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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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 ثيَشةكى

د      بصددت ا امامد امل اتوِّددعِّدا ندا اواد اا ،اومحددد امل نهد ا كدد ع ا  ،ن دا ا ن دد   احلمد    اتوح ِّد
جعيل اإلاع ممل ،ن ه  نن ال إمد  إال    ، د ا ال د يه مد  اما دع اتوعد امل ،ن ده  نن بمد ا  ن د ا 

 ا اطق ،ق امل ص     ن ي  ،ك م ،ن   مجيع اوصع ب ،اآلا.،ركحم  نفضل مح

 نمح  بع :

ئةم نامانةء طشت ئةو كيَشةء تةنطذانةى كةشيَخء ثيَشةوامان بةةِيََ  شةيَ ى طةةوِ         
ِي زاء ِي محةةةتى اةةِاى يَ بيَةةتء اخشةةءَال اانةةةء  نةةةى ثةةىَ       ابزكةةِِيى  ن دد امععيع

ثةِستى اةِاى طةةوِ ء وا ةو بةِنس رةسةةِ      ببةاشيَت نِسيِنى، كةثةَِ ندن بةَةكتا
بةنةةد كان ، و ئاطةةاكاِ كوكنةةةو  رةىاوبةشةةى ثةَةةدا كوكنةةى طةةةوِ ء ب ةةِ ء ىةةخء        
ىخكاِ كانء بويء بيانِ كانى كةرةزؤََِك رةوآلتانى ئيسالمدا باونء بارَى ِي شةيان بةسةةِ   

ك وِى طةخِيء  بة طدحا( مِسلَماناندا كيَشاو ، و   كوعاء ثاِيانةو  رةموكوانء سِِيانةو )
مةزاِ كانداء مانةو  بةك وَِانةو ، سةِ بويَال بخ غةَوى اِا رةسةِ كميةنء سةِ طةخِيء  
مةةةزاِ كانء شةةََِةة بةةةناء ثنؤز كةةانء ىاوشةةانةكانيان، نةةةزِ كةةوكن بةةخ موكو كةةانء   

سةِك بةةموؤد ك طةَةةنالء    ثةَِ ست بِن ثىَ َانةو ، بنءباو ِي بةِن بةةو ى كةئةوانةة    
 ك نء ىةِ كةسيَك ثةناَان ثةىَ بطوََةت سةِك مةنةد ك بيَةتء بةىاناَةةو        زَانيان يَ  ك

 كََال.
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ىةِو ىا  خِ ىا ىاوبةش ثةَداكوكنى توى ب ِ  و   سََِةد اِاِكن بةغةَوى اِا ،   
ِي  وابةَى كةئةةم سةََِةد  شةةِعيانةَة، و ىةةِو ىا بَلةَى ى ئةمةة رةةاِاء           و بنء بةاو 

م  خِانةة كةرةةزؤََِك رةوآلتةة ئيسةالميةكاندا بةآلوء      رةفآلنةو َة. ئةمةء طةريَكى توى رةة 
تةشةنةى كوكو ء رةسةِ ئيسالميشى حيساب ك كةنء بةناوى ئيسالمةو ى ناو ك بةن. 
و رةوانة  ناشتةى موكو كان رةناو م طةوتةكانداء زؤََِةك رةبيدعةةو تةاز  كاىيَةواو كةان     

ِعيةكان رةقِِئانء رةسةِنةةتى  ...تد. ئارةم نامانةكا ىيَةانةو ء بةِثا كوكنى بةرَطة شة
ِياسةتء ىةةقى           ِيون كوكنةةو ى  ِياسةت كواونةةو ء  تَيداَةةء بةِاةاو ك كةةونء ىةَرةةكان 

بكوََةت، و ك بةىَ    )  تيَداَة كةك ى سةةييَةىَء ك بةىَ ىةةمِ ثةِستشةيةكان بةخ زاتةى      
ى ئي السية ء نياز ثاكى ئاَني تةنيا بخ ئةو بيَتء بةس،ء  واز رةىةةمِ  ةخِ  ىاوبةشة   

ثةَدا كوكنيَك ء ىخكاِ كانى بهيَةوََت ىةِ اةند  بةثاِيانةو ء ىانا بوكنء ثنؤزىء ن َك 
بِنةو ش ناو بةوََت. بخ ئةو ى كة ئةطةِ ئةم نامانة بةوَذكانةو  خبََِةوََةةةو ء تخزََةك   
ىخش طخشء عةقلَ ىةبيَت ك زانوىَ كةَةكتا ثةِستى واتة تةنيا اِاثةِستى ِياستةقيةة 

مةَةةةء اةةخى ثةةىَ رةةةاِاى بةةاآل ك سةةت ن َةةك ك كاتةةةو ء ىةةةو  ك كا      اةةى َةةةء كا
كةَةكتاثةِستيَكى ثِاتء بىَ الَتء ااش بيَتء ئةجماِ اِشكء بواَانء ك وِء بةةِى  
اخى بخ بانطةشة بكا ء ىخشياَِان بكاتةو  بةتاَبةتى ئةوانةةى كةىةة  اةرَةةتيَةواون    

اء سةِريَشيَِاو كانةو . ك ى اِاى طةوِ  رة َةن ىةوا بازانء فيَلَء تةرَةكةبازانء طِموي
ِي كةةى ثةوي رةةنِِ بكةا .           ِيوحةى ثةنؤز بكةا ء طخ ِي حم بةشيَ ى ثاَةبةةِزمان بكةا ء 
و كاوا رةاِاى طةوِ  ك كةَال كةسِك مةند بني رةزانسةتء زانياَِةةكانىء بةِي محةةتى    
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كابثخشةيَت..  اخى ئةوء ىةةمِ زاناَةانى مِسةلَمانانء سةةِتاثاى ثيةاو اةاكانى بةويواكاِ        
  ،  نن م اِاش رةىةمِان زاناتو )

 ،ص     ن   بم  ،آم  ،صع   ،ك م.

 هد4/11/1423ن    با ن  ام ها اجلربيا    

 

 



 

 

 4 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

 عةقيدةو بريء باوةرِى رِاستةقينةء دذةكانى

 احلم   ،  امل ،امصالة ،امسالم ن   محا الاىب  بع امل ،ن   آم  ،صع  .

 نمح بع :

ئةو ى بنء باو ِيى ِياستةقيةة بةةِي  ء بةةماى ئةاَيةى ئيسةالمة، ء بة ةيةةء    رةبةِ    
بةاغةى ِيََبازى ئاَيةة َا ِيََبازى زاناَانة، بخَة وام بةباش زانى كةبابة ء مانشيَتى واتةة  
سةةةةِكََويى ةاز ِ كةةةةم بيَةةةت، كةبةبةرَطةةةة شةةةةِعيةكان رةةةةقِِئانء سةةةِنةة  ِيون  

كوك و كةانء قسةةء طاتاِ كةان ئةطةةِ رةعةقيةد ء بةنء        كواو تةو ، كَاِ  ىةمِ كاِء
باو ِيََكى ِياستةقيةةو  ك ِ ب ةال بةِياسةت و ِ ك طنََةالء ايَةواو بةىَ سةىَء كو يَ       

بةةةآلم ئةطةةةِ بةثيَ ةةةوانةو  رةكةسةةيَكى اةةاو ن بةةنء  ( .1)كةةوكن بةةويواى ثةةىَ ك كةةوََال
ِ كانى رةطِىَ ى اخى تىَ باو ِيى اةو ء ناِياستء ناقخآلو  ك ِ ب ال، ئةوا قسةو كوكا

ناثةِينء ثةِشء بآلو ك بالء كةس بويواى ثىَ ناكا ء ىةةِ  شةى يَ ناكةنةةو  ىةةِو كِ     
دددَا  اةةةِاى طةةةةوِ  ك فةةةةِمِىَ     دددَ ةد محد دددَح  د اآل د َُ َنَم  ددد   َ،ه  فَددد ند فَدَطددد ر َ ددد د إلد ت ددد ر ابد َ،مَحدددا َيار

                                                           

رةىةةِ كةسةيَكةو  ك ِ ب ةال، كةااو نةكةةى اةاو ن بةنء        امعمدل ( واتة  ىةمِ قسةةء كةاِء كوك و َةة )   1)
باو ِيََكى ثِاتء ثا ء ِياستةقيةة بيَت ء بةكوك و  رةمةَدانى ااكة ء ِياستى كا رةةاخى كا ِي نةب بداتةةو ،    

ِك طون ء كاَِطةِى تةواوَشى رةةك ء ك ِءنةى   ئةوا اةرَكى بىَ سىَء كو يَ كوكن بويواى ثىَ ك كةنء يَ ى و 
اةرَكى كا ك بيَتء تياَاندا ِي نب ك كاتةو ، اِنكة ئةو كا  ااو نى متمانةى اخَةتى رةناو اةةرَكىء رةةناو   

 كخمةرَطاكا )و ِطيَوي(.
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دد دياَ  َ كد دد ك فةةةِمِىَ   ىةةةِو ىا (. 1)[اْلر َ  َ،َمَطدد ر ن ، د دد َ ر ددار قَد ر دددَه مَددَدار َن ر َديَا محد َي إدمَيرددَه َ،إدَ  ام دد
َ كد دياَ  َ َطا  َنَم  َه َ،مََوا حَاا  محدَا اْلر  (. 2)[مََيعر

ئاَةةة ء بةرَطةةة رةةةم بةةِاِ كا طةةةريَك زؤِن ى رةةةقِِئانى ثةةنؤزكاء ى رةةة سةةِنةةتى        
ةلء غةةشء ِياسةتةقيةة   كةبنء باو ِيو عةقيد ى ثِاتةو كاكلَةء بةىَ غة   ثيَغةمبةِكا

ء فوَشتةكانء كتيَبة ئامسانيةكانء ِيؤذى كواَةىء قةةك ِى اةِا       رةبويوا بِن بةاِا)
بةايَوء بةشةِيَةو كا طوك ك بةةو . واتة  ئيمانء عةقيد ى ثِاةت بوَتيةة رةةو شةةش     
ثاَةى كةرةسةِ و  ناومان ىيَةان، ئائةو شةش شتانة بةوَتني رةبةةةماو بةةةِي تى بةنء     

ِياستةقيةة كةةقِِئانى ثنؤزَةان ثةَى ىاتختةة اةِاِ ،ء اةِاى طةةوِ         با ِيء عةقيد ى  و 
 ثةَامبةِى اخى ثىَ ناِكو . ةمد

ِي تةو  اةندان رةءء اة ء ثةخثى تةوى َي  يةا بِنةتةةو  رةةكاِء باِ كةانى              رةم بةة
انةى غةَبى)ثةنهان( كةثيََِستة بةتةواوى بويوامان ثةىَ َةان ىةةبيَت. و بةىةمِئةةو شةت     

                                                           

 (5) :سورة املائدة( أة 1)

اسةاء ِيََسةاى اةِا نةةبيَت، ئةةو       ب ة واتة  ىةِ كةسيَك باو ِيى بةبةِنامةو ثةَوي وء ثوؤطةوامء شةةَِتة ء َ   
ىةمِ كوك و كانى ىة  ك و شيَةةو ء ثِاة  ك ِك اال ء رةِيؤذى قيامةتيشةدا رةةزَان مةنةدانء اةسةاِ       

 مةندان ك بيَت.)و ِطيَوي(.

 .(65) :سورة الزمر( أ ة 2)
ةمِ ئةةو  تخ رة َةةن اةِا سةوءش)وحى(   بةخ ىاتختةة اةِاِ ء ىةةِو ىا بةخ ىة         ب ة واتة  ئةى ثيَغةمبةِ  

ثَيغةمبةِانةشى كةرةثيَش تةخكا ىةاتِن ئةةم سووشةة ىاتختةة اةِاِء بةىةةمِتان طةِتواو  كةئةطةةِ رةةاِاى           
كةسء شتيَكى تو بثةِسة  ءىةاو  ء وََةةة واتةة شةةَِكى بةخ كابةةَيال ئةةو  ىةةمِ           ثةِو ِكطاِ بةو و  ىيض

  ِ تيَالء سةِكَان يَ نةابيةالء ك اةةة    كوك و كانتان ىةل ك و شيَتةو ء ثِاة  ك بةةو ء ك ثِكيَةةةو ء ك سة
 . و ِطيَوي.1218ل 3ِيَ ى زَامنةندانةو  رةكنياء رةقيامةتدا. تةفسنى طِرَشةن ب
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ثةىَ ى ِياطةَانةدوَال.   كةاِاى طةةوِ  ىةةوارَى بِنيةانى ثيَةداوَالء ثيَغةمبةِ كةشةى      
ِي تانةةش رةةقِِئانء سةِنةةتدا طةةريَك زؤِن، بةةرََى رةةو         بةرَطةكانى ىةِ ئةم شةةش بةة

د دِد م يرَس امردربد  َنن  د َحمودحار ، ج دحَها مر قد َدَل امر  بةرَطانة، فةِمِك ى اِاى طةوِ  كةك فةِمِىَ   َمشر
ّللِّد َ،امريَدحرمد اآل د د َ،امرَمآلئدَاةد َ،امرادَو بد َ،امِّ  ديِّدنَي   (. 1)[َ،امرَمغر دبد َ،َمادا  امرربد  مَحار آمَحَا ابد

ِّ دحَن   دلن آمَحدَا  و ىةِو ىا فةِمِك ى اِاى ثا ء بيَطةِك   محد ِر َ  ن اعدَا إدمَيرد د محددا ر بِّدد د َ،امرم  آمَحَا ام  ك حا  ِبد
دد د د   ّللِّد َ،مَحآلئدَاوددد د ،َ  و  ددد د َ،ر ك دد د د ابد  ددا روك  َ َنَ دد   محِّد ِ  بَددنير . ىةةةِو ىا فةةةِمِك ى اةةِاى  ( 2)[اَل اد َتدد ِّد

                                                           

 .(177 :) سورة البقرة( أ ة 1)
ِيَةى                ِيوطةةى مِسةَلمانانةو  ىاتختةة اةِاِ، اةِنكة كواى طةخ ِيَةى  ب ة واتةة  كَةاِ  ئةةم ئاَةتةة رةةكاتى طةخ

قدس( و  بخ مةككة رةناو اةرَكى كا مشت ء مويء مقخ مقخ ثةَدا بِ، ىةِكةسة ِيوطةةى  ( رة)بيت ايالقبلةِيوطة)
ِياست ك زانى ، بخَة اِاى طةوِ  ئةم ئاَةتةة ثةنؤز ى نةاِك  اةِاِ و ء ك فةةِمِىَ  ئةةى طوؤىةى         اخى بة

ِاى طةةوِ ء  ِيؤذ ىةآل  ءِيؤذ ئاوا ببيَتة ماَةةى ن َةك بِنةةو ء اخشةوَسةتةى اة      موؤدةكان و نةبىَ ِيو كوكنة
ىخكاََِك بيَت بخ بةك ست ىيَةانى اخشةوَستى اِاى طةوِ ء ن َك بِنةو تان رةةاِاى طةةوِ ء ثةا  نةةََِك     
بيَت بخ ِيزطاِ بِنء ماَةى سةِفوازىء سةِبةِزىء بةاتةو َِتان بيَت، نةايَو بةرَكِ ئةو ى رةةاِاتان ن َةك   

رةقيامةتدا بويو بِنتانةة بةىةةمِ كرَيَكةةو ء بةةنياز      ك كاتةو ء ك بيَتة ىخى سةِكةوتالء سةِبةِزَتان رةكنياء
بةةِيؤذى كواَةىء بةفوَشةتةكانء     ثاكىء بةئي آلسيتةو  بةاِاى باآل ك ستء كاِ بة ىَ، ىةِو ىا بويوا بِنتان

بويوا بِنيَةك كةرةىةةمِ كوك و َةةكى اةوايء قيَة  ون       بةطشت كتيَبة ئامسانيةكانء بةىةمِ ثيَغةمبةِانى اِا
  ِيقةةى يَ ك بةةةةو ء يَ ى حةةةِام كةةوكوَال بةةت طيَويََتةةةو ، ببيَتةةة ىةةخى ئة امةةدانى ىةةةمِ     كةةةاِاى طةةةوِ

ِيازَةة.)و ِ طَيويةة بةسةِك و ِ طةوتال رةتةفسةنى طَِرشةةن            كوك و َةكى اا ء بةاش كةةاِاى طةةوِ  َي َةان 
 .(69ل1ب

 .(285) :سورة البقرة( أ ة 2)
وي وء ثوؤطوامة ىيَةاو  كةبوَتني رة قِِئانى ثةنؤزء رة َةةن   بويواى بةو بةِنامةء ثةَ ب ة واتة  ثيَغةمبةِ  

اِاو  بخى ىاتختة اِاِ ، ىةِو ىا بويواكاِانيش بويواى تةواَان بةو بةِنامةَة ىيَةاو ء ىةمِان بويواى تةواوَان 
ناكةن بةاِاى ثةِو ِكطاِء بةفوَشتةكانء بةكتيَبة ئامسانيةكانءبةىةمِ ثيَغةمبةِان ىةَةء ىيض  ياوازَة  
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َد طةوِ     َدَ اَددع َا َن َد  َرك دحمد د َ،امرادوَد بد ام د ّللِّد َ،َرك دحمد د َ،امرادوَد بد ام د َديَا آمَحِّ حار آمحدِّ دحار ابد ََ ََي نَيدوَه  ام 
د د فَدَطد ر اَلدل  اَلداَلال  بَعد نَ  ّللِّد َ،مَحالَئدَاودد د ،َ  و  دد د َ،ر ك د د د َ،امريَددحرمد اآل د ت د ر ابد ااَعَا محدا قَد ردل  َ،مَحدا َيار (. 1) [يد  

ِد إدن   فةِمِك ى اةِاى ثةا ء بيَطةةِك      ىةِو ىا َرر نَلَر  َدعر َدمر َنن  اّلل َ يَدعر َدم  مَحد   د امس دَم ا َ،اور
عر َذمدَه   (.2)[ د  دَو ب  إدن  َذمدَه َنَ   اّلل د َيسد

                                                                                                                                                 

رةنيَِان ثيَغةمبةِانى اِا كةبخ سةِ موؤداَةتى ناِكونية اِاِ بخ ثيَطةَاندنى ثةَامى اِاى طةوِ ء ِيََةِماَى 
ئيَمةة ثةَامةكةةى تخمةان بيسةتء      كوكنى موؤداَةتى رةسةِ ِيوى ز وى. ىةةِو ىا ك رَةيَال  ئةةى ثةةِو ِكطاِا    

خ ك كةَال زؤِ بةمل كةايةو ، ك ى سةا ئةةى اةِاى    و ِمان طو ء طِىَ ِياَةرَى تةواو ك كةَالء بةنداَةتيت ب
ثةِو ِكطاِمان كاواى َي بةِِكنء بةاشةةد َى تةخ ك كةةَالء تةخش رَيمةان ببةِِ ء رَيمةان اةخش ببةة، ئةةى            
ِيََيةةةو ء اةاِ نِمسان ىةةِ بةخ  ى تخَةةء تةخش ك َِةاى بةةز َىء           ثةِو ِكطاِا ئَيمة ىةِ بخ  ى تةخ ك طة

  ِطيَوي(.ِي محةتت ىةِطي  رةبال ناَة .)و

 .(136) :سورة النساء( أ ة 1)
بهيَةال، ىةِو ىا  واتة  ئةى ئةو كةسانةى كةبويواتان ىيَةاو ، بةااكى بويوا بةاِاى اختانء ثيَغةمبةِب ـ  

بةةويوا بةةةو كتيَبةةة بهيَةةةال كةةةبخ ثيَغةمبةةةِ نيَوكِاو تةةة اةةِاِ كةمةبةسةةت رةةةقِِئانى ثةةنؤز ، ء بةىةةةمِ ئةةةو   
مبةِانى تو ثيَش ثَيغةمبةةِى ئَيمةة نَيوكِاونةة اةِاِ ىةةِ كاميَكيةان رةةكا ء ز ميةةةى         كتيَبانةشى كةبخ ثيَغة

ِيؤذى          ِيؤذى كواَةى،  اخَاندا، ىةِ كةسةيَك كةةبويواى بةة اةِاء بةفوَشةتةكانء بةكتيَبةةكانء بةثَيغةمبةةِان ء 
ِيََطةةى ِياسةتى اةِاَى  ى    زَةدو بِنةو  نةبيَت ، ئةو  بةِياستى سةِى ريَشيَِاو ء ما  وََوانء ما  كاورةةء رة 
 (.و ِطيَوي.254ة 253ل1كاو ء زؤِى يَ كوِ كةوتختةو  اِاى طةوِ  ثةنامان بدا .) تةفسنى طِرَشةن ب

 (70) :سورة احلـج( أ ة 2)

ب ة واتة  ئاَا تخ نازانى كةاِاى طةوِ  ىةمِ شتيَك ك زانيَتء ئاطاى رةكاِء كوك و ى موؤدةكان ىةَةء ىيض   
كاء ى رةىةةِ شةََِةيَك بيَةت، ئةةو ىةةمِ شةتانة ىةةمِى         ِم نابيَةت ى رةئامسانةةكانء ى رةةز وى   شتيَكى يَ ط

( بةناوبانطةةء ىةةمِ شةتيَكى وا رةوبِنةةو ِ كا ىةَةةء ِيوى      لوح احملفوظرةكتيَبدا نِسواون ئةو كتيَبةى كةبة)
 و ىي ةى يَ ون نابيَت.كَةاِ    كاو ء رةمةوكوا ِيو ك ك ن رةو رةوحةكا تخماِ كواونء رةعيلمء زانستى اِا كَةاِ 



 

 

 8 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

ىةةةِو ىا فةةةِمِك  ِياسةةتةكان رةسةةةِ ئةةةم شةةةش بةةِي تةةة طةةةريَك زؤِن رةوانةةة          
فةِمِك ى ِياستى بةناوبانب كةمسلم ِيَِاَةتى كةوكو  رةفةةِمِك  ِياسةتةكانى اةخى كا     

(  ن يدد  امسدددالمكةةةة  َل )كةةةِِيى اةةةةتتاب نمدد  رةفةةةةِمِك ى ئةةةةمنى بةةةويواكاِان 
محا كوك ك ِباِ ى ئيمان ء رةو آلمدا فةةِمِى ثوسياِى رةثيَغةمبةِ :} اإلفد ن : نن  د

محا ابمط ر عا ،  ا{   . 1)اب مل ،محالئاو مل ، و  مل ،رك   مل ،اميحم اآل   مل ، 

و ئةم شةش بةةِي تةء ىةمِ ئةو رءء ا ء ثخثانةى كةيَ ى ك بةةو ء ثيََِستة رةسةِ 
مانء ك بةةىَ بةةويواى ثةةىَ ىةةةبالء ئةةة اميان بدا ءىةةةمَِان رةةةمافى اةةِاى بابةةاى مِسةةلَ

ثةةةِو ِكطاِنء سةةةِِء ثاوانةةةكانى اةةِان، ئةمةةة وََةةوياى كاِءبةةاِى زَةةةدو بِنةةةو ء      
 (. نمححر امغيبىةستانةو )ِيؤذى ثةسآلن(ء ىةمِ كاِء شتة ثةنهانيةكان)

  ىيض اِاَةةكى تةو ء   و رةبويوا بِن بةاِاى ثا ء بيَطةِك بويوا بِنة بة بةو ى كةة
ء  )  ىيض شتيَكى تو نني كةشاَةنى ثةِس  بةال بةىةةب بيَةطةة رةةاِاى ثةةِو ِكطاِ     

مافى اخَةةتى كةبةنةد كانى بةئي الَسةيتةو  بيثةِسة  اةِنكة ىةةِ ئةةو بةنةد كانى         
كِءست كوكونء رةنةبِنةو  ىيَةاونية بةِن، ىةةِ اخشةى اةاكةَان رةطةة  كا ك كةا ،       

ؤزَةةان ك كا ،ءىةةةِ اخشةةى ئاطةةاكاِ  بةىةةةمِ شةةتيَكى نهيَةةةىء  ءىةةةِ اخشةةى ِيزبء ِي
ثةنهانء ئاشكواكانى َان، تِانةاى ثاكاشةت كانةةو ى طةِىَ ِياَةرَيةكانيانةةء سة ا ك ِى       

                                                                                                                                                 

ئةوانةى كةبامسان كوكن ىةمِى بخ اِاى طةوِ  ء ااو ن ك سةآل ء تِاناى بىَ سةِِ كةاََِكى زؤِ ئاسةانء   
 . و ِطيَوي.857ل2بةساناَة. ىةمان تةفسنب

 إختالف يسري من حديث أبى هريرة. أ ـ وأخرجه الشيخان مع( 1)
تةةةواو  بةةةاِاى طةوِ ءفوَشةةتةكانء كتيَبةةة ئامسانيةةةكانء    واتةةة  ئيمةةان بوَتيةةة رةةةو ى كةةةبويواى   ب ة  

 ثيَغةمبةِانء ِيؤذى كواَىء بةقةزاو قةك ِى اِا ايَوء شةِيى ىةبيَت. )و ِطيَوي(.
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سةِثيَ يةكانيان ك كا . ىةِ بخ ئةم بةنداَةتيةء ثةِستشةيةش بةِ  كةةاِاى طةةوِ      
ثةةىَ كةةوكون،   كِءسةةت كةةوكونء فومانيشةةى ىةةةِكو ِي طةةةزى  ةخكةةةء موؤدةةةكانى   

اَس إدال  مديَدعر    ،ند   :ىةِو كِ فةِمَِةتى ِ   َ،مَح  َ َ طر   اجلردا  َ،اإلرد دِّدره م محِّددا رِّدزر مَح  ن رديد   محد
ِ  ذ ، امرط دح ةد امرَموددني   ي طرعدم حند َ،مَح  ن ردي   نَن  ىةِو ىا فةِمِك ى اِاى (. 1) [إدن  اّلل َ ه َح ام  ز ا

دا قَددد ر دا مر َمَع  ا دمر  َدود ط ددحنَ ََي نَيدو   :طةةةوِ  َديَا محد ددمر َ،ام دد َدَ َ َ َطا  ددم  ام د َدَ  َهد  امِّ دد ا  انر  د  ،ار رَب ا  ام دد
دَا امد َمد َااد ردزرقد   م   َِ فد َا    َ،امس َم ا بدَِّ ا َ،نَاَعَا محدَا امس َم ا مَح ا فََأ ر ََج بد د محد ا دمر فَداَل َجَعَل َما م  اَورر

 (. 2) [حار ّللدِّد نَاَ ااا  َ،نَاو مر  َدعرَ م حنَ ََترَع   

                                                           

 .(58ـ 56) :سورة الذاريات( أ ة 1)
ىَ بةخ  بةرَ ب ة واتة   ةخكةء موؤدةكامن بخ شتيَكى تو كِءست نةكوكون تةنيا بخ بةنداَةتى كوكنى اخم نةبيَت  

ئةو ى مب ثةِس ء بةثىَ ى فومانةكانى مال ز وى ئاو كان بكةنةةو ء كةاِء باِ كةانى ذَانيةان ببةنةة سةةِ .       
كَاِ  بةنداَةتى كوكنى اِاش تةنيا بوَتى نية رةنََِذء ِيؤذو وا بة ئاَيةيةةكان، بةةرَكِ واتاَةةكى زؤِ طشةتى     

ك طوََتةةو    كةا مةتى موؤداَةتى بكا  يَكء باشتوء قِ  توى ىةَةء ىةمِ كاِو كوك و َةكى اا ء ِيََكء ث
بةمةِ ىَ رةبةِ ِي زامةندى اِا ى ثةِو ِكطاِى  يهانيان ئة ام كِا بال, ىةِو ىا مال بةنداَةتىء ثةِستشم 
رة ةخكةو موؤدةكان ك وََت نة  ِيزبء ِيؤزى ء اِاِكن، ِيزبء ِيؤزَم يَ َان ناوََت ء ىيض ثيََِسةتيةكم بةةوان   

 مان اِاى طةوِ  اةخى ِيازَةءء ِيؤزى ك ِ ء ِيؤزى  ةخكةةء موؤدةةكانء ىةةمِ طيانلةبةةِ كانيش      نية . بيَطِ
ك كا . اِاَةةةكى بةةةتِاناو ك سةةةآلتيَكى زؤِ بةةةىيَ   كةىةةةِطي اء ىةةةِطي  كةةةمىء كةةِِيى َةةة  ِيو رةةةتِاناء  

 ( )و ِطيَوي(.1376ل3ك سةآلتى ئةو ناكا .)تةفسنى طِرَشةن ب

 .(22ـ 21) :سورة البقرة(أ ة 2)
ئةى اةرَكيةة  تةنيا اِاى اختان بثةِس ، ئةو اِاَةةى كةةئيَِ ء ئةوانةشةى كةرةةثيَش ئيَةِ كا       ة واتة ب  

ىاتالء ِيؤَش  كِءست كوكو ، بةرَكِ بطةنة ئاستى اخ رةاِا ثاََِ ى تةواوء اِا ناسيةكى تةواوء بة  كةةمء   
َةةءء بةئاسةانى بةسةةَِدا كََةالء ك اةال، ئةةو       كِِيى. ئةو اِكاَةى كةئةم ز وَةةى بةخ كةوكون بةفةةِيشء ِيا    

 ِانء ِيََكء ثيَك كامةزِاندو ، كةئةو ىةةمِ ئةسةتيَوانةى تياَةدا بةَاسةاى      اِاَةى كة ئامسانى بةشيَِ َةكى
كيَش كوكن بةَةكةو  بةستِنةو  ، ك بيةى كةاخن ىةَةكة رةسةِ اِرطةى اةخى ك اِريَتةةو ء بةةمِ يَ ى    
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اِاى طةوِ  ثيَغةمبةِانى ناِكونء كتيَبى ناِكونة اِاِ بخ ِيون كوكنةةو ى ئةةو مافةة      
اِاَيانةء بانطةشة بخ كوكنيانء ئاطاكاِ كوكنء وَِةا كوكنةةو ى بةنةد كانى بةطشةتىء     

ك كةةن بةتاَبةةتى ىةةِو كِ     ئةوانةى كةكذى ئةم مافة اِاَيانة ك و س ء سةِثيَ ةى 
َوِّد  دحار امط د   حاَ  اِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ      [َ،َمَطد ر بَدَعددرَِّد   د   دلِّد ن مح دة  ر ك دحال  َنند انر  د  ،ار اّللَِّ َ،اجر

ي إدمَيرد د نَا د   اَل إدمَدىةِو ىا ك فةِمََِت    (. 1) َ  إدال  َنََن َ،مَحد  نَررَكد رَِّ  محددا قَد ر ددَه محددا ر ك دحا  إدال  ا دح د

                                                                                                                                                 

بةىي يان بكةون، ئةو اِاَةى كةرةئامسانةو  باِانتان بخ ك باََِةيَةتء، ك بيَتةة     ناكا  ء بىَ ئةو ى ىي يان
ىخى سةوز بِنء ذَانةو ى ئةو ز وَةء ئةةو ىةةمِ ِيو  ء كاِء كِ اةتء ِيزبء ِيؤزَةةى تياَةةتى ء  خِ ىةا       

ة شةةَِكء  ميِ ء سةوز َةطء تا ببيَتة ِيزبء ِيؤزى بخ بةِك وام بِنى ذَانتان. ك ى كةةوا بيَةت كةةس مةكةنة    
ىاوبةش ء ىاوتاى اِاى ثةِو ِكطاِتان، اِنكة كةئيَِ  تةنيا تخزَك سةِنج بد ن ك زانال كةة كةرةةو اِاَةة    
بةو و  ىيض كةس  ىيض شتيَكى تو تِاناو ك سة َتى نية، شاَستةى ئةو  نية كةبثةِسءََتء ثةناى بخ ببةةن  

ِيو مةةزاِى ثيةاو اةاكيَك        ء ىاناى بخ بةِن ،  ابا ئةو كةسة زَةدو َاموكو بيَت َان  بتيَك بيَةت، َةان قةةبوء طةخ
 (.و ِطيَوي.13ل1بيَت.تةفسنى طِرَشةن ب

 (36) :سورة النحلأ ـ ( 1)
ب ة واتة  واتة رةىةمِ طةلء ئِممةتيَك ثيَغةمبةََِك َا نيَوكِاوََكمان ناِكو ءثيَمان ِياطةَاندون كةتةنيا اِاى   

 بكةونةو .و ِطيَوي. ثةِو ِكطاِتان بثةِس ء رةبت ثةِستى كوِ
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ادَمد ر آيود      ىةِو ىا اِاى بةِزء بةاآل ك سةت ك فةةِمِىَ      (. 1)[فَ نر  د  ،ند  امد   ودب ن  ر
َ  ر محدار َم  نر َ اديم  َ  دع    (. 2)[ف صد

ِياستىء ثِاتةء كاكلَةى ئةم ثةِستشيةش بنَتية رةة  بةةتا  كانةانى اةِاى طةةوِ          
داَةةةتىء ثةِستشةةى ثةةىَ ك كةةةن رةةةكوعاء نةة او رةىةةةمِ ئةةةو شةةتانةى كةبةنةةد كان بةن

ثاِيانةو ء توسء كاوا كوكن ء نََِذ كوكنء ِيؤذو طوتالء سةِبويَالء نةزِءىةمِ  خِ كانى 
توى بةنداَةةتى بةخ كةوكن واتةة ىةةمِ  خِ كةانى بةنداَةةتىء ثةِستشةى كةبةنةد كان          

كى ئةةة امى ك ك ن ك بةةَى تةةةنيا بةةخ اةةِاى ثةةةِو ِكطاِ بَيةةتء بةةةس، بةشةةيَِ َة       
ملكةاانةء اخ بةن م زاننيء مِحتا ى اِاى طةوِ ء ئِميَةدء توسةان رةةو ى كةةاِاى     

ىةةةمِ طةةةوِ  يَ ى و ِ نةةةطوتبيت واتةةة  ئِميَةةدى تةةةواو  ىةةةبيَت كةةة اةةِاى طةةةوِ    
بةنداَةتيةكانى يَ و ِ طوتبيت كةبخ  ئة ام كاو ء رة َةةكى توَشةةو  بءسةيت    

. رةطةةةلَ تةةةواوى اةةخش وَسةة ء   ام جدد ا ) بددني اْلددح( ، كةةةاِا يَ ى و نةةةطوتبيت
اخشةوَستى بةخ اةِاى طةةوِ ءمل كةاةى بةخ اةِاى طةةوِ ء بةاآل ك سةت ءكةاِ           

                                                           

 .(25) :سورة األنبياء( أ ـ 1)
ب ة واتة ىيض ثيَغةمبةِء نيَوكِاوََكمان رةثيَش تخكا نةناِكون، ء سوءمشان بخ ناِكونة اِاِء ثيَمةان طِتةِن     

كةرةةةاِاى ثةةةِو ِكطاِ بةةةو و  اِاَةةةكى تةةو نةةني بةىةةةب بثةِسةةءََت، ك ى كةواتةةة تةةةنيا مةةال بثةِسةة ء  
 بخ مال بكةن. و ِطيَوي. بةنداَةتى تةنيا

ئةم كتابة، كتيَبيَكى بةِزء ثوي واتاَة كةمةبةستى رةقِِئانى ثنؤز ، ئاَةتةكانى زؤِ بةِيََكء ثيَكةىء   واتة ( 2)
بةَةكةو   خش كِاونء تيَك ىةة  كَيشةواون، رة َةةن اةِاى بةةِزء بةَى ىاوتةاء بةَى وََةةةى اةاو ن زانيةاِى            

كواونةو ء ريَك كِاونةو ء اواونةتة ِيو ى رة َةنى بنء باو ِيو عةقيةد ء   ءزانستى بةِز واتاكانى شوؤدةء شي
 ( و ِطيَوي.547ل2بيَتء ى رةِيوى  َةنةكانى تو و  بيَت.)تةفسنى طِرَشةن ب



 

 

 12 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

بة ىَ. زؤِبةى ئاَةتةكانى قِِئانى ثنؤز رةبِاِى ئةم بةةِي تةة بةِزانةةى ئيمةانء    
َ     عةقيد  ىاتِنةتة اِاِ. ىةِو   اخى رةقِِئانى ثنؤزكا ك فةةِمِىَ  فَ نر  د د اّلل 

َد مد     دص   م    امد ِّدياَ م ر  َ،َقَضد  رَبودَه َنال    ىةِو ىا ك فةةِمِىَ   ( 1) [}َناَل ّللد د امد ِّديا  اْلر
َ  فَد َ  نَ،ر  داَلُه  َس َن  إدمح   يَد در  َغا  ندَِّ َك امرادرَبَ َنَ   ُه  مرَحامدَ يراد إد ر ا  َ،ابد  َ،اَل اَل  َدط دل ه  َمدأ ن (ِّ   َدعر    ،ار إدال  إدَي 

َ  َ،ق ل ه  َم  قَدحرال  َ  دف   َه رُه  دنَي مَد   امد ِّديَا َ،مَدحر َ د دَا ىةةِو ىا ك فةةِمِىَ     ( 2)[ َدِّدر فَد ارن حا اّلل َ م ر دصد
و رة ىةِكو فةِمِك  ِياستةكاندا)مسلم ء بِااِى(ء رةفةِمِك ى ( 3) [امرَا فد  ،ن

                                                           

 ( 3ـ 2) :سورة الزمر( أ ـ 1)
بةةسء ىةيض   ب ة واتة بةكرَيَكى ثا ء بةنياز ثاكيةو  اِا بثةِسةتة، اةِنكة ثةِسة  تةةنيا شةاَةنى ئةةو ء         

كةسء ىيض شتيَك شاَةنى ثةِس  نية رةطة  ئةو اِاى تةا ء تةنياَة،بةةرَىَ ثةِسةتةى تةةواو ثةا ء بيَطةةِك       
تةنيا ىى اِاى ثةِو ِكطاِى  يهانيانةة. ثةِسة ء بةنداَةةتى بةخ كةوكنء كَةةى ثِاةتء كاكلَةة تةةنيا ىةى           

 اِاَة.و ِطيَوي.

 .(23) :سورة اإلسراءأ ـ ( 2)
كةةسء ىةيض    ِكطاِ  بويَاِى كاو ء فةِمانتان ثىَ ك كا  كةةنابىَ رةةزاتى ئةةو بةةو و  ىةيض     ب ة واتة  ثةِو   

شتيَكى تو بثةِس ، ىةِو ىا فةِمانى ثىَ كوكوَال كةِيََ ى كاَكء باو  بطوَالء ىةمِ كا  ااكةَان رةطةة  كا  
ء بةىَ ىيَة ىء بةىَ    بكةَالء ا مةةتيان بكةةَال بةتاَبةةتى كةة َةةكيَكيان َةان ىةةِكوكيان ك طةنةة كةاتى ثةنى          

 ك سةآلتى ، نابىَ ىةِطي  و ِيزَان بكةَال ء بيَ اَِان بكةَال ...تد. و ِطيَوي.
 .(14) :سورة غافر( أ ة 3)
ب ة واتة  ئةى بويواكاَِةة، ئةى اةرَكيةة بةتةواوىء بةكرَيَكى سافةو  ِيو بكةنة اةِاء تةةنيا رةةو كاوا بكةةنء       

  اِنكة ئاَني ىةِ ئاَيةى اِاَةو ىيض ئاَنيء ِيََ كةَةكى تةوى ك سةت   ىةِ رةو بثاِيََةةو ء تةنيا ئةو بثةِس
كوك ِياست ننيء ىةمَِان ك اةةو  ثةناَة تةنيا ئاَنيء بةِنامةةء َاسةاء ِيََسةاى اةِاى ثةةِو ِكطاِ نةةبيَت،       

يَةت ثِرةة   ئةوانى تو ىةِ ىةمَِان ثِاةرَالء ِيَسِان  ا با بيَباو ِيانء ستةمكاِانء ملهِِيان ثيَشيان نااخش ب
 (.2126ل 3سِتاوََك ناىيَةيَت. تةفسنى طِرَشةن ب
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ج ة بةكااةةةو  مِسةةَلمانان بةتاَبةةةتى نةاََِةةةد واِ كامنان رةةةناو ِؤ ء بةِنامةةةء ثةةةَوي وء ثوؤطوامةةى          
ِيَى كةواونء ئاطاشةيان رةةاخ نيةة. بةكااةةو  ك رَةَيم زؤََِةك         ئاَيةةكةَان نةطةَةنواون، زؤِ بةسةِ سةاتانة  

اََِةد واِ  بةِيََ  كانيشمان رةم ىةرَةَةو  طةالونء  ِيىَ بةِن بةتاَبةةتى رةةبِاِى عةقيةد و       اَانءرةمامخست
بنو باو ِيى ئيسالميةو  ، سخفيطةََِتى بةسةَِاندا زالَ بِ ء رةاِاثةِستيةكةَاندا ِي نطى كاو تةةو ، ئةةو    

ك بيستى سََِةد بةغةَوى اةِا ك اةخنء    رةعةوامى اةرَك ىةِ طةِيىَ. زؤََِك رةاةرَكى ىةتا رةمامخستاكانيش
ىانا بةغةَوى اِا ك بةنء كاوا رةغةَوى اِا ك كةنء بةِي واشى ك زانيت، بةآلم كاتيَك ثىَ ى ك رَيَيةتء بةخى   
ِي  مةام سةخفى وراَلَىةى ئةةو  ىاوبةةش بةخ اةِا كانةانء           شى ك كةَتةو ء ك رََى ى مامخستا ، مام حا ى، كةِ

كنء كاوا كوكنةةة رةغةةةَوى اةةِا شةةةَِكت بةةخ اةةِا كانةةاو  تةةِِي  ك بيَةةتء  كةةِفو  ئةةةو ىةةاواِكوكنء ثةةةنا بةةو 
ىةرَد ايَت، اِنكة ئةو بةنيةتى اخى زؤِ نياز ثاكانةء كرَسخزانة اِا ثةِستى بخ اِا ك كا ء رةاِا بةو و  
كةسى تو ناثةِستيَت، بةآلم رةو و  ئاطاشى رةةاخ نيةة كةشةةَِكى طةةوِ ى بةخ اةِا ثةَةدا كةوكو ء اةِاى          

خى ِي  اندو ء رةِيؤذى قيامةتدا ك بىَ ىةتا ىةتاَة رةئاطوكا بسِتيَتء بِ تة مةازء اةةى كةِن رةةكخش،     رةا
بةرَكِ رةسةَِشى قةِزكاِ بِ تةةو . ئةةو ئاواَةان كَةةكةة َي حةارَى كةوكو  اةةتاى اةخى نيةةء ىةةِ ئةةو ى            

كةِفو  زؤِ تةِِي  ك بيَةتء ىةة       رةميَشكدا اةسثيِ ، بخَة كاتيَك ثىَ ى ك رَىَ ى ئةو  شةَِك كانانةة، ئةةو   
ك ايَت، بخ؟ اِنكة ىةِو كِ طِمتان وا حارَى كةواو ء ئةةو بةنداَةةتى كوكنةةى بةخ اةِاى طةةوِ  بةكاكلَةةء         

 ثِاتةى بةنداَةتيةكاندا ك نيَت.
زؤِ  اِ رةىةمِ شََِةيَك طََِمان رةكاثن كانء باثن كانء بةسارَدا اِ كانء طة انء كةامآلنى مِسةلَمانان    

ك بيَت ىةتا زؤِ  اِ رةمامخستاكانيش ىة  ك س  َا رةسياِ  َارةىةِ كةاََِكى تةو ِياك بةال َةكسةةِ ك رَةيَال       
ىةاواِ . َةاكاوا    ن فآلن ثنء ااكة ىاواِ  َا ثيَغةمبةِ ىاواِ  ..َا .َا...زؤِ كةم واَة طََِت يَ بيَةت بلَةيَال َةا    

ل. ِيؤذََةةةك 2008  ة    1429ةمةةةةو  كةرةسةةارَى  رةغةةةَوى اةةِا ك كةن...تةةةد. منِنةَةةةكى زَةةةدء ك ىيَ    
رةفةِمانطةء رةكاتى ك وامدا كخمةرَيَك رةبةِك ستانء ثاسةةوانانى ثةةِو ِك  ء رةقِتاخبانةةكان اانةة نشةني      
كوابِن كَاِ بِطوفتيَك ىاتبِ  ثيَشيان رةنيَِان فةِمانطةى اخَانء اانة نشيةدا .  ا كواى ئةو ى كاِ كةَان 

َاِ بِ طلةَيان رةاانةنشني ىةبِ رةِيانية. . َةكيَك رةوانة كَاِ بِ مَِِدى مةارَى شةيَ انى   بخ ئة ام ك كََِت ك
تِمةز ثيَشء ئةو بواَة ثةىَ ى طةِ  بةِ     باقالن بِ، ء َةكيَك رةو بةةمارَةَة رةطة  مةدا فةِمانبةِ  ىاتة  ى ء

 )ئيَِ  مافى اختانة ىةِ بختان ك كوََت(ثىَ ى طِ  
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شيَخ ئةتخ كةِاماتت ىةبِ، ئةو  ئيشةكةم بخ كواو  . ك بىَ ئةو ثاِ ى و ِى ك طةوم بيكةةَال   اارَة  ورآَلىى ة 
 بةنيِ َى ، اِنكة ئيَمة ىةمِ بةةمارَةكةمان مَِِدء)....( ئيَِ َال.

 ئةوَش رةو آلمدا طِتى 
بةِ و ِى  ة نابابة نا ئةو قسانة مةكة تخ بواى ئيَمةى، ثاِ ى اخ  بخ اخ . تخ ئةو  مافى اةخ  بةِ ىةةِ ك    

 بطوى.
ة نةايَو ئةو   ةككى ئيَِ  بِ بخ مةى كوك ك نا مال ىةِطي  ئةو م بخ نةك كوا، اِنكة مال رة ى  ةككى ئيَِ  

 شكامت يَ كوكن ك َان سِتيَةىَ، ئاطوَان تىَ بةِك كا  !!!. 
ة ىةيض نةني.   ئةو ى ِياستى بيَت ئةو بواَةش ك ى طِ  نةايَو ىةمِ شةتيَك ىةةِ قةِكِ تى اِاَةة ئيَمة      كَاِ  

 ثيَم طِ   اخم ثىَ ِيانةطناء ِيوم كوك  ئةو اارَة بةِيََ   نةاََِةد واِ ء بةِياستى مةيش
ة اارَى اخم ئةطةِ ز محة  نةبيَت تخزََك طِىَ بخ مال بطو  باطِِيى ب ِكى اخ  ئامخذطاَِةةكت بكةا  رةةم     

ء ىةَةة، بةةآلم بةةحِكمى ئةةو ى كةةمال      بِاِ و ، كَاِ  بةِيََ تان رةمال طةوِ  تةونء ئةةزمِنتان رةذَانةدا ثة    
اََِةدؤتةو ء كةةميَك شةاِ  زاَةيم ثةَةدا كةوكو . اارَةة طيةان ىةةِطي           رةقِِئانء رةسِنةةتى ثيَغةمبةِم

ىاواِى غةَوى اِاء ثشت بةغةَوى اِا مةبةستةء كاوا رةغةَوى اِا مةكة . اِنكة ئةو  كةِفو ء شةةَِكى   
كاِ   اِاى طةوِ  ريَت ك ِي  ىَ ، مال ك زامن تخ بةكرَسافيةو  ئةم طةوِ  ثةَدا كوكنة بخ اِاى طةوِء بةم 

كاِ  ك كةَت واك زانى ئةمة كاكلَةى بةنداَةتى كوكنة بخ اِاى طةوِ ء ك تةوََت اِاى طةوِ  رةةاخ  ِيازى  
 بكةَتء وا رةكَةةكة حارَى كواوى ناىةقت ناطوم.

سى تو ناثةِسةتمء ك مةةوىَ اةِاى طةةوِ  رةةاخم ِيازى      ة بةرَىَ، مامخستا طيان بةاِا مال رةاِا بةو  و  كة 
ِيََةةةو           بكةم. بةعةقلَى اخم ك رََيم ئةوانة ثياوى اةا  بةِنء  ى اةِا اخشةوَسة  ء بةخم رةة ى اةِا ك ثا
كوعاى ئةوان قبِرَة ، ك نا مال بةو مةسة نةم نةزانيِ ء ء كةسيش ىةةتاكِ ئيَسةتا ئةةوا ئامخذطةاِى ئيَمةةَان      

 شتةمان نةزانيِ . نةكوكو  ء ئةو 
كةرسَ َان ك ثوسوا بةخ   ، اارَة طيان ئةمة ىةمان قسةى مِشوَكةكانى سةِك مى ثيَغةمبةِ  سبحان اهللة 

ئةو بتء كةسء كاِء بةِكو فوَشتةء ...تد َانة ك ثةِس ؟ ىةةمان و آلميةان ىةةبِ، ئةةجماِ بةكََِةذى ئةةم       
 و ء ئةم ئاَة ء فةِمِكانةى سةِ و ء ئةوانةشى رةةم  بابةتى عةقيد ء بنء باو ِيى ئيسالميةم بخ ِيون كوك

ىاتِن بخ ىيَةاَةو ء طِمت اارَة ئةو  قسةةى مةالء كةا  بكةو نيةكةئةةو       عبدالعزيز بن بازبابةتةى شيَ ى بةِيََ  
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   امع د ا نن يع د ،ا ،ال يشد  حا  ق   ن}فةِمَِةتى ىاتِ كةثيَغةمبةِ محع ذ
   . 1ب   يَ  {)

        و ىةِو ىا رةبويوا بِن بةةاِاى طةةوِ  ، بةويوا بِنةة بةىةةمِ ئةةو
شتانةى كةرةسةِ بةند كان ثيََِس ، رةطة  ثيَةج ثاَة كَاِى كواو كةان  

( الإم  إال    ،نن بم ا  ركدحا    شاَةمتانى )كةرةسةِى فةِز كوكون كةبوَتني رة
، نََِذ كوكن، ِيؤذوى مانطى ِي مةزان، ز كا  كان، حة ى مةارَى اةِا ئةةو ى كةةتِاناى     
ئة ام كانى ىةبِ. و ئة امدانى ىةمِ ئةو فةِزانةى كةرةشةَِتةتى ئيسالمدا ىةاتِن،  

(َةةة ، نن ال إمدد  إالِّ  مل ،نن  بمدد ا  ركددحا  و رةةةطونطءَةى ئةةةو ثاَانةةةش شةةاَةمتانى)   
يَداوَستيةكانى نياز ثاكى بةنداَةتى كوكنة بةخ اةِاى تةا ء تةةنياء بةخ      كةرةكااِازىء ث

الإمد  ىيض كةسء بخ ىيض شتيَكى تو بةِي وا نةزانيَتء ئة امى نةةكا ، ئائةمةَةة واتةاى )   
. واتاكةشى ئةو َة كةىيض ثةِسءاوََكى توى بةىةب نني كةشةاَةنء مِسةتةقى    إال    

                                                                                                                                                 

ََ  ى بةةمارَةى شةيَ انى بةاقالن بةِء رةطةة  اخمةدا فةِمانبةةِ  ء نةقسةةى فةآلنء فيسةاِ  بةةرَكِ ىةةِ             ِي بة
.  ةا كاوام واَةة ريَةو  بةةو و  ئةةم كاِانةة       مِك ى اِاى طةوِ ء ثيَغةمبةةِى اخشةوَسة   ىةمَِان فةِ

كوباِ  نةكةَتةو ء تخبةَةكى ِياستةقيةةى يَ بكةَت،  ا كةوا  كوك اِاى طةوِ  ىةمِ كوك و  اواثةةكانء  
مَـن   الَّإِ ِىَ  شوَكيةكانت كةاخ  نةشت زانى بِن بخ  ك طخِيََتةو  بةااكة، ئةو تة اِاى طةةوِ  ك فةةِم  

 .( 70)  سورة الفرقان{يًماتَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمًَلا صَالًِحا فَُأْولَئِكَ ُيبَدُِّل اللَُّه سَيِّئَاتِهِْم حَسَنَاٍت وَكَانَ اللَُّه غَُفوًرا رَّحِ
ئامخذطاَِةكة   زؤِ مةمةِنى ئامخذطاَِةكانتمء بةِياستى مال ىةتاكِ ئيَستا ئةو شتانةم نةزانيِ ، بةسةِ ااو ة

 ىَ بة ىَ ك كةمء  اََِكى تو رةاِاى طةوِ  بةو و  كاوا رةكةسى تو ناكةمء ىانا بخ كةسى تو نابةمء تةنيا 
 و ِطيَوي. اِاى طةوِ  ك ثةِستم.

بةند كانى ئةو َة كةبةكرَيَكى سافء ثاكةو  بيثةِس ء ىةيض ىاوبةةش ء ىةاو  ء     ( واتة مافى اِا رةسة1ِ)
 كانةنيَالء تةنياء تةنيا اِاى ثةِو ِكطاِ بثةِس .و ِطيَوي.ىاو وََةةى بخ 
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(  ِكطاِى  يهانيان. ىةِ شتيَكى تو بيَةطة رةةاِا) ثةِس  بيَت بيَةطة رةاِاى ثةِو 
طيةةان بثةِسةةءََت رةموؤدةةة ء رةفوَشةةتةء  ةخكةةةء ىةةةِ شةةتيَكى تةةو ئةةةوان ىةةةمَِان    
ثةِسءاوى ناكِءستء بىَ نةاو ِؤ ء ثِاةةرَال. ك ى كةواتةة ثةِسةءاوى بةىةةبء ِي وا      

َذمددَه  وِ  ك فةةِمِىَ   بةتا ء تةنيا، ىةِو كِ اةِاى طةة     جل  جالم   تةنيا اِاَة))
ددَح امرَع ددديو امرَا دددع   ددَح امرَ  طدددل  َ،َنن  اّلل َ ه  ددا ا ،اددد د ه  ن حَن محد َددقو َ،َنن  مَحدد  يَدد ر ددَح احلر َن  اّلل َ ه  ِيومنةةان   (. 1) [ِبد

كوك و  كةمةبةستى اِاى ثا ء بيَطةِك رةكِءست كوكنى  ةخكةةء موؤدةةكان ىةةِ َةخ     
ِي سةةنة           ئةو َةكتاثةِستى ءتةنيا ِي تةة  اِاثةِسةتى َةة بةِ ء بةةس واتةة َةخ ئةةم بةة

كةبوَتية رةتةنيا اِا ثةِستى كِءسةتى كةوكون ء فةةِمانى ثةىَ كةوكون ء ثةَامبةةِانى       
اخى ناِكون بخ ِياطةَاندنى ئةم بةِنامةَةء اةةندان كتيَبيشةى بةةو ثةةَوي وء ثوؤطوامةة      

ىةمِ نةفامية طةوِ ء زؤِ  ك بيةةى   ناِكونة اِاِ، باش تيَويا مبيَةةء وِك بن بكةو  ئةو
كةزؤََِك رةمِسلَمانان تىَ ى كةوتِن، كة رةطةة  اةِاكا شةتى توَةان ثةِسةتِ ء ىانةاء       
ِيََةةةو ، ثِاتةةء كاكَلةةى مةافى         ثةناَان بخ ك بةةنءكاواَان َي ك كةةنء رةبةةَِان ك ثا

ثةِسة ء  اِاَان كاو  بةغةَوى اِا، واتة ىةِ كةسء ىةِ بةِنامةةء ىةةِ شةتيَكى تةو ب    
طِىَ ِياَةلَء كواى بكةون مافى اِاَةتى ثىَ بد ن و   يَ توسانء اخش وَس ء ِيب يَ 

رةمافةةةكانى اةةِاى طةةةوِ ن ئةةةو  ثةِسةةتةى  كةتةةةنيا  امددحالا ،امددرباا بِنةةةوء طةةِىَ ِياَةةةرَى)
 ( َة اِا ثةنامان بدا . غةَوى)

                                                           

 .(62) :سورة احلـج( أ ة 1)
ِياسةتةقيةة تةةنيا اِاَةةء ىةةمِ ئةةو كةةسء             ِي واء  ِياستى اِكاو نةدء ثةةِو ِكطاِى بةىةةبء  ب ة واتة  بة

ةكانء مِحليةدان   َةنء طوءيء شتانةى كةبت ثةِستانء بىَ بةاو ِيانء ملةهِِي كانء سةتةمكاِانء اِانةناسة    
اخَانى ك زانالء ك ى ثةِس ء ىاواَِان ك كةنىَء ىاناَان بةخ    ِىَ رةاِاى ثةِو ِكطاِى  يهانيان بةاِاى

ك بةنء كاواى طةَاندنى سِكء قازا يان َي ك كةن ىةةِ ىةةمِى بةَى نةوءء قواةخ ء ثِاةةَرال، تةةنيا اةِاى         
 ىَ َة اِاء ثةِو ِكطاِى ىةمِ بِنةو ِ .)و ِطيَوي(.طةوِ  بةِزء بىَ ىاوتاء بىَ شةَِكء باآل ك ستء كاِ بة 
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      (  كةةاِا) بةويوا بِنةة بةةو ى     و رة بويوا بةِن بةةاِاى ثةا ء بيَطةةِك
كِءستكةِى ىةمِ  يهانء  يهانيانةء بةِيََِ بةِء ىةرَسِِيََةةِى كاِء باَِانةء ىةِ ئةو 
مافى ىةرَس و كةوتى ىةَة بةزانستء تِاناى اخى اخنى بََِةت ئةاواى ئةة ام ك كا .    
ىةةةِ ئةةةو اةةاو نى كنيةةاء قيامةتةةة، ثةةةِو ِكطاِى ىةةةمِ  يهانيانةةةء  ةةِىَ رةةةو ىةةيض   

يَةةََِكى  تو نني،ء ىيض ثةِو ِكطاََِكى تو بيَةطة رةو نني. ىةِ ئةةو   كِءستكةِء بةكَه
ثيَغةمبةِانء ثةَامبةِانى ناِكونء كتيَبة ئامسانيةكانى ناِكونة اِاِ بخ طيَويانةو ء اا  
كوكنى بةند كانء بانطةشة كوكنء ك ست كيَش كوكنيان  بةخ ئةةو بةِنامةةء ئةةو ِيََطةة      

اِ بِنءاةةا  كةةوكنء اةةخش بةةةاتىء بةاتةةةو ِى    ِياسةةتةى كةك بيَتةةة ماَةةةى ِيزطةة   
بةند كانى اةِا  ةاى زو ى كِ نةب. و ئةةو اِاَةة ثةا ء بيَطةةِك  ىةيض ىةاو  ء ىةيض           
شةَِكء ىاوشانء ىاو وََةةى نني رةىةمِ ئةو كاِء سةياةتانةكا. ئةو تةة اةِاى طةةوِ      

ا  ،َ د  ك فةِمِىَ    َ،ه َح َنَ     لِّد َ ير
ا  إدن   ىةِو ىا ك فةِمََِت  ( . 1)[يلر اّلل   َ  مدق    لِّد َ ير

دي ام  يردلَ  ْد يد غرشد دوَدَح  َن َد  امرَعد ر م      اكر دو ةد َنَي  َِ  د كد َدَ َ  َدَق امس دَم َ،ااد َ،اَورر  امِّد َهد َر رَب ا م  اّللِّ  ام د
ددددد داد  محر دددددحَم مح َسددددد   َاا  ِبد َس َ،امرَطَمدددددَ  َ،امِّوأ  دددددمر ددددد    َد َددددد َرَك اّللِّ  َربو  َيطر    دددد   َ دديد ددددد  َ،امش  َ ردددددق  َ،اَومحر َناَل مَددددد   اْلر

 (. 2)[امرَع َممدنيَ 

                                                           

 .(62) :سورة الزمر( أ ة 1)
واتةة  اةِاى ثةةِو ِكطاِ كِءسةتكةِى ىةةمِ شةتيَكة، واتةة كِءسةتكةِى بِنةةو ِء ىةةمِ شةتيَك رةةم              ب ة  

ت بِنةو ِ كا رةذََو ك ستى ئةو كاَةء  لَةوى ىةمِ كاِءباََِكى ئةةم بِنةةو ِ  بةك سةت ئةةو ء اةخنى بََِة      
ئةةاواى ىةةة  ك سةةِِيََةيَتء ىةةيض شةةتيَك رةةةذََو ك سةةتى ئةةةو ك ِنااةةيَتء ئةةة ام بةةخ ذََةةو ك سةةةآلتى ئةةةو      

 ك طةِيََتةو . و ِطيَوي.

 .(54) :سورة األعراف( أ ة 2)
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   ىةِو ىا رةبويوا بِن بةاِاى طةوِ   بويوا  بِنة بةناو   ِانةةكانى
اةةةِاء سةةةيااتة بةةةةِز كانى اةةةِاى طةةةةوِ  كةرةةةةقِِئانى ثةةةنؤزء     

(ء بىَ كوا اسة ء  )حت يد رةثةَامبةِ  ئةميةةكةَةو  ىاتِن بةبىَ  كان
( ء  شدد   ،امومديددل(ء ك سةةت كةةاِى كةةوكنء بةةىَ ثيَةةك اةةِاندن)   ) عطيددلاسةة  رةةةكاِ

(، بةرَكِ ك بىَ ئةو ناوء سياةتة  ِانانة اخنالء اةخن ىةاتِن ئةاوا    امواييد  سازاندن)
(. رةطة  بويوا بِن بةو واتةا  بال يد بطةَةنوََالء بةكاِ بهيَةوََال بىَ طِ اندنءسازاندن)

ؤز ك بةاشةةال كةةةبوَتني رةةة نةةاوء سةةياةتة ثةةنؤزء    بةِزانةةةى كةةةواتاى بةةةِزء ثةةن  
بةِز كانى اِاى طةوِ ، ك بىَ بةو شيَِ َة و سف بكوََال كةشياوء شاَستةء  َةقال 
بةاِاى طةوِ  بىَ ئةو ى ىيض كاميَك رةكِءست كواو كانى اِاى طةوِ  بةسةياةتيَك  
رةسةةةياةتةكانى اةةةِاى طةةةةوِ  ب ةةةََِةوََت ىةةةةِو كِ اةةةِاى طةةةةوِ  بةةةخ اةةةِى    

                                                                                                                                                 

رةشةةش   ز وىء ئةةو ىةةمِ طةِكونةةى    كةئامسانةةكانء َةة   اهلل(ب ة واتة  بيَطِمانة كةثةِو ِكطاِى ئيَةِ  )   
ئةجماِ بةسةِ كِِسى ك سةآلتى اخى كا)ارتةوش( سةةِ كةةو ،     كو رةنةبِنةو  ىيَةانية بِنِيؤذكا كِءست كو

واتة رةسةِ تةاتى ثاشاَةتى مةِرَكى اةخى كةىةةمِ بِنةةو ِ  سةةِكةو ء ك سةتى بةسةةِكا طةو . كنيةاى          
 امى بةشيَِ َةكى وا كِءست كوك كةشةو ايَوا بةكواى ِيؤذكا كََةيَةتء ِيؤذَةش بةةكواى شةةوكا،ئةو ش رةئةة     

كيلخ مةتو واتة ىةزاِ ميل رةك م ذميَوََكدا، و رةماو ى 1670اِ نةو ى ز وى بةك وِى اخى كا بةايَواَى 
بيستء اِاِ ك م ذميَوكا شةوء ِيؤذ كِءست ك بيَت.ىةِو ىا اخِء مانبءئةو ىةةمِ ئةسةتيَو ء كةشكةشةانة    

ةِمانى اةةِاكان ء ىةةةِ َةكةةةَان رةسةةةِ  ئامسانيانةةة كةبةةةملياِ ىانء نةةاذميَوكََِال، ىةةةِ ىةةةمَِان رةةةذََو فةة  
 اخَان ك اِريَةةو ء بةمِ يَ ى  ناك ن بىَ ثاشء ثيَش كوكن. اِرطةى)مداِ(

بيَطِمان كِءست كوكنء بويَاِء فومان تةةنها بةخ ئةةو اِاَةَةة كةةااو نى ىةةمِ بِنةةو ِ  كةةس رةطةرَيةدا           
ِاى طةةةوِ  ثةةةِو ِكطاِى  يهانيةةان. بةشةةداِ نيةةةء ثةةةِو ِكطاِى ىةةةمِ  يهانيانةةة. بةةةِزء ثةةنؤزى بةةخ اةة 

 (. و ِطيَوي. 385ل 1تةفسنى طِرَشةن ب
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دع   ِمََِت  ك فة دَح امس دمديع  امَ صد ار َ،ه  فَداَل   :ىةةِو ىا فةِمَِةةتى  (.  1)[مَديرَس َ مددر دد د َ دير
دَ َا إدن  اّللَِّ يَدعرَ م  َ،نَاو مر اَل  َدعرَ م حنَ   (.2)[َ ضر دب حار ّللدِّد اَومحر

ئةمةَة بنء باو ِيء عةقيد ى ئةةىلى سةِنةة ء  ةماعةة  رةئةسة ابى ثيَغةمبةةِى         
ََال كةةوتِانى بةة اةاكة، ئةةو عةقيد َةة كةةئيمامى       اةِا   ) نبدح احلسدا او ددعَ  ء شةِ

( كا رةةةزاناَانى فةةةِمِك  اتطد الاِي محةةة ء ِي زاى اةةِاى يَ بيَةةت رةكتيَبةكةةةى اةةخى )
رةئةةةىلى سةةِنةةو  ِياى طِاسةةتِ ء زاناَةةانء نِسةةةِانى تةةوى ئةةةىلى زانسةةتء بةةويواش   

 رةو و  ِياَان طِاستِ .

 محاعحا (ء)امعهَحوزاعى ِي محةتى اِاى يَ بيَت طِتَِةتى  ) ثوسياِ رة)ئيمامى ئة     
ك ِباِ ى ئاَةتةكانى سيااتةكانى اِا كوا ىةِكوكيان طِتيةان  ىةةِو كِ اةخن ىةاتِ      

مح مدده ، ثوسةةياِ رةةة) طةةِتى )امحميدد  بددا محسدد م د رهدد     ئةةاواى ِياك طةَةةةنني. ىةةةِو ىا  
ك ِبةةاِ ى ىةةةوا ء زانياَِةةةكان كةرةةةباِ ى   ( مدددحَركددع ، كددتي ن اكةةِِيى  او،زانددي ،ام يدد 

                                                           

 .(11) :سورة الشورى( أ ة 1)
نةرة تا ء تةنياَىء رةىةمِ شتيَكدا رةبِنى كاء رةةىيَ ء ك سةة َ ء    واتة  ىيض شتيَك رةوََةةى اِاكا ننيب ـ   

ِ كةاِء كوك و َةةكى بةنةد كانى ك بيةةىَ ء     تِاناكاء رةعيلمء زانستء ...تد ء اِاَةكى بيسةةِء بيةاَةة ىةةم   
 .1265ل3و ِطيَوي. تةفسنى طِرَشةن ب ك بيستىَ

 

 (.74) :سورة النحل( أ ة 2)
ب ة واتة  وََةةء منِنة بةاِا مةىيَةةةو ء اِنكة ىيض شتيَك رةوََةةى اِا نيةء ىيض شتيَك نية رةو ب ةيَت، ء    

ِي           وََةةء منِنةى نية، زاناء كاناَةء ئاطاِكاِء ز انياَةة بةىةةمِ شةتيَك رةةم بِنةةو ِكاء ئاطةاى رةةو بةنء بةاو 
ثِاةآلنةى ئيَةِ  ىةَةة بةةآلم ئيَةِ  نةاَ انالء ئاطاتةان رةةىيض شةتيَك نيةة ء ىةيض رةشةتة غةَبيةةكان نةازانال.              

 .( و ِطيَوي.682ل2)تةفسنى طِرَشةن ب
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سةةيااتةكانى اةةِاو  ىةةاتِن كةةوا ىةةةِ ىةةةمَِان طِتيةةان  ىةةةِو كِ اةةخن ىةةاتِن ئاواَةةان       
 .ِياك طةَةنني بىَ طخِيَالء سازاندنء طِ اندن

ىةةةِو ىا ئيمةةامى ئةةةوزاعى ِي زاء ِي محةةةتى اةةِاى يَ بيَةةت طِتَِةةةتى  ئيَمةةةء شةةََِال  
( ك رَيَني اِاى ثا ء بيَطةِك رةسةِ عةِشى اخَةتىء بويوامةان  تودحاف ،ناكةوتِانيَكى زؤِ)

بةةةو سةةيااتانة ىةَةةة كةرةسةةِنةةتةو  بخمةةان ىةةاتِنء بةةاس كةةواون . كةةاتىَ ثوسةةياِ      
 )اإلكدوحاا ِي محةتى اِاى يَ بيَةت كةوا ك ِبةاِ ى     نيب ن د ام ها مح مدهرةِي بيتةى كِِيى 
( شةتيَكى نةةطِ اوء   ) امايد ازاندنء اةخنيةتى ناكَاِ ، س اإلكدوحاا طِتى  سةِكةوتال )

ِياطةَانةدنى رةسةةِ ء ئيَمةةش بةويوا ثةىَ      نامةعقِرة، ثةَام رةاِاو َةء ثيَغةمبةَِش
كوكمنان رةسةِ . ىةِو ىا ثوسياِ رةةئيمامى مارةك ِي زاء ِي محةةتى اةِاى يَ بةىَ كةوا       

 ء اةخنيةتةكةى  محع دحم ِ)شتيَكى كَا )اإلكدوحاا رةو آلمدا طِتى  )) ) اإلكدوحاا ك ِباِ ى 
(َةة((.  ام  ندةناكَاِ ، بويوا بِن ثىَ ى وا بة، ء ثوسياِ كةوكن يَ ى شةتيَكى كاىيَةةواو )   

ىةِو ىا رةو آلمى ثوسياََِكى توكا طةِتى  تةخ ثيةاوََكى اواثةى، ئةةو اِ فومةانى كةوك        
كةةةك ِى بكةنةةة ك ِ و ء، ك َِةةان كةةوك  ك ِ و . ىةةةِو ىا ك ِبةةاِ ى ئةةةو واتاَةةة    

 نبدح ن د ام ها ن د  ثوسةى . و ىةةِو ىا ئيمةام     رالدي   نِّهد كى ئيمانداِانيشيان رةكاَ
طِتى ))ئيَمةةة ك زانةةني كةثةةةِو ِكطاِى ثةةا ء بيَطةةةِكمان رةسةةةِوى       ات دد رككةةِِيى 

ئامسانةكان رةسةِ عةِشى اخَةتىء رةكِءست كواو كانى ِيونء ئاشكواَة((. ىةةِو ىا  
و َيةكانى ثيَشةواكان رةةم بةِاِ و  طةةريَك زؤِن ئيَمةة     قسةء بنء ِياء شوؤدة ِيونكوكنة

ريَو كاء رةم ةاز ِ َةكا ناتِانني ىةةمِان ىةة  بهيَةةةنيء بيةان ىيَةيةةةو ،  ائةةو ى       
ك َةةوََت زانيةةاِى ثةةءى رةةةم بةةِاِ كا ك سةةت بكةةوََت بةةا بطةِيََتةةةو  بةةخ ئةةةو كتيَةةوء   
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َِانة سةةَو بكةا ءزؤِ بةةوِكى    سةِااوانةء ئةو ى زاناَانى سِنةة رةم باِ َةو  نِسةي 
، و كتيَبةى)  نهد كةِِيى ئيمةام    ن د ام هارةنِسةيةى  )امسِّ ة بيان اََِةيَتةو  و   كتيَبى 

(رةنِسةيةى  )امس دِّ ة، ىةةِو ىا كتيَبةى   عفدة كةِِيى  بمد رةنِسيةى ثيَشةواى بةِيََ  اموح ي  
مل  ىةِو ىا نيب ن صدم. كِِيى  باد نيب رةنِسيةى )امس ِّ ة و كتيَبىنيب امط كم امالما ئي امطرَب

(، كةبةِياستى بوَتية رةةو آلميَكى  ه ةبخ اةرَكى حةما) )إبا  يمية شيَ ى ئيسالم و آلمى
زؤِ بةةاشء تيَةةوء تةسةةةلء زؤِ بةسةةِك كةتياَةةدا ِي محةةةتى اةةِاى يَ بيَةةت زؤِ بةةةتيَوء  

رةقسةةء   (ى ئةىلى سةِنةةى ِيون كوكؤتةةو  بةمنِنةَةةكى زؤِ   نطي ةتةسةي بنء باو ِي)
ِياسةت كوكنةةو ى          ِياطِاسةتِ ء بةرَطةةى شةةِعىء عةةقلَى رةسةةِ ثشةت  ِياكانيانى  بنء 
ئةو ى كةئةىلى سِنةة  طِتَِانةء ىيَةاو تةو ء تىَ ى طةَاندون، ىةِو ىا ناِياسةتىء  

إبدا ناكِءستى ئةوانى بخ شةيكوكونةو ء تةىَ ى طةَانةدون، ىةةِو ىا سةةَوى نامةكةةى       
ى ئةةىلى  )نطيد ة كةتياَدا ثلةو ثاَةء بنء باو ِيى  )امو مح يدة ََويى رةذََو سةِك بكةن يمية 

ء عةقلىء زؤِ بةِيونى شوؤدةى ) امِّط دي سِنةةى بخ ِيون كوكونةتةو  بةبةرَطةى ِياطِازَال
كةةوكون. و بةِثةِاةةى ناحةةةزانء ثيَ ةةةوانانى بةِياسةةتىء بةىةةةب كاونةةةو ،ء ناِياسةةتىء 

ونء ثِاتةةةء كاكلَةةةى كةوكون بةةخ ىةةةِ كةسةةيَك  ثِاةةرَةكانى مةةخِ كةةوكونء بةتةةواوى ِي  
ِياسةتىء بةنيةةتى ثةا ء          رةئةىلى سِنةة  كةبيةةوََت رةةم بةاِ و  سةةَوى بكةا ، كةبة

، (1)ااكةو  ىةرَِ كاى زاننيء زانستء تيَطةَشةتةة رةِياسةتيةكان رةئةةىلى زانسةت ِازان    
و ِيَةان  و بخ ىةةمِ ئةةو كةسةانةى كةثيَ ةةوانةى ئةةىلى سةِنةةتالء ناحةةزنء بةنء با        

                                                           

خى  ىَ ى ىيَشت اِا ثاكاشتى ِيونكوكنةو ى زانستيانة بخ بةِ كانى كوا ا ( واتة  و   طة يةةَةكى1)
 بداتةو ء  يَطاى بةىةشتى فنك وس بيَت.و ِطيَوي. 
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 خََِكة ك ِباِ ى ناوء سياةتةكانى اِاى بةاآل ك سةتء كاِبةة ىَ، طِمةانى تيَةدا نيةة       
ءعةقلَيةةكانالء ثيَ ةةوانة ك بةالء ك كةونةة     )امِّط يدة ئةوان ثيَ ةوانةى بةرَطةةى ِياطةِازِاوء  

ىةرَةو ، وََوياى كذاَةتيةكى ِيونء سةِسةاتانة رةىةمِ ئةو بِاِانةى كةبةرَطة شةةِعىء  
ان ك ى ك سةييَةال كةِياسة ء ئةوانةشةى كةىةرَةةن و  ى ك نةيَالء قةك غةةو      عةقلَيةك

 حةِامى ك كةن.

بةةةآلم ئةةةىلى سةةِنةة ء  ةماعةةة  ئةةةو َان بةةخ اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك بويَةةاِ كاو ء     
اةسثاندو  كةاِاى طةوِ  بخ اخى بويَاِ كاو ء اةسثاندوَةتىء رةقِِئانة ثنؤز كةى 

و ء ناِكوَةتيةة اةِاِ، ىةةِو ىا ئةةو ى كةثيَغةمبةِ كةةى      اخى كا بخى ِيون كوكوَةةة 
 يَطنء اةسثاندوَةتىء بخ اِاى طةةوِ ى بويَةاِ كاو  رةسةِنةةتى اةخى كا     ةمد 

بةسةياندنء اةسثاندن نة  بةريَ ِاندنء ىاو وََةة بخ كانةان. ىةةو ىا اةِاى طةةوِ ء     
ِ ريَ ةةِنيَك بةكِءسةةت ثةةا ء بيَطةةةِكَان بةةةثا ء بةةاآل ك سةةتء بيَطةةةِك كانةةاو  ء رةىةةةم

كواو كانى اخى بةكوِ طوتِ ء بةثا ء بيَطةِكَةةكى بةىَ بةةِى رةىةةمِ رةةكاِ اسة ء       
كوااسةةت َ رةةة واتةةاى سةةياا ء نةةاو   ِانةةةكانى اةةِاى طةةةوِ ن بخَةةة ئةةةىلى سةةِنةة  
سة مة  ك ِاِن رةو ىةمِ مل مالنىَء كذاَةتىء  ياكاِىء  ياوازى بِنةى كةرةةئاِاكا  

ةِبةِزء سةةةِفواز ك ِاةةِن. ءىةميشةةة بةةة ىةةةمِ بةرَطةةة شةةةِعىء  بةةِ، ءسةةة متء سةة
عةقلَيةةةكان كةةاِ ك كةةةن، ىةةةِطي  بةةَى بةرَطةةة قسةةةء كةةاِ ناكةةةن، ئةمةةة سةةِنةةتى        

بخ ئةو كةسةى كةك َةوىَ ك سةت بةىةبءِياسةتيةو     ِياستةقيةةى اِاى ثا ء بيَطةِك 
ى كةبيةةوىَ ىةةولَء   بطوََت، كةثيَغةمبةةِانء ثةَامبةةِانى ثةَى نةاِكون، بةخ ئةةو كةسةة       

كخششى اخى رةم بِاِ كا اةِج بكا ء رةىةولَء كخششء تةقةرالكانى كا نياز ثا  بيَت 
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بخئةةو ى اةِاى طةةوِ  سةةِكةوتِى بكةا ء       بخ اةِاى طةةوِ ء ئي الَسةيةتى ىةةبيَت،    
ِيََةِماَى بكا  ك ست بطوََت بةثةتى اِاو ء رةسةِ ِيََطةةى ِياسةتى اةِاَى بةويوا  تةا      

ء كخششةكةى سةِ خبا ء سةِكةوتِء سةِفواز بيَتء رةسةِ ىةةب سةةِى   بةرَطةو ىةولَ
مَحغ د   فَدُدَذا ه دَح  خبا ، ىةِو كِ اِاى طةوِ  ك فةةِمِىَ    َدقِّد َن َد  امرَ  طددلد فَدَي ر حلر َد(  ابد د بَدلر اَدطر

دت حَن  َدقِّد َ،اَل ََير  حاَدَه ِبدَ  ك فةةِمِىَ    ىةةِو ىا (. 1)[زَاهدقر َ،َما دم  امرَحيردل  َّد د  َ صد حلر َِّد َك ابد َدر دَدل  إدال  جد
ددع ا َسددَا  َدترسد رةتةفسةةن  بةةةناو بانطةكةةةى اةةخى كا   احلدد فإ إبددا  دددع رهدد    )و (. 2)[َ،َن ر

إدن  رةكاتى قسة رةسةِ كوكنء ِيادة كوكنى ئةم فةِمِك ى اةِاى طةةوِ كا ىيَةاوَةةتى     
ددَم َ،ااد َ،اَورر  َدَ َ  َددَق امس  ددم  اّللِّ  ام دد ْد رَب ا  ددوَدَح  َن َدد  امرَعدد ر م      اكر ددو ةد َنَي  ِيادةةةء ريَةةك (. 3)[َِ  د كد

كانةو َةكى زؤِ  ِانى بخ كوكو رةبةِ سِكو طونطى ئةو شوؤدةء ِيادة كوكنةة ريَةو كا بةباشةى    
ك زانني كةِياى طََِ َالء بيةِسني كةئةمة ك قةكةَةتى )) اةرَكان رةةم بةِاِء  يَطةةكا طةةريَك     

                                                           

 .(18) :سورة األنبياء ( أ ة1)
نةاَيو ئةو ى ك َد َال بةبةِ طََِتاندا طارَتةء َةاِىء شةخاى كةوكن نيةة ، بةةرَكِ ىةقةةو ناىةةبء         ب ة واتة   

 ى قِايَةال.ءاخى رةبةِكا ناطون. شنيء ِيؤ ِيؤ بخ ناِياستىء ثِاةرَيةكان ىةِطي  اخى رةئاست كا ِياناطونء ك
ئَيِ  رةو ى كةباسى ك كةن ء بِاتان بخ بةِنامةكةةى اةِاو ثَيغةمبةةِى اةِا ك كةةن. تةفسةنى طَِرشةةن        

 (. و ِطيَوي.813ل2ب

 .(33) :سورة الفرقان( أ ة 2)
اىةقةى كةطوتَِانةتة بةِ ، ىةِ واتة  ئةى ثيَغةمبةِ ئةو بىَ باو ِيء بت ثةِستانة بةو ِيََطا اةوتة نب ـ  

طِمانء شِبهةَة  بهيَةةة كاَةو ء ك مةقارَىء مشتء مويء مِ اك رة  رةطةرَدا بكةن ك ِباِ ى اخ  َااِك 
قِِئان، ئيَمة بةو ى كةىةقة ىةمِ طِمانء ك  ثيسيةكانى ئةوان ثِاةل ك كةَةةو ء ىةرَةء ناىةقى ئةوانت 

 بخ ِيون ك كةَةةو . و ِطيَوي.

 .(3)  سِِ  َِنسأ ة ( 3)
 كا ريَكداو تةو .6واتاكةميان رةثةِاوََ ى ل ب ة 
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سيةيان ىةَة كةريَو كا ثيََِست بةةِياطِازَالء ىيَةانةةو َان ناكةا ، بةةآلم ئةةو      قسةء باسء نِ
َطةى ثيَشةيةةى ثيةاو اةاكانة، مارةكء      ِيََوي و ى كة ثيََِستة رةم بِاِ كا بطنََتة بةِ ِيََبازء َِي

ء غةةةَوى ئةةةوان راهحيددةكةةِِيى  إكدع ِ ءنهد كةةِِيى سةةتدء شةةافيتىء  ام يد ء امدددحر  ئةةوزاعىء 
ِيانةدنء ىيَةانةو َةةتى ىةةِو   اةخن        رةثيَشةواَ انى مِسلَمانانى كخنء تةاز ، ئةةوَش تةَى ثة

ءو    اموعطيدل ىاتِ  بةبىَ طخِيَالءسازاندنء ك ست كاِى كوكنء وىَ اةِاندنء رةةكاِ اسة )   
، رةةو ى  )اتوشد هني نان، ئةو ى  يَطةى ك سةت ثةيَش اةَِةة بةخ بةنء زاك ى وىَ اةََِةةِان      

ِي تى ك كةنةو  رةناوء سياةتةكانى كا، اةِاى طةةوِ  ىةيض شةتيَك     كةك ِباِ ى اِاى طةوِ  
، ءىةيض شةتيَك رةوََةةةى اةِا كا نيةةء      اليشد   رةكِءست كواو كانى اخى ثىَ ى نااََِةدََِت) 

كةِِيى   اعديم بيسةِء بيةاَة، بةرَكِ ِياستيةكة ئةو َة كةثيَشةواَانى ئيسالم فةِمَِانةة، رةوانةة  
ِتَِةتى ) مال كةسيَك اِاى طةةوِ  بةكِءسةت كواو كةانى اةخى     ط ام  د َرشيخ  هد ا اْلعاندي

ب ََِةىَ بةكافوى ك زامنء كافو بِ )كاو(، ىةِ كةسيَك نكخرَى رةو  بكا  كةاِاى طةوِ  اخى 
ثىَ و سف كوكو  ءككانى ثيَدا نةىيَةىَ ئةو  كةافو )كاو(، و  ئةةو ى اةِاى طةةوِ  و سةاى      

ِ كةى ثىَ ى و سةف كةوكو ء اةسةثاندوَةتى    نةفسى اخى ثىَ كوكو ء ئةو شى كةثيَغةمبة
نةني بةخ اةِاى بةاَ  ك سةتء كاِبةة َى كةرةئاَةتةكانةدا بةَى ثةيَضء ثةةناء             شد   وىَ اةِاندن ) 

ِياسةتةكان ىيَةاوَانةة بةةو شةيَِ َةى كةشةاَةنء  َةةقال           ِياشكاوانة ىةاتِنء ئةةاباِء ىةوارَةة 
ِنة قواةخ ءنابة ىَء كذء  ةِكا   بة ة ريةتى اِاى ثةِو ِكطاِ، و ىةِو ىا ىةمِ بةنء بخاة  

اِازَةكان ك ِباِ ى اِاى طةوِ  و   بةيَت ءنكخرَيان يَ بكا ء ككانيان ثيَدا نةىيَةيَت ئةةو   
َطةى ِياستء سةِفوازى طوتختة بةِ( قسةكانى  ِي محةةتى اةِاى يَ بيَةت     إبدا  ددعئةو كةسة َِي

 كختاَيان ىا .
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  بةويوا بةِن بةىةةمِ فوَشةتةكان     يةة رةة  *ىةِو ىا بويوا بِن بةفوَشتةكان بوَت    
ك بةةىَ مِسةةلَمان بةةويواى بةةةو  ىةةةبيَت كةةةاِاى طةةةوِ   إمجد ال  ، تصدديال  بةةةكِِتىء بةكََِةةذى) 

 فوَشتةى ىةنء بة بخ بةنداَةتى كِءسةتى كةوكون، ء بةةو  و سةاى كةوكون كةك فةةِمِىَ        

ا ك  رَع اَ   َبلر ندَ  ار  ََ ام  هرَا  َ،َم   َ مح حنَ َ،قَ م حا اَّت َ محر داد يَدعرَم  حنَ  محوار مرَطحراد َ،ه م ِبد َ اَل َيسر دط حاَ   ابد يَدعرَ م  مَح  َبنير
دتدط حنَ  َيود د مح شر َتع حَن إدال  مدَماد اررَ َض  َ،ه م محِّدار َ شر فوَشتانة ثةخل    ئةو(.  1) [ نَير ديهدمر َ،مَح  َ  رَته مر َ،اَل َيشر

وتةى عةِشى اِاَةان ثةىَ سةثيَوكِاو ، ىةشةيانة ئةميةةداِى      طةريَكال ىةندََكيان ئةِكى ىةلَ ط
بةىةشةتء كؤز اةال، رةةةو فوَشةتانة ىةةةن ثاِاسة ء تخمةاِ كوكتةةى كوك و كةانى بةنةةد كانى       

                                                           

 .(28ـ  26 ) :سورة األنبياءأ ـ  (1)
ب ة واتة  كافوء بيَباو ِيء بت ثةِستةكان ك َان طِ  اِكا رةفوَشتةكانى مةدارَى بخ اةخى بويَةاِ كاو  واتةة      

خ اِاى طةوِ ، اِاى ثةِو ِكطاِ كوِ  رةو ى ئةو فوَشتةكان مةدارَى اِان ، ثةنا بةاِا ، ثا ء بيَطةِكى ب
كافوء بىَ باو ِيانة باسى ك كةنء  ِِئة  ك كةن ئةو ىةرَة طةوِ َةة بةك ميانةدا بيَةت ، نةةايَو فوَشةتةكان      
بةند َةكى بةِيََ ى اِاى طةوِ ن ىةميشة وان رةو ثةِيى بةنداَةتى كوكنء ثةِسةتةى اةِاى طةةوِ ، بةةرَىَ،     

شتيك نارَيَال ناكةن ىةةتاكِ   ي  ثيَش فومانء فوماَشتةكانى اِا ناكةونء ىةِطي اء ىةِطي ئةو فوَشتانة ىةِط
اِاى طةوِ  فومانيان ثىَ نةكا ء ثىَ َان نةفةِمََِت، ىةِ ىةةمَِان ىةميشةة رةةذََو فةِماَشةتى اةِا كانء      

 و ء طاتاِانةةى كةة   بةفةِمانى اِا ك  ِرَيَةةو ، اةِكاى ثةةِو ِكطاِ زانةاء كانةاء ئاطةاكاِ  بةةو كةاِء كةوك        
ِيابوكوء كاىةاتِكاء ئةةو كةوك و ء طاتاِانةةى         فوَشتةكانء ىةمِ بةند كانى توى اِا كوكوَانةةء طِتَِانةة رةة
كةرةةةكاىاتِء كا ئةةة امى ك ك نء ك َكةةةن ء بةىةةةمِ شةةتيَك كةةةك وِ ى كاو  بةبةنةةد كانى ى رةفوَشةةتةء  

ة فوَشتةكان ناتِانال ىيض تكاء شيااعةتيَك بكةن موؤدةكان ى  ةخكةكان بةند كانى اِاى طةوِ ن ئةوانة وات
بةخ   مةطةِ اِاى طةوِ  ِيََطةَان ثىَ بدا ء ِيازى بيَت، كَاِ  ئةمةش رةِيؤذى قيامةتدا ك بيَت، ئةةو فوَشةتانة  

ئةو كةسانة كةشاَةنى شيااعة  بخ كوكن بالء اِاى طةوِ  مخرَةةتى رةسةةِ بيَةت كةشةيااعةتيان بةخ بكةةن،       
انةةة فوَشةةتة بةةال َةةان موؤدةةة بةتوسةةةو  شةةيااعةتةكة ك كةةةن، ِيََةة  ريَةانيَكةةة بةةخ ئةةةو    ائةةةو شةةيااعة  كةِ

الطــ يف ق قــرد ســيديف ق م تبــة (.و  تةفسةةنى 816ةةة 815ل 2شةةيااعةتكاِ .) تةفسةةنى طِرَشةةةن ب
 (. و ِطيَوي.الشاملة
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اِاَان ثىَ سثيَوكِاو ، بويوامان بة ناوى ئةو فوَشتانة ىةَة كة اِاو ثيَغةمبةِى اةِا ناوَةان   
ئيَمةةَان بةاس كةوكون و      َةلء ميكائيةلء       بوكونء بخ ئيَمةَان ِيونء ئاشكوا كوكونء بةخ 

(ى ثةةىَ اتددص صددحرمارةةك ئةميةةةداِى ئةةاطوء كؤز ء، ئيسةةوافيل كةئةةةِكى فةةِ كةةوكن بةسةةِِ)     
) سةةثيَوكِاو ، ء ىةةةمِ ئةوانةشةةى كةرةفةِمِك كانةةدا ناوَةةان ىةةاتِ ، و رةفةةةِمِك ى ِياسةةتدا

ِاَةة  كةواو     ( اةسثاو  كةرةة عائشةةو  ِي زاء ِي محةةتى اةِاى يَ ب    ن  ايد  صدعيعة يَةت َِي
:}    دط  اتالئاة محا احرمل ،  ق اجل ن محا مح رج محا َنرمل ،  ق آام َّ  فةِمَِةتىكةثيَغةمبةِ
َ  مام{   . 1)،صد

* ىةةةِو ىا سةةةباِ   بةةة كتيَبةةة ئامسانيةةةكان ثيََِسةةتة رةسةةةِمان      
طةةِك كتيَبةى   ، ء ك بىَ َويوامان وابيَت كة اِاى طةوِ ى ثا ء بيَبويوامان ثىَ َان ىةبيَت

بخ ثيَغةمبةِانء ثةَامبةِان ناِكونة اِاِ بخ ِيون كوكنةو ى مافةكانى اِا رةسةِ بةند كانىء 
ِياطةَاندنء بانطةشة كوكنء ِيََةِماَى كوكنيان بخ بةِنامةكةةى اةِا  ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ       

مر َديِّدَِّدد اد َ،نَاَعمرَِّدد  مَحعَ  ك فةةةِمِىَ   ُد َمَطدد ر نَررَكدد رَِّ  ر ك ددَ َِّ  ابد دد مرطدسر يددعَاَن مديَدط ددحَم امِّ دد ا  ابد ددم  امرادوَدد َب َ،امرمد  (.2)[ ه 
                                                           

كواون، و  ئاك ميش  رةتيَكةرَةى طويى ئاطو كِءست ( واتة  فوَشتةكان رةنِِ كِءست كواون، ء ةخكةكانيش1)
 باس كواو  كِءست كواو  كةمةبةستى رةو َة كةرةطلَ كِءست كواو .و ِطيَوي. كةبختان رةو ى

 .(25) :سورة احلديدأ ـ  (2)
بةخ   ب ة واتة  ئيَمةثيَغةمبةِانى اخمان بةبةرَطةى ِيونء ئاشكواو مِعةي   رةسةِ ثيَغةمبةِاَةتيةكةَان ناِكن  

تابةِنامةكةى اِا بخ اةرَكى سةِ  يَوء بةِنامةءَاساى ذَامنان بخ ناِكنة اِاِ و طة نى ثيَشِ، ىةِو ىا كت
ِيوى ز وى ِيون بكةنةو  ء بةثىَ ى ئةو َاساء ِيََساى اِاَة ذَانيان بةِنة سةِ نة  بةِنامةء ِيََ كةى ك ست 

َى رةةنيَِان  كوكى ثِاةآلنةى ك ستى موؤدةى نةةفامى سةتةمكاِ، بةةرَكِ بةعةكارةة ء َاسةاى َةكسةانى اةِا        
اخَاندا رةذَانى كنياكاء رةسةِ ز وى ِي فتاِء ىةرَسء كةو  بكةةن ىةةِو ىا ئاسةةمان بةخ موؤدةة رةةز وى كا       
كِءسةةت كةةوكو  كةرةىةةةمِ بِاِ كةةانى ذَانةةداء رةةةكاتى شةةةِيو  ةةةنبء ئاشةةتى كا ك تِانوََةةت سةةِكى يَ و ِ 
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اةِاى طةةوِ  كةة رةةقِِئانء رةسةِنةةتى      ىةِو ىا بةتةواوى بويوامان ىةَة بةو كتيَبانةةى  
(ء قِِئةةان، امصددع ثيَغةمبةةةِكا ناوَةةان ىةةاتِ  و   تةةةوِيا ء ئيةةيةةلء ز بةةِِء  ثةةةِي كان) 

يَ  تو ء كختاَيةى كتيَبة ئامسانيةكانة، ء ىةِ ئةو اِاَةش ءقِِئانيش رةىةمَِان باشءء بةى
 ااوكََوَةتىء بةِياستى طيَوياو .

ىةِ ئةو اِاَةَة كةرةسةةِ سةةِ ةم موؤدةةكانى وا ةو كةوكو  كةشةََِةى بكةةون ء           
ىةاتِ  كةةك بىَ كةاِء حةِكمى ثةىَ      رةطة  ئةو سِنةةتة ِياستةى كةرةثيَغةمبةةِ و  

بةخ ىةةمِ طوؤىةى     بيَطةِك ثةَامبةِ كةى اةخى ةمةد    بكوََت، اِنكة اِاى ثا ء
موؤدةةة ء ةخكةةةكان نةةاِكو ، ءقِِئانيشةةى بةةخ ناِكؤتةةة اةةِاِ كةةةحِكمى ثةةىَ بكةةا        

ا  دوَد بر نَاَعمرَِّد ا  مح  َد َركر فَد    دع حا  َ،ا د ط دحار  رةنيَِانياندا، ىةِو كِ اِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ     ََ َ،َهد

                                                                                                                                                 

 ِ كرَيَكةةى بةةَِ سةةةِكةوتةى ئةةاَيةى اةةِكاء  بطنََةةت. اةةِكا رةةةعيلمى ئةةةز ي اةةخى كا ك زانيَةةت كةةةكىَ بةىةةةم
ثيَغةمبةِ كةى بةكاِى كََةيَت ، و بويوا كاِ  بةو ى يَ ى ب ِ ء شاِكِاو َة ، بةىَ طِمانةة كةةاِكاى طةةوِ      
اخى ثيََِستى بةَاِمةتى ىيض كةسيَك نية.. اِنكة اِا زؤِ بةىيَ  ء بةىَ نيةاز و اةاو ن تِاناَةةكى طةةريَك      

نيَت رةبةِامبةِى كا بِ ستيَتء ىةمِ كةسء ىةمِ شتيَك مِحتاج بةئةون.تةفسنى زؤِء بةىيَ  ء كةس ناتِا
(. ئاسةمان بخ ناِكونة اِاِ كةىيَ ء ك سةآلتيَكى زؤِ  تيَداَة بخ ئيَِ  كةاة ء اخرَةء 1439ل3طِرَشةن ب

زؤِى  شنء تنى َي كِءسةت ك كةةنء بةِامبةةِ بةةكوذمةان ك و سة ء ك َةان بةةزََةال، ىةةِو ىا سةِكََكى         
تَيداَة بخ ذَانى كنياَىء شاِشتانية ، ز وى ثَى ك كةخَرالء ىةة  ك كةةنالء رةةباقى قخناغةةكانى تةوى ذَانةدا        

بةخى   احلسـ  بةخى طيَوياَةةةو  طةِتى     واضـ  كةِِيى   حييـى بةكاِى ك ىيَةةال. ببةال محيةد ك طيَويََتةةو  ك رَةىَ       
و  طِتى  اِاى طةةوِ  سةىَ   لةإبن عباسةَش ، ئةوَش رةعكومةو  ئةوأمحر كِِيى علباءطيَوياَةةو ، ئةوَش رة
ناِك  اِاِ بخ ئةةو ى رةةذَانى ِيؤذانةةى شاِسةتانيةتى اخَانةدا بةةكاِى        صلوات اهلل عليهشتى رةطة  ئاك م 
 .( . و ِطيَوي م تبة الشاملة قرد سيدىرة)  الط ىبهيَةال. تةفسنى 
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ددمر  د  رَه ددحنَ  دد     ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ  .  (1)[َمَع  ا  ا  َ،ه  ددلِّد َ ددير يَدد َن  مِّدا  َ،اَدع مرَِّدد  َنَ يرددَه امرادوَدد َب  د در
د دمدنيَ  َ   مد رم سر ق دلر ََي نَيدوَهد  امِّ د ا  إد ِّد َرك دحا  اّللِّد إدمَديرا مر   :و ىوو ىا ك فةةِمِىَ (. 2)[َ،َرهرَة  َ،ب شر

َدَ َم   مح  ره  امس َم َ،ااد ،َ  يع   ام  ِّد او محِّدديِّد مجَد  د امِّ ديد
ّللِّد َ،َرك دحمد ِد ال إدَمَ  إدال  ه َح ُي ريدي َ،ف دي   َفأمحدِّ حار ابد اَورر

ّللِّد ،ََ  دَم  د د َ،ا   دع حا  َمَع  ا مر ََترَو  ،نَ  ِرمحدا  ابد َدَ يد   ئاَا  رةم بِاِ كا طةريَك زؤِن.(. 3)[ام 

                                                           

 .(155) :سورة األنعام( أ ـ 1)
بةةاو ِيو ملةةهِِيء اِانةناسةةيةة ئةةةم كتيَبةةة واتةةة قِِئةةانى ثةةنؤز كتيَبيَكةةة   ئةةةى بتثةِسةةتء بةةىَ  ب ة واتةةة    

ناِكومانةتة اِاِ كةىةمِ َاساء ِيََساو ثوؤطوامى ىةمِ بِاِ كانى ذَانى تيَداَة، كتيَبيَكى زؤِ بةنوءء بةبةىاء 
ِنامةء ثةةَوي وء  ثنؤز . ك ى ئيَِ ش باو ِيى ثىَ بيَةالء بةحِكمةكانى كاِ بكةنء شَِةى بكةونء بيكةنة بة

بةرَكِ رةكنياء رةقيامةتةدا سةةِبةِزء    ثوؤطوامى اختان ء اختان بثاََِ ن رةكاِء كوك و ى اوايء اواثةكاِى
 (. و ِطيَوي.1368سةِفوازء بةاتةو ِ بال . تةفسنى طِرَشةن ب

 .(89)  سِِ  ارة ل( أ ة 2)

ِيادة كوكنى ىةةمِ شةتيَكة رةةم  يهانةةكا كةةبخ      ب ة واتة  ئيَمة قِِئامنان بخ ناِكوَتة اِاِ كةِيون كةِ و ء   
ِيونكةِ و ى ىةمِ شتيَكة كةثَيَِسةت بيَةت رةىةةِ كةا ء ز ميةةَةكةدا ىةةتا كنيةا كنياَةة          ِيام كواو ءء  ئَيِ  
رةِيوى ئاَنيء ىيداَة ء بِاِ   خِبة خِ كانى ذَانى موؤددا . بةةيَ ئةةم قِِئانةة بةخ مِسةلَمانان ىيداَةة ء       

ة ءسةةةخزء بةز َيةةةة، مةةةِذك ى شةةةاكىء كامةةةةِانىء بةاتةةةةو ِ  ِيؤذى كواَيةةةة بةةةخ      ِيََةِمةةةاَىء ِي مح
ئةةةى ةمةةد ئيَمةةة ئةةةم قِِئانةةةمان بةةخ ناِكَتةةة اةةِاِ كةةة      ( .687ل 2مِسلَمانان.تةفسةةنى طِرَشةةةن ب

 ِيونكةِ و َةكةةةة بةةةخ ىةةةةمِ بِاِ كةةةانى ذَةتةةةان رةةةة حةةةةِامء حةةةةآل ء ثاكاشةةةتء سةةة اء ِيََةِمةةةاَى بةةةخ   
ِياسةتى اةِاَىء ِي محةة ء سةخزء      سةةِ ِيََطةاى   طِموياكانء ك ست طنؤَةى كوكنيةان بةخ   سةِريَشيَِاو كانء 

ِياسةتى اِاَيةان طوتةِ ء ثابةنةدن بةةقِِئانء سةِنةة ء َةكتاثةِسةتى          ِيََطةةى  بةز َية بخ ئةو كةسانةى كة
قـرد  ) م تبـة الشـاملة   رةة  الطـ ى اِاى ثةِو ِكطاِء م طيَةى ك ِ ء بةخ ئةةوان رةةِيؤذ كواَةى كا.تةفسةنى      

 .و ِطيَوي.سيدى(
 .(158) :سورة األعراف( أ ة 3)
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ثىَ َةان ىةةبيَت، بويوامةان ىةَةة كةةاِاى ثةا ء       ىةِو ىا ثيَغةمبةِان ك بىَ بويوامان     
بيَطةِك ثيَغةمبةِانى ناِكون بخ  ى بةند كانى اخى بخ ئةو ى بةِنامةى اِا بةاةةرَكى  
ِيابطةَةنال، ىةَان بِ  م طيَةى ك ِء توسيَةةِ بِنء بانطةشةكاِانى ىةب بةِن،  ةا ىةةِ    

ةو ءسةِكةوتِء سةِفواز بةِ ،  كةسيَك و  َمى كابةةو ء بويواى ىيَةا بيَت ئةو  بوكوَةتي
ئةو شى و  َمى نةكاونةو ء سةِثيَ ى كةوكون، تِشةى سةةِ شةخِيىء ثةشةيمانىء بةىَ       

 ن دد  كةةِِيى  بمدد ىيةةِاَى بةةِ  كَةةاِ  كختةةاء كواَةةنيء باشةةءَةيان ثيَغةمبةةةِى ئيَمةةة  
   َددحال  بِ .ىةةةِو كِ اةةِاى طةوِ ك فةةةِمِى ددلِّد ن مح ددة  ر ك   َنند انر  دد  ،ار اّللَِّ َ،َمَطدد ر بَدَعددرَِّدد   د   

َوِّد  دحار امط دد   حاَ  ددةر   : ىةةةِو ىا( . 1) [َ،اجر ددحَن مد ِّ د اد َن َدد  اّللِّد   أ  َدرديَا مدددََال  َيا  دد ديَا َ،مح ِّد روك دال  محوَ شِّد

                                                                                                                                                 

ثةةىَ َةةان بلَةةىَ  ئةةةى اةرَكيةةةة بيطِمانةةة كةةةمال ثيَغةمبةةةِم رة َةةةن اةةِاى   ب ة واتةةة  ئةةةى ثيَغةمبةةةِ    
ِي وىء بةخ ىيَةةدََكى تةو نةا          ثةِو ِكطاِ و  بةطشتى بخ  ى ئَيِ  نَيوكِاوم، نة  بةخ ىيَةةدََك رةاةةرَكى سةةِ 

ثيَغةمبةِانى ثيَش مال بخ ىةندََك رةاةرَكى نيَوكِا بِء بخ ىةندََكى تو نا كةرةة ىةةمان كاتةدا    ىةِو   زؤََِك رة
كةةز وىء ئامسانةةكان    رة َةةن ئةةو اِاَةةى    طوءثيَك نيَةوكِا بةِن،   نيَوكِاوء اةند ثيَغةمبةََِك بخ  ى اةند

 بيَةت، بة انال مةوكنء ذَةان     ىةمِى مِرَكى ئةونء رةو بةو و  ىيض اِاَةكى تو نني كةبةىةب شةاَةى ثةِسة   
ىةمِى بةك ست ئةو . ىةِ ئةو اِاَة َة كةك ذَةنيَتء ك ش موََةيَت . ك ى كةواتةة تةةنيا بةويوا بةةو اةِاى      

بةبةِنامةكةى كةقِِئانى ثنؤز  بويوا  ثةِو ِكطاِ  بهيَةال، ىةِو ىا بويوا بةثيَغةمبةِ كةى كةنةاََِةد واِ ء
واِ كةى كةبويواى تةةواوى بةفةِماَشةتء بةِنامةكةةى ىةَةة، ك ى ئيَةِ ش      بهيَةال، ئةو ثيَغةمبةِ  نةاََِةد 

ِيََةِماَيتةان بكةا ء ىيداَةة            بويواى ثَى بهيَةالء شََِةى ئةو بكةةون ء ثةةَوي وى بكةةن بةةرَكِ اةِاى طةةوِ  
رة)ايكتبة ارشاملة ة ارتااسنةة قةوس سةيدى(     الط يف((.و  تةفسنى )415ل1بدََِال. تةفسنى طِرَشةن ب

  ِطيَوي.و
 .(36) :سورة النحل( أ ة 1)
ِيابطةَةةةنيَت كةتةةةنيا اةةِاى          ب ة واتةةة  ئَيمةةة رةىةةةمِ طةةةريَك ثَيغةمبةةةََِكمان نةةاِك بةةخ ئةةةو ى ثةةَى َةةان 

ثةِو ِكطاِى  يهانيان بثةِس ء بةس، و  واز رة شةَتانء بتةكانء كاىيةةكانء  اكوطةِانء اِا نةناسةان  
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دد  ددلد ،ََ دد َن اّللِّ  َنعديددع ا َ اديم  دد ر َناَب َنَ دد   و ك فةةةِمِىَ    (. 1)[بَدعرددَ  ام وك  ددا رِّدَجدد مدا مر مح دد  َ دد َن ب َم   محِّد
دد  ا  َن ديم  ددلِّد َ ددير ددحَا اّلل د َ،َ دد َنَ امِّ  ديِّدددنَي ،ََ دد َن اّلل   بدا  و ىةةةِ ثيَغةمبةةةََِك رةةةو    (.2) [َ،َمادددا ر ك 

ناو كانيان ثيَغةمبةِانة كةاِاى طةوِ  ناوى بوكونء ئةو شى رة َةن ثيَغةمبةِ و 
صد     صاحلء ببةواىيمء غةةَوى ئةةوانيش)   اةسثاون بويوامان ثىَ َانة و   نِحء ىِكء 

 (.،ك م ن يهم ،ن   آهم

* بةآلم بويوا بِن بةِيؤذى كواَى ئةو َة ك بىَ بةويوا  بةىةِاةى اةِاى         
ىةةوارَى َةان ثةىَ كاوَةال رةةو ِيو      باآل ك سةتء كةاِ بةة ىَ ء ثيَغةمبةِ كةةى    

                                                                                                                                                 

بةشى ثةَداكاِان نةكةن. و ِطيَوي. بةسةِك و ِطةوتال رةتةفسةنى طِرَشةةن     بهيَةالء ىاَِكاِى ستةمكاِانء ىاو
 .473ة  472ل 2ب

 (165) :سورة النساء( أ ة 1)

ثيَغةمبةِامنان ناِكن بخ ئةو ى ِيََطاى ِياستى اِاَى نيشانى اةةرَكى سةةِ ز وى بةد نء ثةةَامى      ب ة واتة   
نةو ، تةاكِ بويوبيةانِء ئة ةة  بةك سةتى اةرَكةةو       اِاَان ثىَ بطةَةنالء ِياستء اةوتيةكانيان بخ ِيون بكة

نةميَةيَتء رةِيؤذى كواَىء رةِيؤذى يَ ثيَ انةو  نةرَيَال   ااِكاَة طيان اخ ئيَمة ىي مان ثىَ نةطةَشتء امان 
بخ ِيون نةكواَةو . ئيَمة نةمان نةك زانى بةم ِيؤذ  ك طةَالء ىيض شاِ زا نةبَِال. ئةطةِ مبان زانياَة بةخ ئةةم   

ِياسةتء           ِي ِيََطةةى  ؤذ  سةاتء تا ء تيةذ  اخمةان ئامةاك  ك كةوك. كواى ئةةو ى ثَيغةمبةةِامنان بةخ نةاِكنء 
ِيون كوكنةو  ئةةمويؤ بةويو بيانَِةان نيةةء اخَةان اةسةاِ متةندو شةةِمةزاِن. اةِاى          اةو ء شةَتانيمان بخ 

 طةوِ ش بةتِاناء بةك سةآل ء زاناء كاناء ذَوء حةكيمة.و ِطيَوي.

 .(40) :ورة األحزابس( أ ة 2)

تةاز    باوكى ىيض كاميَك رةئيَِ  نية، بةرَكِ ثيَغةمبةِى اِاَةو كواَنيء كختا ثيَغةمبةةِ ء ب ة واتة  ةمد  
ىيض ثيَغةمبةََِكى تو رةكواى ئةو ناَةن.كةواتةئةو ثيَغةمبةِء ِي وانةة كةواوء نيَةوكِاوى اةِاى ثةةِو ِكطاِ ء      

كاناَة، ئاطاكاِى ىةةمِ شةتيَكةو ىةةمِ شةتيَك ك زانيَةتء ىي ةى يَ        بةس. اِاى طةوِ ش بةىةمِ شتيَك زاناو
 طِم نابيَت.و ِطيَوي.
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زء نيتمةتةةةكانى، كاوانةةةى كةك كةونةةة كواى مةةوكن و   فيتةةةةء عةةةزابى نةةاو طةةخِيء نةةا   
رةو شى كةرةِيؤذى قيامةة  كان رةنااخشةيةكانء تِندءتيذَةةكانء تةوسء بةيمء ِيََطةاى       

ء تةةةِازء حيسةةابء يَ ثيَ ةةانةو ء ثاكاشةةتء سةة اء كابةةةش كوكنةةى       امصدد ا  ِياسةةت )
واتةةة نامةةةى كوك و كةةان رةةةنيَِان اةةةرَكى كا،  ةةا ىةَةةة نامةةةى     امصددع   ثةةةِي كان)

ست و ِك طوََتةو ، ىةشةة بةك سةتى اةةثى و ِى ك طوََةتء،     كوك وكانى بةك ستى ِيا
 ىةَة رةثشتةو  و ِى ك طوََتةو .

* ىةةةِو ىا رةةةبويوا بةةةِن بةةةِيؤذى كواَةةى، بةةةويوان بِنةةة بةحةةةةوزى          
و بةويوا بةِن    ، كةبةاشواو  بةثيَغةمبةِى ئيَمةة ةمةد   اماحث  كةوسةِ)

طةةوِ  رة َةةن بةويوا كاِانةةو .     ، ىةِو ىا بةةبيةيةى اةِاى   )امِّد ر بةبةىةشتء بةكؤز ء
ىةِو ىا قسة كوكن رةطةرَياندا، ئةمانةء ئةوانةى توَشى كةرةقِِئانى ثنؤزء سةِنةةتى  

كا ثيَمان طةَشتِن. ك بىَ بويوامان بةوانة ىةةمِى ىةةبيَت. ىةِبةةو    ِياستى ثيَغةمبةِ
 شيَِ َةى كةاِاى طةوِ ء ثيَغةمبةِ كةى بخَان ِيون كوكوَةةو . 

 وا بِن بةقةك ِى اِا بوَتية رةبويوا بِن بةم اِاِ ااآلنةى اِاِ و  و بوي*   

ء   د  ،محد  يادحن َةكةم  اِاى ثا ء بيَطةِك ىةمِ ئةو شةتانة ك زانيَةت كةةبِنء ك بةال)     
ئاطاكاِى ىةمِ شتيَكة. ىةِو ىا ئاطاى رةئةحِالَءكاِء بةاِى ىةةمِ بةنةد كانى ىةَةةء     

ن ك زانيَةةت ء ئاطةةاى يَ َةةان ىةَةةةء ىةةيض    ِيزبء ِؤزَةةان ك كا ء ئة ةةةلء كاِ كانيةةا  
كوك و ء كاِء ثيشةكانيانى  طِم نابيَتء ىيض شتيَكى رةبةِ ك ست ك ِناايَتء ئاطةاى   

إدن  اّللَِّ بدا دلِّد  ك فةةِمِىَ     كدحا ا رةىةمِ ىةرَسءكةوتيَكى بةند كانى ىةَة. ىةةِو كِ  
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ا  َن ديمر  ا  قَد دي ر َ،َنن  اّلل َ مد   :ىةِو ىا اِاى طةوِ  ك فةةِمِىَ (. 1)[َ ير وَدعرَ م دحا َنن  اّلل َ َن َد    دلِّد َ دير
ا  ند رم    (. 2)[َق ر َنَ  َ  بدا لِّد َ ير

قد  را كو م  نِسيةى ىةمِشةتيَك كةةاِاى طةةوِ  تةقةدَوى كةوكو ء فومةانى ثَيةداو   )       
َِّدد  مَحدد   َددِّط    اورَ  . ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ  ك فةةةِمِىَ   ،قضدد ا  ددِّدره مر َ،ندِّددَ ََن قَدد ر َن دمر ِ  محد رر

َِّ ا   د إدمَحدد م  مح  دددني   ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ   (. 3)[ دوَدد بر َ تددديإر  َصدديدر ا  ن ر ىةةةِو ىا ( . 4) [،َ  ددل  َ ددير

                                                           

 .(75) :سورة األنفال( أ ة 1)
ب ة واتة  اِاى ثةِو ِكطاِ بةىةمِ شتيَك ك زانيَتء ىيض شةتيَكى  شةاِاو  نيةة، تةةنيا طةِكَلةَةكيشةى يَ        

 ون نابيَت. و ِطيَوي.

 .(12): سورة الطالق( أ ة 2)

ب ة واتة  اِاى طةوِ  حةةو  ئامسةانى كِءسةت كةوكونء ىةةِ اةخى ك زانةَى مةةوكاء ثةانىء فواوانةى ئةةو              
ئامسانانة اةند ء ىى ىةِ َةكيَكيشيان اةند ؟ء ىةِ اخشى ك زانىَ اةخنء رةاةى كِءسةتى كةوكون؟!!!     

ا كاِءبةاِء  ىةِو ى كَاِ  ىةِو كِ اخن حةو  ئامسانى كِءست كوكون ئاواش حةو  ز وى كِءست كوكون.
ِيون             ََِ  ك اةال. ئةمانةةى بخَةة كةوكونء بةخى  ِي فومانء بويَاِ كةان رةناوَةةدا بةةِك وامالء كََةالء ك اةالء بةة

بخ ئةو ى تىَ بطةنء يَ حارَى بال كةاِاى طةوِ  بةسةِ ىةمِ شتيَكدا زالَء بةتِاناَة، ىةِو ىا بةخ   كوكونةو 
ةىةمِ شتيَك كاو ، ىى ِيابوكوء ىى ئيَستاء كاىاتَِش ئةو ى ب انال كةزانستء زانياِىء زانيةى اِا ك وِ ى ب

 . و ِطيَوي.1490ل3. تةفسنى طِرَشةن ب

 .(4) :سورة ق( أ ة 3)

ب ة واتة  ئيَمة ك زانني كةئةوان ك مونء ز وى  شةكةَان ك اِا ء اةند  رة شةةكةَان كةةم ك كاتةةو ء      
 ِاوكا ثةاََِ ِاونء  مةان كَةاِى كةواو ء  مةان ون نابيَةت.       كاى ك ِيزََةيَت! ئةمانة رة ى ئيَمة رةكتيَبيَكى ثاََِ

 (.و ِطيَوي.1359ل3تةفسنى طِرَشةن ب

 .(12)  سِِ  َةةس( أ ة 4)

ب ة واتة  ىةمِ شتيَكمان رةكتيَبيَكى ثاََِ ِاوء ِيونء ِي واندا ىة  ذمةاِكو  واتةة ىةةذماِ كوكو .ىةِاةيةكى       
ِ نابيَتء ِيؤذى قيامةة  ك ةةَةةة بةةِك ميانء ىةِاةيةكيش رةةم      كوكبيَتيان ىةمَِان نِسيِ ء ىي مان  ب 
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ِد إدن  َذمددَه  د  دوَد ب  إدن  َذمددَه َن َد  اك فةِمِىَ    َرر ّلل د نَلَر  َدعر َدمر َنن  اّلل َ يَدعر َدم  مَحد   د امس دَم ا َ،اور
عر   (. 1)[َيسد

  اِاى طةوِ  ىةِ شةتيَكى وَسةت    محشديَة امِّ فدَة بةوَستى بةىيَ ء كاَِطةِى) سىَ َةم  
، ئةوَشةى نةَةةوََت نابيَةت.     دا فيادحن ك بيَتء َةكسةِ بةفومانى ثىَ كوكن كََتة بِن) 

َعدل  مَحد  ىةِو كِ بخ اخى رةقِِئانى ثةنؤزكا ك فةةِمََِت      ىةةِو ىا  (. 2)[ ا*َيَشدإدن  اّلل َ يَدتر
ددددحن   اةةةةِاى طةةةةةوِ  ك فةةةةةِمََِت     ددددار فَدَيا  َ   َننر يَدط ددددحَا مَدددد      دددد  ا  إدَذا نَرَاَا َ دددديدر َدددد  نمحر ىةةةةةِو ىا  (. 3) [إدَّن 

 (. 4) [ َ،مَح  َ َش ؤ ،َن إدال  َنن َيَش ا اّلل   َربو امرَع َممدنيَ  ك فةِمََِت  

                                                                                                                                                 

بِنةو ِ كا ِيوى كابيَتء ِيو بدا ء ىةِاى كوكوتانة رةم كتيَبةكا تخماِ كةواو ء بةخ ِيؤذى اةخى ىةة  طةناو .      
 (. و ِطيَوي.1146ل 3تةفسنى طِرَشةن ب

 .(70) :سورة احلـج( أ ـ 1)

طةاكاِ  بةىةِاةى رةئامسانةةكانء رةةز وى كا ىةَةة، و ئاطةاكاِ  بةىةةِ        ئاَا تخ نازانيت كةةاِا ئا  ب ة واتة   
كوك و َةكى كةِيوى كاو ء ِيو ك كا ء ىيض شتيَك رةاِاى طةوِ  ون نابيَت. طِمانيشى تيَةدا نيةة ئةةو ىةةمِ     

 تدح( مدح  احشتانةش ىةمَِان رةكتيَبيَكدا تخماِء نِسواونء رةكاتى اخى كا ك اوََةةو  ِيو. ئةو كتيَبةش بة)
ناسواو . ئةو ىةمِ كاِء كوك و ء شتانة رة ى اِاى طةوِ ء بةك سةآل ء كاِبة ىَ شةتيَكى سةاك ء سةاناء    

 .و ِطيَوي.857ل2ئاسانة. رةتةفسنى طِرَشةن ب

 .(18) :سورة احلـج ( أ ـ2)
. كـن في ـون (  ك بيَةت)  ب ة واتة  اِاى طةوِ  ىةِاى بيةوََتء حةزى يَ بيَت ك َكا ، تةنيا ثىَ ى باةِمِىَ   ببة ،   

 و ِطيَوي .

 .(82) :سورة يــس( أ ـ 3)

ب ة واتة  ئةطةِ اِاى ثةِو ِكطاِ وَستى شتيَك ببيَت، ثىَ ى ك فةِمََِت ببةةن ئيةدى ئةةو شةتة َةكسةةِء        
 . و ِطيَوي.في ون طوعيًا(رةثوي ك بيَتء بخ اخى كََتة بِن بةفومانى اِا) 

 .(29) :سورة الت وير( أ ة 4)
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ةبِنةةةو ِكا  ىةَةةة اةةِاى طةةةوِ   اةةِاِ م  بةةويوا بةةِن بةةةو ى كةبِنةو ِءىةِاةةى ر    
كِءسةةةتى كةةةوكون  بيَةطةةةة رةةةةاِاى طةةةةوِ  ىةةةيض كِءسةةةتكةََِكى تةةةو نةةةني ء ىةةةيض  

اّلل   ( نني، اِاى بةاآل ك سةتء كةاِ بةة ىَ ك فةةِمِىَ         ثةِو ِكطاََِكى تو  ِىَ رة)
ا  ،َ ديدلر   َ،ه َح َنَ     لِّد َ ير

ا  ََي نَيدوَهد  امِّ د ا  اذر  د  ،ا  ىةِو ىا ك فةةِمََِت    (. 1)[َ  مدق    لِّد َ ير
ددددَح فَدددد ِد اَل إدمَددددَ  إدال  ه  َرر ددددَم ا َ،اور ددددَا امس  ددددار َ دددد مدق  َ ددددعر  اّلل د يَددددد رز ق ا م محِّد َأَّن  ادعرَمددددَ  اّلل د َن َدددديرا مر َهددددلر محد

َفا حنَ  ِر  (.2)[ د 

                                                                                                                                                 

تة  ئيَِ  ىةِ شتيَكتان بََِتء ئاِ زوى يَ بكةن بةكةَاى ئيَِ  نيةء نابيَتء ناَةتةة كى مةطةةِ اةِاى    ب ة وا  
ثةِو ِكطاِ ئاِ زوى يَ بيَت، ىةِ كاتيَك اِاى طةوِ  وَستى رةسةِ بِ ئةوا ئةو ئاِ زوء وَستةى ئيَِ  كََتةة  

 كىء بةثيَ ةوانةو  نةايَو.و ِطيَوي.

 .(62) :سورة الزمر( أ ة 1)

اِاى طةوِ  كِءستكةِى ىةمِ شتيَكةء ئةو بِنةو ِ ىةِ اخى كِءسةتى كةوكو ء ىةِاةيةكى     اهللب ة واتة    
 بََِت َةكسةِ ك بيَتء ىةمِ شتيَك رةذََو ك ستى ئةو كاَةء ئةو ىةرَى ك سِِيََةيَت.و ِطيَوي.

 .(3) :سورة فاطر( أ ة 2)

ى بكةنةةو  كةبةسةةِى كا ِيذانةدونء تيَيةان ِيامبيَةةالء      ب ة واتة  ئةى اةرَكيةةة بةن رةةنازو نيتةتةةكانى اةِا       
سِثاسطِزاِى اِاى طةوِ َان رةسةِ بكةن. و   نازء نيتمةتى ئيمانء ئيسالمء نيتمةتى ذَةانء ىةةمِ ئةةو    
شةةتانةى كةةةثىَ ى بةاشةةيِن رةةةكنياء رةقيامةتةةدا. بيَطِمةةان نيتمةتةةةكانى اةةِا رةةةذماِ  ناَةةةنال ىةةةِ ئةةةو    

دةةة اةةخى كا كةةةبيان ذميَوَةةت تياَةةدا شةةل ك بيةةتء بةةخ  نةةاذميَوكَِال رةةة ىيَةة ء   بةاششةةانةى كةرةرةشةةى موؤ
ك سةآل ء ااوء رِ ء طََِ كةء ...تد. ئاَا رةاِاى طةوِ  كةسيَكى تو ىةَة كةئامسانء ز وىءِيزبء ِيؤزىء 

ةواتةة  ىةمِ ئةو نيتمةتانةى كةةتياَان كان بختةان بيَةيَتةة كىء ثيَتةان ببةاشةيَت؟، بيَطِمةان نةةاَيو. ك ى ك       
رةاِكاى ثةِو ِكطاِ بةو و  ىيض اِاء ثةِسءاوََكى تو نني بةىةب بثةِسءََت.  ا ئةى ىاو   كانةِانى بت 

شةتيَكى تةو    ثةِست اخن ك تِانال كةسيَكى توء بت بثةِسة ء رةةاِا ثةِسةتى  ك ك ن؟ ىةةى سةتةمكاِان     
زَانء رةئيَِ  بىَ ك سةآل  تون، بةرَكِ بيَةطة رةاِاى ثةِو ِكطاِ ك ثةِس  كةنة سِكتان ثىَ ك طةنيَتء نة

ئَيِ  اختةان رةةو باشةءن بةةونازء نيتمةتةةى كةةاِاى طةةوِ  ثةَى بةاشةيِن!!و ِطَيوي، بةسةِك و ِطةوتال            
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سةِنةة ء  ك ى بويوا بِن بةقةك ِى اِا بويوا بِنة بةو اِاِ كاِء باِ ى رة ى ئةىلى    
 ةماعةة  بةثيَ ةةةوانةى ئةوانةةةى رةىةنةدََك رةئةةةىلى بيدعةاةةى َةةكان نكةةخرَى رةوانةةة    
ك كةن كةةبامسان كةوكن . و رةة بةويوا بةِن بةةاِا بةويوا بِنةة بةةو ى كةةئيمان بوَتيةة            

ثء  اموطدح  ( بةطِىَ ِياَةرَى ء اخ رةاِا ثاََِ ى) قحا ،نمدلرةقسةء كوكاِ واتة كوك و ) 
(  اتددع يَ ةةىء طِنةةاح كةةوكن كةةةم ك كةةا . ىةةةِو ىا بةةةكافو كانةةانى)  ك بيَةةتء بةسةِث

مِسلَمانان بةىخى ئة امدانى ىةندىَ طِناحء سةِثيَ ى و    زَةا كةوكن، كزى كةوكن،   
(ء اِاِكنةو ى مةىء سةِاخشكةِ كانء تِِي  كوكنةى كاَةكء بةاو ء    امد اباِاِكنى سِ)

ست نيةء نابىَ، ء اةِاى طةةوِ    غةَوى ئةم  خِ  سةِثيَ يانةء طِناحة طةوِ كان كِء
رةىةمِ طِناحيَك اخش ك بيَت ئةطةِ وَستى رةسةِ بيَت تةنيا ىاوبةشى ثةَةدا كةوكنء   

دَ َك بدد د َ،يَدغرتدد    كِفو نةبيَت ىةِو كِ رةقِِئانى ثنؤزكا ك فةِمََِت   إدن  اّللَِّ اَل يَدغرتدد   َنن ي شر
 (. 1)[ مَح  ا ،َن َذمدَه مدَما َيَش ا

اةسةثاو  كةةاِاى طةةوِ  ىةةِ     رةفةِمِك  ِياسةتةكانء رةثيَغةمبةةِ و    ِو كِىة  
كةسيَك طةِكَلةَة  بويواى رةك  كابيَت رةكؤز اى كََةيَتة ك ِء ك َباتةة بةىةشةت كواى   

 ئةو ى بةقةك ِ س اى طِناحةكانى اخى ك سِتيَةوََت.

