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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

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.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.
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 : ثي شةكي وةرطي رِ
وةردطاري جيهان ، ثةروةردطاري خاوةن ميهرةباني رسوثاس و ستايش بؤ ثة

و بةزةيي ، خاوةني رِؤذي ثاداشت و ســزا ، ثةرسرتاوي رِاسـتةييةةي ةـةر بـوو و    
بــةردةوامي ةةهاةــةهايي ، رِاطــري كانانــةوان و زةوي و ةــةموو بونــةوةر ، كــةو   

ة طويَرِايةلَي كةودا بةدةستديَت ، دآلن خؤش و ضـا   خوايةي وة هةنها سةربةرزي ل
و سةرفراز نـاب  هـةنها بـة ناسـث و ثةرسـؤ و خؤشةويوـو كـةو و شـوَية ةوهين         

( شايوـتةي  اهللسونةةهي ثيَغةمبةرةوةي كةو نةبيَت ، شايةهي كـةدة  وـة هـةنها     
ةــي   ، هــا  و هةنهايــة لــة ســيناهي مــةزنيَو و هةواويَت ــداثةرســؤ و مة ةضــ ية 

لة ذماردن نايةت ةاوبةش و ةاوهايةوي نيية ، خاوةني نيعمةهيَ ي يةوجار زؤرة وة 
بةندة و ثيَغةمبةري خوايـة ، ضـاورتي  وةسـة     ( حممد  وة  ، وة شايةهي كةدة

 وة بةندايةهي و مة ةضي بؤ كةجنا  دابآ ، درود و سةالمي خواي لة سةر بيَت .
 ي لة سةر بةندةواني ثيَويوت نـةوردووة  خويَةةري بةرِيَز : خواي طةورة شتيَ

خـوا لـة ثةرسـتةدا  هو(يـد( و بـاوةرِبوون بـة       هاو ردنـةوةي   وة  ثيَويوت وردني
 ةواني .سينةهو ثةروةردطاريَو خوا و ناسيين ناو 

دوروةوهةوة لة ةـةموو  ةةروات بةندة ةةستا بة كةروي  هةنها خواثةرسو( و 
كــةوا رزطــاري دةبيَــت لــة دونيــا و رِؤذي كةوانــةي وــة جةــة لــة خــوا دةثةرســرتيَ  
ََ ]دواي دا ، وة  خواي طةورة دةفةرمويَت :  الَِّذيَن آَمُنوْا َوََلْ يـَْلِبُسوْا ِإميَاََنُم ِبظُْلٍم ُأْولَئِـ
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ـــُدو َ  ـــُن َوُهـــم م ْ َ  َْْم ــةي   [(82):  سووو األ عام ووو  ] [ََلـُــُم ا ــة : كةوانـ ــاوة و  واهـ ــان ةيَةـ باوةرِيـ
ــة  يةوخواثةرســؤ و شــر ويان هيَ ــةب بــة خواثةرســتيةوةيان نــةوردووة كةوانــة ل

 كاسايش و كاسودةي دا دةب  و رِيَةموني وراون .
كـة  كةروـة ةـاهوون وة  خـواي     ةةروةةا هةواوي ثيَغةمبةران بـؤ رِاطةيانـدني   

ِِ َأنَـّ]طةورة دةفةرمويَت :  ََ ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ نُوِحي ِإلَْيـ َِ ِإَّلَّ َأَا َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِل ُِ ََّل ِإلَـ
واهة : كةي مو(ةمةد لة ثيَش هؤ ةي  ثيَغةمبـةريَ مان   [(25):  سو األ عامياو  ] [فَاْعُبُدو ِ 

 وة(ــي( ســروبان بــؤ نــاردووة وــةوا ةــي  ثةرســرتاويَ  نييــة   نــةناردووة كــية  
 ( نةبيَت بؤية هةنها م  بثةرسؤ .اهللم   جةة لة شايوتةي ثةرسؤ بيَت 

ــةو      خواثة  ــادةميزاددا ك ــةي ك ــو طؤمةلَة ــة نيَ ــةنة ل ــيةةيةوي رِةس ــو بةن رس
دةفةرمويَت :  )عبن عي س(ةةويَةةية وة لة طةب ثةيدابووني مرؤظةوة ةةر بووة وة  

واهة : وؤمةلَةـةي كـادةميزاد ةـةر     (ك ن بني آد  وم ح عشرأل قرون كلهو  علوا عوح داو )
بـوون و شـر  كةجنامـدان     لة كادةمةوة ها سةردةمي نـو  ةـةموويان خواثةرسـت   

 نةبوو .
بؤيــة ةاوبةشــدانان شــتيَ ي نــامؤ و دةرةو يــة ثةيــدا وــراوة و رِةســةن نييــة ، 

 ـ   ميَذووي ثةيدا بووني دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمي نو  سةالمي خواي لة سةر بيَـت 
رِةوي لـة ثياوضـاواندا ، كةمـة وة  سـةرةهاي     بانان ورد ـ بـة ةـؤي زيـادة     وة  

، بةآل  لة ميَذووي كايين كيوـ مدا و  يَذووي كادةميزاددا بة طشو م ثةيدا بووني لة
شـيَوة لـة   هري  اووةوة وة خواثةرسـو بـة هـ   ةو مي ثرؤزدواي ةاهين كايين كيلة 
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نرا و ـ لـة طـؤرِ  ثيَش كيوـ مدا ةـةبوو     وة لة ـ   ةاوبةشدانان بؤ خواو  زةويدا ضةسثا
ةي ةةبوو بةآل  دواي سةدةي ضوارةمي بةةبرِورا ، كة  (الَةهة ها ضوار سةدة دريَذ

 رلة وآلهـي ميوـ   (وانهطمييفابة ناو وؤضي لة سةر دةسو رِةشي عوبةيدييةوان  
ــر( ــ          مص ــةروةةا واهيَ ــرا ، ة ــؤ و ــاني ب ــدرا و واركاس ــي ثيَ ــر رِةواج ــاريَ ي ه ج

كـةمانيش  زيادةرِةوييـان وـرد لـة شـيَخةوان و هةريكةهةوانـدا       بوويي الرِآسؤفيةةر
 رةدا .بوا لة  خراثيان ةةبوورِؤلَيَ ي 

كةمانة و ضـةندي  وةسـايةهي و مةزةـةبي نـامؤي هـر واريةـةرييان ةـةبوو بـؤ         
بآلووردنةوةي بروباوةرِي نامؤ و دور لة رِاسو لة ناو موسـةَماناندا ، بـةآل  خـواي    

وة ةةر ماوةية  جـارآ لـة   بةوةي طةورة برِياري داوة بة ثاراستين كة  ديةة ثاوة 
دا نويَي اهـةوة و كـةوةي   ي نويَخـواز انزانايـاني ضاووـاز و بانةـةوازوار   سةر دةسو 

وةسانيَ  وة لة  ، نامؤ و دةرةوي و زيادوراوة بؤ كايين ثرؤزي كيو   رِةه اهةوة
َد دددةيان اهة نويَ اري  ةةموو سةدساب جاريَ   ُج ( كـة  ديةـة هـا رِؤذي ييامـةت     عووو

ة علوا اسس كوم م  وة سو ة م وهذه عاج وهللا يي و  وو إن  ))فةرموويـةهي :   (  وة  ثيَغةمبةر
و ن  مد  وةسـانيَ   خواي طةورة لة ةـةموو سـةد سـاب جاريَ ـدا     واهة :  *((ه  دي هو و د وويج

 دةنيَريَت بؤ كة  كوممةهة وةوا كايةةوةيان بؤ نويَ اهةوة .
 دةبيَت . يشويَة ةوهو و ثاريَزةري بةردةوام رِيَطاي رِاستوةوابوو 

                                                           
 ( .599عوصحاحة اق  : )( وسلسلة عاد دي  4291صحاح سبوي دعود اق  : ) *
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شــيَ)  مو(ةمــةدي وــورِي عبــدالوةاة(ة وــة خــةلَ ي لــة زانايانــة  يــةويَ  لــةو
ــة        ــردن ل ــدانان و داواو ــانة و ةاوبةش ــة و كةفو ــةريالَي بيدع ــةودا س ــةردةمي ك س
طؤرِةوان بوون ، واهيَ  دانةر ـ رِةمحةهي خواي ليَبيَت ـ وةسي نةبيين بةو كةروـة    

ــو    ــآ و دةس ــدةنة ب ــةيتواني بيَ ــة ن ــتيَت بؤي ــةواز  ةةس ــة بانة ــرد ب ــؤ   و ــردن ب و
ثاو ردنــةوةي خواثةرســو و طةرِانــةوة بــؤ يوركــان و ســونةةهي   ــة(ي ( و      

بروباوةرِي موسةَمانان لة ةةموو كةو شتانةي ل اون ثيَيةوة و دميـةن و جوانييـان   
شــيَواندووة ، بؤيــة لــة  ثيَةــاوةدا هوشــي ضــةندي  نارِة(ــةهي و دةروــردن بــوو ،  

ني كـةو سـةردةمة نووسـيوة ، ضـةندي      ضةندةةا نامةي بؤ زانايـان و واربةدةسـتا  
داناوة و وةآلمي ثرسيار و طومان و شوبهةوانياني داوةهةوة ، لة وتيَبـة بـة    وتييَب

 ة لـة طـرنة هـري  وتَيبـةواني وـة بـؤ سـة اندني        يةويَ (كح ب عوح داو نرخةواني  
نووســيويةهي و دريَــذةي بــة جؤرةوــاني ثةرســؤ داوة و لــة ســةر يةوخواثةرســو 

دوورة لـة   نووسيويةهي وة هةنها بريتية لة يوركان و فـةرموودة و  شيةانثيَرِيَةةي 
 .زانوو مةنتيق و وةال 

ةةروةةا كة  وتيَبةي وة لة بةردةستتداية وةآلمة بؤ ةةنـدآ لةوانـةي وـة لـة     
سةردةمي شيَخدا خؤيـان بـة زانـا دانـابوو ، كةوانـةي وـة رِةخةـةيان ليَةرهـووة           

ــو      ــةهي خ ــيَ) ـ رِةمح ــون ة ش ــةوةي      ض ــة رِون ردن ــتا ب ــ  ةةس ــت ـ واهيَ اي ليَبيَ
خواثةرســو و بانةــةوازوردن بــؤي و رِون ردنــةوةي جؤرةوــاني خواثةرســو و      
ــةو       ــالَي زؤر ل ــةوةي ( ــيةةية و رِون ردن ــةو بةن ــةر ك ــة س ــاهي ل ــتايةهي و دذي دؤس
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وةسانةي وة شرويان دةورد بة رِاش اوي ، بؤية ةةنديَ  نةزاني خؤ بة  زانـا( زان  
تان كاســا ضــةندي  طومــان و شــوبهة و رِةخةــةيان لــة ســةر بانةةوازةوــةي  ، شــةي

دروست رد و هؤمةهي كةوةيان بؤ ورد وة طواية شيَ) هـةونري موسـةَمانان دةوـات    
    بةآل  كةوة مةنهةجي كـةو نييـة و زؤر دوورة ليَـي ، شـيَ) هـةونري وةسـيَ        

( لـة  إق موة عوووحَةةـة   دةوات وةوا شـتيَ ي وـوفري ب ـات و دواي جيَةروردنـي بةلَ    
سةري ، بؤية دانةر ـ رِةمحةهي خواي لَيبيَـت ـ بـة  وتَيبـة وةآلمـي شـوبهةوانيان         

طومانةوانيان لةناو دةبات بة ضةشةة بةلَةةية  لة يوركـان و سـونةةت   دةداهةوة و 
ثيَيان كارا  دةبيَت و فيَة دةبيَتةوة ، دواي كةوةي ثيَشةويية  دةنووسيَت وة دب 
(ةييكـةهي   (ةييكةهي كايين ثيَغةمبةران و بانةـةوازةوانيان ، وة  ردنةوةيلة رِون 

موشـري ةواني سـةردةمي خـؤي دريَـذة     كةوةي موشري ةوان لة سةري بوون ، وة 
 ثيَدةر و شويَة ةوهووي موشري ةواني ثيَشوون .

( ، كيَمةش ثيَشرت بة وـوردي ناومـان   الشُّبهات كَشفُكة  وتيَبةي ناو ناوة بة  
نةهيَشتين  وماتا     البردني شوبهةوان( بةآل  كيوتا ناوةوة  طؤرِي بـؤ    وبوليَةا

 ( .لة سةر خماثةرسيت امسلَمانا 
ردنــي ثــةردة لــة ســةر شــت ، خــواي طــةورة ( واهــة : البكَشفففمةبةســت بــة  

ََ ِغطَاءكَ ]دةفةرمويَت :   . [(22):  س األ ق] [َفَكَشْفَنا َعن
ونـوو وـة نـةزانيت    ة: شو كاويَتةي لةي (ية وة بريتية لةشُبهة( وؤي  بهاتشُ 

 عوووحدلَد بدونيو وعوووحدرع  بدونيو   إن  ))فةرموويـةهي :   (ثيَغةمبةر  دروستة يان نا ، وة  
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ون ع  دوا  مش ب اتسم ٌا وبا هُ   ُد َسد و ي و د  الش ـب اتال ي لُهو  كريوٌ  مون عو و س       و  عسوح
كاشـ راية ،  رِون و و شـو نـارِةوايش   واهة : شـو رِةوا رِون و كاشـ راية    *((وعرضو د 

بةآل  لة نيَوانياندا ضةندي  شـو لةيةونـوو ةـةن زؤر وـةس نـايزان  ، ةـةر وـةس        
 سومعةهي ثاراستووة .خؤي ثاراست لةوانة كةوة دي  و 

( واهــة : شـتة لةيةونــووةوان ، مةبةســت ليَيــان كــةو شــتانةية وــة  مشـ ب ات 
ني ة هـةنها وةسـا  بةلَةةوانـةوة وـ  اوازي نازانريَت (ـةآللَ  يـان (ـةرا  بـة ةـؤي جيـ      

 ن  .هايبةت واهة : زانايان دةيزا
( ليَرة مةبةستمان ثيَي كةو شتانةية وة وةسانيَ  بـؤ سـاختة   بهاتشُوةوابوو  

ي خةلَ ي هر بةواري ديَة  بـؤ  (َتد يو ( و خةلَةهاندن   دضلام( و ضةواشةواري   دلياس 
ن  كـةو شـتانة  رِةوا(ن و   يَدةوـةن وـة وابـزا   بةرذةوةندييةوانيان لة واهيَ دا وايان ل

نيان لة خوا نزي بونةوي هيَداية لة واهيَ دا بـة ثيَنـةوانةوة شـتانيَ ي دور    كةجنامدا
ــة    ــارِةوا(ن   بؤي ــة رِون ردنــةوةي  الشُّففبهات كَشفففُلــة (ةييكــةت و  ن ( بريتيــة ل

و طومـان  ، كـةو    بـةلَ  وانيان وة لة رِاستيدا بةلَةة نثنابةجيَيي و نادروسو بةلَةة
ثيَـوة سـةرياب دةوـةن بـريتث لةوانـةي       انشوبهانةش وة زؤر لـة خـةلَ ي خؤيانيـ   

 دةربارةي ثةرستين طؤرِ و داواي وؤمةوي وردنة ليَيان وة واريَ ي نارِةواية .

                                                           
 ( .1599( وصحاح مسل  اق  : )2051صحاح عويخ اي اق  : ) *
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وةرمةيَرِا و ةةندآ رِون ردنـةوةي زيـاهر  لـة    سودي كة  وتيَبة بة بؤية لة بةر 
ثاش ؤية  لة وؤهايي وتيَبةوةدا وورهةي شـوبهةوان  سةر نووسي ، ةةروةةا وةوو 

 و وةآلمةوامن نووسيوةهةوة بؤ زانث و مانةوةيان لة ميَش ي خويَةةردا .
  (كتفا  التحيدفد   /كتيي   ةةكوواثةرسييت   كةبوايـة ثـيَش كـة  وتيَبـة     هيَبيين : 

فُ كَشف  ثَيش ةشي خوَيةـةران ب ردايـة ، بـةآل  لـة بـةر كـةوةي وةرطيَرِانـي وتـييَب         

ثـَيش ضـةند سـاَليَ  ورابـوو بؤيـة ثَيشـخرا ، داواوـار  لـة خـواي طـةورة            (الشُّبهات
و بـايي كـةو    (كتا  التحيدفد  /كتي   ةةكوواثةرسيت يارمةهيم بدات بؤ هةواووردني 

 ران داوة وة ثيَش ةشيان ب ة  .ةوتيَبانةي وةعد  بة خويَة
لـة ةـةر وةمووورِييـة     ةةروةةا داوا  لـة ثـةروةردطار  كةوةيـة لـيَم ببوريَـت      

رِيَطتاي  بيَت و داوا  كةوةية مانةوة و مـردمن لـة سـةر    مةةمبووة و ليَرةبةدواش كة
 كيو   بة ييومةت ب ات . رِاسيت

 نووسوةرطي رِ و لةسةر  
 خليل أمحد

 كةالر                     
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 1) 

ميهرةبـان هـةنها داوا     ة دةنووسـم بـةناو  خـوا  بةخشـةدة و    كة  وتيَب
 و وؤمةوى لةو دةوة  : يارمةهى

ــدة  خــوا  ــة  بةن ــيَيبَ  (2  ك ــت   (3  رِةمحــةهى خــوات ل ، ثيَويوــتة بزاني
،  (4  خـوا  طـةورة لـة ثةرسـتةدا     هاو ردنـةوة   يةوخواثةرسو : بريتية لـة 

                                                           

نوسينى ئةم كتيَبةة  ةسسةتََيدوة س  ةة م اة  لر ل ةورح ل ةوةي ش ئةنةةت سةوننة ة            (1)
ش  ثيَشةةكى م اة  لر ل ةورح ل ةوةي     كا ىَ نوسول يَدى  نارةلية  ؤ كةسيَك  ()ثيَغةنبةر 

  ار   ؤ ها سَ ةةكانى  اليةة    ارسكةة   ةة م اة  لر ل ةورح ل ةوةي ش         ةسنوسى   هةر سها
ةسستَيَاسكوة   هةر سها قورئانى ثريؤزيش  ة س ةسستَيَدول س   نة ةستيش  ة نوسةينى ئةةم   
 وِطةية  ؤ فةرِ    ةرسكة ة ضوندة نو ارسكة   كوةنى ةس يَتة  ةرسكةت  ة سةر  اقى  وِطةةكانى  

    ةة ل كوةنى  ةةكارةيَت    وِ لنةة    شت  ةسنت  ة نا   خةول  ةؤ نوسة    ث  وس س   هةر سها  ؤ
 () ة  اسى نوسول سكانى ثيَغةنبةر   عبون عو وا  ي((زعد عووُ  د يف ه ي خو  عو يو دمم:  كتيَيب

  ؤ ثاشايان ...

يان ئة  خويَنةر يان ئة  قو ا ى عيل  ة ئةم  وِطةيةت  ؤ ئاطاةلرطوةنة س  ةكارةيَت ة هةر    (2)
  نةةوونةشى  ةة قورئانةال ز َرس   ة لنةة :      انى كورةيال م زلنةةش  ةةكارها و س   سك ضوَن  ةزن

ََ َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ ] ُ َواْس َـْغِفْر ِلَذنِب َِ ِإَّلَّ اَّللَّ ُِ ََّل ِإَل  [ .19]س األ حمُ  :  [فَاْعَلْم أَنَّ

 يَت جطة  ة خول    س  ةؤ طونةاه      زلنة هيض ثةرسرتل يَك نيية شاياتةي ثةرسنت ل ة : 
 ةل لي  يَبورةن  ة خول  دة . رخؤت   ثيا لن   ئافوس ان  ئيوانال
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ئةنة ثارِلننة سية  ة نوسةرس س  ؤ خويَنةر   قو ا ى عيل     ةزسيى  ةَ اوَز    قاةخؤشى  (3)

 خويَنةر . ة  يَالية  ةرلنبةر 

 رِسرةة ى خةول   يَبيَةت   ر سرةطاريَتيال   شيَخ يةكخولثةرستى  ة ثةرستنال نةك  ةنها  ة ثة (4)
  ة شيَولزيَدى  و  ةفاري ةسكةن  خةَ دى  م وةياش سَ انى كةسانيَك ةسةل ة س كة 

  ة  يَطةيشتنى م وةياشةل ضةنايح  ؤضونى جيا لزيان هةية :
 قُـْل َمـن]م وةياش  ةنها  ة ثةر سرةطاريَتيةال ئةنةةمام ةسةسن :   : نوشويدةكان  ة  ة لنة

َُ السَّْمَع واَْْبَصاَر َوَمن ُُيْرُِج اْْلَـيَّ ِمـَن اْلَميتِـِو َوُُيْـرِ  َْْرِض َأمَّن مَيِْل ُج اْلَميَّـَو يـَْرزُُقُكم مِتَن السََّماء َوا
ُُـو َ  ُُـْل َأفَـَت تـَ ـَّ ُ فـَ ُُوُلوَ  اَّللت َْْمَر َفَسـيَـ َلة  :         ل ةة :  [31:  سو األ يو مس] [ِمَن اْْلَيِت َوَمن يَُدبِتُر ا

 س يا   كةس  خا سن    ةةيهيَنةري طوآ   ضا سكانة  ؟كةس   ة ئامسان   زس ي رِؤزيتان ئةةل 
 س   كةس  كار  ةاري ة نيةا  ةة     ؟ س   كةس  زينا   ة نوة  يا نوة   ة زينا  ةسرةيَن   ؟

  ؟جا ةسَ يَح خول    َل  : ئةي  ؤ  ةقول ناكةن   نا وسح  ة خول  ؟رِيَوس ةس ات 
ة لنةة : نوعتةزيلةةكان   هةةنو  نوعتةزيلةة ثَيدهةا و ن  ةة سةةر ثيَةن   نةةنا           ة  

عةقياسيى كة كوة يانة  ة  نضينةيةكى طونط  ؤ نةزهة ةكةيان ! ئة  ثيَن   نةنايةت  ويت  
عاموور  -5ةوحني   وُ وووعووُ وووةوة بوني عو -4عو عو  وعو عاوو     -3عو وو َ    -2عوح داو     -1) ةةة : 

  نة ةستوان  ةم  اسة م وةياشس   م وةيةاش ى  نوعتةزيلةة    هي عون عوووُ (ر( ابووُ روف وعو
 ويت ية :  ة زلنيار     ا سرِ  و ن  ة س  خول  طة رس  ةنهاية   شةةريدى نييةة  ةة  ةو ن       

 نة و نى سيفا ال كة شاياتة  ئة س !   ةم ثيَناسة ة  شتوان ةسستاسكة يَت :
  وةياش  يةكخولثةرستى !ثيَناسة نةكوةنى م وةياش  ة م -1
نةفى كوةنى كوَنةَ ة سيفا يَدى ز َر  ة سيفة ةكانى خول  طة رس  ةطونانى خؤيان  ؤ  -2

 ئة س  خول  طة رس نةشو هيَنويَت  ةهيض كةس  شتيَك !
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بةنـدةوانى ،   ناردووة بؤ ثيَغةمبةرانى ثيَا خو كةمةش خود  كةو كايةةية وة
سـةالمى خـوا  لةسـةر بـيَ ، خـوا        (5  ةيةوةمى كةو ثيَغةمبةرانةش  نـو ( 

                                                           
نوح سةىنى خول   ةسةر  يَت يةكةم ثيَغةنبةرس كة ئاينى خةول  ةة خةةَ ك رِل طةيةةنيَت      (5)

 شرح كشف  وِ لنة : م. النان  ؤ خول  ةسةر زس يالة ل  رِ ةلنى ها  ةش
 . ص ووح عوف زعنش  عوشيه ت

رِسرة ى خول   يَبىَ ةسفةرنو َ : ئةنة رِلستة هيض ثيَغةنبةريَك ثةيَش  ني عبن عو رياُوشيَخ 
نوح سةىنى خول   ةسةر  يَت نةنيَورل س    ةم رِلستييةت هةَ ة  نيَذ نوسان ةسزلن  ئة لنةة   

ئيةاري  سةةىنى خةول   ةسةةر َى ثةيَش نةوح هةا و س   ضةوندة خةول  طةة رس             ويانة : 
َنا ِإََل نُوٍح َوالنَِّبيِتنَي ِمن بـَْعِدهِ ]ةسفةرنويَت :  ََ َكَما َأْوَحيـْ َنا ِإلَْي   ل ة : [163:  س األ عو س  ] [ِإاَّ َأْوَحيـْ

 . لي ئة  سو مشان كوة  س ةرِلسيت ئيَوة سو مشان  ؤ  ؤ كوة هةر سكو  ؤ نوح   ثيَغةنبةرلن  ة
سن  عو و س ت و ن إوووا ))هةر سها  ة  فةرنو ةس صةةيحةةل  ة اسى شةةفاعة ال هةا و س :   

( ومسووول :  4712اوعه عويخووو اي : ) ((مووو ح  ا  وووو ن وووو  : سموووأ سووَ اسوووَ  ساسووول  هللا إوووووا سهوووم عاا 

سَ يَح :  ؤ يةكةم ثيَغةنبةري خةَ د   ة رِؤذي قيانة ال ةيَح  ؤ ىي نوح   ثيَ  ة ل ة :  (327)
 .خولي طة رس رِس لنةي كوة ي  ؤ خةَ د  سةر زس ي 

كة ل و  ثيَش نوح ثيَغةنبةر نةها و س  ة كوَرِل  زلنايان   نوح سةىنى خول   ةسةةر  يَةت   
 ة  ةَ طةة    *[ة ل  رِ ةلنى ها  ةشالنان  ؤ خول  ةسةر زس يال]يةكةم ثيَغةنبةرس رِس لنة كول يَت 

 ش .63ل : م )شرح كشف عوشيه ت( وِ لنة : ان  سوننةت   ئيمواع . قورئ
ئةاةسم ة     ةة  ةةر ئةة سي      ا كة ئاةسم  ةم  اسة  ةةةسرس   ضوندة  ئةم  ةناس ثيَوياتة* 

 ؤ نةة سكان   ةؤ ئةة سي شةةري ة        رِس لنة كول يَتة يةكةم ثيَغةنبةرس   سةىن  خولي  يَيبَ
ئةجنا نة سكان   ةرةس لم  و ن  ة يَيت خولثةرسييان  دات   خوليان ث رِل طةيةنيَت   فيَوي ضؤن
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واهيَ ـدا وـة زيادةرِةوييـان وـرد      نةهةوةوـة  لـة   طةورة رِةوانة  وردووة بـؤ 
دوايةـى كـةو    ، وة (6)(نَسْر ويَعُحقَ  و يَغُحث و سُحَاع و وَدّ)لة(ةيي كة  ثياوضاوانةدا 

                                                                                                                                                 

)كو ن بوني آد  ومو ح ةسفةةرنويَت :   )عبون عيو س( سك سةر خولثةرسيت  ة  ةنها  ا نة سي ةسيةةم  
 ل ة : كؤنةَ طةي ئاةسنيزلة هةر  ة ئاةسنةة س  ةا سةةرةسن  نةوح      عشرأل قورون كلهو  علوا عوح داو (

 ئةجنانالن نة و  .هةنو يان خولثةرست  و ن   شريك 
ئةجنا ة لي ئة سي شريك ئةجنانالن سةري هةَ ال  ةة هةؤي زيةاةسرِس ي كةوةن  ةة  ثيَةن        
ثيا ضاكةةل كة  اسيان ةسكةيح خولي طة رس ثيَغةنبةر نةوة  رِس لنةة كةوة  ؤيةان  ةؤ ئةة سي       

  انطة لزي خولثةرستيان ث رِل طةيةنيَت   رِيَطويان  يَبدات  ة شريك .
هةةنو  ثيَغةنبةةرلن   م ةسفةرنو َ : ةم  ارسية س ش ة رِسرة   خولي  يَيبَ ة  عبون ابزشيَخ م

ن  ؤ ئوممة ةكانيان نوذةسةسر    رياكةرس سيان  و ن    ة يةكةنيانة س  ا ة لهةةنينيان  رل ةنيَو
  يةكةنيان منوحشس خول نارة  ية    ؤ قة نةكةةي كا يَةك شةريك  يايانةال رِ  يةال    س  ةة       

( رل ةنيَةو    ي(و)مديورل  كة  ةرِلسيت ئةة يش هةة لث ثيَةا    و   ثيَشية س ئاةسم   ئةةرك    )اسوَ 
ول  َةرسنت  ة  شةري ة ةي   خول نارة ية    ؤ نة سكةي  ؤ ئة سي خ طةيانانيش   ةسةر  و س

ر سةة  يَب    ئة لنيش  ةرةس لم  و ن  ة ي  سةىن  خول كة  ا كة ئاةسنيان ثيَ  ها بو  ةر ة
 ي  سةةىن  خةول  ةر ة ةل  ي رِلست  ا سكو شريك رِ يال  ة نيَو قة نةكةي نوحئياالم   رِيَطا

 يَب    ثاشان كا يَك شريك رِ يال  ة نيَو قة نةكةي نوح ةل خولي طة رس نوة   ؤ رِس لنة كوةن 
 يَب    كة ل ة نوح يةكةم ثيَغةنبةرس خول نارة ية    ؤ خةةَ د  سةةر    ي  سةىن  خولةر ة 

( وِ لنة  شلن  شريكزس ي ة لي رِ ة  ش .72ل : م )شرح ثلثة عاصَ 

 )ص ات عاواثن عوحوي ك مأ يف قو   مو ح يف عو ورب ب و ق َ : عن عبن عي س اضي هللا ع هُ   (6)
ذيم   وسمو  يغ ث  ( مأ ووُرعد ُثج  سمو  ودو  ( مأ و(لب ب ومة عجل  َ   وسمو  س عع  ( مأ ووهج   
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ُ  د  َ  وي وووي يفاووف ابووووَرف ع وو  سووي    وسمووو  ي وو ق  ( مووأ ووووهُذعن   وسمووو  مسوور  ( مووأ ووووحد
ذي عو(وولع   سءوو   اصوو َ ص ووووحني موون قوو   موو ح    لُوو  هل(وو ع سودووا عوشوواف ن إووووا قوو مه  سن  
سمصي ع إووا جم وسه  عويت ك م ع يوَلس ن سمص ابً وءو ه  أبء  ه   ف ل ع    ل   وج  يدو   دو و إذع هلو  

( سووئوو  و  سوووع عو  ( )كحوو ب عوحفسوو    ابب : ود وسوو عع ويغوو ث وي وو ق 4920اوعه عويخوو اي بوورق  : )لوو  عجيدوو دت 
 ومسر( .

ئة   تانةي  ة سةرةسن  نوح ةل هة و ن  ة سةرةسن  عةرس   ثيَش ئياالنيشةال   ل ة : 
ش ة شاريَدة  ة  آل   شام نزيدة   دومة عجل و َه  هؤزي مكلبش  و   ة م (وَدّ)ثةرسرتلن    يت 

وه  هةؤزي م ( سُفحَاع ) ي عيَولق ة    يتروسن ش  ةو  ة كةة  ةة نزيدة  شةاري نةكدةة         ذيمهج
َو زش  ةة  آل ة  م  اجه طنيشتةج  و ن ئةم  تة  ة جيَطايةك  و  ثيَ  ةسطو ول م / سة وةيةي   دد

ش  و  كة  اثريسطة رسي مجورعده  هؤزي م( يَغُحث) ئيَاتاش  ة  ةش  كةناري ةسرياي سور ة    يت 
ش  ةة يةنةةن     سويووو ش  ة شاري  ةة يي  م صجورفشةة  ة ميدفاوفان ه  هؤزي مشةة ثاشيدفاوفم

ش  ةة  ذو عو(وولعم هة  هةؤزي  ( نَسْر) ش  ة  آل   يةنةن    يتمهوذعنه  هؤزي م( يَعُحقَ)  يت
 . ة يةنةنش  د حد  خاك  م

ئةنانة نا ي ضةنا ثيا ضاكيَدح  ة قة ن  ثيَغةنبةر نوح ة سةىن  خولي  ة سةر  يَت ة 
لي ئة سي نوةن شةيتان ضَةي ئة سي  ؤ قة نةكانيان كوة كة ضةنا ثةيدةةر    تيَةك  ةة     ة 

جيَطايانةةل ةر ستدةن كة  يايال ةلةسنيشنت  س  ة نا ي خؤيانة س نا يان  نيَح ئة لنيش كوةيان 
زلنياري ةسر ارسيان نةنا    ةة  ريضةو ن ة لي   كة ئة  كا ة كةس نةيَةرسنت  ا ئة لنةت نوةن 

  ثةرسرتلن .ئةنة 
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 بيَ ، كةويش بـوو بتـى كـةو    سةر خوا  لة ثيَغةمبةرانةش مو(ةمةدة سةالمى
 .  (7  وانة  هيَ  ش اندثياو ضا

                                                           
 ة ساَ ى هةشتى كَوضةى  ةة رزطةاركوةنى كةعبةةةل  ةو    عة ةا  ال  كةوِر  نةسة وة          (7)

م(ووة ودووَ  عوياووأ سووحو ن وثلثوووُ  ة مصووب    ())دخووم عو وو و ةسيطيَويَتةةة س   ةسفةةةرنويَت : 
ََ اْلَباِ ـــُل ِإ َّ اْلَباِ ـــَل َكـــ] َ وووم يف  هووو  ب ووو د يف يووو ه وي وووَ  :  َ  َوَزَهـــ اوعه (  [اَ  َزُهوقًـــاَجـــاء اْْلَـــ

  0( كح ب عوحفس  472عويخ اي برق  : )
ها ة نا  كةعبةة س  ةة  كا ةةةل     ()  ة رزطار كوةن  نةكدةةل كا يَك ثيَغةنبةر  ل ة :

ةلريَد   ةةسسةتة س   () خول ثيَغةنبةر س سةة   شةست  ت  ة ةس ري كةعبةةل هة و    
ضو   ةرِلسيت ناةةةق  ة ت ناةةقيش نةنا    يا و   يَ  ةسةلن   ةسيطوت : ةةق هات   سةرك

 .رِل س  ياضو س   ةؤ
ئة  خويَنةر   ةرِيَز مخول  تَاريَز  ش :  وِ لنةة شةويَنة لر   رِسو   رِيشةاَ ى شةريك ضةةنا      
 وسانةكة   كا يَك نو َظةكان  وشى ةس ح ز َر  ة نارِسةة ى رزطاريان ةس يَت   هةةر سها  زلنةة   

نةارة   ()ةسثةرسرتلن نا نة ة س  ا ئة  كا ة  خول  طة رس ثيَغةنبةر   ئةم  تانة  ة  رِ َذس 
   يَدى شدانان    ةم كا ة س يةكخولثةرستى  ةرةس لم  و     ةا سةةرةسنى جيَنشةينةكان      
هةر سَى سةةس  ثَيشينة ضاكةكان    ة طةةث  ةة ل   ةونى ئةةم سةَى سةةةسةل سةَوفيطةر           

ها  ةشةالنان  طوَرِثةرسةتى   زيةاةسرِس    ةة ثيا ضةانال       شي ةطةريَتى ثةرس  سةنا   شريك  
  كةسانى  ةو   ةؤ    )عبن  اُاة و حمُ  عيو  عو هو ب(ثةيال  و    خول  طة رس كةسانيَدى  سك 

ئاناةس ةسكات كة  ة  ةَ طة  رِ ن   ئاشدول شةو هةكانيان ثوضةةلَ  دةنةة س    يةانو  كةةس      
 ة سةر قو ا   عيل     انطة لزكار  لجبة طونطى    نةهيََلح   خةَ ك ضا رِ َشح  دةن   كة ل و
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سةردانى مالَي خوا و خيَر  ثةرسؤ و وة (8  خوا ناردوويةهى بؤ خةلَ انيَ 
   لةواهى ثةرستةدا ةةنديَ لـة آلبة (9  بةخشث و زي ر  خوايان دةورد و ماب

ــت ــة   دروس ــد ل ــردة نيَوةن ــان دةو ــوادا ،     راوةوانى خواي ــان و خ ــوان خؤي نيَ
ة  وارةمان هةنها دةمانةويَ نزيـ  ببيةـةوة   دةيانةوت ةينمان مةبةست نية ب

 راوانةش وة  دروسـت  منونة كةو ب ةن ال  كةو ، بؤ خوا و شةفاعةمتان بؤ لة
 مةرية  و ةةنديَ ى هر لة ثياوضاوان . عيوا و فريشتةوان و

                                                                                                                                                 

 ايةخ  اسن  ةم نةسة ةية    انطةة لز  ةؤ يةكخولثةرسةتى   رِس دوةنةة س  شةريك   ثوضةةلَ       
 كوةنة س  شو هةكان  ة ثيَشةكى  انطة لزسكةيان ةل ننيَح .

 ةؤ هةةنو     () ل ة :  ةنا  نة ة سيةكال ها وس ئة س سيفة يان  و س   ئةطينا ثيَغةنبةر  (8)
 ةَ دو  ؤ هةنو  نة ة سكان   نةك  ؤ نة ة سيةك يان ضةنا نة ة سيةك  ة  ةنها  خةَ دى ها و س

يًعـا]:  ها و س  ة طشيت ًَِ  ل ةة :   [158:  سو األ عاعورعف] [قُـْل َا أَيـ َ ـا النَّـاُإ ِإ تِ َرُسـوُل اَّللِت ِإلَـْيُكْم 
 . انئيَوس هةنو  َل  ئةي خةَ دينة نح ثيَغةنبةر  خولم  ؤ 

 ةَ ام هيض سوة  ثيَيةان نةطةيانةا ضةوندة يةكخولثةرسةت نةة ون   يةةكيَك  ةة نةةرجى          (9)
 سرطو نى ثةرستنةكان ى  خول يةكخولثةرسةتبونة    ةةَ ام ضةةنايح نيَوسنةايان ةلةسنةا  ؤيةة       

 ثةرستنةكانيان  يَوسرنةطريل .



