض

ؾةةةيؤَيي تيؿةةه  ضِووْةةان   ضةةاوةناْ  َةةطؤظ ، زاضةو َةوزايةةةن  زيةةاضيهطاوى ٖةيةةة بيةةٓني الي َةةطؤظ غةةٓووض 
ْاْؤ َةتط ظياتط ؾو ْابيخَ و ذةوت ضِةْط زةبيخَ و نةَرتيٓيإ ضِةْط  غووضة، بةةالّ شيَةط غةووض    700بؤ  140ْاْؤَةتط400ية
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.َ 
ْاْؤ:  وضز طئ يُنرُّ ثًَىاْرٍُ َرُ طَ  را ئًَػرتا زضَيصيُنرُّ  يرُى يرُ بًًرؤٕ َرُ طَ  ئرُوَف بُضاَبرُض  زَ ًَٖٓرسَّ              

 ثًَىاُّْ طُضزيًُيُنُ نُ بُ ئُْػػرتؤّ ْاغطاوَ.يُنُّ 
ْاْؤؽ( ٖا ىوَ وا ُ: قُظَّ )نىضت(، ئُوَف بُناضٖا ىوَ بؤ طىظاضؾرتهطزٌْ  - nanosْاْؤ يُ وؾُيُنِ ئُغطيكٌ )

بُؾًَو يُ ًًَاض بُؾتًََهسا، بؤ ىُْ نُ زَيةًَني ْاْؤَُ ط يإ ْاْؤضطنُ َُبُغت يًَرٌ بُؾرًَهُ يرًًَُاض برُف يرُ َرُ ط       
9-10 يررإ ضررطنُ يررإ)  

(  ٖررَُىو ؾررتًَهِ بطررىوى. ظاْػررتِ ْرراْؤ  زيطاغررٍُ بٓررَُا غررُضَنًُناِْ طُضزيًررُيٌ و        
ٌَ و يررُّ ضؤشطرراضَ وَى ثًَىيػررتًُنِ يًَٗررا ىوَ يررُبىاضَناِْ           ثًَهٗا ررُناِْ زَنررات نررُ يررُ غررُز ْاْؤَررُ ط  ًَجررُضة ْرراب
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حتهتاااالطهع١ااتواْاي بيٓيخ تيؿةهة غةووضةنإ)  ، بؤية ٖةَوو ؾتيَو ببيخَ ْاتواْيَ بؤية  ( ْابيخَاحلُزا٤)حتو 
ئةو  خواي يةضوةضزواض ، نةضي(ي ْييةَألافٛمااالطع١اايْٓفشج١ٝجيةنإ)ة( و غةضووى تيؿهة بةْةفػاحلُِّا٤

قوضئةإ   يةة  تواْاي بيٓيخ ئةو تيؿهاْةيإ ٖةية، بؤ منوْة فطيؿتة وةنةو ةَيةؾيَطو وويَسضيَص زاوة، بيٓيٓةى بةن
ضةوْهة  نةَيةؾةيَط   ،ْان  يةة تيؿةه  بةْةفػةةجيية   ، ضوو ية ضووْاني )ْوض( زضوغو نطاوة اَاشةى ييَسضاوة ئ

وةنو  ؾةيتإ ٖةضوةٖا .بيخَبفطيؿتة  زةتواْيَ ، بؤيةْاْؤَةتط ؾو زةبيخ700ََبؤ غةضووى 400ية ضاوةناْ  
  ضةاوةناْ  ضوْهة وويَسضيَص  ،غووضةية تيؿه  شيَط  طية ئاوط زضوغو نطاوة، ئاو نةية قوضئإ ئاَاشةى ييَسضاوة 

زةظةضِيَ ئةةوة   نةاتيَ  ، ئةةوةتا زةتةواْيَ ؾةةيتإ ببةيخَ    ْاْؤَةتط  ؾةو زةبةيخَ، بؤيةة    400تا خواض 700ية
تؤف ئةى َطؤظ وضياي خؤتبة ؾةيتإ   يةو زةوضوبةضةيةو َٔ زةيبيِٓ،وا زةَييَ: ؾةيتإ  زْةوةية ييَُإئاوازاضنط
 .ْةزات و فيًََو ييَ ْةناتفطيوت 

فطيؿةتةنإ ييَيةإ ْعيةو    يةْيَوإ فطيؿةتة و ؾةةيتاْسا،   ٕ، و يازى خوابةْسةناْ  خوا خةضيه  ظيهط  وناتيَ 
ئةاظاضي يةيَ    ،زةبٓةوةو ؾةيتإ بةيةيةيطوظيَ يةو ؾويَٓة ْاَيَخَ و زةضِوات، ضةوْهة بةةبيٓيٓ  ْةوضي فطيؿةتة    

ةفػةةجي و تيؿةهة   بةْ يزةوات.)ظاْػت  غةضزةّ ئةوةى غةملاْسووة ئةوةةض يةيةةى ؾةوئَ تيؿةه  غةةضوو     
 .(ةوة، تيؿهة غووضةنإ ْاَيَٓٔ و يةْاو زةضٔغووضةنإ نؤ بهةيٓ
 : ٖةض بؤ ظاْياضي تؤ

وويَسضيَصو بؤم و يةيوويةةو َؿةو يةيَـ ِضووزاْة  بووَةيةةضظة، ٖةغةو بةةبووٕ و ِضووزاْة  زةنةةٕ، َؿةو           
و ٖةوَيسةزات يةو ؾويَٓة بؤ ؾويَٓيَه  ٖئَُ و ئاضاّ بطِوات و بةيةية بةضهةناْ  زةوواظيَتةوة، وةى ضةؤٕ بةؤم   

يةو ؾةويَٓة بةطِوات    وويَسضيَص ٖةوٍَ زةزا، بةٖةَإ ؾيَوة ةوةخيَطايي يةو ؾويَٓة زووض زةنةوْبةيةيوية بةنؤَةٍَ 
 .و ظةضِئبةبيَ ٖؤ زةغو زةنات بة يوؾهة يوؾو و ظةضِو ٖؤضِ وة ئةوةنة ئةوةض بيبةغتية

زةْووغِ، بةييَي زةضفةت و بةواض  بؤ يةغةض نا ةظيَو  وؾبؤ بةياْ  ٖةْسيَ يةو زوعاياْةخوا ياضو ياوةضَاْيبَ، 
 .يوبهة ةوةو يةبةضيإيبيدويَٖٓيَسى ٖيَسى ذةظ زةنةّ يوإ، بؤ 

ؤ ئةو شاُيازيؤة بةضؤووداُة،   ب طياْ بابة : دةضت خؤؽباويَػليَلى وووهَي دا، بة ٓةهَحةيةكةوة وتى ئامانج
 )اهطالَ عويلٍ(غةو غاد،دةى 
 (و بطناتة اهلل رمح١خؤف )و عًيهِ ايػمّ و  يَه خةوبةٖيواي  :ْاوضةواْ  َاض نطزو وت  الَلعةبدو 

                                                                                                                                                                          
ٍَ برُٖؤٍ  رُنًٓهِ   ثعيؿهِ و ئابىوضٍ  ًٗاِْ و ثُيىَْسيًُ ًَْى زَويةُ ًًُنإ و ش ٌَ زَنط ياِْ ضةؤشاُّْ  اى ، وَي

      ٌَ ٍَ و يرُ  ُغرتُّ َطؤظرسا  ىويةرُّ ثر ْاْؤوَ  نُؾتِ فُظائٌ ئُو ؤ بُئُْساظَّ  بطىونِ طُضزيًُيُى زضوغت بهط
ٍَ خبطَيتررُ ْرراو نايررُ         ٌَ بطيٓررساض بررىوٕ، ٖررُضوَٖا زَ ررىاْط ٍَ بُ ايبررُت يررُ ثطؤغررُّ بطيٓجًَطررٌ و زَضنطزْررِ بررُب بهررط

ٍَ غُياضَيُى بُقرُباضَّ ثًَؿرىويُيُى   ثًؿُغاظي ًُناِْ ؾُثؤيةٌ نُٖطؤَىطٓا ًػٌ و ُٖض بُو  ُنًٓهُوَ زَ ىاْسض
ٌَ بُنَُرتئ  ًَطىو بُزَغتِ بًًَََٓت.  ٍَ و ُٖض ؾَا َطؤظ بريٍ بؤ بط  زضوغت بهط
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 ێشەکىپ

 

 ةرم/ شددوان رِابد

ٌ  ّ/ نتًَيب )ئًػتًداضَ.. ضراوظاض..ظيهطَنإ( يُْىوغرًِٓ)   حَُرُز َراَؤنِ(،    ؾراخُوإ عرُي
ئررُوَّ بُؾررًَىاظَيهِ  نتًَبًَهررِ ظؤض طررطْط و ثًَىيػررتُ ئُطُضضررٌ قررُباضَ طررُوضَ ًًْررُ، يُبررُض   

خررؤف و برراف ْىوغررطاوَو بُيةىررُّ ظؤضٍ يررُ قىضئررإ و غررىُْٓ  ًَررسإ، ظؤض  ىوْررُّ  ررىاِْ  
ٌَ زَطا  ت. ًَسإ، ئايُت و حُزيػُنإ نطاوُْ ُ  نىضزٍ، خىَيُٓض بُباؾٌ يُ َُبُغتُناِْ  

ُٖيةبُ رررُ ظؤضبرررُّ ةيُْرررُ طرررطْط و ثًَىيػرررتُناِْ  ًَسايرررُ غرررُباضَت برررُ َُغرررُيُّ ْىَيرررصٍ       
)ظيهطَنررإ(. ضررىْهُ ٖررُض يررُنًَو يررُّ ئُدماَررساِْ )ئًػررتًداضَ(و خؤثاضاغررنت يررُ )ضرراوظاض( و 

بابُ اْررُ يررُشياِْ ضةؤشاَُْاْررسا طررطْط و ثًَىيػررنت، نرراضٍ ظؤضَررإ ثًًَاْررُ، ٖررُض بؤيررُ ضررُْسإ     
 يؼ يُغُض ئُّ بابُ اُْ ٖا ىوٕ.ئايُت و حُز

ضةؤشاْرُ،  را يرُوَ طرطْىرت     شيرإ و  )ئًػتًداضَ( وا ُ: ثطغهطزٕ بُخىاٍ نطزطاض بؤ ناضوبراضٍ  
ضررًًُ نررُ َررطؤظ ثررطؽ بررُخىاٍ نطزطرراضٍ خررؤٍ بهررات  ررا زاواناضيُنررُّ بررؤ يررُنال بها ررُوَ،      
ٖرررُضوَٖا )ضررراوظاض( ُٖقًكُ رررُو برررُثًٌَ فرررُضَىوزَ غرررُملًَٓطاوَ، برررُواقرًـ ظؤض نرررُؽ يًَرررٌ  

ٌَ،  ا ضةاززَيُنِ باف ضاضَغُضٍ ئُوَؾٌ  ًَسايُ.  ٌَ و  ىوؾًؿٌ زَب  زَ طغ

 ُ بررؤ  ،)ظيهطَنإ( َررُضزوّ ثًَىيػررتُ ضةؤشاْررُ يُضررُْسإ نا ررسا ظيهررطٍ خررىا بهررات    غررُباضَت برر
   ٌَ ٍَ خررىزا بررًَُٖعب ٌَ، بررؤ ئررُوَّ ثُيىَْررسّ يُطررُ ، 141ئررُوَّ يررُ خطاثررُو ؾررُيتاُْنإ بررُزووضب

ُناِْ  ًَسإ. ئًرت ئُّ نتًَبُ بُثًٌَ ضُْسإ ئايُت و ؾسا ظؤضبُّ ظيهطَ ططْط و ثًَىيػتيُوَ
ٌَ.  را ٖرُض      ظؤض نطزووَ نُ ضةؤشاْرُ  ًح باغٌ يُّ حُزيؼ، بُبُيةىُّ غُح ئًؿرُإ ثًًَرإ زَبر

ٌَ وَضزَططَيرت.         ٌَ برُ ًًَإ بهرات، بُزيةًٓايًرُوَ غرىوزو قراظادمٌ ظؤضٍ ير زَغرتِ   نُغًَو  ر
ٌَ،خىاٍ طُوضَ ثازاؾتِ خًَطٍ بسا ُوَ.   ْىوغُض خؤف ب
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 زِيَخؤغيةن...

ٍَ ًَىإ وَى ُٖض ؾُوَيهِ ئاغايٌ  ط،  ُؾطيفًإ ًَٖٓا، َاوَيُنِ براف   يُّ ؾُواُْزا ُْٖس
ٌَ قػُّ خؤمشإ نطز.  يَُايةُإ َاُْوَ، بُيُنُوَ يُ زَضطاٍ ظؤض باؽ و خىاوإ زا، طُي
ئُوَّ ثًٌَ زيةدؤف بىوّ، ئاَادمِ نرىضةّ برىو نرُ يرُو زاًْؿرتُٓزا بُُٖغرتُوَ برريو ٖرؤف و         

 غُضدمِ نؤنطزبؤوَ، طىَيٌ بؤ قػُنا إ ضةازَزَيطا.
ٍَ        يُى يًَُى ٌَ نراض ٍَ ئًؿر اُْنإ بُُٖيةجُيُنُوَ و ِ: يرُّ شياْرُ  ُدمايةًرُزا ظؤض  راض زََرُو

ئررُدماّ بررسَّ، نُضررٌ بررُٖؤٍ زوو زيةررٌ و طىَررإ و ضةاضايررٌ خؤَررُوَ ٖررًض بطةيرراضَيهٌ ضةاغررت و   
ٍَ، ْاظامن ضًبهُّ ٌَ ْازض  !.؟زضوغتِ ث
 ثًَُىت: ْىَيصٍ ئًػتًداضَ بهُ.

  ُ خت و بًًَرُخباضو ضاضَضةَؾرِ، )غربحإ اهلل( زَغرت برؤ      ًَىاُْنُّ  ط و ِ: َٓرًـ ظؤض بُزبر
ٍَ برؤ َايةرُوَ               ٍَ ؾرتًَهِ  راظَو ْرى ٍَ. ئرُوَ ا ُٖضضرٌ  راض ظَيطة ببرُّ، يرُْاو زَغرتِ زَبًَترُ خرؤ
ٌَ، ئررًًال ُْطبررُ ِ و ُْٖاَررُ ِ و ْاخؤؾررًًُى         زَنررطةّ، وَى ُْفررُؽ و ضرراوَظاضَإ يُغررُضب

ٌَ زَنات بؤيُ ْاظامن غُضٍ ناغِ بؤ نى  ٍَ ُٖيةبىطّ ! ْاظامن ضًبهُّ؟!ضووَإ  
 ثًَُىت: زوعاٍ ضاوَظاض خبىَيُٓ.

طُدمًَهٌ  اظَ ُٖيةطىويـ بُ زَّ ظَضزَخُُْيرُنٌ طُؾرُوَ و رِ: َٓرًـ خىَيٓرسناضّ، ظؤضّ      
حُظ يُخىَيٓسُْ، نُضٌ ئُو ؾتُّ زَخيىَيِٓ و ئُظبُضٍ زَنرُّ، برُظوويٌ يرُبريّ زَضرًَتُوَ،     

 ٓسٕ زوعايُى ُٖيُ ثُْاٍ بؤ ببُّ و  ئُدماَِ بسَّ؟ًَٓـ زَثطغِ: ئايا بؤ ناضوباضٍ خىَي
      ٌَ ثًَُىت:  ؤف زَ ىاِْ ئُو ظيهطو زوعاياُْ خبىَيِٓ نرُ زَضطراٍ خؤؾرٌ و بُخترُوَضيت ير

 زَنُُْوَ.
و ًررإ:  ررؤ بُقػرررُيُنِ نررىضت وَةةَرررِ ٖررَُىوَاْت زايررُوَ، برررُةةّ ئًَُررُ ٖرررًض يررُو ؾرررتاُْ        

 بُ ُواوّ ْاظاْني نُ  ؤ باغٌ زَنُّ.
ثًَُى ٔ: بُثؿتًىاِْ خىا بُزووضو زضَيصٍ وَةةٌَ َُٖىو ئُو ثطغاضاُْ إ زَزََُوَ، ًَٓـ 

 يُطُيةُنب.
  

 *نووشةر*                                                                                                              
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َىغررًةُاِْ ضةاغررتُقًُٓ بررؤ ٖررَُىو ؾررتُناِْ خررؤٍ،  ررُْٗاو  ررُْٗا زاوا يررُخىا زَنررات، وَى         
ِذا ضمممُيت فاضمممٍُ اهلل ِٚذا اضمممتعٓت  يُغرررُض ئرررُوََإ ضةازَيررريَن: )  ()غرررىُْٓ ِ ثًَػَُبرررُض 

( بؤيُ ئُطُض ًْاظت وابرىو ؾرَا بهرُّ، يرإ زاواٍ ٖرُض باؾرُو ضرانُيُى بهرٍُ،         فاضتعٔ باهلل
ئُوَ ْىَيصٍ ئًػرتًداضَ  بهرُو ثؿرت برُخىاٍ ثرُضوَضزطاض ببُغرتُو ضةاوَيرص بُنُغرٌ يرُخؤت          
ؾرراضَظا ط بهررُ، ضررىْهُ ٖررُض نُغررًَو ئًػررتًداضَ بهررات،  ىؾررٌ ظَضَضو ظيررإ ْايررُت و ٖررُض       

ٌَ َُؾىوضَت و ضةاوَيص  بُّ و  بُو بهات، ثُؾًُاٌْ ْابًَتُ ًَىاٌْ.   نُغ
 خؤؾُويػتإ:

      ٍَ ثًَـ ٖا ِٓ ئايًِٓ ثريؤظّ ئًػالّ يُ ًُْطُ زوضطرُّ عرُضَ ، وَنرى زا  و ْرُضَيت، ُْٖرس
ؾررت برراو بررىو، خُيةهُنررُ خررىو و خررسَيإ ثًَررىَ طط بررىو، ٖاْايررإ بررؤٍ زَبررطز، يررُناضوباضٍ        

ئُقًةًررُ ِ خؤيررإ بررؤ ثاؾررُضةؤشَيهِ برراف و   ضةؤشاُْياْررسا  اقًًررإ زَنررطزَوَ نررُ بررُ  ًَطةاَررإ و 
زياضيهطزِْ ضاضَْىوغًَهٌ ؾًاو، ئُو ؾتُّ ئُدماَِ زَزَٕ بطةياضَيهٌ زضوغت و طىدماوَ 
ٍَ، ًٖطٌ  ط ْرُبىو. برؤ    ٌَ ؾتِ ثطةو ثىوض و ئُفػاُْ ئاغاٍ بُ ا نُ يُبٓطًُٓزا  ىُ  يُنؤَُية

  ىوُْ:
ز باظضطاًًْرررُى بهررُٕ، يررإ ئُوَ رررُ شٕ و   ئُطررُض بًاْىيػررتايُ طُؾررتًَو ئرررُدماّ بررسَٕ، يرراخى     

شاىاظيًُى بُضةَيىَ ببُٕ و بؤ ُٖض ناضَيهٌ زيهُ، ثُْايإ زَبطزَ برُض ئُغتًَطَْاغرإ  راوَنى    
ٌَ ض ضاضَْىوغًَو يُ ضاوَضةواًْإ زايُ.   غُيطٍ ئُغتًَطَيإ بؤ بهات بعاْ
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ْاويررُثٌ زَغررتًإ ٖررُضوَٖا ٖررُض ئررُو خُيةهررُ زَضررىوُْ ةٍ غرراحريو  ازوطررُضإ بررؤ ئررُوَّ   
ٌَ ئرراخؤ يررُو ئًؿررُياْسا غررُضنُو ىو زَبررٔ يررإ ْررا؟ بُختررُوَض زَبررٔ يررإ         خبىَيًَٓتررُوَ، بعاْرر

 بُزبُخت زَبٔ. 
ٍَ زاضيرإ زَبرطةٍ، زَيراْهطزَ  رري و             ٌَ ئُوَّ يُٖرُض ؾرَا ظيرا ط ْاوياْرسا براو برىو،  ُْٖرس وَي

يررإ زَيآْىغررٌ: )خطاثررُ يُغررُض ٖررُض يررُى يررُو  رياْررُ، زَيآْىوغررٌ: )باؾررُ ئررُدماَِ بررسَ(. 
ٍَ بُيررُنًإ زَنررطزو زَيااػررتُ ْرراو     ئررُدماَِ َررُزَ(. ئررُو ا ٖررَُىو  ريَناًْررإ زَيٓررا  ًَهررُ

 نًفهًَو يا زؤيهُيُنٌ ئاغايٌ.
ٌَ ئرُوَّ             ئُو ا ُٖض ئرًـ و ناضَيهًرإ  ُٖبىايرُ، زَغرتًإ  برؤ  رريٍ ْراو زؤيهُنرُ زَبرطز، بر

 ايُ،  ئُو ا بطةياضيإ زَزا ئُو ئًؿُ باؾُ يإ غُيطٍ   ريَنُ بهُٕ، ناَُيإ بُزَغتُوَ بٗا
 خطاا؟ ئُو ناضَ بهُٕ يإ ْا؟  

ٍَ و قرراوَو زَغررتُضةو  ُغرربًَح و   بررُةةّ نا ًَررو ئًػررالّ ٖررات، خررىاٍ ثررُضوَضزطاض  يررُ ًا ِ  فررا
 ّ ثًَسإ. 143، ْىَيصٍ ئًػتًداض142َنتًَبىطَوَ

    ٍَ ٌَ نراض ئرُدماّ برسات، برُةةّ يرُ زَضَدماَُنرٍُ      طىَإ يُوَزا ًُْ َطؤظ ئُطُض برًُْاظبىو ئًؿر
ٍَ و ضاضةاو بررُطىَإ بررىو،  ْررُيعاٌْ باؾررٌ و خطاثررٌ ئررُو ؾررتُ يررُ ضررٌ زايررُ! ْررُيتىاٌْ      زوو ز
ٍَ  ثرطؽ     بطةياضٍ ضةاغت و زضوغت و يُنالنُضَوٍَ يُباضَوَ بسات! ئُوَ باؾرتئ ظا ًَرو بًرُو

ٍَ، خىاٍ ثُضوَضزطاضَ نُ  بَُُٖىو ًَْٗين و  ثُْٗاًًْرُنٌ بىوْرُوَض ئاطرازاضَ،    و ضةاٍ وَضبىط
.ٍَ  بؤيُ يًَُْىإ زوو ُٖيةبصاضزَزا، ناّ ؾت ضانُ، ئُوٍَ بؤ ُٖيةسَبصَيط

       ٍَ ٌَ: غُضغاّ َاوّ ْاظامن ئُو خاْىوَ بهرطةّ يرا ْرُنطةّ؟ ئرُو زوناْرُ برُنط بؤ  ىوُْ نابطا زَية
واظ يرُو  َاَُيةُيرُ    بىطّ يا بُنطَيٌ ُْططّ؟يُو ثطةؤشَيُزا ببُرُ ٖاوبُؾرٌ  ئرُو نُغرُ يرإ ْرا؟      

بًَرررِٓ يرررإ ثًرررازٍَ بهرررُّ ؟ برررؤ ئرررُو غرررُفُضَ بطرررِ يرررا ُْضرررِ؟ برررؤ ظَوا  و ٖاوغرررُضطريٍ،           
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ٌَ طىيةُحا ًًُ بُ يُقًُٓوَ يُ ب و ُٖبىويُنىضزَواضٍ ةٍ خؤَإ  ا ئُو غاةةُّْ زاٖا ىو خُيةهاًَْ - ُٖاضاْسا نا 

ّ ثُضةَ ُبُيُن ُزَغا زَنطز بُ يًَهطزُْوَّ يُن ،، بُ ايبُت قى ابٌ بؤ ضاضَْىوغٌ خىَيٓسِْ خؤٍزَضزَضىو
ٍَ ضٌ بىو، ئُطُض زَضضىوٕ بىايُ،  ئًتكا ٌ  زَضْاضِ، زوا زَيىت: زَضزَضِ،بُزَّ يًَهطزُْوَ طىيةُنُو  ثُضةَطى

ٌَ و بُثًَطُواُْوَ  ٌَ. ئًسّ ئُوَْسَّ وابىو ئُو غايةُ يُ قى اخباُْ زَضزَض ٍَ و نؤؾـ بسات، ئُو غايةُ زَضْاض  ُٖو
 ئًػتًداضَ يُ ضووّ ظَإ و ؾُضعُوَ: - 143

ُٜكاٍ: اضتَخَس اهلْل ٜرَخَس يوطًُْب ارَتري٠َ يف ايػ٤َٞ، ٖٚٛ االضتخاز٠  ي ػ١ً:  ٌٍ َٓ٘؛   . (1) اضتفعا

َٚىل االضتخاز٠ غسًعا: ُرا ٖٛ املختاُز عٓدر اهلَل ٚاأْل ١َُِ َي  .، بايِضال٠، ٚايّدعا٤َ ايٛازَد يف االضتخاز٠َ (2) طًُْب صسَف اهَل
 ُْبُيٌ غىُْٓ ُ.يُضووّ حىنُُوَ ْىَيصٍ ئًػتًداضَ  يُ ُٖضضىاض َُظُٖبٌ حُُْيف و َايهٌ و ؾافرٌ وح
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ٍَ ئُو نطرُ بهرُّ يرإ ْرا،     ٌ    144زَغجًَؿدُضٍ زَطُ يرُ ثًَؿهُؾرهطزِْ     ُْاْرُت خرىزّ قى راب
ٍَ ، ئُوَ غىوضبُ يُغرُض ٖرَُىو ئرُوَّ قراظادمٌ     ظاْهؤةئ بؤ ئُوَّ باؾرتيٓت بؤ ُٖيةبصَيطزض

بُضزَواّ بُطُضّ وطىضةيًرُوَ ئرُو ْىَيرصَ برُضثا      ؤٍ  ًَسايُ، خاو و خًًطو و غاضزو غطة َُبُ، 
 بهُ.

ْىَيرررصٍ ئًػرررتًداضَ  رررُْٗا  ايبرررُت ًْرررُ برررُناضَيهِ ؾرررُضعٌ و برررُؽ ، برررُيةهى برررؤ  رررُواوّ        
ناضوباضَناٌْ زوًْايُ، بؤ ؾَا ناضيىُضٍ يُغُض شيا إ ُٖبًَت. بُةةّ ئُدماَرساِْ برؤ ؾرتُ    

ٌَ: ْاظامن ْىَيص بهُّ يا ُْيهُّ؟ ظَنرات فُضظ ٌَ، وَى بًة باتو ياا ىةيااتو     َنإ زضوغت ًُْو ْاب
ض ىلة ئة لىة فةِزٌ، شتَكم ىني خبريكية ىا  ىةِلز    كرةٌ   ىةكرةىة ت، فةِةز  ةتب ك بلر ك    لجةة، 

 ىاب ك ة   ةهي  ىَكال كلبَكتة ت 
فرررُضَإ و غرررىُْٓ ًَهِ ، 145خًَرررطو بُضَنرررُتيرررُ ٖؤناضَنررراِْ  ُ يُنًَهرررئًػرررتًداضَ: ْىَيرررصٍ  

(، ثؿررررت بُغررررتُٓ بررررُخىاٍ ثررررُضوَضزطاض، زوعايررررُ، بُضَنُ ررررُ،    ظيٓررررسووّ ثًَػَُبررررُضَ) 
و بُطرُوضَ  ئاضاَبُخـ و زضوغتبىوِْ يُقني و زوا راض   ُغرًًُبىُْ بُفُضَايؿرتُناِْ خرىا    

ٍَ نُ خًَطٍ زئ و زوًْاٍ  ًَسابًَت.  زاْاِْ خىايُ بؤ ناض
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نطزووَ، ضىْهُ ثطؤغُّ ٖاوغُضطريٍ  ُواوناضّ  ايعوا ( ْاوظَزصال٠ ئًُاَِ حانِ ئًػتًداضَّ بُ)  - 

َيًُوَ ئُو ًْىَّ ئًُإ و يى هُّ بُختُوَضيُ بؤ َطؤظ ، وَيطةاٍ ضًَهطزِْ بُُٖؾتًَهِ بطىوى،  ُْاُْت يُو ضة
بُضٍ يُ بؤ زاٖا ىو بُثُضوَضزَيُنِ  ىإ و غُضزًََاُْ طؤؾٌ بهُٕ نَُٓسايةُّ خىا ثًًَإ بسات، زَ ىأْ  

ُْى يُبُضٍ ُٖيةبًَٔ  و خؤظطُّ ُْبىوِْ بؤ خبىاظٕ. نُوا ُ بطياضٍ ظَوا   حبُغًَُٓوَ، ثًٌَ زيةدؤف بٔ
ٍَ زواٍ ُٖيةبصاضزِْ نُغًَو و ثاف ضقىبابُ ًَهِ ضاضَْىوغػاظَ، ثطغاْسِْ  ئُدماَساِْ ْىَيصٍ غُ, زَنط

ؾاضَظإ. ئُوَف ُْى بؤ  زإ نُ ظَوا ًإ نطزووَو يُو بىاضَنُغاُْ بهُٔ ثطؽ و ضاو ضاوَيص بُو ًػتًداضَ، بطئ
 و زضوغتُ بُزوازاضىوٕ بهات.او، بُيةهى بؤ ئافطَ ًـ َُٖإ ؾت ضةاغتُثً
ٌَ نطز، و ِ: زوو ٍ خىاؾىوّ ُْنطز، ضىوَ خعَُت ثًَػَُبُض خؤفا ًُُّ نطٌ قُيؼ غُضبُ  نُؽ و ثطغٌ ث

 ئايا ؾىو بُناَُيإ بهُّ؟. ، ٖا ىوُْ ُ زاواّ 
ٍَ سابُضَنُ ِ خىا بُغُض ُٖض نُغًَه -145 ٌَ، يًٌَ ضةثُضوَضزطاض خىاٍ  َبًَتُ عًبازَت وَُٖىو شياِْ ز ،بباض اظٍ زَب

ٍَ و خًَعإ و نؤَُيةىانُّ ُٖبًَت.  خؤ ئُطُض  ٍَ وَٓا زَبًَتُ نُغًَهِ بُضَنُ ساض نُ غىوزّ بؤ خؤو َا
ٍَ و باضَيهِ خطاا، ضةٖؤنا ٍَ و ْاخؤف، حا ٌَ غىوز طىظَض زَنُئ انُ ضةضَنا إ ُْطط ُ بُض، يُشياًَْهِ  ا انًَهِ ب
ٍَ و  ُْاُْت زَوضوبُضيؿُإ ُْبًَت.غىوزَإ بؤ نُ  ٍَ وَٓا  خؤو َا

ٍَ و فُضاَؤؾٌ ٌَ ئُّ ْىَيصو زوعايُ بؤ َُٖىو ناضو نطزَوَناٌْ ئُدماّ بسات و ثؿتىى ُْنات  ا  ئًُاْساض زَب
 زوًْا بًَت.شئ و  ضٍ زئ وَبُختُو
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ٌَ برررُ         ٖرررُض نُغرررًَو   ْىَيرررصٍ ئًػرررتًداضَ بهرررات،  ىوؾرررٌ ظَضَضو ظيرررإ ْابًَرررت، برررُةةّ زَبررر
ٍَ  رراض ئررُو نرراضَ بررُبريو ئررُقًٌ غررٓىوضزاضٍ ئررُو نُغررُ         ئُدماَُنررُّ ضةاظيرريَب، ضةَْىررُ ُْٖررس
ٌَ خرؤٍ ثُغرت و ثرُضؤف و ًْىرُضإ بهرات، ضرىْهُ           ٌَ،  يًَرطَزا ْراب ٌَ و بُزيةٌ ْرُب ُْطىدماوب

ٍَ نُ يُو ْ  ًًَُٗٓزا ض خًَطَيهِ طُوضَ ُٖبىوَ.زوا ط بؤٍ زَضزَنُو
خىاٍ طرُوضَ ؾرتًَو بُبُْسَنرُّ ْرازات َُطرُض برُخًَطو خؤؾرٌ و باؾرُ برؤٍ ُْطُضةَيًَٓترُوَ،           
ٌَ ئًَُرررُ ْرررايعاْني، ظؤض ؾرررت برررُباف زَظاْرررني نُضرررٌ زوا ررراض بُخطاثرررُ    ئرررُوَّ خرررىا زَيعاْررر

    :ٍَ ڀ  ڀ  ٺٺ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ بُغُضَإ زَؾهًَتُوَ، وَى خرىاٍ طرُوضَ زَفرُضَى

  216البقرة:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  
(ئُو بابُ ُّ برُ بايرُر و ططْىًرُوَ براؽ نرطزووَ،  ُْاْرُت برؤ نطةيٓرِ ثاضضرُ          ثًَػَُبُض )

ٌَ نرررطزووئ ئرررُدماٌَ برررسَئ، وَنرررى          قىَاؾرررًَو ئرررُو ْىَيرررصَّ نرررطزووَ. بؤيرررُ فرررُضَاِْ ثررر
:ٍَ َٔ ضعاد٠َ ابَٔ آدّر)زَفُضَى َ      َٔ ُٙ مبما قضرم٢ اهلل  َٚم َٔ ضعاد٠َ ابَٔ آدّر زضما ُ٘ اهلْل، ٚ َ اضتخازُت

          ُ٘ َٔ آدَّ ضمخط ٘ مبما قضم٢ اهلل  يم َٔ غمكا٠َٚ ابم ُ٘ اضمتخاز٠ْ اهلَل، ٚ َم َٔ آدّر تسن م وا رُ:   146(غرْكا٠َٚ ابم
"يُخؤؾىىظَضاِْ َطؤظ، نطزِْ ْىَيصٍ ئًػتًداضَيُ. وَ يُ خؤؾرىىظَضاِْ َرطؤظ ضةاظيبىوْرُ    

ثررررُضوَضزطاض بررررؤٍ بطةيرررراض زَزات زواٍ ئًػررررتًداضَ، وَ يررررُ خطاثررررٌ َررررطؤظ     بررررُوَّ خررررىاٍ
واظًَٖٓاًُْ ِ يرُو ئًػرتًداضَ، ٖرُضوَٖا يرُ ًْؿراُّْ خطاثرٌ َرطؤظ، ْاضةاظيبىوًْرُ ِ برُوَّ          

 خىاٍ ثُضوَضزطاض بؤٍ بطةياضزاوَو  ىوؾٌ زَبًَت".
ٍَ: ثًَػَُبرُضٍ خر       ئًَُرُّ فًَرطٍ    ()ىا ابطٍ نىضةٍ عُبرسوةة )ضةَظاٍ خرىاٍ يرًَيَب( زَفرُضَى

ئًػرررتًداضَ زَنرررطز يُٖرررَُىو ناضَنا اْرررسا، ٖرررُض وَى ضرررؤٕ فًَرررطٍ غرررىوضَ ًَهِ قىضئررراِْ     
 زَنطزئ.
ٌَ: ثًَػَُبُض ٍةِ تٍا ٌَ غرُضبُخؤ         ()زَية ٌَ زَنرطزئ نرُ ٖرُض ؾرتًَهُإ نرطز ْراب فُضَاِْ ث

ٌَ بطني ثطؽ بُخىا بهُئ  .147بًهُئ، زَب
ْىَيصَ وَنى ْىَيصٍ بُياًْإ زوو ضنا ُ، زواٍ ًُْت ًَٖٓإ"ًُْمتُ زوو ضنرات غرىُْٓ ِ    ئُّ 

ْىَيصٍ ئًػتًداضَ زَنُّ )ُٖضضُْسَ ًَٖٓاِْ ًُْت يُ زيةُ( "اهلل أن " َُٖىو ؾَا ثًَىيػرا  

                                                           
 8233ادتاَع ايضػري، بسقِ/ -146
ٍَ ضٌ بؤٍ ضانُ!بُختُوَضٍ ئًٓػإ يُوَ زايُ ثطؽ بُخىا بهات و خىا خؤٍ بطياضٍ بؤ بسا -147  ت و بؤٍ ُٖيةبصَيط

ٌَ، ئُوَ يُنِ ُٖيةُو ثُيةُيُ، برينطزُْوَ فبُةةّ ُْطبُ ِ و غُضَضةؤيٌ َطؤظ يُوَزايُ خؤٍ يُخىا بُباؾرت بعاْ
ٍَ و ًٖض ؾَا بُٖاْاو ٖاواضي  .ْايُت ُوَزوا اض  ىوؾٌ ُْٖاَُ ِ ز
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بًُُْ ُ، َُبُغرت يرُو ْىَيرصَ ًُْ رُ نرُ يرُخىا بجاضةَيًترُوَ، زاواٍ خًَرطو بُضَنرُ ِ ئرُو نراضَ            
ٌَ ئُوَ بؤ ٌ ئاغإ بهات. يُخ  ىا بهُّ ئُطُضخًَطب

يُ ضةنا ِ يُنُّ زواٍ خىَيٓسِْ غىضَ ِ )فا ًحُ( غىُْٓ ُ غىضَ ٌ )قٌ يا أيٗا ايهافطوٕ( و 
ٌَ، برؤٍ ُٖيرُ           ٍَ. ٖرُضوَٖا ضرُْس زَ رىاْ يُ ضةنا ِ زووَّ غىضَ ِ )قرٌ ٖىايًرُ أحرس( خبىَيٓرسض

 قىضئاِْ  ًَسا خبىَييَن.
غرررتِ برررؤ ئاورررإ برررُضظ بها رررُوَ،  رررُواوّ زيةرررٌ ةٍ ْعانرررُييَب و         زواٍ غرررُةَساُْوَ، زَ

بُغُةةوا سإ يُغُض ثًَػَُبُض )ايًِٗ قٌ عًِ غًسْا حمُس و عًِ اٍ  غرًسْا حمُرس( زَغرت    
:ٌَ ٌَ بهات، ئُو ا بًة  -ث

(   َٔ ٚرْأَضمُْي ْو ََم ٚرْأَضترْكَدُزْى َبك َدزرَتْو,  ًَُْْو,  ِِ ِْيٞ ْأَضترَخرُيْى َبَع ُٗ ًِ َِ  اي ٚرال    ,ْفَضمًَْو اْيعرَعمٝ ِْمْو ترْكمَدُز  ْفَإ
َُٝٛب ُّ اْيُػ َْتر عرال ٚرْأ  ,ُِ ٚرال ْأعًَْ  ُِ ٚرترعًَْ ََسر ,ْأْقَدُز,  ٖرررا اأْل  ِٕ ُِ ْأ َٓتر ترعًَْ َٕ ن  ِ ِِ ُٗ ًِ َٝمسٌ اي ٞ  ْر ٞ  َيم ٞ  َفم َٜٓم  َد

َََسٟ ٚرعراَقبر١َ ْأ َرعراَغٞ  ََمسر    .ٚر ٖرمررا اأْل  ِٕ ُِ ْأ َٓتر ترعًَْم َٕ ن  ٚرَِ ِِ براَزْى َيٞ َفَٝ٘ ,  ُٙ َيٞ ُث ٚرٜرطيَس ُٙ َيٞ   ْفاْقُدَز
ٚرعراَقبر١َ ْأَ َرعراَغٞ  ٚر  َٜٞٓ ُْ٘فاص. سٟغرسٌّ َيٞ َفٞ َد ٓيٞ سْف ُ٘, ٚراصسفَْٓٞ عر َٓ ٞر ٚراْقُدَز عر َٝسر َي َُٝح اْيخر  سر