                                                                                                                                                 

. ق 3امل تبة الشاملة، التفاسري، تةفسري الط يف سـورة فـاطر اةيـة:   . و  ) 1130ل3رةتةفسنى طِرَشةن ب 
 .قرد سيدى

 .(48) :سورة النساء( أ ة 1)

ب ة واتة  اِاى طةوِ  رةىةمِ طِناحيَك اخش ك بيَت بخ ىةِ كةسيَك كةوَستى رةسةِ بيَت، تةنيا رةشن ء   
 ىاءبةشى ثةَدا كوكن ء كِفو نةبيَت.و ِطيَوي.
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ةاو ىةِو ىا رةبويوا بِن بةاِا اخش وَس ء ِيب يَ بِنةو َةة رةةثيَ  *     
اِاكاء رةبةِ ااتوى اِاى ثةِو ِكطاِء كؤستاَةتى كوكنء كوذمةاَةةتى  

ِيقةى        (  امدحالا ،امدربااكوكن بةخ اةِا)   ََةت ء  بخَةة ك بةَى بةويواكاِ بويواكاِانةى اةخش بِ
ِيانء اةةِا نةناسةةانء زَةدَقةةةكان ببيَتةةةو ء ك بةةَى سةةةِتخثى         رةةةكافوانء بةةَى بةةاو 

بيَت.  ائةىلى سِنةة ء  ةماعةة   بةِاخشةوَستى بويواكاِ بخ سةحابةكانى ثيَغةم
ََةتء شةََِةيان ك كةةونء بويواَةان واَةة كةئةةوان          ثيَغةمبةِء سةةحابةكانيان اةخش ك و

 باشءَةى طوءثى مِسلَمانانال رةكواى ثيَغةمبةِان بةطََِو ى فةةِمِك ى ثيَغةمبةةِ  

ِواَةةان واَةةة   وو  بةة.  1):} ددع  امِّدد ا قدد     امددَيا ي ددح م   امددَيا ي ددح م{كةةة فةِمَِةةةتى 
كةةِِيى  ندمدد ن، ئةةةجماِ نمددَ  فدد رِ، ، ئةةةجماِ  نبددحباَ  صدد يق كةرةىةةةمَِان باشةةء) 

. رةكواى ئةةوانيش ك كةسةة    ات  ضد  ) نبحط مدبكِِيى  ن ي، ئةجماِ نت ن)ذ، امِّحريا 
ءئةوانةى ك سةت بةةو بةِنامةةو     م طيَةى ثيَدِاو كان، ئةجماِ باقى سةحابةكانى تو

سةةةحابةكاندا تةةاوتِىَ ك كةةواء يَ َةةان ك كخرَيةةةو ء بويواشةةيان واَةةة  ك طةةون كةرةةةنيَِان
 ائةو ى ثيَكابيَتى ئةو  كو  جموهد ،ن كةئةوانةى رةم بِاِ كا ىةورَيان كاو ء تيَكخشاون)

ثاكاشتى ىةَة، و ئةو شى ىةرَةى كوك بيَتء نةى ثيَكابيَت ئةوا ثاكاشةتيَكى بةخ ىةَةة.    
اخش ك وََتء بويواَةان ثةىَ ى   ثيَغةمبةَِان م يد  نهدل او ئةىلء ما ء ااوء ايَ ان)

كاَكةةى ء ايَ انةةةكانى ثيَغةمبةةةِ ىةَةةة. شةةََِةكةوتةء كواكةوتةةةى ثيَغةمبةةةِ   

                                                           

 أ ـ متفق على صحته. (1)
 باشةةءَةى اةةةرَكى اةةةرَكى سةةةك ى مةةةال، ئةةةجماِ اةةةرَكى كواى ئةةةوانال ئةةةجماِ سةةةك ى كواى ب ة واتةةة    

 ئةوان.و ِطيَوي
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بويواكاِان ك بال ء رةىةمَِان ِيازَال. و رةىةمِ ِياف َةكانيش بىَ بةَِال، ئةوانةى كةِيقيان 
د ِي وى رةسةِ ئةةىلى  ك بيَتةو ء  ةيََِان ثىَ ك ك نء زََرةسةحابةكانى ثيَغةمبةِ

بةَت ك كةن، بةِز تو رةو ثلةَةى كةاِاى طةوِ  بخى كانةاون. ىةةِو ىا رةوانةةش بةىَ     
بةَِال رةِيََطةى كوذمةاَةتىء بةِبةِ كانىَ كوكنةو  ئةازاِى ئةةىلى بةةَت ك ك ن  ةا ى     
بةكوك و ء ى بةقسةو بِاتان بخ ىة  بةس ء تةرَة بخ نانةو ء بىَ ِيََة ى ثةىَ كوكنةةو     

 بيَت.

ىةمِ ئةو زانياَِانةى كةرةم كِِتة وشةَةكا ئاماذ مان ثىَ كوكن رةو عةقيد ء بةنء      
اةةخى رةةةثيَةاوكا ِي وانةةة  بةةاو ِي  ِياسةةتةقيةةَةكا كةةةاِاى طةةةوِ  ثيَغةمبةِ كةةةى  

كوكو . ئةم عةقيد َة بوَتية رةعةقيد ى طوءثى ِيزطاِ بِ ئةىلى سِنةة ء  ةماعةة ،  
ال عاا ط ئتة محا نمحيت ن   احلق محِّصدحرة اليضد هم  }ان فةِمَِةتى ك ِباِ َكةثيَغةمبةِ

إفرتقد  اميهدحا  :}فةِمَِةتىثيَغةمبةِ  ىةِو ىا(. 1) محا  َهم  ىت َييت نمحد    كد ع ا {
ن د  إ دد   ،كد عني ف قددة ،نفرتقد  امِّصدد ر  ن د  إثِّددني ،كد عني ف قددةمل ،كدوترِت هددَا اومحدة ن دد  

ر إال  ،ا  ة{مل فطد ا نصدع ب : محدا هدي َيركدحا  : قد ا:} محدا  ثالث ،ك عني ف قة   هم   امِّ 
كةبوَتيتة رةو عةقيدَةى كةثيََِستة ك ستى ثيَِ  .  2)  ن ن   محدل مح نَن ن ي  ،نصدع يب{

                                                           

ِيََطةةى ثَيشةيةةى            1) ِياسةتء  ِيََطةةى  ( ىةتا كنيةا كختةاَى كََةت طوءثيَةك، ك سةتةَة  رةئِممةتةكةةم رةسةةِ 
ِيؤَشة ،          ِيؤن كةثَيغةمبةةِء َةاِو َةاو ِانى رةسةةِى ك  ثياوااكان ك ميَةالء رةسةِ ئةةو بةِنامةة اِاَيةة ك 

ثَيشيةةى ثيةاو اةاكان تةا ئةةو كاتةةى فومةانى اةِاى         كةبوَتية رةِيََطةى سةرةفى صاحل بةثىَ ى تيَطةَشتةى
 ثا ء بيَطةِك كََتء ئيدى كنيا كختاَى ثىَ كََت. و ِطيَوي.

( واتة   ِرةكةكان بِن بةحةفتاء َة  طوءيء ك ستةء كَانةكان بِن بةحةفتاء كو طوءيء ك ستة، ء ئةةم  2)
او ئةاطوى كؤز ء تةةنيا طوءثيَكيةان    ئِممةتى مةةش ك بال بةحةفتاء سىَ طوءي ء ك ستة. ىةمَِان ك اةة نة 



 

 

 38 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

بطنََتء رةسةِى بةِك وامء ثىَ كامةزِاو بنيء رةو كةسةانةش وَِةا بةني كةثيَ ةةوانةى     
 ئةم عةقيد  ثاكةنء كذاَةتى ك كةن.

م  ك ِان رةةةم عةقيةةد ء بةةنء بةةاو ِي ء شةةََِال كةةةوتِانى ىةميشةةة كِيكؤنطةةالء    بةةةآل  
بةنةد ى بتةةكانء بةت      كةسةانيَكال، رةوانةة  رةكذاَةتى كوكن كانء اةةندان ثةخلء طةوءيء    

ثةِستانءفوَشتة ثةِستانء ثيةاو اةا  ثةِسةتانء  ةخكةة ثةِسةتانء كاِء كِ اةتء       
ثيَغةمبةةِانء ثةَامبةةِانى اِاَةان    بةِك ثةِستانء ...تةد. ئةوانةة و آلمةى بانطةشةةى     

نةكاو تةو ء بويواَان نةىيَةا، بةرَكِ بةثيَ ةوانةو  كةوتةة كذاَةتى كوكنء سةِسةاتىء 
سةِثيَ ةةةى كةةةوكنء سةِكةشةةةى كةةةوكن. ىةةةةِ و كةةةِ ئةةةةو ى كةةةةقِِي َشء ىةنةةةدىَ  

. رةبةةِ ثةِسةءاو    بمد رةعةِ بةكان ئةة اميان ك كا رةطةة  ثيَغةمبةةِى ئيَمةةكا     
ىةقةةةكانيان ك ثاِيانةةةو ء كاواى ثيَداوَسةةتيةكانس  ذَةةانء شةةيااى نةاخشةةةكانيانء نابة

كاواى سةِكةوتةيان بةسةِ كءذمةةكانيان كا يَ ك كةوكن، قِِبانيةان بةخ سةةِ ك بةويَالء      
نكخرَىء ئيةكاِى رةةم كةاِ  نةاكزََِء    ايَوء نةزَِان بخ ك كوكن. كاتىَ كة ثيَغةمبةِ  

ىَ كوكن كةتةنيا اِاى بةاآل ك سةتء كةاِ بةة ىَ بثةِسة  ء      قيَ  ونةَان كوكو فومانى ث
طيةانى تةا ء تةةنياء بةَى ىةاو  ء ىةاو وََةةة         )  تةنيا بةنداَةتى ثا ء ثِاتة بةخ اةِا  

ِيمةاء         ِيماء واقيةان و ِيانة رةةم بةانب كوكنةة سةةَِان سةِ بكةن. ئةو بت ثةِستء بَى باو 
ى اةِاء بةانطى ثيَغةمبةِ كةةَان    تاسان، رةبوى و آلمدانةو ء مل كةى كةوكن بةخ ثةةَام   

                                                                                                                                                 

نةبيَت. سةحابةكان طِتيان  ئةوانة كيَال واتة ئةو طووثة كيَال كةك اةةة بةىةشةتةو ؟ فةةِمِى  ئةةو طةوءيء      
كةسانةى كةرةسةِ ئةو بةِنامةَةء رةسةِ ئةو ِيََطةَة ك ِيؤن كةئيَستا مالء ىاو  َمن رةسةةِى ك ِيؤَالءشةََِال   

 ى  ناك ن.واتة رةسِنةةتى مالء سةحابةكامن  ناك نء ىةِاى ئيَمةة نةةمان   سِنةةتى ئيَمة ك كةونء بةمِ يَ
 كوكبيَت ناى كةنء كاِى بيدعة ناىيَةةة ناو ئاَيةى ثنؤزى ئيسالمةو . و ِطيَوي.
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ِي قيةةان نِانةةدء نكخرَيةةان رةبانطةةةوازى          كةوتةةةة كذاَةتيةةةكى سةةةِ سةةةاتء كةرلةةة 
بانطةوازكاِى اِاى طةوِ  كوكو بةتِنةدى كةوتةةة ئيةكةاِى كةوكنء ملةهِِيى بةةتِانجء       

ار  طارَتةئاميَ َةةةةو  طِتيةةةان    ا َمَشدددير ََ ا إدن  َهددد ددد   َدددَة إدَه ددد  َ،ا د هد آلم  بةةةة (.1)[ ن َأددد بر َنَجَعدددَل اآلر
نِاى نةكاو بةمة ساِك نةبِ ءبةِك وام كاواى يَ ك كوكنء  بخ  ى اةِاى  ثَيَغةمبةِ

طةوِ  بانطى ك كةوكنء رةةىاو   ء ىةاو شةيَِ  ثةَةدا كةوكن بخاةِاى طةةوِ  ئاطةاكاِء          
وَِاى ك كوكنةو ء ِياستيةتىء ِيونى ئةو بةِنامة اِاَيةى بةِك وام بخ شى ك كوكنةو  

ةو كاتةى اِاى طةوِ  ِيََةِماَى كوكنء، ىيداَة  كِانء ىاتةة سةةِ ِيََطةاى ِياسةتى    تائ
اِاَىء بويواَان ىيَةاء كواتوَش سِثاس بخ اِا ثخل بةثخل ك ىاتةة ناو ئاَيةى اِاو ء 
بويواَان ك ىيَةا، اةرَكى مِسلَمان ك بِن تاواى يَ ىا  ئةاَنيء بةِنامةكةةى اِابةسةةِ    

ء ك ست كوك كاندا زا  بِ، ئةمةش كواى ىةو ء تيَكخشةانء مانةدو   ىةمِ ئاَيةة ثِاة 
بةةِنء ئةةةِ ب ِيشةة ء ئةةازاِء ئةشةةكة ة كيَشةةانيَكى زؤِى بانطةشةةةكوكنى بةةةِك وامء  

ء شََِةكةوتِانى ء سةحابةكانىنةثساو ،  يهاكء كخششيَكى زؤِى ِي سِي اِا
كلَةء ثِاتة و   ىيَلكةى سثس َان بةااكة. بةآلم رةكواى ئةو ى ئةو كَةة ثاكةَان بةكا

ََويَةةى            ِي بةِنى كةا ء كوِ كةوتةةةو  رةاةةِاى ز كواو بةخ ئيَمةة بةة َى ىيَشةتء بةتيَثةة
ِيانء نةةفامىء نةةزانىء ناحةارَى بةِن ك سةتى بةسةةِ           ئيسالم، بةاِء كؤءء كاِ كةان طةخ

                                                           

 . ( 5) :سورة د( أ ة 1)

ةَو ، طِتيةان  بةِياسةتى سة   ب ة واتة  كافوء بت ثةِستانء ىاءبةش ثةَدا كةةِان رةةو آلمى ثيَغةمبةةِكا     
ةمد ك رَىَ تةنيا َة  اِا ىةَةء ك بىَ تةنيا ئةو بثةِس ء ىةمِ اِاكانى ئيَمة بةثِاة  ك زانيَتء ك َةوىَ 
ىةمِان رةناو بةََِت بخ َة  اِا اخن شتى وا ك بيَت؟! بةِياستى ئةمةة قسةةَةكى سةةِ سةِِيىيَةةِء  ةىَ ى      

 اكيةتىء َةك ِا ثةِستى نةبِ.و ِطيَوي.تِا ة، اِنكة ئةو بىَ باو ِيء ملهِِيانة بويواَان بةت
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ى ميَشكء زاك ء بنء ز َةى اةرَكى كاطو ء بارَى ِي شء سامةاكى بةسةِكا كيَشةا تةا وا  
يَ ىا  زؤََِك بةسةِ ثاشِاندا ىة  طةِيانةو  بخ كَالء بةِنامةى نةفاميةة ، بةِيؤاةِنء   
زََد  ِي وى كوكن بةِامبةِ بةثيَغةمبةِانء ثياوااكانيانء رةبةِ ثاِيانةةو َان ء ىانةا بةخ    
بوكنيةةانء غةةةَوى ئةمانةةةش رةشةةن ء ىةةاو لَ كانةةانالء زؤِ رةثاَةةةى اخَانيةةان بةةةِزتو  

اندَانةة ئاستى اِاى طةوِ   اِاى طةوِ  ثةنامان بدا ... ئةوان واتاء كوكنةو   تاطةَ
َةةان نةك زانىءنةةةفام بةةِن رةئاسةةتى كا ىةةةِو كِ اةةخن    آل إمدد  إال    كااِازَةةةكانى ) 

 كافو كانى عةِ ب واتاكةَان ك زانى، اِاى طةوِ  ثا  ثشتء ثاََِ  ِمان بيَت.

انة بآلوء بةِك وامة تا رةاةِاى ئةمويؤمشاندا ىةتاكِ ئيَستاش ئةم شن ء ىاو   كان   
بةىخى زا  بِنى نةفامية ء رةكَال حةارَى نةةبِنء كوِ كةوتةةةو  رةسةةِك مء اةةِاى      
زََويَةى ثيَغةمبةِاَةتى. ىاو   ثةَةدا كةةِانى ئةةم كواَيانةةشء سةةِك ميش اةةندانء       

نى ىةةاو   ك ىيَةةةةةو ء كاك تاشةةال كةبوَتيةةة رةىةةةمان  طِمةةا   ) دد هة سةةةكان طِمةةان 
ثةَداكةِانء بىَ باو ِيانى ِيابةوكو ءسةةِ تاى ىةاتةى ئيسةالمء اةةِاى ثيَغةمبةِاَةةتى       

ِ الا  ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ  رةسةةةِ زاِى ئةةةوان بخمةةان ك طيَويََتةةةو ء ك فةةةِمِىَ   َهدد
ددَتَع ؤ ََن ندِّددَ  اّللِّد   ( 2) {إدَ  اّلل د ز مرَتدد   مَحدد  اَدعر  دد  ه مر إدال  مديد َط ِّدب ددحَنَ ىةةةِو ىا ك َةةان طةةِ     (. 1)[  

                                                           

 .(18) :سورة يونس( أ ة 1)
ب ة واتة  ئةو بىَ باو ِيء بت ثةِستانة كةثىَ َان ك طِتوا رةغةَوى اِا بةو و  ىيض شتيَكى تو مةثوس   

 ئةو  ىاوبةشىء ىاو   كانانة بخ اِا ك َان طِ   اخ ئيَمة ئةوان ناثةِستني ، بةرَكِ بخَة كاواَان يَ
 ك كةَالء رةبةَِان ك ثاِيََيةةو  تاكِ رةاِامان ن َك بكةنةو ء  ى اِا تكامان بخ بكةن. و ِطيَوي.

 .(3) :سورة الزمر( أ ة 2)
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و اِاى طةوِ  ىةمِ طِمانء سةِكةشىء نةفاميةكانيانى ثِاة  كوكنةةو ء بةخى ِيون   
ََو ىةةِ نةاوء ىةةِ بيانَِةكةدا بثةِسة  ئةةو          كوكنةو  كةىةِ شتيَكء رةىةِ بةِطء رةةذ
طةةِموياَىء سةِريَشةةيَِاءى ءشةةن ء كةةِفو  ىةةةِو كِ اةةِاى بةةاآل ك سةةتء كةةاِ بةةة ىَ  

دَتَع ؤ ََن ندِّدَ  اّللِّد  ِمِىَ  ك فة ِ الا    َ،يَدعر  د  ،َن محددا ا ،ند اّللِّد مَحد  اَل َيض د وه مر َ،اَل يَدَِّتع ه مر َ،يَدط حم دحَن َهد
َد  اَل يَدعر َدم   د  اِاى طةوِ  بةِثةِاةيان ك كاتةةو ء ك فةةِمََِت     ( .1)[ ق دلر نَ د َِّد ِّدَ دحَن اّللَِّ ِبد

ِد  د د  حنَ امس َم َ،ااد َ،اَل  د اَورر اِاى طةوِ  رةم ئاَةتةةكا بةخى    (. 2)[ ك  رَع اَ   َ، َدَع َ  َنم د  ي شر

                                                                                                                                                 

ب ة واتة  بت ثةِستان ك َان طِ  اخ ئيَمة و   ثةِس  ناَان ثةِستني، بةرَكِ بخ ئةو ى رةاِامان ن َك  
اى طةوِ  بثاِيََةةو  اِنكة ئةوانة ثياو ااكالء  ى اِا بكةنةو ء تكامان بخ بكةنء بخمان رةبةِ اِ

 اخشةوَس !!! و ِطيَوي.
 .(18) :سورة يونس( أ ـ 1)

واتة  بت ثةِستانء بىَ باو ِيانى مةككةء ئةوانةشى رةسةِ بنء باو ِيى ئةوانة ك ِيؤن ىةتا كنيا كنياَةة   ب ة  
ة زَةان و   كاِء بةةِكى كاتاشواوءكانةتاشةواوء    ، شتانيَك ك ثةِس  كةنةىيض سةِكََكيان ثةىَ ك طةَةةنالء نة    

ئةستيَو وء مانبء ِيؤذء كةسانء بةِنامة ثِاةرَة ك ستكوك كانء حي بء  َةن. طةِ ثيَشيان بطِتوىَ بخاى 
. بةةآلم بةىَ بةاو ِيانى سةةِك مء ملةهِِي كانى       واك كةن؟ ك رَيَال بخَة وا ك كةَال تا ى اِا تكامةان بةخ بكةةن   

نة  بلََيال بخ ئةو ى  ى اِا تكامان بةخ بكةةنء بويواَةان بةةبِنى اةِا ىةةبيَتء ىةاو رَى بةخ          ئةمويؤ ثةنا بةاِا
 كابةيَال، بةرَكِ بويواَان بةبِنى اِا ىةِ نية!! و ِطيَوي.

 .(18) :سورة يونسأ ـ  (2)
تانة بةةاِا  ئةى ةمد ثىَ َان بلَىَ  ئاَا ئيَِ  رةاِاى طةوِ  زانا توء شةاِ زا تةونء ئيَةِ  ئةةو شة     : ب ة واتة  

ِياك طةَةنالء كةرةئامسانةكانء ز وى كا ىةَة اِا ثىَ ى نازانيَةتء ئيَةِ  ثةىَ ى ِياك طةَةةنال، نةةايَو اةِاى       
طةوِ  بةىةمِ شتَى ئاطاكاِ ء رةم ىةةمِ طةِكونةةكا ىةيض شةتيَكى َي طةِم نابيَةتء ئاطةاى رةىةةمِ كةوك و ء          

ىةِ تكاكاََِكى تو ىةباَة اِاى طةوِ  ئاطاى يَ  ت، ئةطةِِيوكاوََك ىةَة رةىةِ كِىَء رةى كاتيَكدا ببيَتء نةبيَ
ك بِ. بةرَكِ ئةو  ئيَِ ن نةزانء نةشاِ زاء رةغةَو نةزان. نةفامء  اىيل ك بِن ئةطةِ اِاى طةةوِ  فيَةوى   
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ِيون كوكوَةةو  كةبةنداَةتى كوكنء ثةِستشى غةَوى اِا رةثيَغةمبةِانءثياو اةاكانء  
ىةِ شتيَكى توَش بيَت نةكةَال، اِنكة ئةو  شةَِك ثةَدا كوكنى طةوِ َةة،  ائةة ام   

ِ نةةاوََكى تةةو و  نةةاوى بةةةيَال. ىةةةِو ىا اةةِاى طةةةوِ     ك ِان ء ااو نةةةكانيان بةىةةة
دددَح َ ددد ذدبر  ك فةةةةِمِىَ   ددد دَ مَحدددار ه  دددمر فديددد د َنرَو دت دددحَن إدن  اّلل َ اَل يَدهر دددَِّده مر  د مَحددد  ه  دددم  بَديدر إدن  اّلل َ َُيرا 

بةم ئاَةتة اِاى ثا ء بيَطةةِك بخمةانى ِيون ك كاتةةو  كةبةنداَةةتى كوكنةى      (. 1)[َ ت د رر 
 كانى بخ غةَوى اخى و   ن اء ثاِيانةو ء يَ توسانء كاوا يَ كوكنء ِي ا يَ كةوكنء  بةند

ىاو وََةةكانى كِفو كوكنة بةاِاى طةوِ ءرةىةةمِ شةتيَك كِؤ تةوء بِاتةان تةو ئةو َةة       
 كةك رَيَال  ئةوانة رةاِامان ن َك ك كاتةو .

 ى * و رةةةةبنو بةةةاو ِي  كِفوَةةةةكانى كذ بةةةةبنء بةةةاو ِيء عةقيةةةدو     
ء ثيَ ةةةوانةى ئةةةو بةةنء بةةاو ِيء بةِنامةَةةةى    )امعطيدد ة امصددعيعة ِياسةةت

ىيَةاوَانة بخ موؤدةكان ئةو بنء باو ِي  ثِاةرَة رةةكَال  ك ِانةةن    كةثيَغةمبةِان
                                                                                                                                                 

نةكوكناَةء زانستء زانياِى ثىَ نةبةاشيبان. اِاى طةوِ  ثةا ء بيَطةةِك  رةةو ى كةةكافوء بةت ثةِسةتانء       
 .517ل1ن ىاو  ء ىاو وََةةى بخ كاك نيَال.و ِطيَوي. بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن باِانةناسا

 .(3) :سورة الزمر( أ ة 1)

ب ة واتة  ِيؤذى قيامة  اِاى طةوِ  كاكو ِى رةنيَِانتاندا ك كةا  رةسةةِ ئةةو  ياوازَانةةى كةرةنيَِانتانةدا        
نانء بت ثةِستانء كةافوانء اِانةناسةان ناكا .ئةةو    ىةبِن، ئةو ش اا  ب انال اِاى طةوِ  ىاَِكاِى كِؤز

كةسانةى كةبِاتان بخ اِاى طةوِ  كِءست ك كةنء شتى ثوء ثِىء بىَ ناو ِؤ ء بىَ بةةةماى بةخ كِءسةت    
ك كةن و   ئةو ى كةك رَيَال اِاى كِِيى ىةَةء َان شتيَكى توى رةطة كا ك ثةِس ء ىاو رَى بةخ كاك نةيَالء   

ن َك ك كةنةو ء تكامان بخ ك كةن. ِيؤذى كواَى اِاى طةوِ  مةحكةمةى ئيَِ ء ئةةو   ك رَيَال ئةوان رةاِامان
امل تبة الشاملة/ التفاسري، سورة رة) الط ىشتانة ك كا  كةك تان كوكنء بةىاو  ء شةَِكى اِا. تةفسنى 

 .312(، و تةفسنى طِرَشةن ب3الزمراةية
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ََال          ِيى قواةخكى مةاِكسء ريةةنيء شةِ كةرةم اةِاانةى سةةِك مدا بةاون، رةةبنء بةاو 
انةَيةكانى تو رةبانطةشة ئيل اكء كِفوَةكان كةوتِانيانء ئاَدَخرخذَةتية ثِاةلَء ئةفس

ََو ىةِ ناوََكةدا بَيةت، بةةناوى سخشياريسةتى بَيةت، شةيِعى بَيةت، بةة         بيَةتء   ندد  ارة ذ
بةىةِناوََكى تو و  بَيةت، ئِصةِرية ء عةيانيةة ء ماككَةة ء نكةخرَى كةوكن رةةبِنى        

ى ئةواندا ىةمِ شةتيَك  اِاى ثةِو ِكطاِ بيَت واتة بويواَان بةبِنى اِا نية رةبنء باو ِي
ماكك َةةةة. ىةةةةِو ىا بويواشةةةيان بةةةةبِنى بةىةشةةةتء كؤز ءء زَةةةةدو بِنةةةةو ء ِيؤذى   
ىةسةةةتانةو  نيةةةة، ئةةةةو ى ثةةةىَ بلَةةةيَال ئةةةاَني  ى ئةةةةوان نيةةةة. ىةِكةسةةةيَك كتيَةةةوء  
سةِااو كانى ئةوانى اََِةد بيَتةو  ئةو  بةكرَةاَيةو  ئةةم ِياسةتيةى كَةِ ء ك زانيَةت     

ان اةند  ثِاةرَة. طِمانى تيَدا نية كةئةم عةقيةد  سةةقة ء ثِاةةرَة    بنء باو ِيى ئةو
ََال كةةوتِانى اخَةان          كذء ثيَ ةوانةى ىةةمِ ئةاَنيء بةِنامةة ئامسانيةكانةة. ئةوانةة شةِ
 بةِ ء اواثءَال ااِ نِس ثةل كيَش كوكو ء ثةل كيَش ك كةن رةكنياء رةقيامةتدا.   

ثيَ ةةةوانة بةعةقيةةد ء بةةنء  * ىةةةِو ىا رةةةبنء بةةاو ِي  ىةرَةةةكانى كذء  
بةةةاو ِيى ِياسةةةتةقيةةى اةةةِا  ثةةةةِو ِكطاِ بةةةنء بةةةاو ِيى ىةنةةةدىَ      

ئةوانةش بنء باو ِيَان واَة كةىةنةدََكيان ئةةورياى اةِانء ىاوكةاِى      رةصخفيةكانة 
اِا ك كةن رةىةرَسِِياندنى كاِءبةاِى  يهةانء  يهانيةانء ىةةرَسء كةةو  رةةكاِءباِى       

ء ِياطوء كخرَةكةَان واتة بةةثالَ   ) حث ء فوَا ِي س قطب ) يهاندا ك كةن كةبة ةمسةِ
ثشتيان ك زانال. ئةمةء طةةَي نةاوى توَةان بةخ اِاكانيةان كاتاشةيِن. ئةمةة اةواثءَالء         

، ىاوبةش ثةَدا كوكنةى  )ام بحبيدة توسةاكءَال ىاوبةشى ثةَدا كوكنة رةثةِو ِكطاََِتى كا 
اةِنكة كةافوانى عةةِ ب شةةَِكيان      ئةمانة طةريَك رةىى نةفاميةةتى عةةِ ب اةواثء ،   
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رةثةِو ِكطاََِتى اِاكا بويَاِ نةك كا، بةرَكِ رةثةِستشىء بةنداَةتى كوكندا ىاوبةشيان 
ثةَدا ك كوك. ىةِو ىا ىاوبةشى ثةَدا كوكنةكةَان تةنيا رةكاتى اخشىء ذَانى ئاساَى 

ِيانة        ةو   ى اةِاء  كا بِ، بةةآلم رةةكاتى تِنةدء تيةذىء نااخشةيةكانء َي قةومانةدا ك طة
ك َةةان طةةِ  تخبةةة اِاَةةة ئيَمةةة تةةةنيا ىةةةِ تةةخ ك ثةِسةةتنيء كةسةةى تةةو ناثةِسةةتني،  
ئي آلسيةتيان بخ ك بِء بخ ىي ى تو نا. بةآلم كةرةنااخشى ء بةآلو يَ قةمانةكةة اةِاى   
طةوِ  ِيزطاِى ك كوكن ك طةِيانةو  باِى  اِانى اخَانء ىاوبةشيان ثةَةدا ك كةوك و    

دد   ِ  ك فةةةِمِىَ  ىةةِو كِ اةِاى طةةو    دنَي مَد   امد ِّديَا فَدَ م  فَدُدَذا رَ د  دحا  د امرت  ردهد َاَندح ا اّلل َ م ر دصد
                (. 1)[ََن  ه مر إدَ  امررَبِّد إدَذا ه مر ي شر د  حنَ 

بةآلم رةثةِو ِكطاََِتى كا ىةِطي   َان نةةك كاء ككانيةان بةةتا ء تةنياَةةتى اةِاى          
 َ،مَدَدا َكدأَمروَده م مح دار َ َ َطه دمر مَيَدط دحم ا  اّلل    كََةةا ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ       طةوِ كا 

                                                           

 .(65) :سورة العن بوت( أ ة 1)
ئاَةتة ثنؤز كا اِاى طةوِ  باسى َةكىَ رةسياةتة قيَ  ونةكانى بيَباو ِيانء ىاو   كانةةِانء  رةم  ب ة واتة   

اِانةناسان ك كا ء ك فةِمِىَ  ئةو بيَباو ِيو ىاو   كانةِء بةت ثةِسةتانة كةاتىَ سةِاِى كةشةتىء بةرةةمء       
لء باَةكى بةىيَ مان بةسةِكا ثاثخِي كانيان ك بِن ء يَ َان ك قةوماء تِشى نةىامةتيمان ك كوكنء طةِك رِ

ىةةة  ك كةةوكن ء ك كةوتةةةة طيَةةذ نى ك َِةةاو ء مةتوسةةى مةةوكنء اةكانيةةان يَ ثةَةةدا ك بةةِ ء اةةةَِك ك بةةِ  
ِيىء ىاو َردانةَِةكةةةَان رةةبن ك اةةِ ء         ِي كةةَان نقةةِم ببيَةت َةكسةةِ بةةت ثةِسةتىء بيَبةاو  كةشةتىء ثاثخ

رةتخ بةو و  كةسى تو ناثةِسةتنيء    اِاَة تخبة ئيَمة ئيدىطِ  ك كةوتةة كوعاء ثاِيانةو  رةبةِ اِاء ك َان
رةكةسى تو ناثاِيََةةو ، ئيدى ئيَمةش ِيزطاِمان ك كوكنء رةطيَذ نء طةِك رِرةكة قِتاَِةان ك بةِء ثةىَ َةان     
ك ىاتةو سةِ ز وىء وشكانىء رةك َِا ك ىاتةة ك ِ كَسان  اََِكى تو اِاَان رةبن ك اِ و ء ك ىاتةةو  

ثةِستىء ىاو ل كانانى  اِانيةان بةخ اةِاى ثةةِو ِكطاِ. و ِطيَةوي. بةسةِك و ِ طةوتال رةتةفسةنى         سةِ بت 
امل تبـة الشـاملة/ التفاسـري/ تفسـريالقرطت ق تفسـري سـورة العن بـوت/        ىةِو ىا رةة)  .1035ل2طِرَشةن ب

 .(65اةية
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َع ،اوَبرَصد َر   :ىةِو ىا ك فةةِمِىَ (. 1)[ ِد نمح دا َفر دده  امس دمر دَا امس دَم ا َ،اَورر ق دلر مَحدا يَدد رز ق ا م محِّد
دددَا امرَميِّدددد د َ،ن ردد د  َددي  محد دددَ  َفَسدديَدط حم حَن اّللِّ  فَدط دددلر نَفَددداَل َ،مَحددا ن رددد دج  احلر َددديِّد َ،مَحدددا ي ددَ بِّد   اَومحر ددَا احلر ج  امرَمي دددَ  محد

 و ئاَة  رةم بِاِ كا طةريَك زؤِن رةمة ثء ايء ناىيَةيةةو .(.  2) [ َدود ط حنَ 

                                                           

 .(87) :سورة الزخرف ( أ ة1)
ثوسياَِان يَ بكواَة كىَ ئيَِ ى كِءسةت كةوكو ؟    ىاو   كانةِانب ة واتة  ئةطةِ بيَباو ِيانء بت ثةِستانء   

 رةو آلمدا ك َان طِ   اِاى طةوِ  ئيَمةى كِءست كوكو .و ِطيَوي.

 .(31)  سِِ  َِنس( أ ة 2)

ئةى ةمد بةو بيَباو ِيو بت ثةِستء ىاو   كانةِانة بلَىَ  كىَ رةئامسانء رةز وى ِيَ بء ِيؤزَتةان   ب ة واتة   
ء رةئامسانةو  باِانتان بخ ك باََِةىَء ز وَشى وا كِوست كوكو  كةبةىخى باِان باَِةةو  ىةمِ  ةخِ   ك كا 

كاِء كِ اتء سةوز و ِيو كيَكى يَ ك ِيوََتء ك بيَتة ِيزبء ِيؤزى ءماَةى ذَان بخ اختةانء بةخ مةةِيو مةاآل ء     
ة ااوء طِىَ ى بةخ كِءسةت كةوكون ثةىَ ى     بيةنيء بيس  وات طيان رةبةِ كانتان. ىةِو ىا يَ َان بثوسة  كىَ

بةاشيِنء كَى ااو نيانةة، ئةةو اةاوء طََِ ةكانة ئةةو كو ئةامَيوء ك زطةاى بيةةنيء بيسةتةة ئةطةةِ سةةَوَان            
ِي ك ميَةى رةةوِك كاِىء طونطةى َةان تةةنيا أب نةةبيَت كةَى ثةةى ك بةا  ئةةم ك زطاَانةة            ك كةَت سةِ  سِ

 ك ستة وستانة نازانى اى َان تيَداَةء اخن كِوست كواون.  كِءست بكا . ىةمِ كةسيَك رةئاستياندا
ىةِو ىا يَ َان بثوسة  ئةو  كىَ َة شتى زَةدو رةموكو كِءست ك كا ء كََةيَتة ك ِء، شتى موكوش رةزَةدو  

كََةيَتة ك ِ و كِ ِيواندنى كاِء كِ اتء طياطخ رةز وَةكى وشكء موكوة ئةم ز وَةى ئيَمة رةسةِى ك ذَةةَال  
ىةةِو ىا و كةِ ئةةو اةِاِكنء اخِاكةة كةِآلو         بِة ش ئةو ى ساِك ببيَتةو  كِِ َةكى زؤِ طةِمى ئاطوَالثيَ

( يَ ثةَدا ك بيَةتء كواَةى ك بيَتةة     متثيل الغذائيموكو ى كةئيَمة اخمان ك ى اخَال رةناو رةش كا ك طخِيىَ )
 انة.اََِال وزَةد طى بةرةمشان ك بةاشيَت ئةمةو طةيَ منِنةى توى رةم  خِ

ىةِو ىا يَ َان بثوسة  ئةو  كىَ َة كاِوباِى ئةم طةِكونة بةِيََِ  ك بةا ء ىةةرَى ك سةِِيََةيَت بةوشةكاَىء      
وا بةبةةو نء ء ىةَانة بةىةةزاِان  ةاِ رةةز وى اخمةان      كةبةمليََِةةىا ئةستيَو ى بةك َِا بةئامسانةكانةو 

ى بةايَواَيةةكى زؤِ ك اِريَتةةو . بةىَ ئةةو ى     طةِ  تو . و ىةِ َةكة بةمةوكاى اخى ء رةسةِ اِرطةى اخ
 بةمِ  بد نء بةِ َةكءى بكةون. كَاِ  ئةو بيَباو ِيو ملهِِيء بيت ثةِستء ىاو   كانةِانة رةو آلمدا ك رَةيَال  

 ىةِ ىةمِى رة َةن اِاو  كِءست كواون.
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و يَ، ىاوبةشى ثةَداكاِانى ئةم كواَيانةى سةةِك م كو شةتى توَةان اسةتختة سةةِ         
 كةبوَتني رة    ِاةرَى كو بةشةكةى كةثيَشء بامسان كوكنبنء باو ِيى ث

 َةكةميان  ىاوبةشى ثةَدا كوكنى ىةندََكيان رةثةِو ِكطاََِتى كا.

كو ميةان  ىاوبةشةةى ثةَةةدا كةةوك بةةخ اةِاى طةةةوِ  رةةةكاتى اخشةةىء نااخشةةى كا واتةةة   
دونةةو ء  رةىةميشةَى كا. ئةو كةسةةى كةرةطةرَيالنةدا تيَكةة َو ء بةاِء طةِز ِانى اََِة     

تاقى كوكونةو ء شاِ زاَانة بةباشى ئةم ِياستية ك زانيَت. رةميسو اخن ك َةان بيةيةت   
غةةةَوى ئةةةوانيش ك سةةََِِةةوء اةةى ك كةةةن،      احلسدديو ، ام دد َ، ،رةةةك وِى طةةخِيى  

 إبدا امعد يباى ك كةنال و رةشةام بةخ    اهد اَرةعةك نء  امعيد ر،او رةَةمةن رة ى طخِيى 
ةِ طةةخِيى عبةةدارقاكِى طةةةَالنى اةةى ك كةن...تةةد ئةطةةةِ  اةةى ك كةةةنء رةةةعيَواب رةسةة 

سةِ يان بد ى ك زانى اى رةسةِ ئةو ىةمِ طخِي  بةناوبانطانة رة يهانى ئيسةالمى كا  
بةطشتى ك كةن رةئة ام كانى ئةم ىةمِ زََد  ِي وىء ئة امدانى زؤََِك رةة بةنداَةةتى   

ةوِ ء ثةِو ِكطاِنء نةابىَ  بخ كوكنء ثةِستشىءمل كةاى كةتةنيا رةمافةكانى اِاى ط
رةو بةو و  بخ ىيض كةسء بخ ىيض شتيَكى تو بكوََال.  يَطةى كااةة كةةم وابةِ  ئةمانةة     
بةِثةِى بدََِةةو ء ئةم ىةرَة طةوِ ء زلء ز بة حء ِيؤاِنانةَان رةِيََطةى ناىةةبء رةةو   

ان بةخ  ز ركاو كا ك ستيان بطونء ك َِان بهيَةةةةو ء ِياسةتةقيةةى َةكتاثةِسةتى اِاَة    

                                                                                                                                                 

ثةِو ِكطاِ ناثةِسة ء تةةنيا   ثىَ َان بلَىَ  ئةى طةِ ئةوا ك زانال بخاى بةتةنيا اِاى  حممدك ى تخش ئةى  
رةو ناثاِيََةةو ء كوينخش تةنيا بخ ئةو نابةنء اختان رةقةىوءس اء اةشمء تةِِي َى ئةةو ناثةاََِ ن ، بةخ ئيَةِ       
رةةةةاِا ناتوسةةةال ئةةةةى ملةةةهِِيانء سةةةتةمكاِان؟ ز و ِطيَةةةوي بةسةةةِك و ِطةةةوتال رةتةفسةةةنى طِرَشةةةةن ب     

 .(31الط يف تفسري سورة يونس/ اةية امل تبة الشاملة / التفاسري/ . و رة)523ة522ل1
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ِياسةتة         ِيََطةة  ِياسةت. ئةةو  ِيََطةةى  ِيون بكوََتةو ء ك ستيان بطنََتء بهيَةوََةةةو  سةةِ 
بةخ نةاِكوَالء ىةةِو ىا رةةثيَش     اِاَيةى كةاِاى طةةوِ  ثيَغةمبةةِى اةخى ةمةد    

( نةاِكون ِياسةتى    )ن ديهم ،ن د  ا يِّد  نفضدل امصدالة ،امسدالمةمدَش اةندان ثيَغةمبةةِى  
،  .) فدَُن    ،إَن  إميد  راجعدحن ثوؤطوامى اِاَيةَان بخ ِيون بكةنةو  ئةم بةِنامةو ثةَو وء

رةاِاى طةوِ مان كاواَة كةىِشياَِان بكاتةو ء بيان طيَويََتةو  بخ فاميد َىء ِيوشةدى  
اخَانء رةناوَاندا بانطةشةكاِانى ِيََةِمةاَى كةةَِان بةخ زؤِ بكةا , ىةةِو ىا ثيَشةةواو       

مانانء زاناكانيةان سةةِكةوتِ بكةا  بةخ كذاَةةتى كةوكنء       سةةِكوك ء بةِثوسةانى مِسةلَ   
نةىيَشةتةى ثةةيسء ثخالَيةةةتى شةةن ء رةةطخِينانى ىاوبةشةةى ثةَةةداكاِانء ىخكاِ كةةانى   

 اِاى طةوِ  بيسةِءبيةاَةء ىةميشة ريَمانةو  ن َكة.

و رةةةبنء بةةاو ِيء عةقيةةد  ثِاةةةلَء ثيَ ةةةوانةكانى بةةنء بةةاو ِيء      *   
ةى ئيسةةالمى رةةةبِاِى نةةاوء سةةياةتة بةةةِزو  عةقيةةد ى ثةةا ء ِياسةةتةقية 
  بنء باو ِيى ئةىلى بيدعةة واتةة بيدعةاةى َةكانةة و       ثنؤز كانى اِاى طةوِ 

ََال ثةَى ى ئةةوانيان ىةةَل طوتةِ ء         ِيََ ةكةء شةِ  ةىميةكان، مِعتةزَلةكانء ئةوانةشةى 
ََال كةوتةةةى ئةةةوانال. رةوانةةةى كةنةةةفى سةةيااتةكانى اةةِا ك كةةةنء رةسةةياةتة          شةةِ

. و  اةِاى  اموعطيدل و كانى اِاى ثا ء بيَطةِك كةم ك كةنةو ء رةةكاَِان ك اةةن)  تةوا
ء )اجلمدد ااا مل(، بةةىَ طيانةةةكان)اتعدد ،مح ابةةا َ ك سةةتء كاِبةةة ىَ بةسةةياةتى نةةةبِ كان 

و سف ك كةن، اِاى طةوِ  طةةريَك رةةو  بةةِز تةو  كةئةةو       )اتسدوعيالا ئةستةمةكان
 ىا ئةوانةى كةبةىةندىَ رةسيااتةكانى اةِا بةويوا   نةفامانة باسى ك كةنء ك َلَيَال. ىةِو

كََةةةالء بةىةنةةدََكيش نةةاء نةةةفى ك كةةةن و   ئةشةةتةَِةكان. بةِامبةةةِ بةةةو ىةنةةد       
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سيااتانةى كةاةسثاندوَانةء بويواَةان ثةَى ى ىةَةرةةىاو وََةةةى ئةةو سةيااتانة ىةنةدَى        
ندو ء طخِيََِانة، ئيدى سيااتى توَان فويىَ كاو ء ئيةكاِى يَ ك كةن، بةرَطةكانيان شيَِا

بةم كاِ َان ثيَ ةوانةى بةرَطةكانى بيسة ء عةقلَيةةكان و سةتاون ء كذاَةتيةةكى ِيونء     
سةِسةاتانةءِياستةواخء بىَ ثيَضءثةناَان كةوكو ، بةةآلم ئةةىلى سةِنةة ء  ةماعةة       
بويواَان بةىةمِ ئةوناوء سياةتانة ىةَة كةاِاى طةوِ  بخاخى كانةاونء اةسةثاندونى،   

ىةةمِ ئةةو سةياا ء نةاو   ِانانةةى بةشةيَِ َةكى         ِك ثيَغةمبةِ كةةى ةمةد   َاا
ِيون كوكونةةو ء رةةوَى اةِاندنء         تةواوى كةمارية  اةسةثاندونء بةخ ئيَمةةى بةويواكاِى 
ِيَةة           ِيااطوتةِنء رةىةةمِ كةةمء كِ ىاوشان كانانى ىةةمِ كِءسةتكواو كانى اةخى ثةا  

رةىةةمِ ثةيسء ثخالَيةةكى رةةكاِ اسة ء      بةكوِى طوتِنء بويواى تةواوى ثىَ ىةبِن ء 
و  نانء نةفى كوكن ثاِاستِنىء بةكوِى طوتِن بةىةمِ بةرَطةكانى ئةةم بةِاِ  كاَِةان    
كةةوكو ء رةىةةةمِ ثةةَى ىةرَ ليسةةكانيَكء  كانَيةةك بةةةكوِى طوتةةِن واتةةة بةرَطةةةكانيان        

ك كوََةت  نةشيَِاندون و تيَكيان نةكاون و و   اَِى كاَِةان ثةسَ كةوكو  و كاَِشةس ثةسَ      
ىةتاكنيا كنياَة، و رةىةمِ كذاَةتيةكيش ثاِاستَِانال كةغةةَو  ئةةوان تةسَ   كةةوتِن     
ِيزطةاِبِن و بةاتةةو ِى رةةكنياو         ِيََطةا   ىةِو كِ رة ثيَشةو  بامسةان كةوك. ئائةمةَةة 
رةِيوَذى كواَس كا. ئةمةَة ِيََطا  ِياست كة ثيَشيةة  ثياو ااكس ئةم ئِممةتة ئيسالمة و 

نبان  طوتَِانةتة بةِ و كَِتاَس ئةم ئِممةتة ىةةِ بةةو  اةا  ك بةسَ و ِيََطةا       ثيَشةواكا
ِياست ك كوَزنةو  كةسةِ تاكة  ثسَ   اا  بِء طوتبَِانة بةةِ،  ىةةِ كاتيَةك ئيَسةتاى     
ئةم ئِممةتة طةِياَةو  سةِ ئةو ِيََطةَة واتة ِيََطةى ثيَشيةةى ثياو ااكان كة بوَتية رةة  
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 ء واز ىيَةةان رةىةةمِ كةََِو  ِيََطةةء ِيََ ةكةَة  كةثيَ ةةوانةى       ِيََطةى قِِئانء سةِنةة 
 ِيََطةى قِِئانء سِنةة  بيَتء كؤزَةو ء شََِةى كةو  ئةو  سةِبةِزء سةِفواز ك بال.

ىةِ اِاى بةاآل ك سةتء كاِبةة َى اةاو نى سةةِكةوتةة، ءىةةِ ئةةو اِاَةة ثةا ء               
ال ثةةالَ ثشةةتء و كيلةةة، ىيَةة ء  بيَطةةةِك ء ىةةةِ ئةةةومان بةسةةةء باشةةءَالء بةةةىيَ  تةةوَ  

 ثةناطةَة  نية تةنيا  ى اِا نةبيَت.

 ،ص     ،ك م ن   ن  ا ،ركحم  ا يِّ  بم  ،آم  ،صع  .
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 حوكمى هانا بردن بةغةيرى خوا ءبرِوا بون بةفالَضىءشويَن هةلَطرةكان 

 ثَيش دةستى:       

 كحا   ،ن   آم  ،صع   ،محا ،االا  نمح بع :احلم   ،امصالة ،امسالم ن   ر    

رةبةِ ئةو ى كةعةقيد ء بنء باو ِيى َةكتا ثةِستى بة ةيةةء بةاغةَةة كةبانطةشةةى      
ى رةسةِ بةيةا  نةواو ، ئةةو بانطةةواز ى كةرةِياسةتى كا كََِةذ        ن د  ى كِِيى بم 

اخَةةتى، ىةةةِو كِ   ثيَةدانى بانطةشةةء بانطةةةوازى ىةةمِ ثيَغةمبةةةِء نيَوكِاوانةى ثةةيَش    
َوِّد  دحار امط د   حاَ  اِاى طةوِ  ك فةةِمِىَ     [ َ،َمَطد ر بَدَعددرَِّد   د   دلِّد ن مح دة  ر ك دحال  َنند انر  د  ،ار اّللَِّ َ،اجر

.و  الَة ثخثةء قِآلَى بويوا بِن بةو بانطةواز ء كاِ ثىَ كوكنء شََِال  36) :كدحرة امِّعدل
ناِياسةتء بةىَ نةاو ِؤ ء ثويوثِاةةكانة بةىةةمِ       كةوتةى كذاَةتى بيدعةء و  نانى شةتة 

شيَِ كانيةو ، رةسةِ ىةمِ مِسلَمانيَك ثيََِستة كةرةئاَنيء بةِنامةكةى اِا شةاِ زاء  
بيَةةت. بةةةو شةةيَِ َة اةةِا بثةِسةةتيَتء بةنداَةةةتى بةةخ بكةةا        بةِاةةاو ِيؤشةةالء ىخشةةياِ   

 ئيسالمدا ىاتِ .كةرةشةَِتةتى 

ئةم ئِممةتة رةسةِ ِيََةِماَىء ِيَبازى ِياستى ئةةم كَةةة    مِسلَمانانى سةِ تاى ثيَشيةةى    
ِيؤَش  رة كاِ ء باِ  كانياندا بةرَكِ رةىةةمِ ئةيشء كةاََِكى ئةةم ذَانةَانةدا بةةثَى ى ئةةو         ك 

 بِ .  بةِنامةَة بِ كةرةقِِئانى ثنؤزء سِنةةتى ثاكى ثيَغةمبةِكا

مةةى ِياسةةتةقيةةى ئسممسةةالم ة    و يَ، كواى ئةةةو ى مِسةةلَمانان رةثةةةَوي ء ثوؤطوا      
ثةَوي وء ثوؤطوامى قِِئانء سِنةة  ة  َان كاء ثىَ َان ىة  اليسةكاء عةقيةد ء بةنء     
باو ِيء ىةمِ كاِ كانيان رةطوََذ نة اةِ رةةبنء بةاو ِيء عةقيد َانةدا رةةِيََبازء ِيََ ةكة،       
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ئيةدى  رةسياسة ء رةئةحكامةكانياندا بِن بةاةةندان طةوءيء ثاِاةة ثاِاةةء حية بء      
ِياسةتء بةات ،         رةك ِ ئة امةكانى ئةم  كانء ثةَى ىةة  اليسةكانةكا، بيدعةةء كةاِى نا
 اكوطةِىء قخ  بويَان رةناوكا بآلو بِ و ء، رةبةِ َةة  تةوازانء ثةِتةةواز  بةِنء ىةةِ      
َةكةَان ِيوَان رة َة  بِ، ئيدى بِنة ك ِواز  بةخ كوذمةةانى ئيسةالم بةخ تيَسةو واندنء      

لَمانان كز  كوكن بخ ناو قة َى ثتةوى عةقيةد ء بةنو بةاو ِيى ثةخ ََيةى     رةئيسالمء مِس
 ئيسالم.

زاناَانى ئيسالم رةكتيَوء نِسيةةكانى اخَاندا ىى كخنء ىى تاز  ئاطةاكاِىء وَِةاَى      
تةواوَان رةةء بيدعةةء بيدعةاةيانة كاو ء تخماَِةان كةوكو ء مِسةلَمانانيان َي ىخشةياِ        

مةتةةة ئاطةةاكاِىء وَِةةاَى كوكنةةةكا بةسةةىَ نامةةةى كةةخكواو   كوكؤتةةةو . مةةةيش رةةةء ىةرَ
 ىاوبةشيم كوكو كةبوَتني رةمانةى اِاِ و  

 .يةكةم: لةحوكمى هانا بردن بؤ ثَيغةمبةر 

 .لةحوكمى هاناء ثةنا بردن بؤ جنؤكةء شةياتينيةكانء نةزر كردن بؤياندوةم: 
 .دعىء هاوبةش ثةيدا كردنةكانسَى يةم: لةحوكمى بةندايةتى كردن بةويردء زيكرء دوعا بي

( ة كةبوَتيةة رةىةةرَطوى     ام ائكةالَةثخثةء سةِك ستةء بةةِي  ء ثيَشةنطى ىةمِان )    
بةَدااى بانطةشةى ئيسالمى رةم وآلتة ثنؤز كا ة ئةو سىَ نامانةتان ك ااتة بةِك ست 

ى َةانء  ئةى اََِةةِى ئازَ ، و   ىاَِكاَِةكى اخى رةكذاَةتى كوكنى بيدعةء بيدعةاة 
ِيى ثةةويو ثةةِىء قواةةخ ء بةةَى ناو ِؤكةةةكان ة ء بةةةِز كوكنةةةو ى ئاسةةتى          بةةنء بةةاو 

 ِيؤشةبنىء تيَطةَشتةى ِياستةقيةة رةئيسالم.  
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رةاِاى باآل ك ستء كاِ بة ىَء ثا ء بيَطةِكمان كاواَة كةسِك بطةَةةنال بةبةنةد كانى   
 اِاى ثةِو ِكطاِ.

 بم  ،آم  ،صع   ،ك م.  ،  ، و اموحفيقمل ،ص     ن        
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 نامةى يةكةم

 :حوكمى هانا بردن بؤ ثيَغةمبةر

 احلم   مل ،امصالة ،امسالم ن   ركحا   ،ن   آم  ،نصع ب  ،محا اهو   هب  اامل نمح بع :

 , 19/4/1390(ى اةةخى كا رةةةِيؤذى 15ى كةةِ َتى رةةةذماِ )اجملومددع ِيؤذنامةةةى )    
ة رةَاكى رةكاَك    ذ    اتحم  امِّ دَح امشد ي و ناونيشانى )اةند كََوي  ىخنواو َةكى رةذََ

بوكو ء نازكاِ(كا بآلو كوك و ، كةتياَدا ىاناى و بةِ ثيَغةمبةِ بِنى ثيَغةمبةِى
كاواى سةِكةوتالء سةِفوازى يَ ك كا ء كاواى ئاطا يَ بِنى رةئِممةتى ئيسالمىء سةةِ  

ز َىء كابةوي كابةويىء  يةاوازىء ناََِكيةةى     اس ء ِيزطاِ كوكنى يَ ك كةا  رةةو ثةِتةةوا   
( ناسةاندو  َةا نةاو نةاو . ئةمةةش      )آمحِّدةكةتىَ ى كةوتِن بةةواذؤى كةسةيَك كةةاخى بةة    

 ىةندََك رةكََوي  ىخنواو كانيةتى 

 َيركحا   نارك ن ت                           يشعل احل ب ،يص ي محا مظ ه            

 ك نمحة                         امظالم امشه ق  ط ا ك اه َيركحا   نار            

 َيركحا   نارك نمحة                       محِّ ه ا اوك  ال ن  رؤاه             

 ىةتاكِ ك رَيَت   

 نأل امِّص   م  نأ و                         يحم ب ر  ني َناي  اإلمَ           

ً                         إن    جِّحاا  ال  اه ف كوع مة امَا ا            ص ا  رائع  
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ك كةا ء  ئابةم شيَِ َة ئةو نِسةةِ  ىةاواِى اةخى ئاِياسةتةى ثيَغةمبةةِ     ن  ن دربمل       
ىاناى بخ ك با ء كاواى يَ ك كا  ئاطاى رةئِممةتةكةى بيَتء ايَوا سةةِى خبةا ، ئاَةا    

َةةء بةةس،ء      ِاسة  تةةنيا بةك سةت )   رةبنى اِ  َان نةفامة كةسةِ كةوتالء سة
نيةةةةة، نةبةك سةةةةت ىةةةةيض كِءسةةةةتكواوََكى تةةةةو    ىةةةةيض بةك سةةةةت ثيَغةمبةةةةةِ 

د      رةكِءستكواو كانى اِاى طةوِ ؟! ىةِو كِ اِاى ثةِو ِكطاِ ك فةِمِىَ َ،مَح  امِّ صر
ادديمد  ص د ر  م  اّللِّ  فَداَل َ  مددَب َما دمر إدن يِّ  :ىةةِو ىا ك فةةِمِىَ     (.1)[إدال  محدار ندِّ د اّللِّد امرَععديدعد احلَر

دددا بَدعرددد داد  َدَ يِّص ددد    م محِّد مرا مر َفَمدددا َذا ام ددد  َ ( )امدددِّ  ،اإلمجددد   (. بةةةةطََِو ى ك بء كةةةخِيا2[) َ،إدن َنرددد

                                                           

 .(126) :سورة آل عمران( أ ة 1)
ب ة واتة واتة  سةِاس ء سةِكةوتال بةك ست كةس نية تةةنيا بةك سةتى اةِاى ثةةِو ِكطاِ، ئةةو اةِاى         

 ثةِو ِكطاِ  كةبةتِاناء بةك سةآل ء زاناء كاناء ذَوو حةكيمة. و ِطيَوي.

 .(160) :سورة آل عمران( أ ة 2)

ة واتة  ئةطةِ اِاى طةوِ  مةَلى يَ بيَتء بةسةِ كوذمةةانى اةِاء ئيسةالمء مِسةلَماناندا سةةِتان خبةا        ب   
ئيدى ىةِطي  ناتِانال بةسةِتاندا سةِ بكةونء كةس ناتِانيَت ريَتان  بةدا  بةمةةِ ىَ ثابةنةد بةال بةةقِِئانء      

ةسةةِ بةِ رةنااخشةى ء ك ِكو بةةآلء     ر سِنةة ء طِىَ ِياَةرَى كوكنى اِاء ثيَغةمبةِ كةى، و ئةطةةِ وَسةتى  
كىَ ىةَة بتِانيَةت ئةةو سةةِكةوتةةتان يَ  كا  ،     تةنبء اةرَةمةكاندا ِيزطاِتان بكا ، ئيَِ  ِيزطاِتان ك بيَت

و ئةطةِ بيشيةوىَ ذََوتان خبا ء سةِشخِيء سِ ء ِيََسِاتان بكا  ئيدى كىَ ىةَة رةةم نةىامةتيةة ِيزطاِتةان    
ِو ِكطاِ. كَةةاِ  ئةمةةةش ك بةةىَ بةةةاخ ئامةةاك  كوكنيَكةةى تةةةواو  بيَةةتء ىةةةمِ    بكةةا  بيَةطةةة رةةةاِاى ثةةة 

ثيَداوَستيةكانى شةِيو  ةنب ك بىَ ئاماك  بكةن ثشت بةاِاى ثةِو ِكطاِتان ببةسة ، ئيةدى ىةيض كةةسء     
ى رةسةةِ  ىيض ىيَ ََك ناتِانيَت بةسةِتاندا زا  ببيَت، ىةِو ىا رةىةمِ ك ِكو بةآلء طيَذ نةكانيشدا ك بىَ ئةو 

اختانة بيطونة بةِ رةاخ ثاِاس ءثا ء ااوَةىء اِنة  ى ككتخِء نِذكاِانء بةكاِ ىيَةانى ااِ سةَِةكان ء 
ئةجماِ ثشت بةاِا بثةِس  ئيدى اِاى طةِ و رةش ساءء سة مةتتان ك كا . بةآلم بةثي ةةوانةو  اةِاى   

تةةِش بةةِ ك بةةالء ئيةةدى كةسةةيش نةةاتِانىَ طةةةوِ  َاِمةةةتيتان نةةاكا ء بةىاناتانةةةو  ناَةةة  ء كَةةلء كامةةاوء 
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زانواو  كةاِاى ثا ء بيَطةِك بِنةو ِء اةرَكى سةِ ِيوى ئةم ز وىيةة كِءسةت كةوكو     
نء كتيَبةكانى كابةزاندون تةا ئةةو بةنداَةتيةةء    تابيثةِس ، ىةِو ىا ثيَغةمبةِانى ناِكو

اخنيةتى ئةو بةنداَةتيةء ئة امدانى بخ بةند كانى اِا ِيون بكةنةةو ء بانطةشةةى بةخ    
ددد   اجلرددددا  ،َ  بكةةةةن. ىةةةةِو كِ اةةةِاى ثةةةا ء بيَطةةةةِك ك فةةةةِمِىَ   ادددَس إدال   َ،مَحددد  َ َ طر اإلرد

َوِّد  ددحار  َ،َمَطدد ر    ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ   .1)[مديَدعر  دد  ،ند  ددحال  َنند انر  دد  ،ار اّللَِّ َ،اجر ددلِّد ن مح ددة  ر ك  بَدَعددرَِّدد   د   
ي إدمَيرد د نَا د   اَل    ىةِو ىا ك فةِمِىَ. ( 2)[امط    حَا  َ،مَح  نَررَك رَِّ  محددا قَد ر ددَه محددا ر ك دحا  إدال  ا دح د

َ  ر محدار مَد  نر   : و ىةِو ىا ك فةِمِىَ  (.3)[إدَمَ  إدال  َنََن فَ نر    ،ند  ادَم ر آََي         ف صِّد ام   دَوبر ن  ر
عر َ اديم  َ  دع   َدي ر َ،َبشد  ( 1)[َنال   َدعر    ،ار إدال  َ  إدا ود َما مر َا

                                                                                                                                                 

بةىانتانةو  بيَتء رةو طيَذ نة ك ِتان بهيَةيَتةو  بيَةطة رةاِاى طةوِ .و ِطيَوي، بةسِك و ِطوتال رة تةفسنى 
 امل تبة الشاملة ق التفاسري/ تفسري القرطت(.رة) الط يف. و رة تةفسنى 171ة 170ل1طِرَشةن ب

 .(56) :سورة الذاريات( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 
 .(36) :سورة النحل  2)
 .(25) :سورة األنبياء ( أ ة3)
ئَيمةة ثةيَش تةخ ىةيض ثَيغةمبةةِء نَيوكِاوََكمةان نةةناِكو  كةةثيمان نةةطِتبيَت           ئةى ثيَغةمبةِ ة واتة ب  

ِمال كِءستكةِء ثةِو ِكطاِى كةرةمال بةو و  ىيض اِاَةكى تو نني بةىةب بثةِسءََتء ىة )الوحي(بةسووش
ئيَِ م، ك ى كةواتة رةمال بةو و  ىيض كةسء ىيض شتيَكى تو مةثةِس ء بةنداَةةتى رةةمال بةةو و  بةخ ىةيض      

ىةيض ثَيغةمبةةََِكم رةةثيَش تةخكا نةةناِكو  بةخ طةةلء         كةسء شتيَكى تو مةكةن ء بةةاِاى اختةانى مةةزانال.   
نيااِاثةِستىء نيازثاكى بخ اِاى ثةةِو ِكطاِى  يهانيةان ء   ئِممةتةكانى ِيابوكو تةنيا بةَةكتاثةِستىء تة

ثيَمان ِياطةَاندون كةرةمال بةو و  ىيض اِاَةكى تو نني بةىةب بثةِسةءََت ك ى كةواتةة رةةمال بةةو و  ىةيض      
امل تبة الشـاملة م  . و رة )815ل2اِاَةكى تو مةثةِس . و ِطيَوي. بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب

 .(25تفسري القرطت / تفسري سورة األنبياء / اةية  /التفاسري 
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رةةةم ئاَةتةةة ثنؤزانةةةكا ىةةةمِى اةةِاى طةةةوِ  بةةخى ى ِيون كوكوَةةةةو  كة ةخكةةةء      
 ء بةنداَةتى كوكنى اةخى نةةبيَت بةتةةنياء    موؤدةكانى كِءست نةكوكون تةنيا بخثةِس

ىيض ىاوبةشء ىاو وََةةى بخ كانةنيَال، ىةِو ىا بخمةانى ِيون كوكؤتةةو  كةثيَغةمبةةِانء    
( بخ طةَاندنى ئةو بةنداَةتيةء و   نانى ىةمِ كذ كانى )ن يهم امصالة ،امسالمنيَوكِاوانى 

 ناِكون.

ةمِ ئاَةتةةةكانى بةشةةيَِ َةكى بةةال  ىةةةِو ىا اةةِاى طةةةوِ  ىةةةوارَى ثيَةةداوَال كةىةة      
بةستانةء تِندء تخ  بةَةكةو   خش كاون ء ِيونى كوكونةتةو ء كََِةذ ى ثيَةداون واتةة    
بةكََِذى بخى باسء ِيون كوكوَةةو  كةنابىَ غةةَوى ئةةو بثةِسةتني. بةنداَةةتى كةوكن       

                                                                                                                                                 

 

 (.2ة  1سِِ  ىِك  ) ( أ ة1)
( ئةةم سةىَ ثيتةةة بةَةكةةو  ك نِسةةوََال بةةآلم رةاََِةدنةةو كا ثيةةت ثيةت ك اََِةدََِةةةةو .       الــرب ة واتةة  )    

تى رةةقِِئانى  بةِياسةتى كتةابيَكى زؤِ بةةِزو ثاَةة بلَةةد ، كةمةبةسة       واتةكةشى ىةِ اةِاى طةةوِ  ك زانيَةت.   
ثنؤز ، ئاَةتةكانى زؤِ بةِيََكء ثيَكى نِسواونء بةَةكةو   ةخش كِاون، ءرة َةةن اةِاى بةاآل ك سةتء بةىَ       
وََةةةةى اةةاو ن زانسةةتء زانيةةاِى ء حيكةمةتةةةو  مةبةسةةتةكانى زؤِ بةةةِيونىء بةئاشةةكوا اواونةتةةة ِيو، ريَةةك  

ء ى رةطشت ِيوء بِاِ كانى توى ذَانى موؤداَةتيةو  كِاونةو ء ئاشكوا كواون، ى رةِيوى عةقيد ء بنء باو ِي 
بيَت. و ئةم كتيَبة واتة قِِئانى ثنؤز فومامنان ثىَ ك كا  كةرة اِا بةو و  ىيض كةسء ىيض شةتيَكى كَكةة   
نةثةِستني ء بةنداَةتى تةنيا بخ ئةو بكةَال . رةم ئاَةتةكا اِاى طةوِ  بةثيَغةمبةِ كةى ك فةةِمََِت  ئةةى   

بةخ ئةةو ى تةِِي َىء     ةتةكة  بلَىَ، بيَطِمان مةال رة َةةن اةِكاى ثةةِو ِكطاِ و  نيَةوكِاوم     بةئِممةمد
ىةِي شةى اِاى ثةِو ِكطاِى  يهانيان بةو كةسانة ِيابطةَةمن كةثشت رةبةِنامةكةى اةِا ك كةةنء رةسةةِ    

ةو  بةخ  ى اةِاء   اواثةء اواثةكاِى ء بت ثةِستى ء ىاو   بةخ اةِا كانةانء ملةهِِيى بةةِك وامالء ناطةِيََةة      
ِيََكى تةةواوء ثتةةون          بةِنامةكةى اِا. ىةِو ىا مذك  بةبةىةشةت بةد م بةةو كةسةانةش كةةااو ن بنءبةاو 

 .547ل 2ىةميشة ااكةكاِنء اخَان رةاواثةء طِناح ك ثاََِ ن. و ِطيَوي. رةتةفسنى طِرَشةن ب
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ى كوكنى اةِاى  بوَتية رة بةَةكتا ناسيةى اِا رةثةِو ِكطاََِتىء اِاَةتيداء طِىَ ِياَةرَ
ثةةةِو ِكطاِ، بةةة ىَ بةةة ىَ كوكنةةى فومانةةةكانىء كوِ كةوتةةةةو  رةقةك غةةةكواو كانى   

. اِاى طةوِ  ئةمةى رةاةندان ئاَةتدا فومان ثةىَ كةوكوَال. رةوانةة فةةِمِك ى     )احاهيد  
ددنَي مَدد   امدد ِّديَا   ِّدَ اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك     دد  ،ا إدال  مديَدعر  دد  ،ا اّلل َ م ر دصد ىةةةِو ىا (.  1)[ َتدد اَ،مَحدد  ن محد

ا   ك فةِمِىَ   فَ نر  د د اّلل َ م ر دص د   ىةِو ىا ك فةةِمِىَ   (. 2)[ َ،َقَض  رَبوَه َنال   َدعر  د  ،ار إدال  إدَي 
َ مد    م    ام ِّدياَ   (. 3) [ َناَل ّللد د ام ِّديا  اْلر

                                                           

 .(5) :سورة البينة( أ ة 1)
بةكانى اخَاندا ىيض فةِمانيَكيان ثىَ نةكِا بةِ  طةرةةو ى كةةثوي بةةكلَ     ب ة واتة  ئةو  ِرةكةو كَانانة رةكتيَ  

ىةةاو وََةةةةء ىاوتةةاى بةةخ كانةةةنيَال ء  رةةةىيض بنءبةةاو ِيََكى بةةىَ     اةةِاى ثةةةِو ِكطاِى  يهانيةةان بثةِسةة ء 
ناو ِؤ ءثويوثِى ء زَان بةةاش نةكةنةةو ء بةةكرَيَكى بيَةداِ و  نََِةذ كانيان بكةةنء ز كةاتى مةارَى اخَةان          
بد نءك ستى ىةذاِانء ك سةت كةِِ ء كامةاوانء َي قةةوماوان بةد نء ىةِاةى ثةَى َةان ك كةوَى بةةو مةاَلء            
 سامانةى كةاِا ثىَ ى كاون ااكةء ااكةكاِى ثىَ بكةن. ك ى طةِ وابكةن ئةو َة ئاَيةى ِياسةتةقيةةء ثةا ء  

اِاَة.و ِطيَوي، بةسِك و ِطةوتال   بةم  خِ  ِيََطةى ِياست ك كؤزنةو ء ئةمة ئاَيةى ِياستء ِياتةقيةةى تةواوى
 . 1638ل 3رةتةفسنى طِرَشةن ب 

 .(23) :سورة اإلسراء( أ ة 2)

 ب ة واتة  اِاى طةوِ  فةِمانى ثىَ كوكوَت كةرةاِا بةو و  ىيض شتيَكى تو نةثةِستيت.و ِطيَوي. 

 .(3ـ 2) :سورة الزمر( أ ة 3)

ثةِس  تةنيا شاَةنى اِاى طةوِ َةء بةس ء ىيض ب ة واتة  بةىةمِ كرَيَكتةو  اِا بثةِستة، اِنكة  
كةسء ىيض شتيَك شاَةنى ثةِس  نني  طة رةاِاى ثةِو ِكطاِ ، بةِياستى ثةِستةى تةواوء ااوَاَل ءكوِ 

 3رةىةمِ شةَِكء ىاو  ء ىاو وََةة كانانيَك تةنها ىى اِاى ثةِو ِكطاِ ء بةس. تةفسنى طِرَشةن ب
 . و ِطيَوي.1201ل
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سية  رةبةنداَةتى كةوكن  ئاَةتةكان رةم بِاِ كا طةريَك زؤِن رةسةِ نياز ثاكىء ئي الَ     
بخ اِاى تا ء تةنيا، ءبةنداَةةتى نةةكوكن بةخ ىةيض كةةسء بةخ ىةيض شةتيَكى تةو  ةَِى           
رةاِاى طةوِ  رةثيَغةمبةِانء غةَوى ئةةوانيش ىةيض     طِمةانى تيَةدا نيةة رةةطونطءَال       
بةنداَةتى كوكنةكانةء رةىةمِانيش كخ  تةو  بخَةة ثيََِسةتة تةةنيا رةةاِا كاوا بكةةَالء       

سيةتى تةواومان بخ اِاى تا ء تةنيا ىةبيَت. ئةو تة اِاى باآل ك ستء كاِبة ىَ ئي آل
دنَي مَد   امد ِّديَا َ،مَدحر َ د دَا امرَاد فد  ،نَ  ك فةِمِىَ    ىةةِو ىا ك فةةِمََِت     (.1)[فَ ارن حا اّلل َ م ر دصد

ا ن حا مَحَع اّلل د َنَ    َ  ّللد د َفاَل َ  ر  ئةمةش ىةمِ كِءستكواو كان ك طوََتةو ، و(. 2)[َ،َنن  امرَمَس جد

                                                           

 .(14) :رة غافرسوأ ـ  (1)
رةقِآلَى ء ثوي بةك  نياز ثاكيت بخ اِا ىةبيَت ىةِ رةو بثاِيََِ ء تةنيا كاوا رةةو بكةة،  طةة رةةاِا      ب ة واتة   

كاوا رةىيض شتيَكى تو نةكةَت، اِنكة ىةِ ئةو  كةسِكء قةازانجء زَانةت ثةَى بطةَةةنيَتء ىةيض كةةسء ىةيض        
 باو ِيء ىاو   كانةِانء ملهِِيان ثىَ َان نااخش بيَتء فشةاِ   ىةِاةند  ئةو كافوء بىَ شتيَكى تو ناتِانيَت،

 خبةنة سةِ، ىةِطي  كواى بةِنامةء ِيََ كة ك ست كوك كانى ئةوان نةكةوَت.و ِطيَوي.

 .(18) :سورة اجلن( أ ة 2)

سةى تةو   ب ة واتة  م طةوتةكان ىةمَِان مارَى اِانء تةنيا ىى ئةون  ا رةوََدا  طةرةاِاى طةةوِ  كاوا رةكة   
مةكةةةنء ىانةةاء ثةةةنا بةةخ كةةةسء بةةخ ىةةيض شةةتيَكى تةةو مةبةةةن، ىةةةِو كِ  ِرةكةةةء كَانةةةكان ك َةةان كةةوكء  

 رةكةنيسةكانياندا واك كةن. 
زؤِ بةكااةةةو  ئيَسةةتاش مِسةةلَمانانى ئيَمةةة بةةةىخى كوِ كةوتةةةةو ء بةةىَ ئاطاَيةةان رةِياسةةتةقيةةء بةةةةماى     

 ِ رةةناو م طةوتةةكانيش كا ىةةمان ىةرَةة كوبةاِ  ك كةنةةو ء        ئاَيةةكةَان نة  ىةِ رةك ِ و ى م طةو  بةةرَك
رة ياتى ىاواِ بكةنة اِا ىاواِ ك كةنة ثياو ااكانء ىاواِ ك كةنة ثيَغةمبةِو كاواى يَ اخش بِنء َاِمةتىء 

ك كةن. زؤِ  اِ طةََِم يَ بةِ  مِسةلَمانان كواى ئةةو ى رةنََِةذى  ةماعةة         بةىاناو  اِن رة ثيَغةمبةِ
رةةةوَوك كانى كواى نََِةةذ ك بةةةةو ، رةثاِيا و كانةةدا طةةََِم يَ بةةِ  كاوا رةثيَغةمبةةةِء ثاواةةاكانء    ك بةةةةو ء

ِيوا ك سةت كاك كاء ىةة  ك سةتَىء ك رَةىَ          شيَ ةكان ك كةن ، َا كةَي بِ تةو ء اةَِكةة ىةة  ك سةتَىء ك 
ة شةيَ ةكانيانء ثةةناَان ثةىَ    ىاواِ !!!. َاك ِوَشء سةخفيةكان رةةناو م طةوتةدا ىةاواِ ك كةنة      يارِسول اهلل
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نةكن َةء رةِي وتى قةك غةة   )ن د ا  ىةِ رةثيَغةمبةِانء غةَوى ئةوانيش، اِنكة وشةى
كا بةطشتى ىةمِ شتيَك ك طوََتةو  بيَةطة رةاِاى طةوِ . ىةِو ىا اةِاى   امِّهي كوكن)

رةةم ئاَةتةةكا    (.1)[َِّتع دَه َ،اَل َيض د وكَ َ،اَل  َد ر   محددا ا ،ند اّللِّد مَحد  اَل يَ  تا ء تةةنيا ك فةةِمِىَ    
ء  ى ىةةةةةةمِانيش ئاشةةةةةكواَة كةةةةةةاِاى طةةةةةةوِ   ِيوى قسةةةةةة رةثيَغةمبةةةةةةِ 

رةىةمِ شن ء ىاو   كانانيَك ثاِاستِ ، بةآلم ئةمة ايتابةة بةخ ئاطةاكاِ    ثيَغةمبةِى
فَدُدن  بةخ ئيَمةة. ىةةِو ىا اةِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ         كوكنةو ى غةَوى ثيَغةمبةِ 

دَا امظ د مدمدنيَ فدَ  ئةطةِ طةوِ ى ىةمِ ئةو كى ئاك م كاوا رةغةَوى اِا  ( .2)[َع رَ  فَُدا َه إدذ ا محِّد
بكا  زارَمء ستةمكاِء مِشوَك ك بيَت ئةكى ك بىَ بخ غةَوى ئةو اةخن بيَةت. و ئةطةةِ    
طِتوا زورَم مةبةست رةشنكى طةوِ َة واتةىاو   كانانى طةوِ  بخ اِاى ثةةِو ِكطاِ.  

 (.3)[َ،امرَا فد  ،َن ه م  امظ  مدم حنَ  ةِو كِ اِاى طةوِ  ك فةِمِىَ  ى

                                                                                                                                                 

ل  3ك بةةةنء كاواى مةةةك كَان َي ك كةةةن،  ةةا ئةةةو شةةيَ انة مةةوكو بةةال َةةا زَةدو.تةفسةةنى طَِرشةةةن ب        
 .و ِطيَوي.1535

 .(106) :سورة يونسأ ـ ( 1)

ال واتة  بيَةطة رةاِاى ثةِو ِكطاِ ىاواِ مةكةنة ىيض كةسء ىيض شتيَكى تو كةنةسِكء نةزَانتان ثىَ ك طةَةن ب ة 
 .و ِطيَوي.

 .(106): سورة يونس( أ ـ 2)
ك ى ئةطةِ تخ ئةو   كوك واتة كاوا  رةغةةَوى اةِا كةوك كةواتةة تةخ رةسةتةمكاِانى، كَةاِ  بةةم          ب ة واتة   

ِي  ك كةةن. ئةةم نيةِ  ئاَةتةة تةةواو         كاِ تان ستةم رةاختان ك كةنء اِاى طةوِ  رةاختان ك تةخََِةالء تةِ
 . (. و ِطيَوي70ابوكو  واتة ذماِ )نيِ  ئاَةتى ثةِاوََ ى ِي كةِى

 .(254) :سورة البقرة( أ ة 3)
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. رةةم ئاَةتةة ثنؤزانةةكا ىةةمِى بخمةان ِيون ك بيَتةةو كاوا       ( 1)[إدن  امشِّد رَك َمظ  ردمر َنظدديمر   
كوكنء ىاواِ كوكن بخ غةَوى اةِا رةةموكوانء كِ اتةةكانء بتةةكانء ىةةِ شةتيَكى تةو        

ا كوكنة بخ اِاى طةوِ ء ثيَ ةوانةى ئةةو ثةِستشةىء بةنداَةةتى    بكوََت ىاوبةشى ثةَد
كوكنةَة كةاِاى طةوِ   ةخكةو موؤدةةكانى رةةثيَةاوكا كِءسةت كةوكونء ثيَغةمبةةِانى      
رةثيَةاوكا ناِكونء كتيَبةكانى َةخ ناِكونةة اةِاِ تةا ئةةو ثةِستشةىء بةنداَةةتى َةة بةخ          

 ) آل إمد  إال    بكةن. ئةمةش واتةاى موؤدةكانء  ةخكةكان ِيون بكةنةو ء بانطةوازى بخ 
ثةِسءاوََك نني كة بةىةب بثةِسءََت بيَةطةة رةةاِاى   ك طةَةنيَت كةبوَتية رةو ى كةىيض 

طيةان     طةوِ ء ثةِو ِكطاِى  يهانيان. ئةمةش ثةِس ء بةنداَةتى كوكن بخ غةَوى اةِا) 
بةةةس، ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ    بيَةةتء  ِي   ك كاتةةةو ء بةةةرَكِ ك بةةىَ تةةةنهاو تةةةنها بةةخ   

ن حَن محدا ا ،اد د امرَ  طدل  َ،َنن  اّلل َ ه َح امرَع ديو امرَا دع   ك فةِمِىَ   قو َ،َنن  مَح  يَ ر ن  اّلل َ ه َح احلَر  (.2) [َذمدَه ِبَد

                                                                                                                                                 

ب ة واتة  كافو كانء بت ثةِستانء ىاو   كانةِان اخَان ستةمكاِن، كةواتة ستةمكاِ ىاو   كانانى  
 طةوِ َة . و ِطيَوي.

 .(13) :سورة لقمان( أ ة 1)

ٍِاستى ىاو   كانان ستةميَكى طةوِ َة واتة   ل 2شنكى طةوِ َة.و ِطيَوي. تةفسنى طِرَشةن بب ة واتة  بة
1055. 

 .(30) :سورة لقمان( أ ة 2)

ب ة واتة ئةو نيشانةء بةرَطةء زانستء زانياِىء كِءستكواوانةى اِاى طةوِ  كةةباس كةوانء بةاس ك كةوََال       
ِيؤذء مةةانب بةةةكواى مةةانبء سةةا  بةةةكواى سةةا ء ىةةةمِ            ِيؤذ بةةةكواى شةةةوء شةةةو بةةةكواى  و   ىةةاتةى 
كِءستكواو كانى توى اِا كةكَان بيةنيء ناَان بيةني ىةمَِان بةرَطةن رةسةِ ئةو ى كةتةنيا اةِاى طةةوِ    
ىةقةء ىةِ ئةو ِياستء ِي واء تةواو ء ىةِ ك بىَ ئةو بثةِسءََت ئةوانى توى كةة ِىَ رةةاِا ك ثةِسةءََال ء    

ةواونء ثةويو ثِاةالء ىي ةيان رةةباِ كا نيةةو      ك كوََةة ىاوتاء ىاو وََةةء ىاو رَى اِا ىةِ ىةمَِان ناىةبء ناتة 
ىي يان رةك ست ناَةء بخ اخَان ثيََِستيان بة سخزء ِي محة ء بةز َى اةِاى طةةوِ  ىةَةة. ك ى كةواتةة     
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ىةِ ئةمةش بةةِي تى ئاَيةةء بة يةةى ِيََبازى ئيسالمة، ىةيض بةنداَةتيةةكى كِءسةت        
سةةت بةةِنى ئةةةم بةةةةِي  ء ِيََبةةاز  ِي سةةةنة نيةةة. ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ       كواى كِء

دَا  ك فةِمِىَ   دَ َطا  َنَم  دَه َ،مََوا دحَاا  محد َ  مََيعر َديَا محدار قَد ر دَه مََدار َن ر َ ر َي إدمَيرَه َ،إدَ  ام  َ،َمَط ر ن ، د
د دياَ  َ كد د َ  حار حَلَد   ىةِو ىا ك فةِمِىَ   (. 1)[اْلر َُ َ،مَدحر َن ر . ئةاَيةى   (2)[َندِّدره م مح د  َ د ا حار يَدعرَم  دحنَ  د

 ئيسالم رةسةِ كو بة يةةء بةةما كامةزِاو   

 بةو و  ىيض كةسء ىيض شتيَكى تو بثةِسءََت. )  َةكةميان  نابىَ رةاِاى طةوِ  

                                                                                                                                                 

ىةِ اِاى طةوِ  بةِزء بلَةدء با َ ك ستء كاِبة ىَ َةء ااو نى ىيَ ء ك سة َ ء تِاناَةةكى بةىَ وََةةةء بةىَ     
 30سةِِ تى رِقمةان ئاَةةتى     الط يف. ىةِو ىا تةفسنى 1062ل 2طِرَشةن ب ئةنداز ء ِي ىاَة. تةفسن

 و ِطيَوي.)امل تبة الشاملة / التفاسري/ قرد سيديف(رة

 .(65) :سورة الزمر ( أ ة1)

بةكرَةياَيةةو  رة َةةن اةِاو  سوءشةتت بةخ ىاتختةة اةِاِ ىةةِ و   اةخن ىةةمِ           ب ة واتة  ئةةى ةمةد    
ش تخمان ناِكو ء ثيَت ِياطةَانواو . ك ى ماكام ثيَت ِياطةنواو ء تيَت طةَةةنواو  ء  ثيَغةمبةِانء نيَوكِاوانى ثيَ

ِيون كواو تةةو ، ئيةدى ريَةو  بةةو و  ئةطةةِ غةةَوى اةِا ىةةِ شةتيَكى تةو             ِياستء اِاثةِستيت بةخ  ِيََطةى 
ىةةةبيَت بثةِسةةتيتء ىةةاو   بةةخ اةةِا كابةيَيةةت تةةخ رةسةةتةمكاِان ك ذميَوكََِيةةتء ىةِاةةى كةةوك و ى باشةةت   

كةرةمةوبةِ كوكوتال ىةمَِان ىة  ك و شيَةةو ء ك سِتيَالء ِي ش ك كوََةةو  تاز  ئيةدى سةِكَان ناميَةيةت    
تةفسةةنى القـرطت  .و  تةفسةنى  1218ل 3بةخ  ء ك اةيتة ِيَة ى زَةان مةندانةو .تةفسةةنى طِرَشةةن ب     

  ِطيَوي.و(لة) امل تبة الشاملة/ التفاسري/ قرد سيديف( 65)ئاَةتى)الزمر(  سِِ تى

 .(88) :سورة األنعام( أ ة 2)
ب ة واتة  ئةطةِ بةند كانى اِا ىيداَة  كِانء ِيََطاى ِياستى اِاَيان كؤزَةو ، كةاى كواَةى ىةاو  ء ىةاو      

وََةةةة واتةةة شةةةَِكيان بةةخ اةةِا كانةةا ئةةةو  ىةةةِ كوك و َةةةكى باشةةى رةمةوبةةةِ كوكوَانةةة ىةةةِ ىةةةمِى ىةةة   
الء ىةةيض  سةةِكََكيان يَ نةةابيَةىَ رةةةِيؤذى قيامةتةةداء بةةةفوَاى ناكةةةونء   ك و شةةيَتةء بةةةبا ك اةةالء ك سةةِتيَ 

 ِي  ةِيؤء ماَة ثِى كََتة ك ِ.. و ِطيَوي.
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كو م  نةةابىَ بةنداَةةةتىء ثةِستشةةى اِابكوََةةت تةةةنيا بةشةةةَِتةتةكةى ثيَغةمبةةةِء      
ال إمدد  إال  نةةةبيَت واتةةة بةةةثىَ ى قِِئةةانء سةةِنةة .ئةمةش واتةةاى )    كةةةىنيَوكِاو 

َة، اىةةةِ كةسةةيَك كاوا رةةةموكوان بكةةا  رةثيَغةمبةةةِانء غةةةَوىَ ئةةةوانيش، َةةاكاوا      
رةبتةكانء كِ اتةكانء رةبةِكانء رةىةةِ شةتيَكى تةو بكةا  رةكِءسةتكواو كانى اةِاء       

بكاتةو  بةسةِ بويَالء نةزِ بخ كوكن، َانََِذَان  ىاناءىاواَِان بخ بةََِت ءاخَان يَ ن َك
ِيء نااخشةىء         بخ بكا ء كوينِشيان بخ بةََِت طِاَةة سةِكَان ثةَى  ك طةَةةنيَتء َةا شةة
بةآلَان َي رةسةةِ  ك بةا ، ئةةو  ئةةو كةسةة اةةند ثةةِو ِكطاِانيَكى تةوى بةخ اةخى           

  كدد ع ا  ) طوتةِنء كوكونةةى بةةةىاوكِفء ىاوشةةيَِ ى اةةِاى ثةةةِو ِكطاِى  يهانيةةان 
َةة ىةة  ك و شةيَةيَتةو ء    )ال إمد  إال    . كَاِ  ئةمةش بةةِي تى ئاَيةى اِا كة ، عد   

 )اإلبود ا  ثيَ ةوانةى تةنيا اِا ثةِستية. ىةِو ىا ىةةِ كةسةيَك شةتى تةاز ء كاىيَةةان      
رةم ئاَيةى ئيسالمةكا بكا  كةةاِاى طةةوِ  ئي نةى نةةكاو ء فومةانى رةسةةِ نيةة واتةة         

نن  بمد  ركدحا ةبةِنامةء شةَِتةتى ئيسالمدا بِنى نية ئةو  واتاء اةمكى شةةىاك ى)  ر
 ى ئة ام نةكاو ء نةى ىيَةاو تة كىء ناتةواو . ئةو تة اِاى طةوِ  ك فةِمِىَ    

َِّ  إدَ  مَح  َنمد  حا محدار َنَمل  َفَأَع رَِّ ا  َهَ  ا مح ِّد حر ا  (.1)[َ،َق دمحر

                                                           

 .(23) :سورة الفرقان( أ ة 1)
رةِيؤذى قيامةتدا كوك و ء ااكةى ئةو بيَباو ِيء بت ثةِستء ملهِِيء اِانةناسءبةندانةةى كةةسء    ب ة واتة   

وك كانء كافوان كََةةنيء ك َكةَةةة تةةيء تةخزء غِبةاََِكى ثةويذء بةآلو ء بةةقِآلَى         بةِنامةء ِيََ كة ك ست ك
ِيََكى             ئامسانى كا ك بةَالء ىةيض سةِكََكى نابيَةت بخَةان ء بةكةةرَكيان ناَةة ، بةخ؟ اةِنكة رةسةةِ بةنء بةاو 

ء ثةِسءاو كانى ِياستةقيةةى اِا نةَان كوكو ء بخ اِا نةبِ ء رةثيَةاو ِي زامةندى اِا نةبِ ، بةرَكِ بخ بت
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ة كةىةِ كةسيَك رةسةِ بيَباو ِيىءىاوبةشى شةَِك ثةَدا كوكن  ةا  ئةمة ئةو كوك وانةَ
ََةت، ئةمةةش           ِي نطَيةك بَيةت بةخ اةِا بكو ئةةو  رةىةِ بةِطيَكء بةىةةِ شةيَِ َة ء بةىةةِ 

كةاِاى طةوِ  فومانء بويَاِى رةسةِ ننيء رةبةِنامةء  )اونمد ا ات و ندة كوك و  كاىيَةةِانةن 
ِيؤذى قيامةتدا ك َكا  بةتخزء طةِك رِلء بةئامساندا ىةة   شةَِتةتى ئيسالمدا بِنيان نية رة

ك اال. واتة  يَ ى و ِناطنََتءىيض باَةايَكيان نيةء نابيَت، اِنكة رةطة  شةةَِتةتى ثةاكى   
اِاكا ِيََك ننيء تيَك ناكةنةو ء بخ غةَوى اِاَان كوكونء بخ اخَان كاَةان ىيَةةاونء بةةثىَ ى    

سى اخَانء شةةَتانةكانيان كِءسةتيان كةوكونء ئةة اميان     ىةواو ىةو سء ئاِ زو كانى نةف
كاون. ئةوانةةةش بةسةِاةةاوى اخَةةان كاك كََِتةةةو ء رةةةطََِكانيان تةةىَ ناثةةةِيََت. ئةو تةةة       

 . ( 1):} محا ا  ث   نمح َن هَا مح ميس في  فهح رار{فةِمَِةتىثيَغةمبةِ

كو ء ثشتيشةةى كةةوئةةةو ئافو تةةة ِيوى ىانةةا بةةوكنء كوعةةا كوكنةكةةةى رةثيَغةمبةةةِ   
رةثةةةِو ِكطاِى  يهانيةةان كةةوكو  كةةة ىةةةمِ سةةةِكةوتالء بةةةىانا ىةةاتالء زَةةانء سةةِك  
طةَاندنيَك تةنيا بةك ست ئةو ء كةسى توناتِانيَت،ء ىيض شتيَك رةوانةى بامسان كةوكن  

طيةةان. ىةةيض )  بةك سةةت ىةةيض كةةةسء ىةةيض شةةتيَك نيةةة بيَةطةةة رةةةزاتى اةةِاى طةةةوِ  
ة سةتةميَكى زؤِ طةوِ َةة رةةاِكاى ثةةِو ِكطاِمان. ئةااو      طِمانيَكى تيَدا نيةة كةئةمة  

                                                                                                                                                 

ِي زامةنةدى         توى اِاَان بِ ء بخ كةسء سةِكوك وء طةةوِ كانء طةوءيء  َةنةةكانى اخَةان بةِ ء رةةثيَةاو 
 . و ِطيَوي.921ل 2ئةواندا بِ ء بخ ن َك بِنةو َان رةئةوان بِ  ء بخ بتةكانيان بِ . تةفسنى طِرَشةن ب

 أ ـ متفق على صحته. (1)
تاز  بيَةيَتة ناو ئاَيةةكةمانء رةبةِنامةء ئاَيةى ئيَمةةكا نةةبيَتء ئيَمةة نةةمان      ب ة واتة  ىةِكةسيَك شتيَكى  

كوكبيَت ئةوا بةسةِ ااوى اخى كا ك كََِتةو ء يَ ى و ِناطنََتء رةِيؤذى قيامةتدا سةِكى ثةىَ ناطةَةةنيَتء    
مِ سةةِ ريَشةيَِاوَةكيش   رةبوى ثاكاشت س ا ك كََِت ، كاىيَةان سةِريَشةيَِاوَةء ىةة   بةرَكِ ماَة ثِى ك بيَتء

 . و ِطيَوي.ك بىَ رةئاطوكا بسِتيَت بةطََِو ى فةِمِك ى ثيَغةمبةِ
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اِاى باآلك ستء كاِ بة ىَ فةِمانى ثىَ كوكوَال كةتةةنيا كاوا رةةو بكةةَالء رةبةةِ ئةةو      
ِيََيةةو ء ثةميانيشى ثةَى كاوَةال كةىةةِ كةسةيَك كاواى َي بكةا  و آلمةى ك كاتةةو .         بثا

 ء ِيو رةو نةكا ء كاوا رةغةَوى ىةِو ىا ثةميانيشى كاو  ىةِ كةسيَك كةسةِثيَ ى بكا
ئةةةو بكةةا  ء رةكةسةةيَكى تةةو َةةا رةشةةتيَكى تةةوى غةةةَوى اةةِا بثاِيََتةةةو  ك َباتةةة نةةاو   

بر َما دمر إدن   كؤز اةو  ىةِو كِ رةقِِئانى ثنؤزكا ك فةِمِىَ    دَوأد َ،قَ َا رَبوا دم  اارن دح د َنكر
ربد ،َن َندار ند َد َايتد َكدَي ر      َوار َديَا َيسر د دياَ ام  واتةة بةِيََسةِاَىء مةل كةاةىء      (.1) [حَن َجَهدِّ َم َاا د

سةِشخِيى بةِ ء كؤز ء ِياتان ك كيَشال. باشة ئةطةِ حارَى ئةو كةسةانةى كةةاخ بةةزل    
ب انال رةئاست كوعاء كاوا كوكن رةاِا ئةاوا بَيةت، ك بةَى حةارَى ئةةو كةسةانة اةخن بيَةت         

ء كاواى يَ ك كةةن، ئةااو اةِاى بةاآل     كةثشت رةاِا ك كةنء رةغةَوى اِا ك ثاِيبَةةةو  
ك سةةتء كةةاِ بةةة ىَ ىةميشةةة ن َكةةةء اةةاو نى ىةةةمِ شةةتيَكةء  لَةةةوى ىةةةمِ شةةتيَك   
بةموؤدةء  ةخكةشةو  رةذََو ك ستى اةِاى طةةوِ  كاَةة،ء بةسةةِ ىةةمِ شةتيَكدا زا ء       

 ادَ َندوِّد َ،إدَذا َكدأََمَه ند َدبةتِاناء بةك سةآلتة ىةِو كِ اِاى ثا ء بيَطةِك ك فةةِمِىَ    
ددددد  ،نَ  دددددمر يَد ر   ِّ دددددحار يبد َمَع  ه  محد ِر ي  حار  د َ،مريد  دددددَوأد دددددَحَة امددددد  ا د إدَذا َاَنددددد ند فَد رَيسر يدددددب  َانر  (.2)[فَدددددُد ِّد َق ديدددددبر ن جد

                                                           

 (60) :سورة غافر( أ ة 1)

ب ة واتة  اِاى ثةِو ِكطاِ ك فةِمِىَ  ئَيِ  ىةةمِ ثَيِسةتىء كااِازَةةكانتان تةةنيا رةةمال بكةةن، مةةيش          
ء ريَتةان اةخش ك مب بةمةةِ ىَ رةاةِاِ اةيَِ ى      و آلمتان ك ك مةو ء بختةان كََةةمةة كىء ثيَتةان ك بةاشةم    

شةَِتةتةكةى مال كا بيَت، ئةوانةى كةثشت رةبةنداَةتى بخكوكنء ثةِستشى مال ك كةنء اخ رةةو  بةةزل تةو    
ِيَةو  ك بةَى ب ةةة          ك زانال كةبةنداَةتى تةنيا بخ مال بكةن ك َان اةمةة نةاو ئةاطوى كؤز اةةو ء بةسةةِ شةخ

ــ يف . تةفسةةنى1238ل3نى طِرَشةةةن بناوَةةةو ء تياَةةدا بسةةِ تةةيَال. تةفسةة   ــافر(ة سةةِِ   ى    الط  )غ
 و ِطيَوي. امل تبة الشاملة/ التفاسري(.( رة )60ئاَةتى)

 .(186) :سورة البقرة( أ ة 2)
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  . 1):}امدددد ن ا هددددح امع دددد اة رةفةِمِك َةةةةةكى ِياسةةةةتدا فةِمَِةةةةةتى    و ثيَغةمبةةةةةِ

ِ   ان دكةِِيى   ن د  و بةئامخزاَةكةى اةخى فةةِمِ كةة    :}إ تدإ    )رالدي   نِّهمد  بة
  . 2)ُيتظهمل إ تإ   َت ا َت ههمل إذا كأم  ف كأا  مل ،إذا اكوعِّ  ف كوعا اب {

. ،فد  امصدعيعني   3):} محدا محد ا ،هدح يد نح   اد ا  ا دل امِّد ر{فةِمَِةتىىةِو ىا     
واتةة    ،امِّد  )(. 4)،هح   طده{ نا   ك َل: ن و امَيَا ننظم: ق ا:}نن َتعل   ا ا  نا امِّي 

ِيََتةةو  ئةةو           ىاووََةةء ىاوشيَِ  ء ىاوتةا  ىةةِ كةسةيَك كاوا رةغةةَوى اةِا بكةا ء بثا
ىاوتاء ىاوشانى بخ اِاى طةوِ  بويَاِ كاو ، َا ىةِكةسيَك ىانا بخ غةَوى اةِا بةةََِتء   

بةتةةواوى  نةزِى بخ بكا ءسةِ بويَالء قِِبانى بخ بكا ، َااِك بةنداَةةتىء ثةِستشةى   

                                                                                                                                                 

ئةطةِ بةند كامن ثوسياِى مةيان يَ كوكَت ثىَ َان بلَىَ مال ريَيانةو  ن َكم و آلمةى  ب ة واتة  ئةى ةمد   
طةِ كاوام يَ بكةن ك با و آلمى مال بدنةو ء تةنيا كاوا رةمال بكةنء ىانا تةنيا بةخ مةال   كاواكةَان ك ك مةو  ئة

 بيَةال ء بةنداَةتى ء ثةِستشى تةنيا بخ مال بكةن بخ ئةو  ِيََةِماَى بكوََالء بةِااو ِيؤشال بنب . و ِطيََوي.

 ( واتة  كوعاء ن او ثاِيانةو  اخى ثةِستشىء بةنداَةتى كوكنة .و ِطيَوي.1)

 .( أ ـ أخرجه الرتمذيف وغريه2)
ََ ََةت ى رةةكنياء ى              ََ   اةِاى طةةوِ  رةىةةمِ شةتيَك ك تثاِ ب ة واتة  مافةكانى اةِا كةرةسةةِتة بيةان ثةاِ

رةقيامةتدا، مافةكانى اِا بثاََِ   اِاى طةوِ  بةِ ء ِيو  كََةتء َاِمةةتيت ك كا ء ك   ثاََِ ََةتء بةةزَى     
ٍََِةذََت، و ئةطةة كا    ِياَةةو  تةةنيا كاوا رةةاِاى ثةةِو ِكطاِ بكةةء رةبةةِ ئةةو         اخَت بةسةةِكا ك  وا  كةوكء ثا

بثاِيََِ ، و ئةطةِ ىاناء مةك ك  بوك تةنيا بخ اِاى بةِ ء كاواى مةك ك رةو بكةء رةكةسء رةىيض شتيَكى تو 
 نا.و ِطيَوي.

 ( أ ـ رواه البخاريف.3)
كابةيَتء رةسةِ ئةةو حارَةة مبوََةتء تخبةة نةةكا       ىةِ كةسيَك ىاو وََةةء ىاو  ء ىاو شيَِ  بخ اِا  ب ة واتة   

 ئةو  ك ايَتة ناو ئاطوى كؤز اةو .و ِطيَوي.

 ( واتة  طةوِ  توَال تاوان ئةو َة كة ىاو وََةة بخ ئةو اِاَة كابةيَيت كةكِوستى كوكوَت.و ِطيَوي.4)
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َا ىةندََكى بخ غةَوى اِا بيَت ئةو  ئةو كةسة ىاوشيَِ ء ىاووََةةى بةخ اةِاى طةةوِ     
كاناو .  ائةو ى رةبةِى ك ثاِيََتةو ء ىاناى بخ ك با ء بةنداَةتى بخ ك كا  ثيَغةمبةِ 

َافوَشتة بَيةت، َا ةخكةة بَيةت َةا بةت بَيةت َاكةةسء        ) ،  مل بيَت َااخشةوَستانى اِا
ت َاىةِ شتيَكى تو بيَت رةكِءستكواو كانى اةِاى طةةوِ . بةةآلم كاوا كةوكن     بةِنامة بيَ

رةكةسةةيَكى زَةةةدوى ئامةةاك  بةةِ واتةةة رةةةِيوكا بيَةةتء كاواى َاِمةةةتى شةةتيَكى يَ بكةةةَت  
 احلسددية كةرةةةتِاناى كا بيَةةت رةشةةتء كاِءبةةاِ  ىةسةةت ثةةىَ كواو كةةانء بةِ ةسةةتةكان)

ى كا بةِ ئةةو  ىي ةى تيَةدا نيةةء كِءسةتةء       ئةطةِ ئةو كةسة رةتِاناى  ىَ بةة ىَ كوكنة  
شةَِك ثةَدا كوكن نية، بةرَكِ كاِء باِ  ئاساَيةكان رةنيَِان مِسةلَماناندا كةَاِمةةتىء   
ك سةةتطنؤَىء ك سةةتباِ طةةوتال بةةخ َةةةكءى كِءسةةتة، نةةة  ىةةةِ كِءسةةتة بةةةرَكِ          

يدد  ن د  ا يِّد  ،ن ثيََِستيشةةة..ىةِو كِ اةةِاى طةةةوِ ء بةةاآل ك سةةت رةاةةنؤكى مِسةةاكا 
َدَ محددار  بخمان ك طيَويََتةو ء ك فةِمِىَ   امصالة ،امسالم ديَعود د َن َد  ام د َدَ محددا  د دوَدَغ ثَ   ام د فَ كر

َهد   . ىةِو ىا رةىةمان اةنؤكى مِسةاكا اةِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ       ( 1[َند  ،ِّداد  ِّدر َفَ د ََج محد
ء ىةةِ كةاِء بةاََِكى تةو     ىةِو كِ ئةو ى موؤدة رةكاتى شةةِيو  ةةنب   (.2)[ َ  ئدت   َيرَتَق ب  

                                                           

 .(15) :سورة القصص( أ ة 1)

ؤكا ىاتةةة ك  ِء بيةةةى وا كوكةةةس شةةةِيَانة َةةةكيَكيان ب ة واتةةة  كةةاتىَ مِسةةا رةةةناو بةةازاِيكا رةةةكاتى نيةةِ ِي   
رةا مةكانى اخى بِء ئةوى توَان رةقيبتيةكانى فنعةونى بِ.  ا ا مةكةى اخى كَاِ بِ بةوى تو نةك وََوا 
بخَة كاواى َاِمةتى رةمِسا كوك كةرةكذى كابواى قيبتى َاِمةةتى بةدا ء رةسةةِى بكاتةو .ئةةوَش رةسةةِى      

 ريَداء كِشتى.و ِطيَوي.كوك و ء بخكسيَكى 

 .(21) :سورة القصص( أ ة 2)

بةوَِاَى ء  ب ة واتة  مِسا كواى ئةو ى ئاطاكاِ كواَةو  كة فنعةونيةكان كخ بِنةو  بخ ئةو ى بيكِذن زؤِ  
 ئاطاكاِىء ااوكََوىء بةتوسةو  رةشاِء رةو تى ميسو ك ِاِ .و ِطيَوي.
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ئارَخزء نائارَخز كةكوااِى اةرَكى ك بال،َا ىةِ ثيَداوَستىء طوفتيَةك كةموؤدةةكان رةةناو    
 اخَاندا ثيََِستى َان بةوى توَان ك بيَت ىانا بخ ىاوِيىَء بواك ِء ا مةكانى ك با . 

كةةةوكو  كةبةاةةةةرَكى ِيابطةَةنةةةة  اةةةِاى طةةةةوِ  فةةةةِمانى بةثيَغةمبةِ كةةةةى     
بةةخ اةةخى ناتِانيَةةت ىةةيض قةةازانجء زَانيَةةك بةكةةةس بطةَةةةنيَتء ىي ةةى  غةمبةةةِكةثيَ

(كا اجلددارةك سةةت كا نيةةةء رةةةتِاناى ئةةةو كانيةةة، ىةةةِو كِ بةةاِى تتةةاي رةسةةِِ تى)      
ا ك فةِمِىَ   َ  نَارن ح َريبِّد َ،اَل ن  ر دك  بد د َنَ    اق لر إد ِّد اَل نمحر ده  َما دمر اَلد  ا َ،اَل َرَ د ق لر إدَّن    ](1 .)

ع د  َ،اَل    كا ك فةِمََِت)اون ا( ىةِو ىا اِاى طةوِ  رةسِِ تى  دي اَدتر ق ل ال  نمحر ده  مدَِّدترسد
َ امسودحا  إدنر نَ  َدعرد َ،مَحد  مَحس دود دَا اْلر

دَد را  محد دَوار َدي ر اَل  ا إدال  مَح  َ  ا اّللِّ  َ،َمحر   ِّ   نَنرَ م  امرَغيردَب اَلكر َنَر إدال  اَد
دد ِرمحدِّ ددحنَ َ،َبشد تةةةنيا كاواى ئاَةةة  رةةةم بةةِاِ كا طةةةريَك زؤِن، ثيَغةمبةةةِ   (. 2)[عر مِّدَطددحرم  يد 

                                                           

 .(21 ـ 20) :سورة اجلن( أ ة 1)
بةةةو بةةت ثةِسةةتء اةةِا نةةةناسء كةرلةةة ِي قانةةة بلَةةىَ  مةةال تةةةنيا كاوا رةةةاِاى    ئةةةى ةمةةدب ة واتةةة     

ََمةو ء ىةيض ىةاو  ء ىةاو وََةةةى بةخ ثةَةدا ناكةةمء بةتةةنيا ئةةو           ِي ثةِو ِكطاِم ك كةمء ىةِ رةبةِ ئةو ك ثا
ةِو ىا ثةىَ َةان   ك ثةِستمء بةنداَةتى رةو بةو و  بخ ىيض كةسء بخ ىيض بةِنامةء ىيض شتيَكى تو ناكةم، ىة 

بلَىَ  ناتِامن تةنيا طةِكَلةَةكيشتان زَةانء تةةنبء اةةرَةمة ءنااخشةى رةسةةِ سةِ  بكةةم ى  ةاى ئةةو ى          
رةسةِتان  ببةمء و نةك ش تِامن ىيداَة ء ك ستطنؤَيتان بكةم ئةطةِ اِاى طةوِ  وَستى رةسةِ نةةبيَت  

ت اةِانء مةال تةةنيا نيَةوكِاوى اةِامء      اِنكة مةال نةسةِكء نةةزَامن بةك سةت نيةةء ئةمانةة ىةةمِى بةك سة        
 بةِنامةى ئيسالمتان ثىَ ِيك َةطةمنء بةس.و ِطيَوي.

 .(188) :سورة األعراف( أ ـ 2)
بةو بت ثةِستء اِانةناسء سةِكةشانة بلَىَ  مال ىيض ىيَ ء ك سةةآل ء تِاناَةةكم   ب ة واتة  ئةى ةمد  

طةَةمن مةطةِ اِاى طةوِ  وَستى رةسةِ بيَةت ئةوانةة   نية تابتِامن سِكء قازانج نة  بةئيَِ  بةرَكِ بةاخشم ب
ىةمِى رةىيَ ء تِاناء ك سةآلتى اِاكانء تةنيا بةك ست ئةون ، ئةى كةواتة مال اخن ك زامن َاك تِامن كةةى  
ِيؤذى قيامة  كََت؟  ا كةمال كاِء باِى ثةنهانء غةَبيةكامن ب انياَة ىةِاى اواثةء نااخشى ء ك ِكء بةآلء 
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بوكء كاواى سةِاستةى )  رةثةِو ِكطاِ ك كوك، ئةو تة رةِيؤذى بةكِكا ىاناى بخ اِا 
 (1):} َيريب نَندع   مح ،ند  و{تةنيا رةو كوكء بةِك وام رةبةةِى ك ثاِياَةةو ء ك ى طةِ    

 نبددحبا   صدد يقشةةيَِ َة رةثاِيانةةةو  بةةةِك وام بةةِ ىةةةتا ىةةاوِي  ى طةةةوِ ى  ئةةاوا بةةةم 
( ئةةو  بةِ اةِاى طةةوِ       2) س ه   َيركحا  مل فُن    محِّأع مه مح ،ن ك طِتى .

دَوَأ َب َما دمر َن ِّد ئةم فةِمِك َةى اخى ناِك  اِاِ كةك فةِمِىَ    دَوغديد حَن رَب ا دمر فَ كر إدذر َ سر
َمر   محِّدَا امرَمآلئدَاةد مح  رادفدنيَ َّ د و    د   إدال   م ِبد دَ   َ،مدَوطرَمدَدا  بدد د قد   دحب ا مر َ،مَحد  امِّ صر َ،مَح  َجَعَ    اّللِّ  إدال  ب شر

. اِاى طةوِ  رةم ئاَةتةكا بةىاناو  ىاتالء َاِمةةتى  (3) [ محدار ندِّ د اّللِّد إدن  اّللَِّ َنعديدعر َ ادديمر 

                                                                                                                                                 

ىةَةةة رةةةاخم  ك كاء ىةِاةةى ايَةةوء اخشةةى ءنةةازء نيتةةةمت ىةَةةة بةةخ اةةخمم ك ىيَةةةاء طةةوكم  ناِي حةتيةةة  
ك كوك و  . ثَيم اخشة اا  ب انال كةمال ىيض نةيم تةةنيا نَيوكِاوََكةى اةِاى طةةوِ م بةخ ئةةو  اواثةةكاِانء         

نء َةةكتا  رةاِا َااى بِان بةِيؤذى قيامة ء س اء غةةزابى كؤز ء بءسةيَةم مة طيَةيش بةد م بةةاِا ثةِسةتا      
ثةِستانء ااكةكاِانء ئيمانداِان بةبةىةشتء ذَانى اخشى نةبوياو ى ناو ئةةو بةىةشتة.تةفسةنى طِرَشةةن    

 .و ِطيَوي425ل1ب

( ئةى ثةِو ِكطاِى مال ئةو بةرَيَةةى ثيَت كابِم بخم بيَةة كىء  ةىَ بةة ىَ ى بكةةء سةةِمان خبةة بةسةةِ       1)
 كافوانء بت ثةِستةكاندا.و ِطيَوي.

ىيَةاَةة كىء َاِمةةتى بةخ       بةسة ئةى ِي سِي اِا، ئةو تة اِاى طةوِ  ئةو ى ثةميانى ثىَ كابَِت( واتة2)
 ناِكىء ثشتى طوتىء ئيَمة سةِكةوتني,و ِطيَوي.

 .(10ـ  9) :سورة األنفال( أ ة 3)

ةا بةخ ئةةو ى   ب ة واتة كاتىَ كةوتةة شةِي و  رةطة  كافوانء بت ثةِستةكانداء ِيوتان كوك  اِاء ىاناتان ىيَ  
ىةزاِ فوَشةتةى َةة  رةةكواى     و آلمى كانةو ء اِا بةسةَِاندا سةِتان خبا ، اِاى طةوِ ى ثةِو ِكطاِتان

َةكى بخ ناِكن ء َاِمةتى كان بخ ئةو ى رةبةِامبةِ ئةو كافوء بيَباو ِيانةكا كرَتان قاَمء بةةىيَ  بكةا ء تةوس    
ئيدى ئةو  بةِ مِسةلَمانةكان بةسةةِ كافو كانةدا سةةِكةوتالء      رةكرَتاندا نةميَةيَت م طيَةى سةِكةوتةى ثيَدان. 

شكاندَانال. كَاِ  بيَطِمانة كةسةِ كةوتال تةنيا بةك ست اِاَةء بةك ست ىيض كةسيَك نيةء  طة رةو كةسى 
 . و ِطيَوي.434ل1ى فوَشتة بيَت ء ى غةَوى فوَشتة بيَت. تةفسنى طِرَشةن ب تو ىي ى ثى َ ناكوََت



 

 

 69 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

ن بةبن كََةيَتةو  ء ثىَ َان ِياك طةَةنيَتء ىةةوارَيان ثةىَ ك كا ء   كانء سةِ استةةكةَا
كة ىاناكةى و ِطوتِنء ىيَ ى َاِمةتى ك ِى بخ نةاِكون كةةبوَتى بةِن رةفوَشةتةكانى     
ِيون كوكنةةو  كةئةةم سةةِكةوتةة رة َةةن فوَشةتةكانةو  نةةبِ بةةرَكِ         اخى، و بخشى 

َانةةو  ىةا ء سةةِى اسة ء و       ئةو  اةِاى طةةوِ  اةخى بةِ َاِمةةتى كانء بةىانا     
ِيون كوكوَةةةو  كةسةةِ         م طيَةية  ء ئةاِام بِنةو َةة ء ك  ئةخقو  طوتةَيةك، و بخشةى 
كةةوتالء سةِاسة  تةةنيا  ى اةِاى بةاآل ك سةتء كةاِ بةة َى اخَةو َةةتى ىةةةِو            

 آا نمد ان . و رةسةِِ تى ) (1)[َ،مَح  امِّ صر   إدال  محدار ندِّد د اّللِّد إدن  اّللَِّ َنعديدعر َ ادديمر   :ك فةِمِىَ
دددا   ،نَ  كا ك فةةةةِمِىَ   دددمر َ شر ر  َ،نَادددو مر نَذدم دددةر فَددد  د ط حار اّللَِّ َمَع  ا  . رةةةةم  (2)[َ،َمَطددد ر َاَصددد َ  م  اّللِّ  بد َددد ر

                                                           

 ..(10) :نفالسورة األ( أ ة 1)
سةِكةوتالء سةِاس  تةنيا بةك ست اِاَةء ىيض كةسء ىيض شتيَك ىي ى رةك سةت ناَةة  طةة     ب ة واتة   

 رةاِاى طةوِ ، اِاى طةوِ  بةتِاناء بةك سةآل ء زاناء كاناء حةكيمة.و ِطيَوي.

 .(123) :سورة آل عمران( أ ة 2)

ا سةِى اسة ء شةكانتانالء كةسةىَ ئةو نةد ى ئيَةِ       ب ة واتة  اِاى طةوِ  رةغةزاى بةكِكا بةسةِ كافواند  
ِي  ى ىةةمِ ىيَة و تِانةاو اةة ء           ِيوى كا ئةةو كةافوء بيَبةاو  ك بِن ، ئةو غةزاَةى كةرة سارَى كو مةى كخاةى 
اخرَةى بةقةك ِ سىَ ىيَةد ى ئيَِ  ك بِن ئيَِ ش ذماِ تان كةم بِ، ك ى ئيَِ  ئةطةِ اختان رةاِاى اختةا  

ََ نء بةاةاكىء بةةثاكى بيثةِسة ء        ن بثاََِ نء اختان ر ةاةشمء قيةى اةِا كوِ خبةنةةو ء اختةانى َي بثةاِ
 . 156ل 1ثةِستةيَكى وا كةىةميشة سِثاسطِزاِى اِا بال. تةفسنى طِرَشةن ب

بةرََى، ئةطةِ ئيَةِ  اةِاى طةةوِ  و   ثَيَِسةت بثةِسة ء ك سةت بةةقِِئانء سةِنةةتةو  بطةونء اختةان            
ئاِام طوتِ بال رةسةِ طوتةى ئةم كَةة، اِاى ثةةِو ِكطاِ سةةِتان ك اةا  بةسةةِ      رةاِاى اختان بثاََِ نء

بيَبةاو ِيانء كةةافوانء بةت ثةِسةةتانء مِحليدانةدا ، ىةةةِو كِ اةةخن رة ةةنطى بةةةكِكا سةةِى اسةة  بةسةةةِ      
ِاى كافو كاندا رةكاتيَكدا ئةوان ذماِ ء ىيَ َان اةندان  اِ ى ئيَِ  بِنء ئيَِ  كةم بةِن. ك ى اختةان رةةا   

اختان بثاََِ نء بةطََِو ى قِِئانء سِنةة  اِا بثةِس ء بةكواى كََِو  ِيََيان مةكةونء ثةِتةواز  مةبالء 
ىةِاى اِا ثىَ ى اخشة ئةو  بكةنء ىةِاى ثىَ ى نااخشة يَ ى كوِبكةونةو ء رةو شََِةةكا نةتان بيةيَةت  
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ئاَةتةشدا اِاى طةوِ  بخى ِيون كوكوَةةو  كةىةِ اةِاى ثةا ء بيَطةةِك بةِ رة ةةنطى      
اخى سةِاةِء َاِمةتى ك ِ . ىةست ثىَ كوكنء بةكِكا مِسلَمانانى سةِ اس ء ىةِ 

ِياسةةتيانة كةئةةةو ىَيةة ء تِاناَةةةى ثةةَى كاون رةاةةة ء اةةخرَةء رةةةىَي ،           زانيةةةى ئةةةم 
ء ئةةخقو ى ثةةىَ امطمأايِّددة رةءفوَشةةتانةى كةةةبخى نةةاِكن، م طيَةةةى ثيَةةدانء ك  ئةةاِامى ) 

سة ء  بةاشني ئةمانة ىةمِى رةىخء ىخكاِ كانى سةِكةوتال بةِنء بةةس، ك نةا سةِا   
سةةةِكةوتةةكة تةةةنيا رةةةاِاى طةةةوِ و  بةةِ، ئةطةةةِ اةةِاى طةةةوِ  سةةةِى نةاسةةتةاَة 
ىةةةِطي  سةةةِنةك كةوتالء تيَةةك ك شةةكان، كَةةاِ  ئةةةم سةةةِكةوتالء سةِاسةةتةةش       
بةاخثاََِ ى رةاِاء بةنداَةتى بخ كوكنء ثةِستشى اِاى طةوِ  بةنياز ثاكى بىَ غةلء 

 ة .اةشء ثِاتة ك بيَت بةطََِو ى قِِئانء سِنة

ئةى كةواتة اخن بخ ئةو ئافو تة نِسةِ ء غةَوى ئةوَش كِءسةتة ِيوى ىانةا و بةةِ       
ء ثشةةت بكاتةةة ثةةةِو ِكطاِى  يهانيةةان بةةوكنء كاواى سةةةِكةوتال بكاتةةة ثيَغةمبةةةِ

 كةااو نى ىةمِ شتيَكةء تِاناَة بةسةِ ىةمِ شتيَكدا؟!!

نةفامية، بةرَكِ طةوِ  تةوَال  طِمانى تيَدا نيةكةئةمة اواثءَال ِي شءَال ااِ نِسء     
ىاوبةش ثةَدا كوكنة اِاى طةوِ  ثةنامان بدا . ئةو نِسةِ )ء ىاو وََةةكانى ئةو ىةتا 
ِيََتةةو  بةخ  ى اةِاى         كنياِ ك بويََتةو  ة و ِطَيوي ة( رةسةِى ثيََِستة تخبةة بكةا ء بطة

ِياسةتةقيةةى بةخ بكةا ، ئةةوَش بةةو ى كةثةشةيمان ببيَتةةو           رةةو  طةوِ ء تخبةَةةكى 
طِناحة طةوِ َة  كةتىَ ى كةةوتِ ء وازى يَ بيَةيَةتء  ةاََِكى تةو نةاةيَتةو  سةةِىء       
                                                                                                                                                 

 الطـ يف  اةِاى ثةةِو ِكطاِ بةال. تةفسةنى    بخ ئةو ى ئيَِ  سِثاسطِزاِى نازء نيتةمةتة ىةمة اةشةةةكانى  
 و ِطيَوي. امل تبة الشاملة/ التفاسري/ قرد سيدى(.رة )  123ئاَةتى  آل عمرانسِِ تى 
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عةزمء  ةزمء ىةرَََِستى بََِوانة بطوََتة بةِء رةبةِطةوِ َىء ِيََة ى اةِا نيةة  ثةاكىء     
ئي السةةية  بةةخ اةةِاى طةةةوِ  بطوََتةةة بةةةِ، بةِياسةةتى ئةمةَةةة تخبةةةكوكنى بةِياسةةتىء   

ى كِءسةةتكواو كانى اةةِاى رة َةةة، ك بةةىَ مةةافى ئةةةوانيش    نسةةِحى ، و ئةطةةةِ مةةاف 
بطيَويََتةو  َان طةِكنى اخَان ثىَ ئازاك بكا ء ئةو مافانة رةاخى حةآل  بكا . ئةةو اِ  
ََةةت. ئةمةتةةة اةةِاى طةةةوِ  فومةةان          تخبةكةةةى تةةةواو ك بَيةةتء شةةََِةى اةةخى ك طو

َان يَ و ِ ك طوََةت.  بةبةند كانى ك كا  كةتخبة بكةنء ثةميانيشى ثىَ كاون كةتخبةكة
ددحنَ  ىةةةِو كِ ك فةةةِمِىَ   ددمر  د تر دع  ِرمحدِّ ددحَن َمَع  ا  يع دد  نَيدوَهدد  امرم  . ىةةةِو ىا ( 1)[َ،  حب ددحا إدَ  اّلل د مجَد

دوَدغرتد  ،اَ   َ،اّللِّ   ك ِباِ ى كَانةكان واتةة نةسةوانيةكان ك فةةِمِىَ      نَفَداَل يَدو حب دحَن إدَ  اّللِّد َ،َيسر
دد ود   ددحَن  ىةةةِو ىا ك فةةةِمََِت   (.  2)[ يمر َ ت ددحرر ر  د ن حَن مَحددَع اّلل د إدَه دد  آَ ددَ  َ،اَل يَدطر َديَا اَل يَدد ر َ،ام دد

َعدلر َذمددَه يَد ردَق َنَ مح د  َدقِّد َ،اَل يَدعرا دحَن َ،مَحدا يَدتر حلر اب  يَددحرَم  امِّد ترَس ام يتد َ د  َم اّلل   إدال  ابد ََ ي َضد َن ر مَد   امرَعد
مََددددَه يد  َددد ِّدا  اّلل   َكددديِّدََ َتددمر  َ،َنر  ددد ر فديددد د مح َهددد َن   امرطدَي مَحدددةد  دددَل َنَمدددال  َصددد حلد   فَأ ،ر َب َ،آمَحدددَا َ،َنمد ََ إدال  مَحدددا 

                                                           

 .(31) :سورة النــور( أ ة 1)

ب ة واتة  ئةى بويواكاِان ئيَِ  ىةمِتان بةثياوء بةئافو تانةو  ثةشيمان ببةةو ء تخبة بكةنء بطةِيََةةو  بةخ    
ثةِو ِكطاِتان بخ ئةو ى ئيَِ  رةىةِكو كنياكا بةاتةو ِء سةِكةوتِء سةةِ بةةِزء سةةِفواز بةال.      ى اِاى 
 و ِطيَوي.