 

 

 15 ba8.org 

 ...................................          موسل مانان لة سةر خواثةرسيت انموين طت    هي شةن

كـةوة      بـؤ نـاردن بـؤ   (  بةر كة   ةؤية خوا  طـةورة ثيَغةمبـةر   لة 
اهـةوة و خةبـةريان بـاهىَ كـة      بـؤ نويَ   (10  ( كيرباةيم كايةى باووة طةورةيان

ي خواية و ةي  وا  لةمانـة  ـخوا و كة   بروباوةرِة هةنها ماف بوونةوة لة نزي 
بـؤ ثيَغةمبـةر     و نـة  خـوا  خوا نابيَ  نة بؤ فريشتة  نزي  وراو لة جةة لةؤ ب

 رِةوانة وراو ض جاي وةسانى هر . 

هـةنها   ةواةي كةوةيان دةدا وةط بوو كةطيةا موشري ةوان شايةهى و كةمة
 و ةي  وةس هوانا  رِؤزيدانى نية كةو نةبيَ ، خوا بةديهيَةةرة و ةاوبةشي نية

ةي  وةس هوانا  زيةدووردنةوة  نية كةو نةبيَ ، ةي  وةس هوانـا  مرانـدنى   
شايةهى كةوةيان  نةبيَ ، نية كةو نةبيَ ، ةي  وةس وارةوان بةرِيَوة نابات كةو

 و كةوة  لـة  (ةوت زةويةوة كةوة  هيَيداية و ةةر نانةوان ودةدا ةةموو كا
  ناو  داية ةةموو  بةندة و مل وةضة

                                                           
و ن   ن    ة سةةر يةكخولثةرسةتى  ة   ضوندة قورسيش   ةس ر   ةر  نة س   ثامشا س  ئة  (10)

مجةاسش   ة س كةة  تةةكانى  ةة   ية هوَ  معوةو ش  كةورِ  م وةة ش    ة  يايانال ى لز  و    نةنا
ةسرهيَنا ة ل  خندانى نة ة سكةي نوح سةةىنى خةول   ةسةةر  يَةت   ة ل  ةسرهيَنةانى  ةة       

(   وم َو  عويلو عن 161   5: ) سخيو ا م(وة وِ لنة : مهةنو  ىيةكال  ة نيَو عةرس ال  َلا   كوةس س . 
 ( م ًل عن : "شرح كشف عوشيه ت" ولشاع عبن عو رياُني اح  هللا    ىل( .368   5: )
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 . (11  دةسةالَهي كةوداية ذيَر رِويَف و و لة

 (  كاش رات ويوت لةسـةر كةوانـة  ثيَغةمبـةر    كةطةر بةلَةة  رِوون و 
بةوة  بؤ   طةواةييان دةدا كةوةشدا شايةهى و طةب وردن لة طةب جةنةى لة

قُـْل َمـن ]: خـوا دةفـةرمويَ    كـة  كايةهـة ثـرؤزة َويَةـةوة وـة     ، باس وردي 
ــْمَع واَْْبَصــاَر َوَمــن ُُيْــرُِج اْْلَــيَّ ِمــَن اْلَميِتــِو  َُ السَّ َْْرِض َأمَّــن مَيِْلــ ــَماء َوا يـَــْرزُُقُكم مِتــَن السَّ

َْْمـرَ  ُُـو َ َوُُيْرُِج اْلَميََّو ِمَن اْْلَيِت َوَمن يُـَدبِتُر ا ُُـْل َأفَـتَ تـَ ـَّ ُ فـَ ُُوُلوَ  اَّللت :  سو األ يو مس] [ َفَسـيَـ

31] . 

بةَـآ : ض وةسـآ لـة كانـان و زةوي رِؤزيتـان كـةدا ا وة يـا ض وةسـآ          واهة :
خاوةن و بةديهيَةةري طوآ و ضاوةوانة ا وة ض وةسآ زيةدو لة مـردو يـا مـردو لـة     

يَوة دةبات ا جا دةلَـيَ  خـوا ،   زيةدو دةرديَةآ ا وة ض وةسآ واروباري دونيا بة رِ
 ا بؤ هةيوا ناوةن و ناهرس  لة خوا بةَآ : كةي

َْرُض َوَمــن ِفيَ ـا ِإ  ُكنــُ ْم تـَْعَلُمــوَ   ]:  ةــةر وةةــا كــة  كايةهــة ْْ  (84قُـل لِتَمــِن ا
ُُوُلوَ  َّلِلَِّ  ِِ اْلَعِظـيمِ ِع َورَ ُقْل َمن رَّب  السَّـَماَواِت السَّـبْ  (85)  ُقْل َأَفَت َتذَكَُّرو َ َسيَـ  ب  اْلَعـْر

                                                           
ئة نوشويدانة نلدةضةى   رِسرة ى خول   يَبيَت ةسفةرنويَت : حمُ  بون عبورعها  آَ عوشواعشيَخ  (11)

 س   ة َ نةكةة  بون ضةوندة     ة ةيا  ثةر سرةطاريَتى  ون   سةرثيَضييان نةةةسكوة    يَوسشةة  
خوليان ةسناسى    وِيَك عيباةس يان ةسكوة    ةَ دو  ة يَوس  يَدة  بون كة  لسيتةيان ةلنا و   ة 

 نيَولن خؤيان  خولةل  ةطونانى خؤيان كة ئة لنة  ة خول س نزيدرتن !
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ُُوَ   (86) ُُوُلوَ  َّلِلَِّ ُقْل َأَفَت تـَ ـَّ ُقْل َمـن بِيَـِدِه َمَلُكـوُت ُكـلِت َءـْيٍء َوُهـَو وُِـُ  َوََّل  (87)َسيَـ
ِِ ِإ  ُكنُ ْم تـَْعَلُموَ   ُُوُلوَ   (88)ُوَاُر َعَلْي  َسيَـ

 . [نس األ عملؤم   ] [(89)َّلِلَِّ ُقْل فََأَّنَّ ُتْسَحُروَ  

زةوي و كةوانـةي وـة لـة زةويـدان ةـي ويَيـة كةطـةر دةزانـ  ا لـة          واهة : 
برناوةنـةوة ا بةَــآ : ض  وةآلمـدا دةلَـيَ  : ةــةمووي ةـي خوايـة ، بةَــآ : كايـا      

وةسآ ثةروةردطاري (ةوت كانان و عةرشي طةورةية ا لة وةآلمدا دةلَيَ  : 
بةَآ : ض  ة خوا ناهرس  اةةمووي ةي خواية ، بةَآ : كايا خؤثاريَزي ناوةن و ل

بآثــةنايان ثــةنا كــةدا و ة و وةســآ فــةرمانرِةوايي ةــةموو شــتيَ ي بةدةســت 
لة وةآلمـدا دةلَـيَ  :    وةسيش ناهوانيَت وةس ثةنا بدات لة خوا كةطةر بزان  ا

 ضؤن كيَوة سيحر و جادو لـآوراون ا ةي خوان ، بةَآ : جا [ةةموو كةوانة]

 .  وة ضةندةةا كايةهى هر

َِ ِإَّلَّ ثيَ ـوه  : بةَـيَ  :     ( كةمةشدا واهيَ  ثيَغةمبـةر   ةبط لة ( اَّللَُّ  ََّل ِإلَـ
َِ ِإََلًـا َواِحــًدا ِإ َّ َهــَذا َلَشــْيء  ُعَ ـاب  ] وهيــان :  واهــة : [5:  سوو األ  ] [َأَجَعــَل اِْلَِلـَـ

ــة شــتيَ ي       ــة  خــوا ا  بةرِاســو كةم ــة ي ــردووة ب ــاني و ــةموو خواو ــا ة كاي
    سةرسورِةيَةةرة
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 ةطةر زانيت وة نةزانى وافرةوـان مانـا  يةوخواثةرسـتيان دةزانـى كـةو     ك
 واهيَ ـدا لـة   موسةَمان دةزان  لـة  يان بةخؤ وةسانيَ  وة واهة سةرسورِمان لة
بـةلَ و وادةزانـ  هـةنها     يةد نـةزانى وافرةوـان نـازان       مانا  كة  وشةية بة

 . (12 وشةية( يوةست ردن بة ماناوانى كة  بىَ دلَ ثة زمانة بة وهةى بة

كة طةر بة جوانى ليَ وَلَيتةوة وة كةو موشري انة باوةرِيـان  ةـةبووة بـة     
كةوةشـدا نـة  خوـتةة نـاو بازنـة  يةوخواثةرسـتيةوة        طـةب مةسةلةية و لة 

  ( . بؤ بانةيانى دةورد (  ثيَغةمبةر  كةوة  وة

 لـة  كية اريان دةورد بريو بوو كةطةر زانيت كةو يةوخواثةرستية  وة وة
موشري ةوانى سـةردةمى   ، كةوة  وة (13  لة خوايةهيدا يةوخواثةرستى خوا

                                                           
زلن شةةرةى     ة  نوسخةيةةل ها و س كة شيَخ فةو ش  مئةم رِستانة  نيَولن ئةم ة  كة لنة  (12)

 كوة س .
 ة ثةرستنى خول  طة رس  و   ةة اك   ()نشت  نوِ  نوشويدةكان  ة طةث ثيَغةنبةرةل ( 13)

 ةسرةسكة يَت : ط وب( )سب    ةنهايى  سك  ة ضري َكى سةرس نةرطى 
ووووُ  دضوورت ساب ط وووب عو  وو أل صوو  ه اسووَ  هللا ))عوون سوو ا  عبوون عملسوواب عوون سباوو  قوو َ : 

() هووم وعيوو هللا بوون س  سماووة بوون عملغوو أل     وو َ : سي عوو  قجووم  ال إووو د إال  هللا    صوو  ع وو ه ساب ص
كلُوووة سدوووـ  وووو  بووووه  ع ووو  هللا     ووو َ سبووو  صهوووم وعيووو هللا بووون س  سماوووة : س ريوووب عووون مدل وووةد عيووو  

ي رضوه  علاو  وي ا عمو  بحلو  عوووُ  وة دو  قو َ سب ط ووب آخور  ()عملفلب ؟  ل  يوَة اسوَ  هللا 
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ــيَ     ــاو  دةن ــة :  بر (14 (عاعح وو دكيَمــة ن ــاوةرِ( ةــةروةةا شــةو و رِؤذ  واه وب
نــديَ يان ةــاوار  دةوــردة فريشــتة دوعايــان دةوــرد ، لــة طــةب كةوةشــدا ةة

ب ةن يـان ةـاوار     بؤكةوة   شةفاعةهى  يان لة خوا بؤيلةبةرضاويَتى و نزي 
 يان ثيَغةمبةريَ  وة  عيوا.)عولت( دةوردة ثياوضاوىَ وة  

                                                                                                                                                 

 اوعه عويخو اي يف كحو ب عوحفسو    ((وا سن  ي وَ  ال إوو د إال  هللا ...علا مدل وةد عيو  عملفلوب وسبدو : م  كل ُه 
 ( . 4772س األ عو صص برق  : )

هات  ؤ سةرةلن   ةي    () ة سةرسنةرطال  و  ثيَغةنبةر  (ط ووب سبو )كا يَك   ل ة :
 ()ن   ثيَغةنبةةةري خةةول  (ط وووب  سبوو)ىي  (عيوو هللا بوون س  سماووة بوون عملغوو أل)  ( سبوو  صهووم)

 ةةنها   شةةيةكة ىي خةول ةسيدةنةة        (ال إلفََ إال  اهلل )ي نان  خؤم  َلةة   فةرنو ي : ئة
ئة ة آ  ة ئةاي    (ط ووب سبو )   يان : ئةي  (بن س  سماوةعي هللا )  ( سب  صهم) ةَ طة  ؤت   

ةل لكارييةي ة   ارس ةسكوةس س  ة  ةرةس لم ئة   ()ثيَغةنبةري خول  ؟ لز يَ   (عي  عملفلب)
   ة  :  ةة    (ط ووب سبو )نان    ئة  ة لنةت قاةي خؤيان ة   ارس ةسكوةس س    ا ة ل ئةجنام 

                              َليَةت ...  (ال إلََ إال  اهلل)شةي  خؤي طو ة س  ة سي ةسنيَنوة س    (عيو  عملفلوب)سةر ئاي  
= 

  شةريك ةلنان  ؤ خةول    ل ة :  تَةرستى:  (عيو  عملفلوب)ئاي  :  (ملة عيو  عملفلوب)= 
  ة ثةرستنال .

ةسفةرنو َ : نوشويدةكانى سةةر ةسنةى ئيَوةة ئةةَ يَح :      حمُ  بون عبورعها  آَ عوشواعشيَخ  (14)
 ل ةةة : عةقيةةاسنان ثيَيةةة ى سةةوةنان ث َببةخشةةيَت  ةةؤ كةسةةيَك ئةطةةةر  ) ولن  او  ع او أل(

 ش .80ل : م (شرح كشف عوشيه ت) وِ لنة عةقياست ثىَ هة يَت .   انطةشة  ئة سيان  ؤ كوة



 

 

 20 ba8.org 

 ...................................          موسل مانان لة سةر خواثةرسيت انموين طت    هي شةن

سةر كة  جؤرة ةاوبةشـدانانة جـةنةى    لة ( كةطةر زانيت ثيَغةمبةر  وة
وة بانةى وردن بؤ ثاو ردنةوة و بيَ خةوش ردنى ثةرسـؤ ،   ،وردن  طةب لة

واهة  [18:  َنوس األ عو] [َّللَِّ َأَحًداَفَت َتْدُعوا َمَع ا]:  وة  خوا  طةورة دةفةرمويَ
 . جا لة طةب خوادا ةاوار بؤ وةسي هر مةبةن و وةسي هر مةثةرسؤ :

ِِ ََّل َيْسـَ ِ يُبوَ  ََلُـم ] : فةرمويةهى وة َِت َوالَـِّذيَن يَـْدُعوَ  ِمـن ُدونِـ ُِ َدْعَوُة اْلَْ َل
شايوـتةي خوايـة ، وة   ةاوار و ثةرسـؤ هـةنها    واهة :[ 14:  سو األ عورعو ] [ِبَشـْيءٍ 

وةسانيَ  وة داوا لـة جةـة لـة خـوا دةوـةن كةوانـةي داوايـان ليَـدةورآ ةـي           
 . وةآلميان نادةنةوة

 طـةب  جـةنةى لـة   (  هـةواو  و بيَةومـان زانيـت ثيَغةمبـةر     كةطةر بة وة
كــةوة  : ثارِانةــةوة و  داواوــردن و نــةزر و ســةربرِي  و داوا   بــةر وــردن لــة

كةطـةر زانيـت    وة خـوا بيَـت ،   و جؤرةوانى ثةرسؤ بؤوؤمةوى وردن و ةةمو
( نــة  عورب باوووةثــةروةردطاريَتى خــوا   بــاوةرِ بوونيــان هــةنها بــة دان ثيَــدانان و

ــةَمانيَتيةوة ،   خ ــة  موس ــاو بازن ــتةة ن ــة    وة و ــان ل ــت داواوردني ــةر زاني  كةط
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نزي  بوونةوة  ثياوضاوان هةنها شةفاعةت وردن و ثيَغةمبةران و فريشتةوان و
 : ورد مالَيانى (ةآلب واهيَ دا كةمة خويَ  و لة (15  خوا بوو لة

ــةو ــةو  ك ــة ك ــة  واه ــت و ــتية دةزاني ــةران يةوخواثةرس ــةموويان  ثيَغةمب ة
و موشـري ةوان دانيـان ثيَدانـةناوة و باوةرِيـان ثـيَ       وـردووة  بانةةوازييان بؤ

 بةرةةلَوتيان وردووة .  نةبووة و

 ال إِلَََ إِال ة لة واهاي وشة   ى بريتيهةنهاي ها  و كة  خواثةرستيية بة
( ال  موشري ةوانى ثيَشوو بريو بوو لـةوة   َففإِلَ  ضون ة ثةرسرتاو ( ،اللَ 

داواوردنى شةفاعةت و رِووهيَ ردن و داواوار  كةطـةر   جيَةة  مةبةست بيَ لة
  ثةرسرتاوة فريشتةية  بيَ يان ثيَغةمبةريَ  يان دؤستيَ ى خوا يان داريـَ  كةو

                                                           
م سةرةسنةةل ئةَ يَح ئةطةر  وَ  ضيت  ؤ ى  كار ةةسستيَك ةس يَت  ضيتة ثوسةطة     سك  ة (15)

ى  كةسانيَك كة  ة  ثلةيان نزنرتس   نازلنح ئة  كار ةةسستة  ةة  ةةر ى لز     كةةنتولنايى    
نى خؤيانى خبةنةة  ةةر   ئةطةر ضةنا كةسيَك  ة يةكة س ةل لكارييةكاخؤ  ئة  شتانة  ةلنا س   

 ة يةكة س  يَيانبطات   جا   سَ انيان  ا ة س   ئةجنا خول  طة رس جيا لز   ة  ةسست نا ولن 
نيَولن  ةناسكانيال ةر ست نةكوة س    ة يةكدا يشال هةنو  سداَ ايةك ةس يايَت   ةس ولنيَةت  

و   ةناسكانى  ال ة س   كة ل و   ةول  نوسةَلوان خةول  طةة رس  ةة       ة يةكدا ال  سَ انى هةن
هةنو  كةس  ة  ةَو نةزيدرتس   ةس ياةيَت   ةس ينيَةت    ةة  ولنايةة ئةة س  ةل ل  ةسكةةيت         
 ؤ بدات  ةَ ام جطة  ة  نةةس ياح   نةةس ينح   نة ولناشيان هةية هيضةت  ةؤ  دةةن  ةةنها     

 ساختة  شةيتانة    ةس .
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( بةديهيَةةر و رِؤزي دةر و َففإِلَن جةؤوةية (  ، مةبةستيان بة  يان طؤرِيَ  يا
ــة    ــةمووي ب ــانزانى  ة ــةوان زؤر ضــا  دةي ــةبوو ، ك ــةوةر ن  ةةلَوــورِيَةةر  بون

بـوو   ( كةوةَففإِلَدووا  ، بةلَ و مةبةستيان بة  دةستى خواية وة  ثيَشرت ليَي
 (  بوو ثيَغةمبـةر  ، كةوة (16  ةييد(موشري ةوانى كيَوتا ثيَي دةلَيَ   س وة

 ال إِلَََ إِال   لة بانةى وردن بؤ ووشة  مةزنى يةوخواثةرستى وة بريتية ةات و
كاوــاميش لــة  ووشــةية واهاوةيــةهى نــة  هــةنها ووهــ  و  مةبةســت و( ، الل ففَ

 (  طوَوردنى ، بيَ باوةرِة نةفامةوان ضـا  دةيـانزانى مةبةسـتى ثيَغةمبـةر    
 بةسـؤ هـةنها بـة    دب  ردنةوة  خوا  طةورة بـة : لة هاوة بريتية لة  ووشةي

خـوا دةثةرسـرتيَ  و دور    جةـة لـة   وة باوةرِ نـةبوون بةوانـة  وـة   .. خوداوة 
 ال إِلَفََ إِال   ثيَي وه  : بةَـيَ  :   (  وةوهةةوة ليَيان ، ضون ة واهيَ  ثيَغةمبةر

                                                           
ان سةييا  ل ة ثةرسرتل  ئةطةةر  ةخؤشةيان نةةزلنح  ةةَ ام  ل اكةة  ى  ئةة لن       ئةطةر   ي( 16)

كةسيَدة شاياتة  يَت  ؤ ئة س   بيَتة نيَوسنا  ة نيَولن خؤيان   خولةل   عةقيةاس  ةو ن ثيَةى    
سوة  ةس يَت طةر ةل ل  ىلَ  دةيت ةل ل  ثيَوياتييةكان  ة خةول  دةات   نة ةسةتيان ثيَةى     

 ةري    ا سِريانةة  ةة  نانايةة  طةةر  ةا سرِت ثيَةى هةة و  سةوةت ثةىَ           م س  شية   جيَطة  
 شرح كشف عوشيه ت وِ لنة : ة . ةشبرعها  آَ عوشاع حمُ  بن إئةنة قاة  شيَخ مةسطةيةنيَت ...ش . 

 ش . 89ل : م
نوسينى شيَخ  )م َ  عووُ  هي عولفظاة( ؤ ةوكوى  ةكار هيَنانى  شة  سةيا  وِ لنة كتيَبى 

 ش ز َر طونطة .311- 306ل : م زي ب(ر سب  
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ُ سو األ ] [َِ ِإََلًـا َواِحـًدا ِإ َّ َهـَذا َلَشـْيء  ُعَ ـاب  َأَجَعـَل اِْلَِلَـ] : ووهيـان  وةآلمدا لة( اللَ 

   :5] . 

كايا ةةموو خواواني وردووة بة ية  خوا ا  بةرِاسو كةمة شـتيَ ي  واهة : 
 سةرسورِةيَةةرة  

كـة  راسـتيية دةزانـ      )صجه َ عو(جف و ا( كةطةر زانيت نةفامي بيَ باوةرِةوان
لـة   و طةزافى كيو مةهى ليَـدةدات و كةوجا جيَةة  سةرسورِمانة كةوة  الف 

بةلَ و وا طومان دةبات  ةةمان واهدا بةيةد كةوان ماناي كة  وشةية نازانيَـت ،
ُ ال إِلَََ إِال   مةبةست لة  وشةية    ثيتةوانيةهى بـة (ظفج لد  ود هةنها طوَوردن  ( اللَ 

 ثةيوةست وردن بةواهاوانى كة  ووشةية .بيَ دب 

واهـاي كـة     رةزاهريةى كةمانـة واطومـان دةبـات وـة    و شا (17  بةةرةمةند 
دةر نييـة(  خـوا وـةس بةديهيَةـةر و رِؤزيـ     ووشةية بريتية لةوة  وة  جةـة لـة  

                                                           
شةارسزل وس  ةةَ ام    ش…م لةسزلنىَ  ةةنها طةوَكوةنى ثيتةكانيةة ى    ئةنة  ة س  ثيَشو  كة  (17)

 ة ل ايةكى هةَ ة نانا  ةسكات ئةَ يَت مجطة  ة  كةس  ةةيهيَنةر   رِ َزياسر   ... نييةش   ةم 
 ل ة  )ال م ي دد إال  هللا( ل اكة   ويتيية  ة شيَوس نانا كوةنى هةَ ةية   يان هةنا َ كةس ةسَ يَح 

: هيض ثةرسرتل يَك  ة  ونة سرةل نيية   ئةنةت هةَ ةية   ئةجنا  لنيية ضةوندة شةتانيَدى ز َر   
ئة سيةة   (الل فَُ  ال إِلَََ إِال  هةن جطة  ة خول ةسثةرسرتيَح  ة  ونة سرةل    ةَ ام  ل ا  ةر ست  ؤ 

 ك نيية شاياتة  ثةرسنت  يَت جطة  ة خول .ت : هيض ثةرسرتل يَي َليَ
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وةسة خيَر  هيَدا نية و ضا  نية وة نةفامى بيَ باوةرِان لـة   يةت كةو وةوابوو
ُ ال إِلَََ إِال  واها    . ب  زاناهر دا لةو(اللَ 

وة ،  (18 ؤ  بـــاس وـــرد  بـــةزانيةى دلَ بـــ كةطـــةر كـــةوةت زانـــى وـــة
ِإ َّ اَّللتَ ََّل يـَْغِفـُر َأ  ]:  باسـيدا دةفـةرمويَ   لـة  ناسـي وـة   خوا بؤ تةاوبةشدانان

ََ ِلَمن َيَشاء ِِ َويـَْغِفُر َما ُدوَ  َذِل  . [(116):  س األ عو س  ] [ُيْشَرَك ِب

ةآل  بـ بؤ دابةـآ   يةاوبةش خوا لة وةسآ خؤش نابيَت وةبةرِاسو  واهة :
 .  خؤش دةبيَت لة جةة لة شر  بؤ ةةر وةسآ بيةوآ 

ةي  وةسيَ  شـتى هـر    لة ةخوا جةة لةو كةطةر كايةى خوات ناسي وة وة
نةوة يةوةميا لة ثيَغةمبةرانى ثيَ ناردووة و ةةر كايةة  وة ناوات كةو يةبووب

 .  ي  ثيَغةمبةريانها دوا

 ى ضــةند نــةفام  بــة  كةمانــةدا زانيــت زؤربــة  زؤر  خــةلَ طــةب لــة وة
 وا كةمانة دوو سودت ثيَدةطةيةن  :، كة (19 مةسةلةية

                                                           
 ل ة زلن   ة ةث نةك  ةنها  ة زنان  َليَت :  ة ناناكةة  طةيشةتو م   زلنايةان ثيَناسةة      ( 18)

زلناتيان كوة  س  ة س  كة  ويتيية  ة : ةَ ال ةسنت    ا سرِ ونيَدى  ىَ طونان   ةسقا ةسق  سك 
 ويتيية  ة :   ةةسستهيَنان    و نى رِسمسى شت  ة ئةقَلال .  ةلناكان   و يانة زلنات ة ونال هةية . 

 ش .130ل : م )عووَرص موي(  )م َ  عوح ريف ت( وِ لنة : 
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رِة(ـم و سـؤز  خـوا وة  خـوا       يةوة  : دلَ خؤش بوون بةبةخشـش و 
ــةرمويَت  ــةورة دةفـ ـــَو َخـــْ    ِتَّـــا ]:  طـ ََ فـَْليَـْفَرُحـــوْا ُه ـــَذِل ِِ فَِب ـــ ـــِل اَّللِت َوِبَرمْحَِ  ِْ ـــْل بَِف ُق

بةَـآ : بـة فـةزب و رِةمحـةهي خـوا كـةبآ        واهة : [(58):  سو األ يو مس] (20)[َوَْمُعو َ 
 . شاد ب  ضون ة فةزب و رِةمحةهي خوا باشرتة لةوةي وؤي دةوةنةوة

دووة  : هرسانيَ ى زؤر ، ضون ة كةطةر هؤ زانيت كيةوان بةية  ووشة وة 
 بةزمانى بيةَيَت ، وافر بيَتةوة لةوانةية كةو وشةية بةَيَت  و (ووميشى نةزانيَت

، ةةند َ جار كةو وـوفرة دةوـات و واش    (21  كةو نةزانيةة نابىَ بةبيانو بةآل 
                                                                                                                                                 

 ل ة نةفانح  ة يةكخولثةرستى م وةياش   ها  ةشالنان مشوكش  ةنانةت نازلنح جيةا لز    (19)
لثةرسةةتان   شةةويَنى  ةة نيَولنيانةةال  دةةن !  ةةةَ دو قاةةة   انةة   ةشةةةر ةسطةةون  ةة يةكخو    

 نوشويدةكان ةسكة ن .
ـِل اَّللتِ ]( 20) ِْ ِِ ]ئياةةالم     ل ةةة :  ةةة [ِبَف ْليَـْفَرُحــواْ ] ل ةةة : قورئةةان    [َوِبَرمْحَ ِــ  ل ةةة :  [فـَ

ةَ خوَشبونى سوثاس   ةلننان  ة ني وة ةكانى خول   ئةم خوَشييةت ةر ستة ضوندة سوثاسةى  
  شةيَخ  شورح كشوف عوشويه ت( وِ لنةة م سةينى شةريك .   خولية  ةسةر ني وة ى يةكخولثةرستى   نا

 ش .68فوَزلن ل : م

رِسرة ى خول   يَبيَت ةسفةرنويَت : مقاة  ئيَوة  ةسةر ئةم حمُ  بون صو ا عو رياُوني شيَخ ( 21)
رِستةية  ةلنةر رِسرة ى خول   يَبيَت ئةنةية :  لطونان نا ةم شةيَخ رِسرةة ى خةول   يَبيَةت     

ش نةطةر  ؤ كةسيَك كةنتةرخةنبيَت  ة عو وذا ابوووَهمنةزلن   يانو  نة يَت م ا سرِ   ل يَت كة 
 سرطو ح   فيَو ونى زلناتال  ؤ نةوونة : كةسيَك هةةق ةس ياةيَت  ةةَ ام  ايةةخى ثيَنةاةلت        
هة َ ى فيَو ونى ناةلت ئةم جوَرس كةسانة ثاسا يان ىلَ قة ولَ ناكويَت   كا يَةك ةسَ ةيَ  طونةان    
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دةزانـىَ لــة خـوا نزي ــى دةواهـةوة وة  موشــري ةوان طومانيـان وابــوو . بــة     
طيَرِانـةوة  بةسـةرةاهى    هايبةت كةطةر خوا  طةورة مانا  كةوةت فيَروات لة

ن وـة ةـاه  بـؤ ال     ةةر ضةندة ثيـاو ضـا  و شـارةزابو    (22  يةومةوة  موسا

                                                                                                                                                 

 ل َليَت ضوندة قاةيةكى  و  هةية  ةَ طةيةة  ةسةةر هةة و نى  يةانو   ةة كةا ى       نا ةم شيَخ 
نةزلنينال   ثوسيار  ىلَ كول س رِسرة ى خول   يَبىَ ةسر ارس  ئة شتانة  جةنطى  ةسةر  دو َ 

ى : ثايةةكانى  يةة   و؟   ئة  شتانة  كةسى  ةسةر  ةكفري  دويَت ؟ ئة يش  ة  سَ انةال فةرن 
يةكةم ثاية  ويتيية  ة شاية ونان   ثاشان ضولر ثايةكة   و   ئةم ضولر ثاية ئياالم ثيَنمح   

ئةطةر كةسيَك  ا سرِ  ثيَيان هة و   ةَ ام  لز   يَيان هيَنا ئيَوة  ةا جةةنطى  ةة طةةث  دةةيح      
 ةسةر نةكوةنى  ةَ ام  ةكفري  ناكةيح  ةنها  ة نةكوةنى .  ة كا يَدال زلنايان رِليان جيا لزس  ة 

وى كةسيَك ئةم ضولر ثايانة نةكات  ة  ةنةَ ى    ة ىَ ندوَ ى كوةن   ئيَوةةت كةةس  ةة    ةوك
هيض شتيَك  ةكفري ناكةيح ئة  شتانة نة يَت زلنايان كوَرِلن  ةسةر   سك شاية ونان . ئةنةت 

.  كا يَك خةَ دى  ةسةر  ةكفري ةسكةيح ة ل  ثيَناسانان   ئةطةر ناسى   ئيندةار  كةوة ...ش  
 ش ز َر طونط   ثيَوياتة .99ل : م ششرح كشف عوشيه ت)  وِ لنة

قة نى نوسا  ل ة :  ةنى ئياولئيل ئة لنة   ا سرِيان  ة نوسا هيَنا و     ة كةلَ نوساةل ( 22)
سةىنى خول   ةسةر ىَ  ة نياو هةَ ها بو ن  ة ةسستى فريعة ن   كا يَك  ةى  كةسةانيَدال  

 تيَدال ةسيانَةرسنت   ئةنانيش ها ح  ؤ ى  نوسا     يان   يََةرِيح خؤيان ةل و   ةسةر ضةنا
[  ِ ََْْ لُـو َ ]ئة يش سةرزسنشتى كوةن     ى :  [اْجَعل لََّنا ِإََلًا َكَما ََلُـْم آَِلَـ  ل ةة :   [ِإنَُّكـْم قـَـْو   

 . ةرِلسيت ئيَوس كةسانيَد  نةفام   نةزلن كارن 
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ِ  ]: هيان وموسا داوايان ورد و   [(138):  سو األ عاعورعف] [اْجَعل لََّنا ِإََلًا َكَما ََلُـْم آَِلَـ
. 

هـؤيش ثةرسـرتاويَ مان بـؤ دابةـآ ةـةروة  ضـؤن كـةوان ضـةندي           واهة :
 .ثةرسرتاويان ةةية 

 بـؤ ىَ دلَدا طةورة دةب هرست لة واهة ثيَداطر  و كةطةر كةمانةت زانى كةو 
ايى دانـ  و جؤر  كةمانة رِزطـارت ب ـةن ، كـةوةش بزانـة لـة      كةوة  لة  شتانة

يَ ى نـاردبىَ بـة  يةوخواثةرسـتيية ضـةندةةا     خوا كةوةية وـة ةـةر ثيَغةمبـةر   
ــؤ  ــى ب ــاوة دوذمة ــةرمويَ  (23  دان ــُدو ا ]: وة  دةف ــِوت َع ــا ِلُكــلِت ِن ََ َجَعْلَن ــَذِل وََك

                                                           
هوَ  نلوالنةىَ كوةنيةان   كةة نةةيار      ا ة س  ةضوندة  ونى ة ذنح هةق ثاك   رِ َشح ةسك( 23)

هة و   ةَ طة  كةسى ة  سم   ةهيَز و ةس يَت   ئةنة  خول  طة رس  ؤ ثيَغةنبةرلنى ةلنا س  ؤ 
شويَندة  ولنى ئة لنيشى ةلنا س   ئةة   ا لندةار   سةتةندارلنة ةسسةتاريَذ  ةسكةنةة سةةر       

  ئة ست  ة ة   شةت : يةكةةم :    خةَ ك ة  ؤثيَغةنبةرلن   شويَندة  ولنيان   ئة سي هيَنا يان
 ة  سم : ة ذنندار    ةذلية ى . ة  ةَ ى ةر ستدوةن   طونان  

ََ ]: خول  طة رس  ة ةرلنبةةر طونةان   ة  ةَ ةى ةر سةتدوةنال ةسفةةرنو َ       وََكَفـ  ِبَربتِـ
ة  َ ل  ةسةةة  ةةؤ رِيَنوةةاييدوةنى كةسةةانيَك ة ذننةةانى ثيَغةنبةةةرلن  يانةة ل ةةة : خةةو [َهـاِداً 

  ةخشتةيان  بةن .
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َُـْوِل غُـُرورًاَءَياِ نَي اإِلنِس َواْلِْنِت يُ  ٍٍ زُْخـُرَ  اْل ُُِ ْم ِإََل بـَْعـ :  سو األ عام و  ] [وِحي بـَْع

كةي ثيَغةمبةر ةةروة  ضؤن بؤ ةـةموو ثيَغةمبـةريَ  دوذمةمـان    واهة : [ (112)
لـة شـةيتانةواني مرؤظـــ و جةؤوـة وـة      كاوايش بؤ هؤ دوذمةمان داناوة داناوة 

 . ة يةوة بة يةورت دةطةيةن يوةي رِازيَةراوة و فريودةر و بآبةةوا بة نهيَ

ثـةرِاو   جار دوذمةـانى يةوخواثةرسـتى خـاوةنى ضـةندي  زانيـار  و      زؤر  
فـََلمَّا َجاءْْتُْم ُرُسُلُ م ِِبْلبَـيِتَناِت َفرُِحـوا ِمَـا ]: وة  خودا دةفةرمويَ  (24  وبةلَةةن

ِِ َيْس َـْ ِزؤُ  واهآ  واهة :[ (83):  سو األ يو  ر] [و ِعنَدُهم مِتَن اْلِعْلِم َوَحاَق ِِبِم مَّا َكانُوا ِب
ثَيغةمبةرةوانيان بـة بةلَةـةي ِرونـةوة دةةاهةـةاليان كـةوان دَلشـادبوون بـةو        

 .، وة كةو سزايةي وة بة طالَتةيان داكةنا دايانيةرهةوة  زانيةةي وة اليانبوو
                                                                                                                                                 

 ل ةة :   [َوَنِصـ ًا]: ةسستاريَذ    ة ذننداريال ةسفةةرنو َ   خول  طة رس  ة ةرلنبةر  س
ووكيَننة س   ةل  ةسة  ؤ سةرخاتنى كةسةانيََك ة ذننةانى ثيَغةنبةةرلن  يانةة  َ ةليةان  ة      خو

 ش  ة كور ى .114ل : م عبن عو رياُني ي(شرح كشف عوشيه ت).  وِ لنة كوَ اييان ثيَبهيَنح 

قورئان   سوننة ال  ةكارهيَنول نة ةست ثيَةى زلناةتى شةةرع ية .     زلنات هةركا يَك  ة( 24)
زلناتى شةرعى :  ويتييةة  ةة     )عو ل  وسخولق سهلو (كتيَبى   سك شيَخ ل ح  از ةسفةرنويَت  ة

ويتييةة  ةة   م زلناتى ة ذننانى يةكخولثةرسةتى   جيَوا س    ةآل نريل ة   ة ثيَغةنبةرلنة س  ة
 ةَ طةيةكى مصحيحشس س   ىَ  نةنا   جار   لت هةية ةسنوسيَح  ة  خة ن  ين    شتى  ة الَ 

م  يَى  يَناطةن    ةرِلستيشال  ةَ طة نيية  ؤ ئة   ة اَ ةة  ةسيانةة يَت    ةةَ دو  ةَ طةيةة      ةآل
  ةسةريان .
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ضوون ضةندي   كةوةت زانى وةباس ورا ، وة زانيت رِيَةة  بةرةو خوا طةر
رِيَةةيـة دانيشـتوون    سـةر كـةو   زانيار  ةةيـة لـة   ةن رِةوانبيَذ  ودوذمةى خاو

 (25  وردنــي خــةلَ ي ، كــةوا ثيَويوــتة لةســةرت الدان و طــومرِا بــةردةوا  بــؤ
                                                           

زلناتى ئوسوَ ال ةس يَتةة ة     ثيَى ئةجناناسر  ة شةرعييةكان  ة فيَو ونى زلنات   ةوكوة( 25)
  ةشة س : 

