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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.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار 
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 :      َ  وةرطي ر      َ    * ثي شةكى
َْ َ ددُِ َ ا ِ  َوِعددََا َسِردد ددسوْسِا ََتْد ِ  ِرددَ  و ُِ ُوددْمن   َِسوَو َستَد َو َسَتْعددَْدْ  َو ُُِدْ َو َسَتْعددَْ ََْْمدد و َ   ِ َ  ِ ِإنَّ احلَْمددَ  ِ     ْ  ِ َ   َ  ِ ْ ِ   َ ْ  و ِ  ِ    و و  ِ     ْ َ  َ  و ِ  و و   ْ  َ  ْ  َ َ ْ َ  ِ ْ  و و   َ َ َ  و و  ْ َ   ِ   َ  ْ  َ َ   َِ    ََْعَمالََِددا ِ  َّ    ْ  َ 

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

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

ا ننا  َ  ] ا ُا ذ أنُذ َ أَواُام نُّ ت َن َ َُ َُنا يَ  ََنواا لت لُذااا لت َحَ َ اقذ ُااَاُنا                ] دما  ل  عمدسان    [يَا أَيَُّهاا لَّذاين
201   .]   

َناا يَا أَيَُّها لَّوذاسا  ] وتها َهاا َ بَامذ نن ََ ََ ت َهاا  وت َدةٍ َ َخ ََق نن ي َخ َاَكام َنن  وذفتٍس َ ل ن  لُذاا لت َربذكاما لَّذين

اـكامت  َ اـاَم أن ذ َحَ َكااَ  َل َيت َن َ لألَرت ـ ي ََُ اَءَّـا َ  بـن َ اء َ لُذاـا لت َحَ لَّذين ـاًُ َكثـنيـًرل َ وـن ََ    [َرقنيبًاا رن
   [. 2  :               ] ما  الَعاء
ارت ََّكاامت يا  ] ْتفن َنااََّكامت َ يَ يًدل ياصت نحت ََّكامت أَلت ًُ َ دن َ َ قا َّا ل قَ ت يَ  ََنوا ل لُذاا ل حذ واا بَكامت يَا أَيَُّها لَّذين

يًنا ل َلظن ًَ ََ فَ ت َ َ َر ا َََّا فَاَدت فَا عت حذ    [.  02  د     00              ] ما  األحزاب :   [َ َن  ياطن

ُْ و  ْ  و ََرَّا بَد  َ   َّ  َ ... 
َِ َسَ دلََّ    َ ِ فَإِ  َِ َسَعلَدل للِد َِِْدابو هللِا َسَْيدْ َ اَْدْ ِي َهدْ يو ُموَمَّد َّ  َصدلَّل هللاو َعَلُْد  ِِ َ   نَّ ََْصَ َق احلَدِ ْي َّ  َ  َ   ِ  ِ    َ َ  َ   ِ  َْ  َ َ  َّ   و  ْ  و  وَ َّ َّ    َ   ِ  ْ  َ   َْ  َ  َ   ِ ِ   َِ   و   ْ ِ  َ    َ  َ  ْ  َ َّ 

َا َسِولَّ ُموَْ ثَةَّ ِبْ َعٌة َسِولَّ ِبْ َعةَّ َضالَلٌة َسِولَّ َضالَلةَّ ِف الَّااِ  َ  َ  َّ  ِ    َّ  ِ َسَ سَّ األوروْمِا ُموَْ ََثُتو َ  و َّ    ٌ َ  َ  َّ  َ  ْ َ  و َّ ِ    ٌ َ  ْ  ِ َّ  َ َ َ  و َّ  وْ   َ َ  و  َ ْ ِ   وْ َ  َّ   و و  َ . 
ابةتؤةياىى ريَشاؤاى   و ب : ضارةسةرى بنةرةتى بؤ  يَشةؤة   ستخويَنةرى خؤشةوي

اوى لقةياىَؤاا بؤة   و فَكر و شارةزاَى و ريةوشت و ئايؤار و تؤةو   باوةريرياست لة بريو
بؤؤةلوكث ََشثَيؤةَةيى طرىاؤؤة و ضؤؤارةىثب سؤؤازة بؤؤ    شؤةة ووةيَؤؤةياا ااىاىرَشؤؤت   
بؤؤثوا لؤؤة ريَش ؤؤازى  َاراسؤؤل لؤؤة وااا و ووا ماىَشةى وئاراسؤؤةةيراىى ريةوتؤؤى  ثسؤؤ و
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ةاا  رؤظاَؤةتى تثشؤى يارةسؤا     بةتاَ ؤةتى لؤةم سؤةراة     .رياسةةقَنةى ئَيالم .
بةاةسؤؤؤؤةى اَؤؤؤؤاوازى و وااا و بالووبثوىؤؤؤؤةوةى ئارةزووةيؤؤؤؤاا و شؤؤؤؤةة   بؤؤؤؤثوة

 وروذَشنةرةياا  . 
و بةتاَ ة  لةم ق ىاغة اذوارةاا ََشثَيؤةى بؤة    ب َة  ثس وماا لةم سةراة ةاا

و  و ئا ؤؤا ى بؤؤ  ريوىؤؤاة بكاتؤؤةوة و ئؤؤةو يَشةؤؤة ار هةَؤؤة ريَشاؤؤاريوىايَؤؤةيى َرشؤؤناا
لؤة ذَشؤر    يةلوك و يارَاةرَاا بؤ  اابؤب بكؤا     ي سثاىةى اَشنة ريَشااى ضارةسةرى بة