 .(74) :سورة املائدة( أ ة 2)
ب ة واتة  ئةو  تاكةى ناطةِيََةةو  بخ  ى اِاء تخبة ناكةنء بن رةو ىةمِ تاوانة اةثةآلنةى اخَان ناكةنةو   

كن رةاِا ناكةن؟!!ئةطةِ كاواى يَ اخش بِنء يَ بِِك َى رةاِا بكةن اةِاى  ء كاواى يَ اخش بِنء يَ بِِ
 طةوِ  زؤِ بةبةز َىء يَ بِِك َةء ريَتان ك بِِىَء ك تان بةاشىَ. و ِطيَوي.
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يم   َدَ يَدطرَ ل  امود حربََة َنار ندَ  اداد  ىةِو ىا ك فةِمِىَ  ( . 1) [َ َسَِّ ا  ،ََ  َن اّلل   َ ت حر ا ر  د َ،ه َح ام 
َع  حنَ،يَدعرت     (. 2)َ[ح َناد امس يِّدََ اد َ،يَدعرَ م  مَح   َدتر

:} اإلكدالم يهد م مح ق  د مل ىةاتِ  كةفةِمَِةةتى  و رةفةِمِك ى ِياسةتى ثيَغةمبةةِ       
بخَةةةء رةبةةةِ طةةةوِ َى مةتوسةةيةكانى ىةةاو   كانةةان واتةةة  .(1)،اموحبدة َتددبو مح  دد ن ق  هد {

                                                           

 (70ـ  68) :سورة الفرقان( أ ة 1)

ى ىيَةةانى ىةيض   ئةو كةسانةى كةرةاِا بةو و  ىيض شتء ىيض كةسيَكى تةو ناثةِسة ء كاواى بةةك    ب ة واتة   
نةاكِذن كةةاِاى طةةوِ  حةةِامى      شتيَك ناكةن بيَةطة رةاِاى ثةِو ِكطاِ، ىةِو ىا ىةيض كةسةيَك بةناىةةب   

ََ ن ء ك سةت         كوكو ، ىةِو ىا ِي وشةتى ك ثةاِ ََال ثيسةىء بةةك  كََِةذى ناكةنةة سةةِ     ىةميشةة اخَةان رةةكاو
  ِيؤذى قيامةة  تِشةى سة اَةكى    نامِسى كةس،  اىةِ كةسيَك ئةم كوك وانةةى كةةباس كةوان ئةة ام بةدا     
ك ذَا . تةنها ئةو كةسانة تِشى  بةساتء سِىَ ى اةند  اِانة ك بيَتةو ء بةسةِ شخِيىء ِي زَليةو  تياَدا

كةبةكرَسخزَةو  ك طةِيََةةو   ى اِاء تخبةَةكى ِياستةقيةة ك كةةنء ثةشةيمان ك بةةةو ء     ئةم س اَة ناَةن
ء اا  طِزاِى ئة ام ك ك ن.  ائةطةِ ئاوا بكةنء تخبةى ِياستةقيةة بةااكى ئيمان ك ىيَةالء كوك و ى اا 

بكةنء  اََِكى تو نةطةِيََةةو  سةِ ئةو طِناحء تاوانانة ئةوا بةكرَةياَيةو  اِاى طةوِ  يَ َان اخش ك بيَتء 
ء اواثةةةكانيان ىةةةمِ بةاةةاكة بةةخ ك طخِيََةةت، اةةِنكة اةةِاى طةةةوِ  زؤِ يَ بةةِِك ء ريَ ةةخش بةةِ ء بةةةِي حم 

 . و ِطيَوي.934ل 2بةبةز َسء ميهو بانة. تةفسنى طِرَشةن ب

 .(25) :سورة الشورى( أ ة 2)

ىةِ ئةو اِاَة تخبةى بةنةد كانى و ِك طوََةتء َي َةان اةخش ك بيَةت ئةطةةِ رةةطِناحء كةوك و           ب ة واتة   
ك و  اواثةةكانيان  تخبة بكةةنء كةوك و ى اةا  بكةةن رةةكو      اواثةكانيان بطةِيََةةو  بخ َةكتا ثةِستى اِاء

ك بََِِت ء رةبةاشةد َىء بةز َى اخى زَاك شيان ثىَ ك بةاشيَتء اواثةكانيان بةااكة بخ ك طخِيََتةو ، 
و  اِاى طةوِ  زاناَة بةو كوك وانةى كةك َان كةنء ئاطاى رةىةمِ كاِء كوك و َة  ىةَة بةىةِ شةيَِ َة   

ِيى بةةِك وام ك بةال         بيَت. بةآلم ئةوانةى ناطةِيََةةو ء تخبة ناكةنء ر ِي قةىء بةَى بةاو  ِيىء كةرلةة  ةسةةِ ملةهِ
امل تبـة   .1270ل3ئةوانة س ا  بةساتء سِىَ َان ىةَةة رة َةةن اةِاى طةةوِ و . تةفسةنى طِرَشةةن ب      

 و ِطيَوي. .25الشورى :  الشاملة/ التفاسري/ تفسري القرطت / سورة
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نى تو طةوِ  تو ء رةبةِ ئةةو ى نةةباكا   ء رةبةِ ئةو ى رةىةمِ طِناحء تاوانةكا امشد ك )
اةرَكيَكى زؤِ بةو قسةء كوك و  شنكيةى ئةو ئافو تة نِسةِ  ىة  خبةرَةةتيَالء فوَةِ   
خبخن ء رةبةِ ثيََِستى ء وا و بِنى ئامخذطاِى ء رةبةِ اةاتوى اةِاء بةخ بةنةد كانى     

ء باشةة ب ةيَتء   اِا، و بخ ئةو ى حارَى ئيَمةء حارَى ىةمِ مِسلَمانان باش بيَتء بةةِ  
بةِااو ِيؤشال بيةةو  ئةم ِيون كوكنةو َةةمان اسةتة ِيو ىيةِاكاَِال سةِكى ىةةبيَت بةخ       
مِسلَمانان رةىةمِ  يهاندا. و اِاى طةوِ  ىةمِ  َةةكمان رةكَةةكةةى اةخى شةاِ زا     

كامةزِاو بني، ئيَمةشء ىةمِ مِسلَمانانيش رةشةِيى نةةفسء  بكا ء رةسةَِشى بةِك وام ء 
وك و اواثةكامنان بثاََِ ََتء مبان بََِِتء ثةنامان بةدا  كةةاِاى طةةوِ  ىةةِ     شةَتانء رةك

اةةخى بةةةتِاناء ىةةةِ اةةخى اةةاو نى ئةةةو تِانةةاء ك سةةة تانةَةء ىةةةِ اةةخى بةاشةةةد ء يَ بِِك َةةة 
 .رةتاوانةكان

 ) ،ص     ،ك م ،ابرك ن   ن  ا ،ركحم  ا يِّ  بم  ،آم  ،صع   

 

 

 

                                                                                                                                                 

ك و ء شةتةكانى ثةيَش اةخى واتةة ثةيَش ئةةو ى       ( واتة  ئيسالم ثيَش اخى ك سويََتةو  و ىةةمِ كةاِء كةو   1)
ئةةاَيةى ثةةنؤزى ئيسةةالم بيَةةت َةةااِك بةةخ ئةةةو كةسةةةى ثةةيَش ئةةةو  مِسةةلَمان بيَةةتء بةةويوا بةئيسةةالم بيَةيَةةت  
ك سويََتةو ء ىةل ك و شيَةيَتةو ، تخبة كوكنيش ىةمِ كوك و  اواثةكانى ثيَش اةخى بةاةاكة ك طيَويََتةةو     

 َا ك طخِيََتةو .و ِطيَوي.
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 نامةى دوةم:

 ن بؤ جنؤكةء شةياتينيةكانء نةزر بؤ كردنيانحوكمى هانا برد

بخ ىةمِ كةسيَك رةمِسلَمانان كةئةم نِسيةة  ابزكِِيى  ن   كِِيى  ن  امععيعرة
ك بيةيَتء ك ةََِةيَتةو ، اِاى طةوِ  مةيش ء تخَش َاِمةتى بدا ء سةِمان خبا  بخ 

 ة ثاكة ئامني.ك ست طوتال بةكَةةكةىء بةِك وامىء ثىَ كامةزِاوى رةسةِ ئةو كَة

 امسالم ن يام ،رهة   ،ب     . نمح  بع :

ىةندىَ رةبواَان ك ِباِ ى ئةو كاِء كوك و  اواثانةى كةنةفامةكان ئة امى ك ك ن   
ثوسياَِان يَ كوكَال رةكوعاء ثاِيانةو  رةغةَوى اِا، ىانا بوكنة بةَِان رةىةنةدىَ كةاِى   

بةِ  ةخكةكانء نةزِ ء قِِبةانى ء سةةِ بةويَال     طونطدا، و   كوعاء ثاِيانةو ء ىانا بوكنة
ة واتةةة ئةةةى حةةةوتِ كان َةةا ئةةةى      َيكدد عةمل  ددَ،ابخَةةان. رةةةو كوعةةاء ثاِيانةوانةةةش )  

حةوتةةةكان بيطةةون(. ئةمةةةش مةبةسةةتى رةو َةةة ئةةةى حةةةو  سةةةِكوك ى  ةخكةةةكان  
ى  بيطونء ئةواو ئةواى يَ بكةن، ئيَسكةكانى تيَك بشةكيَةال، اََِةةكةةى خبخنةةو ، ثةىَ    

ةة  ،َيجدا امعصد ،  َا َيجا امظهعةبةََِةال. ىةِو ىا ىةندىَ رةقسةكانى توَان كةك رَيَال ) 
 واتة  بيطون ئةى  ةخكةى نيِ ِيؤَانء و َا  ةخكةى عةسوان(ئةمانةء طةريَكى تو.

ىةِو ىا كوعاء ثاِيانةو  رةموكوانء رةثيَغةمبةةِانء ثياواةاكانء غةةَوى ئةةوانيش،         
ةفوَشتةكان ءىانا بخ بوكنيان، ئةمانة ىةمَِانء ىاو وََةةةكانيان رةةناو   كوعاء ثاِيانةو  ر

انيء تََِذ كانى كخمةرَطاى مِسلَماناندا بةنةزانىء نةفامى ِيوَةان كاو ء بةةجء بةةاوانء    
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ِي طء ِيَشةى كاكِتاو ء بِ تة كاِء ثيشةء شتيَكى باوء ئاسةاَىء  سةاَى كوكنةةو ى    
ك كةوََالء ىةةِوا بةسةاك ء سةاناء ئاسةان بةةةبويء        ثيَشةاخَانء زؤِ بةز محة  قةآلاخ

ِيَشة كيَش ناكوََال. زؤََِك ىةن رةمِسلَمانان ك ست طنؤَىء ئاسانكاِى بخ كةسةانيَكى  
تو ك كةن بةو ى كةك رَيَال  ) ئةمة ىيض نية شتيَكةء بةسةِ زماناندا كََةت، مةبةسةتمان   

ة ئةمةش كاََِكى زؤِ بىَ شةِعىء ىيض شتيَك نية، ء بويوامان ثىَ ى نية( طِمانى تيَدا ني
اواثة كواَى ك بيَتة شتيَكى ساك ء ئاسةاَىء ِيؤتيةةى اةةرَكى زؤِ بةىَ   رةسَ كوكنةةو        

 بةسةِى كا ك ِيؤنء رةناو اةرَكى كا تةشةنة ك كا ء ثىَ ى  ِيىَ ك بال.

رةطةة    محِّ  عدة ىةِو ىا ثوسةياِمان ريَكةواو  ك ِبةاِ ى ذن ثيَةدانء ذن اِاسة )          
وانةةةى بةةةم سةةيااتانة ناسةةواوان كِءسةةتة؟، َةةان طخشةةتى قِِبانيةةان يَ و ِ بطةةوَالء  ئة

بي خَال، َان ثىَ َان بدََِت، و ئاَا نََِذَان رةسةةِ بكوََةتء نََِةذَان رةةكواو  بكوََةت؟      
ىةةةِو ىا ك ِبةةاِ ى بةةويوا بةةِن بةةةفا  طةةو و ء قةةخل بوي كةةانء شةةََِال ىةةةل طو كةةان؟  

ِمان يَ كواو  كةثويو ثاطةند ى ئةو  ك كةةن كةطِاَةة   ىةِو ىا ك ِباِ ى ئةوانة ثوسيا
ىةِ بةتةماشا كوكنء تىَ ِيوانيةيَكى ساكاِء سةِ ثىَ َيانة رةو شتانةى كةبةسةِ رةشةى  
موؤدةو ن و   عةمامةء كآلء ء  امانة، ء شةِيوا ء رةاكء ئةو  خِ  شتانة ك تةِانني  

بكةةةَالء نةاخشةةيةكان ك سةةت نيشةةانى نةاخشةةيةكانء ىخكاِ كةةانى تةةِش بةةِنى َةةان  
 بدؤزَةةو .
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 وةآلمةكان:     

احلم    ،  امل ،امصالة ،امسدالم ن د  محدا الادَي بعد امل ،ن د  آمد  ،صدع   ،محدا اهود   هبدم     
  إ  يحم ام يا. نمح بع 

شتيَكى شاِاو  نية رةكةس كةاِاى ثا ء بيَطةةِك  ةخكةةء موؤدةةكانى تةةنيا بةخ            
خى كِءست كوكونء ك بىَ تةنياوتةةنيا ئةةو بثةِسة ء    ثةِس ء بةنداَةتى بخ كوكنى ا

شةةتيَكى تةةوى رةطةةةل كا نةثةِسةة ء شةةةَِكء ىاوبةشةةى بةةخ ثةَةةدا نةكةةةن، ءكوعةةاء     
ثاِيانةةةةو ء ىانةةةا بةةةخ بةةةوكنء سةةةةِبويَالء نةةةةزِء قِِبةةةانى ء بةةةاقى بةنداَةتيةةةةكانء   
ثةِستشةةيةكانى تةةو  تةةةنيا بةةخ اةةِا بةةالء تاَبةةة  بةةال بةئةةةو و ء بةةةس، كَةةاِ  ىةةةمِ  
ثيَغةمبةِانى اِا ىةِ بخ ئةم مةبةستة ىاتِنء رة َةن اِاو  نيَةوكِاونء ىةةِ بةمةةش    
ِيون كوكنةةةو ء          اةِاى طةةوِ  فومةانى ثةَى كةةوكون، ىةةِو ىا كتيَبةة ئامسانيةةكانى بةخ 
بانطةشةى ىةمان مةبةست ناِكونة اِاِ و  كةرةىةمَِان طةوِ  توء ثنؤز تو قِِئانى 

 ى اةرَك رةشن ء ىاوبةشى ثةَدا كوكن بخ اِاى طةوِ ء ثنؤز ، و بخ ئاطاكاِ كوكنةو
 واتةنصل اوصحا  بةنداَةتى نةكوكن بخ غةَوى اِا، ىةِ ئةمةشة بةةِي تى بةةِي تةكان)

ِي  ء بةةماى ئةاَيةى اةِا،ء بة ةيةةء بةةةماكانى ثةةَوي وء ثوؤطوامةى ئةاَيةى اةِا          بةة
ةم واتاَةةة بوَتيةةة رةةةو ى كةةةىيض   اةةِنكة ئةة  ) ال إمدد  إال    كةبوَتيةةة رةةة شةةاَةمتانى  

ثةِسءاوََكى كَكة نني كةبةىةب بثةِسءََت بيَةطة رةاِاى ثةِو ِكطاِ)اب( طيان ئةةم  
ِي   ك كاتةةو ء          اةمكة اِاكاَةتى َةة بةنداَةةتى كةوكنء ثةِستشةى بةخ غةةَوى اةِا 
    ِ اى رةبالء ِي طةو  ِيَشة كيَشى ك كا ، بةرَكِ ئةو بةنداَةتىء ثةِستشةية تةةنيا بةخ اة

طيان بةِقةةِاِء ك اةسةثيَةَى، نةابَى رةغةةَوى اةِا بةخ ىةيض كِءسةتكواوََك          )  طةوِ 
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رةكِءستكواو كانى اِا ئة ام بدََِت. و بةرَطةش رةسةِ ئةمة رةةقِِئانء رةسةِنةةتى   
ادَس  كا طةريَك زؤِن. رةوانة فةِمِك ى اِاى طةةوِ    ثيَغةمبةِ َ،مَحد  َ َ طرد   اجلرددا  َ،اإلرد

ا   .ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ    (1)[يَدعر  دد  ،ند إدال  مد  .ىةةةةِو ىا ( 2)[ َ،َقَضدد  رَبوددَه َنال   َدعر  دد  ،ار إدال  إدَي 
ِر  دحا امع َ د َة  ك فةِمِىَ     دنَي مَد   امد ِّديَا   َِّدَتد ا َ،ي طديم دحا امص داَلَة َ،يد  د  ،ا إدال  مديَدعر  د  ،ا اّلل َ م ر دصد َ،مَحد  ن محد

َديَا      . ىةِو ىا ك فةةِمِىَ ( 3)[َطيِّدَمدةد َ،َذمدَه اديا  امر  بر َما دمر إدن  ام د دَوأد َ،قَد َا رَبوا دم  اارن دح د َنكر
دد دياَ  ربد ،َن َنددار ند َدد َايتد َكددَي ر    حَن َجَهددِّ َم َاا د ددَوار . ىةةةِو ىا اةةِاى بةةاآل ك سةةتء كةةاِ  (4)[ َيسر

ددددَحَة امدددد  ا د إدَذا َاَندددد ند َ،إدَذا َكددددأََمَه ند َدددد ادَ َنددددوِّد فَددددُد  بةةةةة ىَ ك فةةةةةِمِىَ   يددددب  َانر  ِّد َق ديددددبر ن جد
ِرمحدِّ حار يبد َمَع  ه مر يَد ر    ،نَ  ي  حار  د َ،مريد  َوأد . رةةم ئاَةتانةةكا ىةةمِى اةِاى طةةوِ  بةخى       (5)[فَد رَيسر

ِيون كوكوَةةو  كة ةخكةء موؤدةةكانى تةةنيا بةخ ثةِسة ء بةنداَةةتى اةخى كِءسةتى        
ن كةرةو بةو و  ىيض كةسةيَكى تةو نةثةِسة ، اةِنكة واتةاى      كوكونء فومانى ثىَ كوكو

بةةةفومان كةةوكنء ئامخذطةةاِى كةةوكن كََةةت.  ةةا اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك رةةةقِِئانى  )قضد  

                                                           

 .(56) :سورة الذاريات( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى ثيَشءكا ِيون كوكؤتةو . و ِطيَوي. 

 .(23) :سورة اإلسراء( أ ة 2)

 ب ة واتاكةميان رةِيابوكوكا نِسيِ  .و ِطيَوي. 

 .(5) :سورة البينةأ ة  (3)
 نِسيِ . و ِطيَوي.ب ة واتاكةميان رةبابةتى ىانا بوكن بخ ثيَغةمبةِ 

 .(60) :سورة غافر( أ ة 4)

 نِسيِ .و ِطيَو. ب ة واتاكةميان رةبابةتى ىانا بوكن بخ ثيَغةمبةِ 

 .(186) :سورة البقرة( أ ة 5)

 ب ة واتاكةميان رةبابةتى ثيَشِكا نِسيِ . و ِطيَوي. 
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فةةِمانى بةبةنةد كانى كةوكو ء ئامخذطةاِى      ثنؤزكاء رةسةِ زمانى ثيَغةمبةِ كةةى 
طيانةةة   ) كةةوكون كةةةىيض كةةةسء شةةتيَكى تةةو بيَةطةةة رةثةةةِو ِكطاِى اخَةةان كةةة     

بخى ِيون كوكوَةةو   )جل  ،ن   نةثةِس ء بةنداَةتى بخ نةكةن. ىةِو ىا اِاى طةوِ 
كةكوعاء ثاِيانةو  بةنداَةتيةكى زؤِ طةوِ َة، ىةةِ كةسةيَك  ملةى يَ بكةا ء رةغةةَوى      
اِابثاِيََتةو  ئةو  ك ايَتة ناو ئاطوى كؤز ء، و فةِمانى ثىَ بةبةند كانى اخى كوكو  

رةبةِ ئةو بثاِيََةةو ء كاوا تةنيا رةو بكةن، ء ىةوارَى ثيَداوَال كةريَمانةو  ن َكةةء  كةىةِ 
كوعاكامنان ك بيستىَء و آلميان ك كاتةو ، بخَة ثيََِستة رةسةِ ىةمِ بةند كانى اةِا  
كةتةنيا رةبةِ ثةِو ِكطاِى اخَان بثاِيََةةةو ء كاوا تةةنيا رةةو بكةةنء ئةةم بةنداَةتيةة       

ق دلر إدن   تةنيا تاَبة  بكةن بةئةو. ىةِو كِ اِاى طةوِ  ك فةةِمِىَ   طونبء طةوِ َة 
ََ َ،َََّددددددد يتد ّللدِّد َربِّد امرَعددددددد َممدنيَ  دددددددادي َ،َبريَدددددد  . اةةةةةةةِاى طةةةةةةةةوِ  فومةةةةةةةانى  (1)[َصدددددداَليتد َ،ا س 

( ) اسدهكوكو  بةاةةرَكى ِيابطةَةةنيَت كةنََِةذ كةوكنء بةنداَةةتى      بةثيَغةمبةِ كةى
قِِبةةانى بةةخ كةةوكن، ء ذَةةالء مةةوكن ىةةةمِى تةةةنيا بةةخ اةةِاى   كةبوَتيةةة رةةة سةةةِبويَالء

ثةِو ِكطاِى  يهانيانة كةةىيض شةةَِكء ىاوبةشةى نةني.  اىةةِ كةسةيَك قِِبةانى بةخ         
غةَوى اِاى تا ء تةنيا سةِ ب يََت ئةو  شةَِكى بخ اِا ثةَدا كوكو ، ىةِو كِ اخن 

ََِةذء قِِبةانى و   كو   بخ غةَوى اِا نََِذ بكا  اِنكة اِاى طةةوِ ء ثةا ء بيَطةةِك ن   
شتى ريَك ن َكء ثيَطةو  طوََدِاو كاناونء ريَك  يةا نابةةةو . و ىةةوارَى ثيَةداوَال كةئةةو      
كوانة تةنيا بخ اِاى تا ء تةنيانء بةس. بخ ئةو اِاَةى كةىيض شةةَِكى نةني.  اىةةِ    

                                                           

 .(162) :سورة األنعام أ ة (1)
 وي.ب ة واتاى ئةم ئاَةتةمشان رةبابةتةكانى ثيَشِ نِسيِ .و ِطيَ 



 

 

 79 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

كةسيَك بخ غةَوى اِا ى  ةخكة بيَتء ى فوَشتةء ى بخ موكوانء ى بخ ىةةِ شةتيَكى تةو    
ََةذى بةخ ئةةو         بيَتء اخَان ثَى ن َك بكاتةو  ىيض  ياوازَةةكيان نيةة و   ئةةو  واَةة نِ

ىةاتِ   كةسة َا ئةو شتة رةغةَوى اِا كوك بيَت. و رةفةِمِك ى ِياستى ثيَغةمبةِكا
ندا .ىةِو ىا رةفةِمِك َةكى توكا ىاتِ  )   1):} معا   محا ذبد  مغدع  {كةفةِمَِةتى

ِّي نا  ق ا:}مح   رجدالن ن د  قدحم  هدم صدِّم الأدحزا ن د   دىت يطد ِّدب نا امط ِر با  ه ب 
م   يَ  مل فط محا و  ُه : ق ِّدبمل ق ا: ميس نِّ    ئ نق بمل ق محا ق ِّدب ذاباب مل فط  َب ذاباب  ف  ودحا 
كدد ي  مل فدد  ل امِّدد رمل ،قدد محا مآل دد : قدد ِّدبمل قدد ا مح  ِّدد  وقدد ِّدب و دد    دديَ   ا،ن   نددع  ،جددل مل 

.  ائةطةِ ىةِ كةسيَك قِِبانى بةميَشيَكء وََةةى ميَشيَك بةخ  (2) بحا نِّط  ف  ل اجلِّ دَة{فض

                                                           

 أ ـ أخرجه إمام أمحد بسند حسن. (1)
 رةو كةسةى كةقِِبانى ء سةِبويَال بخ غةَوى اِا ئة ام ك كا . و ِطيَوي. ب ة واتة نةفوَةى اِا 

 }فةِمَِةتى كِِيى ىامشةو  ك طيَوينةو  ِي محة ء ِي زاى اِاى يَ بيَت كةثيَغةمبةِ ط ِر( واتة  رة2)
كدا تىَ ك ثةِين َاِيؤَش  كةبت ثةِست بِن، ئةوانة نةَان ك ىيَشت كةىيض ِيؤذََكيان كو كةس بة ى قةوميَ

 كةس بة َاندا قىَ بثةِيََت ىةتاكِ قِِباتى بخ بتةكةَان نةكا . ئةو قةومة بةَةكيَك رةو كوانةَان طِ   
 ة قِِبانية  بخ بتةكةمان نةكةَت ناىيَلَني بيَو كا تىَ بثةِيَتء ك   كِذَال.

 نية بيكةمة قِِبانى.ة ئااو مال ىي م 
 ة كيَشة نية ئةطةِ ميَشيَكيش بيَت .

 ائةو كابواَة ميَشيَكى كوك  قِِبانىء كافوَان كوكو ثىَ ى اِ  ناو ئاطوى كؤز ءء ِيََطةى ئةوَان كاء  
 ِيؤَشت. ئةجماِ بةىى كو ميشيان طِ  

 ال.ة قِِبانية  بخ بتةكةمان بكة ك نا كو ثيَت تىَ ناثةِيََت ريَو  ك   كِذَ
ة مال ىةِطي  شتيَكم بخ ىيض كةسء بخ ىيض شتيَك غةَوى اِاى ثةِو ِكطاِ سةِ نةبويَِ ء نةم كوكؤتة 

 قِِبانىء ناشى كةم.
 رةسةَِان كاء كِشتيان ء اِ  بةىةشتى بةَِةى اِاى طةوِ . ئيدى ئةم كةسة قِِبانى نةكوكء رةوىَ 
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بةةتء ىةةاو وََةةةةكانى بتةةةكان بكاتةةةقِِبانى ىاوبةةةش ثةَةةدا كةةوكنء ىاوبةةةش ثةَةةدا      
بيَتء شاَةنى اِنة ناو ئاطوى كؤز ء بيَت، ئةكى ك بىَ حارَى ئةةو كةسةانة    )محشد ك كةِ

غةةةَوى اةةِا و    ةخكةةةء فوَشةةتةء ثيةةاو اةةاكانء       اةةخن بيَةةت كةةةىاواِ ك كةنةةة   
ثيَغةمبةِانء ىاناَان ك بةنة بةِ، ء نةزَِان بخ ك كةنء سةِبويَةيان بخ سةِ ك بوين بةخ  
ِيو            ََ ن َاشةيااى نةاخشةةكانيان بةخ بَيةةال، َامةة ئةو ى سةةِو مةا ء مةةدارَيان بةخ بثةاِ

 ةخكةةكان َةا رةةثيَةاء ىةةِ      ماآل ء كشتِكارَةكانيان بخ بثاََِ ن، َااِك رةتوسى شةِيى
شتيَك رةم  خِانةى كةبامسان كوكن. ئةمانةء وََةةى ئةمانةةش رةةثيَش تةون كةبةةىخى     

ء ثةء شاَسةتةى اةِنة نةاو ئةاطون ثةء رةةو         )محشد ك ئةو و  ببةة ىاوبةش ثةَةدا كةةِ   
كابواَةى كةميَشيَكى كوك  قِِبانى بخ بتةكةى ئةو قةومة. بةرَطةش رةم باِ و  ئةو َةة  

َناَل فَ نر  د د اّلل َ م ر دص د  م د   امد ِّدياَ  اِاى باآل ك ستء كاِ بة ىَ رةقِِئاندا ك فةةِمِىَ   كة
مديَد ا مَحد  اَدعر  د  ه مر إدال  مديد َط ِّدب دحََن إدَ  اّلل د  ،ا محدا ا ،اد د نَ،ر  َ َديَا اَّت َ َ مد   َ،ام    ز مرَتد  إدن  اّلل َ َُيرا دم  ّللد د ام ِّديا  اْلر

َِّده مر  د مَح  ه مر فدي د َنرَو دت حَن إدن  اّلل َ اَل يَدهر دَ مَحار ه َح َ  ذدبر َ ت د رر  . ىةةِو ىا رةئاَةةتيَكى   (1)[بَديدر
َ،يَدعر    ،َن محدا ا ،ند اّللِّد مَح  اَل َيض  وه مر َ،اَل يَِّتع ه مر َ،يَدط حم حَن َهِ الا   َتَع ؤ ََن ندَِّ   توكا ك فةِمََِت  

ِد ك  رَع اَ   َ، َدَع َ  َنم   ي شر د  حنَ  اّللِّد  َ  اَل يَدعرَ م   د امس َم َ،ااد َ،اَل  د اَورر  . (2)[ق لر نَ د َِّد ِّدَ حَن اّللَِّ ِبد

                                                           

 .( 3ـ 2) :سورة الزمر( أ ة 1)

 بابةتةكانى ثيَشءكا نِسيِ .و ِطيَوي.ب ة واتة  واتاكةميان رة 

 .(18) :سورة يونس( أ ة 2)

ب ة واتاكةميان رةثةِاوََ ى بابةتى) عةقيد ء بنء باو ِيى ِياستةقيةةء كذ كانى( كا نِسيِ  ثيََِست ناكا   
  اََِكى تو كوباِ ى بكةَةةو . و ِطيَوي.
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اِاى طةوِ  رةم كو ئاَةتةكا ىةوارَمان ثىَ ك كا  كةىاوبةش ثةَدا كةةِان رةغةةَوى       
    ِ  ء ك ى ثةِسة ء بةنداَةةتى بةخ    مالء رةكِءستكواو كانى مةال كؤسةتء ىاو رَيةان طوتة

ك كةةةنء كاواَةةان يَ ك كةةةنء يَ َةةان ك توسةةال، ِي ةةاى يَ ك كةةةنء قِِبةةانى بةةخ  سةةةِ  
ك بوينء نةزَِان بخ ك كةن...تد.ء ك رَيَال ئةوانة اخشةوَسةتانء كؤسةتانى اةِان ئيَمةة     

نء بخَة ئةوان ك ثةِستني تارةاِامان ن َك بكةنةو ، ئةوانة  ى اِا تكامان بةخ ك كةة  
بخمان رةبةِ اِا ك ثاِيََةةو ء ئةوان ثياوى اا  بةِنء  ى اةِا كوعاَةان قبِرَةة. ك ى     
اةِاى طةةةوِ  رةةةم بِاتانةةة طةوِ َةةة بةةكِؤَان ك ااتةةةو ء بةةىَ نةةاو ِؤكىء ثِاةةةرَى   
ِيون ك كاتةةو ء رةةكنياء رةقيامةتةدا         ِيوء بخمةانى  طاتاِء كةاِء كوك و كانيةان ك ااتةة 

ناوَةةان ك بةةا ء  )محشدد ك ، بةةةكافو، بةىاوبةةةش ثةَةةدا كةةةِِيَسةةِاَان ك كةةا ء بةةةكِؤزن
د د  حنَ اخشى بةثا ء بيَطةِكء كاِ بة ىَ ىةِو كِ ك فةِمِىَ   [ . ك  رَع اَ   َ، َدَع َ  َنم   ي شر

ئيدى رةو و  بخمةان ك ِ ك كةةوََت كةىةةِ كةسةيَك فوَشةتة، َاثيَغةمبةةِان، َا ةخكةة        
اِاكا بثةِسةتيَتء كاواَةان يَ بكةا ء ىاناَةان      َاكِ ات َابةِك َاىةِ شتيَكى تو رةطة 

بةََِتة بةِ ء قِِبانيان بخ بكا ،ء نةزَِان بخ بكا ء حةَِانيان بخ سةِ ب يََت، رةثيَةاو 
ئةو كا كةئةوانة  ى اِا تكاَان بخ بكا ء رةاِاَان ن َك بكاتةةو . َةااِك بةخ ئةةو ى     

بثاََِ ََةت، َةا ئةةو ى رةةما  اةِ تة      شياا بخ نةاخشةكانيان بيَةيَت، َاسةِء مارَيان بخ 
ك ِ بةسةفةِء بخ ىةِ كاِء باََِك ء كوِ  يَ َان بخَان سة مة ء ثاََِ ِاو بكا .. َةابخ  
ىةةةِ مةبةسةةتيَكى تةةوى رةةةم  خِانةةة.. ئةةةو  ئةةةو كةسةةانة كةوتِنةتةةة ىاوبةةةش ثةَةةدا  

طةةوِ   ءتِشةى بةآلَةةكى اةواي بةِن كةةاِاى      ) امشد ك امعظديم  كوكنيَكى زؤِ طةةوِ و  
دَ َك بدد د َ،يَدغرتدد   مَحد  ا ،َن َذمددَه مدَمدا َيَشد ا َ،مَحدا  ك ِباِ َان ك فةةِمََِت    إدن  اّللَِّ اَل يَدغرتدد   َنن ي شر
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د  ّللِّد فَدَط د افررَتَ  إدْثر   َنظديم  ّللِّد فَدَطد ر َ د  َم  . ىةةِو ىا ك فةةِمََِت    (1)[ي شر دكر ابد د دكر ابد إدا د   مَحدا ي شر
ددار نَاَصدد ر  اّللِّ  َنَ يدد د  ِّ ددَة َ،مَحددأرَ،اا  امِّ دد ر  َ،مَحدد  مد ظ دد مدمدنَي محد . شةةةفاعة ء تكةةا كةةوكن رةةةِيؤذى   (2)[ اجلر

قيامةتةةدا تةةةنيا بةةخ ئةةةىلى َةكتاثةِسةةتء نيازثاكانةةة، ئةوانةةةى رةةةكنياكا ثةِستشةةىء  
بةنداَةتى َان بةىةمِ  خِ كانيةو  تةةنيا بةخ اةِاى ثةةِو ِكطاِى  يهانيةان ئةة ام       

خ كةسء بخ ىيض شتيَكى تونا، نةة  بةخ ئةةىلى كةِفوء شةن ء ىاوبةشةى ثةَةدا        كاو ء ب
رةكاتيَكةةدا ثوسةةياِى يَ كةةوا  ئةةةى كةةةِانء سةةتةمكاِء ملةةهِِي، ىةةةِو كِ ثيَغةمبةةةِ

ِي سِي اِا، كىَ بةاتةو ِ توَةى اةرَكانةء بةِ شيااعة ء تكاى تخ ك كةوََت رةِيؤذى 
} مادددلِّد اددديِّ  اندددحة     مصددد   محدددا ق  ددد { ،قددد ا محدددا قددد ا الإمددد  إال  }قيامةتةةةدا؟ فةةةةِمِى 

محسوأ بةمل فوعأ دَل  دل اديِّ  انح د  ،إ ِّد ا و دأا  اندحيت  دت نة و محديتمل فهدي َنئ دة إن  د ا   مَحدا 
 (. 3)مح ا محا ن مح يت اليش ك اب   يَ  {

                                                           

 .(48) :سورة النساء ( أ ة1)

 يِ .و ِطيَوي.ب ة واتاكةميان ثيَشء نِس 

 .(72) :سورة املائدةأ ة  (2)
واتة  قسةى ِياستء كِءستء بىَ ثيَض ء ثةنا ئةو َة كةىةِ كةسيَك ىاو   بخ اِا كابةيَتء غةةَوى اةِا    ب ة  

بثةِستيَتء بةاِاء بةثةةِو ِكطاِى اةخى ب انيَةتء ىانةاو ىةاواِى بكةاتَى ئةةو  بةىةشةتى َي حةِامةة ىةةتا           
ِيؤذى قيامةتةدا ئةةو سةتةمكاِء        ىةتاَةء  يَطةوشََِةى  تَيدا حةوانةو ى ناو ئاطوى كؤز اةة ىةةتا ىةتاَةةء رةة

ملهِِيانة ىيض ثشتيِانء سةِ اةِء َاِمةتى ك ِء تكاكاََِكيان نيةء كةةس ناتِانيَةت ىاَِكةاِىء تكاَةان بةخ      
ِِيى اخَةان  بكا ء ك بىَ رةئاطوى كؤز ادا بتليَةةو ء س اى سةِكةشى ء كةرلة ِي قىء ىةةب نةبيسةتىء ملةه   

 و ِطيَوي. و ِ بطونةو .

رةِيؤذى قيامةتدا ئةو كةسانةن كةبةِياسةتىء  ( واتة  بةاتةو ِ توَةى كةس بةتكاء شيااعةتى ثيَغةمبة3ِ)
ء ىةةمِ   ) ال إلـة أالَّ اهلل( رةكرَيَكى ثاكةو ء بةبويواَةكى ثتةوء ثةا ء ثِاةتء بةىَ الَتةةو  رةةكنياكا طةِتبتيَتى       
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ةِء سةِتا بويواَان وابِ كةاِاى طةوِ  ثةةِو ِكطاِء كِءسةتك   ىاوبةش ثةَدا كةِانى     
ِيؤزى ك َِان بِ، ئةو ى ئةوان بةىةرَةى بوك بِنء تىَ ى كةوتبِن بةثيَغةمبةِانء ثيةاو  
ااكانء فوَشتةء، كِ اتء بةِك كانء ىاو وََةةى ئةوانةو  نِسابِن، كاواى تكاَةان يَ  

ء كاواى يَ  ك كةةوكن كةرةةة ى اةةِا بخَةةان بكةةةنء ِياسةةتةءاخ رةةةاِاَان ن َةةك بكةنةةةو 
بكةن. ىةِو كِ رةئاَةتةكانى ِيابوكوكا بامسةان كةوك، اةِاى طةةوِ       بِِكنيان بخ رةاِا

ئةو بويو بيانِء ئة ةتانةَان يَ و ِناطوََتء بةكِؤَان ك ااتةو ء بةسةِ ِيوى اخَانيان 
يَ َةةان قبةةِل ناكةةا ، بةةةرَكِ اةةِاى طةةةوِ  ِي تيةةان    كاك كاتةةةو ء ثيَغةمبةةةَِش  

ى كةوكونء بةةكافوء ىاوبةةش ثةَداكةةِ     ك كاتةو ء رةقِِئانة ثنؤز كةى اةخى كا باسة  
ناوَان ك با ، ء كِؤء بويوبيانِ كانيةان بةةكِؤ ك ااتةةو  ئةةو ثةِسةءاوانةى كةئةةوان       
ك َان ثةِس ء بةنداَةتيان بخ ك كوكن ىيض تِاناء ك سةآل ء تكا كوكنيان رةك ست كا 
 نيةةةء ىةةةِطي  تكاَةةان بةةخ ناكةةةنء رةاِاشةةيان ن َةةك ناكةنةةةو ء اةسةةاِ   مةنةةدء     
                                                                                                                                                 

كانى ئةم ك ِبويَةةى  ىَ بة ىَ كوك بيَتء ئة امى كابالء و   ثيََِسةتء و   ئةةو ى   كااِازىء ثيَداوَستية
اِاى ثةِو ِكطاِ كاواى يَ كوكون ثةِستشىء بةنداَةتى بخ اِا كوك بيَةتء ىةيض كةةسء ىةيض شةتيَكى تةوى       

 نةكوكبيَتة ىاو  ء ىاوبةشى اِاى طةوِ .
ةمبةِء ىةمِننكِاوََكى اِا كاواَةكى تاَبةتيان ىةبِ ىةمِ ثيَغ }ىةِو ىا رةفةِمِك َةكى توى كا فةِمِى  

رةا مة  اِاى طةوِ كا، ىةمِ ثَيغةمبةِانء نيَةوكِاوان ىةةِ رةةكنياكا كاواكةةى اخَةان رةةاِاى طةةوِ  كاوا        
كوكء بخَان  ىَ بة ىَ كوا، تةنيا مال نةبىَ، كاواكةى اخم بخ ِيؤذى قيامة ء بخ تكاء شيااعةتى ئِممةتةكةةم  

اىةِ كةسةيَك رةةكنياكا اةِاى طةةوِ  بةةتا ء تةةنيا بثةِسةتيَتء ىةيض ىةاو  ء ىةاو وََةةةى بةخ             كوا است،  
كانةنيَتء ىةمِ ثةِستشىء بةنداَةتيةكانى تةنيا بخ اةِاى ثةةِو ِكطاِ ئةة ام كابيَةت ئةةوا بةوَسةتى اةِا        

طةةةوِ   كةةةموك رةةةِيؤذى قيامةتةةدا بةةةِ ئةةةو تكةةاء شةةيااعةتةى مةةال ك كةةةوََتء تكةةاى بةةخ ك كةةةم كةةةاِاى    
ِي حةمةةتى اةخى بةسةةِكا بويََةذََت.          بيبةاشيَتء َي ى ببََِِتء بيباتة بةىةشةتى بةةَِةى اخَةةو ء سةخزء 

 و ِطيَوي.
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ك ستةوستان ك ميَةةةو ، بةرَكِ بةثيَ ةوانةو  رةاِاَان كوِ ك اةنةو ء ىيض َاِمةةتى  
رةسةِ  ك ََِكء سةِاةََِكيان نابيَت رةو ِيؤذ  سةاتء كذواِ كا. ئةو  بِ ثيَغةمبةِ

ئةو كِفوء شنكةَان شةِيو  ةنطى رةطةرَدا ك كوكن تائةو كاتةةى تخبةةَان نةكوكباَةةء    
اِاء اِاى طةوِ  بةتا ء تةنياَان نةثةِستباَةء ئي السيةتيان بةخ   نةطةِياباناَةو   ى

اِا نةبياَة. ك ست رةكِش ء ةنب كوكن رةطةرَياندا ىة  ناطوََتء وازَان يَ ناىيَةيَت. 
َِّدةر  بةثىَ ى ئةم ئاَةتةةثنؤز ى اةِاى طةةوِ  كةك فةةِمِىَ       َ،قَد  د  حه مر َ دىت  اَل َ ا دحَن فدودر

:} ن محد ا  نن ن ق  دل امِّد ا  دىت فةِمَِةةتى . ىةِو ىا ثيَغةمبةِ(1)[ا     ود   ّللدِّ َ،َيا دحَن امد ِّدي

                                                           

 .(39) :سورة األنفال ( أ ة1)
ب ة واتة  ئةى مِسلَمانان بيان كِذنء  ةنب بكةن رةطة  ئةو بيَباو ِيو بت ثةِستانة كةىةةِ سةِِن رةسةةِ      

ة  اِاء ثيَغةمبةِى اِاء مِسةلَماناندا تائةةو كاتةةى تخبةة ك كةةنء ك طةِيََةةةو   ى       كءذمةاَةتى كوكن رةط
َةان بةخ ناكةةن. كَةاِ       اِاء رةاِاى ثةِو ِكطاِ زَاتو ىيض كةسء ىيض شةتيَكى تةو ناثةِسة  ء بةنداَةةتى    

نطيان رةطة  كا ئاَنيء َاساء ِيََسا تةنيا ىى اِاَةء ىى كةسى توء ىى ىيض شتيَكى تو نية . بيان كِذنء  ة
بكةن بخ ئةو ى شن ء ىاوبةش ثةَدا كوكن بخ اِاى طةوِ  رةسةِ ز وى كا بآلو نةبيَتةو ء نةميَةىَء رةةاِا  
ِياى          ََو ى  بةو و  ىيض كةسء ىيض شةتيَكى تةو نةثةِسةءََتء َةكتاثةِسةتى رة يهانةدا بةآلو ببيَتةةو ء بةةطِ

يتةةة شةن ء ىاوبةةش ثةَةدا كةوكنء بةةآلء ئةاذاو  طيَةويىء         زاناَانء ِيادة كةِانى قِِئانى ثنؤز مةبةسةت رةف 
بةآلء ك ِك سةِى رةسةِ مِسلَمانان  ب ىَء نةبةة فيتةةء ئاشِبء نااخشىء ئازاِ بخ  ىةتاكِ ك ِك  سةَِة،

مِسلَمانانء ئازاِء ئةشكة ةى مِسلَمانان نةك نء فشاَِان نةاةنة سةِ بةخ ئةةو ى  ةاََِكى تةو رةئيسةالم      
ةةو ء بيان كةنةو  بةبت ثةِست ، ىةِو كِ بيَباو ِيانء بت ثةِستانى مةككة رةطة  مِسةلَمانانى  ىة  بطةِيََ

ئةو شاِ  ك َان كوك.  ائةطةِ ئةوان وازَان رةكءذمةاَةتى كوكنى ئيَِ  ىيَةةا، ئةةو  بيَطِمةان اةِا ئاطةاكاِ       
)امل تبـة الشـاملة/   . 444ل1شةةن ب بةكوك و كانيانء بةطاتاَِانء بةو ى وا رةناو كرَيانداَة. تةفسةنى طِرَ 

 و ِطيَوي. (.39التفاسري/ تفسري القرطت/سورة األنفال/ اةية:
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ِ دددحا امع ددد ةمل فدددُن فع دددحا ذمددده  يشددده ،ا نن ال إمددد  إالِّ   ،نن بمددد ا  ركدددحا   ،يطيمدددحا امصدددالة ،ي
 ..(1)نصمحا محو امح اهم ،نمححاهم إال  اق اإلكالم ، س هبم ن    {

واتةة ىةةتاكِ ىةةمِ     :}  دىت يشده ،ا نن ال إمد  إال   {ثيَغةمبةةِ واتاى فةِمِك ى    
بةنداَةتىء ثةِستشيةكانيان تةنيا بخ اِا نةكةنء تاَبةتى نةكةن بةاِاى طةةوِ ء بةخ   
ىيض كةسء بخ ىيض شتيَك بيَةطة رةاِاى ثةِو ِكطاِ ئة امى نةةك ن. ىاوبةةش ثةَةدا    

َان بخ ثىَ ك طوتالء ىاناَان بخ ك بوكن. كةِان رة ةخكةء شةَاتيةيةكان ك توسانء ثةنا
دَا  تااِاى طةوِ  ئةم فةِماَشتةى اخى نةاِك  اةِاِ كةك فةةِمِىَ      َ،نَا د   َ د َن ردَجد ار محِّد

ددَا اجلرددداِّد فَدددعَاا ،ه مر َرَهط دد  اددسد يَدع ددحذ ،َن بد دَجدد ا  محِّد . ئةةةىلى تةفسةةن رةريَكدانةةةو ء شةةوؤدة  (2)[اإلرد

                                                           

رة َةن اِاى ثةِو ِكطاِ و  فومامن ثىَ كواو  كة ةنب رةطة  اةرَكى كا بكةم ىةتاكِ ئةو كاتةى  ( واتة 1)
و  نََِذ ك كةنء وأن حممدًا رسول اهلل(  ) ال إله إالَّ اهللكةبويوا بةاِاء بةثيَغةمبةِى اِا ك ىيَةالء ك رَيَال

ز كاتى مارَيان ك ِك كةن.  اكةواَان كوك ئةوا اََِالء سةِء مارَيان ك ثاََِ ََِتء مةطةِ بةىةقى ئيسالم 
 نةبيَتء حسابيشيان رةسةِ اِاى طةوِ َة.. و ِطيَوي.

 .(6) :سورة اجلن( أ ة 2)

ن ثةىَ ك بةوكنء ىاناَةان بةخ ك بةوكن، ك ى  ةخكةةكان       ب ة واتة  موؤدةكان رة ةخكةكان ك توسانء ثةةناَا   
ئةطةِ موؤدةكانيان ك بيةني ئاوا يَ َان ك توسال رةاخ باَى ك بِنء ثيء رةنةفسةى اخَانةدا طةةوِ  ك بةِنء     
ِيواةاء ثةء ثةةناَان           ىيَةد ى تو موؤدةكانيان ك توسةاندء ك َةان تخقانةدن ء موؤدةةكانيش ثةء نةفسةيان ك 

اخن ئةطةِ طِِط رةِيانة مةِي ك كا ، مةةِي كان رةتوسةى طِِطةةكان وِ َةان ك ِيواةىَ      ك بوكنة بةِ ىةِو كِ 
بةغاِ كواى طِِكةكان ك كةون، بةرَكِ رةثيَشيانةو  ِياك كةن. ىةةِ اةةند  ئةةو  ةخكانةة ىي ةيان رةك سةت       

ََ ن ئةطةة ثةةناَان ثةَى نةةطون        ِيَان وابِ  ةخكةةكان ك َةان ثةاِ ك سةتيان يَ   ناَة  بةآلم موؤدةكان بنو باو 
  َان ك توساند. ك و شيَةيَال. شةَتان ئةمةى بةىةل قخستةو ء ثء ئةوانى

بكةن رةطة  ئةو بيَباو ِيو بت ثةِستانة كةىةةِ سةِِن رةسةةِ     ج ة واتة  ئةى مِسلَمانان بيان كِذنء  ةنب  
نء ك طةِيََةةةو   ى  كءذمةاَةتى كوكن رةطة  اِاء ثيَغةمبةِى اِاء مِسةلَماناندا تائةةو كاتةةى تخبةة ك كةة     



 

 

 86 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

                                                                                                                                                 

َةان بةخ ناكةةن. كَةاِ       اِاء رةاِاى ثةِو ِكطاِ زَاتو ىيض كةسء ىيض شةتيَكى تةو ناثةِسة  ء بةنداَةةتى    
ئاَنيء َاساء ِيََسا تةنيا ىى اِاَةء ىى كةسى توء ىى ىيض شتيَكى تو نية . بيان كِذنء  ةنطيان رةطة  كا 

اى طةوِ  رةسةِ ز وى كا بآلو نةبيَتةو ء نةميَةىَء رةةاِا  بكةن بخ ئةو ى شن ء ىاوبةش ثةَدا كوكن بخ اِ
ِياى          ََو ى  بةو و  ىيض كةسء ىيض شةتيَكى تةو نةثةِسةءََتء َةكتاثةِسةتى رة يهانةدا بةآلو ببيَتةةو ء بةةطِ
ِيادة كةِانى قِِئانى ثنؤز مةبةسةت رةفيتةةة شةن ء ىاوبةةش ثةَةدا كةوكنء بةةآلء ئةاذاو  طيَةويىء           زاناَانء 

بةآلء ك ِك سةِى رةسةِ مِسلَمانان  ب ىَء نةبةة فيتةةء ئاشِبء نااخشىء ئازاِ بخ  ىةتاكِ َِة،ك ِك  سة
مِسلَمانانء ئازاِء ئةشكة ةى مِسلَمانان نةك نء فشاَِان نةاةنة سةِ بةخ ئةةو ى  ةاََِكى تةو رةئيسةالم      

تانى مةككة رةطة  مِسةلَمانانى  ىة  بطةِيََةةو ء بيان كةنةو  بةبت ثةِست ، ىةِو كِ بيَباو ِيانء بت ثةِس
ئةو شاِ  ك َان كوك.  ائةطةِ ئةوان وازَان رةكءذمةاَةتى كوكنى ئيَِ  ىيَةةا، ئةةو  بيَطِمةان اةِا ئاطةاكاِ       

)امل تبـة الشـاملة/   . 444ل1بةكوك و كانيانء بةطاتاَِانء بةو ى وا رةناو كرَيانداَة. تةفسةنى طِرَشةةن ب  
 و ِطيَوي. (.39األنفال/ اةية:التفاسري/ تفسري القرطت/سورة 

رة َةن اِاى ثةِو ِكطاِ و  فومامن ثىَ كواو  كة ةنب رةطة  اةرَكى كا بكةم ىةتاكِ ئةو كاتةى  ( واتة 2)
و  نََِذ ك كةنء ) ال إله إالَّ اهلل وأن حممدًا رسول اهلل( كةبويوا بةاِاء بةثيَغةمبةِى اِا ك ىيَةالء ك رَيَال

كةن.  اكةواَان كوك ئةوا اََِالء سةِء مارَيان ك ثاََِ ََِتء مةطةِ بةىةقى ئيسالم ز كاتى مارَيان ك ِك 
 نةبيَتء حسابيشيان رةسةِ اِاى طةوِ َة.. و ِطيَوي.

 .(6) :سورة اجلن( أ ة 2)

ب ة واتة  موؤدةكان رة ةخكةكان ك توسانء ثةةناَان ثةَى ك بةوكنء ىاناَةان بةخ ك بةوكن، ك ى  ةخكةةكان          
نيان ك بيةني ئاوا يَ َان ك توسال رةاخ باَى ك بِنء ثيء رةنةفسةى اخَانةدا طةةوِ  ك بةِنء     ئةطةِ موؤدةكا

ِيواةاء ثةء ثةةناَان           ىيَةد ى تو موؤدةكانيان ك توسةاندء ك َةان تخقانةدن ء موؤدةةكانيش ثةء نةفسةيان ك 
وِ َةان ك ِيواةىَ    ك بوكنة بةِ ىةِو كِ اخن ئةطةِ طِِط رةِيانة مةِي ك كا ، مةةِي كان رةتوسةى طِِطةةكان   

بةغاِ كواى طِِكةكان ك كةون، بةرَكِ رةثيَشيانةو  ِياك كةن. ىةةِ اةةند  ئةةو  ةخكانةة ىي ةيان رةك سةت       
ناَة  بةآلم موؤدةكان بنو باو ِيَان وابِ  ةخكةكان ك َان ثاََِ ن ئةطةة ثةةناَان ثةىَ رةةاِا كوِ اسةتةو ء      

ثءَةةان رةةةاِا كوِ ك ااتةةةو . تةفسةةنى طِرَشةةةن   كوِ ك ااتةةةو ء ثةةء سةةةِ رةموؤدةةةكان ك شةةيَََِةىَء   
. احلسةةال كةةِِيى عوفةةة ك طيَويََتةةةو ء ك رَةةىَ  ىشةةيم رةعةةةوفء ئةةةوَش رةاحلسةةال       1532ةةة 1531ل3ب

رةك شةتء اةخ ء كؤرَةةكان     ك طيَويََتةو  كةمةبةست رةم ئاَةتة ئةو َةة كةرةسةةِك ى نةةفامى كا اةةرَكانيَك    
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[ك رَيَال  واتةة رةةتوسء تةخقني، اةِنكة توسةى      عَاا ه مر  َرَهطد   فدَ كوكنى ئةم ئاَتة ثنؤز كا 
 ةخكةء شةَاتيةيةكان رةك ء ك ِونياندا زؤِ ك بيَتء طةوِ  ك بيَتء ئةو ند ى توَةان  
ك تخقيَةيَت،  ا  ةخكةكان ئةطةِ ك بيةال موؤدةكان ئاوا يَ َان ك توسيَالء ثةناَان ثةىَ  

 ك كةوََتةةة نةةاو ك ِونيانةةةو ء ثءَةةان  ك طةةون، رةةةو كاتةةةكا اةةخ بةةةزل زانيةةة ء كيةة   
ك توسيَالء ىةِ بة اِىَ ك َان تخقيَةال بخ ئةو ى ثءء ثء بةنداَةةتيان بةخ بكةةنء مةل     
كةى ء ز ريلى بةِك ستى اخَانيان بكةنء ثةناَان بخ بةِن ء زَاتو بةِ ء ثنَان ب الء 

 مل كةىء سةِشخِيء ز ريل تو بال رةثةِستةياندا.

  رةبوى ئةم سةِريَشيَِاوىء نةفاميةة فومةانى ثةسَ كةوكَال كةتةةنيا      بةآلم اِاى طةوِ    
ثةةةنا بةةخ زاتةةى اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك بةةةَِال كة لَةةةوى ذَةةانء مةةوكنء ىةةةرَسء كةةةوتى  
 ةخكةةةكانء موؤدةةةكانيشء ىةةةمِ شةةتيَك رةةةم بِنةةةو ِ كا بةك سةةت ئةةةو  ئةةةوَش      

      ِ اى ئةةةم بةاََِةةةدنء طةةِتةى وَةةوكء وشةةة تةةةواو كانى اةةِاى طةةةوِ ، ئةو تةةة اةة
َر  فةِماَشتةى اخى بخ ناِكوَةة اِاِء ك فةِمِىَ   دَوعد دَا امش ديرطَ ند اَددعرار فَ كر َ،إدمح د  يَِّعَ ِّ دَه محد

ّللِّد إدا    َسَديعر َن ديمر   [ق دلر نَن دحذ  بددَ بِّد امرَت َدقد  . ىةِو ىا فةِماَشةتى اةِا كةك فةةِمِىَ     (1)[ابد

                                                                                                                                                 

(. واتة  ثةنا ك طوم بةطةةوِ ء سةةِكاِى   ذا الوادى من شر سفهاء قومهأعوذ بعزيز هماباناَةو  ك َان طِ   )
ئيَمةة   ئةم ك شتء كؤرَة كةرةشةِيى اِاثةكاِنى طةرةكةى مبان ثاََِ ََت. ِيَِاَةتى تو رةم بِاِ كا زؤِن بةةآلم 

 و ِطيَوي. . (6.) امل تبة الشاملة/ التفاسري/ سورة اجلن / اةية بةم ِيَِاتة ئيكتاا ك كةَال. 

 .(200) :سورة األعراف( أ ة 1)
ب ة واتة  ئةطةِ شةَتانى ئيبليس اِ  اِتةء و سِ سةَةكى استة كرَتةو ء بةِ ء ِيو  ىا  بةخ ئةةو ى     

رةاشتة  بةََِتء طِناحء اواثةكاَِت ثىَ بكا ء َا شةَِكء ىاو رَت ثىَ كابةيَت بخ اِاى طةةوِ  تةخ ثشةت    
انةا تةةنيا بةخ ئةةو بةةِ ، اةِنكة اةِاى تةا ء تةةنيا ئاطةاكاِى           بةاِا ببةستةء ثةنا تةةنيا بةخ ئةةو بةةِ  ء ى    
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و رةفةةةةِمِك ى ِياسةةةتى ( 2)[حذ  بددددَ بِّد امِّ دد اد ق ددلر نَن ددد . ىةةةةِو ىا فةِماَشةةةتى اةةةِا  ( 1)
محدا ادعا محِّدعال  فطد ا:ننحذ با مد ا   امو محد ا محدا  د  }ىاتِ  كةفةِمَِةةتى  ثيَغةمبةِ

 .   3)مح   قمل َل يض ا  ئر  ىت ي حتل محا محِّعم  ذمه{

ئةم ئاَة ء فةِمِكانةى كةىيَةامانةةو  ِيزطاِ اِازء ئةةو كةسةةى كةك َةةوىَ بةنء         
ِيو ئاَيةةكةى بثاََِ ََتء رةىةمِ ثيسء ثخالَيةةكى ىاوبةةشء ىةاو   ثةَةدا كةوكن      باو 

ونء كَاِى، طةوِ ء ب ِكى  فيَو ك كةا ء بةخى ِيون ك كاتةةو ء بةِاةاوى مِسةلَمانان      
ء ثةَِ ندى كوكنء ثابةنةد  )اموع دق ِيؤشال ك كاتةو  رةو ى كةثةَِ ند بِنء ئارِك  بِن

خكةةةء غةةةَوى ئةةةوانيش رةكِءسةةتكواو كانى اةةِاء بةةِن بةةةموكوانء فوَشةةتةكانء بة ة

                                                                                                                                                 

ىةمِشتيَكةء ىةمِ قسةء طاتاََِك ك بيستيَتء ئاطاكاِى ىةمِ كوك و َةكةء ىي ى يَ طةِم نابيَةتء بيسةةِء    
 .200وامل تبة الشاملة/التفاسري/ سورة األعراف/. 428ل1بيةاَة. و ِطيَوي.تةفسنى طِرَشةن ب

 .(1) :سورة الفلق( أ ة 1)

ب ة واتة  ئةى ةمد بلَىَ مال تةنيا ثةنا بةاِاى طةوِ  بةكَهيَةةِى بةةَانىء ط نطةى بةةَانيان ك طةوم ، بةةو        
اِاَةى كةتاَِكى شةو  ك با ء ِيؤشةىء ِيوناكىء ط نطى بةَانيان بةسةِكاكََةىَ. َا ثةنا بةو اِاَةة ك طةوم   

مةبةسةت   تة بةِن, واتةة نةةبِنى بةةبِن رةة  كةوكو       بِنةو ِ واتة كائيةاتى رةشةو  ز نطى نةبِنةو  ىيَةاو 
.. ىةةِو ىا مةال ثةَيم واَةة رةتكةةِى ىةةمِ تةخو        1663ل3بةَانى ء كائيةاتةة تةفسةنى طِرَشةةن ب    فلق(رة)

 كانةوََلَةكيش بطوََتةو  ئةطةِ ِياستى بخ اِمب. و ِطيَوي.

 .(1) :سورة الناس ( أ ة2)

بةِء ىةمِ مِسلَمانان كةبلَيَال  مال تةنيا ثةنا بة ثةِو ِكطاِى ب ة واتة  اِاى طةوِ  فومان ك كا  بةثيَغةم  
 اةرَكى سةِ ِيوى ز وى ء اِاى ىةمِ بِنةو ِء كائيةا  ك طومء تةنيا ىاواِء ىانا بخ ئةو ك بةم. و ِطيَوي.

ة ( واتة  ىةِ كةسيَك رةشََِةيَك، رةاخرةوانيَكدا ماَةو ء طِتى  اِاَة مال ثةةنا ك طةوم بةوشةةء فةِماَشةت    3)
تةواو كانى تخ رةشةِيوء اواثةء ك ست و شاندنى ىةمِ كِءستكواو كانت، ئةو  ىةتاكِ رةو شةََِةة ك ِيوا   

 ىيض شتيَك ناتِانيَت زَانى ثىَ بطةَةنيَت.و ِطيَوي.
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ِيانةةةو ء ىانةةا بةةخ بوكنيةةانء ىةةاو وََةةةةكانيان           بةنداَةةةتى كةةوكن بخَةةان ء كوعةةاء ثا
رةكوك و كانى ئةىلى كِفوء نةفاميةتى ىاوبةةشء ىةاو   ثةَةدا كةةِان، كةةاواثءَالء      

رةسةِ ىةمِ ، ثيََِستة )كد ع ا  ثيس توَال ىاوبةشى ثةَدا كوكنة بةاِاى ثا ء بيَطةِك
كةسيَك كةوازى يَ بهيَةيَتء رةو كوك و  ثيسء قيَ  ونانة وَِاء ئاطاكاِء بةِاةاو ِيؤشةال   
بالء ئامخذطاِى بكوََال بةواز ىيَةانء كوِ كةوتةةةو  يَ َةان، ك سةت طةوتالء طيَويانةةو ى      
ئةو كةسانةى كةئةم كاِ  كِفوَة كزََِانة ئة ام ك كا ، و ىةِ كةسيَك رةةناو اةةرَكى   

بةو كوك و  كِفوىء ىاوبةشء ىاو   ثةَدا كوكنةة ناسةواو بةةِك وام بةِ ئةةوا نةابىَ       كا 
ذنيةةان بةةدََِتىَء ذن اِازَةةان رةطةةة  كا بكوََةةتء طخشةةتى قِِبةةانىء سةةةِبوياو كانيان    
ََذَشةى رةةكوا نةةكوََت ىةةتاكِ ئةةو كاتةةى           ََذَشةى رةسةةِ نةةكوََت، ءنِ نةاََِِت،ء نِ

ء ك طةِيََتةةةو  بةةخ  ى اةِاى ثةةةِو ِكطاِء تخبةةةء  ثةشةيمان ك بيَتةةةو ء تخبةةة ك كةا   
ثةشةةيمانيةكةى رةةةناو مِسةةلَماناندا ئاشةةكوا ك كةةا ء  ةةاِيى بةةخ ك كا ء نيةةاز ثةةاكى     
ِيانةةو كانء ىانةا بةوكنء ثةةنا ثةَى طوتةةى تةةنيا بةخ اةِاى ثةا ء            بةنداَةتىء كوعاء ثا

رةةةاخى كا بيَطةةةِكء ثةةةِو ِكطاِى  يهانيةةان ك بيَةةت اةةِنكة كوعةةاء ثاِيانةةةو  اةةخى   
بةنداَةتى بخ كوكنء ثةِستشةية، بةةرَكِ ثِاتةةء كاكلَةءميَشةكى بةنداَةتىءثةِسةتةة.      

ىةِو ىا رةك ِبويَةيَكى تةوء   ( 1)}ام ن ا هح امع  اة{ فةِمَِةتى  ىةِو كِ ثيَغةمبةِ
 .( 2):}ام ن ا محص امع  اة{رةِيَِاَةتيَكى توكا فةِمَِةتى

                                                           

ٍِانةو  اخى رةاخى كا بةنداَةتى بخ كوكنء ثةِستشية. و ِطيَوي. (1)  واتة  كوعاء ثا

 ةء كاكلَةء ميَشكى بةنداَةتى بخ كوكن ثةِستشية. و ِطيَوي.واتة  كوعاء ثاِيانةو  ثِات (2)
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ِرمحدا  َ،َومَحدةر  ِمِىَ  ىةِو ىا اةِاى ثةا ء بيَطةةِك ك فةة          د دَ  اد َ دىت  يد د َ،اَل  ِّادع دحار امرم شر
ِر  ِرمحدِّ ددحار َ،َمَع ردد ر محودد دد د دنَي َ ددىت  يد  ددحار امرم شد دد دَ ة  َ،مَددحر نَنرَأ َدددورا مر َ،اَل   ِّادع  ددا محوشر َِّددةر َ ددعرر محِّد محد ِر ددا محو محدار َ ددعرر محِّد

ن   مََدَه يَ ر ِّ ةد َ،امرَمغرتدَ ةد ِبددذرادد د َ،يد  َدنيِّد  آََي دد د مد ِّ د اد محوشر دك  َ،َمحر نَنرَأَ ا مر ن ،ر ن َح إدَ  اجلر حَن إدَ  امِّ  رد َ،اّللِّ  يَ ر
ََ    ،نَ  ددمر يَدوَدد . اةةِاى طةةةوِ  رةمِسةةلَمانانى قةك غةةة كةةوكو  كةةةنابىَ ئافو تةةانى   (1)[َمَع  ه 

                                                           

 .(221) :سورة البقرة أ ة (1)
ِيو بةت ثةِسةت مةةاِازن ىةةتاكِ بةويوا           ب ة واتة  ئةى بويواكاِان ئَيِ  ىةِطي  ئافو تانى اِانةةناسء بيَبةاو 

انى ئةازاكى بةىَ بةاو ِيوء    نةىيَةال، ىةميشةة كةنَي  َةةكى بةويواكاِ باشةءء بةةثيتء بةِ كةة  تةو  رةة ئافو تة         
اِانةناسء بت ثةِست ىةِاةند  ئةوانتان بةك  كا اِبالء سةِ يان ِياكيَشابالء ثىَ َان سةِسام بةِبال، ى  
رةبةِ  ِانىء ى رةبةِ ما ء سامانء بةةمارَةةء ىةخزء عةشةن   بيَةت . ىةةِو ىا ئافو تةانى بةويواكاِ مةةك ن         

بت ثةِست ىةتاكِ ئةو كاتةى ثةشيمان ك بيَتةةو ء ك طةِيََتةةو     بةثياوانى بىَ باو ِيء مِحليدء اِانةناسء
ىةِ اةند  ئةو ثياو  بت ثةِستء بىَ باو ِي  سة يشى ِياكيَشا بةالء    ى اِاى ثةِو ِكطاِء بويوا ك ىيَةيَت

ء بةكرَتان كااِبيَت، اا  ب انة كة بةند َةكى بويواكاِ ىةميشة باشءء بةةِيََ  تةوء اخشةوَسةت تةو   ى اةِا     
ثَيغةمبةِى اِاء ىةمِ مِسةَلمانانيش، ئةوانةة واتةة ثيةاوانء ئافو تةانى بةت ثةِسةتء اةِا نةةناسء مةاكك            
ثةِست بةبنء بخاِنى ثِاةلء قواخ ء بخطةنيان اةرَكى بةةِ و ئةاطوى كؤز ء ثةةل كةيَش ك كةةن، بةةآلم       

ةىةشةت بانهيَشةت   اِاى ثةِو ِكطاِء بةبةز َى ىةميشةة بةبةةز َىء شةةفةقةتى اةخى موؤدةةكان بةةِ و ب      
ك كاء ِيََطاى ِياستء بةاتةو ِىء سةِبةِزىء سةِفوازى بخ اةرَكى ِيون ك كاتةو  بخ ئةو ى بن بكةنةةو ء  
ِيََطاى اةةو ء ثِاةةَل          ِياسةتى اةِاَى بدؤنةةو ء اخَةان رةة ِيََطةاى  ىخشيان بي تةو  بةِء ىخشياِ ببةةو ء 

. كخمةرَيَك ِيَِاَة  رةباِ ى ريَك كانةةو ى  88ل 1ةن ببثاََِ ن . و ِطيَوي، بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَش
 ئةم ئاَةتة ىةن ئيَمة تةنيا َة  ِيَِاَةتيان كََةيةةو  كةثيَمان ثةسةند بِ . كةك رَىَ  رةةعماِ و  ك طيَوينةةو   

ات والَ تَْن ُِحـوا املشـرك  كةئةم ئاَةتة ثنؤز     الربيع، ئةوَش رة باوكيةو ،ء ئةوَش رةأبي جعفركةئةوَش رة
اِاى طةوِ  اِاستةى ىةمِ ئافو تيَكى اِانةةناسء ىاوبةةش ثةَةدا كةةِء بةت ثةِسةتى        ــ لَعَلَُّهْم يَتَذَّكُرون[

( كا ئاَة  كابةزىء ئافو تانى ئةةىلى كيتةابى واتةئةةو    ) املائدةقةك غةء حةِام كوك، بةآلم كواَى رةسِِ تى 
ِ  يةاكوك و  واتةة ئافو تةانى ئةةوان بةخ ثيةاوانى       طةلء قةومانةى كةرة َةن اِاو  كتيَبيان بخ ىاتختةة اةِا  

اْليَـْومَ ُأحِـلَّ    مِسلَمان كِءستة خبِازََِالء ماِ  بكوََالء ىاوسةِ طنََتيان رةطةة  كا بطنََت.كةك فةةِمََِت    
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ةكانء غةةةَوى ىاوبةةةش ثةَداكةةةِ رةبةنةةد كانى بةةتء بةةت ثةِسةةتانء  ةخكةةةء فوَشةةت 
ئةوانيش رةكِءستكواو كانى اِا بهيَةالء بيان اِازن، ىةتاكِ ئةو كاتةى كةبةِياسةتى ء  
بةةةكرَيَكى سةةافء ثاكةةةو  ك طةِيََةةةةو  بةةخ  ى اةةِاء تخبةةة ك كةةةنء بةةةك  ثاكيةةةو     
ثةِس ء بةنداَةتى ساف بخ اِاى تا ء تةنيا ك كةنء بةويوا بةةاِاء بةثيَغةمبةِاَةةتى    

ك كةنء رةىةةرَسء كةوتيانةدا ِي نةب ك كاتةةو ء رةبةنداَةةتىء      ةمدنيَوكِاوى اِا 
ك كةةون، ء ذنء ذوةِازى   ثةِس ء كاِءباِى ذَةانى ِيؤذانةَانةدا شةََِةى ثيَغةمبةةِ    

رةطة  ىاوبةش ثةَداكةِانء ناكةنء ئافو تى مِسلَمانيش نةاك ن بةةثياوانى ىاوبةةشء    
 ِياستةقيةة نةىيَةال.ىاو   ثةَداكةِ ىةتاكِ مِسلَمان نةبالء بويواى 

اِاى طةوِ  رةقِِئانى ثةنؤزكا ثيَمةان ِياك طةَةةنيَت كةىةميشةة كةني  َةةكى بةويواكاِ       
ِي تةوء          ََال تةو ء بةفةة رةئافو تيَكى ئازاكى ىاوبةش ثةَداكةةِ طةةريَك باشةءء ثةا ء اةاو
ِيابكيَشةيَت           بةثيت تةو . بةا ِانىء بةةذنء بةاآلء قسةةءك نبء اخشةى َةان سةةِ تان 

سةَو كوكنء ئاااوتال رةطةرَيانةدا، ىةةِو ىا ثيَمةان ِياك طةَةةنيَتء ك فةةِمِىَ       رةكاتى 
بةند َةةةكى بةةويواكاِ طةةةريَك رةةةثياوََكى ىاوبةةةش ثةَداكةةةِء بةةىَ بةةاو ِيى ئةةازاك باشةةءء 
بةسِك توء ثا ء ااوََال تو  ىةِ اةند   ِانىء بةذنء باآلء طاةتء راتيةان سةةِ تان    

وَان ك كةةةنء رةطةرَيانةةدا ك ئاااف ءبةكرَيشةةتان بةةال،    ِيابكيَشةةيَال رةكاتيَكةةدا كةسةةةَ  
َائازاَةتىء ثارَةوانيَتيان كاِتان تىَ بكا ، َاك ورَةمةنةدىء سةةِء سةامانيان تةةماحتان     

                                                                                                                                                 

اْلُمْحصَـنَاُت مِـنَ اْلُمْممِنَـاتِ وَاْلُمْحصَـنَاُت مِـنَ      لَُ ُم الطَّيِّبَاُت وَطَعَاُم الَّذِينَ ُأوُتوْا اْل ِتَابَ حِلٌّ لَُّ ْم وَطَعَاُمُ ْم حِلُّ لَُّهْم وَ
ذِيف أَْخـدَان  وَمَـن يَْ ُفـْر    الَِّذيَن ُأوُتوْا اْل َِتاَب ِمن قَـْبلُِ ْم ِإذَا آتَْيُتُمـوُهنَّ ُأُجـورَُهنَّ ُمْحصِـِنَ  غَْيـَر ُمسَـافِِحَ  واََل ُمتَّخـِ       

 .(5)  سورة املائدة [ي اةخِرَةِ مِنَ اْلخَاسِرِينَبِاإلِميَانِ فَقَْد حَبِطَ عَمَُلُه وَُهوَ فِ
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و بةةِ بةيَةةتء بةخ مةةارَى كنيةةا ذنء ذوِازَةان رةطةةة  كا بكةةةن، نةةايَو ئةمانةةة ىةةةمِى     
ِي بةِن بةةاِاء بةةكَةى اةِاء بةويوا      ثِاةرَالء بىَ ناو ِؤ ء فشةرَخكال تةنيا ئيمانء بةاو  

ء ِي نب كانةو ى كَةالء ئةةاالب نةةبيَت، اةِاى طةةوِ       بِن بةثيَغةمبةِاَةتى ةمد
رةم ئاَةتةكا ىخكاِ كانى باشءىء بةِيََ ىء بةفةِي توى بةند ء كةةني  كانى بويواكاِمةان   

ن حَن إدَ  امِّ د رد  بخ ِيون ك كاتةةو  كةةك فِِمِىَ     مََددَه يَد ر واتةة    . 221) :كدحرة ام طد ة [ ن ،ر
ئافو تةةانء ثيةةاوانى ىاوبةةةش ثةَةةدا كةةةِ رةبانطةةةوازكاِانى ئةةاطونء كؤسةةتء ىةةاو آلنء 
ا مانى اخَان بخ ناو ئاطوى كؤز ء ثةل كيَش ك كةةن، بةاةى ثةةل كيَشةيان ك كةةن؟      
بةقسةء طاتاِء كوك و  كِؤء ك رةسة سااتةَيةكانيانء بةفوَِ كانء ىةلَ اةرَةتانةدنء  

ء كةو ء ئاكاِء ِي فتاِء ثةميانة بةِيوارَة  ىةنطَِةية سااتةَىء كِؤَةةةكانيانء  ىةرَس
رةناو ِؤكدا ذ ىواوَةكانيان كاِ رةاةرَكى ك كةنء سةِ يان ِياك كيَشال. ئةةى كةواتةة   

ء ِي وشةتء ئاكةاِ    اتح د  تِاِا اخن ئةمانةء بويواكاِانى ِياست طخء تةنيا اِا ثةِست)
نء َةكسانال؟ نةةايَو ىةةِطي  َةكسةان نةنيء نةابالء  ياوازَةان        ِانء بةِز و   َة  وا

 ىةميشة ئامسانء ِيََسمانة. 

َ،اَل   َصلِّد َنَ   َنَ د    ئةو تة اِاى بةِزء باآل ك ست رةباِ ى كوِيوانةو  ك فةِمََِت      
ّللِّد ،َ  ا َ،اَل  َدط مر َنَ َ  َقربرداد إد   مر َ َت  ،ار ابد ِّدره م مح  َا نَبَ   دط حَن محِّد اِاى بةِزء  .(1)[َرك حمد د َ،مَح   حار َ،ه دمر فَ كد

                                                           

 .(84) :سورة التوبة( أ ة 1)

ىةِ كاتيَك ئةو بىَ باو ِيء بت ثةِستء كوِيء اِانةناسانة موكن ىةِطي  نََِذَان واتة  ئةى ثيَغةمبةِ ب ة  
ئةوانة كافوء بةىَ بةاو ِي   رةسةِ نةكةَتء رةطة  تةِمةكةى كا مةِيؤء رةسةِ طخِي كةشيان ِيامةو ستة، اِنكة 

ِي بء         ِيىء كةافوى ك مةون، اةِنكة ئةوانةة ىةميشةة كةرلةة  بِن بةاِاء بةثَيغةمبةِى اِا بةفسقىء ب  بةاو 
. 492ل1ملهِِي بِنء ك ِطاى تخبةء طةِيانةو َان بخ  ى اِا رةسةِ اخ كااست بةِ. تةفسةنى طِرَشةةن ب   
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باآل ك ست رةم ئاَةتةكا بخمان ِيون ك كاتةو  كةكو ِيوء ب  َاو ِيانء مِحليدانء اِانةناسةان  
رةاةةةند نيتةمةةةتيَكى اةةِا بةةىَ بةشةةالء نةةابىَ بخَةةان ئةةة ام بةةدََِت كةرةةةم اةةةند ااآلنةةةى    

 اِاِ و كا كِِتيان ىة  كََةني 

 نََِذَان رةسةِبكوََت كاتىَ كةموكنء كِءست نية، اِنكة ئةوان باو ِيَةان  نابىَ .1
 بةاِاء بةثيَغةمبةِى اِا نية.

ََةذ كوكنيشةيان رةةكوا كِءسةت نيةةء نََِةذَان         .2 ىةِ بةم شيَِ ى اارَى َةكةةم نِ
رةةةكوا ناكوََةةتء نةةابىَ بشةةكوََةة ثيَشةةةواء ثةةيَش نََِةةذء سةةةِكاِء سةةةِكوك ء    

 بةِثوسى مِسلَمانان.

بِنى كءذمةاَةتىء ئةمني نةبِن يَ َان بةىخى بِنى كوذمةاَةتىء ناكخكى سةِ  .3
 سةاتيان رةطة  مِسلَماناندا.

متمانة ثىَ نةكوكنء بِنى كوذمةاَةتيةكى طةوِ ء سةِسةات رةةنيَِان ئةةوانء    .4
 مِسلَماناندا.

                                                                                                                                                 

كةِِيى   حييـى بخَان طيَوياَةةو ء طِتيةان    عبداهلل كِِيى وارسء وكيعكِِيى  سفيانو  اتدىن كِِيى حممدىةِو ىا 
إبـن  ِيَِاَة  ك كا  كةطِتَِةتى  نافع ىةوارَى ثيَةدام كةئةةوَش رةة   عبيد اهلل بخى طيَوياَةةو ء ئةوَش رة سعيد

ةِى ء ك رَىَ  كاتىَ عبداب كِِيى سةلِمى كوِيو ك موََةت كِِي كةةى ك اةيَتة  ى ثيَغةمبة       و  ك طيَويََتةو عمر
ء ثىَ ى ك رَىَ  كواسةكةمت بد َة بخ بامبى بكةمة كاالء و ِ  نََِذَشى رةسةةِ بكةةء كاواى يَ اةخش    اِا

بِنيشى بخ بكة رة ى اِاى طةوِ . ئةوَش كواسةكةى كاَةءء كاتىَ وَستى نََِذى رةسةِ بكا  ئيمامى عمةو  
 غةى نةةكوكى كةةنابىَ نََِةذ رةسةةِ كو     ثيَغةمبةِى ِياكيَشاء طِتى  ئةى ِي سِي اِا ئةكى اِاى طةوِ  قةك

ــم[  ِيوان بكةةةَت؟ ئةةةوَش فةةةِمِى  بةةةرَكِ سةةةِ ثشةةكى كةةوكم     ــتغفر   ــم أو التس ــتغفر   . ك رَةةىَ   ] اس
ََذى رةسةِ كوكو اِاى طةوِ ء بةاآل ك سةت ئةةم ئاَةتةةى نةاِك  اةِاِ و ء قةك غةةى كةوك         ثيَغةمبةِ نِ

)امل تبـة الشـاملة/ التفاسـري/ تفسـري     ى رةسةةِ نةكوكنةةو .   كةنََِذ رةسةِ كوِيوان نةكا ، ئةوَش ايدى نََِذ
 و ِطيَوي. . .(84القرطت/ سورة التوبةم اةية
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ىةِو ىا نابىَ ىةرَسء كةةو ء تيَكةةآلوَان رةطةة  كا بكوََةتء ىةميشةة يَ َةان        .5
َِاء ئاطاكاِ بيت رةبةِ ئةو ى رةئةىلى نََِذو ثةِس ء بةنداَةتى كةوكن نةني،   و

ء كِفوء شنكيش نابىَ ىةرَسء كةةوتس باشةيان رةطةة  كا بكوََةتء ىاوكةاِىء      
 ىاَِكاِى بكوََال.

 رةاِا ك ثاِيََيةةو  كةرةم سياةتة بخطةنانة مبان ثاََِ ََتء سة مةمتان بكا . 

بةةةتِانا رةةةباِ ى حةةةِام كوكنةةى طخشةةتى مةةةداِ و  بةةِء    ىةةةِو ىا اةةِاى بةةةِزء      
دم  اّللِّد   :سةِبوياوى ك ستى ىاوبةةش ثةَةدا كةِانةدا ك فةةِمََِت     َرَ  د اكر َ،اَل ََتر    دحار َّد د  َلَر ي د

مديَددددددددأئدهدمر مدي َأددددددد ادم ح  مر َ،إدنر  ددددددددحَن إدَ  نَ،ر دددددددَي طدنَي مَي ح   ددددددددقر َ،إدن  امش  ددددددددمر  َنَ يرددددددد د َ،إدا دددددددد   َمتدسر ددددددددحه مر إدا ا  َنَطعرو م 
دد د  حنَ  . اةةِاى طةةةوِ  مِسةةلَمانانى قةك غةةة كةةوكو  كةطخشةةتى مةةةداِ و  بةةِء   (1)[َمم شر

                                                           

 .(121) :سورة األنعام( أ ة 1)

ب ة واتة  ئةى بويواكاِان ئيَِ  طخشتى حةَِانيَك مةاخن كةناوى اِاى رةسةِ نةبوا بيَةت، طِمةانى تيَةدا نيةة       
رةسةِ نةبوا بيَت حةِامء كاََِكى اوايء طِناحة. شةَتانةكان ى ئةاك مى   كةاِاِكنى طخشتيَك كةناوى اِاى

بالء ى  ةخكة ة كةِيَِاَة  رةم بِاِ و  طةريَك زؤِن ىةنةدََك رةِيَِاَةتةةكان ك رَةيَال مةبةسةتى رةفاِسةةكانء       
خكةكانة ىةندََكى توَش ك رَيَال مةبةست رةئيبليس اخَةتىء ىةندََكى توَش ك رَيَال مةبةست رةشةَاتيةية  ة

كةك اةة بال طِىَ ى كؤستةكانيان رةىاوبةشى ثةَةداكاِانى عةةِ بء  ِرةكةةكانء ىانيةان ك ك ن كةبةبةةِ      
َةكدا اِنء ك مةك مء مِ اك رة رةطة  ثيَغةمبةِء مِسلَماناندا بكةن سةباِ   بةحةِام بةِنء نةةاِاِكنى   

ا سةِ ك بويََال و   ئةو ى بخ بتةكانيان طخشتى ئةو حةَِانانةى كةناوى اِاى رةسةِ نابوََت َا بخ غةَوى اِ
ََال واتة بةةناوى ئةوانةةوء نةاوى ئةةوانى رةسةةِ ب ََةت. ئةةو  بةِ ئةةو           َا بخ ىةِ كةسء شتيَكى تو سةِ ك بوي

عةةِ بيان ِياك طةَانةد كةة     رةىاوبةش ثةَداكةِانى شةَاتيةيانة ى بةقسةء طاتاِء ى بةنِسني بةكؤستةكانيان
سلَمانان قسة بكةنء ثىَ َان بلَيَال  ئيَِ  ك رَيَال ئيَمة بةنداَةةتى بةخ اةِا ك كةةَال ء     ب ال رةطة  ثيَغةمبةِء مِ

رةفةِمانةكانى ىةِطي  ك ِ نااني كةاى رة َةكى كَكةو  ك رَةَيال ئَيمةة ئةةو طخشةتة نةااخَال كةةاِا سةةِى        
خ ء بةةتي   بويَِ  واتة مةةداِ بختةةو ، ء ئةةو طخشةتةش ك اةخن ء تةان حةآلرَةة كةبةك سةتى اختةان بةاةةق          
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سةةةِبوياوى ك سةةتى ىاوبةةةش ثةَةةدا كةةةِان ءئةوانةةةى بةةخ بتةةةكانء بةةخ غةةةَوى اةةِا      
سةِك بويكِيََال نةاخن، اِنكة ثيسةء حِكمى سةِ بوياو كانيان حِكمى مةةداِ و  بةِ    

ناوى اِاشى يَ ىيَةوا بيَت رةكاتى سةِبويَةى كا، اةِنكة ئةةو نةاو ىيَةانةةى      ىةِ اةند 
نيةة، اةِنكة ئةمةةش بةنداَةةتى     ئةوان سااتةء كِؤزنانةَةء ثِاةةرَةء  ىةيض باَةةايَكى    

كوكنةةة بةةخ ثةِسةةءاو كانيان رةغةةةَوى اةةِاء ىاوبةشةةى ثةَةةدا كوكنةةة، ك ى ىاوبةشةةى ثةَةةدا 
نةةةء ىةةةمِ ثةِستشةةىء بةنداَةتيةةةكان بةةخ اةةِا ىةةة   كةةوكنيش ثةِسةة ء بةنداَةةةتى بةةخ كوك

ك و شةةيَةيَتةو ء ثِاةةةرَيان ك كاتةةةو . ىةةةتاكِ ىاوبةشةةى ثةَةةدا كةةةِان تخبةةة نةكةةةنء        
نةطةِيََةةةةو  بةةخ  ى اةةِاى طةةةوِ ى ثةةةِو ِكطاِء بةتةةةواوى بةةويوا نةةةىيَةال طخشةةتى سةةةِ      

 بوياو كانيان بةم  خِ  كِءست نية.

بيَطةِك اِاِكنى ئةىلى كتيَبةكانى ثةيش ئيسةالمى ِيََطةة     و يَ، اِاى طةوِ ء ثا ء    
ثيَداو ء رةوانى توى ىةآلوََوكو  ىةِو كِ رةم فةِماَشةتةى اةِاكا ئةةم ِياسةتيةمان بةخ      

دلو ه  دمر  ك ِك كةوََت كةك فةِمِىَ   دلن م ا دمر َ،َطَعد مح ا مر  د َديَا ن ،  حار امرادَو َب  د . ( 1)[َ،َطَع م  ام 

                                                                                                                                                 

سةَِان ك بوين، ئاوا فومانةكانى اِا بة ىَ ك طةَةنالء بةنداَةتىء ثةِستشى بخ ك كةةن.  ائةطةةِ ئيَةِ ش    
رةو كاتةكا بةقسةَان بكةنء طِىَ ِياَة  بال بخَان ، ئةو  ئةةو كةا  ئيَةِ ش و   ئةةوانتان يَ كََةتء ك اةةة       

ة) فسةةء( طِنةةاحء سةِثيَ ةةية. واتةةة  ئةطةةةِ ِيَةة ى ىاوبةةةش ثةَةةدا كةةةِانء ىةةاو ل كانةِانةةةو . مةبةسةةت رةة
بةقسةَان بكةنء طخشتى مةداِ و  بِ  كة َا ئةو طخشتةى كةبخ بتء ثةِسءاو كانى ء ناوى ئةوانى رةسةةِ  
ب ََت خبخن ئةوا ئيَِ ش و   ئةوان مِشوَكء ىاو   كانةِ ك بةالء بةمةةش طِنةاحء سةِثيَ ةيةكى طةةوِ ى      

امل تبة الشاملة/ التفاسري/ تفسري القـرطت/  . و  )355ة 354ل 2ن باِاى طةوِ  ك كةن.تةفسنى طِرَشة
 و ِطيَوي. (121سورة األنعام/ اةية:

 .(5) :سورة املائدة( أ ة 1)
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ََال          اِنكة ئةو انة ثيَشةء سةةِ بةةئاَيةيَكى ئامسةانى اةِاَى بةِن، ءك َرةَيال ئيَمةة رةشةِ
كةوتِانى مِساء عيسا بَِال، ىةِ اةةند  رةةم ثةويو ثاطةند َانةدا كِؤش بكةةن، اةِاى       

بةخ ىةةمِ اةةرَكى سةةِ     طةوِ  كَةى ئةوانى ىة  و شاندؤتةو  واتة بةناِكنى ةمد
)نسةخ( كوكؤتةةو  ء ثِاةة  بِ تةةو .     ِيوى ز وى بةطشتى ئةاَنيء بةِنامةةى ئةةوانى    

بةآلم رةطة  ئةمةشدا اةِاى بةاآل ك سةتء كاِبةة َى اةِاِكنى ك سةتى ئةةىلى كتةابء         
ئافو تانى ئةوانى بخ ئيَمة حةآل  كوكو ، رةبةِ حيكمةتيَكى زؤِ طةوِ ء نهيَةية باو كان 

يةةاِى ِيونيةةان َةةااِك نهيَةيةةة ثةةاََِ ِاوء ِيََةة  ريَةانةةةكان. ىةةةِو كِ ئةةةىلى زانسةةتء زان  
كوكو تةو  بةثيَ ةوانةى ىاوبةش ثةَداكةةِان رةبةنةدانى بةتء بةت ثةِسةتان ءمةوكوان       

رةثيَغةمةةبوانء ثيةاو اةاكانء كؤسةتانى اةِاء       اومحدحاا ن، اتط دحريا واتة طخِيثةِسةتان)  
غةَوى ئةةوانيش، ئاَيةةكةةى ئةةوان بةَى ناو ِؤكةةء ىةيض بةةجء بةةاوانيَكى نيةة) كَةاِ            

ء ىةاتةى ئةاَيةى ثةنؤزى ئيسةالمة     ى كواى ىاتةى ثيَغةمبةةِى ئيَمةة  مةبةست ئيَستا
نة  ئاَيةى ئيسالمى ِياستةقيةةى كاتى ثيَغةمبةِ كانى اخَةان، اةِنكة ئةاَيةى ئةةوان     

تيَةدا نيةة ، بةةرَكِ    ئيَستا كاِى ثةَى نةاكوىَء ىةة  و شةاو تةو  ة و ِطَيةوي(. طِمانيشةى         
تة سةِ بوياوى ك سةتى ئةةىلى كِفوءىاوبةةش ثةَةدا     رةبةةِي تةو  بىَ ناو ِؤ ء قواخكة، كةوا

َطةى ثىَ ناكِىَ خبََِِت.  كةِان حِكمى مةداِ و  بِى ىةَةء َِي

جددا بةةةآلم ئةةةو كةسةةةى كةةةثىَ ى ك طِتوََةةت  )  ةخكةةة ك سةةتت يَ ك و شةةيَةيَت )     
ء رةو  خِ  شتانة . ئةمانةة رةبابةةتى     يط ن ط ر به ، َاشةَتان ك تاويََةىَ )  نص به 

                                                                                                                                                 

ب ة واتة  اِاِكنء سةِبوياو كانى ئةو طة نةى ثيَش ئيسالم كةكتيَبةكانى اِاَان بخ ىاتختة اِاِء ااو نى  
 ئيَِ  حةآلرَالء اِاِكنء سةِبويوى ئيَِ ش بخ ئةوان حةآلرَة. و ِطيَوي.  ل بخئيةةي كتيَنب و   ز بِِء تةوِيا ء
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 ةيَِ كانء  ةَيةِ فوؤشةىء ك م شةويى كانء نااةةة نةاو اةِاِ اةيَِ ى شةن ء ىةاو            
كانانةةو . ئةمةةش ىةةِ كةةاََِكى ناشةنَالء ناثةسةةند ء نةةابَى رةةناو مِسةلَماناندا ئةةةم        

و   بةاقى  ةيَةِ فوؤشةىء بةىَ     (. 1)سياةتة قيَ  ونانة ىةبال ء رةكَةى اِاكا كِءست نني
مةطةِ ئةو كةسةةى كةئةةم ك ِبويَةانةة ك ِ    .  ناو كخمةرَطائابويؤَىء ك م شويَةكانى توى 

ِيى وابيَت كة ةخكةة تِانةاى كةاِ تةَى كةوكنء ىةةرَسء كةةوتيان رةةناو          ك بويََت بنء باو 
اةرَكى كا ىةَة واتة ك تِانال سِكء قازانج بةاةةرَكى بطةَةةنالء بةةبىَ وَسةتء مخرَةةتى      

بنء باو ِيى َان بيَت  ى رةةبِاِى  اِاى طةوِ  ك ست رةموؤدة ك و شيَةال. ئةطةِ ئةمة 
 ةخكةء ى رةغةَوى  ةخكةكانيش رةكِءسةتكواو كانى اةِاى طةةوِ  ئةةو  ئةةو كةسةة       

اِاى ثا ء بيَطةِك ىةةِ اةخى اةاو نى ىةةمِ      )  بنءباو ِي َةو ، اِنكة  كافو  بةم
شةةتيَكةء زا ء بةتِاناَةةة بةسةةةِ ىةةةمِ شةةتيَكدا، ىةةةِ ئةةةو ك تِانيَةةت سةةِكء قةةازانج     

ِيو نةاكا  بةةبَى وَسةتء ئةاِ زوء مخَرةةتى ئةةوء بةةبَى           ب طةَةنيَتء ىةيض شةتيَك نابَيةتء 
 محشيَو  ،ق را امس بق .وَستء قةك ِى ثيَشِى ئةو )

كةةةوكو  كةبةاةةةةرَكى   ىةةةةِو كِ اةةةِاى طةةةةوِ  فومةةةانى بةثيَغةمبةِ كةةةةى      
ق دل   فةِمِىَ  ِيابطةَةنيَتء ئةم بةةِي تة طةوِ ء طونطة َان ثىَ بطةَةنيَت. ىةِو كِ ك

َدد ددَا اْلر دَد را  محد ددَوار ع دد  َ،اَل اَلدد  ا إدال  مَحدد  َ دد ا اّللِّ  َ،مَددحر   ِّدد   نَنر َددم  امرَغيرددَب اَلكر ددي اَدتر عرد َ،مَحدد  ال  نمحر ددده  مدَِّدترسد

                                                           

 :سورة املممنون [وَالَّذِينَ ُهْم عَنِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ الَّذِينَ ُهْم فِي صَلَاتِهِْم خَاشُِعونَ قَْد أَْفلَ َ اْلُمْممُِنونَ}(1)
تِء سةِفوازء بةاتةو ِ ك بال كة كةرةنََِذ كانياندا مل . واتة  بةِياستى ئةو بويواكاِانة سةِكةو(3ـ  1)

كةاالء بةكرَيَكى بةئاطاء بيَداء ىِشياِ و  نََِذ كانيان ك كةنء كو م اارَيش ك فةِمِىَ  رةك م شويىء 
  ةيَِ فوؤشىء قسةى ثويو ثِىء اةرَتة ريَدان كوِ ك كةونةو ء ىةميشة ثشتيانى تىَ ك كةن. و ِطيَوي.
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ِّ ددددحنَ  محد ِر ددددعر مِّدَطددددحرم  يد  َدي ر َ،َبشد ددددحا  إدنر َنَنَر إدال  اَدددد َ امسو ددددود ةمِ طةةةةةوِ ى ىةةةة   ك ى ئةطةةةةةِ( . 1) [مَحس 
ىةيض شةتيَكى رةك سةت نةَةة ء ىةيض شةتيَكى بةخ        ئاك مي اك كانى سةِ ِيوى ز وى 

اخشى بةك ست نةةبيَتء نةةتِانيَت نةسةِك بةةاخى بطةَةةنيَتء نةةزَانء بةةآل رةةاخى         
 بةةدا ، مةطةةةِ بةوَسةةتى اةةِاى طةةةوِ  بيَةةت ، ئةةةى كةواتةةة اةةخن بةةخ كةسةةانى تةةو ء  

تِانال ئةم كةاِ  قةِِس طوانةة ئةة ام     شتةكانى تو رةكِءستكواو كانى اِاى طةوِ  ك 
بد نء ئةم تِاناَةَان ىةَةء ئةمةَان رةك سةت كََةت؟!!! ئاَةة  رةةم بةِاِ كا طةةريَك       
زؤِن بةآلم ئيَمة رةمةند  ثء ناىيَةيةةو  ، اِنكة ئةو ند  بةسة بةخ كةسةيَك كةةتخزََك    

 تيَويامانء ذَوى ىةبيَت.

ىةرَطوانء قخ  بويانء فارَ يانء ئةسةتيَو   بةآلم سةباِ   بةثوسياِ ك ِباِ ى شََِال     
طةةو وانء ئةةةم  ةةخِ  كةةاِ  نابةةة ىَء ناشةةةِعيانةء ىةةاو شةةيَِ كانيان، كةىةوارَةةة         

ِياك طةَةنال َةان طِاَةة كةاِ  غةَبيةةكان ك زانةال، ئةةو  كةاََِكى         )اتغي  ا ثةنهانيةكان
وء بةةىيَ  تةوء   اواثةء بةىيض شيَِ َة  كِءست نني، بويوا ثىَ كوكنيان اةواثءء تِنةد تة   

ناثةسةند تو  رةكاِ  ناشةِعيةكانى تو، نة  ىةِ ئةمة بةرَكِ رقيَكة رة رقةةكانى كةِفوء   
محدا ن د  ن  افد   فسدأم   }كةفةِمَِةتى كافو بِن، بةطََِو ى ئةم فةِمِك َةى ثيَغةمبةِ

ى ةمحع ،يد(كةى مسلم كا ىاتِ  كةصدعيعةرة ) ىةِ (.2)نا  ئ  َل يط ل م  صالة نربعدني يحمحد  {

                                                           

 .(188) :عرافسورة األ( أ ة 1)

 رةنامةكانى ِيابوكوكا واتاكةميان ريَك كاو تةو .و ِطيَوي. ب ة 

 أ ـ رواه مسلم ق صحيحه. (2)
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ََال ىةةرَطوتةى شةتة كزِاء َةان ون بِ كةةى َي           ََال ىةةرَطوََكء كاواى شةِ ب ة واتة  ىةِ كةسيَك ب يَتة  ى شةِ
ىةبيَتء كاِى ثىَ بكا  ئةةو  بةخ مةاو ى اةل ِيؤذ      بكا  ، َاكاواى ىةِ شتيَكى يَ بكا ء بويواشى بةقسةكانى

 نََِذ كانى يَ و ِناطنََتء اِاى طةوِ  يَ ى قبِ  ناكا .و ِطيَوي.
ج ة منِنةى ئةم  خِ  ثةنا بوكنانة رةوآلتى اخماندا رةكِِكستان طةريَك زؤِن، اةندان  اِ اةةرَكى ماآلتيةان    

شةةََِال ىةةةرَطوََكء ك َةةان ىيَةاَةةة ئةةةو مارَةةةء ئةةةو شةةََِةةى    يَ ك كزِا، َةةان مارَيةةان ك بةةويكِا، ك اةةِنة  ى 
كةكزَةكةةةى يَ كةةواو . ئةةةو شةةََِال ىةةةرَطو  طِاَةةة شةةََِال ثةةىَء شةةََِةةواِى ئةةةو كز  ك بيةةةىَء بةشةةََِةى كا 
ِيوا ، كَاِ  ئةمةش ىةةِ  خََِكةة رةةو فةويو فيَةَلء تةرَةكةةبازىء اةواشةة كوكنةى اةةرَكان، َةان  خََِكةة             ك 

اكوء ثةنا بوكنة بةِ  ةخكةكانء بةنداَةتى بةخ كوكنيةانء ئةةوانيش رةةثيَةاء اةاكة كانةةو ى ئةةو        رةسي وء  
 خِ  كةسة فيَلَ بازء قخرَ يانة رةكاتى ثشكةيةى ئةو ما ء شََِةى ئةو كزى يَ كوكنة رةطة  ئةةو سةي وباز كا   

 و باز كةة ك َةان بيةيَةت، بخَةة زؤِ     بالء شََِةةكةَان ثىَ بلَيَال، كةاةرَكة ساك كة ئةو  ةخكانة نةابيةالء سةي  
 ةةاِان رةطةةة  تةقةةدَوى اةةِا تيَكةةى ك كةةوك و ء ِياسةةت ك ِ ك اةةِ، زؤَِةةةةى  ةةاِانيش كِؤ ك ِك اةةِء     

ك ناَةةة و  كةةةكاِى شةةََِال ىةةة  طوتةةكةةةَان بةِياسةةت    كيَشةةةَةكى كخمةآلَةتيشةةى بةةخ ئةةةو كو بةةمارَةَةةة  
 ك ِنةك اِ. 

َةكيَكة رةو كاِ  شةةَتانىء سةي و بازَانةةء ىي ةى بةسةةِ ىي ةةو        ىةِو ىا كاِى اةواندنى مِطةاتيسيش  
نيةء رةشةَِتةتى اِاكا  يَطةى نابيَتةو ، تائيَستا نةم بيةيِ  تاكة قسةَةكيان ِياست ك ِ اِبيَت اخ ئةطةِ 
 اََِك رة اِان و   باقى رقةكانى تو سي و بازى بةِياسةت ك ِ اةِبيَت، ئةةوَش ىةةِ و   ىاوََةةةكانى تةوى       

كو طةِى واَةء  ةخكةء شةَاتيةيةكان ىاَِكاَِان ك كةن. مال اخم رةسةارَةكانى سةةِ تاى كو ىةةزاِ كان     ا
ىةزاِ كَةاََِكى سَِسوَم بةوكِاو تةاآلن    13ة 12بِ شةوََك كوكانةكةَان بويَم كةرةكاتى طوانيةكةكا بِ، باَى 

واشةة بكةةنء رةةاخَانى  بةد ن،     كوا. كَاِ  ئةوانةى شةكم َي بةِن سةيةاَِخَةكيان كِءسةت كةوك تةا مةال اة       
اخَةان بويَةان(ء بةخ كو     كةكوكَشيان. ئةو  بِ شةوََكى تو كوكانى اخَان بويكِا )كةمال بةطِمانى اخم ك رَةيَم 

ِيؤذ كواتو ىاتةة  مء طِتيان ئيَمة كز كةمان كؤزَِ تةو  كوََةىَ شةو اةواندنى مطةاتيسيمان كوكو ء ثةىَ ى  
يان و ِ  ئةمشةو بخ تخشةى بةةكاِ ك ىيَةةني. طةِمت  باشةة. شةةو اةِم ئةةوان         طِتَِال كىَ َة. بخ كِؤء ِياست

طِتيان شيَ يَكمان رةىةورَيو و  ىيَةاو ، كةاةِمة مارَةكةةَان شةةو ك سةتيان كةوك بةسةيةاَِخَةكة. ك بيةةم        
شةةيَ ةكة َةكيَكةةة رةاةةةرَكى شةةاِ كةى اخمةةانء طةِي كةكةةةى اخمةةان. رةاةةةو اسةةتةةكةى كةةوكو رةَةكةةةم  

  ك ستيان بةو سيةاَِخَة كوك كةئة ام كِا بِ رةثوؤسةى كزى كوكنةكة. ك ةكةى اخَان اةواندء ىةنطاو و
 ىةنطاو بةىةنطاء ثىَ َان ك طِ   
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 ة فآلن كةس ى ك بيةى؟
ة ئةو  فالن كةس بةكز  كز  ىاتة كخآلنةكةء ئةو  اِ  بةِك ِطاى كوكانةكةى كةا  امحةد، ئةةو  قالَةكةةى     

فآلن كةسال ) كَاِ  ناو  ئةسلَيةكانيشى ك طِتال(. شتةكانيان ثيَ اَةو ء بةةفآلن   شكاندا. ئةو  فآلن كةسء
كخآلنةكا ِيؤَش ء اِنة مارَى َةكةم كةسيان )كةناو كةى ك طِ (، رةوََِ  اِنة مارَى فآلن كةس رةكز كان. 

ِ   كاِيؤَشة   رةثاش مةعو زى نََِةةكانى مارَى اخَان شاِك و . بخ بةَانيش بوكنيةة حا يةاواء بةةفآلن طةة    
 تاطةَاندَانة ناو مةمةنداو َيةكانء رةوىَ بةفالن كوكانةَان فوؤش ، كوكانةكة رةسةِ ثةِيى كخآلنةكةكاَة. 

ئةو اِ سيانوَخَةكة تةواو بِ بةاةبةَِان ىيَةا . بخ شََِةة ونيان تا مال بويواَان ثىَ بكةم ك ةكة ااوى اخى  
احن كةش ك ى طةِ   ئةةو  رةقِِسةاَى اةواندنةكةَةة. بةخ      ىة  ك طلَخفنيء ك ى طةِ  سةةِم كََشةىَ. سة    

بخ سِِ كوكنةو ى كِؤَةكانيان كابواو ك ة اةوتِ كةم رةطة  اخم بوك بخ حا ياواء طةِي كى نةاوبواو   بةَانى
تاطةَاندمية ناو مةمةنداو َيةكانء َةاةى كوكانيَكى بةتاقةو ى طو  رةك ِواز ى ئةو كخآلنةكاء طِتى ئةمةة  

 كوكانةى فوؤشتِن ئةشياكانى تخ. مةيش اِمة ذوِى كوكانةكةء سةآلمم يَ كوكو طِمت  ىةو ء بةم
ة بوا طيان ز محة  نةبيَت مال رةاِاِقِِينة كوكامن تاآلن كواو ء ك رَيَال رةو ِيؤذانةكا ىةندىَ كةس ىاتِنةة  ى  

 انةكا شتى وا بِ   ى تخ؟  ةنابتء ىةندىَ شتى كوكانيان بةتخ فوؤشتِ ، ئاَا ئةم قسةَة ِياستةء رةو ِيؤذ
ِيانيةة رةبةكخمةةةَل           ِينةء رة ةة و رآَلىةى بواطيةةان مةال شةتم رةك سةةت كةةس نةةكويَِ  ريَةةو  بةةرَكِ مةال رةاةةِاِقِ
فوؤشةكان)مجلة فوؤش( ك كويم ىةتا ناوى )مجلة فوؤشةكانى ىةمِ ثىَ طِمت كة ى ك كةويَال، مةال بةخ اخشةم     

 سةَوى بكة ب انة ىب يان ك ناسيةو .  ى ئةوانة ك م كويَال(ن ئةو ش كوكان بخ اخ 
 . ئةو قسانةى ك َان كوك ىي ى تيَكى نةكوك و ء ىةمِى كِؤ بِن. ئةو اِ بةكابوام طِ   

 ة كِا شتةكانء كِا كِؤَةكانى اختانء ساحن كةتان.؟ 
 ة و رآَلىى ك نا اةواندنةكة ئيَو ى نيشانى ئيَمةكا.

 ء كِؤزن بِنء سي و كةَان نةى طو . بةتةوَا بِن فيتةةَةكى ئةوانة ساحن بِن شتةكانى تيَكى نةكوكنةو 
ىةزاِ كَةاِ ء بةطذ اةرَكى كَكةشةم   12كَكةشم بخ بةيَةةو  سةِباِى تاآلن كوكنى كوكانةكةمء كزَةى ثء رة

كابكةن. ئيدى وازم َي ىيَةانء نةم انى َةاةى كَى بطةوم، نااةاِ حةوارَةةى اةِاى طةةوِ م كةوكنء زؤِى ثةَى        
ِا ىةقى كوكم.  ا كاوام رةبواَانى مِسلَمان ئةو َة كةبةِااو ِيؤشال بالء ايدى بةاةواشة كاِى ئةةو  نةاِ ا

قخ  بويء اةواشةكاِانة فوَِ نةاخنء بطةِيََةةو   ى بةِنامة ثنؤزء ِياستء ِي وانةكةى اِاى طةوِ ء ك ست 
زء سةةِفوازء سةةِكةوتِ ك بةالء    بةقِِئانء سِنةةتةو  بطون بةةاِاى بةةاِاى رةةكنياء رةقيامةتةدا سةةِبةِ     
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اِنة  ى شََِال ىةةرَطوانء ثوسةياِ   ك طيَويََتةو  كةثيَغةمبةِاحلام امسد ميكِِيى 
( كانةةو   امسدِّاكوكنء كاوا كوكنى ىةرَطوتةى شََِةى حةِامء قةك غة كوكو . رةااو ن)

محدا ن د    هِّد   فصد  ق  ِبد  يطدحا فطد   تد  ِبد   }كةفةِمَِةةتى  ىاتِ  كةرةثيَغةمبةةِ و  
رةةم بةِاِ كا طةةريَك زؤِن.  ائةةو ى     فةةِمِك ى ثيَغةمبةةِ    .}(1)اعا ن   بم 

رةسةِ مِسلَمانان ثيََِستة ئةو َة كةك بىَ ىةميشة رةو كاىالءشةََِال ىةةرَطوء فارَ ةىء    
تةرَةكةبازانةء قخلَ بويانة بةطشتى وَِاء ئاطةاكاِبالء نةاةةة  َةانء ثةةناَان بةخ نةبةةنء       
                                                                                                                                                 

رةك ستى شةَتانء شةَتانيةكانيش سة مة ء ِيزطاِ ك بال. بخ ئةو اةوانةدنى مِطةاتيسةة ثوسةياِم رةَةةكىَ     
 رةمامخستاكان كوك كةثيَش نََِذء وتاِ اََِةى َةكيَك رةم طةوتةكانة طِمت 
كتيكى سةةِبازَة حةِكمى اةى َةة     ة مامخستا ك رَيَال ئةو كةاِى اةوانةدنى مِطةاتيسةية كةاََِكى زانسةتىء تةا      

 رةشوَتةتى ئيسالمدا.
 ة ماكام كاََِكى زانستىء سةِبازَة ىب ى تيَدا نيةء كِوستة بكوََت.

 بةِياستى مةيش بخَة ئة امم كا. 
ََال بةةِء          ِيؤذنامةءسةةتة َتةكانةو  ثةةاش ك كةو ىةِو ىا ئةو بِِ انةى كةرةكةنارَةة تةرةةف َخنىء طخدةاِء 

ىةَة ئةمانيش  خََِكال رة اكو  اكوطةِى كةِيؤذانة اةةرَكيَكى زؤَِةان طيَةذء وََةذء سةةِقا        بازاِيََكى زؤَِان
كوكو  بةو بِِ ة كِؤَةانة  اكو طةَِانة بخ اةواشة كوكنى ئةو اةرَكةء بةتاَبةتى طة ان بةخ ئةةو ى سةةِ    

كةةن رةةكَةى ئيسةالمى ثةنؤز     سويء سةِطيَذ ئاطاَان رةىيض نةبيَتء   رةشتى توى بظة نةكةنةو ء بىَ ئاطاَان ب
كةبةِياستى حةي ىةمِ كيَشة كخمةآلَةتىء سياسىء ئابِِىء ئاَيةيةكانى ثىَ َةو بخ بةاتةةو ِى موؤدةةكان   
ىاتِ ء ىةِ كةسيَك ك ست بةثةتى ئةو ئيسالمةو  بطوََت رةكنياء رةقيامة  سةِبةِزء سةِفواز ك بةال، بخَةة   

ة ئةو َة كةوَِاء بةِااو ِيؤشال بالء بةتةواوى رةكَةةكةَان حارَى بةالء  كاوام رةمِسلَمانانى بويواكاِى ِياستةقية
بةكواى ئةو اِِافيا ء  اكو طةَِانة نةكةون. بةكواى فويء فيَةلَ  ةاكو طةةِانء قةخ بويانء كوذمةةانى ئيسةالم       

 نةكةون.و ِطيَوي.

كةةثىَ ى ك رَيَةت، ئةةوا بةىَ      ( واتة  ىةِ كةسيَك ب يَتة  ى كاىةةكانء بويواشى ىةبيَت بةو قسةء فتِاَانةى1)
نةةماو .   ىاتختة اِاِ واتة بويواى بةةقِِئانء سةِنةةتى ثيَغةمبةةِ   باو ِي  بةو بةِنامةَةى كةبخ ةمد

 و ِطيَوي.
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كةن كةك م رة كاِ  ثةنهانةكان و ِك ك ن كاواى ىي يان يَ نةكةنء ثوسياِى َان يَ نة
طِاَة غةَو زانالء ىةوارَة غةَبيةكان ك زانالء ك تةِانال بةاةةرَكى َةان ِيابطةَةةنال. بةةم      
كاِانةةةَان ىةميشةةة ثةةةِك  بةسةةةِ اةةاوء كَةةدى مِسةةلَمانان كاك ك ن.  ةةاى بةةةناوى    

و ى ئةةو  نِذكاِىء ث َشكى َةو  بيَتء ى بةبيانِى ىةةِ شةتيَكى تةو و  بيَةت.. بةةطََِ     
كةثيَشء ئاماذ مان ثىَ كوكء رةو كاِ  اوايء فةِمِك ء قةك غة كوكنةى ثيَغةمبةِ

بَى شةِعيانةى ئاطاكاِ كوكَةةو . ئةو  اكو طةةِء قةخَل بويانةة ك َرةَيال طِاَةة ىةةِ بةخنى        
عةمامةء كآلو ء امانةى نةاخش بكا ، َابخنى رةاكى ئةافو تى نةةاخش بكةا  َاىةةِ     

نة بكا ، َةكسةِ ك زانىَ كةنةاخشةةء ىخكاِ كانيشةى ك زانةىَء    شتيَكى توى رةم  خِا
ثيَش ئةو ى  ى كابةيشىَء قسةى بخ بكةن ك رَىَ  تخ ئةمة  كوكو ء ئةمة  رةكرَداَةةء  
ىخكاِى نةاخشيةكةشت ئةو َة. ئةم كاِ   ئة ام كاو ء ئةمة  كةوكو  بخَةة تِشةى    

كِؤزنةال، اةِنكة ئةمانةة رةةكاِ      ئةم نةاخشية بِى. كَاِ  طِمانى تيَدا نيةة كةئةمانةة   
غةَبيةكانالء تةنيا اِاى طةوِ  ك زانيَتء ىيض كةسيَك ئةمة نازانيَتء رةةتِاناى كةةسء   
ىيض شتيَكدا نني، ء رةعةمامةء كآلوء  امانةىء رةاكى كةس كا نني ئةم فارَ ىء  ةاكو  

ةِك  طةِانة مةبةستيان ئةمة نية، بةةرَكِ مةبةسةس سةةِ كيان بةِاةاو رَيةَل كةوكنء ثة       
بةسةِ ااو كاكانى اةةرَكى َةة بةطشةتى تةاكِ ثةَى ى بَلةَيال بةةاِا زَةو  ء غةةَو زانء          
كةِامةتداِ ء كابواَةكة  ثةِي ى سثى ك اََِةيَتةو ء ئةسثى اخشى رةبِاِى نةِذكاِى  
كا تةةاوكاو ء رةث َشةةكى كا زانةةاء شةةاِ زاَة.ء  خِ ىةةا نةاخشةةىء ىخكاِ كانيشةةيان     

َالء كيَشانةو  مالَء سامانى اةةرَكىء اِاِكنيةان بةناىةةبء    ك زانيَت ىةِو ىا بخ قخرَ ي
ِيوتاندنةو ى اةرَكى. رةوانةشة ىةنةدىَ كاوء ك ِمةانء ااِ سةَِشةيان بةداتىَء ثةىَ ى      
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اا  ببيَتةو ء رةطة  قةك ِى اِاكا ِيََك بكةوََت، اخ ئةطةِ ئةو ك ِمانةشةى نةكاباَةة   
ِاَة اا  ببيَتةو ، كةاى ئةةوان وا  ىةِ اا  ك بِ و ، اِنكة قةك ِى اِا وا بِ  ك ب

ك زانال كةىخى اا  بِنةو كةى ئةو ك ِمانء ااِ سةَِةى ئةو  اكوطةِ  بِ . اِنكة 
اا  بِنةو ء شياا ىاتال كةاََِكى نهيَةةىء ثةنهانةة رةةاِاى طةةوِ  بةةو و  كةسةى تةو         

 ناَ انيَت.

ان بيَةت،  و رةوانةشة نةاخشيةكة َةا ك ِك كةة ىخكاِ كةةى ىةنةدىَ  ةخكةةء شةةَت         
كةا مةةةةتى ئةةةةو كةسةةةة بةةةال كةثويوثاطةنةةةد ى نةةةِذكاِىء ث َشةةةكى ك كةةةةن واتةةةة   
 اكوطةِ كةء ىةةوارَى ىةنةدَى رةةكاِ  غةَبيةةكانى بةخ بةدزنء بةخى َهَيةةال بةخ ئةةو ى           
ئةو نةةد ى بخَةةان بكوََةةت اةةةرَكى فوَةةِ بةةد نء رةِيََطةةةى بةةنء بةةاو ِيى ِياسةةتةقيةةى   

يان كََون. ء ئةوانيش رةكاِ  ىة  فوَََِالء بةِااو ئيسالمء مِسلَمانان  ِيىَ بكةنء ىةرَ
ريَ  كوكنةكانياندا ثشتى ثىَ ببةس ء  ةخكةء شةَاتيةيةكان ِيازى بكةنء طِىَ ِياَةرَىء 
بةنداَةتى َان بخ بكةن، ئةو ى كةرةطةة  اخَانةدا بطةِ يَال ئةةوانيش ئةةو نةاخشةىء       

طةةونء وازى يَ بهيَةةةال. واتةةة ك ِك ى كةتِشةةى نةاخشةةةكةَانيان كةةوكو  ك سةةتى  يَ ب
ايدى ك ستى يَ ناو شيَةالء ئازاكى ك كةنء ئازاِى ناك نء بةِيوارَة  نةاخشةةكة رةةو   
نةاخشيةى كةتِشى بِ ،  اى تيَك اِ  واتة شيَت بِ  َاباِى تةندِءسةتى ئارَخزكةاو    
اا  ك بيَتةو ء نةاخشةكةء ااو نى نةاخشةةكةش وا ك زانةال كةئةةو كابواَةة َااارَةة      

يَخ ااكى كوكؤتة. ئةمةش شتيَكى باوء ئاساَية بخ  ةخكةء شةَاتيةيةكانء ئةوانةةى  ش
 ا مةتيان ك كةن َا باشء بلَيَني ا مةتكاِ كانيان رةناو انيء تََِذ كانى موؤددا.
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ك ى ئةِكى سةِ شانى مِسلَمانانة كةك بىَ زؤِ رةم بِاِ و رةطشت بِاِ كةانى تةوكا       
ناو اةنيء تََِةذ كانى  ةخكةةء موؤدةكانةدا وَِةاء بةِاةاو       رةشةَتانء ا مةةتكاِانى رةة  

ِيؤشالء ىخشياِ بالء نةكةونة ناو كاوى ئةو قخ  بويو فيَلَبازء  اكوطةِانةةو ء ئامخذطةاِى   
اةِاى ثةا ء    )  بكوََال كةواز رةو كاِ  اوايء قيَ  ونة بهيَةالء ثشةتى تةةواو تةةنيا بةة    

اةةِا بيَةةت رةطشةةت كةةاِء باِ كةةانى  بيَطةةةِكى اخَةةان ببةسةة ء ثشةةتء ثةةةناَان تةةةنيا
ذَانيانداء تةنياء تةنيا ثشت بةو ببةس ، ىي يشةى تيَةدا نيةةء كِءسةتة ئةطةةِ كوعةاء       
وَوك  شةِعيةكانء كاوءك ِمانء ااِ سةِى شةِعىء ِيََطة ثيَدِاو كان بةكاِ بهيَةةالء  

ِ كانء ب ةةى  ى نِذكاِانء ث َشكانى بويوا ثىَ كواوء ثسثخِيانى نةاخشية  ةخِ بةة خ  
ب ةةةة نةاخشةة انةء سةةةِكانطاكانى ككتةةخِء نةةِذكاِ  اةةاو ن بويوانامةةةكانى ئةةةم بةةِاِ  
كةثشةةةكةيةى تةةةةواوى زانسةةةتيانة بةةةخ نةاخشةةةةكان ئةةةة ام ك ك ن تانةاخشةةةيةكةء 
ىخكاِ كانء نيشانةكانى تِش بِنى نةاخشيةكة ك كؤزنةو ء ااِ سةةِى زانسةتيانةى   

طةةةى ىخكةةاِ  ثشةةكةيةيةكانى ىةسةةتياِىء  ِياسةةتةقيةةَان بةةخ ك نِسةةال. ئةةةوَش رةِيََ 
مةعقِريةكانةةةو  تةةا كرَةيةةا ك بةةال رةكؤزَةةةةو ى نةاخشةةيةكةء نِسةةيةى ااِ سةةةِى.    

محد ناعا   ااا إال  نادعا }ىاتِ  كةفةِمَِةةتى  ئةو تة رةفةِمِك ى ِياستى ثيَغةمبةِكا
 . (1)م   يت امل ن م  محا ن م  ،جه   محا جه  {

                                                           

( واتة  اِاى طةوِ  ىةِ ك ِكو نةاخشيةكى ناِك بيَتة اِاِ شيااو ااِ سةَِشى بخ نةاِكو ،  انةةزاننيء   1)
ِيؤشةةى ئةةو كةسةةكاَة كةتِشةى         ناسنيء كؤزَةةو ى ئةةو نةاخشةيةء   ااِ سةةَِةكةى رةزانسةتىء بةِاةاو 

نةاخشةةيةكة ك بيَةةت، نةكؤزَةةةةو ء ااِ سةةةِ نةكوكنةكةةةش رةنةةةفامىء نةةةزانى نةاخشةةةكةكاَة كةبةةةثن    
ىخكاِ كانى ااِ سةِ  شةِعيةكانةو  نااةيَت َةااِك ىةى ىةةمِ موؤدةة بةطشةتىء ك كةوََتةة سةةِ ئاسةتى          

 او ِيؤشةى ئةو طةلء نةتةو ء ئةو وآلتة. و ِطيَوي.ِيؤشةبنىء زانستىء بةِا
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زؤِن، بةآلم ئيَمة بةمةند  باسةكةمان ك بويَةةو ء ئةمةند   فةِمِك  رةم بِاِ كا طةريَك
 بةسة بخ موؤدةء مِسلَمانى ذَوء بةِااو ِيؤشال.

كاوا رةاِاى بةاآل ك سةتء بةةِزء بةةتِانا ك كةةَال كةةحارَى مِسةلَمانان اةا  بكةا               
رةىةمِ  يهاندا، و ااِ سةةِىء شةيااى كَرةةكانء  ةسةتةى مِسةلَمانان بكةا  رةىةةِ        

ك بال رةم  يهانة ثانء ثخِي كا. ءرةىةمِ اواثةَة  بيان ثاََِ ََت، ىةمِان رةسةِ شََِةيَ
ِيََطةةةى ىيداَةةة  ِيََطةةةى قِِئةةانء سةةِنةة  كخبكاتةةةو ، ئيَمةةةشء ئةةةوانيش رةسةةةِ    
ريَشيَِاوَةكانى فيتةةء اواثةكاِى بثاََِ ََت، و رة طةِىَ ِياَةةرَىء بةنداَةةتى بةخ كوكنةى      

ََةت، ئةةو اةِاى ثةةِو ِكطاِ  تِاناَةة بةسةةِ ىةةمِ        شةَتانء كؤسةتةكانى مبةان ث    ََ اِ
شتيَكدا، ىيض ىَي ء تِاناء ك سةآلتيَك نيةة بةخ ىةيض كةةسء شةتيَك بيَةطةة رةةاِاى بةاآل         

 ك ستء طةوِ ء كاِ بة ىَ.

 ،ص     ،ك م ،ابرك ن   ن  ا ،ركحم  ا يِّ  بم  ،آم  ،صع       
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 نامةى سىَ يةم

 ةندايةتى  كردن بةويردة بيدعىء هاوبةش ثةيدا كردنيةكانحوكمى ب
بخ شكخمةند بواى بةةِيََ  )..............(.اةِاى طةةوِ  سةةِ      ابزكِِيى   ن د امععيعرة    

 بةِزء سةِفوازء سةِكةوتِ  بكا  بخ ىةمِ كاََِكى ايَوء ااكة. ئامني.

 نمح بع :كالم ن يام ،رهة   ،ب     مل   

ةِيََ  كةتامن ثىَ طةَشت اِاى طةوِ  سخزء بةز َىء ِيََةِمةاَى اخَتةان   نِسواو  ب     
ثىَ ببةاشيَت. ىيداَةتتان بدا  بخ ِيََطةى ِياستى قِِئانء سِنةة . رةونامةة بةةِيََ  كا   
نِسةةيِتانة كةرةةةوآلتى ئيَةةِ كا كةسةةانيَكء اةةةرَكانيَك ىةةةن كةَةَِ نةةدء ثةَِ سةة       

رَطةء زانياَِةكى رةسةةِ نةةناِكون رةةكَةى اةِاكا     بةوَوكانيَكةو  كةاِاى طةوِ  ىيض بة
ء  )ام د نيني ننيء كِءست نةني. رةةو كةسةانةكا ىةَةة كةرةتاز طةةِانء كاىيَةانةةِ كانال       

ء ئةو وَوكانةةش   )  د  ي ىةشيانة ىاوبةش ثةَدا كةِنء ىاو   كانةِن بخ اِاى طةوِ 
خ غةةَوى ئةةوَش، و ئةةو    (ء بة نيب ط مبكِِيى  ن يك طيَوينةو  بخ ئةمنى بويواكاِان)

َ  وَوكانة رةكخِيء كخبِنةو  وَوكَةةكان)  (كا ك كةةن، َةااِك رةم طةوتةكانةداء    جمد مس امد
ك َان كةن، ء ك رَيَال  ئةو  ن َك بِنةو َةة رةةاِا،  َةابخ     )اتغد ب رةكواى نََِذى شيَِان

توى ئةو ى ك ى اََِةال تارة اِا ن َك ببيةةةو . و   ئةةو وَوكانةةى كةةك رَيَال  بةخ اةا      
َاِمةةتيمان بةد نء بةةةفوَامان بكةةون، ثةةنامان بةةد نء      )رجدد ا   اةِا ثيةاوانى اةِا    

ِيزطاِمان بكةن، ئيَِ  ثةنا ك ِمان بال بةاِاى طةوِ . َةاو كِ ئةةو ى كةةك رَيَال  ئةةى     
ئةى طةوِ ء سةَد كان و آلممان بد نةو ء مةةك كء ثةةنامان    َي نقط ب  ةمسةِ كان)
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ثةناك ِ كانى ناو ئيَمة، تكامةان  ى اةِا بةخ بكةةن،  ئةمةة      بد ن ئةى ااو ن ئيمداكء 
بةند ى ئيَِ َة رةبةِ كسةتتاندا و سةتاو ، ءرةبةةِ ك ِطةاى ئَيةِ كا بةاةخ  كا ىةاتِ ،        
ِي سةِي اةِا          ءرةبةِ طِناحء كةم تةِاةمى اةخى مةل كةةىء ز ريلةةء ك توسةَى، ئةةى 

 ى يَ بكةمةةو ء بةخ  ى   ىانامان بد ء فوَامان بكةو ،  ِىَ رةةئيَِ  كةسةى تةوم نيةة     
ب ةةمء ثةةةناى بةةخ بةةةِم، تةةةنيا  ى ئيَةةِ  كاوا كةةاِ مةبةسةةتةكةى كََتةةة كى، ئيَةةِ  ئةةةى 
ِي سِي اِا ثةنامان بد . ىةِو ىا ك رَيَال  اِاَة ِي محة  بويََذ  بةسةةِ ئةةو كةسةةى    
 كةبِ  بةىخى رة  بِنء بآلو بِنةو ى نهيَةية طةوِ ء بةك سةآل ء بةتِاناكانى اةخ ء 
رةةةة  بةةةِنء ثةةةةِش بةةةِنى نةةةِِى ِي محةةةانى اةةةخ ، بِ تةةةة  يَطةةةوى شةةةكخمةندى   
ثةةةِو ِكطاََِتى تةةخ،  ىةةةِو ىا ئاِ زومةنةةدى بةةةِيََ تان رةةةِيون كوكنةةةو ء ريَةةك  يةةا     

( ، و ئاَةةا )امشدد ككوكنةةةو ى وَةةوك  بيدعيةةةكانء وَةةوك  ىاوبةشةةى ثةَةةدا كوكنيةةةكان  
كةئةةةم  ةةخِ  كوعةةاء وَوكانةةة   كِءسةةتة نََِةةذ رةةةكوا ئةةةو ثةةيَش نََِةةذ اََِةةةة بكوََةةت   

 ك اََِةيَت؟

 وةآلم:     

احلمدد    ،امصددالة ،امسددالم ن دد  محددا الاددي  بعدد امل ،ن دد  آمدد  ،صددع  مل ،محددا اهودد   هبدد اا إ      
 :يحم ام يا. نمح بع 

ب انة ىةى اِا سةِ بةِزء سةِ فواز  بكا ، اةِاى طةةوِ  كِءسةتكواو كانى اةخى        
ِي وانة كوكون بخ ئةةو ى تةةنيا    ن ديهم امصدالة ،امسدالم ى)كِءست كوكونء نيَوكِاوانى اخ

ئةو بثةِس ء ىيض ىاو رَى بخ كانةنيَالء تةنيا ئةةو بةةتا ء تةةنيا بثةِسة ء بةنداَةةتى      
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تةنيا بخ ئةو بكةن، اِنكة اِاى طةةوِ  تةا ء تةنياَةةء ىةيض ىةاو  ء شةةَِكى نةني.        
اددَس إدال  ،َ  ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ ء بةةةِزء بةةةتِانا ك فةةةِمََِت        دد   اجلردددا  َ،اإلرد مَحدد  َ َ طر

 . (1)[مديَدعر    ،ند 

  بوَتيية رةطِىَ ِياَةرَىءبةنداَةةتى كةوكن بةخ اةِاى ثةا ء      )امع د اة بةنداَةتى بخ كوكن  
، بةئة امةدانى ئةةو ى   بيَطةِكء فةِمانبةِكاِىء طِىَ ِياَةرَى نيَوكِاوى اخى ةمةد 

ةنء واز ىيَةانء نةةكوكنى ىةةمِ ئةةو شةتانةى     كةاِاء ثيَغةمبةِ كةى فةِمانى ثىَ ك ك
كةاِاى طةوِ ء ثيَغةمبةِ كةى قةك غةَان كوكو ، رةطةل ئةو ثةِيى بويوا بِن بةةاِاء  

ء نيةةاز ثةةاكى  بةةخ اةةِاى طةةةوِ  رةبةنداَةةةتىء  بةثيَغةمبةِاَةةةتى ثيَغةمبةةةِى اةةِا
ةى اِا بيَةت  ثةِستةى اِاكا ء ىةمِ كاِو كوك و كانت رةم  يهانةكا بةثىَ ى بةِنامةك

ِيى اخشةوَسةتى بةخ اةِاى طةةوِ ء تةةواوى مةل           رةقِِئانء سِنةة ء رةطةة  ئةةو ثةة
َ،َقَضد    :كةاى بخ اِاى طةوِ  بةتا ء تةنياَى. ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ  ك فةةِمََِت    

ا   كا  . واتةاِاى طةوِ  فومانى ثىَ كوكوَالء ئامخذطاِميان ك ( 2)[رَبودَه َنال   َدعر  د  ،ار إدال  إدَي 
د   ّللِّد َربِّد  كةبةتةنيا اِا بثةِستنيء ىاو رَى بةخ كانةةنيَني. ىةةِو ىا ك فةةِمََِت       َمر احلر

يمد  امرَع َممدنيَ  اد ام   د َوعدني   مَح دهد يَدحرمد ام ِّدياد ام  هر َك َاسر َك اَدعر     ،إدَي  . رةةم ئاَةتانةةكا   (3)[إدَي 

                                                           

 .(56) :سورة الذاريات( أ ـ 1)
 ب ة واتاكةميان رةنامةكانى ِيابوكوكا نِسيِ . و ِطيَوي. 
 