 ش كة  ة سةر هةنو  نوسَلوانيَك ثيَوياتة . نيعد فةرز  م : ةةكةم
ش كة  ةسةةر هةةنو  نوسةَلوانان ثيَوياةتة ئةطةةر هةنةايَك  ةة        كف يوةفةرز  م : دووةم

 =                               وةيان  ةسةر ئة لنيرت ةسكة يَت .نوسَلوانان ك
 :  ش ةسكويَتة ة   ةشة سنيعد   مفةرز= 

فةرز  عةينى طشتى   ها  ةت : ئةم  ةشة  ةسةر هةنو   اكيَدى نوسَلوان  : يةكتة  
 لجبةةة   هةةةنو  كةسةةيَك  ةةة نوسةةَلوانان ثيَوياةةتة  يزلنيَةةت  سك :  ثايةةةكانى ئياةةالم    

 هتا ... ةةرلندول س ئاشدولكان .
ل   ئة  ةوكوانةة  كةة ثةيوسنةان  ةة      فةرز  عةينى  ايبةت :  ويتية  ة  ة  : دووة 
وونة  كةسيَك كة نا ولنيَت زسكةات  ةالت   ة و س   ن سةر كةسى  ايبةت  لجب  ة  لجبة  كة

 يان ةةج  دات  لجةب ن يةة  ةسةةر  هةةنو  ةوكوةةكانى زسكةات يةان ةةةج  زلنيَةت  ةة          
وةةكانيان   رة  ةوك سةةر   ةة   ثيَضة لنة  ئة  كةسة  كة ةس ولنيَت  ياندات ئة س  لجبة  ة

)...  ُون وصوب علاو  عوول وعوةكو أل  ةل ةسفةرنو َشةويوح طشةرةى م  ة (ي عو وةوعبن سب)   زلنيَت 
ال يوب علوا  ي لو  مو  سمور بو    ويوؤمن أبنو هللا سوصوب علاو  مو  ُ ن سن  و  يب علا  مون عاليو مريل

يسول   ذو  عورصوم سَو مو ُ ن عملفصووم   وكوويوهوذع يوب علاو   او  عإل  و  وُ ن ب  إال  جمُولً يي ه عإل
يؤمن ب ص هب  ويؤدويه   لو   َُُم   ُثو إذع ص   وقأ عوصلأل ك ن علا  سن  وقرعا عوإّنو  يب علا  عإل
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 كـةو  طـةب  جـةنةث لـة   كةوةندة فيَربيـت لـة  كايةـة وـة ببيَتـة سـي (يَ  بـؤ       
ُعـَد َّ ََلُـْم َْقْـ ]:  خوا  ثةروةردطار  ووهـووة  ثيَشةواوةيان بة شةيتانانة  وة

ُِيمَ  ــَ  ََ اْلُمْس ــْن َأمْيَــاَِنِْم  (16) ِصــَراَ  ــْن َخْلِفِ ــْم َوَع ــِديِ ْم َوِم ــن بَــنْيِ أَْي ُثَّ ِلتِيَـــنـَُّ م مِت
َُِْد َأْكثـََرُهْم َءاِكرِيَن  م  لـة سـةر    واهة : [سو األ عاعورعف] [(17)َوَعن ََشَآئِِلِ ْم َوََّل 

بؤ الدانيان لة ةةموو اليةوةوة بؤيان ديَـم :  رِيَةاي رِاسو هؤ بؤيان دادةنيشم 
ــيانةوة و لـــة ثشـــتيانةوة و   الي رِاســـتيانةوة و الي ضـــةثيانةوة و لـــة ثيَشـ

 .  ناشبيةيت زؤربةيان سوثاسةوزار ب 

 بةلَةـة  طويَ رِاطريت بؤ و (26 طةب كةمةشدا كةطةر رِووب ةيتة خوا   لةبةآل
سو األ ] [َضـِعيًفا  َّ َكْيَد الشَّـْيطَاِ  َكـا َ إِ ]:  و رِون ردنةوةوانى ، كةوا ةي  مةهرسة

  . بةرِاسو فرِوفيَةَي شةيتان الواز و بآةيَزة واهة : [(76):  عو س  

                                                                                                                                                 

:   وِ لنةعووُ(حب عإلسلمي    ضاثى (378و  377: )...( َ  ُ نوييحس و عو  س  اُ  سمروع ب  من عإل
 ( .80  28جمُ ع عوفح وى : )

رِسرة ى خول   يَبيَةت ةسفةةرنويَت : مئةطةةر رِ  دةيتةة      برعها  آَ عوشواعحمُ  بن عشيَخ ( 26)
ئة   ةستو س   ةنها ثشتت  ة  ى  خول طةرِل يتة ة س   ةطيان   شةيتان  زلنيَت  ؤ خولش  ةةلَ  

    ة ل س ى طويَوِلطويت  ؤ  ةَ طةكانى قورئان   سوننةت   ئة  كا ة هيض خةةنبار نة ةة      ة
  ضوندة  وَ ئة سناس  ويَشةو ت ثيَيةة    رِيَطاى رِاستت سةر  رِيَطون  ة ذننانة نة وسة  ة  ة 

  تَاريَزيَت  ة  ةذلية ى   رِيَطو نة   كا يَةك  وسةت  ةسةةرس ة  ر  يةت   ثشةتهةَ دةيت  ةة      
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ــاي     ــةزار زانـ ــةر ةـ ــة سـ ــةردةوةويَت بـ ــتان سـ ــةواميَ ى يةوخواثةرسـ عـ
ــري ةوان  ــةرمويَ   (27 موش ــوا دةف ُــُم اْلغَــالُِبو َ ]: وة  خ ــَدَا ََل سوو األ ] [َوِإ َّ ُجن

 .بةرِاسو سةربازةواني كيَمة سةروةوهوون واهة :  [(173):   تعوص  

                                                                                                                                                 

    يَاسكةةةن كةةة ةَ ةةت رِ  نةكةيتةةة خةةول  ةَ طةةةكانى خةةول   ةَ تةةةنطى    ةةوس كا يَةةك رِ ت
 [َضـِعيًفا ِإ َّ َكْيـَد الشَّـْيطَاِ  َكـا َ ]كا ة ةر  طةرِيَيتة س  ؤ ى  خول ئة  م ئةططويَنةطويت    ةآل

ى ية نوَ سةة   نة سة   نوَية   ز َرش 999مهةزلرةل  ضةناس  ةت   ضارسنوسى شةيتان  ة هةر  
هةةوَ  هيَةةز  هةَ خةَ ة انةةان   سةةاختة  شةةةيتانة س نييةةة    ةةةَ دو    ةيز ةةى شةةةيتان  ةةة 

ى  ة  خةَ دى طويَوِليةَ ى ةسكةن   ة َستاية ى ةسكةةن   زلَ ة  م ز َر لزس    ةَ اهةَ خةَ ة انانى ى
 ش .118ل : م )شرح كشف عوشيه ت( وِ لنة ةسكةن  ةسةر خؤيانال ... 

 =                              ن ةسفةرنو َ : خةَ دى سىَ  ةشة :شيَخ فوزل( 27)
ئةم  ةشة  ةةرز ويح ثلةيةة      ثيَبيَت :زلناتى ةر ست   فيرتس ى   َخة شى كةسيَك  -1

ئةم كةسةت كةسيَدة ةَ ى رِ  كوة  س ة خول   طويَى رِلطو ةو س  ةؤ  ةَ طةةكانى خةول    ؤيةة      
 رتس ى  ىَ خة شى  ؤ ثةيال  و س .زلناتى ةر ست   في

كةسيَك زلناتى ثيَنة يَت  ةَ ام فيرتس ى  ىَ خة شةى هةة يَت ئةةم كةسةة عةة لنى       -2
 ة .يةكخولثةرستان

دو كةسةةيَك نةزلناةةتى ةر سةةتى ثيَبيَةةت نةةة فيرتس ةةى ثةةاك     َخةةة ت  ةةة َ      -3
  ةرلنبةر عة لنةكةةل ةسة َرِيَةت   جةا   ةة    ئةم كةسة  ة  ول يلدةمسولبش   ىَ هةقييةت :

  ةرلنبةر زلنايةكال زلناتى ةر ست   فيرتس ى ثاكى هة يَت ؟! 
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ــوا  ــةربازانى خ ــة  (28  س ــة بةلَة ــةروةوهوون ل ــة  س ــؤن ل ــدا وة  ض  و زمان
 بشيَربازيدا ةةميشة سةروةوهوون .

ي  بةلَةـة(   هةنها هـرس لةسـةر كـةو يةوخواثةرسـتةية وـة سـي (       بةآل 
 . (29  نيةثآ

   بــةوة  يوركــانى دابةزانــدوة وــةخــوا  طــةورة مةةــةهى خــؤ  ليَةــاوي 
ًِ َوُبْشـَرر ِلْلُمْسـِلِمنيَ ]:  وةي وـة طيَرِاويةهى بـة  يَـاًا لِتُكـلِت َءـْيٍء َوُهـًدر َوَرمْحَـ  [تِبـْ

ةــؤي رِيَةمــايي و رِون ةرةوةيــة بــؤ ةــةموو شــتيَ  و  واهــة : [(89):  سوو األ عو حووم]
 . رِةمحةت و موذدةية بؤ موسةَمانان

                                                                                                                                                 

ى زلناتى سوة ةخش ةس يَتةة سةيالح  ةؤ    ئةم رِ ندوةنة سية ئة ست فيَوةسكةن كة فيَو و ن
 – 80ل : م (شورح كشوف عوشويه ت).  ()  ةرلنبةر ة ذننانى خول   ثيَغةنبةرةل ئيوانالر  ة

 ش .81

ةلنةةةر رِسرةةة ى خةةول   يَبيَةةت ئانةةاذس ةسكةةات  ةةؤ ئةةة س  سةةةر ازلنى خةةول    ةنةةاس  ( 28)
طةث خةَ دال  ة   شت  ة  ة سةرةسخةن   ()   ثيَغةنبةر  خول ئيوانالرسكانى ئة لنة  خول

 جيهاة ةسكةن : 
   رِ ندوةنة س ئةنةت  ةرلنبةر نونافييةكان .   ةَ طةيةكةم : 
سيالةى جةنط ئةنةةت  ةرلنبةةر كافوسكةان ئة لنةة    َبةا سرِ         مششيَو   ةة  سم : 

 خؤيان ئاشدول كوة  س .

 . ش25: م وِ لنة ثةرل يَز  ذنارس ( 29)
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يوركاندا  لة موؤطةر  بة بةلَةةية  ناةيَةيَتةوة ، ةي  خاوةن نارِةوايية  
 كايةت ةةية ةةلَيبوةشيَةيَتةوة و ثوضةلَييةوة  بـةرِوونى دةرخـات وة  خـوا   

َِت َوَأْحَسـَن تـَْفِسـ ًا]:  دةفةرمويَ نَـاَك ِِبْْلَـ ََ ِمَثَـٍل ِإَّلَّ ِجئـْ :  سو األ عوفرقو ن] [َوََّل َيَُْتونَـ

ت بؤ ناةيَةةةوة كـية  كيَمـة رِاسـو و    ةةية ( بةلَ ةي  منوونةية  واهة : [(33)
رِاظـةواران ووهوويانـة :  كـة      ، ةةنـديَ لـة   باشرتي  رِون ردنـةوةت بـؤ ديَـةث   

رِؤذ   بيهيَةيَتـةوة هـا   كـةةةي بـةهاب   ةةموو بةلَةةيـة  وـة   كايةهة طشت ية بؤ
 ( .ييامةت

ا باسي يوركاند ا لةوة خولةوانة   (30  باس دةوة  م  ضةند شتانيَ ت بؤ
موشــري ةوانى كــة  ســةردةمة وــة يوــانة   كــةو ميَــ  بــؤآلوــردووة وة  وة

 ةلَيَم : ةي ةنة بةلَةة بةسةرمانةوة بؤية دد

ورد و  بـة  ( وُومجمج وـورهي    دوو رِيَةـة دةبـيَ بـة    بـة  آلمي كةةةي بةهابوة
ورةيـة  وورهى شتيَ ي مةزنة و سووديَ ى طة وةلَامدانةوة بة، (  فصوامدريَذي  

                                                           
كتيَبةكة س  ا ئيَةوس ثَيشةةكى  ةو   ةة ِر ندوةنةة س  رِلسةتيَتى ئةاينى        هةر  ة سةرس ا  ( 30)

ئةةاينى ناةر سةةيت ثيَغةنبةةةرلن    انطةةة لزسكانيان    ةةة  ةرلنبةريشةةال رِ ندوةنةةة س     
نوشويدةكان   ئةم رِستةية  ا ةت   نا سرِ َكى كتيَبةكةنان  ةؤ رِ ناسكا ةة س كةة  ويتيةة  ةة      

نوشةويدةكان خاةتبويانة    شو هانة  هةنايَك  ة ة  طونان    هةَ وسشانانة س  ئ رِس دوةنة س
 نيَو خولثةرستيية س .
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خـوا    كـة  كايةهةيـة وـة     ، وةلَاميش بة وـورهى  وةسةي ليَي هيَبةات بؤ كةو
ُِ آَات  ك َْكَمـات  ُهـنَّ ُأ   ]: طةورة دةفةرمو َ  ََ اْلِك َـاَب ِمْنـ ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيـ

ُِ ابِْ غَـاء  اْلِكَ اِب َوُأَخـُر ُمَ َشـاِِبَات  فََأمَّـا الَـِّذيَن ُ قـُلُـوِِبِْم زَيْـي  فـَيَـ َِّبُعـوَ  َمـا َِ ِمْنـ َتَشـاَب
 ِِ ِِ َوابِْ غَاء ََتِْويِل َن ةةر خواية يوركاني دابةزاندووة  واهة : [(7):  س األ آَ عُرعن] [اْلِف ـْ

ـ ةةندآ لـة كايةهـةواني مو( ـةم  كـة  جـؤرة        ()بؤ سةر هؤ ـ كةي حممد  
كايةهانةش بةةرِةهي كايةهةواني هرن ، وة ةةندآ كايةهيش ةةن موهةشـابيه   

ة دةوةون بة بيهاناة موهةشكةوانةي وة دلَيان نةخؤشة شويَين كة  كايةه، جا 
بـؤ   كاشوة نانةوة و طؤرِيين ماناوانيـان بـةوةي دلَيـان دةزوازيَـت    مةبةسو 

 . كيو    رِيَطاي رِاسيتالداني خةلَ  لة سةر 

: فةرمويـةهى   وـة  () ثيَغةمبةرةوة ( طةيشتووة لةصوحاح  ةةروةةا بة
اوعه  ((ا هللا   دووووذاوه ب  م وووو    ووئوووو  عوووووذين ءد وووو  شوووو ح  عوووووذين يحي وووو ن موووو إذع اسيوووو))

  اضي هللا ع ه . عن ع  شة (31) عويخ اي ومسل 

كةطــةر كــةو وةســانةهان بــيين وــة شــويَين بةلَةــة لةيةونــووةوان  واهــة :
دةوةون كةوانة كةو وةسانةن وة خوا ناوي ليَةاون بة شويَة ةوهواني كـاذاوة و  

 .كيو    رِيَطاي رِاسيتماناي بةلَةةوان بؤ الداني خةلَ  لة سةر طؤرِيين 

                                                           
 ( .2665(   وصحاح مسل  : )4547صحاح عويخ اي : )( 31)
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 [طومانيَيةكةم]

 ( (دوحمج واز  لـة    و (حشو ب مج وةسـة  طـةرِا بـةدوا  دةيـى       كةوـ منوونة   
كةطـةر ةةنـديَ    يـة وـة :  كةوة مى بةيتـةوة ـ   آلهوَش بة  جممل( وة ةيَةا و (32 

 [اء اللَِّ الَ خَفحٌْ  ََلَفدْهِ ْ وَالَ مُف ْ يَََُْنُفحنَ    أَال إِنَّ أَوْلِدَ]: موشري  ثيَيان ووهى 
دؤستاني خوا ـ لة مردن بةدواوة ـ نةهرسيان لة سةرة  واهة : [(62):  سو األ يو مس]

، يـان   نة خة  دةخؤن ـ بؤ كةوةي بة جيَيان ةيَشـتووة لـة وةسـوواريان ـ      و 
ــز   ــةران رِيَ ــان شــةفاعةت رِاســتة و ثيَغةمب ــة  وهي ــديريان ةةي ــةر  و هةي ــان ة ي

ــةريان  ــةوى ثيَغةمب ــؤ (  فةرمودةي ــرد    ب ــاس و ــؤ   و ب ــة ب ــة بةلَة ورديان
ةةرشتيَ ى ثوضةلَيان و هـؤ ماناوـةت نـةزانى وةالَميـان بـدةوة و بةَـَي خـوا         

 واز لـة  دلَدايـة بـةوة  وـة    طومرِاييـان لـة   طةورة باسـي كةوانـة  وـردووة وـة    
                                                           

ئاية ى نوةدةم  ويتية  ة  ئاية ة  ةسى ة ى رِ نبيَت   ئةاَ وطوَرِ   طوَرِلندةار   ةسةةرةل    ( 32)
(و م ةية. ئةم  ش ختصاص و أتويم و مسوعنةيةت  ل ة :  ش  ة قاة  عةرس ة س  سرطريل س كة حمج

 ش  ل ة :  ونا   وَلَ  يَت كة  وسى ةلرِ خانيت نة يَت .( حمج     ٌ بد م طو و يانة
   خةوة  ئاية ةكةةةل شةارل سية    ش  ة  ئاية ة ةسطو ويَت كة ةسى ة ى  ةة حشو ب مج ئاية ى م

  ة ئا لية :هةَ ويَاتوان  ةرلنبةر  ةم ة لن
 )   و ن ثيَى   زلنينى  ل اكانى   كارثيَدوةنى . ا سرِ  : حمج

(و   ا سرِ  و ن ثيَى    ةفاري نةكوةنى  ة شتيَك ثيَضة لنة :  حش ب مج    يَت   ةس يَت  ةة  حمج
 )   ةفاري  دويَت . حمج
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ثيَشـرت   يان ثىَ بةَـىَ وـة  كةوةش دةوةون ، وة (حشو ب مج شويَةى   ( ديَة  و (دوحمج  
باســ ردي  وــة موشــري ةوان باوةرِيــان بــة   بــؤا كــةوة  خــو وــرد وــة باســم

ــة  ةثــةروةردطاريَتى خــوا ةــةبوو و  ــان ب ــافر بووني ثةيوةســت  ةؤوــاري دب و
كةوةشـدا   طـةب  ثياوضاوانةوة بـوو لـة   ثيَغةمبةران و فريشتةوان و بوونيان بة

كةمانة ه اوار  واهة : [(18):  سو األ يو مس] [ اَّللتِ َهُؤَّلء ُءَفَعاُؤَا ِعندَ ]: دةيان ووت 
ح ـم(ة و كاشـ راية و   كة  مةسةلةية شـتيَ ى  م   ، و شةفاعةه ارمان الي خوا

مـ  كـة  موشـري      بؤةي  وةس ناهوانىَ ماناوة  بةؤرِي ، كةوة  باست ورد 
 واهاوة  نازامن وة كةو ماناية بدات وـة  (  يوركان و فةرمودة  ثيَغةمبةر لة

  بيَةومان باوةرِ  وايـة فةرمايشـتةوانى خـوا دذ بةيـة      آلبة (33  هوَ مةبةستة
 .ثيَنةوانة  يوركاني ثرؤز نث  (  يشنث و فةرمودةوانى ثيَغةمبةر

                                                           
وونة ئيَوة  سة ةفى  ةة ثَيشةةكى سةاَ ةكانى نةة سة  ةة سةةةس  رِل ةوة   كا يَةك         ة ؤ ن( 33)

نا  ئياةالنة س كةاريَدى خةول        ا لز    ةر ستدوةنى ةيزب  ةةسنانطوت ةز اية ى   جي
ِمـَن  (31) َوََّل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشـرِِكنيَ ]:  ضةنايح  ةَ طة  قورئان   سوننةت  ة لنة نارِس لية    ة

 ل ةةة :  سك   [أل عووورو سوو ا ] [(32) الَـّـِذيَن فـَرَّقُــوا ِديــنَـُ ْم وََكــانُوا ِءــيَـًعا ُكــل  ِحــْزٍب ِمَــا لَــَدْيِ ْم َفرُِحــو َ 
نوشويدةكان نة ح ئة لنةي ئاينةكةي خؤيان ثةر ة لزس كوة  س    و نة  ة ضةةنا ثيَوِيَدةة س     

خةةَ دانيَك  هةنو  يةكيَك  ة  ثيَوِ   طو ثانةت شانازي  ةة  ةرنانةكةةي خؤيةة س ةسكةات       
كَ ]:  ةرلنبةر ئةم ئاية انةةل  ا سرِ ان هة يَت ئايةة ى   هة و ن  ة َك َنْسـَ ِعنيُ  ِإاَّ يةان  [نـَْعبُـُد وِإاَّ

ش كوَية   كة ل و  ةر ستة ئيَوةةت كوَنةةَ يَك  ة       نـَْعبُـدُ ةسكوةس  ةَ طة !!! ةسيانطوت  شة  م
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 هةنها كةوانة ليَي هيَدةطـةن وـة   بةآل  (34  ميَ ى رِاست ودروستةآلكةمة وة
 زانة وة  خوا دةفةرمويَوة  مة مة بةوةوابوو كة  وةآل، خوا يارمةهيان بدات 

َُّاَها ِإَّلَّ ُذو َحظت َعِظيمٍ ]:  َُّاَها ِإَّلَّ الَِّذيَن َصََبُوا َوَما يـَُل  [(35):  سو األ  صولأ] [َوَما يـَُل
، وة ةي  وةس ناطاهة كة  ثةةية مةطةر وةسانآ نةبيَت وة خؤرِاطر بـ    واهة :

آ لـة بـرِاوا و   هةنها وةسانآ دةطةنة كـةو ثةةيـة وـة بةشـيَ ي طـةورةيان ةـةب      
 . كاواري ضا 

مــى دور و دريَــذ كةوةيــة :  دوذمةــانى خــوا ضــةندي  رِةخةــة و آلوة بــةآل 
 بةرةةلَوــتييان ةةيــة لــةوة  ثيَغةمبــةران ةيَةاويانــة وــة بةوانــة خــةلَ ى لــة 

                                                                                                                                                 

  ةسنةانطوت :  ئاسانى ئة  شو هةيةنان  ة الَ ةسكةوةس س   ةز يَدوان هة يَت   ئيَوةت ز َر  ة
نوسَلوانان نةك نوسَلوانان ثارضة ثارضة  ة   ةؤ      ةسطةرِيَتة س  ؤ هةنو  ش كوَيةنـَْعبُـدُ  شة  م

وَُ ع ت عإلسولماة( و ىل عوفرق وعو)د(  عإلمحُ   إ :ضةنا ةيز يَك .  ؤ ئةم نةسة ةية كتيَبى 
فييةاواط طييةورة م  هةةةر سها كتةةيَيب :  (وحة  وعوح و ون عوشورعيا هللا بووني عوحَُول عوووووو)عوو ع أل إ

اعية سيةرارةب رية رووننردنيةوةط ييوكمي يتراةيةاي و       زاناةاني هاوضةرخي ئةهلي سوننة و جةم
 . ش   هللا إن   خبويَنة س ز َر  ة سوةن شجياوازط و ثارضةثارضةطةرة يت

 ةيةك ن    ةرلنبةر نةيارسكة ال  َليَيت : قاةكانى خول نةساز   ةذ  ل ة : ئة   سَ انة   ة( 34)
   لجبةيش  ةسةةرنان ئة سيةة    نوخا ةفة  قورئان ناكةات   ()سكانى ثيَغةنبةر   فةرنو ة

ل :  شورح كشوف عوشويه ت البون عو رياُوني وِ لنةة :  ش . (و حمج ش  طيَوِينة س  ةؤ ى  م حشو ب مج ناناكوةنى م
 ش .136م
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ــةوة رِيَطتتاى رِاستتين  ــةران دةطيَرِن ــان ثيَغةمب ــةو  و الرِيَي ــةويَ  ل  دةوــةن ، ي
لَيَ  : كيَمة شةري  بؤ خـوا برِيـار نـادةي  بـةلَ و     بةرةةلَوتييانة كةوةية وة دة

ةخشـث و  شايةهى دةدةي  وة ةي  وةس هوانا  بةديهيَةان و رِؤزيـدان وسودب 
، ةي  ةاوةلَيَ ى نية ، وة شايةهى دةدةي  وـة   زيانةةياندنى نية جةة لة خوا

خؤ  دوورخاهـةوة   زيان لة و ناهوانىَ سودبةخشيةى بةدةست نية (  حممد
مـ  مرؤظيَ ـى هاوانبـار  و     بـةآل  ، يان غـةير  كـةو ،    (35 (عو  دا عي   ض جا 

                                                           
وي عوو ين( نازنةا ي    يةة )عيو  هللا( ي كورِي)مج سدوا(ي كورِي )عيو  عو و دا( نا ي (35) ي )سبو  مووحُ  حمج

   ة ساَ    سؤف يةكان   ر ية   يةكيَدة  ة طة رس زلهيالنية   قاةيطةيالن ية   ةلنةزريَنةري  ةر
ش  ة طةيالن كة ةسكة يَتة ثشيت م ة وستانشس س  ة ةليك  و س    ة  ةنةن  ى يَتيال  ة ساَ   471م
ف      ة ةيشتوس  ة نانؤستايان  زلنات    ةصة شةل رِؤيشتوس  ؤ شاري م ةغالةش    ة آ ط488م

 ةة شةةري ةت     طويَبياةيت      سذطاريال هةَ دة ت     خؤي شةارسزل كةوة  شيَولزسكان    ار   ئانؤ
فةرنو ةست  و      ئةةس يش  خويَنا     نا  انط  ةسركوة     خولرةن  ةسسيت خةؤي  ةسخةولرة     

شةل     ةةنبة   نةزهةب  و س 528ئاناةسي  لنة   نة س   فة ولةلن  و   ة م ةغالةشةل  ة ساَ   م
رِسرة   خةولي  يَبيَةت   ضةةنايح كتةيَيب       سشةل هةر  ة شاري م ةغالةش نوة561   س  ة ساَ   م
سو  سعول  ش  ةة كتةيَيب م  عووذه ش جطة  ةنةت   ئيوةان  م عوغ اة وف وب طريق عووقهةية  ة لنة : م

ش  ة ة ر   ةريَذي  اس  ذيان  كوة س    ةة كؤ اييدةيةال فةرنو يةة   : م ةة     451/  2شةل معو ويل 
رِسخنةيةك   ة سةةرس سةة ارست  ةة هةنةاآ  ةة       عبا ل ياةر ثلة ثايةي طة رسية   ضةنا طشيت شيَخ

 .ش  وهللا سعل   ةكان    هةناآ  ة  انطهيَشتةكان     س هةناآ  ة لنةت زياةسرِ ي  يَال كول س   
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ية بةواسـيتة  كـةوان داوا لـة خـوا     بؤو ثايةيان ال  خوا ةةية  ثياوضاوان ثةة
 . دةوة 

وـة  ثيَشـرتدا باسـ را ،    مى بدةوة وة لـة آلشيَوةية وة وةوابوو هؤيش بةو
وـردن كـةوة  هـوَ     طـةب  ( جـةنةى لـة   بريتية لةوة  :  كةوانة   ثيَغةمبةر

وانيان ةي  شتيَ يان دةيةَيَى كةوانيش دةيانةوت و دانيان بةوةدا دةنا وة بتة
، كةجنا كايةهةوانى يوركانيان  هةنها ثةة و ثايةيان مةبةست بوو بةدةست نية

كـــة  مةســـةلةية و رِوني ردوةهـــةوة . بـــؤوـــة بةلَةـــةن  بةســـةردا َويَةـــة
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 [طومانيَدووةم]

وةسانة دابةزيوة وة بتيان دةثةرست  كايةهانة بؤ كةو ةوكةطةر ووهى :  ك
دةوةنـة  ، ضؤن ثياوضاوان دةبةنة رِيز  بتةوانةوة ا  يان ضوَن ثيَغةمبـةران  

 .(36  مي بدةوةآلةبت ا كةوا بةوة  ثيَشوو و

وان شايةهى ثـةروةردطاريَتى  ةكةطةر دانى بةوةدا نا وة بىَ باوةرِ ووةوابو
  كـة   آلبةسـتيان شـةفاعةت بـوو لـةو بتانـة ، بـة      بؤ خـوا دةدةن و هـةنها مة  

موشـــري ة  كيَوـــتا بـــة  شـــوبهةية  دةيـــةويَت جيـــاواز  َاهـــة نيَـــوان   
وردةوةوة  خؤ  و كةوانة  موشري ةوانى ثيَشوو دةيان رد ، هوَش كـةوة   

ةـةبووة ةـاوار  وردووةهـة بتـةوان و ةـى       ب َباوةرِان هيَياندا رِون ةوة وة بؤ
خـوا   كةوانة  وـة  (37 (ووا  س  وردووةهة دوَستانى خوا  واشيان ةةبووة ةاوار

                                                           
ش  كةوة  س  ةة ثةرسةرتل   خةؤ        ودثدون َلىَ هةر كةسىَ غةيو  خول  ثةرسةت   ئةة س م   (36)

ةك هةية  ة نيَةولن كةسةَيدال  ةت  َةرسةتيَت يةان ثيَغةنبةةرلن   ثيا ضةاكان    ةة         جيا لزيي
ل عبن عو رياُني   ة  شيَخ كا يَدال هيض كةس  ة لنة نة ولنيَت هيض شتيَك  ؤ  ةناسكانى  دات . 

 ش .142: م

نة ساختة   ةرَ كةة  ئاشةدول ةس يَةت كةة ةسَ يَةت نوشةويدةكان  ةةنها  تيةان         آل ةم  س( 37)
  َ ام جةنا ى ة َستانى خول   ثيا ضاكان ةسثةرستيَت .رست    ةةسثة
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َِ أَيـ ُ ـْم َأقْــَربُ ]: باسيان دةوات  ِـُم اْلَوِسـيَل ََ الَـِّذيَن يَـْدُعوَ  يـَبـْ َـغُـوَ  ِإََل َرِبِت  [ُأولَِئ
 .[ (57):  س األ عإلسرع ]

خؤيان لة ةؤيـة   وا دةيانثةرسؤ  داوايان لـآ دةوةن( وةكةوانةي  واهة :
 .  يَ  وة خؤياني ثآ لة ثةروةردطاريان نزي  ب ةنةوةدةطةرِ

ةاواريــان دةوــردة عيوــا  وــورِ  مةريــة  و داي ــى ، خــوا  طــةورة   وة
ِ  ]: فةرمويَ ةد َُ ي ُِ ِصـدِت ِِ الر ُسـُل َوأُم ـ مَّا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ ِإَّلَّ َرُسول  َقْد َخَلْو ِمـن قـَْبِلـ

ُ ََلـُـــُم اِلَاِت ُثَّ انظُــــْر َأَّنَّ يـُْؤَفُكــــو َ َكــــاَا َيَُْكــــَتِ  الطََّعــــاَ  ان قُــــْل  (75) ظُــــْر َكْيــــَّي نـَُبــــنيِت
ُ ُهـَو السَّـِميُع اْلَعِلـيُم  َُ َلُكـْم َضـر ا َوَّلَ نـَْفًعـا َواَّللت  [(76)َأتـَْعُبُدوَ  ِمـن ُدوِ  اَّللِت َمـا ََّل مَيِْلـ

 .[ س األ عمل   أل]

ثيَغةمبـةريَ  نـةبيَت   هةنها  مةسي   عيوا(ي وورِي مةرية  ةي  نية واهة :
ثـــيَش كـــةويش ثيَغةمبـــةري هـــر ةـــةبوون ، وة داي يشـــي رِاســـتةؤ بـــوو ،  

 [واهة : خوا نةبوون بةلَ و بةندةي خوا بوون]ةةردووويان خؤراويان دةخواد 
                                                                                                                                                 

ضاكانى ضوندة  ة  نوشويدانة هة و  ثيا  يةكةم : ئة  ساختةية  ةسيدات رِلست نيية  
 =                                        ةسثةرست . 

جيا لز   ةة   ة  سم : طويةوان ئة  نوشويدانة  ةنها  تيان ةسثةرست    ئة  كا ةيش هيض
نيَولن ئةم   نوشويدةكانى ثيَشوةل نيية   ضوندة هةنو  كةسانيَك ةسثةرسنت هيض سوةيان ثىَ 

 نا ةخشح .
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ة ةـة   ضـؤن لـ  كـةجنا برِوانـة    ا برِوانة ضؤن نيشانةواني خـوا رِوندةوةيةـةوة  
بيَجةـة لـة خـوا شـتيَ  دةثةرسـؤ نـة زيـانيَ ي        ، بةَآ : كايا دةطةرِيَةدريَةةوة 

 .  ةةية و نة سوديَ  لة واهيَ دا خواي طةورة بيوةر و زاناية

َويـَـْوَ  ]: بـاس ب ـة وـةخوا  طـةورة دةفـةرمويَ       وة كة  كايةهةيانة  بؤ
ُكــــْم َكــــانُوا يـَْعبُــــُدو َ  ِِ َأَهــــُؤََّلء ِإاَّ ُُــــوُل ِلْلَمَتِئَكــــ يًعــــا ُثَّ يـَ ًَِ قَــــاُلوا  (40) ََيُْشــــُرُهْم 

ـــو َ  ـــُرُهم ِِبِـــم م ْؤِمُن ـــُدوَ  اْلِْـــنَّ َأْكثـَ ـــانُوا يـَْعُب ـــْل َك ـــن ُدوَِنِـــم َب ـــا ِم َن ـــَو َولِيـ  ََ أَن ـــْبَحاَن  ُس
رِؤذآ ةةموويان وؤدةوةيةةوة ، كةجنا خواي طـةورة   واهة : [س األ سي ] [(41)

لَـيَ  :  بة فريشتةوان دةلَآ : كايا كةمانة كيَوةيان دةثةرست ا فريشتةوان دة
، بـةلَ و  خواية هؤ ثا  و بآطةردي و هةنها هؤ ثشـتيواني كيَمـةي نـة  كـةوان     

 . زؤربةيان بةوانة برِوادار بوونو جةؤوةيان دةثةرست 

ــةهى  وة ــُذوِ  ]: كاي ــَو قُلــَو ِللنَّــاِإ ا َِّ ــْرََيَ أَأَن ــَن َم ُ َا ِعيَســ  اْب ــاَل اَّللت َوِإْذ َق
ــَي ِإََلـَـنْيِ ِمــن ُدوِ  ا ٍَت ِإ  َوأُمِت ََ َمــا َيُكــوُ  ِأ َأْ  َأقُــوَل َمــا لَــْيَس ِأ ِ َــ َّللِت قَــاَل ُســْبَحاَن

ََ أَنـَو َعـتَُّ   ََ ِإنَـّ ُِ تـَْعَلُم َما ُِ نـَْفِسـي َوََّل َأْعلَـُم َمـا ُِ نـَْفِسـ َُْد َعِلْمَ  ُِ فـَ ُكنُو قـُْلُ 
 . [(116):  س األ عمل   أل] [اْلغُُيوبِ 

كةي  عيواي وـورِي مةريـة ( كايـا هـؤ بـة       خواي طةورة فةرموي : واهة :
خةلَ ت وهووة م  و داي م ب ةن بة دوو ثةرسرتاو جةة خـوا ا عيوـا كـةلَآ :    
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ثاوي و بآطةردي بؤ هؤ خواية بؤ م  ناشآ شـتآ بةَـيَم وـة ةـةيي مـ  نيـة ،       
و مـ   كةطةر وهبيَتم كةوا بةرِاسو هؤ دةيزانيت ، دةزانيت ضي لة دةرومندايـة  

 .  نةفوي هؤ داية ، بةرِاسو ةةر هؤ زاناي بة سةر نهيَةييةواندانازامن ضي لة 

كةجنا ثيَي بةَيَ لةميانة  كة  كايةهانةوة زانيت كةوانـة  وـة دةطةرِانـةوة    
ةةروةةا كةوانةش وة طةرِانـةوة   ، وافري (ويَب وردن ا بةال  بتةوان خو بؤ
لةسـةر   (  ثيَغةمبـةر  ال   ثياوضاوان ةةر بةوافري (وـيَب وـردن ، وة   بؤ

 وردن . طةب كةوة جةنةى لة
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 [طومانيَسآيةم]

 مـ  شـايةهى دةدة  وـة    بـةآل  وافرةوان دةيـان ثةرسـؤ   : كةطةر ووهى 
هةنها خوا يازانج و زيانى بةدةستة و ةةموو شتيَ  بةدةسو كةوة ، وة ةـي   

 بةآل  ، دةست نية شتيَ يان بة ثياوضاوان ةي  جةة لةو ناويَ ، وة شتيَ م لة
  ب ةن بؤكةوة  ال  خوا  طةورة شةفاعةمت  بؤ اليان ، بؤ ية دةطةرِيَمةوةبؤ

كــة  شــوبهةية كةوةيــة بةَيَيــت : كةمــة دةيــاودة  يوــة  بــيَ  بــؤ   آلوة
َـُذوا ِمـن ]:  باوةرِةوان بوو ، كةجنا كة  كايةهة  بة سةردا َويَةةوة َوالَـِّذيَن ا َّ

ــُدُهْم ِإَّلَّ  ــا نـَْعُب ــاء َم ِِ َأْولَِي ِــ ُــوَا ِإََل اَّللَِّ زُْلَفــ ُدون َُرتِب ــة :  [(3):  سوو األ عوةموور] [ لِيـُ ــةي واه كةوان
ــا     ــوو و ةاواري ــدا وردب ــان ثةي ــؤ خؤي ــة خــودا دؤســتانيَ يان ب ــردن و  نجةــة ل هيَ 

دةيانثةرسؤ بـة بيـانووي كـةوةي ثَيداويوـتيةوانيان بةرزبَيتـةوة بـؤ الي خـودا و        
مة دةزانث كةوانة ةي  دروست ناوةن و ـ واهة : دةيانةوت كيَشةفاعةهيان بؤ ب ةن  

لـة  ، بـةآل  بـؤ كـةوة دةيانثةرسـتث وـة      رِؤزي نادةن و ةينـيان بـة دةسـت نييـة     
 . ـب ةنةوة  خوامان نزي 

ــةهى وة ُُولُــــوَ  َهــــُؤَّلء ُءــــَفَعاُؤَا ِعنــــَد اَّللتِ ]:  كايــ ــة : [(18):  سوووو األ يوووو مس] [َويـَ  واهــ
 .آ دةوةي  ه اوارمان  الي خودا: كةوانةي داوايان لـموشري ةوان دةيانةوت
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ةةموو شوبهةوانيان طةورةهرن  لة (38 ثيَويوتة بزانيت كة  سيَ شوبهةية
باشـي   بـة  وة وردوون،يوركاندا باسي  ، وةوابوو كةطةر زانيت خوا  طةورة لة

 ليَيان هيَةةيشتى كةوة كةوانى هر زؤر كاسان هرن.

