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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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      َ ِوةرطي ر   َ     ثي شةكى 
َْ َ ددُِ َ ا ِ  َوِعددََا َسِردد ددسوْسِا ََتْد ِ  ِرددَ  و ُِ ُوددْمن   َِسوَو َستَد َو َسَتْعددَْدْ  َو ُُِدْ َو َسَتْعددَْ ََْْمدد و َ   ِ َ  ِ ِإنَّ احلَْمددَ  ِ     ْ  ِ َ   َ  ِ ْ ِ   َ ْ  و ِ  ِ    و و  ِ     ْ َ  َ  و ِ  و و   ْ  َ  ْ  َ َ ْ َ  ِ ْ  و و   َ َ َ  و و  ْ َ   ِ   َ  ْ  َ َ   َِ    ََْعَمالََِددا ِ  َّ    ْ  َ 

َْ يوْضلِ  َو َسَر َْ يَدْهِ َِ هللاو َفال روِضلَّ َل ْ  ِ َر ْ   و  َ َ ِ  َّ َ  و  ِ ِ   و َ    و  ْ  َ   ْ َو .َ  َ  َ  و  ْل َفال َهاِدَي َل  ِ   َ    َ  ْ 

َو َسَا وْملوَو . َو ، َسََْ َه و ََنَّ ُموَمَّ ا  َعْب و َو ال َ سِْيَك َل ََ ِإال  هللاو َسْحَ  ْ  و و  َسََْ َه و ََْن ال ِإَل َ َ  و َ  و َ  َّ  وَ َّ     َْ  و و   ْ َ  َ  و    ََ   ِْ  َ َ  و     ْ  َ ْ     َِ َ  ِ     و  َ  و َ   ْ  ََ  

    [ .   201               ماة آل عمسان  ]   [َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن ]

َُّ ِمْنُهَمم ] ََـِمـمما ا َوِنممَسا  َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمم منمن نَّْسمَو َواِحم ََخ َوَخَلمَق ِمْنَهما َهْوَوَهما َوَبم ا ِرَومماال  

ََاَن َعلَـْمُكْم َرِقـب اَواتَُّقموْا الّلَه الَِّذي َتَساَ ُلموَن ِبممِه َواأَلْرَحماَم ِإنَّ الّلَه     [ . 2               ] ماة الَعاء :    [ 

وَلُه ََْقمْ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْول ا َسِ ي  ا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِسْا َلُكْم ُذ ] ُنموَبُكْم َوَممن ُيِعمْا اللَّمَه َوَرسمُ

    [ .  02  د     00        األحزاب :      ] ماة    [َْاَه َْْوه ا َعِظـم ا

ُْ و ... ْ  و    ََرَّا بَد  َ   َّ  َ 

َِ َسَ ددلََّ    َِ َسَعلَددَ آلِدد ددلََّ هللاو َعَلُْدد َْ ددَ  ْ ددَ َا احلَددِ ْيِت ِبَْددابو هللِا َسهَلددْيَ ادَددْ ِي َهددْ يو ُموَمَّ ْْ َ  ََّ   فَدِِنَّ ََ  َ   ِ  ِ    َ َ  َ   ِ  َْ  َ َ  َّ   و     َ ْ  و  وَ َّ  َ   ِ  ْ  َ   َْ  َ  َ   ِ ِ   َِ   و   ْ ِ  َ    َ  َ  ْ َ  َّ َسَ ددسَّ َ ِ  َّ َ   َ
َا سَبولَّ ُموَْ ثََة ِبْ َعٌة سَبولَّ ِبْ َعَة َضالَلٌة سَبولَّ  َ  و َّ األوروْمِا ُموَْ ََثُتو   ٌ َ  َ   َ َ  ْ َ  و َّ ِ    ٌ َ  ْ  ِ  َ َ َ َ  و َّ  وْ   َ َ  و  َ ْ ِ   وْ ِ    َضالَلَة ِف الَّاِا .  و و  َّ    ِ   َ َ  َ   

(ط124000خواى طةورة بط ورطَ ايو ىاَطوويو ةةطبورَةط واو طةزواى ط ور ى ط ططططططططط
ثويغروبر  طاركطلرطَةى طاركَط ؤطورؤظركانطنا َةةب،ط رطجواةى  ط بنططةط ووانطةطط
نرترةبطةطشر اعرت،طةبط راركاانَط رية اةب ِطكرط راتَط اةبطلور طاركواىثر بوتَططط
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نمانَطخرلَكَط كرنطكورطَب طةطَ طةط ورواةطنرنمىووركانَططططخاى طةرة ب،طتاةبكاط اي
لرشوانطترنهاطثراابب ط وي ط رطخاى طةرة بةبطةطترنهاط ةةطلرةط كرنطلرطثا ِىنرةبط
ةطَىةى طفرااكرةتنطةطَىةى طاا ورتَطكرَنطةطَىةى طثرناطةرتنطةطتربانطةط رطناوويومطط

ط اةنطثش طثآط ربنتطةطبر  رِانطةطثرميانط ربنتطةط...

انكرطترنهاطخواى طةرة باورطكورطفراااوانطَبكورةاي طةط ر انااانورةبطَايو طةططططططططز
  ةا اانطَبكاتطةطةبآلووانطَبَىتورةبطةطَباوانطثا ايَايو طةطاا وورتَطةطكؤووركوانطططططط

طَبكاتطةط...

ةبطجطووورطلووورطخووواى طةووورة بط ر زووورنمبطثويغروبووور ايكَطنويووورَ ىة،طاووواخاَطط
برآلتَطنور طشوتانراانطن وور،ط ططططفراشتراركَطنَاكطلرطخاى طةرة بط وي طتاىناةطَب

طجا طورَةة طناةطةؤ ِطةطَى طةط ر َطةطثر ِؤةطوريةةط...

خاى طةرة بط آَببرآلتَطةط آتاىنااَط رواةطنروانروانط ؤطَب َبخات،طكورطط
َططط وضطشتويكوانط رَبب طنَ اور،ططارطةطخاةبنَط وضطشتويكطننيطةط ووضطوالَكويكووانطنو

َططط رلَكاطترنهاطَبةلَرورنمطكرطووالَكَطناط اورطلورطخواى ططططمسانوركانطةط بة ط راورط راتو
ذَتتْيُ تََذُعونَ نُ تَ تةرة ب،طكرطَبفور ووي  ط ط ٍيُإني ت َُ ذ ََ تني َيتَنذلتَكُني نذ تننوِيذ َُ ذ ََ تني تََذُعون ََ ن ِي َوالَّذ

ذبُكي ن ُت ََلَنذكيتَنُ ننذبنوَ تويكي َلتاُلاي َُ َاتَل نذُ تَونَذذ ذَجَالون ُْ َاتَنذلتا عن تَسَي َُ َاتننَولءَكنُ تَوَل تنيُْذ نتتَنُسَنعن ََ َوَ تنذننَذب يئنذ
ط.[24-23]فاطس: [طَخبيتَت
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ةىتر طنرةىنر طكرطنويابطلويوانطَبثا ِاينرةبطجطرطلرطخاى طةورة بطووالَكَط ووضطططط
اوورطلوورطنامسانووركانطةط بة وومى،طترنانوورتطوووالَكَطثوور َبطترنكركوور طشووتويكوانطنووَ

اطةطثا ِىنورةب ططار،طةبطنرةر طلويوانط ثا ِاينرةبطنرةىنطَةعَبة  طناةكرطخا وااانطنَ
 ،طةبطنرةر طةىاشطَى نوينيطكورطَةعاكانتوانطَب واونتططططنويابطنا وانتطةط آطناةانطىلي

اوور،طةبطلوورط ِؤي طةواورتوشوومىط آ وواةب ِنط وورةطنوورةىطتاىنووا طةبآلومىنوورةبتانوانطنووَ
 اة رشط رِاا َىنر طكرطنويابطنرةىنتانطكرَ اةط رط اة ورشط وؤطخواى طةورة بطةطلورطططططط

لوورةىنطَبثا ِىنوورةب،طةبط وووضطكربووويكطةبكوواطخوواى طةوورة بططجووواتَطخوواى طةوورة بط
طبر بجنا طةطكؤتااَطشتركاناتانطثآط ىناةرارنوي .

طةبطلرطناارتويكَطترَىط ااترط آطَببرآلتوانطَب َبخاتطكرطَبفر ووي  طط

َّّيت  تا تننو ي َُ ذ ََ تني تََذُعون ََ ن ِي َنتْي َّتالَّذ َاتَل َجنيعن ُْ ٌَْ تفَل تضنبيَبتَن تََيتأَنذَُّهلتالنَّلسن َاتَبنًَبًب  تَخُننانذ َُ تلَذ
تَواُلَنُإننذذَبنت َنتَضذذعنَمتالإَّلليذذ ن ُنذذ ِنوفنتني ئ لتَ تَنُسذذجَذُناي تَاذذَذُ ًَُِّببن هن نتالذذ َنتَوْيُ تَنُسذذننبذُ َاتلَذذ َيتاُتَجَنعنذذ [طَولَذذ

ط.[03]احلج: 

ةىتر طنر طخرلَكونرطمنانراوركط وينرىةبتورةبطبور بجنَط ومبنآطةطةوا  ط وؤططططططط
ةطكربانر طكرطنويابطجطورطلورطخواى طةورة بطَىةىنطىليططططط طرن،طنرةاشطنرةبارطكر طنر

َبكوورنطةطلويوووانطَبثا ِاينوورةب،طنرةبنوومبط ووآطَببوورآلتنطتاىنووا طَ ةبوو طكرَنووَطططط
ارطنرةر ط ر ط رواةاشوانط ؤ طكؤ بنرةب،طةبطلرةباشط آَببورآلتططوويشويكوانطنَ

برنمنرةباانططترنطكرطنرةر طوويشركرطشتويكوانطىليط فرِاينوي طةط وبات،طنرةىطتاىنا طىلي
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 ط اويننرةب،طكرةىتور طَىةىكور طةطَىةىطىليطكورىةط ور َةةط اوانط وَيطططططططارطةطناتاىننطىلينَ
طَببرآلتطةط ةى ن.

كرةىتر طناااطكربانويكطكرط ر طشويابارط ةى طةط آَببرآلتط نطشااانَطنورةبنطط
اطةط ورططكرطورؤظووط ةةاانطتآط كاتطةطلويوانط ثا ِايترةبطةطثش ط كاتطلرطخاى ط رطتاىن

طَببرآلت؟!

 آطةاوانطنرخوير،ط وضطكاتويكطنرورطثوشر طورؤظَطياورطةط ؤةرنومطنور اةب،طططط
 رلَكاطورؤظَطيارطترنهاط ةةطلرطخاى طةورة بطَبكواتطةطَلَوَطثرااببوترط ورةبةبطةطططططط

طترطجطرطلرطخاى.ثش طَبكاتطلرط رواةطثر برتىةبكانَط

فرااكورةتنطلورططططشويوَطنورلبانَط  بةورتَطخواى طىليط ويو (طَب  وا ب طَىةى ططططط
طجطرطلرطخاى طةرة بط ةَىةايكمانط ؤطَبةويرِايترةبطةطَبفر ووي  ط

 لرط ؤ ايكطلرطخرلَكَطوواورطةطبوا اا ط واوتاب،طكا تركور طنروراور ط ؤيايوكططططططط
اركطَب نطةطلورطنواةطَب ااكورَىطشورثؤىلطناةبكورطططططط رنمايكطلرطخرلَكَطباى  طكرشتَ
ةمَطناةبكورط ويو ،ط ر كربوويكطلور  طططططاركراانطنا ؤ اانط ؤطَاينوي طةطنَاكرطكرشتَ

خؤارةبط واةب ِ ط ورطكوآط ور وي طَىةى طفرااكورةتنَطىليطَبكوات،ط راانورط واةى ط وؤطططططططططط
طْافداع( َبكاتطكرطفراااانط كرةاي طةط  ةا اانط كات،طةبط راانرط واةى ط وؤططططْبَ سي 

ةووراىنَ(طَبكووات،طتوورنهاطاووركطثووواة ططعبدد الدادايَبكووات،طةبط راانوورط وواةى ط ووؤط 
اىثر بتوانطتويمىطَب وي طكرط اةى ط ؤطخاى طةرة بطَبكاتطكرطفراااانط كرةاي طاركو
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ى طةطَ طترنططَب وي طكرط رواةطخرلَكَطثشوتوانطط ةط  ةا اانط كات،طنرووشط ؤ ط وَي
لرطخاى طةرة بطكورَةةبطةط ور طكربوويكطَىةى طفرااكورةتنطلورطورَةةاوركطَبكوات،طططططططط

ةطيايورطنواةطيورا طخوؤطكربووانطتوؤطططططططط ؤارطنرووشطَبلَوي  طخاىاورطثاثؤ ِبكورطنواة ططط
ط.(1 ط1نانابن

ط. 1ْ  إتَ رَ لد  يعأل هللا تُاىل ي ضب علََُْْبفر ووي  طط( طثويغروبر اش

 طتوا ِبططةىتر ط ر كربويكطَىةىطلرطخاى طةورة بطنوركاتطنورةىطخواى طةورة بطىليططططط
طَب وي .

ى طكرةىتوور طثوياااووترطلربوور ط وورواةطوابوووَمانويكطَةعوواطةطثا ِىنوورةبطةطَىةطططططط
فرااكرةتنَطترنهاطلرطخاى طةرة بط كاتطنرةور طَباورةاي طبور فرى طةطبور كرةتا ططططط
َةنووواطةطةواووورتط ويوو طة،طثووا اَي ىةط ويوو طلوورطبووَى طخوواى طةوورة بطةطةبآلوووَطططططططططط

طَىةىكا  وركانَط م ايترةب.

ةبطنوور طكتويبوور ط ر َببووتوشطلراووركويكطلرناوركانووومىط وورطتويرةتربوورىلطةططططططط
ات،طةبطنا ىبتر طوابووَمانانطَبكواتط ور بةطخواى ططططط رجاىنَط اسطلر ط ا رترطَبك

ةرة بطةطةى  وينانطةطَبب ط ر َى  اةنطلرط رواةطثر برتىةبط رتالَرط وآطبواَبكانططط

                                                           
2  

اآلاي  البَُا  ِف ع م مساع األرما  عَ  احلََُة العادا ، للُالرة: تُمان ابَ املَعس الشهي ُمممد اآللم ( ْامحَ   2ْ
 ْامحَ هللا .هللا ، حددَ سق م لَ سهلسج َحاديثَ سعلق علَُ احمل ث الُالرة: ُمم  انْسال يَ األلباتد( 

   .1428ْحُح الدجارع الص ي اق  : ْ  1ْ
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كرطخرلَكَطنر ىنطةطنرفا طلرطجطرطلرطخاى طةرة بطجؤ ب اطثر بتنوانط وؤطنورجنا ططط
طَبَبن.

انا طَىةىكووا انطلوورطخوواى طةوورة بطكوورط وور طكتويبوورطبوواَط طراوورنوي ،طةبط وور طط
ط.آرني وابوَمانانرةبط وي ،طةطفراااانط كرةاي طلرط رواةطكاتطةباتطةطشااينويكمىط

حبَ َمجُني. لَ هللا س ل  علَ تبَُا ُمم  سعلَ آلَ ْس  ْس

ط

ط

طةب ةويرِ

طصالح الدين عبد الكريمط

ط1427 ط جبط/طط18 ؤي طشرممرط ر ةى  

ط12/8/2006 ر ىوبر ط

ط

ط

ط

ط
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 ثيَشكةش كردن

حبَ سرَ ساالَ .              الدحم    سالصال                                               ة سالعالم علَ ا مل هللا سعلَ آلَ ْس

   َّ       َرَّا بُ  :

لر وور طنوورةب ط رية وواةب ِ طاركواىثر بووتَطنوورةط نةووونرارارطكوورط انطوورةى  طط
لربر ط نواتطنرىةبطكرطلر ِىبتومىطَ اي ط اةنرةبارط وؤططط( طحممم طكا  طعبمىلور 

اطخوواى طةوورة بطط ةبكر وو ْعلددُه  الصددالة سالعددالم   انطوورةى  ط وورواةطثويغروبوور ىنط
َ َساْلََِْبوددما ال َّددا وم َ ] :َبفوور ووي  َِّ َُثْدََددا ِف بوددلِ  َورَّددَة َا وددمال  ََِن اْعبودد وسا ا ]الَحددل:   [َسَلَدددْ  بَد

36.] 
نا َةةبطتاطثويوانططؤورلَرطخرلَكويكطثويغروبر ايكمانةىتر ط رطتأكوم ط ؤط رواةطك

ءطخؤتووانطَةة ططَط ووؤط رِاووا طووورَبن وَويوو ط وورطتاكاتوورنهاطخوواىط ثر بوونتطةط اة رشوو
طيرنرةبطلرطتاغات.طط

ةططةبطلرطترةىةايتَط رية واةبِ ط واةنط ور ط انطورةى بطَيىاورتَطكرَنوَطَى وينورىةططططططط
ةبطثوياااووترطلربوور طط،ورةبشوووياى بكان رطثوورِطةطثازووركانرط وورط وورواةطجووؤ طةطشووت

ةورة بطططةبطخواى طط،ةطزواةط ِؤشوناط ويو طلورطَانركراومىطططططط ورواةطوابووَمانويكطكورط ىنواطططط
ط ثر بتوي ط رطةاايرب طشر اعرتَطنواى .
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ناممرتوورطلربوور ط ِاينمووااَطنرطبوور بتاكانطلوورطثويشووونركانَطنوور ططةبطوابوووَما
طزانكرطكرَبةبكانوانط رلَكاط رواةطنووشطط، ا  طَانركراانمى اةنطلركا ة  ومىارت(ط

طءطكا بكانوانط رطةاايرب طةا نانَطثريؤ طةطباننرتَطثاككرىةط اةب.

 ر ناوور طط طنانط اانومىطلور ط ر ناوورط ِىبوترططططتويكطكرط ؤ  ر طوابووَماطثاشانطكا
 وؤطزورنمطتواة طةطططططةطكرَبةبكانووانطَى ورشط واةنطططط اةب ِلرط ريةط(ةا نانطةطباننرت
َطنور طلور  طططور  ربطةطبوابرتطةطحاكمركان،طكرطنرجناوطةط اةب ِحوَ ويكطلرط رية

َططةطَب زاةنراشط راتَط اةطلرط آلةط اةنورةب طَى وينورىةطط ثورِةطثوا طةط ورتاويطةطططططشوت
 رطَب ةى باركط ؤطَةيونوانَطنواوى طلورطتانورَىنطلورطططططططكرطنرورشط اةط،جاَةةةر  

طانَ.بكنواى طةط رلَطر

كانوانوومىطخوورلَكوانطناةوواَى طلوورطَىنرىةبمىطةبط ىنااووانَطنواووى طلوورطكووؤنطةطناايووط
 َتويبوطكرطلورططاركويكطلرةطَىنرىةبطةرنطانرط رات وطةب،طكرَؤترةبطلر طشترطَى وينرىةىنر

َططْإقارددة الهاهددني :  بط وونطعبمىلووورط وونط ووا ططط ط ىنووا طثووووووواارط وور  طشووويزطعبوومىلعَا
ط لربَيطناور طكؤكرىةبثويكط اتابططكرط  ِبةرتَطخاى طىليط وي (،

ططط.ط( طثويغروبر لرطحاكمَطَىةى طفرااكرةتنطلرطط اركر 

ط كرَنط ؤاان.حاكمَطَىة طفرااكرةتنطلرطجنطةطشراتانركانطةطنر َةةب  طلرط

رَايكووَطَى وينوورىة ط اة وورشطبووآار  طلوورطحوواكمَطخاىثر بوونتط وورطزوورنمطةاط
طَىن. رِاا 
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ارطلر طةةآلترطثريؤ بَىط طنواىوَةبطبر ؤكاارتَطكرط رلَطر طناآل ط انطرةى 
نر طبآطناورارطَبخاترط ر طَببت طنر طخااينر  ط ر ِايَ طةبكاط اةكا  طكرَنويوكطط

 وؤط ر  كرَنورةب طنابوتَطططططةبط،ةطنرفاوانركانططنورىةطلرطَيىاورتَطكرَنوَطشوترطَى ويططط
ط ِؤشنبري طةطتآةراشتنَط ِىبترةونراَط ؤطنواى .

طَىةىكا انطلرطخواى ط واآلطَببوتَط ور  طكورط ور طناوانورطبواةَط طراورنوي ط ورطططططططططط
طط. رنمبكانَ

 صحبه وسلم.على حممد وآله وصلى اهلل واهلل ولي التوفيق و

 بآلوكةرةوة     
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 لرمحن الرحيمبسم اهلل ا

طنامةيَيةكةم

احلمد    سالصدالة سالعدالم علددَ ا دمل هللا سعلدَ آلدَ َسْددحابَ سردَ اهْد   بددده اَ ، 
 َرا بُ  :

 طَب زوواةطلوورط وور ةى  طط(15  طكووؤاتَطلوورطيوووا ب ططْالدددمجْمع   ِؤيناووور 
زوورنمطَايوورِبط ؤنرىةباووركَط ووآلةطكرَؤتوورةبطلوورطيايوورططططططؤزوو كط(ي19/4/1390 

كرطناةب ِؤكَطنرةطزرنمطَايرِبطط،( َىطلرطَىاكط اةنَطثويغروبر ناةنوشانَط لرطااَ ط
ةطَىةى طبور كرةتنط ورطططط( ارطلرطَىةى طفرااكرةتنطلورطثويغروبور ططط ؤنرىةبارط راتَ

 ؤ طنرةبةبط ؤطفرااكرةتنَطنرترةب طنواى طةط  ةا كرَنَطلرةطثا زرطثا زراَطةط
كورطط ْآرَدة اة طلرطخؤ طناةبطنطار طكرطتآ طكرةتاةبط رةىيةة طكربويكطكرجواةى  

طكرىةبار طنروراشطَبةَطنرةطزرنمطَايرِبط ؤنرىةبطناوايبط ؤ

 يشُل احلسب سيصلَ رَ لظاها ايا مل هللا َداك عاملا    

 ِف ظالم الشك ق  طدال  ساها ايا مل هللا َداك َرة 

 ِف رْاها  األ َ ضاعت اؤاها ايا مل هللا َداك َرة

فراا طخرلَكانويكط كرةبطكرطجرنطويكطَىَبةريبويننطنر طثويغروبر  طخاىطط ةىتر
طةط وَويار طَبباتوين.طةط رةرِ



 

 

 11 ba8.org 

 ..........................................................................    َ            َ     جي طري كردني بةل طةكان   

فراووا طنرترةباووركط كوورةبطكوورطلوورطتووا اكَطةاوانوومىطططنوور طثويغروبوور  طخوواىط
طط.كويشاةبط ؤاشتنَطَ ا ب 

كورطلورطزوؤلَرةىنَطخرفتومىطططططط كورةبطفراوا طنرترةباوركطططططنر طثويغروبر  طخواىط
ط. ونونَطفرةتاةب

 ْت :إىل َْن قال

 ِف ظالم الشك ق  طال  ساها    اي ا مل هللا َداك َردة

 يمم بد ا حني انديت اإللَ    عجل الَصسبما عجلْدَ

 فا ْحال الذل تصسا اائُا    إن   لَدمدا ال تساهددا

ط تاطَبلَوي 

فراووا طنرترةباووركط كوورةبطكوورطلوورتا اكَطةؤوانوومىططططنوور طثويغروبوور  طخوواىطط
ط. ِؤاشتنَطَ اي ب طكويشاةب

 ِؤي ط ورَ ىطثويشو طخاو طكاتويوكططططططبر كرةتنطثويشطيورط ور ةبكاطزوؤنطلورطططط
ط.خاىطَةعاتطكرَطلر

ةورة بطبور  ا  طططجواىنط ر ِاىبوتَطخواى ططططبر طشؤ ِ طةؤ ِىط ؤطبر كرةتنويكَط
ط رارطكرطنااانبونو ط.
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ةطَىةى طفرااكوورةتنَطخووؤ طط(ط وور طشوووياى بطنوور طنابوور بط انطوورةى ططهللا َبدده 
َبكواتط ورطثوويشططططرتَطىليممَىةى طفرااكرةتنَطنؤطَبكات،ط( نا ىبتر طثويغروبر ط

خاتنَطبر كرةتنوانطكرطلرط وري طكورَةةبطاواخاَطنر ىنورط ورةب طكورطبور كرةتنطططططططط
ةطجطوورطط( ثويغروبوور طةطنوور طشووترط رَببووتَططتوورنهاط رَببووتَطخوواى طةرة باوور
َوَنذلت]:  ر ةبكاطزؤنطخاى طةرة بطَبفور ووي طط،ارلرةاشطلرطَ ةب طكرىةبكانطنَ
َّّيتاُلَعزينزيتاُْلَ يَ يت تويُنعيتا َُ تني تْي َّ  [. 216]آل عمسان:  [النَُّصبن

طتَطكا  رجَيطنر وي .ارطترنهاطلر  طخاى ط ا َطَبببر كرةتنطنَط ةىتر

ِييتنَذُنصنبنكن ُت]  ةبطَبفر ووي  تََباتالَّ َُ ُل نُ تَفَن ِن َّّنتَفالتَغلليَ تَل نُ تَوْيُ تَخُ تْيُ تنَذُنصنبُكن نتا
توَذُععيفيت َُ  [.260]آل عمسان:   [ني

نرةوور طخوواى طةوورة بطبوور تانطيوواتطنوورةىطكوورسطناتاىنويوو ط ىويط ويوو طططط ةىتوور
تانط كواتطنورةىطكوَيط راورطلورطثواشطططططططةبطنرةر طخاى طةرة بطبر طشوؤ ِطط، ربر تانمى