 .(23) :سورة اإلسراء( أ ة 2)

 ب ة واتاكةميان رةنامةى كو مدا نِسيِ . و ِطيَوي. 

 .(5ـ  2) :سورة الفاحتة أ ة (3)
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شاَسةتةء مِسةتةىةقة بةة ثةِسة  ء     اِاى طةوِ  بخى ِيون كوكوَةةو  كةتةنيا اةخى  
بةنداَةتى بخ كوكنء ىةِ ئةو مستةىةقى ىانا بخ بوكنء ثةنا ثىَ طوتةةء ىيض بةشداِىء 

َد مد    فَ نر  د د اّلل َ م ر دص د  م د   امد ِّدياَ  ىاوبةشى نني، ىةِو كِ ك فةةِمََِت     َناَل ّللد د امد ِّديا  اْلر
نَي َم   ام ِّديَا َ،َمحر َ  دَا امرَاد فد  ،نَ فَ ارن   . ىةِو ىا ك فةِمََِت  (1) [ . ىةِو ىا (2)[حا اّلل َ م ر دصد

ن حا مَحَع اّلل د  ك فةِمِىَ   َ  ّللد د َفاَل َ  ر ا َ،َنن  امرَمَس جد . ئةمةء ئاَة  طةريَك زؤِ ىةنء (3)[ َنَ   
داَةةتى ء  ىةِ ئةمةند  ك ىيَةيةةو ، ىةةِ ىةةمَِان ئةةو  ك سةةييَةال كةثيََِسةتة بةن     

                                                                                                                                                 

سء ستاَش بخ اِاى اِرَقيَةةِى ىةمِبِنةو ِء  يهانيان ء ثةةو ِكطاِى ىةةمِ  يهانيةان.    سِثا ب ة واتة   
ََِاَةة  ىةةن ئَيمةة رةبةةِ كََِةذ نةبِنةةو          ِي ِياو بخ اةِنء  رةريَكدانةو ى زاِاو ى) ارومحال اروحيم( طةريَك بنو 

بةخ   ( التفاسـر/ تفسـري القـرطت    امل تبـة الشـاملة/  تةنيا ِيََِاَةتيَكمان واتةة فةِمِك َةةكمان ىةرَبةذاِك كةرةة )    
كِِيى زفةو   عثمانى طيَويكِاو تةو  ئةوَش رة حييى التميميكِِيى  السريفرة  }سِِ تى فاتي ة كةك فةِمِىَ  

بةةِ ك ى طةةِ   ) ارةةومحال( واتاكةةةى فةةواوانء  رةةة )ارةةوحيم( اةةِنكة واتةةاى  العرزمــيكةطِتَِةةتى  طةةََِم رةةة  
ىةمِ كِوستكواو كانى اِا َا بةز َى اِا ك بةاشيَت رةةكنياء رةة   )ارومحال( اِاى بةبةز َى ك بةاشيَت بخ 

َا تةنيا رةقيامةتةدا ك بةاشةيَت. ئةةو اِاَةةى      قيامةتدا، و يَ واتاى )اروحيم( تةنيا بةز َى اِا بخ بويواكِان
، ئةى كةتةنيا ئةو ااو نى ِيؤذى كواَيةء رةو ِيؤذ كا كةس ااو نى بويَاِ ء قسة كوكن ء فومان ك ِ كوكن نية

اِاى ثةِو ِكطاِ ئيَمة تةنيا تخ ك ثةِستنيء بةنداَةتى ىةِ بخ تخ ك كةَال ء بخ ىيض كةسء بخ ىيض شةتيَكى  
 تو نا. و  تةنيا ىانا ء ثةنا بخ تخ ك ىيَةنيء بخ كةسء ىيض شتيَكى تو نا. و ِطيَوي.

 .(3ـ 2) :سورة الزمر ( أ ة1)

 يَوي.ب ة واتاكةميان رةِيابوكوكا شوؤدة كوكو . و ِط 

 .(14) :سورة غافر( أ ة 2)
 ب ة واتاكةميان رةثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 

  

 .(18) :سورة اجلن( أ ة 3)

 ب ة واتاكةميان رةنامةى َةكةم كا نِسيِ . و ِطيَوي. 
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ثةِستشى تةنيا بخ اِاى طةوِ  بكوََتء بةسء ىيض كةسء ىيض شةتيَكى تةوى رةطةرَةدا    
نةثةِسءََتء بةنداَةتى بخ نةكوََت. شتيَكى ِيونء ئاشكواَة كةكوعاء ثاِيانةو  بةىةةمِ  
 خِ كانيةو  بةشيَكال رةبةنداَةتى بخ كوكن، بخَة بةىيض شيَِ َة  كِءست نيةةء نةابىَ   

ََةت ء تةةنيا        بخ ىيض كةسء ب خ ىيض شتيَكى تو رةغةةَوى اةِا ئةة ام بةدََِت َةاكاوا بكو
ك بىَ كاوا رةاِاى ثةِو ِكطاِ بكوََتء تةنيا رةبةِ اِا بثاِيََةةو ، ىانةاء ثشةت بةةىيض    
كةسسَ ثشت بةىيض كةسيَك ببةسءََت بيَةطة رةاِاى طةوِ ء بةتةواوى بةثىَ ى ئاَةتة 

واتةةاء ئةحكامةةةكانى ئةةةو ئاَةتانةةة بةةةكاِ بهيَةةةنيء   ثنؤز كةةانى اةةِا بةةويؤَال بةةةِيََِ ،  
رةاخماناكا ِي نطيان بد َةةو . بةة َم رةةكاِء بةاِ  ئاسةاَيةكانى ذَةانى ِيؤذانةةءىخكاِ        
ىةستةو َِةكانى اةةرَكى كةزَةةدون ء رةذَانةدان ء رةةتِاناء ك سةةآلتى ئةوانةدا بيَةتء        

 ىَ بكةةنء ك سةت طنؤَةى    بتِانال ىاَِكةاِى بكةةنء كاواء ىانةا بةخ بوكنةةكان  ةَى بةة       
َةكءى بكةن ئةو كاتة كِءستة كاوا رةاةرَكى بكوََت بةآلم بةمةِ ىَ زَةدء بالء رةذَاندا 
بال، اِنكة ئةمانة بوَتى نني رةبةنداَةتى بخ كةوكنء ثةِستشةىء ثةَِ نةدَان بةةذَانى     
اى كنياَى ء ك ستة ةمتىء ىاَِكاِى َةكءَةو  ىةَةء بةك بء كخِيا كِءستة موؤدة كاو

َاِمةتىء بةىاناو  ىةاتال رةةموؤدى تةوى زَةةدو بكةا  كةةتِاناء ك سةةآلتى  ةَى بةة َى          
كوكنةةةى ئةةةةو كاوا كةةةاِىء َاِمةتيةةةةى ىةةةةبيَتء رةةةةتِاناى ئةةةةوان بةةةةك ِ نةةةةبيَتء     
رةك سةآلتةكانى اِاى طةوِ  نةبال. بةرَكِ رةو كاِءباِ  ئاساَيانة بةال كةموؤدةة تِانةاى    

ثىَ بطنََتء ىاناى بخ بةََِت رة كانى اواثةةء شةةِيو    ىَ بة ىَ كوكنيانى ىةَة. ثةناى 
ء حةل كوكنى تةنبء اةرَةمةو تةنطذ كانى ذَانى ئاساَى ِيؤذانةء   ئةو ى كِِي كةةى  
ِيو ىةِاَةة  ببَيةت كاوا رةكةسةيَكى تةو بكةا             َا بخ اةخى تِشةى نااخشةى، تِشةى شةة



 

 

 111 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

ةى َةا سةةطةكةى َةا    َاِمةتى بدا ء ئةو نااخشيةى رةكخ  بكاتةو . َةان ا مةتكاِ كة  
ىةِ كيَشةَةكى تو بيَتء كاواى حةل كوكنى رةَةكيَكى تو بكا  كةَاِمةتى بةدا   ائةةو   
كةسة زَةدو   ى بَيةت َةان رةة ى نةةبيَت واتةة كاواكةةِ رةشةََِةيَك بَيةتء كاوا َي كةواو          

ِ  اوكد  ب احلسديةرةشََِةيَكى تو بيَت بةَةكيَك رةىخكاِ  ىةستيةكانى)    ( ثةَِ نةدى ثيَة
كوكنةو  و   نِسيةطةء ىخكاِ كانى توى ثةَِ ندى كوكنةو  بخ كِءست كوكنةى اةانِ   
كوكن بيَت َابخ اا  كوكنةو ى ئِتِمبيلةكةى بيَت َا بخ ىةِ كاِء باََِكى توى ِيؤذانةى 
ذَةةان بيَةةت ك تةةِانىَ ء بةةخى ىةةة  كاوا بكةةا ... و ىةةةِو ىا. ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ   

ن يد  امصدالة ،امسدالم  كاء رةاةنؤ ء بةسةةِ ىةاتى مِسةاكا)    رةقِِئانى ثنؤزكا رةم بةِاِ  
َدَ محدار َن  ،ِّداد  ك فةِمََِت   يَعود د َنَ   ام  َدَ محدا  د وَدَغ ثَ   ام   .(1)[فَ كر

ِيىَء كؤسةتانى اةخى              ىةِو ىا رةم  خِ  ىانةا بةوكنء كاوا كوكنانةةى موؤدةة بةخ ىةاو
دا كاََِكى ئاساَيةء ىي ةى تيَةدا نيةة،    رةتيَكخشانء رةشةِيو نااخشى ء تةنطذ كانى ذَان

بةآلم ىانا بةوكنء ثةةنا بةوكن بةخ مةوكوانء  ةخكةةء فوَشةتةء كِ اتةةكانء كاِء بةةِك          
ئةمانةةة كةةاََِكى اةةواثالء رةةةىاو   كانةةانى طةةةوِ نء رةِي طةةةزى ىةةةمان كوك و كةةانى   

ان ىاوبةش ثةَداكةِانى ثيَشنيء سةِ تان كةرةطة  اِاى طةوِ كا اةةندان ثةِسةءاوَ  
بةةخ اخَةةان كاتاشةةس بةةِن و     ء عةةِزاء غةةةَوى ئةةةوانيش ، ئةمةةة بةةةىيض شةةيَِ َة  
كِءست نيةء رةشنكى طةوِ ن. ىةِو ىا ىانا بوكنيَك بةزَةدوان كةبنو باو ِيى وا بيَةت  
ئةو زَةدو ى ثةناى بخ ك با  ئةو ثةنا بخ بةوكنء بةةثن و  اةِنة رةك سةةآل ء مةافى      

                                                           

 .(15) :سورة القصص( أ ة 1)

 (ى نامةى َةكةمدا نِسيِ . و ِطيَوي.85ب ة واتاكةميان رةثةِاوََذى ذماِ ) 
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و  مافى اِاى ثةِو ِكطاِ ء مافى ىيض كةسء ىةيض شةتيَكى   ئةوى ب انيَت رةكاتيَكدا ئة
كَكة نية بيَةطة رةاِاى طةوِ  و   شيااى نةاخشةكانء ىيداَةةتى كرَةةكان، ء بوكنةة    
بةىةشةةتء ِيزطةةاِ كةةوكن رةةةئاطوى كؤز ءء ىاوشةةيَِ كانيان ئةةةو ش بةةةىيض شةةيَِ َة   

كى زَةةدوى و    كِءست نيةء شةَِكء ىةاو   كانانةة)و   ئةةو ى ىةاواِ بكاتةة كةسةيَ      
شيَخء مشةاَةءء  ةةككى فةآلن سةةَدء فةآلن شةيَ ة كةةك ِوََشء سةخفيةكانء زؤََِةك          
رةاةةةرَكى عةةةوام بةنةزانانةةةء نةفامانةةةء حةةارَى نةةةبِن رةةةئاَنيء شةةةَِتةتةكةى اةةِا    
ِيابةوكوكا ئاماذ مةان ثةَى          ئة امى ك ك ن. و ِطَيةوي.(. ئةةو ئاَةة ء فةِمِكانةةى كةرةة 

مَِان ئةو  ك بةاشةال كةةك بىَ كرَةةكان ئاِياسةتةى اةِاى طةةوِ        كوكنء واتاكانيان ىة
بكوََالء ثيََِستة ثةَِ ست بال بةاِاى  ثةةِو ِكطاِ و  رةىةةمِ كاِءباِ كةانى ذَانةدا     
ِيؤذانةةىء          ِيو رةةاِا بَيةت رةىةةمِ ىةةرَسء كةةوتى  بةرَكِ وا وء فةِز  كةموؤدةة تةةنيا 

بخ اِا بةةََِت. ىةةِو ىا ثةِستشةىء    رةىةمِ كاِءباِ كانى ذَانى كا تةنيا ثشتء ثةنا 
ثةةِو ِكطاِى  يهانيةان بيَةت ء ىةيض ىةاو  ء       )  بةنداَةتى بةنياز ثاكيةو  تةنيا بةخ  

ىاوبةشى بخ ثةَدا نةكا ، اِنكة بةند كان تةنيا بخ ئةم مةبةستة كِءست كواونء ىةِ 
رة َةةن   بةم مةبةستةش واتة ثةِس ء بةنداَةتى كةوكن بةخ اةِا فومانيةان ثةىَ كةواو       

اِاى ثةِو ِكطاِى اخَانةو . ىةِو كِ رةئاَةتةةكانى ِيابةوكوكا ئاماذ مةان  ثةىَ كةوك،      
َ   ىةِو كِ اِاى طةوِ  رةم ئاَةتة ثنؤز شدا ك فةِمِىَ   د د  حار بدد د َ ديدر  َ،انر    ،ار اّللَِّ َ،اَل   شر

دد  ،ا إدال   .ىةةةِو ىا رةفةِماَشةةتيَكى تةةوكا ك فةةةِمََِت   (1)[ ددنَي مَدد   َ،مَحدد  ن محد  مديَدعر  دد  ،ا اّلل َ م ر دصد
 . (1)[ ام ِّدياَ 

                                                           

 .(36) :سورة النساء ( أ ة1)
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كا ىةةةةاتِ  محعدددد ذء رةفةةةةةِمِك ى ىةةةةةِو ىا رةفةةةةةِمِك كانى ثيَغةمبةةةةةِ     
. ىةةِو ىا   2):} ق   ن   امع  ا نن يع  ،ا ،اليش  حا ب   ديَ  {فةِمَِةتىكةثيَغةمبةِ

كا ىةةةةاتِ   )إبدددا محسددددعحا ء رةفةةةةةِمِك ى رةفةِمِك َةةةةةكى تةةةةوى ثيَغةمبةةةةةِ
واتةة   صدعيعني . ىةةِو ىا رةة)   3):}محدا محد ا ،هدح يد نح   اد ا  ا دل امِّد ر{كةفةِمَِةتى

)إبدا ن د ا رالدي   رةىةِكو فةِمِك  ِياسةتةكانى بِاةاِىء مسةلم كا ءرةفةِمِك كةةى     
إا ده َتيت قحمحد   نهددل  }ى نةاِك بةةخ َةمةةةن ثةىَ ى فةةةِمِ   )محعد ذ كةةة ( كا ىةاتِ  كةةاتىَ نِّهمد 

ن،ا مح  ددددد نحهم إميددددد :  ددددده اة نن ال إمددددد  إال   { ،  متدددددإ} فددددد انحهم إ  نن  وددددد بمل ف دددددياا 
دددد ،ا  {يشدددده ،ا نن ال إمدددد  إال    ،ن ِّد ركددددحا  {  :}فدددد انحهم إ  نن يح ِّد  .(4)،  ر،ايددددة ام   َر

                                                                                                                                                 

طيان بثةِس ء ىيض ىاو  ء ىاوشانء شةَِكى بخ ثةَدا مةكةن.  )اهلل(ب ة.واتة  تةنيا اِاى ثةِو ِكطاِ 
 و ِطيَوي. 

 .(5) :سورة البينة( أ ة 1)

 (ى رةنامةى كو مدا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.101ب ة رةثةِاوََ ى)  

 أ ـ متفق على صحته. (2)
افى اِا رةسةِ بةند كانى ئةو َة كةك بىَ تةنيا اِابثوس ء ىيض ىاو  ء شةَِكى بخ كانةةنيَال.  م ب ة واتة   

 و ِطيَوي.

 أ ة ِواه ارب اِ . (3)
ىةةتاكِ ك موََةتء تخبةةى رةسةةِ      ب ة واتة  ىةِ كةسيَك ىاو شيَِ ء ىاو وََةةء ىاو  ء شةَِك ثةَةدا بكةا     

 ناو ئاطوى كؤز ء ء ىةتا ىةتاَة تىَ ى كا ك ميَةيَتةو . و ِطيَوي.نةكا ء بةو حارَةو  مبوََت ئةوا ك ايَتة 

تخ ك ايت بخ  ى طةريَك كةرة ئةىلى كتابال واتةة ثةيَش ئَيمةة كتيَبةى اِاَةان بةخ ىاتختةة         معاذواتة  ئةى  (4)
يَكى تةوكا  رةشةََِة  َةة.  ال إلـه إالَّ اهلل( اِا،  ا َةكةمني شتيَك كةتخ كاواَةان يَ ك كةةَت  طةِتةى شةاَةمتانى)     

( ك رَةيَالء ككان بةةو  كاك نةيَال    ) ال إلـه إالَّ اهلل بانطيان بكة ىةةتاكِ ك رَةيَال َةا شةاَةمتانى     }ىاتِ  ك فةِمِىَ 
بةو و  ىيض اِاَةكى تو نني كةبةىةب بثةِسءََت ء بويواش كََةال كةمال نيَوكِاء ثيَغةمبةِى اةِام.   اهلل(كةرة)



 

 

 114 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

كا ىةةةاتِ   ن ددديم او دددأعيكةةةِِيى  طددد ِر ى مسةةةلم كا ء رةفةةةةِمِك ى  صعصددد   و رةةةة)
محدا ،  د    ، تد  ِبد  يد عر َد   محدا ا،ن    د م مح مد  ،امحد  ، سد ب  ن د  }َةتى فةِمِكةثيَغةمبةِ
 . فةِمِك  رةم بِاِ كا طةريَك زؤِن بةمةند  ئيكتاا كََةني. (1)  نع ،جل{

 ابة يةةء بةةماء بةاغةى ئيسالم ئةم َةكتا ثةِسةسء تةةنيا َةةك ِا ثةِسةتيةَةء         
كةء كاَكى ىةمِ فةِز كانةةء حيكمةةتى سةةِ كية    بةاغةى ئةم كَةةء سةِى ىةمِ كاََِ

ن ديهم رةكِءست بِنى  ةخكةء موؤدةكان. ىةِو ىا حيكمةتى ناِكنى ىةمِ ثيَغةمبةِانة)
ىةةةِو كِ رةئاَةتةةةكانى ِيابةةووكا ئاماذ مةةان ثةةىَ كةةوكء رةةةم ئاَةتةةة        امصددالة ،امسددالم 

اَس إد  ثنؤز شدا ك فةِمََِت   . ىةِو ىا رةبةرَطةكانى (2)[ال  مديَدعر    ،ند َ،مَح  َ َ طر   اجلردا  َ،اإلرد
َوِّد  دددحار  تةةةوكا اةةةِاى طةةةةوِ  ك فةةةةِمِىَ    دددحال  َنند انر  ددد  ،ار اّللَِّ َ،اجر ددلِّد ن مح دددة  ر ك   َ،َمَطددد ر بَدَعددرَِّددد   د   

ً   دحاَ  ًَ  ُ َ،مَحد  نَررَكد رَِّ   . ىةِو ىا رةفةِماَشتيَكى توكا اةِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ     (3)[ام

                                                                                                                                                 

بةةتا  ك ثةِسة ء    (اهللبانطيةان بكةة ىةةتاكِ اةِاى طةةوِ )      } و رةِيَِاَةتى بِاةاِى كا ىةاتِ  ك فةةمِىَ   
 ) طيان. و ِطيَوي.)اهللبةنداَةتى بخ ك كةنء ىيض كةسء ىيض شتيَكى تو ناكةنة ىاو  ء ىاوشانء شةَِكى اِا

( واتة  ىةِ كةسيَك اِاى طةةوِ  بةةتا ء تةةنيا بثةِسةتيَتء ىةيض ىةاو  ء شةةَِكى بةخ كانةةنيَتء بةويواى           1)
تةى ىيض كةسء ىةيض شةتيَكى تةو نةةبيَت بيَةطةة رةةاِاى ثةةِو ِكطاِى  يهانيةان ئةةو كةسةة مةا ء            بةثةِس

ََ ََِتء حسةابء ثاكاشتةكةشةى  ى اةِاى بةاآل ك سةتء كاِبةة َى َةة.         سامانء سةِء طيانء نامِسى ك ثاِ
 و ِطيَوي.

 .( 56) :سورة الذاريات( أ ة 2)
 ِياستةقيةةء كذ كانى كا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي. ( رةعةقيد ء بنء باو ِيى9ب ة رةثةِاوََ ى) 

 .(36) :سورة النحل( أ ة 3)

 (ى نامةى َةكةمدا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.62ب ة رةثةِاوََ ى ذماِ ) 



 

 

 115 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

ي إدمَير د نَا    اَل إدمَدَ  إدال  َنََن فَ نر  د  ،ند محدا قَد ر د  . ىةِو ىا اةِاى بةةِزء بةة    (1)[َه محدا ر ك حا  إدال  ا ح د
بخمان ك طيَويََتةو  كاتىَ اح  ، هحا ، ص حل ، دعيب)ن يهم امصدالة ،امسدالم  تِانا رةباِ ى 

ددار إد  بةطةرةكةةةى اخَةةان ك طةةِ    ددم محِّد .ئةمةةةش بانطةشةةةى (2)[ مَدد   َ ددعر ا  انر  دد  ،ار اّلل َ مَحدد  َما 
ِيابةوكوكا          ىةمِ ثيَغةمبةةِان ء نَيوكِاوانةى اِاَةة بةطشةتى، ىةةِو كِ رةةم كو ئاَةتةةى 
بخمةةان ك ِكةةةو . ىةةةِو كِ كوذمةةةانى ئيسةةالم ككانيةةان بةةةو ِياسةةتيةكا كانةةاو  كةةة       

ةرةةاِاى  ثيَغةمبةِانء نيَوكِاوانى اِا ىةميشة ثىَ َان طِتِن ء فومانيان ثىَ كةوكون ك 
طةوِ  بةو و  ىيض كةسء شتيَكى كَكة نةثةِس ء تةنيا اةِا ثةِسةتى بكةةن، ىةةمِ     

( و   بةةةةيَال، ىةةةةِو كِ اةةةِاى طةةةةةوِ      ثةِسةةةءاوََكى كَكةةةة بيَةطةةةة رةةةةةاِا)   
( بةةِ هددحا ن يدد  امصددالة ،امسددالمرةانؤ ءبةسةةةِىاتى )عةةاك( كةبةثيَغةمبةِ كةةةَان كةةة)  

وَدَِّ  مدِّدَ ك طِ     َدر َر مَح  َ  َن يَدعر     آاَبؤ َنَ قَ م حار َنجد ََ َ ا  َ،َا .ىةِو ىا اةِاى ثةا ء   ( 3)[ عر  َ  اّللَِّ َ، ر
 بيَطةِك ك ِباِ ى قِِي َشيةكان بخمةان ك طيَويََتةةو  كةةكاتىَ ثيَغةمبةةِمان ةمةد     

                                                           

 .(25) :سورة األنبياء( أ ة 1)

 (ء رةنامةى َةكةمدا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.63ب ة رةثةِاوََ ى ذماِ ) 

 .(59) :سورة األعراف أ ـ( 2)
 اهلل(ب ة واتة  ئةى طةرةكةم اِاى نا ء تةنياء بىَ ىاو  ء بىَ شةَِك بثةِس ء كرَةيا بال رةو اِاَة كةناوى)  

َة ىيض ثةِسءاوََكى تو نني كةبةىء بثةِسءََال . مال ك توسم طةِ واناكةن تِشةى سة اى سةةاتى اةِا بةنب      
 رةِيؤذى قيامةتدا. و ِطيَوي.

 

 .(70) :سورة األعرافة ( أ 3)
 (هللاب ة واتة  طةي عاك بةىِكى ثيَغةمبةِ كةَان ك طِ   ئةو  تخ بخَة ىاتِى كةثيَمان بلَىَ ى تةنيا) 

 كةمةبةستيان رةبتةكانيان بِ . بثةِستنيء واز رةثةِسءاو كانى بابء باثنامنان بهيَةني كةك َان ثةِس ؟!
 و ِطيَوي.
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)إفد اا   بانطى ك كوكن بخ تةةنيا اةِا ثةِسةتىء تةةنيا بةنداَةةتى كةوكن بةخ)اب( طيةان        
از ىيَةةةانء ك سةةت بةةةِكاِ بةةِنى ىةةةِ شةةتيَكى تةةو رةغةةةَوى اةةِا كةةةك َان ء و ابمع د اة 

ء بتةةكانيانء كاِو كِ اتةةكانء غةةَوى     او،ميد ا ثةِست و   فوَشةتة،ء ثيةاو اةاكان)   
ار ن َأدد بر   :ئةةةوانيش. كةك فةةةِمِىَ ا َمَشددير ََ ا إدن  َهدد دد   َددَة إدَه دد  َ،ا د هد . ىةةةِو ىا (1)[َنَجَعددَل اآلر
إدمَدددَ  إدال  اّلل    الَ إد   دددمر َ ددد ا حا إدَذا قديدددَل َه دددمر  ك ك ِباِ َةةةان ك فةةةةِمِىَ  اةةةِاى ثةةةا ء بيَِطةةةةِ 

ربد ،نَ  َوار َودَِّ  مدَش ند   جم رِّ حن   َيسر  . (2)[َ،يَدط حم حَن نَئدِّ   مََو رد  حا آهد

ئةمةةةو ئاَةةة  رةةةم بةةِاِء رةةةم واتاَةةةكا زؤِن، وََةةوياى ئةةةو ئاَةةة ء فةِمِكانةةةى           
ِيون ك بيَتةةةو  ة اةةِاى طةةةوِ  ئيَمةةةشء ئَيةةِ ش         كةةةئا ماذ مان ثةةَى كةةوكن ة بةةخ  

ِيؤشةال بكةا ء ىةةِو ىا رةئاسةت مافةةكانى اةِاى           رةكَةةكةى اةخى شةاِ زاء بةِاةاو 
طةوِ  شاِ زاء بةِااو ِيؤشةيمان ثىَ ببةاشةيَت. بةواى اخشةوَسةتم ئةةو كاوا كةوكنء      

سياِ كانت كا ئاماذ   ثىَ كوك بةِنء  وَوكء ىةمِ  خِ كانى ىانا بوكنة بةِانةى كةرةثو
ِيونت كوك بِنةو ، ىةِ ىةمَِان رةشن ء ىاوبةش ثةَدا كوكنى طةوِ ن، اةِنكة ئةمةة   

                                                           

 .(5) :سورة د( أ ة 1)

 ( ء رةعةقيد ء بنء باو ِيى ِياستةقيةةء كذ كانى واتاكةميان نِسيةو . و ِطيَوي.50رةثةِاوََ ى ذماِ )ب ة  

 .(36ـ 35) :سورة الصافاتأ ة  (2)
بةةو و  ىةيض    اهلل(ثةىَ ى ك طةِتال  رةةاِاى طةةوِ )     ب ة واتة  ئةةو َةااىء بيَباو ِيانةة كةاتىَ ثيَغةمبةةِ       

ال ئةوانة حةسةو  ء كَروي قةىء اخبةةزل زانةىء رةِ  بةةِزى ك ى طةوتالء        اِاَةكى تو نني كةبةىةب بثةِسءََ
بويواَان نةك ىيَةاء ثشتيان ىة  ك كوك، ىةِو ىا ك َان طِ    ائةو  اخن ك بيَت ئيَمة بخ ىخنةََِكى شةيَت  

بِ ك ست رةثةِستةى ثةِسءاو كانى بابء باثنانى اخمان ىة  طوَالء وازَةان  كةمةبةستيان رةثيَغةمبةِ
  بهيَةني، ئةو شتيَكى نةبِ ؟!!! و ِطيَوي.يَ
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بةنداَةتى كوكنة بخ غةَوى اِا، كاوا كوكنةة رةشةتيَكء رةةكاِء بةاََِكال كةبيَةطةة رةةاِا       
تةة  ى كاوا  كةسى تو رةتِاناى كا نية، و   رةموكوانء رةةو كةسةانةى كةةئاماك  نةني وا    

كةِ ئاماك  نني ئةةوان رةشةََِةيَكء كاوا ريَكةواو رةشةََِةيَكى تةو  واتةة غائيبةة. ئةةو ى         
ئةمويؤ ئةوانة ئة امى ك ك ن طةريَك رةشةَِكء ىاوبةش ثةَداكةةِانى سةةِتا مةتوسةى    
تةةوء اةةواثءء بخطةةةن تةةون اةةِنكة ىاوبةةةش ثةَةةداكاِانى سةةةِ تا رةحارَةةةتى اخشةةىء 

َِكء ىاوبةشةةيان بةةخ اةةِا كاك نةةا. بةةةآلم رةةةكاتى يَ قةةةومانء    اخشةةطِز ِانى كا شةةة
نااخشيةكاندا ئي السيةتيان بةبةنداَةتى بخ كوكن واتةة ثاِيانةةو ء كاوا كوكنيةان تةةنيا     

بةِن اةِنكة ئةةوان ك َةان زانةى كةرةةاِاى ثةا ء بيَطةةِك بةةو و  كةسةى تةو             )  بخ
َةان بكةا ، ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ       ناتِانيَت رةو تةنطذ ء طةةِك رِلء نااخشةية ِيزطاِ  

فَدُدَذا  رةكتيَبة ثنؤز كةى اخى كا ك ِبةاِ ى ئةةو ىاوبةةش ثةَةدا كةِانةة ك فةةِمِىَ        
دد د  حنَ  ددمر ي شر دد  ََن دد ه مر إدَ  امرددرَبِّد إدَذا ه  ددنَي مَدد   امدد ِّديَا فَدَ م  . ىةةةِو ىا (1)[رَ د  ددحا  د امرت  رددهد َاَنددح ا اّلل َ م ر دصد

ِيو ك كاتةة ئةةو ىاوبةةش ثةَةدا كةِانةةو ثةَى َةان         اِاى ثا ء بيَ طةِك رةئاَةتيَكى تةوكا 
دو مر  ك فةِمِىَ   ا  فَدَ م د  ََن د   مر إدَ  امردرَبِّد نَنرَ الر ن حَن إدال  إدَي  د د اَلدل  مَحدا  َد ر  َ،إدَذا مَحس ا م  امرضود و  د امرَ عر

ارَس ن  َ ت حر ا  .(2)[،ََ  َن اإلد

                                                           

 .(65) :سورة العن بوت( أ ة 1)

 ( كا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.56رةثةِاوََ ى ذماِ ) ب ة 

  .( 67) :سورة اإلسراء( أ ة 2)

  ك كةا ء  ب ة واتة  ىةِ كاتيَك رةناو ك َِاكاء رةكاتيَكدا ئيَِ  رةناو كةشتيةكانتان كا طيَذ نء طةِك رِل ىة  
تِشى نااخشىء ناِي حةتى ك بالء اةَِكة كةشتيةكةتان نقِم ك بيَتء خبةكيَال، ئارةو كاتةكا ئةو ىةمِ بتء 
كةسء بةِنامةء شتانةى كةثيَشء ك تان ثةِس  ىي يان رةبن ناميَةال ىاواَِان بكةنىَ . تةنيا ىاواِ ك كةنة 
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 رةو ىاوبةش ثةَداكةِانةة بثوسةى  ئيَةِ  بخاةى ئةوانةة ك ثةِسة ؟       ئةطةِ رةَةكىَ     
رةو آلمةةدا ك رَةةىَ  اةةخ ئيَمةةة نةةارَيَني ئةةةو شةةتانةى كةئيَمةةة ك َةةان ثةِسةةتنيء يَ َةةان     
ِيََيةةةو  ئةةوان بخاخَةان سةِكء قازا مةان ثةَى ك طةَةةنال، َازَامنةةان َي ك ك ن،         ك ثا

ة مةبةسةتمان رةو َةة كةئةةوان  ى اةِا     َانةاخشةكامنان اا  ك كةنةةو ، بةةرَكِ ئيَمة   
تكامان بخ ك كةنء رةاِامان ن َك ك كةنةو  َابخ ئةو ى ثىَ َان رةاِا ن َك ببيةةةو .  

 ئةوانة رةو آلمدا ثىَ َان ك طِتوََت 

ئةطةةةِ ئةةةو  مةبةسةةتى كافو كةةانى سةةةِ تا بَيةةت،ء مةبةسةةتيان ئةةةو  نةةةبيَت            
َةان ك كا ، َةان ئةةوان بةنةفسةى اخَةان      كةثةِسءاو كانيان كِءسةتيان ك كةا ء ِيؤز  

سِكَان ثىَ ناطةَةنال َازَانيان يَ ناك ن واتة تِشةى تةةنبء اةةرَةمةَان ناكةا  اةِاى      
طةوِ  ئةم ثويء ثاطةند ء قسةانةَان بةةكِؤ ك ااتةةو ء ثِاةةرَيان ك كاتةةو ء بةسةةِ       

ئةةةوان اةةاوى اخَةةانى كاك كاتةةةو ء رةةةقِِئانى ثةةنؤزكا بةةةكِؤَان ك ااتةةةو ، بةةةرَكِ  
ءمةبةستيان ن َك كوكنةو َانة رةةاِاى  مةبةستيان تكا بخ كوكنى ئةوانء و  ااى ئةوانة 

طةوِ  بةىخى ئةو ثةِسءاوانةَانةو  واتة ئةو ثةِسءاو  باتآلنةى ئةوان ىخكةاََِكال بةخ ن َةك    
يدحاس ن يد  بِنةو َان رةاِاى طةوِ . ىةِو ىا اةِاى طةةوِ  ك ِبةاِ ى ئةوانةة رةسةِِ تى )     

                                                                                                                                                 

رةو مةتوسى ء رةو طيَذ نةة ِيزطاِتةان بكةا  بيَةطةة      اِاى ثةِو ِكطاِء رةو بةو و  ىيض كةسى تو شك نابةن
رةاِاى طةوِ . بخَة ثوي بةك ء بةكرَيَكى ئي السةو  ىاناى بخ ك بةنء كاواى ِيزطةاِ بةِنى يَ ك كةةن. كةاةى     
ِيزطاِى كةوكنء كََةةةو  وشةكانىء سةةِ ز وى اِاتةان رةةبن ك اةيَت، كَسةان  ةاََِكى تةو            كةاِاى طةوِ  

ِي كةى  اِانء بةت ثةِسةتىء ىةاو   كانانةكةةى اخَةان ك سةت ثةَى ك كةنةةو ء         ك طةِيََةةو  سةِ ب نوباو 
 . و ِطيَوي.720ل2اِاى ناناسال.بةِياستى اِا بةكةِ مء بةبةز َية. تةفسنى طِرَشةن ب
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ِ الا  ك فةةةةِمِىَ  ،امسدددالم  اا  امصدددالة دددا ا ،ند اّللِّد مَحددد  اَل َيض ددد وه مر َ،اَل يَدددَِّتع ه مر َ،يَدط حم دددحَن َهددد َ،يَدعر  ددد  ،َن محد
 (1)[  َتَع ؤ ََن ندَِّ  اّللِّد 

ق دلر نَ د َِّد ِّدَ دحَن اّللَِّ   :اِاى طةوِ  بةكِؤَان ك ااتةو ء بةِثةِايان ك كاتةو ء ك فةِمِىَ
َ  اَل يَدعرَ م   د  د د  حنَ ِبد ِد ك  رَع اَ   َ، َدَع َ  َنم   ي شر اِاى طةوِ  ِيونةى   (. 2)[ امس َم َ،ااد َ،اَل  د اَورر

كوكؤتةو  كةئةو نةرةئامسانةةكانء نةرةسةةِ ز وى كا تكةا كةاََِكى ئةاواى نةةكَِ  بةةو        
شيَِ َةى كةىاوبةش ثةَداكةِان مةبةسةتيانة، و كَةاِ  شةتيَكى بةرَطةة نةوَسةتة ىةةِ       

كيش اِاى طةوِ  بِنى نةكى بيَت، ىيض بِنء بةجء بةةوانيَكى نيةةو ىةةِطي  بةِنى    شتيَ
نية، اِنكة اِاى طةوِ  ىيض شتيَكى  ون نيةء بِنى نابيَتء ىةِ شتيَكى بِنى ىةةبيَت  

 كا ك فةةِمِىَ    امعمحد  ك زانيَتء ئاطةاى يَ َةةء ثةىَ ى ئاطاكاِ .ىةةِو ىا رةسةِِ تى )     

اديمد  ِّعديل  امرادَو بد محدَا  َدقِّد فَ نر  د د اّلل َ م ر دص د  م د    اّلل د امرَععديعد احلَر حلر [ امد ِّدياَ  إدَن  نَاَعمرَِّ  إدمَيرَه امرادَو َب ابد
ِيونةى ك كاتةةو  كةبةنداَةةةتى ىةةِ بةخ ئةةةو ء ىةةِ بةخ ئةةةو         (3) . رَيةو كا اةِاى طةةةوِ  

                                                           

 .(18) :سورة يونس( أ ة 1)
 ( ء رةنامةى كو مدا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.108رةثةِاوََ ى ) ب ـ 

 .(18) :رة يونسسو(أ ة 2)
 ( ء رةنامةى كو مدا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.108رةثةِاوََ ى )ب ـ  

 .(2ـ  1) :سورة الزمر( أ ة 3)

ب ة واتة  ىاتةة اِاِ و ى قِِئةانى ثةنؤز رة َةةن اةِاى بةةِزء بةك سةةآل ء زانةاء كانةاء حةكيمةو َةة.            
ئةةو قِِئانةةمان بةخ    شةو َة، ئيَمة ئةى ثيَغةمبةِىةِو ىا مةبةست رةىةمِ كتيَبةكانى توى ثيَش قِِئاني

ناِكَتة اِاِ ىةِ ىةمِ ِياستء ىةقة،ك ى كةواتة تخش بةكرَيَكى سافء بيَطةةِكء ثةوي رةةبويواو  اةِاى اةخ       
بةتا ء تةنيا بثةِستةء بةنداَةتى كاكلَةء بىَ غةلء غةشى بخ بكة. اِنكة ىةيض اِاَةةكى تةو نةني كةبةىةةب      
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بةةخ ئةةةو َكةةةنء   ك كوََةةتء ثيََِسةةتة رةسةةةِ بةنةةد كانى كةةةك بىَ تةةةنيا بةنداَةةةتى    
ئي السةةيةتيان بةةخ اةةِاى بةةاآل ك سةةتء كاِبةةة ىَ بيَةةتء بةةةس بةةخ ىةةيض كةسءشةةتيَكى 

كةةوكو  كَكةةةك ِ نةةةبويكََِت. اةةِنكةاِاى ثةةةِو ِكطاِ فومةةانى بةثيَغةمبةِ كةةةى  
كةنياز ثاكى تةواوى بخ اِا ىةبيَت رةثةِس ء بةنداَةتى بخ كوكنةى كا، كَةاِ  طِمةانى    

كوكنة بخىةمِ مِسلَمانانةء طشتطنَة. ريَو كا واتةاى   غةمبةِتيَدا نيةئةو فومان بةثيَ
مةبةست رةبةنداَةتى بةخ كوكنةةء بةنداَةةتى بةخ كةوكنيش بوَتيةة رةةطَِى         امد يا وشةى)

ى اِا ىةِو كِ ثيَشء ئاماذ مان ثىَ كوك. كَاِ  كوعاء ىانا ِياَةرَى اِاء ثيَغةمبةِ
ويَالءنةزِ بةخ كةوكن بةنداَةةتى بةخ كةوكنال،      بخ بوكنء رةبةِ ثاِيانةو ء ِي ا كوكنء سةِ ب

ىةِو ىا نََِذ كوكنء ِيؤذء طوتال...تد.  خََِكال رةبةنداَةتى َخ كوكن كة اِاى طةةوِ ء  
ثيَغةمبةِ كةةةةةى فومانيةةةةان ثةةةةىَ كوكون.ىةةةةةِو ىا اةةةةِاى طةةةةةوِ  كواى ئةةةةةو      

مديَد ا مَحد  اَدعر  د  ه مر إد ك فةةِمََِت    ،ا محددا ا ،ادد د نَ،ر  َ َد َديَا اَّت  . واتةة  ئةةو   (1)[ال  مديد َط ِّدب دحََن إدَ  اّلل د َ،ام د
بيَباو ِيء بت ثةِستانة ك َان طِ   اخ ئيَمة ئةوانة ناثةِستني تةةنيا بةخ ئةةو  نةةبيَت     
كة رةاِامان ن َك بكةنةو ء  ى اةِا تكامةان بةخ بكةةن. اةِاى طةةوِ  بةةِ ثةِاةيان         

دِّدَ  ك كاتةو ء ك فةِمِىَ   دَح إدن  اّلل َ َُيرا دم  بَديدر د دَ مَحدار ه  ه مر  د مَحد  ه دمر فديد د َنرَو دت دحَن إدن  اّلل َ اَل يَدهر
.  اةةِاى طةةةوِ  رةةةم ئاَةتةةةكا بخمةةان ِيون ك كاتةةةو  كةةةكافو  بةةت   ( 2)[ َ دد ذدبر َ ت دد رر 

                                                                                                                                                 

ثةِسة ء بةنداَةةتى بةخ كةوكن بيَةت بيَةطةة رةةاِاى تةا ء تةةنيا. و ِطيَةوي. بةسةِك             بثةِسءََتء شاَستةى
 .1201ل3و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب

 .(3) :سورة الزمر( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 

 .(3) :سورة الزمر( أ ة 2)
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ك ثةِس  تا رةةاِاَان ن َةك بكةنةةو .     او،ميد ا ثةِستةكان بخ ئةو َان كؤستانى اِا)
بيَباو ِي كانى كخنء ئيَستاش. اةِاى طةةوِ  ئةةو مةبةسةتء     ئائةمةَة مةبةستى كافوء 

َِّده مر  د مَح  ه مر فدي د َنرَو دت حَن إدن  اّلل َ  قسانةَان ثِاة  ك كاتةو ء ك فةِمِىَ   إدن  اّلل َ َُيرا م  بَديدر
نياندا [ اِاى طةوِ  كِؤكانيان بةكِؤ ك ااتةو  كةرةقسةكايَدهر دَ مَحار ه َح َ  ذدبر َ ت د رر  الَ 

ك رَيَال  ثةِسءاو كامنان رةاِامان ن َك ك كةنةو  . نةايَو كِؤ ك كةةن بةثيَ ةةوانةو    
رةاِاَان كوِ ك اةنةو . ىةِو ىا كافو بِنةكةشيان بةىخى ئةةو بةنداَةةتى كوكنةةَان    

 بِ كةبخ ثةِسءاو كانيان رةغةَوى اِا ئة اميان ك كاء ئة امى ك ك ن.

ِ كةسيَك تخزََك ذَوىء تيَطةَش ء عةقلَى ىةبيَت تىَ ك طةا   بةم ِيون كوكنانةو  ىة    
ِي كةانى سةةِ تا كِفو كةةَان ئةةو  بةِ كةثيَغةمبةةِانء ثيةاو اةاكانء          كةكافوء بيَباو 
كِ اتةةةكانء كاِء بةةةِكء غةةةَوى ئةةةوانيان رةكِءسةةتكواو كانى اةةِا بيَةطةةة رةةةاِاى   

ةن. بنءباو ِيَةةان وابةةِ ثةةِو ِكطاِ ك ثةِسةةت، تاتكاَةةان بةخ رةةة ى اةةِاى طةةوِ  بكةة   
كةكاواكانيان بةبىَ مخرَة ء وَستى اِاى طةوِ  بخ  ىَ بةة ىَ ك كةةن ىةةِو كِ اةخن     
و زَو كةةانء كاِبةك سةةتان رةةة ى سةةةِكوك ء ثاشةةاكان تكةةاء واسةةيتة بةةخ ِياثةِيانةةدنى  
كاِءباِى ِيؤذانةى اةرَكى ك كةن اةِاى طةةوِ َان و   ثاشةاء سةةِكوك ء بةِثوسةان      

و ك َةةان طةةِ   ىةةةِو كِ اةةخن َةةةكيَك ثيََِسةةتىء ئيشةةى بةثاشةةاء   حسةةاب ك كةةوك.
سةةةِكوك ء بةِثوسةةان ك بيَةةت بةِك سةةتء سةةياا ء و زَو كانيةةان بةطةةذ و  ك نيَةةتء 
تكاَان بخ ك كةن تاكاِ كانيان بخ  ىَ بة ىَ بكةن. ئابةم اةشةة ئيَمةش بةبةنداَةةتى  

اةةِا اةةخ رةةةاِا ن َةةك   كةةوكنء ثيةةاو اةةاكيَتى ثيَغةمبةةةِانء ثياواةةاكانء كؤسةةتانى     
                                                                                                                                                 

 كذ كانى كا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.(ى عةقيد ء بنء باو ِيى ِياستةقيةةء 55ب ة رةثةِاوََ ى ) 
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ك كةَةةو . كَاِ  طِمانى تَيدانية كةئةةم بةنء بخاةِنة ثِاةةرَة رةثِاةةل تةوَال بةنء        
ِيََكةة،          ِي  قواخ ء ثِاةرَةكانةء بةَى بةةجء بةةماَةةء بةَى نةاو ِؤ  تةوَال بةنء باو  باو 
اِنكة اِاى ثا ءبيَطةِك ىةِطي اء ىةِطي  ىاو وََةةء ىاو شيَِ ى ىيض شتيَكى تةو نيةة   

كِءستكواو كانى اخىدا، ء ىاوكيَشيش ناكوََت بةكِءسةتكواو كانى اةخى. كةسةيش    رة
ناتِانيَت تكاى   بكا ء ببيَتة واسيتة مةطةةِ بةمخرَةة ء بةوَسةتى اةخى مخرَةةتى تكةا       
كوكنى بدا . ك ى باشيش ب انال كةاِاى طةوِ  كةسيَك مخرَة  ناكا  كةتكا رةا مةة   

كا بيَةت، اةِاى   )اموح يد  ِستانء َةةك ِا ثةِسةتان  اِاكا بكا  مةطةِ رةئةىلى َةكتا ثة
ثةةا ء بيَطةةةِك بةسةةةِ ىةةةمِ شةةتيَكدا زا ء بةةةتِاناء بةك سةةةآلتةء بةىةةةمِ شةةتيَكيش   
ك زانيَتء ئاطاى رةىةمِ شتيَك ىةَة، ئةو اِاى ثةِو ِكطاِ  رةىةمِ سخزكاِء بةةز َى  

ةكةةس نةتوسةاو ء    . اةِاى طةةوِ  ر  نر دم امد اهني كاِ كان بةسخز توء بةبةز َى تةو ) 
رةكةسيش ناتوسيَت، اِنكة بةسةِ ىةمِ شتيَكدا زارَةء ىيض كةةسء ىةيض شةتيَك رةبةةِ     
ك ستى ئةو قِتاِى نابيَتء ىةمِ بةند كانى رةذََو ك ستى ئةةو كان، ءاةخنى بةِن ئةاوا     
ىةرَيان ك سِِيََةيَتء بةسةِ ىةمِ شةتيَكدا زارَةة رةةم بِنةةو ِ كا بةثيَ ةةوانةى ثاشةاء       

انء بةِثوسةةانى كنيةةا كةةةبىَ ك سةةةآلتالء  تِانةةاء ك سةةةآلتيان سةةةِِ كاِ ء سةةةِكوك ك
بةسةِ ىةمِ شتيَك كا ِياناطةنء ثيََِسةتيان بةةىاَِكاِىء ثشةتيِانى اةِا ىةَةة، بخَةة       
ِيََِ ببةةنء ثةَى َةان            ئةوان بةتةةنيا نةاتِانال كةاِء بةاِى وآلتةة ب ةكخ نةكةى اخَةان بة

ةك سةتانء  يَطةوء ِياوََةذكاِءو زَوانء بةسةِثاء     بةِيََِ  نااةيَت ء ثيََِسةتيان بةةكاِ ب   
بةسةةةةةِبازء فةِمانبةةةةةِانء كةةةةاِطِزاِان ىةَةةةةة بةةةةخ ىةرَسةةةةِِياندنى كةةةةاِء بةةةةاِء    
ا مةتطِزاَِةةةكانى وآلتةكةةةَان. ىةةةِو ىا ىةةةِ كةسةةيَك رةةةىاو وآلتيانيةةان كةةاِء بةةاِو   
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وء ثيَداوَسةةتيةكيان ىةةةبيَت ك بةةىَ سةةكاآلبةِز بكةنةةةو ء بةةةىخى كاِبةك سةةتانء و زَةة 
ط َو كانيانةو  ئةو ثيََِستيانةى ىاوآلتيانيان بخ بةِز بكوََتةو ء ثىَ َان ِيابطةَةةنوََت  
ئةو  اِ ك زانال ىاوآلتيةكانيان اى َان ك وََتء بخَان  ىَ بة ىَ بكةةن، بةثيَ ةةوانةى   
ئةوانةةةو  اةةِاى طةةةوِ ء ثةةةِو ِكطاِ  اةةخى بةزانسةةتى اةةخى ىةةةمِ ثيَداوَسةةتىء       

ءسيكواو كانى اةخى ك زانيَةتء ك زانيَةت اةى بةكرَيانةدا كََةتء       ناطِزوَِةكانى طشت كِ
ئاِ زوى ى ك كةنء ايان حةز يَ َةن اخى رةِياست اخَةو  ئختخماتيكيةن بخَان  ةىَ  
بة ىَ ك كا ء ثيََِستى بةىيض كةسيَك نية رةكِءستكواو كانى اخى ء رةىةمِ عةةَوء  

ة كةةةىاَِكاِى بكةةةن  اةوشةةيَك بةةةك ِ  ء ثيََِسةةتى بةكِءسةةتكواو كانى اةةخى نيةة     
َاَاِمةتى بد ن، بةةرَكِ ىةةمِ كِءسةتكواو كانى  ىةميشةة ثيََِسةتى َةان بةةو ىةَةة،         
اِاى طةوِ  ئةو ند  بةبةز َية بخ بةند كانى اخى كختاَى نيةةء رةةو كاَكانةة بةسةخز     
توء اخشةوَستى بخ بةند كانى ثةء  كةةبخ ِيؤرَةةكانى اخَةان ىةَانةة. كاكو ََِكةى كاك       

مِ شتيَك رة ىَ ى اخى كاك نيَت، بةثىَ ى ثيَداوَستى حيكمة ء زانسةتء  ثةِو ِ ، ىة
(ى اخى، بةىيض شيَِ َة ء رةىيض ِيوَةكةةو  نةابىَء كِءسةت نيةة كةةاِاى      )قد رةتِاناء

( بكوََت. بخَة اةِاى طةةوِ  رةكتيَبةكةةى    )قيد اطةوِ  بةكِءستكواو كانى اخى ثيَِانة
ةِان ككانيان بةو كا ىيَةاو ءبويواَةان بةةو    اخى كا ِيونى كوكؤتةو كة  ىاوبةش ثةَدا ك

ىةَة كةاِاى طةوِ  ىةرَسِِيََةةِء ثةةِو ِكطاِى ئةوانةةء كِءسةتكةِء ِيؤزى ك َِانةة،     
ىةِ اِاى ثةِو ِكطاِ  و آلمةى ثيَداوَسةتيةكانيان ك كاتةةو ء ثةىَ َةان ك بةاشةيَتء       

تد.رةةةةتِاناء نااخشةةةيةكانيان رةسةةةةِ  ك بةةةا ، ىةةةةِ ئةةةةو  ك موََةةةةىَء ك ذَةنيَت...
 ك سةآل ء كاِ كانى اِاى ثا ء بيَطةِكن.
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مل مالنَى ى نَيةِان ىاوبةةش ثةَداكةةِانء ثيَغةمبةةِانء نَيوكِاوانةى اةِا ىةميشةة             
رةسةِ َةكتاثةِستى اِا واتة عةقيد ءبنء باو ِيى ثاكى كامةزِاو بِ  َةةكتا ثةِسةتى   

ةِسة ء بةنداَةةتى كوكنيانةدا بةخ     طيان ء ئي السيةتى بةند كانى اِا بِ  رةث )  اِا
اِاى ثةِو ِكطاِى  يهانيان، ىةِ ئةو ش ك بيَت رةبويواكاِانى شََِال كةوتةةى ئةاَيةى   
ئيسةةةالمء ثيَغةمبةةةةِء ىاو رَةةةةكانء شةةةََِال كةوتةةةةكانيانء رةةةةنيَِان بةةةىَ بةةةاو ِيانء    

 اِانةناسانء ملهِِيء ستةمكاِان ىةتا كنيا كنياَة.

دددمر مَيَدط دددحم ا  اّلل   فَدددَأَّن   مِىَ  ىةةةةِو كِ اةةةِاى طةةةةوِ  ك فةةةةِ       َ،مَدددَدا َكدددأَمروَده م مح دددار َ َ َطه 
َفا دحنَ  ِر َع . ىةِو ىا ك فةِمِىَ    (1)[يد  ِد نمح دا َفر دده  امس دمر دَا امس دَم ا َ،اَورر ق دلر مَحدا يَدد رز ق ا م محِّد

ي  محدَا امرَميِّد د َ،ن ر دج  امرَمي د دَ  َفَسديَدط حم حَن اّللِّ  فَدط دلر ،اوَبرَص َر َ،مَحا ن ر دج  احلَر َديِّد َ،مَحدا ي دَ بِّد   اَومحر دَا احلر َ  محد
.ئةمةو ئاَة  رةم بِاِ كا طةريَك زؤِن، ثيَشء بامسةان كةوكن كةكيَشةةء    ( 2)[نَفَداَل  َدود ط دحنَ 

ءمةةل مالنةةىَ ى نيَةةِان ثيَغةمبةةةِانء طةةة نى ِيابةةوكو رةسةةةِ نيةةاز ثةةاكىء ئي السةةية     
كوكن بِ  بةخ اةِاى ثةةِو ِكطاِى  يهانيةان واتةة رةسةةِ بةنء         رةثةِس ء بةنداَةتى

باو ِيء عةقيد ى ثِاتء ثا ء بىَ اةوش بِ  بخ اِاى طةوِ ء تا ء تةنيا. ىةةِو كِ  
َوِّد  ددحار امط دد   حاَ  اةةخى ك فةةةِمََِت    ددحال  َنند انر  دد  ،ار اّللَِّ َ،اجر ددلِّد ن مح ددة  ر ك  . (3)[ َ،َمَطدد ر بَدَعددرَِّدد   د   

                                                           

 .(87) :سورة الزخرف( أ ة 1)

 (ى عةقيد ء بنء باو ِيى ِياستةقيةةء كذ كانى كا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.579ب ة رةثةِاوََ ى) 

 .(31) :سورة يونس( أـ 2)
 اكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.(ى عةقيد ءبنء باو ِيى ِياستةقيةةء كذ كانى كا وات58رةثةِاوََ ى ) ب ة 

 .(36) :سورة النحلأ ة  (3)
 (ى نامةى سىَ َةمدا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.144رةثةِاوََ ى)ب ـ  



 

 

 125 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

رةواتاكانى ئةةو ئاَاتانةةكا ك سةتمان ك كةةوََت ئةو َةة كةىةةمِى ثَيةدا طوتةةة         ئةو ى 
رةسةِ عةقيد ء بنء باو ِيى ثِاتء ثا ء بىَ اةوشء ئي السية  رةبةنداَةتى كوكنء 
ثةِستةى اِاى طةوِ  بةتا ء تةنياء ىيض ىاو  ء شةَِكء ىاو شيَِ ء ىاو وََةةةى بةخ   

د بابةتيَكةةداء رةةةقِِئانى ثةةنؤزكا تكةةا كوكنةةى بةةخ ِيون  كانةةةنوََت، اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِ رةاةةةن
َتع  ندِّرَ ا  إدال   كا ك فةِمََِت  ام ط ة كوكوَةةو . ئةو تة اِاى طةوِ  رةسِِ تى) َدَ َيشر مَحا َذا ام 

ددا مح  َدده   د امس ددَم َ،ااد اَل  د غرددود   كا ك فةةةِمِىَ  امددِّأم ىةةةِو ىا رةسةةِِ تى ) (. 1) [ِبددذراددد د   ،ََ ددم محِّد
َ   إدال  محدا بَدعر د َنن ََيرَذَن اّلل   مدَما َيَش ا َ،يَد راَل   . (2)[َ َت َنود ه مر َ يدر

َ  كا رةو سةةفء ِيََةة ى فوَشةةتةكان ك فةةةِمِىَ   )اوا يدد ا و رةسةةِِ تى       يَدعر َدم  مَحدد  بَددنير
ددد دددم محِّد دددَتع حَن إدال  مدَمددداد اررَ َضددد  َ،ه  دددمر َ،اَل َيشر دددتدط حنَ نَيرددد ديهدمر َ،مَحددد  َ  رَته  دددَيود د مح شر اةةةِاى   (. 3) [ ار َ شر

                                                           

 .(255) :سورة البقرة ( أ ة1)
ب ة واتة  كىَ ىةَة بتِانيَت تكا بكا   ى اِاى طةوِ  مةطةِ بةوَستء ئاِ زءبةمخرَةتى اخى بيَت بخ  

 بكا ء بخئةو كةسةش كةتكاى بخ ك كوََت. و ِطيَوي.كةسيَك كةتكا 

 .(26) :سورة النجم( أ ة 2)
ب ة واتة  كافوء بت ثةِستةكان كةثىَ َان ك طِتوا ئةو  بخ ئةو بتانة ك ثةِس ؟ رةو آلمدا ك َان طِ   بخ   

رةةم ئاَةتةةكا    واتة شيااعةمتان بخ بكةن،  ااِاى طةوِ  بخ بةكِؤ اسةتةةو ى ئةوانةة   ئةو ى رة ى اِا تكا
ك فةِمِىَ  ئةو ىةمِ فوَشتانةى وا رةئامسانةكانال ئةطةِ شااعة  بخ طةسيَك بكةن، تاكةاء شةيااعةتةكةَان   

شيااعةتى بخ بكوََةت   َة  تخز سِكى نية مةطةِ بخ كةسيَك بيَت كةاِاى طةوِ  وَستء ئاِ زوى رةسةِ بيَت
ِيََ  ريَةانى ثء بيَت ، ئةى كةواتة ئةو بتة بةىَ طيةانء    ء بويواكََِكى َةكتا ثةِست بيَتء ئةم تكا بخ كوكنةى بخ

 كاِء بةِك  ِي بء تةقةى ئةو بت ثةِستانة اخن ك تِانال شيااعة ء تاكاَان بخ بكةن؟ و ِطيَوي.

 

 . (28) :سورة األنبياء( أ ة 3)
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طةوِ  ىةوارَى ثيَداوَال كةىةِطي  ِيََطة ناكا  بةند  كافو كانى تكا بكةةن، بةةرَكِ ِيََطةة    
بةبةند  سِثاس طِزاِ كانى ك كا ، سِثاس طةِزاَِش بوَتيةة رةَةةكتا ثةِسةتى اةِا      

. ىةةِو ىا  يَغةمبةِى اةِا ثء كاِ كوكن بةبةِنامةى اِاء طِىَ ِياَةرَى اِاء  )اموح يد  
ن َنِّا مر َ،اَل يَد راَلد   كا ك فةِمََِت  )امعمح  اِاى بةِزء بىَ ىاوتا رة سِِ تى ت   ،ا فَُدن  اّلل َ َ ود إدن َ ار
َ  َ،إدن َ شرا   ،ا يَد راَل   َما مر   . (1)[مدعدَ  اداد امرا تر

و  كةثوسةةةياِى و  ِيَِاَةةةة  كةةةوا نبدددحه ي ةى بِااَِةةةةو ء رةةةةصدددعي  ىةةةةِو ىا رةةةة) 
كوكو   ئةى ِي سِي اِا رةِيؤذى قيامةتةدا كةىَ بةاتةةو ِ تةوَال كةسةة      رةثيَغةمبةِ

محددددا قدددد ا الإمدددد  إال      مصدددد   محددددا }كةبةةةةةِ شةةةةيااعةتى تةةةةخ ك كةةةةةوََت؟ فةةةةةِمِى    
 ىةةاتِ  كةثيَغةمبةةةِ ناددس رةةة)صددعي  اا و رةةة }محددا اتسدد {.َافةِمَِةةةتىق  دد مل{

وأ بة فوعمل  لِّ ايِّ  انح د  ،إَّن إ و دأا  اندح    دت نة ومحدىت :}مالِّد ايِّ  انحة محسفةِمَِةتى
                                                                                                                                                 

َسةتء ئةاِ زوى   ب ة واتة  رةِيؤذى كواَى كا فوَشتةكان تكا بخ كةسيَك ناكةن مةطةِ اِاى طةوِ  بخ اخى و  
رةسةِ بيَتء مخرَة  بدا  كةشااعةتى بخ بكوََت، ئةوَش بخ ئةو كةسانة كةاِا اخى يَ َةان ِيازَةةء رةةكنياكا    
َةكتا ثةِست بِنء شةاَةنى ئةةو  بةال كةشةيااعةتيا  بةخ بكوََةت.  اكَةاِ  ئةةو كةسةةى تكاَةكةة ك كةا             

نى شااعة  كوكن رة َةن اِاو  اخى رةاخى بةتوسيَكى زؤِ و  رةا مة  اِاكا تكاَةكة ك كا . مخرَة  كا
ََ  رَيةانيَكة بةخ بابةاى تكةا كةاِ  ةا ئةةو كةسةة ى فوَشةتة بيَةت َةااِك موؤدةة بيَةت. تةفسةنى طَِرشةةن                ِي كا 

 . و ِطيَوي.816ل2ب

 .(7) :سورة الزمر( أ ة 1)
ةئيَِ ء بةباو ِي بِنتان نيةء ب ة واتة  ئةطةِ كافوء بيَباو ِي بال ئةو  اِاى طةوِ  بسَ نياز ء ىيض ثيََِستى ب  

ِيازى         اِاَةتى اخى ىةِ ك كا ء ىيض رةاِاَةتى ئةو كةةم ناكاتةةو ، بةةآلم رةطةة  ئةمةشةدا اةِاى طةةوِ  
نابيَت بةند كانى كافو بالء بةبيَباو ِيى مبونء بطةِيََةةو   ى اخى، اخ ئةطةِ بويوا بهيَةالء سةِثاس طةِزاِى   

ثةِست بالء ىاو   ء ىاو تا بخ اةِا ثةَةدا نةكةةن بةىَ طِمانةة كةةاِاى        نازء نيتمةتةكانى اِا بكةنء َةكتا
 طةوِ  ريَتان ِيازى ك بيَت. و ِطيَوي.
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. ئةمةةء فةةِمِك    (1)يحم امطي محة فهَي َنئ ة إن  د ا   محدا محد ا محدا ن مح ديتد اليشد ك اب   ديَ  {
رةم بابة ء رةم واتاَةكا طةريَك زؤِن. و ىةمِ ئةو ئاَة ء فةِمِكانةى كةبامسان كوكن 

ِياسةتةقيةةَة بةخ        ىةمَِان ناو ِؤ ء ىيَلَى س ةِ كيان بوَتيةة رةة بةنداَةةتى بةخ كوكنةى 
اِاى تا ء تةنيا بةتةنياء ىيض كةسء شتيَكى تةو رةطةة  بةنداَةةتى كةوكنء ثةِسةتةى      
اِاكا نةكةَةة ىاوبةشء ىاوتا، ىةِطي  كِءست نية كةىي يَك رةبةنداَةتىء ثةِس  بةخ  

ََةتء بةدََِت بةةوان واتةة بةخ غةةَوى اةِا          رةثيَغةمبةةِان ءبةخ غةةَوى    غةَوى اةِاى بكو
مِرَكى اِاَةء بةشى كةسى   دت نة ثيَغةمبةِانيش رةم بِنةو ِ كاء رةم  يهانةكا. تكا)

دَت َنة   توى ثيَِ  نية. ىةِو كِ اِاى ثا ء بيَطةِك ك فةِمََِت   كةةس  . (2)[ ق دل ّللِّد د امش 
 ِاى طةةوِ  شاَةنيةتى ئةو تكا كوكنةةى نيةة بيَةطةة رةةاِا، مةطةةِ كواى ئةةو ى كةةا       

                                                           

( بلَيَتء ىةةمِ كااةِازىء ثيَداوَسةتيةكانى    ال إله إالَّ اهلل( واتة  ىةِ كةسيَك بةكريَكى سافء ئي الَسيةتةو  )1)
ى طةةوِ  اةى بََِةت ك بةَى ئةةو  بكةا ء اةى نةةوََتء         ئةو ك ِ بويَةة بدا ء  ىَ بة ىَ َان بكا  واتةة اةِا  

قةك غةى كوك بيَت ك بىَ يَ ى كوِ بكةوََتةو ء نةَان كا . بةواتاَةكى تةو اةِاى ثةةِو ِكطاِ ىةميشةة رةةو      
شََِةانةى كا ببيةيَت كةاخى ثىَ اخشةء رةو شََِةانةكا ىةِطي  نةى بيةيَت كةاخى ثىَ ى نااخشةةء ِيقةى يَ   

كةسة ك ايَتة بةىةشتةو ء بةاتةو ِ توَال كةسة كةرةِيؤذى قيامةتةدا بةةِ تكةا كوكنةى مةال      َةتى، ئةو  ئةو 
  ىةمِ ثيَغةمبةََِك رةكنياكا كوعاَةةكى و ِطةناوى   فةِمَِةتى  و رة فةِمِك َةكى توكا ثيَغةمبةِ ك كةوََت.

 ىَ كوا، بةآلم مال كاواكةةى اةخم   ىةَة رةا مة  اِاكا ، ىةمِ ثيَغةمبةِ كان رةكنياكا كاواكةى اخى كوكء بخى  ىَ بة
رةكنياك  رةئِممةتى مال ىةرَطو  بخ قيامة  بخ ئةو ى بيكةمة شيااعة ء تكا كوكن رةو ِيؤذ  سةاتةكا،  ا ىةِ كةسيَك

ََةت ئةةو  طةةِ اةِاى طةةوِ  وَسةتء ئةاِ زوى يَ بَيةتء          ىاو  ء ىاوبةش بخ اِا بويَاِ نةكا ء رةسةِ ئةو حارَةتة مبو
 ئةو تكاكوكنةى مال ك كةوََت .و ِطيَوي. مخرَة  بدا  بةِ

 .(44) :سورة الزمر( أ ة 2)
رةكِءستكواو كانى اِاثيَِ   ب ة واتة  تكا كوكن ىةمِى مِرَكى اِاَةء بةشى ىيض كةسء ىيض شتيَكى توى  

 .نية. و ِطيَوي
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تكاكةةاِ  كةةةتكا بكةةا ، ىةةةِو ىا ك بةةىَ رةةةتكا بةةخ كواو كةةةشء      مخرَةةة  بةةدا  بةةةو 
رةكوك و كانيشى ِيازى بيَ  ئةو اِ ِيََطة بةتكا كةاِ ك كا  تكةا بةخ ئةةو كةسةة بكةا .       
ك ى اةةِاى طةةةوِ ء ثةةا ء بيَطةةةِك تةةةنيا رةَةةةكتا ثةِسةةتان ِيازَةةة ىةةةِو كِ ثيَشةةء    

م بىَ باو ِيان ثشكيان رةو تكا كوكنةكا نيةة. ىةةِو كِ اةِاى    ثة ةمان بخ ِياكيَشا. بةآل
دد فدعدنيَ  طةةةوِ ء بةةةِزء بةةىَ ىاوتةةا ك فةةةِمََِت      . ىةةةِو ىا (1)[َفَمدد   َددَِّتع ه مر َ ددَت َنة  امش 

دديم  َ،اَل َ ددتديع  ي طَدد     ك فةةةِمََِت   ددار هَد إدن   . ىةةةِو ىا ك فةةةِمََِت   (2)[مَحدد  مد ظ دد مدمدنَي محد
 . (3)[َمظ  رمر َنظديمر  امشِّد ركَ 

بةةةةآلم ئةةةةو ى رةثوسةةةياِ كةتدا ك ِبةةةاِ ى وَةةةوكء قسةةةةى ىةنةةةدىَ رةسةةةخفيةكان            
رةم طةوتةكاندا باست كوكو  كةك رَيَال  اِاَة ِي محةتت بويََذ  بةسةِ ئةةو كةسةةكا كةبِ تةة    

يةةكانى  ىخى رة  بِنء ثةِش بِنى ىيَ   نهيَةيةكان)ثةنهانةكان(ء تةقيةةةو ى نةِِ  ِي محان  
تةةخء بةةِ بةةة يَطن َابوَكةةاِى ىةرَبةةذاِك ى حةةةزِ تى ثةةةِو ِكطاََِتى ء  ةةىَ نشةةيةى نهيَةيةةة  

 كنياَيةكانى تخء ....تد.

                                                           

 .(48) :سورة املدثر( أ ة 1)
يض سةِكَان ثةىَ ناطةَةةنيَت. اةِنكة ئةةوان ىةيض       ب ة واتة  بىَ باو ِيانء كافو كان تكا كوكنى تكةا كةاِان ىة     

ثشكيَكيان رةو تكا كوكنةى ثيَغةمبةِء ثياو ااكاندا نية. اِنكة رةكنياكا ئةوان بخ اخَانء بةك ستى اخَةان  
 اخرَيان رةكؤى اخَان كوكو . و ِطيَوي.

 .(18) :سورة غافر( أ ة 2)
يض كؤستء اخشةوَستء  َةنطوََكيان نيةء ىيض تكا ب ة واتة  بىَ باو ِيانء ستةمكاِان رةِيؤذى قيامةتدا ى 

 كاََِكيان نية كةطِىَ َان بخ ِيابطنََتء تكاكةَان يَ و ِ بطنََت َان كةسيان نية تكاَان بخ بكا . و ِطيَوي.

 .(13) :سورة لقمان( أ ة 3)
 ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى ِيابوكوكا نِسيِ . و ِطيَوي. 
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 وةآلم ئةمةية:     

ِيانء رةةاخ                ك طِتوَى  كةئةم قسانةء ىاو شةيَِ ى ئةةو قسةانة رةةكخى اةخ َي طةخ
ِ بةتِنةةدى يَ ى ئاطةةاكاِ زؤ بةةاَى بةةِنء ِيؤاةةِنة رةئةةةو سةةيااتة اواثةةةى كةةمةةد 

كوكوَةةةةو ء قةك غةةةى كةةوكوَالء بةنيشةةانةى تةةىَ اةةِنء نةةةمانء رةبةةةِ ىةرَِ شةةانء   
كِِيى  ن د  ( كةى اخى كا ء رة)صعي كاِيواانى كاناو ، كةرةمسلم ِيَِاَة  كواو كةرة

.سةةىَ  ةةاِ :}ه دده اتوِّطعددحن{فةِمَِةةةتىك طيَويََتةةةو  كةِي سةةِي اةةِا  محسددعحا
ِي محةةتى اةِاى يَ بيَةت     اْلطد يبم ك ِبويَةةى كوباِ  كةوك و . ئيمةامى   رةسةِ َة  ئة

بوَتيةةة رةِيؤاةةِنء قةةِ  بِنةةةو  رةشةةتيَك كا كةرةبابةةةتيَكى اةةخ يَ       )اتوِّطددع طةةِتى  
ء رةشتيَكدا كةزؤِ ثةَِ ندى ثيَِ  نةةبيَتء   اماالم ء ِيؤاِن رةزانستى)اتوا   طخِياوكا)

ز كانى ئةىلى كة م ءِيؤاِن رةشتيَكدا كةبة َانةو  طةونب  طةِيان بةكواى كا رةسةِ ِيََبا
 نيةءِيؤاِنء اخ ىةرَقِِتاندن رةشتيَكدا كةىةِطي  عةقلَيان ناَطاتىَء ثةى ثىَ نابةن.

ئةو كةسانةن كةرةزانستى كة مةدا   اتوِّطعدحن طِتَِةتى   ) نبح امسع ااا إبا اوثدعو      
وكو ء رةسةِِى اخَان تىَ ثةِيانةدو ، بةةو ثةةِيى    زؤِ ِيؤاِنء زََد  ِي وَةكى زؤَِان ك

و ِطةةناو   امِّطددع طةةِوَان قسةةة ك كةةةن َارةئةةةىلى كةةة مال. ئةةةم زاِاو َةةة رةوشةةةى ) 
كةبوَتيتة رةو ثةِيى كاآلنى مةآلشِى ك م، رةةكواَى كا بةخ ئةةو كةسةانة بةةكاِ ىيَةةواو        

ِنء طةةريَك كََِةذ كاكِين   كةزؤِ رةطاتاِء قسة كوكندا َا رةبِاِى كةوك و ء طاتةاِكا ِيؤاة   
رةقسةء رةكوك و كانياندا َا بخ ئةو كةسانة بةكاِ ك ىيَةوََت كةرة زانسةتةكانى كة مةدا   

 بةقِ  كا ِيؤاِنء زََد  ِي وَةكى زؤَِان كوكو ء رةسةِِ تىَ َان ثةِياندو .
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يَك بةو زانياَِانةى كةئةو كو ثيَشةواَة رةثيَشِاكانى زمان باسيان كةوكو  ىةةِ كةسة       
تخزقارَيَةةك بةِاةةاو ِيؤشةةةىء تيَطةَشةةتةى ىةةةبيَت بةةخى ِيون ك بيَتةةةء تةةىَ ك طةةا  كةةة    

رةةكخى ئةةو يَ طةخِيانء    اخنيةتى ئةو سةآلوا ء سة م ريَدانةة رةسةةِ ثيَغةمبةةِمان   
ِيؤاِنء زََد  ِي وَانةَة كةرة ئاَيةى ثنؤزى ئيسالمدا قةك غة كواو ء حةِامةء بةةىيض  

آلوا ء سةةة م ريَدانةةة كِءسةةت نيةةة، بةةةرَكِ رةسةةةِ بابةةاى   شةةيَِ َة  ئةةةم  ةةخِ  سةةة 
مِسلَمانى بويواكاِى ِياستةقيةة ثيََِستة بطةِيََت بةةكواى ئةةو  ةخِ  سةآلواتانةى كةرةة      

اةةخى اةةِاِ اةةيَِ ى بةةخ كاِيشةةتَِالء     ئيسةةالمدا  ةةيَطنء اةسةةثاونء ثيَغةمبةةةِ   
دََِتء بةثيَ ةةوانةو  واتةة   اخنيةتةكةى رةو و  بخمان كاِيََِةذِاو ء نةابىَ بةةمِ يَ ى  بة    

 كان رةاِاِ ايَِ ى ئةو اخنيةتة ك اةيَتة اةِاِ اةيَِ ى ئةةو ِيؤاةِنء زََةد  ِي وىء       
  كان رةكَةى اِاء تيَِ طالن رةبيدعةكانةو .

ىةةاتِ  ئةو َةةة كةىةةةِكو  رةةةو اةةخنيةتى ريَةةدانى سةةالواتانةى كةرةثيَغةمبةةةِ و     
(كا ِيَِاَةةتيان  مصدعيعنياِىء مسةلم رةة)ا  بِاة  امصدعيعني ااو نى فةِمِك  ِياسةتةكان) 

ِيَِاَة  كواو  و  ن أد ة كِِيى  عديىى بِااَِةء رة  )ام تدإ كوكو ء طخ كوكنةكةش 
طِتيان  ئةى ِي سِي اِا، فةِمامنان ثىَ كواو  كةسةآلوا  رةسةِ تةخ يَ  كةىاو آلن

نم هدم  صدلِّد ن د  :} قحمدحا: بد َال، باشة ئيَمة اخن سةةآلواتت رةسةةِ يَ بةد َال؟ فةةِمِى    
بمدد  ،ن دد  آا بمدد   مدد  صدد  ي  ن دد  إبدد اهيم ،ن دد  آاد إبدد اهيم إا دده هيدد ر جميدد مل ،ابرك ن دد  
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ىةةةِو ىا رةىةةةِكو  (.  1)بمد  ،ن دد  آا بمدد   مدد  ابر دد  ن دد  آا إبدد اهيم إا دده هيدد ر جميدد {.
  نيب هي  امس ن  ىاتِ  كةرة  امصعيعني فةِمِك  ِياستةكاندا)

كواو  كةىاو آلن طِتيان  ئةى ِي سِي اِا، ئيَمة اخن سةآلوا  رةسةةِ تةخ يَ    ِيَِاَة  
:} قحمددحا: ام هددم  صددلِّد ن دد  بمدد  ،ن دد  نز،اجدد  ،ذرِّديودد   مدد  صدد  ي  ن دد  آا بةةد َال؟ فةةةِمِى

 (.2)إب اهيم مل ،ابرك ن   بم  ،ن   نز،اج  ،ذرديو   م  ابر   ن   نا إب اهيممل إا ه هي ر جمي {
ِيَِاَة  كواو  طِتى  بشةن  نيب محسدعحا اواصد َرِك ى ِياستى مسلم كاء رة و رةفةِم

ِي سةِي اةِا فةةِمامنان ثةَى كةواو  كةسةةآلوا  رةسةةِ تةخ َي           ِيى ستد طِتى  ئةةى  كِ
بةىَ ك نةب بةِ، كواَةى     بد َال، باشة اخن سةآلوا  رةسةِ تةخ يَ بةد َال؟ ثيَغةمبةةِ   

 دد  آا بمدد   مدد  صدد  يَ  ن دد   آا إبدد اهيممل ،ابرك قحمددحا: نم هددم  صددلِّد ن دد  بمدد  ،ن}فةةةِمِى 
ن   بم  ،ن   آا بم   م  ابر   ن   آا إب اهيم   امع تنيمل إا ه هي ر جمي مل ،امسدالم  مد  

 . 3)ن موم{

                                                           

اِاى ثةِو ِكطاِ ِي محة ء بةز َى اخ  بويََةذ  بةسةةِ ةمةدء اةاوء ايَ انةى ةمةد        واتة  بلَيَال  ئةى (1)
ىةِو كِ اخن ِيذاند  بةسةِ ئي اىيم ء ااوء ايَ انى ئية اىيم. ىةةِو ىا بةِ كةة ء ثةنؤزى اةخ  بويََةذ        

اي ئية اىم  بةسةِ ةمدء ااوء ايَ انء ئاي ةمد ىةِو كِ اخن ِيذاند  بةسةةِ ئية اىيمء اةاوء ايَة انء ئة     
 كا.و  تخ سِثاس كواوََكى بةِزء بةِيََ ى ئةى ثةِو ِكطاِا.

ىةمان واتاى ثةِاوََ ى ِيابوكوى ىةَة تةنيا  ياوازَةكةَان بةسةِ ايَ انء نةو ء و اةكانى ثيَغةمةبوكا  (2)
 َة. و ِطيَوي.

فةِمِى  ى كةثيَغةمبةِىةمان واتاى ِيابوكوى ىةَة تةنيا زاِاو ى رة يهانيانداى ثء  رةطة  ئةو (3)
 سة م كوكنيش بةو شيَِ َةَة كةفيَوم كوك بِن. و ِطيَوي.
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ىاتِنء اةسثاوء  يَطن بِبيَةت   ئةم وشانةء غةَوى ئةمانةش كةرةثيَغةمبةِ و    
ن بةةةكاِى بهيَةةةال بةةخ سةةةآلوا  ريَةةدان رةسةةةِ  ئةو َةةة كةةة ثيََِسةةتة رةسةةةِ مِسةةلَمانا 

، اةةِنكة ئةةةو ى كةةةبخ ئيَمةةة بةةة يَماو ء ثيََِسةةتة بةةةو  ةةخِ  سةةة مء  ثيَغةمبةةةِ
بةَيةوَالء رةةاِكى اخَةةو  اةسةثا بةالء ئةةو فَيةوى اةةرَكى         سةآلوا  بخ ثيَغةمبةةِ 

ِ كوكو  ك بىَ بةو شيَِ َةى كةشاَستةء  َقةة بةةمافى ئةةو بةةكاِى بهيَةةني. ىةةِو ك      
بهيَةةني كةشاَسةتةى   اخن اةةرَكى فَيةو كةوكو  كةةى وشةةَة ء اةخن زاِاو َةة  بةةكاِ         

ةةة تةاز  طةَِةةكانء كاىيَةواو كةانء           مافةكانى اةِاى ثةةِو ِكطاِ بيَةت، بةةآلم وشةةء ك ِبوَي
ِياسةةتيان تيَةةدا          ِيسةةتانةى كةةة ىةةة  ك طةةون كِؤء نا ِي وَةةةكانء ئةةةو وشةةةء  ِيؤاةةِء زََةةد  

و وشانةى كةرةثوسياِ كةتدا باست كوكونء ئاماذ   ثىَ كاون،))و   ك اََِةدََِتةو  و   ئة
ئةو سآلوا ء وَوكانةى كةةئاِ زو بةازان شةَِاَل ىةةواء ئاِ زو كةانى اخَةان كةةوتِنء شةَِاَل         

َةذن و   ئةةو سةآلواتانةى كةكةةس        سِنةةتى ثيَغةمبةِ َِي ناكةةونء رةاخَانةةو  شةت كاك 
...(ء طةريَكى تو كةرةناو ام  صالة ،امسالمِيشتِن و  )نازانيَت رةكِىَ َان ىيَةاو ء كىَ بخى كا

اخماندا باون ة و ِطيَوي ة(( نابىَ بةكاِ بهيَةدََِالء كِءست نني، رةبةِ ئةو ى رةاخ بةاَى بةِنء     
اخ طخِيَالء زََد  ِي وىء كِؤء ك رةسةَان تيَداَةء بىَ ناو ِؤكالء بىَ بةرَطةء بىَ بةةمان. ئةمة 

نةى ئةةةةةو شةةةةيَِ  سةةةةآلوا ء وشةةةةانةن كةثيَغةمبةةةةةِى    سةةةةةِباِى ئةةةةةو ى كةثيَ ةةةةةوا  
َةِمةاَىء  اِا ىةرَيبذاِكونء بخ مِسلَمانانى كاِيشتِنء بةئِممةتةكةى اخى ِياطةَاندونء َِي

ئامخذطةةاِى كةةوكون كةةةئاوا سةةةآلواتى رةسةةةِ َي بةةد ن. كَةةاِ  شةةتيَكى بةرَطةةة نةوَسةةتة         
تةةوَال كةسةةيَكة رةةةاخ طةةخِيَالء زانةةا تةةوَالء بةةةئامخذطاِى تةةوَال اةرَكةةةو كوِ  كةثيَغةمبةةةِ

ِي وى، ء باشءَالء بةةِز تةوَال سةةآل ء سةة مى اةِاى ثةةِو ِكطاِى رةسةةِ         ََد   ِيؤاِنء ز
بيَةت. كاوا كةةاَِال ئةةو ى كةةةِيومنان كةوك و  رةةةو بةرَطةةء نيشةةانانةى رةةِيون كوكنةةةو ء شةةى      
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ثةَةةدا و نةةاو ِؤكى ىاوبةشةةىء ىةةاو      اموح يدد  كوكنةةةو ى ِياسةةتةقيةةى َةةةكتا ثةِسةةتى)   
، و ئةو  ياوازَةى كةرةنيَِان ىاوبةةش ثةَةدا كةةِانى سةةِ تاء ىاوبةةش ثةَةدا       )امش ك كوكن

كةِانى ئةم كواَيانةء سةِك ميةكاندا رةةم بةشةةكا، و ىةةِو ىا رةةِيون كوكنةةو ى اةخنيةتى       
بةةس بيَةتء قةناعةة  بةةاِازَاِانى ىةةةب      سةةآلوا  ريَةدانى شةةِعيانة رةسةةِ ثيَغةمبةةِ     

ِياسةتيةكان ب انيَةتء ىةةب بةاسةَيتء          بيَةيَتء بي ََت  ِياَةة، بةةآلم ئةةو كةسةةى ناَةةو ان ىيَةيَتة 
َطةى اةو  بطةِيََتةو  ئةو  ئةو  كةسةة بةةكواى ىةةواو ئاِ زو كةانى نةفسةى اةخى كةةوتِ ء        رةَِي

ي  حا مَدَه فَد نرَ مر   : لَةوى بخ شخِي كوكو . اِاى بةةِزء بةاآل ك سةت ك فةةِمََِت     دَوأد َد  يَدو  دع دحَن فَدُدن َل ر َيسر  نَّن 
َ اَل يَدهر دَ امرَطحرَم امظ  مد  َحااه مر َ،مَحار َناَللو َّد اد ا د َ َع َهَحاا  بدَغعرد ه     محِّدَا اّلل د إدن  اّلل   (1)[َمدنيَنهر

اِاى ثا ء بيَطةِك رةم ئاَةتة ثنؤز كا ِيونى كوكؤتةو  كةاةةرَكى رةكَةدء بخاةِنى          
ثىَ نةاِكو  رةىيداَةة ء   كةاِاى طةوِ  ثيَغةمبةِ كةى اخى ةمد ئةو بةِنامةَةى

 رةكَةى ىةقدا كو بةشال 

 َةكةم  ئةو طوءثةن كةو آلمى اِاو ثيَغةمبةِى اِا ك ك نةو ء بويوا ك ىيَةال.

                                                           

 .(50) :سورة القصص ( أ ة  1)

ب ة واتة  ئةطةِ و آلمى بانب كوكنةكةى تخَان نةكاَةو ء كاوا كاَِةكانى تخَان نةىيَةاَة كىء بويواَان نةىيَةا  
تِاِا كىَ  ىيَةالء بةكواى ىةواء ئاِ زو كانى اخَان كةوتِن.، ئةوا اا  ب انة ىةِطي  ىةب و ِناطونء بويوا نا

رةو كةسة سةِ ريَشيَِاو تو ىةَة كة بةكواى ىةواو ئاِ زو كانى اخَان كةوتِنءِيََطةةء ِيَ ةكةَةكيان طوتةِ     
ِيََطةةى سةةِ رَيشةَيِاوَان طوتختةة بةةِ، كَةاِ  شةتيَكة          ِيازى بِنيَكى اِاى رةطةل كا نيةةء  كة ىيض ىيداَة ء 

رَطةةة نةوَسةةتة كةةةاِاى طةةةوِ  ىيداَةةة ء َاِمةةةتى ملةةهِِيانء ىاوبةةةش ثةَداكةةةِانء سةةتةمكاِان نةةاكا .  بة
 . 1004ل2و ِطيَوي. بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب
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كو م  ئةو كةسانةن َا ئةو طوءثةن كةكواى ىةواو ئاِ زو كانى اخَةان ك كةةون. َةان شةََِال     
 نى نةفسى اخَانال.كةوتةى ىةواو ئاِ زو كا

ِيون كوكوَةةةو  كةرةةو كةسةانة سةِريَشةيَِاو تةونني كةشةَِاَل           ىةِو ىا اةِاى طةةوِ  بخشةى 
َطةى ىيداَةتى اِاَى ناطون.  كةوتةى ىةواو ئاِ زو كانى نةفسى اخَان كةوتِنء َِي

 كاوامان رةاِاى بةِزء بةتِاناء شكخمةند واَة كةرةشََِال كةوتةى ىةواء ئاِ زو كان مبةان     
ثاََِ ََتء سة مةمتان بكا ، ىةِو ىا كاوا رةاِاى ثا ء بيَطةِك ك كةةَال كةئيَمةةء ئيَةِ شء    

اةةِا بةةني، و رةةةو بةةاقى بواَامنةةان وايَ بكةةا  كةرةةةو آلم ك ِ و كةةانى اةةِاء ثيَغةمبةةةِى 
كةسانةمان بطيَويََت كةشةَِتةتةكةى اةِا بةطةةوِ ء ءثةنؤز ك زانةالء بةثةةَوي وء ثوؤطوامةى       

زانالء شََِال كةوتةى بةِنامةكةى ئةون، ىةِو ىا وَِاء ئاطاكاِء ِيََةِماَيمان بكا  اخَانى ك 
رةئاست ىةمِ شتيَك كةثيَ ةوانةى شةَِتةتةكةى اِاَةء رةبيدعةةء ىةةواو ئاِ زو كةان مبةان     

اِكاَةةى كةك سةت فةواواء بةاشةةد ء     ثاََِ ََتء بةِااو ِيؤشةيمان ثةىَ ببةاشةيَت. ئةةو    
ة مى اِا بويذََت بةسةِ طيانى بةند ء نيَوكِاوء ثيَغةمبةِى اِا بةبةز َية . سة  ء س

ء بخ سةِما ء ايَ انء و اةكانىء بخ سةِسةحابةء شََِال كةوتِانى بةاةاكة  ةمد
 تا ِيؤذى قيامة .

 

 

 

 



 

 

 135 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

 )البدع(.ئاطادار كردنةوة لةتازة داهيَنراوةكان

 نامةى يةكةم

 ء هاو شيَوةكانى غةمبةرلةحوكمى ئاهةنط  طيَرِان بةيادى لةدايك بونى ثيَ
 احلم    ،امصالة ،امسالم ن   ركحا   ،ن   آم  ،صع   ،محا اهو   هب اامل نمح  بع : 

رةكةسانيَكى زؤِ و  ثوسياََِكى زؤِمان ك بةاِ ى ئاىةةنب طيَةويان بةبخنةةى رةةكاَك          
 ء ئةةو وشةةء كوعةاء وَوكانةةء ىةسةتانة سةةِ ثةَى رةةم كاتةةكا         بِنى ثيَغةمبةةِ و  

ئاِاسةةتة ك كوََةةتء اةةةندان  ةةاِ كوبةةاِ و اةةةند بةةاِ  ك بةةةةو ، ىةةةِو ىا ك ِبةةاِ ى 
، ئةمةء اةندان شتى توى كةرةم بخنةةى رةةكاَك   سةآلوا ء سة م كوكن رةثيَغةمبةِ

 بِن ئة ام ك كََِال.

ء رةةىيض  رةو آلمدا ك طِتوََت  ئاىةةنب طيَةويان بةبخنةةى رةةكاَك بةِنى ثيَغةمبةةِ         
ََةت، اةِنكة ئةةم كوك و َةة رةةكاىيَةواو           رةكاَك بةِنيَ  كى تةوكا كِءسةت نيةةء نةابَى بكو

نةى كةوكو ،ء نةة ىَ نشيةةكانيشةى    تاز طةَِةكانة رةئاَيةى ئيسالمدا، و ثيَغةمبةِ
كوكوَانةة. نةشةََِال كةوتِ كانيشةيان    كوكوَانةء نةسةحابةء ىاو رَةة بةِيََ  كانيشةى  
او . كةئةوانةةة زانةةا تةةوَال كةسةةانيَك بةةِن   رةاةةةِاة زََويَةةةةكان ئةةةم ئاىةنطةةةَان طيَةةوي  

:} محددا اةسةةثاو  كةفةِمَِةةةتى ، و رةةة ثيَغةمبةةةِ و   بةسةةِنةةتى ثيَغةمبةةةِ 
،واتةبةسةةةِ اةةاوى اةةخى كاك ََِتةةةو ءيَ ى    ا دد ث   امحدد َن هددَا محدد ميس محِّدد  فهددح َراَ{

 :} ن دديام بسددِّيت ،كددِّ ة اْل تدد ا ام ا دد ياو ِناطنََةةت. و رةةة فةِمِك َةةةكى تةةوكا ىةةاتِ    
اته يني محا بع َمل متس احا هب مل ، نضحان يه  ابمِّحاجَمل ،إَي م ،ب  ا اومححرمل فُن   ل ب ثة 
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كو فةِمِك َةةةكا ئاطاكاَِةةةكى تِنةةدء تيةةذَان تيَداَةةة   رةةةم  . 1)ب نددةمل ، ددل ب نددة الددالمة{
ن د اث ك ِباِ ى تاز طةََِتىء شتى تاز  كِءست كوكن رةكَةةداء كةاِ كةوكن ثةىَ َةان)     

دي َده مر  و تةة اةِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ      ئة ءام     د داد َنن   صد َد مدت حَن َندار نمحر َديَا ن  رد ام د ََ د ا فَد رَيعر
ابر نَمدديمر  ََ ي َده مر َن َِّةر نَ،ر ي صد .  ىةِو ىا اِاى طةةوِ ء بةةِزء بةىَ ىاوتةا رةئاَةةتيَكى      ( 2)[ فدودر

د توكا ك فةِمََِت   دَ  َمَطد ر َ د َن َما دمر  د َرك دحاد اّلل د ن كر َحةر َ َسدَِّةر مِّدَمدا َ د َن يَد رج دح اّلل َ َ،امريَددحرَم اآلر د
َديَا  .ىةو ىا ك فةِمِىَ  (3)[َ،ذََ دَ  اّلل َ َ دددع ا دَا امرم َهد جد ديَا َ،اوَاَصد رد َ،ام د َ،امس د بدط حَن اَو، م دحَن محد

                                                           

( واتة  ىةِ كةسيَك شتى تاز ء تاز  طةةََِتى رةةكَال كِءسةت بكةا ء فومةانى ئَيمةةى رةسةةِ نةةبيَت واتةة          1)
سةةِ نةةبيَت ئةةوا َي ى و ِناطنََةتء بةسةةِ اةاوى اةخى كاك كََِتةةو ، ىةةِو ىا          بةرَطةء ك قى شةةِعى رة 

رةفةِمِك ى كو مدا فةِمَِةتى  ك ست بةسِنةةتى مالء سِنةةتى  ةىَ نشةيةة فاميةد  ىيداَةة  ك ِ كةان      
  بطونء تِند بيطونء بةِى مةك ن ئةطةِ بةكاكيلةكانيشتان طوتبيَتان، زؤِ وَِةاء ئاطةاكاِى تاز طةةِىء تةاز    

ََوانيةةء             كاىيَةان بال رةةكَةى اةِاكا، اةِنكة ىةةمِ كاىيَةواوََكةى تةاز ء تاز طةةََِتى سةةِ رَيشةَيِاو ء مةا  و
 ااو نةكةى ك باتة ناو ئاطوى كؤز ء. و ِطيَوي.

 (.63: )سورة النــور( أ ة 2)
يَةداِ ببةةةو ء   ك كةنء بةقسةى ناكةةن بائاطةاكاِء ب  ب ة واتة  ئةوانةى بىَ فةِمانىء سةِثي ى ثيَغةمبةِ  

بكةةن، رةةو  ناتوسةال كةةاِاى طةةوِ  ىةةِ رةةكنياكا         واز رةو كوك و  اواثة بهيَةالء بةطِىَ ى ثيَغةمبةةِ 
تِشى بةآلء نااخشيان بكا  و   ئةو ى تِشى بوسيةتىء طوانىء قا ء قويَتان بكا  َا تِشى بِمةرةةِز ء  

رةةِيؤذى كواَةى كا تِشةى سة اَةكى سةةاتء      ِيؤاِنء طةِك رِلء طويكانتان بكا .ء س اى َان بدا ، َةااِك  
امل تبة ., ىةِو ىا رة) 914ل2بةساتء سِىَ َان بكا ؟. و ِطيَوي. بةسِك و ِ طوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب

 الشاملة/ التفاسري/ تفسرييف الط يف واملنتخب. ق قرد السيديف.(

 .(21) :سورة األحزاب( أة 3)

ثيَشةنطيَكة رةىةمِ بِاِ كانى ذَةانى كنيةاء قيامةتةدا بخَةة ئيَةِ       باشءَال  ب ة واتة  بةِياستى ثيَغةمبةِ  
ثَيَِستة رةسةِتان شََِةكةوتةى ئةو بالء رةىةةمِ بِاِ كةانى ذَانتانةداء بةةفومانء بةقسةةكانى ئةةو بكةةنء        
ىةِطي  سةِثيَ ى نةكةن، اِنكة فةِمانبةِكاِى ئةو رةفةِمانبةِكاِى اِاَةءثيَشةنطى باش بةخ ئةوكةسةةَة   
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ددَي اّللِّ  َنددِّدره مر َ،َرال ددحار َنِّردد   ،َ  َسدد ن  ر الد َدد ر  َ  مددد ديَا فديَهدد  ا د  َدع ددحه م ِبدد ر نََندد   َه ددمر َجِّ دد ا  ََتردد َد حَتروَدَهدد  اَو ر
ا َذمدددَه امرَتددحرز  امرَعظددديم   دد    . ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ   (  1)[نَبَدد   َمر ددمر اديددَِّا مر َ،نمتر َم ردد   َما  امريَدددحرَم َن ر

دداَلَم اديِّ دد  ددم  اإلدكر ددي   َما  ثةةنؤزى قِِئةةان رةةةم بةةِاِ ء رةةةم . ئاَةةةتى (2)[ َن َدديرا مر ادعرَمدديتد َ،َرالد

                                                                                                                                                 

شََِال كةوتالء طِىَ ِياَةرَى كوكن بخ ئةو كةسةَة كةىةميشة كةِ مى اِاى بََِتء مةبةستى ِي زامةندى واتة 
اِاَةةةء طةَشةة  بةةةنازء نيتمةتةةةكانى بةىةشةةتى نةبوياو َةةة. بةةةزؤِى َةةاكى اةةِا ك كةةا ء ىةميشةةة زمةةانى  

 2وتال رةتةفسنى طِرشةن ببةوَوك كانى اِا تةِي بيَت بخ ن َك بِنةو  رةاِاى طةوِ . و ِطيَوي بةسِك و ِط
 .1081ل

 .(100) :سورة التوبة( أ ة 1)

ب ة واتة  ئةو مِسلَمانانةى ىةِ رةسةِ تاو  بويواَان ىيَةاو ثيَش يكىَ َان ك كوك رة بةويوا ىيَةةانء اةِنة نةاو       
طةة   بازنةى ئيسالمةو ء بخا مة  كوكنى كَةةكةَاندا رةثيَشةو  بِنء شََِال ثيَغةمبةةِ كةةوتالء كخاةيان رة   

ئةو مِسلَمانانةشى كةرةمةكَةة مِسلَمان بِن، بةِن بةثشةتيِانانى مِسةلَمانانى كةخى      كوك بخ شاِى مةكَةةء
كةِء بِن بةىخى بآلو كوكنةةو ى ئةاَيةى ئيسةالمء بةةجء بةةاوان كاكِتةانى ئةةم كَةةةى اةِا، ىةةِو ىا ئةةو            

ةنداَةتى كوكن بخ اِاى طةوِ ء طةشة مِسلَمانةشى رةكوا ئةوان ىاتالء شََِةى ئةوان كةوتال رةااكة كوكنء ب
ثيَدانى كَال ء سةِكةوتةى مِسلَمانان، كَاِ  اِاى طةوِ  رةئةوان ِيازَِ ء ئةوانيش رةنازو نيتةمتةكانى اةِا  
ِيءباِء  خبةاََِكى زؤِ             ِيازَال. اةِاى طةةوِ  رةبةىةشةتدا بةاءء بااةا ء بةىةشةتانيَكى بةخ ئامةاك  كةوكون رةة

ةتا ىةتاَةش تىَ ى كا ك ميَةةةو ء ىةميشةة زَةةدون، بيَطِمةان ئةمةةش طةةوِ       اخشيان بةذََوكا ك ِيوا ء ى
توَال سةِكةوتالء سةِ بةِزىء سةِفوازَةء بةاتةو ِىء شاكمانيةكى بىَ وََةةَة. و ِطيَوي. بةسةِك و ِطةوتال   

  .497ل1رةتةفسنى طِرَشةن ب

 .(3) :سورة املائدة( أ ة 2)

كن واتة ناِكنة اِاِ و ى قِِئةان كختةاَى ىةا ء ئةاَيةى ئيسةالمم بةخ       ب ة واتة  ئةمويؤ كَةةكةم بخ تةواء كو  
ِيون كوكنةةو ء بةخم ئاشةكوا كةوكن ئيَةِ ش         تةواو كوكنء ىةمِ ئةحكامء ك ستِِ كانى ئةم شةةَِتةتةم بةخ 

ذَانتان . ئةوا نازء نيتةتى اخم بةسةِ كاِيش  كةةبوَتى بةِ    كاِى ثىَ بكةنء بيكةنة ك ستِِء َاساء ِيََساى
َيةى ثنؤزى ئيسالمء ِيََطةى ىيداَة ء ِيؤشةى ئيسالم. و ئةو  مال ِياوى بِم كةةئاَيةى ثةنؤزى ئيسةالم    رةئا

 كَةى ئيَِ  بيَت كةكختا ئاَيةةء بخ ىةمِ كا ء ز ميةةَك ك بيَت. و ِطيَوي.
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واتاَةكا طةريَك زؤِن. ء كاىيَةانى ئةم ئاىةنبء َاك كوكنةو ى رةةكاَك بِنانةة ئةةو ى يَ    
ك ثوَةطيَتةو  واتة ئةو  ك بةاشيَت كةثةنا بةاِا اِاى ثا ء بيَطةِك كَةةكةى اةخى  

ة ِياى ئةةو ى كةثيََِسةت  بخ ئةم ئِممةتى ئيسالمة تةةواو نةةكوكو ، ء ثيَغةمبةةَِش   
نةطةَاندو  تاكاِى ثىَ بكوََت، ىةتاكِ ئةمانةةى كواَةىء سةةِك ميةكان ىةاتِنء شةتى      
تاز َان استختة سةِ شةَِتةتةكةى اِاء بةشتانيَك كةاِاى طةوِ  ثةىَ ى ِيازى نيةةء   
وَستء ئاِ زوء مخرَةتى رةسةِ نيةء ئةوان كَةةكةَان تةةواو كةوكو . بةطختةةى اخَةان     

بةخ طيَويانةى   اوانةَان و   َةاكى رةةكاَك بةِنى ثيَغةمبةةِء ئاىةةنب      طِاَة بةو كاِ  كاىيَةو
رةاِاَان ن َك ك كاتةو ء بةم كةاِ  بيدعيانةةَان ك َانةةوَى اةخ رةةاِاى ثةةِو ِكطاِ ن َةك        
ِي اةةة رةةاِاى ثةا ء         بكةنةو  ئةمةش طِمانى تَيدا نيةة مةتوسةيةكى زؤِى تَيداَةة، اةِنكة 

ى كةكَةةكةةَان تةةواو نةةكوكو ، نةةايَو ئةوانةة      ك طةون بةةو   بيَطةِكء ثيَغةمبةِ  اِاش
كِؤزنالء بِاتان كةِن اِاى طةوِ  ئاَيةى اخى بخ بةند كانى تةواو كةوكو ء نةازء نيتمةةتى    

 ئيسالمى بةسةِكا ِيشتِن بةتةواوىء بةبىَ كةمء كِِيى. 

بةِنامةةةة ِيونء تةواو كةةةةى بةةةةبىَ كةةةةمء كةةةِِيىء بةتةةةةواو تى  ثيَغةمبةةةةَِش    
، ىيض ِيََطاَةكى نةىيَشتختةو  كةثىَ ى بطةَتة بةىةشت ِياى نةطةَاند بيَةت،  ِياطةَاندو 

ءِيََطاَةكيش كوِ  خباتةو  رةئاطوى كؤز ء يَ ى ئاطةاكاِ نةكوكبيتةةو  بةةرَكِ ىةةمِى     
بةتةةةواوى ِيون كوكؤتةةةو  بةةخ ئِممةتةكةةةى. ىةةةِو كِ رةفةةةِمِك ى ِياسةةتدا ىةةاتِ ء    

مح بعد    }فةِمَِةةتى  ِتَِةتى  كةثيَغةمبةةِ طنمد كِِيى  ن د  سةييَةواو  رة
(.  1)محا ايِّ  إال    ن  طد   ن يد  نن يد ا امحود  ن د   دع مح يع مد  هدممل ،يِّدَر هدم  د  مح يع مد  هدم{

                                                           

 أ ـ رواه مسلم ق صحيحه. (1)



 

 

 139 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

 ى ىةةةمِ كةسةةيَكيش ِيونء ئاشةةكواَة كةثيَغةمبةةةِى ئيَمةةة باشةةءَالء بةةةِيََ  توَةةةى     
بةِنامةةةء ِياطةَانةةدنء ئامخذطاَِشةةى ثيَغةمبةِانةةةء كختةةا ثيَغةمبةِانيشةةةء تةةةواو تةةوَال 

بةشةيَك باَةة   ىةبِ ،  ائةطةِ ئاىةنب طيَويان بةبخنةى رةكاَك بةِنى ئةةو ثيَغةمبةةِ    
ِيازى بةِ  كةةكَةى ئيَمةة بَيةت ئةةوا ىةيض            رةكَالء كِءست باَةة كةةاِاى طةةوِ  ثةَى ى 

 ِياك طةَانةةدء ئةةةوَش بةةخ ئِممةتةكةةةى ِيونطِمةةانى تيَةةدا نيةةة كةبةثيَغةمبةِ كةةةى
ك كوك و ء ثةَى ى ك طةِتال بيكةةن، َةان بةةكوك و  رةةذَانى اةخى كا ئةة امى ك كا،         

رةكواى اخى ك َان كوك،  اكةرةةىيض كاميَكيانةةو  نةةكواو ء ئةة ام     َاىاو رَةكانى
نةكِاو اخن ك كوىَ ئيَمة بيكةَال، كةواتة بةةو  ك زانةوىَ كةئةةم ئاىةةنب طيَويانةةء َةاك       

ئيسالم كا نيةء بةشيَك نية رةكَةةكةمان، بةرَكِ َةكيَكةة  كوكنةو ى رةكاَك بِنة ىي ى رة
ئِممةتةكةةى اةخى يَ ئاطةاكاِ    ( كةثيَغةمبةِى اِا)ام د  رةكاىيَةواو  تاز طةَِةكان 

كوكؤتةو  ىةِو كِ رةم كو فةِمِك َةى ِيابوكوكا ئاماذ ى ثىَ كوا. ىةةِو ىا رةاةةندان   
ِ   فةِمِك ى توكاء بةىةمان واتا  رةاِتبةةى ىةةَةى كا ىةاتِ     ك ى ىةاتِ ، و كةِ فةةِم

مل ، د اومححر بد  َت  :}نمح  بع : فُن  ع احل ي   ود ب  مل ، دع اهد َ هد َ بمد ك فةِمِىَ
  . 1)، ل  ب نة الالمة{

                                                                                                                                                 

طةةى ايَةوء بةِ كةة ء سةةِبةِزىء سةةِ      ب ة واتة  اِاى طةوِ  ىيض ثيَغةمبةََِكى نةناِكو  كة ىةِاى ِيََ  
فوازَة بخ ئِممةتةكةى ِيونى نةكوك بيَتةو ء ىةِ ِيََطةَةكيش كة اواثةء شةِيو نااخشى بخ ئِممةتةكةى تيَدا 
ِيََطةة اةوايء ئاشةِب ىيَةةةِ .           بيَت َي ى ئاطاكاِ نةكوك بةةو ء ئامخذطةاِى نةةكوكبال بةخ كوِ كةوتةةةو  رةةو 

 و ِطيَوي.

 سلم ق صحيحه.( أ ـ رواه م1)
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ِياشةكاءى ء            ئاَة ء فةِمِك  رةةم بةةشء رةةم بابةتةةكا زؤِن، كخمةةرَيَك رةةزاناَان بة
يَةويان بةبخنةةى رةةكاَك بِنةةو  ِياطةَانةدو ء      بةئاشكوا ناِي زامةندى اخَةان رةئاىةةنب ط  

ئاطاكاِىء وَِاَشيان كاو  كةكِءست نيةء نابىَ ئاىةنب بةم بخنةَةو  بطيَويكََِتء نةابىَ  
بةبةشيَك رةكَال كابةوََت. بةكاِ كوكن بةو بةرَطانةى كةاواونة ِيو رةم باِ  َةةو ، بةةآلم   

وانةى ئةم ِياَة بِنء ِيََطةَان ثيَداو  ( ثيَ ة    ىةندىَ رةزانا ثاشيةةكان)كواَيةةكان ة
ئةطةِ ىيض كاََِكى اوايء ناثةسةندى تيَدا نةكوََت، و كِ زََد  ِي وى رةباسء و سةف  

، و تيَكةةآلوى ذنء ثيةاو، بةةكاِ ىيَةةانى ئاميَو كةانى      كوكنء ثياىةرَةدانى ثيَغةمبةةِ  
ِطيَةةوي(ء غةةةَوى ِيابةةِاِكن) و   تةةةث ء ك فء  خِ كةةانى مخسةةيقاء بلََِوء....تةةد. و  

ئةمانةةةش كةرةشةةةَِتةتى اةةِاكا كِءسةةت نةةنيء ناثةسةةةندن. ئةةةوان ك رَةةيَال ئةمانةةة      
(  .. بةآلم بةةةماو بة ةيةةى شةةِة ئةةم  ةخِ  مةل       ام    احلسدِّةرةكاىيَةواو  ااكةكانال) 

مالنةةىَء  ياوازَانةةةى اةةةرَكى ك طيَويََتةةةو  بةةخ قِِئةةان)كتيَبى اةةِا(ء بةةخ سةةِنةةتى      
َديَا  ىةِو كِ اِاى بةِزء بىَ ىاوتا ك فةةِمِىَ   ةمدثيَغةمبةِكةى اِا  ََي نَيدوَهد  ام د

ا  فَدد  او،ا  إدَ   اّللِّد َ،ام  ك دحاد إدن  آمَحِّ حار َنطديع حار اّللَِّ َ،َنطديع حار ام  ك حَا َ،ن ،ر د اَومحر د محدِّا مر فَُدن  َدَِّ َزنرو مر  د َ ير
ّللِّد َ،امريَدددحر  ِرمحدِّ ددحَن ابد َسددا  ََتر،ديددال    ِّددو مر  د  دد د َذمدددَه َ ددعرر َ،َن ر َ،مَحدد   . ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ  (1)[مد اآل د

                                                                                                                                                 

ب ة واتة  باشءَال قسةء طاتاِ، َا باشءَال بةِنامة كتيَبكةى اِاَة كةمةبةستى رةقِِئانى ثنؤز ، باشءَال  
، واةواثءَالء سةةِ ريَشةيَِاو تةوَال كةاََِكيش      بةىيَ توَال ىيداَة ء ِيََةِماَى ىيداَة ء ِيََةِماَى ةمةد  

 ةَةكيش سةِ ريَشيَِاوَة.و ِطيَوي.شتة كاىيَةواو كانال ، و  ىةمِ كاىيَةانء بيدع

 .(59) :سورة النساء( أ ة 1)
 ب ة رةبابةتةكانى ثيَشِكا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي. 
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دد   إدَ  اّلل د  م  ا  َفع ار ددا َ ددير ددو مر فديدد د محد وَدَ تر . ك ى ئيَمةةةش ئةةةةو كيَشةةةء ئاَِشةةةةَةمان   (1) [ ا ر
كةبوَتيةةة رةئاىةةةنب طيَةةويان بةبخنةةةى رةةةكاَك بِنةةةكان بةةخ كتيَبةكةةةى اةةِاى ثةةا ء       

يَوياَةةةو ء سةةةَومان كةةوك، بيةيمةةان كةةةفومامنان ثةةىَ ك كةةا  بةشةةََِال كةةةوتةى بيَطةِكط
ء رةوََدا اخن ىاتِ  ئاواى ئةة ام بةد َال. اةِاى طةةوِ      نيَوكِاو كةى اخى ةمد

)امضدحا رةقِِئانة ثنؤز كةى اخى كاوَِاَىء ئاطاكاِميةان ثيَةد كا  و   تيشةكى سةِِ     
ى قةك غةة كةوكوَالء تيشةكى سةِِى رةسةةِ      يَ  رةو شتانةى كةثيَغةمبةِ كةةى اوهد   

كانةةاون. و ىةةةورَمان ثةةىَ ك كا  كةةةاِاى ثةةا ء بيَطةةةِك ئاَيةةكةةةى بةةخ ئةةةم ئِممةةةتى 
ئيسالمة تةواو كوكو ء بةبىَ كةمء كِِيى بخى ناِكونةتة اِاِ، ك ى ئةو ئاىةنب طيَويانةة  

بةمِسةلَمانانى   بةم بخنةَةو  رةو كَالء بةِنامةَةكا نية كةثيَغةمبةةِى اةِا ىيَةاوَةةتىء   
ِياطةَانةةدو ء رةةةو كَةةةة ثةةا ء بيَطةةةِكء تةةةواو كا نيةةة كةةةاِاى طةةةوِ  بةةخ ئيَمةةةى ِيون 
كوكؤتةةةو ء فومةةانى ئةةة ام كانةةى ثةةىَ كةةوكوَالء فومةةانى ثةةىَ كةةوكوَال كةتياَةةدا شةةََِال 

بكةوَال. و ىةةِو ىا كَسةان ئةةم ئاَِشةةَةمان ئاِاسةتةء      سِنةةتى ثيَغةمبةِ كةى
رةىيض شََِالء رةىيض كِنء قِذبةيَكى ئةم سةِنةةتة  تى ثيَغةمبةِطيَوياَةو  بخ سِنةة

شتيَكى ثنؤزء ِياستةكا ىيض طختةَة ء وشةَةكمان نةكَتء نةمان بيةى كةثيَغةمبةِ
رةم  خِ ى كوك بيَتء ئة امى كابيَت، نةفومانيشى ثىَ كةوكو ء نةرةةكاتى اخشةى كاء    

كوكوَانةة، ك ى بةمةة     كانيشةى نةرةكواى اخشةى ئةة ام بةدََِت، ءنةىاو رَةة بةِيََ    
زانيمانء بخمان ك ِكةو  كةئةمة واتا ئاىةةنب طيَةويان بةبخنةةى رةةكاَك بِنةةو  بةةىيض       

                                                           

 .(10) :سورة الشورى( أ ة 1)

 ب ة رةبابةتةكانى ِيابوكوكا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي. 
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 خََِك رةم كَالء بةِنامةةى ئيسةالمةكا نيةة، بةةرَكِ كِءسةت كواوََكةةء َةكيَكةة رةشةتة         
بةئةةةةةىلى كتةةةةاب رة ِرةكةةةةةء    اةةةةخ اةةةةِاندنيَكة ام دددد   اح ثددددة  مل كاىيَةواو كةةةةان)

( كةرة ةذنةةةكانيان كا ئةةة امى ك ك ن. بةمةةة بةةخ ىةةةِ كةسةةيَك    )امِّصدد ر انةةةكانرةكَ
ِياسةتيةكانى          ِيؤشةةىء ذَةوىء ئةاِ زوى ناسةيةى ىةةبء طةَشة  بة كةتخزقارَيَك بةِاةاو 
ِيون ك بيَتةةو  كةئاىةةنب طَيةويان بةبخنةةى رةةكاَك بِنةةو  ىةيض ثشةكيَكى رةةم           ىةبيَت 

مدا نية، بةرَكِ ثشكيَكة رةةكاِ  تةاز  طةَِةةكانء    ئاَنيء بةِنامة ِياستء ِي وانةى ئيسال
فومانيةةان ثةةىَ  ، كةةةاِاى ثةا ء بيَطةةةِكء ثيَغةمبةِ كةةةى    ام دد   اح ثدة كاىيَةواو كةان) 

كوكوَال كةيَ َان كوِ بكةوَةةو ء وازَان يَ بهيَةنيء ىةِي شةى بةكاِ ىيَةانء ئة امدانيشيان 
 يَ كوكوَال.

دى ذَوء ئةاق ء تيَطةَشةتِ بةةو  ىةة  خبلَةةتسَ كةزؤَِةةةى       ىيض ثيََِست ناكا  موؤ    
اةرَكى رةىةمِ وآلتانةدا ئةةم كةاِ  ئةة ام ك ك نء ئاىةةنب بةبخنةةى رةةكاَك بِنةةو          
ك طيَوين، اِنكة ىةبء ِياسةتيةكان بةةو  ناناسةوََالء ناسةةييَةوََال كةزؤَِةةةى اةةرَكى       

ةِعيةكان ك سةةةييَةوََالء ئةةة امى ك ك نء ثةةةَوي وى ك كةةةن، بةةةرَكِ بةبةرَطةةة شةة    
 امِّصددد ر  ك ناسةةةوََةةو ، ىةةةةِو كِ اةةةِاى طةةةةوِ  رةةةةباِ ى  ِرةكةةةةء كَانةةةةكان)   

دددحاا  نَ،ر َاَصددد َر   د ردددَه نمََحددد اديدوه مر ق دددلر َهددد   حار  ك فةةةةِمِىَ   ِّ دددَة إدال  مَحدددا َ ددد َن ه  َ،قَددد م حار مَدددا يَددد ر  َل اجلر
دَددَ   بةِزء بةىَ ىاوتةا ك فةةِمِىَ     ِو ىا اِاى . ىة(1)[بد  رَه َاا مر إدن   ِّو مر َصد ادقدنيَ  َ،إدن   طددعر َن ر

ِد ي ضد وحَك َنا َك ديلد اّللِّد   . (1)[ مَحا  د اَورر
                                                           

 .(111) :سورة البقرة( أ ة 1)

 َان طِ  كةس ناايَتة بةىةشت تةنيا ئةوانة نةبال كة ِرةكة بال َةان كَةان.    ِرةكةء كَانةكان ك ب ة واتة   
اِاى طةوِ  بةكِؤَان ك ااتةو ء ك فةِمِىَ نةايَو ئةو  تةنيا اةَا  ثآلوى اخَانةء بةس، بةنء بخاةِنى   
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ىةِو ىا زؤَِةةى ئةم ئاىةنطانةى رةكاَك بِن ة رةطة  ئةو شى كا كةبيدعةةن ة كَسةانةو          
ةةةتى رةةةكاِى اةةوايء ناثةسةةةند     تيَكةةة  بةةِنى ذنةةانء ، و )محِّادد اا رةةةو  بةك ِنيةةة كةثوَي

ثياوان، ءبةكاِ ىيَةانى طخِانىء ئاميَو كانى ئةاوازء مخسةيقا،ء اةِاِكنء اِاِكنةةو ى مةذاك       
سةِاخش كةِء بىَ ىخش كةِ كان، ء غةَوى ئةوانيش رةكاِ  اوايء قيَ  ونةكان، كاِى زؤِ 

ِيوى كاو ، و   ىاوبةةش ثةَةدا كوكنةى طةةو         امشد ك ِ )رةمةش اواي تةوء طةةوِ  تةو تياَانةدا 
ئةةةةوَش بةزََةةةد ِيؤَىء رةسةةةةِِ ك ِاةةةِن رةةةةمافى ثياىةرَةةةدانء و سةةةف كوكنةةةى   او دددرب مل 
ء كوعةةاء رةبةةةِ ثاِيانةةةو ء ىانةةا بةةوكن بةةخ   مل ء غةةةَوى ئةةةوَش رةةةثياو اةةاكان ثيَغةمبةةةِ

ثيَغةمبةِء ثياو ااكانء كاواى مةك ك كوكن يَ َان بويوا بِن بةةو ى كةئةوانةة غةةَو ك زانةال،     
رةم كاِ  شنكىء ىاوبةش ثةَدا كوكنانة. كةزؤَِك رةاةرَكى تةىَ ى كةةوتِنء ئةة امى    ءطةريَكى تو 

ء غةةَوى ئةةوَش كةبةكؤسةتانى    ك ك ن رةكاتى ئاىةنب طيَةويان بةبخنةةى رةةكاَك بةِنى ثيَغةمبةةِ     
ء رةفةةةةةِمِك ى ِياسةةةةتةو  ىةةةةاتِ    ناوَةةةةان ك بةةةةةن. رةثيَغةمبةةةةةِ و    او،ميدددد ا   اةةةةِا)

ددددد  ه ددددده محدددددا  ددددد ن قددددد  ام امغ دددددح   امددددد يا{:}نَي  دددددكةفةِمَِةةةةةةتى . ىةةةةةةِو ىا (2)م ،امغ دددددح   امددددد يا فَُّن 

                                                                                                                                                 

 كةةن  ثىَ َان بلَىَ  ك ى كةواَة ئةطةةِ ِياسةت ك  بىَ ناو ِء ء بىَ بةةماء قواخكى اخَانة، ئةى ثيَغةمبةِ
 بيسةييَةالء بةرَطةء نيشانةى اختان بهيَةةةو  طةِ كِؤ ناكةن. و ِطيَوي.