 

                                                           
 . ئيَوة  ت ناثةرست     ةَ دو ثيا ضاكان ةسثةرست  شو هة  يةكةم : (38)

 . ةل ليح  يَاسكةيح   خولةسثةرست  ئيَوة نة ةستوان خولية كة شو هة  ة  سم :     
ئيَوة نايانَةرست   ؤ ئة س  سوةنان ثيَبطةيةنح يان زيامنان ثيَببةخشةح   شو هة  سيَيةم :     

خولنةان نزيددةنةة س   ئيَوةة       ضوندة سوة   زيان  ةةسستى خولية    ةَ دو  ةؤ ئةة س   ةة   
ش  150ل : م البن عو رياُني (شرح كشف عوشيه ت) وِ لنة  وان  ؤ  دةن .ةنة ةستوان ئة سية شةفاعة 

. 
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 [طومانيَضوارةم]

ثةرستم جةة لة خـوا ، كـةو طةرِانةـةوة و    كةطةر ووهى :  م  ةي  وةس نا
 . داواوردنة لة ثياوضاوان ثةرسؤ نية

ــة      ــي و ــةوةدا دةنيَ ــؤ دان ب ــا ه ــيَ : كاي ــي بةَ ــؤش ثيَ ــودا  ه ــؤزيىخ  دلَو
ــ  ــردووة  ص( إخ ــةرز و ــتةدا ف ــة   لةثةرس ــةرت ا ل ــ وة س ــةهى ماف ـي خؤي

 كةطةر ووهى : بةلَيَ . بةسةرهةوة ا

ثةرسـتين خـوادا    سةرت  لة وة فةرزة لة دلَوؤزية  هؤش ثيَى بةَيَ : كةو
 بيَةومـان ، ةرهةوة بـؤ  رِوون ـةرةوة   س وة مافى خواية بة (هةنهايي ها  و بة

  .نةدةزانيَ ثةرسؤ ضية و نةجؤرةواني دةزانيَ

َِـر ًعا ]:  هوَ رِووني وةوة و بةَـيَ خـوا  طـةورة فةرمويـةهى     اْدُعـوْا رَبَُّكـْم َت
ًِ ِإنَُِّ ََّل َيُِب   داوا لة ثـةروةردطارهان  واهة :  [(55):  سو األ عاعورعف] [ اْلُمْعَ ِدينَ َوُخْفَي

 يةوة ـ بة بآ ةاوار و خؤدةرخوؤ ـ بةرِاسو خودا  يمة ةضي و ةيَمةب ةن بة 
 .لة سةور دةرضوواني خؤش ناويَت 

داواوردن ثةرستةة ، كةجنا ثيَى بةَيَ : كايـا   كةطةر كةوةت ثيَ رِاطةياند وة
 ةرستةة بؤ خواية ا زانيوهة كة  ث
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، كةجنا ثيَى  (39  ى ثةرستةةو ثارِانةةوة واوةَ ناضار دةبيَ بةَيَ : بةلَيَ نزا
شـةو و   و بـة  دانت بةوةدا نا وة نزا و ثارِانةةوة ثةرستةى خوايـة  كةطةر بةَيَ :

ثاشـان لـة ثيَويوـتييةودا     داوات لـة خـوا وـرد ،    وةاةمهـ هرس و بـة   رِؤذ و بة

                                                           
كة هةناآ  ة زلنايان  فةةرنو ةسناس ريوليةة يان كةوة  س كةة ئةنةة       ئة  فةرنو ةسيةي( 39)

ئةم فةرنو ةسية هةةر ضةةناس ناناكةةي ةر سةتة ضةوندة       عو يو دأل( وع  )عوو ع  ج مجوةسقةكةية   : 
ةل لكوةن كوؤك   ثوختةي ثةرستنة   ةل لكار كا يَك ةل ل  ة خول ةسكات كة هيولي  ةة كةةس   

نيَت  ةنها  ة خول نة يَت   ئةنةت خولثةرسيت   ةَ اؤزي رِلستةقينةية   هيض ثةرستنيَك نانيَ
 ةةشة ض اففةرنو ةسيةك  ى لزس م (  نرت نية    ةآلم  سكو فةرنو ةسي ثيَغةنبةرز ةنة نة

كة  (  س سش ريولية   كوة  س  ة مئةنةس  كورِي نا يدة سش  ة ثيَغةنبةرعورتموذي  ئيوان  م
ش ة لي ريوليةةت كوةنة  هةةر خةؤي ئانةاذسي  ةؤ       عورتموذيئيوةان  م ش   عو ع  ج مجوع  عو ي دألة   : مفةرنو ي

  هةةر سها   )هوذع دو ي  يريوب مون هوذع عو صو    ال م ر و ج إال  مون دو ي  عبون وووها ة(ى لزيَيت كةوة  س  ةةم   ةيةة :    
هةةر سها فةرنو ةسناسة  سةةرةسنيش     ش  288ة    287/  9شةل : م ووحفة عادو ذيشت  ة كتةيَيب م عوووُي اكف ايم

)ضوو اف عورتياووب وعورتهاووب( اقوو  :    (3371)ضوو اف سوو ن عورتمووذي( اقوو  : )ش  ةةةم كتيَبانةةةةل :  عاووي مووويثيَشةةة ل م
 .( 3003)ض اف عووَ مل عوصغ ( اق  : )   (1016)

 ةة  ش  ة ثات ئةم فةرنو ةس فةرنو ةسيةك   وي عورتموذي ةآلم هةر  ةم  ارسية س ئيوان  م
فةرنو ية    ( مصةةيحشي ريوليةت كوة  س  ة منةعوان  كورِي  ةشريشس س كة ل ثيَغةنبةر 

ش ة لي ريوليةت كوةن  عورتموذيئيوان  م   ةل لكوةن   ثارِلنة س ثةرستنة  ل ة : ((عو ع  ج ه  عو يو دأل)): 
حشي ةلنةا س  ةةم كتيَبانةةةل    ش  ةة مصةةةي  عاووي مووي  هةةر سها ثيَشةة ل م   )هذع د ي  دسن صوحاح(فةرنو ية   : 

)صوووحاح ش   1479)صووحاح سبووووي دعود( اقووو  : )   ( 3372( و )3247)   (2969)صووحاح سووو ن عورتموووذي( اقووو  : )
 ( .3407)صحاح عووَ مل عوصغ ( اق  : )   (1627عورتياب وعورتهاب( اق  : )



 

 

 48 ba8.org 

 ...................................          موسل مانان لة سةر خواثةرسيت انموين طت    هي شةن

نةوردووة بـة   يَ ى هرت، كايا وةسيَ  يان وةسيَ ى هر ورد ثيَغةمبةر داوات لة
 . (40  ةاوةلَى خوا لةو ثةرستةةدا ا ناضار دةبيَ  بةَيَ :  بةلَيَ

:  مويَرت بـة  كايةهـة  خـوا وـرد وـة دةفـةر      هؤش ثيَي بةَيَ : كةطـةر وـا  
ََ َواْْنَرْ ] و (ـةيوان بـؤ   نويَذ بؤ خـودا ب ـة    واهة : [(2):  س األ عو(و ثر] [َفَصلِت ِلَربِت

،  كايـا كةمـة    (41 سـةر برِيةـت بـؤ خـوا وـرد       و طويَرِايـةلَى  ، وة كةو سةر برِة
 . ثةرستةة يان نا ا ناضار دةبيَ بةَيَ : بةلَيَ

                                                           
ت   ئةةي ئة لنةة   ثيَوياتييةكال ةل ل  ة جطة  ة خول  دةا  ئةطةر كةسيَك جاريَك  ة ئةنة( 40)

ةاَ يان ضؤنة كة شة    رِؤذ  ة هةنو  هةَ     كة  يَديانال ةسَ يَح : ميا ئيوام ةا ش .. ميةا  
 هتا !!! …ش .. ميا ثريي ..ش ثشيَخ عبا ل ياةرش .. ميا غة 

ك   وس  ة سةر هةةنان  ا ةةت   نة ةسةتيش  ةةم ة  ارسكوةنة سيةة  ةة       يةنةوو نة ئةنة( 41)
 وةن   ا ة ةكةية ئةطينا نوؤظ  ذيو ئاناذسيةك   ةسة .هيَزكوةن    يَوك

 ن ص وووح عو رياُوني()حمُو  بوئةجنا ئة ست  زلنة سةر وِيح ضةنا جةؤريَد  هةيةة  سك شةيَخ    
 ةسفةرنويَت :

ميةكةم :  ة نة ةسيت طة رس رِلطو   ئة  كةسةي ةةيولنةكةي  ؤ سةرةس وِيت   خؤت  ة 
رست نزيدبو نة سية  ة كةس  نةا   ةول    ئةةم جةؤرس      ضوك  ئة  ةسزلنيت   نة ةستت  ة  كا

ثةرستنة  ةنها ئة يَت  ؤ خولي طة رس  يَت  ة  شةيَوسي خةولي طةة رس فةةرنان  ثيَدةوة  س        
قُـْل ]ن  طة رسية  ؤ خول   خولي طة رس ةسفةةرنويَت :  نائةجنانالن   ؤ جطة  ة خول ها  ةشال

َــ ــاَي َوَ  ــاَلِمنيَ ِإ َّ َصــَتِ  َوُنُســِكي َوَكَْي ــْرُت َوَأاَْ َأوَُّل ( 162) اِ  َّلِلِت َربِت اْلَع ََ ُأِم ــَذِل ُِ َوِب ــ ََ َل ََّل َءــرِي
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ذلنةةي ةسيدةةم   ئةة سي سةةري     يَ َل  ئة  نو  ل ة : [(162):  س األ عام و  ] [(163) اْلُمْسِلِمنَي 
 سي  ةسةةرنال  ث كول س   ئة سي  ة ذيامنال ةسيدةةم   ئةة   ة  ة  ةةيولنانةي كة فةرنانةس وِم 

ةيَت   ئة سي  ةسةرم نو سول س  ة نوةمنال هةنو ي  ؤ خولية   ه  ئة س   ئةة  خوليةة هةيض    
ثة كول س    س نةح يةكةةم كةسة  كةة      شةريك   ها سَ يَد  نيية    س  ةنها  ة ست فةةرنا   

 . ئةجنانيان  اسم
وِيح    ؤنةكان   ةةم  ة  سم : سةر وِيح  ة نة ةسيت رِيَزنان  ة نيولن يان  ؤ شاي    نارس 

يةان سةوننةت    ةة  ةَ طةةي فةةرنو ةسي       ةشيَوسية   ئةم جؤرسيان فةرنان  ثيَدةول س  لجبة  
و)):  تيَكة ةسفةرنو (  ي خولثيَغةنبةر ]اوعه  ((ن  كو ن يوؤمنج اب د وعواو  د ع خور  ل اج(ورد  ضدوافد ج مد

 ا سرِي  ةة خةولي طةة رس   رِؤذي     هةر كةس ل ة :  ([48و  47( ومسل  اق  : )6018عويخ اي اق  : )
 .ة لي  هةية  ا رِيَز  ة نيولنةكةي  طويَت 

كة كا يَك معبا ل ورحشي كورِي معةة فش   (  ثيَغةنبةر ةَ طةي فةرنو ةسي  سها رهة
 ([1427( ومسول  اقو  : )2048]اوعه عويخو اي اقو  : ) ((سوودوو   ووووو  بشو أل  )):  تيَذن  هيَنا ثيَ  ةسفةةرنو 

 . ةسعوس   شاي   دة ئةطةر  ة نةرِيَديش  يَت  ل ة :
 ؤ نةوو نة  ينانةي كة  ؤ كار ةةسستان ةسكولئةَ يَ  م سرطيَوِش : ئة ست  زلنة : ئة  سةر وِ]

 ة كا   ها نيال ةسيةها ةةيولن سةرةس وِل    ةج ةسنا  ة شويَ  سةر وِينةكةي ئة س كاريَد  
)عو وَ  عوووُفا  علوا كحو ب ئةةم نةسةة ةية  وِا لنةة كتةيَيب :      ةؤ  نارِس لية   نا يَت ئةجنام  اريَت   

 [ .وغ  هللا عوذبح  م  ص   ( ابب172   1عوح دا ( )
س يةم :  ة نة ةسيت سوة  سرطو ح  يَ   ةة خةولرةن    ازرطةان  ثيَةوسكوةن   ضةةنايح      

َ طةي ئاية   نة ةسيت  و  ةم ضةشنة   ئةم  ةشة ةر ستة   ئةسأل    نة ل  يايال ةةآلَ ة  ة  ة
َنا ََلُْم ِ َّا َعِمَلْو أَْيِديَنا أَنـَْعاًما فـَُ ْم ََلَا َماِلُكو َ ]:  ُْ َ ا رَُكوُِبُْم  (71) َأَوََلْ يـََرْوا َأاَّ َخَل َوَذلَّْلَناَها ََلُْم َفِمنـْ

َ ا َيَُْكُلو َ  سةيت   اشة ئة  خةَ دةة سةةرجنيان نةةةل س كةة  ةة ةس       ل ة : [سو األ يوووس] [(72) َوِمنـْ
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ــ  ســةر برِيــت       ــيَ : كةطــةر (ــةيوانيَ  بــؤ دروســت وراويَ ــي بةَ هــؤش ثيَ
ةاوةلَت بؤ ثيَغةمبةريَ  بيَت يان جةؤوةية  يان شتانى هر كايا لة  ثةرستةةدا 
 خوا برِيار داوة ا ناضار دةبيَ دانى ثيَدا بةيَت و بةَيَ : بةلَيَ رِاستة.

كةجنا ديوان ثيَي بةَيَ : كةو موشـري انة  وـة يوركـان لةسـةريان ةاهـة       
يـان دةثةرسـت ا ناضـار     كايا فريشتةو ثياوضاوان و  الت( و شتانى هرخوار َ

 دةبيَ بةَيَ : بةلَيَ .

و ثارِانةـةوة و سـةر بـرِي  و     ثةرستةى كةوانة هةنها لة نزا هوَش بةَىَ : كايا
شـتانة  وةوـو كةمانـةن نـةبوو ا  كـةوان دانيـان بـةوةدا         ثةنا بؤ بردن و كةو

هـةنها خودايـة واروبـار      هى كةودان ، وةا بةندة  خوان و لة ذيَر دةسةآلدةن
دةبـردن   بـؤ  ثـةنايان  هةنها داوايان ليَدةوردن و بةآل بونةوةر بةريَوةدةبات ، 

 وردن كةمةش زؤر رِون و كاش راية. و شةفاعةت بؤ مةبةستى ثةةوثاية بة

 

                                                                                                                                                 

وان  ؤ ةر ستدوة  ن   ئة لنةوان كوة  س  ة خا سن    ئةجنا ئة  ناآل ةةنان رلم  ةخؤنان ناآل 
 . هيَنا س  ؤيان هةنايَد   ؤ سولري  ة كارةسهيَنح    ة طؤشيت هةنايَديشيان ةسخؤن

ئةم  ةشةت جاري  لهةية ثيَوياتة   جاري  لت هةية قةةسغة كةول س  ةة ثيَة  شةويَ      
 .   (85و  84)ل : ن عو رياُني ب)شرح كشف عوشيه ت( ال.  ةكارهيَنان  
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 [طومانيَثي نجةم]

 (    ثيَغةمبــةر(تفاعةة شــ كةطــةر وهــى كايــا هــؤ كية ــار  ه اوــار  
 ا (42  دةوةيت و باوةرِت ثيَى نية

ناوـة    (  (  ثيَغةمبـةر تفاعةةهؤش بةَى : نا م  كية ار  ه اوار   ش
و  شـاف((ة و   وـارة ه ا  (  بـةلَ و ثيَغةمبـةر  ، هى بيَ طومان باوةرِ  ثيَية و

ب ـات ،   دةوـر َ ، وة مـ  ةيـوا  ةةيـة شـةفاعةمت بـؤ       ةبوبه اوردنةوةشى ي
:  دةستى خواية ، وةوو دةفةرمو َ ( ةةموو  بةتفاعةةكةوة بزانة  ش بةآل 
يًعا] ًَِ  ُِ  .[(44):  س األ عوةمر] [ُقل َّللِتَِّ الشََّفاَع

                                                           
ناكةةن    ةةَ دو    ( ئةهل  سةوننة   جةناعةة ئيندةاري شةةفاعة   ثيَغةنبةةر      ( 42)

شةةفاعة يان  ةؤ  دةات    اقوةة      ( ان ثيَية     هيوليان  ةرزس كة ثيَغةنبةر  ا سرِي
لرج   نوعتةزيلةة    ةة   ةسكةن  سك خة  ( طونوِلكان ئينداري شةفاعة   ثيَغةنبةر 

طةث ئة سشال ئةهل  سوننة  ةنها  ة خةول ةل لي شةةفاعةت ةسكةةن   هةةر سها ئةةهل       
سوننة  ا سرِيان  ة هةنو  جؤرسكان  شةفاعةت هةية كة  ة قورئان   سوننة ال هةا و ن  
 ة  يَطةيشت  سة ةفة  صاَ ح  ة ها سآلن   شويَندة  ولنيان   شويَندة  ولن  ئة لنيش 

 رسزل   رِسرة   خول  ة هةنو يان  يَت .   ضاكة  ة
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وةرطره  و ه اوردن ةةمووي بة دةسـو  بةَآ : ه اوار و ه ا نثيَيا واهة :
ي نـةدات  نخواية ـ كةو وةسةي ه ا دةوات خؤي لة خوا دةهرسآ ها خودا كيز 

 . ناهوانآ ه ا ب ات ـ

 واهـة نـةبىَ وـة    ( ناور َ هـةنها كـةو  تفاعةةكةوةش بزانة ه اوردن  ش وة
ِِ ]: خودا كيـزن بـدات وةوـو دةفـةرموو َ      ِِْْذنِـ  [َمـن َذا الَـِّذي َيْشـَفُع ِعْنـَدُه ِإَّلَّ 

وآية كةوةي دةهوانيَت ه ا ب ات لة الي خوا بـة بـآ    واهة : [(255):  سو األ عوي ورأل]
  مؤلَةهي كةو ا

 بـؤ كـةو وةسـة  وـة     ه ا بؤ ةي  وةسىَ ناوات مةطـةر  (  ثيَغةمبةر وة
: رموو َ طـةورة دةفـة  ب ـات خـوا     شةفاعةهى بؤ (  خوا بيةو َ ثيَغةمبةر

ُُو َ ] ِِ ُمْشِف َِ  َوُهم مِتْن َخْشَيِ   . [(28):  س األ عاميا  ] [َوََّل َيْشَفُعوَ  ِإَّلَّ ِلَمِن اْرَت

 رِازية انيَية نةبيَت خوا لفريشتةوان ه ا ناوةن هةنها بؤ كةو وةسان واهة :
 . و فريشتةوان دةهرس  و ناويَرن ةي  سةرثيَنية  ب ةن

:  وخواثةرســتى رِازيــة وةوــو دةفــةرموو َرة هــةنها بــة يةوة خــوا  طــةو
[ ُِ َبَل ِمْن ُْ َ ِي َغْ َ اإِلْسَتِ  ِديًنا فـََلن يـُ  . [(85):  س األ آَ عُرعن] [َوَمن يـَبـْ

كةوةي جةة لة كايين كيو   ثةيرِةوي ةةر كايةيَ ي هر ب ـات ليَـي    واهة :
 . وةرناطريَت
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بـةد  نةيـةت مةطـةر     بيَـت و  دةسـتى خـودا   كةطةر ه اوردن ةةموو  بـة 
ةـي  وـةس    و وةسى هـريش ه ـا بـؤ    (  دوا  كيزنى كةو نةبيَت و ثيَغةمبةر

ه ـا  بـؤ ب ـر َ وة     وةسـىَ وـة   نةوةن ةةهاوةوو خـودا كيزنييـان نـةدات بـؤ    
خوداش هةنها كيزن بؤ يةوخواثةرستان دةدات كةو واهة بؤت رِوون دةبيَتـةوة  

 ة .موو  بة دةستى خوايه اوردن( ةة  وة

بةشم نةوة  لة ه ـا   خوا دةوة  و دةلَيَم :خواية بآ مةيش هةنها داوا لة
ــةر ــة  (  ثيَغةمب ــة بي ــة  ب ــدا   ، خواي ــة رِؤذ  ييامةه ــار  ل ــان  (43 ه او ي

 ضةندةةا  وةوو كة  ثارِانةوةية .

                                                           
  شةةفاعة   ةؤ ةسكةات يةان  ةةم      ه ـا   (  ثيَغةنبةرنا   نوسَلوان ثاَ ال ة س    َليَت ( 43)

ئةي ثيَغةنبةري خولش  دام  ؤ  دة يان مبخةرس  ةر شةةفاعة    :  اي اسوَ  هللا   َليَت : يةة نيا
اندة س يان ثةنانباس  ة سي سةتةن   ةة ةسكات !  ةة    خؤت يان  ة  ا لنةكا  خؤشبة يان فوي

 ثيَغةنبةةر ةر ست نة يَت    طونان  ؤ كةسان  جطةة  ةة    (  ثيَغةنبةركا يَدال ئةنة  ؤ 
 )  رِ نرت   ئاشدول وس كة ةر ست نية    س نا يَت قاةي هةناآ  ة شاعريسكان  ة خشتةنان

  بات كة ةسَ يَح :
ُد د !   و ذج بو د اي سكر  عووخلقد م  ووي مدن  س  سد عكد ع   دل َد عووح دثد عو د

ئةي  ةرِيَز ويح نوؤظة نح كةس نيية  ة كا   نارِسةة يال خؤم  اسنة ثةناي  ةنها   ل ة :
  ؤ نة يَت !

 ئةم قاةية طونوِلي    شريكة   زؤر جار  ياتونانة شاعرييَك ثيَ  ةسَ يَت :
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 [ةمطومانيَشةش]

يـة داوا  ليَدةوـة    بؤوردنـى ثيَـدراوة    ه ـا  (  كةطةر ووهى : ثيَغةمبةر
ب ـات ، وةالَمـي كةوةيـة : رِاسـتة خـودا       خـوا ثيَـي داوة ه ـا  بـؤ     وة  وةلة

 لـةو ب ـةيت ، وةوـو خـوا     داوا   نةةي ليَ وردوويت وةآلشةفاعةهى ثيَداوة بة
لة طةب خـوادا   واهة : [(18):  َنوس األ عوو] [َفَت َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحًدا]:  دةفةرمويَ

 (  دةهـةو َ خـوا  طـةورة ثيَغةمبـةر     كةطـةر هـوَ   ، داوا لة وةسي هر مةوـة 
فَـَت ] : لة  كايةهـةدا  ()  44  ى ثيَغةمبةرةوة  بةوارت طويَرِايةلَ ب اهة ه ا

                                                                                                                                                 

لامد كدف هج   ابإلووو د وال  ودلجوذ  بس عهج      وجوذ   َد ُدلد د عوو  مدن  الذد ابوو
ثةنا  طوس  ة خول   ثةنا نةطوس  ة جطة  ة    هةركةةس ثةةنا طويَت  ةة خةولي       ل ة :

 طة رس  ةسية   .
َد  ن وعااك ن عن ددادن عوشرك وعو(جفرعن(  وِ لنة :  (97و  96) ل : )آَ ب ط موي( نو سي  شيَخ ) فه  عوو

. 

 داكارت  يَت  ة قيانة ةال ئةة ل شةويَ  سةوننة   ئةة        (  غةنبةرثيَئةطةر ئة ة آ ( 44)
  ة طو نة ةري (  ثيَغةنبةر دة س    ة خؤ ة س  ياعة نةكة   ئةجنا طةيشنت  ة شةفاعة   

ةس يَت نةك  ة ثة ةة كةوةن   ئةجنانةالن  شةتيَك هةيض كةةس  ةة هةا سآلن           رِيَطاي رِاست
 (  ثيَغةنبةةر ة لنة س ةل لي شةةفاعةت كةوةن  ةة    نةياندوة يَت    ة ثيَضة  (  ثيَغةنبةر

ةس يَتة نايةي    ةشدوةن  ة شةفاعة   ئة    ضوندة خةولي طةة رس ةةةآلَ   نةةكوة  س  ةة      
ُِـر َك َفـَِ  فـََعْلـَو ] ة نياةل ةل ل  ة جطة  ةة   دةةيت :   ََ َوََّل َي ُُ ِمـن ُدوِ  اَّللِت َمـا ََّل يَنَفُعـ َوََّل تَـْد

ََ ِإًذا مِتنَ  نَّ هانا   ها لر نة ةيت  ؤ كةسيَك يان شتيَك  :  ل ة  ([106: ) سو األ يو مس] [الظَّاِلِمنيَ  فََِ
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  (  ثيَغةمبـةر  وـردن هـةنها نـةدراوة بـة     كـةجنا ه ـا  ، [ َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحًدا
 نىآلو مةـا  (45  دةوـةن  ه ـا  دةوـةن و دؤسـتانى خـوا    فريشتةوان ه ـا  بةلَ و

وردنـى ثيَـداون    ، كايـا دروسـتة بةَيَـي خـودا ه ـا      (46  دةوـةن  موسةَمانان ه ا

                                                                                                                                                 

 ؤ شتانيَك نةقازلجنت ث ةسطةيةنيَت   نةزيان   ئةطةر ئة ست كةوة ئةة ل  ةؤ  ةة     جطة  ة خول 
 . نوشويدةكانيت

يَتةة س كةة   وِيَطيةس ( س س ثيَغةنبةةر ئة و سةعياي خوةري ة خولي  ة  رِلزي  يَت ة  ة   ( 45)
شووف أ عووووُل (ة وشووفل عو ياووو ن وشووفل عووووُؤم  ن  ا ووَ  هللا عدووة  وصووم : … )) فةرنو يةةة   :

خولي طة رس ةسفةرنويَت : فويشتةكان   ل ة : ([183( ومسل  اق  : )7439]اوعهج عويخ اي اق  : ) ((…
 . دايان كوة   ثيَغةنبةرلن  دايان كوة   ئيوانالرلنيش  دايان كوة ..

 ة لنةة ةسطةو وآ كةة ثةيَش  ةاَ ن  ةو ن ةسنةون    ةَ طةةي ئةةم           نوسَلوانان : ننالآلن ( 46)
 ( س س ثيَغةنبةةر ة خةولي  ةة  رِلزي  يَةت ة  ةة       شيةة    سبو  هريورألنةسة ةية فةةرنو ةسي م 

ل ةد عو)) وِيَتة س كة فةرنو ية   :يَطيةس ُجسل   ثلثوة مون عووو دو د  اوالل عو و ا إال   دووحد و د ال َيد تج ووو  (( دسد
 . ([2632( ومسل  اق  : )1251]اوعهج عويخ اي اق  : )

ئة سناس نةة يَت  هيض نوسَلوانيَك نيية س  ننالَ    ةوويَت    ضيَتة ئاطوس س  ةنها   ل ة :
 . كة خولي طة رس سويَناي  ة سةر خولرة  س

س س غةنبةةر ثيَرِلزي  يَت ة  ةة    ةيَيان خولة ش س  سبو  هريورأل  م ئة و سةعياي خوةري س  ة 
 ) ثيَغةنبةةر ش فةرنو ية   سبو  هريورألمة س وِنيَطيةس  )  ((ودوو  ييلغجو ع عوووحد   د )) : فةةرنو ي 

ننالآلنيَك ثيَنةطةشةتو  ةح    ل ةة :  ةاَ ن      ل ة :  ([2029( ومسل  اق  : )1250]اوعهج عويخ اي اق  : )
 .نة و ح 
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ا دةطةرِيَيتـةوة  ب ةن كةطةر كةمـةت ووت كـةو   مةيش داوايان ليَدةوة  ه ا  بؤ
 ، وة كةطةر بةَيَي :باسي وردووة  ايوركاند ضاوان وة خوا لةبؤ ثةرستةى ثياو

 دةبيَتةوة وـة دةهـووت خـوا ه ـا     ليَةاوة  كةوة كةو يوةيةت بةهاب نا داوايان
 . *وردنى ثيَداوة مةيش داوا  ليَدةوة 

                                                           
ئة  كارسيان  (  ثيَغةنبةرها سآلن  ئة ل ت  ولية سةر  ( ئةطةر  داكوةن  ة ثيَغةنبةر  *

كا وليةك  ئينداري ئة سي كوة كا يَك ( بن س  ط وب عليبن  دسنيبن  ليع)  ةَ دو   ةسكوة
 ة يَةال نزل ثارِلنةة س ةسكةات     هةة و   ( ةل ثيَغةنبةر ي  ةسرِ ل ة  ؤشاييةك كة ىي طؤرِي 

ش  ياتونة ئةة يش  دسنيا كوة س مئة يش     : ئايا فةرنو ةسيةكتان  ؤ  اس نةكةم كة  ة  
َي عاو عً   وال  ووَ ل ع ))فةرنو ية   :  (  س سثيَغةنبةرش  ة علويم  ة  اثرينة س ال  ووَ ل ع قو

ُج ع داريُ  ك ح     سايلغين سلم(  وصول ( بوجاج  د(    ل ة : طؤرِسكةةم   ((قي اعً   وصل  ع علي  وسلود
 ة سةر  اسن    ة انتان نةكةن  ة طؤرِ    س سةآل ل نةكةن  ة جيَطاي كؤ ونة س ان    س ناَ ةك

]اوعهج إء عاوم عو  ضوي يف   ةسطةات  ان ثةيَ  تسةةآل ل  سةىم    ة  دةن  ة هةر شويَنك  ح     سةىن
( وصووحح ج عاوي موووي يف مفووس عووووُرصل وووو  طجوورق واوعايت ذكرهوو  يف  34"   : ) كحوو ب : " ضووم عوصوولأل علووا عو وو  

 . ([140وس ص  من ع وخ ذ عو ي ا مس ص "   : )كح ب د : " وحذير ع
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 [ةمطومانيَحةوت]

 بــةآل مــ  ةــي  ةاوبةشــيية  بــؤ خــوا برِيــار نــادة   : جــا كةطــةر ووهــى 
   و ةاوبةش دانان نيية .رضاوان شثةنابردن بؤ ثياو

 (ــةرا  يورشــخــودا  ي وــةهــؤش ثيَــي بةَــيَ : كةطــةر دان بــةوةدا دةنيَــ
وة دان بةوةدا دةنيَـي وـة    (وردن ، زيةالة (ةراميَو  طرانرت طةورة و ةوردوو

و وـةوابو كةمـة ضـيية وـة خـوا (ـةرامى وـردووة         ، (47 خوا ليَي خؤش نابيَ 
                                                           

 سآلن  رِلسيت ث  نيية ضوندة  ا سرِي  لية ةل لي  دا   شةفاعةت كةوةن  ةة       طونان( 47)
نيَةت شةريك ضةية كةة خةولي طةة رس       لشريك نيية هةر ئة س  ةَ طةيةة كةة ناز   (  ثيَغةنبةر

ـْرَك َلظُْلـم  َعِظــي] ةسر ةارسي ةسفةةرنويَت :   ها س ةشةةالنان   ل ةة :  [(13):  سو األ و ُو ن] [م  ِإ َّ الشِت
 . ستةنيَد  طة رس   طولنة

 س  ةَ طة زؤرس  ة سةر طة رسية    ا لن  ها  ةشالنان    ة سةر ئة سي خولي طةة رس  يَة    
ِِ َويـَْغِفـرُ ]وويَت    ة لنة ئاية   : ة  يخؤشنا يَت ئةطةر  ة سةر َ َّلَ يـَْغِفُر َأ  ُيْشـَرَك بِـ َمـا ُدوَ   ِإ َّ اَّللت

َُِد اْفََتَر ِإْْثًا َعِظيًمـا ََ ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك ِِبَّللِت فـَ خولي طة رس خةؤت    ل ة : [(48):  سو األ عو سو  ][ َذِل
 ةةآلم  ةة    ة ئةطةر  ة سةري  ةوويَت    ة  ةة نةةكات ة    نا يَت  ة سي شريك   ؤ  وِيار  اريَت  

شةةريك  ةؤ خةول       س هةر كةسةيَك  يَك  ية يَت   خؤت ةس يَت  ؤ كةس يَشريك  ضوكرت ئة ل 
 . ةل نات ئة ل  ةرِلسيت  ا لنيَد  طة رسي كوة  س

ئةم ئاية ة  ةَ طةية  ة سةر طة رسية      ة  خؤشنة و ن  ة  ا لن  شريك   ها  ةشالنان 
:  ةرلنبةةر   [ََ َمـا ُدوَ  َذلِـ] وِطةةي   :  ةرلنبةر  ةة  خؤشةنة و ن .   [ََّل يـَْغِفـرُ ] وِطةي    :

 هةنو   ا لنيَك طة رس  وس .طة رسية   شريك ضوندة شريك  ة 
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كـةجنا ثيَـي    ، دةبيين نازانيَ وةالَ  بداهةوة برِيار  داوة وة ليَي خؤش نابيَ ،
واهيَ ـدا ةاوبـةش دانـان    بةَيَ : ضؤن ةاوبةش دانان لةسةر خؤت الدةبةيت لة 

يان ضؤن خوا ةاوبةش دانانى لةسـةر (ـةرا  وردويـي و باسـي     ا ناناسيتةوة 
ــارة  ناوــةيي و     ــابيَ و هــؤ ثرســيار دةرب ــي خــؤش ن كــةوة  وــردووة وــة ليَ

 ا  (48  نايةاسيتةوة
 كايا طومانت واية وة خوا (ةرامى وردووة و رِوونى نةوردووةهةوة بؤمانا

                                                                                                                                                 

 ( سو وأ اسوَ  هللا )) :فةرنو يةة    ة خولي  ة  رِلزي  يَت ة شس س عبون مسو  د س  ة م
لأج  ! ق ظا ٌ ذو  ود  إن  : قلأ   وه  خل    عً    مد   د  َ مد و  سن  : ق َ ؟ سي عوذمب سعظ  ع   هللا 

 لالووةد دد  يد وةعموو ج  سن  : قوو َ ؟ سي  ُثج    :قلووأج   م وو   يف وو د  سن     ووةد وووو ك  د  مد  حجوو د  سن   : قوو َ؟ سي  ُثج   :
 .([86( ومسل  اق  : )4477]اوعهج عويخ اي اق  : ) ((ص اك

ا طـةورةهري  هـاوان الي خـوا وامةيـة     كايـا  (  ل ة : ثوسيارم كةوة  ةة ثيَغةنبةةري خةول     
ت لـة واهيَ ـدا خـوا    هري  هاوان كةوةية وة شةري  بؤ خوا كةجنامبـدةي طةورة فةرمووي :

را : ثـاش كـةوة ضـي هـ    ومت : بةرِاسو كةوة زؤر طةورةيـة، ومت ، مةيش دروسو وردويت
: مةدالَي خؤت ب وذي لة هرسي كةوةي لة طةلَتدا َوات ، ومت : ثاش كةوة ضي فةرمووي

 . تدا ب ةيتهر ا فةرمووي : زيةا لة طةب ةاوسةري دراوسيَ
 وِطانة سوةي ئة سنان ةسستاسكة يَت كة ثيَش طوفتار   رِسفتةار   كةوةس س زلناةت        ةم( 48)

ثوسيار كوةنة   كةس  رِزطار  و  كةسيَدة ثيَش  سخت زلنايت هةة يَت   خةؤي هةة َ   فيَةو     
    نوِلي و ن  الت   هةنطا سكان   ة زلناتة س  نيَت يان ثوسيار  دةات ئةةطينا  وشة  طةو    

 بو ن ةس يَت خول  ةوانَاريَزيَت .ىريَ
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 [ةمطومانيَهةشت]

ر ووهى : شر  بريتيية لـة ثةرسـتةى بـت و كيَمـة بـت ناثةرسـتث ،       كةطة
ــيَ : كايــا واهــا  بــت ثةرســو ضــيية ا كايــ  ــي بةَ ا واطومــان دةبــةي هــؤش ثيَ

باوةرِيان وابوو وـة كـةو دار و بـةردة  دةيـان ثةرسـؤ بـة       موشري ةوان برو
ا بـوون و بـار  بوونـةوةر    و رِيَ خـةر  وـار   و بةرِيَوةبـةر  دةرو رِؤز  ديهيَةةر

 .ركان كة  طومانة بة درؤ دةخاهةوةباش بزانة يو

و شتى وا  و سةر طؤرِ و بةرد ثةرستةى دار شر  بريتية لة كةطةر ووهى :
وة ةاواريان ثيَ دةبةن و سةر برِيةيان بؤ كةجنا  دةدةن و دةلَيَ  لة خوامـان  

ــةوة  ــةو نزي دةوةن ــيَ دوور    ب ــةن  و زيامنــان ل بةرةوــةهى ســودمان ثيَدةطةي
 . (49  دةخةنةوة

                                                           
ئةم  ري  ا سرِس  ة نا  كورةس لريال  ةر آل  و  كةم ناث هة و  نو شتة   ضا سزلر    خة س ةةل( 49)

ثةِرؤ   ناث   نور    شتان   لي  ةة ناَ ةال نةة و     ةة كا َيدةال نةة  ةة قورئةان   نةة  ةة           
اقَليش شيت  ل ناكات    ةآلم  ة فةزَ   خول ثاشةان  سوننة يشال شيت  ل نية   ثيا ي ذيو   ع

ة لي  آل  و نة سي  انطة لزي  ةةنها خولثةرسةيت    انطةة لز  ةؤ سةوننةت    لزهيَنةان  ةة        
  هؤشياري   شارسزل  و ن رِؤشةنت   ةسرِؤن  س ةر نخةَ د  كورةستا  ئةفاانة   شريك    ياعة 

ي ئةفاةانة   شةةخ  ثةرسةيت   سةاختة       ة رِلسيت نيَذ  يةةك   ةاث طةوزرل  ةة ةسسةيت      
ضة   ةو خةةَ د  كورةسةتان       ةشةدو لنات   ئةة  يا س    كةسانيَد  هة َةرست  ة نا ي كةر
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 و شروى كيَوةش ةةر كةمةية وة بـؤ بـةرد   : كة  يوةية رِاستة هؤش بةَيَ
وةوا بوو دانى بةوةدا نا وة كـة     طؤرِستان كةجنامى دةدةن  و دروست راو 

ــتى     ــت ثةرس ــة ب ــة ل ــان بريتيي ــة   ، وارةي ــة كةم ــتمان كةوةي ــةش مةبةس كيَم
ــةو يوــةي   ــي دةطــوهريَ :  ك ــةجنا ثيَ ــي  شــر   رِون ةيةــةوة ، ك ةت وــة دةلَيَ

كايا مةبةستت كةوةية وـة ةاوبـةش دانـان هايبـةت     ، بريتيية: لةبت ثةرستى( 
ضاوان ثشت بةسؤ و ةاوار بردن بؤ ثياو و بةردةوة ا وراوة بة ثةرستةى دار

 ا كة  هيَةةيشتةة دذ بةوةيـة وـة خـوا  طـةورة لـة      (50  بة شر  ناذميَردر َ

                                                                                                                                                 

ةنة  سسيلةيةك  ؤ  يَو كوةن  ئارسز  سكانيةان  يا  ح  ة ساختةي ئة لنةي ئايح ئةكهؤشيار    ر
.  