ط.؟خاى طةرة بط تاىنوي طنويابطبر يات

كورطخواى ططططرىةبةبط رَبةَطةا نانطةطبواننرتطةطاوركطَبنطوَط ىنااوانوشط ىنوططططط
ةبطط،ةوورة بطَ ةبوو طكرىةبكووانَطَ ةبوو طكوورَةبطتوواط وورتاكطةطتوورنهاط وثر بوونتططططط

ثويغروبر ىنوشووَطنووا َةةبطةطثر تاكركانوشووَطَى ر ىنوومةةبط ووؤط ِةةنكرَنوورة طنوور ططط
 :  ر ةبكاطَبفر ووي ط،ةط انطرةى طكرَنط ؤ طثر بتنر

َذُعبنعنو يت] تلَي َُِستْي َّ تَواُْلي ََّ تاْلُي  [ .56]الذاااي :  [َوَنلتَخَنُاتن
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ةىتر طونطجنطةطورؤظ طَ ةب طنركرَةبطترنهاط ؤطنرةبطنر وي طكرط رتاكطتورنهاطط
ططة اة رش ط ؤط رِاا طنرَبن.طمبطثر بنت

َات]:  ووور ةب اطَبفووور ووي ط ََّّتَواُتَجنيبنذذذ تاُوبنذذذعنواتا َ  تَأ ي ذذذ ْن تأننَّذذذَكتَ  ذذذ  ي تكن َوَلَاذذذُعتوَذَعُْذنَذذذلت ي
 [.36]الَمل:  [الإَّلغنَت

 ط وورطتأكووم ط ووؤط وورواةطكؤورلَورطخوورلَكويكطثويغروبور ايكمانطنووا َةةبطتوواططططةىتورط
 رخرلَكَط وَوينط رتاكطةطترنهاطخاى طةرة بط ثر بنتطةط اة رشَط ؤط رِاا طوورَبنطةطط

طخؤتانطَةة طيرنرةبطلرطتاغاتركان.طط

َُذذ] ط طَبفوور وويةب َ ي تْيَل تِنذذ تْي َّ ذذََِ ْن تَ  َُ ذذ تني ََ تٍَذُبنيذذ َُ ذذ ذذُنَنلتني َْ تَأَ تَوَنذذلتَأُ  ََتْي َّ َنت تْيلَذذ َّذذ َيتَأ

 . [15]األتبُاء:  [فَلُوبنعنو يت

غروبور ايكمانطنورنا َةةبطنوووىطططط ووضطثويطط( ةىتر طلرطثويشطتوؤَىطنور طحممومطططط
شاارنَطكرطارط ؤ طنا َةةبطكرط وضطثر برتىةايكَطتر طحرقطنَط ةبح (طبرةةان

تواكطةطط ثر بونتط ورططططَب طكرةىترطخاى طةرة بط،ثر بنتط وي طجطرطلرطخاى طةرة ب
ط.طترنها

تََذُعبنذعنوات]ةبطَبفر ووي  ط تَلعنُ تَ  يذََ تَخبيذَتتَأ َّ َُ َنُتتني َنتُثنَّتفنص ي البكيَجلٌبتأنُ  يَنُتتآََيَن
تٌت نٌبتَوَوكي ِي َنتَِ ُن تَل نُ تني ََّّتْيَِّني تا  [ .1-2]همد:  [ْي َّ
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ثاشوانططط،ايوكطخورىةبططةط ِطويكورطناارتوركانَطتورةىةطكورىةبططططتيويبك طنر طةا نانرطةىتر
ةةنطكرىةبترةبطلرط ارنطخاىاركورةبطكورطكا  ورجَيطةط ىنااورطلورطططططط ر اشرتانطشويابط ِ

ةبطط،ثويناة طنرةب طكرط وضطثر برتىةايكطنرثر بنتطجطورطلورطخواى طةورة بطنور وي ططططط
 ؤطنويابطنر طخرلَكَطتربوينر طةطناةاَى طكر بةب ط ربوَىطلورطططوططط( وطثويغروبر طونطط
ةبطوووايَبَب  ط ر ر رشوو ط ووؤططط،ؤيَىط ووؤطكربووويكطبر ثويةووَط كوواتطى ِةطَةطنووواةَ

طكربويكطكرطةاايرِىارويط وي .

ةةنطَبكاتورةبطكورطجونطةطورؤظوَطططططخواى طةورة بط ؤووانط ِططططلر طزرنمطناارتورَىط
ر بونتطةط اة رشوَطططَ ةب طنركرَةةبطترنهاط ؤطنرةبطنر وي طكرط رطتاكطةطتورنهاط وثط

علددُه  الصددالة ) رطثويغروبوور ىنَطنووا َةةبةةنووَطكوورَبةبطكووطةبط ِط، ووؤط رِاووا طنوورَبنط
ةبطخوواى طط،ةطةرَبغووركرَنَطَيبكوور ط ووؤطفوور وانطكوورَنط وور طثر بووتنرطسالعددالم  

 واشطكورَةةبطةططططةطةرة بطثويمانط ِىَبةراورنوي طكورطناارتوركانَطةا نانركور طتورةىةططططط
طةبط،ةةنووَطكرَؤتوورةبط وورطتوورةىة طتوواطجطوورطلوورطخووؤ طكربووَطتوورطنرثر بوورتاي طططط ِ

َطط رطلراثر بتنوشط راتَ ط ورجَيطاركور طةطةاايرىاورلََطكرَنوَط ورجَيططططاركواىثر بوت
كرَنَطفر وانركانَطةطةى  وينانطلرطةرَبغركرىةبكانَطكرطخاى طةرة باشطفر وانَط

َنت]: ناارتمىطلرةىنرطَبفور ووي طط رورطكرَةةبطلرط ؤ  تلَذ ََ ذ ََّّتلنُنيصي َذُعبنذعنواتا تلَي َوَنذلتأننيذبنواتْي َّ
ت ننَذَنلءَت ََ  [.5]الدبدُدَة :  [الع ين
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نركرى اةطترنهاط رةبطنر وي طكرطخاى طةرة بط ثر بونتط ورطططفر وانوانطثَي طةىتر
ةبط  مبنطلرط رواةطَانوركانَططط،ارةبطلرطَانمىنورتطثاكَطتاكطةطترنهاطةطَلَاؤ  طة

ط.طتر

فنت]: ةبطَبفر ووي  تْيَيَّ تََذُعبنعنواتْي َّ تَأ َّ ََ  [.13]اإل ساء:  [َوٍََضىت َوُّ

ةط رِاا  طَىةبطكرط وضطشتويكطنرثر بونتطططخاى طةرة بطفر وانَطكرَةةبطر ةىت
طترنهاطخاى طةرة بطنر وي .

تاُْلَلليص]: ةبطَبفر ووي  َن تَأ تّيَّيتالع ين ََ َنتالع ين ََّّتلنُنيصل تَل  . [ 3-1]الزرس:  [فَلُوبنعيتا

نااواططط،ىتواكطةطتورنهاطةطنوورتطثواك طلورطَانومطططططططةىتر طخاى طةرة بط ثر بونتط ورطط
طار؟ترنهاط ؤطخاى طةرة بطنَطثر بتنَطثاكطةطبافطةط آةر َ

ةبطناارتَطترطلر طوانااانورط ؤ نطكورط ورواةاانط رلَطورنطلربور طثوياااوتويتَططططططط
ةبطةى ط وينانطلرطثر بوتنَططط،نورتطثاكَطلرثر بتنمىط ؤطخاى طةرة بط رتاكطةطترنها

َططووانَطتويومىططةبطةاط،رة بطلورطثويغروبور ىنطةطجطورطلورةىنططططجطرطلورخاى طةوطط اورطكورطططنو
 ؤارطثوياااوترط ورطططط،ثا ِىنرةبطلرطةرنطرتانطجؤ بكانَطثر بتنرةطكؤكر بةبترانوانر

 ور ةبكاططط، اي ط ورطتواكطةطتورنهاطططم وطنرجنا طَلَاؤ  طةطنورتطثاكَط ؤطخاى طةرة بط
تَكبيَفتاُلَ لفيت]: خاى طةرة بطَبفر ووي  َُ تَوَل ََ َنتالع ين تَل ََ ََّّتلنُنيصي َاتا  .[24] افس:  [بنو َتفَلُنون
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لورطَانومىط واططططنوورتطثواك ططط ثا ِاينرةبطلرطخاى طةورة بط ورتاكطةطتورنهاطةططططةىتر ط
طكافربكانوشطثويوانطناخؤشط وي .

 : ةبطخاى طةرة بطَبفر ووي 

َّّيتَأَ عا ت] َعتّيَّيتَفالتََُعونَتَنَعتا  . [28]الدجَ:  [َوَأ َّتاُلَنَسلتي

نويوابطورثا ِاينورةبطلورط ووضطططططط،نط َطخاىارتطةطشااينَطكرِناشط رَوَةرة طةىتر
طةطنرةط ثر بنت.طخاى طةرة بَىط رلَكاط رترنهاطلرةط ثا ِاينرةبطةر طكربويكَطترطلر

جطوورططءطةبطنرووراشط وورواةطَ ةبوو طكرىةبكووانطَبةرايتوورةبطلوورطثويغروبوور ىنط
 ؤارططْتدده( ،بتركراشطةرَبغركرَنرط ِطة ْتكسة  نرنابرىةبطَْح ا  زانكرططوشلرةىن
َطططططرطلرطخاى طةرة بط رواج خواى طةورة بطططط،اورطةطكربوويكَطتورطَبةرايتورةبطةطةشوت

 :َبفر ووي 

تَو تَنضنبُّكَت] ََ َنعن َّّيتَنلت تنَذنذُ تا تننو ي َُ  .  [206]يمتس:  [َو تََعُعنتني

ورثاِ ايربةبطلرطجطرطلرطخواى طةورة بطكورطنربواَتطثوآطَبةراورننطنورططططططططط ةىتر
ط اان.

ةبط ىنرىةاشووورطكووورطخووواى طةووورة بطط،( طةؤاووورط وووؤطثويغروبووور بنووور طةفتا
لورطططثا ىبتاارتَطلرط اة رشط رِاا َىنط رلَكاطور رب طلورةبطناةاَىكرَنورةب طجطورططط

  ثاشانطخاى طةرة بطَبفر ووي  ط،( طثويغروبر ب



 

 

 17 ba8.org 

 ..........................................................................    َ            َ     جي طري كردني بةل طةكان   

تالظلملَ] ََ تَْبا تن ََ َِ  . [206]يمتس:  [فَإُ تفَذَعُنَتتفَإ

ط تؤطلربتر طكوا ىنَطةىتورطططةىتر طنرةر طثا ِىاترةبطلرطجطرطلرطخاى طةرة بطنرةى
ثا ِىااتورةبطلورططط ط( ط طنورةبكانَطنواَب ططب ة ر،طجاطنرةور طبوطط اة رشط رِاا َب ىن

لورطبوتر طكوا ىنطنور طنوورتطزوؤنطجطورطلورةططططططططططجطرطلرطخاى طةرة بطَب اةبطاوركويكط
كورطبوترووشطنرةور ط ر ور ط وآلة ط واتطنورةىططططططططط،بوتر طكوا ىنططاوركويكطلورطططط ط رنا وي

 وور ةبكاطزووؤنطخوواى طةوورة بطططط،َىنَطةرة باوورور ربوو طثووآ ط اة وورشط رِاووا طط
َ ]َبفر ووي  ط   .[154]البدسة:  [َوال لفبنوَ ت ن نتالظلمل

طةىتر طكافربكانطنرةىنطبتروكا ن.

ُبَكتَلظنُنٌ تَوظيَ ٌت]: ةبطَبفر ووي   . [23]لدمان:  [ْي َّتالك ي

طةىتر ط ر ِىبتَط اة رشط رِاا َىنطبتروويكَط ؤ طةرة بار.

خواى طططجطورطلور طناارتانورشط ىنورىطكورطثا ِىنورةبطلورطجطورطلورطططططططططةطط ر طناارتانر
 اة رشط رِاا َىنرط ؤطخواى طططشءطجطرطلروانرطةط تركانطءطَى طةرة بطلرطورَةةبكان

مىطى طةورة بطجنوَطةطورؤظوَطلورطثويناةاوطططططةطنرفَطنرةطثر بتنرطَبكاتطكرطخاطةرة ب
َطنا َؤترطخاى بةبطكانةطكتويبرطمىطنا َةةبةطثويغروبر ىنَطلرطثويناةاطَ ةب طكرَةةب

ََ االَّ اورطلوروانا طططكرطنروراشط راتَط،كرَنط ؤط   ؤط ِةةنكرَنرةب طةط انطرةى  ْال إلد
َططط ةب ارطلركرطواناكر ط راتَطهللا  اورط ورطحورقطكرشواارنَطططططكرط وضطثر بورتىةايكطنو

ََ االَّ هللا  ط،ثر بنتط وي طجطرطلرط ىهلل( نرفَطثر بنتطَبكاتطلرطجطرطلورطخواى طططْال إل
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ةبكواطخواى طةورة بططططط،كواتط ورتاكطةطتورنهاط وؤطخواى طةورة بططططططةطجويطري طَبطرة بة
تننوِيَيتالَبلط ] َبفر ووي   َُ ََ تن تاْلقنتوأَ تَنلتَنُعون ََ تأبَ تهللَات ن ََ  . [30]لدمان:  [ََبل

ةبطنرةىنور طكورطلورططططط،ةط ِىبترطةىتر ط ر طشوياى بط ر ِىبتَطخاى طةرة بطحرةر
ط بنتط رواةاانط رتالَن.جطرطلرطخاى طةرة بطَباانطثر

ةبط ووضطثر بوتنويكطططط،ةط ناغور طنرتورةب طنواوىورططططنروراشط نةوونر طَانورطط
ط،ارط رطترنهاطلرثاشط ِىبتويتَطةطَ ةبتويتَطنر ط نةونرارطنر وي  ِىب طةطَ ةب طنَ

 :  ر ةبكاطزؤنطخاى طةرة بطَبفر ووي 

ََت] تٍَذُبنيذذ َُ ذ تني ََ ن ِي تَوْيَلتالَّذذ ََ َُذ ذذَ تْيَل تَوَلَاذُعتأنو ي ََ ذذ تني ََّ ََِ ذذ تَولََج ن ََ تَوَنننذ ََّ ذذَبَإ َُ تَأُاذبَُكَتتَلََ َُ تلَذذئي
ََت بين ْي  . [65]الزرس:  [اُْلَل

ةبط ووؤطط( انط ووؤطتووؤطنووا َةةبطنوور طحمموومطططططةىتوور ط وورطتأكوووم طبوورةةططط
ثويغروبر ىنَطثويشطتؤاشطكرطنرةر ط اة رشط وؤطخواى طةورة بط رِاوا ط ومبا طنورةىططططططط

كربوانر طكورططططلورةططرطاوركويكطةبطةطَب وتوط رواةطكرَبةبطزواكركان ط ورتاويطَب ويتورططط
طنواطةطةواورتمى.ةةطخربا بتطورنمنطلرطَطَؤ ِىة

َ ] َبفر ووي  ةب َاتنَذُعَننن هنُ تَنلَكلِن َاتَْلَبَطتَونذُ تأُابَكن  . [88]األتُام:  [َولََ

ىط ورواةطكورَبةبطططةىتر طنرةر ط اة رشوانط رِاوا ط مىاورط وؤطخواى طةورة بطنورةطططططط
ط.َب ابةبطزاكركانوانط رتا 
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ةبطنااونَطنواى ط نوواتطنورىةبطلربور طَةةط نةوونر ط ؤ طةورة بطاوركويكوانططططططط
َةةبووشووانططط،رتاي جطرطلرطخاى طةورة بط ووضطكربوويكَطتورطنرثر بوطططططط نرةبارطكر
خاىثر بتَطنركراي طترنهاط ورطشور اعرتطةط ر ناوور طثويغروبر بكور طططططط نرةبارطكر

ََ االَّ هللا ُممد نرووراشطوانوا طططط،( نر وي ط  ؤاورط ور طكربوويكططططط،اورط  ا دمل هللا ال إلد
ةطجطورطططايترةبطلرط  طةطَى ة ر َااخاَط ثا ِط،ايترةبطلرطثويغروبر ىنطةطجطرطلرةىن ثا ِ

اواخاَطخوؤ طططط،اواخاَطَىةى طفرااكورةتنوانطىليط كواتطططط،لروانرطلرطَ ةبو طكرىةبكوانطط
ناايو اانططااخاَطط، رِانط ؤاانطةطثرميانطَىنطثويواننَاكط كاترةبطلويوانط رطنايبويطبر 

لرجطرطلرطخواى ططط برتىةناشوانط ؤط باتطنرةىطكرَةاانويتَط رطثرااخاَطكرِط، ؤط كات
َط وَيطنويتَط ورط اةشوويابط وؤطخواى طثواكطةططططططةطكرَةااطةرة ب كورطنرووراشطنور ططططط،ةور 

ََ إالَّ هللا   نةونرارط رلَمبةبشوينويترةبطةطنرفَطوانا ط  ور ةبكاطزوؤنطططط،َبكواتططال إل
نورَى وي طنورةىطوانوا ططططى هوينوي طكرطخواى طةورة بط ايطوا طثوَيططططكربويكطلرطَانمىطش طَ

 : خاى طةرة بطَبفر ووي ط، رجَيطنركرَةةب طجَيُْمم  ا مل هللا 

َ ا ت] ْن تَوَنَ تَفَاَعُنَنلفنتَ َبلء تَننذُ َُ َاتني  . [13]الَسقان:  [َوٍَعيُنَنلتْيَلتَنلتَونينن

 ورططةطتوؤ  ط ىَة واةططططزَطكرَبةب ط اشوانطكرَ اةط ورواةوانطكورَط ورطططةىتر ط
ط.تالَمانطكرَبةب

َىنط وؤطخواى طططكربوويكرطكورطلربور ط اة ورشط رِاوا ططططططنر طكرَبةىنورطكورَبةب طط
خاى طةورة ب ط ايطوا ططططَى وينرىةبكانطكرط،ط رط روانطشويابطكرَبةبةرة بطورَ وي 
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ةاجناةبطلرةورويطط واةطزوانكرطنورطططةواورتمىطَب وي ط رطتوؤ  ط ىَةبططنرَىةبطلرط ِؤي ثَي
َْ َْحدَ َث ِف ْ)  َبفور ووي طط(  ر ةبكاطزؤنطثويغروبور طط،طكر ثاككرىةبط ر ناور َرد

 . 3ْ   رََ فهم َادسَ َْرسان َهذا را لَُْ 

نر وي طنورةىططَىطشتويكَطتا بطَى هوينوي طكرطتويومىط ر كربويكطلرطَانَطنويمرةىتر ط
ط.طبتطَبكرايترةب طةط ِ طةب ناةريايىلي

اوواطكوورةتنطةطثا ِىنرةبكوور طنا ىبووتر طةبطنوور طنافربتوورطنابوور باشطَىةى طفر
ثر ةب َةا  ط رواةطجوهانطكرطبور كرةتنطةط اوانطةططططنركط،كرَةةبط( ثويغروبر ط

َطططةط وضطشتويكط رَببتَطجطورططباَطترنهاط رَبب طنرةب ةاووانَطتويومىطططط،اورطلورةطنو
ةبطخاى طةرة بطَىكوؤكَططط،ةط اة رشط رِاا َىنَطخرىثرطارطنرورطبتروَطةرة بارنَ

 ط كراي طةطثرميانوشوَطَىةبطكورط ور طكربوويكطىليطططططبطكرَةةبطكرطَةعاطلرةلربر طنرة
نرطنواةطنواةر طططةبط ر ِبشور طكورَةةبط ورطخاوتططططط،ا ِايترةبطنرةىطةبآلوَطَبَىتورةبط ث

   َؤ بخط ؤطنرةطكربانر طكرطلاتط ر  نطةطلرطخاىطناثا ِاينرةبط ر ةبكاطَبفر ووي  

ذ] ُ تَل ن َجاي ُْ تَأ ت َوُّ ن نتاُنونَِني َِ ََ تَتَهذنََّ تَوٍَل ذََُعخننن َْ ت تويبَذلَنَي َُ نوَ تَوذ تَنُسذَجُ ُي ََ ن ِي ُ تْي َّتالَّذ
ََت بين ط. [60] افس:  [َناخي

                                                           
حُح رعل  اق  : 1690ْْحُح البخااي اق  : ْ  3ْ    .2028  ْس
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ط،ونط ثا ِاينرةبطنورةىطةبآلوتوانطَبَبوورةبططططةىتر طثر ةبَةا تانطفر واارتَطلر
وونطةطلووي طناثا ِاينورةبطططططةبطنرةطكربانر طخؤاانط رطةرة بطَب ىنونطلورطثا ِىنورةبطلورطططط

طرىةباَطةط آط ِاَي .بزنرطَؤ بخرةبط ربر طشؤ ِ طةط ِاااىاَطةط ةاكطكنرةىنرطَ

ب طنورةططةبط،ثريؤ بط رلَطرارطلربر طنرةب طكرطثا ِىنرةبطثر بوتنرططترنر طناار
نرةر طنروورطحوالََطططجاطط،كرطخؤ ط رطةرة بط َىنوي طلرطنابتومىطنرةىطشااينَطَؤ بخر

بطلرطخاى طةرة بطنر طنورتطنور وي ططةرة بط َىنوي طةطنرثا ِايترةطكربويكط وي طخؤ ط ر
رطجطورطلوورطخواى طةوورة بطططحوالََطكربوويكطزووؤنط ويو طكوورطثشو طلوورطخواىط كواتطةطلووطططططط

كوورطخوواى طةوورة بطنَاكوورطلوورطَ ةبووتكرىةبكانَطةطةبآل ططططلوورطكاتويكوومططط ثا ِايتوورةب،
ةطَببورآلتَط ربور ط ورواةطشوتويكمىططططططةطتاىنواططةطخاةبنَط رواةطشوتويكرططَب بةبار

 :   رارط ر ةبكاطَبفر ووي

ت] َات ي َبن تفَذُنََُسذذَجاي تْيََباتَنَوذذل ي ََتالذذعَّاعي ََ تَنُوذذ َذذ ن ٍَبينذذٌ تأنتي ت تفَذذإيِن ي تويبَذذلنييتَوذذِن ي ََ ذذلََل َْ َوْيََبات
تَلَعنَّهنُ تنَذُبانعنو َت َاتِبي  . [286]البدسة:  [َوُلَذنُؤنينن

نرةر ط رنمبكانَطونطثربوا  طونوانطلوي طكرَطنرةىطونطط( ةىتر طنر طحمممط
ةطَةعواططةبطةبآلووَططط،اك ط رط وانتطةط وننيطةط ىنوا  طةطةاا طةطَببرآلتلويوانطنَ

وونطَبثا ِاينورةبط واطنورةىنوشطةبآلووَطططططططثا ِىنرةب طنرةطكربوانرطَبَبوورةبطكورطلورطططط
 طةونرطبور ط ِايطواطططةط واةب ِ طثوآط هويوننط ورلَكاط طططططةطفور وانَطوونط مبنورةبطططط انطرةى 
ط. ِىب 
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ىطثويمووانَط ِىةراانوومةةبطكوورطَطصوورحو طلوورطفوور واَب ط( ةبطثويغروبوور اشط
خاىاوانطىليط ِى يطط  طنواوؤ ى طط( اسرع  طكا ِ ط(عبمىلور ةبط رطط،ثا ِىنرةبطثر بتنر

َو َ اَهددَك، إنا َ ددأَْلَت َفْعددأل هللَا، ْْ َبفوور ووي  ط ويوو ( ََددهللا هللاَ َ ددْ  ََظْددَك إْح َْْ ََددهللا هللاَ  إْح
 ُ َْ َََُْت فَاْ َُْ  . 4ْ  َسإنا اْ َْد

بطخواى طةورة بطَبتثا ايَايو ططططططةىتر طَانَط َانوَطخواى طططط،خواى طةورة بط ثوا اَي
بطنرةىطخاى طةرة بطَب ونوترةبط ِةةب طةبط،ةطخؤتطكرفرااتطَبكرةاي طةرة بط ثا اَي

َىةى ططنرةور ططةبط،نرةر طَىةىتطكورَطنورةىط ور طَىةىطلورطخواى طةورة بط كورط رتورنهاطططططططط
ط. طَىةىيط كرخاى طةرة بطاا ورتو طكرَطترنهاطلر

   وي  ةبطَبفر و

ا  دهلَل الَااْْ َْ َراَ  سهم يَْ عوما رَ دسِن هللِا تِ َّ  . 5ْ  َر

َططةىتر ط ر كربويكطمبراي طةط اة طب ِ طةى وي طخاى طةرة بط اةشوويابطةط اة رشو
ط رارطةطلويَط ثا ِايترةبطنرةىطَبزويترطناةر طَؤ بخرةب.

ْتِب َْعظَدد و  قدد ( سِف الصددحُحني عددَ الَدد   ا  ْْال: َتددَ  وددِ َل َيذ الددذَّ َُددَل ِ  تِدد َّ َْن َ ْ
 . 6ْ  َسهوَم هَلَلَدكَ 

                                                           
   .1526ْحُح  ََ الرترذي اق  : ْ  4ْ

   .6683ْحُح البخااي اق  : ْ  5ْ

حُح رعل  اق  : 4062ْْحُح البخااي اق  : ْ  6ْ    .214  ْس
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زووَطتاةىنويووكطلوورط وورواةطتاةىنووركانططط( ثويغروبوور طةىتوور طثربوووا طكوورىطلوورطط
طةرة بترب؟طط

طفر واة  ط اةشويابط ؤطخاى طةورة بطَى نويوو طةطةبكواطخواىط وثر بوتو طلورطططططط
طكاتويكمىطكرطخاى طةرة بطتؤ طَ ةب طكرَةةب.