ٕر  ِِ  ْنما ٞ ْأَز ُثم َ٘  َضمَٓ ٌَ زَنرُّ برؤّ ُٖيةبرصَيطَ،          : )(   لىاة 148َبم خىايرُ َرٔ برُظاًْاضٍ خرؤت زاوات ير
 ،ٍَ ٌَ زَنُّ  ىاْاّ بسَض ٌَ زَنُّبُ ىاْاٍ خؤت زاوات ي ٍَ و طُوضَيًت زاوات ي نرُ  رؤ     بُ فُظ

ظاْاٍ، َٔ ُْظامن ،  ؤ بَُُٖىو غُيب و ثُْٗاًًُْنإ زَظاِْ. خىايُ  ئُطُض ئُدماَرساِْ ئرُّ   
قاظادمُ بؤ زيرٔ و شيرٔ و ئًَػرتاو زوايرِ، برؤَِ ئاغرإ بهرُ، برؤَِ          (ْاوّ ناضَنُ زَيينناضَ )

ٌَ خبُ.. خىايُ ئُطُض ئُدماَساِْ ئُو ناضَ) ْاوّ ناضَنرُ زَيٓرِ( ظياْرُ     ضةَيو خبُ، بُضَنُ ِ  
بؤ زئ و شئ و ئًَػتاو زوايًِ، ئُوَ يًَُرِ زووض خبرُضَوَو َٓرًـ يرُو نراضَ زووضخبرُضَوَ،       

 و  ضةاظيِ بهُ(.ناضَيهِ باؾرتّ بُْػًب بهُ
 شةباِت، بة خ يكياى  ة ةا  ئَصتَخاِت ة   بلض  ٌ  ٍةية: 

يةكااةو: ةتكاار ك ة ل  ىااة ل ب  ى  ى يكذتكااة، ِةلشااتة خل ةتشااو باال ئاواااٌ بااةِز بلاىااة ت  ة ةااا   
 ئَصتَخاِت خب يكياِ ك  

  ة  تو: ةتكر ك ئة  ة ةاية ثَكض شةيمالىة ت، ة ل  ىة ل ب  ى  ىةحَا،، خب يكياِ ك
ثاشاٌ بةِةت لميبك هة  كاِت  بةىَةىة ئةجنام  بال،، جا ئةطةِ خَكر  ة ىَاا  قَاماةى  ىَكاالب ك، خا ل     

  بل  ئاشاٌ ةتكا،  خل ئةطةِ خَكر  ىَكال ىةب ك، ئة ت هَك  ة  ِ ةتخاىة ت 

 .ئة  ى يكذت ٍةم   كاى ك، شة    ِةؤذ بلر ك ئاشايَة
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 ناتة بؤ ئةجناَساْ .  ٖةْسيَ ييَيإ واية: ييَـ خةوتٔ باؾرتئ 
ٖةْسيَه  تط ييَيإ واية: ئةوةض ية غيَ يةن  ؾةو ئةجناّ بسضيَ ناتيَه  ووجناوة نة تيايسا زوعةا قبوَيةةو ضِةت   

 .ْانطيَتةوة
مَُ كارَبەارێیی ژیەان َ ژیىەی  بۆ ٌەً  ذشً بً مژزي ڕێىماییکارَ( )ری ذُا مبً پێغً

   زاویُي باشەەی وەەً : بً َاتەەً  ي،اَكەەر 149ٌی تیایەەسا وەەً  یەەً سەەك كەەات ًٌ  زَای مەەرزن، بۆیەەً
 وجام بسرێ  یا مرزََی تیازا بىێژرێ. وُێژی تێسا ئً

مێە  ری  وەسازي ڕی زابەك تەا بەً ئً پً رزي زي  وك تازي ڵبك، كُرز َتً ًٌ  م: ذۆر تازي كً یً
ن َ تیایەەسا كۆوەەۆ   كەەً زي زا وەەُێژ َ كاتەەً كان لەەً رسەەتً ذۆرپً  ، چُویەەً َي بێتەەً رز زي بەەً
 ن. بً زي

  چُویەً  رمی زایەً ڕی گەً َپەً َ لً ڕاسەتی ئاسەماوسایً واَي  ی ذەۆر لەً َ كاتەً م: ئً زََي
ٌەەی   زا َ كاتەەً مەەرۆل لەەً  كەەُڵك، بۆیەەً تی َ زي یەەًڵوێ  وێڵەەً  ەزاَ ئەەان َ سەەات خ لەەً زۆزي
   زات. ری زي پڵی سً تً  ً، ذۆر لًیۆژئاَا ویڕالی  بً اڵت َ وً ۆژًٌڕ الی بً رێیی وً سێبً
 .  َي بێتً َ ئاَابَُن الر زي ري ی ذۆر بً َ كاتً م: ئً سێیً
 كات. راَرزی پك زي اڵته بً یتان بۆ ذۆرًٌ شً  یً َ كاتاوً ئً  َاوً ئً

ُهك١َْارٔ اُألٍَِّااجلٗينيا ٍا(اُشآُ٘مَعَِٞا)ُٔا ٍهااِشاصه٢ًَّااُشاًُٝه٘اٚسهًَِّااااااااا:ا)،اقهأل ْ انهألٕامسهٛ ُهال هاسهألُأل
ِهااااا ّهاقهأل٥ َٔاَٛتألْأل:اِنَاتَ ًُ هاايظُصهارأل غ١ّا٢َِاتِّتفه َ،اِٚهناٜكهٛ ْهَِّافٝٗ َٔاأٚاإٔاَْك ْٕاْهضًِّٞافٝٗ َٜٓٗألْألاأ

 .ا150(ايظٗن٠ِا٢َِامتٌَٝاايظُصه،اِٚناتَغَٝ هاايظُصهايًػِّٚبِا٢َِاتػِّهبَ
يكىةيةن ةتى لىاِ ك  تييمةكة  تِبىريكتة ت، ٍةِضةىات ٍاَي  ة ل  ىة ل  ب  ى  ى يكذ  ة ةاكة، بةضةىا ِة

 ةتقَكل  ئة ىل  هةباِت ت ىَة،  ته ك ئةزم ٌ ئة ت  ةتِخصت  ت كة:
خ ة  كةشةكة ثاط ئةجنامالى  ى يكذتكة ٍةشو  ةتكا، ةلك   ةتِ  ى  يةكيي  ب تىة ت هةشاةِ   -3

بؤيةة زَي ةطاوإ بةووْي بةؤ      يةٖةَيبصاضزٕ و ٖةَيٓةبصاضزْي زا تيَيسا زوو زٍَ بووة.كرةى  ئة  كاِت  كرةٌ يا ىة
   ناضةنةو ناضئاغاْ ، ناضةنةى يةغةض قوضؽ ْانات، ٖةضوةٖا ية قبوٍَ ْةبووٕ و ْةنطزْ  زا، زَيي ييَوة ْابيَو.

                                                           
ٍَ و ئُوَّ ُْيهات غعا  :يُنُّ/ وا ب حىنٌُ ؾُضعٌ ثًَٓج ؾتُ: - 149 ئُوَّ زَيهات يُغُضٍ ثازاؾت وَضزَطط

 .ٍَ ٍَ، ئُوَّ ُْيهات ثازاؾا يُغُض زَزضَيتُوَ.  زووَّ/ حُضاّ:زَزض غًًَُّ/ ئُوَّ زَيهات يُغُضٍ غعا زَزض
ٍَ، ئُوَّ ُْيهات غعا ْازضَيت.  غىُْت: ئُوَّ ُْيهات  ضىاضَّ/ َُنطوه:ئُوَّ زَيهات ثازاؾت وَضزَطط

 .ٍَ ٍَ و ئُوَّ بًهات غعا ْازض نطزِْ وَى يُى وايُ )ضَيىُثًَسضاو(: نطزٕ و ُْ ثًَٓجُّ/ َىباحثازاؾت وَضزَطط
 َىباح ئُطُض بَُُغتِ عًبازَت نطا، ئُوَ  بؤ َطؤظ ثازاؾتِ ُٖيُ.
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 ت ةتبَينك  ةت ىر ك: خاة بَيني  ة ل  ئةجنامالى  ى يكذتكة ئةطةِ ى  شو، خة ى  خلط بةكاِتكة -2
ِةتىىا  شاث  ياا شاة ز بةهيىاة  ئة تياة ئاة  كااِت باشاة   شاَا   ئة تياة ئاةجناو بااِ ك   تها ك                بة 
ِةتىىةكاى  ىر  تن ش  ِ يا ِةتط بةهيىة  ئة تية ئة  كاِت باط ىَة ئاةجنام  باال،  كةشا  خاة بني     

بضَكتة ي  كةشَكل  شاِتزل  ئةزم  ىالِ ىا هة   هةىةزلىَي  هَكلالىة ت  ئة  خة ىة  ةتيةَينك، ةتى لى ك
َكا  بويا ك: ماً ى يكاذ  ئَصاتَخاِتو بال ئاة  ئَصاة كارة  ت  ئاةو            ة ت باش  خة ىةكة  بل بلا،   ث ِةيَك

 خة ىةشه بَيَ ت  ٍةِضةىات مةِج ىَة خة بَيني ة ل   ئَصتَخاِت بَكو 
  خَكر  ةيً   ة لِةؤذ  ىَكال بَكاو، ئاة ت    ة ل  ى يكذتكة ئةطةِ خ ل  ثةِ تِةطاِ فةِماى  هةشةِب ك-1

َك  خالط ةتبا ك  كاة حاةز باةثَاةتكرةى  بلاا،   لىاة: ة ل  كرةىا           هةبةِضا   ج لٌ ةتكا،، ةهي  ث
ى يكذتكة، بةٍلكاِيكلة ت ئَصةكة  بل ئاشاٌ ةتكا، بةشَك تيةن كة ٍةم   شتَكل  باش  بَكتة ثاَكض    

 ت  ئَصةكة  هةبةِضا   ِةتط ةتب ك   ةهي  هةشةِ ىامَينك   خل ئةطةِ فةِماى  خ ل  هةشةِ ىةب ك، ئة
 كاِتكة  هةشةِ ق ِس   طرلٌ ةتبَكو  

َكني ئاة   ئَصاتَخاِت            ٍةِ تٍا ةتب ك ئة ت باسلىني هةىاةب  ى  ئاة  ىَصااىاىة  شاةِت ت، ماةِج ىَاة بويا
، جاا ئاة  زلىَاِياة    ش يكي  خل  ىةطرى  ت ض ىلة ٍةم   زلىَاِيَةك  ثةىَاٌ   ئاشلرل ىةىَا ي  خ لية

 - لهلل أةوه–ضلىة  بة ض شَك تيةكة، ئة ت ئَكنة ثَك  ىازلىني 
 -ضةىا ىَكةَيَةك  ك ِ،:

ة ت، ثاِةلىة ت ةتب ك بة خص ع   -3 ى يكذ  ئَصتَخاِت ئةشويةكة  ةل لكاِ    ة ةاية، ىل هةخ ل ةتثاِةيَك
مَكصام بةِثرشاة بال برةيااِةلٌ، ثَكصاة ت       كرة زلىة تب ك،  تن زلىاياٌ ةتِياخنصت  ت ئة  شا يكية  هاة   

كة هةكاى  ى يكذةل ئةكتَظ   ضاين ةتبا ك،  بةىايةاة، ى يكاذيكم بةخصا ةة ت بلار ك         (ايٓاص١ٝشةِت )
چ  كة لىة  يصتو ٍةِ برياِيكم بات ، ئة ت بةخص ةة ت ى يكذ بلة،  تك خ ل  ثةِ تِةطاِ ةتفةِم  ك:

ىاااااة:)بَكى ماٌ ئاااااة  با تِةةلِلىاااااة    ل151 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
  شةِةتكة ٌ كة هة ى يكذتكاىَاىال ةلك   ةتِ  ىَاٌ ئاماةتية  خص ةَاٌ ٍةية( 

ٍَ ًٖطٌ برؤ ضةووٕ ْرُبؤوَ، ئرُوَ برُثًٌَ َُظُٖبرُناِْ ٖرُض يرُى يرُ حُْرُيف و           -2 ئُطُض بُ اض
ٌَ  اض َِ بًهات بُ غ زيةًُنٍُ يُغرُض  ( زوو إ غا٤ اهللو ظيا ط، ) 152َايًهِ و ؾافرٌ، زَ ىاْ
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 ُ ً      ْاًََيَن، ضرىْه    351هةمةِجةكاى  ة ةا  ئة تية ٍةِ ةل لكاِياةكناٌ ٍاةب  ، شا ك جااِ ةل ل  بلاةي
 ئُطُض زيةٌ بؤ ناّ ةيإ ظيا ط ضىو، ئُوَ خًَط يُوَيسايُ. 

ٌَ زوعانرُّ يُبرُض ْرُبىو يرا ْرُيعاِْ، زضوغرتُ يرُ ناغرُظَيو بًٓىوغرًَتُوَ يرإ            -1 ئُطُض يُن
ٍَ و بًدىَييَن.يُغُض ؾاؾُّ   َؤبايًُنُّ يُ ثًَـ خؤٍ  ضةابىط

ِة ياا كاي ىااكر ك، ضا ىلة ئاة ت ةل لكرةىاة ىاةن                 -4 ى يكاذ  ئَصاتَخاِت بال ميااللك با  ٌ ياا با  ى  كا 
 ٍةهيةذلِةٌ، ئَصتَخاِتيض ىةىَا بل ٍةهيةذلِةىة هةىَك لٌ ة   شو:  ئايا ئة  ئَصة بلةو يا ىةيلةو!!

كةشَكل  ىر ئة  ى يكذت بلا،  تن ئَنب باز  ة شاةنيني ئاماذتيااٌ ثَكا      ٍَي كةشَكم ىاى لى ك هةجَاى  
ةل ت   ثَكصرت ٍَي كاِيكل  هةو شَك تية ىةكرل ت  ة لجاِ هةخ ل ةتثاِةيكَية ت ى يكذتكامناٌ قة لك بلا،   

 ةلخ لزيةكامناٌ بةة  بَكينك  لهووَه ئامني 

                                                           
بة ئةُةضي  ()ازوض ة ئةَ ُويَرة هةجازيَم شياتس  تا حةوت جاز بلسيَت كة ئةوةياْ ضةُةاةكةى الواشة ةواية ثيَغةًبةز - 153

إ  ايذٟ ٜضُّل إ  قًُّو فإٕ  اْظز ثِ َزات، صُّع فٝ٘ ربو فاصتدز بأَز ُُٖ  إذا أْط  ٜا)فةزًووة تا حةوت جاز اووبازةى بلاتةوة
وةهيَ ٓيضي تيا ُية ةةز هةجازيَ شياتس اووبازة بلسيَ ةوة، واتة ضيَ جاز اووبازة بلسيَ ةوة هة ضيَ كات و ًاوةى جياواش. ( اخلري فٝ٘ 

ٍَ بىوِْ زوعا -) ىاْرتئ زوعا بؤ زئ وزوًْا بسِواُة ك ييَب  (. / ؾاخُوإ عُيٌَُض ُناِْ قبى
ٍَ: زضوغتُ زووباضَ بهطَيتُوَ  ا ئُو نا ُّ زيةٌ ئاو  اهلل( زمح٘ٔ عبسايرعيع بٔ باظ )عبساهلل بؾًذ  زَفُضَى

ٍَ بًها ٍَ، ت و ثطؽ بُو نُغاُْ بهات نُ  ًَىُزَخىا ُوَ بؤ ئُو ناضَّ زَيُو ٍ َتُإُْ و خًَطيإ بؤٍ زَو
ٌَ زَنات، زوو ضنات ْىَيص زَنات، ثطؽ بُخىا زَنات  و يًٌَ زَثاضةَيتُوَ وَنى يُو يُزواٍ ْىَيص ثطغًإ ث

 زٜاض) فُضَىوزَيُزا ٖا ىوَ نُ  ابط خىا يًٌَ ضةاظييَب طًَطةاويُ ًُوَ، فُضَىوزَيُنِ زياضو َُعطوفُ يُنتابٌ
ايكاحلني و غُيطٍ ئُويؿسا( ٖا ىوَ، ثاؾإ زواٍ زوعا و ثاضةاُْوَ ثطؽ و ضةاوَيص بُنُغاِْ ؾاضَظاو زيةػؤظ 

ناضَيهِ  ط. ... بُيىُ  بؤئَُُ  خاْىو يإ غُفُض بؤ وة ًَو يإ زاْاِْ ناضطُيُى و ُٖض زَنات  ا بؤ ظَوا يَب يإ
َٔ سدٜح ابٔ ( 475٠/يف )ادتٗادٚ ايطرياْسد٘ َطًِ  )نإ اذا دعا نسزٙ ثالثا( وَى ئًُاَِ َىغًًِ طًَطةاويُ ًُوَ

ٌَ  اض زووباضَّ  ()وا ُ ثًَػَُبُضٍ خىا  َطعٛد  زَنطزَوَ.نا ًَو بجاضايُ ُوَ غ
و ىوَ: حُُْفًُنإ و َايًهٌ زا ٖا (245/3 املٛضٛع١ ايفك١ٝٗ)يُ  ايُٕ نؤى و ٖاوضةإ وَنىظاْانإ يُغُض ئُو ضة

ٍَ فُضَىوزَّ  ؾافًرًُنإ و حُْبُيًُناًْـ زَيَةًَٔ: زوعانُ يُثاف ْىَيص ئُدماّ زَزضَيت ضىْهُ َىافكُ يُطُ
 غُحًحٌ ثًَػَُبُضٍ خىا.

اظ زَيةًَت: زضوغت وايُ نُغٌ َىغًةُإ نا ًَو ْىَيصٍ ئًػتًداضَ زَنات يُثاف غُةَساُْوَ، ُٖضوَٖا ظاْا ابٔ ب
ٍَ ()ىَييَن يُبُض فُضَايؿتِ ثًَػَُبُض زوعاٍ ئًػتًداضَ خب )اذا ِٖ اسدنِ باالَس فًرينع زنعتني  : نُ زَفُضَى

وا ُ: ئُطُض نُغًَو يُئًَىَ بًُْاظّ ئُدماَساِْ ناضَيو .......( َٔ غري ايفسٜض١ ثِ يٝكٌ: ايًِٗ اْٞ اضتخريى بعًُو
 ئًنب عىغُمينيبىو، با زوو ضةنات ْىَيصٍ غىُْٓت خبىَييَن و ثاؾإ زوعاٍ ئًػتًداضَ بًةًَت:....... ُٖضوَٖا 

ٍَزَيةًَت: زوعاٍ ئًػتًداضَ يُثاف غُةَساُْوَ يُْىَيصٍ ئًػتًداضَ    .زَخىَيٓسض
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ُ   زَيطيين ُٖيُ، يُنًَهُ  ًََُُْهِ نؤٕ و ضاوَظاض ضةَط  يُ باو طئ بريوباوَضةَناٌْ  ًٗرإ  نر
ٍَ و ًََصوويٌ ُٖيُ و  را   ئًَػرتا يُضرُْسئ وةةت، خرُيةهاًَْهِ ظؤض باوَضةيرإ     و ضةيؿُيُنِ قىو

ثًًَُ ِ و بؤ خؤثاضَيعّ خؤيإ يَُايةُوَ يا يُْاو غرُياضَ و ؾرىَيِٓ نراض ُٖيةًسَواغرٔ يراخىز      
يُيُخررُو بررُضؤنِ خؤيررإ زَزَٕ، يررا ئُوَ ررُ زَيهُْررُ ًَىاْهررُ و بررًٌَُ خؤياْررُوَ زَنررُٕ،       

ٍَ: غرررُباضَت برررُو نُ () يُنا ًَهرررسا ثًَػَُبرررُض خرررىا )َبببٔ  ًِبببلَ فُٝببب١ً فكبببُ غررراُْ زَفرررُضَى
ٌَ ؾتًَهٌ ُٖيةىاغ154ٌأعزََى( ٌَ ة برسات، ئرُوَ ٖاوبُؾرٌ برؤ      وا ُ:)ُٖض نُغ بؤ ئُوَّ ؾُضةٍ ي

 .155خىا ثُيسا نطزووَ(

                                                           
ٍَ، ١ًُٝف) ..6394صشٝح ادتاَع/ - 154 ٍَ نُ بؤ ضاوَظاض ُٖيةسَواغط ٌَ بؤضىوٕ ُٖيُ:يُّ  ضةووَوَ ( بُوَ زَو ط  غ

ٍَ،  بؤضىوِْ يُنُّ: ٍَ و  ُْٗا ئايُ ٌ  ًَسايُو بَُُبُغتِ ضاوَظاض  ُٖيةسَواغط زَضُٖم بُو ْىوؾتاُّْ زَنط
ٍَ ٍ زضوغتُ وَى عبساهلل  نىضة يُواُْ زَيةًَٔ:ئُّ  ؤضَ ْىوؾتاُْ ظاْايإ و غُيُف زوو بؤضىوًْإ ُٖيُ، ُْٖس

 عَُطٍ عاص و ضُْساِْ  ط.
ٍَيُّ ضة ٌَ بطةؤ ئُطُض خاْىويُنِ ْىَيت نطةٍ، : ؤشطاضَ زَو ط ٌَ نُ ؾتًَهِ غُضدمطانًَـ يَُايةُوَ زاْ نُّ ْطر و ب

َِ بُٖا بًَت  ا ئُو ضاو ثًػٍُ ٖا ُ َايةت،  ٌَ بظَضَضبُو ٖؤيُوَ غُضقايةٌ بهٍُ ُْ ىاْ  سات.وظياٌْ طُوضَت  ي
ٍَ زَخػت و يُْاو باخُنُيسا زَينُ ئاشَيةًَهِ يُ ضإ ئُوَّ نؿتىنايةٌ بهطزايُ، غُض ا اضٍ  طُقاْس، َُبُغت زاض

، ُّٖ بؤ ئُوَّ ضاوَظاض يًٌَ نُ بُضوبىوَُنُّ ُْخىات يًٌَ ثاضاغتين باخُنٍُ  بىو ُّٖ يُ طغٌ  ُيطو  ىاض
ٍَ غُضقايةٌ بهات،  ُْثطةشَيتُ غُض بُضو بىوَُنُّ. ُْزات نُ ضاوثًؼ غُيطٍ نطز بُ ؤض

ناضَيهِ  ()ضىْهُ ثًَػَُبُضٍ خىا زَيةًَٔ: زضوغت ًُْ  ،ئُو  ؤضَ ْىوؾتاُْ ضةَت زَنُُْوَ بؤضىوِْ زووَّ:
ثُغٓس طئ  ،  ئُّ ضةايُفٍ عاَطو ظؤضَيو يُ ابرنيُْنطزووَ وَى ئًنب َُغرىزو حىظَيفُو عىقبُّ نىضة  ؤضَّ يُّ
ٕٖ ايٗزق٢، ٚايٖتُا٥َِ، ٚايتَِّٛي١َ عٔزٌى ُ "ًنُ طؿتًايُ ضىْهُ ًُْٖهطزُْ ضة نُ ئُطُض  (3883صشٝح أبٛداٚد بسقِ/")  إ

ٌَ ئُوَ  بؤيُ ُْى ُٖض ُٖيةىاغًين زضوغت ًُْو  َيدؤؾٌ بؤ ُٖيةىاغًِٓ ئُوَّ حُضاَُ،زَبًَتُ ضةضةَيىُثًَسضاوب
ٍَ يُنا ًَهسا ُْخؤف زوعاٍ بؤايُخٌ ُْخؤف يُشَيط زؤؾُى و ضة ُْاُْت زضوغت ًُْ  حُضاَُ،  ٍَ و  زابٓسض زَنط

ٍَ وَنى ضؤٕ ثًَػَُبُض  نطزويُ ِ. () ٍ خىاضةاغتُوخؤ  قىضئاِْ يُغُض زَخىَيٓسض
ًَسا نؤنطاوَ ُوَو ُ و ضُْس ثًتًَهِ بُيُنساضىوّ  ًئُو ْىوؾتاُّْ ئايُ ُناِْ قىضئاِْ  ًَسا ًْ بؤضىوِْ غًًَُّ:

ٌَ ئُوَّ َاْانٍُ ٍَ، ب ٍَ نُ  ُٖيةسَواغط ٍَ و ْاخىَيٓسضَيتُوَ بعاْسض حُضاَُ و بُ ُواوّ ئُوَيإ   ،بُئاغاِْ ْاْاغط
ٍَ.َيىُثًَسضاو ًُْ، ض  اٍ ئضة ٍَ و يُ ٌَ بهط ٌَ ُوَّ يُزَغت خبط ضىْهُ  ، ُْاُْت ئُطُض قىضئاًْؿٌ  ًَسا ْىوغطاب

 . يُضٌ زايُ؟! ئُوَ زضوغتِ ئُو ؾتُطًَتُ ئاوزَغت و ؾىَيُٓ ُْؾًاوَنإ، َطؤظ  نُ ثًًَُوَ ب
ُْخؤؾًُنُّ ظؤض  ُْخؤف نُوت و نُْاوّ )بُضظإ(َ ، ثطة او يُى يُ بطايُنامن زايُُٖؾتاناِْ غُزٍَ ضةابطزوو

ْىوؾتُّ بؤ بهات،  زيُ ةٍ َاَؤغايُنِ ئايًِٓ بؤ ئُوَّبطثًٌَ وابىو ضاوَظاض يًٌَ زاوَ،  زايهِ  قىضؽ بىو،
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ٌَ برييررإ نطزؤ ررُوَ نررُ  ررًُْا     Collection Historeبررُثًٌَ َايةجررُضةٍ)  (ثًَؿررًٓإ بررُنًةؤ 
ٌَ ضرراوّ ئريَيررٌ بىُضةَيًَٓتررُوَ، بؤيررُ ُٖغررتاوٕ  ضرراوَيو ٖررَُإ  ىاْرراٍ  ًؿررهِ ُٖيررُ   زَ ررىاْ

بُزضوغررتهطزِْ ضررُْسَٖا ضرراوَظاضٍ  ًرراواظو  ؤضاو ررؤض نررُ بررُْاوباْىرتيًٓإ ضرراوَظاضٍ      
 ؾًُٓ.

( نررؤْرتئ ضرراوَظاض زؤظضابًَتررُوَ، ًََصووَنررُّ بررؤ    bbcبررُثًٌَ بابررُ ًَهِ َايةجررُضةٍ )  ٖررُضوَٖا
ًٌَ برطاى نرُ يُنًَهرُ يرُنؤْرتئ ؾراضَناِْ ًَْرىإ       ٍ ثًـ ظايني زَطُضةَيتُوَ، يُؾاضٍ  3300

زوو ضةووبررراض )ًَعؤثؤ اًَرررا( نرررُ زَنُوَيترررُ خرررانِ غرررىوضيا، بُٓضرررُّ بريوباوَضةَنرررُيـ يرررُ    
  ئُفطيكا ضةؤيؿتىوَ. ضةؤشُٖةة ٌ ْاوَضةاغتُوَ غُضٍ ُٖيةساوَ، بُضَو ئُوضوثاو

ّ ضَع يًَُػطٍ نؤْرسا( نرُ   ظاْايإ زَيةًَٔ: ًَىاْهُناِْ ضاوّ ٖؤضؤؽ )ضاوّ َاْط يا ضاو
يررُ وةة ررِ ًَػررط زؤظضاوَ ررُوَ، ظؤض رررطئ ناضيىررُضٍ يُغررُض ؾررًَىَّ ضرراوَظاضَ ؾرررًُٓناِْ         
غُضزَّ ُٖبىوَ نُ ضةَْط و بؤيُنُّ  غُضضاوَّ خؤيةٌ ًَػطٍ ؾًًَسضاو برىوَ و ضةَيصَيرُنِ   

زا ضةَْىرِ  بُضظ يُ ئؤنػًسّ  ًَسا بىوَو َازَناِْ وَى َؼ و نؤبايةت يُثًُيُنِ طُضَِ برُضظ 
 ؾًًٓإ زضوغت نطزووَ.

زواٍ زَضنُو ٔ و ثُيسابىوِْ َؤضٍ ؾني نُ ًْؿاُّْ ضاوّ يُغُض ُْخؿًَٓسضا بىو، يُوَوَ 
برررُفطاواٌْ بُْاوضرررُنُزا برررالةو زَبًَترررُوَ، وَيرررطةاٍ ئرررُوَّ فًًٓكرررٌ و غرررطياِْ و يؤْررراِْ و       

ضًَٖٓاًْرسا برُْاوباْط   ضةؤَاًُْناًْـ بُناضيإ ًَٖٓاوَ، يَُُٖإ نات عىواًْرُناًْـ يُبُنا 
                                                                                                                                                                          

ٍَ ؾتِ  ًَسا ْىوغٌ و  ىإ بُ  ًًُُ ثُضةؤيُنِ غُوظٍ   ناغُظَيهِثاضضُ  ئُويـ  ُوَ، ئُو ا ثًَطايًَٖٓاو ًَٖٓس
 و ِ: ْىوؾتُنٍُ يٌَُ بهُٕ، بُئًعِْ خىا  ضاى زَبًَتُوَ.

ٌَ ضة زَم ثاضضُ ناغُظَ َٔ ، و  ُقُيةُنُّ يُبُض يُى ُٖيةىَؾايُوَزضةا نُ  نؤٕ بىو، ، ثُضةؤ غُوظَنُضزىابَاوَو عُياَ
نِ عُضَبٌ، ًٖطٌ  طٍ  ًَسا غُيطّ ثًٌَ ٖات نُ  ىُ يُضُْس وؾُيُ ، غُضغاّ بىوّ ونطزَوَ طاوَنُّ و ْىوؾته
نُ  نُيةُؾًَطو )ز ا ُ( وا ُ: َطيؿو.  :وا ُ )زيو(، )وو( وا ُ: َاغٌٍ بىو، بُ عُضَبٌ ْىوغٌ بىو ُْْىوغطا

ُوَ ُْوَنى تحُظّ ُْزَنطز بًهُيضَ ا غُو ِ: َٔ  ،زايهِ ضاوّ ظَم بؤوَ، بؤ زايهِ خىَيٓسَوَ ئُو ْىوغًُّٓ
ٌَُناْئايُ  ٍَ بًَتُوَ ِ قىضئاِْ  ًَسا ْىوغطاب طط ِ َاَؤغتا بؤ خؤت و بُقىضة  ِ، زَى َايةو ناضيىُضيُناِْ  بُ ا

 . ْىوؾتُت
ٍَ ئُو  - 155 ٍَ، وا ا ٖاونا يَب يُطُ يا َُة   ًًَسا َاَُ ؾًَذ  وَختُّئُطُض ؾتًَو يُطٍُ قُزَضٍ خىا يُى بىط
ٌَ و ئافات بُةةو ، يإ يُزَضزو وؾتُ بؤ ئافطَ ًَو زَنات بؤ ئُوَّ َٓسايةٌ بيَبْى ٍَ و...ٖتس. ئُطُض بُزووضب بًجاضَيع

 ٌَ ٌَ ئُو َؤضيُٖا ُٓزّ ثًٌَ واب ٍ ُٖيةًىاغًىَ يإ يًٌَُ ئُو ؾتُ بُٖؤٍ ئُو ْىوؾتُوَ بىوَ،  يإ ثًٌَ واب
ٍَ يُنا  نطزووَ، يُُْخؤؾٌ و ْاخؤؾٌ   بؤ خىا بطياض زاوَ. ٖاوبُؾًٌَهسا خىا ثاضَيعَضَ، ئُوَ زَيجاضَيع
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ًََصوو بؤَإ زَطًَطةَيتُوَ نرُ زَضياواْرُ نؤْرُناِْ ئايرتؤغرهاًْؤٕ يُبُؾرٌ ثًَؿرُوَّ       بىوٕ، 
ٍَ بؤ  ًَجُضة بىوًْإ بُ غُةَُ ِ.   نُؾتًُناًْاْسا وَيُّٓ ضاوَيهًإ نًَؿاوَ وَى ٖؤناض

 خؤؾُويػتإ:
يررررإ طًاًُْبررررُضو ؾررررتُ  َُبُغررررت يُضرررراوَظاض ناضيىررررُضٍ ضرررراوٍ َطؤظررررُ بُضاَبررررُض َررررطؤظ     

بُض ُغرررتُنإ، ْرررُى ناضيىرررُضٍ ئرررُو َؤضيرررُّ َرررطؤظ بُزَغرررتِ خرررؤٍ زضوغرررتِ زَنرررات  رررا 
.ٍَ  يُضاوَظاض  بًجاضَيع

بررىوِْ ُٖيررُو ضةاغررتًًُنٌ حاؾررا ُٖيةٓررُططَ،    ضةووّ ؾررُضعُوَهااة ضرراوُْفُؽ يررإ ضرراوَظاض  
ٍَ ڻ   ڻ  ڻ    ڱ  ڱ  ں  ں     ڻچ :ئُوَ ا خىاٍ ثُضوَضزطاض يُقىضئاِْ ثريؤظ زَفُضَى

( وا ُ:)بُضرررررراوَناًْإ يُخؿررررررتُيإ ڻ  ڻ   ) 51القلاااااام:  چۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  
ٌَ زَنُٕ( .  زَبُٕ و ناضيإ  

ُِٝٔ، ٚإذا  )ةتفةِم  ك:   () فٍةِ تٍا ثَكغةمةةِ  خ ل ُِٝٔ سَلٌّ، ٚيٛ نإَ ع٤ْٞ صابَلَ ايَكَُرَ صَََُّكِتُ٘ ايعَب اْيعَ
 ِِ ًْتُ  لىة:)ضا  ثَص  ٍةق   ِةلشتة ، ئةطةِ شتَكم ٍةب ك ثَكص  هة)قاةةتِ( بىرىاياة،    356( فاْغضًٔوٛااِصتُِغضٔ

َكلارةٌ، خلىااٌ         َكص  ةتكة ،، ئةطاةِ  خاةهيلتاٌ بةضاا ت ت كارة   ةل ل  خلشالِةىَاٌ ه ئة ت ضا   ث
 ت بصلٌ(  ئة ت ضاِتشةِ  ضا ت ٍةىا ضا هَكلرل  بة  ئا ت ىةِة بلر ك بل ئة ت  ضان بةَكتة 

زَيةًَت: "ئُوَ ئًػجا ِ قُزَضٍ خىاٍ طُوضَيرُ نرُ    )سألرَلَاايكَ َمَاا(ئًُاَِ ُْوَوّ  يُ ضةاظُّ 
ٌَ يا خًَط" ٌَ قُزَضٍ خىا ضةوو ْازات،  ا  ئُو ؾتُ ؾُضةب  ًٖض ؾتًَو بُب

ٍَ:  () ػإ يُ فُضَىوزَيُنِ زيهُزا ثًَػَُبُضٍ خىازي أنجز َبٔ وبٛت َبٔ أَب      ) زَفرُضَى
157ٚقُرٙ بايعو بعُ قطا٤ اهلل

وا ُ:)زواٍ قُظاو قُزَضٍ خىا، ظؤض طئ ئُواُّْ زََرطٕ، برُٖؤٍ    )
 ضاوَوَيُ(.

نُوا ُ َُٖىو ئُو ؾتاُّْ بُٖؤٍ ضاوَظاضو غًحطَوَ يُزَوضو بُضَإ ضةوو زَزَٕ،  َُٖىوٍ 
بُويػت و ئًعٌْ خىايُ،  ُْاُْت  ًابىوُْوَو يًَهرتاظاٌْ شٕ و ثًاويـ بُٖؤٍ فايةُوَ ٖرُض  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ چت و ئًعٌْ خىايرُ: بُويػ

 158 چڎ  ڎ
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ٌَ َرطزوو ظيٓرسوو بها رُوَ ئُطرُض ويػرتِ خرىاٍ            ثًَػَُبُض عًػا )عًًرُ ايػرالّ( ضرؤٕ زَ رىاْ
يُغُض ُْبىايُ؟ زاض عُغانُّ ثًَػَُبُض َىغرا )عًًرُ ايػرالّ( ضرؤٕ زَببًَترُ َراضَيهِ ظيٓرسوو        

  159ُْبىايُ؟ئُطُض ويػتِ خىاٍ يُغُض 

                                                           
ٌَ: ئُطُض واَ ، ُٖضطًع بىوّ ناضَغات و ضةووزاو و ؾَائُطُض  ىوؾٌ  - 159 ، ئُطُض ئاواو ئاوا زَبىو يُهطزبابَُية

ٌَ بُغُض ُْزَٖاتواو وايبهطزبايُ  ٍَ بًةًَ واباؾُ ، بُيةهىئُوٖاٍ ي ٌ: قُزَضٍ خىا وا بىو، ضىْهُ ئُوَّ خىا بًُو
نُ  ؾُيتإ زَنُيُوَ  غُض، ئُوَ بُزَغتِ خؤت زَضطا يُيُ، وايبهطزبايُهطزبابواَ و ت: ئُطُض  ئاوا زَبًَت، بؤيُ

ٍَ و زَضووْت زضوغت بهات.خطاا ُٖظاضو يُى طىَاِْ   يُ ًََؿو و ز
ٖ ٍَ ٍَ و ُْس يُ  ًَهسا َُٖىو ؾتًَهِ يُ ضاضَْىوؽ،ُ يُنا ًبُزحايةٌ زَيةًَٔ:  اواِْ َطؤظ ضًَطؤظِ غاويًهُو فاّ نا

ٌَ؟! زا(احملفٛظ)يىح  ٌَ  ىومشإ بيَب : نُ َُٖىو وا ُ بؤ ْىوغطاب و  ىوؾٌ  ئُو ؾتاَُْإ بؤ ْىوغطاوَ نُ زَب
ٌَ غُضثًَطٌ زَنُئ بؤضٌ خىزا يُ زواضة زَّ نُوايُ ،زَبني ُٓضو ثُضوَضزطاضٍ ا بُزيًَٗزخىؤش غعاَإ زَزات؟ نا 

ٌَ؟ ضؤٕ ٌَ ضٌ زَب ٌَ؟  ئُّ طُضزووُْ ثإ و ثؤضةَيُ، زَظاْ ٌَ زَب بُيةهى بُ َإ ْانات ضانُ بهُئ يا خطاثُ، ْاضاضوَي
يُنُ  يُغُضَ اٍ غايةُوَ  َُاؾاٍ ٍ بابُت ُٖضئُدماّ زَزَئ، بؤ  ىوُْ َاَؤغتائريازَو ويػتِ خؤَإ ناضَنإ 

زَيةًَت:  ثًَؿبًِٓ زَنُّ  خؤٍ ، بُثًٌَ ثًَؿبًًُٓناُِْٖيُ ُٖيةػُْىاْسِْ قى ابًُناٌْ زَنات و زَفتُضٍ يُنُّ
ٌَ زوو زَضؽ ٌَ،  فالٕ  قى ابٌ يُ زَضغ ٌَ، فالٕ قى ابٌ زَضْاض ٍَ فالٕ قى ابٌ يُنُّ زَب ٍَ و  ئَُػا بُو  زَنُو

نُ ئاوا زَضضىو، ثًَؿبًِٓ نطزبىو  وَىبؤ قى ابًُنإ  خؤٍ ؤشاُّْيُ غؤْىُّ ْىوغًِٓ  ًَبًًُٓناِْ ضةُ ؾًَىَي
ٌَ بؤيُ يُنُّ بىو، ئُوَ يؤشيو ًُْ  بًةًٌَ: ضىْهُ  ضىْهُ ْىوغٌ بىوّ: َاَؤغتا ْىوغًبىوّ فالٕ نُؽ يُنُّ زَب

ٌَ بؤيُ زَضُْضىوَو...ٖتس. فالٕ  نُؽ زَضْاض
ٍَ و وَظعٌ ئُوَيُ  َُبُغت ئُغًةٌ  يًَطَزا  ٌَ َاَؤغتا بُثًٌَ ئُوَّ  َُاؾاٍ حا فالٕ قى ابًُناِْ زَنات  زَظاْ
وَنى ثًَىيػت ْاخىَييَن و بُؾساضٍ ضةؤشاُّْ ًُْ ئُويرت و ٌَ زَضزَض يُنُّبُ بؤيُ نا ِ خؤٍ بُفريةؤ ْازاتقى ابٌ 

ٍَ و غاقًت زَبًَت.    بؤيُ زَنُو
ٌَ ًظاًْاضيبُغطوؾتِ خؤٍ وا ضةغهاوَ نُ يُوَّ خىا ثًٌَ زاوَ، َطؤظ  يُو ُنِ ظؤض نُّ و غٓىوضزاضٍ ُٖيُ زَ ىاْ

ٌَ غٓىوض ضؤُْ  خىاٍ ثُضوَضزطاض بؤ ئُّ ،ئُو ثًَؿبًًٓاُْ بهاتثاْتايٌ و ضىاضضًَىَيُزا  و نُ ظاًْاضيًُناِْ ب
ٌَ. خىا ثًَـ ئُوَّ ئًَُُ زضوغت بهات َٖإضة ؟ بُضَو ض ضاضَْىوغًَو ُْٖىاو ؽ ضٌ زَناتفالٕ نُ زَظاْ

ٍَ نُ ئُو ناضاُّْ َطؤظ ئُدماَِ زَزات، ٍَ؟ ئُوَف يُوَزا غُضضاوَ زَطط  ،ٌيُ بُويػت و ئاظازّ خؤ ُٖيةسَطط
ٍَ ُْى خىا ْاضاضٍ بهات  يُ  ىوُْيُنِ  .ئُو ناضَ بهات، بؤيُ َطؤظ يُغُض ناضَناٌْ  غعاو ثازاؾت وَضزَطط

 ظيٓسووزا: 
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ٌَ،  ا بُ حُغرىزييَب يرا ضراوَظاض     ئًنب قُيًِ زَيةًَت: "ضاو  ريَيهُ يُُْفػٌ ئًٓػإ زَضزَض
ٌَ ْانات". ٍَ  اضيـ ناضٍ ي ٌَ زَنات و ُْٖس ٍَ  اض ئُو حُغىزيًُ ناضٍ ي  نُ ُْٖس

ظاْايإ زَيةًَٔ: ضاوَظاض بُؾُف قرات يرُ غرًحط برًَُٖعو طرُوضَو ناضيىرُض طَ، ضرىْهُ غرًحط         
ٍَ. ئُطُض ٌَ ضاوَظاض ضاغتُوخؤ يًَت بسا يُنػُض زَ هىش ٍَ، وَي  َيهِ ةواظّ ُٖيُ بتهىش

ٍَ، بؤ ىوْرُ   رؤ ٖرُض بًةًَرٌ: يًُرؤ،            ضاوَظاض ؾتُ َُعُٓويًرُنإ برؤ ؾرتُ َاززيًرُنإ زَطرؤضة
 يًُؤ.. زَبًِٓ نُغٌ بُضاَبُضت يُنػُض يُةٍ خؤيُوَ زََِ ئاو زَنات.