 . يى  ةىهةاى بىشخةوشى ئةه ى سثىنة و اة اعةرووىا
بةرياسؤؤةى ئاشؤؤكرا يؤؤراا و اةسنَةؤؤاا يراىؤؤى ريةى و ريشؤؤالوى تثىؤؤاريةوةى و  

 .  َةىاسَنةوةى ه يارى اروست بثوىى بابة  و طث  ثوى ئةم سةراة ةئريهاب و 
رياى ئَشمؤؤة ئؤؤةم بابةتؤؤة طؤؤرىاسَا و ترسؤؤنايسَا و يارَاؤؤةرترَا و    و بؤؤري بؤؤة

 ضؤثىكة  ثسؤ وماىاا ئؤة رؤ لؤة      و تَشؤاا وةسؤةاا    شَاوترَا بابةتة بؤة لَشك لوَنؤةوة  
ةوة ََشةؤؤكةوتن وةىاياتَشكؤؤاا اذاَؤؤةتى اةيؤؤرَشا بؤؤةو اةسيؤؤةةواذة  راَاىؤؤةى بؤؤ    

براا و ريو اىاا بؤةياراةهَشنرَشا و بؤة   مالىؤىش و شؤةريى     بةووم ب  لةىاو  ااهَشنراوا
تثوشؤى طرفةؤى تثىؤاريةوى     شؤةوة ي  ةلواؤةى  ثسؤ وماىاا ئؤة ريؤ    لؤةو و  بثوىةوة  

  وة يةسؤؤاىَشكى و ىؤؤةزاىى تَشكؤؤااوة  بؤؤثوة يؤؤة  َشةؤؤكى زؤربؤؤةى  ؤؤةلوكى سؤؤاوَش كة
 بة هةلوارى ئاووى تثىاريةوى و يثشل و ئريهاب هةر ئةواىَش لؤة ثةرست بثوىة هةل

ىَشثاا  ثشَاىاا ضةىاَا تاقمَاا لَشكةوتثوةتةوة تاوةيث واَاا لَشهاتثوة َةيس َةيس 
  يثشل و لةىاوبراىى َةيس اةاةا !!!تةيفري اةيةا و فةتثاى 
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و  اروسؤؤت ريَشكؤؤة   َؤؤةوة بؤؤة ةوى و ت قاىؤؤاا لؤؤةاةبؤؤىش ئؤؤةوة بؤؤواىب تثىؤؤاري
ىاسؤؤَنى  وة  و َالونؤؤةرى هةَؤؤة   بؤؤةلوكث ضؤؤةىاَا ه يؤؤار    ىؤؤةهاتثوة و ىؤؤةبثوة 

  ضؤثىكة اؤ رى ضارةسؤةر اا بؤ  اَؤارى اةيؤا           (1)ه يارةياا طرىاسَا شل
  يةلوك ىاَة  تؤةىها اواى اؤزَنؤةوةى ه يارةيؤاا ىؤةبَشت      هَض ضارةسةرَشكَش بة

ةىها اواى ئاشؤكرا يؤراا   لوك ىاَؤة  تؤ  ية و اةسةنَةاىكراىَشك بة وة هَض اؤزَنةوة
و اؤ را   يةوا بثو ه يارةياىى ارووست بثوىى ئةم بريؤيةَؤة زؤر و اؤ را    ىةبَشت 
ه يؤؤؤارى فَكؤؤؤرى و اةرووىؤؤؤى و سَاسؤؤؤى و ي  ةلواَؤؤؤةتى و ئؤؤؤابثورى و : لةواىؤؤؤة 

 .َةروةراةَى ... هةا 
ى بة شؤَشثةَةيى طةؤةى و هاوسؤةىة تة اشؤا    ئةطةر يةوابثو اَاراةى تةيفري 

بؤةووم    تؤةىها ىاطةريَشةؤةوة بؤ  َؤةة ه يؤار      و بكةَا اةبَنب ه يارةياىى تَشكؤةلوا  
 اةيرَشؤت بؤة   طؤة   اؤةىاَشكى سؤة ةى لؤة    ىاة هةَة ئَيالم ئة ريؤ اذاَؤةتى و ئةوة
بةووم هة ثوَاا َؤةة    و يا  و شثَشا  طثَشرةى بار و اةسةةواذة بة ةىاَا شَشثازض

اةسؤةى ىؤةوةياىى    اوااىى ئاَنى َريؤزى ئَيالم بةبرَةََة لةى ئا ا َاا هةَة ية
 !َيال ةوة ئ

يى ئةم  ةسةلةَة ئاطؤااار بثوَؤت   : اواى ئةوةى لة ترسنااا  ثَشنةرى بةرَشو 
هؤ ى   بواىة ) تةيفرييراا اروست ىَة  ةطةر بةلواة بةسةرَاىاا ساغ بَشةةوة ية بؤة 

بةراىا وة بىش طث اا و اوو و ََشضةواىةى ََشغة ئةو بةلوااىةوة اةريةوىش ية ئةواا اذ
                                                           

 خبثَشنةرةوة زؤر بة سثواة .صالدح الع الن  ىثسَين:  َ باب ال لم   ب  ئةم  ةبةسةة يةَشيب  2 
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يؤثرتى   وة ) بؤة    (2)و لؤة اَؤا اةرضؤثوا بَشؤت(     و ب ضثوىةيةَاا يؤثفر  الوى قية
يةسةى ئا  ذطارى و سةرزةىةةى ىةفيى  ؤ ى يرابؤىش لؤةم     ََشثَيةة لةسةر ئةو

ورَا بيش تةىها بة  وة اةبيش تةىها بة زاىيت و بةلواة ىةبَشت   ةسةلةَة قية ىةيا  
ضثىكة اةريراا و   ب ضثىى   ى يةسَشك لة ئَيالم ىةباتة اةرةوة تَشاةَةل و 