 .(116) :سورة األنعام( أ ة 1)

ب ة واتة  ئةطةِ تخ بةقسةء طِىَ ِياَةرَى زؤَِةةى اةرَكى سةِ ز وى بكةَت كةئةوان اخَان سةِ ريَشيَِاونء  
ئةوا تخَش سةِريَشيَِا ك كةةنء بةةِ ء ىةرَةدََوء     ، ِيََطةى ِياستى اِاَيان نةطوتِ ء بةكواى شةَتان كةوتِن

ت َ شكانت ك بةنء رةِيََطةى اِاى طةوِ    ك ك ن، اِنكة ئةوانة ئةو ِيََطةء بةِنامةى طوتَِانةة ىةرَةَةةء   
 (.116األنعام:سِِ تى ) 1بىَ ناو ِؤ ء ثويو ثِاال. و ِطيَوي. بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب

ابال رةكَال كا زََد ِيؤَى زؤِ نةكةن ، اِنكة تىَ ى كا تِشى  كانء سةةِ ريَشةيَِاوَى ك بةالء    ( واتة  زؤِ و2َِ)
ِيََتان َي تيَك ك ايَت، ئةو تةة ئةةو طةةلء قةومانةةى رةةثيَش ئيَةِ كا رةسةةِ ئةةم ز وَةة ذَةاون بةةىخى زؤِ            

 ِيؤاِنء زََد  ِي وَان رةكَال كا بةىيال ء رةناو اِن. و ِطيَوي.
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د  نَن ن د رمل فطحمدحا: ن د   رةفةِمِك َةكى توكا فةِمَِةتى :} ال ط ،   م  نط ا امِّص ر  إبا مح ميمل إَّن 
 . 1)،ركحم {
ِيىيَةانء نامخَةة، ئةو َةة كةةزؤََِك رةاة              ةرَكى زؤِ ئةو ى  يَطةة كاءء كةسةةِء سةةِ سةِ

(كا ئاماك بالء )اتيو نةبةسخزء حةماسة ء اا كانة ىةو  ك ك ن رةم  خِ ئاىةنطة كاىيَةواوانة
ثاِوى اةوِ اةوِى يَ باك ك نءقسةى قةرَةء قةرَةوى تيَدا ك كةن، وََوياى ئةمانةةش ىةةمِى   

وا باتانةَش  بةِطوى يَ ك كةنء ثاساوانيشى بخ ك ىيَةةةو ، رةىةمان كاتدا زؤََِك رةء ئةِ ء
كوا ك كةون كةاِاى طةوِ  رةسةِى فةِزء وا و كوكون و كِ ئاماك  بِن رةنََِةذى ىةةَةىء   

، بىَ ئةو ى تيَةويا مبيَةةالء سةةِ بةةِز بكةنةةو ء ببيةةال       اجلمعدة ،اجلم ند ا نََِذ  بةكخمةرَةكان)
دا نية كةئةمة ، كَاِ  ىيض طِمانى تيَ محِّا ا  نظيمد   ئااو ئةو ى كاََِكى زؤِ ناثةسةندى كوكو )

رةبىَ ىيَ ى ئيمانء كةم نابةِااو ِيؤش  َةو َةتى، ءرةكةرَةكة بِنيَكى زؤِى طِنةاحء تةاوانء   
ثيسء ثخالَى طِنةاحء سةِثَي ةى َةكانةة كةرةسةةِ كرَيانةدا كةرَةة بةِن. كاوا رةةاِاى طةةوِ           

بكةةا . ك كةةةَال كةئيَمةةةشء بةةاقى مِسةةلَمانانى  يهةةان بثاََِ ََةةتء تةندِءسةةتء سةةة مةمتان 
و رةىةةةِ  كةةاِ  اةةوايء سةِثيَ ةةىء بيدعيةةةكان ئةو َةةة كةىةنةةدىَ كةةةس وا طِمةةان ك بةةا  

رةو ئاىةنطى رةكاَك بِنانةكا ئاماك  ك بيَت، بخَة طِِج رةبةةِى ىةة  ك سة     كةثيَغةمبةِ
بخبةايَو ىاتالء بةثيَشِازى اِنيةو . ئةمةش رةةاواثءَالء طةةوِ  تةوَال كةاِ  ثِاةة ء بةىَ       

ىةةتا ِيؤذى  اثةكانء تِند توَالء بخطةن توَال نةفاميةتة. كرَةيةا بةال ثيَغةمبةةِ   ناو ِؤ ء او

                                                           

 .البخاريف ق صحيحه، من حديث عمر( أ ـ خرجه 1)
ئةو ند م بةِز مةكةنةو ء زََد  ِي وى رةمافةكانى مةةدا مةكةةن، ىةةِو كِ اةخن كَانةةكان زََةد         ب ة واتة   

ِي وَان رةكِِيى موَم كا كوكو رةسةِِى اخَان بوك  ك ِ، بةرَكِ مال بةند َةةكى اةِاى طةةوِ مء ثةيم بلَةيَال       
 ِطيَوي.بةند ى اِاء نيَوكِاوى اِا. و 
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بةكةسةةو  ناكةا ،ء رةةكخِيء كخبِنةةو كانى كةسةيش كا      قيامة  رةطخِي ناَةتة ك ِء ثةَِ نةدَش  
نن د  ئاماك  نابيَت، بةرَكِ رةطخِي كةى اخى كا ك ميَةيَتةةو  ىةةتاكِ ِيؤذى قيامةة ء ِيوحةكةشةى رةة)     

محِّني(، ىةِو كِ اِاى طةوِ  رةسةِِ تى  اار اما امحدةكاَة رة ى ثةِو ِكطاِى اخى رة)( امع يدني ( كا )اتد
َعد حنَ     إدا ا مر بَدعرَ  َذمدَه َمَميِّدو حنَ  ك فةِمََِت    . (1) [    إدا ا مر يَدحرَم امرطدَي مَحةد  د  در

ي محدددةمل ،نَن ن،ا  ددد فع ،ن،ا :}نَن ن،ا محدددا يِّشدددق نِّددد  امطدددرب يدددحم امطفةِمَِةةةةتىو ثيَغةمبةةةةِ   
. باشءَالء بةِز توَال سةة  ء سةة مى اةِاى ثةةِو ِكطاِى َي بيَةت. ئةةم ئاَةتةة         2)محشدتع{

َ  ، ءىةمِ ئةةو ئاَةة ء فةِمِكانةةى رةةم بةِاِ ء واتاَةةكا ىةاتِن         َِي ثنؤز ء ئةم فةِمِك  بة
ةطخِي كانيان ء ىةةةمِ موكوََةةك ِيؤذى قيامةةة  رةةىةةةمَِان ءئةةةو  ك سةةةييَةال كةثيَغةمبةةةِ

كََةةك ِء رةكنياكا ىةِطي  ناَةنة ك ِ. ئةمة ِياستيةكة كةىةمِ زاناَةانى مِسةلَمانان رةسةةِى    
َكيةةكيان رةنيَِانةدا نيةة، بخَةة ثيََِسةتة رةسةةِ ىةةمِ مِسةلَمانيَك          َِي كخكالء ىيض  ياواز ء نا

       ِ ِيؤشةال بةالء زؤِ وَِةاء ئاطةاكا بةال رةةو كةاِء     كةئاطاكاِى ئةم كاِانة بيَةتء ىخشةياِء بةِاةاو 
كوك وانةةةى كةنةةةفامء نةزانةةةكانء ك  ةةالء ىةةاو شةةيَِ كانيان  كاَةةان ك ىيَةةةال رةةةو بيدعةةةء  
اِِيافيا ء ئةفسانةء كاِى ثويء ثِىء بىَ بةةماء ناو ِؤكانةى كةرة َةن اِاى طةوِ و  ىةيض  
ا بةرَطةء زانياَِةكيان رةسةِ نةىاتختة اِاِ ، اةِاى طةةوِ  ثةا  ثشةتةء ثشةت بةسة  تةةني       

بةئةو و  ك بةسءََت.ىيض ىيَ و تِاناو ك سة َتيَك نية تةةنيا بةخ ئةةو  نةةبيَت و ىةيض بويَةاِو       
                                                           

 (.16ـ15:)سورة املممنون( أ ة 1)
واتة ئةطةِ كاتى ذَانتان رةم كنياى كوا بوياوكا تةةواو بةِ ىةةمِتان ك مةونء      ب ة واتة  ئةى ئاك مي اك كان ئيَِ  كواَى  

 واتة رةِيؤذى قيامةتيشدا ىةمِتان زَةدء ك كوََةةو ء بةةِ ء ك شةتى مةحشةةِ ك بةوََالء     كواَش كةِيؤذى قيامة  ىا 
تاوانبةاِانء طِناحبةاِانيش    ك كوََت رة َةن اِاى ثةِو ِكطاِمانةو  تةا بةىةشةتيان بةةِ ء بةىةشةت ب ةالء      كطاَىكا

بةس اى كوك و  قيَ  ونةكانى اخَان بطةنء بةكؤز ء بطةنء سِ ء ِيََسِا بال .و ِطيَوي، بةسةِك و ِطةوتال رةتةفسةنى    
 ..866ل 2طِرَشةن ب

 كةم رة  ك بيَتء كََمة ك ِ رةِيؤذى قيامةتدا، و َةكةةمني تكةا كةاََِكم رةةكاتى     ( واتة  مال َةكةمني كةسيَكم كةطخِي2)
 تكا كوكندا رةِيؤذى قيامةتدا. و ِطيَوي.
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ِي سةِي اةِا)         ََت تةنيا بةةو نةةبَيت بةةَ م سةة   وسةة م كان  رةسةةِ  َذِ َِي  َاساَة  كانا
(رةباشءَال وبةةِزتوَال كاََِكةة كةةثيَى رةةاِان َك ك بيَتةةو  رةةكوك و  اةاكةكانة ىةةِو كِ         

َديَا آمَحِّ حا َصد وحا َنَ يرد د َ،َكد ِّدم حا  اِاى طةوِ  ك فةِمِ َ   ِّد ََي نَيدوَه  ام  إدن  اّلل َ َ،مَحاَلئدَاَو   ي َص وحَن َنَ   امِّ يد
  (.2):}محا ص    ن ي  ،ا  ة ص      ن يد  نشد ا {(فةِمَِةتىىةِو ىا ثيَغةمبةِ)..(1)[َ سر ديم  

دانة رةىةةمِ كةا ء سةاتيَك كا كِءسةتةء شةةِعية، ء سةِنةةتيَكى كرَةيةا        ئةم  خِ  سآلوا  ريَ
َة رةكواى ىةمِ نََِذََك، بةرَكِ رةة ى كةَِِياى ئةةىلى عةيلم رةتةةحياتى كو مةدا        )محِ  ة كواو  

رةىةمِ نََِذََك كا وا بة، ء سِنةةتيَكى مِئةكةك َة رةكاتةكانى توكا. و   رةكواى بانطةكانء 
ء رةةةةِيؤذى ىةةةةَةىء شةةةةو كةى كا. ىةةةةِو كِ زؤََِةةةك ى ثيَغةمبةةةةِرةةةةكاتى نةةةاو ىيَةةةةان

 رةفةِمِك كان ئةمة ك سةييَةال.
 ،ص      ،ك م ن   ا يِّ  بم  ،ن   آم  ،صع  .

 

                                                           

 .(56) :سورة األحزابأ ـ  (1)
يَ ك ك ن، ك ى ئيَةِ ش ئةةى ئةوانةةى    ب ة واتةة  اةِاى طةةوِ ء فوَشةتةكانى سةة وا  رةسةةِ ةمةد         

يَ بةد ن  كةى اِاء ثيَغةمبةِء ِيؤذى كواَى ىيَةاو  سةآلوا  رةسةِ ثيَغةمبةةِ كةبويواتان بةاِاء بةبةِنامة
بكةن. سة َوا  ريَةدان رة َةةن   سخزء ِي محة ء بةِ كةتى اِا بخ سةِ طيانى ثيَغةمبةِ واتة كاواى ِيذانى

 َواتى . و سةة بةخ ثيَغةمبةةِ   اِاو  بةبةِز سةَو كوكنء ِيََة  ريَةةانء ِيشةتةى سةخزء بةِ كةةتى اخَةةتى      
كوعا كوكنء ثاِيانةو َة بخ بةِز بِنةو ى ثلةء ثاَةى رةبةىةشتداء فوَشتةشء مِسلَمانانيش بخ ثيَغةمبةِ

و سةةة مى يَ بكةةةن بةةةو شةةيَِ  سةةة م كوكنةةة    بةطةةةوِ  سةةةَو كةةوكنء ِيََةة  ريَةةةانى ثةةء رةثيَغةمبةةةِ   
مى ثىَ رةَةكءى بكةن. و ِطيَوي. تةفسةنى  كةرةشةَِتةتى ئيسالمدا كاِيذاو ء كاوا رةمِسلَمانان كواو  كةسة 

. قرد 56امل تبة الشاملة/ التفاسري/ تفسري الط يف/ سورة األحزاب/اةية. ىةِو ىا رة)1106ل 2طِرَشةن ب
 سيديف(.

 ( واتة  ىةِكةسيَك سةآلواتيَك رةسةِ مال بدا ، اِاى طةوِ  ك سةآلواتى رةسةِ يَ ك كاتةو . 2)
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 نامةى دوةم

 حوكمى ئاهةنط طيَرِان بةبؤنةى شةوى ئيسراء ميعراج  

 بع : احلم    ،امصالة ،امسالم ن   ركحا  مل ،ن   آم  ،صع  مل نمح 

طِمةةانى تيَةةدا نيةةة كةشةةةو ِي وىء سةةةِكةوتال بةةخ ئامسانةةةكان َةكيَكةةة رةنيشةةانةء      
بةرَطةكانى ك سةآل ء تِاناى بىَ سةِِى اةِاى طةةوِ ء بةرَطةَةة رةسةةِ ِياسةتطخَةتى      

، ءطةوِ ء ثلةء ثاَةى رة ى اِاى طةوِ ء بةِزء بىَ ىاوتا، بمد نيَوكِاو كةى اِا 
ةكى بةىَي َشةة بةخ ىَية ء تِانةاء ك سةةآلتى بةَى سةةِِء رةةبال         ىةِو كِ طِمتان بةرَطةَة 

د رَع َن  نةىاتِى اِاى طةوِ . ءبةِزَةتى ء ثا ء بيَطةةِكء بةاآل ك سةت ك فةةِمِىَ       ك 
َم   مدِّ   َِّ  َ حر َدَ اَبرَ ر َ َامد إدَ  امرَمسرأد د اوَقرَص  ام  َ   بدَع ر داد مَيرال  محِّدَا امرَمسرأد د احلر َدَ َنكر  ديَ   محدار آََي دَِّ  ام 

ددع   ددمديع  امَ صد ددَح امس  . و رةةة ثيَغةمبةةةِى اةةِاو  ىةةاتِ  كةبةةةِز كواو تةةةو  بةةخ     (1)[إدا دد   ه 
ئامسانةةةكانء ك ِطاكةةانى ئامسةةانى بةةخ كواونةةةو  ىةةةتاكِ رةةةئامسانى حةوتةةةميش تةةىَ 

  ِ  ى ثةِيَِ  . رةطة  ثةِو ِكطاِى ثا ء بيَطةِكى اخى كا و ء وََذى كوكو ء بةةو شةيَ
ََةذى رةسةةِ          كةاِا حةزى َي بِ ء وَستى اةخى رةسةةِ بةِ . رةةوَى ثَيةةج فةةِز ى نِ

                                                           

 .(1) :سورة اإلسراء( أ ة 1)

ِي وى بةبةنةد و ثَيغةمبةِ كةةى اةخى ةمةد        كةوك رةة    ب ة واتة  ثا ء بيَطةِكى بخ ئةو اِاَةةى كةشةةو 
رةشاِى قِكس رةفةرةسةتني ، كةبةِ كةة ء    بيت املقدس(ئةقصا )  م طةوتى حوامةو  رةمةككة بخ م طةوتى

نى اِا بِ ، و رةوََشةو  بةِز فةِيى اخمامنان بةك وِ ى كا ِيشتِ  بةو ى كةمةرَبةندى اةندان رةثيَغةمبةِا
بةخ ئةةو ى نيشةانةء ئاَةا ء      سـدرةاملنتهى( كواو تةو  بخ ئامسانةكان تا كواَني مةقام كةثىَ ى ك طِتوََةت ) 

 . و ِطيَوي.بةرَطةكانى ك سةآلتى اخمانى نيشان بد َال. كَاِ  ئةمة ِيََ  ريَةانيَك بِ بخ ثيَغةمبةِ
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اخىء رةسةِ ئِممةتةكةةى فةةِز كةوان، كةَةكةةمني  ةاِ اةِاى ثةا ء بيَطةةِك ثةة ا          
ك ىاتة اِاِء ك طةِياَةو  كاواى رةاِاى طةةوِ   فةِز كوك، ئيدى ثيَغةمبةِنََِذى رةسةِ 

ا بخى كوك  ثيَةج نََِذ رةشةوء ِيؤذََك كا، كةبوَتني رةو ثيَةةج  ك كوك كةرةسةِى سِكء بكا  ت
فةِز  نََِذ ى كةئيَستا مِسلَمانان ئة امى ك ك ن بخ اةِاى طةةوِ ء ثاكاشةتى ىةةِ ثةة ا      
نََِذ كةشى بخ ىةَة، اِنكة ااكة كوكن َةة  بةك َةة، سةِثاسء سةتاَش بةخ اةِاى طةةوِ         

 نى اخى بةاشيِن.رةسةِ ىةمِ نازء نيتمةتةكانى كةبةبةند كا

ئةو شةو ى شةو ِي وىء سةةِكةوتةى تيَةدا ِيوى كا، كَةاِى كةوكنء ك سةت نيشةان           
كوكنةةى رةفةةةِمِك  ِياسةةتةكاندا نةةةىاتِ ، نةرةةةمانطى ِي  ةةةبء نةرةمانطةةةكانى تةةوكا،   
ىةِاى ك طِتوىَ ك ِباِ ى ك ست نيشان كوكنى ئةو شةو  كةطِاَة رةو شةةو كا ِيوى  

 ةةيَطنء نةاةسةةثاونء ان كةةوكو  ىي ةةيان رةثيَغةمبةةةِ و  كاو  كةك سةةت نيشةةاني
ِياسةتية سةةييَةواو . حيكمةةتى          رةو و  نةةىاتِن.  ى ئةةىلى زانسةتى فةةِمِك  ئةةم 
تةواو بخ اِاى طةوِ َةة كةةواى كةوكو  اةةرَكى ئةةو َان رةةبن ب ةيَتةو ، اةخ ئةطةةِ          

كانى تيَدا تاَبة  بكةنء كَاَِش كوابا كِءست نةبِ مِسلَمانان ىيض بةشيَك رةبةنداَةتية
ئةةة امى بةةد ن، واتةةة بةنداَةةةتى تيَةةدا بكةةةنء ِيؤذ كةةةى بةةةِيؤذو بةةال ىةةةِو كِ زؤََِةةك 
رةمِسلَمانان تياَدا بةِيؤذو ك بال، ء بخشيان كِءست نيةة ئاىةةنطى تيَةدا بطيَةوينء َةاكى      

او ء ئاىةةنطيان تيَةدا نةةطيَوي   ء نةىاو رَة بةِيََ  كانىبكةنةو ، اِنكة نةثيَغةمبةِ
َاكَان نةكوكؤتةو ء بةىيض شةتيَكيش تاَبةةتيان نةةكوكو . ك ى ئةطةةِ َةاك كوكنةةو ء       
ئاىةةةنب طَيةةويان تياَةةدا كةةاََِكى كِءسةةتء شةةةِعى بِاَةةة، ىةةيض طِمةةانى تيَةةدا نيةةة         

ِيون ك كةوك و ء فومةانى ثةَى ك كةوك كةةَاكى         كةثيَغةمبةِى اةِا بةخ ئِممةتةكةةى 
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بةقسةةء طاتةاِ باَةةء ى بةةكوك و  بِاَةة، ئةطةةِ        بكةنةو ء ئاىةنطى تيَدا بطيَوين.  اى
شتيَكى وا ىةبِاَةء ِيوى كاباَة ئةوا ك زانواء بآلو ك بِ ء اةرَكى ىةمِى ك َ انةى و    
باقى حِكمء بةنداَةتيةكانى تو. ء ىاو رَة بةةِيََ  كانى بةخ ئيَمةةَان ك طِاسةتةو ء ثةىَ      

تيان رةةةم كَةةةة ثاكةةةكا بةةخ َةةان ِياك طةَانةةدَال، ىةةةِو كِ اةةخن ىةةةمِ شةةتيَكى ثيََِسةة 
ئِممةتى ئيسالم طِاستختةو ء بخَان  ىَ ىيَشتَِال، ءىيض شتيَك رةم كَةةى يَ حةشةاِ  
نةةةكاوَالء اسةةتَِانةتة ِيو، نةةة  ئةمةةة بةةةرَكِ ىةةةمَِان ثةةيَش بويكةةىَ َةةان ك كةةوك بةةخ    
ِياطةَاندنء طِاستةةو ى حِكمء شتة بةسِك كانء كاِ  ايَوَةكان بةخ نةةو كانى كواى   

ن رةم ئِممةتى ئيسةالمة،  ائةطةةِ َةاك كوكنةةو ء ئاىةةنب طَيةويان بةبخنةةى ئةةم         اخَا
شةو  شةِعى بِاَة ئةوانة َةكةمني كةسيَك ك بِنء ثيَش ىةةمِ كةسةيَك ك َةان كةوكء     
بةئيَمةشةيان ك طةةِ ء ثةىَ َةةان ِياك طةَانةدَال كةشةةََِال كةوتةةى ئةةةوان بةنيء ئيَمةةةش      

تةوَال كةةس بةِ بةخ اةةرَكى، ء ثةةَامى        ئامخذطةاِ ئة امى بد َال، و ثيَغةمبةةَِش 
اِاشةةى بةةةو ثةةةِيى تةةةواوىء كرَسةةخزَةو  ِياطةَانةةدو ء ئةمانةةةتى سةةةِ شةةانى اةةخى    
طةَاندو تة  يَطةى اخى ء ىيض كةةم تةِاةميةةكى تيَةدا نةةكوكو ء ىةيض شةتيَكى و         
نةناو ،  ائةطةِ بةطةوِ  طةوتالء َةاك كوكنةةو ء ئاىةةنب طَيةويان بةبخنةةى ئةةو شةةو          

ثشةةت طةةِىَ ى نةك اسةةتء حةشةةاِى  ك بِاَةةة رةةةكَةى اةةِا ئةةةوا ثيَغةمبةةةِبةشةةيَ
نةك كا. ك ى ماكام ىيض شتيَكى رةسةِ نةةىاتِ ء بةرَطةةى رةسةةِ نيةة بةةو  ك زانةوىَ       
كةَاك كونةو ء ئاىةنب طيَويانء بةطةوِ  كانةانى ئةةو شةةو  رةئيسةالمدا ىةيض ثشةكيَكى       

ش ئةم كَةةى بخ ئِممةتى ئيسةالم تةةواو   نيةء كِءست نية ئة ام بدََِت. اِاى طةوِ 
كوكو ءىيض كةمء كِِي َةكى تيَدا نيةء نازء نيتمةتى اخى بةسةِ كاِيشتِن، ِيازَش نية 
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بةىيض شيَِ َة  ىيض كةسيَك شتى تاز  خباتة سةِ ئةو كَةةةء ئةةو بةِنامةةى كةةاخى     
مخرَةةتى اةخى   بةتةواوى بة َاساء ِيََساى ذَانى موؤدى كاناو ، مةاكام وَسةتء ئةاِ زوء    

رةسةِ نةبيَت. ئةو تة اِاى ثا ء بيَطةِكء بةِزء بىَ ىاوتةا رةكتيَبةة ِيؤشةالء ِيونةكةةى     
د   َن َديرا مر  ( كا ك فةةِمََِت   امشدحر اخى كا ء رةسِِ تى) َمر َم رد   َما دمر اديدَِّا مر َ،نمتر امريَددحرَم َن ر

داَلَم اديِّ د  ي   َما م  اإلدكر نَمر َه دمر   د ََ  ا   :اةِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ    . ىةِو ىا(1)[ ادعرَميتد َ،َرالد
دَِّده مر َ،إدن  امظ د مد  دَي بَديدر دلد َمط ضد ابر َ َ ن حا َه م محِّدَا ام ِّدياد مَح  َلَر ََيرَذن بد د اّلل   َ،مَدحراَل َ  دَمدة  امرَتصر ََ مدنَي َه دمر َند

ندا ىةةاتِ  اةسةةثاو ء ء رةفةةةِمِك  ِياسةةتةكا . ىةةةِو ىا رةثيَغةمبةةةِ و  (2)[نَمددديمر 
( بةتِنةةدى ئاطةةاكاِى كوكوَةةةةو ء ك مةةان توسةةيَةىَء  )ام دد  كةرةشةةتى تةةاز ى كاىيَةةةواو

ك فةةةةِمِىَ  ىةةةةمِ كاىيَةواوََةةةك سةةةةِ ريَشةةةيَِاوَة و   وَِةةةا كوكنةةةةو ء ئاطاكاَِةةةة  
رةتوسةاكءَالء طةوِ  توَال مةتوسى بخ ئِممةتةكةى ء و   كوِ استةةو ء طيَويانةةو ء  

وسية طةوِ َة نةباكا  ثىَ َان خبليسكيَتة ناوىء تةىَ ى بكةةونء   ك ست طوتةيَك رةو مةت
ئةةةة امى بةةةد ن. رةةةةو فةِمِكانةشةةةى كةرةىةةةةِكء فةةةةِمِك  ِياسةةةتةكاندا ىةةةاتِ       

:}محدا ن د ث   كةفةِمَِةتى( ئةوَش رةثيَغةمبةِ و   )رالدي   نِّهد كةرةعائشةو 
 . (3)نمح َن هَا مح ميس محِّ  فهح رار{

                                                           

 .(3) :سورة املائدةأ ـ  (1)

 كةميان رةنامةى ثيشءكا نِسيِ . و ِطيَوي.ب ة واتا 

 .(21) :سورة الشورى ( أ ة2)

 ب ة رةبابةتةكانى ثيَشِكا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي. 

 رةنامةى َةكةمى ئةم بابةتةكا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي. (3)
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:} محدا نمدل نمدال  مديس ن يد  نمحد َن فهدح فةِمَِةةتى ا ىاتِ  كةك محسد مو رةِيَِاَةتى    
ىاتِ كةةةةةك رَىَ  ثيَغةمبةةةةةِى اةةةةِا  ( كاورةةةةة ابوصددددعي رةةةةة) ىةةةةةِو ىا ( 1)رار{
   ِنمحد  بعد :فُن   دع احلد ي   ود ب  مل ، دع }رةوتاِ كةى ِيؤذى ىةةَةى كا ك ى فةةِم

  (2)مل ، دددددددددددددد  اومحددددددددددددددحر بدددددددددددددد  َت مل ، ددددددددددددددل ب نددددددددددددددة الددددددددددددددالمة{ اهدددددددددددددد َ هدددددددددددددد َ بمدددددددددددددد 

( ئةةةةةةةم ك ِبويَةةشةةةةةةى استختةسةةةةةةةِ جيدددددد بةسةةةةةةةنةكََكى بةةةةةةاش ))امِّسدددددد ئي و 
( كد ريةكِِيى  امعد ابِكاو رة) امس دِّا ىةِو ىا رة ):}، ل الالمة   امِّ ر{كةفةِمَِةتى

ئامخذطاَِةكى ئةو ند  بةةىيَ و بةةثيَ و تِنةدى    ىاتِ  كةطِتَِةتى  ثيَغةمبةِى اِا
انء اةاو كان فوميَسةكيان ك ِيشةت، ئيَمةةش     كوكَال كة كرَةةكان رةئاسةتى كا ِياك اةلَةك   

طِمتان  ئةى ِي سِي اِا و كِبلَيَى ئامخذطاَِةكة ، ئامخذطاَةكى مةالَ ئةاواَى كةوكنء    
ِيََةمةةاَىء ئامخذطاِميةةان بكةةة،         اةةِا حةةافي ى بَيةةت، ك ى طيامنةةان بةةةقِِبانت بَيةةت 

ُادد  محددا يعدد  محددِّام نصدديام بوطددح    ،امسددمع ،امط نددةمل ،إن َتمح دد  ن دديام ن دد رمل ف}فةةةِمِى  
دددِّ ة اْل تددد ا ام ا ددد يا اتهددد يني محدددا بعددد َمل متسددداحا هبددد   دددِّيت ،ك  فسدددع  ا والفددد    ددددعا مل فع ددديام بس 

 . (3)،نضحا ن يه  ابمِّحاجَمل ،إَي م ،ب  ا اإلمححرمل فُن  ل ب ثة ب نةمل ، ل ب نة الالمة{
                                                           

 ِيابوكوكا واتاكةميان نِسيِ  . و ِطيَوي. رة بابةتةكانى (1)

 انى ِيابوكوكا واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.( رة بابةتةك2)

ََال كةةوتال،          3) ِياَةةرَىء طةَِى طةوتالء شةِ ََ ى رةةاِاى طةةوِ ء بةةطَِى  ( واتة  ئامخذطاَِتان ك كةم بةةاخثاِ
ك ِنةاةةِن رةكخمةةةرَى مِسةةلَمانانء سةةةِكوك ى مِسةةلَمانان،  ابةةا بةند َةةةكى قِرةةة ِي شةةيش سةةةِكوك ء   

ئَيِ  تةمةةنى بةاقى بيَةتء بةذَا  بةاةاوى اةخى  يةاوازىء ثةِتةةواز َى         بةِثوستان بيَةت، ىةةِ كةسةيَك رةة    
مِسلَمانان ك بيةيَت، ك ى كةطةَشتةة ئةو كاتة ئةو ى رةسةِ ئيَِ  ثيََِستة ئةو َةة كةك سةت بةسةِنةةتى    

بطوََةت، ء تِنةد بيطةونء بةةِى مةةك ن       مالء سِنةةتى  ىَ نشيةة ِياشدَةة ِيََةِماَى كاِ كةانى كواى مةةةو   
زؤِتةان ئاطةا رةةاخ     ِ بةكاكيلةكانتانيشتان بيَت تِند بيطونء بةِى مةك نء رةو سِنةةتة بةمِ  نةك ن،ئةطة
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ء وَِاكوكنةةو ء  فةِمِك ش رةم بِاِء رةةم واتاَةةكا طةةريَك زؤِن، ئاطةاكاِ كوكنةةو          
ء رةىاو رَةةةةة  رةثيَغةمبةةةةةِ ام دددد   توسةةةةاندن رةةةةةكاىيَةواوءكاِ  كاتاشةةةةواو كان)  

ء رةةةكواى ئةةةوانيش رةثيَشةةيةةى ثيةةاو اةةاكان اةسةةثاوء  ةةيَطن بةةِ ،  بةةةِيََ  كانى
ئةو ش رةبةِ ىيض ىخكاََِك نية تةنيا رةبةِ ئةو  نةبىَ كةشةتيَكى زَةاك ء زَاك طةةِىء    

ؤزى ئيسةةالمداء شةةتيَكيان كاىيَةةةاو ء شةةةَِتةتيَكيان كاِيشةةتِ  كاىيَةانةةة رةةةئاَيةى ثةةن
كةةةاِاى طةةةوِ  فومةةانى رةسةةةِ نيةةةء مخرَةةةتى ثةةىَ نةةةكاو ء رةىةةةواو ئاِ زو كةةانى     
اخاَانةو  ىةرَيَةةواو ء سةِااو ى طوتِ ، ءاخ اِاندنيشة بةكوذمةانى اِا  ِرةكة ء 

 َان استختة سةِ كَةةكةَان، ( رةو ى كةبةئاِ زوى اخَان شتى تازامِّصد ر كَانةكان)
ى شةةتيَك رةةة بةِذ و نةةدى اخَةةانء باَةةةء رةطةةة  ىةةةواو ئاِ زو كةةانى اخَانةةدا تيَكةةى  
بكوكاَةو  ك َان استة سةِ كَةةكةَانء كاَان ك ىيَةا بىَ ئةو ى اِاى طةوِ  وَستء 
ئاِ زوء مخرَةتى رةسةِ بيَتء بخ اةةرَكى كوا اخشةيان  ةَى ك ىيَشةت كةةتا كنيةا مةاو         

ِ ريَشيَِاء ك بال بةو ىةرَةى ئةوانةو . بةم كاِ َان ناتةواوىء كةةمء كةِِيى ك ك نةة    سة
ِيونء ئاشةكواَة         ثا  ئيسالمء بةناتةواوى تخمةة  بةاِ ك كةةن. كَةاِ  ئةمةةش شةتيَكى 
كةئةم كاِ  اواثةء طِناحيَكى طةوِ ء قيَ  ونة، بةِكةوتةة رةطة  ئاَاتى اِاى طةوِ  

َم ر   َما مر اديَِّا مر  امريَدحرمَ  كةك فةِمِىَ   ئاشكواشةة رةطةة    . ثيَ ةوانةء كذاَةتيةةكى  (1)[ َن ر

                                                                                                                                                 

بيَت شتى تاز  نةىيَةةة ناو كَةى ئيسالمء بةكواى ىةواو ئاِ زو كانى اختان مةكةون ىةةِ شةتيَك رةةقِِئانء    
ةكةن، اِنكة ىةةمِ تةاز  كاىيَةةواوء    سِنةة  بةرَطةى نةبيَت كاِى ثىَ مةكةنء فويىَ ى بد نء كاِى بيدعة م

كاتاشواوََك رةئاَيةى ئيسالمدا بيدعةَة، و ىةةمِ بيدعةَةةكيش سةةِ ريَشةيَِاوَةء ىةةمِ سةِريَشةيَِاوَةكيش       
 ك بىَ رةئاطوكا بسِتيَت، ى  اى ئةو ى بةتةوَاى ثاكاشت بيت!! و ِطيَوي.

 .(3) :سورة املائدة(1)
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ئاطةاكاِء وَِامةان ك كاتةةو ء فةةِمانى كوِ     كةرةةو كةاِ  كاىيَةواوانةة    فةِمِك كانى ثيَغةمبةِ
 كةوتةةو مان ثىَ ك كا  رةء كاِ  بيدعية قيَ  ونانة.

انةةةو  بةةس بةال ء قةناعةة  بةةاِازَاِانى      كاوا كاِء ىيِا كاَِةال كةئةةو بةرَطانةةى ىيَةام        
ِيازى نةةةبِنء كوِ كةوتةةةةو  رةةةم كةةاِ            ِياسةةتيةكان بيَةةةال رةبةةةِ ثةةةِى كانةةةو ء  ىةةةبء 

مةبةستم رةَاك كوكنةو ء ئاىةنب طيَويان بةبخنةى رةكاَك بِنى ثيَغةمبةةِء   ام  ندة كاىيَةواو َة)
، وَِةاء ئاطةاكاِ بةةِن يَ ى،    اج )اإلكد اا ،اتعد  شةةوى شةةو ِي وىء سةةِكةوتال بةخ ئامسانةةةكان    

اةةِنكة ئةةةو  بةةةىيض شةةيَِ َة  ىةةيض ثشةةكيَكى رةةةئاَيةى ئيسةةالمدا نيةةة، و اةةِاى طةةةوِ      
ئامخذطةةاِى كوكنةةى مِسةةلَمانانء ِياطةَانةةدنء ِيون كوكنةةةو ى ئةةةو ى كةةةاِاى طةةةوِ  و      

وََت، شاِكنةو ء ِيََبازءَاساء ِيََساء شةَِتةتيَك بخى كاناونء وا بى كوكو ء ك بىَ ثةَوي و بك
ثاش قِل كانى زانستء زانياَِةة شةةِعيةكانى حةةِامء قةك غةة كةوكو ، بخَةة بةباشةم زانةى         

َة ئاطةاكاِء وَِةا بكةمةةو ، كةبةِياسةتى      ام  ندة بواَانى مِسلَمامن رةم كاِ  كاىيَةانة قيَ  ونة)
كو ، بة خََِكى بارَى ِي شء سامةاكى بةسةِ زؤََِك رةوآلتانى ئيسالمدا كيَشاو ء تةشةنةى كو

وا زؤََِك رةمِسلَمانان بةةبَى ئاطاَيةةو  وا ك زانةال كةبةشةيَكى كانةةبوياو  رةئاَيةةكةةىء نةابَى        
ك ست بةِكاِى بيَت. كاوا رةاِاى طةوِ  ك كةَال كةحارةتى مِسلَمانان بةطشتى اا  بكةا ،  

بةخ ك سةت   ءرةئاَيةةكةَان شاِ زاَان بكا ، و ئيَمةشء ئةوانيش سةةِكةوتِءَاِمةتى بةدا    
طوتال بةثةتى ئاَنيء ىةبء ِياستى بةِ نةك َالء ثيَدامةزِاومان بكا  رةسةِ بةِنامةكةى اخى 
واتة رةسةِ قِِئانء سِنةة ء واز ىيَةانء كوِ كةوتةةو  رةىةةِ شةتيَك كةثيَ ةةوانةى ئةاَنيء     

اَةة  بةِنامةكةى اِا بيَت،كةىةِ اِاى طةوِ َة ثا  ثشتى كَةةكةَةتى ء ثةِو ِكطاِء بةتِان
 بةسةِ ىةمِ شتيَك كا.

    ،ص      ،ك ما ابرك ن   ن  ا ،ركحم  ا يِّ  ،آم  ،صع  .  
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 نامةى سىَ يةم

 حوكمى ئاهةنط طيَرِان بةبؤنةى شةوى نيوةى شةعبان

احلم    امََ ن مل مِّ  ام يا ،ان ن يِّ  امِّعمةمل ،امصالة ،امسدالم ن د  ا ي د  ،ركدحم  بمد        
 م هةاي اموحبة ،ا

د   َن َديرا مر اِاى طةوِ  رةقِِئانى ثنؤزكا ك فةِمََِت       َمر َم ر   َما دمر اديدَِّا مر َ،نمتر امريَدحرَم َن ر
دداَلَم اديِّ دد   ددم  اإلدكر ددي   َما  ددَا نَ  ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ   (1)[ادعرَمدديتد َ،َرالد دد ََ  ا َ ددَ ن حا َه ددم محِّد مر َه ددمر   

ء  امصدددعيعني . ىةةةةِو ىا رةىةةةةِكو فةةةةِمِك  ِياسةةةتةكاندا)    (2)[امددد ِّدياد مَحددد  َلَر ََيرَذن بدددد د 
:}محددا ن دد ث   نمحدد َن هددَا فةِمَِةةةتىىةةاتِ  كةثيَغةمبةةةِ رالددي   نِّهدد رةعائشةةةو  

رةةةوتاِى كةثيَغةمبةةةِكاء رةةة ابو و  محسدد مى )صددعي   و رةةةمحدد ميس محِّدد  فهددح رار{
 ِ ، ددددع اهدددد َ هدددد َ  :} نمحدددد  بعدددد : فددددُن   ددددَع احلدددد ي   ودددد ب  ملىةةةةةَةى كا ك ى فةةةةةِم

 .(3)،    اومححر ب  َت  مل ، ل ب نة الالمة{بم 

ئاَةةا ء فةةةِمِك  رةةةم بةةِاِء رةةةم واتاَةةةكا طةةةريَك زؤِن، ء زؤِى بةرَطةةةكان ئةةةو         
ِياشةكاءن رةسةةِ ئةةو ى كةةاِاى ثةا ء بيَطةةِكء         ك سةييَةال كة بةرَطة طةةريَكى زؤِء 

                                                           

 .(3) :سورة املائدة( أ ة 1)
 اكةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي.ب ة وات 

 .(21)  سِِ  ارشِِى( أ ة 2)
 ب ة واتاكةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 

 واتاكةميان رةبابةتةكانى ثيَشِكا نِسيِ .و ِطيَوي. (3)
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تةواو كوكو ء ىيض كةمء كِِيَةكى تيَةدا نيةةء   بةِزء بىَ ىاوتا كَةةكةى بخ ئةم ئِممةتة 
نيتمةتى اخى بةسةِكا ِيشتِن، و ثيَغةمبةِ كةشى نةمواندو  ىةتا بةتةةواوى بةِنامةة   
ِيونء ِي وانةكةى ِياطةَاندو ، و ىةمِ ئةةو شةةَِتةتةى كةةاِاى طةةوِ  بةخ ئِممةةتى       

ء بةىَ كةةمء كةِِيى    بةتةواوى  نقحاا ، ننم ا ئيسالمى كاِيشتِ  رةقسةء طاتاِء كوك و )
ِيون كوكؤتةو ، ىةِو ىا ِيونيشى كوكؤتةو  كةىةةِ شةتيَكى رةةكواى اةخى كاىيَةةواو ء      
تاز طةةةِى تيَةةدا كةةواو  ك شةةى طيَوينةةةو  بةةخ ئيسةةالم رةةةطاتاِء رةةةكوك و كا ء طِاَةةة     
سةِاةةاو كةى شةةةَِتةتى ئيسةةالمةء بةشةةيَكة رةةةو كَةةةة، ىةةةمَِان رةةةكاِ  كاىيَةةةواوء 

نء يَ َان و ِناطنََت ء بةسةةِ اةاوى اخَةان كاك كََِتةةو ،  ةا      ندة ب كاتاشواو كانال)
ىةِ كةسيَك كاى بهيَةَى  يةاوازى نيةة، ىةةِ اةةند  نيةتةكةشةى بةاش بَيةتء بةقسةةى         

ئةةم كاِ َةان بةةم شةيَِ      اخى كاِى ااكى كةوكو . ىةةِو كِ ىةاو آلنى ثيَغةمبةةِ    
ان بةىةمان شةيَِ  ثيَةاسةةَان   ثيَةاسة كوكو ، ىةِو ىا زاناَانى ئيسالميش رةكواى ئةم

َان كاو تةو ء مِسلَمانانيان يَ بد   كوكو . ء بةِثةِاى كاِ  كاىيَةواوء تاز طةَِةكان)
وَِاء ئاطاكاِ كوكؤتةو . و   ئةو زانا بةِيََ انةى كةرةبةطةوِ  طوتالء بةِ ثةِى كانةو ء 

 سةت طةوتال بةةقِِئانء    ئاطاكاَِان كاو ء طونطى ك ام  ندة و   نانى كاِ  كاىيَةواو كان)
إبدا سِنةةتيان ِياطةَاندو ء اةندان كتيَوء نامبلكةء نِسةواوَان رةسةةِ نِسةيِ  و       

 غةَوى ئةوانيش.،اَل  مل امط طح  مل نيب   محة، 

و رةبيدعةكانى توى كةىةندىَ رةاةةرَكى كاَةان ىيَةةاو  ، بيدعةةى ئاىةةنب طيَويانةة            
نةى ِيؤذ كةةى بةةِيؤذو طةوتال تياَةدا، كةة       بةبخنةى شةوى نيِ ى شةةعبانء تاَبةة  كوك  

ئةمةش ىيض بةرَطةَةكى رةسةِ نية كةثشتى ثىَ ببةسءََت. تةنيا ىةندىَ فةِمِك ى بىَ 
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ىيَ  نةبىَ كةكِءست نيةء نابىَ ثشتيان ثىَ ببةسةءََت. بةةآلم ئةةو ى ك ِبةاِ ى ثلةةء      
ََةذ كوكنةى تاَبةة  بةةو شةةو  تياَةدا ىةاتِ  ىةةمَِان كانةواونء          بِنيةان نيةة    ثاَةى نِ

رةفةِمِك ى ِياستدا ىةِو كِ زؤََِك رةئةىلى زانستء زانياِى وَِةاَىء ئاطاكاَِةان بةةم    
ِياستية كاو ، ئةطةِ اِاى طةوِ  بِاِمان بدا ء وَستى رةسةِ بيَةت رةةكاىاتِكا قسةةء    

رةىةنةةدىَ  )آ ر ئاطاكاَِةةةكانيان رةةةم بةةاِ و  ِياك طةةََِ َال. ىةةةِو ىا ىةنةةدىَ شةةََِةةواِ
شيةةى ئةىلى شامء غةَوى ئةوانيش ىاتِ  كة ةماو ِى زانستء زانياِى رةسةِى رةثيَ

كخكال، ئةةوَش ئةو َةة كةئاىةةنب طَيةويان بةبخنةةى شةةوى نيةِ ى شةةعبان بيدعةَةة،          
ىةِو ىا كخكال رةسةِ ئةو ى كةئةو بةرَطةء شََِةةواِانةى كةرةسةِ ثلةء ثاَةى ئة ام 

ىةمَِان بةىَ ىيَة ن، بةةرَكِ ىةنةدََكيان كانةواون،       كانى ئاىةنب طيَويان بةم بخنةَةو  ىةِ
رجددب كةةِِيى  : احلدد فإرةةةو زانةةاء ثيَشةةيةانةى كةرةةةم بةةِاِ كا وَِةةاَىء ئاطاكاَِةةان كاو   

( ىيَةاوَةةةتىء ئامةةاذ ى ثةةىَ كةةوكو ، ىةةةِو ىا مطدد ئ  اتعدد ر(كةرةكتيَبةكةةةى اةةخى كا)
 و ئاىةنطة كوكو .غةَوى ئةوَش رةزاناَان ئاماذ َان بةم ئاىةنطةء بيدعةَةتى ئة

ثيََِستة ئةو ش بة انني كةفةةِمِك ى بةَى ىَية  تةةنيا رةوبةنداَةتيانةةكا كةاِى ثةَى             
ك كوََت كةبةةِي تيَكى بِنى ئةو بةنداَةتية بةبةرَطةةى شةةِعى ىةةبيَت. بةةآلم ئاىةةنب      
طيَويان بةبخنةى شةوى نيِ ى شةعبان ىيض بةةِي تيَكى ِياستى نية ىةةتاكِ بةفةةِمِك ء   

 رَطةى بىَ ىيَ  ثا  ثشتى بكوََت.بة

إبدا  يميدة رهد  شي ى ئيسةالم   نبح امع د ائةم بةةماء ِيََسا باشء طونطة ئيمامى بةِيََ      
ئامةةاذ ى ثةةىَ كاو  مةةةيش ريَةةو كا ىةنةةدىَ رةةةو ى كةئةةةىلى زانسةةتء زانيةةاِى رةةةم     

ةتاكِ ِياسةةتىء باِ َةةةو  باسةةيان كةةوكو  بةةختى ِياك طةةََِ م ئةةةى اََِةةةةِى بةةةِيََ ، ىةة  
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ناِياسةةتى ئةةةم بابةتةةة  بةةخ ِيون ببيَتةةةو ء بةِاةةاو ِيؤشةةال بيةةت رةبةةةِ ك م نةفاميةةة ء 
ئةفسانةء اِِيافياتةكاندا. زاناَان ِيمحة ء ِي زاى اِاَان يَ بيَت ىةمَِان رةسةِ ئةو  
ِيََكةةال كةرةسةةةِ مِسةةلَمانان ثيََِسةةتة ىةةةِ كيَشةةةء ىةةةِ  ياوازَةةةكيان كةوتةةة نيَةةِان   

،  اىةةِ  نةو  بخ كتيَبةكةى اِاى بةِزء بىَ ىاوتاء بخ سِنةةتى ِي سِي اةِا بيطيَوي
كوكيان واتة قِِئانء سةِنةة  َةا َةةكيَكيان قِِئةان َاسةِنةة  ىةةِ حِكميَكيةان ك ِ        
كوكء ااِ سةِى كيَشةكةَان كانا ك بىَ ثىَ ى ِيازى بالء شََِةى بكةةونء مةل كةةى بةال     

ى حِكمى قِِئةانء سةِنةة  بيَةت ثيََِسةتة فةويىَ      رةئاستى كا، ىةِ شتيَكيش ثيَ ةوانة
بدََِتء كاِى ثىَ نةكوََت ماكام ىيض  خِ  بةنداَةتيةكيان رةباِ و  نةةىاتِ ء بةرَطةةى   
بةنداَةتى كوكنيان رةسةِ نةبيَتء بيدعة بيَتء كِءست نيةة ئةة ام بةدََِال  ةا ى  ةاى      

كِ اةةِاى طةةةوِ  ئةةةو ى بانطةشةةةى بةةخ بكوََةةتء  ى اةةةرَكى شةةنَال بكوََةةت ىةةةِو   
َديَا آمَحِّ ددحار َنطديع ددحار اّللَِّ  ك فةةةِمِىَ  )امِّسدد ا اا رةةةقِِئانى ثةةنؤزكاء رةسةةِِ تى   ََي نَيدوَهدد  ام دد

ددحاد إدن     ا  فَددد  او،ا  إدَ  اّللِّد َ،ام  ك  ددِّا مر فَددُدن  َدَِّدد َزنرو مر  د َ ددير دد د محد ددحَا َ،ن ،ر د اَومحر ِرمحدِّ ددحنَ َ،َنطديع ددحار ام  ك   ِّددو مر  د 
َسدددا  ََتر،ديدددال   ددد د َذمددددَه َ دددعرر َ،َن ر ّللِّد َ،امريَددددحرمد اآل د . ىةةةةِو ىا اةةةِاى بةةةةِزء بةةةىَ ىاوتةةةا   (1)[ابد

                                                           

 .(59) :سورة النساء( أ ة 1)
ِاى طةةوِ ء ثيَغةمبةِ كةةى   واتة  ئةى ئةو كةسانةىكةبويواتان ىيَةاو  طِىَ ِياَةرَىء فةِمانبةةِكاِى اة   ب ة  

بكةنء ىةِو ىا فةِمانبةِكاِى بةِثوسانء سةِ كوك ء ئةو كةسانةى كةىةرَسِِياندنى كاِء باِ كانى ذَانتان 
رةكنياكا ك طونة ك ست، و ئةطةِ رةىةِ شتيَكدا مل مالنىَء  ياوازىء نااخشيتان كةوتة نيَِان بيطيَوينةو  بخ 

ئةطةةِ بويواتةان ىةَةة     واتةة بةخ قِِئةانء سةِنةةتى ثيَغةمبةةِ      احِكمى اِاى طةوِ ء ثيَغةمبةِى اِ
بةةةِيؤذى كواَةةى، ِيؤذى كخكوكنةةةو ء ِياطةةوتال رةبةةةِ ك م اةةِاى بةةاآل ك سةةتء كاِبةةة ىَ بةةخ كاكطةةاَى كةةوكنء  

واتةطيَويانةو ى كيَشةكان بةخ قِِئةانء سةِنةة ء ِيازى بةِن بةةحكمى اةِاء        ريَثيَ انةو  ىةَة، كَاِ  ئةمةش
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م د   إدَ  اّلل د  ك فةِمِىَ   ا  َفع ار و مر فديد د محددا َ دير وَدَ تر فَداَل   :ىةةِو ىا ك فةةِمِىَ   (. 1)[ َ،مَح  ا ر
ددحَك فد  ِّ ددحَن َ ددىت َ ُي َاِّدم 

محد دد  َِّّد دد  َقَضدديرَ  َ،ي َسددد ِّدم حار َ،َربِّدددَه اَل يد ِر دددهدمر َ َ ج  دد  ،ار  د نَات سد ددَِّده مر     اَل أَد يَمددد  َ ددَأَ  بَديدر
د ديم   . ئاَة ء فةِمِك  رةم بةِاِء رةةم واتاَةةكا زؤِن كةةك قانيَكال رةةِيوى وا ةو       (2)[َ سر

ِيانةةو  بةخ قِِئةانء سةِنةة  رةةكاتى بةِنى كيَشةةء  يةاوازى           بِنء ثيََِست بةِنى طة
رةنيَِان مِسلَماناندا. ىةِو ىا ثيََِست بِنى ِي زامةند بةِن بةةء حِكمةةى كةةقِِئانء     
سةةِنةة  ك ِى ك كةةةن بةةخ حةةةل كوكنةةى كيَشةةةء  ياوازَةةةكانء ئةمةةةش كااِازَةكةةة  
رةكااِازَةةةكانى ئيمةةانء باشةةءَال بةنداَةةةتى كوكنيَكةةة رةةةِيابوكوء ئيَسةةتاء كاىةةاتِشء   

 باشءَال ااِ  نِسيَكة.. 

                                                                                                                                                 

ى اِا باشءَال ااِ سةِء ااكءَال ااِ  نِسيَكة كةثويَةتى رةة ايَةوء بةِ كةة ء فةةِيى نةةبوياو .      ثيَغةمبةِ
 و ِطيَوي.

 .(10) :سورة الشورى( أ ة 1)

ب ة واتة  ئةطةِ رةىةِ شتيَكدا كيَشةء  ياوازىء نااخشيتان كةوتة نيَِان بخ ااِ  سةَِةكةى بطةِيََةةو  بخ   
 انء سِنةة . و ِطيَوي. حِكمى اِاى طةوِ  واتة بخ قِِئ

 .(65) :سورة النساء( أ ة 2)

ئةوانة ِياست ناكةن كةبةك م ك رَيَال ئيَمة بويوامان ب ة واتة  نةايَو، سََِةد بةثةِو ِكطاِى تخ ئةى ةمد  
ىةَة، ئةوانة بويواَان تةواو نية ىةتاكِ رةىةمِ كيَشةء  يةاوازىء ك مةة قارَيَكيانةدا نةطةِيََةةةو   ى تةخء تةخ       
بةحاكمء كاكو ِى اخَان كانةنيَالء مةحكةمةى اخَان ىةمِ رة ى تخ نةكةن، اِنكة ئةوان ىةِ سةِ زاِ كى 
ك رَيَال بويوامان ىةَةء رةكرَدا ء بةكوك و ش تاغِ ء ستةمكاِان بةحاكمء كاكو ِى اخَةان ك زانةال،  ةا ىةةِ     

حِكمةةش ِيازى بةِن كةةتخ بخَةان     كاتيَك كَيشةكانيان ىيَةاَةة  ى تةخء مةحكةمةةى اخَةان بةةتخ كةوكء بةةء        
ك بويَةو ء ىيض كو كرَةىء طِمانيَكيةان رةةو حِكمةةكا نيةة ء بةتةةواوى اةخ بةك سةتةو  ك ك ن ئةةو  كَةاِ            

. (65النسـاء:  امل تبة الشاملة/ التفاسري/ تفسري الط يف/ سـورة . و )224ل1بويواكاِن. تةفسنى طِرَشةن ب
 و ِطيَوي.
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كا رةمةسةةةرةَةكاء  مطدد ئ  اتعدد ر( رةكتيَبةكةةةى اةةخى ) رجددب رهد   كةةِِيى  فإاحلد     
كواى ئةةةو ى رةةةةِيابوكوكا ئاماذ مةةةان ثةةةىَ كةةوك نِسةةةيَِةتى كةئةمةةةة ك قةكةَةةةةتى    

ََال كةةوتِان رةاةةرَكى شةام، و               مد ))سةباِ   بةة بةشةةوى نيةِ ى شةةعبان شةِ
ئةةوانيش، ئةةم شةةو َان بةطةةوِ      ء غةةَوى  ند مح كةِِيى   محعد انمل محاعدحامل مطمد نكِِيى 

كاك ناء بةنداَةتيان تيَدا ك كوكء اةرَكانى توَش بةطةوِ  كانانء بةِزى ئةةو شةةو َان   
رةوانةو  و ِطو ء ااوَان رةوان كوكو بةنداَةتيان تيَةدا ك كةوكء بةشةةوََكى ثنؤزَةان     

كاَِطةةةِى  كاك نةةا. ىةةةِو كِ ك رَةةيَال  رةةةم بةةةثنؤز كانةةانء بةنداَةةةتى تيَةةدا كوكنةةةَان 
ئيسةةوائيلياتةكانيان ثيَةةِ  كَةةاِ بةةِ واتةةة رةئيسةةوائيليةكانةو  ئةةةم اةةِء كوك و َةةان    
و ِطوتِ ء رةناوء مِسلَماناندا تةشةنةى كوكو .  اكةبةوآلتانى ئيسالمدا بآلو بختةةو ء  
ناءبانطى ك ِكوكو   ياوازى كةوتة نيَةِان اةرَكيةةو ، ئةةو  بةِ  ىةنةدََكيان ئةمةةَان       

يان كوكء ئةو شةو َان بةطةوِ ء ثنؤز كانا، رةوانة تاَةفةَة  رةاةةرَكى  و ِطو ء قبِرَ
بةسةةو ء غةةةَوى ئةةةوانيش، بةةةَ م زؤَِةةةةى زاناَةةانى حيةةةاز ئةمةةةَان قبةةِ  نةةةبِ        

و  عبدارومحال كِِيى زَد  نط امل ،إبدا نيب مح يادة.ءبةِثةِاى ئةم كاِ َان كاَةو  رةوانة  
ةة ِياطََِ او  كةبوَتية رة قسةى ىاو رَةكانى ماركء كِِيى أسلم ئةمةى رةفيقه انانى مةكَ

غةةةَوى ئةةةوانيش، ئةمةةةش قسةةةء ِياَةكةَانةةة كةطِتَِانةةة ئةمةةة كةةاََِكى بيدعةَةةة       
كةمةبةست رةبةطةوِ  طوتةةى شةةوى نيةِ ى شةةعبانة، و زاناَةانى اةةرَكى شةام رةةم         

ِانةدا ىةةبِ   بةطةوِ  طوتالء زَةدء كوكنةو ى شةوى نيةِ ى شةةعبانةكا  ياوازَةان رةنيَ   
 كةكو قسةء كو ِيا ىةبِن كةبوَتني رة 
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َةكةميان  طوءثى ئةم ِياَة ك رَيَال  زَةدو كوكنةو ى ئةم شةو  بةكخمةة ء رةم طةوتةدا    
غةةَوى ئةةوانيش    ند مح ،كِِيى  مطمد ن ءمحع انكِِيى    م رةوانة   محسوعب ِيََطة ثيَدِاو )

بةِطى  ِانيان ك ثخشةىء   كةشةوى نيِ ى شةعبان ك ىا  اخَان طِِج ك كوكء  لء
بِاوَةةان ىةةة  ك كةةوكء اخَةةان بةةخن اةةخش ك كةةوكء اةةاوَان بةةةكل ك ِيشةةتء اخَةةان 

رةةم   إكع ِ راهحيدةك ِيازاند و ء شةو كةى رةم طةو  ك مانةو ء زَةدوَان ك كوك و . 
ك كوكنء ك ى طِ   ىةستانةو ء زَةدو كوكنةةو ى  ِياَةَاندا رةطةرَياندا ِيََك بِء ثشتطنى 

ئةةةم ِياَةةةى    دد ب اما محدد  نيةةِ ى شةةةعبان رةم طةةةو ء بةطخمةةةلَ بيدعةةة نيةةة، و    شةةةوى 
 ( كةى اخى كا ِياطِاستِ .محس ئلرة)

كو م  ئةمانةةةش ك رَةةيَال  كخبِنةةةو  رةةةم شةةةو كا رةم طةةةو  بةةخ نََِةةذ كةةوكنء كوعةةاء   
ِيانةو ء وتاِء سةِبوك  تَيةدا اََِةدنةةو  بةمةبةسةتى زَةةدو كوكنةةو ى ئةةو شةةو          ثا

( ، بةآلم ئةطةِ َةكيَك بةتةنياء تاَبةة  بيَةت بةاخَةةو ء نََِةذى تيَةدا      محاد ،اسةند)ناثة
بكا  ء مةبةستى زَةدو كوكنةو ى ئةو شةو  نةبيَت ئةو  كِءسةتةء ىي ةى تيَةدا نيةةء     

نيةةة. ئةمةةةش قسةةةء ِياى ئيمةةامى ئةوزاعيةةة كةةةئيمامء ثيَشةةةواء       محادد ،ا ناثةسةةةند)
ئةم ِياَةش رةِياستيةو  ن َك تو  طةِ اِاى طةةوِ   زاناءفةقيهى اةرَكى شام بِ، كَاِ  

ىةيض قسةةَةكى    نهد مةَلى رةسةِ بيَت.. تائةو شََِةةى كةك رَىَ  نةةزانواو  كةةئيمامى   
رةسةِ شةوى نيِ ى شةعبان ىةةبيَت. و كو ِيَِاَةة  رةةء ثيَشةةواَةء رةةباِ ى زَةةدو       

ئيمامةة رةزَةةدو كوكنةةو ى    كوكنةو ى ئةو شةو  ك ِ ىيَةواون. رةكو ِيَِاَةتةكانى ئةم 
 كو شةوى  ةذن ىاتِ  
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رةِيَِاَةتيَكياندا ك رَىَ  ِيََطة نةكِاو  كةبةكخمة  شةةو كةى زَةةدو بكةنةةو ، اةِنكة      
 نةرةىاو رَة بةِيََ  كانيةو  ىيض شتيَك نةىاتِ . نةرةثيَغةمبةِو

 ن د ام هاِ ئةو ى كةئةوَش رةبة إكدوع ه  .و رةِيَِاَةتةكةى توكا ك رَىَ  ِيََطة ثيَدِاو )
كةَةكيَكةةة رةشةةََِال كةةةوتِان كوكوَةةةتى. ىةةةِو ىا زَةةةدو      اوكددحاكةةِِيى  زيدد كةةِِيى 

ءنةرةىاو رَةةة كوكنةةةو ى شةةةوى نيةةِ ى شةةةعبان ىةةيض شةةتيَك نةرةثيَغةمبةةةِ        
ك ِبةاِ ى شةةوى نيةِ ى شةةعبان  ةيَطن نةةبِ ء نةةىاتِ ، بةةآلم         بةِيََ  كانيةو 

ىيَةاوبةتى كةك رَىَ  ىي ى تيَدا نية كةبةةتا  زَةةدو بكوََتةةو ،     رهد   ئةو ى ئةوزاعى 
  يدب  و  نةامخء بةىَ ىيَة  )    احلد فإ إبدا رجدبىةِو ىا ىة  بذاِكنى ئةو ِياَةة رة َةةن )  

( ، اِنكة ىةِ شتيَك بةبةرَطةى شةةِعى نةسةةييَةدََِت ء شةةِعى نةةبيَت، بةخ      ،العي 
  رةةكَال كا كابهيَةةال،  ابةةتا  بيَةت َةان      مِسلَمانان كِءست نية كاى بتاشالء شتى تةاز 

بةكخمةةةةة ، بةةةةةكزى بيَةةةةت َةةةةان بةئاشةةةةكوا ئةمةةةةةش بةةةةةثىَ ى فةةةةةِمِك كانى       
محدا نمدل نمدال  مديس ن يد  نمحد َن }كةرةَةكىَ رةةو فةِمِكانةةى كا فةِمَِةةتى    ثيَغةمبةِ
تو كةبةِثةِاى ىةةمِ  ةخِ  بيدعةةكانء تاز طةةِىء     . ئةمةء طشت بةرَطةكانى (1)فهدح رار{

يَةانء كاتاشواو كان رةئاَيةى ثنؤزى ئيسالمدا ك كاتةو ء ئاطاكاِىء وَِاَى تِنةد ك ك ن  كاى
 بخكوِ كةوتةةو  يَ َان. 

( كا  احلددددحااث ،ام دددد  رةكتيَبةكةةةةةى اةةةةخى كا)  نبددددحبا  امط طح ددددي رهدددد   ثيَشةةةةةوا     
 نِسيَِةتى كةئةمةى اِاِ و  ك قةكةَةتى   

                                                           

 ؤتةو . و ِطيَوي.( وتاكةميان ثيَشء ِيون كوك1)
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رةةفيقه انانى  ِيَِاَة  ك كةا ء طةِتى  ىةيض كاميَةك      كد منكِِيى زيد   رة)) إبا ،ال د       
 محاعددحااخمةةان نةةةكَ  كةةة  رةشةةةوى نيةةِ ى شةةةعبان بكةنةةةو ، نة شةةيان رةفةةةِمِك ى   

كوكؤتةةةو ، و ىةةيض طونطةةى َةةةكيان بةةةو شةةةو  نةةةكاو ء نةبةةةثنؤزء نةبةطةةةوِ  توَةةان         
تةةوكا بةةخ كانةةةناو ((. رةشةةةو كانى تةةو كانةةاو ء ىةةيض  ياوازَةةةكيان رةطةةة  بةةاقى شةةةو كانى 

ك ى طةةِ   )) ثاكاشةتء ايَةةوى   زَيا امِّمدَعطِتَِةةتى    إبدا نيب مح يادةىةةِو ىا طةِتواو  كةةة   
شةوى نيِ ى شةعبان و   ايَوء ثاكاشتى شةوى قةكِ واَة((،  ا طةِتى  )) ئةطةةِ طةََِم يَ    

اك  اةنؤ   ى باَةء كاِ ك ست )طخاان(م بةك ستةو  باَة ريَم ك كاء باشم ك كِتةا(( ئةةو زَة   
 .إاوه  اتطصحا. نِس بِ، مةبةست تةواو.)

كا نِسةةيَِةتى امتحائدد  اجملمحندة رةة) امعالمحدة امشدح  َّن رهدد    ىةةِو ىا زانةةاى بليمةةة )      
مل َين ي محا ص    مح ئدة ر عدة مي دة امِّصد  محدا كةئةمةى اِاِ و  ك قةكةَةتى ) فةِمِك ى 

. (1) ن دد مل نشدد  محدد اا  قضدد    مدد   ددل    جددة  امشددع  ن يطدد ن    ددلِّد ر عددة  بت حتددة ،قددل هددح  
تةةد. فةِمِك َةةةكى كانواو .رةوشةةةكانى كا بةِياشةةكاوى ك ِى اسةةتِ  كةئةةة ام     ...

ك ِ كةى اةند ى ثاكاشتء ايَو ك ست ك كةوََت، رةةو كا موؤدةة ىةيض طِمةانى نيةةء      
ء كانةواوء  نيةة َةكسةِ بخى ك ِكةوََتء ك زانيَت كةئةم طختةَة فةِمِك ى ثيَغةمبةِ

كاتاشواو  بةك م فةِمِك و . ء ثياو كانيشى واتةة ِياوَةكانيشةى ناكَةاِء نةناسةواون.     
ىةةةِو ىا رةِيََطةةةى كو مء سةةىَ َةمةةةو  ِيَِاَةةة  كةةواو  كةىةةةِ ىةةةمَِان كانةةواونء     

كا طِتَِةتى  فةِمِك ى نََِذى ات وص  ( .و رة)جمهحمحنِيَِاَةتكاِ كانيان ونء ناكَاِن)

                                                           

واتة  ئةى عةي ىةِ كةسيَك سةك ِيكا  نَِذ بكا  رةشةوى نيِ ى شةعبانداء ك   اِ سةِِ تى فاتي ةةء    (1)
 قل ىِ اب أحد خبََِةيَت اِاى طةوِ  ىةِ شتيَكى بيةوىَ بخى  ىَ بة ىَ ك كا . و ِطيَوي.
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 إبدا   د نةعبان بةات ء بةىَ نةاو ِؤ ء ثِاةةرَة، ىةةِو ىا رةقةةوريَكى       شةوى نيِ ى شة 
ىةةاتِ  ك رَىَ )ئةطةةةِ شةةةوى نيةةِ ى شةةةعبان ىةةا  شةةةو كةى        ن ددي رةفةةةِمِك ى

ِيؤذو بةال(، ئةةم فةِمِك َةةش بةَى ىَية  .         ِيؤذ كةشةى بةة ىةرَبس ء زَةدوى بكةنةو ،ء 
نيِ ى شةةعبان كا بةئي آلسةية     كا طِتَِةتى  ))سةك ِيكا  نََِذ رةشةوىامال ِّد و رة) 

ك  ىيَةد ى ايَوء ثاكاشت و ِ ك طوََت((ء رةطة  كََِذ ء بةِك وامى ثلةةء ثاَةةى ئةةو    
ء غةةَوى ئةوَشةةو  ِيَِاَةة  كةواو ،     امد ي مي شةو ء بةنداَةتى كوكن تياَةدا ة كةرةة )    

اكَاِء ونةال،  .و ىةمِ ِياوَةكانى رةىةِ سىَ ِيََطةكةو  بىَ ىيَ ء ن)مححالح  ئةمةش كانواو 
، مححالددح  ىةةِو ىا ك رَةةىي ) كوانة   ِيكةةا  بةئي آلسةية  سةةىَ  ةاِ ( ئةمةةةش كانةواو )     

 (.)مححالح ىةِو ىا )اِاِك  ِيكاتيش(  كانواو 

ء او يدد ا كخمةةةرَيَك رةةةفيقه انان بةةةم فةِمِك َةةة فوََِةةان اةةِاِكو  و   اةةاو نى))    
يش تةىَ ى كةةوتِن. و ِيَِاَةة     (ى قِِئةان اتتسد ياغةَوى ئةوَش، ىةِو ىا ِيادة كاِان)

كواو  ة مةبةستم رةشةوى نيِ ى شةعبانةة بةىةمِ شيَِ   ياَاكانيةو  ىةمَِان بات ء  
ن ئشدة نيةة رةفةةِمِك ى    امرتمحََ بىَ ناو ِؤكالء كانواون، و ثيَ ةوانةى ئةو ِيَِاَةتةى )

ِو ِكطاِ ء ىاتةةةة اةةِاِ و ى ثةةة )ام طيددع بةةخ  رةِيؤَشةةتةى ثيَغةمبةةةِرالددي   نِّهدد  
ِي رةاةةرَكى اةخش             رةشةوى نيةِ  بةخ ئامسةانى كنيةا، اةِاى طةةوِ  بةقةةك اةِِى مةة
ك بيَت، ئةمةو ثِاتةى قسان رةسةِ نََِذى ئةو شةو  ئةو َة كةبيدعةَة، اةِنكة ئةةو   
فةِمِك ى عائشة بىَ ىيَ ىء ث ةويان رةِياوَةةكانى كا ىةَةة، ىةةِو كِ فةةِمِك ى علةس       

رةزَةدو كوكنةو ء ىةستاندنةو ء زَةدو كوكنةةو ى شةةوى    كةتخزََك ثيَشء بامسان كوك
ثيَ ةوانةء كذى ئةو  نية كةئةو نََِةذ  ِياسةت نيةةء كانةواو ء كاتاشةواو ،      نيِ ى شةعباندا، 
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رةبةِ ئةو ى َابةثىَ ى ئةو ى كةبىَ ىيَ ى تيَداَةء ثىَ َةو  كَةاِ  ىةةِو كِ ئاماذ مةان ثةىَ     
 كوك(( .

تى  ))فةةةِمِك ى نََِةةذ كةةوكن رةشةةةوى نيةةِ ى شةةةعباندا  طِتَِةةة احلدد فإ امع اقدديو     
ىة  بةسءاو ء كانةواو ء كِؤَةة كةبةةزمانى ئةةو و  كةواو  ة        بةزمانى ثَغةمبةِ و 

كا نِسةةةيَِةتى  )ئةةةةو نََِةةةذ ى كةبةةةة نََِةةةذى    اجملمدددح  رةةةةكتيَبى) امِّدددحَ، و ئيمةةةامى
(ءو نََِةذى  اتغد بشةيَِان) ناسواون كوان   ِيكاتال رةنيَِان نََِذى  ام   ئب )سِنةةتةكان ة  

كا، شةوى َةكةمى ىةَةى رةةمانطى ِي  ةةب،ء نََِةذى شةةوى نيةِ ى      )امعشد ا اةوتةان 
ن شةعبان سةك ِيكا ، ئةم كو نََِةذ  بيدعةَةةكى ئاشةكواو ناثةسةةندن)     ، بد نو ن محِّادَ 

كا ىةةاتِن. و نةبةةةو قددحا امط ددحب ،) إ يدد ا ن ددحم امدد يا بةةةو  فوَةةِ مةةةاخن كةرةةةكتيَبى)
ِياسةت نةنيء بةاتَلال، و نةة           فةِمِك انة فوَةِ خبةخن كةتياَانةدا ىةاتِ ، ئةوانةة ىةةمَِان 

و ِطوتةِ   اوئمدة بةو ش ىةل خبةرَةتيَال كةحِكمى طِماناوَان رةىةنةدىَ رةثيَشةةواكان)  
كةاةندان  ثةِي َان رةكتيَبةكانى اخَاندا ثوي كوكؤتةةو ء بةخ تةةِاان كةوكو  كةطِاَةة      

دِاون، نةايَو ئةوانةة رةمةة بةىةرَةة كااةِنء ثةسةةند نةنيء       ثةسةند كواون واتة ِيََطة ثيَ
 بةرَطةى شةِعيان رةسةِ نية((.

كتيَبيَكةةى زؤِناَةةابء   إَس نيددل اتط كدديكةةِِيى  نبددح بمدد  ن دد ام هاشةةيَ ى ثيَشةةةوا      
ك طمةنى رةسةِ ثِاةرَىء بىَ ناو ِؤكى ئةو كو نََِذ  نِسيِ ، كاََِكى ااكى كةوكو ء  

تء اِاااكةى بخ بكا ، ئةمةء ئةىلى عيلم رةسةِ ئةم مةسةةرةَة  ك ستةكانى اخش بيَ
قسةء طاتاِى زؤِ باشيان ىةَة. ئةطةةِ بَيةتء ىةِاةى رةةم بةاِ و  ك سةتمان كةةو ء        
اََِةدمانةةةو ء بيسةةتمان ِياى طةةََِ َال زؤِ كََِةةذ  ك كيَشةةيَت ئةةةو ىةةةوَو  ئةةاوى زؤِ     
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اذ مةان ثةىَ كةوك بةةس بيَةتء      ك وََت، بخَةة ثيَمةان واَةة ئةةو ى كةىيَةاومانةةةو ء ئام     
قةناعة  بةو كةسانة بيَةيَت كةاِازَاِى ىةبء ِياستيةكانالء ىةةق ِازن. ىةةِو ىا رةةو    
ئاَةةة ء فةةةِمِك ء قسةةانةى ئةةةىلى زانسةةتء زانياَِةةةكانى ِيابةةوكو كةىيَةامانةةةةو  بةةخ  
ى اِازَاِانى ىةبء ِياستيةكان ِيون ك بيَتةو  كةئاىةةنب طيَةويانء َةاك كوكنةةو  بةبخنةة     

شةةةوى نيةةِ ى شةةةعبان ى بةنََِةةذ كةةوكنء ى بةىةةةِ شةةتيَكى تةةو بيَةةت ء ِيؤذو طةةوتال     
رةِيؤذ كةىدا رة ى زؤَِةةى ئةىلى عةيلم بيدعةَةةكى ناثةسةةند ء رةشةةَِتةتى ثةاكى      
ئيسالم  كا ىيض ثشكيَكى نية، بةرَكِ رةو شتة تاز  كاىيَةواوانةَةة ىةةِ رةةكواى اةةِاى     

ةةةواونء ا َِنةتةةة نةةاو ئةةاَيةى ثةةنؤزى ئيسةةالمةو .     كاىيَىاو رَةةة بةِيََ  كانةةةو   
ِياستى رةم بابةتةةء غةةَوى ئةةم بابةتةةش ئةةم فةِمِك َةةى اةِاى         اِازَاِانى ىةبء 

َم رد   َما دمر  بةِزء بىَ ىاوتاَان بةسة كةك فةةِمِىَ    . ىةةِو ىا ئةةو   (1)[ اديدِّ ا م امريَددحرَم َن ر
نى ثةةنؤزكا ىةةةاتِنء رةفةةةةِمِك ى  رةةةةقِِئائاَةتانةةةى كةرةةةةم بةةةِاِ كاء رةةةم واتاَةةةةكا   

ىةةةةِو ىا ئةةةةو محدددا ن ددد ث   نمحددد َن هدددَا محددد ميس محِّددد  فهدددح رار{. }كةفةِمَِةةةةتى ثيَغةمبةةةةِ
 فةِمِكانةى كةرةم بِاِ ء رةم واتاَةكا ىاتِن.

ىةةاتِ  كةطِتَِةةةتى  ثيَغةمبةةةِى   و نيب ه يدد ى مسةةلم كا ء رةةة  صددعي  و رةةة)     
بطيد م محدا بدني ام يد  مل ،الَّتصودحا يحمحهد  ابمصدي م محدا  الَّتصودحا مي دة اجلمعدة}ك ى فةِمِ اِا

. ئةطةِ تاَبةتى كوكنةى بةشةيَك رةىةةِ    (2)بني اوَيممل إال  نن ياحن   صحم يصدحمح  ن د  م{

                                                           

 .(3) :سورة املائدة(1)
 

بةنداَةتس كوكنيَكةو  بةك ِ رةشةو كانى تو، ىةةِو ىا ِيؤذ كةشةى   واتة  شةوى ىةَةى تاَبة  مةكةن بة (2)
ِيؤذوَةةكى تاَبةةتى اةخى         ِيؤذ كانى تةوى ىةفتةة، مةطةةِ َةةكيَك  ِيؤذو طوتال تياَدا بةك ِ رة تاَبة  مةكةن بة
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شةةةوََك رةشةةةو كان بةبةنداَةةةتى كةةوكن تاَبةةة  بكواَةةة ئةةةوا شةةةوى ىةةةَةى رةىةةةمِ  
تيَةدا كةوكن بةخ اةِاى طةةوِ ،      شةو كانى تو رةثيَشء بِ بخ تاَبة  كوكن بةبةنداَةةتى  

اِنكة شةوى ىةَةى ااكءَالء بةفةةِي تةوَال شةةوََكة رةو تةةى كةتيشةكى ِيؤذ بةسةةِ       
ز وى كا ىةةةةةةةآلتِ ء ثةةةةةةةاش بةةةةةةِ  بةةةةةةةك قى فةةةةةةةِمِك  ِياسةةةةةةتةكان كةةةةةةة  

ئاطةاكاِىء وَِةاَى كاو  رةتاَبةة     ىاتِن. ك ى مةاكام ثيَغةمبةةِ  رةثيَغةمبةِ و 
بةنداَةتيةةة  بةخ اةِاى طةةوِ  بةةك ِ رةشةةةوء     نةةكوكنى شةةوى ىةةَةى بةةىيض  ةخِ       

ِيؤذى ىةةَةى          ِيؤذ كانى تو، بةرَطةَةة رةسةةِ ئةةو ى كةشةةو كانى تةوى غةةَوى شةةوء 
رةثيَشةةءن بةةةو ى كةةةنابىَ ىةةيض  ةةخِ  بةنداَةتيةةةكان تيَةةدا تاَبةةة  بكوََةةتء زَةةةدو     

ةثةَِ سةت  بكوََتةو  بةىيض بخنةَة ء تاَبةتيةكةو ، مةطةِ بةبةرَطةى ِياسةتء ِي وان ك 
 بيَت بةتاَبةتى كوكنى  خََِك رةبةنداَةتيةكان.

ك ى رةكاتيَكدا شةوى قةكِء شةو كانى مانطى ِي مةةزان كِءسةتء شةةِعية تياَةدا         
ََةةتء زَةةةدو بكوََتةةةو ء ىةةةورَى تَيةةدا بةةدََِت،         ىةةة  بسةةتيةو ء بةنداَةةةتى تَيةةدا بكو

دو كوكنةةو ى ئةةو شةةوانة،    اةرَكى يَ ئاطاكاِ كوكو ء ىةانى كاون بةخ زَةة   ثيغةمبةِ
ءئِممةتى ئيسالمى بيَداِ كوكؤتةو ء ىانى كاون كةئةو شةوانة ىةستةةو ء بةةعيباك    
زَةةةدوى بكةنةةةو ء بةةةاِكى اخشةةى ئةةة امى كاو ء زَةةةدوى كوكونةةةو ، ىةةةِو كِ     

  كا ىةةةةةاتِ ، رةثيَغةمبةةةةةةِ و  (امصدددددعيعني) رةىةةةةةةِكو فةةةةةةمِك  ِياسةةةةةتةكاندا

                                                                                                                                                 

، بطوََت ء ِيؤذى شةممة َا ثيَةج شةممةى رةطة  كا طوتبيَت و   طيَوينةو ى ِيؤذو  اِ كانى مةانطى ِي مةةزان  
( َاىةةِ ِيؤذوَةةكى   14،15، 13واتةة ِيؤذانةى )   أيام التشـريق( َاسىَ ِيؤذ كانى ِيؤذنى كةمانب تياَاندا ثوين) 

 توى رةم  خِانة بيَت ئةو كاتة كِءستة ِيؤذى ىةَةيش بةِيؤذو بيت. و ِطيَوي.
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ف َن  ،إ وس اب مل   تدَ  مح  ط م محا ذا  مل ،محا ق م مي ة امط ر إفد َن  محا ق م رمحض ن إ}كةفةِمَِةتى 
.  ائةطةِ شةوى نيِ ى شةةعبان َةان شةةوى َةكةةم     (1)،إ وس اب مل   تد  مح  ط م محا ذا د {

ىةَةى  رةمانطى ِي  ةب، َاشةوى شةةو ِيِ وىء سةةِكةوتال شةةِعى بِاَةة كةئاىةةنطى      
وََةت بةة خََِك رةة خِ كانى عيبةاك  ، ئةةوا ىةيض       تاَبةتى تيَدا بطيَويكََِت َاتاَبةة  بك 

ئِممةتةكةةى اةخى يَ ئاطةاكاِ ك كةوكو ِيََةِماَشةى      طِمانى تيَدا نةةبِ كةثيَغةمبةةِ  
ك كوكن بخ ئة امدانى ئةو ئاىةنطة َا ئةو  خِ  عبباك تة، َا بخ اخى ئة امى ك كان 

مةشةى ىةان كاو    ىةِو كِ اخن شةوانى ِي مةةزانء شةةوانى قةةكِى ئةة ام ك كا ء ئيَ    
كةئة امى بد َالء ثاكاشتةكةشةى بةخ كَةاِى كةوكوَال، ك ى اةخ ئةطةةِ شةتيَكى ئةةوا         

ئةمةَان بخ ئيَمةةى ئِممةةتى ئيسةالمى كوا اخَةان     ىةبِاَة، ئةوا ىاو رَة بةِيََ  كانى
ِياك طِاستء ثةِك  ثخشيان نةك كوكء كاَان نةك ثخشى رةكاتيَكدا ئةةوان اةا  توَةةى    

ئامخذطاِى توَةى اةةرَكى بةِن رةةكواى ثيَغةمبةةِان ء ِي زامةنةد تةوَال       اةرَكى بِن، وبة
كةسانيَك بِن.  ىةِو كِ ثيَش كةميَك رةىيَةانةو ى قسةى زاناَان زانيت بخ  ك ِكةو  

ىةض شةتيَك ك ِبةاِ ى ثلةةء ثاَةةء       ءنةرة ىاو رَة بةِيََ  كانيةو كةنةرةثيَغةمبةِ
نةرةشةةوى نيةِ ى شةةعبان نةةىاتِ ء      فةزرَى شةوى َةكةةم ىةةَةى مةانطى ِي  ةةب ء    

نةاةسةةثاو ، ىةةةِو ىا زانيةةت كةئاىةةةنب طيَةةويان بةةةو بخنةَةةةو  بيدعةةةء تاز طةةةِىء    

                                                           

ِي مةزان ىةسةتيَتةو ء بةنداَةةتى بةخ اةِا بكةا ، اةِاى طةةو       1) ِ  رةىةِاةى  ( واتة  ىةِ كةسيَك شةو كانى 
طِناحةكانى ِيابوكوى ىةَة اخش ك بيَت، ىةِو ىا ىةِ كةسيَك شةوى قةك ِ ىةستيَتةو ء بةنداَةتى بخ اِا 
ِيابةوكوى ىةَةة اةخش           تَيدا بكا  بةئيمان بةئِمَيد و  ء زَةةدوى بكاتةةو  اةِاى طةةوِ  رةىةِاةى طِنةاحى 

ِيِ مةةزانى زَةةدو    ىةِ ك  شةةو كةى  بةِك بيَت. شةوى قةكَِش رةبةِ ئةو ى كَاِى نةكواو  بخَة ثيَغةم
 كوكؤتةو  اِنكة كخِياى زاناَان رةو ك  شةو ى كختاَى ِي مةزانداَة. و ِطَيَو.
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كاىيَةانة رةئاَيةى ثنؤزى ئيسالمدا، ىةِو ىا تاَبةتى كوكنى بة خََِك رةعيباك تةكان، 
ََةك رةبةنداَةةتى كةوكن تياَةدا بيدعةَةةكى ناثةسةةندء اواثةة        ب ندة ) َائة ام كانى  خِ

، ىةِو ىا شةوى بيستء حةوتى مةانطى ِي  ةةبيش بةىةةمان شةيَِ ، كةىةنةدىَ      محِّاد ة 
مي دة اإلكد اا رةاةرَكى بويواَان واَةة كةشةةوى شةةو ِي وىء سةةِكةوتةة بةخ ئامسانةةكان)      

(، بةىةةةةمان شةةةيَِ  كِءسةةةت نيةةةة تاَبةةةةتى بكوََةةةت ىةةةةِو كِ كِسةةةت نيةةةة   ،اتعددد اج
طََِو ى بةرَطةةكانى ِيابةوكو. ئةمةة ئةطةةِ زانةوا، ئةةكى       كةئاىةنطيشى تيَدا بطيَويكََِت بة

ئةطةةةِ ناكَةةاِ بيَةةت ك بةةىَ حةةِكمى اةةخن بيَت؟ِياسةةتيةكةى رةقسةةةى زاناكةةان ئةو َةةة   
كةنازانوََت َاناناسوََت واتة كاتةكةى ناكَاِ . و قسةى ئةو ى كةة طِتَِةةتى  شةةوى    

ة ةيةةء بةةماَةةكى   بيستء حةوتى ِي  ةب، قسةَةكةء بةىَ نةاو ِؤ ء ثِاةةرَةء ىةيض ب    
 نيةرةفةِمِك ى ِياستدا. ِياستى كوكو  ئةو ى كةطِتَِةتى 

 (1) ع اومححر امس مت ا ن   اه                      ،   اومححر اح  ا ام  ائع  

رةةةاِامان كاواَةةة كةئيَمةةةء ىةةةمِ مِسةةلَمانان َاِمةةةتى بةةدا ء ِيََةِماميةةان بكةةا ء      
بةةخ ك سةةت طةةوتال بةقِِئانءسةةِنةة ء ثيَدامةةةزِاوء    سةةةِكةوتِء سةةةِفوازمان بكةةا  

بةِك واممان بكا  ء ىةميشة بةئاطاء وَِاء ىخشياِمان بكا ، ء بةِااو ِيؤشال بةني بةخ   
اةِاى طةةوِ    كوِ كةوتةةو  رةىةةمِ كةاََِكى ثةخا ء ثيَ ةةوانةى قِِئةانء سةِنةة ،       

 ...بةاشةد ء ميهو بانة
 بم  ،ن   آم  ،صع   نمجعني،ص      ،ك م ن   ن  ا ،ركحم  ا يِّ  

                                                           

( واتة  باشءَالء بةفةِي توَال كاِ كان ئةوانةن كةثيَشةةكان ك َان كوكء رةسةةِ ِيََطةةى ىيداَةةتى اةِاَى     1)
 يش كاِى كاىيَةانء تاز طةِىء كاِ  بيدعيةكانال. و ِطيَوي.بِن، و اواثءَالءشةِي توَالء قيَ  ون توَال كاََِك



 

 

 169 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

 نامةى ضوارةم

بيَدار كردنةوةيةكى طرنط لةسةر درؤى رِاسثاردةيةكى سةر بة شيَخ أمحد خزمةتكارى حةرةمى 
 شكؤدارء مةزنى ثيَغةمبةر

ةو ء ك اََِةيَتة كِِيى باز بخ ىةِ كةسيَك رةمِسلَمانان كةئةو ِياسةثاِك َة   ن د امععيعرة    
ك ى بيةىَ، اِاى طةوِ  بة ئيسالم بيان ثةاََِ ىَ، اةِاى طةةوِ  ئيَمةةشء ئةةوانيش رةشةةِيء       

 فيتةةى بِاتان كةِانء كاىيَةةِانى نةفامى ستةمكاِ بثاََِ ََت.

 كالم ن يام ،رهة   ،ب     مل نمح بع :      

حةةِ مى   ا مةةتكاِى  نهد وشةَة  َانِسواو َةكم كةوتة ك ست كةسةةِ بةشةيَخ        
هدَا ،صدية محدا ات يِّدة اتِّدحرة ندا بةِ بةةم ناونيشةانة)    ثنؤزى ثيَغةمبةِى ثاَة بةةِز    

 .تياَدا طِتَِةتى . 1)امشيص نه    ام احل م امِّ َح امش ي  

))شةوى ىةَةى بةاةبةِ بِمء قِِئامن ك اََِةد، كواى اََِةدنى ناو   ِانةكانى اِاى 
ناو   ِانةكانى اِاى طةوِ  بِمةو ء اخم ئامةاك    طةوِ ،  اكاتىَ رةقِِئان اََِةدنء

ِيواسةاِى كِ وشةاو ى ثيَغةمبةةِى اةِا        م بيةةى  كوك بخ نِسة  اةاو نى كميةةنء 
كةبةةةو ئاَةتةةة قِِئانيةةةء بةئةحكامةةة ثنؤز كةةان ، ِي محةةة ء بةِ كةةة  بةةخ ىةةةمِ      

، طةِمت  رةا مةةتت كام ئةةى    نهد ، فةِمِى  ئةةى شةيَخ    يهانيان طةوِ مان ةمد

                                                           

واتة  ئةمة ِياسثاِك َةكة رةشاِى مةكَةةو و رةشيَخ أمحد ا مةتكاِى حةِ مى ثنؤزى ثيَغةمبةِى  (1)
 . و ِطيَوي.اخشةوَست
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 سِي اِا، ئةى ئةو كةسةى رةىةمِ كِءست كواو كانى اةِا بةةِز تةوء بةةِيََ  تةوى،      ِي
  اثىَ ى طِمت 

كاِانةو ، ة مال شةِم ك كةم رةقاثى اِاكا بةىخى كوك و  اواثةكانى ئةو اةرَكة اواي 
و ااو ِيوم نيةء ناتِامن بةِامبةِ بةثةِو ِكطاِى اةخم بِ سةتم، نةة رةةِيوى فوَشةتةكانيش،      

ةم ِيؤذى ىةَةيةو  بخ ئةو ِيؤذى ىةَةية سةكء شةسةت ىةةزاِ كةةس مةوكونء رةسةةِ      اِنكة ر
ئةةاَيةى ثةةنؤزى ئيسةةالم نةةةماونء رةةةكَال ك ِاةةِن. ئةةةجماِ ىةنةةدَى رةةةكوك و  اةةوايء         

 سةِثيَ يةكانى ئةو اةرَكةى بخ باس كوكم،ء فةِمِى 

 َان بطةَةنة.ة ئةم ِياسثاِك َة بةز َى اِاى بةِي حمء بةز َية بخ ئةو اةرَكة ثىَ 

 ئةجماِ ىةندىَ رة نيشانةكانى ِيؤذى كواَى ئاماذ  ثىَ كوكن، تائةو شََِةةى فةِمِى 

، ءبلَةىَ ئةةم ِياسةثاِك َة بةثيَةِسةى     نهد  ئةةم ِياسةثاِك َان ثةىَ ِيابطةَةنةة ئةةى شةيَخ      
 و  ِياطََِ ِاو ، ىةةِ كةسةيَك بيةِسةيَتةو ء بةخ شةاََِكى      )ام ح  احتدح( قةك ِى اِا رة

رةوآلتيَكةو  بخ وآلتيَكى تةوء رةة شةََِةيَكةو  بةخ شةََِةيَكى تةوى بطِازََتةةو  ئةةوا          توء
كخشكيَكى رةبةىةشتدا بخ كِءست ك كوََت، و ىةِ كةسيَك نةى نِسيَتةو ء نةى نيَوََت 

(ى مال بةىَ بةةش ك بيَةتء بةةِ شةيااعةتى مةال        دت نةئةوا رةِيؤذى قيامةتدا رةتكا كوكن)
ش بيةِسيَتةو  ئةطةِ ىةذاِ بيَةت اةِاى طةةوِ  ك ورَةمةنةدى     ناكةوََت، و ىةِ كةسيَكي

ك كةةا ، َائةطةةةِ قةةةِز كاِ بيَةةت اةةِاى طةةةوِ  قةةةِز كانى بةةخ ثةةوي ك كاتةةةو ء رةسةةةِ 
ناميَةال، َااِك طِناحباِء تاوانباِ بِ اِاى طةةوِ  رةطِناحةةكانى ئةةوَشء رةةطِناحى     

ثاِك َة، و ىةةِ كةسةيَك   كاَكء باوكيشى اخش ك بيَت بةبةِ كةة ء بةفةةِيى ئةةو ِياسة    
 رةبةند كانى اِا نةى نِسيَتةو  اِاى طةوِ  رةكنياء رةقيامةتدا ِيوانى ِي ش ك كا .
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ىةِو ىا سىَ  اِان رةسةِ َة  طِتى  ئةم ِياسثاِك َة شتيَكى ِياستةء كِؤى تيَدا نيةة،  
ئةطةةةِ كِؤ بكةةةم رةةةكنيا ك ِاةةمء بةةةكافوى ك مةةومء رةةةكَةى ئيسةةالم ك ِك اةةم. ىةةةِ 

يَك بويواى ثىَ بكا  ئةو  رةئاطوى كؤز ء ِيزطاِى ك بيَت، ىةِ كةسيَكيش بويواى ثىَ كةس
 نةبيَت ئةوا كافو بِ ((.

، ئةةم ِياسةثاِك    ئةمة ثِاتةى ئةو ِياسثاِك  كِؤَةة بةِ بةةزمانى ثيَغةمبةةِ و        
     ِ ان كِؤَةةمان اةندان  اِء رةاةندان سالَ رةمةوبةةِ  بيسةتِ ، بةآلو ك كوََتةةو  رةةنيَ

ئةو كا ء ئةو كاتدا، رةنيَِان زؤََِك رةاةةرَكى سةاك ء سةاكاِء رةةناو عةةوامى اةةرَك كا       
ََةك بةخ  ةاََِكى تةو وشةةء ثيتةةكانى رَيةك  يةاوازنء            ََةت، رةىةةِ  اِ ِي وا ى ثَى ك كِ
ِياسةثاِك َة ك َرةَى  كةطِاَةة ئةةو ثيَغةمبةةِى          ىةَِةكةى بة خََِكةة، كِؤزنةكةةى ئةةو 

ِياسثاِك ى بةكخل كاكاو ء ثىَ ى فةِمِ  ك بىَ بةآلوى بكةَتةةو    رةاةوكا بيةيِ ء ئةو 
رةناو اةرَكى كاء ثىَ َان ِيابطةَةنيت، و رة كختاَى بالَو كواو كةى كا كةئيَمة ئاماذ مان 
ِياطِاسةتى ئةةى اََِةةةِى ئةازَ  بِاتةان كةِ كةة طِتَِةةتى كةئةةو            ثَى كةوكء بخمةان 

نِس  ئاماك  كوكو   ئةمةش ئةو  ك طةَةنىَ رةكاتيَكدا ثيَغةمبةِى بيةيِ  كةاخى بخ 
كةىيَشتا نةاةةوتِ ء رةحاَرةةتى بةةئاطاَى كا واتةة ثةيَش ئةةو ى خبةةوََت ثيَغةمبةةِى         

 بيةيِ !!

ئةو بِاتانكةِ  رةو ِياسثاِك ى اخى كا طةيَ شتى بةىَ بةةةماى ىةةلَ بةسةتِ ، ئةةو         
لَ بةسءاوََكة، بىَ بةةما توَالء ِياسثاِك َة رةكَاِ توَالء ئاشكوا توَال كِؤء ك رةسةء ىة

بىَ ناو ِؤ  توَال كاََِكة، بةوَستى اِا رةن َك توَال كاتةدا رةوشةةء كِؤء ك رةسةةكانى    
ئةو ِياسثاِك َة وَِا  ك كةمةو ، ىةِو كِ رةساآلنى ثيَشِكا وَِاَم رةةم بِاِ َةةو  كا   
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اشةكوا تةوَال كِؤء   بِ، و بخ اةرَكيم ِيون كوكبِ و  كةئةم كةاِ  قيَ  ونةة رةةِيونءَالء ئ   
ك رةسةكانةء رةبِاتانء ىة  بةسءاو كانة. كاتىَ ئةم بآلو كواو   كواَيةةَامن بةِاةاو   
كةو ء اََِةدمةو  رةو آلمدانةو ء نِسةني رةسةةِى كو ك  بةِم، نةةم وَسةت رةسةةِى       
بةِسم، رةبةِ ِيونء ئاشكواَى بىَ ناو ِؤكىء ثِاةرَىء بىَ باَةاى ئةةو كِؤء بِاتانةة،   

ِ طةةةوِ َى  ِِئةةةتى بِاتانكةِ كةةةى رةسةةةِ كِؤء ك رةسةةةء بِاتةةان كةةوكن، ء رةبةةة
و طِمامن نةك كوك كةبىَ ناو ِؤكىء بىَ باَةاى ئةو بآلو كواو َة ئةاوا ِي وا ةى ىةةبيَت    
رة َةن كةسيَك كةتخزقارَيَك تيَطةَش ء بةِااو ِيؤشةى ىةبيَت، َا ىةةِ كةسةيَك رةسةةِ    

ىةةاتبىَء طةةخش بِبيَةةت. كةاةةى زؤََِةةك رةةةبواَان    فيء تةةى سةةاةءثتةوء ِياسةةتةقيةةو  
ِياسةثاِك  كِؤَةةة كةاََِكى زؤِى رةاةةرَكى كةوكو ء          ِياسةتى ئةةو  ىةوارَيان ثةَى كام كةبة
ِي وا يَكةةى زؤِى رةةةناو ىةنةةدىَ رةاةةةرَكى كا ثةَةةدا كةةوكو ء رةةةناو اخَانةةدا بالَوَةةان      

و ء ىةنةةدََكيش كوكؤتةةةو ء بةةةكاَِان ىيَةةةاو ء ئامخذطاَِةةةكانيان  ةةىَ بةةة ىَ كةةوك     
بةتةواوى بوياواَان ثىَ ى ىةَة. رةبةِ ئة ىخَانة وام بيةةى كةبةِياسةتى ثيََِسةتة رةسةةِ     
مةمانانء وََةةى مةمانان كةرةسةِى بةِسالء بةكِؤى خبةنةةو ء بةىَ سةةِ ء بةةِ َىء     

تةةو   كِؤء بِاتانةكانى بةخ اةةرَكى مِسةلَمان ِيون بكوََةةةو ، اةةرَكى يَ ئاطةاكاِ بكوَ      
ك كوََةت ىةةتاكِ اةةرَكى فوَةِ      بِاتانيَكى طةوِ َة بةةك م ثيَغةمبةةِ و    كةئةمة

نةاخن ثىَ ى. ىةِ كةسيَك رةئةىلى عيلمء ئيمان، َااِك ااو نى فيء تى ثا  بيَةت َةا   
تخزقارَيَك عةقلَء ذَوى ىةبيَت بةوِكى سةَوى بكا ء تةىَ ِيامبيَةيَةت تةىَ ك طةا  كةئةةم      

َةكى ِيوتالء رةاةند ِيو َةكةو  كخمةرَةة بِاتةانيَكالء   قسانة بىَ ناو ِؤ ء كِؤء ك رةسة
 بةس.
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بخ ئةم مةبةستةء ك ِباِ ى ئةم بِاتانء ىةرَبةستةة، ءرةباِ ى ئةم ِياسةثاِك َة        
ثوسةةياِم رةاةةةند ا ميَكةةى ن َكةةى شةةيَخ أمحةةد كةةوك، رةو  َمةةدا طِتيةةان  ئةةةم كةةاِ    

ِطي  شةتى واى نةةطِتِ ء   كِؤَةكةء بةةك م شةيَخ أمحةد و  ىةةَل بةسةءاو ء ئةةو ىةة       
رةبةةِي تةو  كِؤَة بةك مى ئةو و ، و شيَخ أمحدى نةاوبواو ماو َةةكى باشةة مةوكو ء     
نةماو  ، طوميان بَلةينَي شةيَخ أمحةد، َةان ىةةِ كةسةيَكى تةو رةةو طةةوِ  تةو، بلَةَى كةة             

ِياسةثاِك ء ئامخذطاَِانةةى ثةَى        ثيَغةمبةِى رة اةوندا َةا رةبَيةداِى كا بيةيةِ ء ئةةو 
كةئةمةة كِؤَةةكى ز بء زرةةء    طةَاندو ، بةكرَةاَيةو  ك زاننيء  ى ىةمِ كةسةيَك ِيونةة   ِيا

بيَذ ِ كةى كِؤزنة، َا ئةو ى ئةو قسانةى ثىَ طِتِ  َاثىَ ى ِياطةَاندو  ئةو  شةَتان بةِ ،  
ِيو َةكةةو  كةرةةم اةةند ااآلنةةى        ء ىةِطي  ئةو كةسة ثيَغةمبةِ نةةبِ  ئةةوَش رةاةةند 

 ن طِشني اِاِ و كا ك َا

رةبيَةةداِى كا رةةةكواى و فةةا  كوكنيةةةو  ىةةةِطي  نابيةوََةةت، ىةةةِ  ثيَغةمبةةةِ .1
ى رةبيَةةداِى كا ك بيةةةىَ، كةسةةيَك رةةة نةفامةةة سةةخفيةكان كعاَةةة بكةةةن كةثيَغةمبةةةِ

َااِك رةمة لسى مةورِك اََِةدنةو ء ىاوشيَِ كانى كا ئاماك  ك بيَت ئةوا ئةو كةسانة 
ان كةوكو ، ثةةِك ى بةسةةِ اةاوكا كِاو ء ئةوثةةِيى يَ      اواثءَالء بخطةةن تةوَال ىةرَةةَ   

تيَك ِنة، ءكةوتختة ىةرَةَةكى طةوِ و ءء ثيَ ةوانةى قِِئانء سِنةة ء كخِياى ئةىلى 
عةةيلم و سةةتاو ، اةةِنكة مةةوكوان رةةةكنياكا ىةةةِطي  رةةةطخِي كانيان ناَةنةةة ك ِ، بةةةرَكِ   

ا ك ميَةةةو ء ناَةنةة ك ِ،  اىةةِ   رةِيؤذى قيامةتدا كََةة ك ِء تائةو كا  رةطخِي كانياند
كةسةيَك ثيَ ةةةوانةى ئةةو  بِ سةةتيَتةو  ئةةو  كِؤى كةةوكو  بةكِؤَةةةكى زؤِ زلء ِيونء    
ِيََطةة          ِي شةى بةسةةِ اةاوكا كِاو ء ىةرَةَةةكى زي ثةَى كةواو ، ئةةو  ئاشكوا، َاثةِك ى 
ِياسةةتةء ئةةةو ىةقةةةى نةناسةةيِ  كةثيَشةةيةةى ثيةةاو اةةاكان ناسةةى بَِةةانء رةسةةةِى      
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ؤَشةة ، و رةةةو ِيََطةَةةة  ى كاو  كةةةىاو  َنء شةةََِةكةوتانيان بةاةةاكة رةسةةةِى    ك ِي
    إدا ا دمر يَددحرَم      إدا ا مر بَدعرَ  َذمددَه َمَميِّدو دحنَ  ك ِيؤَش . اِاى بةِزء بىَ ىاوتا ك فةِمِىَ   

َعد حنَ   ِّشدق نِّد  اوِر يدحم نَن ن،ا محدا }فةِمَِةةتى  . ىةِو ىا ثيَغةمبةِ (1)[امرطدَي مَحةد  د  در
. و ئاَة ء فةِمِك  رةم باِ ء رةم واتاَةكا طةةريَك   2)امطي محةمل ،نَن ن،ا  د فع ،ن،ا محشدتع{

 زؤِن.

ىةِطي  ثيَ ةةوانةى ىةةب قسةة ناكةا ، نةرةةذَانى كاء نةرةةكواى        ثيَغةمبةِ .2
موكنى، و ئةم ِياسثاِك َة رةاةند ِيو َةكةةو  ثيَ ةةوانةء كذاَةتيةةكى ِيونء ئاشةكواى     

رةاةةةوكا ة ىةةةِو كِ رةةةكاىاتِكا ِيونةةى ك كةَةةةةو  ة ئةةةو      شةةةَِتةتى ةمةةد 
ك بيةوََت، و ىةِكةسيَك رةاةوكا رةسةةِ شةيَِ ى و سةف كةواوى اةخى بيبيةةَى ئةةو         

 ئةةةوى بيةيةةِ ، اةةِنكة شةةةَتان ناتِانيَةةت اةةخى بيَةيَتةةة سةةةِ وََةةةةى ثثَغةمبةةةِ   
م طونطىءِياسةتى كاِ كةة ريَةو كا    ىةِو كِ فةِمِك ى ِياسةت رةةم بةاِ و  ىةاتِ ، بةة َ     

رةئيمانء بنء باو ِيء عةقيةد ء ِياسةتطخَىء كاكثةةِو ِىء ز بةتء كَانةة ء ئةةميةىء       
ك سةةةةت ثةةةةاكىء زمةةةةان ثةةةةاكى اةةةةةون بيةةكةةةةةكا ِي نةةةةب ك كاتةةةةةو ، و ئاَةةةةا     

رةسةِ وََةةء شيَِ ى اخى بيةيةِ  َةان رةسةةِ شةيَِ ى كةسةيَكى تةو،       ثيَغةمبةِى
ء رةذَانى اةخى كا ىةاتبىَ، بةة َم رةِيََطةةى غةةَوى      بةِ و ئةطةِ فةِمِك  رةثيَغةم

كةسانى بويوا ثىَ كواوء متمانة ثىَ كواو كانةو  بيَت ئةو  كةاِى ثةىَ ناكوََةتء بةبةرَطةة     
و ِناطنََت، َان رة متمانة ثىَ كواو كانةو  ىاتبيَةت بةةآلم ثيَ ةةوانةى ِيَِاَةةتيَك بيَةت      

                                                           

 ( 16ـ 15سورة املممنون )( أ ة 1)
ء رةنامةةى   البدع(ِ كوكنةو  رةتاز  كاىيَةواو كان)(ء رةبابةتى ئاطاكا186ب ة واتاكةميان رةثةِاوََ ى ذماِ )  

 َةكةمدا نِسيِ . و ِطيَوي.

 واتاكةميان رةِيابوكوكا ريَك كاو تةو . و ِطيَوي. (2)
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مِك ى رةبةِ بال،  اةِنكة متمانةةكاِ تةوء بةويوا ثةىَ      كةرةو متمانةكاِ تو بيَت ثءَش فةِ
كواو توء ثيَ ةوانةَة  بةَةكةو  كخ نابةةو ، بةةرَكِ َةكةةميان ىةرَِ شةاو  واتةة رةةكاِ      
ََةت ىةةِ كاتيَةك         ك كةوََتء ىى كو ميشيان ىةرَِ شةيَةةِ و  ك بَيةتء كةاِى ثةَى ك كو

ةو ء نة ىةرَِ شاو ش بِ ئةةوا  مةِ ةكانى تيَدا ىاتةة كى. اخ ئةطةِ نةتِانوا كخ بكوََة
و   ِيَِاَةتيكى كةسيَك كةكةمءَال فةِمِك  رةبةِء نةاكاك ثةةو ِ تةوَال كةةس حسةاب      

كاك نوََةتء كةاِى ثةىَ      د ذ ك كوََت ، ئةو كاتةش و   فةِمِك َةكى ِيَ ثةِي َةا نةامخ)  
                                                                                                  ناكوََت.                                                                    

ئةةةةةكى بةةةةخ ِياسةةةةثاِك ء ئامخذطاَِةةةةة  كةنةةةةة ااو نةكةةةةةى ناسةةةةواو             
ِياى طِاسةةتِ ء نةِياسةةتطخَىء نةكاكثةةةِو ِىء نةمتمانةةةء   كةرةثثَغةمبةةةِ و 

كى ئةةو كةسةة كَةاِ ء ك زانةوىَ ئةةوا رةسةةِ       نةئةميةداِىء ك ست ثاكىءزمان ثةا 
حارَةةتى اةخى و   حةقيقةةتيَك وازى يَ ك ىيَةةوىَء  ى يَ ناكوََتةو .ىةةِ اةةند        
ىيض شتيَكيشى تيَدا نةبيَت كةثيَ ةوانةى شةَِتة  بيَةت. ئةةكى اةخنة ئةطةةِ ئةةو      

او ِؤكىء ِياسثاِك َة ثويى بيَت رةزؤِ شتى وا كةبةرَطةَة رةسةِ ثويوثِاةى ء بةىَ نة   
ىةةلَ بةسةءاو ء   ناِياستى ئةو ِياسثاِك َة، ء كِؤَةكةء بةةك مى ثيَغةمبةةِ و   

َاساء تةشوَتيَكى ئاَيةى واى تيَداَة كةاِاى طةوِ  ثةىَ ى ِيازى نيةءمخرَةةتى ثةىَ    
 نةكاو .

. ك ى ئةةو   1):}محدا قد ا ن دي محد َل نقدل فيو دح ن محطعد ا محدا امِّد ر{فةِمَِةةتى ثيَغةمبةِ    
ىةرَبةسةتِ  كةئةةو نةةى فةةِمِ ،     ةِ  قسةةَةكى بةةزمانى ثيَغةمبةةِ و    بِاتان ك

                                                           

( واتة  ىةِ كةسيَك قسةَة  بةزمانى مال ىة  ببةستيَتء مال نةم طِتبيَت، بائةو كةسة  يَطةى اخى رةةناو  1)
 ان بكا . و ِطيَوي.ئاطوى كؤز ادا ئاماك  بكا  َاتةِا
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ءكِؤَةكى ئاشكواو ِياشكاوانةء مةتوسةى كاِى بةةك م ثيَغةمبةةِ و  طِتةِ . ئةاى ئةةو       
بةو كةسةى كاو  كةرة ناو كةسة اةند شاَستةَة بةو ثةميانة طةوِ َة كةثثَغةمبةِ 

ةطةِ تخبة نةكا ء ثةشيمان نةبيَتةةو ء  ئاطو ء رةىةمِ كةس رةثيَشء  بخ ئةو شََِةة ئ
نةطةِيََتةو  بخ  ى اِاى طةوِ ، كِؤَةةى ئةةو و سةيتة بةخ اةةرَكىء رةةناو اةةرَكى كا       
ِياسةتيةكةى بةخ اةةرَكى ئاشةكوا           باَلو نةكاتةو  كة كابَِةة ثةاَل كَةال، ئةطةةِ وانةةكا  نا

تةةى اةةرَكى نةةزانال    نةكا ء ِياى نةطةَةنيَت ئةوا تخبةى يَ و ِناطنََت ىةةتاكِ ئةةو كا  
كةرةكِؤَةكةى اخى ثاش طةز بختةو ء اخى بةكِؤ استختةو . بةطََِو ى فةِماَشتى 

و م حَن مَح  نَاَعمرَِّ  محدَا امر َديِّدَِّ اد َ،اهر َ   محدا بَدعر د مَح  بَديد ِّ د ا  اِاى طةوِ  كةك  فةِمِىَ   َديَا َيار إدن  ام 
ندِّ حَن مد ِّ  اد  د امرادَو بد ن ،مََدَه يَ عَ  مََددَه  ِّد ه م  اّللِّ  َ،يَد رَعِّد ه م  امال  ب حار َ،َنصرَ ع حار َ،بَديد ِّ حار فَأ ،ر ََ َديَا  إدال  ام 

يم   .اِاى ثا ء بيَطةِك رةم كو ئاَةتة ثةنؤز كا بةخى ِيون   (1)[نَ  حب  َنَ يرهدمر َ،َنََن امود دح اب  امد   د

                                                           

 .( 160ـ 159سورة البقرة )( أ ة 1)
كةئةو مِذك َةى ك ِىةب بةِياستى ثيَغةمبةََِتى ةمد ثيَدِا بِ ء ِيومنان كوك بخو   ئةو كةسانةى ب ة واتة   

بخَةةان رةتوسةةى رةك سةةت كانةةى ثلةةةو ثاَةةةَان ك شةةاِنةو ء ثةةةِك  ثخشةةى ك كةةةن ،ء ىةةةبء ِياسةةتيةكانى  
وِ  كةو   بةِنامةى ذَانى موؤدة ناِكوَةتيةة اةِاِ و  بشةاََِتةو ء ِياسةتيةكان نةةرَيَتء      بةِنامةى اِاى طة

ِيون كوكونةةو  ىةةِطي  تخبةةةى َي          ِيونةى نةكاتةةو  كواى ئةةو ى كةةةاِاى طةةوِ  رةكتيَةكةةى اةخى كا بةةخى 
يش و   و ِناطنََةةت ، ئةةةو  ةةخِ  كةسةةانة اةةِاى طةةةوِ  نةةةفو تيان يَ ك كةةا ، ىةةةِو ىا نةةةفوَال كةةاِان   

فوَشتةكانء موؤدةكانيش نةفو تيان يَ ك كةن. مةطةِ ئةو كةسانةى كةبةِياستى تخبة بكةنء بطةِيََةةو  بةخ  
ِيى بةد نء اخَةان بةةكِؤ          ِيون بكةنةةو ء رةةناو اةةرَكى كا  ةا  ى اِا ء ااكة بكةنء تخبةكةَان بخ اةةرَكى 

بةويوا بهيَةةال كةوك و ى اةا  بكةةنء اةاكةكاِى        بهيَةةةو  ء ككان بةثيَغةمبةةََِتى ةمةد كا بهيَةةالء بةتةةواى    
طةةوِ  يَ بةِِك ء    رةز وى كا بالَو بكةنةو  ئةو  ئةةو كاتةةاِاى طةةوِ  تخبةكةةَان يَ و ِ ك طوََةت، اةِاى      

بةاشةةةةد َة كةةةى بةةةىَ ئةنداز َةةةةء تخبةةةةى ِياسةةةتةقيةةى تخبةةةةكاِان و ِك طوََةةةت. تةفسةةةنى طِرَشةةةةن   
 . و ِطيَوي.64ة63ل1ب
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بشةاََِتةو ء ثةةِك  ثخشةيان بكةا  ئةةوا      كوكوَةةو  كة  ىةِ كةسيَك ىةبء ِياستيةكان 
تخبةى يَ و ِناطنََت، مةطةِ كواى اخ اا  كوكنء بةاخكا اِنةو ء ِيو كوكنةة اةاكةء   
ااكاِىء ِيون كوكنةو ى تخبةكةىء  اِيكانى رةناو اةرَكى كا بةخ ئةةو ى اةةرَكى بة انال     

تةةةواو  كةتخبةةةى بةِياسةةتى كةةوكو . اةةِاى طةةةوِ  ئةةاَيةى بةةخ اةةةرَكى سةةةِ ِيوى ز وى
كوكو ء ىيض كةمء كِِيَةكى تيَدا نيةء ىيض شتيَكى نةماو  ِياى نةطةَانةد بيَةت، و نةازء    

و ىةِاةةى  نيتمةةةتى اةةخى بةسةةةِكا ِيشةةتِن بةةةناِكنى نيَوكِاو كةةةى اةةخى ةمةةد
سووشيَكى بخى كوكو ء بخى ناِكو  ىةمِى رةشةةَِتةتى تةةواوى اةِاى طةةوِ  بةِ ء      

مةكةةى بةتةةواوى ِياطةَانةدو  بةخ اةةرَكى سةةِ ِيوى       نةشى مواندو  ىةتاكِ ىةةمِ بةِنا 
َم رد   َما دمر  ز وىء ِيونى كوكؤتةو  ىةِو كِ اِاى بةِزء بىَ ىاوتا ك فةةِمِىَ    امريَددحرَم َن ر

اَلَم اديِّ    ي   َما م  اإلدكر َمر   َنَ يرا مر ادعرَميتد َ،َرالد  . (1)[اديَِّا مر َ،نمتر

سةك ى اِاِك  ىةمةدا ىةاتِ ،ء ك َةةوىَ بةةِطيَكى     بِاتانكةِى ئةو ِياسثاِك َة رة    
تاز ى ئاَني بةبةِ اةرَكى كا بكا ، ىةِ كةسيَك ك سةت بطوََةت بةشةةَِتةتةكةى ئةةوا     
ك بيَتة ىخى اِنة ناو بةىةشتء ِيزطاِ بِنى رةئاطوى كؤز ء، ك َةوىَ ئةو ِياسةثاِك َة  

ةوِ  ك كةا ء ك رَةىَ  ىةةِ    رةقِِئان بةطةوِ  توء باشء كابةيَت. تياَدا ئةو بِاتانةة طة  
كةسيَك بيةِسيَتةو ء رةم شاِ بخ ئةو شاِ َا رةم و َ  بخ ئةو و َ  َا رةم شََِال بخ ئةةو  
شََِال بيةيَوََت، ئةو  رةبةىةشت كا كخشةكيَكى طةةوِ ى بةخ كِءسةت ك كوََةت، و ىةةِ       
كةسةةةيَكيش نةةةةى نِسةةةيَتةو ء نةةةةى نيَوََةةةتء بةةةالَوى نةكاتةةةةو  ئةةةةوا رةشةةةةفاعةتى 

                                                           

 .(3) :ملائدةسورة ا( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى ثيَشِكا ريَك كاو تةو . و ِطيَوي. 
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بىَ بةش ك بيَت رةِيؤذى قيامةتدا، كَاِ  ئةمةةش شةتيَكى ِيونء ئاشةكواَة    ةمبةِثيَغ
كةرةةةاواثءَالء ثةةيس تةةوَال كِؤكانةةةء  ِيونءَةةال بةرَطةَةكيشةةة رةسةةةِ كِؤَةةةتى ئةةةو    
ِياسةثاِك َةء بةةىَ شةةِمىء كةةةمى حةةَاى ئةةةو بِاتانكةةِء كِؤزنةةة، طةةةوِ َىء زؤِى     

كنء كِؤزنى ، اِنكة ىةِ كةسةيَك قِِئةان    ِِئةتى ئةوكةسة بىَ شةِمة رةسةِ كِؤ كو
بةِسيَتةو ء رةم و َ  بيةيَوََت بخ ئةو و َ ء رةم شََِال بخ ئةو شََِال ئةةو ثلةةء ثاَةةى    
بةك ست ناكةةوََت مةاكام بةتةةواوى كةاِ بةةقِِئانى ثةنؤز نةةكا ، ئةةى كةواتةة اةخن           

كى تو ئةو ك ست نِسةِى ئةو بِاتانة طةوِ َةء طِاستةةو ى رةشََِةيَكةو  بخ شََِةيَ
كةوتةطةوِ ى ك ست ك كةوََت، رةكاتيَكدا ئةطةِ قِِئان نةنِسيَتةو ء رةو َتيَكةو  بةخ  
و َتيَكةةى تةةو َارةشةةََِةيَكةو  بةةخ شةةََِةيكى تةةو نةةةى طِازََتةةةو ء بةةالَوى نةكاتةةةو        

بىَ بةش نابيَت بةمةِ ىَ بويواكاِ بيَتء بويواى بةثيَغةمبةةََِتى  رةشةفاعةتى ثيَغةمبةِ
ئةو ىةبيَت، بةشةَِتةتةكةى ئةوَش كاِ بكا ء شََِال كةوتةى بةِنامةَةكى تو نةةبيَت،  
ِياسةثاِك َة، ء بةتةةنيا بةسةةء بةرَطةَةة رةسةةِ بةَى          ئةمة َةكيَكة رةبِاتانةةكانى ئةةو 
ِياسةثاِك َةء كِؤزنةى نِسةةِء بةاَلو كةِ و كةةى. ءبةرَطةَةة          ناو ِؤكىء ثِاةةرَى ئةةو 

ذ ء طيَلىء كوِى ئةو كةسة رةو زانستء زانياِ ء بةِنامةء رةسةِ ثيسىء بخطةنىء طةم
ىيَةاوَةةتى. بيَةطةة رةةو ى كةةباس كةوا رةةو       ِيََةِماَىء ئةوىيَداَةتةى كةثيَغةمبةةِ 

ِياسثاِك َةكا طةيَ شتى تو ىةن كةىةمَِان بةرَطةء نيشانةن رةسةِ بىَ بةةةماَىء كِؤء  
ن كةِ كةةى ثةء رةىةةزاِ سةََِةدَش     ىةرَبةستةى ئةو ِياسةثاِك  كِؤَةةة، ئةطةةِ بِاتةا    

خبِا  كةكِؤ ناكا ء رةقسةكانى كا ِياست ك كةا ، ء ئةطةةِ كوعةاى طةةوِ توَال سة اء      
تخرَة رة اخى بكا  كةطِاَة ِياستطخَةء رةو وسيةتةى كا ِياسةت ك كةا ، نةةايَو ِياسةت     
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ناكةةا ء كِؤ ك كةةا ء قسةةةكانى ىي ةةيان ِياسةةت نةةنيء كِؤزنةةة، بةةةرَكِ سةةََِةدم بةةةاِا 
رةطةوِ  توَالء قيَ  ون توَال كاِ  ثِاة ء كِؤَةةكانة. ئيَمة اِاى ثا ء بيَطةِكء ئةةو  
فوَشتانةى كةئيَستا  مان ئاماك نء ئةو كةسةانةى رةمِسةلَمانان كةئةةو بةآلو كواو َةة      
ك كةوََتة ك ستيانء ك ى اََِةةةو  ك كةَةة شاىيد ة شةاىيدَة  كةرةةِيؤذى قيامةتةدا     

كطاِمان ة كةئةةةو ِياسةةثاِك َة كِؤَةةةء ىةةة  بةسةةتةء بةةةك م    ثةةىَ ك طةَةةةةو  ثةةةِو ِ
ىة  بةسءاو ، اِا سةِشخِيى بكا  بةو كِؤء بةو كاِ ىء ئةو ند ى ثيَغةمبةِ و 

ِياسةثاِك َة         ََةت. ئةةو  شاَستةَة اِاى طةوِ  بةو كةاِ  سةةِ ريَشةيََِةيةى اةخى بيطو
كِؤء ىةل بةسةتى تةوى تيَةدان    اوايء بيَةطة رةو ى كةئاماذ مان ثىَ كوكن اةند كاََِكى 

 كةرةم اةند ااآلنةى اِاِ و كا ك َان نِسني 

َةكةم  تياَدا )رةم ىةَةى َةو  بخ ئةةو ىةةَةى َةة سةةكء شةسةت كةةس مةوكون بةةبَى         
( . امغيدددددبئيمةةةةةانء رةئيسةةةةةالم ك ِاةةةةةِن( ئةمةةةةةةش رةزانسةةةةةتة ثةنهانيةةةةةةكان)   

ةذَاندا ئةو غةةَبى  بخ ىاتةى و ستاو ، ىةِ ر ، دي كواى موكنى سوءش)و ثيَغةمبةِ
نةك زانىء ئاطةاى رةشةتةغةَبيةكان نةةبِ، ئةةكى اةخن كواى موكنةى كةاِ  غةَبيةةكان         
ِياك طةَةةنيَت. بةةثَى ى ئةةم فةِمِك َةةى اةِاى          ك زانيَتء ئةم ىةواَرةة غةَبيانةة بةةء 

. ىةةِو ىا  (1) [َب ق ل ال  نَق حا  َما دمر ندِّد دَ َ دَعآئدا  اّللِّد َ،ال نَنر َدم  امرَغيرد  :طةوِ  كةك فةِمِىَ
ِد امرَغيردددددَب إدال  اّلل    ك فةةةةةةِمِىَ   َرر دددددَم َ،ااد َ،اور . ىةةةةةةِو ىا (2)[ق دددددل ال  يَدعر َدددددم  مَحدددددا  د امس 

                                                           

 .(50) :سورة األنعامأ ة  (1)
 ب ة واتاكةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 

 .(65) :سورة النمل ( أ ة2)
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:}ي دَاا رجد ار ندا  حالد  كة فةِمَِةةتى  رةفةِمِك ى ِياستدا ىاتِ  رة ثيَغةمبةِ و 
 دد َر مح ن دد ثحا بعدد كمل فددأقحا  يددحم امطي محددةمل فددأقحا: َيريبمل نصددع يب نصددع يبمل فيطدد ا  : إادده ال

َوود   ِّددَ  نَاددَ  ام  قديددَب     مدد  قدد ا امع دد  امصدد حل دد   َدددَحفد يدر دد   فددديهدمر فَدَ م  ا مح دد  ا محر ،َ  ِّدد   َن َدديرهدمر َ ددهدي  
ا  َ هدي ر   .(1)[َنَ يرهدمر َ،نَاَ  َنَ     لِّد َ ير

ى ئةةو ِياسةثاِك َة   كو م  رةو كاِانةى كةبةرَطةء نيشانةن رةسةِ ثِاةةرَىء كِؤَةةة      
ئةو َة كةتياَدا ك رََى ) ىةِ كةسةيَك بيةِسةيَتةو ء كابةشةى بكةا  ئةطةةِ ىةةذاِ بيَةت        
ك ورَةمةند ك بيَت، َاقةِزكاِ بيَت اةِاى طةةوِ  قةةِز كانى بةخ ثةوي ك كاتةةو ، َةااِك        
ئةطةةةِ طِناحبةةاِ بيَةةت اةةِاى طةةةوِ  رةةةطِناحء تاوانةةةكانى اخشةةىء كاَةةكء باوكيشةةى  

ش ك بيَةت بةبةِ كةةتى ئةةةو ِياسةثاِك َة( تاكختةاَى. طِمةانى تيَةدا نيةةة       ك بةِِىَء اةخ  
كةئةمةةة طةةةوِ  تةةوَال كِؤَةةةء ِيونءَةةالء ئاشةةكوا تةةوَال بةرَطةةةء نيشةةانةَة رةسةةةِ كِؤى 

                                                                                                                                                 

ةنهانيةةكان  ب ة واتة  ئةى ةمد ثىَ َان بلَىَ  ئةو ى رةئامسانةكانء رةزو ى كا ىةةن كةاِ  غةةَبىء شةتة ث      
 نازانالء ئاطاكاِى نني بيَةطة رةاِاى ثةِو ِكطاِ. و ِطيَوي.

 .(117) :سورة املائدة( أ ة 1)

ب ة واتاى فةِمِك كة  رةِيؤذى قيامةتدا اةرَكانيَكى زؤِ ىةن كََال بخ سةِ حةوزى مال بةآلم ك ِك كوََالء ِياو   
ةال، ئةوانة ىاو  ََنى مةال بخ ك َِةان ك كةةن ثةيَم    ك نوََال مةيش ك رَيَم   ئةى ثةِو ِكطاِم ئةوانة ىاو آلنى م

ك طِتوىَ  ئةى ةمد تخ نازانى ئةةوان رةةكواى تةخ اةيان بةسةةِ كَةةكةة  ىيَةةاو ء اةخنيان شةَيِاندو ء ى          
كاىيَةانء تاز طةَِةكيان رةكَةةكة  كا كِءست كوكو ، ئةوانة رةىاو آلنى تخ نةةماون. مةةيش ئةةو ى بةنةد      

ِيى مةَِةمةة طةِتى ك ى رةَيم كةبوَتيةة رةةم ئاَةتةة ثةنؤز ى اةِاى          ااكةكةى اِا كةمةبةست رةعيساى كِ
طةوِ    واتةاى ئاَةتةكةة   ئةةى ثةةِو ِكطاِا ئةو نةد ى رةناوَانةدا بةِم بةسةةَِانةو  شةاىيدمء ئاطةاكاِم           

ِ اخ  بةسةَِانةو ، كواى ئةو ى طيانت ريَم و ِطوتةو ء مواندمت تخ بخ اخ  بةسةَِانةو  ااوكََو بَِتء ىة
 .ك زانى ايان كوكو ء ايان ئة ام كاو ء ىةِ اخ  بةسةِ ىةمِ شتيًََكةو  شاىيدء زاناء كاناى. و ِطيَوي
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بِاتانكةِ كةةةى، بةرَطةَةةة رةسةةةِ بةةىَ شةةةِمىء كةةةم حةةةَاَى ااو نةكةةةى بةِامبةةةِ  
شةةتانة تةةةنيا بةنِسةةيةةو ى  بةةةاِاى طةةةوِ ء بةبةنةةد كانى اةةِاكا، اةةِنكة ئةةةو سةةىَ

قِِئانى ثنؤزَش و ك ست ناَةن، ئةةكى اةخن بةنِسةيةةو ى ِياسةثاِك َةكى ئاو ىةا      
كِؤَةةء ىة  بةسءاو كََةة كى؟!!ئةو ثِاةلَء ثيسة ك َةةوىَ ثةةِك ى ِي ش بةسةةِ    
اةةاوى مِسةةلَماناندا بةةدا ، ءبةةةو ِياسةةثاِك َةء ثةَِ سةةت ء طنؤك َةةان بكةةا ء بةةة      

و سةةيةتة كِؤَةةةة سةةةِقارَيان بكةةا  ء بةثلةةةء ثاَةةةى ثِاةةةرَى ئةةةو   نِسةةيةةو ى ئةةةو
و سيةتة ك ست اةِيؤَان بكا ء رةقِِئانء سِنةة   َةان بةدا ء ِيََطةةى ِياسةتيان يَ     
بكا  بةشةو  ز نب ء واز رةىةمِ ىخكاِ كانى عيباك  ء بةنداَةتى كوكنى ِياسةتةقيةة  

 َ ءِي مسيَكى شةِعيانةى بةنداَةتى كوكن بةند كانى اخى و   ِيبهيَةال كةاِاى طةوِ  بخ 
بةةخ بةنةةد كانى اةةخى كاِيشةةتِ ، بةةةو ثةةويء ثاطةنةةد  ثِاةةةرَةى طةَشةة  بةك ورَةمةنةةدىء ثةةوي  
كوكنةو ى قةةِز كانء تةةماحى كنيةا كانةة بةةِ، ءرةةطِناح اةخش بةِن طةنؤك ء سةةِ سةويء            

َطةى ِياسةتةقيةةى اِاَةان رةبةِاةاو رةي الء ون     ك كةا ء رةميَشةكياندا    سةِقارَيان ك كا ء َِي
ك سويََتةو . سيةاَِخى ئةم شانخطةَِةش شةَتان ك ى طيَويََت، ثةنا بةاِا ك طوَال رةىخكاِء 

 ِيََطاكانى سةِ شخِيىء طِىَ ِياَةرَى بخ ىةواو ئاِ زو كانى نةفسء شةَتان.