ٍَ، نُضرٌ يرُ زووضَوَ خؤؾرٌ ثًَرىَ زيراضَ، بًَىىَرإ       نابطا يُزَضووُْوَ نُغًَهِ خؤف ز َو
  ُغتُ ئُو ناضيىُضيًُّ ًُْ، ئُوَ ضةووحُ ئُو ناضيىُضيًُ زضوغت زَنات.

     ،ٌَ ٌَ يُزَضووِْ زَخىيةكًَرت ئُطرُض  اواْبراضيـ ْرُب يُنًَو ضةوو بُضةووّ زازطا زَبًَتُوَ،  طغ
ٌَ زَنررات  زََررِ  ُ ُيةررُ بهررات و قػررُّ       بررؤ ُْيررُت يررإ ضةَْىررِ زَّ   نُضررٌ  طغررُنُ واٍ يرر

 .ٍَ  وضاوّ غىوض ُٖيةىُضة
بًَىىَررررإ يررررًَُْىإ ضرررراوثًؼ و حُغررررىوز  ًاواظيررررُنِ ئررررُو ؤ ًْررررُ، ٖررررَُىو ضاوثًػررررًَو  

 .ٌَ  حُغىوزَ، بُةةّ َُض  ًُْ َُٖىو حُغىوزَيو ضاوثًؼ ب
حُغررىوز ئررُو نُغررُيُ ُْفػررًُ ًَهِ ثررًؼ و ثررؤخًةٌ نررُّ و ْعَررِ ُٖيررُ، نررُ حُغررىوزٍ          
بُنُغًَو زَبات، ًٖىاخىاظَ ئرُو ْراظو ًْرُُ رُّ خرىا ثًَرٌ زاوَ، بًَترُ غرُض غرا ٌ عرُيٌ و          
ٍَ و حُظ زَنات يُْاو  ٌَ ُٖيةسَطط ًٖطٌ بؤ ًًَََُْٓتُوَ، ُٖض بُٖؤٍ ئُو حُغىوزيًُوَ ضةقٌ ي

ٍَ  رراض ٖررُض    خررُيةو بؿررهًَتُوَ، غ ٌَ و ظَضَض  بهررات،  ُْاْررُت ُْٖررس ُضؾررؤضةو ضةيػررىاٍ زوًْرراب
بُوَْسَ ْاوَغرَا زَنُوَيترُ ٖؤًْٓرُوَّ بىخترإ و ْراو و ْرا ؤضَّ برؤ ُٖيةسَبُغرَا،  راضٍ          

 .ٍَ  وايـ ُٖيُ زَيهىش
ٍَ:)يُنرررَُني  ررراوإ يرررُئاوإ ئُدماَرررسضا   ئًُررراَِ قىض ىبٌ)ضةَمحرررُ ِ خرررىاٍ يًَيَب(زَفُضَى

يٌ و حُغىوزٍ ثًَ زٕ بىو، ؾُيتإ حُغىوزّ بُئازَّ برطز. قابًرٌ حُغرىوزّ    بُٖؤٍ ئريَ

                                                                                                                                                                          
ٌَ ضةَْط و  ؤضو  بطةٍ ثاضَنُت بؤ زياضٍ زَنات؟  ؤ غُياض ُٖضوَٖا ئُطُض  َ يإ خاْىو و ُٖض ؾَا زَنطةٍ، ئايا  ن

ٍَ  ناضَيهِ خطاا يإ باف ئُدماّ ب ٌَ  بؤ ئُوَّسَّ  ئايا خىاٍ ثُضوَضزطاض  فطيؿتُت بؤ  زًََْط ئُو ناضاُْت ث
ٍَ:ز ()ًَػَُبُضٍ خىا ؟ ثبُبرينطزُْوَو ئُقًةٌ خؤت ئُدماَِ زَزَّبهات يإ خؤت  نتب اهلل َكادٜز ) َفُضَى

خىا ئُْساظَطريٍ زضوغتهطاوَناِْ خؤٍ بُض )وا ُ:  ( زٚاٙ َطًِاخلال٥ل قٌُّ إٔ خيًل ايضُاٚات ٚ االرض خبُضو أيف ص١ٓ
ٍَ،يُوَّ ئاواُْنإ و ظَوّ   ىوّ ْىوغًىَ(.َُٖ زضوغت بهات بُ ثُدما ُٖظاض غا
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بررُٖابًٌ بررطز، حُغررىوزّ زَبًَتررُ ٖررؤٍ  ررىوضةَيٌ و خُؾررِ و قًٓررِ خررىاو زووضخػررتُٓوَّ     
 يًَُٗطو  غؤظو بُظَيٌ خؤٍ(.

ئُطُض خىَيٓسُْوَيُنِ وضزو بابُ ًاٍُْ ئُّ قػُيُ بهُئ، زَبًٓني نا ًَو خىاٍ ثُضوَضزطاض 
زََِ زضوغت  نطزو  فُضَاٌْ بُ ؾُيتإ نطز غىشزَّ ضةَيعّ بؤ ببات، ئًبًرًؼ يُْاخرُوَ   ئا

ٌَ خىا ثًٌَ فرُضَىو:  ٌَ غىشزٍَ بؤ ُْبات ، نا  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    چحُغىوزّ ثايةٌ ثًَىَ زَْ

ٌَ زَنرُّ؟(   16٠ چپپ  وا ُ:)ض ؾتًَو بىوَ ُ ضةَيىط  ا غىشزَ ُْبُّ يُنا ًَهسا َٔ فُضَاْت ثر
وا رُ:)َٔ يرُ ئرازَّ باؾررتّ     .161چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿچَةةَسا و ِ: ئُويـ يُو

 نُ َٓت يُ ئاطط زضوغت نطزووَو  ئُويؿت يُ قىضة زضوغت نطزووَ(.
ٍَ)َٔ يرُو باؾررتّ!(     َُ طغٌ و خُ ُضٍ حُغىوٍ بطزٕ يُوَزايُ ضةَخُٓ يُقُزَضٍ خىا زَطرط

)بؤضرٌ ئرُوت زَويةَُُْرس نرطزووَ، َرايةٌ      )بؤضٌ ئُو ًْرُُ رُّ برُوت زاوَ، برَُين ْرازَّ؟(     
ٌَ بُخؿًىَ، ئُوَت بَُٔ ُْزاوَ، ئُو ضٌ   ىإ و خاْىوٍ خؤف و غُياضَّ زوا َؤزَيًت ث
يرَُٔ ظيرا طَ؟( )بؤضرٌ ئرُو خراوَِْ بطةواْاَُيرُو َٓرًـ ٖرًض بطةواْاَُيرُنِ ًْرُ؟( يُنا ًَهررسا           

ٌَ َُٖىو ئُو  ُقػًُا ُّ ُٖيُ، َُٖىو  ُقػًُا ِ خىايُ  بؤ  اقًهطزُْوٍَ بُْسَناٌْ ْاظاْ
)ُٖيُ بُ يُؾػاغٌ، ُٖيُ بُ نَُئُْساٌَ، ُٖيرُ بُٖرُشاضٍ و ْرُزاضّ، ُٖيرُ برُثاضَو ثرىوٍ و       

  َ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ :ُٖبىوِْ و....ٖتس  اقٌ زَنا ُوَ( وَى يُقىضئاِْ ثرريؤظزا ٖرا ىو

ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  

162 چۈئ  ۈئ
ئيٌَةيّ كة زِشق و زِؤشمياْ هةُيَواُياُتدا اابتةؽ كتساووة هتةذياُى     ُ:)وا ر 32الزخرف: 

اوُيااا و ثوةوثايةى ٓةُديَلٌاْ بةزشكساؤتةوة بةضةز ٓةُديَلياُدا بتؤ ئتةوة ٓتةًوواْ كازوبتازي يتةكرت      
تةواو بلةْ وكةهةم هة تواُاو هئَاتوويي يةكرت وةزبطسْ، جتا هةةتةيَ ئتةو ٓتةًوو بتةٓسةو بةخػػتاُةاا       

ةت و ًئسةباُى ثةزوةزاةازي تؤ "كة تايبةتى ئيٌاُدازاُة هة قياًةتدا"هةٓةًوو ئتةو غت اُةى كتة    زِةمح
 (.خةهةلى كؤي اةكةُةوة"هةًايَ و ضاًاْ و ٓؤكازةكاُى زِابوازاْ" ضاكرتو بةُسخرتة

ٖررُضوَٖا يُبررُياْهطزِْ بُغررُضٖا ِ نىضةَنرراِْ ثًَػَُبررُض ئازَّ)عًًررُ ايػررالّ( زا )ٖابًررٌ  و      
نُ َُٖىو غُض ظَوّ ئُّ زوًْايُ يُضةؤشُٖةة رُوَ  را ضةؤشئراواو يرُبانىضَوَ  را باؾرىوض،       قابًٌ( 
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يُى خًَعإ  ًًَسا يُشَيط غايُو غًَبُضّ  يرُى ثًَػَُبرُض زَشيرا نرُ ئرُويـ باونرُ ئرازَّ برىو،         
نُضررٌ قابًررٌ حُغررىوزّ بررُٖابًٌ بررطز ضررىْهُ ةٍ برراونِ خؤؾُويػررت بررىو، ئررُوَّ ئررُو        

ٌَ برطز، ٖرُض ئرُوَ            بًهطزايُ يًَرٌ وَضز  ٍَ ْرُنطاو حُغرىوزّ ثر َطرريا، ئرُويـ ئرُوَّ ثًَرٌ قبرى
  :ٍَ ٌَ بررسات، ُٖغررتا يررُْاوٍ بررطزو نىؾررتِ، وَى خررىاٍ ثررُضوَضزطاض زَفررُضَى  ْررُبىو ضرراوّ يرر

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳڳ   چ

163 چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
ي اوو كوزِةكةى ئااةَ بتؤ ئتةو   بةضةزٓات و ٓةوهةوا رُ:) 26المائدةة:  

خةهةلة خبويَِةزةوة كة: بةزِاض ى زِوويداوة، ئةوة بوو كاتيَتم ٓتةزاوكياْ قوزباُيتاْ كتسا، هتة يتةكيَلياْ       
وةزةريا "كةهةضةز حةق بوو، هةخوا تسع بوو" و هةوى تسياْ وةزُةةريا"ضتوُلة زِق ئةضت ووزو حةضتوواو    

ئةويؼ هةوةالةًى ٓةزِةغةكةيدا وتى: خواي ةةوزة تةُٔا هتة  خواُةُاع بوو"بة بساكةى وت: ٓةز اةتلوذَ، 
 (.ثازيَصكازاْ قوزباُى و ضاكة وةزاةةسيَت

ضاوثًَُٗيةُٖٓا ٔ بىو واٍ يُ بطاناِْ ثًَػَُبُض يىغف نطز ثًالِْ نىؾتِٓ ُٖض حُغازَت و 
 زابطةَيصٕ و زوا اض بطةياضياْسا  بًهُُْ ْاو بريَنُ.

يرُوَزا برىو، زَيرىت:  بعاْرُ ئرُو       ()بُضاَبُض ثًَػَُبرُضٍ خرىا  حُغىزّ )ئُبىيُُٖ (يـ  
بطاظايُّ بُُٖ ًىّ طُوضَ نطز، بُخًَىّ نطزو ْامن ثًٌَ زا، ئًػتا َٔ بطِ ئًتاعُو طىَيطةايرُيةِ  
بهررُّ؟! يُنا ًَهررسا ضررؤٕ نىضةَنرراِْ خررؤٍ زَْاغررٌ، ئاوٖررا زَيعاْررِ َىحُممررُز ثًَػَُبررُضَ،      

  َ يرراْىت: ٖررُضطًع يُشيا اْررسا زضؤَررإ يًَررٌ ْررُزيىَ نُضررٌ      يُنا ًَهررسا ٖررُض خؤيررإ ثًَؿرررت ز
   حُغىزّ ثايةٌ ثًَىَْإ زشايُ ِ بهُٕ و بُ ؾًَت و ؾاعريو زضؤظِْ يُقُيةُّ بسَٕ.

ٌَ زَغتُٕ:  وَنى ضاوَظاض، ئُواُّْ قػُيإ يُغُض ئُّ بابُ ُ نطزووَ، غ

ضاوَظاض  ىُ يُ ئُفػراُْو خىضافرات، ًٖطرٌ  رط ًْرُ، خراوَِْ ئرُّ         *زَغتُّ يُنُّ زَيةًَٔ:
بؤضررررىوُْ ئُقالًْررررُنأْ ئررررُقًةٌ خؤيررررإ بررررُ ثررررًَـ زيررررٔ و قىضئررررإ و فررررُضَىزَ )بررررُثًَـ       

ٍَ ظاْػتِ غُضزََسا ٖاوضةا ًُْ.  ُْقٌ(خػتىوَ نُ ئُوَف يُطُ
وو برررُضةووَإ ئرررُو نًَؿرررُ و طريوططفرررت و يَُجُضاْرررُّ  ضةؤشاْرررُ  ضة  *زَغرررتُّ زووَّ زَيةرررًَٔ:

 زَبُٓوَ، ٖؤناضَنُّ ضاوَظاضَ ُْى خؤَإ.
ٍَ، نرُ ًٖطرٌ ْايرُت زَغرت       ٌَ زاْاوَ، بُزواٍ ئًـ و ناض ْاطُضة نابطا يَُايةُوَ ثًٌَ يُغُض ث

ٌَ، ضةظقِ غىاضَ، ضراوَظاضّ   ٍَ بُ ايةُ، طًُيٌ و طاظَْسٍَ ُٖيُ، زَيةًَت: بؤّ ْاي و ًَُٖؿُ باخُ
 يُغُضَ.
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ٌَ، ثاغراو زَيًَٓترُوَ،        ياخىز قى ابًُو واْرُن  ٍَ و زَضْاضر ٌَ زَنرُو اِْ بُباؾرٌ ْراخىَييَن، نرا 
 زَيةًَت: ضاوَظاض يًٌَ زاوّ.

ثررُيطةَواِْ ئررُو زَغررتُو  اقُررُ باوَضةيررإ بُضرراوَظاض ُٖيررُ، بررُةةّ ظَيررسَضةؤيٌ  ًَررسا زَنررُٕ و       
 َُٖىو ؾتُنإ بُضاوَظاض زَبُغتُٓوَ.

ُ باوَضةٍ بُضاو *زَغتُّ غًًَُّ ًَْىَْسطريَ، ّ ظَيرسَضةؤيٌ  ًَرسا ْانرات، زَظاْرٔ     آلَظاض ُٖيُ بر
ئُّ بىوْرُوَضَ برُخًَطو ؾرُضةيُوَ زضوغرتهطاوّ خىايرُ و بُغررتاوَ بُٖؤناضَناْرُوَ، نُوا رُ         
ضرراوَظاض بررىوِْ ُٖيررُو ناضيىررُضٍ زضوغررت زَنررات، بررُةةّ بُويػررت و ئًعْررِ خررىا، ضررىْهُ      

ْرا ىأْ، وَى ضرؤٕ ٖرَُىو زوًْرا      َُٖىو زوًْا نؤببُٓوَ برؤ ئرُوَّ ظيرإ بُيرُنًَو بىُيرُْٔ،     
ٍَ غررىوزو قرراظاْج بُيررُنًَو بىُيررُْٔ، ْررا ىأْ، وَنررى ثًَػَُبررُضٍ خررىا   ()نؤببٓررُوَ بًاْررُو

 :ٍَ ُُِٙ تُذَاَٖبَو, إَذَا صَبَأْي َ َفا    )زَفُضَى ٍِ  َٜا غوًَاُّ, إَْٔٓٞ أو ًََُُٔٓو َنًَُٔإت: اِسَفْظ ايًََٓ٘ َِٜشَفْظَو, اِسَفْظ ايًَٓبَ٘ تَذٔب ِصبَأ
٤ِٕٞا َِٓفعَُٛى بٔغَ َٜ ِٕ ِٛ اِدتََُعَِ   ٢ًََ َأ ِِ َإَٔٓ اْيأو١َََٓ َي ِٔ بٔايًَٓ٘ٔ, َٚا ًَِ ِٓ َ َفاِصتَعٔ ُِ  يًََٓ٘, َٚإَذَا اِصتَعَ ٤ِٕٞ َقب َِٓفعَُٛى إَيَٓا بٔغَ َٜ ِِ  َي

ِِ َٜطُزَُٓٚى إَ ٤ِٕٞ َي ِٕ َٜطُزَُٓٚى بٔغَ ِٛ اِدتََُعُٛا  ٢ًََ َأ ِٝبَو, رُفٔعَبِ  اْيَأقًَْباُّ       َنتََُُّ٘ ايًَُٓ٘ َيَو, ََٚي ُِ َنتََُّبُ٘ ايًَٓبُ٘  ًََ ٤ِٕٞ َقب يَٓا بٔغَ
 .164(َٚدَفَِٓ  ايصُٓشُفُ

َاَؤغررتا )َررُة قررازضٍ ضةَف( َاَؤغررتايُنِ ظاْرراو زاْرراو بًًُررُت بررىو، يررُى يررُ و ررُ  ررىإ و   
ٌَ، ْابرر        ( آقػررُناِْ نررُ بررُضزَواّ زووبرراضَّ زَنطزْررُوَ، زَيررىت: )ُٖضضررٌ خررىزا ْررُيهطزب

ضةؤشَيهًإ فطةؤنرُناِْ ضةشَيُرِ برُعؼ بؤضزوَراِْ طىْرسّ غرًَىطزناٌْ غرٓىوضٍ ؾاضؤضرهُّ         
 ) ُم  ُم( زَنات و خُيةهُنُيـ بؤ ثاضاغتِٓ طًاِْ خؤيإ، ضةازَنُٕ و خؤيإ زَؾاضُْوَ.

: َاَؤغرتا طًرإ ئرُّ  رؤ     رآنابطايُنٌ ئاوايٌ َُٖإ طىْرس بُُٖيةجُيُنرُوَ برُ َرُة قرازض زَيةر       
 ٌ ٌَ: ضةؤيةررُطًإ َررٔ زَ طغررِ     آخررىا ْررُيهات ْابرر  ْررُ ىت ُٖضضرر ؟ ئررُويـ يُوَةةَررسا ثًَررٌ زَيةرر

 . 165ئُةاضَيإ خىا  نطزبًَتِ
عرراَطٍ نررىضةٍ ضةَبًرررُ بررُةٍ غررًٌُٖ نررىضةٍ حىْررُيف  ، ()يُغررُضزََِ ثًَػَُبررُضٍ خررىازا

ٍَ نُ يُو نا ُزا خؤٍ زَؾىوؾت.. غُيطٍ نطزو ثًٌَ غُضغراّ برىو، يُبرُض خؤيرُوَ       ًَسَثُضة
ْرُبطز  ًَٖٓرسٍَ   ثًَػرتِ ئراوا  رىإ و غرجًِ ْرُزيىَ.     طُدمٌ  وا ضةَيو و ثًَرو و  و ِ:  ا ئًَػتا 

ُوَ. بطزياْرُ ةٍ ثًَػَُبرُضٍ خرىاو    بىوضاير نُو رُ غرُض ظَوّ و    يرُٖؤف خرؤٍ ضرىو،    غٌُٖ 

                                                           
164

 .أْسد٘ ايرتَرٟ يف ضٓٓ٘- 
ٍَ: بُزيسَِْ  يػإُنطاٚض٢ نَٛز٣  - 165 طُيؿتىوّ، ُٖض  () ٍ خىانُؽ يُٖاوَةةِْ ثًَػَُبُض300زَفُضَى

ٌَ، ْابًَت. نُ ضةوو زَزات بُويػتِ خىاٍ طُوضَيُو ئُوَّ ويػتِ يُغُض   َُٖىويإ فُضَىوياُْ: َُٖىو ؾَا  ُْب
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و ًرإ: عراَطٍ   نُغرًَو قػرُيُنِ ْرُنطزوَ؟    يرُ،   آفُضَىوّ: طىَاْتإ يُ نر  () ثًَػَُبُض
بطةؤٕ باْىِ عاَطّ بؤ بهُٕ، نُ عراَط  . ئُويـ فُضَىوّ: قػُيُنِ واٍ نطزوَ نىضةٍ ضَبًرُ
ٍَ؟: نُؽ ُٖيُ بطاٍ خؤٍ وت ثًٌَبُ ىوضةَيًُوَ  () ٖات، ثًَػَُبُض ئُطُض يُنًَهتإ  بهىش

  :ٌَ ٌ ةاهوتٍٔ بتازن فيت   )  ؾتًَهِ بُبطانُيُوَ بًِٓ و ثًٌَ غُضغاّ بىو، برا بًةر  (اهلل ٤ًتا غتا  )( ياا
ٍَ. ئرُويـ زََىضراوّ ؾرؤضزو     ئُو ا زاواٍ ئاوّ نطزو فُضَاِْ بُعاَط نطز زَغتٓىَيص بىط

   ُ ٍَ ئًُْؿو و ئُشْؤناِْ و بُؾٌ ْراوَوَّ ةٍ ضةاْرِ و فر ضَاِْ نرطز ئاوَنرُ   زَغتُناِْ يُطُ
  166بهُٕ بُغُضيسا، غٌُٖ ضاى  بؤوَ.

ٌَ حُغىوزو ضاوّ ثًؼ بىو، ضاوّ يُُٖض ؾرتًَو بسايرُ،    نابطايُنٌ يَُُضة خؤَإ ُٖبىو طُي
ٌَ زَنرررطز، َايةرررُ زضاوغرررًًَُنًإ برررُٖؤٍ ضررراوّ ئرررُوَوَ  ىوؾرررٌ زَيرررُٖا حايةرررُ ِ      نررراضٍ يررر

ِْ ئرُو نابطايرُ زَظاْرِ، ضةؤشَيهًرإ     ُْخىاظضاو ببرىو، بؤيرُ ٖرَُىو ئرُو ؾرتاُْيإ يرُ ْاوضرُوا       
     ٌَ ٍَ ئُوَْسَ ثطة ببىو، خؤٍ بؤ ُْطريا ضىوَ غُض َرايةٌ نرابطاٍ ضراوثًؼ و زاواٍ ير خاوَٕ َا
ٌَ بجررطةشَييَن. ئررُويـ بررُ  ُوغررُوَ ثًَررٌ     ٌَ  ررا َايةررُوَّ ثرر نررطز خررؤٍ بؿررىات و ئاوَنررُّ بررسا 

ٌَ: وَضَ بعامن ض ئًؿت بُو ئاوَ ثًػُّ َٓرُ؟  ئرُويـ نرُ ث    ٌَ: ٖرَُىو ئرُو برُةةو      زَية ًَرٌ زَيةر
ُْٖاَُ ًُّ بُغُضَاْسا ٖرا ىوَ، ٖرَُىوّ برُٖؤٍ  رؤوَ برىوَ، َرٔ يرُ ؤٍ زَظامن،  را ئُطرُض          
ٌَ خرؤت              ٌَ ضرىْهُ  رؤ ضراوت ثًػرُو حُغرىوزّ، زَبر ٍَ و ثًَرت ْراخؤف ْرُب زيةت طرُضز ْرُطط

 بؿؤيت و زَغتٓىَيص  بىطٍ و ئاوَنُت بسَيُ َٔ. 
نرطز و ثًَرٌ وت:    ُوَ ضةووّ  رآ قػاُْ ضاوّ ظَم بؤوَ، بُضةقنابطاٍ ضاوثًؼ بُبًػتِٓ ئُو 

ًَٖٓرررا وا زَيرررٌ  آثرررُنهى  ئرررُوَ  رررؤ ض نابطايرررُنِ؟ وَضَ برررعامن ئرررُو غرررريَت و بىَيطيرررُت يرررُنى 
بُطصَسا؟! قػُناِْ  ُواو ُْنطز، نابطا يُ ًَىَ بُض برؤوَ،  را بطزياْرُ ُْخؤؾرداُْ يرُ ًْرىَّ       

ٍَ،  وَفا ِ نطز  .167ضة

                                                           
ُٖض يُغُض ؾًَىاظّ ئُو خؤؾؤضزُْزا، ثًَؿُوا ئُمحُزو ًْػائٌ و ئًبِٓ حُبإ زَيةًَٔ:نابطاٍ ضاوثًؼ زَّ  - 166

و ضاو و زَغتِ  ا ئًُْؿهِ بؿىات و يُْاونًُوَ  ا خىاض ةؾُّ، ئُو ا ئاوَنُ خبطَيتُ ْاو ثُضزاخًَهُوَ بُغُض 
 ،ٍَ  بُثؿتًىاِْ خىا ؾًفاٍ بؤ زَيت.غُضو ثؿتِ ضاوزضاوَنُ بجطةشَيٓسض

167
ظؤض  اض ئُطُض ئُو نُغُت زَغت ُْنُوت)نابطاٍ ضاوثًؼ( يإ بًًٓت و ؾُضَت يًٌَ نطز يا  طغاٍ ئُو  -
ٍَ بهُيُوَ  ثًٌَ ْاخؤؾيَب باغُّ ٍَ ْانات و  يُطُيةت بُؾُضة و   يُطُ ٌَقػُت يُطُ  واضانُ ُٖض زا، ئُوَ يُو نا ُب

بؤ  ىوُْ  ئُطُض ثًاو بىو  اَاُْنُّ، ئُطُض شٕ بىو  ، ىاِْ بُناضٍ بًَِٓؾتًَهِ ضاوثًػُنُ ُٖبىو زَ
ٌَ  ٍيُضهُنُّ يإ زَغتُغطةو ُٖضؾتًَهِ  ط  ايبُت بُو نُغُ بًَُٓو بًهُ ْاو غتًةُ ئاوَيهُوَو ثاؾإ خؤ ِ ث

ٌَ و بُو زاوَ ِ َايةُوَّ بهُ و ، ئُوَبؿؤ، ئُطُض ئُوَف ُْنطا ضهُّ ثًًَدىاضزوَ يُ نُو خىاضزًَْهِ ظؤضٍ بؤ زاْ
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ٍَ:  ()ثًَػَُبُضٍ خىا بيَطوَةإ  وا رُ:) 168()ايعو تُخٌ ايزدبٌ ايكب  ٚ تبُخٌ اجلُبٌ ايكبُر     زَفرُضَى
)ضاو( يياو زةخاتة وؤضِةوة "زةيهوشيَ" و ذوؾرتيـ زةخاتة َةجنةَيةةوة(. ْةخؤؾةي زةخةات تةا خاوةْةنةةى      

 بةيةية يةٍ غةضي بربِيَ بؤ ئةوةى وؤؾتةنةى يةزةغت  ْةزات.
وا ٖررُبىو ضرراوَناِْ ئُوَْررسَ بررًَُٖع بررىو، بررُ   ثررًَـ ٖررا ِٓ ئررايًِٓ ثررريؤظّ ئًػررالّ نُغررٌ   

غررتًةُوَ زَضررىوَ غررُض ضةَيررٌ طرراضةإ و بُزَوضوبُضَنررُّ زَوت: زَّ خًَررطا زَّ بهُْررُوَ يررُو      
َاْىاياُْ ناَرُ إ طُضَنرُ، حرُظ إ يُطؤؾرتِ ناَُيرُ برؤ ئرُوَّ يُنػرُض بؤ راِْ يُعرُضزّ           

 ِ بررؤٍ يُخؿررتٍُ زَبررطزٕ و  بررسَّ؟ ئررُواًْـ ئررُوٍَ بؤيررإ زيرراضٍ زَنررطز، نررابطا بُضرراوَناْ
 .169َاْىانُّ بُضزَزايُوَ

ٍَ بررُضَو ًَػررط بررطةؤٕ، باونًررإ     نىضةَنرراِْ يررُعكى  ثًَػَُبررُض )عًًررُ ايػررالّ( نا ًَررو زَياْررُو
ٌَ زَنات   يُيُى زَضطاوَ ُْضُٓ شووضو يُُٖض ضىاض ةٍ ًَػطَوَ زاخًًنب، وَنرى  فُضَاًْإ ث

َُبُغرت يرُو   17٠ چۀ  ۀ  ہ     ہہ    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ يُقىضئاِْ ثريؤظزا ٖا ىوَ: 
     ٌَ قػاُْ ئُوَيُ ئُطُض خُيةهٌ َُٖىو إ بُيُنُوَ ببًيَن، ضةَْىُ بُضراوَوَ بطرٔ و ضراو إ ير

                                                                                                                                                                          
ثامشاوٍَ خىاضزُْنُّ خبؤ، ئُوَ بُ ئًعِْ خىا ضاى زَبًَتُوَ ُٖضضُْسَ بُيةىُيُنِ ضةووٕ يُغُض ئُّ  ؤضَ ؾتاُْ 

ٌَ ئُطُ ًٌَُْ، وَي ٍَ و ئُو حايةُ ُ  اقًهطاوَ ُوَو  ض ئُدماَسضا ثًٌَ  اواْباض ْاب  ئُدماَِ باؾٌ ُٖبىوَ. زَو ط
168
 1249يباْٞ بسقِ/أْسد٘ ايطٝٛطٞ ٚسطٓ٘ اال -

حُغىوزو زضاوغًَهُيإ نابطايُنِ َايةُ  يُطىْسَيهِ ةٍ خؤَاْسا نابطايُنٌ َُضةزاض ُٖبىو، زَيعاِْ -169
ٌَ زاوَض ٍَ ضاوّ ي ، ضؤشَيهًإ نُ َُضةو َاةة ُنُّ بؤ يُوَضة زَبا ُ زَضَوَو ضاوٍ بُنابطاٍ اوثًػُو ضُْس  اض

 ٌَ ٍَ، يُنػُض  فُْىِ زَغتِ ي ٌَ و ضةضاوثًؼ زَنُو ٌَ: وَيةالةٌٖ وَبًًالٌٖ بُزَّ ُٖضةَؾُوَ ازَنًَؿ ثًٌَ زَية
نابطاف  وَ ُيةالةٌٖ نُ ُٖضغًَهِ ْاوّ خىايُ، ُٖض ئاوضة بسَيتُوَ بُيُى فًؿُى غاضزت زَنَُُوَو زَ هىشّ.

ٌَ بسا ُوَو يُو  ٍَ ئاوضةٍ ي ضةؤشَوَ  ىخِٓ يُ طغٌ طًاِْ خؤٍ، زَيعاِْ نابطا ظؤض يُغُضَ، بؤيُ زووض و ْعيو ْاوَيط
ٍَ و ئُو زَوضوبُضَ  ُضى زَنات.  ُْنُو

ُٖضوَٖا بطازَضَيهِ بُغاةةضىو بؤٍ طًَطةاَُوَ و ِ: يُؾاضَزَيٌ ُٖضيط نُ غُض بُثاضَيعطاٍ ُٖويًَطَ، نابطايُنٌ 
ْاغًاضَإ ُٖبىو، ضاوّ وَى يًَعَض وابىو، ضاوّ يُُٖضؾتًَو بسايُ،  ُختِ زَنطز، ئًَُُيـ بُٖؤٍ ئُو 

ٍَ خؤَإ بؤ ضةاونطز إ زَبطزو يُو ُٖضَت و ضًاو ضؤيةُّ ئُو زَوضوبُضَزا نُ ضاوَإ ناضيىُ ضيُوَ ظؤض  اض يُطُ
ٌَ و ئُوَْسَ بُؽ بىو نُ بًى بايُ:  ٍَ بهُو ايُ ،بُؽ مباْى بايُ: ئُٖا ئُو نُوَ.. ئُويـ ضاوٍ  ًصٍ زَزاي بُنُو

ٌَ ئُوَّ  ابطةَإ ثًَ يَب بؤ نىؾتِٓ، نُوَنُ بُ ُقًةُزإ زَنُو ُ خىاضَوَو ئُٖا ئُو نُوَ ضُْس  ىاُْ. ئًسّ ب
 ئًَُُف بُئاغاِْ زََاْىطت.
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برسَٕ،  را بررؤ ئرُوَّ يُضرراوّ ثرًؼ ثراضَيعضاوبٔ، ئررُوَ يُضرُْس زَضطايررُنٌ  ًراواظَوَ بطررُٓ        
 شووضَوَ.