  هَشناىة ذورةوةى يةسَشك لة ئَيالم و ب  ئَيالم َةيَشكة لة شةة  ةزىةياىى ئاَا 
 . (3)وة شةَةاا زؤربةى  ةلوكى لةم  ةسةلةَة لة ةةة براووة و   َيكاىاووة(

ريؤذى  بةلواةَةة ية لة بة  ةطةر  اا ىابَشت يةب لةم  ةسةلةَة بضَشةة ََشةىش 
ك َشي  ؤةلو  ريوىاة رووىس بَشت ضثىكة سةملَشنراوة لة فةر ثواة صةحَحةياىاا ية لؤة 

ردَ ادا    : فةر ثوَؤةتى   ()هاوةووىةوة ريواَة  يؤراوة يؤة ََشغة  ؤةرى  ؤثاا      لة
ددددافس ف دددد  ُء وة لؤؤؤؤة   ئة ؤؤؤؤة لؤؤؤؤة )صؤؤؤؤحَ (ى بث ارَؤؤؤؤاا      حدددد  ادها َبدددد ألْيُددددَِ 

دكلك إالَّ  سرَ دعا اجال ُلكَس َ  : هاتثوة  (ااالصحُحني) حداا  اا  : ع س هللا سلدُ ِ 
َس َ  ( اا بة الصحُح)  وة لة    س اجععلَُ َ  هاتثوة .   ح  اف  ِ 

 و ئا  ذطارَا ب   راَى َةلة لةم فةر ثوااىة ئةوة تَشاةَةةب ية ورَايةرةوة
 . يراا لة تةيفري يراا
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 كافرةناى تةكفري و كىَ الى خوا ما

ثس وماىَشك َاا : فةتثاَةيى فَقهَة بة  ةبةسةى حةوولش يراىى  ثَشنى   تةيفري
هةلوثةشؤؤاىاىةوةى طرَش ةسؤؤةى هاوسؤؤةرطريى و قةاةغؤؤة    وة   ضؤؤةىا  ثسؤؤ وماىَشك 

  ىؤؤةىاىى لؤؤة قةبرسؤؤةاىى  ثسؤؤ وماىاىاا ط ري لَشكراىؤؤى ااا و وةرطرتنؤؤى  ؤؤريا  و لؤؤة
ا ةمحؤؤةتى  ؤؤثيةسؤؤى تؤؤةيفري يؤؤراو لؤؤة ري  ةبؤؤاوةريَشكى اا ؤؤةزراوة يؤؤهؤؤةروةها بريو

 ئاطراا اة َشنَشةةوة .  بةلوكث هةتاهةتاَى لة اةريراوة و ىاضَشةة بةهةشةةوة  

فري َةيَشكؤؤة لؤؤة حثيمؤؤة )تؤؤةي: ةمحؤؤةتى  ؤؤثاى لَش ؤؤىش ئؤؤة ش  ري ابددَ تُمُددةشؤؤَشخ 
ى شةَشكى يرا بة ََشى ذَؤرى )عقؤ (  ؤةري ىَؤة     ََشضةواىةهةر يةسىش  شةرعَةياا  

هةىاىش شةة ذَرََة ئاشكراياىَةؤى يؤرا ئؤةو     تةىاىة  ئةطةر ىك لوى لة  بَشت يافر 
يةسؤؤة حؤؤثيمى يؤؤثفرى بةسؤؤةراا ىاارَشؤؤت تؤؤاوةيث قيؤؤةيةى لؤؤة شؤؤةرعاا يؤؤثفر     

 . (4)ىةبَشت(

و تؤةيفري  رةمحةتى  ؤثاى لىش َشؤت ئؤةلوىش : )    ُمم  بدَ صداا الُمُمدني  وة شَخ 
و ََشغة  ؤةرى   بؤةلوكث بةاةسؤةى  ؤثا     اةسةى ئَشمؤة ىَؤة    تاواى ار يراىى  ةلوك بة

وة   تؤؤؤةيفرييراا و تاواى ؤؤؤار يراىؤؤؤى  ؤؤؤةلوك حؤؤؤثيمى شؤؤؤةرعب     ()ثاَؤؤؤة  
 َيةة لَشك لوَنةوةى تةواو بكةَا  وابثو ََشثةي  اةطةرَشنةوة ب  قثرئاا و سثىنة  
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با  بةلواة  سثىنةو وة يةب تةيفري و تاواى ار ىايرَشت تةىها يةسىش ىةبَشت قثرئاا 
 .  (5)(سةر يافر بثوا و فاسق بثوىى لة

بناغؤؤةى يؤؤارََشكراو ئةوةَؤؤة  ثسؤؤ وماىى يا ؤؤ ش بؤؤة    أل وش بواىؤؤة ئيؤؤةوة ئؤؤةو
بؤب يؤة    ةرعَةوة الونَابةلواةى ش ياب اةيرَشت تاوةيث بةَ ثس وماا و بة يا  ش ح

وة اروست ىَة لةم  ةسةلةَةاا ية ةةر ة ى بكرَشت لؤة    ئةواىةى لة اةست ااوة 
 : ا و تاواى ار يراا ضثىكة اوو  ةترسى تَاااَةتةيفرييرا

حؤثي  و لؤةو يةسؤةى بةسؤةرَاا      ىاوى  ثاوة لؤة  َةيةم : هةلو ةسةنى ارؤ بة 
 اةارَشت .