؟! ت  وةن  ؤيان شةريك نةة     وِنوك ة  ة نا  شيَخةكان   سةرةلنة لنان    ؤ ئة    وسان ( 50)
يان خولرةنة سي ئةا ي ةسسةتنويَذ   ناضةدوةن  عا اكانيةان يةان  ايبةة دوةن   ةشةيَك  ةة         

يةان  نا خةولرةن ثيَ يان سويَ ؟!كشتوكاث   خة ة   خةرنان    ةر  و نةكان  ؤيان شريك نة   
نا  ة شيَخ ناخولت ةسكات  ةآلم  ة ةرؤ سويَكة خةَ د   ل هةية سويَنا  ة خول ةسخولت   ةرؤ 

 ة لنةيةة  ننةيش ةسَ ةيَ  :    ؟!ئة سية  ة شيَخةكة ةس وسيَت شتيَد   ةة  دات    ةنها؟!  ؤ 
شتيَد   ة  دات ضوندة جنؤكةي يارياسةسري هةية  ةؤ طةونوِلكوةن   ؤَ ةةي  ةة ةسسيَن        

 ل  ناَ يَ  هةنو  شيَخيَك جنؤكةي هةية    ةآلم خةةَ د  كورةسةتان ةسزلنةح كةسةانيَك جةاري     
هة و س قاة   جنيَويان  ة شيَخيَك ةل س  ة ىيةن ئة  شيَخة س ئازلر ةرل ن  ة رِيَطةةي نةارةن    

 جنؤكة  ؤيان .
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فريشـتةوان و   ت وـة دلَيـان دةبةسـؤ بـة    باسي ووفري كةوانة دةوـا  يوركاندا
 ضاوانةوة .سةر بيَ ـ و ثياو ي خوا  لةةالمس عيوا ثيَغةمبةر ـ

لـة ثةرسـتةى خـوادا    كةجنا ناضار دةبيَ دان بةوةدا بينَ وـة ةـةر وةسـيَ    
ب ات بـة ةاوبةشـي خـوا كـةوة بريتييـة لـةو ةاوبـةش         ةضاوانثياو ويةويَ  لة

 ، كيَمةش مةبةستمان كةمةية . دانانة  وة لة يوركاندا باس وراوة

م  ةاوبةش :  (51  ثوختة  كة  مةسةلةية كةوةية وة كةطةر بةَيَ نهيَةى و
  كايا ةاوبةش برِيار دان وامةيـةا  هؤش ثيَى بةَيَ :  كة  بؤ خوا برِيار نادة  

 ا كايا بؤ  هةفور ناوة 

                                                                                                                                                 

َ   ئةنانةة   جةؤري  ةويش زؤرن   هةنو شةيان شةريك        ة ل و   ة  سآلنال ئةَ يَ  :  ةة ك
 ها  ةت ثةيالكوةنح  ؤ خولي طة رس .

ي  ة  يَت ة  سآلن  يةةك يةةك  شةو هةكان  ةليةة س     ة رِسرة   خول سك ةس ينيت ةلنةر  ( 51)
 ةآلم ئةجمارسيان  ة ئوسلو يَد   و  سآلنيان ةسةل ة س كةة  ةة زنةان  عةرس يةال  ةة زلناةيت       

ش    ؤ منو نةة خةولي طةة رس ةسفةةرنويَت :     عولوف وعو شورشةل ثيَ  ةسطو وآ معويليوةرِس لنبيَذي م
ِِ َجَعـَل َلُكـُم اللَّْيـلَ ] ِِ َوَلَعلَُّكـْم َتْشـُكُرو َ َوِمن رَّمْحَ ِـ ـِل ِْ ِِ َولِ َـبـْ َـغُـوا ِمـن َف  [ َوالنـََّ ـاَر لَِ ْسـُكُنوا ِفيـ
 ؤ ةان ةر سةت    ةشيَك  ة رِسرة   خولية ئة سي كةة شةة    رِؤذي     ل ة : [(73):  سو األ عو صوص]

اكةي  ةة لي رزق   رِؤزيتان  طةرِيَح كةة ضة   ة رِؤذةل ةل ئارلنبطون   كوة  س  ؤ ئة سي  ة شة 
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ا واهـا   كة  كايـ  بريتيية لة ثةرستةى بتةوان ، هؤش بةَيَ :: كةطةر ووهى 
م  هةنها خوا دةثةرستم  : كةطةر ووهى او بؤ  هةفور ب ة بت ثةرستى ضية

كايـا واهـا  هـةنها خـوا ثةرسـتى ضـية بـؤ          ثيَـي بةَـيَ :   ، جةة لةو ناثةرستم
هةفور ب ة ا كةطـةر ةـاهوو بـةو شـَيوةية  وـة يوركـان هةفوـري وـردووة         

كةطةر نـة  زانـى ،     بةآلو ةةر كةوةمان مةبةستة ،  هةفوري ورد كةوا باشة
 . كة  ضؤن بانةةشة  شتيَ  دةوات و نايزانيَ

كـةوا كـةو    (52  ثيَنةوانة  واها دروسـتةوة  هةفوـر  وـرد    وة كةطةر بة
و  رِونى باسي ةاوبةش دانان بـؤ خـوا   رِون ةرةوة وة بة بؤكايةهانة  يوركانى 

                                                                                                                                                 

سلو ة  يَوسةل ثيَة  ةسطو ويَةت   و  ئةم ئ خولية  ة سةر انة س  ؤ ئة سي سوثاس   شوكوي  دةن
 ش .عو شرعولف ب   م

ةر ست  ةفاريي  ئةطةر زلنى  ة   ضوندة يان ةسزلنيَت يان نا   ضولرسنى نية س َ  سآلنة( 52)
ثيَوياتة  اريي ةسكات كةهةَ ة  ةف يان  ة   قورئان  اس  كوة  س ئة سية كة كا ة ةسكات ئة 

 .  نانا ةر ستةكة   ؤ  اس  دويَت
 ية  ة ويتي  ةرِلسيت زلنات  نايزلن   ئةطةر نةيزلنى ئة  ضؤن  انطةشة  شتيَك ةسكات  

 ةوك  ةلنيش  ييَدة  ة  طولستنة سية  ة هؤشال   زسيح     كوؤك  شت  ة ةر ستدوةن   شة
 . دى ئاسان نيةزسيح  ؤية  انطةشة كوةن كاريَ  لقي ة س  ؤ

كة ل و   سآلم  ؤ ئةم جؤرس كةسانة ئة  َ  ة رِ  يانال  و سستيت    ة س َ ةاَ ة يش  ةةسر 
 نية :
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رستى ، ةبتثةلة  زةمانةدا دةي ةن بريتية ل وة كةوةش، بت ثةرسو دةوةن 
وة ،  هـا  و هـةنهايى   ثةرسـتةى خـوا  طةورةيـة بـة     كةوة  كية ار  دةوـةن 

 ةاوارو بؤلَة دةوةن لة  يةوخواثةرستية وةوو براوانيان ورديان واهيَ  ووهيان
َِ ِإََلـًــا َواِحـــًدا ِإ َّ َهـــَذا َلَشـــْيء  ُعَ ـــاب  ] : ةـــةموو  واهـــة : [5]سووو األ   :  [َأَجَعـــَل اِْلَِلـَــ

 . ية  خوا بةرِاسو كةوة شتيَ ي سةرسورِةيَةةرة خواواني وردووة بة

موشـري ةوانى كـة  سـةردةمة  خؤمـان نـاو        كةطةر زانيـت كـةوة  وـة   
 ةاوبةش دانانة  وة بريتيية لةو (53  (عاعح  د كي دةنيَ  بروباوةرِي طةورة  

                                                                                                                                                 

  ةة الَ  ةيةةك     ؤ نا ولنى ةةق : ثيَ  ةسَ يَ   : ئةطةر  سستا  سآلنى نة و  ئة ل ةةكةم
 . كاركة  نى شو هةكة   ة  ةسة  ؤ ئةنة   جيا  دةيتة س
ةسستى خةؤي   قورئان ةسيدات ئة س خؤي  ة شيَوسية  ةفاريي كوة كة  ة  : ئةطةر دووةم

 . ناَ   خؤي ةسرِ خيَنيَت
 ةةيان   ثيَضة لنة س  ةفاريي كوة ئة  كا ة ئاية ةةكانى قورئةانى  ةؤ    : ئةطةر  ة ةةمسآ

 .  ة خول ثةرستنى جطة  اس  شريك   ةسكةيت  ة

ن  سةر ئياالنيش ةيااب كةول   ة ان ةسزلنح  نوسَلو هةَ طولن  ئةم  ري  ا سرِس خؤيان  ة( 53)
   نا سرِؤك   شةريكيان  ةة   رِلستيال  ةنها نا س   عيباةس يان هةية  ةآلم  ة   رِؤذ  ضوندة نويَذ

شةخاةةكان ةسكةنةة    ئة لنة  طؤرِ ةسثةرسنت       خول   وس نوشويدةكانى ثيَشو  طة رس  و
خؤيان   خةولةل نوشةويدةكانيش   نيَولن  يتة  ة لس   ها لريان  يَاسكةن   ةسيان كةنة نةزلرطة

جيَطةة  عيبةاةست زؤر    كةول س  ةة   ةخاى  لش  ةنانةت شويَنى شت   ة  ةنةيان ةسكوهةر ئ
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خةلَ ـدا لةسـةر    طـةب  جةنةى لـة  (  ثيَغةمبةر يوركان بؤي دابةزيووة ، وة
وي موشــري ةوانى ثيَشــوو كاســانرت بــوو لةمــة   ركــةوة بزانــة شــ وــردووة ،

 دووشتدا :  سةردةمى خؤمان لة

 طـةب  لـة  خودا برِيار نةكةدا و : موشري ةوانى وؤن ةاوةلَيان بؤ ةةكةميان
شـتانة  دةيـان ثةرسـت     كـةو  ثياوضـاوان و  فريشـتةوان و  خوادا ةاواريان بؤ
واهى نارِة(ةهى  لة بةآل ةبيَت ، دا نواهى خؤشي و كاساي  نةدةبرد مةطةر لة

                                                                                                                                                 

ثشةو     يةال ضةاكيَك  يا شويَنى  لنان هةية ةسَ يَح ثيا  ستان ةس ين كورة وونة  ةةن سةيوس  ؤ
...ش ... يةان   وس يان شريي خولرة  س يةا  س يان  يايال  يََةريال طو وةل س يان ةسست نويَذي  يَ

نى ئياةالم    نةةيارسكا  رِيَطة  خولثةة   ؤ وانةةدة  نى طةجنةكان ةرِلستى ئةنانة ناية  شويَن
 ! ية  ةنانة لةسزلنح ئياالم  ويتي

دَور م ةةرةس رِسشةةكة  كا ة  ناضة    ة خول    َ رِلزي  يَت  ة ئيوانى عونةر   نيية  ل نا
ناضة   ةؤي    ( ةسزل   ةةرة   لر طةةر ثيَغةنبةةر     شاسو ددَور عم: ش  كوة   ى عاسو د

 .نةكوةلية ننيش ناض  نةةسكوة  
 . ( ثيَغةنبةر  ذيَويال  ةي ة يان ةل  ة يان  وِي  ئة  ةلرس  ها سَ ةكان  ة

هةنو   سةيو  و ئة سية ضةنايح نةزلرطةنان هةية كةس نازلنيَت كةس  نا  طؤرِسكةة    ة
 =                           ؟! نوسَلوانة يان نا  كورِي كيَية  كيَية

كةس  نا  طؤرِسكة  دةم هةركةس َ هةيةة   كا   ئةم قاانة ةسكةم نانة يَت سوكاية ى  ة
نةا   ئةاينى ئياةالنة س      ةآلم نة ةست  ئانؤذطةاري كوةنةى نوسةَلوانانة  ةؤ ئةة سي  ةة        

 . ضاكيَتى نةزلنحثيا  عيباةست   ئةفاانة   ل  ة
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ــة  و ــةدا ب ــؤزي  هةنةان ــت خودلَو ــان دةثةرس ــوا   (54  داي ــو خ ــةورة  وةو ط
ــةرمويَ ــا َ َّــاُكْم ِإََل ]: دةف ُه فـََلمَّ ــر  ُِ اْلَبْحــِر َضــلَّ َمــن تَــْدُعوَ  ِإَّلَّ ِإاَّ  ِ ــُكُم اْل َوِإَذا َمسَّ

  .[(67):  س األ عإلسرع ] [ااْلََبِت َأْعَرْضُ ْم وََكاَ  اإِلْنَساُ  َكُفورً 

واهيَ  لة دةريـادا ناخؤشـي و هةنةانـة هوشـتان دةبيَـت ةـةر ضـي         واهة :
يَةيَت و ون دةبيَت جةة لة خوا ثةرسرتاو ةةية لة بر و ةؤش و باوةرِهاندا نام

ــةنه ، ــةن   ه ــةو دةب ــؤ ك ــاوار ب ــا و ة ــات و  ا ةان ــان دةو ــ  رزطاره ــةآل  واهيَ ، ب
ــوة   ــ انيةوة كيَ ــة وش ــةن و رِوو      دةهاخناه ــوا دةو ــةي خ ــة بةرنامةو ــت ل ثش

 . سثةَة و ناشوورنبةلَ و زؤربةي مرؤظةوان وةردةطيَرِن و نايةاس  

                                                           
سةر ةةيولن  ئةَ يَح  ارنان  ة نايح جار ئة سم  ياتو س  ة  كةسانة  شةخ  ثةرسنت كةضة( 54)
   جاريَةك هةا لر   قةورِةل ةسضةةق  هةةر    وان ةسكة  ة خولرآ يان  آلخةكةنان  ةة ةانكل ضارس  

...  خيَول ةةيولنةكةنان ةسرةسهات   رِزطارنةان ةس ةو  يةان    شيَخ فآلن  دوةلية  ة ةل لنان  ة
 !!!هتا 

ةيوسخةانى ئةة  كةسةانة      ناةر سيت ئةم قاةية طوآ رِلطوس  ؤ نةجلي    ةر سيت    ؤ
 ! ثيا ضاكان رِزطاريان  و س كةرلنةت   طونانى خؤيان  ة  اس   ةنطانةكانى خؤيان ةسكةن  ة

 .  ا سرِناكةم كةسيَك هة يَت ئةنانة  نة ياتبيَت
خواَثةرسيت َنيتةكَََ: م وِ لنة كتيَيب ؤ رِل سستان  ة سةر  سآلن  ئةم جؤرس قاة   كوةس لنة 

 ش .266ة  235ش ل : معي  عولفافم ش  ة نو سي  نانؤستاشةخسَثةرس 
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ــةهى وة ـــْ َ اَّللِت ] : كايـ ُِ َأَغ ـــاَع ـــْ ُكُم السَّ ـــْم َعـــَذاُب اَّللِت َأْو َأتـَ ـــُ ُكم ِإْ  َأَ ُك قُـــْل َأرََأيـْ
ــُ ْم َصــاِدِقنَي  ــْدُعوَ  ِإ  ُكن ُه  (40)َت ِِ ِإْ  َءــاء بَــْل ِإاَّ تَــْدُعوَ  فـََيْكِشــُّي َمــا تَــْدُعوَ  ِإلَْيــ

بـة خـوا نةناسـان بةَـآ : ةـةوالَم       واهة : [سو األ عام و  ] [(41) َوتَنَسْوَ  َما ُتْشرُِكو َ 
بدةنآ كةطةر سزاي خوا يةخةهان ثيَبةريَت يان ييامةت يةخةهان ثيَبةريَت كا 

ة لة خوا كةطةر كيَوة رِاست لةو واهانةدا ةانا و ةاوار بؤ ةي  وةس دةبةن جة
دةوةن وة جةة لة خوا فرياهان دةوةويَت ا نـةخيَر بـةلَ و لـةو واهـةدا هـةنها      
ةانا و ةاوار بؤ خوا دةبةن وة بةآل و ناخؤشييةوان لة سةرهان الدةبات كةطةر 
بيةويَت ، جا لةو واهةدا ةةر شتيَ  وة بة شةري ي كةوي دادةنـيَ  لـة برهـان    

 .  دةضيَت

ُِ ]: ةهى كايــ وة ًِ مِتْنــ ُِ نِْعَمــ ِِ ُثَّ ِإَذا َخوَّلَــ ُِ ُمِنيًبــا ِإلَْيــ نَســاَ  ُضــرا َدَعــا رَبَّــ َوِإَذا َمــسَّ اإْلِ
ــِرَك  ِِ قُــْل َ َ َّــْع ِبُكْف ــلَّ َعــن َســِبيِل ِِ ِِ ِمــن قـَْبــُل َوَجَعــَل َّلِلَِّ َأنــَداًدا لتُِي ــ َنِســَي َمــا َكــاَ  يَــْدُعو ِإلَْي

ََ ِمــْن أَ  كةطــةر ناخؤشــي و زةرةر  واهــة : [(8):  سو األ عوةموور] [ْصــَحاِب النَّــارِ قَِلــيًت ِإنَّــ
لَش اوي ليَي دهوشي كادةميزاد ةات ةانا و ةاوار بؤ ثةروةردطاري دةبات و بة

ــةوة ، ثاشــان واهيَــ  خــوا دةرووي لـــآوردةوة و نــاز و       نيعمــةهي دةاللَيَت
و لة بر دةوات ش ةانا و ةاوارةواني كةوساي فةرامؤ ثآبةخشي دوعا و نزا و

و ضةندةةا ةاوةب و شةري  بؤ خوا برِيار دةدات بؤ كةوةي خةلَ ي لة رِيَبازي 
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ــ ويَـوةميَ  بة خوا نةناسـي رِاب آ : ــبةَ  ب ات ، بةو جؤرة وةسانةخوا ويَأل رة ـ
 ؤ ـــبةآل  دلَةيا بة وة ه

 . نيشتةجيَي ناو كاطري دؤزةخيت 

ينَ َوِإَذا َغِشيَـُ م مَّوْ ]: كايةهى  وة ُِ الـدِت سو األ ] [ج  َكالظ َلِل َدَعـُوا اَّللََّ ُخِْلِصـنَي لَـ

واهيَ  لة دةريادا شـةثؤليَ  كابةَويـةي موشـري ةوان بـدات      واهة : [(32):  و ُو ن
وة  وَيوةوان طةورة بيَت كةوة ةانـا و ةـاوار ةـةر بـؤ خـوا دةبـةن و زؤر بـة        

 . دلَوؤزانة ثةرستين بؤ دةوةن

ية هيَبةـا وـة خـوا  طـةورة لـة يوركانـدا ِروونـى        ةةر وةسىَ لة  مةسـةلة 
 جـةنةى لـة   (  كةويش كةوةية كةو موشري انة  وـة ثيَغةمبـةر   ، وردؤهةوة

سانى ةو خوا ةاواريان لة طةب دا لةواهى خؤشى و كاساي  وردن هةنها لة طةب
هةنةانـةدا هـةنها    نارِة(ـةهى و  واهى زيان ثىَ طةيشـؤ و  لة بةآل ، هر دةورد 

بر دةضوو ، كةوا جيـاواز    طةورةوانى خؤيانيان لة ان بؤ خوا دةبرد وةاواري
موشـري ةوانى سـةردةمى    طـةب  موشري ةوانى كـة  سـةردةمة  خؤمـانى لـة    

 دب وويَ  كةو وةسانة  وة بـة  لة بةآل  ، ةوةتيَبؤ رِوون دةب (  ثيَغةمبةردا
 . ح  نعملس وهللاج هيَةةيشتةيَ ى هةواو ا  لة  مةسةلةية هيَبةةن بة
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وةسـانيَ يان دةثةرسـت    (  : موشري ةوانى سةردةمى ثيَغةمبةر دووةم
وة نزي  بوون ثيَغةمبةران يـان  خوا وة لة نخودا و ةاواريان ىلَ دةورد طةب لة

 بةرد دةوـرد وـة   و دار داوايان لة وة بوون ، ثياوضاوان يان فريشتةوانى خوا
ناوـةن ، ثـا     نى فةرمانى خواو ةةرطيز سةرثيَ مل وةض  بؤ خوا و طويَرِايةب

كةوانـة  كـةمان ةاواريـان ىَل دةوـةن كةوانـةن وـة ضـةندي          هري  وةس  ، وة
   ـــخراثةوارييان ىلَ دةطيَرِنةوة وةوو داويَ

   (55  نويَذ وردن و ضةندي  شتى هر ثيوى ودز  وردن و وازةيَةان لة

                                                           
 ليان هةية هانا   ها لر ةس ات  ؤ كةسانيَك كة خولثرتيح    ا سرِن  ةةَ دو  ةة    ه   ةَ دو( 55)

  ؤ نةوو نة : طا ر   جو ةكة خولثرتن
  نةا  ول  طؤرِسكةةةي  ةة  آل ةة     ودو أل عو صو د()ثيَشةة لي  ري  ةةا سرِي   ي(و)عبون عربوة    1
د   ة سةر ةر ستدول س   ئةم شةخاة خا سن  ضةنايح  ري  ةا سرِ    ةة   ئيَاتا طونةزيَ)شو  (

 قاةي ناقؤآلية  ة لنة :
 لية خول ةر ستدول س   ةر سدول يش خولية هةةرة كيانيش يةةكرت ةسثةرسةنت     ي ري  ا سرِ

 !!! هج             وي ي موي وسعي هج() احُ موي وسح ئةَ يَت :  ية ؤ
 ل ة : خول سوثاس   ستايش  نح ةسكات ننيش سوثاس   ستايش  ئة  ةسكةم    س خةول  

 ةسثةرستيَت   ننيش ئة  ةسثةرست  !!!نح 
 !!! (إن  عورصم دني يجض صل زوصح  إّن   يجض صل عووحق)يان ئةَ يَت : 

  ت ةس يَت ئة ل  ة طةث خولةل جو ت  و س !! ل ة : ثيا  كا يَك  ة طةث خيَزلنيال جو
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 ةـةبآ  ناوـات وةسىَ باوةرِ  بة ثياوضاويَ  يان شتيَ  وة سةرثيَنى خـوا  
  خـؤ ضاو   وةسيَ  ةةية بة وةسيَ  باوةرِ  بة وةوو دار و بةرد كاسانرتة لة

 هاوان و خراثةوار  ليَدةبيةيَت و باسيشى دةوات .

  

                                                                                                                                                 

وواس علوا عوووُخل ق )ئةةَ يَت :   "قو ت عو لو ب"خةا سن  كتةيَيب    (سب  ط وب عوووُ(ي)ة   2
 !!! (سضرو من عووخ وق

  ل ة : هيض شتيَك زيانبةخش نيية  ؤ ةر ستدول   سكو خولي  ةةيهيَنةر !!!
ُجحق   وص د  وعس)ة مةةىجش ئةَ يَت :  3  !!! (ح ذي عبلاس و رع نسان عوو

  ل ة : نح  ة سةر ةةق     س ها سث   نانؤستام شةيتان   فريعة نة !!!
إوووا عوحصو ف اي ) وِ لنةة :   ؤ زيا و ناسي   ةةرِس شيت     ةي  هةنايَك  ةم شيَوس كةسةانة  

 . (26و  23)ل :  )عوص  اة يف ماةعن عو(ح ب وعوس ة( س  (38)ل :  (عي د هللا
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 [ةمطومانيَنؤي]

ــةر   ــة  ثيَغةمب ــت كةوان ــةر زاني ــة  (  كةط ــةنةى ل ــةب ج ــة    ط ــردن ل و
ــوو     ــرت ب ــان باش ــان ذيريي ــةردةمى خؤم ــري انة  س ــةو ةا، موش ــةش وة ك وب

 وو .دانانةيان كاسان هر ب

طــةورةهري   بريتيــة لــة يــة وــةكــةجما ثيَويوــتة بزانــى شــوبهةيةويان ةة
كـةويش كةوةيـة وـة    ، ية طو َ بةرة بؤ وةآلمى كةو شـوبهة  جا، شوبهةوانيان 

 :دةلَيَ  

كةو موشري انة  يوركانيان هيَدا دابةز  شايةهى يةوخواثةرستيان نةكةدا 
يـان  و باوةرِ بة درؤيـان دةخوـتةوة   وة، نةبوو  (  بةرباوةرِيان بة ثيَغةم و

جادوويـان   بـة  وة ، يوركان نـةبوو  وة باوةرِيان بة، زيةدوو بوونةوة نةبوو  بة
دةدةيـ  وـة ةـي  خوايـة  شـايةنى       كيَمـة شـايةهى كـةوة    بـةآل  ،  (56 داكةنا 

                                                           
طةث كةسانيَدال  سك يةةك ةياةاب ةسكةةن      ةستيان  ةم شو هةية ئة سية ضؤن ئيَوة  ةنة( 56)

   ..   .. هتا . (  ا سرِن  ةرلنبةر ثيَغةنبةر شاية و نان ناهيَنح      كة
طةث نوشةويدةكانال    ة نيَولن   َ  ا سرِسكانال ئةم جيا لزية  هةية  ة:  سآلنال ئةَ يَ    ة

: خةول  وِيةار  ةالت ثيَة   َلةيَح       شةةريك  ةؤ  كةة  كةسيَك  نا ولن   ة   تهيض كاريطةر  نا يَ
ئة ست  زلنةة ئةة  كةسةةي         هةنا  ثةرستنى هة يَت نويَذ شاية و نان    ا نيية نوشويك

  كا ة    خةول  ة  ةي ا سرِ ني وِيار ةسةلت  ل ة    نوشويدة خول ةسثةرستيَت  ةآلم شةريدى  ؤ
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مـان  باوةرِ، نيَردراو  خواية  ( مو(ةمةد  ثةرسؤ نية هةنها كةو نةبيَ ، وة
 جا، رِؤذوو دةطري   نويَذ دةوةي  و وة، نةوة ةةية وبو زيةدوو بة يوركان و بة

 كةوان دةزان  ا  ضؤن كيَمة وةوو

وـافر بـوونى وةسـيَ دا     ان نيية لةيزانايان جياوازي وة: ميش كةوةية وةآل
شـتيَ ى هـردا بـيَ     ةـةبيَ و لـة   ( ثيَغةمبةر  خوا  شتيَ دا باوةرِ  بة لة وة

يوركـان   ةةند َ لـة  ةةروةةا كةطةر باوةرِ  بة ، درؤ  َاهةوة  و بةباوةرِ بيَ
ــة   ــةو وةســـة  دان بـ ــات وة  كـ ــة  ب ـ ــديَ ى دي ـ ــار  ةةنـ ــةبيَ و كية ـ  ةـ

 ب ـات يـان دان بـة    يةوخواثةرستى خوادا بينَ و كية ار  ثيَويوت بونى نويَـذ 

                                                                                                                                                 

: ذيو  ون ضوندة كةسةانيَك   ئةَ يَت  ةناناكة   يَاسطةن  ؤية ةلنةرضوندة  شاية و نان ناهيَنح
ال م ضةوندة نانةا    ؟    ضو ك ةسكةن  ؤ زنان شاية و نان ةيَنح  ةآلم شريكى طة رس هةن  ة

ان ةسكةوة  ة لنةة    ةنانةت شريكى  لةسكةن نوشويدةكانى ثيَشةو  نةةي   نازلنح   شإلفََ إال  اهلل
  ا سرِيان  لية :

فويا  خةَ ك ةسكةة ن   ةسستة    وةنى  و نة سرةل شتيان  ة   ةريَوس  ار كار ان  ةضاكثيا 
 )عوفي و ت( ولش رعمووي     وِ لنة :    ئة الل  ةرِيَوس  ةس ةن ئة  اة ئةم  و نة سرس ضةنايح قو ب    

 . ه مويي ول )ص مل كرعم ت عاووا  ( س 
  ةنطانةةل ها لريان ةسكوةس خةول  ةة  كا ى  ةسق  قورئان  ة يان نوشويدةكانى ثيَشو   ة

خؤشى   ناخؤشيال ها لر ةسكةنةة ئةة  شةخاةانة         ةآلم ئةنانة  ئيَاتا  ة  ةنهاي   اك  
 . ةسيان ثةرسنت
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 رِ  بةيةوخواثةرستى و نويَذوردندا بينَ و كية ار  زةواهدان ب ات ، يان باوة
ةـةموو   ذوو طـره  ب ـات يـان بـاوةرِ  بـة     و كةمانـة ةـةبيَ و كية ـار  رِؤ   ةةمو

سـةردةمى   لـة  خـةلَ انيَ  كية ار  (ةج وردن ب ات ، واهىَ بةآل ةةبيَ  كةمانة
ةةييانـدا دابـةز     ثابةند  (ةج وردن نةبوون كة  كايةهة لة (  ثيَغةمبةردا

ِِ َسِبيًت َوَمن َكَفَر َفـَِ َّ   غَـٌِّا َعـِن  َوَّلِلِت َعَل  النَّاِإ ِحج  اْلبَـْيوِ ]:  َُ ِإلَْي َمِن اْسَ طَا
خـواي طـةورة واجـيب وـردووة لـة سـةر        واهة : [(97):  س األ آَ عُورعن] [ اْلَعاَلِمنيَ 

خةلَ ي (ةج و سةرداني مالَي خوا ب ةن كةوانةي لة هواناياندا ةةية ، وة ةةر 
 ، نيية ثةرستين وةسخوا ثيَويوو بة  وةس ثابةندي كة  واجبة نةبيَت كةوا

كية ار  زيةـدوو بونـةوة    بةآل ةةموو كةمانة ةةبيَ  ةةر وةسيَ باوةرِ  بة وة
وةوـو خـوا     افر دةبىَ و خويَ  و مالَى (ةآلب دةبـيَ وؤرِا  زانايان و ب ات بة

ِِ َويُرِيـدُ ]:  طةورة دةفةرمو َ وَ  َأ  يـَُفرتِقُـوْا بَـنْيَ اَّللِت ِإ َّ الَـِّذيَن َيْكُفـُروَ  ِِبَّللِت َوُرُسـِل
ََ َسـِبيتً  ـُذوْا بَـنْيَ َذلِـ ِْ ٍٍ َويُرِيـُدوَ  َأ  يـَ َّ ٍٍ َوَنْكُفـُر بِـبَـْع ُُولُـوَ  نـُـْؤِمُن بِـبَـْع ِِ َوي  َوُرُسِل

ــا َوَأْعَ ــْدَا ِلْلَكــاِفرِيَن َعــَذاًِب م ِ يًنــا  (150)  ُ ََ ُهــُم اْلَكــاِفُروَ  َح سوو األ ] [(151)ُأْولَِئــ

كةوانــةي بــاوةرِ بــة خــوا و ثيَغةمبــةراني نــاةيَة  و دةيانــةويَت   واهــة : [سوو  عو 
جياوازي ب ةن لة نيَوان خوا و ثيَغةمبةرةوانيدا و دةلَيَ  : بـاوةرِدةةيَةث بـة   
ةةنــديَ  لــة ثيَغةمبــةران و بــاوةرِ بــة ةةنــديَ يان نــاةيَةث و دةيانــةويَت لــةو  
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بـة دةسـت بهيَـة  كـةو جـؤرة وةسـانة        نيَوانةدا رِيَةا و بةرنامةية  بؤ خؤيان
 .  بةرِاسو ةةر بآباوةرِن ، و سزايةوي سةرشؤرِوارمان بؤيان كامادة وردووة

ةـةر   رِاشـ او  كـةوة  بـاس وردبـىَ وـة      وةوابوو كةطةر خوا  طةورة بـة 
بـىَ   كـةوا  بـىَ ،  ةةنديَ ى هر بـىَ بـاوةرِ   بة ةةند َ ببىَ ، وة وةسىَ باوةرِ  بة

 (58))عادسو  (خـةلَ ى   كةوا كة  شوبهةية وة (57  استةييةةيةو وافر  رِ باوةرِ
 ثيَى دةوهر َ :  وة و ناميَةىَ ، بؤ كيَمةيان ناردووة دةرِةويَتةوة وة

                                                           
ة كةسةيَك ئةطةةر كةافو  يَةت     ية نةرج ني  ةم ئاية ة  ثيَشو  ئة سنان ةسست ةسكة آ كة( 57)

 ئةطةةر    نة  ثيَوياتة  ةا سرِي ثيَة  هةة يَت   شتا ثيَوياتة   َ  ا سرِ يَت  ةرلنبةر هةنو  ئة 
 : جؤرس   كة ل و  ةس ولن   َليَ  كوفو ة  هةنايَدى نة و  كافو ةس يَتة س   ا سرِي  ة
  . ش   ل ة طشتىكليو ة م 1
  . ش فةرع م عية م 2

هةنايَك  سك ئة سية   و   ة نيَولنيانال  ة س  ئةطةر كةسيَك   َ  ا سرِ ية  ةيش نييجيا لز
ََ ُهـُم ]:    َ جيةا لز  ضةوندة خةول  طةة رس ةسفةةرنويَت      طشتى  ة   َ  ة  ا سرِ   كة ُأْولَئِـ

ُ ا  . ئة  جؤرس كةسانة  ةرِلسيت هةر    ا سرِن  ل ة : [(151):  س األ عو س  ] [اْلَكاِفُروَ  َح

 ةؤ   س   شو هة ةر ست  دةةن   ةَ       ةم سةرةسنةشال كةسانيَك هة َ   ئة س ةسةسن ة ( 58)
كتةيَيب    ةة  س سُ و(ي(و)دسن  رد ن عونا    زينا   كوةنة س  هةنان شو هة كةسيَك ةيَت  ة

ةن نا   و  ؤ  ة   ةم جؤرس  ثةخش كوة  س  نة   ضةنايح شو هة ةل ئة كحوب عو    و (يف )قرع أل
ي )اباول بون هو دشةيَخ  ال  سكانة ناسي  ىريَبو زلنا  ثاَؤرِ  ة    سآلم ةلنة س  هةنو  ئةنانة
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 (  وةسىَ باوةرِ  ةةبوو بة ثيَغةمبـةر  ةةر باوةرِت ةةبىَ وة هؤ كةطةر 
خـويَةى  وـافرة و   بـوونى نويَـذ  وـرد كـةوا     و كية ار  فةرز شتيَ دا ةةموو لة

ةـةموو شـتيَ  ةـةبىَ     وؤرِا  زانايان ، ةـةروةةا كةطـةر بـاوةرِ  بـة     (ةالَلَة بة
بوونى رِؤذوو   ةةروةةا كةطةر كية ار  فةرز وة، هةنها زيةدوو بوونةوة نةبىَ 

 و كية ار  زيةدوو بوونةوة  نةورد. مانةى رِةمةزانى ورد

ــة     ــةويان ل ــي  جياوازيي ــةوان ة ــةلةية مةزةةب ــة  مةس ــ ل ــةنيَوان و  دا نيي
 بانان ورد . ية  درواندووة وة  ثيَشرتيوركانيش كة  رِاست 

لـة مـةزنرتي  فـةرزيَ      يةرِاستى يةوخواثةرستى بريت  زانراوة بة وةوابوو
و زةوـات و   نويَـذ  خواثةرسـتى مـةزنرتة لـة   ثيَى ةـاهووة ،   (  ثيَغةمبةر وة