  ٍ يَُايةُاْررررسا ضرررراوّ  ()خررررىا ئررررىّ غررررُيَُُ )خررررىاٍ يًَررررٌ ضةاظيرررريَب( زَيةًَررررت: ثًَػَُبررررُض
بُنًُْعَيررُى نررُوت زَّ و ضرراوّ غررىوضو ضةَف زاطررُضةابىو، فررُضَىوّ: نُغررًَو ثُيررسا بهررُٕ    

 .171زوعاٍ بُغُضزا خبىَييَن، بًَىىَإ ئُو نًُْعَنُ ضاو يًَسضاوَ
غُضاِْ قىضَيـ زوشَِٓ غُضغُختِ ثًَػَُبُض برىوٕ،  برُضزَواّ برؤٍ يُبؤغرُزابىوٕ ضرؤٕ      
ئُظيرررُت و ئررراظاضٍ برررسَٕ، ٖرررُض بؤيرررُ ٖرررَُىو ؾرررتًَهًإ يُطرررُيةٌ  ررراقٌ نرررطزَوَ. ضةؤشَيهًرررإ     
نابطايُنًإ يُ خانِ غىضياوَ ًَٖٓرا نرُ ضراوّ ظؤض برًَُٖع برىو، وَى ظاْايرإ زَيةرًَٔ: خرُيةهِ         

ٌَ       غىضيا بُ ايبُت  بُِْ ئُغُز بُ بَُٓايةرُ بُضراوَظاض برُْاوباْىٔ، غطوؾرتًإ وابرىو زوو غر
ضؤش ْاًْإ ُْزَخىاضز، ئُو ا بُؾإ و بايةٌ ُٖض ؾتًَهًإ ُٖيةبسابايُ،  يُنػرُض نراضٍ خرؤٍ    

 زَنطز. 
زاًْؿرررت و بُوثرررُضةٍ َتُاْرررُ برررُخؤ بىوْرررُوَ،    ()نرررابطا يُغرررُض ضةَيرررٌ ثًَػَُبرررُضٍ خرررىا   

ٌَ، برُؽ ئرُو نابطايرُّ      بُغُضاِْ قىضةَيؿٌ و ٌَ و ًٖض خرًََُهتإ ْرُب ت: خُيايةتإ ئاغىوزَب
ٌَ و ثًًَرسا ُٖيةبرسَّ، ئرُو ا بُضراوّ خؤ رإ زَبًرٓٔ ضرؤٕ            ًْؿإ بسَٕ بًبًرِٓ و ضراوّ برسََ

 بُعُضزّ زازَزَّ و زَيهَُُ ًْىَ بُؾُض.
ىَيُٓزا زَنا ررُوَ نررُ بررُو ؾرر  ()يررُ ضةَيررٌ   يًررُوَ ئاطررازاضٍ ثًَػَُبررُض  ثررُضوَضزطاض خررىاٍ

ـ  ٍَ، ثًَػَُبررُضي بررؤ ئررُوَّ يررُ ضرراوَظاضٍ ئررُو نابطايررُ   ()ْررُضةوات و ضةَيررطةَوٍ خررؤٍ بىررؤضة
 .ٍَ ٌَ، ؾىَئ ضةؤيؿتُٓنُّ زَطؤضة  ثاضَيعضاوب

ٍَ طىَيبًػررتِ ئررُوَ زَبررني، زَيةررًَٔ: ئُطررُض ناضيىررُضٍ ضرراوُْفؼ ئررُوٖا       ظؤض  رراض يًَررطَو يررُو
  ُ َُْررسَ قطضررؤى و ضاوضررٓؤنُنإ ضرراوَظاض  بررًَُٖعَ، ئررُّ  بؤضررٌ غررُضنطزَ غررتَُهاض و زَوية

 يًًَإ ْازات؟
يُوَةةٌَ ئُو ثطغًاضَزا زَيةرًَني: ئُواْرُ يرإ ئُوَ رُ  ىوؾرٌ نُغرٌ خؤيرإ ْرُٖا ىوٕ، يرإ          
ٍَ ضرانُو ثًراوَ ِ خؤياْرُوَ         ئُوَ ُ ناضيىُضٍ ضاوَظاضيإ بُغُضَوَ ًًْرُ نرُ برُٖؤٍ ُْٖرس
ٌَ ْررُنطزوٕ و ثرراضَيعضاوٕ،  ُْاْررُت  ظؤض  رراض ضررانُناضٍ يررإ       ًَٖؿررتا قررُزَضٍ خررىا ضةووّ  رر

ٌَ ْرُنات،           زوعاٍ نُغرًَو   ٌَ و ضراوَظاض ناضيرإ ير ٍَ برؤ ئرُوَّ  َُرًُْإ زضَيرصب بىوَ رُ ٖؤنراض
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ضىْهُ زوعاو خًَطو ضانُ ناضيىُضٍ ُٖيُ يُزووضخػتُٓوٍَ بُةةو  اقًهطزْرُوَّ خرىايٌ و   
ٍَ و زَضووٕ و ضرراوّ ثررًؼ و ئُواْررُّ حررُظ بررُ غررٓىوض بُظاْررسٕ زَنررُٕ،       بررُزووضطط ِٓ يررُز

ٍَ زوعررا قرُزَضٍ َرر   ٍَ، ئررُوَ ا بُ ايبرُت  ُْٖررس ضؤشَيهًرإ ثًَػَُبررُض غررًًَُإ )عًًررُ  طؤظ زَطررؤضة
    ،ٍَ ٌَ يُنىضةَ ْاوزاضَناٌْ ئُو غُضزََُ، زاوَ رٌ َايةرُوَ زَنرط ايػالّ( بؤ شْىىاغتُٓوَّ يُن
فطيؿتُّ طًاْهًَؿإ زَيتُ ةٍ، ُٖوايةٌ ثًَسَزا  نُ بؤ ئُو زاوَ ُ  ْرُضةوات ضرىْهُ  فرُضَاِْ    

ٌَ .ثًَسضاوَ، ُٖض ئُو ضةؤشَ طًا  ِْ ظاوا  زَنًَؿ
ٌَ طىَيبًػا ئُّ قػاُْ بىو، ُْضىوَ زاوَ ُنُ، ضةؤشٍ ثاؾرت ظاواٍ بًِٓ ًَٖؿرتا   ئُويـ نا 
ٌَ: ئررُوَ بؤضررٌ بررؤ ئُوزاوَ ررُ     ٌَ زَنررات، ثًَررٌ زَيةرر ظيٓررسووَو برراونِ ظاواؾررٌ بًٓررِ طًررُيٌ يرر

هطزايُ؟ ئُويـ  ُْٖا ِ؟ ظؤضَإ حُظ زَنطز يُ ضةَيىضةَوِ شًَْٗٓاٌْ نىضةَنَُسا  بُؾساضيت ب
َِ و ثطغرًاضٍ       خؤٍ نطةو بًَسَْط  زَنات و وَةةَِ ُْزا ُوَ  را فطيؿرتُّ طًاْهًَؿرإ زَبًٓر
ٌَ: َررٔ ضةؤيؿررتِ بررؤ ئررُوَّ     ٌَ زَنررات، ئررُويـ يُوَةةَررسا ثًَررٌ زَيةرر ًَٖؿررتا ظيٓررسوويٌ ظاواٍ يرر

 طًاِْ بهًَؿِ، بُةةّ فُضَامن ثًَهطا بىُضةَيُُوَ.
 : ٖؤناض ضٌ بىو فُضَاْت ثًَهطا بىُضةَيًُوَ؟ غىيُميإ ثًَػَُبُض ثًًَىت

و ِ: ٖؤناض ئُوَ  بىو ثريَشًَْو زَضًَتُ  ئاُْٖىُنُو  باونِ ظاوا نُ زَيبًيَن، زَضًَتُ ةٍ، 
ٌَ: فررُضَىو زايررُ طًررإ ئَُطنررُ، ثًَىيػررتًت بُضررًًُ؟ ئررُويـ ثًَررٌ    بُثُضؤؾررُوَ يًَررٌ زَثطغرر

ٌَ: ثًَىيػررتًِ بررًُٖض ًْررُ  ررُْٗا بطغررًُُو خررى       ٍَ. برراونِ ظاواف خررىاضزًَْهِ  زَيةرر اضزمن زَو
ٌَ زَزات. ثريَشُْنررُيـ بُضاَبررُض بررُو ضررانُيُ يررُخىا زَثاضِةَيتررُوَ  َُررُِْ ظاوا    ؾرراٖاُّْ  ثرر
 زضَيص بهات، خىاٍ طُوضَ ضةاغتُوخؤ  وَةةَِ زوعانٍُ زَزا ُوَو  َُُِْ ظاوا زضَيص زَنات. 

ٍَ و        يُّ  غُضزَّ و ضةَؤشطاضَ  ُدمايةًُزا، خًَطا رطئ ضةيَ  ىرُ برؤ برُةة يرُ غرُضوَت و غراَإ و َرا
ٍَ، بالةونطزْرررُوَّ وَيٓرررُّ خررراوخًَعإ و ئرررًـ و نررراضو ٖرررُوايةٌ ؾُخػرررًُ يرررُ ثًَىرررُّ     َٓرررسا
  ،ٌَ ئًٓتُضًَْت  ا فُيػبىونيَب يا غٓاا ضات  و...ٖتس، بؤ  ىوُْ خىاضزًَْهِ خؤف يًَرسَْ

  ُ ّ يررإ غررايةطةؤشٍ  َٓسايةُنررُّ  يُنػررُض بررالةوّ زَنا ررُوَ،  ًًَهررِ  رراظَ زَنا ررُ بررُض َٓسايةُنرر
ٍَ و زايسَبررُظَييَن، يرراخىز زَضررًَتُ       ٍَ، ضررُْسئ وَيٓررُّ  ررؤضاو  ررؤضٍ زَطررط ظيٓررسوو ضةازَطررط
طُؾتًَهِ خًَعاِْ،  ىاًًُْناِْ ئُو ؾىَيُٓ بُضةاغت و ضُا بؤ ئُّ و ئرُو   رايـ زَنرات،    

وَ نُضرٌ يرُ ًا ِ   يُف و ةضَيهرِ ضةَيرو و  رىاِْ ثًَرسا      ُْاُْت نُغٌ وا ُٖيُ خىاٍ طُوضَ
ٌَ نُ زَضًَتُ زَضَوَ، ْاظو فًعو  ٌَ يُغرُض    ؾىنطاُْبصَيطّ ثُضوَضزطاض بهات، وَي  ُنرُبىضٍ ثر

  خُيةهِ زَزات.
 رأ٣ صُّٝا ًَٝشا فكاٍ: دمسٛا  –رضٞ اهلل  ٓ٘  –إٔ  جُإ )ئًنب قُيًِ يُنتًَيب )ظاز املراز( زَيةًَت:
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"ضِةظاي خةواي يةيَيبَ" َٓةساَييَه  جةوإ و ؾةرييٓ  بيٓة ،        ئيُاَ  عومسإوا ُ:) .ْْٛت٘ ي٦ال تصُّٝ٘ ايعو(
 .(فةضَووى: بطِؤٕ ضاَيي ضةْاوةى ضِةف بهةٕ با ضاو تيٓ  تيَ ْةنات

نا ًَو يىغف )عًًُ ايػالّ( خُوُْنُّ خؤٍ بؤ يُعكى  )عًًُ ايػالّ( زَطًَطةَيتُوَ، براونِ   
ٌَ نرطز ئرُو خُوْرُّ برؤ بطانراِْ ُْطًَطةَيترُوَ:        ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱچ فُضَاِْ ثر

 را ئرُوَ برؤ خرُوًَْو بطانراِْ وايرإ        5يوسف:  چپ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ٌَ ضؤٕ بًَت؟ ٌَ بُغُض ًَٖٓا، ئُّ بؤ ئُو ؾتاُّْ واقًع، زَب  ي

 :ضاوجيطي دوو جؤزة
نُغرررًَهُ  بُويػرررتِ خؤيرررُ ِ و ضررراوّ ثًػرررُ، َُبُغرررت ئُوَيرررُ ًَُٖؿرررُ ضررراوّ   يُنرررُّ/

ٍَ و غرررراَاِْ ئررررُّ و ئررررُوَ، بررررُزواٍ عررررُيب وعرررراضو ْٗررررًَين خررررُيةو و ْرررراظو   يُزَغررررت و َررررا
ٍَ يُنا ًَهرررسا خرررىا برررُو نُغرررٍُ زاوَو برررُوٍ ْرررُزاوَ، ئرررُو نُغررراُْ      ًْرُُ رررُناًْإ زَطرررُضة

وا ُ ضةَخُٓطط ٔ يُ ًْرُُ ُناِْ خىا، ئرُوَف   ْاؾىنطٕ، بُبُؾِ خىا ضةاظٍ ْني، ْاضةاظيبىوٕ
 .ٌَ  ئُطُض  ؤبُّ يُغُض ُْنات، غُض بؤ طىْاٌٖ طُوضَ ضةازَنًَؿ

ٍَ  رراض يررُْائاطايٌ     زووَّ/ ٌَ ويػررتِ خؤيررُ ِ و ضرراوّ ثررًؼ ًْررُ، بررُةةّ ُْٖررس نُغررًَهُ بررُب
ظؤض خؤيررسا ؾررُيتاٌْ بُزفررُضة،  ررُفطَو فطيررىّ زَزا و زَبًَتررُ نُغررًَهِ ضرراوثًؼ. ئررُوَيإ      

يررُ ؤضٍ يُنررُّ خُ ررُضْاى و َُ طغررًساض طَ ضررىْهُ ئررُو نُغررُ  ىاْرراٍ ئررُوَّ ُٖيررُ ضرراو         
ٌَ ئرُوَّ حرُظّ ثًَبهرات و يرُ ئرُدماَِ ئرُو ٖرَُىو         ٍَ و َٓسايةٌ بسات ب يُخؤٍ  و  ُْاُْت َا
ٍَ و زَضووْرررِ ضرررىوَ ُ خرررىاض، حُغرررىوزّ بىوَ رررُ بُؾرررًَو يرررُخىَئ و       حُغرررىوزيُّ يرررُ ز

  ُغتُّ.
ُْ ُوَّ ثؤيةُْسّ نؤٕ يُباضَّ ثًاوَيهُوَ ٖا ىوَ نُ ئُوَْسَ  ىاْاٍ ٖرُبىوَ  يُ بُغُضٖا ِ 

نُغرراِْ زَوضوبررُضٍ يُضةَيىررُّ ضرراوَ  ًصَناًْررُوَ ئُظيررُت بررسات، ئَُررُ وايًًَهررطزوَ ضرراوّ     
ٌَ نُ خؤؾٌ زَوَئ.  خؤٍ زَضبًَيَن بؤ ئُوَّ  ئاظاض بُو نُغاُْ ُْطُيُْ

ٍَ نُ ضاوٍ وَنى طىيًُ ضةؤشَيهًإ يُ َُ ًًػًَهسا باغٌ ثًاوَيه ٌ حُغىوزٍ ضاوثًؼ زَنط
ٌَ و زَيهُوَييَن.  وايُ، ضاو بسا ُ ُٖض ؾتًَو و ُٖض قػُيُى بهات، زيةٌ زَثًَه

ٌَ: ئررُوَ َررٔ غُضنًَؿررٌ بُشيا ررُوَ زَنررُّ و          نابطايررُى بررُباوَضة بُخؤبىوْررُوَ ثًًَرراٌْ زَيةرر
ٌَ بسات!!  ٌَ  ضاوّ ي  زَضُُ ةٍ، بعامن ضؤٕ زَ ىاْ

ٍَ، نُ  اظَ  ًًَهِ  ىاٌْ بؤ خؤٍ نطةٍ بىو،  ًُنرُّ خػرتُ   يُو ؾىَيٓ ُ ُٖيةػاو ضىوَوَ َا
ْايًؤًَْهررُوَ، ضررىوَ ةٍ نررابطاٍ ضررراوثًؼ، نررُ  ًُنررُّ زَضنرررطزو بررؤٍ ضةاطررطت، بُغرررُضو        
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ظَاًَْهِ ؾرييُٓوَ ثًٌَ وت: قىضبرإ ئرُوَ زياضيرُنٌ بطرىونٌ َٓرُ برؤ  رُْابتإ،  زَّ وَضَ        
ٍَ بتبًِٓ و ُْ ٓاوُوَ.يُثًَـ ضاوّ يُبُضٍ  بهُ، ز  ََُو

ضراوثًؼ بُخؤؾرحايةًُوَ  ًُنرٍُ ثؤؾرٌ. ئرُويـ ثًَرٌ وت:  بُضةاغرتِ ٖرُض يرُ  رؤ            نابطاٍ
زَوَؾًَتُوَ، زٍَ ئًَػتا بطةؤ  بطرىوَ برُضزَّ ئاوَيُٓنرُو غرُيطَيهٌ خرؤت بهرُ بعاْرُ ثًًَرُوَ         

  ىاِْ يإ ْا؟.
  ُ ضدمٌ خرؤٍ زَزات و يرُخؤٍ وضز   ئُويـ زَضًَتُ بُضزَّ ئاوَيُٓنُو ُْختًَو زَوَغرَا، غر

ٌَ: واااااااٍ    ٌَ بؤيُ بُزَْىًَهِ ْعَُوَ يُبُض خؤيرُوَ زَيةر زَبًَتُوَ، ظؤض بُخؤٍ غُضغاّ زَب
نررُ  ررىامن.. قػررُنُّ  ررُواو ْانررات، ضرراو يررُخؤٍ زَزات، يُنػررُض يررُ ًَىَ بررُض زَبًَتررُوَو      

ٌَ  . 172طًاِْ زَضزَض
 : ُيػاُةكاُي حةضوودى و ضاوةشاز

ٍَ:)َطؤظِ حُغرىوز برُضزَواّ خرَُباضَ، ٖرًض        ئًُراَِ عرُيٌ     ثًَؿرُواٍ َىغرًةُاْإ زَفرُضَى
ٍَ نُغٌ بُضاَبُض زيةدؤف بًَت(.  نات ْايُو

ٌَ زَضرًَتُ ٖرُض َايةًَرو، برُزاضو            حُغىوز برُوَ زَْاغرطَيتُوَ ظؤض ثطغرًاض زَنرات، ئرُوَ ا نرا 
ٌَ، غرررُضدمِ ٖرررَُىو ؾرررت زَزا، وَنرررى زازوَض زَثط   ٍَ زيرررىاضٍ ئرررُو َايةرررُ زَضةواْررر ٌَ: ئرررُض غررر

ٍَ زَخرىَيٓٔ؟ ئرٍُ ئرُو غرُياضَت            خًَعاُْنُت خعَترُ؟ ضرُْس َٓايةرت ُٖيرُ؟ َٓسايةرُناْت يرُنى
ٍَ ناضو باضٍ زَضَوَو باظاضة ضؤٌْ و.....ٖتس .ئُو ثطغًاض نطزُْ  يُنًَهُ  بُضُْس نطةيىَ؟ يُطُ

ٌَ خؤٍ بؤت باؽ بهات ٍَ زَ ىاْ  .173يًُْؿاُْناِْ ضاوثًػٌ، وَئُطًٓا خاوَٕ َا
نُغررًَو ثًَررٌ وابررىو ضرراوٍ ثًػررُو ناضيىررُضٍ يُغررُض نُغررٌ بُضاَبررُض ُٖيررُ، ئُطررُض       ئُطررُض

بُخؿررـ و ًْرُررُ ًَهِ بًٓررِ نررُ خررىا بررُ يررُنًَهِ زاوَو بررُ ئررُوّ ْررُزاوَ، بررا و ُطررُيًَهِ       
ٌَ، وَنى و ِٓ: ئُحححُ..ثرُنههى..واااااٍ،  ُْاْرُت ئرُوَ برؤ      ُْخىاظضاوّ يُزََُوَ زَضُْض
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بُضزَّ ضةؤشَيهًإ زَضًَتُ  ىإ بىو،  )غًًُاِْ نىضةٍ عُبسوملُيًو(  خُيًفُّ ئَُُويُنإ نُغًَهِ طُْج و - 
ؤٍ غُضغاّ بىو، بُطُدمًَتِ خ ظؤض )َاغا٤ اهلل(،: ُنِ قىويةٌ بُشٕ و باةةٍ خؤٍ زَنات، ْايةًَتئاوَيُٓو  َُاؾاي

ئُبىبُنط قسيكُ،  عىَُض فاضوقُ، عىوإ حُبًبُ، ئُوَ ًَٓـ  :  ئُوَ َىحُممُز ثًَػَُبُضَ،يُبُضخؤيُوَ زَيةًَت
ٌَ ًٖض ُْخؤؾًُى نُ غُضَ اٍ  ثاؾايُنِ طُدمِ.. زواٍ   ًَجُضةبىوِْ يُى َاْط بُغُض ئُو قػاُّْ نطزٍ، بُب
 طُدمًَتِ بىو، وَفا ِ نطز. 

173
ٍَ َطؤظِ حُغىوز  اقًبهطَيتُوَ بُ  اقًهطزُْوَيُنِ نىضت وغازَ، بؤ -  ف و  ىوُْ: ُٖوايةًَهِ خؤزَيى

ٌَ بُو ٖؤيُوَ زيةدؤف بًَت،  ئُطُض بًًٓت زَّ و ضاوّ ططشو َؤٕ بىوَو ،هُناضيىُضٍ شياِْ خؤ ِ بؤ باؽ ب ْا ىاْ
ٌَ زووضنُيتُوَ.  ئُوَ ُٖويةسَ ًَٖىاف ًَٖىاف، وضزَ وضزَ يُبُض خا طٍ شياِْ خؤت، خؤ ِ ي
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ٍَ و َٓسايةٌ خؤيؿٌ بُنا ٌَ وايُ زوعراٍ خًَرطو بُضَنرُت بهرات  نرُ ٖرُض       َا ض ًَُْٖيَن.  ا ئُغ
 قػُيُنِ نطز، ئُوَ ُْفؼ و ضووحٌ ئاضاّ بها ُوَو حُغىوزيُنُّ ًًَُْٖةًَت.

ٍَ، ُٖيُ ًْؿاُْيُنِ  ًْؿاُْناٌْ ضاوَظاض  ؤضاو  ؤضٕ، يُنُغًَهُوَ بؤ نُغًَهِ  ط زَطؤضة
ٍَ، بررُةةّ     ٌَ زَضْانررُو ٍَ، ُٖيررُ ضررُْس ًْؿرراُْيُى، ُٖيؿررُ ٖررًض ًْؿرراُْيُنِ يرر ٌَ زَضزَنررُو يرر

  اقًهطزُْوَنإ ئُو ًْؿاْاُْ زَضزَخُٕ: 
ٍَ زية      * ٌَ و بررُضزَواّ زيةتُْىررُو يُطررُ تُْىًُنُيررسا ُْٖاغررُ  ُْىًؿررٌ   ًَُٖؿررُ طًرراِْ زَيؿرر

ٌَ زَزاتيُطُيةُ  نُ قىضغايٌ زَخا ُ غُض غًٓىِ و   . طثُّ زيةٌ بُخًَطايٌ ي
*  ًَهطررىوِْ حايةررُ ٌ زَضووْررِ و  ررىوف بررىوٕ بررُ  ىوضةَبررىوًَْهِ ظؤض نررُ ثًَؿرررت  ىوؾررٌ      
ٍَ  رراض يررُ ىو ٍَ  رراض بًَعاضبررىوٕ يُٖاوغررُضطريٍ و ُْٖررس ٌَ و ُْٖررس ضةَ  ىوضةَبررىوِْ واٍ ْررُبىوب

ٌَ ٖؤ خًَعاُْنُّ  ُةةم زَزات.  بىوٌْ خؤيسا بُب
ٍَ و         ٍَ، ثًرررُّ طرررُضَِ يُؾرررٌ برررُضظ زَبًَترررُوَ، يُؾرررٌ طرررُضّ زاز * ضةَْىرررٌ ظَضز ُٖيةسَطرررُضة
   ،ٍَ ٌَ ز ٍَ ئاو و ُٖوا ظؤض خؤؾُ نُضٌ ئُو طُضَايُ ِ،  اٍ ير ئاضَقُيُنٌ ظؤض زَنات، بُ ؤض

ٌَ و ظَاِْ يُناض زَنُوَيت ٍَ زَب ٍَ  اض ة  . ُْٖس
.ٍَ  *ثُيةُّ ؾني يُيُؾٌ زَضزَنُو

 *ًَعنطزِْ ظؤضَ.
ٍَ يرإ غرُض ئًَؿرُيُنِ برُضزَواّ يُبُؾرٌ ثًَؿرُوَّ غرُضٍ،        ٌَ ئرُوَّ    * غُضئًَؿُ زَطط برُب

ٌَ بُ ايبرررُت نررُ يُخرررُو ُٖيةسَغرررَا،  ُغرررتُّ     ثًَؿرررت ٖرررًض ُْخؤؾرررًُنِ ئررُو ؤٍ ٖرررُبىوب
 ْاضةَحُ ُ. 

    ٍَ *خُيايةٌ زووض زَضةواو ًََؿهٌ يُؾىيًَٓهِ  طَ،  ُْاُْت  اضٍ وا ُٖيرُ غرُياضَ يًَرسَخؤض
ٍَ و ظانرررريَّ   ٌَ و خرررُيا ٍَ غػرررت و ةواظ زَبررر ئاطررراٍ يرررُخؤ ًًْرررُ،  ُْاْرررُت ًََؿرررهِ برررُ ؤض

 . ٍَ ٌَ يُبُض ْانط ٍَ زَضةوات، ثًَٓج ضَقَُِ َؤبايًٌ ث  بُ ؤض
ٍَ و  ٍَ، نراضٍ  * ُٖغت بُططاِْ يُؾٌ زَنات،  َُبُ خاو و خًًطهُ، ناضَناِْ قىضؽ زَنُو

ٌَ ضةؤش  ُواو زَنات.  ضةؤشَيو بُغ
ٍَ  يُنا ًَهرسا غرُضزاِْ    *  ٌَ ْانرُو ٍَ، ضُْسئ غُعات خُوّ ي خُوّ ًُْ، ثًَٓج زَقُ زَخُو

 .ٌَ يُخررُوزا ثًَررٌ خررُوّ ْرراخؤف زَبررًيَن، زنتررؤضٍ ُْفُغررٌ زَنررات ٖررًض ؾررىَيًَٓهِ ْايُؾرر
قمٌ اعمٛذ   ( )قٌ اعٛذ بمسب ايكًمل  زاوّ بطةؤ ضاضَغُضٍ خؤت بهُ، يإ ) زَيةًَٔ: ضاو و ظاض يًٌَ 

( يُغُض خؤت خبىَيُٓ يإ نُغًَهٌ  ط يُغرُضت زَخرىَييَن،  يرإ خرُو برُئاططَوَ      بسب ايٓاع
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ٍَ يَُايةٌ ُٖيةسَغَا،  َاض ثًَىَّ زَزات، ثؿًًُّ ضةَف يَُايةٌ نؤ زَبًَترُوَ،  زَبًيَن، زوونُ
 و خُو بُ ئاططَوَ زَبًًَٓت.غُطِ ضَف ثُةَاضٍ زَزات 

ٌَ ٖؤناض.  *  ًَهطىٕ و يُناضنُو ِٓ ئاًََطَناِْ َايةُوَ بُب
*  ُواوبىوِْ ضظم و ضةؤظٍ بُظوويٌ، ُٖيرُ َاْىاْرُّ ًًَرؤٕ و ًْىَيهرُ نُضرٌ بُؾرٌ ْانرات        

 يُنا ًَهسا يُى َٓسايةٌ ُٖيُو ئُوَْسَ ًَىاًْؿِ بُغُضَوَ ًُْ.
ٌَ،  ىُ يُ و حايةُ اُّْ  ىَيًٓىيُ ِ يرإ ئرُو نُغرٍُ بُغطوؾرتِ     *بُضزَواّ زََِ وؾو زَب

 خؤٍ ُْخؤؾٌ ؾُنطَّ ُٖيُ.
ٌَ ظًترآًَِ          ٌَ  يُنا ًَهرسا ظًتراَني زٍ و نىَرُية * ئاظاضٍ ثؿت و قاضُناِْ برؤ زضوغرت زَبر

 نُّ ًًُْ. 
ٍَ، ُٖغت زَنا ؾَا يُشَيط ثًًَُ ِ.  *يُنا ِ ْىوغتٓسا شَيط ثًًَُناِْ طُضّ زاز

 ثًُزاضَ بُةةّ زيةدؤف ًُْو غَُباضَ، حُظ بُ  ًُْايٌ و طؤؾُطريٍ زَنات.* زَويةَُُْسَ، 
 *يُنا ِ طُضَازا ُٖغت بُغُضَا زَنات و يُنا ِ غُضَازا ُٖغت بُطُضَِ زَنات.
ٌَ ٖؤناض. ٍَ و قًصإ و ٖاواضنطزٕ و زووباضَبىوُْوَّ بُب  *  ؾُضةو ئاشاوَّ ْاوَا

ٌَ      * يُظؤضبُّ نا ُناْسا باوَيؿو زَزا، بُ   ايبُت يرُنا ِ ْىَيرصنطزٕ و قىضئرإ خىَيٓسْرسا و بر
 ئُوَّ خُوّ بًَت، ظؤض باوَيؿو زَزا. 

ٍَ و يُ ضةؤشَيهسا يُيُى شَّ ظيا ط ْاخىات. ٌَ، خىاضزِْ بؤ ْاخىض  * ضةؤش بُضةؤش نًَؿٌ ةواظزَب
ٍَ و ٌَ، بررُزنتؤض ضرراى  *ثطضررٌ بررُخًَطايٌ ُٖيةررسَوَض ظيجهررُ يُغررُض زَّ و ضرراوّ زضوغررت زَبرر

 تُوَ.ْابًَ
 كةواتة ضازةضةز ضية؟!

ٍَ بررُضزَواّ )اغررتػفطاهلل(ٍ زَنررطز، يررُى يررُ زَضوَيؿررُناِْ ثًَررٌ وت: )قىضبررإ   30عاضفًَررو  غررا
ٌَ ُْزيىّ؟(.  بؤضٌ ئُوَْسَ "اغتػفطاهلل" زَنُّ، ئًَُُ  ا ئًَػتا ًٖض طىْاًَٖهُإ ي

 ُى "احلُسهلل"غايةُ "اغتػفطاهلل" زَنُّ  ُْٗا يُبُض و ِٓ ي30ئُويـ يُوَةةَسا و ِ: 

 زَضوَيؿُنُ و ِ: ضؤٕ؟.

و ِ: ضةؤشَيهًإ ُٖوايةًإ ثًَساّ و ًإ قىضبإ باظاضةٍ بُغسا ئاططٍ طط ىوَو غرى اوَ، َٓرًـ    
ومت: ئرررُّ حى طَنرررُّ َرررٔ؟ و ًرررإ: حى طَنرررُّ  رررؤ ُْغرررى اوَو غرررُةَُ ُ. َٓرررًـ ومت:     
ٌَ، ئررًرت خررُيةهِ  ررط برراظاضةٍ      "احلُررسهلل" ئررُوَف َاْرراٍ ئررُوَ بررىو نررُ ٖررُض َررايةٌ َررٔ ُْغررىو 
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ٌَ، ْاغىو  ٌَ، نُيفٌ خؤيُ ِ، ئرُو "احلُرسهلل" يرُّ برُٖؤٍ خؤويػرتًُوَ برىو، ْرُى        زَغىو 
 خىاويػتِ.

ٍَ و     ثًَىيػررتُ َررطؤظ بررُو بُؾررُّ خررىا ضةاظيرريَب نررُ ثًَررٌ بُخؿررًىَ و ٖررُضطًع ضرراو ُْبطةَيتررُ َررا
غررُضوَت و غرراَاِْ خررُيةهٌ  رراوَنى يررُ ضاوثًػررٌ ضظطرراضت برريَب.. خررؤ ئُطررُض خررؤٍ يررُو            

نُوا ررُ وابررري   ىوؾررٌ ئررُو ُْخؤؾررًًُ نىؾررٓسَو زشواضَ زَبًَررت، ٖؤناضاْررُ ُْثاضاغررت، ئررُوَ 
َُنررُوَ نررُ ؾررتًَهت نررطةٍ ئررُوَ زََاْطررُّ بًَررسَْىت يُغررُضَ زَنررىشضَيٌ يررإ َايةررت وَيررطإ       

 -بؤيُ: زَبًَت،
ٍَ خرؤت يُنُغراِْ حُغرىوز برُزووض بىرطَو برُضزَواّ ناضوبراضّ شياْرت ضةازَغرتِ           *  ا زَنط

ٌَ َُٖىو ؾتًَو بُزَغتِ خىايُ.خىا بهُو ثُْا بُخىا بىطَ و بري  و باوَضةت واب
نررُ  طغررت يُنُغررًَو ٖررُبىو، ثررًَـ  ررىوف بررىوٕ بررُ حُغررىزّ و ضاوثًػررٌ، ظيهطَنرراِْ     *

 بُياًْإ و ئًَىاضإ بًدىَيُٓ، يُواُْ: ئايُ ِ نىضغٌ و غىوضَ ِ ئًدالص و فُيُم و ْراؽ و 
وَ ٖرا ىوٕ و يُٖرُض نُغرًَو    ئُو ظيهطاُّْ يُغىوُْٓ ُ زوو ئايُ ِ نؤ ايٌ غىضَ ِ بُقُضَو
( :ٌَ ٠َٖٛ ااٍل بٔاهلل طغاٍ ضاوّ ثًػُ، يُزيةُوَ بًة  (.ََاعا٤َاهلل ال قو

ٍَ:)  أبمممٛدزدا٤) ٌٖ َفزَسُبببُ٘ َٚ       ()ضةَظاٍ خرررىاٍ يرررًَيَب( زَفرررُضَى ُْ ذٔنبببزَ اَوبببٛتٔ ااِل َقببب ََبببا َأنجَبببزَ  َُّببب
زيةدؤؾرررٌ برررؤ زوًْررراو  وا رررُ:)ًٖض بُْسَيرررُى ًًْرررُ ظؤض يرررازّ َرررطزٕ بهرررات، ئرررًًال   174(سَضَبببَُُّٙ

 حُغىوزّ نُّ زَبًَتُوَ(.
ٍَ:   (* ثًَػَُبُضٍ خىا ) إذا رأ٣ أسُنِ َٔ ْفض٘ أٚ َاي٘ أٚ أخٝ٘ َبا ٜعذُّب٘ فًٝبُه يب٘     )زَفرُضَى

وا ُ:)يُنًَو يُ ئًَىَ ؾتًَهِ غُضغرىضةًَُٖٓضٍ برًين يرُ زَضووًْرسا يرإ      175ل(باي ن١، فإٕ ايعو س
زوعرراٍ ثًررت و بُضَنررُ ِ بررؤ بهررات ضررىْهُ بُضةاغررتِ يررُ َايةُنررُّ يررإ بطانررُّ ئررُوَ بررا ْررعاو 

 ضاوثًػٌ ضةاغتُ(.
غيَخ ئينب عوضةميني زةمحةتى خواي هيَيبَ، اةهةيَت:)ئةةةز ًسؤظ غ يَلى بيِى و ثيَي ضةزضاَ بوو، ٓةزوةٓا 

بؤ ئةوةى ئةو كةضة تووغي ضتاوُةفةع ُتةبيَت.   " َا عا٤اهلل تُّارى اهلل" هة حةضوواى ضاو تسضا، با بوةيَ:
"َبا عبا٤ اهلل، ال قب٠ٛ اال     بةٓةًاْ غيَوة ئةةةز ًسؤظ بة ًوهةم و ًاهةي خؤي ًوعحةب بوو ئةوا بتابوةيَ: 

ٓةزوةٓا بؤ ئةوةى تووغي عوجب و هةخؤبايي بووْ ُةبيَت هةُةفطي ختؤي بتةٓؤي ئتةو ًوهةلتةى     باهلل" 

                                                           
174
 5/514َٛضٛع١ ابٔ ابٞ ايدْٝا- 

 .يف صشٝح ادتاَع األيباْٞ صشش٘ ٚ ايٓطا٥ٞ زٚاٙ-175 
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اةض ى خاوةُةكتةي كتة ختواي    ئةوة ًةضةهةكةى ااوةتة  :)َاعا٤ اهلل ال ق٠ٛ اال بباهلل( ٓةيةتى، ئةةةز بوةيَ
 ةةوزةية(.

يُٖررَُىو ؾررتًَهِ  -حُغررُٕ و حىغررًَٔ–بررؤ ثاضاغررتِٓ نطررُظاناٌْ  ()ثًَػَُبررُضٍ خررىا *
خطاا و ُْخىاظضاو و ثاضاغرتِٓ يُٖرَُىو ضاوثًػرٌ و غرًحطَيو، يرُخؤٍ ْعيرو زَنطزْرُوَ،        

أ ٝبذُنوُا بٔهًُباتٔ ايًِب٘ٔ    )ئُو ْعايُّ بُغُض زَخىَيٓسٕ و زَغتِ زًََٖٓا بُةؾرُياْسا، زَيفرُضَىو:   
١َٕٖ ِّ  ُو ال ١َٕٖ َٚٔ ن ُٕ َٖٚا ِّ عٝطا ١َٖٔ ، َٔٔ ن وا ُ:)ثرُْا إ زَزَّ برُ وؾرُ ثرطة َاْراو  رُواوَناِْ         176(ايٖتا

خىا طُوضَ يُُٖض ؾُيتإ و طًاًُْبُضو ظيٓسَوَضَيهِ ظياْبُخؿٌ خاوَٕ شَٖرط، وَ يُٖرَُىو   
  ضاوَيهِ ظياْسَضو ةزَض(.

ضةوقًرُّ ؾرُضعٌ برؤ خرؤٍ زَخىَيٓرسو غرُحابُو غرُحابُناًْـ برؤ         ( )ثًَػَُبُضٍ خرىا  *
 يُنسٍ.

بًٓررًِ  ()عىبررازَّ نررىضةٍ قرراَت زَيةًَررت: غررُضيُبُياِْ ضررىوَُ خعَررُت ثًَػَُبررُضٍ خررىا 
ئاظاضٍ ظؤضٍ ُٖيُ و نُ غُض يُئًَىاضَ طُضةاَُوَ ةٍ، بًًِٓ ضاى بؤ ُوَ، ثًَػَُبُض فُضَىوّ: 

 :، أٚ قباٍ بضِ اهلل أرقٝو، َٔ نٌ ع٤ٞ ٜؤذٜو، َٔ نٌ  و ٚساصُ ٜغفٝوأتاْٞ فزقاْٞ، فكاٍ:  – ًٝ٘ ايضالّ  –إٕ د ٌٜ )

  .177(  ىبطيٌ ئُّ زوعايُّ بُغُضَا خىَيٓسو ؾًفاّ بؤ ٖاتاهلل ٜغفٝو
*ثُْاطط ٔ بُخىاو ثابُْسبىوٕ بُفُضَاُْناِْ نُ ئُوَّ ثًٌَ خؤؾُ ئُدماَِ بسات و ئرُوَّ  

ٍَ، وَنررررررررى ثًَػَُبررررررررُضٍ خررررررررىا     ثًَررررررررٌ ْاخؤؾررررررررُ   ٌَ بررررررررُزووض بىررررررررط  ()خررررررررؤٍ يرررررررر
(:ٍَ (َٜشفْظو اهلَل اسفظٔزَفُضَى

178       ٌَ ٍَ و ثاضَيعطاضيرت ير وا ُ:)خىا بجراضَيعَ، خرىايـ  رؤ زَثراضَيع
ٌَ: خىايرُ طًرإ وَةةَرِ     زَنات( بؤيُ  يُ شياْسا ُٖض ثًَىيػتًُنت ُٖبىو، غى سٍَ بؤ ببُو بًةر

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئائ  ەئ  ەئ  وئ   ى  ائچ  برررسَوَ، خرررىا وَةةَرررت زَزا رررُوَ:   

 .1٨6البقرة:  چ   ۈئۈئ
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177
.  11323 َطٓد أمحد بٔ سٓبٌ، َٚٔ َطٓد بين ٖاغِ، َطٓد أبٞ ضعٝد ارتدزٟ زضٞ اهلل عٓ٘، سدٜح :  - 

ٌَ ئُويـ ئُّ  70ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح ادتاَع، بسقِ:  خؤؾؤضئ بُو ئاوٍَ ضوقًُّ يُغُض خىَيٓسضاب
يُزواٍ خىَيٓسِْ ُٖض غىوضَ ًَو فىو  و اض3 اض، ْاؽ 3 اض، فًل3 اض، ئايُ ِ نىضغ7ٌغىوضَ اُْيُ : فا ًحُ 

ٌَ بؿىات و يًٌَ خبىا ُوَ. ٍَ خؤٍ ث ٌَ بًُو  بهات بُئاوَنُ و ُٖض نا 
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 لةكؤتاييدا دةلَيَني:
ٖرررَُىو َطؤظًَرررو نرررُّ  رررا ظؤض برررطةَ حُغرررىوزَيُنِ  ًَسايرررُ، ُٖيرررُ ئرررُو ُٖغرررتٍُ يُْاخرررُوَ   

.ٍَ ٍَ و بُزَضبطةيًَٓو بُظَوّ زازَزات يإ زَيهىش  زَؾاضَيتُوَ، ُٖيُ خؤٍ بؤ ْاطري
َ  -زونإ –ئُطُض نُغًَو )خاْىو  ٍَ  -غرُياض ثراضَوثىوٍ(ٍ يرُ ؤ ظيرا ط برىو، ُٖغرتت       -َٓرسا

نطز حُغىوزّ يُخُطريت بىوَ، بؤ  ىوُْ  ؤ خاوَِْ غُياضَيُنِ نؤِْ و ٖاوضةَيهُت يرإ  
ُٖض يُنًَهِ  ط بُ غُياضَيُنِ زواَؤزَيًُوَ طىظَض زَنات، يُ ًا ِ ضاوزإ، بؤ ئُوَّ ةٍ 

ٌَ َُبرُ، ْرعا      خؤؾُويػت بًت و ز ()خىاو ثًَػَُبُض َضووْت ئاغرىوزَبًَت، حُغرىوزّ ثر
ٌَ و غررُياضَيُنِ يررُو    ٌَ: زاوا يررُخىاٍ ثررُضوَضزطاض زَنررُّ يًَررٌ ثررريؤظو بُضَنُ ررساضب بهررُو بًةرر

ٌَ بسات، يإ غُياضَيُنِ وَنى ئُو.  باؾرتّ ث
ٍَ يُ ظاْايإ ثًًَإ وايُ ئُطرُض نُغرًَو بُضراوَوَ برىو، ضراوَظاض بىوبرىوَ ٖرؤٍ َطزْرِ،          ُْٖس

ٍَ يإ خىَيُٓنُّ بسات. ئُوَ ٌَ نُغٌ ضاويًَسَض بهىشض  زَب
ئًُراٌَ ؾرافرٌ زَضٖرُم برُّ باغرُ زَيةًَرت: ْررُخًَط ًٖطرٌ يُغرُض ًْرُ، خرؤ  ئُطرُض ْررُيتىاِْ            
ٍَ برريَب، ئررُوَ يُغررُض زازوَض ثًَىيػررتُ بُْررسّ بهررات و     خررؤٍ  ضرراى بهررات و بُغررُض خؤيررسا ظا

ٌَ بؤ ئُوَّ َىغًةُاْإ يُ ظَضَضو ظي  اِْ ضاوّ، ثاضَيعضاو بٔ.ُْفُقُّ بسا 
ٌَ ٖررُض ْاضةَحُ ًررُنِ بُغررُض ٖررات، خررؤٍ  ىوؾررٌ ضةاضةايررٌ و ُْخؤؾررٌ         بابرراٍ َىغررًةُإ ْرراب

ٌَ بهات. ٌَ زَغت بؤ ًٖض ببات و ًٖض ئًؿ  زَضووِْ بهات ئًسّ ُْ ىاْ
 يُخىا زَثاضةَيًُٓوَ: خىا طًإ يُضاوَظاض مباْجاضَيعَ.. ايًِٗ ّاَني.
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ظؤض  اض يُبابُ ِ خىَيٓسٕ و  اقًهطزُْوَ وَى زوو ضَُهِ بُيُنُوَ ططَيرسضاو، ضةوو برُضةووّ   
 ئُّ ثطغًاضَ زَبًُٓوَ: 

بُزَغت بًَيَن!  ؤ نُ ضةووٍ طُدمًَو قى ابًًُ حُظ زَنا يُ ُواوّ واُْناًْسا  طَيُنِ باف 
ثطغًاضت ئاضةاغتٍُ َٔ نطز و زَيةًٌَ: ضًبهُّ؟! ض زوعايُى باؾُ ثُْاٍ برؤ ببرُّ  راوَنى يرُ     
ئُظَىوُْنإ بُ طَيُنِ باؾُوَ يًٌَ زَضضرِ؟! ٖرُض يرُّ ضةواْىرُوَ ض زوعايرُى باؾرُ  را برُو         

ٌَ و يُبُضزَّ وَةةَساُْوَّ ث طغًاضَناْسا،ضرؤى زاْرُزَّ و   ٖؤيُوَ بريزإ و بريَوَضيِ بًَُٖعب
 زآًََُِْ؟

يًَطَزا ئُطُض طىظَضَيهِ خًَرطا برًَُْى ئرُّ ثطغرُ ُٖغرتًاضَ بهرُئ، ثًَىيػرتُ غرُضَ ا خؤَرإ          
   ُياضو ثطة ضُى بهُئ بُو ظاْػت و ظاًْاضياُّْ يُ قى اخباُْ زَخيؤَيٓني.