ب  برا  ثس وماىةيةى يراى ئةطؤةر ئؤةو    : يةوتنة ىاو ئةو ىات رةَةى ية اووةم
 . سةو ة  بَشت

ر َؤاا تؤاواا ََشثَيؤةة    سةر  ثسؤ وماىاا بؤة يؤثف    لةبةر ئة ة ََشش حثيمااا بة
 تة اشاى اوو شت بكرَشت :

و  سثىنة  ية ئةو قيةَة َاا ئةو يراةوةَؤة يؤثفر  و َةيةم : بةلواةى قثرئاا 
 . تاواىة
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اووةم : بةسةر ااهاتا و بثوىى ئةو حثيمة بةسةر يةسى  اوةا ووتةية َاا 
ةواو بؤا   ةراىش  ةراةياىى تةيفري و تاواى ار يراا هةبا و تؤ   اوةا يراارةية بة
 وة رَشارةياا ىةبا.

 كةسيَكى ديارى كراوو فريى موتلَةق جياوازى نيَوان تةك

  ىَشثاا تةيفريى ا ر و تةيفري يةسؤَشكى تاَ ؤة     ََشثَيةة اَاوازى بكريش لة
ئؤةوةش لةبؤةر     ضثىكة تةيفريى  ثت وةق تةيفريى يةسَشكى اَارى يراو ىاطةَةىىش 

 . َشكريَشارَشك َاا ىةبثوىى  ةرا يئةطةر

)تؤةيفريى طةؤةى   : رةمحؤةتى  ؤثاى لَش َشؤت ئؤةلوىش      ابدَ تُمُدة  شَشخى ئَيالم 
ووم ةبؤ   ةهاَةتى و طةةَشةى هةبىش ى واَة ََشثَيةة باوةري اا بة ريوةة وةعاى طةة

يؤافرة َؤاا اؤزة َؤة ئة ؤة لةسؤةر       سةر يةسَشكى اَؤارى يؤراواا يؤة    حثيمااا بة
تؤةيفري   ضؤثىكة حثيمؤااا بؤة     اَ ؤة  هةَؤة   بةلواةى ت بةلواة بةىاة و ََشثَيةى بة

 .(6)لةسةر بثوىى  ةراةياا و ىةبثوىى ريَشارةياا اةوةسةىش(

يابراَةة هةبثو   ()سةراة ى ََشغة  ةراا  صةحَحى بث ارَاا هاتثوة لة لة
هؤؤةراارىش عؤؤارةقى   و ىؤؤاوى )محؤؤار( بؤؤثو ئؤؤةم يةسؤؤة عؤؤارةقى اة ؤؤثاراةوة       

سواى بةسةراا اةاا ئةوَش  ()غة  ةرى  ثا اة ثاراةوة اةَاا هَشنا ب  وى ََش
ئؤةوَش   ()ياتىش زؤر ئة ةى اووبارة يراةوة هَشناَاا ب  وى ََشغة  ةرى  ؤثا    
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 ()ََشغة  ؤةرى  ؤثا     يةسؤَشك ىؤةفرةتى  ش يؤراوو     سؤواااىى    فةر اىى يؤرا بؤة  
 .  تَ حيب هللا سا ملَال تلََُ فإ  : فةر ثوى 

 و ََشغة  ةرى  ثاى   ش اةوىش .  ىكة  ثاىةفرةتى ليش  ةية ضث: واتة 

ياتَشكاا بؤةراةوام بؤثوة لةسؤةر     ىةفرة  لَشكراىى لة اةبَنى ىةهى يراووة لة
 و ََشغة  ؤؤةرى  ؤؤثاى   شثَيؤؤةثوة لؤؤة  ثاراىؤؤةوةى عؤؤارةق لةبؤؤةر ئؤؤةوةى  ؤؤثا

اصدسها خمس سعدلُدَ الد  : ىةفرةتى يراووة لة اة تؤاق    ()ياتَشكاا ََشغة  ةرى  ثا 
ئُها سربْاعها سلدمحمملة إلُس ااُها سحارلها سالسها س ااهبا رُْصس   .)7(  مَهادِل ثَ ُس

بؤؤةووم تؤؤةيفريى  ثت وؤؤةق ئؤؤةوة ىاطةَؤؤةىَشت تؤؤةيفريى ئؤؤةو يةسؤؤة بكؤؤةَا يؤؤة    
 تةيفري. يراووَةتى لةبةر ئةطةرى شةَشك رَشار بَشت لة

ؤ يؤة  شةىش     ثيمىىةزاا بَشت بة ح هةروةها هة ثو يةسىش) ئةلوىش : ابدَ ا اردة )
 وة  حؤثيمى يؤثفرى بةسؤةراا ىاارَشؤت تؤاوةيث ىؤةزاىىش        بكرىش حثيمى ىؤةزاىرىش ؤ   

   .(8)حةوولوى بواىىش( اواى ئةوةش بة وة  طث اىى ىة َشنىش 

 ئةوةش بواىة تةيفري اوو بةشة :
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يؤثرتى بةلواؤةياا    : تةيفريى حؤةىى : ئة ؤةش بؤ  ئؤةو يةسؤاىةى بؤة       َةيةم
ثوَاا بربيَشت   شَاا لة ئةس واا  ثس وماا ىةبا ئةواىةى يؤة  ََشَاا طةَةة ىش و بَاى

و ئؤاطر َةرسؤةاا و    و اثلثيؤة  وةيؤث طؤاور    سؤثىنة  تؤةيفريى يؤرابا    و قثرئاا 
 .هةا  َةرسةاراىى فرَةةةياا و   ر و  اىة و ...