اوواخاَطَىةى طط،ثا ِايتورةبطلورطجطورطلورطخواى طةورة بططططططةبط ورواةطكربوويكطكورط ططط
ط،اواخاَطنايبلَووانط وؤطبور  تِاي ططططط،ااخاَطثورميانوانط ومىتآططط،فرااكرةتنوانطىليط كات

اوواخاَطشووتويكطلوورطثر بووتنوانط ووؤطجآ وورجآط كوواتطجطوورطلرةىنوور طثويشوواةطنوورةىطططط
َططط  ط ونططاورطنااواطثويغروبورطططكرَةاانويتَط رط اةشويابط ؤطخاى طةرة بطنوورتطجوواةى  طنو

 نطااخاَطجنَط نطااخاَط و ط ونطاواخاَطجطورططططططااخاَطثواةطزاكط نطااخاَطفراشتر
طَ ةب طكرىةبكان.طلر نطلروانرط

 رآل طَىةىكرَنطلرطكربويكَط انمةة طناوواَبطلورطشوتويكمىطكورطتاىنوا ط ور وي ططططططط
 بربتوي طلرطنوشطةطكا بط رب طثآطكرىةبكانومىطكورطتاىنوا ططططط ربر امىةطثشتَطثَي

 ورلَكاطشوتويكَطنابوااَطةطَ ةبوترطططططط،ارَىنطنَنرةبط اة رشط رِاا مىط ر وي ط ربر ا
َىط(رم دَثويغروبور ط طلرطنوياىنطوابوَمانانمىط ر ةبكاطزؤنطخاى طةرة بطلرطزريؤكَط

 )َبفر ووي ط : 

تَوعنو يفيت] َُ ِييتني َيتَوَنىتالَّ ََعجي تاي َُ ِييتني َنتالَّ جَذَغلَث ُْ  .[25]الدصص:  [فَل
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ط( ط(رم َ رلََطخؤ ط اةطَىةى طفرااكرةتنَطكرَطلرطةىتر طنرةب طكرطلرطكؤو
ط. ربر طَةيونركرامى

 : َبفر ووي ط( ط(َىرم َ ةبط ر ةبكاطزؤنطخاى طةرة بطلرطزريؤكَط

َهلتَخلئينل تَنََتََّ نت] نذُ  .[12]الدصص:  [َفَخَبَجتني

ةطزوواةَاير طةراشوونتطةططلوورطشووا بكرطَب زوواةطَبتربوواطط( ط(رم ددَةىتوور ط 
طبتر طكا ىن.طةرتنَطَبكرَطلر

ةطنووشطةطكا ىنور طكورططططووطلرطجرنططةطجطرطلرطجرنططلورطةبط رةبكاطزؤنطورؤظ
ثوياااووتوانططَبكوواتطلوورط اة ِايكووانَطةططَطَب ويوو طَىةى طفرااكوورةتنكتاةشووَطخوورلَ

ثويغروبور ططةبطخاى طةورة بطفور وانَطكورَةةبط ورطططططط، رثش ط ربنتط رارط راركرت 
 )ةط اانطةراانمنَط ر وضطكربويكططكَطباَكرط رخرلَكَط ِى طرارنوي طكرطنرةطوالَط

 : َبفر ووي ط(َىالدجَ  ر ةبكاطلرطبا بتَطط،ارنَ

ذذُ تَضذب ا تَو تَ َاذذعا ت] تَل ن َن ت تَأُننيذذ ٍنذُ تْيِن ي َيتَأَ ذذعا ت تويذذ تَو تأنُاذبيكن َذذلتَأُنونذذَتَ ِب ي ]الدددجَ:  [ٍنذُ تْيمَّ
10-12]. 

هاطلوورطثوور ةب َةا  طووونطتوورنط  وورط ووَيط وواةب ِىنط وَووَيطط( طةىتوور طنوور طحممووم
توورطةبط وووضطكوورسطناكوور ط وورط اة رشووَطةطجطوورطلوورةطلوورطكربووَططططططط،َبثا ِايموورةب
ةراانومنَطنويواب ط رَببو ططططةبطثويوانط وََيطونطتاىنا ط اانطةطبواَطثوَيططط،ناثا ِايمرةب

طار. رطَببتَطخاى طةرة بةط اانططارطةطترنهاطباَنَ
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 : َبفر ووي طْاألعساف دا ةبطلربا ِبتَ

تٍنُ ت تَأنُت] ذَجُ َْذُبتن ُْ تَأُوَن نتاُلَغَُذَ تَ  تكنُنتن َُ َّّنتَوَل تَنلتَالَءتا تلينَذُنسي تَِذُنعل تَو تَضب ا تْي َّ َن ني
َ َت َلتنذنُؤنينن َُ ٌتتليَا نٌبتَوَوكي ِي تَِ َءنتْيُ تَأَ تْي َّ َتالسُّ تاُْلَُتيتَوَنلتَنسَِّني ََ   [.288]االعساف:  [ني

ونطبواَطةط اوانَطخوؤ ط رَببوتَطططططط ىنط وََي ر َيط اةب ِط( طنر طحمممط ةىتر
ط،بطورةر طخواى طةورة بطةااوتَطىليط ويو ططططارطةطترنهاط رطَببتَطثر ةب َةا َخؤ طن

ةط اشوور ط ؤ طَبكوورَطةططةبطنرةوور طووونط ىنوووا  طغووراب ط َىنوااوورطنوورةىطنوشووَطخويوورط
ووونط وووضطشووتويكطنووو طتوورنهاططط وور َ ط،نرومب ويشوو ط وووضطكاتويووكطتاشووَطخرىثوورط ووب ط

طنر وي ط ؤطكربانويكطكرط اةب َِى  نط.طَب بطةطوايَبة ااكر بة

ثا ِىاورةبطتورنهاطلورططططنرَبط( ثويغروبور ططةبطناارتَطترطلر طوانااانورط ؤ بطكورططط
ةبطط،رةتنَطنورَبكرَطتوورنهاطلوورةطنوور وي طةبطَىةى طفرااكووط،ثر ةب َةا بكور طنوور وي ط

 ؤ ططةوورة بطةطلرشوور ِ ط وورَ َىطَىةى طفرااكوورةتنطةطبوور كرةتنَطَبكوورَطلوورطخوواى 
طبةثويمو طَىطثرميانر طكورططط طنر طثر ةب َةا طنرةَة ا ب طَبكرَبةبطةطَبافر واة

 ربترطنر طط  طفر واةثَيط( ط ا كرأىبتطؤ طةرة بط رتاط ِط، رجَيط كر ؤ طجَي
 ورجَيططخاى طةرة بطنرةطثرميانر طكورطثويتوَطَىةبط وؤتطجوَيططططط( طثويغروبر  طخاى

طر طناارتانر طَى ر ىنمبطخاى بةب نخاى طةرة باشطلر ط ا بارةبطط،َبكات
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َنت] تَوَنذلتَتَعنَذ ََ تاُلَنالئيَ ذكيتننذُبنيفي ََ ذ َلُذَمتني تِنيذعُّكنُ تأبي ذَجَالَبتَل نذُ تَأِن ي ُْ ََ ت َوَّ نُ تفَل ْن ْيَُبتََُسَجغيَ
َّّيت تويُنذعيتا َُ ذ تني تْي َّ َون نُ تَوَنذلتالنَُّصذبن تويَيتٍذننن ََّ تونُكَبىتَوليَجُإَنئي َّّنتْي َّ ََّّتَوزينذٌزتَ  يذَ ٌتا ]األتَدال:  [ْي َّتا

9-20] . 

ااكوورةتنتانطكوورَطلوورطططلوورطشوور ِ ط وورَ َىطكاتويووكطكوورطنويووابطَىةى طفرطططط طةىتوور
ثشوتواىنوتانطططبآلوتانَطَىاورةبطكورةىطوونط ورطتأكووم طططططةبطنرةاشطةط،ثر ةب َةا تان

ةبطخاى طةرة بطنر طاا ورتَطَىنور ططط،َبكر ط رط ر ى طفراشتر طاركط رطَةى طارك
ط،تان طَةيونانمىطةبط ؤطَويطنا ىوَنرَىطترنهاطةبكاطوايَب طبر كرةتنطنر وي ط ربر

ارطترنهاطلر ارنطخاى طةرة بةبطنور وي ط ر ِىبوتَطخواى طةورة بطططططبر كرةتنطنَطةب
طار. ا ََبب طةطكا  رجَي

ةبطثويموانططط،خاى طةرة بطلر طناارتورَىطاواَ طفرااكرةتنركوراانطَبخاتورةبةبطططط
ط،اا ووورتوانَطَىط وور ؤ طفراشووترةبطووووانَطَىاوورةبط وورةب ططرطةبآل ِىَبةراوورنوي طكوو

َططططططثاشانطخاى طةرة بط ِ اورططةةنَطَبكاترةبطكورطبور كرةتنطلورط اورنطفراشوترةبطنو
َىط وؤططانانَ ور ؤ طنرةىنورةبطاا وورتَطوابووَمطططططلر اورنطخواى طةرة بةباورطةطططط رلَكا

َطو بور كرةتنطلورطططةبط ِةةنوَطكورَبةبطكورططططط،اوانط َبَىنَطبر كرةتنوانطةطَويطنوا ىو
َّّيت]: ةطفر واة ط ارنطخاى طةرة بةبار تويُنذعيتا َُ تني تْي َّ بور كرةتنططط ةىتر [َوَنلتالنَُّصبن

ططارطترنهاطلرط ارنطخاى طةرة بةبطنر وي .نَ

َّّنتويبَذذُعَ تَوأَُِذذذجنُ تَأَبيلَّذذٌكت]: َبفوور ووي َىطْآل عمددسان ةبطلوورطبووا بتَط َوَلَاذذُعتََِصذذبَكن نتا
ََّّت َاتا كوووم طنويوواب طأخوواى طةوورة بط وورطت طةىتوور.[213]آل عمدسان:  [تَلَعنَّ نذُ تََُكذذ نبنو َتفَذلَذَّان
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 ط ورَ َىطكورط ر زورنمبطنويوابط ةى ط واةنططططططبر خا ط ربر طكافربكانومىطلورطشور ِططط
 رتبونط ورلَكاطباثابوَطخواى طةورة بطططططططَب طكرةىتورطلورطخواىطططط، ر ؤ طكرووتانرةب

ط كرن.

 طخواى طةورة بطبور خر اانط واةطلرشور ِطططططةبطلر طناارترَىط ِةةنَطكرَبةبطكرط
َططططةبط، رَ َى َططط رورط ىنرىطكورطنورةب طثويووان َططَىطلورطزوركطةط ويو َىنووانط ورطططةطاا وورت

 َبَىنطةطَويطنووا ىوَط وواةبطةطواة طلوورط ؤكا بكووانَطبوور كرةتنطةطوووطفراشووترط وور
نوورتطزوؤنطططط، رلَكاطترنهاطلر ارنطخاى طةرة بةبط اةببر كرةتنطلروانرةبطنر اةبط

 ؤطنر طنافربتورطنابور بطاواخاَطجطورطلور طكورط ِةة طَىةى طفرااكورةتنطةطططططططططَ ةبتر
ةبطثش ط كاتطلورطثور ةب َةا  ط ورواةططططط،( ثويغروبر طَىةى طبر كرةتنَط كاترط

ط؟طةط ا ََبب ط ربر ط رواةطشتويكمىجوهانطةطخاةبنَط رواةطش ط

َطط َطرياورطكورطنروورطناشوططططةاوانَطتويومىطنو ترانطاورط ورلَكاطلورطةورة بططططانرتانطنور ىن
ط! اة رشط رِاا َىنر

كورطتؤ ورط كواتطةط طر ِايتورةبط وؤطططططططنافربترطنابر بنرةط ؤارطثوياااترطلربر ط
َط نورةاشط ورطثرشوومانط اةنورةبطلورةب طكورطططططططط نصوا((طط  طخاى طةرة بطتؤ راورك

لربور طنورةب طكورطجوا ايكَطتورططططططط رِاا ط مىتةطط، ةطةى  وينانطىليط،لوياب ط ِةة طَىةب
ط رجَي ر ط رةرة بط ىنونَطخاى طةرة بطةطَلَاؤ  ط ؤ طةطجَينرةر ِايترةبطبر  طلر

نروورططط،ةبطلورةطشوتانر طكورطةرَبغور طكورَةةبطططططكرَنَطفر وانركانَطةطناةاَى كرَنر



 

 

 28 ba8.org 

 ..........................................................................    َ            َ     جي طري كردني بةل طةكان   

ةبطنرةر طوافَطَ ةب طكرىةبكوانَطلربور ط ويو طنورةىطلورطتؤ ورطططططططط،تؤ ر ط نصا((ب
َطططط طبنركور طاورطلورطةر ِىنورةب طووافط وؤطخاةطططططكرَنمىطور جَطزواى ب ط راورطكورط راتو

ةبطخوواى طةوورة بطفوور وانَطكوورَةةبططططط،اوواخاَطةوور َنَطخووؤ طثووَيطنووا ىَط كوواتطططط
اوانطةب َبةرايو ط ور ةبكاطططط ر رنمبكانَط رطتؤ ركرَنطةبطثورميانَطث يومىةنطكورطىليططط

 : خاى طةرة بطَبفر ووي 

َ َت] ذذذ َن ذذذُ تَذنُنني ََ تَلَعنَّ ن ننذذذ َعذذذل تأَنذَُّهذذذلتاُلننُؤني َّّيتيَي َاتْيَلتا َونذذذ نووور طط طةىتووورط.[32 ]الَدددما: [َوَن
 اةب َِى ىنطنويابط رواةتانطتؤ رط كورنطةط طر ِاينورةبط وؤط  طخواى طةورة بط ورلَكاططططططط

طبر كرةتاةطبر فرى طَب ن.

ٌَ ت]: حرةَطةاة بكانمىطَبفر ووي طةبطلر َّّنتَغننذ َنتَوا َّّيتَوَنُسذجَذُغنيبنوَِ ََ تْيَلتا َون َأَفالتنَذجن
َ ٌت  . [04]املائ ة:  [ َ ي

ؤطتؤ وورطناكوورنطةطناةر ِاينوورةبط ووؤط  طخوواى طةوورة بطةطَىةى ططططنااوواط ووط طةىتوور
طار. ر باَطناكرنطكرطخاى طةرة بطلويواشباةط رلويوؤشباةنَطىلي

َّّنت]: ةبطَبفر ووي  تَ بََّلتا ََ تالنذَُّنَستالَِّتي َّّيتْيََلل تآَخَبتَو تنَذُاجذننن ََ تَنَعتا ت تَنُعون ََ ن ِي َوالَّ
تَو ت ُْلَذذق ي تًبي َيتْي َّ ََلَنذذكيتَوَخُننذذُعتفيَذذ َلتاُلاي َُ تنَذذذ ابن َِ َنتاُلَعذذ تنَذُنذذَقتَأَانذذل تننَضذذلَوُمتلَذذ ََ تنَذُنَعذذُ تََبليذذ َُ ََ تَوَنذذ نَذُزِنذذ

ذذَ يَئلكييُ تَ َسذذَنلَتتوََكذذلَ تا َْ َّّنت تا ِن تنذنبَذذع ي ََ ل تفَلنولَئيذذ ذذَ تَوَنذذال تَأذذلْلي تَوَوني ََ تَ َبتَوآَنذذ َُ تَنذذ َّّنتننَهذذل  تاي َّ
َ ا ت َ يت  . [00-68]الَسقان:  [َنل تَغنن
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نرةباورططْعبداد الدسمحَ  ةبطلرطبوفاتركانَطتر ط رنمبكانَطخواى طةورة بططط طةىتر
ةبطنرةطنرفار طخواى ططط،رط وضطخاىاركَطترطناثا ِاينرةبةرويطخاى طةرة بَىطلطكرطلر

ةبط انواططط*ةرة بطةرَبغر طكرَةةبط كاي اي طنااكاينطترنهاط رطحرةَطخؤ طنور وي ط
لورطططكربويكطنر طتاةىنانرطنرجنا ط ومىتطنورةىطتاشوَطتواةىنطَب ويو طةطططططةبط ر طط،ناكرن

َةة وا بطَبكرايتورةبطةط ربر شوؤ ِ طططط وؤططزورنمطجا ايوكطططط ِؤي طةواورتوشمىطبَىكر 
ترنهاطكربويكطنر وي طكرطتؤ رط كاتطةط اةب ِ هوينوي طةطكورَبةب ططط،تويومىطَبووينويترةب

ةبطخواى ططط،ةؤ ِايو ط وؤطزواكرطططزاكط كاتطنرةىنرطخواى طةورة بطخرىثوركانوانط وؤطَبطططط
طار.ط ر باَط رةطةرة بطلويوؤشباةط

تَونَذُعنَذ نتَنذلت]: ةبطَبفر ووي  ذَ يَئلتي تالسَّ َي تويبَذلنيفيتَونَذُعننذَتَوذ َُ َوَذَكتَوذ ِييتنَذُابَذ نتالجَّ تالَّذ ََ ذ َو ن
َ َت  . [15]الشما :  [ََذُنَعنن

مبكانَطةطلرطتؤ رطةب َبةراي طلرط رنطخوووووواى طةوورة بطنرةطخاىارارطكر طةىتر
طارطةطَباَىنوي . طكرَبةباركطَبكرنطناةا طىليطتاةىنركانوانطَب ا اي طة

                                                           
ناحرقطكاش ,طااخاَطلرطثاشط بةىجويكَطشر عَط انا طكرَطاواخاَطط نرةر طوابوَمانويكَط رط *

 لرطَانط رلَطر ِىارةبطنرةىطَبكاي ايترةبطةطكاشنتطحرةَطخؤارتَ(ط.



 

 

 30 ba8.org 

 ..........................................................................    َ            َ     جي طري كردني بةل طةكان   

َططط( لرطثويغروبر بةبططةبط رصحوحَ اإل دالم يهد م ْْ   اتاةبطكورطفر وااورت
ط. 0ْ  را بان قبلَ، سالْمبة تدجب را بان قبلها

ر طكربويكطةخوينوي طةطنااهويوَوي ط ةىترطنرةنواى طنرةب طثويشطخؤ طَب ِ طةىتر
ةبطتؤ وركرَنوشطتاةىنوركانَططط،طوابوَمانط وي طنرةىطتاةىنركانَطثويشرت طَببرِايترةب(

ط.ارِايترةباثويشرتطنا ويوَوي طةطَب

طكرطنرةب طةورة بترانطتاةىنورطةطططلر ر طر ر طتربناكَط اة رشط رِاا َىنطةةبطل
ةبطط،تَتربَط رلَورلَرتانمنَطخرلَكَط رةب طكرطنور طنافربتورطنابور بطنابوواايطططططلر

ةط رنمبكانَطنور طزورنمطةةتورطططططلر ر طثوياااتويتَطناوؤيةا  طكرَنط ؤطخاى طةرة ب
،طةطحوالََطط طراورنوي ططةبطَىةىكا  طلرطخاى طةرة بطكرطبواَ طثوَيططط، رِ كا تر طَب 

ةبطتويطراشونتطلورطَاونطةطَىوور  ىة طلورططططططط،ةطوابوَمانانط رطةشتَطزواكط كواتطططنويمر
َطططبر ميانطثَي ةطوابووَمانانط ثا ايَايو طلورطخرىثور ططططططةبطنويمورطط، برخشووي ط ورطةشوت

 . كرَبةبطتاةىنركامنان نرفسطة

نه وىل ذلك والقادر عليه وصللى اهلل وسللم ورلارل عللى عبلدو ورسلوله       إ
طله وصحبه.آنبينا حممد و

ط

                                                           
  ، َردا  د س الددح يت فدال 1000ْدحُح الددجارع الصد ي اقد  : ْ   اإل دالم بدب ...ْْْ ا الدح يت ساد بلَهللا :   0ْ

َو األلباتد    .2039( ِف " لعلة األحاديت الضَُُة" اق  ََْْل لدها هبذا اللَهللا قال
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 نامةيَدووةم

ط،بووَمانانط(بةبط ؤطنرةىنور طكورطنورابوننطلورطواططططعب الُزيز بَ عب هللا بَ ُزلرط 
نركراورةبطةططوخاى طةرة بطونطةطنرةىنوشطبر كرةتاةط كاتط ؤطَبب طةرتنط ورطنااط

 العالم علُك  سامحة هللا سبسباتَ. ططآرنيَىور  ىة طلرطبر  ط

طلرطثاشانمى 

َططثربووا اانطلو يطط رنم يطلرط رىاوانطط َب  وا ب طنورةب طكورط رنوم يطلورطططططططة كور
لويووانطططاى طةورة بطةطَىةى طفرااكورةتنططباكرنطلرطثا ِىنرةبطلرطجطرطلرطخنركانطَنر ى

ةبكاطثا ِىنرةبطلرطجنَطةطَىةى طفرااكورةتنطلويووانطةططططلرطكاتَطترنطانرطةطثوياااتومى،
 رنمايكوانططةبكاطةار ط،ةط اةشوياب طنروانرثرميانطَىنطثويوانطةطبر  رِانط ؤاانط

طط.ركانرا طحرةتطلرطبر كرَب طجنَور ربتوانطثَيط وبرن(كرطَبلَوينط نر طحرةتط

 كوورنطنوياووكَط شووكويننطةطخووااينَطيووؤنطةطططَبلَوووينطنوور طحرةتركوورطةى طىليط
ةبط ور ةب اطلور طجوؤ بطةاوانراانط رنومايكوانطَبلَووين ط نور طجنوَطططططططططط،ويااينن وانش

 اوركانَط اشوا ،طططةبطنر طةاانرط ؤ بطلرط رنوم يطط،طنواب ِؤط وبرنطنر طجنَطعربر(
ةبطلورطورَةةبكوانطلورطثويغروبور ىنطةطططططثا ِىنورطط،ةبطنرةب طثاشكؤ طنور طنوشوانرارارطط

طاوانطةطءطَىةى طفرااكورةتنطىليططثا ِىنرةبطلرطفراشوتركانططةبط،ءطجطرطلرةىنطثواةزاكان
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ةةطَبَبنطلورط ؤ طلورةطكربوانر طكورطخؤاوانططططططءط اةشوياب طنروانرط ورواةط ِططنروانر
طىنر طثويشطخؤاانط!!!َبَبنرطثاويطنواى ط رطنر ىننيطةط بااَطكرَنرةب طنرة

رةىنرارط رنمايكوانطنر طشترطنابانط كورنطةط وَووينطنروورطشوتويكرط ربور ططططططةبطل
َطةط اةب ِووانطثوَيطططار وانمىطَاي طةطور ربتمانطنَ  ور ةب اطثربووا  طلووي ططططط،اورط طنو

ط،كرَةةبطَب  ا ب طينطةطيخناى  طلرةرويطنورةطكربوانر طكورطنابورىةنط ور طشوتانرطططططط
ط،ثاشطورَنووانططنطلرطبر اانطلر ر ةب اطَب  ا ب طبر  رِىة طَببتوانطةطنااي كرَ

ةبطَب  ا ب ط ر ِىب طَىنانَطجاَةةور ىنطةطفالَةووانطةطططط،َةىاانرةبةبطنااي كرَنطلرط
َطط، اةب ِثويكرَنوووان ةططاركوورةبكوواطنوورةب طكوورطاووركويكط انطرشوور ط ىنونووَطنرخؤشوو

 ؤكا بكووانَطَبكوواتطتوورنهاط وورةب طكوورطبوورار طشووتويكط كوواتطكوورط ربوور ط شوور ط
طكاطجرورَىنَطةطشر ةىويطةطلرزكطةط اةشوياب طنروانرط.نرخؤشركرةبط وي طةب

اْلنعتهللتو عفتوالصالَتوالساللتونىتنَت ِيبتوععفتوونىتآلَتوأذَبَت: ةب َ 
َلتالعنَ. تونَتا جعىتهب تالتن

ةطورؤظووَطَ ةبوو طكوورَطتوواط وورتاكطةطتوورنهاطططط طخوواى طةوورة بطجوونطلرثاشووانمى
 طةطَىةى ط وورطثا ِىنوورةبطىليطط وثر بوونتطةط اة رشووَط ووؤطَىنوورنوينطةطتاابوورتَط كوورنططط

كرَنوَط ورواةطططط ورجَيطجوَيططة طةطثورميانطَىنطثوَيطططةطبور  رِانط وؤ ططط فرااكرةتنطىلي
،طةبطةبطخواى طةورة بطثويغروبور ىنَطنوا َةةبط ور طشوترططططططط،جؤ بكانَطتر طثر بونتط

اركانَطَى ر ىنومةةبطكورطططرطنامسانَتويبكةبطط،فر وانَطثويوانطكرَةةبط ر طثر بتنانر



 

 

 33 ba8.org 

 ..........................................................................    َ            َ     جي طري كردني بةل طةكان   

ةاانطةوورة بترطةا نووانَطثووريؤ بط ووؤط ِةةنطكرَنوورةب طنوور طثر بووتنانرطةططلوورط ووروا
 انطرةى كرَنط ؤط اانطةطناةاَى كرَنرةب طخرلَكَطلرط اة ورشط رِاوا َىنط وؤطخواى ططططط

ةططكورطنرووراشط نةوونر ط نةوونركانرططططط،ة بطةطثر بتنَطجطورطلورطخواى طةورة بططططةر
ََ إالَّ هللا طوانا طشاارتَطَىنرط رطةبط،ةطَانَطنواىورط ناغر طنرترةب زوانكرططط(،ال إلد
َططواناكر ط راتَ اورطكورطشواارنَطثر بونتطططططارطلرةب طكرط وضطثر برتىةايكَطحورقطنو

ةططنورفَطخاىاورتَطَبكواتطلرجطورطلورطخواى طةورة بطططططططط، وي طجطرطلورطخواى طةورة بططط
ثر بنتطجويطريطَبكاتط رتاكطةطتورنهاط وؤطخواى طةورة بطجطورطلورط ورواةطَ ةبو ططططططططط

طكرىةبكان.