ثؿرت   ببُغرتًَتُوَو نرطز: ئراخؤ وةةغُنرُّ    ( )غُحابُيُى ثطغرًاضٍ يرُ ثًَػَُبرُضٍ خرىا     
ٌَ و ثؿررت بررُخىا ببُغررَا؟ ثًَػَُبررُض   ًًَةرر ٌَ ب  ()بررُخىا ببُغررَا، يررإ ٖررُض يررُو ْرراوَّ بررُ 

فُضَىوّ:)بًبُغررتُوَو ثؿررت بررُخىا ببُغررتُ(. نُوا ررُ قى ررابٌ ثًَىيػررتُ غررُضَ ا خبررىَييَن،    
 ئُو ا  ثؿت بُخىا ببُغَا.

ٌَ ؾررو ظؤض ططْىررُ َررطؤظ يُٖررَُىو ئررًـ و ناضوباضَناًْررسا بررطة  ٌَ و برر واو َتُاْررُّ بررُخؤٍ ٖررُب
3ٍَئايُ ِ )( ايطالم) ثؿت بُخىا ببُغَا، وَنى خىاٍ ثُضوَضزطاض يُغىضَ ِ چ :( زَفُضَى

 (.وا ُ:)ُٖض نُغًَو ثؿت بُخىا ببُغَا، خىاٍ بُغُ چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
ئاَازَنراضٍ  ُٖيةبُ ُ ثًَىيػتُ يُ  ُوَنىٍ و َتُاُْزا ثُْا ببا ُ بُض ٖؤناضَنإ و ٖؤناضَنإ 

خررىزّ قى ابًررُ بررؤ ضةؤشٍ  اقًهطْررُوَ، ْررُى غررٍُ و غررُف و ٖاْررا بطزْررُ بررُض طعيهررطزٕ نررُ           
 خؤفطيىزإ و فًًَةهطزًَْهِ ظَم و ضةووُْ يُثطؤغُّ ثُضوَضزَو  فًَطنطزٕ.

نا ًَو زَغت زَنا ُ ْاو غُبُ ُيُى خؤضانِ وؾو و زَغتِ بُ رُضةٍ  ( )ثًَػَُبُضٍ خىا 
ٌَ، ثطغٌ: )ئُوَ ٌَ: )ئرُّ      زَضزَض بؤضٌ شَيطَوَّ   ُضةَ و غُضَوَّ وؾهُ؟( نرابطا ثًَرٌ زَيةر

ثًٌَ فُضَىو: بؤضٌ ئُو ( )ثًَػَُبُضٍ خىا ئُوَ بُٖؤٍ باضاُْوَ  ُضة بىوَ(. ثًَػَُبُضيـ 
ََٔ َغٖػ فًٝطَ )بُؾُت ًَُْٖٓايُ غُضَوَ  اوَنى خُيةو بًبًيَن، ئُوَّ غُف بهات يُ َٔ ًُْ، 

ِّٞٓ َٔ)
179

   . 

 :ٍَ  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ خىاٍ ثُضوَضزطاض نُ زَفُضَى
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 18٠ چۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

ئُّ ئايُ رُ ٖا رإ زَزات بُطرُضّ و طىضةيرُوَ برُضزَواّ يًَرٌ بجاضةَيًٓرُوَو يرُزوعانطزٕ غراضز          
ُْبًُٓوَ، نُوا ُ ئاغايًُ قى ابٌ وَى ٖرُض حرُظو خىيًراو زاخىاظيرُنِ زيهرٍُ شيرإ، زاواٍ       

 غُضنُو ٔ و زَضضىوٕ بؤ خؤٍ يُخىاٍ ثُضوَضزطاض بهات. 
ٌَ نرُّ       زَخرىَييَن؟ ضرٌ زَخرىَييَن؟ نرُ زَضرًَتُ قى اخباْرُ       ططْط يًَرطَزا ئُوَيرُ قى رابٌ بعاْر

ٍَ و    ٌَ نرُّ زَخرُو ضؤٕ وَةةّ بسا ُوَ؟! يُوَؾسا ططْىُ بُضْاَُّ ْىوغتِٓ ضةَيو خبات، بعاْ
َِ و...ٖتس.  نُّ يُخُو ُٖيةسَغت

ٍَ، فؿرراض ُْخا ررُ غررُض بررريو     ٍَ و زَضووًَْهررِ نررطاوَوَ ٖررُْىاو ٖررُيةبىط ثًَىيػررتُ قى ررابٌ بررُز
 ُ ٍَ نررُ  اقًهطزْررُوَّ  ٖؤؾرٌ و خررؤٍ يرر  ررطؽ و بًُررِ زَضضررىوٕ و زَضُْضررىوٕ بررُزووض بىررط

ٌَ باضَيهِ ئُوَْسَ طُوضَو قىضغِ نُو ؤ ُ غرُض   ٌَ وَيو ُْيُ ُوَ وابعاْ ٖا ُ ثًَـ، زوًْاٍ ي
ٍَ، ُٖضضررُْسَ     ٍَ نررُ َؿررُقُت و        ؾررإ بررؤٍ ٖررُيةٓاطري برراضططاِْ ٖررُض باضططاًْررُ بررؤ ٖررُض نرراض
 طَيُنِ باف بؤ قى رابٌ نراضَيهِ ئُوَْرسَ ئاغرإ ًْرُو       ظَمحُت بًَت، بؤيُ بُزَغتًَٗٓاِْ

ٍَ بررؤ ٖررُض ناضوبرراضَيهِ شيا ررإ نررُ ببًَتررُ     ؾررُواىِْ و َاْررسوبىوِْ طُضَنررُ، نُوا ررُ زَنررط
َايرررُّ بررراضططاِْ، ؾررراِْ بسَيٓرررُ برررُضو ثرررُْا ببُيٓرررُ برررُض ئايُ رررُ ثريؤظَنررراِْ قىضئرررإ و           

  فُضَىوزَناِْ ثًَػَُبُضٍ خىاو ثًاوضانإ.
ِٖ  ض ناضَيهٌ قىضؽ و ططإ بٗا ايُ رُ، زَيفرُضَىو:  ُٖئُطُض  ىوؾٌ ()ُضٍ خىا ثًَػَُب )ايًُِٗب

ِٗاًل (  ِٗاًل ، ٚأِْ َ تَِذعٌَُ احلِشَٕ إذَا ع٦ِٔ َ صَب ًْتَُ٘ صَ ٌَِٗ إاِل ََا دَعَ وا ُ:)خىزايرُ ٖرًض ناضَيرو ئاغرإ       181َيا صَ
ثررُشاضَو ؾررتًَهِ قررىضؽ  ًًْررُ َُطررُض ئررُوٍَ  ررؤ غررىوى و ئاغرراِْ زَنررُّ و ٖررَُىو خررُّ و    

  يُغُض ئًٓػإ ة زَزَيت و ئاغاِْ زَنُيت(.
يرررُ فُضَىوزَيرررُنِ زيهرررُزا، ٖرررُض نررراضَيهِ يُغرررُض طرررطإ بىايرررُ، ئرررُوَ برررُياًْإ و ئًَرررىاضإ     

ًْٓٔٞ إََي٢ َْ)زَيفُضَىو:  ُّٝٗٛ بٔزَِسَُتَٔو َأِصتَغٔٝحُ، َأِصًِٔح ئٞ عَْأْٔٞ نوًُِ٘، ََٚيا تَهٔ ٞٗ َٜا َق َُٜٔا سَ ِٝ    182(ْفضٔٞ َ ِزَف١َ  َ
ئُطرررُض ثؤيًٓهررراضٍ ٖرررُْىاوَناِْ خىَيٓرررسٕ و ئرررُو ثطؤغرررُيُ بهُيٓرررُ ُْخؿرررُ ضةَيىررراٍ ئرررُو      

 ثطؤغُيُ:
 زوعايُ بُّ    ًَسا زَنٍُ،  بابُ اُّْ ئُظَىوِْ  َى اةةنطزٕ و خىَيٓسٌْ ئُو  ثًَـ  يُنُّ/
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ايُّٓٝو ٚسفبظ اوزصبًو ٚاوال٥هب١ اوكبزبو     ايًِٗ اْٞ أصأيو فِٗ ):زَضطاٍ خىَيٓسٕ يُغُض خؤت بهُوَ 
ايًِٗ ادعٌ أيضٓتٓا  اَز٠ بذنزى ٚقًٛبٓا خبغٝتو ٚأصزارْا بطا تو اْو  ٢ً نٌ ع٤ٞ قبُٜز ٚسضبُّٓا اهلل   

  ( ْٚعِ ايٛنٌٝ
زواٍ  ُواو برىوٕ يُخىَيٓرسٌْ ئرُو بابُ اْرُّ ئرُظَىوِْ  ًَرسا زَنرُّ،  ئرُّ زوعايرُ           زووَّ/ 

ٌٓ ايًِٗ إْٓٞ )خبىَيُٓ:  ٞٓ  ُٓ ساد  إيٝ٘، إْٓو  ٢ً ن أصتٛد و َا قزأت، َٚا سفظ ، َٚا تعًُ ، فزٓدٙ إي
  ( سضُّٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ، عٞ قُٜز

يررررررُّ غررررررؤْىُوَ ثًَىيػررررررتُ  ررررررىإ و زضوغررررررت واْررررررُناْت خبررررررىَيين، زواٍ خؤطررررررؤضةئ،   
ٍَ خررؤت ٖررُيةبىطَ، بررُثًٌَ ضةاغررت يَُايةررُوَ    بررُضَو ٖررؤيةٌ ثًَساويػررتًُناِْ  اقًهطزْررُوَ يُطررُ

 ُْ بطةؤ.اقى اخب
َببٔ بَٝتٔبب٘: بضببَِ  ََببٔ قبباٍ إذا خببزَزَ) نررُ يَُايةررُوَ زَضزَضررىو، زَيفررُضَىو:( )ثًَػَُبررُضٍ خررىا 

ًْ ُ اهللٔ 183(اهللٔ، ٚال سٍََٛ ٚال ق٠َٛ إِيا باهللٔ، ُٜكاٍُ ي٘: ُٖبُٜ َ ٚنوفٝب َ ُٚٚقٝب َ، ٚتََٖٓشب٢  ٓب٘ ايغبٝطإُ        ٢ً تَِٛن
. 

ٌَ:وا ُ:)ُٖض نُغًَو  بُْاوّ خىاٍ  اى و  ًُْا، ثؿتِ بُخىا بُغرت، وَ   يَُايةُوَ زَضضىو بًة
ٍَ و ًَٖعَيو ًًْرُ ئرًًال برُ ثؿرت بُغرنت برُخىا ْرُبًَت        و ئرُّ زوعايرُ خبرىَييَن، ئرُوا      .ًٖض ُٖو

ٌَ زووض زَنُوَيتُوَ(. ٍَ: ئَُُت بُغُو ثاضَيعضاويت و ؾُيتاًْؿت ي  ثًٌَ زَو ط
ايًبِٗ إْبٞ   ) بُزَّ ضةَيىُوَ  نُ بُضَو ٖؤيةٌ ئُظَىوُْنإ زَضةؤٍ، ئرُّ زوعايرُ خبىَيٓرُ:    غًًَُّ/

 ( تٛنً   ًٝو ٚصًُ  أَزٟ إيٝو، ال ًَذأ َٚٓذأ َٓو إال إيٝو
ٌَ زًًََْتررُ ًَْررى ٖررؤيةٌ ئُظَىوْررُنإ، ئررُّ زوعايررُ خبىَيٓررُ، وَى يررُ قىضئرراِْ  ضرىاضَّ/  ٌَ ثرر نررا 

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ    چثرررررررررررريؤظزا ٖرررررررررررا ىوَ: 

 184 چڳ
ٌَ ٞٓ باحلفظ ٚايفِٗ، صُّشاْو ال  ًِ ): ياخىز بًة ٞٓ رمحتو، ٚآَٔ  ً ايًِٗ افتح يٞ أبٛاب سهُتو، ٚاْغز  ً

 (يٓا إال َا  ًُتٓا، إْٓو أْ  ايعًِٝ احلهِٝ
ئُطررُض ثطغررًاض زابررُف نررطا، ثررًَـ غررُيط نطزْررِ ْرراوَضةؤنِ ثطغررًاضَنإ، زَغررت      ثًَٓجررُّ/

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   چ خبُضَ غُض ثطغًاضَنُو غىضَ ِ فا ًحُ و زوا ط ئايُ ىيهىضغرٌ خبىَيٓرُ:  

ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿﯀  

                                                           
 سطٔ صشٝح. -236، بسقِ/شاد املعاد - 183
 8٠اإلضسا٤:  - 184
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                       ڭ  ڭڭ   ﯁                      

 185 چڭ     ۇ     ۇۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
ثررررًَـ زَغررررتهطزٕ بُحررررُيهطزٕ و وَةةَساْررررُوَّ يررررُنا ِ نطزْررررُوَّ ثطغررررًاضو  ؾُؾررررُّ/
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     چ، برُ يُقًٓرُوَ ئرُّ ئايُ رُ خبىَيٓرُ:     ثطغًاضَنإ

 186 چۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  

ايًِٗ ال صٌٗ إال َا دعًت٘ صٗال ٚأْب  ععبٌ احلبشٕ إذا عب٦  صبٗال، ٜبا       ) :ئُّ زوعايُف خبىَيُٓئُو ا 
 .(أرسِ ايزامحو
ڱ  ڱ  ں     ں   چئُطرررُض ثطغرررًاضَنإ قرررىضؽ و طرررطإ برررىوٕ، ئرررُّ ئايُ رررُ خبىَيٓرررُ: حُو رررُّ/

 187 چڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ
ٜبّٛ  يف دباَع ايٓباظ   ٜاايًِٗ )خبىَيُٓ:خؤ ئُطُض ثطغًَهت ُْظاِْ و يُبريٍ ضىوبؤوَ، ئُّ زوعايُ 

   (ال رٜب فٝ٘، أمجع  ًٞ ضاي 

     ُ ُِبُُ ئًِب٘ٔ    ):ُٖؾتُّ/ زوا اض ئُطُض َُٖىو ثطغرًاضَناْت وَةةّ زايرُوَ، ئرُّ زوعايرُ خبىَيٓر اْيشَ
ِٛ ِٗتََُٟٔ َي ٖٓا ئَٓ ِٕ ََُٖاَْا ايًُِ٘ اِيذٟٔ ََُٖاَْا ئَٗذَا َََٚا نو    (  َيا َأ

ٍَ، خرؤت زيةترُْط و ثُضَيؿرإ          نا ًَهًـ يرُٖؤيةٌ ئُظَىوْرُنإ زَيًترُ زَضَوَ و زَضرًتُوَ َرا
ٍَ ضىْهُ بُبًًِٓٓ ُٖض ُٖيةرُو ثُيةُيرُى،    َُنُ، بُزواٍ وَةةَِ ثطغًاضَناٌْ ئُو ضةؤشَ َُطُضة

ٌَ زَخؤٍ، خُخمىاضزٕ يُضةووّ  نُغايُ ِ َطؤظ  اةزووُييةوة ىوؾٌ زيةتُْىٌ زَيًت و خٌَُ ي
ضةوخررًَيَن نررُ  اقررُت و حُوغررُيةُّ بررؤ خىَيٓررسِْ ضةؤشٍ زوا ررط ْررُبًَت، ضررىْهُ خررُخمىاضزٕ زَ

ٍَ و ُٖيةُناِْ بؤ ضةاغت ْانا ُوَ.  ًٖض يُبابُ ُنُ ْاطؤضة
ٍَ و      ٌَ ظوو بؿررؤضزض ٍَ ضررؤٕ َررطزوو زَبرر ٍَ طررؤف بهررط ثًَىيػررتُ برينطزْررُوٍَ قى ررابٌ بررُ ؤض

ٍَ و  ظوو  ُقُ ٌ بهُٕ و بًؿاضُْوَ، َُٖإ ؾت بؤ ئُو بابُ ُّ ئُو ضةؤشَ ضةاغرتُ    ُيًكني بسض
ٌَ ئُو ضةؤشَ  اقًهطزُْوَّ ْرُنطزوَو ئرُوَّ ثًَىيػرتُ ئرُدماَِ برسات       نُ ٖا ُ زَضَوَ وابعاْ

 خؤ ئاَازَنطزًُْ ِ بؤ  اقًهطزُْوَّ ضةؤشٍ ثاؾرت.
 

                                                           
  255ايبكس٠:  - 185
  28 – 25ط٘:  - 186
 87االْبٝا٤: - 187
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  ًَبًًُٓنِ بطىوى بُةةّ طُوضَ:
ٌَ زًََْتُ ًَْى ٖرؤيةٌ ئُظَىوْرُنإ، و   اباؾرُ خرؤٍ  ىوؾرٌ زوو زيةرٌ و ضةاضةايرٌ      قى ابٌ نا ًَو ث

ٍَ يرُبريٍ بطرًَتُوَ، بُوا ايرُنِ زيهرُ: ثطغرًاض بُثطغرًاض          ُْنات نُ ئُوَّ يُبرييرُ ِ برُ اض
ٌَ، ئُطُض ثطغًاضٍ يُنَُِ ظاِْ برا ضةاغرتُوخؤ وَةةّ بسا رُوَ، خرؤ ئُطرُض ْرُيعاِْ يرإ         ثًَساب

ٍَ بىو،  ئرُوَ واظ يرُو ثطغرًاضَ بر     ًَيَن و بطرًَتُ غرُض ثطغرًاضٍ زووَّ و    يُوَةةَساُْوَّ زووز
بُو ؾًَىَيُ ناَرُ ثطغرًاض ئاغرإ برىو غرُضَ ا ئُواْرُ وَةةّ بسا رُوَ، ئرُو ا يرًَُْىإ طرطإ و           

 ططاْرت، ثطغًاضَ ططاُْنإ وَةةّ بسا ُوَ.
ثررًَـ زَضضررىوٕ و ضةازَغررتهطزِْ وَةةَررُنإ، واباؾررُ زووبرراضَ ثًَساضررىوُْوٍَ طؿررتِ بررؤ         

 ٕ ئُدماّ بسات، بًُٖىاٍ غُضنُو ٔ بؤ َُٖىوةيُى..ايًِٗ ّاَني.وَةةَِ ثطغًاضَنا
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 ٓيَِديَ هة ويَسدو شيلسةكاْ
 188(صتاحذلازَاوأ َوَيطزٍ بُياًْإ)

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  چ 

﯁                                   ﮼  ﮽  ﮾   ﮿﯀  

1٨9چۇ    ۇۆ   ۆ  ۈ   ۈ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ
 (.يُى  اض بًدىَيُٓ) 255البقرة:  

                                                           
ٕ، ُْٖسَيهًإ زَيةًَٔ: بُياًْإ و ئًَىاضإ  ضةا ًاواظٍ نا ِ خىَيٓسٕ و ئُدماَساِْ وَيطزوازَو ظاْايإ يُغُض  - 188

ٍَ زَضنُو ِٓ خؤضَاوَّ خىَيٓسِْ وَيطزٍ بُياًْإ يُ ٌَ زَنات  ا خؤضئاوا بىوٕ،  ُْٖسَيهِ زيهُ ثًًَإ  طُ زَغت ث
ٍَ :وايُ ٌَ ز  ط سَيهٌ و ًَٖٓ ، وا ُ ثًَـ ئُدماَساِْ ْىَيصٍ ًْىَضةؤنا ُنُّ بُنؤ ايًٗا ِٓ ضًَؿتُْىاو نؤ ايٌ ث

ٍَ. واٍ زَبًٓٔ ئُّ وَيطزَ ثًَـ  ْىَيصٍ بُياِْ يإ زواٍ ْىَيصٍ بُياٌْ ياخىز زواٍ زَضنُو ِٓ خؤض ئُدماّ زَزض
ٌَ زَنا (ئًَىاضإ)ُٖضوَٖا خىَيٓسِْ وَيطزّ  ٍَيُ عُغطَوَ زَغت ث ٍَ،   خؤضئاوابىوٕ ت و يُطُ ٌَ ز نؤ ايٌ ث

ٌَ زَنات  ا غُضَ اٍ ؾُو، وُْٕٖسَيهًـ ثًًَإ وايُ وازَنُّ زواٍ خؤضئاوابى ئُوَف )نؤ ايٌ ضةؤش( زَغت ث
 بىاضَنٍُ فطاوإ نطزووَ بؤ خىَيٓسِْ وَيطزَنإ. )واهلل أعًِ(.

ٌَ بُياًْإ خبىَييَن،  - 189 ٌَ زَبًَتُوَ،ُٖض نُغ ٍَ ُٖ ا ئًَىاضَّ ي ئًَىاضَ  ًَهًـُٖض نُغو  يُ ٓؤنُ زَثاضَيعض
ٍَ  ا بُياِْ ٍَ زَثاضَيعض ٌَ زَبًَتُو بًدىَييَن، يُ ٓؤنُ زَثاضَيعض  .ي
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٌَ  اض بًدىَيُٓ)                                                      4 – 1اإلخالص:  19٦چٿ  ٿ     (.غ

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ٌَ  اض بًدىَيُٓ)       5 – 1الفلق:  چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ     (.غ

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

   ک  ک ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چ 

ٌَ  اض بًدىَيُٓ)     6 –1النفس:     191چک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  (.غ

 

 إ  ََشيَك لُ ل لُ  املُـلُك ولُ  الَحْمـدل وُهَو عىل كّل   ل إ  هلَ  هإ ّ ُهّّلُ َوَدَ أَْصـتَْحنا َوأَْصـتََح املُـلُْك هلل َوالَحمُد هلل
 ا ــا يف هـرا اليوم َوََشِّ مـــا يف هـرا اليوم َوَخـرَي ما ةَْعـَده ل َوأَعـوُذ ِةَك ِمْن َشـسِّ مــََشٍء قديس ل زَبِّ أْسـأَلُـَك َخـرَي م

ــــاِز َوَعــــراٍب يف  الَْكَســــِل وَ   ِمـــنَ   أَعــــوُذِةَك   ةَْعــــَدهل زَبِّ  ََ ل زَبِّ أَعــــوُذ ِةـــَك ِْ  َعــــراٍب يف النّ ســــوِء الِْكــــ
 َْ الَقـ

 (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 192َََََََََََََََََََََََََََََََََََ

                                                                                                                                                                          
ٍَ:()زَيةًَت: ثًَػَُبُضٍ خىا  زَطًَطةَيتُوَ( يُ ئىَاَُوَ 9848شَاضَ )ئيٌاُى اهِطائي هة"اهطِّ اهلربي"  زَفُضَى

ا) َهٛر١َ  اََِه اصًََأل٠  ٌي اُن ادهرهِّ  افِٞ ٞي ااِيُهِّْسِ ان١ََٜ اقََِّأَ ْٔ ُهَََْٛ اَٜ ْٕ اأَ اإ يَّأل ِ١َٓ ااِيجَ ادهخهٍٛ  ْٔ اَِ ٘ه َُْْٓع اَٜ ِْ ٌَ (يَ يُزواٍ َُٖىو  وا ُ: )ُٖض نُغ
 ( خبىَييَن، ئُوَ ًٖض ؾتًَو ْابًَتُ ضةَيىط يُ ضىوٌْ بؤ بُُٖؾت،  ُْٗا َطزٕ ُْبًَت(.نىضغٌ ئايُ ِْىَيصَيهُوَ )

ٌَ َٔ قسأ) -190 ٛر ق  ُٖض نُغًَو غىوضَ ِ ئًدالؽ  "6473صشٝح ادتاَع بسقِ/ ( "ايكسإَٓفهُمنا قسأ ُثً حر  ْأسرٌد اهلل  ُٖ
ٌَ يُنِ قىضئإ ، وا ُ: خبىَييَن  ىٍ قىضئإ(ٍ خىَيٓسبًَت.)بًػت و زوو  ىظئى ًْ وَنى ئُوَ وايُ غ

َٔ :)خاْىويُنِ بؤ يُ بُُٖؾت زضوغت زَنات ٍ ثُضوَضزطاضيُفُضَىوزَيُنِ زيهُز: خىزا
ٌَ قسأ ٛر ق  ١َِٓ ْأسرٌد اهلل  ُٖ  6472ادتاَع بسقِ/  (.صشٝحعػسر َساُت ب٢ٓ اهلل  ي٘ بًٝتا يف ادت
ٌَعُبسويالٍ نىضةٍ خىبُيب  -191  ثًٌَ فُضَىوَ:(): ثًَػَُبُضٍ خىا )خىا يًٌَ ضةاظييَب( زَطًَطةَيتُوَ، زَية

(ٌَ ُ٘ ٖٛ ق  ًِ ٌي  أسرٌد اي  قحًح اجلاَع بطقِ/) (غ٤ُٞٚ املعٛذتنَي سني ُتُطٞ، ٚ سني ُتضبُح ، ثالخر َساُت تهفٝو َٔ ن

4406ٌَ ٌَ ئًَىاضَت بُغُض  ( نا  ٌَ  اض:  زاٖات و نا  ُ أََحة   ٿ چبُياًْت بُغُض زاٖات، غ ٿ  ڍ   چ چ ُهَو َّللاه

ٍَ.   چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  چڍ       خبىَيُٓ، بُغتُو يُ َُٖىو ؾتًَو زَ جاضَيع
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 ُشوز اللُّهـمَّ ِةَك أَْصـتَْحنا َوِةَك أَْمَسـينا ل َوِةَك نَْحـيا َوِةَك ََنُـوُت َوهِلَـيَْك النُـّ
  (. اض بًدىَيُٓ يُى)            193

 ي إ  هلَ  هإ ّ أَنَْت ل َخلَْقتَنـي َوأَنا َعتْـُدكل َوأَنا َعلـى َعْهــِدَك َوَوْعــِدَك مـا اْستَـَْْعــ ت اللّهـمَّ أَنَْت َزةِـّ
ـُ  إ  يَ  نــوَب ْغــلَ عـوُذِةَك ِمْن َشـسِّ ما َصنَـْعتل أَةـوُء لَـَك ِةِنْعـَمِتـَك َعلَـيَّ َوأَةـوُء ِةَرنْـتي فَاْغفـِْس يل فَِإنَـّ ِفُس الرُّ

                          (.يُى  اض بًدىَيُٓ)                                                                                                   194هإِ ّ أَنَْت 
  َك َملَـَة َعـسِْشـك ل َوَمََلئَِكتََك ل َوَجمـيَع َخلْـِقك ل أَنَـّ ََ ي أَْصتَـْحُت أُْشـِهُدك ل َوأُْشـِهُد  أَنْـَت   اللُّهـمَّ هِنِـّ

ـَدَك إ  ََشيَك لَـك ل َوأَ َّ ُ ُمَحّمـداً َعتْـُدَك َوزَسـولُـك َْ ُهُّل إ  هلَ  هإ ّ أَنْـَت َو
  (.بًدىَيُٓضىاض  اض )           195

 ـَدَك إ  َشيَك لَـك ل فَلَـَك الَْحْمـ َْ ـٍد ِمـْن َخلْـِقك ل فَِمـنَْك َو ََ ـُد اللُّهـمَّ ما أَْصتَـََح يب ِمـْن نِْعـَمٍة أَو ِةأَ
ْكـس                                                                                                                       (.يُى  اض بًدىَيُٓ)                                                                                            196َولَـَك الشُّ

  ّ ــَ  هإ ـــس  ل إ  هل ـــني يف ةاََل ـــمَّ عاِف ـــعي ل اللُّه ـــني يف َسْم ـــمَّ عاِف ـــي ل اللُّه ـــني يف ةََدن ـــمَّ عاِف اللُّه
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)                                                                                                     .197أَنْـَت   (.غ

                                                                                                                                                                          
192
ٍَ و ًَُُ بُياًُْإ نطزَوَ، وا ُ:)ئ-  ٌََُٖىو َىيةو و َا ٌٖ خىايُ، غىثاؽ و غتايـ ُٖض بؤ خىايُ،  زَغُةة 

 اى و  ًُْايُ، ًٖض ؾُضيو و ٖاوبُؾًَهِ ًًُْ، غىثاؽ و غتايـ و  ىاْاو  يُ )اهلل( نًُٖض خىايُى ًُْ  ىُ 
 زَغُةةت و 

ٍَ و  ىاْازاضَ، خىايُ زاواٍ خًَط و ضانُّ ثازؾايُ ِ بؤ ئُو خىايُّ بُغُض َُٖىو ؾتُناِْ شيإ و بىوُْوَضزا ظا
ٌَ زَنُّ، خؤّ بُ  ؤ يُ َُٖىو ظَضَضو ظيإ و خطاثُّ ئَُطةؤو زوا طٍ زَثاضَيعّ، ؤشَؤشَو زواٍ ئُو ضةئُو ضة ت ي

  "4/2088زٚاٙ َطًِ" خىايُ خؤّ بُ ؤ يُ غػتِ و  َُبُيةٌ و ثري بُزٍ و غعاو ئاظاضٍ ْاو ئاططو طؤضة زَثاضَيعّ(.

 .، صشٝح3391زٚاٙ األيباْٞ، يف صشٝح ايرتَرٟ، عٔ أبٞ ٖسٜس٠، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  -193
ٍَ)خىايُ  ؤ وا ُ: -194 ، َٔ بُْسَّ  بُزيت ًَٖٓاوّ ؤ  ،ًًُْ بُ حُم  ىُ يُ  ؤ ثُضوَضزطاضٍ َِٓ، ًٖض ثُضغرتاو

ٌَ زَططّ يُ خطاثٍُ ئُوٍَ يُ طىْاحسا ئُدماَِ زاوَ غُض ثُميإ و بُيةًَُٓنَُِ نُ بُ ؤّ، َٔ يُ ،  ؤّ زاوَ، ثُْات ث
اغتِ نُؽ يُ طىْاحإ بُ، بُ ضةب ، غا خىايُ يًَِ  خؤفبُ طىْاحُنامنسًََِْ زاْسًََِْ بُ ًْرُُ ُناْت  يُغُضّ، زاْ

 ٌَ سيَت اةضيَ ة بةٓةغت، ٓةزوةٓا ٓةز ٓةز كةضيَم بةيةقيِةوة ئةو شيلسة هةبةياُياُدا خبويَينَ و مب ."يُ  ؤ  ىُخؤف ْاب
 كةضيَم بةيةقيِةوة هة ئيَوازةاا بيخويَينَ و مبسيَت، اةضيَ ة بةٓةغت.

195
خىاٍ ثُضوَضزطاض  و بُياِْ يا ئًَىاضَ  ضىاض  اض ئُّ ظيهطَ خبىَييَن،ُٖض نُغًَ  " 5069بسقِ/  داٚد ٛأبزٚاٙ "-

ٍَضةظطاضٍ زَنات و يُ ئاططٍ زؤظَر    .زَيجاضَيع
196
زٚاٙ ابٔ سذس ايعطكالْٞ، يف ختسٜر َػها٠ املضابٝح، عٔ عبداهلل بٔ غٓاّ ايبٝاضٞ، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  "-

ٓةز كةضيَ بةياُياْ ئةو شيلسة بيَيَ ئةوة غوكسي ئةو زِؤذةى كساووة، ٓةزوةٓا ئةةةز ئيَوازة بيوةيَ ئةوة غوكسي  ."، سط2/476ٔ
 ئةو غةوةى كساووة.