سؤةر يؤافر بثوىَؤاا و تؤةيفري يراىَؤاا       ئة اىؤة هؤة ثو  ثسؤ وماىاا يؤ رياا لؤة     
ئةم بةشة ئةوةَة ية زاىاَاا ووتثَاىة   سةر هة ثو  ثس وماىَشك حةىَة و واا ة لة

َسه  َس صحح ركهبه  ديكَس ال   رَ لَْ :  ني َس  ك ِفِ   . َِسف    مشِس

: تؤؤةيفريى ئَهةهؤؤااى : ئؤؤةم بةشؤؤة بؤؤ  ئؤؤةو يةسؤؤاىةَة اروو ؤؤةياىى  اووةم
رى اةيؤةا  ئَيالم ئاشكرا اةيةا و   َاا بة  ثس وماا اةزاىا بةووم شةَشكى يؤثف 

    لةسةر ئةو شةة تةيفري اةيرَشا .ووا يراىةوةى بةلواةى تاَ ةاواى ري

 ؤؤةاىش ى بةسؤؤةراا اىشس الكدافس ... َِ دكَ يو ردَ لَدددْ   تؤؤةيفريى ئَهةَهؤؤااى بناغؤؤةى 
بؤ  وثوىؤة ئَمؤا ى    ! رَشؤت اةبؤىش هؤةاث اا يؤافر بؤب        ئةطؤةر ئؤةوة بك  ىايرَشت 

يؤافرى زاىَؤثة بؤةووم لةووشؤةوة     بؤة   ؤةلوى  ئةمحةا يةسَشك ية ىثَشذ ىةيا  بؤة تة  
ةيةر ئةم قاعَاةَةَى بةسؤةراا  ئ  ئَما ى شافَعى بة  ثس وماىى تاواى ارى زاىَثة 

وة ئةمحةا لة   ئةمحةا تةيفريى شافَعى يراووة :  ةاىش بكةَا اةبىش ب وَشب اىش
 اا بؤة ئَشمؤةش يةسؤَ    يةوابثو ئةوَش يؤافرة    يافر ىةزاىَثة  واقَعاا شافَعى بة

 راَؤى ئؤةم قيؤةَةش زاىؤراوة ب َؤة اةبؤىش        ىازاىب يةوابثو ئَشمةش يافرَا   يافر
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ئؤةطَنا    اَشؤا   و ريَشَاىؤة يؤة لؤة يثَشؤاا بؤةيار      ورَا بب لة بؤةيارهَشناىى ئؤةم بناغؤة   
اَهؤاىى ئَيؤال َاا اروسؤت     يَشةةَةيى طةورة اروست اةبىش وةيث ئَشيؤةا يؤة لؤة   

هة ثوشَاىةوة اثاىى و هَشؤوى   بة ثس وماا ىازاىىش وئةوى تر بة  ئةم تاقمة   بثوة 
  ثس وماىاىب لةىاو براووة .

 ةبةسؤؤةى ريووىكراىؤؤةوةى بةشؤؤَشك لؤؤةم بابةتؤؤة طرىاؤؤة ئؤؤةم يةَش ؤؤةم    اؤؤا بؤؤة
هؤ ى   هَثاى ئةوةى  ثسؤ وماىاىى يؤثرا زبؤاا بؤة     وةرطَشرياوة سةر ز اىى يثراى بة

و َةيس  ثَشنى َؤةيس ىةرَشؤذا و   ئةم  و ةتاىةوة اوور با لةم طرفت و ىة  شَاىة 
تؤاوةيث   بثؤارَشوا ئاَنى َريؤزى ئَيالم بارا و براَةتى   َؤاا   هة ثوشَاا ريَشو لة

 و لةىاو ضثو ىةبا . وواز

 ثاى طةورة َار ةتى  ثسؤ وماىاا و ََشةؤةواَاا و طؤةى  و َري ؤاا      ااوايارم لة
و ئاشؤثوب   ة فَةنؤة وة هؤة ثو وَؤةيماا لؤ      رِيَطاى ررِستا ررباا  بؤ  اؤزَنؤةوةى   

و تاواىَشؤك   وة لؤة هؤة ثو هةلوؤة     وة َؤةة اةىؤة و َؤةة ريَو ؤاا بكؤا         بثارَشوَشت 
 . ُ  الُلي الُظُ  الَّ ام  إ حم  سال سال  مباىثارَشوَشت 

 

                                                                                                    
 مح ُل َْيل

 يةور         
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 ثيَشةكي دانةر :

اب وسةاَش ب   ثاى طةورة   سثَاسي اةيةَا و ااواى َار ؤةتي و لؤيش   سثَ
  شؤؤ ثوىي لَشاةيؤؤةَا   وة َؤؤةىا اةطؤؤرَا بؤؤة  ؤؤثا لؤؤة شؤؤةريي ىؤؤةف  و يؤؤراةوة  
 راَةياواا   هةر يةسىش  ثا هَااَةتي و رَشنمؤثوَى بكؤا  هؤَض يةسؤيش ىاتثاىؤ       

اي بكؤؤا    وة هؤؤةر يةسؤؤيش طؤؤث را بكؤؤا  هؤؤَض يةسؤؤيش ىاتثاىؤؤ  هَااَؤؤة  و   طؤؤث ري
ريَشنمثوَي بكا    وة شاَةتى ئةاةم ااة لة  ثا هَض َةرسساوَشكى بؤة حؤةق ىَؤة    

( بةىؤاة و  تةىها ئةو ىةبيش هَض هاوبةشَشكى ىَة   وة شاَةتى ئةاةم يؤة )ممؤا   
 ََشغة  ةرى ئةوة.