ويَ  لةمانة ب ات وةوابوو ضؤن كةطةر وةسىَ كية ار  ية، رِؤذوو و (ةج وردن 
 (  ثيَغةمبـةر وـة   ب ات يشةةموو كيو م كيش بةضي كةطةر ا وافر دةبىَ 
كـايةى   يـة لـة  بريت  خواثةرسـتى ب ـات وـة   وة كةطةر كية ار  ،  ثيَي ةاهووة

  نةفامى يةوة  كةمة ض   سيح ن هللاا  ةةموو ثيَغةمبةران وافر نابىَ 
                                                                                                                                                 

او ب عون دعو أل  ا إلر ع ورتع عت سهوم عوةيوا وع)ددونةا     سوة  نوسيوس  ةة     ةكتبيَد عووُ خلي(
  جيَطةةة  سةةةرجنة سةة َ زلنةةا   ُ و(ي(وحسن عوووو وو  ووو  حمُوو  بوون عيوو  عو هوو ب احوو  هللا معإلموو 
 : يان  ؤ ئةم كتيَبة نوسيو سي انط  ثيَشةك ةنا 
 . زي  عمل خلية شيَخ  3.       َُيسح  عوة شيَ   2.   ح عوف زعن وص وة شيَخ  1
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 (  ةوانى ثيَغةمبـــةر َ : ةاوةلَـــهـــروودةلـــة وةآلميانـــدا ةـــةروةةا  وة
ــةنةيان لة ــةبج ــةوة   (ةنينــ  ط ــرد داة(ن ــة (59  و ــدا  ل ــةب واهيَ  ــة ط ــة ل  و

                                                           
 س    نةة  نوسَلوان ةسزلنى كا يَدال خؤيان  ة كافويان زلن   ة  ة طةث كوةن    ة نجةنطيا( 59)

  يةنةنةال نيشةتةج َ    نيَولن نةكدة  ة)عواُ مة(   انط  و ن  ةةةنيفة هؤزيَدى طة رس   ةنا 
ةس  كؤضة   ( 10)سةاَ     ى كةوة  ةة   انطةشة  ثيَغةنبةرليةة    و ن نوسةيلةنة  ةرؤزن كة

 ييب ةةة  نا   نوسةيلةنة  كورِي ئونانةة  كةورِي كةة ريي كةورِي      ة  ةم هؤزس يَك  و يةك
 ش.بين د افةهؤزي م ش س  ةح اثوعوم

واثن   )كو ن سهوم عووردأل ثلثوة سصو  ف : صو ف عو دوع إوووا عيو دأل عا ةسفةرنوآ : ق ضي عاو  
 صووو وق  ( كووو ن كوووم  م هُووو  سدعوووا عو يووو أل قيوووم مووو ت عو ووو  وصووو ف  ي ووو ع مسوووالُة وعاسووو د عو  سوووي و 

ه      جحدوومد عاسوو د قيووم يوو ج  صوو     وع عووةٌ  سهوومج  ق عاسوو دد ه    وصوو   يوو ج  عواُ مووة وع عووةٌ  سهوومج  مسووالُةد 
يف خل وة س  ب(ور   وسمو   ( ب لاوم   وب وي ب ون مون آمون بو    و  له  عُو َ عو و   ( م ت عو   

سب  ب(ر عجلاشد وعلاه  خ و  بن عو وا    حل ه   وص ف اثو  عسحُروع علا عإلسل   مسالُة  َهة إوا د 
و  خ صوة يف زمون عو و   وهو  عووذين ان ور عُور ساب ب(ور يف قح وووه  ع  ( و( ه  صح وع عوةك أل وأتوو ع أبَّن 

  قو َ ب(ر كاف     م عو  س وق ساب اي) ق َ عُر:.هو كُ  يف عو ي  عوصحاح يف عويخ اي م  مص  
هللا عصوو   إال    د وإووو هللا  ُوون قو َ ال إال    د وسق  وم عو وو س دو  ي  ووو ع ال إوو سن   موورتج سج :  (  اسوَ  هللا

ج : ب(ور  قو َ سبو   ه  علوا هللا وحب   ودس بو مين م و  ومفس  إال    وروق بوني عوصولأل  ن  مدو قو  لن  وهللا اد
و وو  لحه   ( ه  إىل اسووَ  هللا ودووموو  قوو ً كوو م ع يؤ م  و ع مووين ع ووو   ُ َ وعوةكوو أل دووق عووو  وو ن    وعوةكو أل 

 ر وأج ق  شرح هللا ص ا س  ب(ر ول حو َ وعد  سن   اسيأج  سن   ه  إال     هللا م : ق َ عُر   علا م  ه  
 .( 6925و6924اوعه عويخ اي : ) (دق  ج وسم  

 ئة لنةي ثاشطةز  و نة س س   ةت  و ن :  ل ة :
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ــوون  (  ثيَغةمبــةردا ــةوةي وــة  وة شــايةهيان دةدا، موســولَمان ب ي  ةــ ب
ثةرسرتاويَ  نيية شايوتةي ثةرسؤ بيَت جةة لة خودا و مو(ةمةديش بةندة 

 . بانةيان دةدا و نويَذيان دةوردو  (و ثيَغةمبةري خواية 

وةسىَ بةَىَ : كةوان دةيان ووت  موسـةيةةمة( ثيَغةمبـةرة كيَمـةش     كةطةر
 بـؤ  كةطـةر وةسـىَ وةسـيَ ى هـر بةرزواهـةوة      ، : كةمةيـة مةبةسـتمان   دةلَيَث
 شـايةهومان و  بـيبَ و  (ـةآلب  مـالَى  خويَ  و ببىَ و وافر (  ثيَغةمبةر كاستى

                                                                                                                                                 

 (عاسو د عو  سوي)   (مسالُة)رسيت    س  ةشيَديان شويَ   ةشيَديان طةرِلية س  ؤ  ت ثة
ثيَش نوةنة  ثيَغةنبةةري    كة  ح كة ئةم ة  لنة هةرة  كيان  انطةشةي ثيَغةنبةرلية يان كوة

كةة  ح   خةةَ د     (مسوالُة)  خةَ د  يةنانةة   ضةةنا جيَطةيةةك   ةو شةويَ        ( خول 
ثةيَش نوةنة     (عاسو د)كةة  ح     (و  سويعاسو د ع)  ضةنا جيَطةيةك   و شةويَ    )صو    (

كةوذرل   هةنةايَك  ة لنةةي  ا سرِيةان ثيَة  هيَنةا و         كةم  ة نا سيةك  ( ثيَغةنبةري خول 
 ةة سةةرةسن     ( جةنطيان  ة طةَ ال كةول  ةة ىيةةن كار ةةسسةتان  ثيَغة ةةرس س      نانة س   
ي  ة  رلزي  يَت  ةشةدويَد   خول ب(ور( سبو )ي ةرؤزن (مسوالُة)   ةآلم  ةلب(ر( سب )خيالفة   

كوشتيان    ةش  س يةم :  ؤ ئاناةس كوة  ة سةرؤكاية   مخا ياي كوري  س ياش  ة  جةنطةةل 
 ة سةر ئاي  ئياالم نانة س  ةآلم ندوَ يان  ة زسكا الن كوة    س نةسة ةكةيان  ة شيَوسيةك  

ئةة      ئةنانةة  ( س س  و نانا كوة     يان زسكا الن  ايبةت  ةو   ةة سةةرةسن  ثيَغة ةةر    
مئيوةان  ب ةو  دةوشةل كةوة  ةة سةةر       نشتونوِي  ة طةث كؤنةَ ة  و ن كة مئيوان  عونةرش 

 (.342 12:  حح عوي اي )  وِ لنة … كوشتنيان



 

 

 77 ba8.org 

 ...................................          موسل مانان لة سةر خواثةرسيت انموين طت    هي شةن

ان يان  بو ضؤن دةبىَ وة وةسة وكة  كة ، ةي  سود  ثىَ نةبةخش  نويَذ
 كاستى خوا  طةورة لَيَ  يان ثيَغةمبةريَ  بةرزواهةوة بؤيان ةاوة (60 سف(يو

ُ ]: خوايـة   خـودا ضـةند مةزنـة كـةو     بيَةةرد  بؤ و يثاو ا  ََ َيْطبَـُع اَّللَّ َكـَذِل
ةية خـوا مـؤر   بـةو شـيَو   واهـة : [ (59):  س األ عوورو ] [َعَل  قـُُلوِب الَِّذيَن ََّل يـَْعَلُمو َ 

 . دةنيَت بة سةر دلَي كةوانةدا وة نازان  و بة شويَ  رِاستيشدا ناطةرِيَ 

ــى دةوهــر َ ةــةروةةا ــاطر بــة (عــةىل وــورِ  كــةبوهاليب  كةوانــة   : ثيَ  ك
ةـةموويان  ، يةلَـة    موسـولَمان كةدايـة   ويان خؤيـان بـة  وةةم (61  سووهاندنى

                                                           
ةل )حمُ  بن عي  عو هو ب(سةرةسنى شيَخ  يوسف نا   ضةنا كةسيَدة  ة  ناان ة  ش  اج( 60)

  ةة   ةؤسةيت خةولن     يانو   ئة س  كةة   ة  ييان  يَال ةسكولة زياةسرِسرِسرة ى خول   يَيبَ  ة 
  ةرييةةت    سةر    ة هةية   نائاساييان كا يَال ضةنايح ضا  ةست كوةن   ضةنايح شيت سةيو

 ش .102  شيَخ فوزلن ل : م)شرح كشف عوشيه ت( وِ لنة : عةرس    و نة.  ثةيوِس ي ةة الج   ئي   

ولي  ةة  رلزي  يَةت ة سةو انان   ةوييت  ةو ن  ة لنةةي         ئيوان  عةة   ة خة     ئة لنةي( 61)
  ةة ثةيالن   ةل ي ضةةنا    دازياةسرِس ييان كوة  ة خؤشة يايت   رِيَز  ة طو   ئيوان  عة  

ي جو ةكة كة  انطةشةي نوسةَلوانيَيت  )عي  هللا بون سوي (كةسيَد  نونافيق  ة شويَندة  ولن  
 ةة نةا   ةةن      د   شةيَويَنح   نوسةَلوانان   ةسكوة  ؤ ئة سي خولثةرسيت   ةينالري  ةة خةة َ  

  ياندةن  ة نوشويك .
ئةم كارسي ئيوان  عة   ة خولي  ة  رلزي  يَت ة هةنو  ها سآلن  ة سةري رلزي  ةو ن    

  ئة سناس هةية مل ح عباسش     : مكوشنت  اشرت  و   ة سةو انانش  هةر سها مل ح عباسشيش 
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، ون بوبـ فيَـر  زانيـار     (  ةنى ثيَغةمبةرةوآلةاوة ةاوةلَى عةىل بوون و لة
 بروباوةرِيـان بـة   دا وةوو كةوانة وابوو وةكاستى عةلـ  بروباوةرِيان لة بةآل 

 لةوان ةةبوو . جةة و (يوسف وبوان 

 بـوون لةسـةر ووشـؤ و بـة     وـؤرِا  (  نى ثيَغةمبـةر آلوةوابوو ضؤن ةاوة
ا  دةوـةن  ان وـافر ن موسـولَمان آلطومانتان واية ةاوة كايا ا (62 وافر زانيةيان

                                                                                                                                                 

 عا و وع عون عإلسول )سن  علاو ً دور ق ق مو ً   ةسفةةرنويَت :  ئةنةنان  ؤ ةسطيَوِيَتةة س   موة(ع(ر )  
َد دي و ج  و قحل هج  (  و حلحه  و َ  اسوَ  هللاو  ك أج سان   يلا ذو  عبن عي س    َ :    : مدون  بو  

صو ق :   و َ   يلوا ذوو  علاو ً   ال   ذب ع ب وذعب هللا :  (  و َ  اسَ  هللا ه ادرق ووو  سكن
وعو سو  ي ( 1458وعورتموذي اقو  : )( 2535( وسبو  دعود اقو  : )6922( و )3017ويخ اي اق  : )اوعهج ع (عبن عي س

   6( و وووحح عويوووو اي شووورح صوووحاح عويخوووو اي : )878   1( وعمظووور : سلسووولة عاد ديوووو  عوصوووحاحة : )14060اقووو  : )
184. ) 

ثاشطةز  كة  ة ئياالم  ل ة : ئيوان  عة   ة خولي  ة  رلزي  يَت ة خةَ دانيَد  سو انا  
ئةطةةر نةح  ونايةة    ئةة يش فةةرنو ي :      ئةم هة لَ ةةت طةيشةتة مل ةح عبةاسش      و نة س

ة س ئةة ل  ية فةرنو ية   : هةةر كةةس ةينةكةةي طؤرِي    (  دوشت ضوندة ثيَغةنبةرةوةسيان
زلي هيض شةتيَك نةةةسن   سفةرنو ية   :  (  نةم ةسسو انان ضوندة ثيَغةنبةر س   يدوذن  

  ةخولي  ة  رلزي  يَت ة  طةيشتة عة    ئةنةت  ة سزلي خول
 .   فةرنو ي : ل ح عباس رِلستاسكات

ن يان نةك  ة سةر سو انانياكوشتن و ن   كافو  و ن  ةسةركؤرِل  (  ها سآلنى ثيَغةنبةر( 62)
 رةثهههكــةئةةةم  ي شوواية(و)عبوون سبوو  هةةةر سها ي سةةةرس سية مووة(ع(ر ) ية ةَ طةةةت فةرنو ةسكةة
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و  ويَةـةوانى زيــانى نيــة ةاو  هــاج( و يـان واطومــان دةبـةن بروبــاوةرِبوون بـة   
 ا دةبىَ ثيَى وافر ــمرؤظ (ى وورِ  كةبوهاليبـعةل  بروباوةرِبوون بة

كةوانة  ثاشايةهى موريان طرهة دةست  (63 ديوان نةوة   عبيد الكدا (
ةـي   خـودا   جةة لـة  يان كةدا وةةةموويان شايةهزةمانى عةبباسيةواندا ،  لة

                                                                                                                                                 

)كو ن انٌس ي يو ون فةرنو يةة   :  ة س ي ة  ا كي  ()عجيا  ي كورِيرحن(عي  عو) ة طيَوِيَتة س ةس
ر وتعاص     وي عو   يف عوسَن وعسحش ا عو  س      و ع    دا بوه  علي   ض ه   خذون عو ف  سود

 . (: سجقحله       َ : ال بم سص ل بوه  كُ  صج دلد أببا   إبرعها     حر قه  ابو  ا
و ن  تيةان ةسثةرسةت  ةة نهيَنييةة س   خةآل يشةيان  سرةسطةوت         كةسانيَك هةة    ل ة :

ئيوان  عة   هيَنان    خاتنية  ةناخيانة س   ثوس  خةةَ د  كةوة كةة ضةييان  ةة  دات        
ة  ل ةة      ا كوةان ئيةهلهي  كةول    ة   يان :  ياندوذس       : نا  ةَ دو ئة سيان ث  ةسكةم كة 

 . ئاطو سو انان   ة   ئةنةما ةسيانةخةنة نا  ئاطوس س ة
ةل ئةةَ   :  )عالعحصو  ( ي كتةيَيب ) ووح اق( ة خول  يَاريَزيَت ة  ة)مشه ا بون دسون(  شيَخ( 63)

وور     و طُا ن  ُل(وو ع عووويلد  وقهووروع عو يو د وقوو  ذكوور ع عووة )وهو  ب وو  عجياوو  س هوروع ول وو س سموووه  شج
مون مسوم  وكو ن وعوو  عياو  هوذع   سهًل وال مسيه  صحاح ً  من سك بر عو لُ   سَّن  مل ي( م ع وذو 

و كو ن وعوو  عياو  هووذع يهو دايً : وقاوم   َُ سيولح  عووُج عوووعو و عح  اة مون بولد عوشوو   ُ  لد مون سهوم سد
علوو ي   ج م ووخووم عملغوورب  سووُا ب ياوو  هللا وزعوو  س لُوو  د ع كوو ن عءوو  سوو ا عً هووذ    وعياوو دعً عوكوو ن دوو 
عو ل ية بم ذكر ع عوة مون مس ب من مص في عا ا مسي ً واس بصحاح مل يذكره سد وعدع   طُي

ُه ية ابملغوورب و  ُث  رقووأ بوو  عووو َ إىل سن ملوو  و سووُا ابملهوو ي وبووين عوووعو لُوو   ابو سووب خل وو
  دريصو ً علوا إزعوووة  بو  وكو ن زمو ي  ً خياريوو ً عو ووعً ومسول  محظو هرعً ابوحشوال محسوورتعً    ومسويأ إواو 
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 و خؤيـان بـة   نيَـرراو  خوايـة   ( و حممـد   شايةنى ثةرسؤ نيةثةرسرتاويَ  
ــذ  جومعــة  وــاهىَ  بــةآل ، و جةماعــةهيان دةوــرد  موســولَمان دةزانــى و نويَ

وـةمرتن   وـة  (64  شـتانيَ دا  ورد لة ثيَنةوانة  شةريعةهى كيوي ميان كاش را
                                                                                                                                                 

عو عمه    وكو ن قصو ه  إ  وعوصو وني ع عوة كريو ألُح ثنيو  وعوو مون عوف هو مد حد قود   ُلة عإلسلماة وعو
ُ ُمِ م  نُورِِه َوَلْو َكرَِه ] وضلوحه   ك ويه     احُ(ن من إ س د ع    ه   واي ا عو  ملد  من عو ص د َواَّللَّ
  يهورون بو  إذع سم وحه  عوفرصوة  ومشو ت ذايحو  علوا ذوو  م فو ين  ([ 8عوصوف : )س األ ] [اْلَكاِفُرو َ 

  وب وي هوذع عوويل   ضل ن من سم( ه  إضلو  من عو يو ديج  وه وعو ع أل هل  م يري ن يف عويلدسسر  وإال  
إىل    وذووو  موون ذي عوَووة سوو ة  سوول و سوو ني ومئحوونيعلووا عإلسوول  موون سَو دووووحه  إىل آخرهوو  

هللا علووا  ن  مدوو ... إىل سن  ويف سايمهوو  كريوور عورع ضووة وعسووحح(  سمووره   سوو ة سوويل و سوو ني و ووس مئووة
سلُني بظه ا عوياأ عااتب(ي و   م  مريم صلح عو ين   سرتدوع عويلد وسزعو ع هوذه عو وووة عون عمل

 . (356 و 352   2): ...( عإلعحص    اق ب عو ي د
 وونة  سك ئةة س  نةارس كوةنةى ة   خوشةديان  ةة     ة سك ةةآلث كوةنى هةناآ ةةرلم  ؤ ن( 64)

 .ش200ل : م )حمُ  بن إبرعها  آَ عوشاع(شيَخ  ()شرح كشف عوشيه ت وِ لنة يةكة س ةةآلث كوة. 
: ئاشدولكوةنى نوخا ةفة  شةري ة ى ئياةالم  ل ةة    م ل ة: ةسَ يَت  آَ عوشواعشيَخ صاحل 

هةر سها ةوكوة شةرعيةكانيان ئيندار كوة كةنرتن  ةم  اسة     ثا ةنا نة و نيان ئاشدولكوة
ل :  ص ووح آَ عوشاع )شرح كشف عوشيه ت(ة :  وِ لنش ثةرستنىخول   اسةكانى مثةرستنى  خؤنان  ة

 ش .174م
ةليةك   جةذنى  ةة   دةيح كة هةر ئةنان  و ن  ياعة   يَوسةل ثيَوياتة ئة  رِلستية ئاشدول

ل :  صو ا آَ عوشوواعي )شورح كشوف عوشوويه ت( وِ لنةةة : ةر سةةت كةةوة .  (  يان ةةو نى ثيَغةنبةةةر
 ش .174م
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، وة ووشـتةيان   وافر زانث و سةر بة رِابوون لةلة  باسة  خؤمان زانايان وؤ
وـردن   طـةب  و موسولَمانان جـةنةيان لـة   دانرا (65 هى جةنةوآل هةوةيان بةوآل

 دةست رِزطار وردن . هانى كيو ميان لةآلةةهاوةوو و

                                                                                                                                                 

 ةف ةسة مئةةم  ياعةيةة   : ئةفةةرنوآ  ة    يَبيَت   رِسرة ى خولة   شاع عإلسل  عبون  اُاوة
هةةيض   وياةةتو س خؤش يانثيَغةنبةةةر ( نةةةياندوة  س هةرضةةةناس هةةا سآلنى ثيَغةنبةةةر  

ئةطةر ئةم  ياعةية ضاك  و لية ئة ل سة ةف نزيدرت و ن  يدةةن ضةوندة    رِيَطويَديش نة و س  
يَزيان  يَاسطوت هةةر سها ئةة لن   رِ س زيا و   و   و زؤر ( ئة لن خؤشة ياتيان  ؤ ثيَغةنبةر 

ش 295ل : م )إقحضو   صورعط عملسوح ا ( وِ لنة :  ش …ئيَوة  سةر كوةس س  ضاك  ة  ةنة و و    ثيَالطو
. 

 ةا سرِس    ةوكويان ةسكوة  ة   ري  سةريال زؤر ةسستيان طو بو   ة كان  ةيايةةضوندة عو ( 65)
 آل يَةك   هةةر   ةو       زؤرينةة   ةال  ةآل    آل ئةنةةت  ةة     ثو ضةَ ة  هةةيان  ةو    شاوةابطا م

ن رِليةان جيةا لزس ئايةا  ةة     ةوكوةكانى ئياالم   ةوكوةكانى كوفو  يايال ئا يَتة  ةو ن زلنايةا  
 آل ةى   :  ةة  زلنايةان   و يانةة    ةشةيَك  ةة   ؟ ش نا ةس ويَت يان نادعا عوووحربم آل ى جةنط / 

نةرجيَك ةوكوى كوفو زؤرينة  ية  ةن ئياال ثيَ  ئةسَل  ئة   آل ة كة ئياالم نا  ةس ويَت  ة
 . نة يَت

ئاشةدول  يَةال    ااب ةسكويَةت طةةر  ةانطى  ةة    ي آل ى ئياالم ة :  ة هةنايَدى  و ئةَ يَح
  كةوفوي   كانى ئياةالم : هةر  آل يَةك ئةةدانةة   زلنايان   ويانة  ة   هةنايَدى  و  بيارتيَت

 ... س سستيتسةرةل ناةريَت    يَيال ة  يَت هيض نا يَدى  ة  ياةل
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 آل ةى   ئةةدانةكانى ئياالم طةر زؤرينة  و  ئة ل ئة   آل ة  ةة :   و يانة  هةنايَدى  و
 آل ةى كةوفو     و  ئة ل  ةة  ئةطةر ئةةدانةكانى كوفو زؤرينة ااب ةسكوآ هةر سهايئياالم ة
 ش .174ل : م ح آَ عوشاعوص وش كشف عوشيه تشرح   وِ لنة : م.  ةلةسنويَت

 ة  سآلنى ثوسياريَدال  ة سةةر ثةيوسنةا   آل ةى ئياةالم        (آَ عوشواعوح )ص وهةر سها شيخ 
دعاج عو(فر ودعاج عإلسل  ال علقة ووه  ابو ك  ق  ي( ن عو ك  ) آل ى كوفو  ة ةاكوة س ةسفةرنويَت : 

كفوور   وقوو  ي(وو ن عووو ك  كووو  رعً دعا  مسوول  ودعاه   َ شووي يف عويشووة هووو كفوور مريووم عوووو عا دعا  مجسوولُ ً وع
وعووو عا دعا عإلسوول  إذع كوو ن دصووم م وو  م صووب ولووردأل بشخصوو   وول عا يوو ط بووني د(وو  عووو عا وعووو ك    

شورح   وِ لنة : م   ي(ن و  شيهة سو أتويوم(وعو ك  إذع كفر يب خل   مل عاسحف عة مل عو  األ ي ين إذع و
 .ش 176ل : مش كشف عوشيه ت

 : ةل فةرنو ية  (آل   ئياالنال آل   كوفو    )  ة ثيَناسةي)عبن عو رياُني( شيَخ 
     ا  ش   ر عإلسل  كو اذعن وعوصولأل      اه  ش   ر عو(فر وال  ج وبل  عوشرك ه  عوذي  ج )
  قل   علا وص  ع   ش مم واخـر م        ا  َُ ة علا وص  ع   ش مم   وإّن  ووعو وعاعا د ع عة

و هذه عوش   ر علا وص  حمص ا كيلد عو(ف ا عويت  اهو    ال  (و ن بولد إسول  سقلاو ت مسولُة   َّن 
     اه    بلد عإلسل   هي عويلد عويت  ج   سم   ُ    اُ  عاقلا ت عملسلُة  اه  من ش   ر عإلسل وب

 .( 106شرح عاصَ  عوريلثة   : ) (هذه عوش   ر علا وص  ع   ش مم
ئاشدول  يايال ئةجنام  ةاريَت   ئة   آل ةية كة ةر مشةكان     ا سرِي  ة آل   شريك   ل ة :

  ةر مشةةةكان  ئياةةالم  سك  ةةانط   نويَةةذي جةناعةةةت   جةذنةةةكان   جون ةةة كةةوةن  ةةة 
شيَوسيةك  ئاشدول   طشيت ئةجنام نةةريَت    ؤية   ةوان  ة شيَوسيةك  ئاشدول   طشةيت  ةؤ   

مشانةي  يَال ئةةجنام  ئةم ةر  ة هةناآ  آل      ا سرِسكانال ئة سي ئة  جيَطايانة نةطويَتة س كة 
ة س   ئةةم  نوسةَلوانةكان  كةناية ييةة  ةة ىيةةن    ي ناطشيتةسةريَت  ة شيَوسيةك  ةياري كول 



 

 

 83 ba8.org 

 ...................................          موسل مانان لة سةر خواثةرسيت انموين طت    هي شةن

وـافر   وافرةوـانى وـؤن بـة    بيَ وـة  يوة  هؤ كةطةر بةثيَي دةوهريَ :  وة
ــة  ــةنها ل ــةوران ه ــة (وــيَب ن ــةر ك ــة  دانان ووة  ةاوةبشــب ــاوةرِبوون ب ــيَ ب  ب

 لــة يان وــؤوردةوةدووبوونــةوةكية ــار  وردنــى زية يوركــان و ثيَغةمبــةران و
ــة  وــةوابوو  ــدا ك ــدا  خؤيان ــيرت ض ســوديََََ ى هيَ ــة ك ــان وازان وــة ةةي  ةــةموو ي

 بريتيـة لـةو   وـة  يـان وـردووة   (ر د ُج وعوومةزةةبةوان باسـي (ـوومى ةةلََةـةرِاوة    
ثاشــان ضــةندةةا  ، ا  موســةَمان بــوونى وــافر دةبيَتــةوةدو موســةَمانة  لــة

خويَ   دةبيَ و يةوةيان موسةَمان ثيَى وافر ةةر جؤريان هيَدا باس وردووة وة
موسـةَمان   هةنانةت زانايان شو وايان باس وردووة وـة  دةوات مالَي (ةآلب و

ةبيَ يـان  دليَـدا ةـ   لـة  بيَ كةوة  بة (66 زمان بيةَيَت  بيان ا وةوو ووشةية  بة
 خاهر  طالَتة. ووشةية  بةَيَ بؤ

                                                                                                                                                 

ةسيدةن نا ح  ة  آل   ئياالم    آل ة  ئياةالم ئةة     ة ان آل انة  ةم ةر مشانةي ئةم كةناية يي
 .طشيت  ة شيَوسيةك  ئاشدول     يَال ئةجنام  اريَت   آل ةية كة ئةم ةر مشانةي

كةوفو   ها و ن كةة سةري ثيَد هة ةكان  ة  زلنايانى ضولر نةز ئةم نةسة ةية ضولر ثيَشة ل( 66)
 ئةاينى ئياةالم  ةة     ؤ ةسرضون  ةة     ا سرِي ةلَ    ري  يةك  شة ةسكويَت  ة جاري  لهةية  ة

 ا سرِي ةث ري   َ   زنانى  ة  شةيةك ئةَ يَت  ة هة يَت  ةَ دو ةلَ  ا سرِي ثيَ  نةرج نةطريل س  ة
 ةَ يش  ةَ    ةسةر ةلنة ةسةتو س     ة   طاَ تةش  خؤ  ؤ كافو ةس يَت يان  شةيةك ةسَ يَت  ة س

هةر سها  ة ةر ئة س  كةسةيَك ئةة س      ضوندة ثارلستنى شةري ة ى ئياالم  لجبة ؟ ض   ؤ  
 ةا سرِي ةث نيةة    ري    هةناآ  شة هةن ثيَوياةتيان  ةة    دات ئة ل  لز   ة  رِيَزطو نة هيَنا س
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:  باسياندا دةفةرمويَ كةوانة  خوا  طةورة لة: ديوان ثيَي دةوهر َ  وة
َِ اْلُكْفـِر وََكَفـُروْا بـَْعـَد ِإْسـَتِمِ مْ ] َُْد قَـاُلوْا َكِلَمـ :  سو األ عوح بوة] [ََيِْلُفوَ  ِِبَّللِت َما قَاُلوْا َوَل

ةد بـة خـوا دةخـؤن وـة يوـةيةوي نابـةجيَيان       دوورِووةوان سـويَ واهة :  [(74)
نةوردووة وة ضي سويَةد بة خوا بةرِاسو كةوانة درؤ دةوةن بـةلَ و طوفتـاري   
ووفر و بآباوةرِي ةات بة دةمياندا كةوانةي دواي موسةَمان بوونيان بآبـاوةرِ  

 لــةضــةندة  وــافري دانــاون ةــةر بــة خــوا نــةت بيوــتووة وــة كايــا ،بوونــةوة 
نويَـذيان  و  كةودا جيهاديان دةورد طةب لة بوون و (  ةمبةرداسةردةمى ثيَغ

 ا خواثةرستيان دةورديةو و (ةجيان دةورد و زةواهيان دةدا و دةورد

ِِ ]:  باســياندا دةفــةرمويَ خــوا  طــةورة لــة كةوانــة  وــة قُــْل َأِِبَّللِت َوآَاتِــ
ِِ ُكنــُ ْم َتْســ َـْ ِزُؤو َ  ْد َكَفــْرُ  بـَْعــَد ِإميَــاِنُكْم ِإ  نَـّْعــُّي َعــن ََّل تـَْع َــِذُروْا قَــ( 65) َوَرُســوِل

ُْم َكانُوْا ُُمْرِِمنيَ  ًِ ِبََِنَّ ْب  َآئَِف ٍِ مِتنُكْم نـَُعذِت ثيَيان بةَآ  واهة : [س األ عوح بوة] [(66)  َآئَِف

                                                                                                                                                 

خةوةي ئةاينى    يان جويَح ةلن  ة ( ثيَغةنبةر  خول  خول  طة رس يان  ة  سكو جويَح ةلن  ة
  ا سرِ نيةة  ةةَ دو ئةطةةر جةويَنى  ةة      ري    ئةم جؤرلنة ثيَوياتيان  ة ئياالم يان  سك ئةنانة

 ر جةويَنى  ةة  هةةر سها ئةطةة      ةث نةة يَت    ةا سرِ  ري  خول  طة رس ةل كةافو ةس يَةت  ةا  ةة    
عوصو ا  عملسولُ ن )يةال  ةككتيَبة  ةة  عبن  اُاةكافو ةس يَت  سكو شيَخ لإلسالم  ( ثيَغةنبةرةل 

) ل :  ص ووووح آَ عوشوواعي )شوورح كشووف عوشوويه ت( وِ لنةةة .   ةةة سكوة  س ييةةةكال علووا شوو ر عورسووَ 
 ش .180ة 129م
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: كايا كيَوة بة خوا و كايةهةواني و ثيَغةمبةرةوةي طالَتةهان دةورد ا كيرت بآ 
ن ة بةرِاسو كيَوة بآبـاوةرِ بـوون دواي كـةوةي لـة     سوودة ثاوانة مةوةن ضو

روالَةهدا باوةرِهان ةيَةابوو كةطةر لة دةسـتةيةوتان خؤشـببث دةسـتةيةوتان    
 . ةةر كازار دةدريَت ضون ة بةرِاسو كةوان هاوانبار بوون

 رِاشـ او  فةرمويـةهى وـافر بوونةهـةوة لـة      خوا  طـةورة بـة   كةوانة  وة
ــة ــان ل ــةو دوا  باوةرِةيَة ــدا ل ــةب اهيَ ــةردا ط ــة (  ثيَغةمب ــوون ل  جــةنةى ب

ــو ( ــة ، دا هب ــة  يوــةيةويان ووت و ــؤ خــاهر  طالَت ــان  (67 ب ــةوابوو، ووهي  و

                                                           
ُُوَ  َأ  تـُنَــزََّل َعلَـْيِ ْم ُسـورَة  ََيْـَذُر ا]: ئة لنة ة  رِ  و ن  سك خول  طةة رس ةسفةةرنوآ   ( 67) ْلُمنَـاِف

ــا َ ْــَذُرو َ  ــِل اْســ َـْ ِزُؤوْا ِإ َّ اَّللتَ ُخْــرِج  مَّ َــا ُكنَّــا  (64) تـُنَـبِتــئُـُ ْم ِمَــا ُِ قـُُلــوِِبِم ُق َُّ ــوُلنَّ ِإ ُُ َوَلــِئن َســأَْل َـُ ْم لَيَـ
ِِ كُ  ِِ َوَرُسوِل ََّل تـَْعَ ِذُروْا قَـْد َكَفـْرُ  بـَْعـَد ِإميَـاِنُكْم ِإ   (65)نُ ْم َتْس َـْ ِزُؤوَ  ََنُوُض َونـَْلَعُب ُقْل َأِِبَّللِت َوآَاِت

ُـْم َكـانُوْا ُُمْـرِِمنيَ  ًِ ِبََِنَّ ٍِ مِتنُكْم نـَُعذِتْب  َآئَِفـ ة  رِ  سكةان    ل ةة :  [سو األ عوح بوة] [(66) نَـّْعُّي َعن  َآئَِف
 ةال    ةة سي  ةة ةث   ةسر  نياناليةة        ةس وسح  ة سي سورس يَك ةل ةزيَتة سةريان هة لَ يان

ثيَيان  َلة  : طاَ تة  دةن !  يَطونان ئة سي  يَ  ةس وسح خول هةر ئاشدولي ةسكات  ؤ خؤ ةان  
كا يَك  ة طوفتاري نا ةجيَيان ئاطةاةلر ةس يةت    يَيةان     (    ؤ خةَ ديش   ئةي ثيَغةنبةر 

ةسنة ةق    طاَ تةةنان   ةرِلسيت ئيَوة  ةنهاةسَ يَح :    يَطونان ؟ةسثوسيت ئة س خةريد  ض  
 ة    ؟ان    َلة  : ئايا ئيَوس  ة خول   ئاية ةكان    ثيَغةنبةرسكةي طاَ تة ان ةسكوة ةسكوة ثيَي

سوةس ثاكانة نةكةن    يانو نةهيَننة س ضوندة ئيَوس كافو      ا سرِ  و نة س ة لي ئةة سي  ةة   
 ة ةسسةتةيةكتان خةؤت  ةب  مة لي  ة  ةةي رِلسةتةقينةش      رِ لَ تال  ا سرِ ان هيَنا و    ئةطةر 
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دةوـةن كةوانـة     موسـةَمانان وـافر    كيَـوة :  دةلَيَ  وة بروةوة لة  شوبهةية
 لة باشي (الَى ببة رِؤذوو دةطرن ثاشان بة دةوةن و نويَذ و  شايةهوومان ديَة

لـة  ضـةند الثةرِةيـةدا     لةوانـة   هـري  شـتة   سود بة مي كة  شوبهةية وةوةآل
 نووسراوة.