197
، ٚ سطٔ ايال١َ ابٔ باش اضٓادٙ يف 22ٚايٓطا٥ٞ يف عٌُ ايّٝٛ ٚ اي١ًًٝ بسقِ 5/42أمحد  ٚ 4/324ْأبٛ داٚد زٚاٙ  -

)خىايُ ةؾُّ ضاى و غاس و غُةَُت و  ُْسضوغت باف بهُ، خىايُ بًػنت و طىَيِ ضاى و وا ُ: حتف١ األْٝاز "
ُٖم و بُباف و غاس و غُةَُت بهُ، خىايُ ضاو و بًًِٓٓ ضاى و غُةَُت بهُ، خىايُ  ىُ يُ  ؤ ًٖض خىايُنِ 
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 َِمْنَع راِبَاو أ عـٍُذَِةن   ٌ ـْقسَ،َ اوف   ٌ َاوْمُـفسَ،َ َِمن  َإِنّـٍَأ عـٍُذَِةن  .اوىُّيـمَّ َإالَّأ نْـر   ً ـْْبَ،َالَإو ََق 
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)                                                                                                         َ(.غ

 ظـٌم ْسِشَاوع  َاوع  َز بُّ  ٍ ُى  ٌ ىُرَ ٍ لَـّ َد  ًِ ٌ ىـ  َع   ٍ َإالَُّى  ً َّللّاَُالَإو  ٍ ْسِتـ ح 
َ (.حُوت  اض بًدىَيُٓ)198ََََََََََََََََََ

  ٌَ َ  ٍ ــْف َاوع  ـٍَأْسـأ وُــن  َإِنِـّ ــس جَ،َاوىُّيــمَّ ِِ اخ  ٌ نْــٌاَ َيفَاودُّ اوعـاِفـٌح   ٌ َ  ٍ ـْف َاوع  ٍَأْسـأ وُـن  َإِنِـّ َيفَاوىُّيـمَّ اوعـاِفــٌح 
ظْـنٍَِمنَة َ َاْحف  عادـٍَ،َاوىُّيـمَّ ٌْ ٌ آِمـْنَز  زايتَ ٍْ َاْسُذـْسَعـ ماوـٍَ،َاوىُّيـمَّ  ٌ أْىـًلَ  ٌ َ ُدنْـٌاي   ٌ ىْفــٍَدًنٍَ  ِ ِمنَ  ٌ َ يَّ ـنِيًَ د 

َِمنَد ْحذـٍ َأ نَأُْغـذاه  ـِذن  ظ م  أ عـٍُذَِةع   ٌ قـٍَ،َ ٍْ ِمنَف   ٌ ع نَِشمـايلَ،َ  ٌ ـٌنٍَ ع نََي   ٌ
  (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََ.199

 َـٍٍء َش  َلـيِّ األْزِضَز بَّ  ٌ ٌاِخَ َاوّسٌل ِجَفاِطـس  اوّشـياد   ٌ ٌِْثَ ـ َاوغ  َعاوِـم  َإِالَّاوىُّيـمَّ  ً ــُدَأ ْنَالَإِوــ ىٌـم ًَ،َأ ْشي  م   ٌ
ًَِ ِِشِْل  ٌ ٌْـطاِنَ َاوشَّ ـسِّ ِمنَش   ٌ َن ْفسـٍَ ـسِّ َِمنَش  أ نْرَ،َأ عـٍُذَِةن 

 (.يُى  اض بًدىَيُٓ)200ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 َالَيف ٌ ٌءَيفَاألْزِضَ ََش  ًِ َاسِمـ ع  َم  ىـٌمِةسـِمَّللِاَاوريَالًَ ُضـسُّ َاوّسمـٌُعَاوع   ٍ ىـ  ٌ اوّسمـاِءَ

ٌَ  اض بًدىَيُٓ)201ََ   (.غ

 ًٌَّـا ٍدَصىلَّللاَعىًٌٌَسىمَن ِت ـمَّ ِِبُح   ٌ َدًـناًَ ًِ ِةاإلْسال  ٌ ةَّـاًَ ز ضٌـُرَِةاهلِلَز 
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)202َََََََََََ   (.غ

 َأِِن َأْسذ ِغٌُثَأْصىِْحَيِلَش  ِذن  َِةس ْحم  ًُ ٌٍُّ ًَ اَق ٍُّ ال َد ِمىْنًَِ اَح   ٌ َ ًُ ٍَْلُىَّ َع  َن ْفِِسَط ـسْف ح  ٍََإَل 
ٌَ  اض بًدىَيُٓ) َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ (.غ

                                                                                                                                                                          
ٌَ باوَضةٍ و غعاو ئاظاضٍ ْا و طؤضة، خىايُ  ىُ يُ  ؤ ًٖض ؾايػتُ ًًُْ، خىايُ بُ ؤ خؤّ زَثاضَيعّ يُ ُٖشاضٍ و ب

  (.ِ  طٍ بُُٖم و ؾايػتُّ ثُضغنت ًًُْخىايُن
198
ٌَ بُياًْإ و ئًَىاضإ حُوت  اض بًدىَييَن، ئُوَ خىاٍ طُوضَ يُو ضةؤشو  5081زٚاٙ أبٛداٚد بسقِ/  -  ُٖض نُغ

 ؾُوَزا خَُُناِْ يُغُض ة زَبات و زيةٌ خؤف زَنات.
199
ٌَ ىايُ َٔ يُ زوًْاو زواضةوا ُ:)خ- ؤشزا زاواٍ خًَطو ضانُو غاس و غُةَُ ِ و يًَبىضزٕ و يًَدؤؾبىوْت ي

و  زاواٍ خًَطو خؤؾٌ و غاغٌ او غُضوَت و غاَإ و خاُْوازَنَُُوَزَنُّ،  خىايُ يُباضَّ زئ و زوًْ
ٌَ زَنُّ، خىايُ عُيب و عاضّ زابجؤؾُ، خىايُ يُ  طؽ و  ؤقني مبجاضَيعَ، خىايُ يُوَّ بجاض َيعَ نُ غُةَُ ًت ي

، يُوَّ ثًَؿُُوَيُاغت و يُ يُوَّ نُ يُ زَغتُ ضة ،يًَُْىإ زَغتُنا سايُو زياضَ، يُوَّ نُ يُ زواوََُو ْازياضَ
ظايةُ، خىايُ بُ طُوضَيٌ و زَغُةة ٌ  ؤ خؤّ يُوَ وَيُ، يُوَّ نُ يُ غُضووَُو بُغُضَسا َُزوانُ يُ ضُا و 

ٌَ و زَثاضَيعّ نُ يُ شَيطَوَو بًَُْٗين ضَؾُن زٚاٙ األيباْٞ، يف  غتَُِ يُطُيةسا بهطَيت((."ىشو  ريؤض بهطَيِ و فطةوفًَ
 .".، صشٝح3135صشٝح ابٔ َاد٘، عٔ عبد اهلل بٔ عُس، ايضفش١ أٚ ايسقِ: 

ٌََ) ُٖض نُغًَو ئُو ظيهطَ خبىَيين -200  1353صشٝح أبٞ داٚد بسقِ/  (ٚدبت ي٘ ادت١ٓبُُٖؾتِ بؤ ثًَىيػت زَب
2٠1
ٌَ، ئُو وا ُ:)بُْاوّ - ٍَ ْاوّ خىازا ًٖض ظَضَضو ظياًَْهِ ْاب ئُو خىايُّ  ُٖضضٌ يُ ئُضظو ئاواُْ يُطُ

ٌَ خىايُّ نُظؤض بًػُضو ظاْايُ(. ٌَ  اض ئَُُ  ُٖض نُغ  ًٖض ؾَا، خبىَييَنبُياِْ نطزَوَ يا ئًَىاضَّ نطزَوَ غ
ٌَ ْاطُيًَُْت ١ ٚ ْأمحد ٚ سطٓاضٓادٙ ايعال١َ ابٔ باش ٚابٔ َاد 5/465ٚايرتَرٟ  4/323أْسد٘ ْأبٛ داٚد " .ظياِْ ث

  ."يف حتف١ االْٝاز
2٠2
زٚاٙ األيباْٞ، يف  " ( ثًَؿُواَيَب((.ضةاظيِ خىا ثُضوَضزطاضَيَب، ئًػالّ ئايًِٓ شيا يَب، َىحُممُز)) وا ُ:-

ٌَ بُياِْ نطزَوَ يا ."، صشٝح1529صشٝح أبٞ داٚد، عٔ أبٛ ضعٝد ارتدزٟ، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  ئًَىاضَّ  ُٖض نُغ
ٌَ  اض بًدىَييَن، ئُوَ  نات.  خىاٍ طُوضَ يُ ضةؤشٍ قًاَُت ضةاظّ زَ نطزَوَ غ
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 َ َاوعـاو مـنيَ،َاوىُّيـمَّ أ ْصت ـْحَاملُـىُنَهلِلَز بِّ  ٌ ن ْصــس ُوَ،َأ ْصت ـْحـناَ  ٌ َ،َ ًُ ًَ،َف ــْذح  ٍْ  ٌ ىــراَاوــ ــْرَ   ِ َ ٍَأْسـأ وُـن  إِنِـّ
و َماَة ْعـد  ـسِّ ش   ٌ َ ًِ َماَفـٌ ـسِّ َِمـْنَش  أ عـٍُذَِةـن   ٌ ُىـداُهَ،َ  ٌ َ،َ ًُ س ل ذ ـ ةـ   ٌ نـٍز ُوَ  ٌ

 (.يُى  اض بًدىَيُٓ)203ََََََََََََََََََََََ
 َ، ًِ َِفطْس ِجَاإلْسال  َِمىَِّحَأ ْصت ـْحـناَع ىل  ع ىل   ٌ َ، ىَّم  س   ٌ َ ًِ ٌْ ى  َّللُاَع  ىلَّ ٍدَص  مَّ ٌِّن اَُمح  َِدًِنَن ِت ع ىل   ٌ ال ِص،َ ِْ ِحَاإِل َل ىِم  ع ىل   ٌ

َاملُْْشِِلنيَ  َِمن  اَل ان  م   ٌ ِنٌفاًَُمْسىٌِلًَ َح  أ ِةٌن اَإةْس اِىٌم 
َ (.ُيُى  اض بًدىَيٓ)204َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ََّللِا ـْسِشـًُسْتحـان  َع  ح  شِنـ   ٌ زِضـاَن ْفِسـً،َ  ٌ ىْـِقًَ،  ِ َ د  د  ْمـِدِوَع  ِةح  َل ىِمـادِـًٌ  ِمـداد   ٌ ٌَ  اض بًدىَيُٓ)205َ،َ  َ(.غ
 َق ىـ   ِ َماَ ـسِّ َاوّذـاّمـاِخَِمْنَش  ٌَ  اض )206ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََأعـٍُذَِةم ىِمـاِخَّللّاِ  (.بًدىَيُٓغ
 د ٌِّن اَُمحمَّ ة ازِْكَعىلَن ِت  ٌ ىِّْمَ س   ٌ َ يِّ َص  اوىَُّيمَّ

 (.يُى  اض بًدىَيُٓ)207ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 َ َال  َوٌِل  ن ْسذ ْغِفسُك   ٌ َ،َ ًُ ًٌْئاَن ْعى ُم َش  َِةن  َِمْنَأ ْنَنُْْشِك  َإِنَّاَن ُعٍُذَِةن  ًَُاوىَُّيمَّ ٌَ  اض بًدىَيُٓ)208َََََََََََن ْعى ُم َ(.غ
  َِمـْنَاوُْجـ أ ُعـٍُذَِةـن   ٌ ـِي،َ اوْم س   ٌ ْجـِصَ َِمْنَاوْع  أ ُعٍُذَِةن   ٌ ص ِن،َ اوْح   ٌ َ مِّ َِمْنَاوْي  َأ ُعٍُذَِةن  َإِِنِّ َاوىَُّيمَّ ْبِ

اهَِ ق ْيِسَاوسِّج   ٌ ًِْن،َ َِمْنَغ ى ت ِحَاودَّ أ ُعٍُذَِةن   ٌ اوُْتْخِي،َ  ٌ
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)209ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  (.غ

  ٍَ َإالََُّى  ً َاوَِّريَال َإو  ِظٌم  ،َأْسذ ْغِفُسَّللا َاوع  ًُ ٌٍُّ َاوق  ٍُّ ًَِ،َاوح  أدٍُُبَإوٌ  ٌَ  اض بًدىَيُٓ)    210ٌَََََََََ   (.غ

 َْج  ٌ ِهَ ال  ًَ ْنت ِغٍَوِج  ْمُدَل ٌل  َاوْح  َ,َو ن  َ,ًَ اَز بِّ ِظٌِمَُسىْط انِنَ ِين  وِع  ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََ.ٌ   (.غ
 َتَّاًل اًلَُمذ ق  ع م   ٌ ًٌِّتا،َ ِزشًْقاَط   ٌ َِعىًٌْلَن اِفًعا،َ َأ ْسأ وُن  َإِِنِّ اوىَُّيمَّ

 َََََ (.يُى  اض بًدىَيُٓ)211ََََََََََََََََََََََََ

                                                           
 أبٛداٚد. زٚاٙ- 203
2٠4
 .أمحدزٚاٙ  - 

 .، صشٝح2726بٓت اذتازخ، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  زٚاٙ َطًِ، يف صشٝح َطًِ، عٔ دٜٛس١ٜ - 205
2٠6
زٚاٙ أمحد بٔ سٓبٌ، يُؾُضةٍ َُٖىو زضوغتهطاوَناِْ بُ ًَهطةا(.  ،ُْا زَططّ بُ وؾُ  ُواوَناِْ خىاوا ُ:)ث-

 ..، ِضٓادٙ صشٝح15/15يف َطٓد أمحد، عٔ أبٛ ٖسٜس٠، ايضفش١ أٚ ايسقِ: 
ى غُياضَ، بُضَو زَضَوَّ ؾاضو ُٖض ؾىَييَن ضةؤيؿتِ،  بؤ ئُوَّ ُ ضؤيةُواِْ بىوّ، ئُطُض ضىويُ ًَْئُطُض ي

ٌَ خىَيٓسوويُ ِ، بَُُيـ ( )ئُّ زوعايُ خبىَيُٓ نُ ثًَػَُبُضٍ خىا  ئُوَ ثاضَيعضاوبٌ، ًٖض ؾَا ظياْت ث
ٌَ زيًََةًت.ْاطُيُ ٌَ  ا ئُو ؾىَيُٓ بُ  ْ 

2٠7
 .، سط8792ٔزٚاٙ ايطٝٛطٞ، يف ادتاَع ايضػري، عٔ أبٞ ايدزدا٤، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  -

 .، سطٔ يػري36ٙزٚاٙ األيباْٞ، يف صشٝح ايرتغٝب، عٔ أبٛ َٛض٢ األغعسٟ، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  -208
 .، صشٝح1289زٚاٙ األيباْٞ، يف صشٝح ادتاَع، عٔ أْظ بٔ َايو، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  -209

 ٚ َٔ َٜ َٔ، ٚضرًَْع ايِد ِي ٚاذْتصرَٕ، ٚايعرَذَص ٚايْهطرٌَ، ٚايُبَخٌَ ٚادت َب ٔر اهْل ِِ ِْيٞ أُعُٛذ َبْو ََ ُٗ ًِ . ) ايبخازٟ غًْْبر١َ ايسيدراٍَ ( )اي
ٌَ  ىاْايٌ وا ُ: (. 4/2093وَػًِ  7/154 ٌَ زَغُةة ِ و ب ٍَ  ُْىِ و خُفُت، وَ يُ ب ٌَ زَططّ يُ ز )خىايُ ثُْات ث

ثًاواِْ ضاى و شزّ و  طغٓؤنِ، وَ يُ ثؿت ضَُاُْوَ بُٖؤٍ قُضظاضيًُوَو يُشَيط نُو ِٓ و  َُبُيةٌ، وَ يُ ضة
 (.ثانِ ئًػالّ

 .، صشٝح3577زٚاٙ األيباْٞ، يف صشٝح ايرتَرٟ، عٔ شٜد بٔ سازث١، ايضفش١ أٚ ايسقِ: -210
 .، صشٝح762بسقِ/  زٚاٙ األيباْٞ، يف صشٝح ابٔ َاد٘ - 211
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 ،َ َإاِلَأ نْر   ً َالَإِو  ِّبِّ َز  َأ نْر  ـاََاوىَُّيمَّ م   ٌ َ،َ َُل ـان  ـاء َّللاَّ ـاَش  ِظٌِمَ,َم  ْسِشَاوْع  َاوْع  َز بُّ أ نْر   ٌ ٍ لَّىُْرَ،َ َد  ٌْن  ى  ع 
َ َلُـيِّ َّللاَّ َع ـىل  ِظٌِمَ,َأ ْعى ُمَأ نَّ َاوْع  ًِلِّ َاوْع  ِ َإاِلَِةاهللَّ ج  ٍَّ الَُق  ٌ َ ٍْه  ٌ الَح  أَْو ْمًَ مُْنَ،َ َّللاَّ َق ـدَْو ْمًَ ش  أ نَّ  ٌ ٍءَق ـِدًٌسَ،َ ْ ََش 

ـرٌَ ِِ َآ اةَّـٍحَأ نْـر  َد  َلُـيِّ ِّ ِمْنَِش   ٌ َن ْفِِسَ،َ ِّ َِمْنَِش  َأ ُعٍُذَِةن  َإِِنِّ ٍءَِعىًٌْلَ,َاوىَُّيمَّ ْ ََش  َِةمُيِّ اط  ََأ ح  ِّبِّ َز  اَ،َإِنَّ ٌ ِذي  ِةن اِصـ
َِِص اٍطَُمْسذ ِقٌٍم.  (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََع ىل 

 ََُإو ًَإاّلَّللا ،ال  ًُ َو  ًن  ِ َِش  ُوَال  ْحد   ٌ ِءَق ِدًسَََِ ْ ََش  َلُيِّ َع ىل   ٍ ُى  ٌ ْمُدَ َاوْح  ًُ و   ٌ َاوُْمىُْنَ ًُ و 
 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ (.زَ  اض بًدىَيُٓ)212َََََ

 َ ًَِأْسذ ْغِفُسَّللا ٌْ أدٍُُبَإو   ٌ
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)213َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  (. غ

 َِْمـِدو ِةح   ٌ َّللِاَ َ(.غُت  اض بًدىَيُٓ)214َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُسْتحـان 
َ  

                                                           
212
 .، طسٜكإ ستفٛظا2023ٕزٚاٙ ابٔ سبإ، يف صشٝح ابٔ سبإ، عٔ أبٞ أٜٛب األْضازٟ، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  -

ًًةًَت وَنى ئُوَ وايُ غُز بُْسَّ ئاظاز  ٌَ يُضؤشَيهسا غُز  اض ب يُ فُضَىوزَيُنِ زيهُزا ٖا ىوَ: )ُٖض نُغ
ٌَ ضةَف  ٍَ و غُز طىْاٖى خطاثُّ ي ٌَ، غُز ضانُّ بؤ زَْىوغط ٍَ،  بؤٍ يُ نطزب زَنطَيتُوَو يُغُضٍ ة زَبط

ٌَ ُٖ ا ئًَىاضَ زَنا ُوَ(،    3293زٚاٙ ايبخازٟ بسقِ/  ؾُيتإ ثاضَيعَض زَب
ٍَ ، طىَيِ يُ ثًَػَُبُضٍ خىا بىو  -213 ََٝ٘  :)زَيفُضَىو (ا)ئُبى ٖىضَيطَ زَفُضَى ٘ر ْٚأُتُٛب ِْي ًِ ًَِ٘ ِْيٞ يَُْْضترَػَفُس اي ٚاي

غىَيٓس بُخىا َٔ يُ ضؤشَيهسا ظيا ط يُ حُفتا  اض . وا ُ:)6307زٚاٙ ايبخازٟ بسقِ/  (يف ايٝرَّٛ أْنجرسر ََٔ ضرَبَعنير َرِس٠ً
  ؤبُو زاواٍ يًَدؤؾبىوٕ يُخىاٍ طُوضَ زَنُّ(. 

ٓةز كةضيَم هةبةياُياْ و ئيَوازاُدا ضةا جاز بيوةيَت، كةع ُةٓاتووة هةو كساةوةى باغرتي كسابيَت هةزؤذي اوايي، ًةةةز   -214
 (.، صشٝح3469زٚاٙ األيباْٞ، يف صشٝح ايرتَرٟ، عٔ أبٞ ٖسٜس٠، ايضفش١ أٚ ايسقِ: ) كةضيَم وةن ئةو ياْ شياتسي وتيبَ

ٍر عرٓةزوةٓا هة فةزًوواةيةكى ايلةاا: ) َٔ ْقا َر ٍر  ِر ْقا ٚرضرًِ  ََ٘ٝ ُ٘ عرًْ ًِ ٍر ايًَِ٘ صر٢ًِ اي ِٕ زرُضٛ ُ٘ ْأ َٓ ُ٘ عر ًِ ٞر اي َٜسر٠ْ زرَض ُٖسر َٔ ْأَبٞ 
َُدََٙ ٚرَبشر  ًَِ٘ ٕر اي ٌر شربرَد اْيبرَشَس ُضَبشرا َٕ ْناْرَت َََج ٚرَِ  ُٙ ْرْطاٜرا ُّ ََا٥ر١ْ َرِس٠ُ ُسِطَت  َٛ واتة:)ٓةز كةضيَ هة زِؤذيَلدا ضةا جاز  (.َفٞ ٜر

 .5225بوةيَ"ضبحاْ اهوة و حبٌدة" تاواُةكاُى اةضسِيَ ةوة ئةةةز وةكوكةيف اةزيا بيَت( زواة اهبخازي بسقٍ/
ٍَئًنب َُغ اغتُوخؤ ثُْاٍ بطزؤ ُ بُض"غبحإ اهلل" ضة ىوؾٌ قُيطاًَْو ٖا يَب،  رىز زَيةًَت: )) ُٖض ثًَػَُبُض

ٍَ ْعاو ثاضةاُْوَ زَبًػا نُ نُغاًَْو ثًٌَ ثاضةاوُْ ُوَ  ا خىاٍ طُوضَ يا بُٖؤٍ  ؤضٍ نطزٕ(( ظؤض  اض  ُْٖس
ٌَنًَؿُو نُغُنُ قبىيةٌ نطزووَ ياخىز ضَيهُو ِ يُنًَو يُو نا  ٍَ زَب يا خىاٍ طُوضَ يُبطٍ  ُ بىوَ نُْعاٍ  ًَسا قبى

ٌٍََ نطزووَ ئًضانُيُى نُ ئُو نُغُ ئُدماَِ زاوَ ئُو ْعايُّ قبى ًَِْٗٓ قبىيةبىوِْ ئُو ْعايُ يُ  رت خُيةهِ وازَظاْ
     و ُو وؾُناٌْ زايُ نُ ثًٌَ ثاضةاوَ ُوَ، ئًرت ئُو و اُْ بُناض زًََٖٓٔ يُ ْعاناًْاْسا.
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ٍازانَ)  (أذلازَاملساءٌێسدیَئێ
َ

 ڃ چ چ ڃ ڃ

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  چ 

﮼  ﮽  ﮾   ﮿﯀  ﯁                                   

 (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََ.255البقرة:  چ           ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

 ٻ  ٻ  ٻ   ٱ    

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  

ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  

﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                               

             ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب

215چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   
 (.يُى  اض بًدىَيُٓ)ََ        2٨6 – 2٨5البقرة:  

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  

ٌَ  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ     4 – 1اإلخالص:  چٿ  ٿ     (.غ

 

                                                           
ٍَ( )ثًَػَُبُضٍ خىا  - 215 ١ًَُْٝ ْنْفتراٙ:) زَفُضَى ُرا َفٞ ْي ُٖ َٔ ْقسرْأ ََْس ُضٛزر٠َ ايبرْكسر٠َ ، َر َٔ آ ضواَ ايبداضٍ و (" اآلٜرترإَ ََ

 خبىَييَن، بُغًُ ِ(.  -ايبكس٠–ُٖض نُغًَو يُؾُوَيهسا زوو ئايُ ُنُّ نؤ ايٌ غىضَ ِ َػًِ". وا ُ:)
زَيةًَت: َاْاٍ ئُوَيُ بُغًُ ِ و  ًَىاٍ ؾُو ْىَيصٍ بؤ زَططَيتُوَ، يُ  ُْوَوّوؾُّ )نفتاَ( وَنى ئًُاَِ 

ٌَ زَنطَيت. ٍَ و ئُطُضٍ َُٖىوّ ي ٍَ و و طاوَ: يُ زَضزو بُةةف زَيجاضَيع  ؾُيتإ زَيجاضَيع
ٍَ، ؾُيتإ ُٖ ا  -ايبكس٠–يُ فُضَىوزَيُنِ زيهُزا: ) يُُٖض َايةًَهسا زوو ئايُ ِ نؤ ايٌ  غىضَ ِ  ٌَ خبىَيٓسض غ

 ؾُو ْاضًَتُ ئُو َايةُ(.
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ٌَ  اض )5َََََََََََََ – 1الفلق:  چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ     (.بًدىَيُٓغ

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ژ  ڑ  ڑ  ک ک    ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ   ڈ چ 

6ََ – 1النفس:  چک   ک  گ  گ  گ گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  (.غ

 َُوَال ٌ حد  َإالَّّللّاَُ  ً مُدَهللَ،َالَإو اوح   ٌ أ ْمسـىَاملـىُنَهللَ  ٌ ٌْـناَ ْمــد،َأ ْمس  َاوح  ًُ ٌوـ َاملُــىُنَ ًُ ،َوـ ًُ َو ًن  ِش 
ــ َِمْنَش  أ عـٍُذَِةن   ٌ ىـاَ،َ ـر َماَة ْعـد   ِ  ٌ ٌْى ِحَ ـر َماَيفَىـرِهَاوىَّـ  ِ َ َأْسـأ وُـن  ٍءَقدًسَ،َز بِّ َعىلَلّيََش   ٍ َمـاٌَُى سِّ

ٍَ سـ  ٌ ـِيَ َاوْم س  َِمن  َأ عـٍُذِةن  ىـاَ،َز بِّ َماَة ْعـد  ِّ ٌ ِش  ٌْىِحَ ــراٍبَيفَيفَىـرِهَاوىَّـ َِمـْنَع  َأ عــٍُذَِةـن  َ،َز بِّ ِءَاوِْمـْب 
ـْْبَ ـراٍبَيفَاوق  ع   ٌ  (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.216اوّنـاِزَ

 َ،َْتـُدك أ ناَع   ٌ ى ْقذ نـٍَ  ِ َ،َ َإالَّأ نْر   ً ةِّـٍَالَإو َز  َأ نْر  َماَاْسذ ـط ْعــرَاوىّيـمَّ ْعـِدك   ٌ  ٌ َ ْيـِدك  ىـىَع  أ ناَع   ٌ
َال ًُ ـ نْــتٍَف اْغفــِْسَيلَف  ِنَـّ أ ةــٍُءَِةر   ٌ َ ٍَّ ى ــ َع  ِذــن  َِةِنْعـم  ن ــْعرَ،َأ ةــٍُءَو ــن  َمـاَص  ـسِّ َِمْنَش  ً ْغــِفُسََ،َأ عـٍُذِةن 

َإاِلَّأ نْر َ نـٍب  اورُّ
َ(.يُى  اض بًدىَيُٓ) َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.217َ

 .ًٌّـا ٍدَصىلَّللاَعىًٌٌَسىمَن ِت ـمَّ ِِبُح   ٌ َدًـناًَ ًِ ِةاإلْسال  ٌ ةَّـاًَ  (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََز ضٌـُرَِةاهلِلَز 
 َ ى ـح  م  أُْشـِيُدَح   ٌ ٍَأ مسٌُرَأُْشـِيُدكَ،َ َإِنِـّ َاوىُّيـمَّ َأ نْــر  ن  ىْـِقنَ،َأ نَـّ  ِ َ مـٌع  ج   ٌ َ،َ ئِم ذ ن  ال  م   ٌ ـْسِشـنَ،َ ع 

ٍوُـن سـ ز   ٌ َ ْتـُدك  ّمـداًَع  ََُُمح  أ نَّ  ٌ َو ـنَ،َ ًن  َالَِش  ك  ْحـد   ٌ َ َإالَّأ نْـر   ً  (.ضىاض  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََ.ّللُاَالَإو
 َـٍد َِةأ ح  ٍحَأٌ  َماَأ مىسَِّبَِمـْنَنِْعـم  ْمـُدَاوىُّيـمَّ َاوْح  َو ـنَ،َف ى ـن  َالَِشًن  ك  ْحـد   ٌ َ ىْـِقنَ،َف ِمـْنن   ِ ِمـْنَ

مْـس َاوشُّ و ـن   (.يُى  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.218ٌ 
 َلَّـىُر ٍ َد  ًِ ى ـٌ َع   ٍ َإالَُّى  ً َّللّاَُالَإو  ٍ ْسِتـ ظـٌمح  ْسِشَاوع  َاوع  َز بُّ  ٍ ُى  ٌ

 (.حُوت  اض بًدىَيُٓ)َََََََََ.219

 َاوّسمـــــٌُعَة  ٍ ىــــ  ٌ ٌ الَيفَاوّسمـــــاِءَ ٌءَيفَاألْزِضَ ََش  ًِ َاسِمــــ ـــع  َم  ســــِمَّللِاَاوـــريَالًَ ُضـــــسُّ
ىـٌم ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.220اوع   (.غ
 َُِصر َاوْم  ٌْن  إِو ـ  ٌ ُـٍُخَ ََن  ِةن   ٌ َن ْحـٌاَ ِةن   ٌ َأ ْصـت ْحنا،َ ِةن   ٌ ـٌناَ َأ ْمس  َِةن  اوىُّيـمَّ

 ََ (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََََ.221

                                                           
216
 .، صشٝح 2723زٚاٙ َطًِ، يف صشٝح َطًِ، عٔ عبداهلل بٔ َطعٛد، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  - 
217
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218
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  .، سط3/120ٔزٚاٙ ايبػٟٛ، يف غسح ايط١ٓ، عٔ أبٛ ٖسٜس٠، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  - 221
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 َ ٌْن اَع ىل  ،َأ ْمس  ـىَّم  س   ٌ َ ًِ ٌْـ ى  َّللُاَع  ـىلَّ ـٍدَص  مَّ ٌِّن ـاَُمح  َِدًـِنَن ِت ع ـىل   ٌ ال ِص،َ ِْ ِحَاإِل َل ىِم  ع ىل   ٌ َ، ًِ ِفطْس ِجَاإلْسال 
َاملُْْشِِلنيَ  َِمن  اَل ان  م   ٌ ِنٌفاًَُمْسىٌِلًَ َح  َِمىَِّحَأ ِةٌن اَإةْس اِىٌم  ع ىل   ٌ

َ(.بًدىَيُٓيُى  اض )ََََََََََََََََََََََََََََََ.222َََ

َ َِىْـق  ِ َ د  ْمـِدِوَع د  ِةح   ٌ َّللِاَ زِضـاًُسْتحـان   ٌ ـْسِشـًَ،َ َع  ح  شِنـ   ٌ َل ىِمـادِـًن ْفِسـً،َ ِمـداد   ٌ َ،223.ََ
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ََََ (.غ

 ََّإال  ً ــ ـــسيَ،َالَإو َعاِفـــنٍَيفَة ص  ـــمَّ ْمـــعٍَ،َاوىُّي َعاِفـــنٍَيفَس  ـــمَّ نـــٍَ،َاوىُّي َعاِفـــنٍَيفَة د  ـــمَّ اوىُّي
. َإالَّأ نْـر ََأ نْـر   ً ـْْبَ،َالَإو َِمْنَع راِبَاوق  أ عـٍُذَِةن   ٌ ـْقسَ،َ اوف   ٌ َاوْمُـفسَ،َ َِمن  َإِنّـٍَأ عـٍُذَِةن  ََ.224اوىُّيـمَّ

ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ (.غ

 َ ٍَأْسـأ وُـن  َإِنِـّ ـس جَ،َاوىُّيـمَّ ِِ اخ  ٌ نْـٌاَ َيفَاودُّ اوعـاِفـٌح   ٌ َ  ٍ ـْف َاوع  ٍَأْسـأ وُـن  َإِنِـّ َاوىُّيـمَّ اوعـاِفــٌح   ٌ َ  ٍ ــْف اوع 
ظْــنٍَِمـنَة ــنِيًَ ـدَ  َاْحف  عادـٍَ،َاوىُّيــمَّ ٌْ ٌ آِمـْنَز  ٍْزايتَ َاْسُذـْسَعـ ماوـٍَ،َاوىُّيـمَّ  ٌ أْىـًلَ  ٌ َ ُدنْـٌاي   ٌ َيفَدًنٍَ يَّ

َِمنَ َأ نَأُْغـذاه  ـِذن  ظ م  أ عـٍُذَِةع   ٌ قـٍَ،َ ٍْ ِمنَف   ٌ ع نَِشمـايلَ،َ  ٌ ـٌنٍَ ع نََي   ٌ ىْفـٍَ  ِ ِمنَ َََََ.225د ْحذـٌٍ 
 (.يُى  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ََن ْفِِس ال َد ِمىِْنٍَإَل   ٌ َ ًُ أِِنَلُىَّ َأْسذ ِغٌُثَأْصىِْحَيِلَش  ِذن  َِةس ْحم  ًُ ٌٍُّ ًَ اَق ٍُّ نْيًٍَ اَح  َع  َََََََ.226ط ـسْف ح 
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  (.غ

ْر  َأ  ِ َ َأْسأ وُن  َإِِنَّ ،َاوىَُّيمَّ نْيِ او م  َاوْع  َاوُْمىُْنَهلِلَز بِّ أ ْمىس   ٌ ٌْناَ ْمس  ـاََ  ز ى  ٍْ ٌنُ ا،َ ـى  ٌن ْْص  اَ ي  ٌْى ِحَف ْذح  وَاوىَّ ر  ى 
ا ى  اَة ْعد  َم  َّ ٌ ِش  اَفٌِياَ َم  ِّ َِمْنَِش  أ ُعٍُذَِةن   ٌ ا،َ اى  ُىد   ٌ ا،َ  (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.ٌة س ل ذي 

  َِجَفاِطـس اوّشـياد   ٌ ٌِْثَ ـ َاوغ  َعاوِـم  ــُدَأ ْنَالََاوىُّيـمَّ ىٌــم ًَ،َأ ْشي  م   ٌ ــٍٍءَ َش  َلـيِّ األْزِضَز بَّ  ٌ ٌاِخَ اوّسٌل
ًَِ ِِشِْل  ٌ ٌْـطاِنَ َاوشَّ ـسِّ ِمنَش   ٌ َن ْفسـٍَ ـسِّ َِمنَش  َإاِلَّأ نْرَ،َأ عـٍُذَِةن   ً إِوـ

 (.يُى  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََ.227

َاوّذـاّمـاِخَِمْن َأ عـٍُذَِةم ىِمـاِخَّللّاِ ى ـقَ   ِ َماَ ـسِّ ش 
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََ.228  (.غ

 د ٌِّن اَُمحمَّ ة ازِْكَعىلَن ِت  ٌ ىِّْمَ س   ٌ َ يِّ َص  اوىَُّيمَّ
 (.زَ  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.229

 ََِِمْنَأ ْنَنُْْش َإِنَّاَن ُعٍُذَِةن  َاوىَُّيمَّ َ،ك  ًُ ًٌْئاَن ْعى ُم َش  ًََُِةن  َن ْعى ُم َال  َوٌِل  ن ْسذ ْغِفسُك   ٌ
230.ََ
ٌَ  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  (.غ

                                                           
 .10/119زٚاٙ اهلٝجُٞ ، يف زتُع ايصٚا٥د، عٔ عبدايسمحٔ بٔ أبص٣، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  - 222
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229
 .، صشٝح1957بسقِ/  زٚاٙ ابٔ سبإ - 
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 ََّاوََْاوىَُّيم  ٌ َ َِمْنَاوُْجْبِ أ ُعٍُذَِةن   ٌ ِي،َ اوْم س   ٌ ْجِصَ َِمْنَاوْع  أ ُعٍُذَِةن   ٌ ص ِن،َ اوْح   ٌ َ مِّ َِمْنَاوْي  َأ ُعٍُذَِةن  ُتْخـِي،َإِِنِّ
َِمْنَغ ى ت حَِ أ ُعٍُذَِةن  اهٌََِ  ق ْيِسَاوسِّج   ٌ ًِْن،َ ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.اودَّ  (.غ

 . ًِ أدٍُُبَإوٌ   ٌ َ، ًُ ٌٍُّ َاوق  ٍُّ ،َاوح   ٍ َإالََُّى  ً َاوَِّريَال َإو  ِظٌم  ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََأْسذ ْغِفُسَّللا َاوع   (.غ
 . ِظٌِمَُسىْط انِن  وِع   ٌ َ,َ ْجِين   ٌ ِهَ ال  ًَ ْنت ِغٍَوِج  ْمُدَل ٌل  َاوْح  َ,َو ن  ٌَ  اض بًدىَيُٓ)ًَََََََََََََََََََ اَز بِّ  (.غ
 َِِءَق ِدًس ْ ََش  َلُيِّ َع ىل   ٍ ُى  ٌ ْمُدَ َاوْح  ًُ و   ٌ َاوُْمىُْنَ ًُ ،َو  ًُ َو  ًن  ِ َِش  ُوَال  ْحد   ٌ َإو ًَإاّلَّللُاَ ََََََََََََََََََََ.231ال 

َ(.زَ  اض بًدىَيُٓ)                                                                                                          

 َُ ـاء َّللاَّ ـاَش  ِظٌِمَ,َم  ْسِشَاوْع  َاوْع  َز بُّ أ نْر   ٌ ٍ لَّىُْرَ،َ َد  ٌْن  ى  َ،َع  َإاِلَأ نْر   ً َالَإِو  ِّبِّ َز  َأ نْر  ـاََاوىَُّيمَّ م   ٌ َ،َ ل ـان 
َ َلُـيِّ َّللاَّ َع ـىل  ِظٌِمَ,َأ ْعى ُمَأ نَّ َاوْع  ًِلِّ َاوْع  ِ َإاِلَِةاهللَّ ج  ٍَّ الَُق  ٌ َ ٍْه  ٌ الَح  أَْو ْمًَ مُْنَ،َ َّللاَّ َق ـْدَو ْمًَ ش  أ نَّ  ٌ ٍءَق ـِدًٌسَ،َ ْ َش 

َن فَْ ِّ َِمْنَِش  َأ ُعٍُذَِةن  َإِِنِّ ٍءَِعىًٌْلَ,َاوىَُّيمَّ ْ ََش  َِةمُيِّ اط  َأ ح  ِّبِّ َز  اَ،َإِنَّ ٌ ِذي  ـٌرَِةن اِصـ ِِ َآ اةَّـٍحَأ نْـر  َد  َلُـيِّ ِّ ِمْنَِش   ٌ ِِسَ،َ
َِِص اٍطَُمْسذ ِقٌمٍَ  (.يُى  اض بًدىَيُٓ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.ع ىل 

 َِْمـِدو ِةح   ٌ َّللِاَ  (.غُت  اض بًدىَيُٓ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.232َََُسْتحـان 
 خؤغةويطةاْ:

 يُظاْايُنًإ ثطغٌ: ناّ ضةؤش باؾُ بؤ ضانُنطزٕ و ئُدماَساِْ خىاثُضغتِ؟
 و ِ: ضةؤشَيو ثًَـ َطزٕ.

ٌَ؟.  و ًإ: نُؽ ُٖيُ بَُطزِْ خؤٍ بعاْ
  ٍَ ٌَ، وابعاْررُ ٖررُض ضةؤش يررُ شياْررت، ئررُو ضةؤشَ زواضةؤش ررُ. ضةَْىررُ ئررَُطةؤ بررصٍ، غرربُّ    و ررِ: بررُية

 بُضاوّ خؤت ُْبًِٓ.
َِۆشەٌیسذان:

زابُظيِٓ قىضئاٌْ ثريؤظ ؾرًفازَضو غرؤظو ًَٗرطو بُظَيًرُ برؤ غرُض ؤا و طرطؤٍ َطؤظايرُ ِ،         
  :ٌَ ٌَ خررؤٍ بررُ َىغررًةُإ و بررطةوازاض بعاْرر ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ  ُْخاوررُ نُغرر

   ٨2اإلسراء:  چھھ
ٌَ:  قىضئإ بُضْاَُّ شياُْ،  ٍَ و زَضووٕ زَبُخؿر مب  ىب  يب   جت  حت      چ ئاضاٌَ بُز

 2٨الرع :  چختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث 

يُبررُياْهطزِْ ئُواْررُّ يررازّ خررىا زَنررُٕ و ئُواْررُّ يررازّ ْانررُٕ،       ()ثًَػَُبررُضٍ خررىا 
ٍَ ُ . 233(َجٌ ايذٟ ٜذنز رب٘ ٚ ايذٟ ال ٜذنز رب٘ َجٌ احلٞ ٚ اوٝ : )زَفُضَى :)منووْةى ئةوةى يازى خوا وا ر

  زةنات و ئةوةى يازى خوا ْانات وةنو ظيٓسوو و َطزوو واية(.