ََ لَرَوددم  ] ََّ ِإالَّ َسََتددْو  رُّْعددِلمومنَ ََي ََيدَُّهددا الَّددِكي َِ َسالَ َنوددمتو َ َحدد َّ تدوَ اتِدد  َ                ] ددما  ل  عمددسان    [اْ اتدَّ وددماْ ا
201   .]   

[  َِّ َهددا َ ْسَجَهددا َسبَدد دد َّ َساِحددَ  َّ َسَْيلَددَ  ِرَدْ َْ ََي ََيدَُّهددا الَّدداتو اتدَّ وددماْ َابَّكودد و الَّددِكي َْيَلَ كودد  رِ ددَ تدَّ
مدُِدددددس ا سَ  َِ دددداَن َعَلُْدددددكوْ  ِرَدْهوَمددددا اَِجددددداال   َِ  َ  َ َِ َساأَلْاَحددددداَم ِإنَّ ا َ الَّددددِكي َتَعاَءلودددددمَن بِدددددد  َ تِدددددَعاء َساتدَّ ودددددماْ ا

   [. 2               ] ما  الَعاء :  [َاِاُب ا

ددد ْ  ] دددْس َلكو َِ دددْ  ََْعَمددداَلكوْ  َسيَدْ  ا يوْصدددِلْح َلكو َ َساوملودددما اَددددْمال  َ دددِ ي   ََّ ََ لَرَودددما اتدَّ ودددما ا  ََي ََيدَُّهدددا الَّدددِكي
َو فَدَ ْ  فَاَ  فَدْم  ا َعِظُم ا َََّ َسَا ومَل    [.  02  د     00              ] ما  األحزاب :   [نوتومَبكوْ  َسَرَ يوِطْع ا
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اواى ئةوة  بَشاث اا راسةسَا وتة و طثفةار َةرياوي  ثاَؤة   وة باشؤسَا   
  وة  ؤراَسَا شؤةاا شؤةة ااهَشنراوةياىؤة        ()رَشاة و ريَش از رَشااى ََشغة  ةرة 

 شةَشكي ااهَشنراو لة ئاَناا طث رياَىَة و هة ثو طث رياََةة لة ئاطرااَة .هة ثو 

اواى ئؤؤةوة بَشاث ؤؤاا لَشك لوَنؤؤةوة و تثَشذَنؤؤةوة لةسؤؤةر يَشةؤؤةى تؤؤةيفري    
( لة ىَشثاا ئؤةه ي سؤثىنة و تاقمؤةياىى تؤراا يؤارَشكى زؤر طرىاؤة و       قضية التكفري)

بيبش ب  ئةوةى ىةيةوَشةة هةلوةى  ََشثَيةة قثتابي عَ   ئةم بابةتة بة باشي شارةزا
طةورةوة ية هةىايش اار حثيمى ئةو شةة ىازاىيش   لةبةر ئة ة َؤَش    شؤ ثو ئؤةم    
تثَشذَنةوةَة بكةم ب    م و هةر يةسيش بَةوآ لةواىؤةى وةيؤث  ؤ م يؤةم تثاىؤاا      
لؤةم بابةتؤة زؤر طرىاؤةاا بؤؤ  ئؤةوةى َؤاش  ؤثاى طؤؤةورة َةؤةى َؤيش ب ةسؤة  بؤؤ           

و رياسةى بة بةلواة ريووىةياىي   وة ب  طرىاى ااا بة ََشي تثاىا ب  اؤزَنةوةى حةق 
ىاسَنى بةلواةياىى ئةه ي سثىنة و اة اعة لةوةى ب ي ريؤشةثا و رياَاا لةسؤةري  
َشةةى تةيفرييراىؤاا بؤ  زاىَنؤى ئؤةو بةلوااىؤةى  ثىاقةشؤةى تاقمؤةياىى         بثوة لة ي

اا َؤيش بةسؤةثوة لؤة يَشةؤةى     ترَاا َيش يراووة   ب َة ئةوةى ئةه ي سثىنة َةةَ
تةيفرياا روىكراووةتةوة   وة لةم بثارةاا يةَشب و َةرياوَشكى زؤر ىثسراوا ئةوةش 
بةلواةَة لةسةر ََشااطري )حرص(ى زاَاا لةسؤةر روىكراىؤةوةى رياسؤة بؤة بةلواؤة      
َشةؤةين ئؤةو شؤثبهاىةى يؤة لكؤاوا بؤة زةَنؤى هةىؤاآ          اروسةةياىي وة لةسةر ىةه

َشكي لؤة          يةسةوة وة هؤةر ي  َشكى ىثسؤَيبش ئؤةوة شؤة ةسؤيش لةسؤةر ئؤةم بابةتؤة شؤة
  َةوة ىةهَشناوة بةلوكث َةت َ بةسراو لةوةاا قثرئاا و سثىنة ضثىكة ىابيش هَض 
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بؤؤة يؤؤافر  ()يةسؤؤيش بؤؤة يؤؤافر اابنؤؤرآ تؤؤةىها ئةواىؤؤة ىؤؤةبيش يؤؤة  ؤؤثا و ََشغة  ؤؤةر 
 رؤظَشك لة ئؤةه ي  ااَاىناوا ب  هَض يةسيش ىَة حثيمى يافر بثوا باا بة سةر هَض 

( تةىها بةو بةلواةَة ىةبَشت ية بةلواة بَشؤت لةسؤةر اةرضؤثوىى ئؤةو     َهدل ال بلدةريوطة )
يةسة لة ئَيالم   وة بةلواةش وةرىاطرييش تؤةىها لؤة قثرئؤاا و سؤثىنة  و يؤ رياى      
زاىاَؤؤاا ىؤؤةبيش   وة ََشثَيؤؤةة ئؤؤةو بةلواةَؤؤة اةقَشكؤؤى رياشؤؤكاو بؤؤيش لؤؤة قثرئؤؤاا َؤؤاا 