ط( نر طشترط ؤ بطلرطةا نانطةطباننرتَطثويغروبر بكور طططةبط رلَطرطلربر 
 : لرةىنرطخاى طةرة بطَبفر ووي 

َذُعبنعنو يت] تلَي َُِستْي َّ تَواُْلي ََّ تاْلُي  [ .56]الذاااي :  [َوَنلتَخَنُاتن

وونطثور  طةطنواَبووَىَ طَ ةبو طنوركرَةةبطتورنهاط ؤنورةبطنور وي طكورططططططططططط ةىتر
ط ؤط رِاا نرَبنط.طءطترنهاطونط ثر بنتءط اة رش ط رتاك

فنت]: ةبطَبفر ووي  تْيَيَّ تََذُعبنعنواتْي َّ تَأ َّ ََ  [ .13]اإل ساء:  [َوٍََضىت َوُّ

طثر ةب َةا تط رِاا  طَىةبطكرط وضطكربويكطنرثر بنتطترنهاطنرةطنر وي . طةىتر

ت] ةبطَبفر ووي   ََ َنتالع ين تَل ََ ََّّتلنُنيصي َذُعبنعنواتا تلَي  . [5]الدبُدَدة :  [ ننَذَنلءَتَوَنلتأننيبنواتْي َّ
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 واةطتورنهاط ورطثر بوتنَطخواى طةورة بطنور وي ط ورططططططططططنوركرىطفر وانوانطثَي طةىتر
طةبط ر َىنطلرط رواةطَانركانَطترط ؤطَانَطنواى .ط،ارةبطلرطثر بتنمىَلَاؤ  

تَنُسذَج ُت]ةبطَبفر ووي  ط ََ ن ِي ُ تَل نذُ تْي َّتالَّذ ذَجاي ُْ تَأ ت َوُّ ن نتاُنونَِني َِ تَوٍَل تويبَذلَنَي َُ نوَ تَوذ ُي
ََت بين ََ تَتَهنََّ تَناخي ََُعخننن  . [60] افس: [َْ

ثوور ةب َةا تانطفر واةاوورتَط وورطتوورنهاطلوورطووونط ثا ِاينوورةبطنوورةىطووونطططط طةىتوور
ةب َوتووانطَبَبووورةبطةبطنوورةطكربووانر طكوورطخؤاووانط رةوورة بطَب ىنوونطلوورطنابوو طط

طبر طشؤ ِ طةط ِاااىاَ.ثا ِىنرةبطلرونطنرةىنرطَبخراينرطناةطناةر طَؤ بخرةبط ر

تْيََباتَنَوذل يت]: ةبطَبفر ووي  ََتالعَّاعي ََ تَنُو َ ن ٍَبينٌ تأنتي ت تفَإيِن ي تويَبلنييتَوِن ي ََ لََل َْ  [َوْيََبات
 . [286]البدسة: 

نرةر ط رنمبكانَطونطثربوا  طونوانطلوي طكرَطنرةىطونطط( نر طحمممط طةىتر
وو طثا ِىنورةب ططط،طةبطةبآلةطَببور َتطنَاك طلويوانرةبط رط وننيطةط واونتطةط ىنووا  ططط
طخرلَكَطَبَبورةبطنرةر طلرطونط ثا ِاينرةب.

خاى طةرة بطلر طناارتانرَىط ِةةنَطكرَبةبطكرةىطثر  طةطورؤظَط ؤطثر بوتنَطط
كرطجطورطلورخؤ ططططبةبطفر وانَطكرَةةبطةطناوؤيةا  طكرَةةط،خؤ طَ ةب طكرَةةب

رَةةبط ر رنومبكانَطةبططخواى طةورة بطخوؤ طفور وانَطكوطططططط،كربَطتورطنرثر بورتاي طط
لربووور ط ووووانَططةططناوؤيةوووا  طكووورَةةنطلووورطناارتووورطتووورةىةبكانَطةا نوووانطَىططططط

كوورط وووضطكربووَطتوورطنرثر بوونتطتوورنهاطثر ةب َةا بكووراانطططط( ثويغروبر بكوور ط
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ةبطخوواى طةوورة بط ِةةنووَطكرَؤتوورةبطكوورطثا ِىنوورةبطثر بووتنويكَطةرة باوورططط،نوور وي 
خاى طةرة بطجآ ورجآ طنوركاتططططىطةط ؤ ر كربويكطخؤ ط رةرة بط َىنوي طلرنابتوم

ةبطفر وانَطكرَةةبط ر رنمبكانَطكورط ورتاكطةطططط،بزويترطناةطناةر طَؤ بخرةبنرةىطَ
توورنهاطلوورةط ثا ِاينوورةبطةبط ِى طةراانوومةةبطكوورطنَاكوورطةطةبآل طَب بةباوورطةطةبآلوووَط

 ؤارطثوياااترطلربر ط رواةط رنومبكانطثور ةب َةا اانططططثا ِىنرةبكانوانطَبَىترةب،
زوانكرطجؤ ايكورطلرثر بونتطكورطططططط،تاابرتط كرنط رثا ِىنورةبةطتورنهاطلورةط ثا ِاينورةبطططط

طخاى طةرة بطَبفر ووي  ططط، كرىةبطثَيلرثويناةامىطَ ةب طكرىةنطةطفر وانوانطثَي

تأنت] ََ َنتووِل تَل ََ ََت تَابن تاُلَعلَلني تّيَّيتَ ب ي َلَي تَوِنسن ي تَوََمََُلَيتَوَِ تٍنُ تْي َّتَأالَي توأ تأوِن نُبتن
ت[.263-261]األتُام:  [املنُسننَ

 ر ِىبتَطنااي طةطنايبويطبر  رِانطةطياانطط  رخرلَكَط وَآط( ةىتر طنر طحمممط
َطططط،ةطورَمنط رواة ط ؤطثر ةب َةا  ط رواةطجوهانورط اورطةبوونططط ووضط اة رشوويكَطنو

وابووَمامنططةبطوونطاركور طططط، ر طشتانرطفر وامنطثآطكرىةبطلرط ارنطثر ةب َةا ورةب
طرتَطخؤ .لرطنامم

كرَةبطكرط رخرلَكَط ِى طرارننطط( خاى طةرة بطفر وانَط رطثويغروبر بكر ط
نااي طكرَنطةطنايبويطبر  رِانطةطياانطةطورَنَط ؤطثور ةب َةا  ط ورواةطجوهانورطةبطططط

 ر كربويكطنايبويطااخاَط ور طشوتويكَطتورطبور  تِاي ط وؤططططططط،ارنَطططط وضط اة رشَط
 ر ةبكاطزؤنطناايو ط كواتط وؤططططط،ةرة بطنرةىط اة رشَط ؤطخاىطَىناةبجطرطلرطخاى ط
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ةبطط،زانكرطخاى طةرة بطنااي طةطبر  رِانَط راركرةبطَىناةبط،جطرطلرطخاى طةرة ب
َط ط،اورط ِى طةراانمةةبطكرط ر َةةكوانط ؤطخاى طةرة بنط رتاكطةطترنهاةط اة رشَطنو

ة بطلرثور  طةطفراشوترةطططةبط ر كربويكطنوايبويطبور  ِتاي ط وؤطجطورطلورطخواى طةورططططططط
ورَةةبكانطةطجطرطلروانط رورطخؤ طنَاكط كاترةبطلويوانطنرةىطةبكاطنرةبطةىاورطكورططط

طنااي  طكرَ وي ط ؤطجطرطلرطخاى طةرة ب.

ََ هللاو ْْ َبفور ووي  طط( ةبطلرطفر واةَب طصحو طَىط اتاةبطكرطثويغروبر ط َُد َل
َْ َنَبَح لَِ ِي هللا  . 2ْ  َر

فربتَطكورَةةبطلورةطكربور طكورطنوايبويطاواخاَط ور ططططططططخواى طةورة بطنورططط طةىتر
طط.شتويكَطترطبر َب رِاي ط ؤطجطرطلرطخاى طةرة ب

َتدددَ  ( عددَ الَدد   ( َسهلددسج اإلرددام َمحدد  بعددَ  حعددَ عدددَ طددااا بددَ  ددهاب 
رددس الددالن علددَ قددمم ددد  ْددَ  ال بددمَز َحدد  حددئ يدوَدددسِ َب لددَ  ددُ ا ، فدددالما ألحدد  ا: ْْقددال: 

ُ ، فددددسب نُُ فخلدددما  دددبُلَ قَددددسِ ْب، قدددال: لدددُس ع َددد ي  ددد(ء َقدددسب، قدددالما: قدددسب سلدددم نُ
 ف هلل الَاا، سقالما لآلهلس: قسب، قال: را بَت ألقسب 

 . 1ْ  ألح   ُ ا  دسن هللا عز سلل، فضسبما عَدَ ف هلل اجلَة

                                                           
 .  2908ْحُح رعل  اق  : ْ  2ْ

 َهلسلَو اإلرام َمح  فد( الزه  .  1ْ
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ةىتر طَةةطثواةطتويثر ِ اةنط ربر طةرةوويكمىطكرط تويكووانط ور اةط ووضطكربوويكططططط
َطططط طتآثر ِطنرَبىلي ط  راوركويكوانوانطةةتطط، اةط رتاطشتويكَط وؤطنركرَىاورط ورطةا  وان

َطط،ةا  انَط ؤ كر َططططط نرةاشطلرطةبآل طَىطةةتو  وكور ط ورططططاورطتواطط ووضطشوتويك طثوآطنو
نورةاشططط،ةا  وانَط وؤط كورطنرةورطوويشوويكوشط ويو ططططططط نرةىنوشطثويوانطةةتط.ةا  انَ

 ِايطوراانط ور َىطكورطططططوويشويكَطبر  رِ ط ؤط تركراانطةطكورَ ط ورطةا  وانَطنورةىنوشطططط
ط رِةىتط رآل طخاى طةرة بطكرَارطناةطناةر طَؤ خرةب.

ونط ؤطجطرطلورططط نرةاشطلرطةبآل طَىطةةتَط، رةب طتراانطةةت طةا  انَط ؤ كر
َط ط،خوواى طةوورة بط وووضطكاتويووكط ووؤط وووضطكربووويكط وووضطشووتويك طنووركرَةةبط وورةا  ان

طرط ر رشترةب.نرةىنوشطَىاانطلرووَطةطكاشتوانط رآل طخاى طةرة بطكرَا

كرةىترطنرةر طكربويكطخؤ طنَاكط كاترةبطلرط تويكطةط اةشوياب ط رطوويشوويكطةطط
نوورتطزوؤنطططط، اةشوياب ط بوي ط رط اة رشط رِاا طَب طةطشاارنَطنواةر طَؤ بخط ويو طط

 ؤطكربويكطكرط ثا ِايترةبطلرثر  طةطفراشترةطثواةطزواكانطةطَىةى طفرااكورةتنوانطىليططط
آطةطخوؤ طلويووانطنَاوكط كاتورةبط ورطنوايبويطبور  ِرانطةط ورططططططططط كاتطةطثرميانوانط ومىتط

 واى طثا ىبتنَطوالَركر ط وي طااخاَطزاكط اةنرةب طنرخؤشركر طاواخاَطبواغَططط
ااخاَطنر طشتانرط كواتطلورطتربوَطخرىثور طثور  طةططططططط،نايبلَركر طةطكشتاكالَركر 

كرط نبط رططنروانرةط اةشوياباانطشاارنرتنطةطلرطثويشرتنط رةب ط، اةشوياب طنروانر
كَطكورَط ورطططوي اة رشط رِاا َب طة ةنرطناةطناةر طَؤ بخرةبطلرةطثوواةب طكورطوويشوططط

ةبلوورةطناارتانوور طكوورطلوور ط ا باوورةبط وواتانطخوواى طةوورة بطططط،ةا  ووانَط ووؤط تركوور
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تأَت]: َبفر ووي  ََ َنتالع ين ََّّتلنُنيصل تَل تفَلُوبنعيتا ُْلَق ي تاُل يَجلَبتًبي ََ َُ تأَُِذَزُلَنلتْيَل تْي َّ تاُْلَلليصن َن  تّيَّيتالع ين
ََّّت َُت َّّيتلنُلَنذىتْي َّتا ََ تْيَلتا ذنَاب يونذ تلَي تننوِيَيتَأُوليََلَءتَنلتَِذُعبنذعن نُ تْي َّ َُ ِنواتني تاَّتََّ ََ ن ِي تَنذلتَوالَّ ذنَذهنُ ت ي  نذ نتوَذَذُ

تَكلَبيٌبتَكنَّت ََ ت ن َُ ََّّت تنَذُهعييتَن ََ تْي َّتا َيتَخَُجنينن  . [3-1]الزرس:  [ل ٌت نُ تفيَ

خاى طةرة بط ثر بوترط ورتاكطةطتورنهاطةط رََلاوؤ  طةطنوورتطثواكَطلورطططططططط طةىتر
ارطلرطخرىثَط اة رشطَلَاؤ  ط ؤطنَط آةر َطةناااطخاى طةرة بطَانَطثاكطةط،َانمى

ةبطنرةىنر طكرطخورلَكَطلورطجطورطلورطخواى طةورة بطكرَةاواننط ورطخواىطةططططططططططط، رِاا َىن
نورةىطلورطةب َوومىططططط؟اانطىليط كورانط ؤزوَطَباانثر بونتطططَباانثر بنتطنرةر طثربووا ط

ط،رلرطخاى طةورة بوانطنَاوكط كرنورةبطططنااانثر بتنيطترنهاط ؤطنرةبطنر وي طكط َبلَوين
َىط رِاا َبَىتطلرطنويواىنَطوابووَمانانطةط اة ورشططططخاى طةرة بطخؤ طلرط ِؤي طَةىاَ

اركواىثر بتَطةط اة رشطارطلرط رِاا طَب ىنطلرةطشتر طكرطتويومىطجواةى نطكرط راتَ
اينمووااَطكربووانويكطناكوواتطكوورط ؤ طَ ؤ نطةطةبط ر ِىبووتَطخوواى طةوورة بط ِط، رِاووا َىن
طكافر ن.

ََ تَ ذذؤن ءيت]: ةبطَبفوور ووي  َلنذذ َنعنهنُ تَونَذان َّّيتَنذذلت تَنضنذذبُّ نُ تَو تنَذذذنذُ تا تننو ي َُ ذذ َونَذُعبنذذعنوَ تني
ٍنُ تأََذننَذب يئنَت َّّيت َنتَوََذَعلَلتَونَّذلتانَنَعلؤنَ تويُنَعتا لَِ ََ ُب ْن ت تاُْلَُ ضي تَو ت ي تالسََّنلَواتي َلت تنَذُعَن نت ي ََّّتِبي َ تا

َ َت  . [28]يمتس:  [ننُكبيكن

اا َب ىنطلرطجطرطلرطخاى طةرة بطكربوانويكطَبثر بونتطكورططططةىتر ط اة رشط رِ
ى طةورة بططنروانرطتكاكا واننط  طخاط بلَوينةبطَط،نرط اانوانطثآطَبةرارننطنرباةَ
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نااواطنويوابط ورةىلََط اة ورشطططططط ثويوانط وَوآطط( تؤطنر طحمممطط،ةطتكاوانط ؤطَبكرن
 رِاا َىنط رطخاى طةرة بطَبَبنطكرطخاى طةرة بطخؤ طنا ىنوي طلورطنامسانوركانطةططط

ثوواكطةط ووآطةوور َ طةط وور   ط ووؤطخوواى طةوورة بطلوورةططططط، بةاوومىط اة رشووَط وور وي ط
طبَبن. اة رشانر طكرط ؤطخاى طةرة ب ط رِاا َ

خاى طةرة بطلر طَةةطناارترَىطثويمانط ِىَبةرارنوي طكورط اة ورشط رِاوا َب ىنطططط
جطوورطلوورطخوواى طةوورة بطثشوو طةطثوورناطةطخاىاووانط ووؤطخؤاووانطَىنوواةبطلوورطَ ةبوو طططط
كرىةبكانمىطلرةرويطخاى طةرة بَىطَباانثر بنتط رطثا ِىنرةبطلويوانطةطتربانطلويوانطةط

ثوورميانطَىنطثويوووانطةط اةشوووياب طنوور طططط وور واى اةنطثويوووانطةطبوور  رِانط ؤاووانطةطط
 رةاوور طخؤاووانطنوور طخاىاانوورط ر كوورسط وووانطثر بووتوي طلوورطخوواى طط،ثر بووتنانر

ةبطخاى طةورة بططط،ةرة ب طنَاكطَبكرنرةبطةطتكااانط ؤطَبكرنطلر  طخاى طةرة ب
اركراانط ِةةنطَبكاترةبطةطناةاانطَبنويو ط ورطَ ؤ نططط رطَ ؤاانطَبخاترةبطةط رتالََ

ةبطنرفاَطثريؤ  طخؤ طثاكط ِىَبةراي طلورةط اة ورشطططط، اة رشط رِاا َب طةطكافرطة
 ر طشترط ىنورىةبطكورططط ْ بحاتَ ستُاىل عما يشدسبمن   رِاا َىنر طنرةىنطكرطَبفر ووي  

اوركطاواخاَطَى ايوكطَى نويو طةططططط ر كربويكطفراشتراركطاانطثويغروبر ايكطااخاَطثر  
 كواتطةطخوؤ طىليطنَاوكططططَىةى طفرااكورةتنَطىليطط ط ثا ِايترةبةلرةرويطخاى طةرة بَىطىلي

 كاترةبط رثرميانطَىنطثآ طةطبر  رِانط ؤ ط ورةط واىاور طكورطتكوا ط ؤ كواتط  طططططط
خوواى طةوورة بةطلوورطخوواى طةوورة ب طنَاووكط كاتوورةبطاوواخاَط وور واى طزا ببوور  ططط
نرخؤشويكطااخاَطثا ىبتنَطوواويطةطبواوانطاواخاَطثوا اَي ىة طكربوويكَطنواطناوواَبطططططططط
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نرةىط ورطتأكووم طكرةتؤتورطنواةطنورةط اة ورشط ِراا َىنورططططططططط،اةشوياب طنروانرااخاَط 
  ةرة بارطةطنرةط رآلطخرىثرطكرطخاى طةرة بطَب  ا ب طَبفر ووي  

تننُكذذبُكتًبهللتفَذَاذذعت] َُ تَنَكذذلء تَوَنذذ َُ تملذذ ََ تَنذذلتننوَ تَبلذذ تأُ تننُكذذَبَكتوذذَتَونَذُغنذذبن َْ تهللَات نَذُغنذذبن
 . [48ء: ]الَعا [افََتَىتامثل توظَنل ت

ةىتر ط ر ِىبتَطخاى طةرة بطلركربويكطخوؤشطنا ويو طكورط اة رشوَط وؤط رِاوا ططططططط
ةبلوورط اة وورشط رِاووا َىنطكوورورتطةطخوواى ترطخوواى طةوورة بطخووؤشطَب ويوو ططططط، وومىت

ةبط ر كربويكط اة رشط وؤطخواى طةورة بط رِاا  ومىتطططططط،لركربويكطكرطةااتَطىليط وي 
ت]:  ر ةب اطَبفور ووي طط،بتابنرةىط رطتأكوم طتاةىنويكَط ؤ طةرة ب ط رلَبر َُ َنتَنذ ْيَّذ

َُِصل َت تَأ َُ تني ََ َيتاُْلَنََّكتَوَنُلَوافنتالنَّل نتَوَنلتلينظَّلليني َُ َّّنتَوَن َّّيتفَذَاُعتَ بََّلتا  . [01]املائ ة:  [ننُكبيُكتًبي

تأكوم ط ر طكربويكط اة رشط ؤطخاى طةرة بط رِاا  مىتطنورةىطخواى ططططةىتر ط ر
ط،َطلربووور طحووور ى طَبكووواتطةطشوووااينَطنووورةطنووواةر طَؤ بخووورطةووورة بط ر رشوووت

ةببتروكا ىنطكرط اة رشوانط ؤطخاىط رِاا طَىةبط وضطكربويكطثشوتواىنوانطناكواتطةططط
طناتاىنوي ط  ةا اانط كات.

ةبطتكاكرَنط ِةةَبَىتطلرط ِؤي طةواورتمىط ؤطخورلَكَطاركواىثر بو طةطنوورتطططط
كاتويوكططط( ثويغروبور ططاطزوؤنطط ور ةبكطط،ثاكطنوركط وؤطخورلَكَط اة ورشط رِاوا َب ططططط
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َْ قداَل ال ْْ ثربوا  طىليطكرىطكآط رخترةب ترانطكربرط رتكاكرَنركرت؟طفور واة  ط َرد
 َِ َْ قَدْلِب ََ إالَّ هللا هلالصا  ِر  . 3ْ  إل

ََ إالَّ هللا ةىتر ط ر كربويكطكرط وَوي ط -ارةبطلرطَلََ رطَلَاؤ  طةطنورتطثاكَال إلد

طارةب.

َو َسَان لِ ْْ:  ووور ةب اطفر واةاووورتَ دددلذ تددد  َدْعَمتَددد ََُجدددَل بو دددِل تَدددِ َ  َدْعدددَمٌة روْعدددَْجابٌَة فَدَْد كو
َْ َورَّدِِت اليوْشدسِكو  َْ رداَ  ِرد اهلَْدَبأ و َدْعَمِت َ َاَعة  ألورَِِّت يدمَم الدُاردِة َفِهدَ( انئِلَدٌة إْن َ داَء هللاو َرد

 . 4ْ  ُِ   ُ ا  

َةعااوووركَطةب ةوووريىةةط الم ْعلددُه  الصدددالة سالعددد ةىتووور ط ووورواةطثويغروبووور ايك
ثا ِىنرةبكر طخؤ طثوويشطخاو ط ورآل طططط ةبط رواةطثويغروبر ايكط،ةبآلوم ىة ط ر اب

ونطثا ِىنرةبكر طَةىخا طةطشا َورةبط رتكاكرَنط وؤطنؤورتركور طلورط ِؤي طَةىاوَططططط
رتركر طكورط ووضط اة رشوويكَط وؤططططط رواةطكربويكطَبةرايترةبطلرطناممطإن  داء هللاكرط

طنرَى وي .طاا خاى طةرة بط رِ

ةبط اة رشط رِاا َب بطبر بتاكانط اةب ِاانط ورةبط ور اةطكورطخواى طةورة بطططططط
 وورآل طخؤاوانطثرااببو طكرَ واةط وورططططط،ثورةب َةا طةطَ ةبو طكور ةط ِؤ  طَب اانورطططط

ثويغروبوور ىنطةطثواةزوواكانطةطفراشووتركانطةطَى طةط وور َبكانطةط اةشوووياب طنروانوورطط

                                                           
   .99ْحُح البخااي اق  : ْ  3ْ

  .6304بخااي اق  : ْْحُح ال  4ْ
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ةوورة بطةطنَاوكطكرَنوورةباانطلوورطخوواى طط ور واى طتكاكرَنوووانط وواةنطلورط  طخوواى ططط
ةبطخاى طةورة بط وانااوانَطططط،ةرة بط ر ةبكاطزؤنطلرناارتركانَطثويشرتَىط اسطكرى

طاووانَطةب نوورةرت،ط وورلَكاطخوواى طةوورة بططططط واناط( ةب نوورةرتطةطثويغروبوور اشطط
 ر  رلَاتَطكرَنطلرطةا نانرطثريؤ بكرامىطةبطناةاانَطناط رطكوافرطةط اة ورشط رِاوا طططط

رطَ ؤاانَطخاترةبطلرطةاركراانمىطكرطَبااناةتطنر طخاىاانرطتكاوانط وؤططةبط ط،َب 
لربور طنور طططط( ثويغروبور ططةبططَبكرنطةطلرطخواى طةورة بوانطنَاوكطَبكرةنورةب،طططط

َىنرطكاشتا اانَطكرَطتاط رَلَاؤ ارةبطترنهاطخواى طةورة بط ثر بونتطططط اة رشط رِاا 
 : وي كرَنَطفر وانَطخاى طةرة بطكرطَبفر و رجَيةبكاطجَي

تّيَّت] َن ََ تالع ين َنٌكتَوَن ن ََ تفيجذُ ت تََ ن  . [39]األتَال:  [َوٍَلَيننَ نُ تَ َّتَّ

كاشووتوا  طكووافرةط اة وورشط رِاووا َب ىنط كوورنطتا اة وورشط رِاووا َىنططططةىتوور ط
ط ىَةنر ويترةبطةطَانطةطخاىثر بتَط رواة طترنهاط ؤطخاى طةرة بط وي .