                                                           
231
  .2023زٚاٙ ابٔ سبإ، يف صشٝح ابٔ سبإ، عٔ أبٛ أٜٛب األْضازٟ، ايضفش١ أٚ ايسقِ:  - 

 .، صشٝح 496زٚاٙ األيباْٞ، يف صشٝح األدب املفسد، عٔ أبٛ ذز ايػفازٟ، ايضفش١ أٚ ايسقِ: -232
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ٌَ زَنات:   )يازّ بهُٕ، ياز إ زَنُّ(.وا ُ: .234چى   ائ چ ضىْهُ خىا فُضَا إ ث
ططْىررِ زوعررا يررُوَزا غُضضرراوَّ طط ررىوَ ئُطررُض خررىاٍ ثررُضوَضزطاض زاواو زاخىاظيرررُناٌْ         

ٌَ؟  ٖرُض         َُضزوَِ زواخػت، ئُوَ ٌَ ئايرا بًَتاقرُت و َاْرسوو زَبر ٍَ  اقٌ بها رُوَ بعاْر زَيُو
ٍَ زَنررا؟ يررإ ئُوَ ررُ ثًَررساطريٍ يُغررُض ثًَىيػررتًًُناِْ زَنررات و بررُضزَواّ   ظوو غررُْىُض ضررؤ

ٌَ؟!  زَب
خررىاٍ ثررُضوَضزطاض بُْررسَناِْ بررُ  ررطؽ و بررًِ و بطغررًَتِ،  بُيُزَغررتساِْ ثرراضَو ثررىوٍ و          

خؤؾُويػررتُنإ و ْررُزاضو ُْٖاَُ ًررُ  ررؤضاو  ؤضَنررإ  رراقٌ   يًَػررُْسُْوَّ ُْفػررٌ نُغررُ  
ٍَ يإ ْا؟ ضىْهُ ٖرُض خرؤٍ    ٌَ ئايا يُغُض ئُو بُةةو ئافا ُ ئاضاّ زَطط زَنا ُوَ بؤ ئُوَّ بعاْ
َررصزَ بررُئاضاَىطإ زَزا نررُ ئُطررُض ٖررُض ْاخؤؾررًًُى ضةووّ  ًَهررطزٕ، طاظَْررسَ ْرراططٕ، طًررُيٌ   

ًَٔ: ئًَُرررررُ برررررؤ خرررررىائ و ٖرررررُض برررررؤ ةٍ خرررررىا   ْانرررررُٕ و ْاؾرررررىنط ْرررررني، بُيُقًٓرررررُوَ زَيةررررر  
ڤ     ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچزَطُضةَيًٓرررررررررررررررررُوَ:

 156 – 155البقرة:  چڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  

ٍَ:  ()ئُبىٖىضَيطَ زَطًَطةَيتُوَ، ثًَػَُبُضٍ خىا  َْصَبٕب َٚيبا   َبا ُٜصٔبٝبُ اووِضبًَِٔ، َٔبٔ     )زَفُضَى
َِٛن١ٔ ُٜغَانوَٗا، إِيا َنِفزَ ايًُِ٘ بَٗا َٔٔ خََطاَٜباُٙ  ِٓ، سٖت٢ ايٖغ ُٕ َٚيا أّذ٣ َٚيا َغ ِٓ َٚيا سُِش 235(ٚصَٕب، َٚيا َٖ

.  ُ :)ٖةةض  وا ر
ؾيتَ زووضاضي باوةضِزاض زةبيَ يةٖيمن  و زَيتةْط  و ئاظاضو ْةخؤؾي و خةةَيَهيـ نةة زةخيةوات، تةْاْةةت     

 يةضوةضزواض تاوإ و خطايةى ييَ يةغةض زةغطِيَتةوة(.  بةييَي زازةضيَ، ئةوة خوايزضِنيَو 
خررىاٍ ثررُضوَضزطاض بررُ بُْررسَناِْ زَيةًَررت: ئررُّ َررطؤظ  ررؤ زضوغررتهطاوّ َٓررِ، خررؤت بٓاغررُ،   
يُغررٓىوضٍ خررؤت زَضَُضررىو، ضةَخٓررُ يررُ طرياْررُبىوِْ زوعاناْررت َُنررُ، ضررىْهُ  ررؤ ْرراظاٌْ      

  ُ؟!حًهُُت يُزوانُو ِٓ زوعا ضً
ٍَ خرىزا زَنُويٓرُ طفتىطررؤ،  ىاًًْرُناٌْ ئرُّ  حًرىاضَ يرُوَزا زَبًرٓني نررُ            نا ًَرو ئًَُرُ يُطرُ
           ٌَ ٌَ، ظاْايرُ، زاْايرُ، ُٖضضرًًُى زاوا بهرُئ بؤَراِْ  ر خىزا ضرريةؤنِ ٖرَُىو شيا رإ زَظاْر

ٌَ زَنات، نُوا ُ ُٖضطًع يُزوعانطزٕ غاضز َُبٓرُوَ، زوعرانطزٕ ًٖرىاو ئىًََرسَ، ضرُنِ       بُ 
ططٍ يرُ برؤ ثاضَيعطراضيهطزٕ يرُخؤو َررصزَّ زيةدؤؾرٌ و ضةَويٓرُوَّ زيةترُْىٌ يرُ. ضررىْهُ         برُض 

                                                                                                                                                                          
 (، نتاب ايدعٛات، باب: فضٌ ذنس اهلل عصٚدٌ.6407بسقِ ) یزٚاٙ ايبخاز - 233
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ئُطُض خىاٍ طُوضَ ُْيىيػتايُ وَةةَِ زوعانا إ بسا ُوَ، ئُوَ بًُٖض ؾًَىَيُى ضةَيٓرىَيِٓ  
 و ئاَؤشطاضٍ ُْزَنطزئ  يًٌَ بجاضَيًُٓوَ.

ٌَ(.ئًُاَِ ؾافرٌ زَيةًَت: )ًٖض ؾتًَو زوو اض يُنُغًَو زا  وا َُنُ ئًًال يُخىا ُْب
بررري يررُ ْاغررؤضٍ و شإ و ئاظاضَنا ررإ زَنُيٓررُوَ، زَبًررٓني خررطاثرتئ ئررُو ؾررتٍُ     ئًَُررُ نررُ

ٍَ، ٖررَُىوّ بررُٖؤٍ خُيةهررُوَ بررىوَ، نُضررٌ ًَٖؿررتا يُخررُيةو ْعيررو زَبًٓررُوَو   بُغررُضَإ زاز
 يُثُضوَضزطاض زووض زَنُويُٓوَ.

ٌَ ًٖررىا بررىوٍ، بُئىًََرسَوَ زَغررت بررُضظ بهررُوَ، بررُزوعانطزٕ يررُ    ئُطرُض يُشياْررسا ضةَؾرربني و برر
ٍَ و زَضووٕ ئرررراوَزإ زَنا ررررُوَ، برررراضاِْ  زَضطانرررراِْ ئاوررررإ بررررسَ، ضررررىْهُ ٖررررُض ْعايررررُ ز
بُخترررُوَضٍ بُغرررُض زَبررراضَييَن  ررراوَنى حُوغرررُيةُو بًَرررعاضٍ يرررُ فُضٖرررُْىٌ برينطزْرررُوٍَ         

 بػطةَيتُوَ. 
ٌَ بها رُوَ، برُيةهى ظؤض         ثًاو ضان ًَو زَيةًَت: ظؤض بري َُنُوَ برؤ ئرُوَّ خرىا زَضطراٍ خؤيرت ير

 )اغتػفاض( بهُ، ضىْهُ زَضطاناِْ خىزا بُ )اغتػفاض( ظيا ط زَنطَيُٓوَ.
ٌَ ض ؾرررتًَو  زاٍ ثرررُضوَضزطاضخرررى ًَ ؾايػرررتُو زَظاْررر  ُررراٌْباؾررررتيُٓ  رررا يرررُ باؾررررتئ نرررات ث

ٌَ ٍَ نا ُناِْ خىزا  ًراواظَ، يُواُْيرُ ئرُو    ئُو نا صًََطَّ ئًَُُ بُناض !!ببُخؿ ٍ زَيٓني يُطُ
     ُ ٍَ، ًَٖؿرتا ةٍ خرىزا نرا ِ ْرُٖا يَب. بؤيرُ ئ ٍ ؾتُّ ئًَػتا ئًَُُ زََاُْو ؾرتًَهت   طرُض زاوا

ضةم و نًٓررُ بؤيررُ برر ةاٍ برر ة ، ٍ بررؤ زاْرراوّباؾرررتيررُوَ ؾررتًَهِ  ئررُوَنررطزو ئررُو ؾررتُ ْررُبىو،  
ّ، ٖررُضطًع خررىزا ؾررتًَهت بررؤ زيرراضٍ ْانررات نررُ   يُؾررتًَو َررُططَ نررُ خررىزا بررؤٍ ُٖيةبررصاضزوو  

ٌَ، بُةةّ  ئُوَ  ؤٍ بُوَ ْاظاٌْ و ئاطات يًٌَ ًًُْ.   خًَطَيهِ باف و طُوضَّ بؤت ُْب
ٌَ ًٖىا َُبُ بؤ ئُوَّ يُزَغتت ضرىوَ، ثًَؿرىاظّ يرُوَ بهرُ نرُ زَيترُ        نُوا ُ زيةتُْط َُبُ، ب

ُ  ضةَيت، بُخؿؿرُناٌْ خرىزا ضةَمحُ رُو يًَػرُْسُْوٍَ حًه     ًَٗطَبراِْ خرىا ظؤض    ُُ رُ، ضرىْه
 يُوَ طُوضَ طَ نُ َطؤظُنإ بُُْٖا ُٓزٍ ئاضَظوويُنِ بطىى، ئُوٖا ْائىًََسبٔ. 

ٍَ:)نا ًَو زاواٍ ؾَا يُخىاٍ طُوضَ زَنُّ ئُطُض ثًٌَ بُخؿرًِ  اضَيرو    ثًاوضانًَو زَفُضَى
ٍَ زَ  ضىْهُ  ٍَ زَ ، بُةةّ ئُطُض ثًٌَ ُْبُخؿًِ زَ  اض خؤؾحا ٌَ خؤؾحا ئُوَّ زَيبُخؿ

ٌَ ُٖيةبصاضزَّ خىاٍ طُوضَ خؤيُ ِ(.  ُٖيةبصاضزَّ خؤَُ، بُةةّ ئُوَّ ْايبُخؿ
ٌَ طىَاْرت    ؾُو و ضةؤش يًَ ةاواُْ يُخىا بجاضةَيىَ، زوعا بهُ، زيةًٓابُ ُٖض وَةةّ زَزضَيًتُوَ، وَير

ٌَ، ئُطُض طىَاْت ٖرُبىو ئرُوَ ضراوَضةَيٌ     طريابرىوِْ َُنرُ، برريت    يُ قبىيةبىوِْ زوعاناْت ُْب
     َ ٌَ زاواٍ  ٌَ خرىزا زوعراٍ ئًبًًػرٌ قبرىيةهطز نرا  اْرُوَّ خرؤٍ  را ضةؤشٍ زوايرٌ يُغرُض      ُْض

ٌَ ٍَ ْانات؟!خىايُ زاٖا ىويُنُإ ث ٌَ ظَوّ نطز، ئًسّ ضؤٕ زوعاٍ  ؤ قبى   ببُخؿُ  ىاْرتب
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 يُوَّ ئًَُُ  َُُْٓاٍ زَنُئ.
و برُضزَواّ ظَاْرت برُزوعا بىًَرطةٍ، ئرُوَ       ٖرُض نا ًَرو خرىاٍ طرُوضَ واٍ يًَهرطزّ زَّ برُظيهط      

ٌَ نررُ زاواٍ زَنررُّ، ُٖضضررُْسَ زاوانرراضٍ و ؾررتُنإ   ٌَ ببُخؿرر ٍَ ئررُو ؾررتُت ثرر بعاْررُ زَيررُو
طررُوضَ بررٔ. بؤيررُ بررُضزَواّ يررُزواٍ ٖررَُىو ْىَيررصَ غررىوُْٓت و فررُضظَنإ زاواٍ بُُٖؾررتِ         

ٍَ بتدا ُ بُُٖؾتُنٍُ خؤٍ ، وَئُطًٓا  ؤٍ يرُّ  )فريزَوغٌ ئُعال( بهُ، ضىْهُ خىزا زَيُو
بؤيُ ُٖضضًُنت ويػرت، حرُظت يرُ ضرٌ      236زوعايُ بُزووض زَططت و ئُّ زوعاياُْت ُْزَنطز

برررىو،  رررُْٗا يرررُخىاٍ زاوا بهرررُ، طُدمًٓرررُو خُظَيٓرررُّ خرررىا ئُوَْرررسَ ثرررطةو بًَؿرررىَاضو يرررُبٔ     
 ُْٖا ىوَ، بًُٖض ؾَا نُّ ْانات و نؤ ايٌ ْايُت. 

ٍَ:)خىاٍ ثًَػَُبررُضٍ خررىا ) برراةة زَغررت بررُ ؾررُو زَغررت ضةازَخررات بررؤ ئررُوَّ   ( زَفررُضَى
طىْاٖباضاِْ ضؤش  ُوبُ بهُٕ، بُ ضةؤشيـ زَغتِ ضةازَخات بؤ ئُوَّ طىْاٖباضاٌْ ؾُو  ُوبُ 

 بهُٕ ُٖ ا خؤض يُ خؤضئاواوَ ُٖيةسَيت" ا ضةؤشٍ قًاَُت"(.
ِٓ ايبُ ا٤ فباذا    )اْٞ ال أمحٌ ِٖ االداب١ ٚيهٔ أمحئًُاَِ عىَُض )ضةَظاٍ خىاٍ يًَيَب( زَيفُضَىو: ٌ ٖب

:)َٔ خةَ  وةالّ ْةزاْةوةى زوعاّ ْيةة، ئةوةةض  زوعانةة ئاغةووزةى     وا ُأهلُ  ايُ ا٤ فإ االداب١ َع٘(  
 خػتة زَيِ، ئةوا وةالَةنة يةوةَييةت (.

ٍَ و           ٌَ ة زَزات ، يررإ يًَررٌ ُٖيةررس ٌَ، خررؤٍ يرر َررطؤظ  بُغطوؾررتِ خررؤٍ نررُ يررُ نُغررًَو برتغرر
ٌَ، يًٌَ ْعيو زَبًَترُوَ. ظؤض زَضطراٍ طرُوضَ ٖرُٕ برُنًًًِ       ٌَ يُخىا زَ طغ ضةازَنات، بُةةّ نا 
ٌَ ظؤض خَُِ قىضؽ و ططإ ُٖيرُ  رُْٗا بُزوعايرُنِ نرىضت و ثىخرت       بطىوى زَنطَيُٓوَ، وَي

 ْاًََيَن. 
ٍَ يررُ،     فمماز٣غأبممٛذزٟ ) ٍَ: )خررىاضزٕ ضررُْس ثًَىيػررتِ بررُخى ( )ضةَظاٍ خررىاٍ يررًَيَب( زَفررُضَى

 ئُوَْسَف ْعا ثًَىيػتِ بُضانُيُ(.

                                                           
ٍَ يُ طُضةَنُنُياْسا َٓسايةًَهِ زَبًِٓ ئُوَ بُثًَدىاغٌ ياضٍ ثًاوَيهِ بُغاةةضىو َُٖىو ضةزَطًَطةُْوَ -236 ؤش

ٍَ ٌَ ثًَالةوّ  ىاِْ بؤ زَنطة ٌَزَنات، ضؤشَيهًإ زَضًَتُ باظاضةو  ىو  ئَُُّ بؤ  ؤ : ٖا ضةؤيةُ طًإ َٔ ،  بَُٓايةُنُ زَية
ٌَ نطزو ضة ووٍ يُثًاوَنُ نطز و ِ:  ؤ خىزاٍ؟ ثًاوَ ًَٖٓاوَ. َٓايةُنُ بُضاوّ ثطة فطًََػهُوَ ثًَالةوَناِْ يُث
 بُغاةةضىَنُ يًَىّ خؤٍ طُغت و و ِ: ْا، ُْخًَط َٔ خىزا ًِْ.

 ُ.ًّ ًَْٓايةُنُ و ِ: زياضَ زؤغتِ خىاٍ، ضىْهُ َٔ زوَييَن ؾُو  ُْٗا بُخىزاّ وت نُ ثًَالةو
ٍَ: ) ُقىا ئُوَ ًُْ ظؤض ؾُوْىَيصو ضةئًُاَِ عىَُض )ضَظاّ خىاٍ يًَيَب(  ؤشوو بىطٍ، بُيةهى خؤثاضاغتُٓ يُ زَفُضَى

  اوإ ئُطُضضٌ  اواُْنُ بطىنًـ بًَت(.
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ظيهررطو وَيطزَنررإ يررُ ئًػررالَسا ًَٖٓررسَ ظؤضٕ، ٖررًض ٖررُيةؼ و نررُو ًَهِ بابرراٍ ئًُاْررساض ًًْررُ      
  ٌَ ٌَ وَى نررىضز و ررُْ : "َؿررتًَو  ىوْررُّ َُطررُض ظيهطَيهررٌ بررؤ زاْررسضاوَو وابُغررتُيُ ِ، وَيرر

خُضواضَيهُ" بؤيُ يًَطَزا وَيطةاٍ  ُخت نطزُْوَ يُظيهطَناِْ ثًَؿُوَ، ئاَاشَ بُضُْس غرُضَ  
ٌَ ضةَْىطةَيصو  ىإ و بؤاؤف بهُئ. ٍَ خؤَاِْ ث ٌَ يُو ظيهطو ْعاياُْ زَنُئ نُ زَنط  قُيةَُ

ثًَرٌ فررُضَىو: يررا ئًُرراّ  ضةؤشَيهًرإ ثًاوَيررو ٖا ررُ خعَررُت ئًُراَِ عررُيٌ )ضةَظاٍ خررىاٍ يررًَيَب(   
 زَبًِٓ ضةظقِ غىاضَ، ضةظقِ ًُْ.

 و ِ:يُواُْيُ يُضةؤيؿنت ثًَـ ثًاوَيهِ بُ َُُٕ نُو يب؟
 و ِ: ُْخًَط.

 و ِ: ئُّ زواٍ ْىَيصٍ بُياٌْ زَخُويتُوَ؟
 و ِ: ُْخًَط.

 و ِ: خؤ واظت يُزوعانطزٕ بؤ زايو و باونت ًَُْٖٓاوَ؟
 وعانطزٕ بؤيإ.و ِ: بُضةَيىَةة واظّ ًَٖٓاوَ يُز

      ،ٍَ ئُويـ و ِ: َٔ يُثًَػَُبُضٍ خىاّ بًػتىوَ نُ زوعاْرُنطزٕ برؤ زايرو و براوى ضةظم زَبرطة
 نُوا ُ زايو و باونت يُياز َُنُو ثًَٓج فُضةظَ زوعايإ بؤ بهُ.

نا ًَررو ثًَػَُبررُض يررُعكى  )عًًررُ ايػررالّ( بُزيررساضٍ يىغررفٌ ْرراظزاض ؾرراز بررؤوَ، يررُنرتيإ           
 ًإ بُ ططيإ نطز.يُباوَف ططت و زَغت

يىغف بُثُضؤؾُوَ ضةووٍ نرطزَ براونِ، ثًَرٌ وت: بابرُ طًرإ ضرُا ئُوَْرسَ برؤ َرٔ ططيراوٍ            
ٖررُ ا ضرراوَناْت يُزَغررت زا، ئررُّ ُْ ررسَظاِْ يررُ قًاَررُت زَطُيؿررتًُٓ يررُى و بُيررُنرت ؾرراز   

 زَبىويُٓوَ؟ 
ٌَ زََعاِْ، برُةةّ ظؤض  طغراّ ئايًُٓنرُت    ٌَ، ئرُو     ئُويـ يُوَةةَسا ثًٌَ وت: بُية يُزَغرت زابر

ٍَ زَبىو.  نا ُ طُيؿتُٓوَّ ثًَت َُحا
ٍَ و           باباٍ َىغرًةُإ ثًَىيػرتُ ٖرَُىو نا ًَرو زَضووٕ و ظوبراِْ برُيازٍ خرىاو ثاضةاْرُوَ بىرُضة
ُٖغت و ُْغتِ  ًَطاونا، يرُ خؤؾرٌ و ْاخؤؾرٌ، يُغرا ُ وَخترِ ْىوغرنت و ُٖيةػراُْوَّ،        

 يرإ بُ رًُْا، ضرىْهُ ٖرُض خرىا  ًَرٌ ئىًََرسو        يُنا ِ زاًْؿنت و ضةؤيؿتِٓ  ا يُْاو خُيةهيَب
ٍَ و حُغراُْوَّ برريو ةؾرُيُ، ٖرُض       ضةووْانِ ضةَيٌ  اضيهٌ يُ، ُٖض خىا َايُّ ئاغرىوزَيٌ ز
خىا ةبُضٍ زَضزو ُْخؤؾٌ و ْاخؤؾٌ يُ، بؤيُ ُٖض بطةياضَيو ئُو بًرسات، خراوَٕ زَغرُةة ِ    

زوعانا ررإ زَزا ررُوَ، وَنررى خررىاٍ   ضةَٖايررُ، يُٖررَُىو نررُؽ بؤَررإ يررُثًَـ  ررطَو وَةةَررِ     
ٍَ: 186( ئايررُ ِ ايبكممس٠ثررُضوَضزطاض يررُ غررىوضَ ِ ) ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ  زَفررُضَى
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)ئةى حمةَةز ئةوةض بةْسةنامن يطغياضت يةيَ بهةةٕ زةضبةاضةي    وا رُ: .چ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئوئ
 .ييَِ بثاضِيَٓةوةو ْعا بهةٕ(َٔ، ئةوة َٔ ْعيهِ ييَياْةوة، بةٖاْاو ٖاواضو زوعاوؤياْةوة زةضِ ٖةض ناتيَ 

ٍَ، ئررُوَ        ٌَ واٍ يًَهررطزٍ بررُضزَواّ ظَاْررت بررُزوعا بىررُضة خررىاٍ ثررُضوَضزطاض ٖررُض ئررإ و غررا 
ٌَ نُ زاواٍ زَنرُّ، ُٖضضرُْسَ ئرُو زاوايرُ طرُوضَو ئرُو ؾرتُ         ٌَ ببُخؿ ٍَ ئُو ؾتُت ث زَيُو

 طُوضَ بًَت.
:َئةطةز كازيَلي ووزع و طساُت ٓاتة جيَؼ، ئةوة بوَي- 
 (           ) ِٗاًل َٕ إذَا عٔب٦َِ  صَب ٌُ احلبِش ِٗاًل ، ٚأِْبَ  َتِذعَب ُ٘ صَب ًْتَب ٌَ إاِل ََبا دََع ِٗ ِٖ َيبا صَب ُٗ ُ  237ايًِ )خىايرُ ٖرًض   :وا ر

نرراضَيهٌ ئاغررإ ًًْررُ َُطررُض ئررُوٍَ  ررؤ غررىوى و ئاغرراِْ زَنررُيت و ٖررَُىو خررُّ و ثررُشاضَو  
 ؾتًَهِ قىضؽ يُغُض ئًٓػإ ة زَزَيت و ئاغاِْ زَنُّ(.

 خةَ و جةذازةو خةفةث و تةًبةهَي و ٓةز ُازِةحةتيةكت تووؽ بوو، ئةَ فؤةزًوودةى جيَةةًبؤةزي   ئةطةز
 -( خبويَِة:خوا )
 يُ )َػٓس( زا ٖا ىوَ، يُ فُضَىوزَّ )عُبسوةةٍ نىضةٍ َُغررىز(()    نرُ ثًَػَُبرُضٍ خرىا
(:ِ ُفُضَىوي ) :ٍََفكا ْٕ ِٖ َٚ ال سَشَ ََٔتبَو،         ) َا َأصابَ َاسًَُا ٖ ُٔ َأ َٚابب َُٔى،  ُٔ َ ُّب َُُى، ٚابب ِٖ أِّْبٞ َ ُّب ُٗب ايًِ

ًِ ُٖٝ َ بٔ٘ٔ َْفضََو، َأٚ  َ ُِ َُٖٛ َيَو، صَ ٌِّٓ اص ٖٞ َقطاؤَى، َأصَأيوَو بٔهو ٍْ فٔ ٖٞ سُهَُُو،  َُ ُتَُ٘ َأسًَُا ْاصَٔٝ  بََُٔٝٔى، َاُض فٔ
بٔ٘ٔ يف  ًَِٔ ايغَٝبٔ  ََُٔٓى، َإٔ تَذعٌََ ايكوزٍإَ رَبٝعَ َقًيب َٚ ُْٛرَ صَُرٟ  َٔٔ خًَكَٔو، َأٚ َأْشَيتَُ٘ يف نٔتابَٔو، َأٚ اصتَأثَزتَ

ِّبٞ   ٌَ: ٜبا َرصبَٛياهللٔ َأاَل            َٚدَال٤َ سُشْٞ ٚ ذَٖابَ َٖ ٍَ: َفكٝب ََهاَْبُ٘ َفزَسبًا( قبا ََٚأبََُيبُ٘  ُ٘ َٚ سُشَْبُ٘  ُٖب َٖ ٔااِل َأذَٖبَب اهلل 
ٌَ  ىوؾررٌ ْاخؤؾررٌ و    238َْتَعًَُُِٗببا؟ َفكبباٍَ: بًََبب٢ ََُّٜٓغببٞ ئَُببٔ صَببُٔعَٗا َإٔ َٜتَعًََُِٗببا(   وا ُ:)ٖررُض نُغرر

نرىضةٍ بُْرسَّ  رؤو نرىضةٍ زايهرًَهِ نرُ        خىايُ طًإ َٔ بُْسَّ  رؤّ، خُفُ ًَو ٖات، بًةًَت: 
بُْسَّ  ؤيُ، ضاضَْىوغٌ َٔ بُزَغتِ ًَٗطَباِْ  ؤيُ، بطةياضٍ  ؤ بُغرُض َٓرسا بُ ًًَرُ،    
ٌَ و ضةَوايررُ، خىايررُ طًررإ يًَررت   ٌَ بررُ  زازثررُضوَضٍ  ررؤ يررُ بطةياضَناْتُررسا نُبُغررُض َٓررسا  رر

خؤت ْاوَ، ياخىز فًَطٍ يُنًَو زَثاضةَيُُوَو ْعا زَنُّ بُُٖض َُٖىو ْاوَ  ىاُْناْت نُ يُ 
يُ زضوغتهطاوَناْت نطزووَ، يإ يُ قىضئاِْ ثريؤظزا ْاوت برطزووَ، يراخىز يرُ ًَٗطَبراِْ     
خؤت ثُْٗاْت نطزووَ. نُ قىضئاِْ َرُظٕ و ثًَرع بهُيترُ برُٖاضٍ زيةرِ و ضةووْرانِ غرًٓط و        

يُغرُض ة زَبرات و   ". ئُوا خىاٍ طُوضَ غُّ و ثُشاضَنُّ زَضوومن، وَ ضةَويُٓوَّ خَُُنامن
يُ ْاخؤؾٌ و خَُُنُّ ضظطاضٍ زَنات و يُ ًٌَ ئُوزا زَيىؤضةَيترُوَ برُ خؤؾرٌ و ؾرازّ و     

                                                           
 زٚاٙ سبإ يف صشٝش٘. - 237
 (.199( ٚ ضًط١ً االسادٜح ايضشٝش١ زقِ: )3784َطٓد ااَلَاّ أمحد زقِ: ) - 238
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ٌَ زَبُخؿررررًَت. و ًررررإ: ئررررُّ ثًَػَُبررررُضٍ خررررىا)     ( ئايررررا فًَررررطٍ ْررررُبني؟  زيةفطاواْررررِ ثرررر
ٌَ ثًَىيػتُ ُٖض نُغًَو بًػتِ، فًَطٍ بيَب و يُبُضٍ بهات(ثًَػَُبُض)  .239( فُضَىوّ: بُية

    ٍبىو، ُٖضضُْسَ ًٖض زوعايرُنِ ئرُو ؤٍ ثًَػَُبرُض ٍَ ئُطُض َٓسايةت ُْبىو، حُظت يُ َٓسا
ٍَ بىوٕ ٖا إ بسات، بُةةّ وَى ظاْايإ زَيةًَٔ: زضوغتُ ُٖض ( )خىا  يُبُضزَغت ًُْ  بؤ َٓا

زوعايُى بُوَّ خؤت ثًَت خؤؾُ بًهرُيت، يرُّ ضةواْىرُوَ ئُطرُض ضراو بسَيٓرُ و رُو  طى رُّ         
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  چ عانرُّ ظَنُضيايرُ:  ُضإ و ثًَؿًٓإ، ضانرتئ زوعا زوثًَػَُب

)يةضوةضزواضا: ْةوةيةن  ضاى و يانِ يةيَ ببةخؿةة، بةضِاغةت  تةؤ     وا رُ:  3٨آل عمارا::  چٺ        ٺ  ٺ
 بيػةضي زوعاو ْعايو(.

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ ظَنُضيا زاواٍ يرُخىاٍ ثرُضوَضزطاض زَنرطز بًَهرُؽ و  رًُْاٍ ْرُنات:        

ُ  ٨9األنبيفء:  چۆ  ۆ   ۈ   ۈ   :)يةضوةضزواضا َٔ بةتةْٗا َةٖيًََةوة)ْةوةيةن  ضةاى و يةانِ   وا ر
 .240(ييَ ببةخؿة( تؤف ضانرتئ ظاتيَه  يةياف َٔ و ٖةَوو َطزوويةى زةَيَٓيتةوة

   ئةطةز كةضيَم  ضاكةو جياوةتى هةطةيَ كسدي، دةزٓةق بةو ضاكةية وةكو جيَةةًبؤةزي خؤوا( ) جيَؤي 

 بوَيَ: 
  .)َأصا١َ بٔ سُٜ رضبٞ اهلل  ُٓٗبا قباٍ :     " عاى اهلُل خريًا" )خىا ثازاؾتِ بُخًَطت بسا رُو ٔ 

ِٝ٘ٔ ََِعزُْٚف َفَكاٍَ ئَفا ًٔٔ٘ٔ : دَشَاَى ايًِب  ِٔ صُٓٔعَ إََي ِٝ٘ٔ َٚصًََِِ : ) ََ ُِ َأبًَِب   َقاٍَ رَصٍُُٛ ايًِ٘ٔ ص٢ًَِ ايًُِ٘  ًََ ِٝبّزا   َفَكب غَ فٔبٞ  ُ٘ خَ
 .241(ايٖجَٓا٤ٔ

ٍَ نطزيررت و    ىاْرراٍ زاضايررت برراف بررىو، ئررُوَ   ٖررُضوَٖا ئُطررُض نُغررًَو ضررانُو ثًرراوَ ِ يُطررُ
 () َبٔ اببٔ  ُبز   : بُظيازَوَ ثازاؾتِ ضانُّ بسَوَ، ُٖضْا زوعاٍ خًَطو  بُضَنُ ِ بؤ بهُ

                                                           
ٍَ ْاخؤؾًُناْت يُغُض ُٖغَا؟ ئُّ زوعايُ خبىَيُٓ :- 239 ٍَ خَُُناْت ًََُْيَن؟ زَ ُو  ئُطُض زَ ُو

ٍر اهلَل  ِٕ زرُضٛ َٔ عرِباُع زضٞ اهلل عُٓٗا، ْأ َٓدر اْيْهَسَب: ()عرٔ اَب ٍُ َع ٕر ٜرك ٛ ٘ر َِِيا اهلل  )ْنا ُِ، ْيا َِْي ُِ اذتًَٝ ٘ر َِِيا اهلل  اْيعرَعٝ ْيا َِْي
ٚرزرّب اْيعرَسَش اْيْهَسَِٜزرّب  ٚرزرّب ايَُْْزَض  ٛراَت  ُر ٘ر َِِيا اهلل  زرّب ايِط  َطًِ ،5996 بسقِ/ زٚاٙ ايبخازٟ (.اْيعرَسَش اْيعرَعَِٝ، ْيا َِْي

  5016 بسقِ/
24٠
ٌَ ياظاْايإ زَيةًَٔ: بؤ َطؤظ زضوغت - ٍَ بهات ض نىضةب نض، بُةةّ واباؾُ زاواٍ َٓسايةٌ باف و غايةح و  ُ زاواٍ َٓسا

 غاغًُّ بهات. 
ٞي  َِٓب َٔ اي َٜسر٠ْ زضٞ اهلل عٓ٘ عر ُٖسر َٔ ْأَبٞ  ٌّ  ()عر ٌُ ن  ََسرْأ٠ً ترَشَُ ١ًَْْٝ عر٢ًْ ضرَبَعنير ا ًِ ِٔ اي ُٚدر: أْلط ْٛف ُٔ درا ُٕ َب ُرا َٝ ٍر ضًُْ ٍر: )ْقا ْقا

ُٜذراَُٖد َفٞ ضر ََسرْأ٠ُ ْفاَزًضا   1654 ٚ َطًِ بسقِ/ 3424 بسقِ/ َبٌَٝ ايًَِ٘( زٚاٙ ايبخازٟا
 .( ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح ايرتَر6/53ٟٚايٓطا٥ٞ يف "ايطٓٔ ايهرب٣" ) 1958بسقِ/  زٚاٙ ايرتَرٟ  - 241
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ِِ ََِعزًُٚفا َفَهاف٦ُُٔٛٙ:  ()قاٍ: قاٍَ رصٍُٛ اي١ًٍ  ِٝهو ِٔ صََٓعَ إََي ِٚا    ََ ِِ تَذُُٔٚا ََا تَُهاف٦َُُْٔٛ٘ َفاِد ُٛا َيُ٘ سَٖتب٢ تَبزَ ِٕ َي ، َفإَ
ُِ َناَفْأتُُُُٛٙ ِِ َق ٍَ نطزٕ، ثازاؾتِ بسَُْوَو ُٖقٌ . 242(أَْٖهو وا ُ:)ُٖض نُغًَو ضانُو ثًاوَ ِ يُطُ

  ُ  بؤ بهُُْوَ. ئُطُض ُْ اْبىو ضانُّ بسَُْوَ،ئُوا زوعاٍ باؾٌ ظؤضٍ بؤ بهُٕ  ا زيةًٓرابٔ نر
 ُٖقتإ بؤٍ نطزؤ ُوَ(.

   ،ئةطةز غةيَلت بةضةز ٓاث، زِوو بةزِووى بةضةزٓاث و كازةضاتيَلى ُاخؤؽ بوويةوةو جيَت ُؤاخؤؽ بؤوو
 ئةوة ئةَ دوعاية بلة: 

   )ٍسبببا ِّ وا ُ:)حَُرررسو غرررىثاؽ برررؤ خرررىاٍ طرررُوضَ يُغرررُض ٖرررَُىو     243)احلُُُئًِببب٘ٔ  ًَببب٢ نوببب
 .  244حايةُ ُنإ(

 ئةجناًدا، با بوَيَ:ئةطةز  كةضيَم تاواُيَلى 
       َِٜضبتَِغفُٔز ايًِب  ِٖ َٔ، ثُب ِٝ ُّ َفُٝصَبًرٞ َرْنعَتَب ِٖ َٜكوبٛ ُٔ ايّطَُٗٛر، ثُب ُِٝشٔض ُٕ ُِٜذُْٔب َذًُِّْا َف َُِّ  ُٕ َُِّ  ِٔ َٔ َ٘ إاِل َغَفبزَ ايًِبُ٘   )ََا 
ٌَ ئرُدماّ برسات، زَغرتٓىَيصَيهِ  رىإ        245َيُ٘( و وا ُ:)ًٖض بُْسَيُى ًًُْ ئُطرُض طىْراه و  راواْ

ثررراى بؿرررىات و ثاؾرررإ زووضةنرررات ْىَيرررص بهرررات، ثاؾرررإ يُغرررُض ئرررُو  ررراوإ و طىْاٖرررُ زاواٍ   
 يًَدؤؾبىوٕ يُخىزاٍ طُوضَ بهات، ئًًال خىزاٍ طُوضَ يًٌَ خؤف زَبًَت(.

 ئةطةز بةٓةز ٓؤكازيَلةوة وةزشث هةضةز بوو، تواُاي داُةوةى وةزشةكةث ُةبوو، ٓةوهَةكاُت خبةزة طةزِو
 عاية خبويَِة: بةزدةواَ ئةو دو

ٓٞ ًَ  َٔ  ( )   ٖٔ ِّٓٞ، قاٍَ: أال أو ًَرَُُو َنًُٔبإت  ًٍََُٓبٝٗ ٕٖ َُهاتًُّا دا٤ُٙ َفكاٍَ: اِّْٞ  َذٔشتُ  َٔ نٔتابَ  َفأ ٔ أ
ٌُ دًَٜٓا َأٖداُٙ ايًٍب٘   َٓبَو؟ قوبٌ:    ( ) رصٍُٛ ايًٍ٘ٔ  ٔ    َيٛ نإَ  ًَََٝو َٔجٌُ دََُّ ِٖ انفٔبب بٔشَالئبَو  َب سَزأَبَو،   )ايًُِٗب

ُٖبٔ  صٔبٛاَى(    وا ُ:)بُْسَيرُنٌ ْاَرُ ثًَرسضاو ٖا رُ خعَرُت ئًُراَِ عرُيٌ و         "246َٚاغٓٔب بَٔفطًَٔو  َ
عررُضظّ نررطز:  ىاْرراّ ًًْررُ ثرراضَّ ئاظازنطزُْنررُّ بررسَّ، ياضَررُ ًِ بررسَ، ئًُرراَِ عررُيٌ ثًَررٌ        

نرطزووّ و  فًَرطٍ  ( ) فُضَىو: ئايا ضُْس وؾُيُنت فًَط بهُّ نُ ثًَػَُبرُضٍ خؤؾُويػرت   
ثًٌَ و ىّ: ئُطُض ئُو ضُْس وؾُيُ بًةًًَت و ئُّ زوعايُ بهرُّ ئُطرُض ًَٖٓرسَّ نًَىَيرو قرُضظت      

                                                           
  .ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح أبٞ داٚد 1672 بسقِ/ زٚاٙ أبٛ داٚد - 242
   4640صشٝح ادتاَع ايضػري بسقِ/  - 243
َُٖىو ؾتًَو بُ قُظاو قُزَضٍ خىا ضةوو زَزات، ثًَىيػتُة بُ قُظاو قُزَضٍ خىا ضةاظيبني، ضىْهُ يُواُْيُ ؾَا  - 244
ٍَ.ئُوَ ا يَبو ثًَُإ ْاخؤؾ وو بساتضة ئُطُض َىشزَيُنِ خؤؾًإ بُ ثًَػَُبُضٍ ، نُضٌ بؤَإ بُخًَط زَطًَطة

 بسايُ، يُنػُض بُ غىشزَ غىثاغٌ خىاٍ زَنطز. ()خىا

 5738صشٝح ادتاَع:  - 245
246
ٍَ:يىايُ ِ ضة -3563 - ريَىظّ بُ شَاضَ  -  حُغُُْ. نطزووَ و ؾًَدِ ئُيباِْ زَفُضَى
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ٌَ: )خىايررُ بررُ حررُةةيةٌ خررؤت         يُغررُض بًَررت، خررىا بررؤ ِ ئاغررإ زَنررات و بررؤ ِ زَزا ررُوَ، بًةرر
ٌَ ًْاظّ بهُ يُ حُضاَت  ا َُ بىوضٍ  ُْ  و بُ فُظيةٌ خؤت زَويةَُُْ ٌَ ضاو ًَطّ بهُو ب سو ب

ٌَ و ثًَىيػرتًِ برُ نرُؽ       ًْاظّ بهُ يُ غُيطٍ خؤت، بُضُؾيَن نُ ضاوّ يُ زَغتِ نرُؽ ْرُب
ٌَ و  ىُ يُ ؤ زاوا يُ نُؽ ُْنُّ(.   ُْب

:َئةطةز وةزشث هة يةكيَم وةزطسث و دواي ًاوةيةن بؤث طةزِاُدةوة، جيَي بوَي 
 (         ِو غرراَاْت، بررُ ضةاغررتِ ثازاؾررت ٍَ خررىزاٍ طررُوضَ فررُضةو بُضَنررُت خبا ررُ خًَررعإ و َررا

 قُضظزإ غىثاؽ و غتايـ و قُضظ طُضةاْسُْوَيُ وَنى خؤٍ(. 
ِّٓٞ ايٓيٗب  ٔ  ُُّاهلل بٔ أبٞ ربٝع١ قاٍ:  ٖٞ ٚقباٍ   ( )اِصتَْكزَضَ َٔ ٍْ َفََُفعَُ٘ إََيب ) بَبارََى   :أربعوَ أيًفا َفذا٤ُٙ َا

ُُُِ ٚاألدَا٤ُ ( ًَِٖٔو َََٚائَو، إْٖبَُا دَشَا٤ُ ايضًَٖفٔ ايبشَ    247ايًُِ٘ َيَو فٔٞ أ
     َئةطةز ٓاوزِيَ و دؤضت و بسادةزو ُاضيازيَلت جسؤضةى ٓاوضةزطريي جيَلٔيَِؤا، ويطؤةت جريؤشبؤايي هؤي

 بلةى:
 :ٍٖٓيٖب  ٔ أبٖٛزٜز٠ قا ٕٖ اي ٖٚزَ ، قباٍَ :  ( )أ ِٝبَو،      )نإَ إذا رِفَأ اإلْضإَ إذا تش بَبارََى ايًِبُ٘ َيبَو، ٚبَبارََى  ًََ

ُِٝز َِٝٓهوَُا فٔٞ خَ ٍَ بُغرُض ساو يُغرُض خًَرط       248(ٚدََُعَ بَ وا ُ:)خىزا يًَت ثريؤظ بهرات و بُضَنرُت برطةش
 نؤ إ بها ُوَ(.