 سىَ َةم  رةو كاِانةى كةبةرَطةء نيشانةن رةسةِ ثِاةةرَىء كِؤَةى ئةةو ِياسةثاِك َة        
ئةو َة كة تياَدا ك رَىَ ) ىةِ كةسيَك رةبةند كانى اةِا نةةى نِسةيَتةو  اةِاى طةةوِ       
رةكنياء رةقيامةتدا ِيوانى ِي ش ك كا (. طِمانى تيَةدا نيةة كةئةمةةش بِاتةانيَكى تةوء      
قيَ  ون توَال كِؤَةكى تو ء َةكيَكة رةو بةرَطةء نيشانانة كةبىَ بةةماَىء ثِاةةرَى ئةةو   

تة ِيوء بىَ ئابويؤَىء كِؤزنىء بِاتانى ااو نة بىَ شةةِمء سةِكاَةتى   ِياسثاِك َة ك اا
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َةكةةةى ك سةةةييَةىَ. اةةخناء اةةخن ك اةةيَتة عةةةقلَى كةسةةيَكةو  كةةةئاق ء ذَةةو بيَةةت،   
بةنِسيةةو ى ئةو و سيةتةى كةثويَةتى رة كِؤء ك رةسةء بِاتان ء رة َةن كةسةيَكى  

او تةو ، ء بِاتةةانى بةةةك مى  ناكَةةاِء نةناسةةواو رةسةةةك ى اةةِاِك  ىةةةم كا نِسةةو    
كوكو ء ك رَىَ  ئةو ى نةى نِسةيَتةو  رةةكنياء رةقيامةتةدا ِيوى ِي ش    ثيَغةمبةِ و 

ك بال، ءىةِ كةسيَك بيةِسيَتةو  ك ورَةمةند ك بيَت كواى ئةو ى ىةذاِء ك سةت كةِِ    
ِيزطاِى ك بيَت رةقةةِز كانى كواى ئةةو ى ئةةو ىةةمِ قةِزانةةى رةسةةِ كةرَةكةة         بِ، و 

 بِن، اِاى طةوِ  رةطِناحةكانى اخش ك بيَت!!!ب

ثا ء بيَطةِكى بخ اِا رةو بِاتانة طةوِ َة،!بةرَطةكانء واقيتيش طةواىى كِؤى ئةو    
بِاتانكةِ ن. ىةِو ىا رةطةةوِ َىء بةَى ئةنةداز َى  ِِئةةتى ئةةو كةسةة رةبةِامبةةِ        

كاء رة ى اةةرَكى،  اِاى طةوِ ء بىَ شةِمىء كةم حةَاَى رةبةِ ك م اِاى تا ء تةنيا
ك ى ئةو ىةمِ ئِممة ء ئةوىةمِ اةرَكةى كةئةو ِياسثاِك َان نةنِسةيِ تةو  كةاةى   
ِي ش نةبِ ، رة َةةكى توَشةةو  اةةرَكيَكى زؤِ كةىةةِ اةِا ك زانَيةت اةةند          ِيوشيان 
ك بال نِسيَِانةتةو ء بالَوَشيان كوكؤتةو  كةاى قةِز كانيشيان ىةةِ رةسةةِ مةاونء    

رةوانةَة ىةتاكِ ئيَستاش ىةِ ىةذاِء ك ست كِِ  بِ بةالء قةةِز كانيان    ثوي نةبِنةو ء
ثء رةسةِ كةرَةكة بِ بيَت،  ثةنا ك طةوَال بةةاِاى طةةوِ  رةةطِمويا بةِنى ك ء كةرَةكةة       
بِنى طِناحء تاوانةكان. ئةو ثاكاشتء سيااتانةى رةو و سيةتة كِؤَةةكا ىةاتِ  رةةىيض   

بخ ئةوكةسانةى كةباشءَالء ثاَة بةِز توَال كتيَةو  شََِةيَكى شةَِتةتى اِاكا نةىاتِ  
كةقِِئانى ثنؤز  بةِسةةو ، ئةكى اخن بةخ َةةكيَك ك بيَةت كةئةةو ِياسةثاِك  كِؤَةةة       
بةِسيَتةو  كةثويَةتى رةكِؤء ك رةسةء بِاتانء كخمةرَيَك ِيستةء وشةى كِفوى. ثةا ء  
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طو  رةبةِامبةِ كةسةيَكدا  بيَطةِكى بخ اِاى تا ء تةنيا اةند  ميهو بانء بةسخزو اخِيا
كةةةوا  اةةةند  بة ِِئةتةةة رةةةكِؤ كةةوكن رةبةةةِ ك م اةةِاى ثةةةِو ِكطاِى  يهانيانةةداء  

 ك تِانىَ ئةو ىةمِ كِؤء ك رةسةء بِاتانانة بكا ء اةند  بىَ شةِمء بىَ ئابويؤَة.

اِاِ م  َةكيَكى تو رةةو كاِءباِانةةى كةبةرَطةةء نيشةانةن رةسةةِ ئةةو ى كةئةةو              
ِك َة رةثِاةلَ توَالء طةوِ  توَال كِؤَةكانة ئةو َة كةتياَدا ك رَىَ )ىةِ كةسيَك ِياسثا

ِيزطةاِى ك بَيةت، و ىةةِ كةسةيَكيش          ِياسةثاِك َة بكةا  ئةةوا رةةئاطوى كؤز ء  بويوا بةو 
بويواى ثىَ نةكا  ئةو  كافو بِ (. ئةمةشيان كَسان طةوِ  تةوَال  ِِئةة ء  ةسةَِِة    

ِا توَال كِؤء ك رةسة بةىَ سةةِء بةَِةكانةة، ئةةو كِؤزنةى      رةكِؤ كوكن كا، رةسِ ء ِيََس
بِاتانكةِ  بانطى ىةمِ اةرَكى ك كا  كةبويوا بةو بِاتةانء كِؤَةة زرةةى ئةةو بكةةن،      
ِيزطاَِةان           و ثويو ثاطةنةد ى ئةةو  ك كةا  كةئةطةةِ بةويواى ثةَى بهَيةةال رةةئاطوى كؤز ء 

ك بيَةت. و رَالَىةى ئةةو كِؤزنةة     ك بيَت ء ئةو شى بويواى ثىَ نةةىيَةىَ ئةةوا ثةىَ ى كةافو     
طةوِ  توَال كِؤء بِاتةانى بةِامبةةِ بةةاِاى تةا ء بةتةةنَى كةوكو ، و راََلىةى ئةةو ى         
طِتَِةتى ِياست نيةء كِؤ ك كا ء ِياستيةكةى ئةو َة ىةِ كةسيَك بويواى بةو ِياسثاِك  

بيَت، كِؤَةة ىةبيَت ئةو  شاَستةى ئةو َةة كةةكافو بَيةتء نةة  ئةةو ى بةويواى ثةَى نةة        
اةةِنكة ئةةةو  بِاتانةةة، كِؤَةةة ء ىةةيض بة ةةيةةء بةةماَةةةكى نيةةةء زؤِ زؤِ رةِياسةةتيةو  
كوِ ، ئيَمةةةة ك رَةةةيَني اةةةِا شةةةاىيد  كةئةةةةو قسةةةة ثةةةويو ثِاةةةانة ىةةةةمِى كِؤنء      

، ك َةةوىَ َاسةاء شةةَِتةتيَك بةخ اةةرَكى كابويََةذََت        دَاب بِاتانكةِ كةشى كِؤزنةة) 
ىَ ى ِيازى نيةةةء شةةتيَك خباتةةة كَةةكةَانةةةو  كةةةاِاى طةةةوِ  مخرَةةةتى رةسةةةِ نيةةةء ثةة

كةنامخَةةة بةةةو كَةةةةء ىةةةِطي  شةةتى وا بخطةةةنى تَيةةدا نيةةةء مةةارَى قةةةرَبيش سةةةِ           
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بةااو نةكةَةتى. اِنكة اِاى طةوِ ء بةتةنىَ ئاَيةى بةكاملى ناِكؤتة اِاِء بخ ئةةم  
ِ ئِممةتةى تةةواو كةوكو  بةاةِاِك  سةةك  ثةيَش ئةةو ى ئةةو بِاتةانء كِؤَةة بةةك           

بكةوََت. ك ى كةواتة ىخشياِء وَِاء بةةئاطا بةال ئةةى اََِةةةِانى ئةازَ ء ئةةى بواَةانى        
اخشةوَسةت، وَِةةا بةال ىةةةِطي  بةويوا بةةة وََةةةى ئةةةم كِؤء ك رةسةةء ىةةةلَ بةسةةءاوانة      
مةكةن، ء بِاِ مةك ن ئةم  خِ  شتة ثويوثِىء كِؤء ك رةسةء بِاتانانة رةناو ئيَةِ كا  

ة ىةب ِيؤشةةةء ك كِ وشةيَتةو ء بةثةةِك ى ِي شةى كِؤزنةان      ِي واج ثةَدا بكةن، اِنك
بةبةرَطةةةء نيشةةانةكانى اةةخى بدؤزنةةةو ء بةةةكواى كا    ىةةةبء ِياسةةتيةكان( ، 1)بةةةِى ناطنََةةت

بطةِيَالء كاواى بكةن، رةئةىلى عيلمء زانست ثوساِ بكةةن رةىةةِ شةتيَك كةةطوفتتان يَ ثةَةدا      
سةى نةةفو   ريَكةواو سةََِةدى بةخ باوكةة ئةاك مء        بِ، بةسََِةدى كِؤزنان فوَِ مةةاخن، ئيبلي 

كاَكةةة حةةةوا اةةِاِك كةئةةةو بةِياسةةتى ئامخذطةةاِى كةةاََِكى كرَسةةخز  بةةخ ئةةةوان و   كةسةةيَكى  
كرَسخزء اةخمخِ اخى نيشان كا، كةاى رةطةوِ  توَال اائيةانء رةكِؤزن تةوَال كِؤزنةان بةِ،    

و  بخمةةان ك طيَويََتةةةو ء كا رةةةباِ ى شةةةَتانةاوندد ا( ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ  رةسةةِِ تى) 
نيَ  ك فةةةِمِىَ   ددعد ددَا امِّ  صد . ك ى كةواتةةة وَِةةاء ئاطةةاكاِ بةةال رةةةو  (2)[َ،قَ ََسَه َمدد  إد ِّد َما َمدد  َممد

ئيبليسةةةة نةةةةفوَال ريَكةةةواو ء رةشةةةََِال كةوتةةةةكانى رةةةةكِؤزنانء بِاتةةةان كةةةةِانء     
كةوتِانى اةواشةكاِانى ثشتيِانانى شةةَتان، اةةندانء اةةندان  ةاِ ئيبلةيسء شةََِة      

بةويواى كرَسةخزانةى كِؤزنانةةى اخَةان ك ِ بويَةِ ء اةةندان ثةةميانء بةةرَيَةى سةااتةء          

                                                           

 ( كِِك ك رَىَ  سةط ك و ِيىَء كاِوانيش ِياك بِِىَ. )ك ماوك م(1)
 .(21) :سورة األعراف( أ ة 2)

حةوا اِاِك كةبةِياستى ئةو بةتةنب  ب ة واتة  شةَتانى نةفو   ريَكواو سََِةدى بخ باوكة ئاك مء كاَكة 
 ئةوانةو َةء بخ ايَوء ااكةى ئةوانةء رةئامخذطاِى كاِانة بخَان كِؤَان رةطة  كا ناكا . و ِطيَوي.
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ستةمكاِانةى كِؤَةةى اخَان، ءاةندان قسةء طاتاِى ِيازاو ء بوَقةكاَِان بةخ اةةرَكى   
ِيََطةة  كان ء مةل شةكاندنى اةةرَكى سةاك ء سةاكاِء          ك ِبويَِ  بخ سةةِ ريَشةيَِاندنء رة

 ساوَلكة.

ِاى بةِزء بىَ ىاوتاء بةتةنىَ مالء ئيَِ ش رةشةةِيو بةةآلى شةةَتانء شةةَتانيةكان     ا    
ِي شةانء رةثةةِك ى         ِي شةى كَل  ََ ََت، و رة فيتةةةء ئاشةِبى سةةِ ريَشةيَِاوانء ك   بثاِ
ِي شى ثةِك ثخشانى كوذمةانى اِاء بِاتةانى بِاتانكةةِانء كِؤزنةانء اةواشةةكاِان     

ِيؤشةاَى بةِنامةكةةى اةِا َةةفِى    انةى كةك َانةوىَ نِِء  مان بدا ء ثةنامان بدا ، ئةو
ِي ش بةسةةِ اةاوى           ك ميان بكِذََةةةةو ء ئةاَيةى اةِا رةاةةرَكى اةواشةة بكةةنء ثةةِك ى 
مِسلَمانان كا بد ن، اةَارَيان ااو  اةِاى طةةوِ  نةِِى اةخى تةةواو ك كةا ء كَةةى اةخى         

َسةةاى اةةخى   سةةةِك اا ، كةةاِوانى ئيسةةالمء  ك طةَةنيَتةةة  ةةىَء ئةةاَنيء بةِنامةةةء َاسةةاء َِي
مِسلَمانان ىةِ ك طاتة شََِةى اخى، ىةِ اةند  كوذمةانى اةِا رةشةةَتانء شةةَتانيةكان ء    
شََِال كةوتِانيان رةكافوانء بيَباو ِيانء مِحلدان ثىَ َةان نةااخش بيَةتء ىةةزاِان فةويو فةيَ ء       

 تةرَةكة بازىء كةميةيش بةيَةةو .

ةو اةواشةكاِء كِؤزنة باسى كوكو  رةو سةيةتةامةكةى  بةآلم سةباِ   بةو ى كةئ     
ئةةةو  ئةةةموََكى واقتةةةء قِِئةةانء سةةِنةةتى   محِّادد اا اةةخى كا رةاواثةةةء اواثةةةكاِى) 

ئاطاكاِىء وَِاَى تِندَان رةةباِ ى  ئاماذ َان بةو اواثةكاَِة كاو ء بةِيََ ى ثيَغةمبةِ
ان كوِ بكةوَةةةو  ، ئةةو قِِئةانء    ئةو اواثةء اواثةكاَِة كاو ء ئامخذطاِميان ك كةن كةيَ َ

َيةةةو  كةةحارَى    سِنةةتةى ثويَةتى رةىيداَة ء ِيََةِماَس تةواوى بخ موؤدةكان ، رةاِا ك ثاَِي
مِسةةلَمانان اةةا  بكةةا ء َاِمةةةتىء ِيََةِماَيمةةان بكةةا  بةةخ شةةََِال كةةةوتةى ىةةةبء ِيََطةةاى      
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بكةا  رةسةةِىء تخبةة     ِياستةقيةةى قِِئةانء سةِنةة  بطةوَالء بةةِك وامء ثةىَ كامةةزِاومان      
طيةان. كةاِاَةةكى      رةىةمِ تاوانءطِناحةكان بكةةَالء بطةِيََةةةو  بةخ  ى اةِاى طةةوِ )     

ثةةا ء بيَطةةةِكء بةاشةةةد ء رةةسَ بةةِِك ء بةسةةخزء بةز َةةةو ء بةسةةةِ ىةةةمِ شةةتيَك كا زارَةةةء  
 بةتِاناَة.

ئةةةو  بةةةآلم سةةةباِ   بةةةو ى كةباسةةى مةِ ةةةكانى ىةةاتةى ِيؤذى كواَةةى ك كةةا ،      
ىةةةمِ مةِ ةةةكانى ِيؤذى كواَةةى ِيون كواونةةةو ء رةفةةةِمِك  ثنؤز كةةانى ثيَغةمبةةةِ

ئاشةةكوا كةةواون، و قِِئةةانى ثنؤزَةةش ئامةةاذ ى بةىةنةةدََكيانى كةةوكو . ىةةةِ كةسةةيَك   
ِيََتةةو  بةخ  ى           كةبيةوَى زانيةاِى تةةواوى رةةم بةاِ و  ك سةت بكةةوََت ك تِانَيةت بطة

يَبةةةكانى ئةةةىلى عةةيلمء ئيمةةان ء سةةةَوَان بكةةا . ىةةيض كتيَةةوء سةِاةةاو كانى سةةِنةة ء كت
ثيََِست ناكا  بخ زانني و ِيونكوكنةو ى ئةو  َِِ  ئاَِشانة بطةِيََةةو  بخ ئةةو  ةَِِ  كةسةة    
كِؤزنء اةواشةكاِانة تا ََِطةَان رَس اةواشةة بكةةنء رةة كَة  اةِا  َةان بةد نء ثةةِك           

سةسء ناِياسةتيان رةسَ تيَكةةلَ بكةةن، ئيةد        ِي شيان بةسةةِ اةاو كا بةد ن، ىةةبء ناىةةب، ِيا     
 اِامان بةسة كةباشءَالء بةىيَ توَالء ثنؤزتوَال ثالَ ثشتيَكة.

،ال  حا ،ال قحة إال  اب  امع يِّ امعظيممل احلم   رب امع تنيمل ،ص     ،ك م ن   ن  ا ،ركحم  
)جممح  امتو ،  اجمل   او،ا امص اِ اومحنيمل ،ن   آم  ،نصع ب  ،ن   ن  ِب س ن إ  يحم ام يا.)

    .  200د 178)
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ء شويَن هةلَطرةكانء ئةو شتانةى كةثةيوةسنت الكهانة(حوكمى جادو طةرانء نهيَن بازةكان)
 ثىَ يانةوة

 احلم    ،  امل ،امصالة ،امسالم ن   محا الاي  بع امل ،بع :

رةةةم كواَيانةةةكا، رةوانةةةى كةثويوثاطةنةةد ى    رةبةةةِ ئةةةو ى قةةخ  بةةويانء  اكوطةةةِان    
ك كةةةنء ااِ سةةةِى نةةةاخش َةةةكان رةِيََطةةةى  اكوطةةةِى واتةةة     )امطددب نةةِذكاََِتى

ك كةن بةشيَِ َةكى بةةِ بةآلو رةىةنةدىَ رةةوآلتانى     )اماه اة سي وبازىء نهيَال بازى َةو 
ن مِسةةةلَماناندا بةةةآلو بِ تةةةةو ء تةشةةةةنةَان كةةةوكو ء سةةةاك ء سةةةاوَلكةَى اةةةةرَكيا 

بةثيََِسةةتم زانةةى قخسةةتختةو  رةوانةةةى كةنةةةزانىء نةةةفامى بةسةةةَِاندا زا  بةةِ . بخَةةة 
ِيونةى بكةمةةو           َطةى ئامخذطاَِةو ء رةبةِ اةاتوى اةِاى طةةوِ ء بةخ بةنةد كانى اةِا  َِي كةرة
كةئةم ثيشة بخطةنة ى مةتوسيةكى طةوِ ى بخ سةِ ئيسالمء مِسلَمانان ىةَةة رةبةةِ ئةةو ى    

قيَ  ونةة ثةَِ نةدى بةغةةَوى اةِاو  ىةَةةء ثَي ةةوانةى فومةانى اةِاء          كةئةم كاِ  اةوايء 
 .فومانى ثيَغةمبةِ كةَةتى

مةيش ثشتيِان بةاِاى بةِزء بىَ ىاوتاء بةتةنىَ ك رَيَم  بةةثىَ ى ِيََةك كةةوتال واتةة         
كةةخِياى زاناَةةانى ئيسةةالم تيمةةاِ كةةوكنء ااِ سةةةِى نةاخشةةيةكان كةةاََِكى كِءسةةتةء   

َتة ء بةِنامةى اِا نيةة، موؤدةة كةنةةاخش بةِ ك تِانيَةت ب ةيَتة  ى       ثيَ ةوانةى شةِ
(َةا ىةةِ   مج دة امعصد يةككتخِى ىةناء َا نِذكاِى بوَةساز َةا ككتةخِى ِيشةتة ك ماِ كةان)    

بابةتيَكى تو بيَت بخ ئةو ى كةاِ  ثشةكةيةيةكانى بةخ بكةا ء  ةخِى نةاخشةيةكةى بةخ        
كةرةطةةلَ نةاخشةيةكةى كا طِ ةاون    بدؤزََتةو ء ااِ سةِى بةو ك ِمانانةة بةخ بكةا     

واتة ااِ سةِى نةاخشيةكةى ك كةا ء ئةةو ك ِمانانةةش بةةطََِو ى شةةَِتةتى اةِا       
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حةآل ء ِيََطة ثيَدِاو بال بةطََِو ى ئةو زانستء زانيةاِىء ثيسةثخِيَةتيةى كةنِذكاِ كةة    
ت (ء ثيَ ةةوانةى ثشة  امع ايدةىةَةتى، اِنكة ئةمة ك ست طوتةة بةةىخكاِ  ئاسةاَيةكان)  

بةسةة  نيةةة بةةةاِاى طةةةوِ ، اةةِاى طةةةوِ ء ثةةا ء بيَطةةةِك ك ِكى نةةاِكو  ك ِمةةانء  
رةطةرَدا ناِكو   ا زاننيء شاِ زاَيةكةى رة ىخشياِىء وَِةاَىء زانيةةى مةوؤد    ااِ سةَِشى 

اخَةتىء نةفامىء نةواننيء نةشاِزاَيةكةشى رةنةزاننيء نةفاميةو َةتى، بة َم اِاى طةةوِ   
و  كانةناو  كةيَ ى حةِام كوكون واتة ااِ سةِ كوكنى نةاخشيةكان بة شيااى بةند كانى بة

 كاوء ك ِمانء ااِ سةَِة حةِامةكان كِست نية شيااى ئةو نةاخشية ناكا . 

 اماهِّدة بةىيض شيَِ َة  كِءست نية نةةاخش ب ةيَتة  ى ثةيَش بةنيء نهةيَال باز كةان)        
ئةةو غةةَو زانيةةو  ك تةِانال      ئةوانةى كةثويء ثاطةند ى غةَو زانةى ك كةةن كةبةةىخى   

نةاخشةةيةكانء ىخكاِ كانيةةان بدؤزنةةةو ، ىةةةِو كِ كِسةةت نيةةة بويواَةةان بةةةو  ىةةةبيَت 
كةةةك َلََيالء ىةةةوارَيان ثةةَى ك ك ن، اةةِنكة ئةةةو ى ئةوانةةة ك ََلةةَيال تةةةنيا تاةةةنب         
بةتاَِكيةةةو  نانةةة، َةةان  ةخكةةةكان  َةةان ئامةةاك  ك بةةالء ئةةةو ى بيانةةةوىَ ي َةةان       

ت بة ةخكةةةكان ك بةسةة ، ئةوانةةة حِكميةةان حةةِكمى كةةِفوء سةةةِ   و ِك طةةونء ثشةة
بكةةةن. مسةةلم   ن ددم امغيددب ريَشةةيَِاوَة، ئةطةةةِ ثويءثاطةنةةد ى زانسةةتى ثةةةنهان زانةةى)    

محدا ن د  ن ا فد   }فةِمَِةةتى   كةى اةخى كا ِيَِاَةةتى كةوكو  كةثيَغةمبةةِ    صدعي  رة)
ئةةةةوَش بةةةس ىوَةةةو و  . و رةةةة أ(1)فسدددأم  ندددا  دددئ  َل   ط ردددل مددد  صدددالة نربعدددني يحمحددد  {

                                                           

كاواَةان يَ بكةةن    ( واتة  ىةِ كةسيَك ب يَتة  ى ثيَش بنيء  اكو طةِانء شََِال ىةرَطوانء ك ِباِ ى شةتيَك 1)
ذَان يَ و ِناطوََت. كَاِ  ئةم  اكو طةِىء ثيَش بيةى ءك م و ِكان رةغةَو زانية ئةوا بخ ماو ى ال ِيؤذ نََِ

طةريَك  خِى ىةن كةئاماذ  بةىةندََكيان ك كةَال و   ) قاو  طوتةةو  كةبةزؤِى ئةمة ذنان ئة امى ك ك ن 
ىةنةدىَ كةسةى    رةطةلَ ك ست اََِةدنةو  كة بة زؤَِش رة َةن ذنة كؤمةكانةو  ئةة ام ك كََِةت ، ىةةِو ىا   
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:}محددا ن دد    هِّدد   فضدد  ق  ِبدد  يطددحا فطدد   تدد  ِبدد  ناددعا ن دد  كةفةِمَِةةةتىرةثيَغةمبةةةِ و 
:} محدا ن د  و ىةِ رةحاكمةةو  بةفةِمِك َةةكى ِياسةتةو  بةةم شةيَِ َة ىةاتِ        . }(1بم 

 . }(2ن  اف   ن،   هِّ   فص  ق  ِب يطحا فط   ت  ِب  ن ادعا ن   بم 

                                                                                                                                                 

نةفس ن مء تةمبةلَء تةو ز لء ناكاِاء كاِ تةكةِ بارَةد  بةكاِ ك ىيَةال بةخ كةاِى َانةسةيو كةةناوى ىةنةدىَ      
ئةشيا رةاةند و ِ قةَة  ك نِسال بارَةد  بةكاِ ك ىيَةال كةك نِ  رةو كاغةزانة ك كا ء َةكيَك ىةلَ ك طوََت 

َةء بويََكى باشيش ثاِ  رةكابوا ك كيَشيَتةو  ئةوانة قخلَ بوينء  ااى تيَدا بِ َان تيَدا نةبِ ئةو  بةاتى كابوا
مارَى اةرَكى بةناىةب ك اةخنء وِطيةان ثةوي ك كةةن رةئاطو،ىةةِو ىا ئةسةتَيو  طو و كةان بةىةةمان شةَيِ ،          
كَسان بةاتةامة طوتةةو  كةثويى اشتةَة  ثيتيان نِسيِ  ء بةو كةسةى بةاتةكةى بةخ ك طونةةو  ك رَةيَال    

ريَكدانةةةو ى بةةةاتى ئةةةو كابواَةةة ك اََِةةةةةو   ةسةةةِ ىةةةِ ثيتيَةةك كابةيَةةت بةةةطََِو ى ئةةةو ثيتةةةثة ةةة  ر
كةكخمةرَيَك شتى ىةرَيتء ثةرَيتيان تَيدا نِسيِ ء رةةاخو  بخَةان كاِشِةتِن. زؤِ  ةاِى واَةة كةابواى تِشةى        

ء وِي ك بيَةتء ك كةوََتةة   اةندان طيَذاوى ك ِونىء بةقِ  كا اِنى اةَاآلنى كاكى بةكاكى سةةِى تيَةدا شةيَت   
بةى ك َِاى بىَ بةى اةَاآل ء ىةميشة مةِاب اِاِكنءسةِ يَ ك ِ نةكوكنء تِشى طوىَ ك ِونةى بةىَ كختةاء    
بىَ ئة ام ك كةن، كَاِ  ئةوانةش ىةِ قخ  بوينء ثاِ و ثِل رةاةرَكى سةاوَلكةء كةةم ىةخش ك كيَشةةةو ء     

ا ك اةةخن.، ىةةةِو ىا ك رَةةيَال زؤِ  ةةاِى وا ىةَةةة رةةةكواى   مةةارَى اةةةرَكى بةةةتاآلن ك بةةةنء ئةةاطو رةوِطيانةةد  
اََِةدنةةةو ى مةةةورِك نامةةة بيدعةَيةكانةةدا شةةيَ ةكان َةةان ىةنةةدىَ مةةة  بةةىَ بةِثوسةةياِ كان ذنء ذارَيةةان يَ  

، كَةاِ  ئةمانةةش ىةةِ قةخل بةوينء مةارَى اةةرَك بةناىةةب          واهلل أعلمك ىارَيَالء بةات بخ اةرَكى ك اََِةةةو  
ِي  ةَيال. ئةمةةء سةةكان           ك اخنء بةم ِيازى ك كةةنء اةِاى طةةوِ  رةةاخَان ك  كاِ َان شةةَتان رةةاخَان 

تو كةناكوىَ ئامةاذ  بةىةةمِانيان بكةةَالء باسةيان       خِى تو رةم كاِ  ناشةِعى ء قخ  بويى ء  اكوطةَِانةى
 ريَِ  بكةَال، ئةو كةسةش كةسة ئةرايَكى بةسة. و ِطيَوي.

 ه أهل السنن األربع وصححه احلاكم.( أ ـ رواه أبو داود وخرج1)
ب ة واتة  ىةِ كةسيَك بيَتة  ى ثيَش بنيء  اكو طةِانء بويواشى ىةبيَت بةو ى كةك َلَيَال ئةوا بويواى نية بةء  

 ىاتختة اِاِ. و طيَوي.بةِنامةَةى كةبخ ةمد

بويواشةى ىةةبيَت بةةو  ىةةبيَت      واتة  ىةِ كةسيَك ب يَتة  ى عةِافيَك َاكاىةيَكء كاواى شةتيَكى يَ بكةا ء   (2)
 ىاتختة اِاِ. و ِطيَوي  كةك َلَيَال ئةوا بويواى نةماو  بةو بةِنامةى كةبخ ةمد
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ددَا ن، }فةِمَِةةةتى  صددنيكةةِِيى نمدد ان و رةةة    مدديس محِّ دد  محددا َ طددع  ن،   طددع  مدد مل ن، َ اه 
ِّددد   فصددد ق  ِبددد  يطدددحا فطددد   تددد  ِبددد  ن ادددعدا ن ددد   َ  مددد مل ،محدددا ن ددد    هد دددعد دددعِّ ِّ ن، ك  دددا مددد مل ن، كِّ   اه 

رةم فةِمِك  ثنؤزانةكا ىةاتِ  كةاةِنة  ى ئةةو  اكوطةةِء نهةيَال بةازء       . }(1)بمد 
و وََةةةةكانيانء كاواى شةةتيَكيان يَ بكوََةةتء بويواشةةيان ثةةىَ بكةةةنء  شةةََِال ىةرَطوانةةةءىا

 وعةةدء ثةةةميانيان رةسةةةِ ئةةةو كةةاِ  بةةىَ شةةةِعيانةى كةةةكو اةةاَِان بةةِ  و   اةةا     
كوكنةو ى نةاخشء بخ كؤزَةةو ى شتة كزِاو كانء ون بِ كانيانء كةاِ  غةَبيةةكانى   

ثيََِسةةتة رةسةةةِ اةةاو ن تةةو كةتاَبةةةتال بةةةاِاى طةوِ ءتةةةنيا رةك سةةةآلتى ئةةةوكان.  
دد ة ك سةةةآل ء حكِمةةة ء كةةاِ بةك سةةتانء ئةةةىلى ثاِاسةة ء اةةةآل )    ء غةةةَوى احلدسر

كةتِاناء ك سةآلتيان ىةَة قةك غةى ئةو  اكو طةِء فارَ ةىء شةََِال ىةةرَطوء      ئةوانيش
نهَيال بازانة بكةةنء ىةةِو ىا قةك غةةى اةةرَكيش بكةةن كةنةاةةة  َةانء ثةةناَان بةخ          

ثاِ ء سامانى اخَانيان نةةك نىَء بةطةةِوَان كا نةكةةن، ئةوانةة قةخ        نةبةنء بةبة ش
بويو  اكوطةِن بامةا ء سةامانس اخَةان بةةفنيؤ نةةك نء بةطةةِوى ئةةو سةتةمكاِانةَان         
كانةكةن، ك بىَ بةتِندى بةِثةِاى َان بدََِتةو ء قةك غةةَان بكةةن، نةَةةرَال اةةرَكى     

  ىةة  خبلَةةتيَال كةرةىةنةدىَ شةتدا قسةةكانيان      ب ةة  َانء ثةناَان بخ بةِن، نابىَ بةةو 
بةِياست ك ِك االء نةبةو ى كةاةرَكيَكى زؤِ ك اةةة  َةان، ئةةو اةرَكانةةى وا بةةزؤِ      

                                                           

 أ ة ِواه ارب اِ بإسةاك  يد. (1)
ب ة واتة  ىةِ كةسيَك بارَةد ايَتىء فارَ يَتىء ئةستيَو  طوو َىء ىةةراوَََِةى بةخ اةةرَكى بطوََتةةو  َةابخى        

ش بيةىء نهيَال بازى بخ اةرَكى بكا  َان بخى بكوََت، َان  اكو رةاةرَكى بكا  َان  ةاكوى  بطنََتةو ، َا ثيَ
يَ بكوََت، و ىةِكةسيَك بيَتة  ى ثيَش بنيء نهيَال بازََكء بويواشى ىةبيَت بةو ى كةك َلَيَت ئةو  بويوا نةةماو   

 ىاتختة اِاِ. و ِطيَوي.بةو بةِنامةء شةَِتةتةى كةبخ ةمد
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ََةتء فوَةِ بةىةرَثةةى ئةةو اةرَكةة             ك اةة  َةان نةةفامء نةةزانال، نةابَى اةاو رةوانةة بكو
ك غةةى كةوكو  ب ةةة    اِا قةنةزانانة بكوََتء ااو رةوان بكوََت، اِنكة ثيَغةمبةِى

ََةت ، بةةىخى ئةةو ى          ى ئةو  اكو طةِء فارَ ةىءقاو  طوانةةء بةويوا بةقسةةكانيان بهيَةو
كةاواثةةةء فةسةةاكَةكى زؤِ رةةةكاِ كانيان ك كةوََتةةةو ء مةتوسةةيةكى بةِ ةسةةتةء      
ااِ نِسةةيَكى ِي ش رةئةةة امى كاِ كانيةةان ك تةنيَتةةةو . اةةِنكة ئةوانةةة اواثةةةكاِء  

ىةةِو كِ رةةواتاى فةِمِك كانةدا بةئاشةكوا كةِفوء كةافو بةِنى ئةةو          تاوانباِء كِؤزنةال، 
 اكوطةِء فارَ يانةء ئةو نهيَال باز  طِموياَانة ىاتِ ء ك ِك كةوََت، اِنكة ئةةوان ثةويو   
ثاطةند ى غةَو زانى ك كةنء ئةو ش كِفو ، بخ اخشيان ناتِانال ىةيض بكةةنء كةةس    

ة ةخكةكان نةبيَت ئةوَش رةىةزاِان بطةَةنةة ئاوا ء مةبةستى اخَان بةثشت بةس  ب
َة . ىةِو ىا بةبةنداَةتى كوكن بخ  ةخكةكان رةغةَوى اةِا. كَةاِ  ئةمةةش طِمةانى     
تيَةةدا نيةةة كةةةكِفوء ىاوبةةةش ثةَةةدا كوكنةةة بةةخ اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك، ىةةةِو ىا ئةوانةةة 
كةبويواشيان ثَى ك كةةن رةةو ثةويء ثاطةند َةةى ك َكةةن رةغةةَو زانةىء ئةةو قسةانةى          

ك َلَيَال بةِياستى ب انال، ئةوانة ىيض  ياوازَةكيان نية رةطة  ئةو  اكوطةِء قاو اسء كة
قخلَ بويانة و   ئةوان كافوك بالء ىاوبةش ثةَدا كةِن، و ىةِ كةسيَك ئةو كاِ  بكةا ء  

رةوانةةةبىَ بةَِةةة،ء بةةةىيض ب ةةيَتة  َةةان ءرةةةو ى كةةةك َان ك نةةىَ ئةةةو  ثيَغةمبةةةِ 
ى مِسةةلَمان بةةويوا بةوانةةة بكةةا ء مةةل كةةةى بيَةةت بةةةو ى   شةةيَِ َة  كِءسةةت نيةةة بابةةا 

كةثويوثاطةند  ك كةن كةطِاَة ااِ سةةَِان ك كةةن رةةو ى كةاةاو بةسةتةكىَ َةان يَ       
ء ( 1)ك كةةةن بةةةو شةةتة تةرسةةمانةى كةةةيَ َةةان ك كةةةن َابةةةمسء قِِقِشةةم تِاندنةةةو  

                                                           

ِي طء           ( ىةِو1)  ىا و   ئةو اةِء نةَِتةة نةفامانةةى كةرةةناو ئَيمةةى كِِك واَِةدا بةاو بةِء تةاكِ ئَيسةتاش 
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كى سةاك ء  سةكانء ىةزاِان شتى توى رةةم  ةخِ  نةةفامىء اِِافياتانةة كةرةةناو اةةرَ      
نةفام ء ساوَلكةكا باون ئةمانةة ىةةمَِان رةةكاِى نهةَيال بةازىء غةةَو زانةى كانء اةاو         
بةستةكىَء ثةِك ى ِي ش كاكانة بةسةِ ااوى اةةرَكى نةةزانء نةةفام.  اىةةِ كةسةيَك      
بةةكوك و ى ئةوانةةة ِيازى بيَةت ئةةةوا ىاوبةةشء ىاوكةةاِى كوكنةة بةةخ ناىةةبء ناِياسةةتىء      

ؤَةى كوكنيانةةة رةسةةِ ئةةةو كةاِ  كةةِفوىء ىاوبةةش ثةَةةدا     كةِفوى ئةوانةةء ك سةةت طن  
كوكنةى ئةوان ءرةتاوانء طِناحى ئةوان بةشداِ ء ىيض  ياوازَةكى نيةة رةطةة  ئةةوان.    
ىةِو ىا بخ ىيض مِسلَمانيَك كِءست نية ب يَتة  َانء ثوسياِ َاكاواى ئةو َان يَ بكةا   

                                                                                                                                                 

سِِ كةواو  رةةئاطوك كةوكنء مةس بةسةةِكا       ِيَشةى ىةِ ماو  و   ثشكخ رةئاوى ساِكا كِذاندنةو ء اِىَ ى
طاِيان ك ىاتةو  نةاو ئةاواَى   تِاندنةو . بةتاَبةتى  اِان وا بابِ ك َان طِ  مةدارَةكةمان توساو ، ئيَِاِان كة

ئافو تيَك اِىَ ى رةسةِ ئاطو سِِ ك كوك و ، َامسى ك تِاند و ، َاثشكخى ك ىيَةاء رةسةِ ِيىي ى طةاِيانى  
ئاواَى مةدارَةكةَان ك ىيَةاء ك فوََكيش ئاوى ساِك رةسةِ سةِى مةدارَةكةةء َةةكىَ رةةو شةتانةى رةسةةِ و       

و  ساِك كةَان ك كوك، ئةو ى كةمس َاثشكخ َااِىَ سِِ كواو كةةء  بامسان كوكن ء ئاماك َان كوكو  رةئا
ك فو  ئاو كةى بةك ستةو  بِ بةَةكيَكى توى كةرةطةرَى كابِ ك طِ   فآلن كةس بلَىَ ئةةو  اةى ك كةةَت؟    
ئةوَش ك ى طِ   ئةو  ى ك كةَت؟ رةو آلمدا رةطة  تىَ كوكنةى شةتةكة رةةناو ئةاو  سةاِك كة ك ى طةِ         

يَ ك ِ  يَ ك ِكةةوكن. طِاَةةة كواى تةةوس فآلن كةةةس ك ِك كةةةم. بةمةشةةيان ك طةةِ   تةةوسئةةةو  توسةةى رةةة
كوكنةكة توسةكةى يَ ك ِك اِء اا  ك بِ و .  ائةطةِ ئةو شتةى كةرةئاو كةةى ك كةوك مةس بِاَةة ئةةوا      

نةرةشةِة  شتىَ وََةةى ئةو شتة ك ِك اِ كةمةدارَةكة يَ ى توساو . ئةى رةم ااو بةستةكىَ َةء رةو نةفامية
ِي واَةة مةطةةِ ريَةو كا  ةخكةةء            ِياسةتةء  كاء نةرة زانستى اِاكا نةبيَتء ىةيض بةةماَةةكى نةةبيَت كةةى ئةةو  
شةَاتيةيةكان ئاماك  بالء بةم كاِ  اةرَكةكة اةواشة بكةن، ىةنةدَى  ةاَِش قةةك ِى اةِا واَةة ئةةو اةا         

كة اا  ك بيَتةو   اىةةِ نةاخشةيةكى ىةةبِ    بِنةو ء شيااَة رةطة  قةك ِى اِاكا ِيََك ك كةوََتء نةاخشة
بيَت. اخ ئةطةِ ئةو كاِ شيان نةكدباَة ئةو نةاخشة رةىةمان سا ء كا ء ز ميةةكا اا  ك بِ و .  ابخَةة  
ئةو اةرَكةى كةئاطاَان رة زانستى غةَبى اِاَى نية واك زانال بةو كةاِ  نةفاميةةى ئةةوان اةا  بِ تةةو !!      

 و ِطيَوي.
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 َةان نةا، َةان ئاَةا اخشةوَسةتىء      كةئاَا كِِي كةَان َاا مة ن َكةكةى كةةى ذن كََةةىَ  
( َاناحةزىء كوذمةاَةتىء ريَك  يا بِنةو ء ئةو  خِ  شةتانة رةةنيَِان   محفد ائةمةكداِى)ا

ذنء ميَةةوكء ىةةةِكو اانةةةواك ى ذنء ميَوك كةةةكا ك بةةىَء ِيو ك كا  َةةااِك نةةا؟ َائاَةةا    
نازانيَت تةنيا ميَوك كةى ذنيَكى تو كََةىَ َان نا؟اِنكة ئةمانة رةكاِ  غيبيةكانالء كةس 

رةةكاِ  حةةِامء    امسدع  اِكاى طةوِ ء ثا ء بيَطةةِكء بةتةةنىَ نةةبيَت،  اكوطةةَِش )    
قةك غة كواوء كِفوَةكانةء بةىيض شيَِ َة  ك م تيَةِ ِكانء رةسةةِِ تةىَ ثةِيانةدن بةخ      
ىيض كةسيَك كِءست نية. ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ ء بةاآل ك سةتء كةاِ بةة َى رةةباِ ى         

َد   كا ك فةِمِىَ  ام طد ة رةسِِ تى )ىةِكو فوَشتةكةكا  دار َنَ د   َ دىت  يَدط دحاَل إدَّن  َ،مَحد  يد َع ِّدَمد ند محد
د د َ،مَحد  ه دم بدَضدأرِّد  َ امرَمد راد َ،َز،رجد ِّدره َم  مَح  يد َت ِّدق حَن بد د بَدنير ت  ر فَديَدوَدَع  م حَن محد َِّةر َفاَل َ ار دار َنَ د   ََنرا  فدودر يَا بدد د محد

ِ  إدال  ِبددذرند اّللِّد  دار َ داَل دَ ةد محد درَتَاا  مَحد  مَد    د اآل د   َ،يَدوَدَع  م حَن مَح  َيض  وه مر َ،اَل يَِّتع ه مر َ،َمَط ر َن دم دحار َمَمداد ا ر
. ئةم ئاَةتة ثنؤز  بةرَطةَة رةسةةِ ئةةو ى   (1)[َ،مَ دَرَس مَح  َ َ ،رار بد د نَات َسه مر َمحر َ  ا حار يَدعرَ م حنَ 

                                                           

 .(102) :ةسورة البقر( أ ة 1)

ىيض كةسيَكيان فيَوى  اكو نةك كوك ىةتاكِ ثىَ َان ك طِ   ئيَمة تةنيا بخ تاقى كوكنةو ى ئيَةِ    ب ة واتة   
كابةزَِنةة سةةِ ز وى بةخ فيَةو      ىاتَِال نةكةن كِفو بكةن كةمةبةست رةىاِو ء ماِيو  طِاَة كو فوَشتة بِن

ء منكَان ريَك ك كوكن. و ئةوانةى كةيَ َانةو  فيَةو  ئةو  اكو َان ريَِ  فيَو ك بِن ذن كوكنى سي و، ئةو ى
ك بِن نةَان ك تِانى ىيض سةِكء زَانيَةك بةكةةس بطةَةةنال مةطةةِ بةمخرَةة ء بةةئي نى اةِا بِاَةةء ثَيشةء           
رةعيلمى اِاكا نِسواو ،  ِرةكةء سةِثيَ ى كاِان ك َةان زانةى ىةةِ كةسةيَك فيَةوى سةي و ببيَةتء بةةكاِى         

رَكى كاء فويوفيَلَء حيلةبازَان يَ بكةن رةقيامةتدا بةشى رةبةىةشةتدا نيةةء ىةيض بةرَطةَةةكى     بيَةيَةيَت رةناو اة
بةك ستةو  نيةء ماَةثِاة، ك ى ئةو  اواثءَال شتيَكة، اواثءَال مامةرَةَةكة كةتياَدا ماَةثِى ك ِك االء 

شةتيَكة كةةطيانى اخَةان     اواثءَال شتيَكة كةنةفسى اخَان ثىَ فوؤشتِ  واتة سي وء سي و بازى اةواثءَال 
ثَى فوؤشتِ ء رةبوى بةىةشت كؤز ايةان بةخ اخَةان كويَةِ ، ئةطةةِ كةةمَى تيَطةَشة ء زانسةتء زانياَِةان          
ىةاباَة نةفامء طةو ة نةباناَةة، اةِاى طةةوِ  ريَةو كا نةةفى زانسةتى َي كةوكنء بةنةةزانء نةةفامى رةقةرَةةم           
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ِفو .  اكوطةةةِان ىةميشةةة ذنء ميَةةوكان رةَةةةكءى ك كةةةنء  كةةامسددع  كة اكوطةةةِى )
( )امسددع ئةةاذاو  رةنيَِانيانةةدا ك نيَةةةةو . ىةةةِو ىا بةرَطةَةةة رةسةةةِ ئةةةو ى كةةة  ةةاكو   

ِي، بةةرَكِ بةةئي نء مخَرةةة ء          بةةاِكى اةخى ىةيض كاَِطةَِةةكى نيةةة نةرةةاَيوء نةرةشةة
ناطةَةةنيَت مةطةةِ   بةوَستى كةونىء قةةك ِى اةِاى طةةوِ  نةةبيَت واتةة زَةانء سةِك        

بةوَستى كةونىء قةك ِى اِا، اِنكة اِاى ثا ء بيَطةِك اخى ايَوء شةِيى كِءسةت  
كوكونء ىيَةاونيةتة بِن، ِيََطةى ايَوء شةِيَشى بخ اةرَكى ِيون كوكؤتةو  موؤدةة اةخى   
ََةت بةةِ ء بةىةشةت ك اةيَتء         ِيََطةةى اَيةو بطو ِيوا ، ئةطةةِ  سةِ ثشكة بةكامياندا ك 

 ََطةى شةِي بطوََت بةِ و كؤز ء مل ك نيَت.ئةطةَِش ِي

بةةةةىخى ئةةةةو كِؤزنء بِاتانكةِانةةةةو  زَةةةانء مةتوسةةةيةكان رةةةةناو كخمةةةةرَطاى        
مِسةةلَماناندا طةةةريَك زؤِء بةةةىيَ  بةةِ ء تةشةةةنةى كةةوكو  ئةوانةةةى كةئةةةو زانسةةتء       

و  زانياَِانةَان كةمةبةست رة اكوء  اكوطةَِةة رةىاوبةةش ثةَةدا كةِانةةو  بخماو تةة     
بةةىخى ئةةةو زانسةةتة  ةاكو طةَِةةة اةةاو بةسةةتةكىَ رةاةةةرَكى ك كةةةنء ثةةةِك ى ِي ش    
بةسةِ ااوى اةرَكى نةفامء كةم عةقلَةكان كاكاو ء ِياستىء ىةقيان رةبةِ ااو اةواشة 
كوكون. ب انال ئيَمة ىى اِاَالء ىةِ ك طةِيََيةةو  بخ  ى اِاء اِامان بةسةء باشةءَال  

ِياسةتىء بةةنياز ثاكيةةو  بةِنامةكةةى اةِا        ثا  ثشتيَكة بخ ئيَمةى م ِسةلَمان ئةطةةِ بة
بطوَالء شََِال كةوتةى قِِئانء سِنةة  بني. ىةةِو ىا ئةةم ئاَةتةة ئةةو  ك طةَةةنيَت      
كةئةوانةى  اكو طةِى فَيةو ك بةال تةةنيا ئةةو ى َي فَيةو ك بةال كةةزَان بةاشةةء زَةان          

                                                                                                                                                 

امل تبــة الشــاملة/ التفاســري/  ، و رةةة)46ةةة 43ل1ن بكان.و ِطيَةةوي. بةسةةِك و ِ طةةوتال رةتةفسةةنى طِرَشةةة 
 .(102تةفسريى الط يف سورة البقرة اةية
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واتةة سةي وبازنء  ى اةِا    ك طةَةنيَتء سِك بةاشةكان فيَو نابال، ئةةوان  ةاكو طةةِن    
ىيض بةشء ثشكيَكيان نية واتة ىيض بةشيَكيان رةبةىةشت كانيةةء كؤز اةني ء رةةِيؤذى    
قيامةتدا ىيض بةرَطةء بويو بيانَِةكيان نيةء ثشتيِانيَكيان نيةء بيَة ِاون. ئةوانةة اخَةان    
بةنوايَكى كةم فوؤشتِ ء اخَان ىةةِزان فةوؤش كةوكو ء كاآلَةةكى بةَى بةةىاء سةِ ء        

(، بخَةة اةِاى طةةوِ  ز مميةان     )امسدع ِيََسِاَان ىةلَ بذاِكو  كةبوَتية رة  ةاكو واتةة   
ددحنَ   :ك كةةا ء ك فةةةِمََِت  امشدد اا . وشةةةى)(1)[َ،مَ دددَرَس مَحدد  َ ددَ ،رار بددد د نَات َسدده مر مَددحر َ دد ا حار يَدعرَ م 

 .ام يع ريَو كا مةبةستى فوؤشتةة)

ى ئةو  اكوطةِء ثيَش بنيء نهيَال بازء بةاقى  كاواى ساةء سة مةتىء ثاََِ ى رةشةِي     
قخل بويانى تو رةاِاى طةوِ  ك كةَال، ، ىةةِو ىا كاوا رةةاِاى ثةا ء بيَطةةِك ك كةةَال      
كةىةمِ مِسلَمانان رةشةِيء فيتةةةى ئةوانةة بثاََِ ََةتء كاِبةك سةتانء ك سةةآلتداِانى      

ء ِيابةةِن رةةةو  مِسةةلَمانان سةةةِخبا ء َاِمةةةتيان بةةدا  بةةخ ئاطةةاكاِىء وَِةةا بِنةةةو      
شةةةِي نطيَ انةء حةةِكمى اةةِاى طةةةوِ َان بةسةةةِ كا ب ةسةةثيَةالء  ةةىَ بةةة ىَ بكةةةن     
تابةنةةدانى اةةِا رةةةزَانء كةةوك و  اةةةثة ء ثيسةةةكانس ئةةةو ثةةيس اخِانةةة ثةةاََِ ِاوء    
سة مة  بال، اِاى طةةوِ  بةاشةةد ء بةبةةز َس ء سةةاية. اةِاى طةةوِ ء بيَطةةِك        

انةةاو  كةةةاخَانى ثةةىَ رةشةةةِيى ئةةةو شةةةِياِازء  ِيََطةةة اةةاِ ى بةةخ بةنةةد كانى اةةخى ك 
شةةةِي نطيَ انة بثةةاََِ نء اخَةةان رةتةرَ طةةةى  ةةاكوى ئةةةو  ةةاكو طةةةِء قةةخ  بويانةةة ثةةىَ   
ِيََطةة         ِيون كوكؤتةةو  كةةاخَان بةةو  ََ ََت. ىةِو ىا اِاى طةةوِ  بةخ مِسةلَمانانى  بثاِ

                                                           

 .(102) :سورة البقرة( أ ة 1)

 ( كا ِيون كوكؤتةو . و ِطيَوي.226ب ة واتاكةميان رةثةِاوََ ى ) 
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بازانةة بةِنء   ااِ َة ااِ سةِ بكةن ئةطةِ ىا ء تِشى تةريسمى سةي وى ئةةو سةي و    
ثسَ َان كةوتةة ناو كاوى ئةوانةو . اِاى ثا ء بيَطةِك ئةو ِيََطة اةاِ َةى و   سةخزء   
بةز َىء ااكة كوكنيَك رةطة  بةنةد كانى اةخى كاء تةةواو كوكنةى نةازء نيتةمةتةةكانى       

 اخى بةسةِ مِسلَماناندا كاناو .

شةةِعيانةتان بةخ ِيون   وارةاِاِ و  بةوَستى اةِا ئةةو كةاِ  كِءسةتء ِيََطةة ثيَةدِاء         
ََ ن ثةيَش ئةةو ى         ك كةَةةو  كةاختانى ثةَى رةمةتوسةيةكانى  ةاكوى  اكوطةةِان بثةاِ
تِش بنبء ثيَتان بكةوََتة كاوى  اكوى ئةو  اكوطةِء قخل بويء حيلةبازانةو . ىةةِو ىا  
بخ ااِ سةِ كوكن كواى ئةو ى كةتِشى  اكو ريَكوكنةكة َةا اةاو زاِ كة بةِن كةرةةم     

 نةى اِاِ و كا طوكَان ك كةَةةو  اةند ااآل

ةةة طةةونطءَال ئةةةو كةةاِ  كِءسةةتء شةةةِعيانةى كةةةاخى ثةةىَ رةمةتوسةةى  ةةاكوى       1 
 اكوطةِانء ااوثيسان ك ثاََِ َت ثةيَش ئةةو ى تِشةى ببيةت. باشةءَالء طةونطءَالء       
بةسِك توَال ئةوكاِانةش بوَتية رة شةِِا كِوسةت كةوكن بةةك وِى اختةدا بةةىخى ئةةو        

 اموعدحذاا اتدأثحرة اء ثاِيانةو كانء ثةنا طوتةةة ثيَشةيةة اةاكةكامنان)   وَوك  شةِعىء كوع
 رةوانةش 

   (كواى ىةةةمِ نََِةةذََكى فةةةِزء كواى    آيددة اما كددي اََِةةةدنى ئاَةةةتى كِِسةةى
اََِةدنى وَوك  شةِعيةكانء كواى سة م كانةو . ىةةِو ىا اََِةةدنى رةةكاتى    

نى ثنؤزكاكة رةفةِمِك ى نِستةدا. ئاَةتى كِِسى طةوِ  توَال ئاَةتة رةقِِئا
َِّةر َ،اَل اَدحرمر م    مَحد   د   :اِاى ثا ء بيَطةِك  ا  كد  َ يو امرَطيوحم  اَل ََتر   اّللِّ  اَل إدَمَ  إدال  ه َح احلَر

َ نَيردد د  ددَتع  ندِّرددَ ا  إدال  ِبددذراددد د يَدعر َددم  مَحدد  بَددنير َدَ َيشر ِد مَحددا َذا ام دد ددَم َ،ااد َ،مَحدد   د اَورر يهدمر َ،مَحدد  امس 
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َِ َ،اَل  ددَم َ،ااد َ،اَورر دديو   امس  ددَع    ركد َدد  َ دد ا َ،كد دد د إدال  ِبد ددار ند رمد ا  محِّد ددمر َ،اَل ُي ديط ددحَن بدَشددير َ  رَته 
ددَح امرَع ددديو امرَعظددديم   ترظ ه َمدد  َ،ه  ِ ،ا ا   د ددَح اّلل   َنَ دد ر  . ىةةةِو ىا اََِةةةدنى   (1)[يَددد  [ق ددلر ه 

رةةةكواى ىةةةمِ نََِةةذََكى   [ق ددلر نَن ددحذ  بدددَ بِّد امِّ دد اد   [و   امرَت َددقد ق ددلر نَن ددحذ  بدددَ بِّد  و  
و اََِةدنى ئةم سىَ سةِِ تى كواَيةةَان سةىَ  ةاِ خبََِةةدََِت رةسةةِ تاى       فةِز، 

 .)اتغ ب ِيؤذء رةكواى نََِذى بةَانى، و رةسةِ تاى شةءء رةكواى نََِذى شيَِان

   رةسةةةِ تاى شةةةوكا  )ام طدد ة ىىةةةِو ىا اََِةةةدنى كو ئاَةةةتى كختةةاَى سةةِِ ت
ّللِّد َ،مَحآلئدَاوددد د  كةبوَتيةةة رةةة   ددلن آمَحددَا ابد ِرمحدِّ ددحَن    ددا ر بِّددد د َ،امرم  َدد  ن اددعدَا إدمَيردد د محد ددحا  ِبد آمَحددَا ام  ك 

عرَِّددد  َ،َنَطعرَِّددد    تر َااَدددَه  ددد د د َ،قَددد م حار َسَد دددا روك  َ َنَ ددد   محِّد ِ  بَدددنير ددد د د اَل اد َتددد ِّد رَبد َِّددد  َ،إدمَيردددَه ،َ  و  دددد د َ،ر ك 
دددددع   . ىةةةةةةاتكِ كختةةةةةاَى سةةةةةِِ تةكة. رةفةةةةةةِمِك ى ِياسةةةةةةتى     (2)[امرَمصد

                                                           

 .(255) :سورة البقرة( أ ة 1)

ثةِسةءََت، ىةميشةة زَةةدو ء ىةةِ بةِ ء ىةةِ       بةو و  ىةيض اِكاَةةكى تةو نةني بةىةةب ب      )اهلل(ب ة واتة  رة  
ك ميَةيَتء ىةميشة ِياو ستاو ، ثيََِستى بةىيض كةسيَك نيةء ىةمِ كةسء ىةمِ شتيَك ثيََِستيان بةئةةو ء  
بِنء مانى ئةم بِنةو ِ  بةئةو بةند ، نةك اةوىَ ء نةو نةوز كاى ك طوََت، ىةِاى رةئامسانةكانء رةز وى 

ىةمِ بِنةو ََِك رةذَو فةِمانءك ستى ئةو كان، كةس نية بتِانيَت كاواى تكاكوكن كا ىةَة ىةمِى ىى ئةون، 
واتة شةفاعة  بخ كةسيَكى توبكا ،مةطةِ كةسيَك نةبيَت كةاِاى طةوِ  اخى مةَلى رةسةِ بيَتء بيةوََت ء 

باو ِيىء سةةِ  وَستى رةسةِ بيَت، كَاِ  ئةو ش بخ ئةو كةسانة نية كةسةِاثاى ذَانيان طِناحء تاوانةء رةةبيَ 
ريَشيَِاوى كا بوكؤتة سةِء ِيََطةى كذى اِاى طوتبيَتة بةِ، اِاى طةوِ  ئاطاى رةىةةمِ شةتيَكى ئةةم  يهانةة     
ىةَة ئةو ى بِ ء ئةو شى رةكاىاتِكا ك بيَت، كةس نية ئابَلِقةةى زانيةاِى اةِكا بةدا ء ثةةى ثةَى بةةََِت،        

ك سةةآلتى اةِا ىةةمِ  َةةكى ئامسانةةكانء ز وى      مةطةِ شةتيَك نةةبيَت كةةاخى بيةةوََت، زانسةتء تِانةاء       
طوتختةو . و نةبيَت ئةو زاننيء ئاطاكاَِةشى ىيض ز محة ء قِِسيةكى بةخ اةِا تيَةدا بيَةت، تابليَيةت بةةِزء       

 . و ِطيَوي. 103ة102ل1ااو ن تِاناء طةوِ َة. تةفسنى طِرَشةن ب

 .(285) :سورة البقرة( أ ة 2)
 كوؤتةو . و ِطيَوي.ثيَشء واتاكةميان ِيون  ب ـ 
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:}محا قد ن آيدة اما كد    مي دة َل يدعا ن يد  محدا   ىاتِ  كةفةِمَِةتىثيَغةمبةِ
ىةةةةِو ىا رةفةةةةِمِك ى ِياسةةةتء رةةةة  مل ( 1) ددد فإ ،اليط بددد   ددديط ن  دددىت يصددد  {

اآليودني محدا آ د  كدحرةام ط ة   مي دة  :}محدا قد ن ىاتِ  كةفةِمَِةتىثيَغةمبةِ و 
كةرةىةةةةةمِ اواثةَةةةةة ء اواثةةةةةى اواثةةةةةكاِان  واتاكةةةةةى ئةو َةةةةةمل ( 2) توددد ا{

ك َثاََِ ََةةتء ئةةةو وَوكانةةةى بةسةةال. ئةةةو كو ئاَةتةةةى بةسةةال كةرةىةةةمِ شةةةِيََكء    
 اواثةَك بيثاََِ ن.

 اءرةشةةوء ِيؤذك  ( 3)}نندحذ   مد ا امو محد ا محدا  د  محد   ق{زؤِ اخ ثةنا طوتال بة 
رةكاتى كابةزَالء مانةو  رةاانِء ما ء بيابان و ك شتء اخرَةكانء رةئامسانء 

 ىةةةاتِ  رةةةةك َِاكا، ىةةةةِو ىا رةفةةةةِمِك ى ِياسةةةتء رةثيَغةمبةةةةِ و     
با مدد ا   امو محدد ا محددا  دد د محدد   ق.َل :} محددا اددعا محِّددعال   فطدد ا: ننددحذ كةفةِمَِةةةتى

 . (4)يص وا  ئ  ىت ي حتل محا محِّعم  ذمه{

                                                           

( واتة  ىةِ كةسيَك رةشةواندا ئاَةتى كِِسى خبََِةيَت ئةو شةو  نةشةَتانء نةىيض اواثةةكاََِكء ك سةت   1)
ثيسء زَان بةاشيَك ناتِانيَت يَ ى ن َك بيَتةو ء اِاى طةوِ  ئةو كةسة ك ثاََِ ََت ىةتاكِ بةَانى بةسةِكا 

 كََت. و ِطيَوي.

رةشةوكا خبََِةيَت ئةو ى بةسة تاكِ بةَانى  البقرة(م كو ئاَةتةى كختاَى سِِ تى )(واتة  ىةِ كةسيَك ئة2)
اِاى طةوِ  ك ى ثاََِ ََت رةشةِيى ىةمِ شةِي اِازء زَانبةاشيَك رةكز رةماِء ميَوء كوثشكء ىةمِ 

 حةشةِا ء شةِي نطيَ ََك. و ِطيَوي.

 كان رةشةةةةِيء اواثةةةةكاِى ىةةةةمِ ( ئةةةى ثةةةةِو ِكطاِا مةةةال اةةةخم ثةةةنا ك طةةةوم بةىةةةةمِ وشةةةة تةةةواو   3)
 كِءستكواو كانى تخ. و ِطيَوي.

( واتة  ىةِ كةسيَك رةشََِةيَك، رةك شتيَك، رةاخريَكء رةىةِ شََِةيَكى تو كاببةزََتء مبيَةيَتةو ء بلَىَ  ئةةى  4)
ِي نطي ىء اواثةةى ىةةمِ            ِيء شةة ثةِو ِكطاِى مال اخم ثةةنا ك طةوم بةةتخ بةىةةمِ وشةة تةةواو كانت رةشةة

ِيوا  ىةيض شةتيَك زَةانى ثةَى ناطةَةةنالء نةاتِانال َي ى ن َةك          وست كواو كانى تخ.كِ ئةو  ىةتا رةو شةََِةة ك 
 ببةةو . و ِطيَوي.
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  رةوانةةة ئةو َةةة كةمِسةةلَمان رةسةةةِ تاى ِيؤذء سةةةِ تاى شةةةوكا ئةةةو      ىةةةِو ىا
بسدم   امدََ اليضد  محدع اَسد   دئر   اوِر ،ال   امسدم ا ،هدح امسدميع }خبََِةىَء بلَةىَ  

ء ئةةم  . بخ ِياستىء كِءستى ىاندان رةم بِاِ كا رة َةةن ثيَغةمبةةِ و   (1)امع ديم{
ِنء ِيزطاِ بِنى ئةو كةسة رةىةةمِ اواثةةء   اََِةدنى وَوك  ىخكاََِكة بخ سة مة  ب
  اواثةكاَِة  رةو شةو كا َا رةو شََِةةكا.

رةطةوِ توَالء باشءَال ىخكةاََِكال بةخ    )اوذ  ر ،اموعدحذاا ئةم وَوكو اخ ثةنا طوتةانة    
ء غةةةةَوى  ةةةاكوشء رةشةةةةِيى شةةةةِي نطيَ انء )امسدددع  اخثاِاسةةة  رةشةةةةِيى  ةةةاكو 

ةِياسةةتىء بةةةئيمانيَكى ثتةةةو و ء بةةويوا بةةِن بةةةاِاء   اواثةةةكاِان بخئةةةو كةسةةةى كةب 
متمانةى تةةواو بةةاِاء ثشةت بةسة  ثةَى ىء بةسةيةطيَكى فواوانةو رةبةةَِان بكةا ء         
رةكاتى ثيََِستى كا بيان اََِةيَتء اخ  ثىَ رةشةِيء  اكوى  اكو طةِانء ااو ثيسةان  

. ىةةِو ىا بةةىيَ توَالء   بثاََِ ََت، رةبةِ ئةو ى بةرَطةء نيشانةى ِياسةتى رةسةةِ ىةاتِن   
طةوِ  توَال اةكيَكال بخ  كانء بةِثةِى كانةو ى  اكو كواى تةِش بةِن بةة اكوء اةاو     
ريَدان، بةمةِ ىَ زؤِ مل كةىء طِىَ ِياَةرَى اِاى طةوِ  بيَتء بةتةةقِا بيةتء بةةكرَيَكى    

ِيََيتةةو ء كاواى َي بكةةَت، ك        ةىةةِ  ثوي رةبويواء نياز ثةاكى بةخ اةِاى طةةوِ  رةبةةِى بثا
اِاى ثا ء بيَطةةِك اةاو نى تِانةاو ك سةةآلتةء زَةانء اواثةةء بةةآلء مِسةيبةتةكانت         

 رةسةِ  ك با ء بةتةنيا ِيو بكاتة ئةوء ِيو نةكاتة كةسى توء رةكةسى تو كاوا نةكا .

                                                           

( واتة  بةناوى اِاى طةةوِ  كةة رةطةة  نةاوى ئةةوكا ىةيض شةتيَكدا زَةانى ثةَى ناطةا  نةرةةز وى كاء نةرةة             1)
ىةمِ شتيَك، بةواتا ىةةِ كةسةيَك رةشةةوانء رةِيؤذانةدا نةاوى      ئامسانةكاندا ، ئةو اِاَة بيسةِء بيةاء زاناَة بة

 اِا بيَةيَتء وَوك كان خبََِةيَت ىةِطي  زَانى ثىَ ناطا ء اِاى طةوِ  ك َثاََِ ََت. و ِطيَوي.
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  و رةكوعا اةسثاو كان كةرةثيَغةمبةِ و(امسدع  ىاتِ  بخ ااِ  سةِ كوكنى  اكو 
} ام هم  ربِّد اى بخ ىاو رَةكانى ثىَ ك كوك ئةوَش ئةم كوعاَةَةكوعءشتى توَش، ثيَغةمبةِ

. سةةىَ  ةةاِ (1)امِّدد ا نذهددب ام ددأامل ،ا دد  نادد  امشدد   ال ددت ا إال   ددت ؤكمل  ددت ا اليغدد ار كددطم  {
 .رةسةِ َة  ئةم كوعاَة خبََِةوََت

 ىةِو ىا رةو كوعاَانة ئةو كوعاَةى كة  ائيل بخ ثيَغةمبةِى كةبوَتيةة  ك كوك
ِذيدددهمل ،محددا  دد   ددلِّد اتددس  ن، نددني    كدد    يشددتيه بسدددم   }برةةة  سددم   نرقيدده محددا  ددلِّد  ددئ  ي

 ئةم كوعاَةش سىَ  اِ كوباِ  ك كوََتةو . . 2)نرقيه{

     و رةاةةاِ  سةةةِ كوكنةةى  ةةاكو كواى تةةِش بةةِن  و ىةةةِو ىا بةةخ ئةةةو كةسةةةى
ئةو َة كةحةةو    كةرةذنةكةى اخى ك طنََتء ناتِانيَت رةطةرَى كا  ِ  ببيَت، ئةوَش

كََةيتء بةبةةِك َابةىةةِ شةتيَكى تةو  ةِان ك ى        ة تاوطك ر او ض  طةآلى كِ اتى)
كِتيتء كواَى رةقاثيَكى ك كةَت، ء ئةو ند  ئاو ى بةسةةِكا ك كةةَت كةبةشةى اةخ     

ق دل (و)ق دل هدح  ن د (ء ))قدل َي نيدوهِّد  امراد ف ،نثىَ شِش  بكا ، ئةجماِ ئاَةتى كِِسةىء 
(ى رةسةةةِ ك اََِةيةةت. ىةةةِو ىا ئاَةتةةةكانى     ق ددل ننددحذ بدد ب امِّدد ا(و)مت ددقننددحذ بدد ب ا

َِّد  إدَ  مح حَكد  َننر نَمردقد َنَصد َك كان كةةبوَتني رةة   اوند ا( ( كةرةسِِ تى)امسدع  اكو) َ،نَ،رَ يدر
دددحنَ  دددَي  َد رَطددد   مَحددد  ََيرفدا  َدددقو َ،َبطَدددَل مَحددد  َ ددد ا حار يَدعرَم  دددحنَ فَدددُدَذا هد حار ه َِّ مددددَه َ،ااَطَ   دددحار فَدغ  د  دددفَدَحقَدددَع احلر

                                                           

( واتة  ئةى ثةِو ِكطاِى ىةمِ اةرَكى ئةو نةاخشية ااِ سةِ بكةء رةسةِى  بةِ ، ء شةيااى بةخ بيَةةة    1)
ةةِىء ىيض شيااَة  نيةةء كةةس ناتِانيَةت شةيااى نةاخشةان بيَةيَةت تةةنيا تةخ نةةبيت ئةةى           ىةِ تخ شياا ىيَ

ثةِو ِكطاِا، شيااَة  كةىةِطي  نةاخش  َى نةةىيَلَيَت واتةة  ةاََِكى تةو تِشةى ئةةو نةاخشةية نةبيَتةةو .         
 و ِطيَوي.

ىَ بطةَةنيَت و رة شةِيى ىةمِ ( واتة  بةناوى اِا كوعا  بخ ك كةم كة بت ثاََِ ََت رةىةِ شتيَك كةزَانت ث2)
نةفسيَك َا رةشةِيى ىةمِ ااوََكى حةسِك بت ثاََِ ََت، اِاى طةوِ  شياا  بخ بيَةىَ، بةناوى اِاو  كوعةا   

 بخ ك كةمء كاواى شياا  بخ ك كةم. و ِطيَوي.
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ء رةفةةةِمِك كانى   كان )يدحاس .ىةةةِو ىا ئاَةتةةةكانى  ةةاكو كةرةسةةِِ تى (1)[َصد  د دياَ 
فَدَ م د  َجد ا امس دَعَ ة  قَد َا َه دم  َ،قَد َا فد رَندحرن  ائدرو دح د بدا دلِّد َكد  د   َن دديم   اِاى ثا ء بيَطةةِكن   
عر   إدن  اّللَِّ َكيد  رطد     إدن  اّللَِّ اَل  نَ محوحَك  نَمرط حار مَح  نَاو م محو رط ح  و م بد د امسِّد َدر فَدَ م   نَمرَطحار قَ َا مح حَك  مَح  جد
ددددد دياَ  ددددد د   َنَمدددددَل امرم ترسد َدددددق  بدَا دَم  دددددد د َ،مَدددددحر َ ددددد دَا امرم أر دمح دددددحنَ  ي صر ىةةةةةةِو ىا  .(2)[َ،ُي ددددددقو اّللِّ  احلر

                                                           

 .(119ـ 117) :سورة األعراف( أ ة 1)

ةى اخ  ىةلَ بد ، ىةِكةطخاانةكةى ىةرَدا بِ ب ة واتة ئيَمةش سوومشان بخ مِسا كوك ك ى نخش طِاانةك 
بةماَِكء ىةِاى ماِ  سااتةَيةكانى ئةو  اكوطةِانةى ىةلَ رِشةنيء قةِتى كان ، ءفةويو فيَلَةى  اكوطةةِانى      
فوعةونى ىةمِ ثِاةلَ كوكنةو  كةئةو ىةمِ ماِانةَان بةسااتةو رةشيَِ ى مةاِكا بةة اكو ك ىيَةةاء ك بةوك،     

سةِ كةو ء ناىةب ثِكاَةو ءىةِاى فويوفيَلَء حيلةبازى كوك بَِان اةِاى طةةِ     ئيدى ئةء سا ء كاتة ىةب
ِي ثانةةكا كةىةةمِ اةةرَكى ميسةوى تيَةدا كةخ ببةِ و ء رةةثيَش اةاوى ئةةو ىةةمِ               ثِاةرَى كوكنةةو ، رةةو طخ
حةشامةتة  اكوطةِانى فوعةونء فوعةون شكستيان اِاِكء سةِشخِيء ِيَسةِا بةِنء ىي ةيان بةخ نةماَةةو ء      

 . و ِطيَوي. 402ل1َِان شخِي كوك.تةفسنى طِرَشةن بسة

 .(82ـ  79) :سورة يونس( أ ة 2)

ب ة واتة  فوعةون بة يَطوء سةِكوك كانى طِ   ك ى زوء بةثةرة ىةمِ  اكوطةِانى ئةازاء ريَة انء بليمةة ء      
طةةِان كةخ بِنةةو     بة ةِطةكامن بخبانب بكةنء بيان ىيَةالء ىةِ ئيَستا كخَان بكةنةو  بخم،  اكةىةةمِ  اكو 

بةمِسةاَان طةِ   اَةان تةخ ك سةت       واهلل أعلـم رةمةَدانء رةِيؤذى زَةة كةِيؤذى نةوِؤزء سةِ تاى بةىاِ بِ  
ثيَش ةِى بكة َان ئيَمة ك س ثيَش ةِى ك كةَال، مِسا طِتى  بةرَكِ ئيَِ  ك ست ثىَ بكةةنء اةيتان ىةَةة    

 ىةرَى بد نء  اكوى اختان بكةن.
عةون ىةِاى ثةتى ىةَان بِ ىةرَيانةداء بةِن بةماِمِسةا ثةَى ى طةِتال   ئةةو ى ئيَةِ         ئيةةا  اكوطةِانى فو 

كوكتان  اكو بِ ىةِ ئيَستا اِاى طةوِ   اكو كةتان ىةة  ك و شةيَةيَتةو ء ثِاةةرَى ك كاتةةو ، بيَطِمةان      
ناكةا .  اا  ب انال اِاى طةوِ  كةوك و ى اواثةةكاِان و ِ ناطوََةتء ثِاةةرَيان ك كاتةةو ء سةةِكةوتَِان       

ئيةةا ىةِو كِ اِا رةسِِ تى شِعةِاكا ك فةِمِىَ  مِسةا كاِ و كاز كةةى ىةرَةداء بةِ بةةماََِكى طةةوِ ى       
. 536ل1نيَوء طشت ماِ  كِؤَةةكانى ئةوانى قِتدان كةبةااوبةستى كوا بِن بةةماِ. تةفسةنى طِرَشةةن ب   

 و ِطيَوي.
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قَد م حا ََي مح حَكد  إدمح د  َنن  د  رطددَي َ،إدمح د  َنن ا ا دحَن نَ، َا  كان   )طد  ئاَةتةكانى  ةاكو كةرةسةِِ تى  
َع مَحار نَمرَط  َ  َ سر عر دهدمر َن   َي ل  إدمَير د محدا كد يدوه مر ن  َ  ه  مر َ،ندصد قد  رَِّ  اَل ََّتَد ر  قَ َا َبلر نَمرط حا فَُدَذا  د

َنرَ   َ  َصدَِّدع حا َ يرد   َكد  د   َ،اَل يد تر دد   امس د  د   َ،نَمرقد مَح   د فَديِّد إدا َه نَاَ  اور َه  َد رَط ر مَح  َصَِّدع حا إدَّن 
رةسةِ اََِةدِان سىَ  اِ يَ .  ائةطةِ ئةو سِِ  ء ئاَةتانةى سةِ و ى (1)[َ يرد   نَ َد 

ى ك اََِِتةةةو ء باقيةكةةةى توَشةةى اةةخى ثةةىَ ك شةةخََِت، بةوَسةةتى اةةِا نةاخشةةيةكة       
و ئةطةِ ثيََِستى كوك  اََِكى توء اةند  اِى تو كوباِ ءء اةند  اِ    إاشد ا   ك ايَت)

ك كوََتةةةو  تائةةةو كاتةةةى ك ِك كةةة رةنةاخشةةةكة ك اةةيَتة ك ِء بةَاِمةةةتى اةةِا اةةا        
 ك بيَتةو .

                                                           

 .( 69ـ 65) :سورة طـه( أ ة 1)

رةثيَشةةدا  بةد  َةان ئيَمةة    ةون طِتيةان  مِسةا تةخ رةثيَشةدا كاِو كاز كةة  ىةةلَ      ب ة واتة  اكوطةةِانى فوعة     
شتةكانى اخمان ىةلَ ك ك َال، مِسا ثىَ ى طِتال  نةايَو ئيَِ  رةثيَشدا شتةكانى اختان ىةةلَ بةد ن. ئيةةةا    
ء  اكوطةِانى فوعةون ىةِاى ثة ء طَِِسء كاِك ستةكانى اخَان ىةةبِ ىةةرَيان كاء بةِن بةةماِى كِؤَةةة     

بةىيَ ى  اكوى اخَان ك َان ىيَةاء ك َان بوكن، مِسا ريَو كا توسا و َ انى ئةةو ماِانةةى بةة اكوى اخَةان     
ِياستى ىةمَِان بِنة ماِء كََةالء ك اةال. ىةةِو كِ طِمتةان مِسةا سةة مى اةِاى َي بيَةت          ك َان  ِآلندن بة

ء بةةو كا ك ِيؤَشة  توسةى رةةكلَ     و كِ ىةمِ موؤديَك كةاتَى ئةةو ماِانةةى كَة  تيَكيةان ك ىاوَشةتء بةةمال       
نيشت.اِاى طةوِ  ك فةِمِىَ  ئيَمةش بةسوءش بةمِسامان طِ   مةتوسة، طِمانةت نةةبيَت ىةةِ تةخ سةةِ      
ك كةوَت بةسةِ ئةةو  اكوطةةِ  كِؤزنانةة، بةخ ك توسةى اةخ ىةيض ثَيغةمبةةََِكى مةال نةتوسةاون. ك ى ئةةو            

ِيثانةةكا        طخاانةى وابةك ستى ِياسةتتةو َة ىةةرَى بةد ء ك بيَ    تةة حةزَاَةة ء ىةِاةى مةاِى كِؤَةةةى رةةو طخ
كِءسةةتيان كةةوكو  ىةةةِ ىةةةمِان قةةِ  ك كا ء ىةةةرَيان ك رِشةةيَت، اةةِنكة كرَةيابةةة ئةوانةةة ىةةيض نةةني بةةةرَكِ 
رةةةكوك و ى سةةااتانةى ك سةةتى  اكوطةةةِ كانى فوعةةةونالء فويءفيَلَةةى  اكوطةِانةَةةة، ء اكوطةةةِان بةىةةةِ    

ىةمِى فويءفيَلَةء  اكو كانيان بخ ناايَتة سةِء بةكِؤ ك ِك االء كاِ كانيان شََِةيكدا بويؤن ىةِاى بيكةن 
بةِياسةةت ناطةةةِيََت. ئيةةةةا مِسةةا طخاةةانةكةى ىةرَةةداء بةةِ بةحةزَاَةةةكى طةةةوِ ء ىةِاةةى مةةاِى كِؤَةةةةى     
 اكوطةِانى فوعةون ىةبِ ىةمِى قِ  كانء ىةرَى رِشني. و ِطيَةوي. بةسةِك و ِطةوتال رةتةفسةنى طِرَشةةن      

 .795ة2794ب
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         و ىةِو ىا رةااِ سةةَِةكانى  اكوكةسةِكى َي بيةةواو ، ىةةو  كانةة بةخ كؤزَةةةو ى
ةةى كة اكو كةةةى يَ شةةاِكِاو تةو  رةةةز وى كاَةةة،    يَطةةاى  ةةاكو كوكنةكةةة َائةةةو شةةََِ   

بيَةت،  ائةطةةِ زانةواء كؤزِاَةةو ء ك ِىيَةةواو      تةوكا  رةاياءشاءء كؤ  كاَةء رةىةِ شةََِةيَكى  
ئةمةةء ىةةِ كةاََِكى     رةناو بوا ئةوا  اكو كة بةتا  ك بيَتةو ء نةاخشةكةش اا  ك بيَتةةو . 

ثةىَ رةة اكوء  اكوطةةِى ثةىَ بثاََِ ََِةتء       توى شةِعى كةةبتِانوََت ئةة ام بةدََِت كةةاخى    
اةةِاى طةةةوِ  ىةةاوك مء كؤسةةتء     ااِ سةةةِى ثةةىَ بكوََةةت، ك تِانوََةةت بةةةكاِ بهيَةوََةةتء   

 َاِمةتيد ِء ااو نى سةِاس ء ثشتيِانيَكى بةىيَ ء بةتِاناء بةك سةآلتة.

 َةك  بةآلم ااِ سةِ كوكنى ئةم نةاشيانة بة اكوء كاِى  اكوطةِى كةَوَتية رةةاخ ن    
كوكنةةةو  رة ةخكةةةكان بةةةىخى قِِبةةانى بةةخ كةةوكنء سةةةِبويَالء ىةِشةةتيَكى تةةوى رةةةم   
 خِ كاِانة رةثيَةاو ئةو ى ئةوانيش بةىاناَانةو  بيَال، بيَطِمان ئةمانة كاََِكى اةوايء  
ِي نطَي ىء كةةِفوَالء بةةةىيض شةةيَِ َة  كِءسةةةت نةةني، اةةِنكة ئةمانةةة رةةةةكاِء         شةةة

( ثيََِسةةتة امشدد ك او ددربدا كوكنةةى طةةةوِ ن) كوك و كةةانى شةةةَتانالء رةىاوبةةةش ثةَةة  
مِسةةلَمانان يَ َةةان ئاطةةاكاِء وَِةةا بةةال، ىةةةِو ىا كِءسةةت نيةةة ثةةةنا ب ََتةةة بةةةِ نهةةيَال   

ء كاواى اتشددعحزيا ء قةةخ  بةةويو  اكوطةةةِان) امعدد افني ء شةةََِال ىةةةرَطوان)اماهِّددة باز كةةان)
َِشةةةكانيان يَ ااِ سةةةِىء ِيزطةةاِ بةةِن رةنةاخشةةيةكانء تةةةنبء اةرَةمةءكيَشةةةء ئا  

بكوََةةت،ء طةةنؤك ى قسةةةكانيان بيةةتء ئةةةو ى ثيَةةت ك رَةةيَالء بةةخ  نةاشةةة ك كيَشةةال   
بةقسةَان بكوََت، اِنكة ئةوانة بويواَان نيةء ئةوانة كِؤزنالء تاوانكاِء تاوانبةاِنء ك م  
رةغةَو زانيةو  ك كِتالء ااو بةستةكىَ رةاةرَكى ك كةةنء اةةرَكى اةواشةة ك كةةن،     

ئاطاكاِى كوكوَةةو  كةىةِطي  بة َاندا نةانيء كاواى  ةِى اخشةوَستئةو تة ثيَغةمب
ىيض شتيَكيان َي نةكةَالء بةويواش بةقسةةكانيان نةكةةَال ىةةِو كِ ثيَشةءء رةسةةِ تاى ئةةم        

ىةاتِ  كةةك ِباِ ى   نامةَةكا ئاماذ مان ثىَ كةوك. رةفةةِمِك ى ِياسةتىء رةثيَغةمبةةِ و     
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 امِّشد ة و مةبةسةت رةة)   ( .1:}هدي محدا نمدل امشديط ن{ ِمِىثوسياِى فة امِّش ة  اكو ك ِكوكن)
واتةة  اتسدعحر ( ءك ِكوكنةى  ةاكو  رةة اكو ريَكةواو)    امسدع كوكنةو ء بةتا  كوكنةةو ى  ةاكو)  

ئةو َة كةئةىلى نةفامية  ئةة اميان  ااِ  سةِ كوكنى  اكو بة اكو مةبةستى ثيَغةمبةِ
بخ بةتا  بكاتةو ، َااِك بوَتية رةبةتا  ك كاء كاواَان رةسي وباز كان ك كوككةسي و كةَان 
 كوكنةو ى سي و بةسي و رة َةن  اكوطةََِكى تو و .

( اموعحذاا امش نيةبةتا  كوكنةو ى  اكو بة وَوكء كوعاء اخثةنا طوتةة شةِعيةكان )    
ء ك ِمانء ك ِمانسازَة كِءستء شةِعيةكان ئةو  ىي ةى تيَةدا نيةةء كةاََِكى باشةةء      

كةِِيى   ن د ام هاء شةيَخ  إبدا امطديم كِ ثيَشء بامسان كوك. ناوكاِء بليمة  كِءستة ىةِو
( كا نِسةيَِانةء ئاماذ َةان بةمةة كةوكو ،     فدو  اجمليد رةة)  ِي محةتى اِاَان يَ بيَت سدا 

ىةِو ىا طةريَكى تو بيَةطة رةوان زاناَانء بنَاِانء ئةىلى عيلم رةسةةِ ئةةم بابةتةةَان    
 ماذ َان ثىَ كوكو .نِسيِ ء رةسةِى كواونء ئا

ثاََِ ََةتء  رةاِاى طةوِ مان كاواَةكةمِسلَمانان سةِ خبا ء رةىةمِ اواثةَة  بيةان     
سة مةتيان بكا ء كَةةكةَان بثاََِ ََتء زانستء زانياَِان كا ء ىةميشةة ىخشةياِء بةِاةاو    

بكةا  رةىةةمِ   ِيؤشال بالء فيَوى فيقهء زاَاَِان بكا  رةكَةةكةَانةدا،، سةة مة ء ثاََِ ِاوَةان    
 كذاَةتىء ثيَ ةوانةَةكى شةَِتة ء بةِنامةكةى اخى.

 (2).،ص     ،ك م ن   ن  ا ،ركحم  بم  ،ن   آم  ،صع  

                                                           

 اإلمام أمحد وأبوداود بإسناد جيد. ( أ ـ1)
 ب ة واتة  ئةو  رةكاِى شةَتانة. و ِطيَوي. 

 (.281ـ 274تاوى، اجمللد الثالث )جمموع الف (2)
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 ئاطادار كردنةوة لةدرءست كردنى مزطةوت لةسةر طؤرِةكان

ع ب ن صدثوسياِم يَ كوا ئاَا كِءستة م طةو  رةسةةِ شةََِةى ىةاو آلنى ئةشةكةو )        
 ( كِءستة بكوََت؟اماه 

 لةوةآلمدا طومت:

 بسم   ام ها ام  يممل ،احلم   مل ،امصالة ،امسالم ن   ركحا  مل نمح   بع :

(ء رةةذََو سةةِ   3(كا رةةذماِ ) رابطة امع دحم اإلكدالمحيةااوم بةو نِسيةة كةو  كةرةطخداِى)
نطيَك كا( كةةو ء اََِةدمةةو ،   ة ىةةوارَى مِسةلَمانان رةةما    ن  د ر اتسد مني    ده كََويى) 

 بيةيم كةتياَدا نِسواو  

( رةشانشيةى ئةِك نى ىةامشى  رابطدة امع دحم اإلكدالمحيةثةَِ ندى زانستة ئيسالميةكان)    
كا نيازى واَةة كةم طةةوتيَك رةسةةِ ئةةو ئةشةكةوتةكا كِءسةت بكةا  كةةتاز  رةطِنةدى          

كةةَاِانى ئةشةكةوتى تيَةدا    كؤزِاو تةةو ، كةبوَتيةة رةةو ئةشةكةوتةى      ام  يدب ِي حيو)
 اةو  بِن كةرةقِِئانى ثنؤزكا ناوَان ىاتِ ... تةواو. 

 رةبةِ وا و بِنى ئامخذطاِىء رةبةِ ااتوى اِاء بخ بةند كانى اِا، بةباشم زانى كةة   
وتاََِةةك رةىةةةمان طخدةةاِكا ئاِياسةةتةى ثةَِ نةةدى زانسةةتة ئيسةةالميةكان      وشةةةَة  َةةا 

ء بةآلوى بكةمةةو  كةناو ِؤكةكةةى ئامخذطاَِةة بةخ      رةشانشيةى ئةِك نى ىةامشى بكةةم  
رة ىَ بة ىَ كوكنى ئةو كاِ ى كةبةتةوَاَةة بيكةا  رةكِءسةت كوكنةى     رابطدة ثةَِ ندى)

م طةوتيَك رةسةِ ئةشكةوتى ناوبواو. ئةمةشم رةبةةِ ىةيض شةتيَك نةةكوكو  تةةنيا رةبةةِ       
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ءثياواةاكانء  ئةو  نةبيَت كةكِءسةت كوكنةى م طةةو  رةسةةِ طةخِيى ثيَغةمبةةِانء ثن      
شََِةةواِ كانيان بةىيض شيَِ َة  رةشةَِتةتى ئيسالمى تةواوء كاملَ كا نة  ىةِ نيةة،  
بةرَكِ قةك غةء حةِامةء ئاطاكاِى تِندء وَِاَى تةةواو ك ِبةاِ ى كِاو ء ىةةِ كةسةيَك     
بيكا  نةفو تى يَ كواو ، و رةبةِ ئةو ى َةكيَكة رةىخكاِ كانى ىاوبةش ثةَدا كةوكنء  

ِياسةتيةتى ئةو َةة        زََد   ِي وى رةةمافى ثيَغةمبةةِانء ثياواةاكاندا، واقيتةيش شةاىيدى 
كةشةَِتةتى ئيسالمى ىيَةاوَةتى،ء بةرَطةشة رةسةِ ئةو ى كةئةم بةِنامةء شةةَِتةتة  
رةاِاو َةةةةةء بةرَطةةةةةء نيشةةةةانةَةكى بةةةةوياو ء كِ وشةةةةاو َة رةسةةةةةِ ِياسةةةةتطخَةتى 

تةى كةرةاِاو  ىيَةاوَةتىء ىةمِشةى  اِا رةسةِ ئةو بةِنامةء شةَِتة ثيَغةمبةِى
 بةتةواوىء بىَ كةمء كِِيى ِياطةَاندو ء بخ ئِممةتةكةى ِيون كوكؤتةو .

ىةِكةسيَك بةوِكى رةئةحِارَى  يهانى ئيسالمىء ئةو ىةمِ نةىامةتى ىاوبةةش ثةَةدا     
كةةوكنء زََد ِي وَةةةى كةتِشةةى ىةةاتِ  بةةةىخى كِءسةةت كوكنةةى م طةةةو  رةسةةةِ طةةخِيء 

ء بةطةةةوِ و ثةةنؤز كانانيةةانء ثةةوي فةةةِيش كةةوكنء ِيازاندنةةةو ء ا مةةةتكاِء   طلَكخَةةةكان
( بةةخ كانانيةةان بكخرَيَتةةةو ء سةةةِ يان بةةدا  ك زانيَةةت كةئةمانةةة طشةةتيان كدد اةجميَةةِِ)

رةةةىخكاِ كانى ىاوبةةةش ثةَةةدا كةةوكنال. رةئيشةةة باشةةةكانى ئيسةةالم ئةو َةةة كةئةةةم      
سةةةتانةكانء طلَكخءمةةةةزاِى ىخكاِانةةةةء كِءسةةةت كوكنةةةى م طةةةةو  رةسةةةةِ طةةةخِيء طخِي

ثيَغةمبةِانء ثنءثياو ااكان قةك غةء حةِام كةوكون. ئةةو بةرَطانةةى كةرةةم بةِاِ و       
ِي زاء ِي محةتى اِاَان يَ بيَت  ام  د َر ،محسد م ىاتِن ئةوانةن كةىةِكو شيَ ةكان واتة)

 :}معدا  ى اةِا فةِمَِةةتى  رةعائشةو  ِيَِاَةة  ك كةةن كةطِتَِةةتى  ثيَغةمبةةِ    
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مِسةلَمانانى  طِتى  ثيَغةمبةِ ن ئشدة(.1){اميهحا ،امِّص ر مل اَّتَا ق حر نا ي اهم محسد ج 
قةك غةةة كةةوكو  كةةةو    ِرةكةةةء كَانةةةكان نةكةةةنء م طةةةو  رةسةةةِ طةةخِيء طلَكةةخى   

( امصعيعنياخشةوَستانء كؤستانى اِا كِءست نةكةن ، ىةِو ىا رةفةِمِك ى ِياست)
باسةةةةى كةنيسةةةةةَةكيان بةةةةخ  رالددددي   نِّهدددد  ي ددددةام   و  نم كدددد مةِيَِاَةةةةة  كواو كةةةةة 

طيَوياَةو  كةرةحةبةشة بيةى بَِان اةندان وََةةى تيَدا ىةرَِاسواوء كيَشةوا  ثيَغةمبةِ
ن،مَه إذا مح ا فيهم ام جل امص حل بِّحا ن   قربا محسأ ا  ،صدح ر،ا }فةِمِى بِن ثيَغةمبةِ

ء  محسددد م )صدددعي  ِك ى ِياسةةةت و رةفةةةةِم.  2)  ددده امصدددحر ن،مَددده  ددد ار اْلَ ردددق نِّددد   {
بةِ بةةثيَةج   ك طيَوينةةو  كةطِتَِةةتى  طةََِم  رةثيَغةمبةةِ    ن د  كةِِيى   جِّ برة

:}إَّنِّد نب ن  إ    نن ياحن   محدِّام   يدلمل فدُن    قد  سالَ ثيَش و فا  كوكنى ك ى فةِمِ
َ    يآل   م  اَّتَ إب اهيم   يآل مل ،مح  ِّ  محو َا  محا نمحيت   د دَا نابباد    ديآل  مل اَّت  يآل  وَّت 

نآل ،إن محدددا  ددد ن قدددد  ام  ددد احا يو دددَ،ن امط ددددحر نا يددد اهم ،صددد حليهم  محسدددد ج  فدددُ  ن ددد  م نددددا 
. فةةةِمِك  رةةةم بةةِاِء رةةةم واتاَةةةكا طةةةريَك زؤِن. زؤِ رةثيَشةةةواء زاناَةةانى     (3)ذمدده{

                                                           

واتة  اِاى طةوِ  نةفو تى رة ِرةكةء كَانةكان كوك رةبةِ ئةو ى م طةوتيان رةسةِ طخِيى ثيَغةمبةِانيا  (1)
 يَوي.و ِط {ن كِءست كوك

واتة  ئةوانة ئةطةِ ثياو ااكيَكيان يَ مبوكاَة رةسةِ طخِي كةى م طةوتيَكيان رةسةِ كِءست ك كوك،  (2)
كواَش وََةةكانيان ك كيَشان ء بةكَِاِ و  ىةرَيان ك ىاو سى، ئةوانة اواثءَةى كِءست كواو كانى اِان. 

 و ِطيَوي.

م كةرةئيَِ  اخشةوَستم ىةبيَت، اِاى طةوِ  مةى ( مال ئةستخثاكى اخم رة ى اِاى طةوِ  ك ِ ك بوي3)
بةاخشةوَست و ِطوتِ  ىةِو كِ اخن ئي اىيمى بةاخشةوَست و ِطوتِ ، ئةطةِ بهاتبا رةئِممةتى اخم 

اخشةوَستم بطوتاَة ئةوا أبِبكوم بةاخشةوَست و ِك طو ، ثيَتان بلَيَم ئةو طةلء قةومانةى كةرةثيَش 
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ى حةةِامىء  كةان ء غةةَوى ئةةوانيش رةة بةاِ       اتدَاهب مِسلَمانان رةىةِ اِاِ ِيََبازطة)
قةك غةةة بةةِنى كِءسةةت كوكنةةى م طةةةو  رةسةةةِ طةةخِيء طلَكخكةةان نِسةةيِ ء ئاطةةاكاِىء 
وَِاَس تِندَان كاو ء قةك غةَان كوكو  كةم طةو ء نََِذطة رةسةِ طخِيء طخِيستانةكان 

ء و    كِءسةةت بكةةوََال ئةةةوَش بةةةطََِو ء بةةةكاِ كةةوكن بةسةةِنةةتى ثيَغةمبةةةِ      
ؤِ وَِابال ثىَ َان تةىَ ى نةكةةوََت كةثيَشةء  ِرةكةةء     ئامخذطاَِة  بخ ئِممةتةكةى تاز

 كَانةكانء ىاوشيَِ كانيان رةو سةِ ريَشيَِاوَةكا تليان ك اِاِكء تىَ ى كةوتبِن. 

 رابطددة امع ددحم اإلكددالمحية ئةةةو ى ثيََِسةةتة رةسةةةِ ثةَِ نةةدى زانسةةتة ئيسةةالميةكان)      
ن ئةو َةةة كةك سةةت بطةةون  رةئةةةِك نء غةةةَوى ئةةةوانيش رةمِسةةلَمانان رةىةةةِ كََِكةةة ىةةة    

َوي وى ثيَشةةواَان بةويوَنء رةةو شةتانة سة  بكةنةةو  كةةاِاء         َِي َبازء  َِي بةسِنةةتةو ، ءرةسةِ 
ثَيغةمبةِ كةى ىَيلَةى سةَِِان رةسةةِ كانةاو ء وَِةاَىء ئاطاكاَِةان رةةباِ و  كاو  ئارةةو كا         

       ِ ء سةةِفوازء  بةاتةو ِىء سةةِفوازىء اةاك ِازى بةنةد كان ىةَةةء بةةو ىخَةةو  سةةِكةوت
ِيزطاِ ك بال رةكنياء رةقيامةتةدا. زؤََِةك رةاةةرَكى رةةم بةاِ و  طةنؤك  بةِن واتةة بةكِءسةت          
كوكنةةى م طةةةو  رةسةةةِ طخِي كةةان ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ  رةاةةنؤكى َةةاِانى ئةشةةكةو  كا  

دأد    ك فةِمََِت   ن  َن َديرهدم مح سر ََ د د دهدمر مَِّدو  د َديَا َ َ   دحا َن َد  نمحر . ئةةو كةسةانةى كةئةةمويؤ    (1)[اقَد َا ام د

                                                                                                                                                 

ثيَغةمبةِانء ثياو ااكانيان م طةوتيان كِءست ك كوك، مال رةو كاِ  حةِامء  ئيَِ كا ِيؤَش  رةسةِ طخِيى
 شنكيةتان يَ قةك غة ك كةمء ىةِطي  شتى وانةكةن. و ِطيَوي.

 . (21) :سورة ال هف( أ ة 1)

ب ة واتة  ئةوانةى زؤَِةةى اةرَكى بِن َان ئةوانةى ااو ن قسةء كاِبةك ست بِن طِتيان با م طةوتيَك  
 م طةوتيَك كِءست بكةَال. و ِطيَوي. طلكخكانيان واتة رةسةِ ئةشكةوتةكةرةسةِ 
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ِي كةان كِءسةت ك كةةن ئةةم فةِمِك َةةى اةِاى طةةوِ           م طةو  َا اانِء قةفةز رةسةةِ طخ
 بةبةرَطةء بةبةىانةء بةثاسء ك ىيَةةةو .

رةو آلمى ئةوانةكا ك طِتوىَ  اِاى ثا ء بيَطةِك ىةوارَى سةةِكوك ء كاِبةك سةتانء      
ويََتةةو  كةئةةو قسةةَان كةوكو  ك ِبةاِ ى َةاِانى       ك سةآلتداِانى ئةو كاتةمان بةخ ك طيَ 

ِيََة          ئةشكةو  ، اِاى طةوِ  كةئةو قسةةَةى ئةةوان بةخ ئيَمةة ك طَيويََتةةو  مةبةسةتى 
ريَةانء ستاَش كوكنى ئةو كاِ ى ئةوانء  ثةىَ ِيازى بةِنى اةِاى ثةةِو ِكطاِ نيةة بةةو       

يَ طةةوتالء ِيازى  كةةاِ ى ئةةةوان، بةةةرَكِ رةةةك ِواز ى ِي اةةةة طةةوتالء ز م كةةوكنء عةةةَو
نةبِن بةو كاِ َانء ئاطاكاِىء وَِاَى كان بخ كوِ كةوتةةو ء قةك غة كوكنة رةو كاِ ى 
كةةةك َان كةةوكو ئاطةةاكاِىء وَِةةا كوكنةةةو ى ئيَمةةةء بةةةِ ى كوا ِيؤذى ئيَمةَةةة رةةةكوباِ  
نةكوكنةو ى ئةو كاِ  اوايء بىَ شةِعىء شنكيانة. ئةمةةش بةرَطةَةة رةسةةِ ئةةو ى     

كةئةو ئاَةتةى بخ ىاتختةة اةِاِ زانةا تةوَال كةسةيَك بةِ  رةشةى        غةمبةِ ىكةئةو ثيَ
كوكنةو ء ريَك كانةو ى ئةم ئاَةتة ثنؤز  كةئِممةتةكةى يَ قةك غة كوكون كةم طةو  
رةسةِ طخِيء طلَكخَةكانيان كِءست نةكةنء بةتِندى ئاطاكاِى كةوكون كةىةةِطي  كةاِى    

نةى كةوكو  كةئةةم كاِانةة ئةة ام ك ك ن.     وانةكةن، نةفو  ء سةِكخنةى ئةو ئةكةسةا 
ك ى ئةطةِ كِوست بِاَة ئةو ثيَغةمبةِ  اخشةوَستة ئاوا ثىَ ى رةسةةِ كانةةك طو  ء   
وا تِنةةد نةةةك  بةةِ رةبةِامبةةةِ ئةةةم كةةاِ  اواثةةةء ئةةةو كةسةشةةى كةئةةة امى ك كا     
ىَ تاطةَِ تة ئةو ِياك َة كةنةفو   رةو كةسةة بكةا  كةئةة امى ك كا ، ء ىةةوارَى ثة     

كاوَال كةئةوانة رةاواثءَال كةسةانيَكال رةة ى اةِاى طةةوِ ، كَةاِ  ئةمةةش بةسةة بةخ         
ِياسةةتيةكانء ىةةةق ِاز بَيةةت. طوميةةان         كةسةةيَك كةةةتخزََك ذَةةوى ىةةةبيَتء اِازَةةاِى 
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كِءستكوكنى م طةو   بةخ ئةةو كةسةانةى كةرةةثيَش ئيَمةةكا ذَةاَِن كِءسةت بِبيَةت ،         
بكةةَال ءم طةةو  رةسةةِ طخِيءطلَكخَةةكامنان      ئيَستا بةخ ئيَمةة كِءسةت نيةة اةاو رةةوان      

كِءست بكةَال، بخ؟ اِنكةشةَِتةتى ئيسالمى ئيَمة رةشةَِتةتةكانى ثيَش اخى تةواء 
تةةوء كةةام  تةةو ء طشةةتطنَةء كواَةةني شةةةَِتةتةء ىةةةمِ شةةةَِتةتةكانى ثةةيَش اةةخى    

ى ئيَمةش كختا ثيَغةمبةِ ء شةةَِتة ء بةِنامةكةشة   ىةرَِ شاندونةو ، ثيَغةمبةِى
تةواوء بىَ كةمء كِِيى َةء ىيض ناتةواوَةكى نية. قةك غةى كوكوَال كةم طةةو  رةسةةِ   

بِ سةتني، بةةرَكِ   طخِي كامنان كِءست بكةَال ء بخمان كِءست نيةة ثيَ ةةوانةى ئةةو   
ثيََِستة رةسةِمان كةشََِال ئةو بكةوَالء ك ست بةو بةِنامةَةو  بطةوَالء واز رةىةةمِ   

شةةةةةَِتةتى ئيسةةةةالمء فةِماَشةةةةتء فومانةةةةةكانى  شةةةةتيَك بهيَةةةةةني كةثيَ ةةةةةوانةى 
ثيَغةمبةِ كةمانالءرةو كاِانة كوِ بكةوَةةو  كةرةشةةَِتةتةكانى ثةيَش ئيَمةةكا ىةاتِنء     

. و شََِال عةاكا ء نةَِتةةكان   ثيَ ةوانةى شةَِتةتى ئيسالمء سِنةةتى ثيَغةمبةِن
َةكى تو نيةة  نةكةوَالء ِيََبازى شةَِتةتى اخمان بطوَال اِنكة ىيض شةَِتة ء بةِنامة

رةئيسةةالم كامةةل توءتةةةواو توبيَةةت، ىةةيض ىيداَةةة ء ِيََةِماَيةةةكيش نةةني رةىيداَةةة ء     
 ِيََةِماَى ثيَغةمبةِى اِا باشءء بةفةِي تو بيَت.

كاوا رةاِا  ك كةَال كةئيَمةء ىةمِ مِسلَمانان َاِمةةتى بةدا ء سةةِمان خبةا  رةسةةِ ئةةو         
رةسةِ كَةةكةى اخىء ك ست طوتال بةو شةَِتة   كَةة ثاكةء  يَطنء ثىَ كامةزِاومان بكا 

بةةكوك و ء بةةطاتاِ، كَةاِء ناكَةاِء رةىةةمِ كاِءباِ كةانى ذَةانى        بمد ثاكةى ثيَغةمبةِ 
 موؤداَةتيدا، ئةو اِاَةى كةبيسةِءبيةاء بىَ ىاوتاء بةتةنىَ َة.
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 . (1)م ام يا،آم  ،صع   ،محا اهو   هب اا إ  يح  ،ص     ،ك م ن   ن  ا ،ركحم  بم    

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.436ة 433)1جممِة اراتاوى م أ ة (1)
ب ة بةرَىَ ، كِءست كوكنى م طةو  كِءست كوكن رةسةِ طخِي كان كِوسةت نيةة، ىةةِو ىا كِءسةت كوكنةى        

ةسةتى ثةنؤزى ئةةو طةخِيو ئةةو ثةنء       قةفةزء اانِ ء  يَطةى تيَدا حةوانةو ء مانةو  رةسةةِ طخِي كةان بةمةب  
ااكانة َان ىةِ طخِيََكى ساك ى تو بيَت كِءست نية،بةطََِو ى ئةو ئاَة ء فةِمِكانةةى كةرةسةةِ و  بةاس    
كوان . ىةِو ىا ىة  بةستةى طخِي كان بةايمةنتخء بةطةىء بةىةِ شةتيَكى تةو بيَةت كِءسةت نيةة. ىةةِو ىا       

ئاغة  رةك وِ كِءست كةوكنء كاثخشةيةى ِيوبةةََِكى زؤِ رةةو ز وَةة      نِسني رةسةِ كيَلء قةكى طخِي كان، َا 
(ء بىَ بةش بِنى موكوى اةرَكى تةو  الغصبكةبخ طخِيستان تةِاان كواو ، كَاِ  ئةمةش ك بيَتة كاطن كوكن)

رةو ز وَة.ئةو ى شةِعية رةسةِ طخِي كان بكوََت ااندنى كاِء كِ اتء سةوزاَية ، ىةةِو كِ رةفةةِمِك ى   
بة ى طخِيستانيَك كا تةىَ  رةطة  ىاو رَة بةِيََ  كانىىاتِ  كة اََِكيان ثيَغةمبةِثيَغةمبةِكا ِياستى
بخَان ىيَةةا ئةةوَش كةوكى بةةكو بةشةةو ء ىةةِ        فةِمِى  تةآلشة اِِماَةكم بخ بيَةال، ىاو آلنيش ثةِيَال

 بةشةى رةسةِ طخِيََك ااند. ىاو آلن طِتيان 
 بِ رة كاِ ى كةكوك ؟ة ئةى ِيسِي اِا حيكمة  اى 

ة ئةوانة َةكيَكيان بةىخى كوزمانىء فيتةةَيةو  رةناو اةرَكىء ئةوى توَان بةةىخى ئةةو ى اةخى رةةمي  ثةا       
نةك كوك و  ئيَستا بةو ىخَةو  س ا ك كََِال بخَة ئةو كو تةآلشة اِِماَةم يَ اةاندن ىةةتاكِ تةةِياَيان تيَةدا     

 .مبيَةيَت ئةوانة رةس اَان كةم ك بيَتةو 
واهلل رةسةِ طخِي كةان شةتيَكى اةاكةء رةسة اَان كةةم ك كاتةةو         ئيدى بخَة ااندنى كاِء كِ اتء سةوزاَى 

 و ِطيَوي. أعلم.
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 ناشتنى مردوان لةناو مزطةوت دا

 بسم   ،احلم   مل ،امصالة ،امسالم ن   ركحا   ،محا اهو   هب اامل نمح  بع :

  ك ِاةةِ ء ىةةةرَم 1415 /17/4(م ك سةةت كةةةو  كةرةةةِيؤذى  اْل طددحمِيؤذنامةةةى)    
بمد  ك ِبةاِ ى ناشةتةى بةةِيََ )    طو ء اََِةدمةو  كَتم وتاََِكى تيَةدا بةآلو كةوا بةِ و     

 ( ...تد.نم ارمح ن( رةتةنيشت باوكيةو  رةناو م طةوتى )احلسا اإلاريسي

رةبةِ ئةو ى اِاى طةوِ  ئامخذطاِى مِسةلَمانانى ثيََِسةت كةوكو ، ىةةِو ىا ِيون         
كوكنةو ء شى كوكنةو ى بةِنامةء ثةَوي وء ثوؤطوامى اِاى طةوِ ء ك ست طةوتال بةةو   

ثا ء بيَطةِك ء كوِ كةوتةةو ء رةاواثةءقةك غة كوكنى اواثةء اواثةةكاِى  شةَِتةتة 
واتةةة فومةةان كةةوكن بةاةةاكةء قةك غةةة كوكنةةى رةاواثةةةى رةسةةةِ مِسةةلَمانان ثيََِسةةت 
كةةوكو ، بخَةةة بةباشةةم زانةةى كةةةِيون كوكنةةةو ء ئاطاكاَِةةةكى بةسةةِك رةسةةةِ حةةةِامىء  

ةِسةةمء بةةةبواَانى مِسةةلَمامنى قةك غةةة كوكنةةى ناشةةتى مةةوكوان رةةةناو م طةوتةكانةةدا ب 
 ِيابطةَةمن.

بةةيَ، ناشةةتةى مةةوكو رةةناو م طةوتةكانةةدا رةشةةةَِتةتى ثةنؤزى ئيسةةالمدا قةك غةةةء       
حةِامةء بةىيض شيَِ َة  كِءست نية، بةرَكِ ئةم كاِ  ىخكاََِكةة رةةىخكاِ كانى سةةِ    

ةء كَانةكانةة  ىةرَدانء ثةَدا كوكنى ىاوبةش ثةَدا كوكن، ءرةةكاِء كوك و كةانى  ِرةكة   
نةةفو تى يَ  كةاِاى طةةوِ  ىةميشةة سةةِكخنةء ز مميةان ك كةا ء ثيَغةمبةةَِش      

، رالددي   نِّهدد كةةوكون، ىةةةِو كِ رةىةِكوفةةةِمِك  ِياسةةتةكاندا ىةةاتِ  كةرةعائشةةةو   
:}معددا   اميهددحا ،امِّصدد ر مل اَّتددَ،ا ق ددحر ك طيَويََتةةةو  كةفةِمَِةةةتى ءرةثيَغةمبةةةِ و 
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،ء ن ددد  كةةةِِيى  جِّددد ب. و رةفةةةةِمِك ى ِياسةةةتى مسةةةلم كاء رةةةة  1)نا يددد اهم محسددد ج {
نال ،إن  محددا  دد ن قدد  ام  دد احا يو ددَ،ن ق ددحر نا يدد اهم }كةفةِمَِةةةتى   رةثيَغةمبةةةِ و 

. فةةةِمِك  رةةةم   2)،صدد حليهم محسدد ج مل نال فددال  و ددَ،ا امط ددحر محسدد ج  إ ِّد ن دد  م نددا ذمدده{
 بِاِء واتاَةكا زؤِن.

ِ مِسلَمانان ثيََِستة رةىةِ شََِةيَك بال حكِمة ء طةل ك بةىَ  ىةِو ىا ئةو ى رةسة   
  اخَان رةاِاى اخَان بثاََِ ن ، ءوَِاء ئاطاكاِ بال رةو ى كةاِاء ثيَغةمبةِى اِا

ئةةةم كاِ َةةان حةةةِامء قةك غةةة كةةوكو ، باموكو كانيةةان رةةةك ِ و ى م طةوتةةةكانء     
ء ىاو رَةةكان  خن ثيَغةمبةةِ رةشََِةيَكى توى تاَبة  بةطخِيستان بةيَذن، ىةِو كِ اة 

موكو كانيان رةك ِ و ى م طةوتةكانداء رةشََِةى تاَبة  بةطِِيستاندا ك ناشت. ئابةةم  
شيَِ َة ثيََِستة رةاةاكةء اةاكة كةوكنء اِاثةِسةتيةكانء بةنداَةتيةكانةدا شةََِةيان       

 بكةوَال.

ةى ىيَةانةةةةوى بةرَطةةةةء ثاسةةةاوى ناشةةةتةى موكو كةةةان رةةةةناتِ م طةوتةةةدا بةناشةةةت      
رةم طةةوتى  نمد  رالدي   نِّهمد   ءنبحبا ء ىةِكو ىاو رَة اخشةوَستةكةى ثيَغةمبةِ

ىيض بةرَطةء ثاساوََك نيةةء و ِناطنََةت، اةِنكة ئةةوان رةةناو م طةةوتى       ثيَغةمبةِكا
و فاتى كوك رةمارَةكةى اخى نةنيَذِاون، بةرَكِ َةكةم  اِ كةثيَغةمبةِثيَغةمبةِ

كا نيَةةذِا، كواَةةش كةةة ىةةةِكو ىاو رَةةة  رالدي   نِّهدد اةةاتِن كاء رةةةىخك ء ذوِى عائشةةة 
                                                           

واتة  نةفو تى اِا رة ِرةكةء كَانةكان كةم طةوتيان رةسةِ طِِيى ثيَغةمبةِانء ثياو اانيان  (1)
 ك كوك.و ِطيَوي.

 كاو تةو . و ِطيَوي. (كا واتاكةميان ريَك244رةثةِاوََ ى) (2)



 

 

 214 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

نيَةةذِان. كةةاتىَ م طةةةوتى   بةةةِيََ  كانى و فاتيةةان كةةوك رةتةنيشةةت ثيَغةمبةةةِ و     
ئةمةوَةةةو  رةسةةةِ تاى  ن دد ات هكةةِِيى  ،ميدد رةشةةاِى مةكَةةةة رة َةةةن  ثيَغةمبةةةِ

ةِ سةيَكيانى  كةىة  ن ئشدةسةك ى َةكةمى كخايةو  فواوان كواء اةا  كةوا حِ و كةةى    
تيَةةدا نيَةةذِا بةةِ كةوتةةة نةةاو م طةوتةكةةة، رةةةو كاتةشةةدا زاناَةةانى ئيسةةالم ء ئةةةىلى عةةيلم 
بةِىةرَسةةتى ئةةةو كاِ َةةان كةةوك، بةةةآلم كواَةةى بيةةةوا كةئةمةةة ِيََطةةة رةةةفواوان كوكنةةى     

واتةة   اليشدو  .م طةوتةكة ناطوََتء كاِ كةش ِيونء ئاشكواَةء ىيض طِمانيَكى تيَةدا نيةة)  
 نيا فواوان كوكنى م طةوتةكة بِ  نة  شتى توى اواي اِا نةاِاستة.مةبةستى تة

ء ىةِكو ىاو رَة بةِيََ  كانى بةمة بخ ىةمِ مِسلَمانيَك ِيون ك بيَتةو  كةثيَغةمبةِ   
رةناو م طةوتةكةكا نةنيَذِاونء بةبيانِى فواوان كوكنةةو  اسةتيانةة نةاو     رالدي   نِّهمد 

ناشتةى مةوكوان رةةناو م طةوتةكانةدا،    رةسةِ كِءست بِنى  م طةوتةكةو . ئةمة بةرَطة نية
اةةةِنكة ئةةةةوان  ىةةةةِو كِ طِمتةةةان رةةةةناو م طةوتةكةةةة كانةةةني، بةةةةرَكِ ئةةةةوان رةةةةمارَى       

نيَذِاون، و ئةم كاِ ى وريدَش بةرَطة نية بخ ىيض  ن ئشةاا رالي   نِّه رةذوِى ثيَغةمبةِء
ِ حِ ةةةء بةرَطةةة رةةةقِِئانء سةةِنةة ء  كةسةةيَكء كِءسةةت نيةةة بةبةرَطةةة و ِ بطنََةةت، بةةةرَك 

و ِك طنََتء كاِى ثىَ ك كوََةت. اةِاى طةةوِ  مبةان طيَويََةت      رةكخِياى ثيَشيةةى ئِممة 
 رةشََِال كةوتةى ئةوان بةااكة.

بةةةخ ئامخذطةةةاِىء بةةةخ ئةسةةةتخثاكى ئةةةةم ئامخذطةةةاِىء وَِةةةا كوكنةو َةةةةم رةةةةِيؤذى     
 ء َاِمةتى ك ِ .  نِسيةو ، اِاى طةوِ  ىاوك مء سةِاة14/5/1415ِ
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  .1)،ص     ،ك م ن   ا يِّ  بم مل ،آم  ،صع   ،إ   نهم ِب س ن        

 

                                                           

 (.327ة 326) 8أ ة جممِة اراتاوى م (1)
ب ة بةكااةو  رةوآلتى ئَيمةشدا ئةم سةيااتة بةَى شةةِعية ىةَةة زؤََِةك رةم طةوتةةكامنان ى رةشةاِء طِنةدء           

 كََكاندا موكوَان رةناو م طةوتدا ناشتِ  منِنةى ىةِ  كَاَِش كةمال كَبيَتمء شاِ زا مب رةشةاِى سةليمانىء   
م طةوتى طةوِ كاَة كةثويَةتى رةطخِيو مةزاِى موكوان. ىةِو ىا رةشاِى ىةوريَوَش بةىةمان شيَِ ء رةباقى رة

ََ  كةا  عبدا يةد        2006  ة  1427شاِ كانى توَشدا رةم  خِانة ىةن. سارَى  ِي رةةكاَك بةِن بةِ رةطةة  بةة
ندى قةةك ثةارَى اةياى ىةةرَطِِكى     باكريانى ءرةطة  كا  ةمد اخمانى بوَةسازى بةَتةِى اَِةة طِندى ناو 

ِياسةتى م طةوتةكةةء ن َةك           ََذمان رةم طةةوتى طِند كةةكا كةوك سةةَوم كةوك رةة ى  سةِ بةناحيةى اخمان، نِ
 ميةبةِى م طةوتةكة طخِيََك ىةبِ كةكَاِ بِ تخزََك ثخشتةشيان كوكبِ. رةكا  ةمد اخمانيم ثوسى  

 ة كا  ةمد ئةو طخِي  اى َة رةو م طةتةكاَة؟
 ئةو  ثياو اا  بِ  ىةِ رةوىَ بِ  اةرَكى طِندَش م طةوتيان رةسةِ كِءست كوكو .  ة

ة باشة ئةكى نازانال ئةو  كِءست نيةء حةِامة؟ ئااو ئةو  رةكاِء كةوك و ى  ِرةكةةء كَانةكانةة، بةخ ئيَمةة      
وكو  كةئةةم  نةةفو تى رةوانةة كة   كِءست نية ااو رةوان بكةَالء  ساَان بكةَةةو . ئااو ئةو تة ثيَغةمبةِ

كاِ  ك كةن كةمةبةست رة ِرةكةء كَانةكانة، ثَيغةمبةِى ئَيمةة ئَيمةةى قةك غةة كةوكو  ئةةم كةاِ  كوبةاِ         
بكةَةةو ، ىةِ كةسيَك رةمِسلَمانان ئةو كاِ  بكا  ئةو  ئةوَش بةِ ئةو نةفو تةة ك كةةوََت و    ِرةكةةء    

واتة ىةِ كةسيَك اةخ   {تشبه بقوم فهو منهممن  }كَانةكان حساب ك كوََتء حةشوى رةطةل ئةوانداَة اِنكة
بةىةِ طةلء كةسء كخمةرَيَك ب ََِةيَت ئةو  رةوانة. ىةِو ىا ئةةو فةِمِكانةةى سةِ و شةم بةخ اََِةدنةةو .      
ئةكى باشة ئةو مامخستاَة بةِيََ  ى نََِذء وتاِ كانى ىةَةيةكانتان بخ ك اََِةىَ ئةم ِياستيةى نةزانيِ ،ء بخ 

بخى باس نةكوكونء قةك غةى نةكوكون؟ سةَوم كوك طخِي كة ك كةوتة ثةيَش ِيَة ى نََِةذ     تىَ ى نةطةَاندونء
كةِانء سِذك  بةِان كةواتة ئةمة مةتوسيداِ توَشةء سةِ ك كيَشىَ بخ كِفوء ىاوبةش ثةَدا كوكنةى طةةوِ    

ِى اةةِا ثةةةنامان بةةدا . ناشةةتةى مةةوكو رةةةناو م طةوتةةدا بةةةىيض شةةيَِ َة  كِءسةةت نيةةة. و ئةطةةةِ رةةةك       
م طةوتةكانيش طخِي ىةبِ ىةِ مِسلَمانيَك كةوَستى نََِذ بكا  ك بىَ ئةةو طةخِي  خباتةة كواى اخَةةو  َاىةةِ      
 نةبيَت رةتةنيشتيةو  بيَتء رة يَطاى سِذك  بوكنيةو  كوِ بيَت ء بكةوََتة ثشت  يَطةى سِذك و . و ِطيَوي.
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رِون كردنةوةى ئةو كوفرء سةر ليَشيَواويةى هةر كةسيَك بلَىَ: دةرضون لةشةريعةتى 
 دروستةحممد

ني ا يِّد  بمد مل ،ن د  آمدد  احلمد    رب امعد تني ،امصدالة ،امسدالم ن د   دد ن اوا يد ا ،ات كد  
 ،صع   نمجعني. نمح بع :

(ء رةةةِيؤذى 5824كاء رةةةذماِ ى)امشددِ  او،كددُ وتةةاََِكم بيةةةى رةِيؤذنامةةةى )     
  بآلو كواو تةو ، نِسةََِك نِسيَِةتى كةاخى بة).....( ناساند بِ  1415 /5/6

 (.امتهم اْل طئرةذََو ناونيشانى )تيَطةَشتةى ىةرَة ة 

ؤكى وتاِ كةى  ئيةكاِ كوكنى ئةو ى كةرةئاَيةى ثنؤزى ئيسةالمدا  ثِاتةء ناو ِ  
، كةئةمةةة امضدد ،رةمل ،ابمددِّ  ،اإلمجدد   ِيونء ئاشةةكواَة رةةةز ِءِ  ء بةةةك بء كةةخِيا)  

تةواوى نامةء بةِنامةء ثةَامى ثيَغةمبةِ  بخ تةواوى موؤدةةكانى سةةِ ِيوى ز وى،   
ىةةةِ كةسةةيَك كواى  ىةةةِو ىا ثةةويو ثاطةنةةد  كوكنةةى ئةةةو نِسةةةِ  كةىةِاةةى َا     

 اصددد ااي   نةكةةةةوََتء طةةةِىَ ِياَةةةةرَى نةةةةكا ء بة ِرةكةةةةَى َابةةةةكَانيَتى) بمددد 
ََةذى كوكؤتةة سةةِ         مبيَةيَتةو  ئةوا ئةو كةسة رةسةةِ كَةةى ىةقةة، ئةةو اِ ك م كِ
اِاى طةوِ ء ثا ء بيَطةِكء رةحيكمةةتى اةِاى طةةوِ  رةسة ا كانء عةةزاب كانةى       

 ةو كاِ ى بةاواثةكاِىء ىةو نتة كاناو . كافو كانء سةِ ثيَ ى كاِاندا ئ

ئةةةو نِسةةةِ  ىةسةةتاو  بةشةةيَِاندنء تيَةةك كانةةى ك قةةة شةةةِعيةكانء رة يَطةةةء     
شََِةى اخى  ى كاونءبةطََِو ى ىةواو ئاِ زو كانى اخى ريَكى كاونةةو ء ثشةتى   
ِي وانةةكان كةوكو  كةبةرَطةةء         ِياسةتء  ِيونء  ِياشةكاوء  رةبةرَطة شةةِعيةكانء ك قةة 
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كاء بةرَطةةن  شانةى ِياس  رةتةواوىء طشةتطنى بةِنامةةء ثةةَامى ثيَغةمبةةِ    ني
رةسةِ ئةو كةسةى كةك َان بيستىَء ك َان زانيَتء شََِةيان ناكةةوََتء بةقسةةَان   
ناكا . و اِاى طةوِ ىيض كَةيَكى تو بيَةطة رةكَةى ئيسةالم رةكةةس و ِناطوََةتء    

تةوى ِياشةكاوانةء ِياسةتء ِي وانةى تةو       قبِرَى نية. ئةمةء اةةندان بةرَطةةء بِِىةانى   
كةثشةةتى تةةىَ كةةوكون، بةةخ ئةةةو ى بةةةو وشةةة بوَقةكاِانةةةى اةةةرَكى نةةةفام ىةةة      

 خبلَةتيَةىَ.

ئةةةو ى ئةةةو نِسةةةِ  كوكوَةةةتى كةةِفوََكى بةئاشةةكواو ِياشةةكاوانةَة، ءىةةة           
 طةِيانةو َة رةئيسالم،ء بةةكِؤ اسةتةةو ى اةِاى ثةا ء بيَطةةِكء ثيَغةمبةةِى      

ىةِو كِ ىةةِ كةسةيَك رةئةةىلى عةيلمء ئيمةان ئةةو وتةاِ  خبََِةيَتةةو  ئةةو           اِاَة
 ِياستيةى بخ ك ِك كةوََت.

 ائةةةو ى ثيََِسةةتة رةسةةةِ سةِثةِشةةتياِانء ك سةةةآلتداِان كةئةةةو كةسةةة بةةخ     
كاكطاَى كوكن بةيَوََت بخ ئةو ى تخبةى ثىَ بكةنء بةثىَ ى شةَِتةتى اِاى ثةا ء  

 ِ كاك كا  ك بىَ حِكم بدََِت.بيَطةِك اةندى حِكم بةسة

ِيون كوكؤتةو ء رةسةِ اِاى ثا ء بيَطةِك بةتةواوى بةِنامةء ثةَامى ثيَغةمبةِى   
 ةخكةء موؤدةكانيشى ثيََِست كةوكو  كةشةََِةى بكةةون، ىةةِ كةسةيَك رةمِسةلَمانان       
تخز  زانستء زانياَِةةكى ىةةبيَت رةةكيس اةخى نةاكا ء شةََِةى ك كةةوََت، ىةةِو كِ         

يع د   باآل ك ستء كةاِ بةة ىَ ك فةةِمََِت      اِاى ق دلر ََي نَيدوَهد  امِّ د ا  إد ِّد َرك دحا  اّللِّد إدمَديرا مر مجَد
ِّد   د امِّ ديد

ّللِّد َ،َرك حمد ِد ال إدَمَ  إدال  ه َح ُي ريدي َ،ف دي   َفأمحدِّ حار ابد َدَ َم   مح  ره  امس َم َ،ااد َ،اَورر َدَ ام   او محِّدديِّد ام د
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ِرمحد  ّللِّد ،ََ  دَم  د د َ،ا   دع حا  َمَع  ا دمر ََتروَد  ،نَ يد  ا امرط د رآن   . ىةِو ىا ك فةِمِىَ  (1) [ا  ابد ََ دَي إدَ   َهد َ،ن ، د
َدرَ  م بد د َ،مَحدا بَد َدَ  { ق دلر إدن   ِّدو مر حت د ودحَن اّللَِّ فَد    دع ح د ُي ر دد را م  اّللِّ    :. ىةِو ىا ك فةةِمِىَ (2)و ا

يمر َ،يدَ  داَلمد اديِّ د   ىةِو ىا ك فةِمِىَ  . (3)[ غرتد ر َما مر ذ ا حَبا مر َ،اّللِّ  َ ت حرر ر  د َو د َ دعرَ اإلدكر َ،مَحا يَد در
د دياَ  َ كد دَا اْلر دَ ةد محد َ َل محدِّر   َ،ه َح  د اآل د . ىةةِو ىا اةِاى بةاآل ك سةتء كةاِ بةة ىَ       (4)[فَدَ ا يد طر

                                                           

 .(158) :سورة األعراف( أ ة 1)
بةثيَغةمبةِاَةتى بخ  ى ئيَِ   ةاةرَكى سةِ ِيوى ز وى بلَىَ  مال نيَوكِاوى اِامبب ة واتة  ئةى ثيَغةمبةِ  

مةِرَكى ز وىء ئامسانةكانةة،    بةطشتى واتة بخ سةِ ةم موؤدةكانى سةِ ِيوى ز وى، ئةو اِاَةى كةةااو نى 
ةةىَ، ك ى  ىيض اِكاَةكى تو نني بةىةب بثةِسءََتء ىةِ ئةو  كةذَانء موكنةى بةك سةتةء ك ذَةةنىَء ك موََ   

كةواتة ِيو ىةِ رةو بكةنء بويوا تةنيا بةو اِاَةء بةثيَغةمبةِ كةةى بهيَةةالء كةثيَغةمبةةََِكى نةاََِةةد واِ ء     
 طةِىَ ِياَةةرَىء ثةةَوي وى    بويواى تةواوى بةاِاء بةفةِماَشتةكانى ىيَةاو ، تةنيا شََِال ئةو ثيَغةةم   بكةةون  

ةِفواز بالء ىيداَةتى تةواو بدََِال. و ِطيَوي، بةسِك و ِطوتال بكةن بخ ئةو ى رةكنياء رةقيامة  سةِكةوتِء س
 .414ل1رةتةفسنى طِرَشةن ب

 .(19) :سورة األنعام( أ ة 2)

ب ة واتة  ىةِ ئةو اِكاَة ئةم قِِئانةى بخ ناِكومة اِاِ تا مةيش بةئيَِ ى ِيابطةَةمنء ئيَِ ى ثىَ ئاطةاكاِء    
ؤذى كواَى، ىةِو ىا تاكِ بةم قِِئانة ئةو كةسانةش ئاطاكاِء وَِا بكةمةو  رةنااخشىء اةِمةسةَِةكانى ِي

وَِا بكةمةو  كةئةم ئاَيةى ئيسالمةَان ثيَشء ثىَ طةَِ  كةاى َااىء سةةِكةش بةِنء شةََِةى نةكةةوتِن     
 . و ِطيَوي.322ل 1رةء س اَة سةاتء بةساتء سِىَ َةى ِيؤذى كواَى. تةفسنى طِرَشةن ب

 .(31) :سورة آل عمران ( أ ة3)

ثىَ َان بلَىَ  ئةى اةرَكيةة ئيَِ  ئةطةِ ِياست ك كةن اِاتةان اةخش ك وََةت ئةةوا      ب ة واتة  ئةى ةمد  
ََال مال بكةون اِاش ئَيِ ى اخش ك وََت رةكِناحةةكانتا  اةخش ك بيَةت، اةِاى طةةوِ  َي اةخش بةِء         شِ

 بةاشةد ء ريَبِِك ء بةبةز َية. و ِطيَوي.