ََ حدئ َيْشدَه وسا َْن ال إلدَ إال َورِ ْْ: فر واارتَط( ثويغروبر طةبط ْس و َْن َوقاِتَل الَدا
َُلودما نلدك َعَصدموما ِردهِ  ِدرداؤهوْ   ُتودما الزبداَة، فدِنا فَد هللا َسنَّ ُمم ا  ا ملو هللا سيودُمودما الصدالَة سيو

 . 5ْ  َسرمادو  إال حبِق اإل الِم سحعاهبوو  علَ هللا

كرىةبطكرطكاشوتا  طخورلَكَط كور ططططلر ارنَطخاى طةرة بةبطفر وامنطثَي طةىتر
َطط اورطشواارنَطثر بونتطططط رتاطشاارتَطَبَبنط رةب طكرط وضطثر برتىةايكَطحورقطنو

                                                           
حُح رعل  اق  : 1946ْْحُح البخااي اق  : ْ  5ْ   .11  ْس
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َطط( ةبطحمموومطط، ويوو طجطوورطلوورطخوواى طةوورة بطط  ىة طخاىاوورط ووؤططثويغروبوور ةطنويوور
نرةور طنور طشوتانراانطكورَطنورةىططططططط،ةبنااي ط كرنطةط بكواتط ومبنططط،ةاايرِىارلََطكرَن

َب ويوو طتورنهاط وورطوووافَطنواوى طنوور وي ط نرةوور ططططوونطثووا اَي ىةططخوااينطةطوالَوووانطلوورط
ااخاَطلورطَاونطططط،ااخاَطلرطثاشط بةىجويكَطشر عَط اناط كاتط،وابوَمانويكط كاياي 

 (ةبطحاووا وانطلوورط  طخوواى ططنوورةىطوووافَطنواووىورطكوورط وكايايووططط، رلَطر ِايتوورةب
ط.ارةرة ب

 كرطَبفر ووي  ط( ثويغروبر طوانا طفر واَبكر ططةب

ََ إال هللاْْ   .  حئ يشه سا َْن ال إل

ءجطوورطلوورةطكربووَطتوورطط وورتاطخوواى طةوورة بطتاابوورتط كوورنط رثر بوونت طةىتوور
ةب اة رشط ِراوا َب ىنطلورطثور  طَبتربوانطةطثورنااانط ورةىنطَبةورتططططططططط،نرثر بنت

تنَذعنت]: خاى طةرة بطلر ط ا بارةبطنر طناارتر طَى ر ىنم ُِسي تاُْلي ََ تني ٌِ َبنوَ تَوَأََّنتَكلَ ت يَتل
تفَذَزاننو نُ ت ََ ال ت َ ي تاْلُي ََ تني َِ  . [6]الدجَ:  [ويبيَتل

ثرنااانطَبةرتط رطثواةىنويكطلرطثر  طنروانوشط اواترطططووثواةىنويكطلرطورؤظ طةىتر
ةىتوورطط َبفوور وان [فَذذذَزاننو نُ ت ََ اذذل ت]  ىنااووانَطترفاووريطَب  ووا ب ط،َباانوانرتبووانم

خووؤ طثوور  طخووؤ ط طةوورة بَب وي طةططرزووانكلَوانوورةبط اوواترطتربوووانطَبخاووترطَ
ثوورنااانططثووآطَبةوورن.طنوورةىنوشطططططوووو رةوورة بطَب ىنويوو طكاتويووكط ونووَطكوورطورؤظططط

طَباانرتبويننطتاط ااترط وانثر بنتطةطثرنااانط ؤط ر ن.
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 رآل طخاى طةرة بطلرطجواتَطنرورطثرناطةرتنَط ورخؤ طةطةةشورطتورةىةبكانَطططط
تَِذذُزٌ ت]: ةبلور ط ا باورةبطَبفور ووي طططط،ىنواط ؤطوابوَمانانطَ تالكَّذَُإَل ي ََ ذ تني ََ َزَغنَّذ َوْينَّذلتنَذنذُ

ٌَعتَونيَ ٌت َّّيتْيََّنتَسَي تًبي ُِ َجعي ُْ  . [100]األعساف:  [فَل

نرةور طشوراتانطةبباببورةطةاوووانَطخرىثوَط وؤتطَ ةبو طكورَطنوورةىطططططططط طةىتورط
ط.ةط ىناارزانكرط ر ِىبتَطخاى طةرة بط وار بط،ثرنا طربط رطخاى طةرة ب

تاُلَنَنقيت]: ةبطَبفر ووي  َبنتويَبب ي  . [2]الَلق:  [ٍنُ تَأون

طط.بةر ط رطثر ةب َةا  ط ر ب راانوان وََيطثرناطَط( نر طحمممط طةىتر

تالنَّلسيت] ةبطَبفر ووي   َبنتويَبب ي  . [2]الَاَ:  [ٍنُ تَأون

ةبطط،كَبةر ط رطثر ةب َةا  ط ورواةطخورلَطط طثرناطَ وََيط( طنر طحممم طةىتر
َططط(  رصحوحَطلرطثويغروبر بةبط َْ تدَدَزَل َرَْدزال  فدداَل ََعودمنو ْْ:  اتابطكورطفر وااورت َرد

َِ نلدددكَ  َْ َرَْزِلِددد دددَل ِرددد َْ َ دددسِ  ردددا هللدددَق، َ ْ َيضودددْسَو َ ددد(ٌء حدددئ يَدْس َِ ط.  6ْ  ِبَكِلمددداِ  هللِا الَّارددداِ  ِرددد
ارةبطنرةر ط وَوي  طثرناطَبةر طةىتر ط ر طكربويكطلرط ر طشااينويكط امىةطَى ر  طةطوا

 رطةةشرطترةىةبكانَطخاى طةرة ب ةا نان(طلرشر ِطةطخرىثر طنرةب طكورطَ ةبوتَططط
طكرَةب،طنرةىط وضطشتويكط اانَطث يطناةرارنوي ط رتاطلرةطشااينرطَب ِةىت.

                                                           
  .1080اق  : ْرعل  ْحُح   6ْ
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لرةطناارتطةطفر واةَىنر طثويشورتطَىةىكور  ط  ةوا  طةطنورةب طَباورةاي طططططططةب
نركوور طةطثووا ايَ ىةط ويوو طلوورط اة وورشط رِاووا َىنط وورةة َةطواثا ايَةووا  ط كوواتطلوورطنا

ءط ؤ طَب كورةتطكورطخوؤطثرااببو طكورَنط ورورَةةبكانطةططططططططارةبطَب ىنوي َ شتَ
طاوركانطةطجطورطلروانورطلرَ ةبو طكرىةبكوانطةطثا ِىنورةبطلويووانطططططططفراشتركانطةطثر  

وَطءَىةى طثوورناةرتنطلويوووانطةط اةشوووياب طنروانوورطلووركرَبةب طخوورلَكَطبوور َبطططط
انرتانط اة وورشط رِاا َىنوورط ووؤطخوواى ططريةبطلرناشووط،نوورفاوَط اة وورشط رِاا َب ىنوورط

 هويوننيطةطناةواَى  ط ونيطلورطخؤووانطةططططططط ؤارطثوياااوترطلربور وانطةى  طلو يطططط،ةرة ب
 رلَاووتَطكرَنووَطنرةىنوور طكوورط طةط ر ناوؤيةووا  طخوورلَكَط كوورانط وورطةى  وينووانطىلي

 ر طكرَبةبط اة رشط رِاا َىنرطنابورى وي طططَىةبط ر كربويكطلرطناةطخرلَكَط،َباكرن
ارطينطةطيخناى  طلرةرويط كراي طةطبر  رِىة طَببتَطيا اي طةطكورططنرةىطَ ةب طنَ

اورةبط كرايو ط ورتاطنورةطكاتور طكورطططططططااخاَطنااي طلرطثشتَط،ورَطنااي  طلربر  كراي 
 ِايتورةبططارةبطلرطخواىطَبثاطَبكاتطةط رَلَاؤ  طتؤ رطكرَنَطخؤ طلر طشتانرطناشكرى

ةبطثا ِىنورةبطثر بوتنرط ورلَكاطكاكوَورةطنواةب ِؤكَططططططط، رترنهاطةط ر طنرةطَبثر بوتوي ط
 . 0ْ  ال عاء هم الُبادةْْ: َبفر ووي ط( ثر بتنرط ر ةبكاطثويغروبر ط

                                                           
 .  3400 اق  : ْجارع الص يدح الْحُ  0ْ
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ةبطلرةاوراركَططط،ارطلورطثر بوتنَطخواى طةورة بططططةىتر طثا ِىنرةبطلرطخاىط راتَ
طثا ِىنرةبطكاكوَرةطناةب ِؤكَطثر بتنر.طةىتر ط، 8ْ  ال عاء رخ الُبادةْْ ترَى

ت] خاى طةرة بطَبفر ووي   َُ َنٌكتَخُتٌتني تَوَْلََنٌكتننُؤني ََّ تنذنُؤني تَ َّتَّ َاتاُلننُكبيَكلتي َن َو تََذُن ي
َُت ذذ تَخذذُتٌتني ٌَ َاتَوَلَعُبذذٌعتننذذُؤني ننذذ تنذنُؤني تَ ذذَّتَّ ََ َاتاُلننُكذذبيكي ذذ َن تَأُوَابَذذذُج نُ تَو تَذنُن ي َُ تتننُكذذبيَكَكتَولَذذ َُ ننُكذذبيَكتَولَذذ

نتآَيَت َ ي َّّنتَنُعونَتْيَلتاُْلَنَّكيتَواُلَنُغنيَبَيتِبييَُبِيَيتَونذنَب ََ تْيَلتالنَّل يتَوا تَنُعون ََ تَلَعنَّهنذُ تَأُوَاَب نُ تأنولَئي َيَيتليننَّذلسي
َِكَّبنو َت  . [112]البدسة:  [نَذَج

ط، رتاط اةب ِطَايوننططةىتر طنر ط اةب َِى ىنطنافربتَط اة رشط رِاا َب طورخاى ن
ةبطنافربتويكَط رنمب ط اةب َِى ط اشرتبطلرطنوافربتويكَطنوا ىَ ط اة ورشط رِاوا َب ططططط

ةبطنافربتوانَططط، ر زرنمبطنرةر طبر بواوَط ونطلورطجواىنَطةطوواويطةطثوورةطثااورَىططططططط
ةبط رنمباركَط واةب َِى ططط،شط رِاا َب ط رتاط اةب ِطَب وينن اةب َِى طورَبنط ر اة ر

اة رشط رِاا َب ايكَطنا ىَط ر زرنمبطثآ طبر با ط نطزانكرطنرةىنورطط اشرتبطلرط 
ةبطخوواى طط،  اة وورشط راووا َب ىن(ط انطوورةى  طووواويطةطونوومىلَوانطَبكوورنط ووؤطَؤ بخ

 ِاطواطثويومىنَطططخؤ ط رطةااو طةطةرة بط انطرةى طَبكاتط ؤط ر رش طةطلويوؤشباةنَط
طكاطااَط كرنرةب.ةبطناارتركانَطخؤ ط ؤخرلَكَط ِةةنطَبكاترةبط رلَط،خؤ 

                                                           
 ابكرىةبط،ط رآل طنروورطفر واةَباورك طططط( تويبوينط طلرط رنمايكطكتويبمىطنرورطةبكطفر واةَبيطثويغروبر ط  8ْ

    .3003ْ: اق   ضُُف اجلارع الص ي ورط،ط رِةىنرط  ضُُفْ  ةى طة
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ةبطخاى طةرة بطةرَبغور طكورَةةبطلورطوابووَمانانطكورطنافربتوانَط اة ورشطططططططط
 ورتاططط، رِاا َب طياى نطلرةىنر طكر  طةطثر  طةطفراشترطةطجطرطلروانرطَبثر بنت

ةبط ر ِىبو ططط،َب ويننط رطَلَاؤ  طثر بنتط وؤطخواى طةورة بط ورتاكطةطتورنهاطططططط اةب ِ
َطلوورةطشووتانرطط( ثويغروبوور طَىنووانَط ةبشووااينطكوورةتنَط ِايطوواةطططط، طكوورط وينوواةايت

ةبطكوورطنافربتووانَطوابوووَمانط ووم اينط وورثواةىنَطططةةبةرَبغوور طكوورَط، ر ناوركوور 
 اة رشط رِاا َب ط رتاط اةب ِطَب ويننط رَلَاؤ  طثر بنتط ؤطخاى طةرة بط رتاكطةط

َططط( ثويغروبور ططترنهاطةط ر ِىبو طَىنوانطةط واةب ِكرَنط ورططططط طةبط،ةبطشوااينَطكورةتن
خوواى طةوورة بطثويمووانَط ِىةراانوومةبطكوورطنووافربتويكَط رنوومب ط وواةب َِى ط اشوورتبطلوورطط
نافربتويكَطنا ىَ ط اة ورشط ِراوا َب ط ر زورنمبط ور طكربوويكطترواشوا ط كواتطةطططططططط

ةبط رنمباووركَطط،ةووا  طلرةاووركرَنَط وو يطبر بوواوَطجوواىنَطةطةار اشووَط ويوو طط
زورنمبط واور طةط ونر بكور طططط اةب َِى ط اشرتبطلرط اة رشط رِاوا َب ايكَطنوا ىَط ر طط

ثاشانط ؤ طنر طط، وي  طبر باوَطجاىنَطةط وانطثا ىة طةطنا ىارتَطةطجطرطلروانر
ََ تْيَلتالنَّذل يت] ةةترطَ ايو بط ِةةنطَبكاتورةبطكورطَبفور ووي  طططط تنَذُعون ََ ور ربوتَطط [أنولَئيذ

طزانكرطنرةىنط انطرةى طكور  طَؤ بخونططط، رورطثواةطةطنافربتانَط اة رشط رِاا َب ب
 رآل طثواةىنطةطنافربتانَط واةب َِى ط انطورةى طططط، رطةةترةطكرَبةبةطياانطةط ِبةشتوان

كر  ط ر رشنتط ر ِبةش طةطكرَبةبةطياانوانطنورتطزوؤنطنرةىنورةطنروانورطاركاوانططططط
طَب ن.

   خاى طةرة بطَب  ا ب طَةةط ِةةبكانطَبفر ووي  
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هنُ تَنلَتتأََوعا تَو ] نذُ تَوَنىتَأَ َعتني َاتتَو تَنَص  ي َليَيتَوَنذلَن ذ ْن َّّيتَوَ  ُُيفيتْيَّنَّنُ تَكَنذبنواتًبي ٍَ ََذانُ تَوَنىت
َ َت ان ْي  . [84]الْمبة:  [َو نُ تفَل

 وضطكاتويوكط ورتاط رتااورطناايو طوركورطلربور طنورةطَةةططططططططط( ةىتر طنر طحمممط
ةبلربور طةؤ ِبكراشووانط ِىورةببوترةط ؤاوانطوورثا ِايربةبطلورطططططططط، ِةةىنرطكورطَبوورنطط

زانكرطنرةىنط ر ِىبتَطكافرطةط آ اةب ِ اةنط رطخاىةطثويغروبر بكر طط، بخاى طةرة
 )ط ِ طَب زاةاَطورَةةن.ةبط رفابقَطةطلرط

كوافرططةخاى طةرة بطلر طناارترطثريؤ بَىط ِةةنَطكورَبةبطكورطورؤظوَطَةةط ِةةطططط
ناايووو اانطلربووور طناكرايووو طلووورطثووواشطورَنووووانط ووور ؤ طكوووافرط اةنووووانط ووورخاىةط

 ر ةب اطنااي اشوانطلرطَةىةبطناكراي طةطناكراينط رطثويشرةىط ؤطط،( ثويغروبر بكر ط
لوورطنويوواىنطنوورةىنطةططططوابوووَمانانط وور ؤ طكووافرطةطناثوواكَطةطَةيونااوورتَطةوورة بطططط

 ر ةب اطزانكرطنرةىنطخواةبنَطناايو طةطثر بونتطنونيطزوانكرطكوافرةطططططططط،وابوَمانانمى
ط، رواة ط ورتاويطَب ويتورةبططط اة رشط رِاا َىنط وضطكربةباركطلرةرلَوانمىطناووينوي طة

خوواى طةوورة بطَب  ووا ب طط،ة طلوورطخوواى طةوورة بطَبكوورانطلوور طشووترَىةى طثووا اَي ى
َو ت]: حر ىوَطورَى بةب اةطةطبر  رِىة طَببتَطط اة رشط رِاوا َب ىنطَبفور ووي طط

ذذََت َنتَلنيُسذذٌقتَوْي َّتالكَّ َيتَوْيَّذذ َُذذ َّّيتَوَن ذذ نتا ُْ َُِكبيتا َّذذلتَيُتننذذ َاتِي َكنُ تََتُكنننذذ َذذلئيهيُ تليَنَاذذلنيلن ََ تْيَلتَأُولَي ذذ َ ن تَلَن ََ لطي
َ َت  . [212]األتُام:  [َوْيُ تَأَطُعجنننَ نُ تْيَّ نُ تَلننُكبيكن
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ةىتر طنر طوابوَمانانطنرةطبر  رِىةىنرطوورخؤنطكورطنواة طخواى طىليطنور وينرىةبطططططط
ةبطط،اورطزانكرطخاى َنووانطلرفور وانطَب زواةنَطخواى طةرة بططططط،لركاتَطبر  رِانمى

انركانوانطتاطَبورةالََيطةطةفتاةؤتوانططشراتانركانطةاوانطةطةارطَبنويرنط ؤط اةثرمي
مىطنرةىطةىنط كرنطلرطحر َويطكرَنَطحر ىوةبنرةر طنويابطةاايرِىارلََطنرط،مىط كرنلرةرلَ

طنوياباشط ر  يطةاوانط اة رشط رِاا َب نط ؤطخاى طةرة ب.

نانطلورطخواى َنَطورَى بةب واةطةططططخاى طةرة بطةرَبغر طكرَةةبطلورطوابووَماطط
زووانكرطثواوورةطبوور  رِىةبكر طَببووتَططط،بوور  رِىة طَببووتَط اة وورشط رِاووا َب ط

ط،حاكمَطورَى بةب اة ط رارط ر زورنمبطنرةور طنواةيطخاىاشوَطلربور ط وينا ويو طططططط
زووانكرططاوورنووَكَطزووانكرطنوواة طخوواىط وينووانطلرةىنوورةبط رتالَوورةط وووضطشووااينرةى ايطط

نوشطثر بنتط رتاويطَبكاترةبطةطنااهويوَوي ط رتاط اة رشطثر بتنرةط اة رشط رِاا َى
ةبطخوواى طةوورة بطط،تطةطَبةر ِايتوورةبط  طخوواى طةوورة ب رِاا َب بكوورطتؤ وورطَبكووا

َوَطَعذللنت] بر  رِىة طَببوتَطجالركورةطةاة بكوانَطحور َويطكورَةةبطكورطَبفور ووي  ططططططط
ٌ تََلن ُت ٌ تَل نُ تَوَطعلنن نُ ت ي َاتال جلَبت ي تأنوَن ََ  . [5]املائ ة:  [الِن

بر  رِىة طَببتَطجالركرةطةاة بكانط ؤطنوياب طوابوَمانطحر َلَرةط َط طةىتر
نويكَطنامسوانَطةططوزانكرطنرةىنطخؤاانطَبَبنرطثاويطنوااط،طنوياباشط ؤطنرةىنطحر َلَر
َطططط رطةار طخؤاانطَبلَوينطن ْعلُهدا الصدالة  (انويمرطشوااينطكورةتاة ط وابوَطةطعواو

كوووم ططأةبطخوواى طةوورة بط وورطتططط،بكوورنَ ؤطَط طشووترَىط ر زوورنمبطلوورطسالعددالم  
 وؤط ورواةطططط( طنركانوانَطبرِاابترةبطةط ورتالََطكرَةبتورةبط ورنا َنَطحممومططططوناا
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 وور َ طخوواى طةوورة بطبوور ط وورِىة طَببووتَطةوواة ةطجالركوورطةطططط،خوورلَكَط وورطتويكوورِى
طاركََاركَط ؤ طةطنهوينخاىبتنَطنافربتركانوانَط ؤوانطحر َوطكرَةبطلر ر طَىنااَ

ترةبط رطثويةرةىنر ط اة رشط رِاا َب ىنطلورططةةنوانطكرَةيزاةَاير طكرىةطكرط ىنااانط ِ
زوانكرططط،كانطةطجطرطلروانلرطثويغروبر ىنطةطثواةطزا  طثر بتانطةطورَةطثر بتانط

ط،لر نةوونرةبط رتالَورطططارطكورطارطةطةاوانَطتومىطنَنَطنروانط وضط نةونراركَطنَوناا
طارط.انطةبكاطورَى بةبط اةطةىارطةطخاى َن طحر َوطنَ ؤارطبر  رِىة طَببتو

 ثور  طَببوتَطططط  طةةتر ط رنم يطخرلَكَطكورط ورط ر ىوبر بكور طَبلَويو طططط رآل
َط ِفط شراتانط ثر  ط رَةتويتَ(طلوي طةبشانمةب( ،طةط واةطشووياب طنروانورطططط(انمةاورت

اىنطاوورطلوورطنويووانرةبطةطَ ةبوو طنووَريجووااينطةطةاوور طناشووطنروانوورطَبزووويترط وواى  
انطكورَنطةططريةبكاط ورواةطجؤ بكوانَطتور طجوااينطَىنطةطةاور طناشوطططططططوابوَمانانمى

ورةر طنرةب طةىَبلَوي ط واةب ِ طةى ويو طثور  ططططط،نازويترط اى  ط اة رشط رِااا طَىنرةب
نورةىطط،طَىنطةااوتَطخواى طةورة بطططَبكرنطلرناةطخرلَكومىط ر َيط ِايطرطثَيطااكرةت رلَ

ر وي طلرطثر  طةطجطرطلروانطلورطَ ةبو طكرىةبكوانطططط ر كربويكطنر ط رية اةب ِب ط 
زوانكرطخواى طةورة بطخواةبنَط ورواةططططططط،نرةىطكوافربط ورط وؤ طنور ط رية واةب ِبةبططططط

ةرارنور ةط اوانطططنرةطباةَطثوَيططشتويكرطةطَببر َتمى بط ربر ط رواةطشتويكمىطةط ر 
ويشوا طنورةطططةط وضطشتويكط ر َيطةاا طةطتاىناةط ِايطرثويمىنطةط رِاوا  طثطط،ةرارنر بثَي

َبكواتطكورطنور ط نةوونرطططططط( ثويغروبر ط ر ةبكاطخاى طةرة بطفر وانط رطط،نا وي 
تَنذلت]: ةرة بارط رطخرلَكَط ِى طرارنوي طَبفر ووي  تلينَذُنسي تَِذُنعل تَو تَضب ا تْي َّ َن ٍنُ ت تَأُنني
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تاُْلَُتيت ََ تني َجُ َْذُبتن ُْ تَأُوَن نتاُلَغََُ تَ  تكنُنتن َُ َّّنتَوَل ذٌتتَالَءتا نٌبتَوَوكي ِي تَِذ َءنتْيُ تَأَ تْي َّ َتالسُّذ تَوَنلتَنسَّذِني
َ َت َلتنذنُؤنينن َُ  [.288]األعساف:  [ليَا

اورططونطتاىنا طباَطةط اانطةراانممنطنَط  رطخرلَكَط وََيط( نر طحمممط طةىتر
ةبنرةور طوونط ىنووا  طغوراب ط َىنوااورططططططط، وي طىليط ؤطنرفاَطخؤ طورةر طخاىطةااتَ

 ر َ طوونططط،وشَطزاكرةطخوير ط ؤ طَبكرَةط وضطكاتويكطتاشَطخرىثرطنرَب اة نرةىطن
َط اوورطتوورنهاطووونطتربوووينر ةطووو َبطَب  ط ووؤطكربووانويكطكوورطططتاىنووا طنوور طشووتانر طنوو

ط اةب ِ هوينن.

ط(  اشورطنرةوور طةورة ب ط وورواةطَ ةبو طكرىةبكووانطة اشورتانوانططحمموومططططط
 رةااتَطخاىطنر وي طنور طنوورتطططوالَكَطباَطة اانَطنر وي ط ؤطنرفاَطخؤ طورةر ط

ةبطط،ةراانومنوانط راور؟ططزؤنطجطرطلرةطلرطَ ةب طكرىةبكانطتاىنا طباَةط اانطثوَيط
طناارتَطترطلر طواناارةبط ؤ ن.

 طثربووووا طكووورَنطلووورط رةىلَووومب ىنَطغووورابطةطفالَةوووَطةطجاَةةووور طةطططط ووورآل
ايو طنروورطططنربتويربنابانطةط اةشوياب طنروانرطكرطَبلََيط رةىويطلرغرابرةبطةب َبةر

ترةطخورىثرتبط ورلَكاطططةبط اةب ِكرَنطثويوانطبرخ طط،ارنوشويكَطخرىثرطةطَ ةب طنَ
طَبفر ووي  ططط( ثويغروبر طزانكرطلقويكَطكافربط
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َو ْالة َابُني يمرا  ْْ َو عَ  (َء َ ْ تدوْدَبْل َل َْ َتَ َعسَّافا  فعأَل  . 9ْ  َر

 كوواتطنوورةىطزوو ط ِؤيطىلياووركطةطثربوووا  ط ر كربووويكط ةووويترط  طفالَةووَ طةىتوور
ط.ططةب ناةرياي طنااي  طىلي

تددهَ عدَ  (  َنَّ الَد ْْ:  ( سِف ْحُحَ َيضا  عَ رُاسية بَ احلكد  العدلم( 
ُاِدِ   . 20ْ  إتُان الكوهَّاِن س و

ةرَبغوور طزووانرط  طفالَةووَطةطثربوووا كرَنَطكوورَةبططط( ثويغروبوور ط طةىتوور
  .لويوان

دَس َْْتَ قال:  ( َسهلسج َهل العََ عَ الَ   ََ َو ِبا يدملو فَدَددْ  َب َق َْ َتَ باِهَا  َفَص َّ َر
 .  ()) 11ِبا َوْتزَِل علَ ُمم  

 كواتطلورةطةاوانر طكورطططططاركطةط اةب ِ طثوَيط ر كربويكط ةويترط  طفالَةَ طةىتر
َباكاتطنرةىط رطتأكوم طكافر طكرَةةبط رةطةا نانر طكرطَى ر اابط ؤطبور طحممومططط

 ).ط

طواَب طترطلروانرط ؤ ن.ةبطفر 

                                                           
   .1130ْحُح رعل  اق  : ْ  9ْ
   .4233ْحُح رعل  اق  : ْ  20ْ
حُح  ََ ابَ رالَ اق  : 235ْحُح  ََ الرترذي اق  : ْ  22ْ    .639ْ  ْس
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 ؤارطثوياااترطلربر طوابوَمانانطناةاَى  نطلرطثربوا كرَنطلرطفالَةَطةط رةىويط
َب ىنووَطغوورابطةط وورواةطجاَةةوور ىنَطبوور ةاويط وورط وورةىويطَىنطلوورطشووتَطناَاووا ةططط

 ور ؤ طنورةطططط،رناة طزا ببر طةطجطورطلروورةبط ويو طططبر لويشوياىنمنَطخرلَكَطنورتط 
ط ط.لر طشترةطناةاَى كرَنرةب طىليط( روبر طثويغكرَنانر ططةرَبغر

 ووور ةب اطنووورةطشوووتانراشطَبةرايتووورةبطكووورط رنوووم يطلووورطخووورلَكَط ووورناة طط
زا ببر كرَنرةبط انطرشر طزرنمطشوتويكَطغورابطةطناَاوا طَبكورنطكاتويوكط وؤنَططططططط

َط ط،كرطَبكورنطاواخاَط اةشووياب طنروانورططططاور طنرخؤشورططجرورَىنَطةطلرزكطةطزورف
خؤشرطنورةطنوشور طكورَةةبةطنور طكوا ب طكورَةبطلورطشوتَطططططططططنر طنرط ثاشانطَبلَوي 

اورططرلَطر طتويمىطنَناَاا طكرطلر ؤنطكرَنَطجرورَىنَطنرخؤشركرةط اةشوياب ط وضط 
 ورلَكاطور ربو طلروورطتورنهاط رلَورلَرتانومنطةطبر لويشووياىنمنَطططططططط،لربور طنورةطشوترططط

ةططَخوورلَكَطنر ىنوورط وورتاط وَوووينطزا ببوور بكرطَب ىنويوو طةطجؤ بكووانَطنرخؤشووططططططط
ةبطلرةىنرارط رنم يطَب وانوانط مىتَيطةط ِايكط كورةاي طلرةورويطططط، ؤكا بكانَطَب ىنوي 

كرط وور ؤ طشوووفاكرامىط رةوورَب  طخوواىطنوورةىنوشطةىطةاوووانطَب وورنطكوورطشوووفاطططططط
اركرط ور ؤ ط رنوم يطلورطثور  طةطططططةبطلرةىنرارطنرخؤشَط،َب وانركر طنرةبةبط اةب

طبكرنطةط رنم يطشتَطناَاا  طثوَيطارطَةَشراتانركانرةبط وي طكرةىطخَورتَطنرةطفالَ
بلَوووينطكوورطنووروانط ونوااانوورطنوورةاشطثشوو ط وور طشووترطَب ربووتوي طةطثوور  طةطططططططَ

نورةىنوشطةى ططط،شراتانركانط ِى  طَبكاتط رةب طكرطةاجناةط وي ط ؤاانطلورطثر بونتطط
لوورةطنرخؤشوورطَايووننطةطةى طلوورةطنا ى ىنوورطَايووننطكوورطثويشوورتطَىةاانوورطةطتاشووَطنوورةططططط
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كوورطنروووراشطشووتويكَط ىنوورىةبطلوورطثوور  طةطشووراتانركانطةططط،رَةةبنرخؤشووراانطكوو
طنرةىنر طكرط ؤطنر طنوشانرط ركا اانطَاينن.