 :َئةطةز يةكيَم هة ئيَوة ويطةى بضيَةة الي خيَصاُةكةى، ئةوة بابوَي 
          ُبُْاوّ خىا، خىايُ برُزووضَإ بىرطَ يرُ ؾرُيتإ و ؾرُيتإ زووض خبرُضَوَ يرُوَّ نر(

ٌَ يُو  ىو بىوْرُزا َٓرسايةًإ بريَب، ئرُوا ٖرُضطًع       ثًَُإ زَبُخؿًت( ئًٓجا ئُطُض خىا زايٓاب
ٌَ ْاط ٌَ.ؾُيتإ ظَضَضو ظياِْ ث  ُيُْ

ٕٖ أسََُنِ إذا أراد إٔ ٜبأتَٞ أًَٖبُ٘ قباٍ:     ٔ  ُُّاهلل بٔ  ُّاظ قاٍ: قاٍ رصٍٛ اهلل: ) ِٖ دُِِّّٓٓبا    يٛ أ بضبَِ اهللٔ، ايًِٗب
ُّاايٖغٝطإَ، ٚدِّبٔ ايٖغٝطإَ َا رسَْقتَٓا ْٕ أب ُْ يف ذيو مل ٜطُٖزُٙ عٝطا ِّرَ إٔ ٜهَٕٛ بُٝٓٗا َٚي ِٖ قو 249(، ث

.  

 بريؤكةو خةياهَي ٓاوبةغداُاْ بؤ خواي جؤةزوةزدطاز تسضؤاي، جؤا بؤؤ ئؤةوةى هؤة خؤةياَي و        ئةطةز هة
 خةووزةى بضوون و طةوزةى ٓاوبةغداُاْ بةدووزبيت، ئةَ ُصاية بلة كة جيَةةًبةزي خوا كسدوويةتى:

 (    أوِعزََى بَٔو ََٚأَْبا َأ ًَِبُِ، ََٚأِصبتَِغفٔزَُى ِٕ ِٖ إَِّْٞ َأ ُٛذُ بَٔو َأ ٌَ    250(ئَُبا ال َأ ًَِبُِ  ايًُِٗ وا ُ:)خىزايرُ ثرُْات ثر
ُ   -زَطررطّ يررُوَّ نررُ ٖاوبُؾررت بررؤ زابٓررًَِ و ئاطررازاض  ثًَررٌ         وَ زاواٍ  -وا ررُ بررعامن ؾرررين

ٌَ زَنُّ يُوَّ نُ ْايعامن و ئاطازاض ًِْ ثًٌَ( " وا ُ نُ ْايعامن ؾرينُ"   يًَدؤؾبىوْت ي

                                                           
 4683 بسقِ/ ايٓطا٥ٞ زٚاٙ - 247
 2130صشٝح أبٞ داٚد، بسقِ/ - 248
 1434ٚ َطًِ بسقِ/ 6388زٚاٙ ايبخازٟ بسقِ/ - 249



 
127 

 

 ٓاتية خوازةوة، جا هةضؤةز غؤاخيَم بؤيَ، طسديَؤم، هؤةُاو      ئةطةز هة غويَِيَلى بوَِدو بةزشةوة دابةشى و
فسِؤكة، هةتةهةفسيم،  هةضةز خاُوويةكى ضةُد ُٔؤًى و...ٓةد، ئةوة ضيَ تةكبري هؤيَ بؤدةو ئؤةَ دوعايؤة     

 -خبويَِة:
 اهلل بٔ  ُز ُُّ  ٔ  ( ) قاٍ: نإ رصٍٛ اهلل (  ) ِّ إذا قفٌ َٔ غشٚ أٚ سر أٚ  ُز٠ َُٜهُِّّزُ  ٢ًََ نو
ِٖ َٜكوٍُٛ: عَ ِّ عَب٤ٕٞ       زَٕف ثَالخَ تَْهُّريَإت، ثُ ُُُِ، ُٖٚبَٛ  ًََب٢ نوب ًْوو َٚيبُ٘ ايببشَ َِٜو َيُ٘، َيُ٘ ايبُُ َيا إََيَ٘ إَاِل اهللو َِٚسَُُٙ ال عَزَ

 (( شََّ األِسشَابَ َِٚسَُٙ َقُْٜٔز، آَُُّٜٕٛ، تَا٥َُُّٕٔٛ،  َابَُُٕٔٚ، ئزَبَِّٓا سَإََُُٔٚ، صََُمَ اهللو َِٚ َُُٙ، ََْٚصَزَ  ََُُُِّٙ، َٖٚ
ٍَ:)ثًَػَُبُضٍ خىا  ()يُعُبسوةةٍ نىضةٍ عىَُضَوَ  ئُطُض يُ غُظا يإ حرُ    ()زَفَُى

ٌَ  ُنبري )ايًُ أن (ٍ زَنرطزو ثاؾرإ زَيفرُضَىو: "ٖرًض      بىُضةايُ ُوَ يُغُض ُٖض بُضظايُى غ
ٌَ ؾُضيهُ، َىيةو و غتايـ و زَغُةةت ُٖض  ثُضغرتاوَيو ًًُْ  ىُ يُ )ايًُ( نُ  اى و ًُْاو ب

بُْسايررررُ ِ  و بررررؤ ئررررُوَو بُغررررُض ٖررررَُىو ؾررررتًَهسا بُ ىاْايررررُ، بررررُ  ُوبررررُو ثُؾررررًُاِْ و     
    ٌَ غىثاغررىىظاضيًُوَ بررؤ خررىزا يررُ طُؾررتُنَُإ طُضةايٓررُوَ، خررىزاٍ طررُوضَ بُيةًَُٓنررُّ بررُ 

ٍَ و ةيُُْناِْ  ًَهؿهاْس". )نُوا رُ   ًَٖٓاو  بُْسَنُّ خؤٍ غُضخػت، بُ ًُْا َُٖىو نؤَُ
ٌَ بسَئ و ئُو زوعايُ خبىَيًَٓٔ( ٌَ  ُنبري ي  .غىُْٓ ُ يُ بُضظايًُى غ

  جةزيَػاْ و خةًبازو ديَ تةُطي،  كيَػةو خةَ و خةفةتيَلي شؤزث ٓةية و هيَي دةزُاضي،  ئؤةوة  ئةطةز
ُويَؤؤري ضيَػؤؤةةُطاو ئؤؤةجناَ بؤؤدة، ضؤؤوُلة خؤؤوداي جؤؤةزوةزدطاز هؤؤة فةزًوودةيؤؤةكى وودضؤؤي دا كؤؤة 

 بؤًاْ دةطيَسِيَةةوة، دةفةزًويَ:   (جيَةةًبةز)
( َٙابَٔ آدَّ ارنِع يٞ أربعَ رَنعإت َٔ أٍَٚ ايٓٗارَ أْنفَٔو آخٔز)ئرُّ ْرُوٍَ ئرازَّ ضرىاض ضنرا ِ      واتتة:) 251

ضًَؿتُْىاوّ بؤ بهُ، َٔ ثًَساويػتًًُناِْ ئُو ضؤشَت بؤ زابني زَنُّ(.)ْىَيصٍ ضًَؿرتُْىاو  
 .)ٍَ  زوو ضنات، زوو ضنات زَنط

 بةهَةكى بووى، تووغي هةبريضووُةوة بؤووي، تووغؤي     ئةطةز ُةخؤغيةكى ووزع و طساُت ٓةيةو تووغي
 كسدوويةتى، بوَيَ:  (طةزِي بووي، ئةوة ئةَ ُصاية بلة كة  جيَةةًبةزي خوا )

(َّإِّْٞ أ ٛذُ بَٔو ََٔ اي صَ ٚاجلَٕٓٛ ٚاجلذاَّ َٚٔ ص٧َِّ األصكا ِٖ ٌَ زَطرطّ     252(ايًِٗ وا ُ:)خىايرُ ثرُْات ثر
 يُ خطاثرتيِٓ زَضزو ُْخؤؾًًُنإ(. يُ بُيةُنِ و ؾًَتِ و طُضةٍ وَ

:ئةطةز تسضت هةكةضيَ يا كؤًةهَة كةضيَ ٓةبوو، ئةَ دوعاية بلة 
 (َِٖعزُٚر ِٔ ِِ، ْٚعُٛذُ بَٔو َٔ ِٖ إَْٖا جنعًوَو يف حنٛرَٖٔ  .253(ايًُِٗ

                                                                                                                                                                          
 3731صشٝح ادتاَع بسقِ/  - 250
 475بسقِ/   ضٓٔ ايرتَرٟ - 251
 1554بسقِ/  صشٝح أبٞ داٚد - 252
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      ْئةطةز تاواْ و طوُآيَلت ئةجناَ دا، بسِؤ دةضةِويَريَلى جؤواْ بطؤسةو دووزِكؤاث ُويَؤري هيَخؤغؤبوو
 دةفةزًويَ:   ()هةخواي جةزوةزدطاز بلة، وةن جيَةةًبةزي خوا 

 (           ،َ٘ ِٖ ٜضبتغفٔزُ ايًِب ِٖ ٜكبُّٛ فُٝصبًرٞ َرْنعبتَو، ثب ُٔ ايّطٗبَٛر، ثب ُٝشضب ُٕ ٜذُْب ذُّّْبا، ف ُّ  َٔٔ إِيبا غفبزَ ايًِبُ٘    َا 
ٍَ ثاؾرإ و زووو      254(َيُ٘ ٌَ زَنرات، ضراى زَغرتٓىَيص ٖرُيةىط وا ُ:)ًٖض بُْسَيُى ًًُْ نُ طىْاٖ

ضنررات ْىَيررص بهررات، ثاؾررإ زاواٍ يًَدؤؾرربىوٕ يررُخىا بهررات، ئررًًال خررىاٍ طررُوضَ يًَررٌ خررؤف  
 .)ٌَ  زَب
 :َئةطةز كةضيَم  ًردةو ٓةواهَيَلى غادو خؤغي جيَ داي، ئةوة  بوَي 
   )ايٖصبائشات ِٗ وا ُ:)حَُرسو غرىثاؽ برؤ خرىاٍ طرُوضَ نرُ برُٖؤٍ          255)احلُُُئًِ٘ٔ اِيذٟ بٔٓٔعَُتٔب٘ٔ تَبتٔ

 بُخؿؿُناِْ ئُوَوَ ناضَ ضانُنإ  ُواو زَبٔ(.
    ئةطةز يةكيَم ضوجاع و ضةايػي كسدي.. بة ضاكةو باغة باضي كسدي، جا  بةزةو زِووبؤيَ يؤاْ جؤاؽ

  بوَيَ:ًوة، ئةوة ئةَ دوعاية بلةو 
 َٕٛال تُؤَاخِٔذْٔٞ بٔبَُا َٜكوٛيوَٕٛ، ٚاْغفٔز ئٞ ََا َيا َٜعًَُُِب ِٖ 256( ) ايًُِٗ

وا ُ:)خىزايرُ ئرُوَّ ئرُوإ زَيًةرًَٔ      
بررُطىْاه يُغررُضّ َررُططَو يررُ طىْاٖررُنامن خؤؾرربُ نررُ ئررُوإ ْايعأْ()بؤيررُ بررُ ضررانُ باغررِ          

 .زَنُٕ(

     ئةطةز دةتةويَ زِشق و زِؤشيت شياد بلاث و بةزكةتدازبيَ، ئةوة ئةَ شيلسة خبويَِؤة كؤة جيَةةًبؤةزي خؤوا
() :خويَِدوويةتى، بوَي 
( ْايًِٗ إْٞ أصأيوو َٔ فطًٔو ٚ رمحتٔو ؛ فإْٖ٘ ال وًوهٗا إال أ)257   
 ُضةووْرانِ ًَْرىإ ئرُو    ُٖض نُغًَو يُ ضةؤشٍ ُٖيِٓ غىوضَ ِ )نُٖف( خبىَييَن، بؤٍ زَبًَت

(  َٔ قزأ صٛر٠َ ايهٗفٔ يف َّٜٛ اجلُع١ٔ ، أضا٤ يب٘ َبٔ ايٓبٛرَ َبا ببو اجلُُعبتَوَ      ).ُٖيًُٓ بؤ ُٖيًُٓنُّ  ط
 "6470صشٝح ادتاَع بسقِ/ "
 
 

                                                                                                                                                                          
 1537زٚاٙ ابٛداٚد بسقِ/- 253
   5738، صشش٘ االيباْٞ يف صشٝح ادتاَع بسقِ/ 1521زٚاٙ أبٞ داٚد بسقِ/  -254
    4640صشٝح ادتاَع ايضػري:  -255
ِر ِذا شنِّٞ قاٍ )-256 ََٝ٘ ٚضًِ ِٓيبي ص٢ًِ اهلل  عً ٌُ َٔ أصشاَب اي ِِ : نإ ايِسد ًِٗ ٕر ، ٚاغَفَس يٞ َا ال  اي َْرْٞ مبا ٜكٛيٛ ُتؤا

ٕر    ِضٓادٙ صشٝح 585بسقِ/ صشٝح األدب املفسد (ال ٜرعًُْٛ

 1278صشٝح ادتاَع بسقِ/ -257
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:ئةطةز بووًةهةزشة زِووي دا  
            ُُٖض ضُْسَ ئرُو برريو بؤضرىوْاُّْ ظاْػرتِ غرُضزَّ غرُباضَت برُ بىوَُيرُضظ ُٖيرُ ِ نر

ٍَ زضَيص زَبًَتُوَو بُٖؤٍ زاخعإ  ئُوَ ثًًَتِ فاضغًُ، ئُوَ ثًًَتِ ئُوضوثٌ و يُنىَيىَ بؤ نى
ٌَ بىوَُيررُضظَ يُنًَهررُ يررُ        و  ىويةررُّ ئررُو ثًًَتاْررُوَ زيرراضزٍَ بىوَُيررُضظَ ضةوو زَزات. وَيرر
ٌَ  ررراقٌ زَنا رررُوَ  رررا برررؤ            ًْؿررراُْناِْ زَغرررُةة ٌ خرررىا نرررُ برررُو ٖؤيرررُوَ بُْرررسَناِْ ثررر

 بريخػتُٓوَياْيَب يإ  طغاْسٕ يإ بؤ غعازاًْإ بًَت. 
وَ نؤنٔ ُٖض نا ًَرو بىوَُيرُضظَ ضةوويرسا ئرُوَ ةواظّ و     ظاْايإ بُؾًَىَيُنِ طؿتِ يُغُض ئُ

بًَسَغُةة ِ خؤيرإ بُضاَبرُض بُزَغرُةة ِ خرىاٍ ثرُضوَضزطاض برري بًَترُوَو ظَيًًرٌ بٓرىَيٓٔ و          
بهرررُٕ و بىُضةَيٓرررُوَ  رررا خرررىاٍ ثرررُضوَضزطاض يرررُو برررُةةو   258بهُوْرررُ ْرررعاو ثاضةاْرررُوَو غرررُزَقُ

ٍَ، ُٖضضُْسَ زوعايُ نِ  ايبُت وزياضيهطاو بُبىوَُيُضظَ ًُْ، برُةةّ َرطؤظ   ئافا اُْيإ بجاضَيع
ٌَ بهات. ٌَ، بُو زوعايُ زاواٍ يًَدؤؾبىوٕ و ضةَحِ و بُظَيٌ ث  ئاظازَ بُُٖض زوعايُى بًعاْ

ْىوغررطاوّ بررؤ  )ضةَمحررُ ِ خررىاٍ يررًَيَب(خُيًفررٍُ َىغررًةُاْإ )عىَررُضٍ نررىضةٍ عُبسويرُظيع(
 خًَطو ضانُ بهُٕ.ئَُريَنإ زَْاضز نُ يُنا ِ بىوَُيُضظَزا 

ٍَ: يرُنا ِ ضةووزاْرِ بىوَُيرُضظو        ظاْاٍ ثايُبُضظ)ئًنب باظ( )ضةَمحُ ِ خرىاٍ يرًَيَب( زَضفرُضَى
َرراْىىريإ و خرررؤضطريإ و ةفرراو و بررراوبؤضاِْ  ىْررسو غرررُختسا ثًَىيػررتُ َىغرررًةُاْإ  ؤبرررُو     

ُضٍ خررىا ثُؾررًُاِْ بٓررىَيٓٔ و زاواٍ غررُةَُ ِ و ظؤض ظيهررطو ئًػررتًػفاض بهررُٕ وَى ثًَػَُبرر 
()  :ُٖض نا ًَرو  . (َفإذَا رَأٜتُِ ذَئَو َفاذنوزُٚا اهلَل)زَضُٖم بُخؤضطريإ وَاْط طريإ، زَيفُضَىو(

 بًًٓتإ ئُّ زواُْ طرياوٕ، يازّ خىا بهُٕ(.
نؤضررٌ ؾرراضَنُّ  ُةيُززئ"قىًْررُ"  ىوؾررٌ بىَُيررُضظَ بررىو، ئررُّ  ُقًٓررُوَو   672يُغررايةٌ

زضَيرصَّ خاياْرس، يرُّ نا رُزا َرُوةْا ْرُخؤف و ضةَُْٖرسَّ  ًَىرا         يُضيُٓوَيُ  ا ُٖفتُيرُنِ  

                                                           
ٍَٝبر١ )ر: ؤضٍ ظؤضَغُزَقُ  ()بُثًٌَ فُضَىوزَناِْ ثًَػَُبُضٍ خىا -258  ُر١  ايطٍْ ٌّ  )". َتفل عًٝ٘( "صردرْق١ٌ اْيهًَْ ن

ًْل ُ٘ ْط ِٕ َٔ املعسٚف إٔ تًك٢ أْاى بٛد َْْٝو )". 1970زٚاٙ ايرتَرٟ بسقِ/ "( َعسٚف صدق١، ِٚ ٚرَدَ٘ ْأ ُُْو َفٞ  تربرّط
ُ٘ ْيْو صردرْق١ٌ( ."1956 بسقِ: زٚاٙ ايرتَرٟ" (ْيْو صردرْق١ٌ   "1558بسقِ/  ايطًط١ً ايضشٝش١" )أَََط االذ٣ عرَٔ ايِطسَٜل فاِْ
خؤف غُزَقُيُ، ظؤض  اض بُيُى قػُ ؾُضةَيهِ طُوضَو ئاططَيهٌ ظٍ زَنىشَيتُوَ، ةزاِْ ئاظاضو قػُّ : نُوا ُ

ٌَ ئاو نُ ثًاو غُزَقُيُ،  ئاغاْهاضٍ بؤ ناضوباضٍ َىغًةُاْإ يُ،ُزَقُئُظيُ ِ بُضزَّ ضةَيىُّ خُيةهِ غ طالغ
زضوغتهطزِْ َعطُوت ، غُزَقُيُطزٕ طًاِْ نُغًَو يَُضةظطاضنطزِْ ، ئُوَف ُٖض غُزَقُيُ بُخًَعاُْنُّ زَزات

ٍَ ...ٖتسو بٓهُيُنِ خًَطخىاظّ و  .َُٖىو ئَُاُْو ظيا طيـ بُ غُزَقُ بؤ َطؤظ ُٖشَاض زَنط
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بىو، خُيةهًـ يُّ نا ُ ْاَُٖىاضَزا ظياضَ ًإ زَنطزو زاواٍ ْعاو ثاضةاُْوَيإ يًٌَ زَنطز بؤ 
ئُّ باضَ ْاَُٖىاضَّ  ًًَسإ، ئرُويـ فرُضَىوّ) ظَوّ بطغرًُ ِ و زاواٍ ثاضوويرُنِ ضرُوض      

َ ضُوضَ زَطًةًَت و يُ ثاؾاْا ئًَىَيـ ئُّ بُةةيُ إ يُغُض ة زَنات، بُّ ظواُْيـ ئُّ ثاضوو
.)ٌَ  زَض

يررُنًَو يررُ ٖاوضةَيهرراِْ نررُ ْرراوّ غررُزضَزئ بررىو ٖررات بررؤ خعَررُ ِ و زوعرراٍ بررؤ نررطزو زاواٍ 
ؾررًفايُنِ ظوو بررُظووّ بررؤ نررطز، َررُوةْا عررىظضٍ بررؤ ًَٖٓايررُوَو فررُضَىوّ: ؾررًفاٍ خررىاٍ      

ةبطزِْ ثرُضزَّ ًَْرىإ زوو خؤؾُويػرت ض ظيراًَْهِ  ًَرسا      طُوضَيـ بؤ  ؤ بًَت، بُةةّ ئاخؤ 
 بًَت؟!.

  ٌ ٍَ خؤضئاوابىوْررسا يُغرراية نؤضرٌ بررُضظبىوَوَ برؤ ئاوررإ و بُزيررساضٍ   675طًراِْ ثررانِ يُطرُ
 .259خؤؾُويػتُنُّ ؾازبىو نُ ًَُٖؿُ ططيُو ظاضٍ بىو بُزوايسا

 َخواي طةوزة هة  شيلسة ضيَ جاز خبوييَنَ،ٓةز كةضيَ دواي تةواو بووُى ٓةز ُويَريَم و جيَؼ خةوتّ ئة
طؤزِدا ُوزي تايبةتى جيَ دةبةخػيَ، ُووزي طةوزةى خؤي بؤ ضةز جسدى ضريِاث و جةزِيِةوة جيَ دةبةخػؤيَ  

 و هة جسدى دووةَ كة )وةُةةزة(ية هةويَؼ ُووزي تايبةتى خؤي جيَ دةبةخػيَت.
  َُِّّاتٔ اْيَُُُّارََناتٔ ايًُِ٘ َأْنَُّزُ َنُّرّٔيا  ََُدَ ايٖغْفعَ ، َٚاْي َٖاتٔ ايِط   .260َِٛتزَ، ََٚنًَُٔاتٔ ايًِ٘ٔ ايٖتا

                                                           
ّ زَوت:  ًَٓرى برىوٕ، يرُنًَهًإ بُوَنرُّ  رط     ضؤشَيهًإ ضؤَرٌ برُةٍ زوو نُغرسا  ًَجرُضةٍ نرُ خرُضيهِ ؾرُضةَ         - 259

ٌَ زَزَّ. ئرُويـ يرُّ نا رُزا يرُ ةيرإ وَغرتاو ثًَرٌ و رٔ:  هايرُ          ئُطُض  ؤ يُى  ًَٓى بُ َٔ بسَيت، َٔ زَ   ًَٓىت ث
ٌَ ْررازَّ، يررُّ نا ررُزا ٖررُضزوو ثًاوَنررُ ئاؾررت       ٌَ بررسَٕ َررٔ يررُى  ًَٓى ررإ ثرر بىَغررنت بررؤ َررٔ، ئُطررُض ٖررُظاض  ًَٓررىّ ثرر

 بىوُْوَ.
      َ ٍَ ٖاوضةَيًُ ِ نرطزووَ زَيةًَرت، قرُت برُ برُضطِ ْىوغرتُٓو ٌَ      "غُبُ غاة ض" نُ ضُْسَٖا غا ْرُّ زيرىَ، وَ ٖرًض نرا 

ٍَ بىوبًَرت بُغرُضيا ئرُوا بُزاًْؿرتُٓوَ يًَرٌ زَخرُوت" يرُ          غُضئ و ْىَيِٓ ْىوغتِٓ يُة ُْزيىَ،  ا ضؤشَيو خرُو ظا
يُنًَو يُ بُيتُ ؾًرطَناًْسا ئُوَّ زَضخػتىوَو زَيةًَت:"ضرؤٕ يرُنًَو خرُو زَضرًَتُ ضراوّ و ئرُّ زيرى و ئرُو زيرى          

ٍَ َْىِ  ًَو زَضرىو، ظؤضيرـ   بٓىَيت،  ا ئُطُض نا ِ ْىَيص بٗا ايُ ضووّ زَنطزَ قًبًُو ضة ْانات ئُطُض يُغُض زضةنُظ
ٌَ ضة   ازََررا، وَ "غررُبُ غرراةض" زَيةًَررت) ضررُْس  اضَيررو بًًٓىَررُ نررُ يررُنا ِ ْىَيررصٍ عًؿرراوَ ْىَيررصٍ         يررُ ْىَيصَنررُيا  رر

-ئرراظاز ضَئررىف -ُوةْاٍ ضؤَررٌ)َرر، نتًَيبزابُغرتىوَ بررُ ضازَيررُى ٖررَُىو ئررُو ؾررُوَّ بطزؤ ررُ غررُض يررُ يررُى ضنا ررسا 
 (.24بُغسا ٍ -اذتٛادخض / -1985
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 يُنؤ ايٌ زا زَيةًَني:
ٌَ: بُزواّ وَضَ، َُٖىو ؾتًَو يُبري بهُ.  نات زَية

ٌَ: َٔ بُزَغت بًَُٓو واظ يَُُٖىو ؾتًَو بًَُٓ.  غُضوَت و غاَاِْ زوًْا زَية
ٌَ: يازّ بهُ، َُٖىو  ٌَ زَزَّ.بُةةّ خىزا زَية  ؾتت ث

ًٖض ؾتًَو يُ شيإ يُوَ  ىاْرت ًًُْ  نُغًَو يُ زيةرُوَ زوعرات برؤ بهرات و  رؤف ئاطرات يًَرٌ        
 ُْبًَت.

 ()ثًَػَُبرررُضٍ خرررىا زوعررراٍ ثرررُْٗإ برررؤ َىغرررًةُإ بايرررُر و ططْىرررِ خرررؤٍ ُٖيرررُ وَنرررى
ٍَ ِٝبٔ، إِيا ) :زَفُضَى ِٗزَ ايغَ ُِ ُٛ ألخٔٝ٘ٔ بَظ َٜ ُِ ُٕ َُِضًٔ ٌُ َا َٔٔ  َُِّ 261(قاٍَ اوًََوو: ََٚيَو مبَِجب

وا ُ:)ُٖضنُغرًَو  .
ٌَ: خىايرُ            يُثامشًُ برًَُْٗين زوعرا برؤ بطانرُّ بهرات، فطيؿرتُيُنِ ضةاغرجًَطزضاو برُوَوَ زَيةر

 قبىيةٌ بهُ بؤ  ؤف بَُُٖإ ؾًَىَ(. )وا ُ: َُٖإ زوعا بؤ  ؤ زَنات(.
    ٍ ٌَ يُخىا زَثاضةَيترُوَو ثرُْاٍ برؤ زَبرات و زاوا ٌَ زَنرات، زَبًَترُ      )َىغًةُإ نا  ٖاونراضٍ ير

نُغررًَهِ ئررُضَيِٓ، ضررىْهُ زوعررا و  ثاضةاْررُوَ وا ررُ ْائىًََررس ْررُبىوٕ يررُ ضةَحررِ و غررؤظّ خررىا،  
ثاضةاُْوَ وا ُ: ئاواشىاغنت يرُخىاٍ ثرُضوَضزطاض. ئَُرُف وَنرى نُغرًَو وايرُ نُو بًَترُ ْراو         

ٌَ زاواٍ ياضَُ ًإ يًَبهات بريَيهُوَو خُيةهاًَْهًـ يُغُضَوَ ةٍ ئُو بريَ  ًَبجُضةٕ، خؤ ز َب
ٌَ ْرُنات ئرُوا برُ نُغرًَهِ ئرُضَيِٓ          ا بًَٔ و  ضةظطاضٍ بهُٕ، ئُطُض ٖا ىو زاواٍ ياضَرُ ًإ ير
يُقُيةُّ ْازضَيت.  ا نا ًَو  ئًَُُ يُخىا زَثاضةَيًُٓوَ زَبًُٓ نُغًَهِ ئرُضَيِٓ، ضرىْهُ زاواٍ   

ثًَػَُبرررُضَإ يرررُخىاٍ طرررُوضَ    ياضَرررُ ًُإ يرررُ باؾررررتئ و بُزَغرررُةة رتئ نرررُؽ نرررطزوَ.     
ٌَ زَطرررطت يُخرررُّ و ثرررُشاضَو  َُبرررُيةٌ و  رررُوَظَيةٌ و  طغرررٓؤنِ و       زَثاضةايرررُوَو ثرررُْاٍ ثررر
ضاوبطغًَتِ و يُقُضظو قؤيةُو غتُّ و ظؤضزاضيٌ ظؤضزاضإ. طُض برُوضزّ غرُضدمِ ئرُّ ؾرتاُْ     

و ًْىرُضاًٌْ  بسَئ ئُوا بؤَإ زَضزَنُوَيت نُ ٖؤناضٍ غُضَنِ زضوغتبىوِْ خُّ و ثُشاضَ
َرررطؤظٔ، غُضضررراوَّ ْىوؾىغرررتًُنأْ، ٖرررُضوَٖا فًَرررطٍ ئرررُوَ زَبرررني نرررُ ثًَػَُبرررُض يرررُخىا   
ثاضةاوَ ُوَو ثرُْاٍ ثًَىط رىوَو ئًَُرُف فًَرطٍ ثرُْاطط ٔ برُ خرىاٍ طرُوضَ زَنرات. َىغرًةُإ           
ٍَ و       نا ًَررو نررُ يررُخىاٍ طررُوضَ زَثاضةَيتررُوَ، ُٖغررت بُخؤؾررٌ و ئاغررىوزَيًُى زَنررات يررُ ز
                                                                                                                                                                          

ٌي صرًْا٠ُ ، 29256ز٣ٚ ابٔ أبٞ غٝب١ زمح٘ اهلل يف "َضٓف٘" ) - 260 ٍر ُدُبسر ن  َٔ ْقا َر ٍر: "  ُرسر، ْقا َٔ ُع ( بطٓد صشٝح عرَٔ اَب
ٝي َِاَت ايِط ًَِ٘ ايِتا ُراَت اي ٚرنًَْ ٚراْيََٛتَس،  ُ٘ ْأْنبرُس ْنَبرًيا عردردر ايِػْفَع ،  ًِ ُ٘ : اي ْررر َرَضذرعر ُُٚرَِذرا ْأ ٘ر َِِيا براَت اْي ٚرْيا َِْي برازرْناَت ، ثرًْاًثا، 

ًْ َْ َُٜد ٚرعر٢ًْ ايضيسراَط ًُْٛزا ، سرِت٢  ٚرعر٢ًْ اْيَذَطَس ًُْٛزا،  ُ٘ َفٞ ْقَبسََٙ ًُْٛزا ،  ِٔ ْي ٌُ ذرَيْو ، ن  ُ٘ َََج ًِ ١ِٓاي ٌر اْيذر ُْ َٚ ٜرَد ١ِْٓ ، ْأ ُ٘ اْيذر  .ٓر
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و، وا ُٖغررت زَنررات نررُ يررُ ضووبُضووبىوْررُوَّ نًَؿررُناْسا خررؤٍ  ررُْٗا ًًْررُو        زَضووًْررسا
 .262ثؿتًىاًَْهِ طُوضَّ يُثؿتُ(

ٍَ:  ()ثًَػَُبُضٍ خرىا  ٍَ فطيؿرتُّ ُٖيرُ بُضةَيىرُو باُْناْرسا        ) زَفرُضَى خرىاٍ طرُوضَ ًَٖٓرس
خرررُيةهاًَْهًإ زَغرررىوضةَيُٓوَ، برررُزواٍ َرررُ ًًؼ و نرررؤضةٍ ظيهطخىَيٓرررإ زَطرررُضةَئ، ئُطرررُض     

ٕ  -زؤظيًُوَ ظيهط و يازٍ خىا زَنرُٕ، براْىِ يرُنرت زَنرُٕ:       -وَضٕ برؤ ةٍ ثًَىيػرتًًُنُ ا
ٌَ زَططٕ.  ئُوَّ  بُ زواٍ زَططةَئ.. ئُواًْـ بُبايةُناًْإ  اوَنى ئاواِْ زوًْا زَوضيإ ي

ٌَ زَنررات: ئايررا بُْررسَنامن   -يُنا ًَهررسا يررُوإ ظاْررا طَ بررُحايةًإ –خررىاٍ طررُوضَ ثطغررًاضيإ يرر
 ضًإ زَوت؟

فطيؿتُنإ زَيةًَٔ:  ؤيإ ثاى ضةازَططت يُ نُّ و نىضةٍ و بُ طرُوضَيإ زازَْايرت و غرىثاؽ     
 و غتايؿٌ  ؤيإ زَنطز و  ؤيإ بُضظ ضةازَططت.

ٍَ: ئايا ًَٓإ بًًٓىَ؟  خىاٍ طُوضَ زَفُضَى
 خًَط غىَيٓس بُخىا ئُّ ثُضوَضزطاض  ؤيإ ُْبًًٓىَ.ُيؿتُنإ زَيةًَٔ: ْفط

ٍَ: ضٌ زَبىو ئُطُض ًَٓإ ببًًٓايُ؟  خىاٍ طُوضَ زَفُضَى
فطيؿتُنإ زَيةًَٔ: ئُطرُض  ؤيرإ ببًًٓايرُ ظيرا ط  ؤيرإ زَثُضغرت و  ؤيرإ ظيرا ط برُضظو ثراى           

 ضةازَططت يُنُّ و نىضةٍ.
ٍَ: ئايا  زاواٍ ضًإ زَنطز؟ خىاٍ طُوضَ زَفُضَىو

 فطيؿتُنإ زَيةًَٔ: زاواٍ بُُٖؾتًإ زَنطز.
ٍَ: ئايا بُُٖؾتًإ بًًٓىَ؟  خىاٍ طُوضَ زَفُضَى

 فطيؿتُنإ زَيةًَٔ: ُْخًَط غىَيٓس بُخىا ئُّ ثُضوَضزطاض، بُُٖؾتًإ ُْبًًٓىَ.
ٍَ: ئايا ضؤٕ زَبىو ئُطُض بُُٖؾتًإ ببًًٓايُ؟  خىاٍ طُوضَ زَفُضَى

زَيةررًَٔ: ئُطررُض بُُٖؾررتًإ ببًًٓايررُ، ئررُوا ظيررا ط غررىوضزَبىوٕ يُغررُض بُزَغررت    فطيؿررتُنإ 
 خػتِٓ و ظيا ط بُزوايسا زَطُضةإ و ظيا ط حُظيإ يًًَسَنطز.

ٍَ: ئايا ثُْايإ يُضٌ زَططت؟  خىاٍ طُوضَ زَفُضَى
 فطيؿتُنإ زَيةًَٔ: ثُْايإ زَططت يُ ئاططٍ زؤظَر.

ٍَ: ئايا ئاططٍ  زؤظَخًإ بًًٓىَ؟ خىاٍ طُوضَ زَفُضَى
 فطيؿتُنإ زَيةًَٔ: ُْخًَط غىَيٓس بُخىا ئُّ ثُضوَضزطاض، ئاططٍ زؤظَخًإ ُْبًًٓىَ.
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ٍَ: ئايا ضؤٕ زَبىو ئُطُض ئاططٍ زؤظَخًإ ببًًٓايُ؟  خىاٍ طُوضَ زَفُضَى
فطيؿتُنإ زَيةًَٔ: ئُطُض ئاططٍ زؤظَخًإ ببًًٓايُ ئُوا ظيا ط يًًَإ ضةازَنرطز و خؤيرإ يًَرٌ    

 ووض زَخػتُوَ و ظيا ط يًٌَ زَ طغإ.ز
ٍَ: ئًَىَ زَنُّ بُ ؾايُت يُغُض ئُوَّ نُ َٔ يًًَإ خؤف بىوّ.  خىاٍ طُوضَ زَفُضَى

فطيؿتُيُى يُ فطيؿتُنإ زَيةًَت: فالُْ نُغًإ  ًَسايُ يُو نُغاُْ ًًُْ نُوا ظنطيإ زَنطز 
 بُيةهى بؤ ناضَيهِ ثًَىيػت ٖا بىو.

 :ٍَ ئُواُّْ َُ ًًػٌ ظيهط زَطًَطةٕ نُغراًَْهٔ ئرُو نُغرُّ يُطرُيةًإ     خىاٍ طُوضَ زَفُضَى
ٌَ، بُزبُخت ْابًَت.  زابًٓؿ

ٖا ىوَ: فالُْ نُغًإ  ًَسايرُ بُْسَيرُنِ  اواْبراضَ و ُٖيةرُّ ظؤضَ      زيهُزاوَ يُضةيىايُ ًَهٌ  
 بُةةّ بُةياْسا  ًَجُضةيىَ و ئُويـ يُطُيةًإ زاًْؿتىوَ.

 ُ ٍَ: يررر ويـ خؤؾررربىوّ، ئُواْررُ خرررُيةهاًَْهٔ ئرررُو نُغرررُّ يُطرررُيةًإ  خررىاٍ طرررُوضَ زَفرررُضَى
ٌَ، بُزبُخت ْابًَت(.  زاًْؿ

 
 غُضضاوَ:

  ُفػريٍ ئاغإ.
  ُفػريٍ ضةاَإ.

/ 6ثؿهًَو يُ َريا ُنُّ ثًَػَُبُض)( ئاَازَو وَضطًَطةاِْ َاَؤغتا حمُس عبرسايطمحٔ يىًرف/ض  
 ض / ظاْا/ غًًَُا2014ِْ

 ؾاخُوإ عُيٌ ىاْرتئ زوعا بؤ زئ و زوًْا، 
 2014ِْ: بُٖجُت  ًٌَُ حاَس، وَضطًَطا -َىغًةُاِْ ئًجابٌ، ز.عبسايهطيِ بهاض

 بُغسا -اذتٛادخض / -1985-ئاظاز ضَئىف -َُوةْاٍ ضؤٌَ
ٌَ  وَضطًَطةاِْ يُ فاضغًُوَ: ْازض َػتُفا ظازا"ضَحًِ خإ" -با قػُّ خؤف وٕ ُْب

 هةخؤبووًةوة.24/3/2022بةياُى5ز50ضةعاتضوثاع بؤ خواي كساةاز  
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 شةرضاوةكان:

  ُفػريٍ ضاَإ.-1
  ُفػريٍ ئاغإ.-2
  ُفػريٍ طىيةؿُٕ.-3
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 2021،ضاثداُّْ/ًَٖعٌ،ُٖويًَط،1ض
 2014وَضطًَطاِْ: بُٖجُت  ًٌَُ حاَس،  -َىغًةُاِْ ئًجابٌ، ز.عبسايهطيِ بهاض-18
 بُغسا -اذتٛادخ/  اثداُّْض-1985-ئاظاز ضَئىف -َُوةْاٍ ضؤٌَ -19
20- ٌَ وَضطًَطةاْررِ يررُ فاضغررًُوَ: ْررازض َػررتُفا ظازا"ضَحررًِ    -بررا قػررُّ خررؤف وٕ ْررُب

 خإ"
ئاَررررازَو وَضطًَطةاْررررِ َاَؤغررررتا حمُررررس  ()ثؿررررهًَو يررررُ َريا ُنررررُّ ثًَػَُبررررُض-21 

 2014،/ ظاْا/ غًًَُاِْضاثداُّْ /6/ضيطٝفعبسايطمحٔ 
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 یاندن و راگو وه پاداشت بۆباڵوكردنو

پشتیوانی خوای  بو
كی  یو ماوه  ردگار،لو روه پو

رگی سێیەم  دیاریكراودا بو
ژێر ناونیشانی:)دوعا لە  لو

( چیرۆکەکانى قورئاندا
 ران ر دیدی خوێنو بو  وێتو كو ده
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