 لـة  ( دةيةيَرِيَتـةوة ي إسورع امو وبد   خـوا  طـةورة لـة    بةلَةانة كةوة  وـة  لةو
 و ثياوضـا  بـوون لـة    و زانوـتيان ةـةبووة   موسـةَمان بوونـة   طةب كـةوةدا وـة  
ِ   اْجَعل لََّنا]: موسايان ووهووة  ةةمان واهدا بة :  سو األ عاعورعف] [ِإََلًـا َكَمـا ََلُـْم آَِلَـ

ثةرسـرتاويَ مان بـؤ دابةـآ ةـةروة  ضـؤن كـةوان ثةرسـرتاويان         واهة : [(138)
  .ةةية 

)عص وم و و  :  ووهوويانـة  وـة  (  نى ثيَغةمبـةر آلةـاوة  وهة  ةةنديَ لة وة
ــآ    ذعت سموو عط( ــؤ دابة ــتيَ مان ب ــة : ش ــدا ةةلَواســث   واه ــةوةوامناني ثيَ ،  ض

                                                                                                                                                 

ةسستةيةكتان هةر ئازلر ةسةسيح م ة هؤي كاري نا ةجيَيانة سش ضوندة  ةرِلسيت ئة لن  ا لنبار   
 .  ا لندار  و ن
 ةَ طة   ةكفري كوةنيان  ةم ئاية انة   ئةم ضةنا كةسة ة  رِ    و ن  ة  ةَ طةنانئةم ئاية 

شورح   وِ لنةة : م  ( ثيَغةنبةرسكة     ئاية ةكانى   خول طاَ تةيان كوة  ة كة و   هؤي ئة سة  
( و ) فسو  198 8) فسو  عو ورط ( : )ش   هةر سها  وِ لنةة  182ل : م ص ا آَ عوشواع يكشف عوشيه ت(

 ( .412و411 2عبن كري ( : )
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ي وبد ووـة    يةَـيَ  وةوـو كةوةيـة   د  خوارد كةوة  كيَوة دةسويَة (  غةمبةرثيَ
موشــري ةوان شــوبهةيةويان  بــةآل ،  (68 [اْجَعــل لََّنــا ِإََلـًـا]: ووهيــان  (إسوورع ام

ي وبد و  : لةوة  كـةوان دةلَـيَ    بريتية و بةوار  ديَة  لة  بةسةرةاهةدا وة ةةية
:  ةـةروةةا كةوانـة  ووهيـان    ، ةبوونـةوة ن وافر نـةزانراون و وـافر   ( بةإسورع ام
:  بةَيَـي    كةوةيـة وـة  وةآل وـةوابوو ، نـةزانران   وـافر  بـة  و   ذعت سم عط( )عص م  

ثيَغةمبـةر   داوايـان لـة   و كةوانـةش وـة  كةوةيان نـةورد   (ي إسرع اموبد   بةرِاستى
 ) ان كةوةي (ي إسرع اموبد وة   ةي  جياواز  هيَدا نية، وة  (69 وردنةيان  ورد

                                                           
  .ق َ د ي  دسن صحاح( و 0218اق  : )( وعورتمذي 21797)( اق  : 218  2): سخرص  عإلم   سح  )68 (

  ةة  كة (  ها سَ ةكانى ثيَغةنبةر  ل ة كؤنةَ ة كةسيَك  ة و   ذعت سم عط( )عص م    ة  
ال ئة  كا ة ةسرضةو و ن  ةؤ   ةلريَد  يََةرِيح  ينيان ضةكةكانيان هةَ اس لسح  ة ى  كؤنةَ يَدال

  رنو ةسيةة ةة يش ئةم فيان  ؤ  دات ئسئة  ( ثيَغةنبةر  ئة لنيش ةل ليان كوة  ة ةونةيح
 . فةرنو 

مكا يَك شويَح كة  ولنى نوسى ةل ليان كوة  تيديان  ؤ : ةسفةرنوآ  ص ا آَ عوشاعشيَخ ( 69)
 كا يَك ئة س  قةةسغة كةوة    َ ة  سةىنى خول   ةسةرة كوةس س نةيان كوة نوسى   ةل نيَت  ة

  طةرِلنة س  ؤ  ةنها خول ثةرسةتى   كة  خؤيانةل لكاريية    لزيان هيَنا  ة ى فيَو كوةني  رِلست
 ... 



 

 

 88 ba8.org 

 ...................................          موسل مانان لة سةر خواثةرسيت انموين طت    هي شةن

ةـةروةةا  ، وـافر دةبـوون    كـةوا  كةوةيان ب رداية (ي إسرع اموبد كةطةر   ، نةورد
 كـةو  ونايـة و ةدةغة  ليَ ردن كةطـةر طويَرِايـةب نةبو  ي (  كةوانة  ثيَغةمبةر

دةبوونـةوة ،   وـافر كـةوا   (  ثيَغةمبـةر  دوا  يةدةغـةوردنى  دارةيان داناية
 كيَمةش كةمةمان مةبةستة.

موسـةَمان بـةلَ و زانـاش     وـة  اهة سود  كـةوة  هيَدايـة  كة  بةسةرة بةآل 
، خـؤي نـازانيَ    بـة  وة جؤرةوانى شروةوة جار  واةةية دةوةويَتة جؤريَ  لة

 وة، وـةي    خؤمـان رِزطـار   بـث و  ثيَويوـتة فيَـر   وـة  سود  كةوة  هيَداية وة
ثةرسـو  خوايةو  لـة :  نةفامـةوان دةيةَـيَ    دةوـات كـةوة  وـة    كةوةمان فيَـر 

، فيَةَـةوانى شـةيتانة    طةورةهري  نةفامى ولة  كةمة  بةرِاسو تووي ( هيَةةش
وـافر   وةر موساَمان نـةيزانى يوـةيةوى وـرد    كةط وة سود  كةوةي هيَداية وة

وـافر   بـة  واهـة ثةشـيمان بوويـةوة    كـةو  ةـةر  خيَـرا  و كاطادار ورايةوة بوو وة
                                                                                                                                                 

هوم كفور سووئو  عووذين ):  ةسفةةرنويَت  ( ا سَ ةةكانى ثيَغةنبةةرةل    اس  ه هةر سها  ة
 1    ح(ف  عملشوركني دصوم بشوائني :طلي ع شائ ً ومل يف ل ه : ؟ ق َ سهم عو ل   ق و ع  ل  عو(لُة

   و ابو ( ف
َكوووة وب ووو ط عاسووولحة ابوشوووَ 2   عوح(فووو  هبُووو    وهوووذعن عوف ووولن  رأل و وبفلوووب عو

ي(فوور اموو  مل  ووووذو  مون قوو َ هوذه عو(لُووة   مو  ال  ُ  اعصوول إىل عو ُوم وعو(و  ابوشوورك بووه
ع إىل م(ر علاه   رص و  سووئ  ابو ُم وهؤال  مل ي(فروع اَّن  مل ي ُل ع وطليه  سج   (فرج   يف م 

 ( .183و182شرح كشف عوشيه ت : )( …   دا ه   ل  حيصم م ه  ذو 



 

 

 89 ba8.org 

 ...................................          موسل مانان لة سةر خواثةرسيت انموين طت    هي شةن

داوايـان   وانة  وةكةةةروةةا  ، كةوة   بين اسراكيل( ورديان وةوو،  دانانريَ
وافر دانانريَ  ضةندة بة ةةر سود  كةوة  هيَداية وة،  ورد (  ثيَغةمبةر لة

 ورد  . (  هوند  ثيَدةور َ وةوو ثيَغةمبةرزؤر يوة   بةآل 
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 [ةمطومانيَدةي]

 : دةلَيَ  وة موشري ةوان شوبهةيةوى هريان ةةية

ال  :  وهـى  ووشـت وـة  وةسةي  كةو ثيَي ناخؤشبوو كوسامة ( ثيَغةمبةر 

كايـا   واهـة :  (70)((ا الل َ ال إِلَََ إاِل :  قو َ سقحلحو  ب و  سن  )):  ثيَي وت و (الل َ إِلَََ إاِل 
ور تج )) فـةرموودةي :  ةـةروةةا ،  (الل َ ال إِلَََ إاِل  ووشتت دواي كةوةي وهي :  سجمد

 ة لـة طـةب  وفـةرمامن ثـآورا   واهة : (71)((َالل  ال إِلَََ إاِل سن  سجق  دمد عو  سد دو   ي  وو ع : 
 ودة  هـر وضـةندي  فـةرم   وة ، (الل َ ال إِلَََ إاِل  :  بآباوةرِاندا جبةنةم ها دةلَيَ 

نةفامانـة   مةبةسـو كـةو   ، بةَـيَ   كة  وشـةية  باسي نةووشتين كةوانة  وة لة
ــة ــة كةوةي ــةر و ــيَ ة ــيرت(الل ففَ ال إِلَففََ إاِل   وةس ــةوافر   وت ك ــةوةد ن  و ةبيَت

 . ضية  ب ات كةطةر ةةرنةدةووذريَ 

 جـةنةى لـة   (  كاشـ راية ثيَغةمبـةر  : دةوهـريَ   نةفامانـة موشري ة  بةو
ال  :  دةيـان وت وة واهيَدا  لة ورد و وردياني بة وؤيةة )عواهو د(جولةوةدا  طةب

 داي د افوة(و و)بد طـةب   جةنةيان لة (  ةاوةلَةوانى ثيَغةمبةر وة،  (الل َ إِلَََ إاِل 
َ  ال إِلَفََ إاِل    ةي وـة : ةودةدا بـ يان وة شايةهدا واهيَ  ورد لة وأنَّ مََُمَّفدَا   ،  الل ف

                                                           
 ( .96( ومسل  اق  : )6872( و )4269اوعه عويخ اي اق  : )( 70)

 ( .21( و )20( ومسل  اق  : )7484( و )6942( و )1399اوعه عويخ اي اق  : )( 71)
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، واهة : ةي  ثةرسرتاويَ  نية شايوتةي ثةرسؤ بيَت جةة لة خـودا   رَسُحلُ اهلل
شـيان بـة   خؤو نويَـذيان دةوـرد   ة و، وة مو(ةمةديش ثيَغةمبـةري خوايـة( ،   

 روةةا كةوانة  كيمامى عةلي سوهاندنى .ةة ،دةزانى  موسةَمان

ــة  كـــةو  وة ــيَ  وـ ــة دان بـــةوةدا دةنـ ــةرنةفامانـ ــار   : ةـ ــيَ كية ـ وةسـ
ال إِلَفََ   : ةَيَ شـ ب ضةندة دةووذريَ ةةر دادةنريَ و وافر ب ات بة زيةدوبوونةوة

 ثايةوانى كيو   ب ـات بـة وـافر    وةسيَ كية ار  شتيَ  لة ةةر وة،  (الل َ إاِل 
وــةوابوو ضــؤن  (الل ففَ ال إِلَففََ إاِل  : ةَيَ شــضــى ب دةوــوذر َ كةطــةر  ودادةنــريَ

شايةهومان سودي بؤي نيية كةطةر كية اري لكيَ ي ديـ  ب ـات بـةآل  سـودي     
ثآدةبةخشيَت كةطةر كية اري خواثةرسو ب ات لة واهيَ دا بةنيةة و سـةري  

ودةوان كـــايين ثيَغةمبةرانـــة ا  بـــةآل  دوذمةـــاني خـــوا لـــة مانـــاي فـــةرمو
 . (72  هيَةةطةيشتوون و هيَشةاطةن

                                                           
 : م يَنةطةيشتو ن   يَشناطةنش: ةسفةرنوآ  ة رِسرة ى خول   يَبيَتة ةلنةر ( 72)

 ةىيشةيال    سكان  يَنةطةيشةتو ن  فةةرنو ة  نانةا   :  ةة   ل ةة  ش يَنةطةيشتو نم وِطة  
  ة  ريكوةنة س ضا ي كويَو كوة  ن .   شديَتى  نةرِؤشتو ن ضوندة ىساي  كويَولنة

 ةَ ةة س زؤر قورسةة خةا سنى  ةة     ا  ةة : ضوندة  ياعة ئةطةر  دئةمما  وِطة  م يَشناطةنش 
مصحيحشةل ةسفةرنوآ  كىرنو ةيةةف ةسفةرنوآ  ة (  ةسسيت رِزطاري  بيَت  سك ثيَغةنبةر

وقوو َ (( بصوو دي  لووبج سموو  سوواخـر يف سموويت  سقوو ع  يحَوو اى هبوو   لوو  عاهوو ع  كُوو  يحَوو اى عو()): 
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( وسح  : 4586اوه سب دعود اق  : ) ((سدخل  يي ا م   عرق وال مفصم إال   عو(لب بص دي  ال))عُرو: 
 . (264  : )( وصحح ج عإلم   عاوي موي يف سلسلة عاد دي  عوصحاحة اق102 4)

ةَ يانةال   ئارسز    ةة  ةةت    نال  اقوانيَك  ةر سةت ةس ةح هةة ل    وة ى نةئون  ة ل ة : 
ش   ى: نةخؤشة   ةنوهةنو   ةشال ةسطةرِيَت . مع ةسطةرِيَت  سك ضؤن نةخؤش  مسةطةنازش  ة

 =   ناهيََليَت  ل ة ةسضيَتة هةنو   .   جونطةيةك مسةطةناز ش هيض ةسنار
 ةخؤشييةكة كة  ة ئةجنانى طةستنى سةطى هارةل  وش  نوؤظ ةس يَت .مسةطةناز ش نا   ن

ةةق ئايا  يانو يان ى  خةول    يَناطةن  ةكة يارسكان ةئايا ن : ئارل س  يَوس ثوسياريَك ةيَتة
  ؟ ةسنيَنيَت

كا   ئةةَ يَ      ةَ طة نةرج نية  ؤ  ةكفري كوةن  شنت  ةيضوندة  يَطة    سآلنال نةخيَو  ة
ة يزنان ني شنت  ةينة ةستوان  ةم جؤرس  يَطةشتنة جؤري  يَطة نت نةرج نية هةَ بة ة:  يَطةش

 يَناطةات   كةة  ةؤ     رنو ةسةقورئةان  فة   ضوندة ئةطةر كةسيَك زنانى عةرس   نةزلنيَت  ة  
  ثيَة     يَناطةات ئةنةة نا يَتةة  ةَ طةة     يشنيت  ة قورئان   فةةرنو ةس   ئةة    ةَ طةي  ؤ  يَ

تةة  نةةرج ني   ةةَ  َ ئةة س  كةة    ؟ ةية شنت نةرج نييكة ل و  كام  يَطة حَة(عوو )إق مةنا  ويَت 
ل    ضةوندة خةو     بيَتة  ةَ طةة  رلجةح ى  ئةة       سآلم  ال ة س كة يَكشتنيية  ة  يَطة ويتي

َُُ ــوهُ ]: طةةة رس ةسفةةةرنوآ  ًِ َأ  يـَْف  ة : ل ةة [(57):  سوو األ عو(هووف] [ِإاَّ َجَعْلَنــا َعَلــ  قـُُلــوِِبِْم َأِكنَّــ
ةر سها هة     ةرِلسيت ئيَوة ثةرةسنان هيَنا س  ة سةر ةَ يانال  ا  ة ئاية ةكان  ئيَوةة  يَنةطةةن  

ـــانُوا ََّل َيْســـَ ِطيُعوَ  َ ًْعـــا]: سفةةةةرنوآ ة نةيانةةةاس ولن    ل ةةةة :  [(101):  سووو األ عو(هوووف] [وََك
 ةة قورئةان      ئاية ةكان  خول  بيانت كة ةسيانيطةيانا  ة ئيوان  ةة  ةةر ئةة سي رِقيةان  ةو      

  ضوندة ِرق  ةة ةث نا ولنيَةت طةوآ  طويَةت  ةؤ فةرنايشةيت ئةة  كةسةةي          ( ثيَغةنبةر 
 . رِقيليَية  
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ثياويَ ى ووشت وة بانةةشة  كيوـ مى   وة كوسامة بةآل  فةرموودةوةي
هـةنها لـة هرسـى    كةو بانةةشـةية ناوـات   ضون ة كوسامة وا  دةزانى ، دةورد 
وـرد   وةس كةطةر موسةَمان بـوونى خـؤ  كاشـ را    ةةر ،نةبيَت مالَيدا  خؤيَ  و

ــةوا  ــةك ــة   واجب ــت ل ــويَ  ودةس ــةلَ  خ ــالَى ة ــتيَ ى ىلَ  م ــةهاوةوو ش بةريَ ة
لـة  باسـةدا    ةـةر  شيَتةوة وة ثيَنـةوانة  موسـةَمان بوونةوـة  ببيَـت ،    دةوة

َا أَيـ َ ـا الَـِّذيَن آَمنُـوْا ]:  خوا  طةورة كة  كايةهة  دابةزاندووة وة دةفـةرمو َ 
ُ ْم ُِ َسِبيِل اَّللِت فـَ َـبَـيـَُّنواْ   . [(94):  س  س األ عو ] [ِإَذا َضَربـْ

                                                                                                                                                 

 طةويَش  بياةنت يةان  ةة      ةة    كةةَ ك  سرطةو ح  ةا    اطون  ؤ سوةئةم نوشويدانة طويَوِلن
ِـم ك ْـَد ٍ ]: سفونوآ ة ئاية يَدى  وةل سو األ ] [ ِإَّلَّ اْسـَ َمُعوُه َوُهـْم يـَْلَعبُـو َ َما َيَْتِيِ م مِتن ِذْكٍر مَّن رَِّبِت

هيض ياةس سريةك   ازسيان  ة ىيةن ثةر سرةطاريانة س  ؤ نايةةت كةة ئةة لن      ل ة : [(2):  عامياو  
  . طوآ  يايت نة و ن    ة  كا ةةل ياري   طةنةي ثيَنةكةن

 طويَ  ةآلم  ةةث نيية . كا يَدال طويَش رِلةسطون  ة  ة س 
 ؤيةان كا ة     طةكان  ؤ ة ذننان نا يَتة  يةانو  كور ى  يَطةشتنى  ة ل    ةَ  و   ةكة ل 

خؤيةان   ةر ست  بيَت كةة  ةَ ال ئة سيان  ؤ نةيارسكان  ة ة كةيئةنة ئةَ يَ  نة ةستوان ئة س ني
  ةةنها ئة سنةاس  ةسةة  ةةنانا  ئايةةت          ةية سةةر ناةةةقح   هةيض  ةَ طةةيان ثة َ ني       ة
 سكةن يان نا ئة س نا يَتة  يانو  .ة طةن  ا سرِكان  يَبرنو ةسةف

 :  ل ةة  يفهُو ع( ن  )وودو: ة ل  ئةم رِ ن كوةنة سية  ؤت ةسر ئةكة آ كا يَك شيَخ ةسفةرنوآ 
 وِ لنةة :  .   ياعةة ئا يَتةة  ةو س     يَشناطةنش  ل ة  ة ةر ئة س  ةَ يان  ة خؤشة ياتى شريك  م

 ش .195ة  194ل : م ص ا آَ عوشاعي )شرح كشف عوشيه ت(
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كةي كةوانـةي باوةِرهـان ةيَةـاوة واهيَـ  دةركةضـ  بـؤ ِراطةيانـدني         واهة :
كيو   و جيهاد لة ثيَةاوي خوادا وردبث ب  و دورةثةريَز ب  لة ةةلَةشـةيي و  

موسةَمان واهة هيايدا بوةسؤ ةةهاوةوو  ) ودريوديو حج ع(واهة :  [تـَبَـيـَُّنواْ ]،  ثةلة وردن
 و كة  كايةهة دةبيَتة بةلَةة لةسةر كةوة  وـة ووةواب تةوة ،لة وافر جيادةوريَ

دوا  كةوة كةطـةر شـيَتيَ ى   ، ثيَويوتة دةستى ليَهةلَبةر َ و هيايدا بوةستى 
ودةيـة   وبـةر كـة  فةرم   ىلَ دةروةوت وة ثيَنةوانة  كيو   بوو دةووذر َ لة

ذرآ كةطـةر ووهـي   طةر بيَت و نـةوو  [فـَ َـبَـيـَُّنواْ ]  ويَت :دةفةرم مةزن وة خوا 
 . ةي  مانايةوي نابآ( تـَثـَب وكةوا هيادا وةستان و  

ةةروةةا فةرموودةي دووة  و كةوانةي وة  كة  فةرموودةيـةن واهاوـةي   
و خواثةرسـو خـؤي   كةوةية ـ وة  بانـان وـرد ـ ةـةر وـةس موسـةَمانيَو         

دذي ة كاش را ب ات ثيَويوتة وازي ليَبهيَة  مةطةر شتيَ ي لـآبةدةروةويَت وـ 
 كةو موسةَمانبونةي بيَت .

فةرموويـةهي :  وـة   (  ي خـوا بةلَةةش لة سةر كةمة كةوةيـة ثيَغةمبـةر  
كايا ووشتت دواي كـةوةي وهـي :    واهة : ((ا الل َ ال إِلَََ إاِل :  قو َ سقحلح  ب و  سن  ))
ال :   ي  وو عد    سد عو   مد ق  د سج  سن   تج ر  مد سج )) فةرموويةهي : ةةروةةا ا (الل َ ال إِلَََ إاِل  

ال  فةرمامن ثآوراة لة طةب بآباوةرِاندا جبةنةم ها دةلَيَ  : واهة :  ((الل َ إِلَََ إاِل 
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ــةر  ، (الل ففَ إِلَففََ إاِل  ــة كــةو ثيَغةمبةرةة ــةبارةت بــة خــةوارج     ( ي وــة س
 . (75 ((ع د   ودئدن سداكحه  اقحل  ه  قحمد )) .. ((و احُ ه    قحل ه سي ُ  ))فةرموويةهي : 

لة ةةر وويَدا ثيَيانةةيشؤ بيان وذن كةطةر م  طةيشتمة كةو واهـة   واهة :
دةيان وذ  و لة ناويان دةبة  ةةر وة  ضؤن خواي طةورة نةهـةوةي  عـاد(ي   

ــرد  ــةناو ب ــةةةيل و      ،  ل ــتش و ه ــةس ثةرس ــةموو و ــة ة ــةوان ل ــدا ك ــة واهيَ  ل
ــوو  ــاهر ب ــاوةآلن نو  (76 هةســبيحاهيان زي ــةت ة ــةوان  ، هةنان ــان ل ــذي خؤياني يَ

                                                           
مون دو ي   (1066ومسول  : ) (6930اوعهج عويخ اي : ) ((أينما لُي موهم فاق لوهم))  وِطةيةي :( 75)

 ( .)علي بن س  ط وب 
( 1064( ومسول  : )3344اوعهج عويخو اي : ) ((لَِئن أدرك  م ْق لـنَّ م ق ـَل عـادٍ ))  وِطةيةي :  ةآلم

 ( .)سبوي س ا  عووخ اي من د ي  

   ن كوةنة س :رِ( 76)
طةَ ةال  دويَةت ةةوكوى كةافو  ةو نى  ةسةةرةل        ة هةر  اقويَك جةنطى  ةية نةرج ني  1
 طةَ ال ناكويَت فوي  ةسةرةل ةسةريَت  ةآلم جةنطى  ةوية ةوكوى كةضوندة جار   له   اريَت 

(ة  سك يطةَ ال ةسكويَت كافويش ني   جار   لت هةية جةنطى  ة ئةم  اقوةة  دفةري      )خو عـا
ئايةا  : ةسر ارس  ئةة لن  ة    يَت ئيوانى عةىل ة خول    َ رِلز  ناكويَت ضوندة ثوسياركول س  ة

ة س س   )سحو (ئيوةانى      ةة  كةوفو  وسةان هةةَ ها و ن    ئة لن  ة: ئة يش فةرنو   ؟  كافون
   ثشت رِلسةت ئة سيةة كةة    ناةوليةت  ةسةريان هةية رِلي ثةسيِر ة  ة سرة ى خول   يَبيََت  رِ

 كوة  ن . ريي نة ةكف
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بةوةمرت دةزاني ، وة كةوان لة ةاوةآلنةوة فيَري زانوـت بووبـوون ، وـة ضـي     
( ووه  و زؤري عيبادةت و خؤ بة موسـةَمان زانيةـة سـودي    الل َ ال إِلَََ إاِل كةو  

شــــةريعةهي كيوــــ ميان  ) ج وفووووة(ثآنةطةيانــــدن واهيَــــ  ثيَنــــةوانةوردني 
 ليَدةروةوت .

بانان ورد لة جةنةث لة طةب جولةوـةدا ، وة جـةنةي    ةةروةةا كةوةي
ويوـو لـة    ( ، ةـةروةةا ثيَغةمبـةري خـوا     داي د افوة(و)بد وةاوةآلن لة طةب 

وة كةوان زةوـات  جبةنةآ واهيَ  وابراية  ةةوالَي ثيَدا  دا(وي عوووُصفلق)بد وطةب 
َا أَيـ َ ـا ]نادةن هاوةوو خواي طةورة كة  كايةهةي دابةزانـد وـة دةفـةرموآ :    

ٍِ فـَُ ْصـِبُحوا َعلَـ   َ  بِنَـبَـٍأ فـَ َـبَـيـَّنُـوا َأ  ُتِصـيُبوا قـَْوًمـا ِلََ الَـ الَِّذيَن آَمُنوا ِإ  َجـاءُكْم فَاِسـ
                                                                                                                                                 

   ااب ناكويَت ضوندة قو ا يَتى شةتيَدة يضاك ة قو ا   ها سآلن  و س  ة ة س  كةة ئ  2
 دةوذي ئيوةانى    )عيو  عوورحن عبون ملَو (   ةَ دو  شتيَدى  وس ريَطاى رِاستنانة س  ةسةر 

سزلنةى  قورئان  ضاكرت ة كةسانة  كة نةةينة يةكيَك  و   ة   ة ة  خول    َ رِلز   يَتة عة    
  شةو هةكان   سةرةسنى ئيوانى عومسانال  ياعةة   و   ا  ة رتثيا ضاك  و  عيباةس ى زؤر  و  

   ؤية  ةنها خويَنانى زلناتى شةرع  ى  كةسةيَك   ثاشان ئيوانى عةىل كوشت ىرِيَيان كوة
 هةةنو  كا يَدةال   يةكةت  ةسةةر ةةةق  يَةت  ةة    يَطا  رِلستة نانا   لنية قو ا ي ةسةر رِ كة

كةس هةة و ن   سةر قة ا ييةكة س   ضةنايح دة نانؤستاكة هةنو  كا يَك نا يَتة ةوك   ةضون
كتةيَيب    ةة . .. طةث ئةهل   ياعةةل رِؤشةنت   ىرِيَبةو ن   كة ئةهل  سوننة فيَوي كوةن ة لي   ة

 . سش  سرطريل 199: مل  ص ا آَ عوشاع ي(شرح كشف عوشيه ت)
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كةي كةو وةسانةي باوةرِهان ةيَةـاوة   واهة : [(6):  سو األ عوَورعت] [َما فـََعْلُ ْم َاِدِمنيَ 
بؤ ةيَةان خيَرا بـرِواي ثـآ مةوـةن     كةطةر وةسيَ ي متمانةثآنةوراو ةةوالَيَ ي

بةلَ و سةرنج بدةن و ليَي ب ؤلَةةوة ها بؤهان رِون دةبيَتـةوة نـةوةوو كـازار و    
ناخؤشي و طروطرفت بؤ خةلَ ي دروست ب ةن بة نةزاني جا دوايي ثةشـيمان  

، لة واهيَ دا كةو وةسة درؤي بؤ وردن ،  ببةةوة لةو وارةي وة ثيَي ةةستاون
لــة   ( بةلَةــةي كــةوةيان هيَدايــة وــة مةبةســو ثيَغةمبــةر  ةــةموو كةمانــة

فةرموودانةدا وة كةو موشري ة نةفامانة دةي ةنة بةلَةـة كةوةيـة وـة بانـان     
 ورد .
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 [مةهطومانيَيازدة]

 لـة  دةوات وـة  بانان بؤ (  ثيَغةمبةر:  شوبهةيةوى هريان كةوةية وة
 داوا  ليَ دةوةن شةفاعةهيان بؤ ال  كادة  و دةبةن بؤ رِؤذ  ييامةهدا ةاوار

و  ال  موسـا  ال  كيـرباةيم و ثاشـان بـؤ    ال  نو  و ثاشان بؤ ب ات ثاشان بؤ
 لـة ، يان نـةهوانيةى خؤيـان دةردةبـرِن    وكةمانـة ةـةمو  ، ال  عيوـا   ثاشان بؤ

دةبيَتـة   وـةوابوو كةمـة  : كـةلَيَ    ، ( ال  ثيَغةمبةر  خؤمان  وؤهاييدا ديَةة
   (77   نيةرخوا ش لة ال  جةة بردن بؤ ة  ةاواركةو سةر بةلَةة لة

خوايـة  مـؤروى    كـةو  بيَةـةرد  بـؤ   و يثـاو  : بةَيَث ميش كةوةية وةآلوة
بـردن و داوا    كيَمة كية ار  ةاوار دلَى دوذمةانيدا ضون ة رِةشى داوةهة سةر

سةريدا  دروست وراوةوان ناوةي  لةوانة  هوانايان ةةبىَ بة وؤمةوى وردن لة

                                                           
  ةنانةت خؤيةان  ةة نوسةَلوان     ! ة ن ةسيدةنة  ةَ طةكى  وس نوشويدةكائةنةت شو هةي( 77)

نارِسةةة ى رِؤذي قيانة ةال ةل ل     ئة س ةة خةةَ دى  ةة   : ئة يَح  ! ةؤستى خول  طة رس ةسزلنح
 ثيَغةنبةرلن كة:  ؤ ئة س  ةيولرسكةيان  ة ل كةن ئةَ يَح   س  ثيَغةنبةرلن ةسكةن  كؤنةك   ة

رِلسةتة  : ئيَوةةت ئةةَ يَ       سكو ذيةانى رِؤذي ة لية    طؤرِسكانيانال زينا  ن  نوة  ن  ةآلم  ة
  جيا لزس  ةم  زينا  ن  ةآلم نةك  سك ئةم ذيانة  ة نيا ئة  ذيانة  نا  طؤرِ ئيَوة نازلن  ضؤنة

طةؤرِةل    ةآلم  ةة  َ طة  شةرع ة  قيانة ال ئة لن ئة ولنح ثارِلنة س  دةن  ة  ة ةآلم    ة نياية
 . ها سآلن نةياندوة  س نما ةل ل  كؤنةكى كوةة  ئةن يةيهيض  ةَ طةيةك ن
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ُِ الَـِّذي ِمـن ]: دةفـةرمويَ   بةسـةرةاهى موسـادا   خوا  طةورة لة وة  ََ فَاْسـ َـغَا
هِ  ِِ َعَل  الَِّذي ِمْن َعُدوِت كةوةي خزمي خـؤي بـوو    واهة : [(15):  س األ عو صص] [ِءيَعِ 

ــة ســةر       ــي ب ــات ب ــاي ب ــةويَت و زالَ ــة فري ــرد و ــاواري ليَ  ــيين ة موســاي ب
شـتى هـردا داوا     لة و واهى جةنة ةل ضؤن مرؤظــةةروة  ، وة  دوذمةةوةيدا
،  هوانا  كادةميزاددا ةةبىَ لة شتانيَ دا وة دةوات لةةاوةلَةواني  وؤمةوى لة

 لـة  يارمـةهى وردنـةمان وـردووة وـة     داوا  وؤمـةوى و  كيَمة كية ار  كـةو وة 
 شـويَةيَ دا وـة   وات و يان لة،  ضاواندا كةجنامى دةدةنثارِانةوة  طؤرِ  ثياو

 . نةبيَ نية هةنها خوا هوانا  وةسدا لة شتانيَ دا وة لة نث خؤيان كامادة

رِؤذ   كةو خةلَ ة لة بؤت دةردةوةو َ وةكةوا سة يَةرا  شتانةت بؤ كةطةر كةو
خـوا   لـة  ثيَغةمبةران دةوةن كةيانةو َ ثيَغةمبـةران داوا  ييامةهدا داوا  وؤمةوى لة

ات بـؤ كـةوة  كـةةةى    ب ةن وة خوا  طةورة مو(اسةبة  خـةلَ ى دةسـت ثـىَ ب ـ    
كةمـةش شـتيَ ى دروسـتة    ، هى كةو مةويينـة  ةبةةةشت كيورا(ةت ب ةن لة نارِة(

( ثيـاويَ ى   ـالَحى   كةوةش بـة شـيَوازيَ  دةبـىَ بنـيتة ال     ، ييامةهدا  دونيا و لة
: ال   هوَش ثيَـى بةَيَـي   يوةوانت ةةبىَ و لةى طو َطةلَت دابةيشىَ و  لةوة زيةدوو 
 داوايان لـة ثيَغةمبـةر   ( ثيَغةمبةر  وةوو ضؤن ةاوةلَةوانى وة ،  بثارِيَرةخوا بؤ

 ) دوا  مردنـى   بـةآل  مـابوو   ذياندا واهيَ دا وة لة لة دةورد وة بؤيان بثارِيَتةوة
ةـي  شـيَوةية     بـة  ، ( ثـةنا  طؤرِةوةيـدا     (اشا( وة شتى وايان وردبـىَ لـة  
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وةيان وردووة و ة ار  كةكي  سةلةف( بةلَ و ثيَشيةان، شتى وايان نةوردووة 
لة خوا بثارِيَتـةوة ض جـاي   ثةنا  طؤرِةوةيدا  لة وة بواريان نةداوة بة وةسيَ 

 . ى بيَتـيوربان باووم بة ب ات داي  و (  بةرـثيَغةمودي ـلة خ داوا
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 [مةدوازدةهطومانيَ]

ثيَغةمبـةر  بةسـةرةاهى  :  بريتيـة لـة   شوبهةيةوى هر لـة شـوبهةوانيان   وة
اهـة  خرايـة نـاو كاطرةوـةوة     و كةو وةـ بىَ   سةر ةالمى خوا  لةسـ كيرباةيم  

مـ    وت بـة : كايا ةي  ثيَويوتةيية ثيَى فةرموو لة كانانةوة ( ةات و جربيل
ـ بىَ    سةر سةالمى خوا  لةـ ثيَغةمبةر كيرباةيم  ا  (78 نية بؤت كةجنا  بدة 

 هؤ نيية . ةي  ثيَويوتييةوم بة: مدا فةرموو  آللة وة

كــةوا بوايــة  شــر  يارمــةهى دان و ي وــردنكةطــةر داوا  وؤمــةو:   كــةلَيَ
  اةوت ثيَويوتيت ةةية بة م ددةرنةدةبرِي و نةياةيمى ربكي بؤ جربيل( 

                                                           
َيو  بوورعها  و علاوو  عوسوول  و إيف قصووة  (164  1): )عوي عيووة وعو ه يووة(  وووي ثوور هووذع عاعبوون كريوو  اوى ( 78) يف  عوفوو

شوووو ب  يف ( وعوياه ووووي20 1) : حلاةوعووووويف  بوووو  م ووووا وس( 148 1): عوحوووو ايع عويخوووو اي يف ( و 45 17)  فسوووو هد :
 .( 1077) : ُ نوعإلي

ِِ الُع ـاب  سلسـلِ  لكن هذا اَْر َّل يثبو بسـَنٍد صـحيح وَّل ضـعيّي ك ذكـرُه اإلمـا  اْلبانــي ُ ك ابـ
ُِ ( وق َ : 21) اق  : اْحاديث الِعيفِ والـموضوعِ   . َّل أصَل لـ

ئةطةر ةل ل  كؤنةكى كوةن شريك  و لية جيهيل نةياسخاةتة رِ    : نوشويدةكان ئةَ يَح 
شويَنى خؤيال  ةس ينيت ئةم  ةَ طة خولزيانة  ئة لن  ةة   ةىنى خول   يَبيَت  سة  ؤ ئيهلهي   

نوة  سكةان   ئة لنةة     ئيَوة نة ةستوان  ةم قةةسغة كوةنة ةل ل  كؤنةكى كوةنة  ةة   ة يني
ة ئةطةةر صةةةيح  و ليةة ة      ئةنةت       ولنا    ة ة نةك كةس  ئاناةسي   ولنايان ني ناةيار

    ولنايةة     ةة  زينا  س   خولي  يَبيَت ة ىنةسة يانة س ضوندة جيهيل   ةَ طة  ةسةرةس و س 
 . ئةنة  زلنة زؤر طونطة
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وة  شوبهةي يةوةمة ضـون ة  كة  شوبهةيةش : مى رِاستيش كةوةية آلوة
 وـة  ة رِوو بؤ كـةوةي سـودي ثآبةةيـةنيَت   ت جربيل( شتيَ ى بو كيرباةيم خو

ــا ــة شخــوا  طــةورةو   بةســةريدا دةشــ ىَ هوان :  وةســنيدا دةفــةرمويَت ل
ُُـــَور] جربيـــل فريشـــتةي خـــاوةن ةيَـــز و  واهـــة : [(5):  سووو األ عوووو َ ] [َءـــِديُد اْل

 و دةور كاطر  كيـرباةيم و بة  جربيل( بداية  كةطةر خوا ريَي ، هوانايةوي زؤرة
ن خؤركاوا كـةوا  ت ياآلفرِ َ بداهة خؤرةةلة زةوي و شاخةوان ببات و بةريشى 

 جربيل(  كةطةر خوا  طةورة فةرمانى ب رداية بة وة، دةي رد زؤر بة كاسانى 
شـويَةيَ ى دور   لـة و َاهـةوة   دوور ـبىَ   سةر سةالمى خوا  لةـ وة كيرباةيم  

كةطـةر فـةرمانى    وة، كاسـانى دةي ـرد    بـة  كـةوا زؤر  لة موشري ةوان دايبةـىَ 
ن كةوا دةي رد ، كـةو شـوبهةيةش وةوـو    كانا بةرز  ب اهةوة بؤ ب رداية وة

 وابرايةوى ةةذار و سامانيَ ى زؤر  ةةبىَ واية وة مالَ و وابرايةوى دةولَةمةند
 مةو َ لة  مالَة  خؤ  كةوةنـدة كة ثيَى رِابةةيةنىَ وةو و دةست وورت ببيةىَ 

ب ـةيت   بتوانى ثيَداويوتيةوانى خؤهى ثيَ هةواو بةخشيةت بدةميَ وة و يةرز
خـوا     وكـارا  بةـريَ بـةلَ   لة سةر ةـةذاري  و وابرا  ةةذار يايل نةبىَ   بةآل، 

 هيَدا نةبىَ ، وـةوابوو  وةسيَ ي ةي  ىؤزيةوى بؤ بةيَر َ وة مةةهطةورة خؤ  رِ
 بـؤ  نـة و ةاوبةشـى دانا  ثةرسةتة وة كة  وؤمةوى وردنة زؤر دوورة لةوة  هر

 ا هىَ بةةنو كةطةر بنام  خوا 
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 [كؤتايي]

و طـرنة وـة دةبيَتـة     بـة مةسـةلةيةوى زوَر طـةورة   ديَـةث  سةوامنان وؤهايى با
هيَةةشؤ ليَى كاسـان ببيَـت   و جوانى رِونببيَتةوة  بة ماية  كةوة  كةوانة  ثيَشوو

و زوَر   و ثايـة    كة  مةسةلةية بة هايبةت و هةنها باسى دةوةي  لة بةر ثةـة آل، بة
 ية كةلَيث :بؤمةسةلةيةدا ،   وردن لة ةةلَة

 (79 و زمـان و وـردار   جياواز  لةوةدا نية وة يةوخواثةرستى كةبىَ بـة دب 
 يــةويَ  لةمانــة نويوــتان بــوو ، كــةو وابرايــة بــة  كــةجنا  بــدر َ طــةر ةــات و

وردةوة  ثىَ  بةآل موسةَمان (ويَب ناور َ كةطةر ضى يةوخوا ثةرستى بزانىَ 

                                                           
ى   ئيميان ضةوندة    ة  ل ة ى  ئةهلى سوننة  جةناعةة  يكا   ةسفةرنوآ جيا لز  ني)79 (

كييردةوةز  و واييةز زمييان و ريياوةرِط د  رريو ليية: مة يةة  جةناعةةة  ويتي ئةةةهلى سةةوننة
ةَ ة    ثيَوياتة  ةة   ية هة ح  اكو ئاةسنيزلة نوسَلوان  يَت س  ثيَوياتة ئةم  ش ئةندامةكان

هةريةةك  ةنانةة     ثةرست   َ كوةس سكانى خول    ة زنانى خولثةرست   َ    ة خولثةرست   َ
زنةانى   وونة ئةطةةر  ةة  ةنة   ةؤ    كةؤرِل  زلنايةان   يةة  ةة  يكةسةة نوسةَلوان ن   نةنا ئة ل ئة 

ةَ ة    يةان ئةطةةر  ةة      يةة يدى نةث  ا سرِي نة و  ئة ل هيض سوةيَ شاية ونانى هيَنا  ةآلم  ة
 . يةين يزنانى شاية و نانى نةهيَنا هيض سوة   ؤ كوةس ست  ةآلم  ة  ة  ا سرِي هة و   س
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وفرةشى وةوـو  وةسيَ ى وافر  سةرسةخت دةذميَردر َ كة  و نةوات كةوا بة
 . (80 دوانة وانكة  كةوانةي وة   و ةووفر  فرعةون و كيبةيو

                                                           
كةة   س  ةا سرِي هةة و  ئةة سي      ضوندة فريعة ن  ة ةث  ا سرِي  ة يةكخولثةرسيت هة و  ( 80)

 سسةتا   لستة    ةآلم  ة كوةس س كاري ث  نةكوة    ة رِ لَ ةت ةذيثيَغةنبةر نوسا هيَنا يَيت رِ
َوَجَحــُدوا ِِبَــا ]ندةةوَ   كةةوة  سك خةةولي طةةة رس ةسفةةةرنويَت :     ةةة  ةةةر خؤ ةطةةة رس زلنةة 

ُِ اْلُمْفِسـِدينَ  َ ا أَنُفُسـُ ْم لُْلًمــا َوُعلُـو ا فَــانظُْر َكْيـَّي َكـاَ  َعاِقبَــ َُنَـ ـْ   ل ةةة : [(14):  سو األ عو ُووم] [َواْسـ َـيـْ
 ةة   ةؤ ثيَغةنبةةر نوسةا     يةان كةوة    خولئاية ةكان   شويَندة  ولن   ة زنان ندوَ  فريعةن 

كة ل رِلستة ئةنةت  ة  ةر ئة سي  تولنح ستةم  دةن  و ن  ةَ نيا كا يَدال  ة ناخ  ةسر نيانة س
 ل ئةةجنان     خؤيان  ةرزرِلطون  ة سةر ةةق   كةسان   وس س  وِ لنة   سةةرن   ةاس    زلنةة ة   

  ا لنبارلن   طةناسَ طارلن ضؤن  و  .
َُـْد َعِلْمـَو َمـا أَنـَزَل ]ثيَغةنبةر نوسا ة سةىن  خولي  يَبيَت ة  ةة فريعةة    طةوت :        َل

َْْرِض َبَصآئِرَ  سةويَنا  ةة خةول ئةةي       ل ةة :  [(102):  س األ عإلسورع ] [َهُؤَّلء ِإَّلَّ َرب  السََّماَواِت َوا
يو ةة كةة ئةة  ئاية انةة كةةس ةلينة ةزلنةا  ن جطةة  ةة ثةةر سرةطاري          فريعة ن  ؤ ضاك زلن

ئامسانةكان   زس ي نة يَت  ؤ ئة سي  ةرضا  رِ ندةرس س  يَت   خةَ د   ة رِؤش  ةةق   ناةةق 
  بيَنح    ة يةك  جيا دةنة س .