 ؤارطثوياااترطلربر طوابوَمانانطناةاَى  طنر طشوترط ونبطةناوؤيةوا  طاوركرتططططط
 طةطثش ط ربنتط رطخاى طةرة بطةطترةبكاوطكرَنرطبر  طلورطط كرنط رةى  وينانطىلي
َةعوا طشور عَطةطَب ووانَطحور َويطةططططططوووطةبطَ ةبوترطورؤظطط،مى رواةطنوشطةطكا ايكوط

زا ببر  ط  طثَاشكط ركا  هويننطكرطثَاشكركانطثشوكننيط وركا َب ويننطلربور طططط
كرىةبكوانطةططبط ربو طثوَيططاركور طةط ؤكوا ططكرَنطلرطنرخؤشَطنرخؤشركرطةطَىكؤكَ

 : كرطفر واارتَط( ةبط رصحوحَطلرطثويغروبر بةبط اتاةبطط،واةالَركان

َو ْْ َْ َلِهَل َو َر َو، َسَلِهَل َْ َعِلَم َو َر َو ِ َاء  َعِلَم  . 21ْ  را َتْدَزَل هللاو داء  إال َتْدَزَل َل

ةططزا ببوور طاووركَطَىنر ر ىنوومةةبطنووووىخوواى طةوورة بط وووضطنرخؤشووَ طةىتوور
ط. طةطنرةباشَطنراَىنوي طنااَىنوي شوفااشَط ؤطَى ر ىنمةةبطنرةب ط وَىنوي طَباَىنوي

ط  ةبطَبفر ووي

َُب دساءو ال اَء بَسِيَء ِِبنِن هللا)  ِْ  .  23ْ  ِلكوِل داَء َدساٌء فِنا َو

                                                           
  .452اق  : ْ  لعلة األحاديت الصحُحة  21ْ

  .5264اق  : ْ ْحُح اجلارع الص ي  23ْ
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َط طةىتر نرةور طزا ببور بكرطتاشوَططططط،اوركطزا ببور  ط راورططط رواةطنرخؤشو
طَىنَطخاى طةرة بطزاكطَب ويترةب.اركرط بوي طنرةىط ر ِايطرطثَينرخؤشَ

 . 24ْ  سامِعباد هللا َت اَسسا سال َت اَسسا حِبَ ْْ: ةبطَبفر ووي 

طنر ط رنمبكانَطخاىطزا ببر  طخؤتانط كرنط ر َ ط رحر ى طنا.ط ةىتر

ةبطفر واةَبطلر طوانااانرةبط ؤ بطَىةىكا انطلرطخاى طةرة بطكرطحالََط رواةط
ةبطط،شوووفا طَويطةط شووراانط وومىتطلوورط وورواةطخرىثراووركطوابوووَمانانطزوواكط كوواتطة

ويموورةطنوورةىنوشط وومىتطلوورطفوتنوورطططةبطثوورنا طنط،كؤاووانط كاتوورةبطلربوور ط ومىاوورتط
َطط،ةاورِىكر بكان  ر ِىبوتَط ور طخواى ططططط،ةبطلرطةاايرىارلََطشراتانطةطخؤشرةااوتان

 ةرة بطتاىناةطَببر َتَط ربر ط رواةطشتويكمىط رار.

وصللى اهلل وسللم ورلارل عللى      ،راهلل العللي العيليم   الَّوال حول وال قوة إ
 له وصحبه.آعبدو ورسوله نبينا حممد و

 

 

 

ط
                                                           

  .2633اق  : ْ  لعلة األحاديت الصحُحة  24ْ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يَسآيةمنامة

َطط(بةبعبدد الُزيز بددَ عبدد هللا بددَ ُز لوورط خوواى طط ..............(ط ووؤط وورى ط وور اي
ط.ةرة بطبر كرةتاتط كاتط ؤط رواةطزاكراركطناوني

 اهلل و بركاتة. ورمحةسالم عليكم ال

ط طلرثاشانمى

 ورط ومىاورتَطططناورط راايَبكرتانط رَببت طةراش طخاى طةرة بط تانطةرارنوي ط
ةبطنرةب طلرطخؤطةرتباةطكرطلرطةةآلتركرتانمىطخرلَكانويكط رنطكرطثرااببونتططط،خؤ 

ط، رلَطر طلربر طنرنا َؤترطخاى بةب رزرنمطةارَطةطااَايكرةبطكرطخاى طةرة بط وضط
نور طشوتانراشطططط،ةبط رنمايكوانطَى وينرىةنطةط رنمايكَطتراشوانط اة ورشط رِاوا َىننطط

ةبطنورةططط،جطورطلورةططةطط(طْعلد( بدَ َط طالدب وابووَمانانططَبَبنرطثواويطثويشورةى طط
اواخاَطلورطوَةرةتومىطلورثاشطناايو  طططططططاكرىنرطَبخاايننطلرطَىنوشتنَط اكرَى، رَطةةا

 ط وؤطخواتر طططكاترةبطلرطخاى طةرة بطكرطَبلَويننوياى ىنط رةار طخؤاانطنَاكوانطَب
ةبطط،ثواويطثشوتمانططةبط نبط رطط،خاىطثواةىنَطخاىطاا ورتومانط مبنط رثشتواىنَطخاى

َبَلوينطنر طةاتبوركانطنور طَىوور  ىةىنطنور طةورة بكانطةبآلمموانط مبنورةبطنور ططططططططط
ةبطتكواط كورنطلر ور طخواىطنورةبط رنمبكرتانورطططططططط،اوركانطلورطنويمورَىطططَخاةبنطاا وورتط

َطط، ِىةببتاةبطلر ر طَب ةاكرتانومىطواةبتورةبطط ط،اوركانطَبتربووي ططةبطلركروتر خورو
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َططط( طخاىطفرااوانطكرةبطنر طثويغروبر   اورط ةونيط وؤططططجطرطلرتؤطكربَطترووانطنو
ةبطنويووابط اشوورتانطخوورلَكَطط،بطَىةىكا اووركامنانطَببوو طَبكوورةاي ةبطلوورطنويوواط،  

ةبطنرةىنر طلرطنويابطكرط ؤطط،ةرة ب طشر ومبكانط( طخاىنط ؤطخاتر طحروَب 
طخاىاورطط كورطَبلَويو طططبة،ط( طنويمرطاا ورتنيطفرااوانطكرةبطنور طثويغروبور  طخواىططط

َططط اوورطبوورآلةىتط وومبطلربوور طنوورةطكربوور طكوورطكرَةتوورط وور ؤ طلوورتطكرَنووَطنهوينوو
ارطبؤ ىةاركان طكرط واةبط ورطجوويطريطلورطجوواتَططططططءطَب زاةنَط ِةةناكَطةرة بكان 

طاركان .ارطخؤاَةطجوينوشونَطنهوينَيطةرة ب طثر ةب َةا ايتَ

َىنورططكرطةااوتاتانرطلور طةاوانرطنورةب طَى وينورىةبطةبنورةب ط اة ورشط ِراا ططططططط
ةبطنااواطثويشورةىاركط ثا ِايتورةبط ور طططططط، ؤتانَطلويكطجوا كروورةبطةط ِةةنوَط كروورةبططط

ثا ِىنانرةبطَ ةبترطنااي  طلرطَةىةبط كراي طاانطنا؟طكرط رواةطنر طشتانرط ىنرىطنرورط
 ةبآلوركرارتَ 

آللله احلمللد هلل وحللدو و الولللة و الىللل  علللى دللو ال نلل  رعللدو وعلللى  
 :لةثاشاندا ،و اىل يو  الديوهتدى رهداوصحبه ودو ا

 َىنوورطخوواى طةوورة بطبوور كرةتاةتط كوواتط ر ِىبووتَطخوواى طةوورة بطَ ةبوو ططط
 ْعلددُه  الصددالة سالعددالم  كرىةبكووانَطَ ةبوو طكوورَةةبةطثويغروبوور بكانَطنووا َةةبططط

ةبطجطرطلورططط، رترنهاط ؤطنرةب طخاى طةرة بط ثر بنتطةبط اة رشَط ؤط رِاا نرَبن
  ط ر ةبكاطخاى طةرة بطَبفر ووي  خاى طةرة بطكربَطترطنرثر بنت
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َذُعبنعنو يت] تلَي َُِستْي َّ تَواُْلي ََّ تاْلُي  [ .56]الذاااي :  [َوَنلتَخَنُاتن

وونطثور  طةطنواَبووَىَ طَ ةبو طنوركرَةةبطتورنهاط ؤنورةبطنور وي طكورططططططططططط ةىتر
طءطترنهاطونط ثر بنتءط اة رش ط ؤط رِاا نرَبنط.ط رتاك

َط  ورططط( ةطثويغروبر بكور طططَطكرَنوَطخواىططاورطلورطةاايرِىاورلَطططثر بتنوشط راتو
ةبطط،فر وانوانطثآطكورَةةبطط( جآ رجآطكرَنَطنرةب طكرطخاىةطثويغروبر بكر ط
ةرَبغووراانطكوورَةةبطلرةوورويطططط( ةى  وينووانطلوورةب طكوورطخوواىةطثويغروبر بكوور طططط

ةبطنوورتطثواكَط وؤطخواى طةورة بطلورطططططططط(  ِ وينانط ورطخواىةطثويغروبر بكور طططط اةب
ويطنرةثر ِ طخؤشرةااتَط ؤطخاى طةرة بةطترةىةاتَطوو طكرزوَطططكرَبةبكانمىطلرةر

ت]: ةبطَبفر ووي  : رترنهاط ؤطنرةط ر ةبكاطخاى طةرة بطَبفر ووي  تَأ َّ ََ َوٍََضذىت َوُّذ
فنت تْيَيَّ  [ .13]اإل ساء:  [ََذُعبنعنواتْي َّ

طثر ةب َةا تط رِاا  طَىةبطكرط وضطكربويكطنرثر بنتطترنهاطنرةطنر وي . طةىتر

ت]: ةبكاطخاى طةرة بطَبفر ووي ط ر  َي تَنللي َ ي تالبَّ ي َي تالبَُّْحَ ََ تاُلَعلَلني اُْلَُنعنتّيَّيتَ ب ي
َنت َكتَُِسَجعي َكتَِذُعبنعنتَوْيَيَّ تْيَيَّ َي تالع ين لي َُ  . [5-1]الَا ة:  [نَذ

كورطخاىاوركَطططط،ةىتر طحرومطةطباثاسط ؤطخاى طثور ةبَةا  ط ورواةطجوهوانططط
 وورتاكطةطتوورنهاط وور تؤطططط،خوواةبنَط ِؤي طبووَىارطط،اوورَ وور بابحوو طةط ربووؤ طةط ِ
ةبط ورتاكطةطتورنهاطثشو ط ورطتوؤططططططط،جطورطلورتؤطكربوَطتورطناثر بوتنيطططططةَبثر بتنيط

طَب ربتنيطةطثش ط رجطرطلرطتؤطنا ربتني.
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لر طناارتانرَىطخاى طةرة بط ِةةنَطكورَبةبطكورط ور طخوؤ ط رتورنهاطشواارنَططططططط
 :  ر ةبكاطَبفر ووي ط،نرةبارطكرط ثر برتاي طةطثشتَطثآط بربرتاي 

تاُْلَلليص] َن تَأ تّيَّيتالع ين ََ َنتالع ين ََّّتلنُنيصل تَل  . [3-1]الزرس:  [فَلُوبنعيتا

ط،ارةبطلرطَانطَىطخاى طةرة بط ثر بنتط رترنهاةىتر ط رطَلَاؤ  طةنورتطثاكَ
ططار؟ثر بتَطَةة طلر اة رشط رِاا َىنط ؤطخاى طةرة بطنَاطَانَطثاكطةطاركواىناا

تَكبَفتال لفبو ] ةبطَبفر ووي   تَولََ ََ َنتالع ين ََّّتلنُنيصل تَل  . [24] افس:  [فَلُوبنعيتا

اورةبطط  رَلَاؤ  ثا ِاينرةبطلرطخاىططةىتر طنر طوابوَمانانطنويابطخاىط ثر بنتء
 :ةبطَبفر ووي ط.لرطثر بتنمىط اكافرىنوشطثويوانطناخؤشط وي 

َعتّيَّيتفَت] َّّيتَأَ عا تَوَأ َّتاُلَنَسلتي  . [28]الدجَ:  [التََُعونَتَنَعتا

َطططط  ؤاورطلرةورويطخواى ططططط،نطووالَكَطخاىاورططةىتر طوَةورةتطةطشوااينَطكرِنواشط ور
طةرة بَىط وضطكربويكَطترطورثر بنت.

ةبطناارتَطترطلور طوانااانورط ؤ نطةبط ورواةاانط رلَطورنطلربور طثوياااوتويتَططططططط
رىةاشوورطكوورطثا ِىنوورةبط ر وورواةططةبط ىنط،اكط ىنونووَطخوواى طةوورة بطلرثر بووتنمىط وورت

ارط ؤط وضطكربويكطلرخورلَكَط ثا ِاينورةبططط ؤارطَ ةب طنَط،ارةبطثر بتنرجؤ بكانَ
ةبطثش طنر ربنتطةطَىةى طفرااكورةتنطنركورنطتورنهاططططط،ترنهاطلرطخاى طةرة بطنر وي 
ةبكوواطنوووشطكرَنويووكط وور طناارتوورطثريؤ ىنوورءطنوورةب ططططط،لوورطخوواى طةوورة بطنوور وي ط
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 اتاةبطنرورطجطرطلرشترطناباا طةط ؤكا بط رب طثآطكرىةبكانطكورطططلرواناكانوانمى
َطططط،ورؤظويكَط انمة طناوواَبطتاىنوا ط ربور امىط ور وي طططط اورط ورلَكاطططنروورطثر بونتطنو

ثشو ط بربوتوي ططططوَ ةبترط رَبةَطناارتطةطفر واَبةطاركمبنطَط ىنااانطكورطورؤظوطط
كورةىططاركانومىططاَ رطورؤظويكَط انمة ط ورطَببور َتطلورطنووشطةطكوا بطبواَبةطنابواططططططط

اوواخاَطَىةى طط بربووتوي ثووَيةبكوواطنوورةب طكوورطثشووتَطط،تاىنووا ط ربوور امىط وور وي 
لر َىنَطخرىثر طونمىلَركر طااخاَطخَورتطكا بكور طاواخاَطططط، كاتفرااكرةتنَطىلي

ةبطةبكاطنرةب طكرطورؤظوووووطثشو ط بربوتوي ط ورطططططط،برةركر طةط اةشوياب طنروانر
َططط،ببر َتورؤظويكَط انمة طناواَب ط رطَ -ااخاَطناناواَبط ر ؤ ط ؤكوا بط ربوت

ايكوورةتنطةط اةشوووياب طنروانوورطلوورطَ ةبوو طكرَنووَططاووركانطةبكوواطناووورطنابوونيطةط ِ
ةبطلوور طط،وركوور طةط اةشوووياب طنروانوورطخانابكوور طاوواخاَطزوواكطكرَنووَطنؤتؤوبويطط
 : َبفر ووي ط ا بارةبطخاى طةرة بطلرطزريؤكَطواب ط

تايت] َُ ِييتني َنتالَّ جَذَغلَث ُْ تَوعنو يففَل َُ ِييتني َيتَوَنىتالَّ  [.25]الدصص:  [ََعجي

 واةطَىةى طفرااكورةتنَطططط( طءطعرشريبتركر طوابَطنرةب طلرطكؤورويطةىتر 
طكرَط ربر طَةيونركرامىط.ىلي

لورط اةبلَوركانَط وؤطططططوووط ر ةب اطلرط اةشووياب طنروورطَىةى طفرااكورةتنَطورؤظططط
َىةى طفرااكرةتنطلرطورَةبكوانطةططط ر َ ط،كرَنطةطجرنططةط اةشوياب طنروانرطجوهاَ

ثوور  طةطفراشووترطةطَى ةط وور َطنروانوورط اة وورشط رِاووا َىنَطةرة باوورطةط اةشوووياب ط
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ةىلىت(ططكرَبةب ط اة رشط رِاا َب بطبر بتاكانرطلرةرويطخاىاركانوانطةبكا ىلعَي
 ور ةب اطَىةى طفرااكورةتنطةطَىةى طاا وورتَطكورَنطلورةطكربوانر طططططططط،ةجطرطلروانورط

طنراي طكرطةبىلطةطثواةط اشنطلرناةط انمةبكانمىط ر َ طلورطشوتويكمىطكورطجطورططططكرةىطَب ى
َططلوور اوورطةبكطزوواككرَنرةب طخاى طةوورة بطكربووَطتوورطتاىنوواةطَببوور َتَطتويووومىطنوو

نرخؤشطةط ومىارتطَىنَطَويطةطزانرط ر رش طةط  ةا  اةنطلرطَؤ بخطة اةشووياب طط
 وي طلورطنااورتطةطفور واَبكانَططططةبطناارتركانَطثويشرتطةطنرةب طلروانااانمىطط،نروانر

ترط رواةط رلَطرنطلربر طثوياااتويتَطنا ىبترطكرَنَطَلَركانط وؤط  طخواى طةورة بطططط
توورنهاطةَلَاووؤ  طاوورةبططلوورط وورواةطنوووشطةطكا ايكوومىطةطخوواى طةوورة بط وورطتوواكطةططططط

زانكرط رنمبكانط ؤطنور طشوترطَ ةبو طكورىةنطة رووراشطفور وانوانطططططططط، ثر برتاي 
 ر ةب اطلر طناارترَىطكرطط،ؤنطلرطناارتركانَطثويشاَىط اسطكرىكرىةبط ر ةبكاطزثَي

َاتويَيتَاَُئل ت]خاى طةرة بطَبفر ووي  ط ََّّتَو تَنُكبيكن  . [36]الَعاء:  [َواُوبنعنواتا

ط رتاكطةطترنهاطخاى طةرة بط ثر بنتطةط وضط اة رشَط ؤط رِاا ورَبن. طةىتر

 : ةبطَبفر ووي 

ذَت] تلَي ََتَوَنلتأننيبنواتْي َّ َنتالع ين تَل ََ ََّّتلنُنيصي  . [5]البَُة:  [ُعبنعنواتا

نركرى اةطترنهاط رةبطنر وي طكرط رتاكطةترنهاطخاى طةورة بططفر وانوانطثَي طةىتر
ط ثر بنتط رنورتطثاكَطةطَلَاؤ  طةب اة رشَط ؤط رِاا طنرَبنط.
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 َحددقو هللاِ ))طكوورطَبفوور ووي   ( بةبرُدان لوورط( ثويغروبوور طةبطفور واةَب طط
َِ َ ُ ا   ُْبو وسَو َسال يوْشسِبوما ِب ط . 2ْ  علَ الُباِد َْن يَد

َط طةىتر اورةبطنرةباورطكورط ورتاكطةطتورنهاططططططوافَطخاى طةرة بط ربر ط رنومبكان
ط وثر بنتطةط اة رشَط ؤط رِاا طنرَبنط.

طفر واارتَ ط( ثويغروبر طط( (َىطى نطواعاَ ةبطلرطفر واةَب ط

َْ َراَ  َسهوَم يَْ عومْ  ط. 1ْ    تِ ا  َدهَلَل الَّااَ  َر

َط ر كربوييكطمبراي طةطلرطياانومىط اةشوويابط طةىتر  وؤطخواى طةورة بطططططةط اة رشو
 طثا ِى ويتوورةبطنوورةىطَبزووويترطنوواةطنوواةر طططططَىطىليةطلرةوورويطخوواى طةوورة بططَىنا ويوو ط

طَؤ بخرةبط.ط

طحوح رص  ر َةةطفر واةَب ط ى نطعباس(ط خاىاانطىليط ى  ط وي ط(طلرططلرطةب
 طَبنويرايو ط وؤطاروورنطثوَيطططط (  رُدان ( ثويغروبر طكاتويكطط اخا يطةطوابو (َى

ََ ْْ فر ووي ط َب َِ َ دَهاَدةو َْن ال إلد َْ َََسَل راتَدْ عومهوْ  إلُد َْ ََْهدِل ِبْداَب فَدْلدَُكو إتَّدَك َأَِت َقمردا  ِرد
 . 3ْ  إال هللا

تد( ا ملو هللافَاْدعوهوْ  إىل َْن َيْشَه وسا َْن ال إلَ ْْسِف لَهللا:   .  إالَّ هللا َس
                                                           

حُح رعل  اق  : 1856ْْحُح البخااي اق  : ْ  2ْ    .30  ْس

   .4490اي اق  : ْْحُح البخا  1ْ

حُح رعل  اق  : 2496ْْحُح البخااي اق  : ْ  3ْ    .29  ْس
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 . 4ْ  فَاْدعوهوْ  إىل َْن يَدَمحِ  وسا هللاَ ْْسِف اساية للبخااي:  

تؤَبزووويترطناةةوورلويكطكوورطخوواةبنَطثوور تاكَطنامسوواننيططط ْروُددان  نوور  طةىتوور
ال إلدَ إالَّ    طشواارتَطَىنوَطططط ةاة ن(ط اطاركر طش طكرطتؤ انطرةى اانطَبكرا ط وؤط

ط(ط وي .هللا

، ُممد  طال إلدَ إالَّ هللا ط انطرةى اانط كرطتاطشاارتَطَبَبنط ورطط َىراركَطترلرطةت
ط.ط(ا مل هللا

واىطثر بوتَطط ورتاكطةطتورنهاطاوركططط انطرةى اانط كرطتاط ةبطلر ِااىارتَط اخا امى
طَبكرنط.

َْ ْْقددال:  ( َنَّ الَدد   ( سِف ْددحُح رعددل  عددَ طددااا بددَ َ ددُ  األ ددجُ(  َردد
ََسَ  َو َسِحعابوَو علَ هللِا َعزََّسَللَّ  َسحََّ  هللَا سََب َْ دوسِن هللِا حوسَِم َرالوَو َسَدرو َُْب و ر  . 5ْ  ِبا يدو

 ر كربويكط رتاكطةطترنهاطخاى طةورة بط ثر بوتوي طةطكوافرط كواتط ورةطططططط طةىتر
ثر برتىةىنر طكرطجطرطلرطخاى طةرة بطَبثر برتاينطنورةىطوواويطةطخوااينَطثوا ايَ ىةططططط

طار.خاى طةرة بطَب وي طةحاا َطلرط  

طةبطفر واَب طتر طلر ط ا رترط ؤ ب.