 .(85) :سورة آل عمران( أ ة 4)

ِيؤذى          ب ة واتة  ىةِ كةسيَك بيَةطة رةئاَيةى ئيسالم بويوا بةىةةِ ئةاَيةيَكى تةو بيهةيَةت َي ى و ِناطنََةتء رةة
 كواَى كا رةزَامنةندانة. و ِطيَوي.
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َدي  ا َ،مَحدد  نَررَكدد رَِّ َك إدال   ك فةةةِمِىَ    ددع ا َ،اَدد . ىةةةِو ىا اةةةِاى طةةةةوِ   ( 1)[ َ  ف ددة  مِّد ِّ ددد اد َبشد
َدة  مِّد رَعد َممدنيَ  ك فةِمِىَ   . ىةِو ىا اِاى با َ ك ستء كاِ بةة ىَ  (2)[ َ،مَح  نَررَك رَِّ َك إدال  َرهر

دددَي ّللدِّد َ،مَحددداد ا د ددد َدَعاد ،َ  ك فةةةةِمِىَ   هد دددَ مر   َ،جر َديَا ن ،ر  دددحار امرادوَددد َب فَدددُنر َ دددأجوحَك فَدط دددلر َنكر ق دددل مِّد  ددد
َدد  َنَ يرددَه امرددَ اَلا  َ،اّللِّ   وَددَ ،ار ، إدن  َدَحم ددحرار فَُدَّن  ددَ م حار فَدَطدد د اهر و مر فَددُدنر َنكر ددَ مر مرعد َدد اد{َ،او محِّديِّدددنَي نََنكر ددعر ابد . (3) َبصد

َدَ اَدددع َا امر  ىةةةِو ىا اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك ك فةةةِمِىَ    ددحَن  َد َدد َرَك ام دد ت  رقَدد َن َن َدد  َن ردد داد مدَيا 
َدي  ا   .(4) [مد رَع َممدنَي َا

                                                           

 .(28) :سورة سبأ( أ ة 1)

ةى ئيَمة تخمان بةثيَغةمبةِ ناِكو  بخ ىةمِ اةرَكى سةِ ِيوى ز وى بةطشتى بةم طيَب ة واتة  ئةى ةمد  
ك ِ بةبةىةشت بخ ئةو كةسانةى كةبويوا بةاِاء بةثيَغةمبةِ كةى ك ىيَةالء شََِال تخ ك كةةون، ءبةتوسةيَةةِ   

 بةكؤز ء بخ ئةو كةسانةى كةبويوا ناىيَةالء شََِال تخ ناكةون. و ِطيَوي.

 .(107) :سورة األنبياء( أ ة 2)

 كى سةِ ز وى بةطشتى. و ِطيَوي.مةطةِ بةِي محة  بخ اةرَب ة واتة  تخمان نةناِكو  ئةى ةمد  

 .(20) :سورة آل عمران ( أ ة3)

ثىَ َان بلَىَ  مالء ئةو  ئةطةِ بىَ باو ِيان رةطةرَتدا كةوتةة ك مةقارَىَء مل مالنيَِ ئةى ثيَغةمبةِ ب ة واتة  
ىةاو رَيَكى   كةسانةى كةرةطةلَ مةدا باو ِيَان ىيَةاو  ِيومان كوكؤتة اِاى طةوِ ء ىةِ ئةو ك ثةِستنيء ىةيض 

بخ كانانيَني، ىةِو ىا بةااو ن كتابةكان واتة  ِرةكةء كَانةةكانء بةةبيَباو ِيانى عةةِ ب بلَةىَ  كواى ئةةو ى      
كةِيََطاى ِياستء كَةى اِاتان بخ ِيون كواَةو  ، ئاَا بويوا ك ىيَةال؟  اكةبويواَان ىيَةةا ئةةو  ِيََطةاى ِياسةتيان     

ثشتيان ىة  كوكء َااى بِن ء بويواَان نةىيَةا ئةوا ىيض زَانيَك بةةتخ   طوتختة بةِء ىيداَة  كِاون، اخ ئةطةِ
ناطةَةنال، تخ تةنيا ِيََطا نيشاندانتان رةسةِ ء بةس اِاى طةوِ  اخى بيةاء كاناء بيسةةِ ء ئاطةاى رةىةةمِ    

 .124ل1شتيَك ىةَةء ئاطاكاِ  بة ىةمِ كاِء كوك و كانى بةند كانى .و ِطيَوي. تةفسنى طِرَشةن ب

 .(1) :سورة الفرقان( أ ة 4)

ب ة واتة  بةِزىء ثيتء فةِيىء ثنؤزى بخ ئةو اِاَةى كة ياكةِ و ى ىةبء ناىةب، ِياستىء ناِياستى واتة   
ِيوى         قِِئانى ثنؤزى بخ سةِ بةند كةى اخى كةثيَغةمبةِ  ناِكؤتةة اةِاِ بةخ ئةةو ى بةخ اةةرَكى سةةِ 



 

 

 220 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

ننطيد   سسد   َل }فةِمَِةةتى  كةثيَغةمبةةِ ِيَِاَةة  ك كةةن   جد ب رةة  محسد مبِااِى ء  و ئيمامى   
دد  رجددل محددا نمح دديت نا دد رث  ابم نددب محسددعة  دده مل ،ج عد َدد    اوِر محسددأ ا  ،طهددحرا  فأفو رََ وردد   يد عرَطهِّأ دد  ق  ددي: ا صد

 امصالة ف ي صلمل ،ن د     

ندددد  إ   ًر  َ َعدد   إ  قحمحدد    صددة ، اتغدد و ،َل حتددل و دد  محددا ق  دديمل ،ننطيدد  امشددت نةمل ، دد ن امِّددي يد  در
 .(1)امِّ ا ن مَحة{

                                                                                                                                                 

ةو َان رةسةِ ريَشيَِاوىء ئةو طِموياَيةةى كةةتىَ ى كةةوتِنء بةويوا     ببيَتة توسيَةةِء وَِاكةِ و ء طيَويان ز وى
 ىيَةان بةتاكيةتى اِاء اِاثةِستى بةتةنىَ. و ِطيَوي. 

( واتة  اِاى طةوِ  ثيَةةج شةتى بةةمال بةاشةيِ  كةبةكةسةى تةو رةةثيَش اةخم نةةكِاون كةرةةم ااآلنةةى            1)
 اِاِ و كا طوكَان ك كةَةةو  

 َِيََيةة  اةِاى طةةوِ  توسةى مةةى رةةكرَى          بةو  سةِكةوتةم بةك ست ىي ةاو  كةةبخ مةاو ى مانطةة 
تةوس   كوذمةةكامن استِ ، واتة مانطة ِيََية  كوذمةانى اِاء ئاَيةى ثنؤزى ئيسةالم ثيَغةمبةةِء مِسةلَمانان   

رةكرَى كافو كاندا ك ىا ء ك اِء رةتوسان ئخقو َان نةك طو ء ئيسواحةتيا ن رةبةةِ ىةة  ك طةناء نااةاِ     
 رةبةِ ك م مِسلَماناندا ِيانةك طو . ك بةزَالء ثيَغةمبةِء مِسلَمانان سةِك كةوتال.اخَان 

     اِاى طةوِ  ز وى بخ مال كوكو  بة يَطةى نََِذ واتة نََِذطةء ثا ء ثا  كةةِ و  ئةو َةة رةةكاتى
رةةكاتى  نةبِنى ئاوء ىةندىَ حارَةتى ناااِى ز ِوِى ك ست نََِذ بةاخ  ىة  ك طنََتء كِءستةء، ىةِو ىا 

كةوكن. رةةكِىَ بابةاى     ) تيمـوم( َش كا واتةاجلنابة أو اجلماع( بِن) رةش ثيس بِن ى شةَتانى بِنء ى  ِ 
 مِسلَمان كاتى نََِذى بةسةِكا ىا ء كةوتة كاتى نََِذ و  بانََِذ كةى بكا .

    نى ك ست كةوتى  ةنبء غةزاكامن بخ حةآل  بِ  كةرةثيَشء بخ كةسى تةو رةثيَغةمبةةِانء طةرةةكا
 ثيَش مةدا حةآل  نةبِ.

    تكاكوكنء شةفاعةمت رةِيؤذى قيامةتدا ثىَ بةاشواو ، كةبةىيض ثيَغةمبةِو نيَوكِاوََكى تةوى ثةيَش
 اخم نةكِاو .

      ِثيَغةمبةِانى ثيَش اخم بخ اةرَكى سةِ ِيوى ز وى بةطشتى نةنيَوكِاون، بةةرَكِ ثيَغةمبةةِ ىةةب
اخى نيَوكِاو ، بةآلم مةال نيَةوكِاوم بةخ ىةةمِ اةةرَكى سةةِ ِيوى        تةنيا بخ سةِ طةرةكة اخى َان ايَ انةكةى

 ز وى بةطشتى. و ِطيَوي.
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ك طةَةةنيَت  ئةمة ِياطةَانةدنيَكى ِيونء ئاشةكواء تةةواوء طشةتطن  ثةةَامى ةمةد        
ةَةةةةنيَت كةثةةةةَامء شةةةةَِتةتى   بخىةةةةمِ طوؤىةةةى بةشةةةةِ، ىةةةةِو ىا ئةةةةو  ك ط    

ىةةةمِ ثةةةَامء شةةةَِتةتةكانى ثةةيَش اةةخى ىةةة  و شةةاندونةو ، و ىةةةِ  ثيَغةمبةةةِ
كةاِ ء  نةكةوََتء طِىَ ِياَةرَى نةةكا  ئةةو  كةافو ء سةِثيَ ةى     كةسيَك شََِال ةمد

دعَا شاَستةى س اى اِاَة، اِاى بةِزء ب  ىاوتا ك فةةِمََِت    دَا اَو ر ت د ر بدد د محد بد فَ مِّ د ر  َ،مَحدا َيار
ددي َده مر  .ىةةةِو ىا ك فةةةِمََِت  (1)[ مَححرندد  ا   َِّدةر نَ،ر ي صد ددي َده مر فدودر د داد َنن   صد َدد مدت حَن َندار نمحر َديَا ن  رد ام د ََ د فَد رَيعر

ابر نَمددديمر  ََ دد  ،َاا  ي  ر د ردد   ََنر ا ،َ  . ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ  (2){َندد ا  مَحددا يَدعردد د اّللَِّ َ،َرك ددحَم   َ،يَدوَدَعدد      َ  مددد  
دددنير  ابر محوهد ََ فَددد ند فَدَطددد ر اَلدددل  َكدددَحاا   :. ىةةةةِو ىا ك فةةةةِمِ َ(3){فديَهدد  َ،مَددد   َنددد إلد دددَ  ابد َ،مَحدددا يَدوَد َددد  اد امرا تر

 . ئةمةو ئاَة  رةم باِ و  طةريَك زؤِن.(4)[امس  ديلد 

                                                           

 .(17) :سورة هود( أ ة 1)

نةىيَةىَ ئةو   يَطةى بةمسخطةِى رةئاطوى كؤز ء واتة  ىةِ كةسيَك بويوا بةثيَغةمبةِاَةتى ثيَغةمبةِ ب ة  
 كاَة. و ِطيَوي.

 .(63) :سورة النــور( أ ة 2)

فةِمانةكانى ثيَغةمبةِء بىَ طِىَ َى ك كةن با وَِاء ئاطاكاِ بالء واز رةو كةاِ    اتة  ئةوانةى ثيَ ةوانةىب ة و  
بخطةنةَان بهيَةال ءاخ رةاِا بثاََِ نء رةو  بءسال كةىةِ رةكنيا تِشى نااخشىء كواةاِى بةةآلى سةةاتيان    

 ء سِىَ َان بكا  .و ِطيَويزبكا ، َااِك رةِيؤذى كواَى كا كوااِء تِشى س اَةكى سةاتء ثوي سات

 .(14) :سورة النساء( أ ة 3)
اةِا َةااى ببيَةت ء سةِثيَ ةى فةِمانةةكانيان بكةا  ء ثةَى        ب ة واتة  ىةِ كةسيَك رةاِاء رةثيَغةمبةةِى   

ِيََةيَت اةةِاى طةةةوِ  ك ةاتةةة نةةاو ئةةاطوََكى سةةةاتةو ء          رةسةةةِِ كانى اةةِاء ثَيغةمبةِ كةةةى تةةَى بثةةة
  ميَةيَتةو ء س اَةكى بةساتء سِىَء بةذانى ىةَة. و ِطيَوي.بةىةميشةَى تىَ ى كا ك

 .(108 :)سورة البقرة ( أ ة4)
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ركانةدو ،  ِياَةةرَى ثيَغةمبةةِ و     اِاى ثةا ء بيَطةةِك طةِىَ ِياَةةرَى اةخى بةةطِىَ        
ءِيونى كوكؤتةو  كةىةِ كةسيَك بويوا بةغةَوى ئاَيةى ئيسالم بهيَةيَت ئةو  زَان مةند ء 

(ى يَ امصدد ( ،امعدد اىةةيض اةةاكةء اةةاكةكاِىء فةةةِز كانء قِِبةةانىء ايَةةوء ايَواتةةى )  
اَلمد َ،محَ  و ِناطنََت. ئةو تة اِاى بةِزء بىَ ىاوتاء بةتةنىَ ك فةِمََِت   َو د َ عرَ اإلدكر ا يَد در

د دياَ  َ كد دَا اْلر دَ ةد محد َ َل محدِّر   َ،ه َح  د اآل د مح دار ي طددعد ام  ك دحَا  .ىةِو ىا ك فةِمِىَ  (1) [اديِّ   فَدَ ا يد طر
 .(2)[ فَدَط ر َنطَ َ  اّللَِّ 

َد  َنَ يرد د مَحد  ق لر َنطديع حا اّلل َ َ،َنطديع حا ام  ك ح  ىةِو ىا رةئاَةتيَكى توكا ك فةِمِىَ   َا فَُدن  َدَحم دحا فَُدَّن 
ددَل َ،َن َدديرا م مح دد  ه ِّد رددو مر َ،إدن   طديع ددحا  ََتروَدد  ،ا ددار  ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ   .(3)[ ه ِّد َديَا َ َتدد  ،ا محد إدن  ام دد

مََدَه ه مر َ  و  لد امرادَو بد َ،امرم شر د دنَي  د ََنرد َجَهِّ َم َ  مد ديَا فديَه  ن ،ر  .(1)[ امررَبدي ةد نَهر

                                                                                                                                                 

ِياسةتى طةِم كةوكو ء سةةِى ريَشةَيِاو .           ِيََطةةى  ِيََتةو ، ئةو  بىَ طِمةان  ب ة واتة  ىةِ كةسَيك بويوا بِن بةكِفو بطخ
 و ِطيَوي.

 .(85) :سورة آل عمران( أ ة 1)
 وكوا ريَك كاو تةو . و ِطيَوي.ب ة واتاكةميان رةِياب 

 .(80) :سورة النساء( أ ة 2)

ِياَةةَرىء فةِمانبةةِكاِى اةِاى كةوكو .         ب ة واتة  ىةِ كةسةيَك طةِىَ ِياَةةرَىء فةِمانبةةِكاِى ثيَغةمبةةِ        بكةا  ، ئةةو  طةَِى 

 .و ِطيَوي

 .(54) :سورة النــور( أ ة 3)

ِ   بةو كو ِيوانة بلَىَ ئةى ةمد ب ة واتة    ََةد بةةكِؤ ك اةخن ، طةِىَ ِياَةةلَء فةِمانبةةِكاِى اةِاو       بةخ سة
بكةن،  ائةطةِ تخ ثيَت ِياطةَاندنء ئةوان بةقسةى تخَان نةكوكء ثشةتيان رةةو بةِنامةَةة    ثيَغةمبةِ كةى

كوك ئةو  تخ ىي ت رةسةِ نيةء ئةِكى سةِ شانى اخ   ىَ بة ىَ كوكو ، اِنكة ئةو ى رةسةِ ثيَغةمبةةِ   
ةء بةس ئةوَشى ئة ام كاو ، و  ثىَ َان بلَىَ  ئةى بيَباو ِيانء ئةى كو ِيو كان ئةو ى رةسةِ تةنيا ِياطةَاندن

ِياَةةرَى بكةةنء            ِياطةَةنةدِا ك بةَى ئةة امى بةد ن،  ائةطةةِ طةَِى  شانى ئَيِ ش ثَيَِستة ئةو َةة كةةثيَتان 
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 كةةةةةةةى اةةةةةةخى كا ِيَِاَةةةةةةةتى كةةةةةةوكو     صددددددعي  ئيمةةةةةةامى مسةةةةةةلم رةةةةةةة)     
،امددََ اتسددي بيدد ا مل اليسددمع يب ن دد محا هددَا اومحددة يهددحاَ }فةِمَِةةةتى كةثيَغةمبةةةِ

محا ابمدددََ نركددد    بددد  مل إال   ددد ن محدددا نهدددل امِّددد ر{ . ثيَغةمبةةةةِى  2)،الاصددد ا    فدددحا ،َل يددد
 بِنء كِءسةت نةةبِنى ىةةِ ئةاَيةيَكى تةوى بيَةطةة        اِا بةكوك و ء بةقسة ثِاة

ََةتء رةسةةِ         ِيون كوكؤتةو ، واتة ىةةِ كةسةيَك ىةةِ ئةاَيةيَكى تةو بطو رةئاَيةى ئيسالم 
ِيََبازََكى تو بويوا  بيَةطة رةئاَيةى ئيسالمء بويواى ثىَ نةىيَةيَت ئةو  ماَةة ثِاةةء ئةةو    

َةكيةةو  كذاَةةتى  ِرةكةةء كَانةةةكانى    ِيََبةازء ئاَيةةةى يَ و ِ ناطنََةت، بةىةةمِ تِانا    
ك كوك، ىةِو كِ كذاَةتى كافو كانى توى ك كوكن، ىةِكةسء طةلء قةوميَكيش ئةطةِ 

ََو بةَةدااى ئيسةالم بذَاَاَةة، ك بِاَةة سةةِانة)        ( ى بةدا باَةة   جعيدةبويواى نةةىيَةاباء رةةذ
انطةةوازى ئيسةالم   ئةجماِ وازى يَ ك ىيَةا، بخ ئةو ى نةبةة ِيََطو رةبةِ ك م طةَشةتةى ب 

                                                                                                                                                 

ِ ء ىيداَةةة ء ِيََطةةةى ئةةة امى بةةد ن كةةةبويوا ىيةةةانء ئةةة ام كانةةى بةِنامةكةةةى اِاَةةة ئةةةو  ئيَةةِ  بةةة   
تةنيا ىةِ اختانالء ثيَغةمبةِى اِا ىي ى رةسةةِ   سةِكةوتالء سةِ فوازى ك ِيؤن ، و بةثيَ ةوانةش زَامنةند

 .909ل2نية تةنيا ِياطةَاندنى تةواوء ِيون نةبيَت. و ِطيَوي، بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب

 .(6) :سورة البينة( أ ة 1)
ةكافو بِنء بويواَان بةثيَغةمبةِء ِيََباز كةى نةىيَةا رةااو ن كتيَبةكانء بت ثةِستةكان ئةوانةى ك ب ة واتة  

بةثيَ ةوانةو  كذاَةتىء كوذمةاَةتيةكى سةةِ سةةاتيان   ئيمانيان بةقِِئان نةىيَةاء نةكةوتةة شََِال ةمد
 يَطةء شََِةى حةوانةو َان نةاو   ، ئةوانة بةِياستىء بيَطِمان كوك رةطة  ثيَغةمبةِء ِيََباز كةىء مِسلَماناندا

ئاطوى كؤز اةء نةمون تياَداء ىةتا ىةتاَة تياَدا ك ميَةةةةو ، ئةوانةة اواثءَةةى كِءسةتكواوََكال. و ِطيَةوي،      
 .1639ل3بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب

ت كة ِرةكةَة  ( واتة  سََِةدم بةو كةسةى كةطيانى مةى بةك ستة رةتاكة كةسيَك رةم ئِممةتة نابيسء2ََ)
بويوا بةو بةِنامةَةى كةمال ىيَةاومة نةكا ء بةبىَ باو ِيى مبوََت، ئةوا  اليهوديف والنصراتي(َا كَانيَك )

 بةكرَةياَيةو   يَطةء شََِةى حةوانةو ى رةناو ئاطوى كؤز اداَة بةىةميشةَى. و ِطيَوي.
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بخ باقى اةرَكانى تو رةكافوء مِشوَكةكانى تو، و بخ ئةو ى ىةِ كةسيَك بيةةوََت بيَتةة   
ناو بازنةى ئيسالمء مِسلََمان بيَت بةبىََ توس بويوا بهيَةيَتء مِسلَمان ببيَةت بةىَ ئةةو ى    

 تِشى ِيىَ يَ طوتالء قةك غة كوكن َاكِش  ببيَت رة َةن قةومةكةى اخَةو .

:]بيِّم  َنا   ِيَِاَة  ك كةن كةطِتَِةتىبِااِىء مسلم رةأبس ىوَو و    
فط ا:} ااط طحا إ  اميهحا{مل ف  جِّ  محع   ىت جَِّ  ات راامل فط م   اتسأ   ج ركحا  

فِّ ااهم فط ا:}َيمحعش  اميهحامل نك محا  س محا{فط محا: ق  ب  غ  َيناب امط كممل فط ا هم امِّي
نري مل نك محا  س محا{ فط محا: ق  ب  غ  َي ااب امط كممل فط ا هم ركحا }ذمه ركحا  

 ]....احل ي .(1):}ذمه نري {   ق ه  امد مدة. 

( ام َياددةاةةِ بةةخ  ى اةةةرَكى)  مةبةسةةت رةةةم فةِمِك َةةة ئةو َةكةةة  ثيَغةمبةةةِ      
نى يَ (ء بةةانطى كةةوكن بةةخ ئيسةةالمء كاواى مِسةةلَمان بةةِبيدد  مح راكدهمرة ِرةكةةةكان رةةة)

ء اةندان  اِ {ة واتة مِسلَمان بنب سة مة  ك بال نك محا  س محا}كوكن، ءثىَ ى طِتال 
ِيؤمةى نةاِكو تياَةدا         َي ى كوباِ ء اةند باِ  كوكنةو . ىةةِو ىا نامةَةةكى بةخ ىوقلةى 

                                                           

 ( أ ة ِواه ارب اِ  ومسلم.1)
كانيشت بةَِال  تةو ء ك رَىَ  رةكاتيَكدا ئيَمة رةم طةوتدا رةطة  ثيَغةمبةِكاك طيَويََ ]نيب ه يد ةواتة   ب ة  

، ئيَمةش رةطةريةدا ك ِاةَِال تاطةَشةتيةة    {باك ِاني بخ  ى  ِرةكةكان}ىاتة ك ِء فةِمِى  ثيَغةمبةِ
ئةةةى كخمةةةرَى  ةرةكةةةكان، مِسةةلَمان بةةال }ىةسةةتاء ثةةىَ ى فةةةِمِن مةةارَى )ايةةدِاس(، رةةةوىَ ثيَغةمبةةةِ

ثىَ ئةوانيش رةو آلمدا طِتيان  تخ كاِى اخ  طةَاند ئةى باوكى قاسم، كَسان ثيَغةمبةِ{ مة  ك بالسة
، كَسان ئةوانيش طِتيان  تخ {مال تةنيا ئةو م رةئيَِ  ك وََت، مِسلَمان بال سة مة  ك بال}ى فةِمِنةو   

ئةةو ى رةةئيَِ م    }ِنةةو   كَسان ثةىَ ى فةِم ئةِكى سةِشانى اخ  طةَاند ئةى باوكى قاسم، ثيَغةمبةِ
 [كَسان بخ  اِى سىَ َةم فةِمَِةو  {ك وىَ ىةِ ئةمةَة
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كاواى يَ كوك كةبويوا بةئاَيةى ئيسالم بيَةيَتء مِسةلَمان بيَةت، ءثةىَ ى ِياطةَانةد ئةطةةِ      
ن نةبيت ئةوا ئخبارَى تاوانى اخشىء ئةوانةشى وا رةذََو ِيكيَاى تخكان ك كةوََتةة  مِسلَما

ئةستخ كةك بيةة ىةخى مِسةلَمان نةةبِنى ئةةوانيشء نةاىَيلَى مِسةلَمان بةنب. بِاةاِىء          
( ِيََِاَةةتيان كةوكو  كةةىوقل    مصدعيعنيمِسلم رةىةِكو فةِمِك  ِياسةتةكانى اخَانةدا)ا  

 و ء اََِةدوَةتيةو  بيةى وا تياَدا نِسواو  كوككاواى نامةكةى ثيَغةمبةِى

{  مل محا بمد  ركدحا  إ  ه قدل نظديم امد ،م: كدالم ن د  محدا ا د  َدع اه د  مل نمحد
ِ دده   نجدد ك محدد  نيمل فددُن  حميدد  فددُن  بعدد : فددُ  نانددحك ب ن يددة اإلكددالم. نكدد م  سدد ممل ،نكدد م ي

َل امرادَو بد  َدعَ  ن يه إ  اوريسينيمل ،: دَِّا مر َنال  اَدعر  دَ  إدال  اّللَِّ ق لر ََي نَهر َِّدَِّد  َ،بَديدر  َمحرار إدَ  َ َ َمة  َكَحاا بَديدر
ددددهَ  ددددا ا ،ند اّللِّد فَددددُدن  َدَحم ددددحرار فَدط حم ددددحار ا ر ََ بَدعرض ددددَِّ  بَدعرضدددد   نَرراَباب  محِّد دددد َ   َ،اَل يَدو  د دددد دَك بددددد د َ دددديدر َن  َ،اَل ا شر   ،ار ِبد

د دم حنَ  . بةةةآلم كواى ئةةةو ى ثشةةتيان ىةةة  كةةوكو بويواَةةان .(1) 64) :كددحرة آا نمدد ان [مح سر

                                                           

 أ ـ رواه البخاريف ومسلم ق صحيحيهما. (1)
ثيَغةمبةِى اةِا بةخ ىوقةل طةةوِ ى ِيؤم، سةة م      ب ة واتة  بةناوى اِاى بةاشةد ى ميهو بان، رةةمد  

ََِال ىةب ك كةوََت، رةةكواَى كا  مةال كاوا  يَ ك كةةم    رةسةِ ئةو كةسة بيَت كةِيََطةى ِياست ك طوََتة بةِء ش
بةكاواء بانطةشةى ئيسالم، مِسلَمان ببة ثاََِ ِاء ك بيت، مِسلَمان ببةء بويوا بةئاَيةى ئيسةالم بهيَةةة اةِاى    
طةوِ  كو  اِ َا كو ىيَةد  ثاكاشتت ك كاتةو ، اخ ئةطةِ بويوا نةةىيَةىء ثشةت رةئيسةالم ىةة  بكةةَت ئةةوا       

ِيكيَاةى تةخكان كََتةة ئةسةخى تةخ، ئةةجماِ ئةةم          ئخبارَ ََو  ى تاوانى اخ ء ىةمِ ئةوانةشى وارةطة  تةخكانء رةةذ
بةةةااو ن كتيَبةةة ئامسانيةةةكان كةةةبوَتني  ئاَةتةةةى بةةخ اََِةةةد و  كةئةمةةة واتاكةَةةةتى   ئةةةى ةمةةد  

ِامناندا ىةَةء ىةمِمان رة ِرةكةء كَانةكان بلَىَ  ك ى و ِن بائيَمة رةسةِ ئةو قسةء وشة ىاوبةشةى كةرةنيَ
رةسةِ َة  اا  كخك كاتةو  طوك ببيةةو ء كةاِى ثةَى بكةةَالء رةسةةِى بةويؤَال ئةةوَش ئةو َةة كةتةةنيا اب         
بثةِستنيء َةكتا ثةِست بنيء تةنيا رةسةةِ بةِنامةةء شةةَِتةتى ئةةو بةويؤَالء ىةيض شةتيَكى تةوى رةطةة  كا          

ةسةيَكمان ئةةوى تومةان بةةااو ن شةةَِتة  بةِنامةِيََةذء       نةثةِستنيء ىاو رَى بخ ثةَدا نةكةَةةن، و ىةيض ك  



 

 

 226 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

نةىاتالء نةىاتةةة نةاو بازنةةى ئيسةالمةو      نةىيَةاء بةك نب بانطةوازى ثيَغةمبةِ و 
 (ى استةة سةِ.جعيةشةِيى رةطة  كا كوكن ءسةِانة)ثيَغةمبةِ

       ِ اةةلَء  و بخ كرَةياَى بِن رةسةِ ريَشيَِاوىء ئةو ِياستيةى كةئةةوان رةسةةِ كَةةى ث
، بَى بةةةماء بةاتَلال كواى ىةة  ىةرَِ شةاندنةو ى كَةةكةةَان بةةىاتةى كَةةى ةمةد        

اِاى طةوِ  فومانى بةمِسلَمانان كوكو  كةىةمِ ِيؤذىَء رةىةمِ نََِذ كاندا ءاتةة ِيؤذى  
ثيَةج  اِ رةىةمِ ِيكاتيَكةدا رةاََِةةدنى سةِِ تى فاتي ةةكا كاواى ىيداَةة ء ِيََةِمةاَى       

رةاِا بكةن كةبوَتية رةئيسالمء ِيََطةى  ص ا  اتسوطيم اتوط دل ى يَ و ِطناو)ِيََطاى ِياست
قِِئةةانء سةةِنةة  بةتيَطةَشةةتةى ثيَشةةيةةى ثيةةاو اةةاكان، و كاواى كوِ اسةةتةةو        

ء ِيََطةةى يَ تةِِي  بةِان ء سةِريَشةيَِاوان     )اتغضدحب ن ديهم رةِيََطةى اِا يَ تةِِي  بةِان   
كةةةبوَتني رة ِرةكةةةء كَانةةةكانء ىاوشةةيَِ كانيان رةةةاِاى طةةةوِ  بكةةةن، كةاخشةةيان 
ك زانال كةرةسةِ ِيََطةى ناىةبء باتلَالء كةاى ىةِ سِِء مكِِيَشال رةسةةِى. ىةةِو ىا   

كةبةنداَةةةتى  مِّدني ،امض د كاوا رةةاِا بكةةن كةرةِيََطةةى سةةِ ريشةيَِاوانيان كوِ خباتةةو )      
بةناشيانةء بىَ عيلمء زانست ك كةةنء ثويوثاطةنةد ى ئةةو ش ك كةةن كةئةةوان رةسةةِ       

                                                                                                                                                 

ااو ن فومان نةزانني كةشاَستةى مل بخ كةى كوكن بيَت ء بيطةَةنيةة ئةو ِياك َةى بطاتةة ثلةةى ىةاو   بةخ     
اِاى طةوِ  كانانءكوينخش رةاِا بةو و  بخ كةسى توء بخ ىيض شتيَكى تو نةبةَال،  ا ئةطةِ بويواَان نةىيَةاء 

رةو ئاَيةة ثاكة كوك ء ىةِ رةسةِ بةِنامةء ملهِِيى اخَان مانةو  ئةو كا  ثىَ َان بلَةىَ  ك ى ئيَةِ    ثشتيان 
ِيؤَةال            شاىيد بال كةئَيمة مِسةَلماننيء بةويواى تةةواومان بةةو قسةةء طاتاِانةةى كةةكوكمان ىةَةةء رةسةةِى ك 

ء رةةاِاكا بةةو و  ىةيض كةةسء ىةيض      ىةتاكِ رةكنياكا ماوَالء ىةميشة مل كةىء فةِمان بةِكاِء طِىَ ِياَةرَني
شةةتيَكى تةةو ناثةِسةةتنيء ىةةةِطي  ىةةاو رَى بةةخ كانةةانيَني.[ و ِطيَةةوي. بةسةةِك و ِطةةوتال رةتةفسةةنى طِرَشةةةن  

 .(64ال تبة الشاملة/ التفاسري/ تفسري الط يف / سورة آل عمران:. و رة)137ل1ب
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ِياسةتىدا          ِياسةت تو كةاةى رة ِيََطةى ىيداَةةتيا طوتةِ ء اخَةان ثةَى رةىةةمِان  ىةقالء 
ِيََطةةَان َي تَيةك اةِ ء سةةِ ريَشةيَِاون، كةةبوَتني رةة  كَانةةكان          ء )امِّصدد ر  طةِمويانء 

كانيان رةطةة نء ئِممةتةةكانى تةو كةبةنداَةةتى بةة نةفاميةة ء نةةزانىء كوِ        ىاوشيَِ 
رةزانسةةت ك كةةةن. بامِسةةلَمانان بةةةو ثةةةِيى كرَةياَيةةةو  كرَةيةةا بةةال كةىةةةمِ ئةةاَنيء       
ِيََ كةكانى تو بيَةطة رةئاَيةى ثنؤزى ئيسالم ىةمَِان ثِاةلَء باتلَال، و ىةةِ كةسةيَك   

َوى ئيسالم ئةةو  طةِموياء سةةِ ريَشةيَِاو ء يَ ى     ثةِستشىء بةنداَةتى اِا بكا  رةغة
و ِناطنََتء رةكختاَى كا بةسةةِ اةاوى اةخى كاك كََِتةةو . ىةةِ كةسةيَك ئةمةة بةنء         
بةةاو ِيى نةةةبيَت ئةةةو  رةمِسةةلَمانان ناذميَوكََِةةت، بةرَطةةةء نيشةةانةش رةةةم بابةةة ء رةةةم 

 بِاِ كا طةريَك زؤِن رةقِِئانء رةسِنةةتدا.

ةسةِ ااو نى ئةم وتاِء ئةم نِسيةة ثيََِستة كةثةرةة بكةا  بةخ تخبةة     ك ى كةواتة ر   
اموحبدة كوكنء ثةشيمان بِنةو  رةو نِسيةةى كةنِسيَِةتىء تخبةَةكى ِياستةقيةة بكا )

(، بةكواى ئةم نِسيةةكا ايَوا وتاِء نِسيةيَك بةِسةيَت كةتخبةكةةى اةخى تيَةدا     امِّصدح ة
ثةشةيمان بِنةةو ى اةخى تيَةدا ِيبطةَةةنيَت.       ِيابطةَةنيَتء ئاشكواى بكا  بةخ اةةرَكىء  

و ىةِ كةسيَكيش تخبةى ِياستةقيةة بكا ء بطةِيََتةو  بخ  ى اِاى طةوِ ، ئةوا اِاى 
ثا ء بيَطةِك تخبةَةكةى بةكرَةياَيةو  يَ و ِك طوََةتء يَ ى اةخش ك بيَةت، ىةةِو كِ     

دددددمر َ،  حب دددددحا إدَ  اّلل د مجَد   اةةةةةِاى ثةةةةةا ء بيَطةةةةةةِك ك فةةةةةةمََِت    ِّ دددددحَن َمَع  ا  محد ِر يع ددددد  نَيدوَهددددد  امرم 
ود   حَن امِّد ترَس ام ديتد  .ىةِو ىا ك فةِمِىَ  (1)[ د تر دع حنَ  ن حَن مَحَع اّلل د إدَه   آَ َ  َ،اَل يَدطر َديَا اَل يَ ر َ،ام 

                                                           

 .(31) :سورة النــور( أ ة 1)
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َعلر َذمدَه يَد رَق َنَ مح   قِّد َ،اَل يَدعرا حَن َ،مَحا يَدتر حلَر اب  يَددحرَم امرطدَي مَحدةد َ،َنر  د ر  َ   َم اّلل   إدال  ابد ََ ي َض َن ر َم   امرَع
مََددَه يد  َد ِّدا  اّلل   َكديِّدََ َتددمر َ َسدَِّ ا  ،ََ د َن اّلل    فدي د مح َه َن   َب َ،آمَحَا َ،َنمدَل َنَمال  َصد حلد   فَأ ،ر ََ إدال  مَحا 

د  يم  :}اإلكدالم كةفةِمَِةةتى . ىةةِو ىا بةةثىَ ى فةةِمِك ى ثيَغةمبةةِ     (1)[َ ت حر ا ر  د
:}امو ئدب كةة فةِمَِةةتى  و فةِماَشةتى  ( 2)يه م مح   ن ق   مل ،اموحبة َت م مح   ن ق  هد {

  3)محا امَاب  ما الذاب م {

                                                                                                                                                 

بخ  ى اِاء تخبة بكةن ئةى بويواكاِان تاكِ اِاى طةوِ  سةِبةِزء سةِفوازء ب ة واتة  ىةمِتان بطةِيََةةو    
 سةِكةوتِتان بكا .و ِطيَوي.

 .(70ـ 68) :سورة الفرقان( أ ة 1)

ب ة واتة  ئةوانةى كةرةاِاى طةوِ  بةو و  ىي يَكى تو ناثةِس ء كاواى بةكَهيَةانى ىيض شتيَك رةكةسيَكى   
تةنيا، ىةِو ىا ىيض كةسةيَك نةاكِذن كةبةناىةةب بيَةتء اةِاى طةةوِ  حةةِامى        تو ناكةن  طة رةاِاى تا ء 

كوكبيَت، ىةِو ىا زَةا ناكةنء اخَان رةكاوََال ثيسىء بةك ِي وشتى ك ثةاََِ نء ك سةت كََِةذى ناكةنةة سةةِ      
نامِسى اةرَكى. ىةِ كةسيَك ئةةو كةوك و  اواثانةة بكةا  كةةباس كةوان ئةةو  تِشةى سة اى اةِاى طةةوِ             

ةو  كَاِ  ئةو كةسانةى كةئةم كاِ  اةوايء قَي  ونانةة ئةة ام ك ك ن كواةاِى سة اى اةِاى طةةوِ         ك بيَت
ك بالء س اكةشيان كو اةندانةء اةند ىيَةدانة ك بيَتء بةسِكىء سةِ شخِيىء ِيََسِاَى ىةةتا ىةتاَةة تةىَ ى    

  تخبة ك كةةنء ك طةِيََةةةو   ى   كا ك ميَةيَتةو ، تةنها ئةوانة تِشى ئةو س ا تِندء تيذ  نابال كةبةكرَةياَيةو
اِاء  اََِكى تو ناطةِيََةةو  سةِ ئةو طِناحء اواثةكاَِانة، ئةوانة اِاى طةوِ  تخبةكةَان يَ قبةِلَ ك كةا    
ئةطةِ بةِياستىء بةكلَ تخبة بكةن. نة  ىةِ ئةمة بةرَكِ ىةةمِ اواثةكانيشةيان بةخ بةاةاكة ك طخِيََةت، ئةااو       

 . و ِطيَوي.934ل2ةبةز َىء يَ بِِك ء ميهو بانة. تةفسنى طِرَشةن باِاى طةوِ  زؤِ بةاشةد ء ب

( واتة  بويوا ىيَةان بةةئاَيةى ئيسةالم ىةةمِ كةوك و  اواثةةكانى ثةيَش اةخى ىةةَل ك و شةيَةيَتةو ء تخبةة           2)
كوكنيش ىةمِ كوك و  اواثةكانى ثةيَش اةخى ىةةَل ك و شةيَةيَتةو ء اةِا ى طةةوِ  رةىةةمِان ك بََِِةتء         

 بةاشيَت. و ِطيَوي. ك َان

 ( واتة  تخبة كوكو رةطِناحةكان و كِ ئةو  واَة كةىةِطي  طِناحء تاوانى نةكوك بيَت3)
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رةةةاِاى طةةةوِ م كاواَةةة كةِياسةةتيةكانء ىةةةقمان و   اةةخى نيشةةان بةةدا ء شةةََِال      
ات  نيشةان بةدا ء كوِ   كةوتةيشمان ثىَ ببةاشيَت، و ناِياستىء باتلَيشمان بةناىةبء بة 

كةوتةةو مشان يَ ى ثىَ ببةاشيَتء مةةتى ِيََةِماَى ثىَ بةاشيةى تخبةةى ِياسةتةقيةة   
بة ئيَمةء بة نِسةِى ئةم وتاِ  رةسةِ بكا . و ىةمِمان رةسةِ ريَشيَِاوىء طةِموياَىء  

ِ اةخى  ئاذاو  طيَويىء فيتةةكانى شةَتانى نةفوَال ريَكواو بثاََِ ََتء ثةةنامان بةدا ، ىةة   
 ااو نء ىاوك مى ئةو ثةنا طوتةةَةء بةسةِ ىةمِ شتيَكدا زا ء بةتِاناَة.

                                                          1)،ص     ،ك م ن   ا يِّ  بم مل ،ن   آم  ،صع  مل ،محا   يعهم ِب س ن إ  يحم ام يا
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 و وةآلمةكانيان (العقيدةثرسيارةكانء بريء باوةرِ)

سةرثَيضدى يدةكى زىرى هةمدة     لةهةنددَى لدة كؤمدةل ئا الييدكميةكاندا     ثرسيارى يةكـةم:         
ضةشددنة دةكرَيددآلء بددتو بوةتددةوةك هةندددَيكيان ثةيوةنددديان بددةطؤري ثةرسددتيةوة هةيددةء       
هةندددَيكيش بددةطؤريء طك كؤكانددةوة هةيددةك هةندَيكيودديان ثةيوةنددديان بةسددوَيند  ددواردنء    

ء بةنةزرةوة هةية. جا حوكمةكانى الةم سةرثَيضيانة لةحوكمَيكةوة بدؤ حدوكمَيكى   بةاليمان
تددر دةطؤريَيددآلك هةيانددة حوكمةكددةى هاوبددةش ثةيدددا كددردنء دةرضددونة لةبازنددةى الددايينى    
الييكمك هةندَيكى تريان هةية حدوكمى سدوت تدرء كدةم تدرة.  ؤزطايدةكو بدةريَياتان بتدان         

ةالنةتان بددؤ موسددك مانان ريون بكردايةتددةوةء   فةرموايددةء حوكمددةكانى الددةو كَيوددةء مةسدد    
الامؤذطدددارى تريودددآل بدددؤ تدددةواوى موسدددك مانان بكردايدددة وةت ترسددداندنء دةسدددآل طدددرت ء   
طَيريانةوةيةت لةو سةرثَيضيانةء الةو هدةمو الاسدانكارىء شدكى نواندندةى كدةبؤ الدةو هدةمو        

 سةرثَيضيانةء الةو هةمو سيتىء كةمتةر  ةميةى لةالاستياندا دةكرَيآل.

احلمددد   مل ،صددد     ،كددد م ن ددد  ركدددحا  مل ،ن ددد  آمددد  ،نصدددع ب  ،محدددا اهوددد     وةآلم        
 هب اا. نمح بع :

شةةتيَكى حاشةةا ىةةة  نةةةطو  كةةةزؤََِك  رةمِسةةلَمانان كةةاِء بةةاِ  شةةةِعيةكانيان رةطةةة        
كى زؤََِةك رةاةةرَ   كاِءباِ  شنكىء كاىيَةواو كان رةك وِى طخِي كان يَ تيَكة  بِ ، ىةِو كِ

بةكرَةياَيةةةو  بةةةىخى نةةةفامىء نةةةزانىء  سةةاَى كوكنةةةو ى كََِوانةةة ك كةونةةة نةةاء بازنةةةى   
، بخَةةة ثيََِسةةتة رةسةةةِ ئةةةىلى عةةيلمء زانةةا  )امشدد ك او ددرب ىاوبةةةش ثةَةةدا كوكنةةى طةةةوِ و 

بةِيََ  كانى ئيسالم رةىةمِ شََِةيَك ء رةىةمِ وآلتيَكدا كَةةكةةَان بةخ اةةرَكى ِيون بكةنةةو ،     
سةةتةقيةةى َةةةكتا ثةِسةةتيان بةةخ ِيون بكةنةةةو ء تةةىَ َةةان بطةبةةةنال، ىةةةِو ىا حةقيقةةةتى ءِيا
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ىاوبةش ثةَدا كوكن بخ اةرَكى ِيون بكةنةو ء بةااكى يَ َان حارَى بكةن، ىةِو كِ ثيََِستة 
ء  ةخِ    ام  ندة رةسةِ ئةىلى عيلم كةىخكاِء فاكتةِ كانى ىاءبةةش ثةَةدا كةوكنء كاىيَةةان)    

ِيونء ئاشةكوا بكةنةةو  بةخ        بآلء بِ كانى ن او كخمةرَطاى مِسةلَمانان بةخ مِسةلَمانان بةتةةواوى 
ئةةةو ى يَ ى ئاطةةاكاِء وَِةةا ببةةةةو ء بةِاةةاو ِيؤشةةال بةةالء اخَةةانى يَ كوِ بطةةون، بةةةثىَ ى     

َديَا  فةِمِك ى اِاى بةِزء بىَ ىاوتا كةك فةِمِىَ   َِ ام د يدَ  ََ اّللِّ  محد ود  َديِّدِّد ِّ د   ن ،  دحار امرادوَد َب مَ َ،إدَذ َنَ 
و م حاَدد    ددَا امر َديِّدَِّدد اد   :.ىةةةِو ىا ك فةةةِمََِت (1)[مد ِّ دد اد َ،اَل َ ار ددحَن مَحدد  نَاَعمرَِّدد  محد و م  َديَا َيار إدن  ام دد

ندِّ ددحنَ  ددا بَدعردد د مَحدد  بَديد ِّ دد ا  مد ِّ دد اد  د امرادوَدد بد ن ،مََدددَه يَ َعددِّد ه م  اّللِّ  َ،يَد رَعددِّد ه م  امال  َديَا   َ،اهر ددَ   محد إدال  ام دد
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ةو ب ة واتة  اِاى طةوِ  ثةميانى رةااو ن كتيَبة ئامسانيةةكان واتةة  ِرةكةةء كَانةةكان و ِطوتةِ  كةة ئة         
ىاتِ  ء رةكتيَبةكانياندا بةخى بةاس كةوكون كةثيَغةمبةةََِك     زانياَِانةى ك ِباِ ى ثيَغةمبةِى كختا ز مان

ىا  ك بىَ ك ست بة ىَ بويواى رةكختا ز ماندا كََت ك بىَ بخ اةرَكى باس بكةن ىةِ كاتيَك ئةو ثيَغةمبةِ 
ئاَيةةكةشى كختا ئاَيةةء ئةاَنيء بةِنامةةكانى    ثىَ بهيَةال ء شََِةى ئةو بكةون اةنكة ئةو  كختا ثيَغةمبةِ ء

تو ىةمَِان ىة  ك و شيَةةو ءء ثيَغةمبةِاَةتى ثيَغةمبةِ كانى توى ثيَش اخشى ىة  ك و شيَتةو . كَاِ  
ريَو كا مةبةست رةزاناء شاِ زاَانى ئاَيةى ئةوانة كةك بىَ ئةو زانياَِانةة بةاةةرَكى ِيابطةَةةنال، بةةآلم ئةةوان      

ىةةةمِ اَةةان نةطةَانةةد بةةرَكِ اخشةةيان بويواَةةان ثةةىَ نةةةبِء ئةةو زانياَِانةةةى ك ِبةةاِ ى ةمةةد  نةة  ىةةةِ ِي 
ِيَةةو  ، ئةةو ثةميانةةى            شاِك و ء كثيان كةوك و  ء ئةةو ثةميانةةَان بةك سةت كةةوتيَكى كةةمى كنيةاَى طخ

تاوانةة طةةوِ َان   كةرةِيََطةى مِساء عيساو  رةتةوِيا ء رةئيتةيلدا و ِطنا بِ ئةوَش رةبةةِ كو ىةخ بةِ ئةةو     
 ئة ام كا كةبوَتى بِن رة 

ِيازى بةال. ثةَيم واَةة ئةطةةِ بلَةَيني ئَيسةتاش زؤََِةك          ِي كانيان َي َةان  !ة تاسةِؤ ء سةِكوك وء بةِثوسة ملهِ
رةمة ء شاِ زا ئاَيةيةكانى مِسلَمانانيش ىةمان ىةرَََِستى ئةوانيان كوباِ  كوكؤتةو  بةخ ىةةمان مةبةسةتى    

 بةىةرَة كا نةاِبني.!! ناوبواوى ئةوان
 ة تاثلةى سةِؤكىء ك م ِياستى ئاَيةيان رةكيس نةايَت . 2
كَاِ  ئةم كوك و َةش اِاى طةوِ  بةاواثءَالء بيَ ِاو تةوَال كةوك و  نةاوى ك بةا  ء ك فةةِمََِت  ئةمةة        

 .و ِطيَوي.182ل1اواثءَال كوك و ءطخِيَةةو ء اواثءَال  خِى كويَةيَكة. تةفسنى طِرَشةن ب
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يم   مََددددَه نَ  دددحب  َن َددديرهدمر َ،َنََن امود دددح اب  امددد   د دددَ ع حار َ،بَديد ِّ دددحار فَأ ،ر ب دددحار َ،َنصر . ىةةةةِو ىا ثيَغةمبةةةةِ    (1)[ََ
 ىةةةةةةةةةةِو ىا  2):}محددددددددا اا  ن دددددددد   ددددددددع  ف ددددددددد  محدددددددددل اجدددددددد   ف ن دددددددد {فةِمَِةةةةةةةةةتى .

ددل نجدحر محدا   عد  اليدِّط  محدا اند  إ  هد    د ن مد  محدا اوجد  مح}فةِمَِةتى ثيَغةمبةِ
ذمه محا نجحرهم  يَ  مل ،محا ان  إ  الالمة    ن ن ي  محا اإل  محدل آ م محا   ع مل اليِّط  ذمه 

ىةةةةاتِ  محع ،يددددة. و رةىةةةةةِكو فةةةةةِمِك  ِياسةةةةتةكانداء رةةةةة   (3)محددددا آ محهددددم  دددديَ  {
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رةكتيَبةةكانى كةاتى اخَانةدا     ب ة واتة  ئةوانةى كةئةو مِذك ء ئةو زانياَِانةى ك ِبةاِ ى ىةاتةى ةمةد     
كةتةوِا ء ئيةةيلال ىاتِ ء ثىَ َاندِاو  رة ياتى ئةو ى ئةو ِياستيانة ِيا بطةَةنال رةبةةِ اةاتوى مةارَى كنيةاو     

كَانةو  ئةوانة اِاى طةوِ  نةفو تيان يَ ك كةا ء رةِي محةةتى اةخى ك َِةان     ثلةو ثاَةى كنياى اخَان شاِ
ك كا ء كوَِةان ك ااتةةو ، ىةةِو ىا ىةةمِ نةةفو   كةةِانيش نةةفو تيان َي ك كةةن كةِِك طختةةنى)تفء           
 نةعلةتيان يَ ك كةن(، تةنها ئةوانة نةبيَت كةرةو كوك و  اواثانةى اخَان ثةشيمان ك بةةةو ء ك طةِيََةةةو   
 ى اِاى اخَانء ِيََطةى ِياست ك طونة بةِ ء ئةو ثةميانء مِذك َة ِياك طةَةنالء ثيَغةمبةِاَةتى ثيَغةمبةِى 
كختا ز مان ئاشكوا ك كةنء اخشيان بةتةواوى بةويواى ثةىَ ك ىيَةةال، ء ِيو ك كةنةة اةاكةكاِى ءئة امةدانى       

نة اخش ك مبء ك َان بةِِم، اةِنكة مةال    ئةِكةكانى سةِ شانى اخَان ، اِكاى طةوِ  ك فةِمََِت  مال رةوا
 . و ِطيَوي.64ل 1زؤِ تةوبة و ِطوء ااو ن بةز َيةكى بىَ ئةنداز ء رةبال نةىاتِم. تةفسنى طِرَشةن ب

 ( أ ـ رواه مسلم ق صحيحه.2)
ب ة واتة  ىةِ كةسيَك ِيََطةى اخش بكا  بخ ااكةء كاِى ايَو، َاك ست طنؤَةىء ِيىَ اةخش كةةِ بيَةت بةخ        

اِانء كاِى ايَو ئةو  ثاكاشتء ئة وى بكةِ كةى ىةَة واتة ئةو كةسةى كةاةاكةكةء كةاِ  ايَو كةة    ااكةك
 ئة ام ك كا  بةقةك ئةو ااكةء ايَوى بخ ك نِسوََت. و ِطيَوي.

 ( أ ـ رواه مسلم.3)
ى بكةا  بةخ   ب ة واتة  ىةِكةسيَك بانطةشةء بانطةواز بخ ِيََطةى ىيداَة ء ِيََطةَى اِاَى بكا ء بانطى اةرَك  

ئةوا ىةِ كةسيَك شََِةى ئةو بكةوََتء بةك م بانطةواز كةى ئةو ىاتنب ايَوء ثاكاشتى ىةةمِ ئةوانةةى    ئيسالم
ك طاتىَ ىةتا كنيا كنياَةء بىَ ئةو ى رةايَوء ثاكاشتى ىي يان كةم بكاتةو ، ىةِو ىا بةثيَ ةةوانةو  ئةةو ى   

ةَتان ك كا  ئةو  رةطِناحء تاوانى ىةمِ ئةوانة بةشداِ  بانطةشة بخ اواثةكاِىء ِيََطةى سةِ ريَشيَِاوىء ش
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مِك  . ئةمةء ئاَة ء فةِ(.1){:}محا ي ا ب   عا  يَتطِّده    امد يافةِمَِةتىكةثيَغةمبةِ
رةم بِاِى بانب كوكنء بانطةشة كوكن بخ بالَو كوكنةو ء طةشة ثيَدانى  زانستء زانياِى 
ء ىة  نانى اةرَكى بخ ئةم مةبةستةء وَِا كوكنةو ء ئاطاكاِ كوكنةةو ى اةةرَك رةثشةت    
ىة  كوكن رةزانستء زانياِىء ثةِك  ثخش كوكنء حةشاِ كانى زانستء زانياِى طةريَك 

 زؤِن.

م ئةو ى بةىخى طخِي كانةو  كةوتِنةتة كاوى شةةَتانء ىاوبةةش   بةآل     
ئةةةو  كةةاََِكى ئاشةةكواو   ثةَةةدا كةةوكنء بيدعةكانةةةو  رةةةزؤََِك رةوآلتةةةكان   

بةِاةةاو ء ثيََِسةةتة ىةرَََِسةةتةى رةئاسةةتدا بكوََةةتء بةىةنةةد و ِ بطنََةةتء اةةاو كََوى 
ء اةةرَكى يَ ىخشةياِء وَِةا    بكوََتء بخ مِسلَمانان ِيون بكوََتةةو ء ئاطةاكاِى يَ بةدََِت   

ىانا بخ بوكنيانء كاواى كوعاء ثاِيانةو  رةبةِ طخِيء اا ء ثن كانء بكوََتةو ، رةوانة 
يَ ك كةن، ىةِو ىا كاواى سةِكةوتال بةسةِ كوذمةةكانيان يَ  اا  بِنةو ى نةاخشةكانيان

، كةنةفامةةكانى   درب امشد ك اوك كةن....تد. ئةمانة ىةمَِان رةىاوبةش ثةَدا كوكنى طةوِ ن)
سةةةةِك مى نةفاميةةةة  رةسةةةةِى ك ِيؤَشةةة ء ئةةةة اميان ك كا. ىةةةةِو كِ اةةةِاى طةةةةوِ   

َديَا محدا قَد ر دا مر َمَع  ا مر  َدود ط حنَ  ك فةِمََِت   َدَ َ َ َطا مر َ،ام  .ىةِو ىا (2)[ََي نَيدوَه  امِّ  ا  انر    ،ار َرب ا م  ام 

                                                                                                                                                 

ََال ئةو كةوتِنء و آلمى بانةطةواز كةةى ئةةوَان كاو تةةو  ىةةتا كنيةا كنياَةةء بةَى ئةةو ى رةةطِناحى           كةشِ
 ىي يشيان كةم بكاتةو . و ِطيَوي.

 ( ثيَشء واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.1)

 .(21) :سورة البقرة( أ ة 2)

  واتاكةميان ريَك كاو تةو . و ِطيَوي.ب ة ثيَشء 
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ادَس إدال  مديَدعر  د  ،ند  اِاى ثا ء بيَطةِك ك فةِمِىَ   .ىةِو ىا اِاى ثا ء (1){َ،مَح  َ َ طر   اجلرددا  َ،اإلرد
ا   بيَطةةةِك ك فةةةِمِىَ   .واتةةة اةةِاى طةةةوِ  فومامنةةان ثةةىَ    2)[َ،َقَضدد  َربوددَه َنال   َدعر  دد  ،ار إدال  إدَي 

دنَي مَد   امد ِّديَا َ،مَح  ن محد  ،ا إدال  مديدَ  ك كا ء ئامخذطاِميان ك كا . ىةِو ىا ك فةِمََِت   عر  د  ،ا اّلل َ م ر دصد
َِّدَت ا {   . ئاَة  رةم بِاِء رةم واتاَةكا طةريَك زؤِن( 3)  

بةنداَةتى كوكن كة ةخكةء موؤدةكانى رةثيَةاوكا كِءست كواونء فومانيان ثىَ كةواو      
كةتةةةنيا اةةِا بثةِسةة ء اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك بةَةةةكتا بةة انالء تةةةنيا ئةةةو بثةِسةة ء   

ةنداَةتيةكانيان تةنيا تاَبة  بةء بكةنء طِىَ ِياَةرَى تةواوَان تةةنيا بةخ اةِاى ثةا ء     ب
ِيؤذوء         ََةذء رةة ِياَةرَيةةى كةةفومانيان ثة  كةواو  رةنِ بيَطةِك بيَتء ئةو بةنداَةتىء طةَِى 
رةز كا ء حةج كوكنء سةِ بويَالء قِِبانى ءىةمِ  خِ  بةنداَةتيةكانى تو ك بىَ تةنيا 

ََ َ،َََّد يتد ّللدِّد  ِو كِ اِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ    بخ اِا بال، ىة ق دلر إدن  َصداَليتد َ،ا س دادي َ،َبريَد 
د دمدنيَ  َربِّد امرَع َممدنيَ  مدَه ن محد را  َ،َنَنَر نَ، ا  امرم سر ََ واتة بةنداَةةتى   )امِّسده  .(4)[اَل َ  ديَه َم   َ،بد

كِ اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك  بةةخ كةةوكن. رةوانةةةش سةةةِبويَالء قِِبةةانى بةةخ كةةوكن، ىةةةِو   

                                                           

 .(56) :سورة الذاريات( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى ثيَشِكا شى كوكؤتةو . و ِطيَوي. 

 .(23) :سورة اإلسراء( أ ة 2)

 ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى ثيَشِكا ريَك كاو تةو ؟ و ِطيَوي. 

 .(5) : سورة البينة( أ ة 3)

 واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي.ب ة ثيَشء  

 .(163ـ  162) :سورة األنعام( أ ة 4)

 ب ة واتاكةميان ثيَشء ريَك كاو تةو . و ِطيَوي. 
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َِّددددددددد َك امرَادددددددددحرثَد َ  ك فةةةةةةةةةةِمِىَ   َددددددددد ر  إدَن  نَنرطَيدر . ىةةةةةةةةةةِو ىا (1) [َفَصدددددددددلِّد مدَ بِّددددددددددَه َ،اَنر
.ىةةةةِو ىا اةةةِاى طةةةةوِ    (2)معدددا   محدددا ذبددد  مغدددع  {}فةِمَِةةةةتى ثيَغةمبةةةةِ

ا ك فةةةِمِىَ   ن حا مَحددَع اّلل د َنَ دد   َ  ّللد د فَدداَل  َدد ر َ،مَحددا  ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ  . (3)[َ،َنن  امرَمَسدد جد
َسد ب    ندِّدَ  رَبِّدد د إدا د   اَل يد تر دد   امرَاد فد  ،  َد   د .ىةةِو ىا  (4)[نَ يَ ر   مَحَع اّلل د إدَه   آَ َ  اَل بد  رَه َن مَد   بدد د فَُدَّن 

ن حَن محددا َذمدا دم  اّلل   رَبوا دمر مَد   امرم  رده  َ،ام د  :كاك فةِمِىَفد ط  اِاى طةوِ  رةسِِ تى) َديَا  َد ر

                                                           

 .(2ـ 1) :سورة ال وثر( أ ة 1)
سيغةى مِبارةغةَة  (ال وثرثىَ بةاشيِى، اِنكة ) ب ة واتة  ئيَمة نازء نيتمة ء ايَوء بةِ كةتيَكى زؤِمان  

زؤِ، كَةةاِ  نكةةخرَى رةةةو  ناكوََةةت كةةةاِاى طةةةوِ  ايَةةوء بةِ كةةةتيَكى زؤِى بةسةةةِ        وبةةةواتاى َةةةكةاِ 
ِيشةتِ  كةرةةذماِكن ناَةةن ئةو تةة ثلةةى مةةزنى ثَيغةمبةةََِتى       ثيَغةمبةِ ثةىَ بةاشةيِ ،    ء مِسَلماناندا 

ِي محةتى بخ  قِِئانى ثنؤزى بخ ناِكؤتة اِاِ، فوَشتةكان ِيََ ى ك طونء سة َواتى رةسةِ يَ ك ك نء كاواى
رةاِاى طةوِ  ك كةن.ىةِو ىا ِيؤذى ثيَةج  اِ رةنََِذ كاندا ناوى ك ىيَةوََتء رةطةلَ ناوى اِاكا ناوى بةِزء 

ء رةةكاتى اََِةةدنى تةةحياتى َةكةةمء كو مء      بلَةد ِياك طنََت. ىةِو ىا رةقامة  كوكندا بخ نََِذ  فةِز كان
كةواتة تخش شِكوانة بذََوى اِاى اخ  بكةء بةنداَةتى بخ اِا  طةيَ نازو نيتمة ء ايَوء بةِ كةتى تو.ك ى

تةنيا بخ ِي زا مةندى اِابكةوء سةِبويَالء قِِبانيةكانيشت با تةةنيا بةخ اةِا بال.تةفسةنى      بكةوء نََِذ كانت
 . و ِطيَوي.1656ة 1655ل3طِرَشةن ب

 .( أ ـ رواه مسلم ق صحيحه، من حديث أمري املممن  علي بنأبي طالب2)
 ب ة واتة  نةفوَةى اِا رةو كةسةى كةسةِبويَالء قِِبانى بخ غةَوى اِا ك كا . و ِطيَوي. 

 .(18) :سورة اجلن( أ ة 3)

 ب ة واتاكةميان رةِيابوكوكا ريَك كاو تةو . و ِطيَوي. 

 .(117) :سورة املممنون( أ ة 4)

 ب ة واتة  
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ددع   ددا قدطرمد ددحَن محد ددمر َ،يَدددحرَم ا ،اددد د مَحدد  َفر دا  ددَوَأ ب حا َما  ددَمع حا ا َندد ا  مر َ،مَددحر َسَدع ددحا مَحدد  اكر ن حه مر اَل َيسر إدن  َدد ر
ت   ،َن بدشد ر دا مر َ،اَل يد َِّد ِّدَ َه محددرل  َ  دع    . (1) [امرطدَي مَحةد َيار

ئاَةتانةكا بخى ِيون كوكوَةةو  كةنََِذ كوكنء سةةِبويَال بةخ    اِاى ثا ء بيَطةِك رةم     
غةةةَوى اةةِاء كوعةةاء ثاِيانةةةو  رةبةةةِ مةةوكوانء بتةكانءكِ اتةةةكانء كاِء بةةةِك كان،  

ء كةافو بِنةبةةاِاى   امشد ك  اب  ئةمانة ىةمَِان ىاوبةش ثةَدا كوكنال بخ اِاى طةوِ )
اواى شةةةةتيان يَ ك كةةةةةن طةةةةةوِ . و ىةةةةةمِ ئةوانةةةةةى كةرةبةةةةةَِان ك ثاََِةةةةةةو ءك

رةثيَغةمبةِانء رةفوَشتةو كؤستانى اِا َا ةخكة َابتةكانء ىةِ شتيَكى تو بيَت ئةةوان  
ىةةيض ك سةةةآلتيَكيان نيةةةء نةةاتِانال و آلمتةةان بد نةةةو ء ىةةيض قةةازانجء سةةِكََك بةوانةةة   

                                                           

 .( 14ـ  13) :سورة فاطر( أ ـ 1)
ةئةةةو ىةةةمِ  يهةةانء شةةةوء ِيؤذو ز وىء ئامسانةةةكانء ىةةةمِ ئةةةو شتانةشةةى وا   ب ة واتةةة  ئةةةو زاتةةةى ك    

ِيانء ئةةى          رةناوَانداَة بةكى ىيَةاو  ئةو ثةِو ِكطاِ تانةة كةةااو نى ىةةمِ  يهةانء  يهانيانةة. ئةةى ملةهِ
ِيان ئةوانةةى ئيَةِ  ك َةان ثةِسة ء ىاوَِةان ك كةةنَى، اةاو نى ىةيض نةني تةنانةة  اةاو نى اةِكى              بيَباو 

شيان ننيء ااو نى بىَ نوء توَال شتيَك، كةو   ئةو تََِكلَة تةنكء ساتةى كةبةك وِى ك نكة اِِماو َةة  اخ
(، ك ى اخ ئةوانةى كةةئَيِ  ك َةان ثةِسة ء ىاواَِةان ك كةةنَى ئةطةةِ بانطيةان        )قطمريكةثىَ ى ك طِتوََت

يَِ  نيةة، اةِنكة ئةةوان مةوكونء     بكةنء كاواَان يَ بكةن ئةو بانبء ىاواِ ى ئيَةِ  نابيسة ء طةِىَ َةان رةةئ     
ََشةيان ريَتةان بةِ ء قسةشةتان ببيسة ، ئةوانةة ىةةِطي  نةاتِانال          طيانيان رةبةِ نةماو ، اخ ئةطةِ طوميان طِ

 و آلمتان بد نةو ء كاواكاَِةكانتان  ىَ بة ىَ بكةن. اِنكة ئةوان بىَ تِانانء ىي يان رةك ست ناَة.
ِياَةةو  اةخ رةةئَيِ  بةَى بةةِى         ئةوانة رةِيؤذى قيامة  كةطيانيان بةب  ةِ كاكواَةةو  ء تِانةاى قسةةكوكنيان طة

ك كةنء ئةستخ ثاكى اخَان رة ى اِاى طةوِ  ك نََِةال رةةو ى كةةئَيِ  رةةكنياكا بةخ ئةةوانتان ك كةوك رةةو        
! ثةِس ء بةنداَةتى بخ كوكنء ىاواِ كوكنةتان بخ ئةوانء بةو كوك و ى ئيَِ  ِيازى نني.. ئةى ثيَغةمبةِ

ىيض كةسيَك ئةو ى ِياستء تةواو  ئاشكواى ناكا ءىةوارَت ناكاتىَ، و   ئاشكوا كوكنء ىةوا  ثيَدانى ااو ن 
 .1134ل 2زاننيء ءزانياَِةكى تةواو واتة و   ثسثخِيََك. و ِطيَوي. بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب
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ان بةخ  بطةَةنال كةكاواَان يَ كوكونء رةبةَِان ثاِياونةو ، بةةرَىَ ئةوانةة نةاتِانال كاواكانية    
 ىَ بة ىَ بكةنء رةكاوا كاِ كان بىَ ك سةآل  تةون.. بيَةطةة رةمةةش ئةةو كاواء رةبةةِ      
ثاِيانةو ى ئةوان رةغةَوى اِا كِفوء ىاوبةش ثةَدا كوكنةة، ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ ى     
ثا ء بيَطةِك بخى ِيون كوكوَةةو  كةئةو كاوا ريَكواوانةء ثاِيانةو كةةى ئةةوان نابيسة ،    

ِ طََِشيان يَ بيَت اخ ناتِانال و آلميان بد نةةو ء كاواكاَِةةكانيان بةخ    اخ طوميان ئةطة
 ىَ بة ىَ بكةن، اِنكة رةتِاناى ئةوان كا نيةء ئةو ك سةآلتة مافى ئةوان نيةةء تةةنيا   

 رة ياكاِىء تاَبةمتةندىء ك سةآلتةكانى اِاى ثا ء بيَطةِك كاَة.

رة ةخكةء رةموؤدةكان س  رةم كاِ  ك ى كةواتة ثيََِستة رةسةِ ىةمِ مِكةرلةفيَك     
قيَ  ونةةة بكةنةةةو ء ئاطةةاكاِء وَِةةا بةةالء ثِاةةةرَىء بةةىَ بةةةةماَى ئةةةو كةةاِ  ناشةةةِعىء 
قيَ  ونة حةِامة بخ اةرَكى ِيون بكةنةو ، ىةِو ىا ئةو ش ِيون بكةنةةو  كةئةةو كةاِ     

 ة ،امسدالم ن ديهم امصدالثيَ ةوانةى ئةو بةِنامةةء ثةةَوي وء ثوؤطوامانةَةة كةثيَغةمبةةِان)    
(، نيةاز   ح يد   ىيَةاوَانة رةبانطةشةكانياندا بخ َةةكتا ثةِسةتىء تةةنيا اةِا ثةِسةتى)     

ثاكىء ئي السية  تةنيا بةخ اةِاى طةةوِ  رةثةِستشةىء بةنداَةةتى كوكنةدا ىةةِو كِ        
ددحال  َنند انر  دد  ،  اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك ك فةةةِمََِت     ددلِّد ن مح ددة  ر ك  َوِّد  ددحار َ،َمَطدد ر بَدَعددرَِّدد   د    ار اّللَِّ َ،اجر

ي إدمَيرد د نَا د   اَل   :. ىةِو ىا ك فةِمِىَ(1)[ امط    حاَ  َ،مَحد  نَررَكد رَِّ  محددا قَد ر ددَه محددا ر ك دحا  إدال  ا دح د
سيَ ك  سارَى ِي بةب رةمةككة ماَةو ء تةةنيا بةانطى    بمد . و (2)[إدَمَ  إدال  َنََن فَ نر  د  ،ند 

                                                           

 .(36) :سورة النحل( أ ة 1)

 او تةو . و ِطيَوي.ب ة واتاكةميان رةثيَشءكا ريَك ك 

 .(25) :سورة األنبياء( أ ة 2)
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اِاء ثا ء بيَطةِكء بخ َةكتا ثةِستىء كامةزِاندنى بنء بةاو ِيى  اةرَكى ك كوك بخ  ى 
رةسةةةةِ بة ةةةيةةء بةةماَةةةةكى كخنكوَتيانةةةةى َةةةةكتا      امعطيددد ة اإلكدددالمحية ئيسةةةالمى)
ء اةرَكى ئاطاكاِء وَِا ك كوك و ، رةىاوبةش ثةَدا كوكن ء ىاو   بخ  اموح ي  ثةِستى)

ى بةةةخ اةةةةرَكى ِيون  ة إال    ال إمددداةةةِاى طةةةةوِ  كانةةةان، و واتةةةاء كااِازَةةةةكانى)    
ك كوك و ،اةةةندان رةكرَةةةكان و آلميةةان كاَةةةو ء مِسةةلَمان بةةِن، زؤَِةةةةى اةةةرَكيش  
ِي بء َةااىء سةةِ كةةش بةِن رةئاسةت بانطةشةةكةى كاء ثشةتيان ىةة           ِيء كةرلة  ملهِ

ة ، كواى ئةو سةيَ ك  سةارَ  كوكء رةبويوا ىيَةانء طِىَ ِياَةرَىء شََِال كةوتةى ثيَغةمبةِ
ناااِ ما بةفةِمانى اِا كخى بكا  بخ شاِى مةكَةةةء رةةوىَ كََِةذ ى بةبانطةواز كةةى     
كاء ك سةةتى كةةوك بةةةبآلو كوكنةةةو ى ئةةاَيةى ثةةنؤزى ئيسةةالم رةةةناو كةةخى بةةةِانء         
ثشتيِانانداء بانطةشة كوكنةكةى بةِك وام بِ ىةميشة ِيو رةفواوان بةِن كابةِ، و رةةِيىَ    

نامةةةى بةةخ ثاشةةاء سةةةِكوك و نةك سةةو و ، اةةةندان  ى اةةِاكا تيَكخشةةا، بةةخ سةةاتيَكيش
ك سةآلتداِانى ئةو كاتةى كافوء بيَباو ِي كان نِسى ءتياَدا نةاو ِؤكى بانطةشةةكةى بةخ ِيون    
كوكنةو ء ئاماذ ى بةو ىةمِ ىيداَة ء سةِ بةِزَة كوك كةرةء ئاَيةةكا ىةَة بخ ىةةِ كةسةيَك   

 كةبويواى ثىَ ىةبيَتء ك ستى ثيَِ  بطوََت.

رةةثيَةاو بةآلو كوكنةةو ى ئةاَيةى ئيسةالمدا ئةاِامس       رةطة  ىاو رَة بةةِيََ  كانى كا     
طو ء ئةاِامى طةو  تائةة ام اةِاى طةةوِ  سةةِكةونتى ثةَى بةاشةني، ءئةاَيةى اةِا           
ك ِكةو ء اةرَكان ثخل ثخل ك ىاتةة ناو ئاَيةى اِاو ء بويواَةان ثةىَ ك ىيَةةا، ءئيةدى     

و بِ و ء ىاوبةش ثةَةدا كةوكن رةمةككةةء رةمةكَةةةء     َةكتا ثةِستى اِا رة يهاندا بآل

                                                                                                                                                 

 ب ة ثيَشء واتاكةميان نِسيِ . و ِطيَوي. 
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نةةما، ىةةِو ىا كواى   رةباقى شةََِةةكانى تةوى كوِطةةكا رةسةةِ ك سةتى ثيَغةمبةةِ      
اخشةةةى رةسةةةةِ ك سةةةتى ىاو رَةةةة بةةةةِيََ  كانى كا قةآلاةةةخ كةةةوا، ئةةةةو اِ ىةةةاو آلنى 

يَةداء  ك ستيان كوك بةتيَكخشةان رةةِيىَ ى اةِاكاء بانطةواز كةةَان ثةةِ  ث     ثيغةمبةِ
تاطةَاندَانة ِيؤذ ىةآل ء ِيؤذ ئاواء بة يهاندا بآلوَان كةوك و ، تائةة ام اةِاى طةةوِ      
بةسةِ كوذمةةكانيانةدا زاَرةى كةوكنء ئةاَيةى ئيسةالمى رة يهانةدا بةسةةِ ىةةمِ ئةاَنيء          
ََةو ك سةتء         ِيََبازء بةِنامة ثِاة ء ك سةت كوك كانةدا سةةِ اسةت، ءز وى اسةتةة ذ

ثةةنؤزى ئيسةةالمى بةسةةةِ ىةةةمِ ئاَيةةةةكانى تةةوكا زا  كةةوك،    ةةيَطنى كةةوكنء ئةةاَيةى
ىةةةِو كِ اةةِاى طةةةوِ  رةقِِئانةةة ثنؤز كةةةى اةةخى كا ثةةةميانى بةمِسةةلَمانان كابةةِ، 

دَ ا  َن َد  امد ِّدياد    ِّدد د َ،مَدحر  ىةِو كِ ك فةِمََِت   َدقِّد مدي ظرهد هر َ   َ،ادياد احلر َدَ نَررَكَل َرك حَم   ابد ه َح ام 
 .(1)[امرم شر د  حنَ  َ  داَ 

ئةةةو ىةةةمِ كةةاِ  بةةىَ  و رةةة بيدعةةةء ىخكاِ كةةانى تةةوى ىاوبةةةش ثةَةةدا كةةوكن      
شةِعيانةى كةرة ى طخِيء طلَكخكاندا ك َكةن رةنََِذ كوكنء قِِئان اََِةدن، ء كِءست 
ِي كةان، طِمةانى تَيةدا نيةة كةئةمانةة ىةةِ          كوكنى م طةو ء قةفةزء طِمبةة  رةسةةِ طخ

ةانء تاز طةِىء كاِى اواثالء ىخكةاََِكال رةةىخكاِ كانى ىاوبةةش ثةَةدا     ىةمَِان كاىيَ
ىةاتِ   ، ئارةبةِ ئةمة رةفةِمِك ى ِياستى ثيَغةمبةةِ و  امش ك او درب كوكنى طةوِ )
. ىةةةةِو ىا (2):} معدددا   اميهدددحا ،امِّصددد ر مل اَّتدددَ،ا ق دددحر نا يددد اهم محسددد ج {كةفةِمَِةةةةتى

                                                           

 .(33) :سورة التوبة( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى توى ثيَشِكا نِسيِ . و ِطيَوي. 

 أ ـ متفق علي صحته من حديث عائشة رضي اهلل عنها.  (2)



 

 

 240 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

ىةةاتِ  ء رةثيَغةمبةةةِ و عبةةداب رةفةةةِمِك ى ِياسةةتى مسةةلمء رة ةةةدب كةةِِيى 
:}نال ،إن  محا   ن قي ام  د احا يو دَ،ا ق دحر نا يد اهم ،صد حليهم محسد ج مل نال فدال كةفةِمَِةتى

رةةةةم كو فةِمِك َةةةةى . ثيَغةمبةةةةِ 1) و دددَ،ا امط دددحر محسددد ج مل فدددَُّنِّد ن ددد  م ندددا ذمددده{
ان رةسةةِ طةخِيى   ِيابوكوكا واتاكةةى بةخ ِيون كوكوَةةةو ء ك فةةِمِىَ   ِرةكةةء كَانةةك      

ثيَغةمبةِانء ثياو ااكانيان م طةوتيان كِءوست ك كوك، بخَة ئِممةتةكةى يَ ئاطةاكاِء  
وَِا كوكونةو  كةاخ بةوان نةاََِةالء و   ئةوان م طةو  رةسةِ طخِيى ثيةاو اةاكانيان   

 كِءست نةكةنء موكو رةناو م طةوتةكاندا نةنيَذن.

، ء ى طخِي كةان بةاةخ  كا مةَةةنء قِِئةةان    ىةةِو ىا نََِةذ رةة ى طخِي كةان نةكةةةن       
رةسةةةِ طخِي كةةان مةةةاََِةال، اةةِنكة ئةمانةةة ىةةةمَِان رةةةىخكاِ كانى ىاوبةةةش ثةَةةدا  
كوكنال، رةوانةش كِءست كوكنةى اةانِء قةفةةزء كِءسةت كوكنةى طِمبةة  رةسةةَِانء        
ء ثةِك  بةسةِ طخِي كاكان ئةمانة ىةمِى ىخكاََِكال رةىخكاِ كانى ىاوَةش ثةَدا كةوكن 

زََد  ِيؤَى رةمافى ااو نى ئةو طخِيانة، ىةِو كِ ك بيةني اةخن ئةةو  ِرةكةةء كَانانةة     
تَى ى كةوتِن. ىةِو ىا نةفامةةكانى ئةةم ئِممةةتى ئيسةالمةش تةَى ى كةةوتِنء اةاو        
ِيء ثةنء اةاكةكانيان ك ثةِسة ء سةةِ         رةوان ك كةنء ىةتا واى َي ىةاتِ  اةاو ن طةخ

                                                                                                                                                 

َانةكان كةم طةوتيان رةسةِ طخِيء طلَكخى ثيَغةمبةِانء ثياو ااكانيان ب ة واتة  نةفو   رة ِرةكةو ك 
 كِءست ك كوك. و ِطيَوي.

واتةة  ئاَةةا ك زانةةال ئةةو طةةةلء قةومانةةةى كةرةةثيَش ئيَةةِ و  ِيؤَشةة  طةخِيء طلَكةةخى ثيَغةمبةةةِانء ثيةةاو      (1)
ئيَِ ى قةك غةة ك كةةمء   ااكانيان ك كوك بةم طةو ، واتة م طةوتيان رةسةِ كِءست ك كوكن، بةةآلم مةال رةة   

نابىَ رةسةِ طخِي كان م طةو ء اانِء قةفةزكِءست بكةنء نابىَ طخِي كانتان ىة  ببةس  بةطةىء ايمةنتخء 
 ئةو  خِ  شتانة. و ِطيَوي.
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ناَةةان بةةخ ك بةةةنء ىاواَِةةان ك كةةةنىَء نةةةزَِان بةةخ   بةةويَالء قِِبانيةةان بةةخ ك كةةةنء ىا 
، ئةم ِياستيةش رةو و  ك زانوََت رةو ىةمِ شني بابةِيؤء قِِي ثيَةِانء ز ةن   (  1)ك كةن

                                                           

بةرَىَ طةي كِِكى مِسلَمانى ئيَمةش و   باقى طة نى مِسلَمانى  يهانى رةم كََِ زمةى اِِافيا ء شتة  (1)
ةِ ء بىَ بةةما شةَتانيانة ِيزطاِى نةبِ ء ثىَ ى تىَ اليسكاو ء تىَ ى كةوتِ ء تيَةِ ى طةالو ،   َىَ سةِ ء ب

رةىةِ ناواةَةكى ئةم كِِكستانى مِسلَمان نشيةى طةوِ ى ئيَمةكا كخمةرَة مةةزاِء طلَكةخء طةخِي  ثةنء ثيةاو      
  ِ نةدء  كىَ نشةيةةكاندا ىةةن    ااكيَك ىةَة  ا َارةناو م طةوتةكانى شاِ  طةوِ كانء شةاِء شاِؤاةكةكانء ط

و   م طةةةوتى طةةةوِ ى سةةليَمانىء اةةةند م طةةةوتيَكى شةةاِى ىةةةوريَوء بةةاقى شةةاِء شاِؤاةةكةكانى توَةةا       
رةطخِيسةةةتانء رةاةةةياء رةسةةةةِ رِتكةةةة شةةةااةكانء ثيَد شةةةتةكاندا ىةةةةن. َةةةةكىَ رةوانةةةة شةةةيَخ ز ِك        

رةك شةتى بيتةََِال اةةرَكان ك اةةة     كةطخِيومةزاِ كةى رةسةِ رِتكةى اياى سةِ طِندى قِرةى كانى ماِنةة  
سةِىء رةبةِى ك ثاِيََةةو  طِاَة ئةو كةسةى مةدارَى نابال َةاكِِيى نابيَةت كةب ةيَتة سةةِىء كاواى يَ بكةا       
مةدارَى ك بال، مةِ يش ئةو َة ك بىَ سةِبويََةيَك واتة ب نيَك مةِيََك َاىةِ شتيَكى تةوى رةك سةتى كََةت بةخى     

ََذىَ ك نا ىي ى بخ ناكا !! َان ااكةسِِء مامخستا كةرةةبةاِى كخسةو تال سةاآلنة    سةِ بويََتء اََِةى بخ بوي
ِيََك َةا ىةةِ              ِي محةة ء بةةز َى اةِا ك اةةة سةةِىء مةة اةند  رةنةفامء بةَس ئاطةا رةكَةةكةةَانء بةسةخزء 
حةَِانيَكى تو ك بةن رةطة  اخَانء رةوىَ سةِى ك بوينء ك ى اةخنء ك ى بةاشةةةو . مةال رةبةةِ ئةةو ى      

 ِِيم نةبِن اةندان كةس سةِ كخنةَان ك كوكمء ثىَ َان ك طِمت  ك
ة كِِي  ثياوى اا  بة رةكةِىَ شةَتانى و ِ  اِاِء ىةستة و ِ  رةطةمل باب يةة سةِ شيَخ ز ِك باكِِيََكت 

 ببيَتء اََِةيَكيشى بخ بويََذ .
ء ثيَم ك طِتال كةئةمة ىاوبةش كَاِ  مةيش ِياستى شن ء كافو بِنى ئةم مةسةرةَةم بخ ِيون ك كوكنةو  ة

ثةَدا كوكنى طةوِ َةء ثىَ ى كافو ك بى. بةآلم ئةوان بويواَان بةقسةكانى مال نةك كوك اِنكة كَاِ  
ماو َةكى طةريَك زؤِ  ئةم اِِافيا ء اةواشةكاَِة شةَتانية رةاانةء شانةى ميَشكياندا كةرةكة بِ ء 

كانى )ايت ةوا (ى يَ ىاتِ ء ىةتا ىةل ك كةنوََتء قةكى طوتِ ء قةمتاغةى بةستِ ء و   بِ بةبةِك 
بةتةواوى ثا  ك كوََتةو ء ساآلنيَكى كوِء كََِذء ثشَِةكى قِ ء كِ َ ااَةنى ك وََت، َةكيَك رةوانة كةاخى 

 ثيَشء اِ بِ ثىَ ى طِمتة 
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شتء ئيَستا رةساَةى ة نةبابة تخ بةىةرَة كااَِت، ئةكى ئةو نية مال رةوساآلنةكا اِمة سةِى ء اََِةم بخ ِي
ئةو شيَخ ز ِك و  اِا كِِيََكى ثيَداوَال. ناوَشم ناو  شيَخ ز ِك بةناوى ئةو ااكةمةو  كوكو ء شََِةيم ب ِ 

 نةكوكو . كَاِ بِ شيَخ ز ِكى رةم وََةةَة رة ك دةِ كةكا زؤِ بِن!!!
مةة نكةخرَى رةةو  ناكةةَال كةئةةو      ة نة بواى اخم ئةمة وانيةء رةساَةى ئةو شةيَ ة بةةِيََ  و  نةةبِ ، كَةاِ  ئيَ    

بةِيََ   ئيةشائةرآل ثياوى اا  بِ ء اِا ثلةى بةِز تو بكاتةو ، بةآلم ئةو كةاِ ى كةبةةِيََ تان كوكوتانةة ئةةو     
شيَ ة بةِيََ   اخى ثىَ ِيازى نيةء ِيؤذى قيامة  رةو كاِ ى تخ ء ىاو وََةةكانى تةخ بةىَ بةَِةةء ئةسةتخ ثةاكى      

ى ئةمةش ئةم ثياو ااكة اخ طِىَ ى رةةتخ نبةِ ء رةكةسشةس نابيَةت اةِنكة ئةةو       اخى ك ِ ك بويََت، سةِباِ
ئَيستا طيانى رةبةِ نةماو ءء ناتِانيَت و آلمى كةةس بداتةةو ء نةسةِك بةكةةس بطةَةةنيَتء نةةزَان.. بةةآلم        
ِيََك كةوتِ ، اةخ ئةطةةِ نةةش اةِباَة بةخ سةةِ ئةةو         ئةو ى كة ةنابت ك فةِمِى  ئةو رةطة  قةك ِى اِا 
طخِي  اِاى طةوِ  ئةو كِِي ى ىةِ ك كاَة. بةآلم شةَتان ريَةو كا ِيؤ  ك بيةيَةتء كََتةة بةال طةِىَ ى اةةندان       
ِيََةةةو  اةِنكة ئةةو              ىةزاِى و كِ تخ ء ىانتةان ك كا  بةخ ئةةو ى بيَةةة سةةِ ئةةو ثةنء اةاكانةء َي َةان بثا

ةاشيَت بةآلم ئةو شةَتانة سةيةاَِخَةكت  كََتء ثيَت ك ب ك زانيَت كةاِاى طةوِ  ئةو نياز ى ىةتة ىةِ بخ 
بخ ك سازََةى تا ثيَشء رةكاتى ثى َبةاشيةى ئةو بةاششةى كةتخ رةاِا  ك وََت بَيتة سةِ مةزاِ ء رةطةة   
قةك ِى اِا ِيََك بكةوًَََت تا ئيَِ ى رةكَةى اِا بىَ ئاطا واب انال ئةو  بةىخى ئةو ثنء ثياو اةاكة بِك سةتت   

ٍِا  ستى كا ئةمة وانيةء تةنيا رةاِاى طةوِ و َة ء بةس.ىيَةاو  بةآلم رة
ئةمةو طةيَ منِنةى تو رةوانة ااكةسِِء مامخستا كةثيَش كةميَك ئاماذ م ثىَ كوك، رةسةارَةكانى حةفتاكانةدا    

بِ كةئةو كا  ئةو ىخشياَِة ئاَيةيةم نةبِ، ىةِ اةند  ئةو كاتةش بويوام بةو شةتانة نةةبِ و   ىيداَةةتيَكى    
ِاَى، بةآلم رة َةن ا مء اخَش ء كؤستء بةةمارَةكةمانةو  فشاِم رةسةِ بء ئة ام ِيازَان كوكمء فيءى ا

بوكَامن بخ سةِ طخِيى ئةم اا ء سِِء مامخستياَةو بوكَانةمة سةِ طخِي كةى ء اةند ِيكا  سةِنةةتيان ثةىَ   
طخِي كةى كابيَةةة كةةطوتى ئةةوا     بةكيَلىكوكم رةناو ئاغةرَى طخِي كةكاء كواَى ثيَان طِمتة  ك ى بةِكََك بيَةةء 

واتاى واَة كِِيََكت ك بيَت. مةيش ىةمَِم بةقسة م كوكنء بيانِم بويَال. بةِك كة طوتىء ئيَستاشى رةطة  كا 
بيَت ىي م نةكى. بةوانةم طِتةو  كةبوكَامن   كِا ئةكى بخ ىي ى نةكاَةى. رةو آلمدا ك َةان طةِ   ئةااو تةخ     

كِِي  نةبِ!! ئاى رةو نةفامية شةَتان كاِ كانيان بخ ك ِيازََةيَتةو ء رةىةمِ شةََِةيَكدا   بويوا  ثىَ نةبِ بخَة
 و آلميان بخ ئاماك  ك كا ء بخَان ك سازََةىَ. 

َان ىةَة ك رَيَال ئةو  ااكى قخاة ِي شىَ َة،  اََِكيان رةطةة  مامخسةتا عبةداروقيو كا اةَِال بةخ سةةِكانى        
ِيانيةة، رةةو        طخِيشتانى طِندى ئةسءَالن ك ََال رةقةةزاى  ِينة رةك شةتى بيتةِ ةك كةوََتة ثشت ناحيةةى اةِاِقِ
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 ن  امط ار  (ء شيَخام  َ،ء  ى طخِيى )احلسني رةاخ كانءىا ء ىاواِ ى كةرة ى طخِيى)
ء ك كوََةةت ئةمانةةة ىةةةمَِان  ء غةةةَوى ئةةةوانيش ئةةة امى ك ك ن إبددا ندد يبطةةةَالنى،ء 

  خََِكال رة خِ كانى ىاوبةش ثةَدا كوكنى طةوِ .

ىاتِ  كةىةة  بةسة ءطةى كوكنةى    ىةِو كِ رةفةِمِك ى ِياستى ثيَغةمبةِ و      
طخِي كان، كانيش  رةسةَِان، كِءست كوكنى اانِء نِسني رةسةِ طخِي كةانى حةةِامء   

ا ئةةو  نةةبىَ كةبةطةةوِ  كانةانء ثةنؤزى      قةك غة كوكو ، ئةم كاِ ش شتيَك نيةة تةةني  
ِي          ِي كةَة واتة ىةة  بةسة  بةاةيمةنتخء طةةىء اةانِء طِمبةة  رةسةةِ طةخ ااو نى طخ

 امش ك او رب كِءست كوكن ىخكاََِكال رةىخكاِ كانى ىاوبةش ثةَدا كوكنى طةوِ )

ك ى كةواتةةة ئةةةو ى رةسةةةِ شةةانى مِسةةلَمانان بةطشةةتى ثيََِستةةةة بةحكِمةةة ء        
ةرةةةو  ة وَِةةاَى بةةِنء سةةَل كوكنةةةو  رةوىاوبةةةش ثةَةةدا كوكنةةةء رةةةو بيدعةةةء         بةط

سةِثيَ يانة. ء طةِيانةو  بخ  ى اِاء بةِنامةء شةَِتةتى اِاى طةوِ ء ثوسياِ كوكن 
 امعطيد ة امصدعيعة رةئةىلى زانستء زاناَانى ناسواوء ااو ن بنء بةاو ِيى ثةا ء ِياسةت)   

                                                                                                                                                 

طخِيستانةكا كيَليَكى كِنةء ك ِى تيَدا بِ رةاةرَكةكةم ثوسى ئةو اى َة ئةو كيَلة كِنة؟ طِتيان ئةةو  كيَلةى   
ِي ء ك سةوؤكةى ملةى اةخى             ِي شةةى طةو  ئةطةةِ ىاتةة سةةِ ئةةو طةخ ِي شَى َة، ىةِكةسيَك كخكةة  َةا  كخكة 

 امانةكةى رةو كِنة ىاوَشت ئةوا ك ست بة ىَ كخكةِي شةكةى اا  ك بيَتةو . ئةمةو سةكان بطو  سةكانء 
ىةزاِان منِنةى توى رةم  خِانةة كةاةةرَكى مِسةَلمانى ئَيمةةى ثيَةِ  طةنؤك  بةِنء شةةَتان كاِ كةانى بةخ           

كة رةطة  اخى كا ِيؤثيَ ة  بدا  بةخ نةاو   ِيازاندونةو  تارةِيؤذى قيامةتدا بةتةنيا نةايَتة كؤز ء ئةو ىةمِ اةرَ
ئاطوى كؤز ء، بةَى ئاطةا رةةو ى كةشةةَتان كوذمةيَكةى سةةِ سةةاتى ئةةوان ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ  ثةَى ى             

 :سورة فاطر [لسَّعِريِنَّ الشَّْيطَانَ لَُ ْم عَُدوٌّ فَاتَّخُِذوُه عَُدوًّا إِنَّمَا يَْدُعو حِْزبَُه لِيَُ وُنوا مِْن أَْصحَابِ ا] إِِياطةَاندوَال   
(6). 
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ى ئةم ئِممةتةء رةو بة يةةء بةةماَانةى كةكاِء ءك ست طوتِء شََِال كةوتةى ثيَشيةة
باِى كَةةكةَانى رةسةِ كامةزِاء بةِثا كةواو ء رةسةةِى ك ِيؤَشة ء رةةو زانةا بةةِيََ         
متمانةةة ثيَكواوانةةة ثوسةةياِ بكةةةن بةةخ ئةةةو ى اةةِكاى اخَةةان رةسةةةِ بةِاةةاو ِيؤشةةةىء 

ى اةةِاى طةةةوِ  زانسةةتيانةى ِياسةةتةقيةة بثةِسةة . بةةةكاِ كةةوكن بةةةم ئاَةتةةة ثةةنؤز  
َِّد ر د إدن   ِّددو مر اَل  كةك فةةةِمِىَ   ددَل امدد ددأَم حار نَهر ي إدمَدديرهدمر فَ كر ددا قَد ر دددَه إدال  ردَجدد ال  اوددح د َ،مَحدد  نَررَكدد رَِّ  محد

 .(2):} محا ي ا   ب   عا  يتط    ام يا{. ىةِو ىا رةفةِمِك ى ثيَغةمبةِ(1)[ َدعرَ م حنَ 

سةةتة كةبةنةةد كان ىةةةِوا بةطارَتةةةء بةةىَ سةةِك كِءسةةت   شةةتيَكى ئاشةةكواو بةرَطةةة نَِ   
نةكواون، بةرَكِ بخ كاِء بخ حيكمةتيَكى زؤِ طةوِ ء مةبةستيَكى ثنؤز كِءست كةواون،  
ئةوَش بوَتية رةتةنيا ثةِس ء بةنداَةتى بخ كوكنى اةِاى تةا ء تةةنياء ىةيض شةتيَكى      

ِو كِ اةةِاى طةةةوِ  تةةوى رةطةةة  كا نةثةِسةةءََت ء ىاوبةشةةى بةةخ ثةَةةدا نةةةكوََت. ىةةة
اددَس إدال  مديَدعر  دد  ،ند  ك فةةةِمِىَ   دد   اجلردددا  َ،اإلرد .  ىةةيض ِيََطةةاء ىةةيض ثةناَةةةكى    (3)[َ،مَحدد  َ َ طر

كَكةةةنني شةةيَِازء اةةخنيةتى ئةةةو ثةِسةةتشء بةنداَةتيةةةى يَ فيَةةو بيَةةتء ب انيةةت تةةةنيا  
                                                           

 . (43) :سورة النحل( أ ة 1)

ئةطةِ اختان نازانال رةزاناَانء ااو ن كتيَبكان ثوسةياِ بكةةن تابختةان ك ِ بكةةوََت اةِا رةةىيض        ب ة واتة   
ِيى ثةا ء اةاوََةى             ِيى زاناَةانى ئيسةالمى اةاو ن بةنء بةاو  كاتيَك كا فوَشةتةى نةةكوكو  بةثَيغةمبةةِ. رةةكخ

ء متمانةء باو ِي ثىَ كواو بثوسال رةىةِ كيَشةةء رةىةةِ شةتيَك رةحِكمةةكانى ئيسةالم كةة تان ِيون ء       ئيسالمى
 . و ِطيَوي.674ل2ئاشكوا نةبِ. تةفسنى طِرَشةن ب

( واتة  ىةِ كةسيَك اِاى طةوِ  ىيداَةتى بدا ء بيةوىَ ايَةوء بةِ كةةتى بةسةةِكا بويَةذََت ئةةوا رةةكَالء       2)
 كةى اخى زاناء شاِ زاى ك كا . و ِطيَوي.ئةحكامةكانى شةَِتةتة

 . (56) :سورة الذاريات( أ ة 3)
 ب ة واتاكةميان رةِيابوكوكا نِسيِ . و ِطيَوي. 
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ِو ىا زانيةى نةبيَت. ىةرةكتيَبة طةوِ ء ثنؤز كةى اِاء سِنةةتى ثاكى ثيَغةمبةِ
ئةو ى كةاِاى طةوِ ء ثيَغةمبةِ كةى فومانيان ثىَ كوكوَال رةة خِ كانى بةنداَةةتىء   
ثوسياِ كوكن رةئةىلى عيلمء زانا بويوا ثيَكواو كانى ئيسالم رةىةِ شتيَك كةطِمانى تيَةدا  
كِءسةةت بةةِ، ئيةةدى بةةةم  ةةخِ  ثةِستشةةىء بةنداَةةةتى كوكنةةى اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِك   

داَةتيةى كةاِاى طةوِ  بةنةد كانى رةةثيَةاوكا كِءسةت كةوكونء بةةو      ك زانيت، ئةو بةن
شيَِ ش ئة ام بدََِت كةاِاى طةوِ  بخى َاسا ِيََذء كوكوَال. ئائةو  تاكةة ِيََطةَةكةة   
بةةخ ِي زا بةةِنى اةةِاى ثةةا ء بيَطةةةِكء بوكنةةةو ى ِيََةة ء كةِامةةةتى اةةِا، ء ِيزطةةاِ بةةِن   

مِسةلَمانان سةةِ خبةا  بةخ ىةةِ كاََِةك       رةتِِي َىء س اى اِاى طةوِ . اةِاى طةةوِ    
كةِي زامةنةةدى اةةِاى طةةةوِ ء رةكَةةكةةةى اةةخى شةةاِ زاَان بكةةا ، اةةاكةكاِانء كاك    
ِيَةش سةثىء         ِياسةتء  ثةِو ِ كانيان رةسةِ بكاتةة طةةوِ ء بةةِثوسء سةةِكوك وك م 
بةِثوسةكانيان بخ اا  بكا ، و زاناَانس مِسةلَمان سةةِكةوتِ بكةا  بةخ ئةة ام كانء      

ِياطةَانةدنء بةرَطةةكانى كَةةى اةِاء فَيةو كةوكنء          ِياطةَ اندنى ئةةو ى رةسةةِ شةانيانة رة
 ئامخذطاِىء ئاِاستة كوكنى مِسلَمانان، اِاى طةوِ  بةاشةد و ميهو بانء سةاية.

و    سََِةد اِاِكن بةغةَوى اةِا  امشد ك ملو رة خِ كانى ىاوبةش ثةَدا كوكن)   
نء بةسةةِى فةآلن، بةةطيانى فةآلن، سةََِةد      سََِةد اِاِكن بةثيَغةمبةةِانء ثيةاو اةاكا   

ىةةةاتِ  بةئةمانةةةة ء بةشةةةةِ فء بةةةةنامِس، رةفةةةةِمِك ى ِياسةةةتى ثيَغةمبةةةةِ   
. ىةةةةةةةةةِو ىا  1):} محددددددددا  دددددددد ن   متدددددددد   ف يع دددددددد  اب مل ن، ميصددددددددم {كةفةِمَِةةةةةةةةةتى

                                                           

 ( أ ـ متفق على صحته.1)
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. ىةةةةِو ىا (1):}محدددا   ددد  ابومح ادددة ف ددديس محِّددد {ىةةةاتِ  كةفةِمَِةةةةتىرةفةةةةِمِك ى
ابواد اامل ،ال حت تدحا : }الحت تحا آبابئادم ،ال ِبمحهد  ام ،ال َِةتىفةِمرةفةِمِك َةكى توكا 
 . فةِمِك  رةم بِاِ كا طةريَك زؤِن..(2)اب  إال  ،ناوم ص اقحن{

(  امشدد ك اوصددغ سةةََِةد اةةِاِكن بةغةةةَوى اةةِا رةةة ىاوبةشةةس ثةَةةداكوكنس ب ةةِ  )     
ئةطةةةِ رةةةو سةةََِةد  ك كيَشةةسَ  )مشدد ك او ددرب وسةةةِبَِ ىاوبةشةةس ثةَةةدا كوكنةةس طةةةوِ  

اِاِكنة  كا مةبةسةتى ثةَس طةةوِ َس و ثةنؤزى ئةةو سةََِةد ثةَس اةِِاو بَس، و   بةة          
طةوِ  كانانى اِا  طةوِ  َااِك بنوباو ِي  وابيَت بيَةطة رة اِا ئةو سََِةد ثيَ ِِاو  
س سِكو قازا س ثيَد طةَةنيَت َااِك ثيَيِابسَ ى وابسَ كة ئةو سََِةد ثسَ اِِاو  شاَةن

ئةو  َة كةكاوا  رسَ بكوََت و ىانا ى بخ ب ََت. و رة رقةكانى تةو  ئةةم بابةتةة ئةو َةة      
( واتةةة ئةطةةةِ وَسةةتى اةةِا ء وَسةةس فةةآلن كةسةةس رةةة  مح  دد ا   ، دد ا فددالنكةةةبلَسَ ى )
ةة ئةمةة   هَا محا   ،فالاةة ئةطةِ اِاو فآلن كةسس نةبِاَة( َا) )محال   ،فالنسةِبيَت 
ة فآلنكةس ك زامن، كَاِ  ئةمانةش ىةمَِان ىاوبةشس ثةَةداكوكنال بةَِ اةِا     رة اِاو ر

 طحمدحا مح  د ا    }( طةوِ  و رة ىاوبةشس ب ِكال بةةطََِو   فةةِمِك   ثيَغةمبةةِ)   
ةةة بةمةة بخمةان ك ِك كةةوََت كةة ئةطةةةِ      {، د ا فدالنمل ،مادا قحمدحا مح  د ا      د ا فدالن

ئةطةةِ اةِا نةبِاَةةء كواَةةش فةآلن كةةس       هَا محا     فالن د محال     فالنمل ا، بلَيَني )
                                                                                                                                                 

ب ة واتة  ىةِ كةسيَك رةئيَِ  سََِةدى اِاِك با سََِةد بةاِا خبِا  ك نا بابىَ ك نب بيَةتء سةََِةد بةةىيض      
 و ِطيَوي. شتيَكى تو نةاِا .

 ( واتة  ىةِ كةسيَك سََِةد بةئةمانة  خبِا  ئةو  رةئيَمة نية واتة مِسلَمان نية. و ِطيَوي.1)

( واتة  سََِةد بةبابء كاَكء بةبتةكان مةاخن، و سََِةد بةاِاش مةاخن مةطةِ بةِياستى سََِةدى ثى 2)
 .خبخن.و ِطيَوي
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نةبِ بابة سةبةب( واتة رةناوىيَةان فآلن كةسس مةبةست تةنيا بخ ىخكاََِك بيَت و بةةس  
( وك نا شتةكة َا كاِ كة رةاِاو َة ئةةو كةسةةش ك بيَتةة سةةبةبى بةِنى ئةةو       ) سد ب
 شتة.

ة ئةطةِ اِاء  مح  د ا   ، ديَ ى طِ   )اةسثاو  كةثياوََك ثىَ رةثيَغةمبةِ و     
ئةةم فةِمِك َةة    نجع وو   ا ا  :! ق دل: مح  د ا   ، د ا }ثىَ ى فةِمِ تخ بتةوََت(، 

ئةو  ك طةَةنىَ ئةطةِ بلَىَ ى  ئةطةِ اِا اةخى بةتةةنيا وَسةتى رةسةةِ بيَةتء باشةءء       
اِ كواَى تخش وَستء تةواو تو ، و ئةطةِ بشلىَ ى ئةطةِ اِا وَستى رةسةِ بيَت ئةجم

ِيََطةة ثَيةدِاو . بةةكخى ىةةمِ فةةِمِك كانء            ئاِ زو  رةسةةِ بَيةت  ىي ةى تَيةدا نيةةء 
 بةرَطةكان. اِاى طةوِ  ثشتطنء َاَِد  ك ِء سةِاةِ .

 ثرسيارى دوةم:    

ء هةنددددَى لة دددةل كان هدددةن ثارياندددةوة بدددةبريوا بدددون واتدددة اليمدددان بةثَيغةمبدددةر         
تَيكدة  دةكدا ك لةطدة  ثارياندةوة لةبدةر  دودى        ةل ى ثَيغةمبدةر  ؤشةوييتىء طدوَى ريايد  

ك هدددددةروةكو ثارياندددددةوة بدددددةدوعاكانى  ( ثَيغةمبدددددةرجااااا   دددددؤىء ثكدددددةء ثايدددددةى  
لددةذيانى داولددةدواى مردنددى تَيكددة  بةيددةكوى دةكددةنك وةلةالددة امى الددةم     ثَيغةمبددةر

ةكان بةناشددةرعىء تَيكددةل ي يددةدا دةبَيتددة هددؤى ضةواشددة كددردنء َن تَيكددة  بددونى شددةرعي  
قةدةغة كراوةكانك الايدا هدير ريونكردنةوةيدةت هةيدة بتوانَيدآل الدةو ضةواشدةكارىء ثدةردة         
ثؤشدديانة الببددا ك بةسددةر ضدداوى الددةو  دداوةن هددةواو الارةزوانددةى كةثددةردة بةسددةر ضدداوى   

 موسك ماناندا دةدةن لةم جؤرة كَيوانةدا بدرَيتةوة؟

 وةآلم:   
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ةاةةةرَكى  يةةاوازى رةةةنيَِان ثاِيانةةةو ى مةشةةوءةء    طِمةةانى تيَةةدا نيةةة كةةةزؤََِك ر      
ثاِيانةو ى نامةشوءة َاقةك غة كواوكا ناكةن بةةىخى نةةفامىء كةةمى ئامخذطاَِكةاِانء     
ئةةةو كةسةةانةى كةةةوَِاء ئاطاكاَِةةان بكةنةةةو ء ِيََةِمةةاَسء سةةةِ ثةِشةةتيان بكةةةن بةةخ   

كة ياوازَةكى زؤِ  كؤزَةةو ى ىةبء ِياستيةكان، كَاِ  شتيَكى ئاشكواو بةرَطة نةوَستة
ِيانةةو ى شةةِعى ئةو َةة كةةاِاى طةةوِ          طةوِ  رةنيَِان ئةم كو اةةمكانةكا ىةَةة، ثا
ثيَغةمبةِانى ثىَ ناِكونء كتيَبةكانى رةثيَةاوكا ناِكونةتة اِاِء ىةِكو  يهانى  ةخكةةء  
موؤدةكانى رةثيَةاوكا كِءست كوكون كةبوَتية رة بةنداَةتى بخ كوكنء ثةِستشى اةِاى  

، ىةةةِو ىا ء بيَطةةةِكء اخشةوَسةةتى اةةِاى طةةةوِ ء اخشةوَسةةتى ثيَغةمبةةةِ ثةةا 
اخشةوَستى طشت ثيَغةمبةِانء بويواكاِان، و بويوا بِن بةىةمِ شتيَك كةاِاى طةةوِ ء  
ثيَغةمبةِ كةى ىةوارَيان ثىَ كاوَال رةزَةدو بِنةةو ء ىةسةتانةو ء بةىةشةتء ئةاطوى كؤز ءء     

 غةمبةِ كةى ىةوارَيان ثىَ كاوَال كةىةبء ِياس .باقى شتةكانى تو كةاِاى طةوِ ء ثيَ

ئةوانة ىةمَِان ىخكاِى شةِعني بخ اِنة ناو بةىةشتء ِيزطاِ بِن رةةئاطوى كؤز ء،     
ِيانةةو ء كاوا         بةاتةو ِى ء سةةِفوازى رةةكنياء رةقيامةتةدا، رةةو ىخكاِانةةش كوعةاء ثا

نةةةكانىء بةسةةيااتة  كةةوكن رةةةاِاى طةةةوِ ء ثةةا ء بيَطةةةِك، ء ثاِيانةةةو  بةةةناو   ِا    
بةِز كانىء بةاخشةوَستى اِا، بويوا بِن بةىةمِ كوك و  اةاكةكان كةةبخ بةنةد كانى    
كاِيشةةةتِنء كوكونةةةى بةةةةىخكاِء ك ِبازََةةةك بةةةخ ِي زامةنةةةد بةةةِنى اةةةخى، بوكنةةةةو ى   
بةىةشتةكةى بةكةِامة ء ِيََ ى اخى. ىةِو ىا ِيزطاِ بةِنء سةةِكةوتال بةسةةِ ىةةمِ     

انء ئاسانكاِىء ىيَةانة ثيَشى كاِء باِ كان رةكنياء رةِيؤذى نااخشىء تةنبء اةرَةمةك
َ،مَحدا يَدو دقد اّلل َ َأرَعدل م د     كواَى كا ىةِو كِ اةِاى طةةوِ ء بةةِزء بةىَ ىاوتةا ك فةةِمِىَ       
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ب  َمرَ ج   َ،مَحدا يَدو دقد  . ىةِو ىا اِاى طةوِ  ك فةةِمِىَ   (1) [َ،يَد رز قر   محدار َ ير   اَل َُيرَوسد
َ،مَحدا    آل ك ستء كاِ بة ىَ ك فةةِمِىَ .ىةِو ىا اِاى با(2) [ َأرَعل م    محدار نمحر داد ي سر  ااّلل َ 

دد  ا إدن  امرم و طدددنَي  د َجِّ دد ا     ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ.(3) [يَدو ددقد اّلل َ ي َاتِّددد ر َنِّردد   َكدديِّدََ  د د َ،يد عرظدددمر مَدد   َنجر
إدن  مد رم و طددنَي ندِّدَ  َرهبِّدددمر َجِّ د اد امِّ عدديمد  ء بيَطةِك ك فةةِمِىَ   . ىةِو ىا اِاى ثا (4)[َ،ن ي حن

َديَا آمَحِّ دحار إَن  َدود ط دحار اّللَِّ َأرَعدل م ا دمر فد  رقَد َن  َ،ي َاتِّدد ر َندِّا مر   :ىةِو ىا ك فةةِمِىَ .(5)[ َيد نَيدوَهد  ام د

                                                           

 .(3ـ3) :سورة الطالق( أ ة 1)
يَك تةنيا ء بةكرَسخزى ثشتء ثةناى بةاِاى طةوِ  بيَتء اخى رةاِاى اخى بثاََِ ََتء ب ة واتة  ىةِ كةس 

طِىَ ِياَةرَى تةواوى بخ اِاى طةوِ  ىةبيَت ء بةثىَ ى فةِمانةكانى اِا ذَانى بةََِتة سةِ ، ئةوا اِاى 
ِيزبء ِيؤزى بخ  طةوِ  ك ِوى ايَوى يَ ك كاتةو ء ك ِطاكانى ذَانى بخ واآل ك كاتةو ء رةشََِةى واو 

 ك نيَوََت ىةِ بخاخشى نازانيَت رةكََِِ  بخى ىاتِ ء بة خََِكى وا بخى ىة  ناذميَوكََِت. و ِطيَوي.

 .(4) :سورة الطالق(أ ة 2)

ب ة واتةةة  ىةةةِ كةسةةيَك بةةةثىَ ى فومانةةةكان اةةِاء ثيَغةمبةةةِى اةةِا اِرَيَتةةةو ء سةةةِتاثاى ذَةةانى بةةةثىَ    
ََ ََةت ئةةوا اةِاى طةةوِ  ك ِوى        بةِنامةكةى اِا بةََِت بةِي ََِ ء رةاِاى اخى بءسةيَتء اةخى رةةاِا بثاِ

 ايَوى يَ ك كاتةو  رةكنياء رةقيامةتدا ئاسانكاِى تةواوى بخ ك كا ء سةِ بةِزء سةِفواز ك بيَت. و ِطيَوي.

 .(5) :سورة الطالق( أ ة 3)
  وء ثاكاشتيَكى زؤِى ك كاتةو . و ِطيَوي.ب ة واتة   ىةمان واتاى ئاَةتةكانى ثيَش اخى ء اِاى طةوِ  ئة 

 .(45) :سورة احلجر( أ ة 4)

ب ة واتة  اخ رةاِا ثاََِ ان ك اوََةة بةىةشتةو  كةثويَةتى رةاةندان باءء باااتيَكى اخش اخش ء  
 اةندان ِيوباِء  خباِء كانياء سةِااو ى اخشسء بةرةز تيا بةذََوكا ك ِياو . و ِطيَوي.

 .(34) :لمسورة الق( أ ة 5)

ََ ن و فومانةةكانس اةِا          ب ة   ََِةان ك ثةاِ ََِةان ك ثةِسة  و اَِرةةاِا  ا واتة  ئةوانةى بةتةواو  اةِا  ا
 يَبة َس ك كةن ئةوانةة بيَطِمانةة كةرة َةةن ثةةِو ِكطاِ  اخَانةةو  بةىةشةتيَكس ثةوي رةة بةاء وبااةاتيَكس           

 . 1509ل1ب ِطوتال رةتة فسن  طِرَشةنِيازاو   قةشةنطيان بخ تةِاان كواو  . و ِطيَوي. بةسِك و 
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بوَتني رةة زانسةت و ىيداَةة  و     ئاَةتةكان. (1)[ضرلد امرَعظدديمد َكيِّدََ  دا مر َ،يَدغرتد ر َما مر َ،اّللِّ  ذ ، امرتَ 
 ياكوكنةو   ِياسس و ناِياسسء ىةب و ناىةب رةَةكء ، ئاَة  رةم بةِاِو رةةم واتاَةة    

 كا طةريَك زوَِن.

و  رةبةِ ثاِيانةو  شةِعييةكان،  ثاِيانةو  رةبةِ اِاى ثةا ء بيَطةةِك ثاِيانةةو        
 وبةويوا ثةىَ بةِنىء شةََِال كةةوتةى شةةَِتةتةكةى        ةِبة اَِشةوَسس ثيَغةمبة 

 اِنكة ئةمة رةطةوِ  توَال كاِ  ااكةكان و باشءَال ن َك بِنةو َة رة اِا  طةوِ  .

ءبةةاِك  اةَِ ء بةة     بةآلم ثاِيانةو  بةثلةو ثاَةةو شةان و شةةوكةتس ثيَغةمبةةِ       
ةمبةةِانء ثيةاو   ، َااِك بة شانء شةةوكةوتى غةةَوى ئةةوَش رةثيَغ   ىةقس ثيَغةمبةِ

اةةاكان َابةةةاِكى اخَةةانء بةىةةةقى ثيَغةمبةةةِان ء شةةيَخ ءمشةةاَةءء ثيةةاو اةةاكان      
( اواثةةةكانال كةةة ىةةيض بة ةةيةةء واتاَةةةكيان نيةةة، بةةةرَكِ ىخكةةاََِكال رةةة ب ندةرةةةكاىيَةان)

نة َكءَال وزانةاتوو شةاِ زا تةوَال      ىاوبةشس ثةَداكوكن، اِنكة ىاو آلنس ثيَغةمبةةِ 
ئةو كاِ َان نةةكوكو ، ئةطةةِ ئةةم    و ىةقس ثيَغةمبةِ ةِ كةسيَك بِن بخ ثيَغةمب

ِيانةو َةة اةاكةء اَيةوى تَيةدا باَةة ئةةوان          ِيانةو َة، ك ى ئةطةِ ئةةم  ةخِ  ثا  خِ  ثا
رةثيَش ئيَمةكا ك َان كوكو بةئيَمةشيان ك طِ  بيكةنء ثىَ َان ِياك طةَاندَال تاثياك ى 

وشةكة سةارَىء طوانةى ىةاتال ىةيض      مِسةلَمانان تِشةى   بكةَال. رةكاتى ئيمةامى عمةوكا  
ء رةبةةِى نةثاِيانةةو ء نةة  ىةةِ ئةةو  بةةرَكِ  ى       نةاِن بخ  ى طةخِيى ثيَغةمبةةِ  

                                                           

 .(29) :سورة األنفال( أ ة 1)

اِء فةِمانة كانس بال، ئةطةِ ئيَِ ش ب ة واتة  ئةى ئةوانة  كة باو ِيتان   ىيَةاو  رةاِا بءسالء ملكةاس بوَي
  يا بكةنةو  .و ِطيَوي. وا بال اِكا ىيداَة  ك ااتة ناو كرَتان تا بتِانال ااكةء اواثة رة َة 
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بةةةكوعاى مةةامى  طخِي كةشةةى رةبةةةِ اةةِا نةثاِيانةةةو ، بةةةرَكِ بةةةمامى ثيَغةمبةةةِء   
رةبةةةِ اةةِا ثاِيانةةةو  كةةةباِانيان بةةخ بباََِةيَةةت،   ن دد اتط بكةةِِيى  ن  كدد ثيَغةمبةةةِ

ام هم إَن   ِّ  إذا نجد بِّ  اَدوَدَحك دل رةسةِ ميةبةِ رةبةِ اِا ثاِياَةو ء طِتى ) ى عموئيمام
 (. 1)إميَه بِّ يِّ  فوسطيِّ مل ،إَن  اوحك ل إميَه بعمِّد ا يِّ  ف كطِّ مل فيسطحن 

فةِمانى بةعباس كوك كةبخَان رةبةِ اةِا بثاِيََتةةو  تةااِاى    نمد ئةجماِ ئيمامى    
بباََِةَيةت، ئةةوَش كوعةاى بةخ كةوكنء مِسةلَمانانى كرَةيةا كةوك و          طةوِ  باِانيةان بةخ   

كةكوعاَان بخ ك كا . ئةو  بِ اِاى طةوِ  كوعاى يَ قبِ  كوكنء باِانى بةخ باِانةدن.   
ىةِو ىا اةنؤ ء بةسةةِ ىةاتى سةَى كةسةةكةى نةاو ئةشةكةوتةكة، ئةةم بةسةةِ ىاتةة           

اةسةثاوء كرَةياَةة كةثِاتةكةةى    كا  ةيَطنء  )امصدعيعني رةىةِكو فةِمِك  ِياستةكانى 
ئةمةَة )سىَ كةس رةطة نى ثيَش ئيَمة رةشاءء اخريَك ك ميَةةةو ء باِان ناااِى كوكن 
ب ةة ناو ئةشكةوتيَكء تياَدا مانةو ، بةتةقةدَوى اةِا طابةةِكََكى زي طةةوِ  ك ِطةاى      

ََطة ااِ َة  ئةشكةوتةكةى يَ طوتالء رةىيَ و تِاناى ئةواندا نةبِ  ى بةِن. ناااِمان ِي
ِيزطاَِةان بكةا . بنَةان كةوك و ء طِتيةان ىةيض شةتيبَك           بدؤزنةو  ىةتا اةِاى طةةوِ  
ِيزطاِمان ناكا  تةةنيا ئةةو  نةةبيَت بةةكوك و  اةاكةكانى اخمةان رةبةةِ اةِاى          رَيو كا 

 طةوِ  بثاََِيةةو . ئةو  بِ ىةِ كةس بةكوك و ى ااكى اخى رةبةِ اِا ثاِيانةو . 
                                                           

 ( أ ـ رواه البخارى ق صحيحه.1)
ئةطةِ تِشى وشكة سارَىء طوانةى ك ىةاتني   ب ة واتة  ئةى ثةِو كطاِا ئيَمة رةكا ء سةِك مى ثيَغةمبةِ  

كاوامان رةو ك كوك كةكوعامان بخ بكا  ء بةكوعاى ئةو رةبةةِ  ك ثاِياَةةةو ء تةخش باِانةت بةخ ك باِانةدَال،       
رةبةِ  ك ثاِيََيةةو  باِامنان بخ بباََِةةة   ثيَغةمبةِ بةكوعاى مامىرةناوماندا نةماو ، ئيَستا ثيَغةمبةِ

 . اِاى طةوِ ش باِانى بخ باِاندن. و ِطيَوي. 
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ََ  طوتالء ااكة كوكنء طِىَ ِياَةرَى كاَكء باوكى رةبةةِ اةِا ثاِياَةةو ء    َةكةميان  بةِي  
ئةوى توَشيان بةثاكىء كاوََال ثاكى اخى رةزَةا كوكن رةكاتيَكةدا تِانةاى كوكنةى ىةةبِ     
رةبةِ ااتوى اِا نةى كوكو ، و سىَ َةميشيان بةك ست ثةاكىء طيَويانةةو ى ئةمانةة     

اِاى طةوِ ش قبِرَى كوكنء بةِك كةى بخ  كانء بخ ااو نةكةى رةبةِ اِا ثاِياَةو ء 
رةئةشكةوتةكة ىاتةةك ِ. كَاِ  طِمانى تيَةدا نيةة كةئةةم اةنؤكة بةرَطةَةةكى بةةىيَ ء       

ِيانةةو  رةبةةِ اةِاى طةةوِ ء كةوكن بةةىخكاََِك)        بةةكوك و    امحكدي ة طةوِ َة رةسةةِ ثا
ةماتةميةىء نااخشةىء  ااكةكانى موؤدة اخى، كةطونطءَةى ىخكاِ كانة بخ ِيزطاِ بِن ر

ِيزطةاِ بةِنء سةة مة  بةِن رةنااخشةيةكانى كنيةاء          تةنبء اةةرَةمةكانء ئاَِشةةكانء 
 ِيؤذى كواَى.

بةآلم ثاِيانةو  بةشانء شةوكةتى فآلن كةسء بةىةقى فآلنء فيساِ  كةس، َا بةخ اةاتوى      
اوبةش ثةَةدا  فآلن كةسء فيساِ  كةس، ئةوانة بيدعةء اواثةكاَِالء َةكيَكة رةىخكاِ كانى ى

بخَان ئةوانة ىاوبةش ثةَدا . بةآلم كاوا كوكن رةموكوانء رةبةِ ثاِيانةو ء ىانا بوكن امشد ك كوكن)
 ء بةىيض شيَِ َة  كِءست نني.)امش ك او رب كوكنى طةوِ ن

ك كوك كةكوعاَان بخ بكا ء ىاناَةان بةخ  ى اةِا    كاواَان رةثيَغةمبةِىاو آلن    
وشةكة سةارَىء طوانةى ك ىةاتال،ء كاواى تكةا كوكنيةان َي ك كةوك        بخ بةََِت كاتيَك تِشى 

زَةدو بةِ ء رةناوَانةدا بةِ،    رةىةِ شتيَك كةسِكى ىةباَة بخَان رةكاتيَك كةثيَغةمبةِ
و فةةاتى كةةوكء رةناوَانةةدا نةةةمان ئيةةدى تةةةواو كاواى ىةةيض   بةةةآلم كاتيَةةك ثيَغةمبةةةِ 

كاواى تكةةا ةةةة  ى طخِي كةةةىء شةةتيَكيان يَ نةةةك كوكء ىاناَةةان بةةخ نةةةك بوكء نةك ىات  
كوكنيان يَ نةك كوكء ىيض شتيَكيان كاوا يَ نةك كوك. اِنكة ئةوان بةِااو ِيؤشال بِنء ك َان 
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بةِ.  ئةم كاِ  كِءست نيةة، بةةرَكِ ئةةو  تةةنيا رةةثيَش موكنةى       زانى كةرةكواى موكنى
ا كوكنةى يَ ك كةةن رةةقاثى    بةآلم رةِيؤذى قيامةتدا كاتيَك بويواكاِان ِيوى تىَ ك كةنء كاواى تك

اِا كةوا كاكطاَيان بكا ء باِوكؤاةكة ب يََتةو . ء ب ةة بةىةشةتةو ، ئةةوَش كواى ئةةو ى    
( ىةةمَِان ِيََةِماَيةان   ن ديهم امصدالة ،امسدالمك اةة  ى ئاك مء نِحء  ببواىيمء مِساء عيسا )

ةةةة  ىء كاواى ىاتبمدد ك كةةوك بةةخ  ى ىةةى كوا اةةخى ىةةةتا طةَشةةتة ثيَغةمبةةةِى ئيَمةةة    
، اِنكة اِاى طةوِ  ىةةِ رةةكنياكا ئةةو    :}نَن هد  نَن هد {شةفاعةتيان يَ كوكو ئةوَش فةِمِى
َةكسةةِ ك اةيَتة كوينةخش بةوكن رةبةةِ ىةةِكو ك سةتى        ثةميانةى ثىَ كاو ،  ا ثيَغةمبةةِ 

اةةِاى طةةةوِكا، ء سةةِثاسء ستاَشةةى زؤِى اةةِا ك كةةا ء رةبةةةِى ك ثاِيََتةةةو  سةةةِى ىةةةِ 
ك  كا ك بيَت كةثىَ ى ك طِتوََت  )سةِ  بةِز بكةةو ء بلَةىَ، طََِةت يَ ك طنََةت، كاوا     رةسِذ

 بكة ثيَت ك بةاشوََت، تكا بكة تكاَةكة  و ِك طنََت.