كة ل و  ئةنة  ةَ طةية  ة سةر ئة سي فريعة ن  ة ةث  ا سرِي هةة و س  ةة سي كةة نوسةا     
هة لَ   ث  ةل س  ةآلم  ة رِ لَ ة ال  ة  ةر خؤ ةز زلن     ؤ ئة سي  تولنيَت ستةم  دات   خةؤي  

 .  ةرزرِلطويَت  ة سةر ةةق   شويَنةكة  ولن  ةةقة س ندوَ   ةسكوة
  ةةةق  ةسزلنة   سك    ويةة   :      ة ةَ ة س  ا سرِي  ة خول هة و س هةر سها مئيبل شيش 

ُْغوِ فَبِعَُِّتِكَ ] ًَِْعنيَ َْ  ل ة : سةويَنا  ةة طةة رسي    ةسسةةآل    ةؤ       [(82):  سو األ  ] [يـَنـَُّ ْم َأ
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  : بــةلَىَ كــة  خــةلَ ى بةةةلَــةدا دةضــ  ، كــةلَيَ زوَر لــة دالــة  مةســةلةية
  آلدةدةيـ  ، بـة  بـؤ  كيَمـة هيَدةطـةي  و شـايةهى رِاسـتيَتى     و ضـونة رِاسـتة   بؤ

بـةرِةوا نازانانريَـت    سوـة وة الي خـةلَ ي وآلهةوـةمان    ، (81 ناهوانث بي ـةي  
                                                                                                                                                 

ُْزَيتِـَننَّ ََلُـْم ُِ رَ ِّ ]خولية ةس يَت هةةنو يان طونوِل دةةم   هةةر سها    ويةة   :      ِمَـآ َأْغـَويـَْ ٌِّ 
ًَِْعنيَ  ُْْغِويـَنـَُّ ْم َأ َْْرِض َو وِلت ن سرةطارم  ةة هةؤي ئةة سي طةو     ل ة : ثةر [(39):  سو األ عوَور] [ا

 ةةآلم     ننيش  ة سةر زس يال  ا لنةكانيان  ةؤ ةسرِلزيَنوةة س   هةةنو يان طونوِلةسكةةم    كوةم 
رِ   ةةرِ  ي   س  ةَ دو  ة  ةر خؤ ةطة رس زلنة  شةيتان نلدةض  نةنولنا  ؤ فةرنان  خولي طة ر

َوِإْذ قـُْلنَـا ]س ةسفةةرنويَت :  خةولي طةة ر    فةرنانةكة  سستا   خؤيطو ة س  ةة ثةةيوِس كوةن    
ِِ اْسُ ُدوْا ِلَدَ  َفَسـَ ُدوْا ِإَّلَّ ِإْبِلـيَس َأَ  َواْسـَ ْكََبَ وََكـاَ  ِمـَن اْلَكـاِفرِينَ   [(34):  سو األ عوي ورأل] [ِلْلَمتَِئَك

 ل ة :   ةوان  ة فويشتةكان سوذةس  بةن  ؤ ئاةسم ئة لنيش هةنو يان سةوذةسيان  ةوة  ةةنها    
  ة    ا سرِلن . و  يةكيَك   ش نة يَت خؤيطو ة س   خؤي  ةطة رس زلن  بْلِدسإِشةيتان م

قَـْد نـَْعلَـُم ] س  ة هةنان شيَوس كافوسكان  قورسيش خولي طة رس ةسر ارسيان فةرنو يةة   :  
ََ َوَلِكــنَّ الظَّــاِلِمنَي  ِ  بُوَن ُْم ََّل ُيَكــذِت َنَّ ُُولُــوَ  َفــَِ ََ الَّــِذي يـَ ُِ لََيْحُزنُــ :  سوو األ عام وو  ][ َاِت اَّللِت َوَْحــُدو َ ِإنَّــ

 ةرِلسيت ضاك ةسزلن  كة طوفتاري ناةر سةيت خولنةناسةان غةةم   ثةةذلرست  ةؤ        ل ة : [(33)
ثةيال ةسكات ضوندة  ةرِلسيت ئة لنة  سنة يَت  ؤ  ة ةرؤزن  زلنح  ةَ دو سةتةندارلن هةةر ةلن   

 . كةننانيَح  ة ئايةت   فةرنانةكان  خول   ئينداري ةس

زلناكةان      ةةم قاةةية س  ؤنةان رِ ناس يَتةة س  ةةنا       ان  ةرِس ل  نةا ينح يةضوندة زلناكان( 81)
 ةة ذيةوي   زلناةت     ةسكات   وِل كوةن  خةَ ك ضوندة زؤرينةي خةَ ك ىساي نهؤكارن  ؤ طو

شتةكان  سرناطويَت    س ئةطةر ئة لنيش طونوِل  و ن ئةة ل خةةَ ديش طةونوِل ةس يَةت    ؤيةة      
سو ن صوحاح  ((نيضلود ُج وُة عوو ووعلوا سمحووي عا ُ  سخو فج وإم و))فةرنو يةة   :   ( ثيَغةنبةري خول 
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كةطةر بةرِةوا  بزان  كـةجنا   ، وة هةنها كةوانة نةبيَت وة لة طةلَياندا طوجناون
و ضةندي  بيانو  هر ، كة  ةةذارة  ب ةي  ، كةمة وردةوة وا كيَمة دةهوانث بة

وازيان ليَهيَةـاوة  بةآل  نازانيَت زوَربة  ثيَشةوايانى ب َباوةرِ  (ة  دةناس  ، 
اْءََتَْوْا ِ َاِت اَّللِت َْثًَنا ]: ، وة  خوا  طةورة دةفةرمو َ بيانوية  ةند بةر ض لة

كةوانة بة كايةهةواني خوا ثارة و دةسـتمايةيةوي   واهة : [(9):  س األ عوح بوة] [َقِليتً 
 :ةــةروةةا ضــةندي  كايــةهى هــر وة   ، وــةمي دونيايــان وــرِي و طؤرِييانــةوة

ُِ َكَما يـَْعرِفُ ]  ثيَغةمبةركةةةي ويتاة  واهة : [(146):  س األ عوي رأل] [وَ  أَبـَْناءُهمْ يـَْعرُِفوَن
 )  دةناس  ةةروة  ضؤن نةوةواني خؤيان دةناس . 

ــة ــةر آلب ــة وةســيَ    كةط ــرد ب ــردةوة  و ــردةوة    و يةوخواثةرســتى  و
 و لـة  نةبوو ، كـةوة دورِوة  و نةيزانى ضيدةوات و بة دب باوةرِ  ثيَيكاش را( 

ُِنَي ُِ الـدَّْرِك ]:  اثرتة ، خـوا  طـةورة دةفـةرمو َ   وةسى وـافر خـر   ِإ َّ اْلُمنَـاِف
ـُــْم َنِصـــ ًا ـــَد ََل َِْ ـــن  ـــَن النَّـــاِر َوَل َْْســـَفِل ِم ــة :  [(145):  سووو األ عو سووو  ] [ا ــو واهـ بةرِاسـ

دوورِووةوــان لــة ضــيين ةــةرة خــواري نــاو دؤزةخــدان و ةــةرطيز بــؤ كــةوان   
 .ثشتيوانيَ  دةست ناوةويَت 

                                                                                                                                                 

 ةرِلسيت  وس   ةة سةةر ئونةةوة ةكةم هةيةة  ةة هةؤي ثَيشةة ل          ل ة : (2229):  عورتمذي اق 
 . طونوِلكارسكانة س
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ت دةردةوـةويَت كةطـةر   بابـةهيَ ى دريَـذ و مةزنـة ، بـؤ     (82 ةيةسةلكة  مة
، دةبيةيـت وةسـى وا ةةيـة     تةةلَويَوـتى خـةلَ انى دةوروثشـت    هيَبن ريت لة

دةسـتدانى ةةنـديَ     هرسى لـة    وردةوة  ثىَ ناوات لةآل(ة  دةناسيَت ، بة
ةةا ثاراسـؤ لـة شـةرِ  وةسـيَ  ، ةـةرو      خـؤ  بـؤ دونيا يان ثةة و ثاية يان  لة

، نـا   دب   بـة رِوالَـةت ، بـةآل   ةةية دةبيةى وردةوة  ثىَ دةوات بـة  وةسى وا
دةي ـات ،   كـة  شـتة وـة    بؤباوةرِ  ثرسيار  ليَب ةيت دةربارة  برو كةطةر

 وةضى نايزانيَت .

دوو كايةهـة لـة يوركانـدا       هوَ كة  يوهابى عيةم ثيَويوتة مانـا  كـة   بةآل
  بزانيت :

ــة  ةةكييةميان ــةوة  و ــة : ك ــة   ل ــرد و ــان و ــدا بان ــةورة   ثيَش ــوا  ط خ
ــةرمويَت  ــ]: دةف ــَد ِإي ــْرُ  بـَْع ــْد َكَف ــِذُروْا َق ــة : [(66سوو األ عوح بووة : )] [َماِنُكمْ ـََّل تـَْعَ   واه

                                                           
كةوةس س      زنةان   ةثثيَوياتة  ة  ية  ة مخولثةرستى كةنة ةستوان  ةم نةسة ةية  ويتي( 82)

 تةة يَت خةةَ دى ئةة  سة َ شةتة       ئةطةر سةرجنى خةةَ ك  ةاسيت    : شيَخ ئةفةرنوآ    يَتش 
يةكيَدى ةسكةن يان   يةكة س ناكةن  خؤيانال ةس ينيت زؤر ة  خةَ ك هةنو    ة كؤ دةنة س  ة
 ا  لز  ة نيسانانى ة  ة ةسست ضو نى هةناآ  وس   ة   ةةق ةسناس َ  ةآلم  ة ة  لنى ةسكةن

 وس  هةذلري  ةَ دو كةنبو نةة س  سةانانى    كوةنى ئة س  ةسيزلنيَت ةيَنيَت  ةنانةت نةك  ة
 . ة نيا
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كةطـةر كـةوة زانـرا و     ، بوونةوة دواي باوةرِبونتـان ةوة بآباوةرِ ةثاساو مةةيَة
بةشـدار  غـةزا    كةوانـة    (  ساغ رايةوة وـة ةةنـد َ ةـاوةلَى ثيَغةمبـةر    

ةـوَ  وشـةية  وـة بـة      وافربونـةوة بـة  د وـر  ( طةب ثيَغةمبةردا  رِوَميان لة
زمانى ووفر دةوات يان  ت رِوندةبيَتةوة وةسيَ  بةبؤواهة  طالَتةوة وهيان كةو

دةستدانى سامان يان ثةة و ثاية يـان لـة    ووفر دةوات لةهرسى لة بة وردةوة
ةمانة طةورة هرن لة وشةية  وـة وـوفر بيَـت    بةر دلَرِاطرهةى وةسيَ  ، ةةموو ك

 بة طالَتةوة بيةَيَت .

ُِ ُمْطَمِئنا ]: : كايةهى  ةميانودو ْلُب ِِ ِإَّلَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَ َمن َكَفَر ِِبَّللِت ِمن بـَْعِد إميَاِن
َِـب  مِتـَن اَّللِت َوََلُـ  ْم َعـَذاب  َعِظـيم  ِِبإِلميَاِ  َوَلِكن مَّن َءـَرَح ِِبْلُكْفـِر َصـْدرًا فـََعلَـْيِ ْم َغ

نـَْيا َعَل  اِلِخَرِة ( 106) ُُم اْسَ َحب وْا اْْلََياَة اْلد  ََ ِبََِنَّ واهة  [س األ عو حم] [(107)َذِل
وةســةي ثاشــةةز ببيَتــةوة لــة خــوا ناســي دواي بــاوةرِ ةيَةــاني جةــة   كــةو :

يـان  شةي ووفر بيَت بة سـةر زاريانـدا لـة واهيَ ـدا دلَ    ودةوريَ  ورلةوانةي ناضا
ثرِة لة كيمان بةآل  كةو وةسةي دلَي بة ووفر و بآديين خؤش وردبيَت كةوانة 
خةشم و ييين خوايان لة سةرة و سزاي طةورة و سةخت و دذواريان بؤ ةةيـة  
كةو خةشم و ييةةش لة بةر كةوةية ضون ة بةرِاسـو كةوانـة ذيـاني دونيايـان     

 ورة بيانو  لةوانة يةبوبخوا  طة ، دةبيةيتذياني دوارِؤذ  خؤش ويوتووة ها
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كةوةشـدا كـةبيَت    طـةب  ، لة (83 زوَر ثيَى ب ريَت نةورد هةنها وةسيَ  نةبيَت بة
وةسـيَ  لـة    ثيَنةوانة  زمانى ، جةة لة  وةسة ةـةر  كيمانى ةةبيَت بة دب بة

ن و خانـةوادة يـان   بةر ثيَداطر  لـة نيشـتما   بةر دلَرِاطره  يان لة هرسا يان لة
مةبةستيَ ى  بةر ةةر خاهر  طالَتة يان لة بؤيان سامان يان  تةوَز و عةشرة

 يَب ريَت .وة زوَر  لنةبيَت وة هةنها وةسيَ  وهر كةوا ووفر  ورد

 لة سةر كةمة لة دوو رِووةوة : كة  كايةهة بةلَةةية

                                                           
  يان ننةاَ يَدى   كوشتنى خؤي  رتسيَت  ة  طا ة ئاستيَك كة شيَوسيةك كة زؤر  يَدوةن  ة( 83)

رج  ةَ ة  ئيوانةالر   نةة  زؤر ةل ل   يَاسكةن  ة  ة  ةم كا ةةل ئة ولن  كوفو  َل َ كة ئةم كةسة
  ةَ   ئيوانالر نة و  ئة ل كافو  ةلَ قةناعة ى كوة  ةآلم ئةطةر زؤريان  يَدوة ئة يش  ة   يَت 

 ةةر نيشةتوان     وسا  يَت يان  ؤ ةث رِلطو ح يان  ة  ة   زؤر  يَدوةن كوفوس  يَمطة  ة   ةس يَت
 يَت  هةر نة ةستيَدى  و ؤ ان خا و  طاَ تة ي يان خزم  كةس  كار يان هؤز يان سانان يان  ؤ

 . زؤر  يَدوةن جطة  ة
نةسةة ة       ةةآلم  ذا()عجوكوةس س ئة يَتة    ة  يَت يان  ة زؤر  يَدوةن  ة :رِووننردنةوة 

جيا لزي  ياةلية  ة نيَولن زلنايانةال   آلم كوةس سة     ة  ةلنةر هيَنا ية ى  ةَ طةيةة  ة ئة  ئاي
ةت  ة   ة ةلية   كوةس س ئةطةر  يَتة نايةي كوشةت  كةا ولت     هةنايَك    ويانة  ةنها نؤَ 

ةر ست نيية    ةآلم قاةي ثةسةنا ىي زلنايان ئة سية كة زؤرينةي زلنايان ةسيدةن كة   ةة    
)عووَ مل اد(    وِ لنة :  ةفاريي . شي  ياةلية  فصام ةآلم م ذا()عج كوةس س  سك يةك  لن   ةس نة 

 ( .191و  182   10عو رآن( ول رط  : )
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خـوا  طـةورة ةـي  وةسـيَ ى      [ِإَّلَّ َمـْن ُأْكـرِهَ ]: يةوة  : وة دةفةرمويَت 
 وهـة  بؤها زوَر ليَ راو نةبيَت ، زانراويشة : كادةميزاد هةنها هةن ال نةخوتووةهة

 .ةي  وةس زوَر  ليَ ناوريَت ، كةمما بروباوةرِ  دبةوة زوَر  ليَدةور َو ورد

نـَْيا َعلَـ  اِلِخـَرةِ ] :وة دةفةرمويَت دووة  :  ُُم اْسَ َحب وْا اْْلََياَة اْلد  ََ ِبََِنَّ  [َذِل
ةش لـة بـةر كةوةيـة ضـون ة بةِراسـو كةوانـة ذيـاني        كةو خةشم و ييةـ  واهة :

ــاني دوارِؤذ  ــا ذي ــان خــؤش ويوــتووة ه ــة رِاشــ او   ،  دونياي خــوا  طــةورة ب
بـاوةرِةوة نييـة   وافران بة ةوَ  برو بؤويةهى : كة  وافر بوون و سزاية وفةرم

شةويوـتى  خؤخواثةرسـتى يـان    يان نـةزانث يـان رِيبونـةوة بيَـت لـة كـاي  و      
 ، بةلَ و هةنها ةوَوة  كةوةية لة ةةلَبذاردنى ب َباوةرِيدا بةشيَ  لةب َباوةرِ  

 دونيا  دةستدةوةويَت بة ثيَشخوتةى بةسةر كاي  و خواثةرستيدا .  

حُ    اب عو و ملني وصولوا هللا علوا و  وعوو وسكور ج  وسعوة   وهللا سيح م  و   ىل سعلو ج 
 مياو   حمُ  وعلىآو  وصحي  سع ني .
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َومانةكانَوَوةآلمةكانيانتةيَطركو

كة  شوبهة و طومانانة دانةر وةآلمي داونةهةوة بة وورهي و منوونةي بؤ 
سو األ ] [أَال إِنَّ أَوْلِدَاء اللَِّ الَ خَحٌْ  ََلَفدْهِ ْ وَالَ مُف ْ يَََُْنُفحنَ   ]ةيَةاوة بة كايةهي 

رة و نة دؤستاني خوا ـ لة مردن بةدواوة ـ نةهرسيان لة سة  واهة : [(62):  يو مس
وة كـةوةي  خة  دةخؤن ـ بؤ كةوةي بة جيَيان ةيَشتووة لة وةسوواريان ـ ،    

ةراوة و ـدروسـت شـتيَ ي جـيَةرة و سة يـَ     يخوتووةهة رِوو وـة ه ـا وردنـ   
ةورة بةرِيَزن ثاشان بؤ ةةر شوبهةية  وةآلميَ  يان ـةمبةران الي خواي طـثيَغ

 دوو وةآل  يان زياهري داوةهةوة :

وةس باوةرِي بة ثةروةرطاريَو خوا ببيَت : باوةرِي  : ةةر مطوماني ةةكة
ــةبيَت ،    ــةر نييــة خــوا ن ــت ةــي  وــةس بةديهيَةــةر و رِؤزي دةر و بةرِيَوةب ببيَ

عبـد  شـيَ)   سود و زياني بـؤ خـؤي بـة دةسـت نييـة ض جـاي        (  ثيَغةمبةر
خـوا   يان وةساني هر ، طةرِانةوة بؤ الي ثياوضاوان لة بةر كةوةيـة الي  (الكادر
 زن و شةفاعةهي بؤ ب ةن ، بة مانة نابيَتة موشري  .ـبةرِيَ

جــةنةي لــة طــةب وــردن لــة وافرةوــاني  (  ثيَغةمبــةركةوانــةي :  وةآلم
يوريش باوةرِيان بة ةةموو كةمانة ةةبوو ، ةةر كةمةشيان مةبةسـت بـوو وـة    

 باس را .
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ةيةدا باسـي  كةلَيَ  : كةو كايةهانةي دابةزيون لـة  مةسـةل   : طوماني دووةم
 كةوانة دةوةن وة بتيان دةثةرست كيَمة بت ناثةرستث .

بآبــاوةرِان ةةنــديَ يان بتــةوان دةثةرســؤ و ةةنــديَ ي دي ــةش :  وةآلم
دؤستاني خوا دةثةرسؤ  كـةولياوان( ، ةـي وايـان ةةيـة  عيوـى( و  مـريم(       
دةثةرستيَت ، ةي وايـان ةةيـة فريشـتةوان دةثةرسـتيَت ، لـة واهيَ ـدا ةـي         
جيــاوازي لــة نيَــوان ثةرســرتاوةوانياندا نييــة وــة ةةمووشــي ةاوبةشــدانانة و 
ةةمووشيان موشري   خواي طةورة كةوانةي بتةوان دةثةرسـؤ بـة بآبـاوةرِ    

وة ثياوضاوان و فريشتةوان دةثةرسؤ بة بآباوةرِ داناوة ةةروةةا كةوانةش 
 داناوة .

 ان نيية .داواي ه ا وردن ليَيان ةاوبةشدان : طوماني سآةةم

َمـا نـَْعبُـُدُهْم ِإَّلَّ ]كةمة دةياودة  وهـةي وافرةوانـة وـة وهويانـة :      : وةآلم
َُرتِبُوَا ِإََل اَّللَِّ زُْلَف  واهة : كيَمة كةوانة ناثةرسـتث هـةنها بـؤ     [(3):  س األ عوةمور] [لِيُـ

ةـي  مةبةسـتيَ مان نـةبوو هـةنها     كةوة نةبيَت وة لة خوامان نزي  ب ةنـةوة ،  
ت نـةبيَت وـة بريتييـة لـة داواي ه ـاوردن بؤمـان لـة خـواي طـةورة ،          ية  شـ 

 بةمةش خوا بة وافري داناون .



 

 

 113 ba8.org 

 ...................................          موسل مانان لة سةر خواثةرسيت انموين طت    هي شةن

كةلَيَ  : كيَمة ثياوضاوان ناثةرستث لـة واهيَ ـدا ةانـا و     : طوماني ضوارةم
ةاواريان بؤ دةبةي  و داوايان لـآدةوةي  يان (ةيوانيان بؤ سـةر دةبـرِي  لـة    

 سةربرِي ( .و دادةنيَث  واهة : داوا وردن واهيَ دا كةمانةش بة ثةرستش 

ــةر كاو   : وةآلم ــتةةوانيان ة ــوويش ثةرس ــري ةواني ثيَش ــوو ،  موش ــا ب ةة
فةرموودة كة  رِاستية و وةوابوو كية اري ب ةن يان نةزان  بةلَةةواني يوركان 

 رِون دةوةنةوة .

ةةروةس كية اري كةوة ب ـات وـة داواي ه ـاوردن لـة      : طوماني ثي نجةم
ــةرثيَ ــوا غةمب ــووني     ( ي خ ــاري ب ــةوة كية  ــاوان ك ــة ثياوض ــان ل ــت ي ب ريَ

 وردووة و كةولياي بة وة  زانيووة . ( ي ثيَغةمبةرشةفاعةهي 

و ثياوضــاوانيش ه ــا دةوــةن و  (  ثيَغةمبــةربــة ثيَنــةوانةوة  : وةآلم
ةةيـة ، بـةآل  ه ـاوردن مـولَ ي خوايـة و ةـي  وـةس ناهوانـآ          مةباوةرِمان بة
 ـات هـا خـواي طـةورة مؤلَـةهي نـةدات ، خـواي طـةورةش هـةنها          شةفاعةت ب

مؤلَةهي يةوخواثةرستان كةدات ، ةةروةةا داوا وردني لة دونيادا لـة جةـة لـة    
 ةؤي بآبةش بوون ليَي لة ييامةهدا .خوا ةاوبةشدانانة ، وة دةبيَتة 

شةفاعةهي ثيَدراوة بؤيـة   ( ي خوا ثيَغةمبةركةلَيَ  :  : طوماني شةشةم
 ستة داواي ليَب ةي  .درو
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نيية بـةلَ و   )مجفلوق(رِةةا  ( ي خوا ثيَغةمبةرشةفاعةت ثيَداني  : وةآلم
بؤ هاوانبـاري موسـةَمانانة نـة  بـؤ      (  ثيَغةمبةره اوردني ،  ة)م ا (بةندة 

بـةلَ و جةـة    ( ةوة ثيَغةمبـةر وة ه ـاوردن هايبـةت نييـة بـة     موشري ان ، 
ــي دراوة ، كةمــةش بةلَةــ  ة نييــة لــة ســةر كــةوةي دروســتة داواي  لــةويش ثيَ

 ورد ثيَيبدات . (  ثيَغةمبةرليَب ريَت و ةةروةسيش داواي شةفاعةهي لة 

طةرِانةوة بؤ الي ثياوضاوان ةاوبةشدانان نييـة مرؤظـــ    : طوماني يةواةم
 ثيَي نابيَتة موشري  .

ــة  و :وةآلم  ــا شــر   ك ــت كاي ـــآ دةوريَ ــا  ةســة ثرســياري ل   ضــيية ا كاي
واثةرسـو ضـيية وة نـة    خوا ضـيية ا كـةو واهـة نـة دةزانيَـت يةوخ      ثةرستين

   ضيية وة هيَي ةوهووة .دةزانيَت شر

كةلَيَ  : ةاوبةشدانان بريتيية لة ثةرستين بتةوان كيَمة  : طوماني هةشتةم
 بتةوان ناثةرستث .

شـت  ثيَي دةطـوهرآ كايـا موشـري ةوان باوةرِيـان وابـوو بتـةوان        :وةآلم 
 يان رِؤزي دةدةن ا بةديدةةيَة 

كةطةر وهي : ةاوبةشدانان بريتيية لة ثةرسـتين دار و بـةرد و كـةوةي لـة     
داوايـان ليَدةوـةن و (ـةيوانيان بـؤ سـةردةبرِن      سةر طؤرِةوان دروست راوة ، 
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و دةلَيَ  : كةمانة لة خوامان نزي  دةوةنةوة وة بة بؤنةي كةمانـةوة خـوا شـ   
 خرامثان لـآ دوور دةخاهةوة  

هةفوريَ ي رِةوا و دروستة بـؤ بـت ثةرسـو كيَـوةش وا دةوـةن      كةمةش 
كةوةش بزان  هايبـةت نييـة بـة ثةرسـتين بـت بـة هـةنها ةـةروةةا ثةرسـتين          

 ثيَغةمبةران و فريشتةوان و ثياوضاوانيش دةطريَتةوة .

كيَـوة موسـةَمانان هـةونر دةوـةن كيَمـة وـة خؤمـان بـة          : طوماني نؤةةم
ة  موشري ةوان (يوامبان بـؤ دةوـةن لـة واهيَ ـدا     موسةَمان دةزانث كيَوة و

شايةهومان دةةيَةث و باوةرِمان بة زيةدوو بوونـةوة ةةيـة و نويَـذ دةوـةي  و     
رِؤذو دةطري  و (ةج و عومرةيش دةوةي  ، موشري ةواني ثيَشوو كةمانـةيان  
نةدةورد ، ضؤن كيَمة وة ةةموو كةمانة دةوةي  ةةموو كةو جياوازييـةمان لـة   

 موشري ةواندا ةةية وة  كةوان بة موشري مان دةزان  اطةب 

وةآلمـــي كــة  خالَـــةي بــة نـــؤ وةآل     )حمُوو  عيوو  عو هوو ب(شــيَ)   : وةآلم
رِون وردووةهةوة كة  جياوازييـة واريةـةر نييـة و     يداوةهةوة وة هيايدا كةوة

، وركـان و سـونةةت و وـؤرِاي زانايـان    ةي  لة (وومةوة ناطؤرِيَت بة بةلَةـةي ي 
 .آباوةرِييةوةيان طةورة هر دةبيَتبكةوةندة ةةية  هةنها
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 (  ثيَغةمبـةر ةةر وةسآ ية  جؤر ووفر ب ات بـؤ منوونـة بـاوةرِي بـة     
يـان دروسـت وراويَـ     لة شتيَ دا بةآل  لة شتيَ ي هردا باوةرِي نـةبيَت ،  يَت بب

بةرز ب اهةوة بؤ كاسو خوا يان زيادةرِةوي لة يةويَ  لة ثياوضاواندا ب ات و 
سيناهي خوايةهي ثـآ بـدات ، يـان ثيَنـةوانةي شـةريعةهي كيوـ   ب ـات لـة         
شتيَ دا وة  مارةوردني دوو خوش  بة يةوـةوة بـة (ـةآلب بزانيَـت يـان ةـةر       
جؤريَ  لة جؤرةواني ثاشةةزبوونةوةي لـآ بةدةروةويَت يان طالَتة بة خـوا و  

بوونـةوة ةـةموو    كايةهةواني ب ات كةوا وافر دةبيَت ، ضون ة مةرج نيية وافر
اني هيَـدا بيَـت يـان    جؤرةواني وـوفري هيَـدا بيَـت يـان ةـةموو ةاوبةشـدانانةو      

يـة   ت وة خواي طةورة و كةوةي دةيثةرستيَت جةة لة خوا وة  باوةرِي وابيَ
 شتيَ دا ، ضون ة وافر بوونةوة دوو جؤرة :وان لة ةةموو 

مانبوونةوة وـة بريتيـة لـة ثةشـي     )مجفلوق(: وافر بوونةوةي رةةا  يةكة 
 ةيَةاويةهي . (  ثيَغةمبةرلةوةي 

وـة بريتيـة لـة بآبـاوةرِ بـوون بـة       ا  ( و)مج دو: وافر بوونةوةي بةنـد   دووة 
 ةيَةاويةهي . (  ثيَغةمبةرةةنديَ  لةوةي 

َِ إَّلَّ  كةلَيَ  : ةةروةس وهـي    : طوماني دةةةم ( هـةونر ناوريَـت وة   َّل إلــ
 ةند فةرموودةية  دةوةنة بةلَةة .ناووذريَت ةةر ضي ب ات وة ض
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كةو فةرموودانةي وة دةي ةنـة بةلَةـة بةلَةـةي كـةوةي هيَـدا نييـة        : وةآلم
َِ إَّلَّ  وةوا طومان دةبـةن وـة هـةنها وهـين       ( يةدةغـةي هـةونر وـردن    َّل إلــ

دةوات بةلَ و خـةلَ يَ ي زؤر دةيةَيَـت و لـة (ةييكةهـدا وـافر بوونةهـةوة يـان        
ماناوةي يان وار ثآنةوردني يان شتانيَ  دةوـةن وـة دذ بـة     بةةؤي نةزانيين

َِ إَّلَّ    ( مجسوالُة(ية ، بؤ نـموونة جولةوـة دةيـانةوت ، شـويَة ةوهواني     َّل إلــ
دةيــانةوت وــة ةــاوةآلن جــةنةيان لــة طــةب وــردن ، كةوانــةي كيمــامي عــةلي 

اسـتين  سوهاندني دةيانةوت وةوابوو هةنها وهين بـة زمـان بـةس نييـة بـؤ ثار     
 خويَ  و ماب .

ــة خــوا     : طوميياني ةازدةهييةم ــة جةــة ل ــردن ل ــةوي و ــةلَيَ  : داواي وؤم ك
يَغةمبـةران لـة   ةاوبةشدانان نيية بة بةلَةةي كةوةي داواي وؤمةوي وردن لة ث

 دوارِؤذدا دروستة .

دانةر كةمةي ِرون ـردةوة وـة كةمـة دوو شـو جيـاوازة لـة يـةورت         :وةآلم 
 بةآل  كةوان نةفام  .
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ة مردوان و نادياران شر  نيية داواي وؤمةوي وردن ل : وماني دوازدةهةمط
و دروستة بة بةلَةةي كةوةي جربيل داواي لة ثيَغةمبةر كيـرباةيم وـردووة وـة    

 . *يارمةهي بدات

كاش راية كة  داواي وؤمةوي وردنة لة ثياوضاوان شـتيَ ي هـرة و    : وةآلم
ةس بةيـةويان بزانيَـت دوو شـو    كةوةي دةي ةنة بةلَةة شـتيَ ي هـرة ةـةر وـ    

 لةيةوجياوازي بة ية  شت داناوة .

 

 نووسيين : حممد عبد الرمح  ياسم

 ةـ 1417/  4/  24

 وةرطيَرِاني : خةيل أمحد

 ةـ 1428/  10/  14

 وةالر

 

 
                                                           

 ويَت  ة  ةَ طة  سةمليَنول  نيية  ؤية نا يَت  دوان كوةس س ئةم  ةَ طةية ى لزس ة سك  ة ثيَشة س رِ  ن *
 . ةلش  ةم كتيَبة87   و ِ لنة ثةرل يَزي ذنارس : م
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َسةرضاوةكان

 بؤ لة سةر نووسيين كة  وتيَبة زياهر سوود لة  سةرضاوانة بيةراوة :

 .عو رآن عو(ريو   ـ 1

 حمُ  بن إبرعها  آَ عوشاع اح  هللا . شرح كشف عوشيه ت ولشاعـ  2

 حمُ  بن ص ووح عو رياُني اح  هللا . شرح كشف عوشيه ت ولشاعـ  3

 ص ووح بن   زعن عوف زعن دفظ ج هللا . شرح كشف عوشيه ت ولشاعـ  4

 ص ووح آَ عوشاع دفظ ج هللا . شرح كشف عوشيه ت ولشاعـ  5

 شرح ثلثة عاصَ  ولشاع عي  عو ةية عبن ابز اح ج هللا . ـ 6

 ولشاع حمُ  بن ص ووح عو رياُني اح  هللا . فا  علا كح ب عوح دا عو َ  عملـ  7

 جمُ ع عوفح وى وشاع عإلسل  عبن  اُاة اح ج هللا . ـ 8

 عقحض   عوصرعط عووُسح ا  وشاع عإلسل  عبن  اُاة اح ج هللا .  ـ 9

  فس   س  عو(رمي عورحن ولشاع عي  عورحن عوس  ي اح  هللا . ـ 10

  فس  عو رآن عو ظا  ولح  ظ عبن كري  اح  هللا . ـ 11

 عووَ مل اد(   عو رآن ول رط  اح  هللا . ـ 12

 صحاح عويخ اي ومم   حمُ  بن إء عام عويخ اي اح  هللا . ـ 13
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 َـ  اح  هللا .صحاح مسل  ومم   مسل  بن د ـ 14

 سلسلة عاد دي  عوصحاحة ولشاع حمُ  انصر عو ين عاوي موي اح  هللا . ـ 15

  اح  هللا .عويخ اي ولح  ظ عبن دَر عو س لند  حح عوي اي شرح صحاح ـ  16

* ةةروةةا ضةندي  سةرضاوةي هريش وة لة ثةراويَزةوانـدا كاماذةيـان بـؤ    
 وراوة .
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