                                                           
   .0301ْحُح البخااي اق  : ْ  4ْ

   .13ْحُح رعل  اق  : ْ  5ْ
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ةبط ناغور طنرتورةب طططط،نَطنواوىورطوارط نةوونر طنوااططةبطنر طاركواىثر بتَ
ةبةوورنطرتانطط،نَطنواووىوروةبطبوور  طنووااطاوورط وواةب،نوور طاركواىثر بووتَنواوى طط

ةبطاةبطحوكمو ط وططط،وولرطَ ةب طكرَنَطثر  طةطورؤظ اةبطةبحوكمرتطط،فر  بكانر
 ور ةبكاطزوؤنطلورطثويشورتَىططططططْعلدُه  الصدالة سالعدالم نَطثويغروبر ىنط رطتويكرىلرنا َ

لرةىنورطخواى طةورة بطططط ةبط،لربر طنر طشوترط ابوكرىنططنرةطناارتانر طكرط رلَطر اةنط
تواإلَُِستْ تلََذُعبنعو ] َبفر ووي   ََ تاْل   [.56]الذاااي :  [وَنلتَخَنُاتن

هاط ؤطنورةبطنور وي طكورط ورتاكطةطططططةورؤظ طَ ةب طنركرَةةبطترنطونطثر   طةىتر
ط.ة اة رش ط ؤط رِاا طنرَبنطترنهاطونط ثر بنت

َوَلَاذُعتوَذَعُْذنَذلت]: َبفور ووي ططخاى طةورة بطط ر ةب اط رلَطر طترطلرطبر طنر طشتر
َاتالإَّلغنَتَت ََّّتَواُتَجنيبن تاُوبنعنواتا َ  تَأ ي ْن تأننََّكتَ  تكن  ي  . [36]الَحل:  [ ي

ويمرط ؤط ر طكؤورلَويكطلرخرلَكَطثويغروبر ايكمانطنوا َةةبطتواططط رطتأكوم طن طةىتر
ةطخؤتوانطَة يرنورةبطلورطططط رخرلَكَط وَوينط رطتاكطةطتورنهاطخواى طةورة بط ثر بونتططططط

طتاغات.

َنت تْلذَتْ ت]:  ر ةب اطَبفر ووي  َ  تْلَذَتأِذ َِتْ تِن ْن تَ  َُ تن ََ تٍَذُبن َُ ُنَنلتن َْ وَنلتأُ 
 . [15]األتبُاء:  [أ تفلوبعو 
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ويغروبوور ايكمانطنوورنا َةةبطى طط وووضطثط( لوورثويشطتووؤَىطنوور طحمموومططط طةىتوور
اورطكورطشوااانَطثر بونتططططط ؤطنا َةةبطكرط وضطثر برتىةايكَطتر طحرقطنَطبرةةان

ط وي طترنهاطونطنر وي طَب طكرةىترطنويابطترنهاطونط ثر بنت.

ْعلددُه  الصددالة (طهوو و و صوو ش و  وو ي  ونوو ح  ةبطخوواى طةوورة بطَب  ووا ب ط
    نرةىنط رطنرترةبكانَطخؤاانطفر واةبَبفر ووي  طكرطالعالم  س 

تْلَتَغتنفنت] َُ  . [59]األعساف:  [ُْوبنعنواتهللَاتنلَل نُ تن

نر طخرلَكَطنويابط رطتاكطةطترنهاطخاى طةورة بط ثر بونتطزوانكرطجطورططططط طةىتر
طارطكرطشااانَطثر بنتط وي .لرةط وضطثر برتىةايكَطتر طحرةتانطنَ

 ْعلدددُه  الصدددالة سالعدددالم  ى  طثويغروبووور بكانط ووواةبط رةشوووتَنروووورط انطووورة
ةبطَةيونووانَطط،توور طثويشوواةترط رلَطوورط وواةنطلربوور  ؤنطنوورةطَةةطناارزوو ةبكطهوور

ْعلددُه   َىنوووانط وورةبَىطنوواةبطكوورطثويغروبوور ىنطْعلددُه  الصددالة سالعددالم   ثويغروبوور ىن
خوواى طةوورة بطلوورطتاكط ىنونووَطَةةبط وورط وورفوور وانوانطثويوووانطكوورالصدالة س العددالم   

جطرطلرطخواى ططط ثر برتىةبكانَطترارطثر بتنمىطةطكرَنرةبةطفرِ طَىنَط رواةطخاى
 ر ةبكاطخواى طةورة بطلورطزوريؤكَط عواَ(طَىطَبفور ووي  طكورطنورةىنط ورططططططططططط،ةرة ب

 :(    اَ(طاانطةةتاب

َ تَنلتَكلَ تنَذُعبنعنتآًَبؤن َت] َِ ََّّتَوُ َعفنتَوَِ جَذَنلتلينَذُعبنَعتا ئذُ  . [00األعساف: ] [َأتي
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توؤط وؤطنورةبط اتاةاو ط وؤط  طنويمورطتواط ورتاكطةطتورنهاططططططططططط( طةىتر طنر ط اَ
خاى طةرة بط ثر بتنيطةطةى ط ويننيطلرةطخاىاانر طكرط واةكطةط اثريىمنوانطَباانووانطططط

ط.ثر ب 

ةبطخاى طةورة بطَب  وا ب طةوا باشطَبفور ووي  طكاتويوكطكورطثويغروبور وانطططططططط
تاكط ِىةرتنَطخاى طةرة بطلرثر بوتنمىطةطةى ط وينوانططط انطوانَطكرَط ؤط رط( حمممط

لرةثر برتىةىنر طترطكرطَباانطثر بنتطلرطجطرطلرطخاى طةورة بطلورطفراشوتركانطةطططط
َذَكت]: ثواةزاكانطةط تركانطةطَى ةط ر َبكانطةطجطرطلروانورطنورةىنطةةتووانططط َأَتَعذَ تاُآَلي

اتَلَكُ ٌءتونَالبٌت َِ عا تْي َّتَ    [.5]ص:  [ْيََلل تَوا ي

نوورةط وورواةطخاىاانوور طكوورَةةبط راووركطخوواىةطَىةى ططط( ةىتوور طنااوواطحمموومط
ثر بووتنَطتوورنهاطخاىاووركطلوورطنويموورطَبكوواتط ر ِىبووتَطنرووورطشووتويكَط ؤ طبوورارةطططط

ط.بر با ِ وينر ب

ْيَّنَّنذُ ت]: (طَىطَب  ا باوانطَبفور ووي ططالصدافا ةبطخاى طةورة بطلورطبوا بتَط ططط
ََتْيت ٍيََ تََلنُ ت تْيَل َاتْيََبات َ َتَكلِن َجيَنلتليَكلويَبتََمُنن تلََجل يكنَتآَلي ََ تأَْي َّ َلن نوَ تَونَذان َّّنتَنُسَجُ ُي تا ]الصافا :  [ َّ

35-36.] 

نرةىنطخؤاانط رةرة بططال إلدَ إال هللاةىتر ط آ اةب ِىنطكاتويكطثويوانط اترىارط وَوينط
نويمورطةى طلورطططةبطَباوانطةةتطنااواطططط،َب ىنَطلرةةتنَطنر طةةشرارَىطةطنوراانطَبةةتط

طخاىاركامنانط هويننيطلر ر طةار ط ؤنر ايكَطشوي .
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ةبطنوورةب طكوور امسانطكوورَطلوورطنااوورتطةطططط،ةبطنااوورتَطتوورطلوور طوانااوورط ؤ بط
خاى طةرة بطاا ورتَطونطةطتؤاشط مىتط ؤتويطراشنتطوطفر واةَبط ؤتط ِةةنط ابةبطط

ر طثا ِىنانورةبطةططكرطنطوططلرطَانركر طةط ىنوا  طلرطوافَطثر ةبَةا  ط رواةطجوهانمى
جؤ بكانَطَىةى طفرااكرةتنطكرطلورطثربووا بكرتمىط ِةةنو طكرَ وؤةبط ورواةاانطلورططططططط

زانكرطثر بتنرط ؤطجطرطلرطخواى طةورة بطططط،جؤ بكانَط اة رشط رِاا َىنَطةرة بن
ةبطَىةىكرَنرط ؤطنوشانويكطكرطجطرطلورطخواى طةورة بطكربوَطتورطتاىنواةطَببورآلتَطططططططط

اواَبنر اةىنطكرطنرووشطلرط اةب ورشط رِاا َىنوركانَطططلرطورَةةىنطةطنطار ربر َىطنَ
زووانكرط اة وورشط رِاووا َب ىنَطبوور بتاطتوورنهاطلوورطكوواتَطط،بوور بتاكانطناشووريانرتب

خؤشومىط اة رشوانط ؤطخاى طةرة بطَىَبنواط ورآل طلورطكواتَطترنطانورةطبورختَطَىططططططط
َطططططنرةىط رطَلَاؤ   زوانكرطَباوانَىنَطكورططططط،اورةبطثر بوتنَطخواى طةورة باانطَبكور

خاى طةرة بط ر نرةبطَببرآلتطةطتاىنا ط رارط ربر ط  ةا كرَنووانطلربورختَطةططط
َطططناخؤشَطةطجطرطلرةطكربَطتورطتاىنواطط  ور ةبكاطزوؤنطخواى ططططط،اورطةطَببورآلتَطنو

 : ةرة بطلرطةا نانمىطَب  ا ب طنرةط اة رشط رِاا َب ىنرطَبفر ووي 

ََت] ذذذذ ََّّتلنُنيصي َناتا تَنَوذذذذ َي تاُلننُنذذذذ َات ي ذذذذُ تفَذذذذإيََبات َكيبنذذذذ َُ يتْيََبات ن ذذذذلتَىَّذذذذل نُ تْيَلتالُذذذذ تفَذَننَّ ََ َنتالذذذذع ين تلَذذذذ
َ َت  . [65]الَُكبم :  [ننُكبيكن

اووركانوانطَب وواةنطلوورناةطَةىتوور ط اة وورشط رِاووا َب ىنطكاتويووكطبوواى  طكرشووت
اورةبططَب ااَىطةطشرثؤىلطناةبكرطنَاكط اةط واخننكوينوي طنرةطكاترط رةطثر ِ طَلَاؤ  

ط،ىنرةبطكرط  ةا اانط كاتطةطثشتوانطَبكرَطلرطخاىكوانَطخؤاوانططترنهاطلرطخاىطَبثا ِ
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 رآل طكاتويكطكرطخاى طةرة بط  ةا اانطَبكاتطةطَباانطةرارنوي ط رطةةشكانَطنورةىطط
طَبب طَبكرنرةبط رط اة رشط رِاا َىنط ؤطخاى طةرة ب.

: ةبطلرطناارتويكَطترَىطخاى طةرة بطةفتاةؤاانطلرةرلَومىطَبكواتطةطَبفور ووي ططط
َُ يتَأُوَبُضذذجنُ توََكذذَوْيت] ذذلتَىَّذذلكنُ تْيَلتالُذذ فنتفَذَننَّ تْيَيَّ ََ تْي َّ تََذذُعون َُ ذذبيتَضذذ َّتَنذذ َُ تاُلَب ت ي لَ تََباتَنسَّذذ ن نتالضُّذذبُّ

َ ا ت َُِسل نتَكنن  . [60]اإل ساء:  [اُْلي

 طكاتويكطكرتاةشَطبرختَطةطترنطانرط اةنطلرطناةطَب ااَىطنرةطخاىاانور ططةىتر
تورنهاطططةنط واةنطةطكربووانطفرااتوانطنركورةتنطططط بنتط ورواةاانطةطكرطثويشرتطَبتانثر
َىةىتانطلرطخاى طةرة بطكورَطكورط ِ ةا توانط كواتط ور َ ططططططط ؤارط،خاى طةرة بطنر وي 

طكاتويكط ِ ةا  طكرَنطةطةراانتانَط رطةةشكانَطنويابطثشتتانطكرَطلرطخاى طةورة بةط
كوور  ط  رلَاووتَ ؤ طكووافرةط رطووووةبورؤظط، ةةتووانطكوورَبةبطخاىاووركانَطخؤتووانططط

طط رخششركانَطخاى طةرة بار.

نويمورطور ربوتمانطططط  ةبطنرةر طاركويكطلرةط اة رشط رِاوا َب بطَةىاونانورط وَويوططط
َط َبةراوورننطةطزا ببوور  ططثووَيربووانرطخؤاووانطبوواَوانططاوورطكوورطنوورةطكطنوورةبطنوو

 وورلَكاطتوورنهاطط،َبةراوورنناوواخاَطخؤاووانطبوواَوانطثووَيطط،نرخؤشووركامنانطَبكوورن
طكرطلر  طخاى طةرة بطتكاوانط ؤط كرن؟طور ربتمانطنرةبار

ط ط اةتراي   طنرةبارطكرطثَيةبآل
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ةبور ربووتوانطنوورةبطط،كافربكووانَطبوور بتاط وواةبطنرووورطور ربوو طةطةااووتَ
نر اةبطكورطخاىاوركانوانطخواَ طخؤاوانطَ ةبو طكور ةط ؤ  طَب ةطبواَ رخشطةطططططططط

رلوورطخوواى طةوورة بطنوور طةاوورارط وورتاويطَبكاتوورةبط وورةطناارتانوور طكطط، اانبرخشوون
ةبطنوورةىنوشطور ربووتوانطتكاكرَنوووانطةطططط،ةا نانوومىط ابووَطكوورَةةبطَب  ا باووانططط

خاتراانطةطنَاكطكرَنرةباانط اةبطلرطخاى طةرة بط ر ةبكاطزؤنطخاى طةرة بطلورطط
ََ ت]: َبفر ووي ط(با بتَط اانس َلنذ َنعنهنُ تَونَذان َّّيتَنلت تَنضنبُّ نُ تَو تنَذنذُ تا تننو ي َُ َونَذُعبنعنوَ تني

َّّيتَ ؤن   . [28]يمتس:  [ءيتانَنَعلؤنَ تويُنَعتا

 اة رشط رِاا َب ىنطكربانويكطَبثر بنتطلرطجطرطلرطخواى طةورة بطكورطططط طةىتر
َطينطثَنر اانوا نروانورطلور  طخواى طةورة بطتكاووانططططططط ةبَبلَووينطط،َبةرارننطنربواة
تٍنذ ُت]: خاى طةرة باشطةب َوَطنر طةاراراانطَبَىترةبطكرطَبفور ووي طط، ؤَبكرن

َ َت ذذلتننُكذذبيكن َنتَوََذَعذذلَلتَونَّ لَِ ََ ذذُب ْن ت تاُْلَُ ضي تَو ت ي ذذَنلَواتي تالسَّ َذذلت تنَذُعنَذذ نت ي ََّّتِبي ََ تا ]يددمتس:  [أََذننَذب يئنذذ
28] . 

َبَبنط ورطططنويابط رةىويط رطخاى طةرة بطاااوانط وََيطنثويط( ةىتر طنر طحمممط
ى طةورة بطنااَىنويو طةطنويوابططططركانطةط بةاومىطكورطخواطططنامسانوططلورططاورطنهوينَطشتويكطكر

ةر َ ط وؤطخواى طةورة بطلورةط اة ورشط ِراا َىنور طكورط وؤ طططططططططثاكطةط َيط؟!َىننَبا
ط رِاا َبَبن.

خوواى طةوورة بط ِةةنووَطكوورَبةبطكوورنا ىنوي طنوورطلرنامسانووركانطةطنرلوورط بة طططط
تكاكوور ايكط وور وي طةطلوور  طتكا كوواتط وورةطشووويابار طكوورط اة وورشط رِاووا َب ىنطططططط



 

 

 70 ba8.org 

 ..........................................................................    َ            َ     جي طري كردني بةل طةكان   

 ر طشتويكوشطكرطخاى طةرة بط اةنَطنر ىنوي طنورةىط ووضط وانويكَطططططةبط،ور ربتوانر
ط.زانكرطخاى طةرة بط وضطشتويكَطىليطناشا َ ايترةبط،ارنَ

َّّيتاُلَعزينذزيت]: َىطَبفور ووي طْالزردس خاى طةرة بطلورطبوا بتَططط تا ََ ذ تني ََذُنزينذ نتاُل يجَذلبي
ْلَُت تاُل يَجلَبتًبي ََ َُ تأَُِذَزُلَنلتْيَل تْي َّ تاُْلَلليصنتاُْلَ يَ ي َن تَأ تّيَّيتالع ين ََ َنتالع ين ََّّتلنُنيصل تَل تفَلُوبنعيتا ]الزردس:  [ق ي

2-3] . 

ةىتر طةا نانطنرةطثر تاكراورطكورطَى ور اينرىةبطلر اورنطخاىاوركَط ا ََببوتَططططططط
َب طط(  رحورقطنور طحممومططططط،كا  رجآطنويمرطنرةطةا نانروانط ؤطتؤطَى ر ىنومةةبط

َططططكرةىترطتؤاشطخاى طة نااواططط،اورةبطرة بط ثر بترط رةثور ِ طَلَاوؤ  طةطنوورتطثواك
طارط رتاكطةطترنها.ونَطَلَاؤ  طةطنورتطثاكَط ؤطخاى طةرة بطنَانا

ةبطثوياااترطط،كرطثر بنتط رتاكطةطترنهاط ؤطنرةبخاى طةرة بط ِةةنَطكرَبةبط
زانكرطفر وانطكرَنَطط،ارةبط ؤطنرة طجآ رجآط كرنلربر ط رنمبكانَط رَلَاؤ  

كوورط رَلَاووؤ  طثر بووتنَطخوواى طةوورة بط كوواتطط( ثويغروبوور طخوواى طةوورة بط وورط
طفر وانطكرَنرط رط رواةطخرلَكَ.

اورطلورطةاايرِىاورلََططططةبطثر بتنوشط راتَط،وانا طَانطلر طناارترَىطثر بتنرطةب
ةبكاطثويشورتط ابوكرىطططط( كرَنَطخاى طةرة بةطةاايرِىارلََطكرَنَطثويغروبر بكر ط

ىةى طفرااكوورةتنطةطتربووانطةط وور واىط وواةنطةطبوور  رِانطةطثوورميانططكوورطثا ِىنوورةبةطَ
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 وور ةبكاطزووؤنطناايوو طةط ِؤيةةطجطوورطلروانوورطَبةرايتوورةبطلوورةطط، ربوونتطَبةرايتوورةب
طفر وانوانطثآ طكرَةةب.ط( شتانر طكرطخاى طةرة بطةطثويغروبر بكر ط

 :  لرطثاشطنرورطخاى طةرة بطَبفر ووي 

َتأوُت] تننِو َُ ِنواتن تاََّت ََ ََ تْلتهللاتلنُلَنىوالِن  . [3]الدزردس :   [لَلَءتَنلَِذُعبنذعن نُ تْ تلَذنَابون

ةىتر طنرةىنور طكورطجطورطلورطخواى طةورة بطثشوتواىنطةطاا وورتَطَب اوانط وؤططططططططططط
نورةىنطلورطةبآل ططططوانط ثربو ط ؤزَطنرةىنرطَبثر بنت؟خؤاانط رِاا طَىةبطنرةر طلوي

طوانطنَاكط كرنرةب. وي طلرطخاى طةرة بنااانطثر بتنيطترنهاط ؤطنرةبطنرط َىطَبلَوين

ْ َّتهللَات]: خاى طةرة باشط ر طةةتراور طةبآلوووانطَبَىتورةبطكورطَبفور ووي ططططط
تَكلَبيٌبتَكنَّل  ََ ت ن َُ ََ تْ َّتهللَات تنَذُهعييتَن نَذهنُ تفََنلت نُ تفََتَخَُجنينن  [.3]الدزرس:  [َ ُ ن نتوَذَذُ

ىتطلرنوياىنوانمىط اركواىثر بوتانطط ر ِىبتَطخاى طةرة بطخؤ ط رِاا طَبَط ةىتر
ةط اة وورشط رِاووا َب ىن(طلرةشووتانر طكوورطجووواةى نطلربوور  طلرثر بووتنَطخوواى ططططط

ط ر ِىبتَطخاى طةرة بط ِاينما طكربانويكطناكاتطكرطَ ؤ نطةط ؤ طكافرن.ط،ةرة بَى

خاى طةرة بطلر طناارترطثريؤ بَىط ِةةنَطكرَبةبطكرطكافرىنطخاىاوركانوانطنورططط
لرطخاى طةرة بطترنهاط ؤطنرةبطنور وي طكورطلورطخواى طةورة باانطططططططَبثر ب طلرطجطر

ةبطخواى ططط،كرطنرووشطور ربتَطكافربكانط اةبطلرطكوؤنطةطتوا بَىططط،نَاكط كرنرةب
 ةرة بطنر طشتر ط رتاويطكرَبةبطكرطَبفر ووي  
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ََت] ذذ ت ن َُ ََ تْ تهللَات تنَذُهذذعيتَنذذ ذذُ تفَذذَتَخَُجنننذذ ذذنَذهنُ تفََنذذلت ن  [َكذذلَبٌبتَكنذذل تتَْ تهللَاتَ ُ نذذ نتوَذَذُ
 [.3]الزرس: 

خوواى طةوورة بطَ ؤكووراانَطناشووكرىطكوورَطكوورط رةاوور طخؤاووانطَباووانطةةتططططط
ةبط وركافراانَطَىنواط ورةب طكورطططططط،خاىاركانوانطلرطخاى طةرة باانطنَاكطَبكاتورةبط

 ور طشوترطنورةب طكورورتانطجواكرَنورةب ططططططط،ثر بتنوانط ؤاوانطجآ ورجآطكرَ واةططط
اطكافربكوراانط ور ؤ طنورةبةبط واةبطكورطططططط ر وي طَب ىنوي طكورطكافربكوانَطبور بتططط

انووراانطلوورطَ ةبوو طكرىةبكووانططثويغروبوور ىنطةطثواةزوواكانطةطَى ةط وور َطةطجطوورطلروط
ةبط اةب ِاانطةى واةطكورطنروانورططططط، رتكاكا طلرطنوياىنطخؤاانطةطخاى طةرة بَىطكرَ اة

َط ةط ِب ىورنوم طخوواى ططط وورجآطَبكورنط ور آط ِايطوواطثويومىنطططاوركانوانط وؤطجآططثوياااوت
 ر ةبكاطزؤنطةب اربكانطتكاطَبكرنطلر  طثاشاكانطةبطخاى طةورة باانططط،بةرة 
َطططط،ثاشاةطبر كرَبكانطبط رثوياىة اوركَط ور وي طططةبطةةتوانطزوؤنطكربوويكطثوياااوت

لوور  طثاشوواةطبوور كرَبكانطنوورةىطتكوواطَبكوواتطلوور اانط ركربووانَطتاابوورتطةططططططططط
لورطخواى طةورة بطططططةبطنويمراشط ر طشويابارطخؤوانطنَاكطَبكرانورةبطط،ةب اربكانَ

توورانط رثر بووتنَطثويغروبوور بكانَطةطخؤشرةااووتركانَطكوورطنروووراشطلوورطثازوورويط
َططثازوورلَركانر،ط اوورطةطناثويا ايوو ط رَ ةبوو ططزووانكرطخوواى طةوورة بط اةشوووياب طنوو

كرىةبكووانَطةط وووضطكربووويكطناتاىنويوو طتكوواط كوواتط  طتوورنهاط وور ِايطاطثويوومىنَطخووؤ طط
ةبطخوواى طط،تورنهاط راركواىثر بوتانطنور وي طططةبط ِايطواطنواَىتط ورطتكواكرَنطططططط،نور وي ط

ةبطط،ةطَببرآلتَط ربر ط رواةطشتويكمىط رارةط ىنااورط ر ورواةطشوتويكططططةرة بطتاىنا
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زوانكرطخواى طةورة بططططط،لر رواةطكربويكط ر ر باَطتربةطلرط وضطكربويكطناتربووي ط
وانومىطزوؤنَطةااو طىليططططبكانومىطةط ورلَسطةطكورةتطَبكواتطتويططط اآلَببترط ربر ط رنم

ارطةط رطثويةرةىنر طثاشاةطبر كرَبكانرةبطكرطنرةىنطتاىنا ط وضطشتويكوانطنَط،  وي
 رواةطشتويكطنا ىننط ؤارطثواااتوانط ركربانويكط رارطكرطاا ورتوانط ومبنطلربور ططط

بطتاابرتووركانطةطةطثووواةطبكوواننوورةطشووتانر طكوورطَببترةببووتاننطتويووومىطلوورطةب ارط
َطط ور ةبكاطزوؤنطثوياااوتوانط طططط،بر  ا بكانوان اوركانَطنورةطططر ِىةراانومنَطثوياااوت

كربانرط رارطكرطنروانطنااَىننطةبطثوياااتوانط ركربانويكط رارطكورطَىةى ط ور باَططط
 ورآل طخواى طثور ةب َةا ططططط،ةط ِب ىورنماانط كورنطلورطةب اورةطثوواةبطتاابرتوركانوانططططط

َطططط ةبط ر ور باَطتوربطططط،اورطَبةلَرورنمبةطثوياااتَط رط وضطلورطَ ةبو طكرىةبكوانَطنو
شتركانطلرطشااينَطخؤاانطط، ر طنرةطَىَةب  طَىَثر ةب بط،انطلرطَىاكَطخؤاانثويو

َطط،َىَبنوي ط رطةاايرب طَىنااَطةط ىنا طةطتاىنا طخؤ  اورط ورط ووضطططط ؤارطَ ةب طنو
َط  ؤاوورطخوواى طةوورة بطلوورططط، ِةةاووركطلوورط ِةةبكووانط ثويا ايوو ط وورطَ ةبوو طكرىةبكووان

 َب ىنطَىنووانط ورةبَىطنواةبطكورطططططةا نانركرامىط ِةةنَطكرَؤتورةبطكورط اة ورشط رِاواطططط
نرةطةبآلووَطلويقورةواةىنططط،طةخاى طةرة بطَ ةب طكر بةط ِؤ  طَب بةط رلَاا ِاينر ب

زووورلَرورةطناخؤشووووانطلربووور طط،طةخرىثووورطةتووورنططةةط وووآطزوووا بكانطَبَىتووورةبط
ءطجطووورطلووور طكرَبةىنووورطلووورططةطَباوووانطياينويووو طةطَباوووانطوراينويووو ط، رلَووومبةراي 

 وورلَكاطتوورنهاطكويشوورةطنوواكؤكَطلوورطنويوواىنط اة وورشطططط،كرَبةبكووانَطخوواى طةوورة بط
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لربوور ط وورطَلَاووؤ  طثر بووتنَط ْعلددُه  الصددالة سالعددالم   رِاووا َب ىنطةطثويغروبوور ىن
 خاى طةرة بط اةبط رتاكطةطترنهاط ر ةبكاطخاى طةرة بطَبفر ووي  طط

تهللاَت] ََ َلن تَخَنَاهنُ تلَََذان َُ لَُلجَذهنُ تَن َْ ت َُ  . [80]الزهلسف:  [َولَئ