 . ()صةحَحى راشكاوبيش لة سثىنةتى ََشغة  ةراا  فةر ثواةَةيى

لةم ىثسراوةاا ئةوةم روىكراووةتةوة ية ريوىكراىةوةى ََشثَيت بؤيش   وة  
هؤؤةولوي ئؤؤةوةم ااوة يؤؤة َابةىؤؤا ك بؤؤة باسؤؤكراىى بةلواؤؤة لةسؤؤةر هؤؤة ثو ئةواىؤؤةى   
ئةه ى سثىةة ب ي ريؤشةثا لة يَشةةى تؤةيفرياا َاشؤاا طرىاَؤةيى زؤرم ااوة بؤة     
َشؤؤثة طرتؤؤثوة            باسؤؤكراىى ئؤؤةو شؤؤثبهاىةى يؤؤة تاقمؤؤة طث ريايؤؤاا اةسؤؤةَاا َ
 ثىاقةشةي هة ثو ئة اىةم يؤراووة يؤة رياَؤاا لةسؤةر بؤثوة و بؤ ي ريؤشؤةثوا وة        

 رياسة و هةق  اةر يةثوة.  

هؤؤةروةها هؤؤة ثو فؤؤةر ثواةياىي ئؤؤةم تثَشذَنةوةَؤؤةم )تؤؤة رَ ( يؤؤراووة   
 ؤؤةياىى فؤؤةر ثاةاا ىؤؤةة هؤؤةر ئة ؤؤة    ئا ؤؤاذةم يؤؤراووة بؤؤ  شؤؤثَشنةياىى لؤؤة يةَش   

بةلوكثهةولو  ااوة بةََشي تثاىا تةىها فةر ثاةى صةحَ  بؤاب بكؤةم  ضؤثىكة اواى    
َةرياوى  ثا فةر ثاةَةة اةبَشةة بةلواةية )صةحَ ( بيش لةََشغة  ةرةوة   وة بؤةم  
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قياىةم ىا ةوَشت باسي ضايَشة و زَرةيي   م بكةم ضثىكة يةب ىاتثاى  بيش يةم 
 ثريي بيش  ةطةر يةسيش  ثا بَثارَشوىش   بةآلم بة ََشي تثاىاى   م هةولو  ااوة.و ي

ااوا اةيةم لة  ثاى طؤةورة لؤةوةى يةسؤثا و قازا مؤاا ََش  ة ةؤَشت و      
فَشر اا بكا    وة سثا ةىا اا بكا  لةوةى ية زاىَث اىة ااوا اةيةم ئؤةم يؤارةم   

بؤؤة ََشؤؤي سؤؤثىنةتى ََشغة  ؤؤةرة  والَش كؤا  بؤؤة بؤؤيش  ؤؤةوش تؤؤةىها بؤؤ  ئؤةو بؤؤيش   وة  
   ثا   ي اؤست و بة تثاىاَة بؤة سؤةر ئؤةوةاا  هؤةروةها      ()ىازاارةيةى بَشت 

ااوا لة  ثا اةيةم هة ثو  ثس وماىاا َار ةتي باا  ب  شثَشكةوتا و  اىةوة لةسةر 
وة يةسؤثيارى و   ()حةق   وة اروا و سةو ى  ثا لةسةر ََشغة  ؤةر اا ممؤا   

 طةةى .هاوةآلىى بة 
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 ) ثيَناسةو تيَطةشتنةكان(

 )تعاريف ومفاهيم(

ؤ بَش اوةريي )الكفؤر( بةفةةؤة بؤةواتاى شؤاراىةوة و ااَ شؤب اَشؤت وةة       1
َََس الزااع البكا ِف األاض إنا غط اَ ُلرتاب وتراوة :  َِ واتة : )اثتَارةيؤة ت وةيؤةى     

ة ؤة اذي بؤاوةرية و   لة زةوَاا شؤاراةوة ئةطؤةر بؤة طؤ ش ااى بث شؤَشت(   )الكفؤر( ئ      
َدسا   (   وة )  َِس تُمة هللاريسةةى )  َدماا  ِس ( واتة: ىك لوي لؤيش يؤراوو   َِس بَُمدة هللاِ 

َشؤري   وة وشؤةى            ااىي ََؤا ىؤةىاو ااَث شؤي واتؤة: ئَنكؤارى لؤيش يؤراوو ىةضؤثوة ذ
ُ ل( لةسةر وةزىى )ركَ س) واتة يةسَشك  اوةا ضاية بَشت ىك ليش ليش بكرَشؤت   (1)(ةرَ

ة ةةةياىَاا   وة يافر بةواتاى )ىك لوي يةرة لة بة ةةةياىي  ثا اَشت   وة لةب
يةوابثو بَش اوةريى )يفؤر(   ىك لوي لة  افةيةَاا يراووة   ( واتة :ِافَس ح دَريسةةى )
لة شاراىةوة ااَ شب و ىك لوي و ئَنكارى يراىي حةق و َةيؤةم تاواىؤة لؤة     برَةَة

إِنَّ الَّذِييَ  َفففذواواس و ذء ا      ]طؤةوررة فةر ثَؤةتى :    قثرئاىى َريؤزاا باسكرابَشت  ثاى
  [.6:  الب س ] [ع لفيْهِمْ أفأفنِ رْت هامْ أفمْ لفمْ تانِيرْهامْ الف ياؤْميناءن 

بيش باوةريي طةورةترَنى تاواىةياىة هَض تاواىَشك طةورة تر ىَة لؤة سؤةرووى   
 اوو ا رة :   ئةوةش بواىة بيش باوةريى )يفر( (2)بيش باوةريَةوة

                                                           
   .092ال ارمت الدمحُط فصل الكاف ُب الساء سالدمُج  الم ُط ص :    2 

   .5الكلما  الَافُة فدي الدمكَسا  المااُة ص :    1 
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ؤ بيش باوةريَةة )يفر(  ثس وماا لة ئاَنى ئَيالم اةريا    ئة ؤةش ََشؤي   1
 اةطثتريش يثفري طةورة .