كا ىةاتِ ء اةسةثاو ء ثةةىَ ى ك طِتوََةت فةةِمِك ى تكةةا     امصددعيعني ئةةم فةِمِك َةة رةة)      
واتةة  يَطةءثلةةو ثاَةةى سةِثاس كةواو،       حا اتطد م احمدى بةةناوبانب. ئةو َةة)   امشدت نة كوكن)

كا اإلكد اا  يَطةء ثلةء ثاَةى بةِز. كةاِاى طةوِ  رةفةِمِك َةةكى اةخى كاء رةة سةِِ تى )    
َعَدَه َربوَه مَحَط مح   باسى كوكو ء ك فةِمِىَ    . (1)[  ب رم حا ا  َنَس  َنن يَد در

 ،جع ِّ    محا نهل  ت نو مل إا  َسيع ق يب.،ص     ن ي  ،ك ممل ،ن   آم  ،نصع ب  ،ن   ن  ِب س نمل 

                                                           

 .(79) :سورة اإلسراء( أ ة 1)
ب ة واتة  تا اِاى طةوِ  رةِيؤذى قيامةتدا  يَطةء ثلةء ثاَةى بةِز  ثىَ ببةاشيَتء زؤِ زؤِ ِيََ   بطنََتء  

ةندىَ رةزاناَان ك رَيَال مةبةست رة)مقامًا ةمةِكًا( تكاكوكنةة بةخ اةةرَكىء ىةنةدََكيش ك رَةيَال       باست بكوََت. ى
وا و كواو ء ىةنةدََكيش ك رَةيَال سةِنةة  بةِ  رةسةةِى نةة        مةبةست رةشةو نََِذ  كةرةسةِ ثيَغةمبةِ

سةةِنةة ء  وا و.ىةةةِ بةةخ زَةةاك  ايَةةوى بةةِ ، ىةنةةدََكيش ك رَةةيَال سةةةِتا رةسةةةِى ثيََِسةةت بةةِ ء كواَةةى   
 .725ة 724ل2ثيََِستيةكةى رةسةِ نةماو . تةفسنى طِرَشةن ب 
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تَي بيين نةزاني و نةفاميء تَينةطةيودءء حدال ى ندةبونى زَورَيد       ثرسيارى سىَ يةم:   
(ك الةمةش دةبَيتدة الةطدةري   )ال إله إالَّ اهلللةو كةسانةى كةلةسةر الييكميش حياب  لةواتاي

يددا كددةم و كددوريي كددردن لددة قيددةو       (كال إلااة إالَّ اهللثَيضددةوانة بددون ء دذايددةتى ضددةمكى     
  ( ء دا وازيةكانى ضنيء مةرجةكانى ضني؟الإله إالَّ اهللكردارةكانى داك كةواتة واتاى  

بة ةةيةةء بةةةةماى ئاَيةةةة،   ال إمدد  إال    طِمةةانى تيَةةدا نيةةة كةاةةةمكء وشةةةى)   وةآلم:
ن ده  نن اِاَةة)  ءثاَةى َةكةمة رةثاَةكانى ئيسالم، رةطةلَ شاَةمتانى ةمد نيَةوكِاوى 

ىةِو   و رة فةِمِك ى ِياست و رةثيَغمبةِ و  ىةاتِ  كةة ك فةةِمََِت    بمد ا  ركدحا   
 ( .بىن االكالم ن  )

ن د ا رالدي   ىةاتِ ، رةة ببةال     امصدعيعني ىةِو ىا رة ىةِكو فةِمِك  ِياستةكاندا )    
َتيت قحمح   محا نهل }إاه بخ َةمةن ناِكو ثسَ   طِ  ْ محع ذَ كاتسَ ثيَغةمبةِ نِّهم 

اماو بمل ف انهم إ  نن يشه ،ا نن ال إم  إال   ،ن  ركحا  مل فُن نط نحك مدَمه فدأن هم نن 
  افددرتِ ن دديهم سددس صدد حاا   اميددحم ، ام ي ددةمل فددُن اطدد نحك مددَمه فددأن مهم نن   افددرتِ 

ِ َ محا ن ِّي ئهممل فرتا  ن   فط ائهم { ك  رةم بابةتةكا طةةريَك  .ئةمةو فةِمِ(1)ن يهم ص قة  
 زوَِن.

ئةو َة كةىيض اِاَةةكى تةو نيةة كةبةىةةب بثةِسةءََت       ال إمد  إال    واتاى اةمكى)    
ء ئةم اةمكة اِكاو ندى بةىةب بيَةطة رةاِاى طةوِ  )  بيَةطة رةاِاى ثا ء بيَطةِك

                                                           

 . أ ـ احلديث متفق عليه (1)
 ب ة واتة   واتاكةميان رةبابةتةكانى ثيَشءكا شى كوكؤتةو . و ِطيَوي. 
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طةةةوِ  ِي   ك كاتةةةو .ء تةةةنيا بةةخ اةةِكاى طةةةوِ ى ك اةسةةثيَةىَ، ىةةةِو كِ اةةِاى  
دَح امرَ  طددل   رةسِِ تى حة دا ك فةةِمِىَ    ن حَن محددا ا ،ادد د ه  َدقو َ،َنن  مَحد  يَد ر دَح احلر َن  اّلل َ ه   َذمددَه ِبد

محِّحن.ىةِو ىا اِاى ثا ء بيَطةِك رةسِِ تى)(1)[ َ،مَحدا يَد ر   مَحدَع اّلل د  (كا ك فةةِمََِت   ات
َدددد الَ إدَه دددد  آَ دددددَ   َسددددد ب    ندِّدددددَ  رَبِّددددد د إدا ددددد   بد  رَهدددد َن مَددددد   بدددددد د فَُدَّن  . ىةةةةةةِو ىا (2)[يد تر دددددد   امرَادددد فد  ،نَ  الَ    د

يم   كا ك فةةةةِمِىَ  ام طددد ة رةسةةةِِ تى) دددَح امددد  هرَا  امددد   د ددد ر ال  إدمَدددَ  إدال  ه  دددمر إدمَددد ر َ،ا د . (3) [َ،إدَه ا 
دنَي مَد   امد ِّديَا   َِّدَتد امديَدعر      ال  َ،مَح  ن محد  ،ا إد  (كا ك فةِمِىَ  )ام يِّدِّةو رةسِِ تى  . (4)[ ،ا اّلل َ م ر دصد

 ئةمةء ئاَة  رةم بِاِء رةم واتاَةكا زؤِن.

ئةم اةمكء ئةم وشة بةنوءء طةوِ َة ىيض سِكََكى نيةة بةخ ئةةو كةسةةى كةتةةنيا          
ك َلَيَتء طخى ك كا ء واتاكةى نازانىَ، تةنيا بةم طخكوكنةى رةبازنةةى ىاوبةةش ثةَةدا    

                                                           

 .(62) .سِِ  احلةج( أ ة 1)
ِسةتء بةىَ باو ِيانةة بةةاِكاى     اِاى ِياستء ىةقة، ئةو ىةمِ شتانةى كةئةةو بةت ثة   اهلل(ب ة واتة ىةِ اِا)  

اخَانيان ك زانالء كاواى سِكو قازانجء  كانى زَانء حةل كوكنى كيَشةوئاَِشةكانيان يَ ك كةن ىةِ ىةمَِان 
بىَ نوءء ثِاة ء بىَ سِكء بىَ كةرَكال، ىةِ اِاى طةوِ  بةةِزء كانةاو طةوِ َةة. و ِطيَةوي. بةسةِك و ِطةوتال       

 .855ل2رةتةفسنى طِرَشةن ب

 .(117) :سورة املممنونة  ( أ2)

 ب ة واتاكةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 

 .(163) :سورة البقرة( أ ة 3)
واتة  اِاى ئيَِ  تةنيا اِاَةكةء رةوَش بةو و  ىيض اِاَةةكى تةو نةني كةبةىةةب بثةِسةءََت، كةةزؤِ        ب ة  

 بةبةز َى ء ميهوبانء بةاشةد َةرةطةلَ بةند كانى اخى كا.و ِطيَوي. 

 .(5) :سورة البينة( أ ة 4)

 ب ة واتاكةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 
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( ناَباتةةة ك ِ ىةةةتاكِ بةتةةةواوى رةةةواتاى ئةةةو اةةةمكة نةةةطا ء نةةةزانىَ    )امشدد ككةةوكن
كااِازَةكانى انيء اى يَ ك وََت، ئةجماِ ك بىَ بويواى تةواوَشى ثىَ ىةبيَتء كاَِشى 

 ال إمد  إال    بةتةواوى ثىَ بكا ء طشت كااِازَةكانى  ىَ بة ىَ بكةا . واتةة اةةمكى)   
كةمء كِِيى ىةمِان  ىَ بة ىَء ئة ام بدا . كوِيو كان اى كاوا يَ ك كا  ك بىَ بةبىَ 

رةبةِ ااوى مِسلَماناندا ك َان طِ ء ك َلَيَال، تةنيا بخ اةواشة كوكنى مِسلَمانان ك نا 
نةبويواَان ثىَ ى ىةَةء نةكاَِشى ثىَ ك كةن، ئةوانةة  يَطةةَان بةكةى بةةةو ء تةةاتى      

َان ثةىَ ى ىةَةةء نةكاَِشةى ثةىَ     بةةو ى ئةاطوى كؤز اةة. بةخ؟ اةِنكة ئةةوان نةةبويوا      
 ك كةن.

بةك م ك رَيَال كةاى نةبويواَان ثىَ ال إمد  إال    ىةِو ىا  ِرةكةكانيش ئةم اةمكى)     
ى ىةَةءنةكاَِشى ثىَ ك كةن رةىةمِ كةس بىَ باو ِي تون اِنكة بويواَةان ثةىَ ى نيةة،    

ئةةم ئِممةةتى ئيسةالمة    ىةِو ىا طخِي ثةِستانء كؤسةتانى اةِا ثةِسةت رةةبيَباو ِيانى     
بةةةك م ك َلَةةيَال بةةةآلم بةقسةةةء بةةةكوك و ء بنءباو ِيَةةان ثيَ ةةةوانةى ئةةةم اةةةمكة      
ثنؤز نء بةثيَ ةوانةى مةفهِمةكةى ك  ِرَيَةةو . كةواتة ئةم  خِ  طِتةانةةَان ىةيض   
سِكََكى نية بخَانء ىيض كابيان ناكاء بةىةندََش نابةة مِسلَمان، اِنكة ئةةوان بةةك م   

ااوى اةرَكى ك َلَيَال بةآلم بةقسةء بةةكوك و  كذاَةةتى ك كةةنء بةنء باو ِيَةان       رةبةِ
 ثىَ ى نية.
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 ال إله إالَّ هللا(:مةِ ةكانى اةمكى )

ء ئةةةىلى علةةم ىةشةةت مةةةِ يان بةةخ كانةةاو ء رةةةم كو كََةةوي    ىةنةةدىَ رةةةزاناَان     
 ىخنواو َةكا كِِتيان ىةرَيَةاون 

  الص ،ص قه محع                     ب ة ،ااطي ا ،امط حا ه ن م يطني ،إ  

 (1)،زي   محِّه  امات ان محِّه ِب                        كح  اإلم  محا او ي ا ق  اه   

ئةم كو كََوي  ىخنواو َة ىةمِ مةِ ةكانى تيَدا كخبِنةتةو  كةبةم شيَِ َةى اِاِ و    
 ِيَ  بةندَان ك كةَال 

واتة تيَطةَش  رةةواتاى ئةةو اةةمكة ثةنؤز ء رةةواتاى وشةةكانى        امع م ت)َةكةم  زانس
بطةَت نة  نةزانء نةفام بيت رةئاسةتى كاء تةةنيا تِتيانةة وشةةكانى بلَيَيتةةو ء تةىَ ى       
نةطةَت ات طِتِ . واتاكةشى بةم  خِ َة ىةةِو كِ ثيَشةءَش شةيمان كةوك بةِ و .       

(كاىيَةةةةِى ز وىء ) ََت  طةةة رةةة ىةةيض ثةِسةةءاوََكى تةةو نةةني كةبةىةةةب بثةِسةةء     
ئامسانةكانء ئةو شةى كةتياَانداَةة . ك ى كةواتةة ىةةمِ ثةِسةءاوََكى كَكةة بيَةطةة        
رةاِاى ثا ء بيَطةِك رةسةِ ِيوى ز وى ك ثةِسءََال ىةةِ ىةةمَِان ثِاةةرَالء ناىةةبء     

 باتلَال.

                                                           

(1) 
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ى تيَدا نية كةئةةو كةسةةى     طِماناميطني اتِّ   م شده كرَةيا بِنيَكى ثيَ ةوانةى طِمان) كو م 
ك رَيَةةت ك بةةىَ بةتةةةواوى كرَةيةةا بيةةت كةةةىبض اِكاَةةة  َةةا      )ال إمدد  إال     كةئةةةم اةةةمكى  

 ( اِاء ثةِو ِكطاِى  يهانيان.) ثةِسءاوََكى تو نية بةىةب بثةِسءََت  طة رة

ِ       اإل دالص نياز ثاكى)سىَ َةم   اى بىَ طِمان ك بىَ بةنةد  نيةاز ثةاكى تةةواوى بةخ اة
ثةِو ِكطاِى ثةا ء بيَطةةِى ىةةبيَت، كةةك بَى ىةةمِ بةنداَةةتىء ثةِستشةيةكانى بةخ         

طيةةان بيَةةتء بةةةس. اةةخ ئةطةةةِ اِانةاِاسةةتة بةشةةيَك رةةةو      )  اةةِاى ثةةةِو ِكطاِ 
بةنداَة ء ثةِستشيانةى بخ غةَوى اِاى ثا ء بيَطةِك رةثيَغةمبةةِانء كؤسةتانى اةِا    

ن ىةةِ شةتيَكى تةو ئةة ام بةدا  ئةةوا ئةةو كةسةة         َابخ فوَشتة َابتيَك َا  ةخكةَة  َةا 
ىاوبةش ثةَدا كةةِ ء ئةةو بةنداَةةتىء ثةِسشةتيانةى ىةيض سةِكََكى  بةخ نيةةء كابةى          
نةةاكا . بةةةم كاِ شةةى ئةةةم مةِ ةةةى ىةرَِ شةةاندؤتةو  كةبوَتيةةة رةةة مةةةِ ى نيةةاز       

 اإل الص .ثاكى)

كةئةم اةمكة واتاكةى ئةو َة كةك بىَ ئةو كةسةى امص ِ :اِاِ م  ِياستطخَى) 
قسةى ك مىء ناو ك رَيَت ك بىَ ِياستطخ بيَت رةقسةكانيداء بةكوك و ش بيسةييَةىَ واتة 

كرَى َة  بالء رةنااى كا بةكوك و  ِي نب بداتةو ، كرَى رةطةلَ زمانى َة  بسَء زمانيشى رةطةلَ 
ةسةةِ نةةبيَتء   كرَى كا َة  بيَت، ئةطةِ بةك م بيلَيَتء كرَى ئاطاى يَ نةةبيَتء ىةخش ءطخشةى ر   

كرَى بويواى ثَى نةةبَيت ئةةو  ىةيض سةِكََكى ثةَى ناطةَةةنَيت بةمةةش كةافو ك بيَةت و   بةاقى           
كوِيو كانى تو.واتة ك بىَ بةك  بويواى ثىَ ىةبيَتء بةكوك و ش بيسةةييَةىَء ئةة امى بةدا ،    

نيةةة، اةخ ئةطةةةِ ثيَ ةةةوانة بةةِ ئةةو  كَةةاِ  ىةةةِ بةةخ اةواشةةة كاَِةةء بةةويواى بةةةم ثوَةسةةيثة    
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طِتةيشى ىيض سِكََكى ثىَ ناطةَةنيَتء بةم كوك و َةش كةافو ك بيَةتء نااةيَتة نةاو بازنةةى      
 .ئيسالمةو ، ء   ىةمِ كوِيو كان واَة

واتةةا اةةِاى طةةةوِ ى اةةخش بََِةةت، ئةةةو ى     اح ددة ثيَةةةةةم  اخشةوَسةةتى)   
م ئةطةِ كةبةك م طِتى ك بىَ بةكرَيش ئةو اخشةوَستيةى ىةبيَت بخ اِاى طةوِ . بةآل

نةبيَت ئةةو  ثةىَ   تةنيا بةك م بيلَيَتء كِؤ بكا ء اِاى اخش نةوََتء رةكلَ كا بويواى ثىَ 
ِيو كةان نااةيَتة نةاء بازنةةى ئيسةالمةو ء بةمِسةلَمان ناذميَوكََِةت.          ى كافو ك بيَةتء و   كو

    دع ح د ُي ر دد را م  اّللِّ  َ،يَدغرتدد ر ق لر إدن   ِّو مر حت د وحَن اّللَِّ فَد بةرَطةش ئةم فةِمِك َةى اَِة كةك فةِمِىَ  
ديمر  دَا امِّ د اد مَحدا  . ىةةِو ىا اةِاى ثةا ء بيَطةةِك ك فةةِمِىَ       (1)[ َما مر ذ ا حَبا مر َ،اّللِّ  َ ت حرر ر  د َ،محد

َديَا آمَحِّ دحار َنَ د و     د   َ  محدا ا ،ند اّللِّد نَاَ ااا  ُي د وحَ  مر َ ع بِّد اّللِّد َ،ام  . ئةمةو ئاَة  رةم بِاِ كا (2)[ّللِّدِّد يَدو  د
 طةريَك زؤِن.

                                                           

 .(31) :سورة آل عمرانأ ة  (1)
 ب ة واتاكةميان رةِيابوكوكا نسيِ . و ِطيَوي. 

 .(165) :سورة البقرة( أ ـ 2)

نداَةةتيان بةخ ك كةةنء    ب ة واتة  ئةو اةرَكانةى كةرةطةلَ اِاكا ىاو وََةةء ىاو   كاك نيَالء طِىَ ِياَةرَىء بة  
ِياسةتةقيةةن اخشةوَسةتى         اخشيان ك ون بةقةك اخش وَستةى اةِاى طةةوِ . بةةآلم ئةوانةةى كةةبويواكاِى 

توء بةىيَ  توء طةوِ  تو  اِنكة ئةوان ك زانةال، تةةنيا ثةِسة ء طةِىَ ِياَةةرَى       ئةوان بخ اِاى طةوِ  بةتني
ىةِ ئةو َان كََتةو  ِيََطةة رةةِيؤذى قيامةتةداء اةِاى     رةىةمِ شتيَكى توء كةسيَكى ِياست تو ء  اِاى طةوِ 

 طةوِ  ثاكاشتيان ك كاتةو ء ِي  يان بةفنيؤ ناِيوا . 
بةكااةو  رةِيؤذطاِى ئةمويؤمشاندا زؤَِةةى اةرَكى كةوتِنة ئةو كاو ء ىةاو وََةةةء ىاو رَيةان بةخ اةِا بويَةاِ        

اَةةرَىء اخشةوَسةتيان طةةريَك رةةاِاى طةةوِ  ثةء بةخ ئةةو         كاو  ب انال َان نا، ئاطاَان يَ بيَت َان نا، طِىي ِي
ِياَةةرَى ئةوانةةن اةاِ طيش بةخ اةِاى ثةةِو ِكطاَِان نيةة ئةةو              ىاو  ء ىاو تاَانةة ىةَةة، ئةو نةد ى طةَِى 
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بةىةمِ واتاكانيةو . واتا بويوا ىيَةةان بةاِاَةةتى     اإلاطي ا شةشةم مل كةاى)    
اِاء ثةِو ِكطاَِةتى اِاى طةوِ ء بةويوا بةِن بةئاما ةةكانى شةةَِتةتةكةىء بةويوا       

ِنامةةء ِيََ ةكة ك سةت    وابيَت كةىةِ ئةو شةةَِتةتة رةسةةِ ىةقةة ىةةمِ شةةَِتة ء بة     
كوك كانى تو بىَ باَةءء ثِاةرَال. ئةطةِ بةك م بيلَىَء كةاى اِا بةتةنيا نةثةِسةتيَتء  
بةنداَةتى تةنيا بخ اِا نةكا ء مل كةاى بةِنامةء شةَِتةتةكةى اةِا نةةبيَت، بةةرَكِ    
 رِ  بةِزء اخ بةزل زان بِ رةئاستى كا، ئةو طِمانى تيَدا نيةكةة ئةةو كةسةة مِسةلَمان    

 ءىاو رَةكانى َةتى.امشيط ن نية و   ئيبليس)

بةىةمِ واتاكانيةو . واتة قبِ  كوكنء ِيازى بِن  امط حا :حةوتةم  قبِل كوكن)   
بةىةمِ ئةو شتانةى كة ك  رة  رةنياز ثاكى  ثةِستشةىء بةنداَةةتى كةوكن بةخ اةِاى      

ِن رةىةةةمِ طةةةوِ  بةتةةةنهاَى ك كةةةن، كوِ كةوتةةةةو ء واز ىيَةةةانء ك سةةت بةةةِكاِ بةة  

                                                                                                                                                 

ىاو آلنة و   سةِكوك ء حي بء طوءي ء  َةن بيَت َان بةِنامةء ثةَوي وء ثوؤطوامى ك ست كةوكى كنيةاَى،   
او ش كوكن بةكنياكا بيَةت. سةةَو رةو كاَةة ئةوانةة اةخش بةمِسةَلمانى تةةواو ك زانةالء نََِةذ          َا مارَى كنياء ب

ك كةنء ِيؤذء ك طونء ز كا  ك ك نء حةج ك كةنء طةِ تةنيا ثىَ َان بلَيَيت بويوا  بىَ ىيَة   اةخ  رةطةة     
سةلَةن بةةمليخنان   ك طخِينةو . كةاى ئةو بةِطوَةى رةبةِنامةء حي بء سةِكوك و بةِثوسةةكةى ك كةا ، ئة  

ََشةى َي نيةة، و   نةةباى         سِكاَةتى بةاِاء بةثيَغةمبةِ كةى  بكوََةت َةا بةقِِئانةكةةى بكوََةت ىةةِ طِ
كَبيَتء نةباِان، اِنكة قِِئانةكة بةبةِنامةى اخى نازانيَتء بةِنامة عةيانية  يهانطةِاَيةكةة بةبةِنامةةء   

اَة ئيسالم رةذََو ساَةى اةمكء بةنء بخاةِنةكانى ئةوانةدا    ثةَوي وء ثوؤطوامى ذَانى اخى ك زانيَت ثىَ َان و
ك حةوََتةو ء ك سازىَ نة  ئةوان رةذََو ساَةى ئيسالمدا سةِبةِزء سةِفوازء ك سازََال. اِا ثةنامان بةدا .  
ى ئةوانة حارَيان رةحارَى كوِيو كان اا  تو نابيَت ئةطةِ تخبة نةكةنء نةطةِيََةةو   ى اِاء بةِنامة ثنؤز كة

 .65ل1اِاى طةوِ . و ِطيَوي. بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب
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ثةِستشىء بةنداَةتى كوكنيَك بخ غةةَوى اةِاى ثةةِو ِكطاِ، و ثيََِسةتة ثةىَ ى ِيازى      
 بيَتء ثيَشيةو  ثابةند بيَت.

ىةشتةم  بويوا نةبِن بةبةنداَةةتىء ثةِستشةى بةخ ىةةمِ شةتيَكى تةو           
  بىَ بةِى بِنء ئةستخثاكى رةئاست بةنداَةتى بةخ   طة رةاِاى ثةِو ِكطاِ واتة

ةِستشى كوكن بخ غةَوى اِاى بةتةةنىَء بةويواى وابيَةت كةىةةمَِان ثِاةةرَالء      كوكنء ث
باتلَال تةنيا ثةِستشء بةنداَةتى كوكن بخ اِاى طةوِ  نةبيَت. ىةِو كِ اةِاى طةةوِ    

مط دد   حاد ،َ  ك فةةةِمََِت   ت دد ر ابد ددَا امرغَدديِّد َفَمددار َيار دد   محد َ ام و ر دد َاَا  د امدد ِّدياد قَدد   د  َددني  ّللِّد اَل إد ر ِرمحدا ابد يد دد
يدددعر َن ددديمر  مرع ددد رَ،ةد امرددح ثدرَطَ  اَل ااتدَصددد َم َهَددد  َ،اّللِّ  َسَد َسدددَه ابد َومر . ىةةةةِو ىا رةفةةةةِمِك ى (1)[فَدَطدد د اكر

   محدا :}محدا قد ا ال إمد  إال   مل ، تد  ِبد  يد عر دىةاتِ  كةفةِمَِةةتى  ِياستى ثيَغةمبةةِ و  
  . و رةِيَِاَةةةةتيَكى تةةةوكا ىةةةاتِ   {ا،ن   د  ددد م مح مددد  ،امحددد مل ، سددد ب  ن ددد   

 .(2):}مَحا ،     مل ، ت  ِب  ي ع   محا ا،ا   د   م مح م  ،امح {فةِمَِةتى

                                                           

 .(256 :)سورة البقرة ( أ ة1)
 ب ة واتاكةميان ثيَشء شى كوكؤتةو .و ِطيَوي. 

 ( أ ـ أخرجهما مسلم ق صحيحه.2)
اِاى طةةةوِ  ءبةويواى نةةةبيَت بةىةِاةى ك ثةِسةءىَ  طةةة رةة    ال إلــه إالَّ اهلل(ب ة واتةة  ىةةةِ كةسةيَك بلَةىَ  )       

بةكَهيَةةِى ز وىء ئامسانةكان، سةِء ما ء اََِةى رةمِسلَمانان حةِام ك بيَتء حسابةكةشةى  ى اِاَةةء   
فةِمَِةتى  ىةِ كةسيَك اِاى طةةوِ  بةَةةكتا   ىةِ ئةو ك زانيَت ثاكاشتى بداتةو ، و رةِيََِاَةتيَكى توكا 

اخشةوَسةتى تةةنيا بةخ ئةةو بيَةت، ىةيض كةةسء  َةةنء         واتة بةتةنيا بثةِستيَتء بةنداَةتىء طةِىَ ِياَةةرَىء   
بةِنامةء شتيَكى تو نةكاتة ىاو  ء ىاو شيَِ ء ىاو وََةةى اِا ئةو  ئةو كةسة سةِء ما ء اََِةى رةاةرَكى 

 حةِام ك بيَت. و ِطيَوي.
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 ائةو ى رةسةِ ىةمِ مِسةلَمانيَك ثيََِسةتة ئةو َةة كةةك بىَ بةةوِكى اةاوكََوَةو           
 ىةةةمِ مةِ ةةةكانى ئةةةم اةةةمكء ثوَةسةةيثة بهيَةيَتةةة كى. كةةةى مِسةةلَمان واتةةاى ئةةةم  
اةمكةى زانىء يَ ى حارَى بِء بةِك وام بِ رةسةِىء ىةةمِ كااِازَةةكانى ىيَةانةة كى    
ئةةةو  مِسةةلَمانى تةةةواو ء اََِالءسةةةِء مةةارَى حةةةِام ك بيَةةت، ئةطةةةِ كََِةةذ ى ئةةةم     
مةِ انةش نةةزانيَت، اةِنكة ئةةو ى مةبةسةتة ىةةب ناسةنيء بةِنى زانسةتء زانياَِةة          

ئةطةةةِ بةةويواكاِ كََِةةذ ى مةِ ةةةكانى كاوا يَ  بةىةةةبء ئةةةجماِ كةةاِ ثةةىَ كوكنةةة بةىةةةب،
 كواوَش بةتةواوى نةزانيَت.

واتةةة ىةةةِ شةةتيَك بيَةطةةة رةةةاِا بثةِسةةءََت ئةةةو  ثةةىَ ى ك طِتوََةةت    تةةاغِ       
َ ام و ر   محدَا  ىةِو كِ اِاى طةوِ  ك فةِمِىَ   امط  حا تاغِ ) اَل إد ر َاَا  د ام ِّدياد َق   د َ ني 
يددعر امرغَدديِّد َفَمدد مرع دد رَ،ةد امرددح ثدرَطَ  اَل ااتدَصدد َم َهَدد  َ،اّللِّ  َسَد َسددَه ابد َومر ّللِّد فَدَطدد د اكر ِرمحدا ابد مط دد   حاد َ،يد دد ت دد ر ابد  ار َيار

َوِّد  دددحار  . ىةةةةِو ىا ك فةةةةِمِىَ   (1)[َن دددديمر  دددحال  َنند انر  ددد  ،ار اّللَِّ َ،اجر دددلِّد ن مح دددة  ر ك  َ،َمَطددد ر بَدَعددرَِّددد   د   
بةمةة ِيازى نةةبيَت واتةة بةثةِسةءاو كانى غةةَوى اةِا        و ىةِ كةسةيَك . (2)[ امط د   حاَ 

و    ثيَغةمبةِانء ثيةاو اةاكانء فوَشةتةكان ة ئةةو كاتةة ئةوانةة تةاغِ  نةني، بةةرَكِ            
تاغِ  شةَتانة كةةكاواى رةةو اةرَكةة كةوكو  كةئةوانةة ثةِسة ء  ةِان  ةِانيش ئةةو          

                                                           

 .(256) :سورة البقرة( أ ة 1)

 ب ة واتكةميان ثيَشء ريَك كاو تةو . و ِطيَوي. 

 .(36) :سورة النحل أ ة ( 2)

 و ِطيَوي.. ب ة رةبابةتةكانى ثيَشِكا واتاكةميان شى كوكؤتةو  
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  ك كةةةَال كةئيَمةةةشء ىةةةمِ مِسةةلَمانان كةةاِ ى بةةخ ِيازاندونةةةو . كاوا رةةةاِاى طةةةوِ 
 رةىةمِ اواثةء اواثةكاَِة  بثاََِ ََت.

ال إمد  بةآلم  ياوازى رةنيَِان ئةو كوك وانةى كةثيَ ةوانةء كذى ئةم اةمكةن واتة اةمكى)    
ئةوَة كةىةةِ كوك و َةة       م ه  امحاجدب( ء ئةو شتانةى كةثيَ ةوانةء كذى تةواوَةتى)إال   
ََةةةكء قسةةةةَة  َةةةابنء باو ِيََةةةك كةااو نةكةةةةى ك ااتةةةة ىاوبةةةةش ثةَةةةدا كوكنةةةى  َاطاتاِ

كذو ثيَ ةةوانةى ئةةم اةةمكةَة، و   كوعةاء      ابما يدة ئةةو  بةتةةواوى)   امش ك او رب طةوِ و )
ثاِيانةةةةو  رةةةةموكوانء رةفوَشةةةتةكانء رةبتةةةةكانء رةةةةكاِء كِ اتةةةةكانء رةبةةةةِك كانء       

كانيان. ىةِو ىا سةِبويَالء قِِبانىء نةزِ بخ كوكنيانء ئةستيَو كانء ىةساِ كانء ىاو شيَِ 
 كوينخش بخ بوكنيانء طةيَ كاِى توى نابة ىَ ى رةم  خِانة.

ئةمانةةة ىةةةمَِان بةتةةةواوى كذء ثيَ ةةةوانةى َةةةكتا ثةِسةةتني، كذى ئةةةم اةةةمكء         
ى ئةةو  (َة رةو شتانةش حةآل  كوكنة )ال إم  إال   وشةَةنء بةتارَى ك كةنةو . كةاةمكى

ِيَ ى حةةِام كةواو  كَةاِء ناسةواو كانى           شتانةى كةةاِاى طةةوِ  حةةِامى كةوكونء رةة
اِاِكنةةو ى مةةىء   كاناون رةئاَيةى ثةنؤزى ئيسةالمدا بةز ِءِ  ءبةةكخِيا. و   زَةةاء     

ء ئةم  خِ  )ام اب مذاك  سةِاخش كةِ كانء تِِي  كوكنء ئازاِ كانى كاَكء باو ء سِ اِاِكن
كةاِاى طةةوِ  وا بةى كةوكون    وانة كاثخشنيء شاِكنةو ى ئةو شتانةى شتانة، ىةِو ىا رة
كةةوك و  كَاِ كةةان رةئاَيةةةدا بةةةز ِوِ  ء بةةةكخِيا. و   ثيَةةةج فةةةِز       رةقسةةةء طاتةةاِء  

نََِةةةذ كان،ز كا ، ِيؤذوى ِي مةةةةزان، اةةةاكة كةةةوكن رةطةةةة  بةةةاو ء كاَةةةكء طةةةِتةى ىةةةةِكو 
 شةىاك تةكانء ىاوشيَِ كانيان.
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ةو طاتاِء كوك وانةى كةاةمكى َةكتا ثةِستىء بويوا بىَ ىيَ  ك كةةنء  بةآلم ئةو قس    
ثيَ ةوانةء كذى وا و بِنى كةماريةتى ئةم اةمكةن طةريَك زؤِن. رةوانة ىاوبةش ثةَدا 

 مح   ا   ،  ا فالنكوكنى ب ِ ، سِ اِاِكن، سََِةد اِاِكن بةغةَوى اِا، و طِتةى)
يَت (، َةابلَىَ ى  ئةةو  رةةاِاء رةفآلنةو َةةء رةةم      وَستيان رةسةِ ب نة  ئةطةِ اِاو فآل

 خِ  شتانة، و ىةِو ىا ىةمِ سةِثيَ يةكانى تو ة ىةِ ىةمَِان َةةكتا ثةِسةتى بةويوا     
بَى ىَي  ك كةةن، ء كذو ثيَ ةةوانةى كةماريةةتى وا ةو بةِنى ئةةم اةةمكةن،  ائةةو ى         

اكاِء بةِاةاو ِيؤشةالء   رةسةِ بويواكاِانى مِسةلَمان ثيََِسةتة ئةو َةة كةة زؤِ وَِةاء ئاطة      
زانياِ بال رةئاست ىةمِ ئةو شتء كاِء كةوك و ء قسةةء طاتاِانةةى كةةكذء ثيَ ةةوانةى      
اةمكى َةكتا ثةِستى اِاء بةويوا بةِن بةةاِاء ىةةَل ك و شةيَةةةو  َةااِك َي ى كةةم        
ك كةنِ ء بىَ ىيَ ى ك كةنء رةثاكاشتةكةَان كةم ك كةنةو . و  بووا بِن رة ى ئةىلى 

بةةةطِىَ ِياَةةةرَىء قددحا ،نمددل  ةماعةةة  بوَتيةةة رةةة قسةةةو طاتةةاِء كةةوك و )   سةةِنةة ء
 بةنداَةتى كوكن ثء ك بيَتء بةسةِ ثيَ ى كوكن كةم ك كا .

بةرَطة رةسةِ ئةمة زؤِن، كةزاناَانء ئةىلى علم رة كتيَبة عةقيد َسء تةفسنء   
ثءى ك ست بكةوََت فةِمِك كاندا ِيونيان كوكؤتةو ، ىةِ كةسيَك حةزى يَ َة زانياِى 

بابطةِيََتةو  بخ ئةو كتيَوء سةِااوانةء سةَوَان بكا  سِثاس بخ اِا زانياِى تةواوى 
َ،إدَذا مَح  ن اعدَم ر  ك ست ك كةوََت. رةو بةرَطانةش فةِمِك ى اِاى طةوِ  كةك فةِمِىَ  

َداد إدفَ َن  فََأمح   ِّدره م مح ا يَدط حا  نَيوا مر زَاَا ر   َه وَد رشد  ،نَ ك حرَةر َفمد َديَا آمَحِّ حار فَدعَاَاَتر مر إدفَ َن  َ،ه مر َيسر . (1)[  ام 

                                                           

 .(124) :سورة التوبة ( أ ة1)
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َ  ر قد   حهب  مر َ،إدَذا  ىةِو ىا فةِمِك ى اِاى ثا ءبيَطةِك   َديَا إدَذا ذ  دَ  اّللِّ  َ،جد ِرمحدِّ حَن ام  َ  امرم  إدَّن 
َديَا  . ىةِو ىا ك فةِمِىَ  (1)[مر يَدوَدحَ    حنَ    دَي ر َنَ يرهدمر آََي     زَاَاَتر مر إدفَ َن  َ،َنَ   َرهبِّدد  َ،يَعدي   اّلل   ام 

َوَ ،را ه      . و ئاَة  رةم باِ و  طةريَك زؤِن.(2)[اهر

لددةريىذطارى الددةمرىدا توَيوينددةوةء كتَيددوء نوسددراوء سةرضدداوة    ثرســيارى ضــوارةم:   
ارَيتى  واى طةورة بةبَى بةل ئةو ( ءددان نان بةثةروةرطاهللدةربارةى سةملاندنء بونى  وا 

                                                                                                                                                 

ِيو كةان بةخ طارَتةة ثةَى كةوكن رةةناو            ب ة واتة  ىةِ كاتيَك سِِ تيَكى قِِئان بهاتاَة اِاِ و  ىةنةدََك رةةكو 
ىاتةةة اةِاِ و ى ئةةم سةِِ تة بةويواى       طِ   ثيَمان بلَيَالاخَاندا بةَةكءى َان بةىةندىَ رةمِسلَمانانيان ك 

كامتانى ثء كوكو ؟!! كواَى اِاى طةوِ  بخ رةك مدانةو ى ئةو بيَباو ِيانة ك فةِمََِت  بةرَىَ ئةو ى بويواى 
ىةبيَت رة بويواكةَانى ثء كوكو ء رةكلَء كِونء ىةستى كا ىةست بةاخشى ئةو ثء بِنة ك كا ء ىةمِ كةا   

ةة اِاِ و ى قِِئان كةةَف اةخشء شةاكمان ك بةالء كرَةيةاَى ءكامةةزِاوىء ئخقو َةان رةكرَةدا  ةيَطن          بةىات
ِيوكا ك ِ ك كةةوََت. تةفسةنى          ك بيَتء كَلء ك ِءن اةخشء ئاسةِك  ك بةالء م طيَةةى ك ِى بةىةشةتيان رةة

 و طيَوي. .(124امل تبة الشاملة/ التفاسري/ تفسري القرطت/ سورة التوبة:. و )508ل1طِرَشةن ب

 .(2) :سورة األنفال( أ ة 1)
ب ة واتةةة  بةكرَةياَيةةةو  بويواكاِانةةى ِياسةةتةقيةة ئةطةةةِ نةةاوى اِاَةةان  ب ََةةتء بةسةةةَِاندا خبََِةدََِتةةةو      

كرَةكانيان ِياك الَةكيَتء ك ىةذََت، و ئةطةِ بويَاِء فومانةكانى اِاَان واتة ئاَةتةةكانى قِِئانيةان بةسةةِكا    
بويواَان ثءء بةىيَ  توء ثتةو تو ك بيَتء سةِ رةنِىَ ك مة ز ِك ك بيَتةو  واتة َةكسةِ بةويواى   خبََِةدََِتةو 

ثىَ كََةالء  ثىَ ك كةنء اِنكة كرَةيان ئةو  رةاِاو َة ء ىةِ حِكميَكيان بةسةِ كا بدا  ك ست بة ىَ بويواى
        ِ ِيابوكوكا بخَةان ىةاتبِ  اة اِ بخَةة بويواكةةَان ثةء ك بيَةت ،      َى بةة َى ى ك كةةنء رةطةةل ئةوانةةى رةكةرةة

ىةِو ىا رةطشت كاِوباََِكى ذَانياندا تةنيا ثشت بةاِاى ثةِو ِكطاِى اخَان ك بةس . تةفسنى طِرَشةن 
 و ِطيَوي..( 2امل تبة الشاملة/ التفاسري/ سورة األنفال:، و )31ل1ب

 .(76) :سورة مريم ( أ ة2)

ةو كةسانة ثء ك كا  كةبويواى ِياستةقيةةَان ىةَةء ِيََطةى ب ة واتة  اِاى طةوِ  بويواء ىيداَةتى ئ 
 ىيداَةتيان طوتِ  تةنيا اِاى طةوِ  ك ثةِس ء اخَان رةطِناحء سةِثيَ يةكان ك ثاََِ ن. و ِطيَوي.
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نيوانة وةرطرت ء ناضاربونء ثابةند بدون ثدَى يدةوةك لةثَيداوييدتىء دا وازيدةكانى يدةكتا       
ثةرسددتى  ودايدددةتى  وايددة. كةلةالة امددددا نددةزانىء ندددةفامىء حددال ى ندددةبون لةيدددةكتا     

َياتان ثةرستيةتى  واى طةورةء سيتى ء كةمتةر  ةمى  َن دةكةوَيتةوة.  ؤزطايةكو بةري
( لدةو ريوةوةى  اإلهليةتيوكَيكتان  يتباية سةر بايةخء طرنئيةتى يةكتا ثةرستى  وايةتى 

كةيددةكتا ثةرسددتى بنضددينةء بنددةماى ريزطددار بددونء  ولئددةء ككيكددى بانئددةوازء بانئةشددةى    
( بددوةك هددةروةها بددؤ سددةر بنددةرية ء الةسددك يةتى الددةو   علااي ا الةااال الال ااا  ثَيغةمبددةران 

 .تى كردنةى كةبؤ غةيرى  وا دةكرَيآلء الة ام دةدرَيآلثةرستوىء بةنداية

شتيَكى بةرَطة نةوَستء بيَطِمانةة كةةاِاى طةةوِ  ثيَغةمبةةِانء نيَوكِاوانةى        وةآلم   
اخى ناِكونء كتيَبةكانى ناِكونة اِاِ بخ ئةو ى ىةبء ِياستيةتى بخ بةنةد كانى اةخى   

  رةثةِسةتشء بةنداَةةتى كةوكن    ِيون بكاتةو ء بانطيان بكا  بخ نياز ثاكىء ئي السةية 
( ء بخ ىيض كةسء شتيَكى تو ئة امى نةك نء ىةمِ بةنداَةتيةةكان  ) بخ اِاى طةوِ 

تاَبة  بكةن بةاِاى طةوِ ، اِنكة زؤِبةء زؤَِةةى اةرَكى سةِ ِيوى ز وى ك زانةالء  
بويواَةةان واَةةة كةةةاِاى طةةةوِ  ثةةةِو ِكطاِء بةكَهيَةةةةِء ِيؤزى ك ِى ئةوانةةة، كةاةةى   
رة َةةةةكى تةةةو و  رةثةِسةةةتةى اةةةِاو اِاَةةةةتى اةةةِاكا بةىةرَةةةةكا اةةةِنء ثةةةىَ َةةةان 
ىةرَ ليسةةكاو ء ىاوبةشةةيان رةبةنداَةةةتى بةةخ كةةوكنء ثةِستشةةى اةةِاكا ثةَةةدا كةةوكو ،  
ئةوَش بةئة امدانى بةنداَةتيةةكان َةان ىةنةدََك رةبةنداَةتيةةكانيان بةخ غةةَوى اةِا        

ى كوكنةةو ى كََِوانةةى بةاء ء بةاثنانء     ئة ام ك ك ن بةنةزانىء نةةفامى َةا بة سةاَ   
ثيَشيةة سةِ ريَشيَِاو كانيان. ىةةِو ىا ئةوانةةى رةسةةِ تاى ئةةم ئِممةةتى ئيسةالمة       

كاواى يَ كوكن كةواز رةو بت ثةِسسء نةفامية  ئة اميان ك كا، كاتىَ كة ثيَغةمبةِ
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از َان كةوكء رةِ    بهيَةالء تةنيا اِاى طةوِ  بثةِس  بة َم ئةوان ئيةكاِى ئةم بانطةةو 
بةِزء اخ بةزل زان بِنء كاوا كةَان قبةِلَ نةةكوك. ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ  ك ِبةاِ ى       

ا (كا بخمان ك طيَويََتةو ء ك فةةِمِىَ   صئةوان رةسِِ تى) ََ ا إدن  َهد د   َدَة إدَه د  َ،ا د هد َنَجَعدَل اآلر
ار ن َأ بر     مر َ  ا حا إدَذا قديدَل َه دمر اَل إد  (كا ك فةِمِىَ  امص ف ا. ىةِو ىا رةسِِ تى)(1)[َمَشير

ربد ،نَ  َوار ََن آاَباََن  (كا ك فةةِمِىَ   امع د (. ىةِو ىا رةسةِِ تى) (2){إدَمَ  إدال  اّلل   َيسر ا إدَن  َ،َجد ر
 . ئاَة  رةم بِاِء رةم واتاَةكا طةريَك زؤِن.(3)َ[َنَ   ن مح ة  َ،إدَن  َنَ   آَ ردهدم محوطرَو  ،ن

كةواتة رةسةِ زاناَانى مِسلَمانء بانطةةواز كةاِانى ىيداَةة  ثيََِسةتة كةةِيوى      ك ى     
بةخ اةةرَكى ِيون بكةنةةو ،    او محهيدة ِياسةتةقيةةء ثويشةةطداِى َةةكتا ثةِسةتى اِاَةةتى)     

ىةِو ىا  ياوازى نيَِان َةكتا ثةِستى اِاَةتىء َةكتا ثةِستى ثةِو ِكطاََِتىء ناو  
طةةةةوِ َان بةةةخ ِيون بكةنةةةةو . اةةةِنكة زؤََِةةةك   ةةةِانء سةةةياةتة بةةةةِز كانى اةةةِاى

 رةمِسلَمانان ئةم ِياستية نازانالء يَ ى حارَى نني.

                                                           

 .(5) :سورة د ( أ ة1)

ةَوو سةمةِ َة. ب ة واتة  واز رةىةمِ اِاَةكان بهيَةنيء تةنيا اِاَة  بثةِستني، بةِياستى ئةمة شتيَكى س 
 و ِطيَوي.

 .(35) :سورة الصافات( أ ة 2)

ب ة واتة  ئةو بيَباو ِيء َااييانةى كةطنؤك ى س اى اِا ك بال رةكؤز ادا ئةطةِ رةكنياكا ثىَ َةان بطِتوابةة     
ِي ك بةِنء          ىيض اِاَة  نني كةبةىةب بثةِسءََت  طة رةةاِاى طةةوِ  ئةوانةة رةِ  بةةِزَان ك نِانةدء ملةهِ

 .3ةلَ ك كوكء طِىَ َان ثىَ نةك كاء بويواَان نةك ىيَةا. و ِطيَوي. تةفسنى طِرَشةن بثشتيان ى

 .(23) :سورة الزخرف( أ ة 3)

 ب ة واتاكةميان رةِيابوكواكا ريَك كاو تةو . و ِطيَوي. 
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ِي َشء غةةَوى ئةةوانيش رةعةِ بةةكانء زؤِبةةى ئِممةةتانى تةوَش             كافو كانى قةِ
ك زانةةال كةةةاِاى طةةةوِ  بةكَهيَةةةةِء ِيؤزى ك َِانةةة، بخَةةة اةةِاى طةةةوِ  رةسةةةِ ئةةةم  

ِي  بةِ ، اةِنكة ىةةِ ئةةو اِاَةة طةةوِ  بةتةةنيا        ِي فتاِ َان يَ َان ن ِيازَةء َي َان تِ ا
شاَستةى بةنداَةتى بخ كوكنء ثةِستشةة ىةةِ ئةةو  بةكَهيَةةةِء ِيؤزى ك ِء بةةتِاناء      

َ،مَدَدا َكدأَمروَده م  زارَة بةسةَِاندا رةىةمِ ِيوَةكةو ، ىةِو كِ اةِاى طةةوِ  ك فةةِمََِت     
َفا حنَ مح ار َ َ َطه مر مَيَدط حم ا  ا ِر . ىةِو ىا اةِاى بةاآل ك سةتء كةاِ بةة ىَ فومةان       (1)[ّلل   فََأَّن  يد 
ك كةةا  كةبةةةو كةةافوء بيَباو ِيانةةة بلَةةىَ  كةةىَ ِيؤزَتةةان ك كا        بةثيَغةمبةِ كةةةى
َع ،اوَبرَص َر َ،مَحا ن ر  كةك فةِمِىَ   ِد نمح ا َفر ده  امس مر ي  ق لر مَحا يَد رز ق ا م محِّدَا امس َم ا َ،اَورر  دج  احلَر

د َ  يِّد َ،مَحدا ي دَ بِّد   اَومحر [. ئةجماِ اِاى طةةوِ  رةسةةِ و آلمةى     محدَا امرَميِّد د َ،ن ر دج  امرَمي َ  محدَا احلَر
رةم بِاِ كا زؤِن كةةاِاى   ئاَة  .(2)[َفَسيَدط حم حَن اّللِّ  فَدط لر نََفاَل  َدود ط دحنَ  ئةوان ك فةِمِىَ  

ك ِك بويََةةت كةئةةةوان بويَةةاِى ئةةةو َان كاو  ككان بةةةو  طةةةوِ  نةةاِي زاَى بةِامبةةةَِان 
بيَطةةِك ثةةو ِكطاِء بةكَهيَةةةِء ِيؤزى ك َِانةة، ء بةكَهيَةةةِء      اِاى ثا ء   كاك نيَال كة)

كِءستكةِى ئامسانةكانء ز وىء ىةرَسِِيََةةِى كاِءباِى بِنةو ِ ، كةاى رة َةكى تةو و   
ئيةكاِى بةتةنها ثةِس ء بةنداَةتى كوكن بخ اِاى ئيةكاِى َةكتا ثةِستى اِا ك كةن واتة 

                                                           

 .(87) :سورة الزخرف( أ ة 1)

ى كِءست كوكو ؟ ك رَيَال اِاى ب ة واتة  ئةطةِ يَ َان بثوسيت رةو بيَباو ِيو مِشوَكانة كىَ ئيَِ  
 ثةِو ِكطاِ. و ِطيَوي.

 .(31) :سورة يونس( أ ة 2)

 ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى ثيَشءكا ِيون كوكؤتةو . و ِطيَوي. 
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طةوِ  ك كةنء بِنةتة مازو اةى كِن رةكخش.. ىةِو ىا بةرَطةن رةسةِ باتلَيةةتى ثةِسة ء   
 بةنداَةتى كوكن بخ غةَوى اِاء ىةِ شتيَكى تو كةبيَةطة رةاِا بثةِسءََت.

نةد كانى كةوكو    و  ىةِ بةةم  ةخِ ش اةِاى طةةوِ  ء ثةا ء بيَطةةِك فومةانى بةبة           
كةةةبويواَان بةةةناو   ِانةةةكانء سةةيااتة بةةةِز كانى اةةِا ىةةةبيَت، و بةةةثا ء بيَطةةةِكى  

اةِاى طةةوِ     محشد هبة اْل دق ِيابطونء كوِى بطون رةوََ ِاندن بةكِءستكواو كانى اةخى) 
َددددد ك فةةةةةةِمِىَ   دددددىَن فَددددد ارن حا  هبد َددددد ا احلر سر  (كااحلشددددد . ىةةةةةةِو ىا رةسةةةةةِِ تى) (1)[َ،ّللدِّد اَوَسر

دَح امد  هرَا   ك فةِمِىَ   َدَ اَل إدَمَ  إدال  ه َح َن َلد  امرَغيربد َ،امش َه َاةد ه  يم  ه َح اّلل   ام  . ىةةتا كختةاَى   (2)[امد   د
َ،َلَر َيا ا  َلَر يَ د ر َ،َلَر ي حَم ر  اّلل   امص َم    ق لر ه َح اّلل   َنَ  ر  سِِ تةكة. و ىةِو ىا ك فةِمِىَ  

فَددداَل ََترَع  دددحار ّللدِّد نَادددَ ااا  َ،نَادددو مر  . ىةةةةِو ىا اةةةِاى ثةةةا ء بيَطةةةةِك ك فةةةةِمِىَ   (3)[     ت دددح ا َنَ ددد ر م ددد

                                                           

 .(180) :سورة األعرافأ ة  (1)
ةِ اةِا  اِاى طةوِ  اةندان ناوى  ِانى ىةن، ك ى ئةى بويواكاِان بةةو نةاو   ِانانةةى اةِا رةبة      ب ة واتة   

بثاِيََةةو ء كاواى يَ بكةنء بيكةن بةىخكاِء بةِ كِرَى كوعةاء ثاِيانةةو كانتان رةةاِاى طةةوِ ، اةِاى ثةا ء       
 بيَطةِك و آلمتان ك كاتةو  اختان بةو ناو   ِانء سياةتة بةِزانةى اِا بويازََةةةو . و ِطيَوي.

 .(22) :سورة احلشر( أ ة 2)

تو نني بةىةب بثةِسءََت  طة رةو كةزاناَةة بةىةةمِ زانياَِةة ثةةنهانء      ب ة واتة  ئةو اِاَةى كةىيض اِاى  
ئاشةةكواكان واتةةة زانياَِةةة غةةةَوء ئاشةةكواكان، اِاَةةةكى زؤِ بةبةةةز َى ء بةاشةةةد ء ميهو بانةةة رةطةةةلَ     
كِءستكواو كانى اخى كا بةتاَبة  رةطةلَ بةند  بويواكِء اِاناسةكانى اخى كا. اِا ئةو اِاَةَة كةرةةاخى  

تو ىيض اِاَةكى كَكة نية كةبةىةب بثةِسءََت، ئةو اِكاَة ىةِ اخى غةَو زانةء ئاطةاى رةىةةمِ شةتيَك    زَا
ىةَة رةم بِنةو ِكا كةاخى كِءستى كوكو ء غةةَوء ئاشةكواكانى ئاطةا َي َةة رةىةةِ كةِنء قةِذبةيَكى ئةةم         

 نى اخى. و ِطيَوي. بِنةو ِ كا ، اِاَةكى بةبةز َىء بةاشةد ء ميهو بانة بخ ىةمِ كِءستكواو كا

 . (4ـ  1) :سورة اإلخالد( أ ة 3)
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دع   . ىةِو ىا ك فةِمِىَ  (1)[ َدعرَ م حنَ  ار َ،ه دَح امس دمديع  امَ صد در د د َ ير . ئةمةء ئاَة  رةم (2)[مَيرَس َ مد
 بِاِ كا طةريَك زؤِن.

                                                                                                                                                 

بةو بيَباو ِيء ىاوبةش ثةَداكةِانة بلَىَ  ئةو اِكاَة تا ء تةنهاَةء بىَ وََةةء بىَ ب ة واتة . ئةى ثيَغةمبةِ 
و ىاوتاء بىَ ىاوشيَِ َةءبةك ِ  رةىةمِ كةمء كِِيَة ء اِكاَةكى بةك سةآل ء زارَة بةسةِ ىةمِ شتيَكدا، ئة

اِاَة بةك سةَ  ء بةتِاناَة، زارَةة بةسةةِ ىةةمِ شةتيَكداء بةَى نيةاز  رةىةةمِ شةتيَكء رةىةةمِ تةنطانةةء َي           
قةومانيَكدا ىةِ ِيو رةو ك كوََتء كاواى ىةمِ شسَ ىةِ رةو ك كوََتء كةسيَكى تو نية ك سة َتى رةو ثء بيَةت  

ىيض شةتيَك نيةة نةمةةدارَى ىةةنء نةةمالَء ايَة ان        ىةمِ شتيَك ثيََِستيان بةئةو ء مل كةاى ئةون، اِا و  
نة  و كِ  ِرةكةكان كةك رَيَال عِز َو كِِيى اِاَةء نةو   كَانةكان ك رَيَال عيساى مةسةي  كةِِيى اِاَةة،    
اِا رةئةز رةو  ىو بِ ء ىةِ ك بيَتء ىةِطي او ىةِطي  موكنى بةسةِكا ناَةء كوِ  رةةو ى كةرةةكاَك ببيَةتء    

ة نةرةكاَك ك بيَتء نةكةسيشى يَ ك بيَت، اِا ىيض وََةةةء ىاوشةيَِ َةكى نيةةء بةىَ ىاوتةاو      باوكى ىةبيَت وات
بةتةنىَ َة، ىيض شتيَك نية رةم طةِكونةكا رةبِنء كِءست بِنء رةسياا ء رةِي وشتدا رةو ب يَت، ىةِاةيةكى  

َةة  ئةةم ىةةمِ طةةِكونء     موَؤدة بنى َي بكاتةو  ئةةو اِاَةة رةةو  بةةكوِ ء ثيَ ةةوانةى ئةو َةة، ئةااو اِا       
اةةِا رةةةناو كِءسةةتكواو كانى ىةةاو وََةةةةء   بِنةةةو ِء ىةِاةةى وا تياَةةةتى كِءسةةتى كةةوك بيَةةت اةةخن ك بيَةةت 

 .1662ل3ىاوشيَِ ى ىةبيَت ىةِطي  شتى وانابيَت.. و ِطيَوي. بةسِك و ِطوتال رةتةفسنى طِرَشةن ب

 .(22) :سورة البقرة ( أ ة1)

ة بةخ اةِا كامةةنَيال، رةكاتيَكةدا ئيَةِ  ئاطاتةان َي َةةو ك زانةال. كةةس مةكةةن           ب ة واتة . ىاوشةيَِ ء ىاووََةة    
بةىاوتاى اِاى طةوِ ، اِنكة ئيَِ  ئةطةِ تخزََك تيَويا مبيَةال ك زانالء بختان ك ِك كةوََت كةئةو اِاَة تا ء 

س  بيَت بةىةبء تةنياو بىَ ىاوتاء ىاوشانء بةتةنى َة.ء رةو زَاتو كةسيَكء شتيَكى تو نية كةشاَستةى ثةِ
ثةناى بخ ب كََِت،  ائةو كةسة زَةدو بيَت َان موكوء بىَ طيان بيَت، بتيَك بيَت َان طخِيى ثياو اةاكيَك بيَةت.   

 و ِطيَوي. 

 .(11) :سورة الشورى( أ ة 2)

ب ة واتةةة  اةةِا تةةا ء تةنياَةةةء ىةةيض شةةسَ رةوََةةةةء شةةيَِ ى ئةةةو كا نيةةةء ىةةةِطي  نابيَةةت نةرةةةبِنى كاء        
ك سةآل ء تِاناكاء نةرة زانستء زانياَِدا بةرَكِ ىةمِ كةسةيَك زانسةتءزانياِى رةةو و ِك طةونء نةةزانء      نةرة

نةفامال، نةرةمةبةستء حيكمةتدا ئةةو اِاَةة ىةميشةة بيسةةِى قسةةء طاتةاِى بةند كانيةةتى، بةةرََى بيةةاء          
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نيةا كوكؤتةةو  كةَةةكتا ثةِسةتى ثةةِو ِكطاََِتى ثيََِسةتى بةَةةكتا        ئةىلى عيلم ِيو    
ثةِستى اِكاَةتى ىةَة كةبوَتية رة بةتا  كانانى اِاى طةوِ  رةبةنداَةتى  بخ كوكنء 
ََال، بخَةة         ثةِستشى كاء تةواو كةِى َةةكءَالء ىي ةيان بةةبَى ىي ةيان نةابالء و ِنةاطن

ِامخش نةكةنء اِنكة  َةكيا بةبىَ ئةوى ثيََِستة رةسةِ موؤدةكان كةىيض  َةكيان فة
توَان ىيض واتاَة ءسِكََكى نيةء يَ ى و ِناطنََت. ىةةِ بخَةة اةِاى طةةوِ  رةةكافوء      

 بيَباو ِي كان  تِِي  بِ  اِنكة تةنيا  َةنى ثةِو ِكطاََِتيان طوتِ . 

ِ  ىةِو ىا رةَةةكتا ثةِسةتى نةاو   ةِانء سةيااتة بةِز كانيشةدا بةىةةمان شةَي               
ثيََِستة بةنداَةتىء ثةِستشيةكان رةناو  ِانء سيااتة بةِز كانيةدا تةةنيا بةخ اةِاى     
طةةةوِ  بكةةوََال. اةةِنكة اةةِاى طةةةوِ  رةةةاِكى اةةخى كا كةةام ء تةةةواو  رةةةناو  ِانء 
سيااتة بةِز كانى كا. ىةِ اخى نازءنيتمةتى بةسةِ بةند كانى اخى كا ِيشةتِ ، ك ى  

ةنداَةةتى كةوكنء ثةِستشةى َةةكان، ك بةَى تةةنيا ئةةو        كةواتة ىةِ ئةو شاَستةَة بةة ب 
بثةِسةةءََتء تةةةنيا طةةِىَ ِياَةةةرَى  ئةةةو بكوََةةتء رةىةةةمِ ئةةةو شةةتء قةك غةةة كواوانةةة   

 بطةِيََتةو  كةاِاى طةوِ  يَ ى حةِامء قةك غة كوكون.

بةآلم َةكتا ثةِستى رةبةنداَةتى كوكندا كو  خَِان ىةَة، ىةِ كةسيَك بةزانستيانةء     
ةكوك و  بيان ىيَةيَتة كىء ئة اميان بدا ء رةسةَِان بةِك وام بيَت ئةةوا ئةةم َةةكتا    ب

 ثةِستيةى ىيَةاو تة كىء ك ى طوََتةو .

                                                                                                                                                 

ت. تةفسةةنى طِرَشةةةن اةةاو ن كَد َةةةء ىةةةمِ شةةتيَك ك بيسةةتىَء ك بيةيَةةتء ىي ةةيَكى يَ طةةِمء ون نابيَةة    
 .. و ِطيَوي1265ل3ب
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ئةىلى عيلم ئةم واتاء مةبةستانةَان رةكتيَبةة عةقيد َيةةكانء رةتةفسةن كاندا ِيون        
ء غةَوى دعمل ام غدح  إبا ج ي مل إبا  كوو تةو ء شوؤدةء شيان كوكؤتةو  و   تةفسنى)

ء كتيَبةةكانى  إبا إمح م نه   ن   ئةو تةفسنانةش، ىةِو ىا رةكتيَبة سِنةيةكانى و  )
ءغةةَوى  ندمد ن بدا كدع  امد ارمحي و بليمة  )إبا  عفة و   كتيَبىاموح ي   َةكتا ثةِستى)

َةةان  بشدد  ات يسدد رةكتيَبةةةكانى اخَانةةدا بةِثةِاةةى   رههددم   ئةةةو زاناَةةانى ثيَشةةيةة  
ء قِتابيةةة إبددا  يميددةكاو تةةةو . رةوانةةةى ئةةةم كةةاِ  اةةاكةَان كةةوكو  شةةيَ ى ئيسةةالم    

ِي زاو ِي محةتى اِاَان يَ بيَت كةرةكتيَبةكةى اخَاندا ئاماذ َةان   إبدا امطديمبليمةتةكةى 
 ثىَ كوكو .

ىةِو ىا ثيَشةواَانى بانطةوازء بانطةشةى ئيسالمى رةسةك ى ىةذك ىةةمء بةةكواو        
ءكِِي كةانىء قِتابيةةكانىء شةََِال     رهد    ن د امحه بكةِِيى  بمد   ى ثيَشةوا و   شيَ

كةوتِانى َان ِيؤرَيَكى طونبء بةِااوَان رةم بِاِ كا بيةيِ  ِي زاء ِي محةتى اِاَةان يَ  
 بيَت.

(  فددو  اجمليدد و باشةةءَال كتيَةةوء اةةاكءَال كانةةواو َ كةرةةةم بةةِاِ كا كانةةواو  كتيَبةةى)     
كةةىى َةكةةميان رةنِسةنيء كانةانى شةيَخ       يسدع امععيدع احلميد   بوَتيةة رةة)   كةئةسلَةكةى

ِي زاء ِي محةتى اِاى يَ بيَةت، ىةى كو ميةان رةنِسةنيء كانةانى       سدا كِِيى  ن  ام ها
 ( ره    ن    آا امشيصكِِيى  ك يم ن)شيَخ 

انى َةكةةمى  ىةِو ىا باشةءَال كخكواو كةانيش كةرةةم بةِاِ كا كخكواونةةو  بةشةةك          
كخى كوكؤتةةو ، كةتياَةدا    ق كدم رهد   كِِيى  ن د ام هاكةشيَ ى بليمة   )ام رر امسِّية 
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ءغةةةَوى ئةةةوَش رةةةزاناَانى   آا امشدديصفتِاكةةانى ثيَشةةةواَانى بانطةةةواز اةةِازى و      
سةك ى كوان  ىةمء كواتةوَش رةعةقيةد ء رةئةحكامةةكان كخكوكؤتةةو . ئامخذطاَِتةان      

يَبانةةةء غةةةَوى ئةةةم كتيَبانةةةش رةكتيَبةةةكانى زاناَةةانى سةةِنةة زؤِ    ك كةةةم كةئةةةم كت 
بةوِكىء بةسةةريقة خبََِةةةةو ء ثةَى َانةدا ب ةةةو ، اةِنكة سةِكء كةةرَكيَكى زؤَِةان          

 ىةَةء زانياِى باشيان يَ و ِك طون.

آا ىةِو ىا رةوانة كخمةرَة نامة سةِ تاَيةكانى ثيَشةةواَانى بانطةةواز اةِازى و           
ء غةةةَوى ئةةةوَش ِي زاء ِي محةةةتى اِاَةةان يَ بيَةةت، و بةِثةةةِى كانةةةو كانى      امشدديص

ن د   ، ءشةيَخ  ن د ام هاكةِِيى   ن د ام طي ، ءشيَخ  سداكِِيى  ن د ام هاشيَ ان  شيخ 
، ءغةَوى ئةوانيش رةثيَشةواَانى ِيََطاى ىيداَةة ء  َسع ن كِِيى ك يم ن، ءشيَخ ناب بطني

( كةسةةِكََكى َةةةكةاِ زؤَِةةان تيَداَةةةء زؤِ  اصدد ر اموح يدد نثشةةتيِانانى َةةةكتا ثةِسةةتى) 
بةكةةةةرَكالء طِمةةةانء تةةةةمى سةةةةِ كلَءك ِءنء بةِاةةةاو كان ِياك مةةةارَال، ءبةِثةِاةةةى 
ااو نةكانيان ك كاتةو  واتة بةِثةِاى ىةةمِ ئةةو كةسةانة ك ك نةةو  كةىةميشةة كلَ      

ة اةةاوى ِي شةةالء اةةةَِكى كِءسةةت كوكنةةى طِمةةانال رةةةكرَى مِسةةلَمانانء اةةخلَ كوكنةة    
مِسلَمانانةو . ِي زاء ِي محةتى فواوانى اِا رةىةِ ىةمَِان بيَتء رةبةىةشةتى بةةَِةى   

 اخى كا نيشتة ىَ َان بكا  ء ئيَمةش رةشََِال كةوتِانى ئةوان بطيَويََت بةااكة.

ة     ام عددحث اإلكددالمحيةىةةةِو ىا رةةةو سةِاةةاو  زانياَِانةةة ئامةةاك  كوكنةةى طخدةةاِى )       
ةكان( كةرةسةةةةةِؤكاَةتى طشةةةةتى كاِطيَويَةةةةةكانى تََِذَةةةةةةو  تََِذَةةةةةةو  ئيسةةةةالمي

زانستيةكانء فتِاء بانطةشةء ِيََةِماَيةكان ك ِى ك كةا  كةبةِياسةتى اةةندان وتةاِى     
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 امعطيد ة باشء طةوِ ء بةثيَ ء بةسِكى زؤِى تيَدا بالَء ك كوََةةةو  رةةبِاِى بنءبةاو ِي)   
 ءئةحكامة شةِعيةكان.

ةِااو  زانياَِانة بةِطةكانى َةكةمى فةتِا، ءوتاِ كانى مةال  ىةِو ىا رةو كتيَوء س    
كةثةَِ ندن بةعةقيد و ، كةسِثاسء ستاَش بةخ اةِا اةاي كةواونء ئيَسةتا وا رةةذََو       
ك ستى اََِةدكاِانء زاناَانى زانستء زانياَِةكان كان، اةِاى طةةوِ  سةِك بةاشةيان     

تيَوء سةِااو ى تو كةسِثاس بكا ء مِسلَمانان سِكَان يَ و ِبطون، ئةمانةء طةيَ ك
بةةخ اةةِا اواونةتةةة بةةةِ ك سةةت رةةةكتيَوء ناميلكةةةء سةِاةةاو كانى ئةةةىلى سةةِنةة ء   

 .(.1) ةماعة .. اِاى طةوِ  ثالَ ثشتءَاِمة ء َاِمةتى ك ِء سةِ اةِ 

بةندايةتى بؤ تكامان واية كةحوكمى ثةيوةسآل بون بةثياو ضاكانء : ثرسيارى ثيَنجةم     
 ون بكةنةوةء الاطادارىء وريا كردنةوةيان لةبارةوة بدةيآل.كردنيامنان بؤ ري

)ن ديهم بويوا كاِ بِن، كةبوَتى بِن رةثيَغةمبةةِان   اِاء ثياو ااكان كؤستانىوةالَم:    
(ء شََِال كةوتِانيان بةااكةء، ئةوانة بةِياستى ئةىلى تةةقِاو بةويوا بةِن،    امصالة ،امسدالم

ةِى اةةةِا بةةةِن. ئةوانةىةةةةمَِان كؤسةةةتانء  ئةوانةةةة طةةةِىَ ِياَةةةة َنى اةةةِاء ثيَغةمبةةة 
اخشةوَستانى اِا بِن ى عةِ ب بِبالء ى غةَوى عةِ ب بِبال، سثى ثيسةت بةِبال َةا    
ِي ش ثيَسةةت، ك ورَةمةنةةد بةةِ بةةال َةةا ىةةةذاِ، حةةاكمء سةةةِ كةةوك  بةةِ بةةال َااةةةرَكى        

َنال  ىاووآلتى،ثياوان بِ بال َائافو  ،بةثىَ ى فةِمِك ى اةِاى طةةوِ  كةك فةةِمِىَ     

                                                           

 (66ـ 45)7جمموع الفتاوى م (1)
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ددمر َُيرَعا دددحَن إدن   مديَدد ا اّللِّد اَل َ ددحر(ر َن َددديرهدمر َ،اَل ه  َديَا آمَحِّ ددحار ،ََ ددد ا حار يَدود ط ددحنَ  نَ،ر ئائةوانةةةة .  (1)[  ام دد
ىةةةمَِان كؤسةةتانء اخشةوَسةةتانى اةةِان كةةةطِىَ ِياَةةةرَى اةةِاء ثيَغةمبةةةِى اِاَةةان  

ِي َىء بةيمء اةةمشى اةِا ك ثاِاسةتء مةافى اخَةان         ثةىَ ك كاء   ك كوكء اخَةان رةةتِ
رةىةمِ ئةو شتانة كوِ ك كةوتةةو  كة اِاى طةوِ  يَ ى قةك غة كوك بِن. ئةوانة ئةو 

َ،مَحد   اخشةوَستء كؤستانةى اِان كةرةم فةِمِك ى اةِاى طةةوِ كا ناوَةان ىةاتِ       
دَدَ ه مر اَل يَدعر  مدَيأؤ ا  إدال  امرم ود ط حَن َ،َمادا  َن ر مدَي اا  إدنر نَ،ر  .(2)[َ م حنَ َ  ا حار نَ،ر

كؤسةةتانء اخشةوَسةةتانى اةةِا ئةةةىلى قةةخلَ بةةوي فيَلَبةةازان ء بانطةةةوازكاِانى اةواِقةةة    
شةةةَتانيةكانء كةشةةفء كةِامةتةةة كِؤَةةةةكان نةةني، بةةةرَكِ بةةوَتني رةوانةةةى كةةةبويوا    

                                                           

 .(63ـ 62) :سورة يونس ( أ ة1)

ِيؤذى كواَةى كا ىةيض                ب ة واتة  كرَةيةا بةالء بةاش بة انال كةئةوانةةى رةةاِا نة َكالء اخشةوَسةتانى اةِان رةة
ة ئةوانة بِن كةاخشَِستء كؤستانى توسيَكيان نية اةمء ثةذاِ ء كلَ تةنطى ىةِطي  ِيوَان تىَ ناكا ، ئةوان

اِان كةرةكنياكا ىةميشة اِاَان ثةِستِ ء ىيض ىاو لَء ىاو شيَِ ء ىاو وََةةَان بخ بويَاِ نةةكاو ء رةىةةمِ   
اواثةةء اواثةةةكاِ ء طِناحيَةةك اخَةةان ثاِاسةةتِ ء ىةميشةةة َةةكتا ثةِسةةت بةةِنء رةسةةةِ ِيََطةةاى قِِئةةانء   

 ياو ااكان ِيؤَشتِن رةىةمِ بِاِ كانى ى ذَانياندا. و ِطيَوي.بةثىَ ى تيَطةَشتةى ثيَشيةة ث سِنةة 

 .(34) :سورة األنفال( أ ة 2)

ِي كةان اةِنكة ئةوانةة بةت ك ثةِسة ء            ب ة واتة  ئةوانة شاَستةى كةعبةى ثنؤزن نةني واتةة كةافوو بيَباو 
بيَةت تةةنيا    كةعبةة  ىاوبةش بخ اِا بويَاِ ك ك ن، ئةو ى شاَستةى كةعبةء زَاِ تى كةعبةء سةةِ ثةِشةتى  

ََ انال كةاخشةوَسةتء كؤسةتانى اةِان كةتةةنيا اةِا ك ثةِسة ء ىةاو َل بخاةِا           ِي كاِانء اخرةاِا ثةاِ باو 
كانانيَالء واز رةاواثةء اواثةكاِى ك ىيَةالء تةنها اِا ك ثةِس  . بة َم ئةوانة بةشيَكى زؤَِان ئةم ِياسةتية  

بةء سةِثةِشتىء ا مة  كوكنى كةعبة نةني. اةِنكة كةعبةةى    نازانال واتة ئةو  نازانال كةئةوان شاَستة كةع
ثنؤز  يَطةء شََِةى اِا ناسيةة، نة   يَطةى بت ثةِستى فيتةةء ئاذاو طيَوَى. و ِطيَةوي. بةسةِك و ِ طةوتال    

 .443ة 442ل1رةتةفسنى طِرَشةن ب
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تةواوَان بةاِاء بةثيَغةمبةِى اِا ىةَةء و بوَتني رةطِىَ ِياَةة َنى اةِاء ثيَغةمبةةِى    
  كِ ثيَشء بامسان كوك ة  ا طةَشتبةة ثلةى كةِامة  َان نةطةَشت بال.اِا ة ىةِو

اةةخ رةةةاِا ثةةاََِ  تةةوَال كةسةةانيَك بةةِن رةةةناو اةةةرَكى كاو و ىةاو آلنى ثيَغةمبةةةِ    
باشةةءَةى اةةةرَكى سةةةِ ِيءى ز وى بةةِن كواى ثَغةمبةةةِان، كةاةةى زؤَِةةةةَان ئةةةو       

ك بةةن، اةِنكة ئةةوان بويواَةان      اةواِقانةَان بةك سةت نةةىيَةاو  كةبةكةِامةة  نةاوى    
ىةبِء اخثاََِ ىءزانستى َان بةاِاء بةكَةةكةى اِا ىةةبِ ، بخَةة اةِاى طةةوِ  كلَء     
ك ِونى بةم كَالء بويواَيشةو  ك ورَةمةنةد كةوك بةِ رةةبوى كةِامةة  ىةيض بنَةان رةةو          

ندا نةك كوك و ء ثيََِستيشيان ثىَ نةبِ. ئةو تة اِاى ثا ء بيَطةِك رةمافى فوَشةتةكا 
دد داد يَدعرَم  ددحنَ  ك فةةةِمِىَ   محر ددم ِبد مرَطددحراد َ،ه  دد دط حاَ   ابد ددمر َ،اَل  اَل َيسر َ نَيردد ديهدمر َ،مَحدد  َ  رَته  يَدعر َددم  مَحدد  بَددنير

ددتدط حَن  ددَيود د مح شر ددار َ شر ددم محِّد ددَتع حَن إدال  مدَمدداد اررَ َضدد  َ،ه  مد َيشر ََ ددا ا ،اددد د فَدد ددِّدره مر إد ِّد إدمَدد ر محِّد َه َ،مَحددا يَدط ددلر محد
مدَه ََنرعَد امظ  مدمدنيَ  ََ كِءسةت نيةة    بخَة بةىيض شيَِ َة  بخ ىيض كةسةيَك .  1)[ََنرعدي د َجَهِّ َم َ 

كةثيَغةمبةةةِان َافوَشةةتةكانء غةةةَوى ئةةةوانيش رةةةثياو اةةاكانء اخشةوَسةةتانى اةةِا  
بثةِستيَت ءنةزِء قِِبانىء سةِبويَةيان بخ بكةن، ء نابىَ كاواى شياا ىيَةانى نةاخشء 
سةِاستةيان يَ بكوََت، َا ىةِ بةنداَةتيةكى توَان بخ بخ بكةن، بةطََِو ى فةةِمِك ى  

ا اِاى طةوِ  كةك فةِمِىَ   ن حا مَحَع اّلل د َنَ د   َ  ّللد د َفاَل َ  ر  .  18) :كدحرة اجلدا [َ،َنن  امرَمَس جد
 واتةةةا.  23) :كدددحرة اإلكددد اا [ا  َ،َقَضددد  رَبودددَه َنال   َدعر  ددد  ،ار إدال  إدَي   ىةةةةِو ىا ك فةةةةِمِىَ   

فةةةِمامنان ثةةىَ ك كةةا ء ئامخذطاِميةةان ك كةةا  كةئةةةم كاِانةةة نةكةةةَالء يَ َةةان كوِ      

                                                           

 .(29ـ 27) :سورة األنبياءأ ة  (1)
 ا ريَك كاو تةو . و ِطيَوي.ب ة واتة  واتاكةميان رةبابةتةكانى ِيابوكو 



 

 

 277 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

دنَي مَد   امد ِّديَا   َِّدَتد ا َ،ي طديم دحا  بكةوَةةو . ىةِو ىا ك فةِمِىَ   َ،مَح  ن محد  ،ا إدال  مديَدعر  د  ،ا اّلل َ م ر دصد
ِر  حا امع َ  ةَ   ئةمةو ئاَة  رةم بِاِ  زؤِن.  . 5) :كحرة ام يِّة  { َ،َذمدَه اديا  امرَطيِّدَمةد امص اَلَة َ،يد 

ىةِ بةم شيَِ َةش كِءست نية بةك وِى طخِيء طلَكخى ثياو ااكانء كؤستانى اِاء     
غةَوى ئةوانيشدا خبِريَتةو  واتةة تةةواف بكةةن، اةِنكة تةةواف كةوكن تةةنها تاَبةتةة         

ء تةواف كوكن بخ غةَوى كةعبة كِءست نية. ىةةِ كةسةيَك   بةكةعبةى ثنؤزى مارَى اِا
بةك وِى طخِي كاندا خبِريَتةو  واتة تةواف بكا  بةمةبةستى يَ ن َك بِنةةو ء بةةثنؤز   
كانانء بةطةوِ  زانيةى ااو نى طخِي كة ئةو  ىاوبةشى بخ اِا ثةَدا كوكو ، ىةةِو كِ  

تء قِِبةانىء سةةِ بويَةيةان بةخ بكةا       اخن ئةطةِ نََِذَان بخ بكا  َان ىاناَان بخ بةََِ
ىاوبةش ثةَدا كوكنة بةىةمان شيَِ ش ئةو تةوافةة ىاوبةةش ثةَةدا كوكنةة، بةةطََِو ى      

ََ َ،َََّدد يتد ّللدِّد َربِّد فةةةِمِك ى اةةِاى طةةةوِ  كةك فةةةِمِىَ     ق ددلر إدن  َصدداَليتد َ،ا س ددادي َ،َبريَدد 
مدَه ن محد را  امرَع َممدنيَ  ََ  .(1) [ َ،َنَنَر نَ، ا  امرم سر دمدنيَ اَل َ  ديَه َم   َ،بد

بةآلم كاوا كوكن رةَةكيَكى توى زَةدءى بةتِاناى ئاماك  بِ كةىاناو َاِمةةتيت بةدا        
رةو كاِء كوك وانةى كةرةتِاناَدا ىةَة ئة اميان بدا  شتيَكى ئاساَيةء ىاوبةش ثةَدا 

ن يد  امصدالة ؤكى مِسةاكا  كوكن نية، بةرَكِ كِءستة، و   فةِمِك ى اِاى طةوِ  رةان
دار َند  ،ِّداد  كةك فةِمِىَ   ،امسالم َدَ محد ديَعود د َن َد  ام د َدَ محددا  د دوَدَغ ثَ   ام د و بةتةةواوء  . (2)[فَ كر

                                                           

 .(163ـ 162) :سورة األنعام( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 

 .(15) :سورة القصص( أ ة 2)
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َ، َدَعد َ،ا حار َن َد  امردربِّد َ، َدَعد َ،ا حار َن َد  امردربِّد  فةِمِك ى اِاى طةوِ كةك فةةِمِىَ    طشتطنَةتى
دَح  ،    ندحن }ىاتِ  كةك فةةِمِىَ  ىا رةفةِمِك ى ثيَغةمبةِكا. ىةِو ( 1)[ َ،امود طر

. ئةمةةةو ئاَةةة ء فةةةِمِك  رةةةم بةةاِ و  زؤِن، ئةمةةة (2){امع د  مح  دد ن امع دد    نددحن ن يد 
 (. 3)كاََِكةء ىةمِ مِسلَمانان رةسةِى كخِيان

دةل دَي  ثياوَيد  لدةثياوة  داوةن شدانةء ثكدةء ثايدةكانك دةضدنة         ثرسيارى شةشـةم:  
بةبَى هؤيةكانى طواستنةوة واتة بَى الةوةى سوارى فريىكدةء الوتومبيد ء شدتَى     مةككة

بنب دةضنة مةككةء حدةجى  ؤيدان دةكدةنك وةدةل دَي  الَيمدة لةسدةر تةرمدةكانى نداو         
حدددةرةم لةمةككدددة الامدددادة دةبدددنيك كةلةرياسدددتى دا الدددةوان لةشدددوَينَيكى زىر دورن       

ة بددددؤ منوندددة بايدددان بددددؤ   الايدددا الةواندددة هددددير شدددتَيكيان بدددؤ ريام بدددو      لةمةككدددةوةك 
(بوبَيآلء هةل يان بئرَيآلء بيان طوازَيتةوة بؤ شوَينى ترى مةبةسآل؟ تكاية م خرريام 

 الامؤذطاريتان الاراستةى موسك مانان بكةن.

                                                                                                                                                 

ب ة واتة  ثياو كةى كةا مى مِسا بِ كةرةطةلَ ثياوََكى توى قيبتيةكانى ميسوى شةِيى بِ ىاناى بخ مِسةا    
ة ثىَ ى نةك وََوا كةَاِمةتى بدا  رةةكذى نةَاِ كةةى ئةةو ثيةاو  قيبتيةةى      بوكء كاواى َاِمةتى يَ كوك اِنك

 كةشةِيَةتى رةطةرَى كاء زؤِانبازَانة. و ِطيَوي.

 .(2) :سورة املائدة ( أ ة1)
ب ة واتة  ىةميشة رةسةِ ااكة كوكنء اخ رةاِا ثاََِ ى َاِمةتى َةةكءى بةد نء ك سةت طنؤَةى َةةكءى        

ةكءى بطون بخ ئةو ى اِاى طةوِ  كاِءباِ كانتان بةشيَِ َةكى باشء ِيََكء ثيَك بكةنء ك ست باِ رةطة  َ
 بخ ببا  بةِيََِ . و ِطيَوي. 

( واتةةة  اةةِاى طةةةوِ  بةةةِك وام رةَاِمةةةتى بةنةةد كانى كاَةةة مةةاكام بةنةةد كانى بةةةِك وام بةةال رةَاِمةةةتى  2)
 وي.بواكانيانء ك ستطنؤَىء ك ست باِ رةطة  َةكءى ك طون. و ِطيَ

 (.415ة 413)6جممِة اراتاوى م (3)
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 وةالَم:     

، ءبوَتيةة  ئةم كاِانة كِؤنء ىيض بة ةيةةء بةةماَةةكيان رةشةةَِتةتى ئيسةالمدا نيةة         
انء اِِافياتةةةكان كةىةنةةدىَ كةسةةى سةةِكةرَةء رةةةكاِ  ثويءثةةِىء بةةىَ ناو ِؤكةةةك

بِك رَةةةى فيَلَبةةازى باتةةلَ رةىةنةةدىَ رةسةةخفيةكان ثويءثاطةنةةد ى ئةةةو  ك كةةةن       
كةكةشفء كةِامةتيان ىةَةء ك تِانال بةبىَ ئةو ى سِاِى سةَاِ ء فوؤيكةةء كةشةتىء   
ىخَةكانى توى طِاستةةو  بةنب، ب ةةة مةككةةء حةةج بكةةن، كَةاِ  طِمةانى تيَةدا نيةة          
كةئةمةةةة اِِافيةةةاتيَكى ئاشةةةكواء كِؤء ك رةسةةةةكانيانة. ك ش بةةةىَ ىةنةةةدىَ رةوانةةةة    
ثةَِ نةةدَان بة ةخكةكانةةةو  ىةةةبيَتء رةةةثيَةاو بةنداَةةةتى كوكنيانةةدا بةةخ  ةخكةةةكانء   
شةَاتيةيةكان  ةخكةكان َاِمةتيان بد نء ىةرَيان بطةونء بيةان طِازنةةو  بةخ مةككةةء      

 ِ ء  نبدح امع د ا إبدا  يميدة رهد   شةيَ ى ئيسةالم    شََِةةكانى تو كةمةبةستيانة. ىةةِو ك
 غةَوى ئةوَش رةئةىلى عيلم باسى ئةمةَان كوكو  رةكتيَوء نِسواو كانى اخَاندا.

بةكِِتى، ئةو باسء اِاسانة رةوانةَة رة اِِافيا ء شتة ثِاةكان بيَةت كةىةنةدىَ       
كؤسةةتانى اةةِانء رةسةةخفيةكانء ىاوشةةيَِ كانيان رةوانةةةى كةةةك رَيَال اخشةوَسةةتانء   

ِياسةةتى كا ئةةةوان رةةةو كا كِؤ ك كةةةنء ىةةيض بةةماَةةة           كةِامةةةتيان ىةَةةة بةةةآلم رة
رةقسةكانياندا نية، ئةوانة َان رةكؤستان ء  َةةنطوانى شةةَتانالء شةةَاتيةيةكان ىةةرَى     
َان ك طونء ك َان طِازنةو  رةشََِةيَكةو  بخ شََِةيَكى تو، اةِنكة ئةوانةة بةنداَةةتى    
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 كةنء طِىَ ِياَةرَى شةَتانال،  اكاتىَ بةنداَةتىء طِىَ ِياَةرَى بةخ شةةَتان   بخ شةَتان ك
 (.1)ك كةن ئةوَش َاِمةتيان ك كا  رةطِاستةةو َان رةشََِةيَكةو  بخ شََِةيَكى تو

 ثرسيارى حةوتةم:     

(ك مد  لدة   الطريقة التيج نياة الى الَيمة  ةل كانَيكى زىر هةن طريىدةن بةريَيئةى تةجيانى    
( ء دروسدآل  مبتدعة(دا بييتم كةالةو ريَيئةية داهَينراوة نور على الدربةرنامةكةى الَيوة ب

نية شوَينى بكةويآلك بةال م الةندامانى  َياانةكةى م  ويردى شَيخ أمحد تةجيانيان هةيدةك  
الايدا    (  دةل َي : الةم سك واتة بريتية لةسك وا  لةسةر حممدد  صال الف تحكةبريتية لة 

يددان نددا؟ وةالددةوان دةل ددَي : هددةر   (ة رياسددتة كةسددك واتة لةسددةر حممدددالفاا تحصااال الددةم 
(ة خبدوَينَىء دوايدى وازى َن بَيندَى الدةوة الدةو كةسدة كدافر بدوةك         )صاال الفا تح  كةسَي  الدةم  

هةروةها دةل َي : الةطةر توانا  نةبو بيخدوَينى ء واز  َن هَيندا لةبدةر الدةوةى تواندا  ندةبو       
بددةال م الةطددةر توانددا  هددةبَيآل بيخددوَينىء الددة امى بدددةيآلء     الددةوة هيضددآل لةسددةر نيددةك   

بةقةستى واز  َن هَينا الةوة ثَى ى كافر دةبى. م  بةباوتء دايكم طو : الةو كارة درءسآل 
نيددة بددؤ دةيكددةن؟ بددةال م الددةوان لةوةال مدددا ثددَى يددان طددومت: تددؤ وةهددابى شددة انىك تكايددة       

بكةن بةل كو هؤشيار ببنةوةء  واى طدةورة   الامؤذطارىيةت لةم ريوةوة الارياستةى موسك مانان
 هيدايةتيان بدا .

 وةالَم:    

                                                           

 (.415ة 413)6جممِة اراتاوى م (1)
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ىةةةةيض طِمةةةةانى تيَةةةةدا نيةةةةة كةِيََطةَةةةةةكى   امط يطددددة امويأ ايددددة ِيََطةةةةةى تةةةةة انى)    
. بةىيض شيَِ َة  بخ مِسلَمانان كِءسةت نيةة شةََِال ىةيض ِيََطاَةةكى      مح و ندة كاىيَةواو )

ىةِ ِيََطةَةكى تو بيَةت، بةةرَكِ ثيََِسةتة رةسةةِ      كاىيَةواو بكةون  اى تة انى بيَتء ى
ىيَةاوَةتىء  مِسلَمانان كةىةميشة ك ست بطون بةو ِيََطةء بةِنامةَةى كةثيَغةمبةِ

ء بة ةيةةء بةةةماى   شََِال قِِئانء سِنةة  بكةون كةِيََطةةى ِياسةتةقيةةى ةمةد    
ق دلر إدن   ِّدو مر  طةةوِ  ك فةةِمِىَ    ، اِنكة اةِاى  سالمى رةسةِ كامةزِاو بنءباو ِيى ئي

دديمر  ددمر ذ ا ددحَبا مر َ،اّللِّ  َ ت ددحرر ر  د ئةةةى ةمةةد   واتةةا (.1)[حت د وددحَن اّللَِّ فَدد    دع ح د ُي ر ددد را م  اّللِّ  َ،يَدغرتددد ر َما 
بةاةرَكى بلَىَ  ئةطةِ ئيَِ  اِاتان اخش ك وََت شََِال مال بكةون اةِا اخشةى ك ونء   

تء رةطِناحةكانتان ك بََِِةت، اةِنكة اةِاى طةةوِ  بةاشةةد ء يَ      يَ تان اخش ك بيَ
مديَدد ا  بِِك َةةة.. ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ   ا   دع دحار مَحد  ن ادعدَا إدمَدديرا م محِّددا ر بِّدا دمر َ،اَل  َدو  دع ددحار محددا ا ،ادد د نَ،ر

ََ    ،نَ  ََ  م  ام  ك ح  . ىةِو ىا ك فةِمِىَ  (2)[قَ ديال  مح   َ  َ ،ا  َ،مَح  َ َ   مر َنِّرد   فَد اوَده حا َ،مَح  آ ا  َف  

                                                           

 .(31) :سورة آل عمران( أ ة 1)

بةكافوء ىاوبةش ثةَدا كةِانء بيَباو ِيان بلَىَ  ئةطةِ ِياست ك كةةن اِاتةان اةخش    ب ة واتة  ئةى ةمد  
ك تةان باتةة نةاو بةىةشةتةو ،      ك وََت شََِال مال بكةون اِا اخشى ك ونء رةطِناحةةكانتان اةخش ك بيَةتء   

 اِنكة اِاى طةوِ  بةاشةد ء يَ بِِك َة. و ِطيَوي.

 .(3) :سورة األعراف( أ ة 2)

ب ة واتة  تةنيا شََِال ئةو بةِنامةء ثةَوي وء ثوؤطوامة بكةون كةرةاِاو  بختان ىةاتِ  كةبوَتيةة رةةقِِئانى      
ََكى تو مةكةةونء ىانةاو ثةةناَان ثةىَ مةةطونء ىاواَِةان       ثنؤزء رةو بةِنامة بءازىَ شَِال ىيض بةِنامةء ِيََباز

مةكةنىَء ىةِطي  بةكؤستء ثالَ ثشتء اخشةوَستانى اختانيان مةزانال، اِنكة ئاَيةى ِياستةقيةة تةنيا ئةم 
ئاَيةى ئيسالمةَةء بةس، بةَ م ئيَةِ  كةةم بةن ك كةنةةو ء ىةةِطي  ثةنةدء ئامخذطةاِى و ِنةاطون. و ِطيَةوي.          

 .372ل1ال رةتةفسنى طِرَشةن ببةسِك و ِطوت
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د َاطدي   :. ىةِو ىا اِاى طةوِ  ك فةِمِىَ(1) [َ،ا د ط حا اّلل َ إدن  اّلل َ َ  دي   امرعدَط ب ا صد ََ َ،َنن  َهد
ددمر  ددمر َنددا َكدد دي د د َذمدا  َِ بدا  دد  َل فَدوَدَتدد   ددَوطديم   فَدد    دع حا  َ،اَل  َدو  دع ددحار امسو ددمر  َدود ط ددحنَ مح سر . (2)[َ،ص دد   م بددد د َمَع  ا 

ِيََطةا تةاز  كاىيَةواو كةانى بيدعةةء ىةةواو ئاِ زو كةانء طِمانةة         امسد ل و ) ََو   واتة كِ
كِءسةةتكواو كانء شةةةىِاتة حةِامةةةكان، اةةِاى طةةةوِ  رةسةةةِى  ثيََِسةةت كةةوكوَال    

كةةقِِئانى ثةنؤزء   كةشََِال ِيََطةى ِياست بكةوَال، ئةةم ِيََطةة ِياسةتةش ئةةو ِيََطةَةَةة      
ِيََةِمةةاَى ك كةةةن، ئائةةةم ِيََطاَةَةةة   سةةِنةةتى اةسةةثاوء ِياسةةتى ثيَغةمبةِ كةةةى 

َا قاكِى َةا   د ذ  كةثيََِستة شََِةى بكةوَال ء بةِى نةك َال. بةآلم ِيََطاى تة انى َا 
ِياسةتء كِءسةتة كِءسةت نيةة شةََِةى             ِيََطةا  ِيََطاَةةكى تةو غةةَوى ئةةم  نةاشىء ىةةِ 

كِءسةةت كوكنةةى ك سةةتى اةةةرَكالء تةةاز  طةَِةةةكى قبةةِلَ نةةةكواو ، مةطةةةِ بكةةةوَتء رة
ئةو ى كةشةَِتةتى اِا ِيََطةى ثىَ كابيَت كةكاِى ثةىَ بكوََةت، ئةةوَش رةبةةِ ئةةو ى      
كةشةةةَِتةتى اةةِا ِيََطةةةى ثيَةةداو  نةةة  ِيََطةةةى فآلنةةىء غةةةَوى فآلنةةى. بةةةطََِو ى      

اةةِاى بةةاآل ك سةةتء كةةاِ بةةة ىَ  ئاَةتةةةكانى ِيابةةوكو. ىةةةِو ىا بةةةطََِو ى فةةةِمِك ى
َ  َ،ذََ دَ   كةك فةِمِىَ   َحةر َ َسَِّةر مِّدَما َ  َن يَد رج ح اّلل َ َ،امريَدحرَم اآلر د َمَط ر َ  َن َما مر  د َرك حاد اّلل د ن كر

ددَا امرم َهدد جد ديَا َ،اوَ  . ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ   (3)[اّلل َ َ ددددع ا دد بدط حَن اَو، م ددحَن محد َديَا َ،امس  اَصدد رد َ،ام دد

                                                           

 .(7) :سورة احلشر( أ ة 1)
 ب ة واتاكةميان رةِيابوكوكا نِسيِ . و ِطيَوي. 

 .(153) :سورة األنعام( أ ة 2)

 .ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى ثيَشِكا ريَك كاو تةو . و ِطيَوي 

 . (21) :سورة األحزاب( أ ة 3)
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َدد ر  َ   ددَي اّللِّ  َنددِّدره مر َ،َرال ددحار َنِّردد   َ،نََندد   َه ددمر َجِّ دد ا  ََتردد َد حَتروَدَهدد  اَو ر َسدد ن  ر الد مددد ديَا فديَهدد  ا د  َدع ددحه م ِبدد ر
ددددددددددديم   ا َذمددددددددددددَه امرَتدددددددددددحرز  امرَعظد . ىةةةةةةةةةةةةِو ىا بةةةةةةةةةةةةطََِو ى فةةةةةةةةةةةةِمِك ى  (1)[نَبَددددددددددد  

. ىةةةِو ىا  2)ث   نمحدد َن هددَا محدد ميس محِّدد  فهددح را{:}محددا ن دد كةفةِمَِةةةتىثيَغةمبةةةِ
ىةةةةِو ىا فةةةةِمِك ى  .  3):} محدددا نمدددل نمدددال  مددديس ن يددد  نمحددد َن فهدددح را{فةةةةِمِك ى
:}نمحد  بعد : فدُن   دع احلد ي   ود ب  مل ، دع رةوتاِى ىةةَةى كا فةِمَِةةتى  ثيَغةمبةِ

مِك ش رةم بِاِ كا . فةِ(4)مل ،   اومححر ب  َت مل ، ل ب ندة الدالمة{اه َ ه َ بم 
 زؤِن.

                                                                                                                                                 

 كانى ذَانى كا ثيَشةنبء ثيَشوي وى ئيَِ َة ك ى ئةى مِسلَمانيةة رةىةمِ بِاِواتة  ثيَغةمبةِى اِا ب ة  
ئيَِ ش ىةمِتان ااو رةو بكةنء بيكةنة سةِمةشقى ذَانى اختان رةىةمِ بِاِ كانى ذَةتاندا بخ ئةو كةسةى 
كةاِازَاِى ِي زامةندىء يَ بِِك ء بةاشةد َى اِاى طةوِ ء ِيؤذى كواَيةةء زؤِ َةاكو زَكةوى اةِا بكةا ء      

يشة زمانى بةوَوكو َا كى اِاو  تةِيء ثاِاو بيَت اِنكة وَوكو َاكى اةِا تاكةة ِيََطاَةةكى مسةخطةِ  بةخ      ىةم
ثةَِ نةةدى نةث ةةويانى بةنةةد كان بةةةاِاى اخَانةةةو .  ةةا  ةةىَ بةةة ىَ كوكنةةى فةِمانةةةكانى شةةََِال كةةةوتةى   

 ,1082ل 2ب رةسةِ ىةمِ مِسلَمانيَك وا وء ثيَِستة. و ِطيَوي.تةفسنى طِرَشةنثيَغةمبةِ

 .(100) :سورة التوبة( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان رةِيابوكوكا نِسيِ . و ِطيَوي. 

 ( أ ـ متفق على صحته من حديث عائشة رضي اهلل عنها.2)
 ب ة واتاكةميان ثيَشو شى كوكؤتةو .و ِطيَوي. 

 أخرجه مسلم ق صحيحه.( أ ة 3)

  ِطيَوي.ىةِو ىا ثيَشء واتاكةميان ريَك كاو تةو . و ب ة 

 ( أ ـ أخرجه مسلم ق صحيحه من حديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما. 4)
 ب ة واتامةميان ثيَشء نِسيِ . و ِطيَوي. 
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ىةِو كِ باسةيان كةوكو  واَةة، بةة َم     ( سة َواتة رةسةِ ثيَغةمبةِ)صدالة امتد   و    
ِيَِاَةة  نةةكواو ء نةةىاتِ     بةء شيَِ ء بةء اخنيتةء بةو طخ كوكنة رةثيَغةمبةِ و 

 دقمل ،اْلد ن :)ام هدم صدل ،كد م ن د  كدي َن ،ا يِّد  بمد  امتد    تد  ن بةو شيَِ ى ئةوان ك َلَيَال
بةرَىَ ئةةم شةيَِ  طةختالء طخكوكنةة رةفةةِمِك  ِياسةتةكاندا        ت  ك قمل ،امِّ ص  احلق ابحلدق  

رةسياةتى سالَوا  ريَدان رةسةِ اةخى باسةى كةوكونء ِيونةى كوكونةةو       كةثيَغةمبةِ
ََ  كانى رةةم بةِاِ و  ثوسةياَِان َي كةوك، ئةةو ى مةشةوءةء          ِي رةكاتيَكدا كةىاو َرةة بةة

يَ بةد ن، بةةو شةيَِازء    ئِممةتى ئيسالمى كةسة َوا  رةسةةِ ثيَغةمبةةِ   كِءستة بخ
ِيشة ء اةخنيةتةكةى كةئةةو كةا  فَيةوى كةوكن بةَى ئةةو ى            ِيشةتةَةى كةةبخى كا بةو كا
ىي ةةيَكى يَ زَةةاك بكوََةةتء شةةتى تةةاز ى خبوََتةةة سةةةِء تاز طةةةِى تيَةةدا بكوََةةت. رةةةو   

دا  ةيَطنء اةسةثاو  كةرةةكتو كةِِيى     بةرَطانةش ئةو ى كةرةىةِكو فةِمِك  ِياستةكان
ِيَِاَة  كواو ، كةىاو رَةكانى طِتيةان  ئةةى ِي سةِي اةِا، اةِاى طةةوِ        عةو و 

فومةانى ثةىَ كةةوكوَال كةسةالَوا  رةسةةةِ تةخ يَ بةةد َال، اةخن ئةةةو سةالَواتة  رةسةةةِ يَ       
يممل ، قحمدحا: ام هدم صدلِّد ن د  بمد مل ،ن د  آا بمد مل  م صد ي  ن د  إبد اه}بد َال؟ فةةِمِى  

آا إبدد اهيممل إا دده هيدد  جميدد مل ام هددم ابرك ن دد  بمدد مل ،ن دد  آا بمدد مل  مدد  ابر دد  ن دد  إبدد اهيم 
. و رةةةةء بةرَطانةةةة ئةةةةو فةِمِك َةَةةةة كةرةفةةةةِمِك     1)،آا إبددد اهيممل إا ددده هيددد  جميددد {

ئةةةوَش نيب هيدد  امسدد ن َتخمةةاِ كةةواو  رةفةةةِمِك ى   محسدد مء ام  دد َرِياسةةتةكانى 
،ن د  نز،اجد  ،ذرِّديَود مل  مد  قحمحا:ام  هم صلِّد ن د  بمد }ةفةِمَِةتى كرةثيَغةمبةِ و 

                                                           

  ( واتاكةميان ثيَشء ريَك كاو تةو . و ِطيَوي.1)
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صدد ي  ن دد  إيدد اهيممل ،ابرك ن دد  بمدد مل ،ن دد  نز،اجدد  ،ذرِّديَودد مل مل  مدد  ابر دد  ن دد  إبدد اهيممل ،آا 
 إب اهيممل إن  هي  جمي {

(1.) 

 كةةةةى اةةةخى كا صددعي  ِيٍَِِاَةةةةتى كوكو رةةةة) محسددد مو رةفةةةةِمِك ى سةةةىَ َةةةةم كةةةة  
قحمدحا: ام هدم صدلِّد ن د  }فةِمَِةةتى  كةثيَغةمبةةِ نيب محسعحا اواص ر ك ى رةفةِمِ

،ن دد  آا بمدد مل ،ن دد  آا بمدد مل م  صدد  ي  ن ددة إبدد اهيم ،ن دد  آا إبدد اهيممل ،ابرك ن دد  بمدد  
 بم مل  م  ابر   ن   إب اهيم ،ن   آا إب اهيم   امع تنيمل إا ه هي  جمي .{.

ةرةةم بةِاِء رةةم واتاَةةكا ىةاتِن اةخنيةتىء سةياةتى        ئةم فةِمِكانةء ئةوانةشى ك     
ِيون كوكؤتةو ، ئةةو شةيَِ ء اةخنيةتيةى كةةاخى     سالَوا  ريَدان رةسةِ ثيَغةمبةِى

ثىَ ى ِيازَةء فومانى بةئِممةتةكةى كوكو ء غةةَوى ئةةو شةيَِ ء اةخنيةتىء كاِيشةتةة      
سياِ كةكا ىةاتِ ،  ( ى كةرةثوصالة امتد   كِءست نيةء رةكةس و ِ ناطنََت و   ئةو )

ىةِاةند  واتاء مةبةستةكةشى ِياست بيَت كِءست نية و ِ بطنََةتء بةةكاِ بهيَةوََةتء    
ىةةةاتِ  رةةةةو شةةةيَِ َةى اةةةخى  بةةةدََِت كةبةفةةةةِمِك ى ِياسةةةت رةثيَغةمبةةةةِ و 

كةرةسةةةياةتى سةةةالَوا  كا ِيونةةةى كوكؤتةةةةو ء فومةةةانى ثيَكةةةوكو . رةطةةةةلَ ئةمةشةةةدا   
اتاَةةةكى طشةةتى تيَداَةةةء رة َةةةن ىةنةةدىَ رةةةااو ن ىةةةواو  و امتدد    تدد  ن  ددق كةوشةةةى)

 (.2)ئاِ زو كانء بةواتاَةكى ناِياست شوؤدةء شى كواو تةو .

                                                           

 ( واتاكةميان ثيَشء شى كوكؤتةو . و ِطيَوي.1)

 (.422ة 419)6( جممِة اراتاوى م2)
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 ثرسيارى هةشتةم:     

الى الَيمة لةسودان شَيخَي  هةية شوَي  كةوتةى يةكجار زىرنء هةل ثة دةكةن لة امدة     
ردنء ريَى كدردن بدؤ زيدارة  كردندىك     كردنءثَيوةند بونء طوَى ريايةل ى بؤ كردنء سةفةر كد 

الطريقة بريوايان واية كةيةكَيكة لة دىستانء  ؤشةوييتانى  واك ريَيئةى مسانى سؤفيةتى 
ى َن وةر دةطددرنك قوببةيددةكى طددةورة لةسددةر طددؤريى  بدداوكى هةيددة       ال اان نية الةااو ية  

ريازيددة  كةشددوَي  كددةوتوانى بددةثريىزءموبارةكى دةزاندد ك الددةوةى كةنةفيددى  ؤيددان ثددَى ى    
لةنددةزرء  َيددر بددؤى دةبددةنء لددةوَى لةسددةرى دادةنددَي ك ءكددؤريى زيكددرى بةتددةث ء دة ء      
هؤنراوة  لةدةور دةكةن. وةلةم سا دا شدَيخةكةيان فرمدانى ثدَى كدردون كدةدةبَى سدةردانء       
زيدددارةتى طدددؤريى شدددَيخَيكى تدددر بكدددةنك الدددةوانيش فرمانةكدددةيان جدددَى بدددةجَى كدددردوةء      

ومبي  هةل ثةيان كردء سةردانء زيارةتى الدةو شدَيخةيان كدرد.    ثياوانءالافرةتان بةسةد الوت
 الايا ض الامؤذطاريةكآل بؤ الةوانة هةية؟

 وةآلم:

ئةمة كاََِكى ناثةسةندء اواثةَةكى زلء قيَ  ونة، اِنكة سةِكانء زَةاِ   كوكنةى      
:}ال شد  ام ِّد د ا فةِمَِةةتى طخِي كان كاََِكى اوايء ناثةسةند ، ئةو تةة ثيَغةمبةةِ  

. ىةةةِو ىا اةةخ (1) إ  ثالثددة محسدد ج : اتسددأ  احلدد اممل ،محسددأ َ هددَامل ،اتسددأ  اوقصدد {إال  
                                                           

فةِ كوكنء ِيىَ كوكنء زَاِ   كوكن تةنيا بخ سىَ م طةو  نةبيَت بخ ىيض شََِةيَكى تةو كِءسةت   ( واتة  سة1)
واتة م طةوتى كةعبةى ثنؤو، ء م طةوتى  بيَت احلرام(نية، ئةو سىَ م طةوتةش بوَتني رةم طةوتى مارَى اِا )

سةةكانةو َة بةةىخى كوِ   ئةقصةا رةفةرةسةتني كةئَيسةتا بةةكاايَكى طوانةةو  رةبةةِ ك سةتى  ِرةكةة اِانةنا        
كةوتةةو ى مِسلَمانان رةكَةةكةَانء بىَ ىيَ ى َانةمانى باو ِي رةكرَى بةناو مِسلَمانان، ىةِو ىا بخ م طةوتى 

 رةشاِى مةكَةةى مةةو ِ . و ِطيَوي.ثيَغةمبةِ
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ن َك استةةو  رةطخِي كان ء نةزِ َاسةِبويَالء قِِبانى بخ كوكنء سالَوا  ريَدانء كوعاء 
رةبةِ ثاِيانةو ء ىانا بخ بوكنيان ة ىةِ ىةمَِان ىاوبةش ثةَدا كوكنة بخ اةِاى طةةوِ ء    

ةىيض شيَِ َة  بخ مِسلَمانان كِءسةت نيةة كةةكاوا رةةااو ن طخِي كةان      بةِزء بةتِانا، ب
ن ديهم امصددالة بكةةا ء رةبةةةَِان بثاِيََتةةةو  ىةةةِ اةةةند  طةةةوِ ش بةةال و   ثيَغةمبةةةِان)

. ىةِو ىا كِءست نية ىاناَان بخ بةَِت، ىةِو كِ اخن كِءست نية كةىانا بخ ،امسدالم 
ِ كان كِءسةت نيةة. و َةاِى كوكنيةان     بتةكان ء بخ كِ اتةكانء بةخ ئةسةتيَو ء ىةسةا   

بةةةك فء تةةةثلَء ن َةةك بِنةةةو َان رةةةاِاى ثةةا ء بيَطةةةِك بةةةىخى ئةةةم ئاميَوانةةةو ،     
ئةمةشةةيان كةةاََِكى تةةاز  كاىيَةةةواو ءتاز طةَِةةة ء بيدعةَةةةكى ناثةسةةةند ء اواثةةة،    
كةزؤِبةى سخفيةكان بةنداَةتى بةم ئاميَوانة ك كةةن، كَةاِ  ئةمةةش بةنداَةةتى كةوكن      

بخ اِا اِنكة رةشةةَِتةتى اةِاكا شةتى وا نةةىاتِ ء بةِنى نيةة،ء ئةمانةةش ىةةِ          نية
ء رةشةَِتةتى اِاكا شتى وا ىةةِطي  بةِنى نيةة،    محِّا ،ب ندة ىةمَِان اوايء كاىيَةانال) 

بةرَكِ ك ف ريَدان تةنيا بخ ذنان كِءستة كةتاَبةتة بةئاىةنطى بةِ ء مةاِ  بةويَالء بةِ      
و تانء كوِ رةثياوان، َخ  اِيكانى بةستةى طوىَ بةسةتى  طِاستةةو  ئةوَش تةنيا بخ ئاف

 .كت   ماِ  بويَال بخ ئةو ى ب انوََت كةئةو  ئاىةنطى ماِ  بويَةة نة  اََِال ِيََذى)

ىةِو ىا رةكاىيَةانء بيدعةء ىخكاِ كانى ىاوبةش ثةَدا كةوكن كِءسةت كوكنةى       
بةطةةةى ىةةة  اةةِنكة ثيَغةمبةةةِ  اةةانِ رةسةةةِ طخِي كةةانء كوكنيةةان بةم طةةةو  

بةستةى طخِي كانء اانِ كِءست كوكنء كاِيش ء كانيش  رةسةةَِان حةةِامء قةك غةة    
 كةةةةى اةةةخى كاء رةةةة ابو كةةةِِيى    ()صدددعي كةةةوكو ، ىةةةةِو كِ ئيمةةةام مسةةةلم رةةةة   

قةك غةةى كةوكو  كةةطخِي كان    ِيَِاَةتى كوكو  كةك رَىَ  ثيَغةمبةِى اِاعبداب
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ء اانِشى رةسةةِ كِءسةت بكةةن(، ىةةِو ىا     بةطةى ىة  ببةس ، ءرةسةَِان كابةيشال
بخَةة  :}معدا   اميهدحا ،امِّصد ر  اَّتدَا امط دحر نا يد اهم محسد ج {مل فةِمَِةتىثيَغةمبةِ
طخِي كان بةشيَِ َةكى ِيوكةشء ساك ء ساكاِء ئاساَى كَاِ بالء ىةيض اةانِء    ثيََِستة

ةةوََالء بةمِتاةةِي    ىة  بةس ء قةفةزَان رةسةِ كِءست نةكوََت، ء نابيَت بةةثنؤز كاب 
ِي  َي بهيَةوََتةةو ء         ِيؤو ثةا ء وِك  بةةِكء اةخلَء شةتى توَةان بةمِتاةة ََالء ثة و ِ بطن

،  )اتسد  هبد  بةاخ كابكوََال، و نابىَ رةكاتى سةِكان كوكنيانةدا ك سةتيان ثيَةدا بهيَةوََةت    
ت ء ىةِو كِ كِءست نية كوعاء ثاِيانةو  رةااو نى ئةةو طةخِي  واتةة ثةنء اةاكة بكوََة      

ََةت، ئةمانةة           ََةت، ء سةةِبويَالء قِِبانيةان بةخ بكو ََةت، ء نةةزَِان بةخ بكو ىاناَان بخ ب 
 ىةمَِان رةكاِء كوك و ء ثيشةى نةفامةكانء نةفاميةتال.

ثيََِستة رةسةِ مِسلَمانان رةم كةاِ  اواثانةة وَِةاء ئاطةاكاِ بةال، ء رةسةةِ ئةةىلى            
ء تىَ ى بطةَةةنال كةئةةم كةاِ  كةاََِكى     علميش ثيََِستة كةئةم شيَ ة ئامخذطاِى بكةن

(ء اوايء قَي  ونةء ثيََِسةتة تخبةة بكةا ء واز رةةم كاِانةة بهيَةَيةت، ىةةَل        ابطلثِاةلَ)
نانء ِيىَ اخش كوكن بخ اةرَكى كةىانا بخ موكوان بةِنء رةبةَِان بثاِيََةةو ء ىاواَِةان  

رةسةةِ مِسةلَمانان   بكةنىَ، ئةوانة ىاوبةةش ثةَةدا كوكنةى طةةوِ ن ثةةنامان بةةاِا. و       
شةََِةيان نةكةةونء بةقسةةء فةويو فيشةالَء      ثيََِستة كةىةِطي   سةاى ئةوانةة نةكةنةةو ء    

كوك و كانيان ىة  نةفوَََِال، اِنكة بةنداَةتى كوكنء ثةِستشى تةنيا مافى اِاَة بةتةنياء 
بكوََةتء تةةنيا    تةنيا كاوا رةو ك كوََت رةبةِ ئةو ك ثاِيكََِتةو . واتةة ك بةىَ كاوا تةةنيا رةةاِا    

َيةةو . ىةِو كِ اِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ     ن حا مَحدَع اّلل د  رةبةِ ئةو بثاَِي َ  ّللد د فَداَل  َد ر َ،َنن  امرَمَسد جد
ا  [َنَ   
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َدد   ىةةةِو ىا ك فةةةِمِىَ  .  18) :كددحرة اجلددا َ،مَحددا يَدد ر   مَحددَع اّلل د إدَه دد  آَ ددَ  اَل بد  رَهدد َن مَدد   بددد د فَُدَّن 
َس ب     . بخَة ئةو بىَ باو ِيانة بةكافو نةاو نةواون اةِنكة    (1){ ندَِّ  رَبِّد د إدا    اَل يد تر دد   امرَاد فد  ،نَ  د

كاواَان رةغةَوى اِا كوكو ء رةغةَوى اةِا ثاِياونةةو  و    ةخكةةء فوَشةتةء اةاو ن      
ِ طخِي كانء ئةستيَو ء ىةساِ كان َارةبتةكانيان  ائةو بتانةة رةةذََو ىةةِ ناوََةكء رةىةة     

بةِطيَك كا بال، ئةوانة ىةمَِان بةو كاوا كوكنةَان رةغةَوى اِا ىاوبةشى طةةوِ َان بةخ   
َ،اَل  َد ر   محددا ا ،ند اّللِّد مَحد  اَل يَِّتع دَه َ،اَل َيض د وَك فَدُدن   :اِا كاناو . اِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ  

ةىاوبةةش ثةَةدا كةةِانى. بخَةة     واتةة ر .   كحرة يدحاس106) [فَدَع رَ  فَُدا َه إدذ ا محِّدَا امظ  مدمدنيَ 
ثيََِستة رةسةِ ىةمِ كةسيَك ئةو ى رةتِاناى كا ىةَة بةِىةرَستكاِى ئةو كاِ  اوايء 

 قيَ  ونة بكا ء بةشداِى رةو قةك غة كوكنء رةو اواثةء اواثةكاَِة كا بكا .

ىةِو ىا ثيََِستة رةسةِ ك ورَة  ئةطةِ حِكمةكة حِكمى ئيسةالمى بيَةت واتةة ئةةو        
رَةتة مِسلَمان بِ كةئةم كاِ  اواثانةة قةك غةة بكةا ء ئةةو  فَيةوى اةةرَكى بكةا         ك و

ََةةذ كةةوكونء رةسةةةِى ثيََِسةةت كةةوكون رةةةكاِءباِى          ِي كةةةاِاى طةةةوِ  بةةخى َاسةةا 
ئاَيةةكةَاندا، واتة ىةولَ بدا  بةو ثةِيى ريَ ياوانةو  كةاةةرَكى نةاو سةةِِى و تةكةةى     

بكا ء فيَوى كاِءباِى كَةةكةَان بكا ، ىةةتاكِ   اخى رةبةِنامةء شةَِتةتى ااو حارَى
بتِانوََت ئةو كاِى ىاوبةشى ثةَدا كوكنةء ئةو كاِ  اوايء ناثةسةندانة رةوآل ء رةةناو  

                                                           

 .(117) :سورة املممنون( أ ة 1)

 ب ة واتاكةميان رةِيابوكوكا ريَك كاو تةو . و ِطيَوي. 
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ََالء اةيم ثةسةت بكوََةت. كاوا           ِيَشةة كةيَش بكةو ََةذ كانى مِسةلَماناندا بةةةبويء  انيء تِ
    (1)رةاِاى ثا ء بيَطةِك ك كةَال ىيَداَةتى ىةمِان بدا 

 ثرسيارى نؤيةم:  

هةندَى كةس لةطوندةكةى الَيمةدا كؤمةل َي  لةشَيخةكان كؤدةكةنةوة لةوانةى كدةدةزان      
قورالدددان خبوَينندددةوةك قورالدددان دة دددوَين  بدددةبيانوى الدددةوةى كدددةقورالان سدددود بدددةمردو       
دةطةيةنَيآلء  واى طةورة بةزةيى ثَيد دَينةوةء واتة ريةمحيان ثَى دةكا ك وةهةنددَيكى تدر   

َيخَي  يددادوان بددانك دةكددةن بددؤ الددةوةى قورالددان لةسددةر طددؤريى مردوةكددةيان خبوَينَيددآلك    شدد
وةضةندَيكى تريان  ةل كَيكى زىر كؤدةكةنةوةء يةكَي  لةقورالان  وَيندةكان بدانك دةكدةن    
بؤ الةوةى بةبك ندطؤ قورالانيان بؤ خبوَينَيآل لةيادى ساآلنةى مدردوى  ؤشةوييدتيانداك الايدا    

لددةم بددوارةدا ك وةالايددا قورالددان  وَيندددن سددود بددةمردو دةطةيددةنَيآل حددوكمى الددايني ضددى يددة 
باشوي  ء منونة تري  ريَيئا ضى يدة مرىـدد بيكدا     لةسةر طؤري يان لةهةر شوَينَيكى تر؟ وةالايا 

بؤ سود طةياندن بةمردوةكانيان؟ فتوامان بؤ بددةنء شدارةزامان بكدةنء زانيار دان ثدَى ببة ود        
وي  ثاداشدتتان بداتدةوةك ريَيدا ءسوثاسدى زىرء بدَى ثايدانيش       الةمدة باشد   واى طةورة لدةبرى  

 لةالَيمةوة يؤ الَيوة بَيآل.
 وةآلم:   
ئةم كاِ ، كاََِكى كاىيَةواو ء كِءست نية ئةة ام بةدََِت، بةةطََِو ى    احلمد    ،بعد :   

. (2)محا ن  ث   نمح َن هدَا محد ميس محِّد  فهدح رار{}كةفةِمَِةتى  فةِمِك ى  ثيَغةمبةِ

                                                           

 (.418ة 417)6جممِة اراتاوى م (1)

 متفق على صحته. (2)



 

 

 291 ba8.org 

 .......................................................................بةتةنها خواثةرسيت ثاراستنى

. ئةمةء فةِمِك  رةم (1)محا نمل نمال  ميس ن يد  نمحد َن فهدح رار{} ىا فةِمِك ىىةِو 
 باِ و  زؤِن.

ء نةرةةةةة سةةةةِنةةتى  ةةةةىَ نشةةةةيةة ِياشةةةةيدَةة     نةرةسةةةةِنةةتى ثيَغةمبةةةةةِكا   
اََِةدنى قِِئان رةسةِ طخِي كان نةبِ ، َائاىةنب طيَويان بةخ مةوكوء بةخ    بةِيََ  كاندا

َاِ  نكخرَى رةو  ناكوََت كةايَوء ااكة ىةمِى رةشةََِال  َاك كوكنةو ى موكوان نةبِ ، ك
 ىَ نشيةة ِياشيدَةةكانى ثيَغةمبةِء ىةِ كةسيَك كةشََِالء  ةىَ  كةوتةى ثيَغةمبةِء

َ،امس د بدط حَن  ثىَ ى ئةوان ىة  ك طوََتةو كا ىةَة، ىةةِو كِ اةِاى طةةوِ  ك فةةِمِىَ      
ددَا امرم َهدد جد ديَا َ،اوَاَصدد  ددَي اّللِّ  َندِّدره مر َ،َرال ددحار َنِّردد   َ،نََندد   َه ددمر اَو، م دحَن محد َسدد ن  ر الد َديَا ا د  َدع ددحه م ِبدد ر رد َ،ام د

دددددديم   ا َذمدددددددَه امرَتددددددحرز  امرَعظد َدددددد ر  َ  مددددددد ديَا فديَهدددددد  نَبَدددددد   .ىةةةةةةةِو ىا ( 2)[ َجِّ دددددد ا  ََتردددددد َد حَتروَدَهدددددد  اَو ر
ا د يا اتهد يني محدا بعد َمل متسداحا ن ديام بسدِّىت ،كدِّ ة اْل تد ا ام  }فةِمَِةةتى  ثيَغةمبةِ

.  3)هب  ،نضحا ن يه  ابمِّحاجَمل ،إَي  م ،ب  ا اومححرمل فُن   ل  ب ثة ب نة ، ل  ب ندة الدالمة{
ىاتِ  كةرةوتاِى ىةةَةى ء رةةِيؤذى   ىةِو ىا رةفةِمِك ى ِياست ء رة ثيَغةمبةِ و 

مل مل ، دع اهد َ هد َ بمد نمحد  بعد : فدُن   دع احلد ي   ود ب  }ىةَةى كا فةِمَِةةتى  
 . ئةمةو فةِمِك  رةم بِاِء رةم واتاَةكا زؤِن. 4)اومححر ب  َت مل ، ل  ب نة الالمة{،    

                                                           

 أخرجه مسلم ق صحيحه. (1)

 (.100) :سورة التوبةأ ة  (2)
 ب ة واتاكةميان رةبابةتةكانى ِيابوكوكا شى كوكؤتةو . و ِطيَوي. 

 واتاكةميان ثيَشء ريَك كاو تةو . و ِطيَوي. (3)

 ان ريَك كاو تةو . و ِطيَوي.ئةم فةِمِك َةش رةبةشةكانى ِيابوكوكا واتاكةمي (4)
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رةفةِمِك  ِياستةكانى كا ِيونى كوكؤتةو  كةئةو ى سِك بةمِسةلَمان  ىةِو ىا ثيَغةمبةِ   
ن ااططع نم د  إال  محدا ثالثدة: إذا مح ا اإلاس }ك طةَةنيَت رةكواى موكنى كا ئةو َة كةفةِمَِةتى 

َوتدددددع بددددد مل ن، ،مددددد  صددددد حل يددددد نح مددددد { . ثياوََةةةةةك ثوسةةةةةياِى  (1)إال محدددددا صددددد قة ج ريدددددةمل ن، ن دددددم يد ِّدر
:] َيركددحا  مل هدددل بطدددي محدددا امدددرب نبددح   دددئر نب ُهددد  بددد  بعددد  مححَتمددد : كةةةوكء طةةةِتىرةثيَغةمبةةةةِ

ُه مل ،إ  ام ص يطهم مل ،صد ة : }اعممل امصالة ن يهم  ،اإلكوغت ر هم مل ،إات ذ نه ُه  محا بع فط ا
و سيةتة كةموكو ك َكا ، ئةو ى بيةةوََت   امعه  . مةبةست رة)(2)ام  م امىت ال حصل إال  هبم {[

ااكة رةطةل موكو كةَدا بكا  بابخى  ىَ بة ىَ بكا  ئةطةةِ ىةا ء رةطةة  شةةَِتةتى ثةاكى      
كاَكةى كا بكةا  باايَوَةان     اِاكا تيَكى ك كوك و . و ىةِ كةسيَك بيةوََت ااكة رةطة  باو ء

رة ياتى بكا ، ء كوعاى ايَوَان بخ بكا ، ء حةجء عةمو َان رةة ياتى بكةا ، قةةِز كانيان    
 (. 3)بخ بداتةو  ئةطةِ قةِزَان رةسةِ بِ. اِاى طةوِ  َاِمةتى ك ِء سةِاةِء ثشتيِانة

 ِمةو .رةنِسيةى كخمثيِتةِى ب 2/8/2008  ة 30/7/1429(ى شةوى 40/9ذميَو) كا و رة
                                                           

 ( أ ـ أخرجه مسلم ق صحيحه.1)
ة واتة ئةطة موؤدة موك كوك و كانى ك بويََةةو ء ك ث ةويََال  و   ئةةو ى ايَوََكةى نةةبوياو ى كوكبيَةت، َةا       ب  

بةخ   زانياَِةكى بآلو كوكبيَتةو ء قِتابى ثَى طةَاند بال ىةةتا كنيةا ك بويََتةةو  ايَةوى ئةةو زانسةتء زانياَِةةى       
ك ايَت، َااِك مةدارَى صاحلى ىةبال رةكواى موكنى كوعاى ايَوى بخ بكةنء كاواى يَ اخش بةِنى بةخ بكةةن.    

 و ِطيَوي.

( واتة  ئاَا كةباو ء كاَكم موكن ك تِامن رةكواى موكنيان ئيةدى اةاكةَان رةطةةل كا بكةةمء ِيََ َةان بطةومء       2)
ِيذانةى ايَةوء بةِ كةةتيان بةخ          طِىَ ِياَةرَيان بكةةم. فةةِمِى  بةةرَىَ، كاواى يَ    اةخش بِنيةان بةخ بكةةء كاواى 

 ىَ بة ىَ بكة ئةطةِ و سيةتيان كوك بِ بةمةِ ىَ رةطة   رةاِاى طةوِ  بكة ثةميان واتة و سيةتةكةَان بخ
ِيَىء بواك ِ كةانى بةاو ء كاَكةت بكةةء اةاكةَان          شةَِتةتى ثاكى ئيسالمدا بيَتةو ، ىةةِو ىا سةةِكانى ىةاو

ِي محيان بطةَةنةة كةئةةو سةيلةَة بةةوان نةةبيَت ناطةَةةنوََتء تةةواو نابيَةت كَةاِ           رةطة  كا ب كة، و سيلةى 
 سةِكانى كؤستء بواك ِ كانى باو ء كاَك رةكواى موكنى اخَان طةَاندنى ئةو سيلةى ِي محةَة. و ِطيَوي.
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