اب طَ ةبو ططنرةر طثربوا طلرط اة رشط رِاا َب ىنط كورا طكورطكوآطنويوطططططةىتر 
ط ىهلل(.ط مىط رجرخ طلربر طكرىة طَبلَوينكرَةةب؟طنرةىطلرطةبآلو

تالَسذُنَعتَواْلُوَصذلَ ت] ةبطَبفر ووي   َن تَكُنذ َُ تالَسذنلءتَواْل ضتأَنذ ََ تنَذذُبلنٍن نُ تنذ َُ ٍنذُ تَنذ
تاملََذتتَوَخُذبنت ََ تَخُبنجنتاْلَذ تنذ َُ ََ تهللَاتفَذانذُ تأفَذالتَوَن َلن تاْلُنذَبتَفَسذََذان تننذَعوبن َُ تاْلَذ تَوَنذ ََ جنتاملََذَتتنذ

 َ  . [32]يمتس:  [ََذجَذان

كوآط ِؤ اتوانطَبَىتطلورططططط  ر اة ورشط رِاوا َب ىنط وَوآطططط( ةىتر طنر طحممومطط
ةبطكوآططط،؟ةبكآطوالَكَط واونتطةط ونونوَطنويواب ط رَببوترططططط،؟نامسانطةطلرط بة 

َب َبكاتط لرط ويوكرط الَنمبطَب َبكواتطةطلورطوورنَطورؤظووووطططططلرشتَطورَةةط انمةةط
ةبكآطلرطشتَط انمةةطوورَةةططط؟َ ةب طَبكاتطةطلركافرطوابوَمانطَ ةب طَبكات(
ورنَطَب َبكاتطةطلرطوابوَمانططووَب َبكات لرط الَنمبط ويوكرطَب َبكاتطةطلرطورؤظ

نورةىططط؟ اةنرةب باورطةبطثويمانط وَآطكآط رلَاا ِانر  طنر طط،؟كافرطَ ةب طَبكات(
كرط ورواةطنور طشوتانرطَب ىنونطنور ططططططط تؤاشطثويوانط وَآط،(ار ىهللط مىطَبلَنيةبآلوطلر

نطلرطناةر طَؤ بخ؟ ط.نورتط ؤطخاى طةرة بطناثر بنتطةطخؤتانطناثا اَي
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ةبطثويشرتاشط ابَطنورةطناارتانورطكورىطكورطططططط،ترطلر ط ا بارةبط ؤ بطةبطناارتَ
شرةطنواكؤكَطلورطنويواىنطثويغروبور ىنطةطنرتورةبكانطططططط رلَطر اةنطلربر طنرةب طكرطكوي

َلَاؤ  طةنورتطثواكَطلورطثر بوتنَطخواى طةورة بط ورتاكطةطططططططط ترنهاط راتَط اةبطلر
َات]:  وور ةبكاطَبفوور ووي طط،توورنها ََّّتَواُتَجنيبنذذ تاُوبنذذعنواتا َ  تَأ ي ذذ ْن تأننَّذذَكتَ  تكنذذ  ي َوَلَاذذُعتوَذَعُْذنَذذلت ي

 . [36]الَمل:  [الإَّلغنَتَت

 ط رجوورخ طلربوور كرىة ط ووؤط وورواةطكؤورلَوورطخوورلَكويكطثويغروبوور ايكمانططةىتوور
،طنا َةةبطتاط انطرةى  طخرلَكَط كواتطكورططخواى طةورة بط ثر بونتط ورتاكطةطتورنهاططططططط

طةبطخؤاانطَةة طيرنرةبطلرطتاغاتركان.طةب وضط اة رشَط ؤط رِاا طنرَبن

اى طةورة بطلورططط ؤ نطخوطنرةطناارتانر طترطكرطوانا طنر طناارتوراانطتويمىاورططططةب
 ْالبدددسة  لوورطبووا بتَط،لوورطةا نووانَطثووريؤ َىط ابووَطتكوواكرَنَطكوورَةةبطط ؤ طشووااين
 : َبفر ووي 

تِبييَُبِيَيت] ِييتَنُكَنعنتويُنَعفنتْي َّ تََباتالَّ َُ  . [155]البدسة:  [َن

ةىتر طكآط راورطكورط تاىنويو طلورط  طخواى طةورة بطتكواط كواتطتورنهاط ورِ ايطاططططططططططط
ط. وي ثوييمىنَطخاى طةرة بطنر

 : (طَىطَبفر ووي الَج ةبطلربا بتَط 
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ت] َُ َّّنتليَنذذ َََُْبَ تا توَذُعذذعيتَأُ ت َُ ذذ تني َُئل تْي َّ تَاذذَنلَوجذنهنُ تَاذذ ت تَذنُغذذِني ذذَنلَواتي تالسَّ ت ي ََ تَننَذذ َُ ذذ وََكذذُ تني
 . [16]الَج :  [َنَكلءنتَونَذُبَضى

َطط اورططةىتر طزرنمب اطفراشترط رنطلرنامسانركانطكرطتكاكانوانط وضطبواةَ طنو
 طترنهاطلرثاشط ِايطاطثويمىنَطخاى طةرة بطنر وي ط ؤطكربآطكرطةااوتَطىليط ويو طةطىليطط

ط. ِى  ط وي 

ََ ت]: لرطةببوفَطفراشوتركانمىطَبفور ووي ططط ْاألتبُداء دا ةبطلربا بتَ َو تَنُكذَنعن
َ َت َيتننُكنيان تَخُكََجي َُ تاُ َََضىتَو نُ تني َي تليَن  . [18]األتبُاء:   [ْي َّ

شتركانطناتاىننطتكاط كرنط ؤط وضطكربويكطتورنهاط وؤطكربوويكطنور وي طططططةىتر طفرا
طةبطنرةىنطلرطخاى طةرة بطَبتربوين.ط، ط ِى  ط وي كرطخاى طةرة بطىلي

َط اورط ورطكوافرطلورط رنومبكانَططططططةبطخاى طةرة بطثآ ط ِىةراانمةةانطكرط ِى  طنو
ة باشطكورطبواثاسطةوا  ى طخواى طةورطططططط،ارطلويووانط ربواثاسطةوا ى  طططاط ِى   رلَك
َط راتَ خواى ططط،ارطلرطاركواىثربتَطخاى طةرة بطةطنوشطكرَنط رطةاايرِىارلََطكرَنو

 : َىطَبفر ووي طْالزرس ةرة بطلرطبا بتَط

ذذ ُت] َنتَل ن كتَوذذُن نُ تَو تنَذُبَضذذىتليعيبَذذلنيفيتاُل نُنذذَبتَوْيُ تََُكذذ نبنواتنَذُبَضذذ ََّّتغَذذِني  [ْيُ تََُ ننذذبنواتفَذذإي َّتا
 . [0]الزرس: 

 بط طنرةر طنويابطكافرط كرنط رطخواى طةورة بطنورةىط ر ِىبوتَطخواى طةورةططططططةىتر
َطططةارطابطنََبةلَرورنمبةطثوياااتَط رطنوي اورط ورطططخؤ طباثاسطكورىةبط ورآل ط ِى  طنو
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 رآل طنرةر طباثاسطةا ى  طخاى طةورة بط كورنطنورةىطلويتوانطططططط،كافرط ؤط رنمبكانَ
ط. ِى  طَب وي 

ةويرِىةايت ورةبطكورططط( ةبَْيب هسيدسة رطخا  طلرطصحوحركرامىطلاةبطنوماوَط 
فر واةب طكآط رخترةب ترانطكربرط ورتكاكرَنَطتوؤطلورط ِؤي ططططط(  رطثويغروبر  ط

   :َىطنرةاشطلرطةب َومىطفر وا َةىاَ

ْْ َِ َْ قَدْلِب َْ قَاَل ال إلَ إال هللا هَلالصا  ِر ِعَِ َْْْس قَاَل:    َر َْ َْ تَد  . 6ْ  ِر

اوورةبطاوواخاَطَلَووَاوورةبطلوورط رَلَاووؤ  طإلددَ إال هللاال ر كربووويكط وَويوو ط طةىتوور
طارةب.نرفاَفر واة طلرط

ِلكوددِل تَددِ َ  َدْعددَمٌة روْعددََْجابٌَة، َْْتددَ قددال:  ( عددَ الَدد   ( طسىف الصددحُح عددَ َتددس
ََاَعة  أِلورَّددِِت يدَددْمَم الِدُاَردد َو، سإ  ِ اهْلَْدبَددأ و َدْعددَمِت َ دد ددَل بوددلذ تَددِ َ  َدْعَمتَدد َُجَّ ِة َفِهددَ( اَنئِلَددٌة إْن َ دداَء فَدَْد

َْ َورَِِّت ال يوْشسِكو ُِ  َ ُ ا   َْ َراَ  ِر  . 0ْ  هللاو َر

ب ةووريىة ط وور ابطلوور  طخوواى طط وورواةطثويغروبوور ايكطثا ِىنرةباووركَطة طةىتوور
ثرلوووراانطكووورَطلووورططططْعلدددُه  الصدددالة سالعدددالم  ةبط ووورواةطثويغروبووور ىنطط،ةووورة ب

كوورَنطةطةب َوووَطط وورجَيخاىثا ِىنوورةبةط ووؤ طجووَيطنووواَىطلوورةثا ِىنرةبكووراانطةطلوورطَ
َطط وور َ طووونطثا ِىنوورةب طخووؤ طَةىخاوو ططط،َىنوورةب نط ووؤطءط ويشووتمرةبط ووؤطتكوواكر

                                                           
   .99ْحُح البخااي اق  : ْ  6ْ

   .6304ْحُح البخااي اق  : ْ  0ْ
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َببتَط رواةطكربويكطَبكرةاي طكورطط إن  داء هللا كرط،َىناممرتركر طلرط ِؤي طَةىاَ
طنرَى وي .طونطةط وضط اة رشويكَط ؤطخاى طةرة بط رِاا طناممرتَمبراي طلر

طفر واَب طترطلر ط اى بَىط ؤ ب.طةب

ةبط رواةطنرةطناارتطةطفر واةَىنر طكرط امسانطكرَط رلَطورنطلربور طنورةب طططط
َطططَطخاى طةرة بكرطثر بنتط رطترنهاطواف اورطشوتويكَط وؤطجطورطلورططططططاورطةطَ ةبو طنو

ةبطنورط وؤطططْعلدُه  الصدالة سالعدالم  ط كراي طنر ؤطثويغروبور ىنطط رجَيخاى طةرة بطجَي
ٍنذُ تهللت]:  ور ةبكاطَبفور ووي طططارتكاطكرَنوشطوالَكَطخاى طةرة بةبط،جطرطلرةىن

َعل ت  . [44]الزرس:  [الكنلَوكنتيَي

كرطتكاكرَنط رواة طوالَكَطخاىارةطكورسططط ثويوانط وََيط( نر طحمممطط ةىتر
طارطترنهاطخاى طةرة بطنر وي .نَطتاىنا ط رلَسطةطكرةتطكرَنَطتويومىط

َىنوَطخواى طططارطتورنهاطلورطثواشط ايطواطثوَيطططططنَطةب وضطكربويكطشااانَطتكاكرَنَ
كرطخاى طةرة باشط رجطورطلورطططط،نر وي طتكاكا طة ِب ىورنم طلرطتكا ؤكرىةةرة بط رط

طارط ر ةبكاطزؤنطثويشرتط اسطكرى.اركواىثر بتَط رط وضطشتَطترط ى  طنَ

َططططرآل   ور ةبكاططط،اورطلورطتكاكرَنومىططط ط اة رشط رِاوا طَب ىنط ووضط رشوويكوانطنو
 : بطَبفر ووي خاى طةرة

َنعنهنُ تَاَنلَوكنتالكلفعَ]  . [48]الدم ثس:  [َفَنلتََذنذُ
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 ةىتووورط ر اة ووورشططناةراوورنوي ط ووووضطتكووا طتكاكوووا ىنطبوواَاانطثوووَيطططةىتوور ط
 : ةبطَبفر ووي ،ط رِاا َب ىن(

ََ تو تَانيَعتننإلع] تْحَي َُ تني ََ  . [28] افس:  [نلتلينظَّلليني

  اة رشط رِاا َب ىن( وضطخؤشرةااو طةطططلرط ِؤي طةواورتمىطبتروكا ىن طةىتر
َط اوورطكوورطةبط وووضطتكاكا ايكوووانطنووَط،اوورطكوورط ِ ةا اووانط كواتطخوَ طةطَؤبووتويكوانطنوو

زووانكرطخوواى طةوورة بط ى  طنا ويوو طكوورسطتكوواط ووؤط اة وورشططططط،ةاايرِىاوورلََط كرايوو 
ط رِاا َب ىنط كات.

شط ط اة ورطىطور ربو طثوَيططةببتر طنرةر ط ورط ِب وااَطةط ور  ىَة ط واتطنورةططططط
    ر ةبكاطخاى طةرة بطَبفر ووي  ط، رِاا َىنر

[ َ  . [154]البدسة:  [وال لفبنوَ ت ن نتالظلمل

 . كافرىنطنرةىنطبتروكا نط ةىتر

ُبَكتَلظنُنٌ تَوظيَ ]: ةبطَبفر ووي   . [23]لدمان:  [ْ َّتالك ي

لربوور كرىة ورةبطبووتروويكَط ر ِىبووتَط اة وورشط رِاووا َىنط رجوورخ طط طةىتوور
طةرة بار.

-ؤفَاب طكرَ اةطلرةب طكرط رنمايكطلرطصوطلرطثربوا بكرتمىط طرةب طكرةبطن

طاركانطلرطوَةرةتطةطجطرطلرطوَةرةتطَبلَوين 
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 ومبطلربور طنورةطكربور طكورطكرَةةتورط ور ؤ طلورتطكرَنوَططططططططططخاىارطبرآلةىتط
ةبط ورططااوركان طكورط وطططاورطبوؤ ىة ططآلتمى بكان طةطَب كرةتنَط ةناكَارطَببرنهوينَ

 ارطخؤا وركان ..... تمىةااتَطةطجوينوشونَطنهوينَجويطر طناواَب اة طخا

َئةوةيةَكةَبوتري تَ:َوةال م

ثويغروبور ططةط ؤزوانرارطكورططططنر طةارارطةط اةشوياب طلرطكؤ طنرةط ااَب ِبة 
 )طلوورطعبوومىهللط طكووا ِطَىطواووو طَصووحوح طكوورطلوورطناةوواَى  طكرَةانرتوورةبطىليط 

قاددا    َهلَدَك الددموَْدََ ِ ُومنَ ْْ  واارتَ فرط( طايترةبطكرطثويغروبر َباطويرِط( واعاَ
 . 8ْثالَث  

ط،ةطلرناةزوانطبوَيطجوا طنروور طفور واةططططط ؤزاىنطةط ااَ ِبةىنط رط وىكطةىتر ط
طَبفر ووي  طط وي (ط  بةرتَطخاى طىلياخل ابد(  نوماوَ

نرةطكربرارطكرط ِؤَبزوي طلرطشتمىةط ااَ ِبة طَبكوات،طكورطةور ِىنطططط :ْالدمَْ ع
كرطنروانطَبزنرط رواةطط  طىلكى (لربر طور  ر ركانَطنر وَطكر ورط أمىط رطَةىا

شتويكرةبطكرطثراابنم طثويوانرةبطنور وي طةةاورَبكرنطلورطشوتَطةىَىطكورطعورةوَوانططططططط
ط.نااطاتَي(

                                                           
ْ8   
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نرةىنوورنطكوورط ِؤَبزوونطةطططط الدددمَْ ُمن َبفوور ووي  ط َبددم العددُادا  إبددَ األثددي:
طْت ددع لوورط،ثوور ِ طةوور ةااننط رةكوورنطلوورطةاووركرَنمىطةةاوورطَبكوورطط اوواَ ِبة طَب

ةب ةريىةبطكرط ؤشااَطبر بةب طَبورطثاشوانط وركا  اتط وؤط ورواةطكربوويكطكورططططططط
ط.( ِؤ ةوي طلرطةةترةطكرَبةبَى

ةبط رةب طكرطنر طَةةطثويشرةىارط ابوانطكورَطكورط ور َةةكوانطثويشورةىنطلورطططططط
نور طط ؤطتوؤةط ورواةطكربوويكطكورطكورورتانط ىنووا  ط ور وي طَب كورةتطكورططططططططططط، وانمى

ارطلرطبر َةىتطةطبر  طكرَنطلربر طثويغروبر وانطةطةرة بوانطثويغروبر  طزانويتَ
ةبطنورةب طكورطططط،ارارطكرطةرَبغورطكورىةبططلرطكؤ طنرةط ِؤزانطةط ااَ ِبة ط( خاىط

 رطَةى طزوانويتَطجوويطريططططنطلر ط اى بَىطنرةبارطكرط طر ِاي شر عَط وي ط ؤطوابوَما
زانويتَطبر َةىتطةطبور  طكورَنطلربور طثويغروبور ططططططلرط( لرطثويغروبر  طخاىةبط

 )طكرطنرورط ربرةطوابوَمانطثوياااتَط رجطرطلروانرطنا وي .ط

ْبُدب بدَ  (طلورط  وانر طكرطجويطريط اةنورطلورطثويغروبور بةبطططةبطلرةطزؤنويت 
فور وامنانططط( نر طثويغروبر  طخاىطط ةةتوانط(  نكرط اةبلآلط(  ةبعجسة 
نورةاشططط؟ةىتطلربور طتوؤط ومبانطزوؤنطبور َةىت طلربور  مبانططططططكرىةبطكورطبورآلططثَي

  :فر واة ط وَوين
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َْددلََُّت علددَ إبددساهَُ  سعلددَ آل إبددساهَُ  ا)) َْددلِ  علددَ ُممدد  سعلددَ آِل ُممدد  بمددا  للَّهودد َّ 
إتَّدددَك مَحُدددٌ  َوُددد ، َسُاِْك علدددَ ُممددد  سعلدددَ آل ُممددد  بمدددا ُاَْبدددَت علدددَ إبدددساهَُ  سعلدددَ آِل 

 . 9ْ  محٌُ  وُ ٌ إبساهَُ  إتَّك 

 طخاىطكرطةةتااانرطنر طثويغروبر ط( سِف الصحُحني عَ َيب محُد  العداع ي 
 )ط  وَوينطنرةاشطفر واة ط،زؤنطبرآلةىت طلربر ط مبانط

َْلََُّْت علدَ آِل إبدساهَُ ، َسُاِْك علدَ ْْ َِ َبَما  ْ لِ  علَ ُمم  سعلَ َزساِلَِ سنوا ِيَِْ اللَّهو َّ 
َِ َبَما ُاَْبَت علَ آِل إبساهَُ  إتََّك محٌُ  وُ ٌ ُمم  َسزساِلَِ س   . 20ْ  نوا ِيَِْ

نور ططط:قال: قال بشي بَ  دُمد ( سِف ْحُح رعل  عَ َيب رعُمد األتصااي 
َيطكورَةانطكورطبور َةىت ططططططططط( ثويغروبر  طخواىطط لربور ططخواى طةورة بطفور وانَطثو

ط  وَوينططَبنطط اةطثاشانطفر واةينرةاشط َيط؟ مبان

اِْك علددَ ُممدد  ْْ ددلََُّْت علددَ إبددساهَُ  ُس َْ َْددلِ  علددَ ُممدد  سعلددَ آِل ُممدد  َبَمددا  اللَّهودد َّ 
 . 22ْ  سعلَ آِل ُمم  َبَما ُاَْبَت علَ إبساهَُ  ِف الُاَلِمنَي إتََّك محٌُ  وٌُ ، سالعَّالمو َعِلْمْو ْ 

طبةببر ثويغرولرطانطةطجطرطلروانراشطكرطجويطريط اةبطةط اةشوياباطنر طةةتانر
 )ثوياااووترطلربوور طوابوووَمانطنروانوورط ووركا  هوينوي طلوورطبوور َةىتطَىنووَطلربوور طط

                                                           
حُح رعل  اق  : 6350ْْحُح البخااي اق  : ْ  9ْ    .406  ْس

حُح رعل  اق  : 6360ْْحُح البخااي اق  : ْ  20ْ    .625  ْس

   .623ْحُح رعل  اق  : ْ  22ْ
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 ىناترانطكربرط رةب طط( ثويغروبر طزانكرطط، ةطبر  طكرَنَطىليط( ثويغروبر ط
 ر ةبكاطزؤنط ىنواترانطكربوشورط ورةب ططططط،كرطشااانَط ركا  وينانرطلرحرةَطخؤامى

 ور َ طنورةطةةتورططططط،رةَطثر ةب َةا اومىطلورطةةتورططط طلورطحوططكرطثوياااوترط وركا  هوينرايطط
ط،نرةطةةتانر طكرطنرةر  طوانا طناَ ةبوتوانطىليطَبكرايو ططةطَى وينرىةىنرطةط ااَ ِبة 

نووورةىطثوياااوووترطط، طكرلووورطثربووووا بكرتمىط ابووو طكرَ ووواةطةبكووواطنووورةطةةتانووورط
نط رزرنمطةبطلر ر نرةب طكرط ِىظرطَبكرايط،زانكرط ااَ ِبةاانطتويمىار ركا نر وينراينط

وانااركَطثازرويطلرةرويطنرةب طجواةى ةطثويةرةىنر طنورةطةةتانراورطكورطثويغروبور  ططططط
كر طكرَةةبط ؤ طكرطةط اينمااَطناممرتر ركا  ط ويناةبطةط رلََط  ى َةةبط( خاىط

نرةط ىناترانطكربرةطناوؤيةا كر ترانطةطَة تورانطكربورطلورط ِؤزواةنطةط اواَ ِبة طططططط
 لصالة سالعالم  .ْعلَُ رَ ابَ َفضل ا كرَن

ةبط رةط واىار طنرةط رلَطانر طكرط امسانطكرَطلورط ةةنطكرَنورةب ط ىبوتويتَطططط
اركواىثر بووتَطةطحرةوقوورتَط اة وورشط رِاووا َىنطةطجووواةى  طنويوواىنطنوورةب طكوورطططط

بطلوور ِةةنطكرَنوورةب طةط،لوور ط وواى بَىط اة وورشط رِاووا َب ىنَطَةىاونووَطلربوور  اةب
 ورسط ويو طةط واةب ِططططط( ثويغروبور  طخواىططططةىتطَىنَطشر عَطلربور طزؤنويتَطبرآل

 ورَ  طنورةب طنراورةاي طحورقط نابووي طنورةىطشوااينَطططططططط وي ط ؤطحرقطةااو ،طططكر ثَي
 : اشطفر واةارتَخاى طةرة بنا ب ةبكانَطكرةتاةبطةط

َّذ] تَأَضذ ُّتِي َُ اَء نُ تَوَنذ ََ ََ تَأُ ذ َلتنَذجَّبيعنذ تفَلُوَنُ تَأمَّ ََ َاتَل َبن افنتويغَذُتيتفَإيُ تَيُتَنُسَجاي ََ تاَذَّبَذَعتَ ذ َي
ََت َلتالظَّلليني َُ َت تنَذُهعييتاُلَا َّّ َّّيتْي َّتا تا ََ  . [50]الدصص:  [ نعى تني
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نورةىط َىنورطططط(  اةب ِىنطةب َوَطتؤاانطنرَىاورةبطنور طحممومططططنرةر ط َي طةىتر
ةبكووَيطلوورةطكربورطةوواورِىتربطكوورطشووااينَططط،كورةتانطتورنهاطشووااينَطنا ب ةبكانوووانطط

 ورط ِىبوتَطخواى طةورة بطططططط، ر َيط اينمااَطلرطخاى طةورة بةبطط ب ةبكانَط كرةاي نا
ط ِاينمااَطخرلَكَطبتروكا طناكات.

خاى طةرة بطلر طناارترطثريؤ بَىط ةةنَطكرَبةبطكرطخرلَكَط رطةواايرب طنورةططط
نوا َةةبطلورط ومىاورتطةطَانوَط ىبو ططططططط وؤطط( ط شتر طكرطخاى طةرة بطثويغروبر 

ةبط رشووَطط( وانطةب َووومب بةبنط ووؤطخوواىةطثويغروبر بكوور ط رشووويكط َةةط رشوون
َطَةةبووانطشااينطكرةتا طنا ب ةبطخواى طةورة بطثويموانَط ىةراانومطكورططططططط، ةبكوانويت

َططططط طاورطكورطشوااينَطنا ب ةبكوانَطَبكورةاي ط ور َيطططططط وضطكورسطلورةطكربورطةواورِىترطنو
ىةووانط كواتطلورطططط ؤارطَىةىكا انطلرطخاى طةرة بطثا ايَ ط، ِاينمااَطلرطخاى طةرة بةب

 ورواةططةَبكورانطكورطنويمورةطنويوابطططططشااينطكرةتنَطنا ب ةةط ر ةبكاطزوؤنطَىةى طىليط
ط،( ةطثويغروبر بكر طط رىاامنانط طويرِاي طلرةطكربانر طكرطةب َومب بةبنط ؤطخاى

ةبطناةاَى كر بةبنطلرط ورواةطنورةطشوتانر ططططط،ةرة بطَىنر  طشر اعرتركرانطةبط ر
 .نا ب ةةبكان ركرارتَطلرطَى وينرىةةكرطثويةرةىنر طشر اعرت

ورسلوله نبينلا حمملد وآلله      اد كريم وصلى اهلل وسلم على عبلدو نه جوإ
 .حىان اىل يو  الديووأصحاره وأتباعه رإ

 ...واحلمد هلل الذى رنعمته تتم الواحلات
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ط

ط

طترةىةط اة طلرطةب ةويرِىنَطنر طناوووكرط رباَب

ط ر ةى  طلرط ِؤي طشرممر
 ك1424 خرةمجادي اآل ى13 

 (ز12/8/2003 ر ىوبر ط ط

 صالح الدين عبد الكريم