ؤ بَش اوةريَةة )يفر( ية  ثس وماا لة ئَيؤالم ىاباىؤة اةرةوة ئة ؤةش ىؤاو     2
 .  (3)ىراوة بَش اوةريي )يفر(ى بضثة

ةياىى بَش ؤاوةريي  ريوىكراىةوةى ئة اىة اَشت يات  باسي ا ر بةوَيةى  ثا
 اةيةَا .

ةؤؤؤ )2 ددسو سالشوددِس ددسو( بؤؤة يةسؤؤرةى )ش( لؤؤة وشؤؤةى )الشِ  ة ( و الشِ  وة   الشددِس
ة(ى ش لة وشةى )ضمة) ( بةَةة واتا اَشت واتة : بثوا بةهاوبةش و شؤةرَك    الشودِس

( واتة : شةرَكى بؤ   ؤثا َةَؤاا    َ سو ُ وة َةيس شةرَك يراىةوة   وة ريسةةى )
 يرا . 

ة و  ثشريى( هاتثوة   ىاو لةم اوو وشةَةاا )الةؤرة(ة   ريسؤةةى    بة )شر
ْك  ِف الَعدب) ك  : رشداِا   يةوابثو هاوبةش ااىؤاا برَةَؤة لؤةوةى     (4)(اغبَا ِف  ِس

هاو وَشنة ب   ثا َةَاا بكةَت لة ياتَشكاا ئةو بةاَهَشناوَت   ئة ؤةش طؤةورةترَنى   
يراةوةى ئااة َوااة لة َاااشؤت     تاواىة طةورةياىة يةسريَنةر و بةتا  يةرةوةى

                                                           
   .6جمممعة الْمحُ  لشُخ اإل الم َمح  بَ تُمُة سُمم  عب  المهاب ص :    3 

وو  ةىابب ب َنة  وم رسةةى )أشرة بؤا(( واتؤة هاوبؤةش    واتة: ب َنة هاوبةشةاا لة و اَةتَاا واتة ئارةز  4 
ال ارمت الدمحُط فصل الشني ُب الكاف سالددمُج  الم دُط ص فةر اىاارَشةَاا   بريواىة : ااىاا ب  ثا لةَةرسل و

  :480.   
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وة هةريةسيش ااة لة  ثا لة طة   ثااا َةيياا بكا  لة   شةوَيةى و َةرسل 
و  ةزىاارَشةَؤؤاا َؤؤاا شؤؤثَشنى هؤؤةىااو و بؤؤريورياي  ث الَفؤؤةياىي  َ  ؤؤةتى ئَؤؤرباهَ   

 . (5)بكةوَشت ئةوة بَشاث اا هاوبةش ااىةرة ب   ثا ) ةرة(ة

َ:َهاوبةشَدانانَسي َجؤرة

هاوبةشؤؤااىاىَشكى طؤؤةورة ية ثسؤؤ وماا لةبازىؤؤةى ئَيؤؤالم   جؤؤؤري يةكؤؤة :
إِنَّ اللّذَ  الف ي ْْفيذوا أفن   ]اةراةيا   بةلواةش ئة ةَؤة يؤة ثاى طؤةورة اةفؤةر ثآ :     

[ ياشْو كف بيَي و ي ْْفيوا م ا داون  ذ ليكف ليم َ ي ش ا  و م َ ياشْوِكس بياللَّي ففقفذْْ َ ذ َّ َ ذًفالَ ب عييذْ ا    
 .  [(116) :  ما  الَعاء]

ئة ؤؤةش ضؤؤثار اؤؤ رة : هاوبةشؤؤااىاىي ااوايؤؤراا هاوبةشؤؤااىاىي وَيؤؤت و  
  ةبةست و هاوبةشااىاىي طثَشرياَةلوي هاوبةشااىاىي   شةوَيةى(.

هاوبةش ااىؤاىَشكى بضؤثة  ثسؤ وماا ََشؤي لةبازىؤةى ئَيؤالم        جؤري دووة :
ففم ذَ َفذان    ]رة فةر ثَؤةتى :  ىاضَشةة اةرةوة وةة ريوَا اَي )رَؤؤؤؤا(    ؤثاى طؤةو   

ْ ا          َي أف  ذ ِ ذاد هي ر بِّذ َي ففلسي عْم ذْ  ع م لَذا ل ذاليو ا و لفذا ياشْذوِكس بيعي :  الكهد ] [ي وْجاء ليقفا  ر بِّذ
220.]   

                                                           
   .42األجمبة الدمَُ   لدمهما  الُ ُ   ص :    5 
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َشت بؤؤا يؤؤار و         َشت بةاَؤؤااري َؤؤةروةراطاري شؤؤااب واتؤؤة : ئؤؤةوةي ئةَؤؤةو
ةرسؤةنَاا هؤَض   يراةوةي ضاة و اروست ئؤة ام بؤاا  و بؤة هؤَض شؤَشثةَةة لؤة َ      

 يةسَشك ىةياتة هاوة  و هاوبةش ب   ثا .

 ()وة َةيَشكى تر لةواىة سثَشنا  ثاراىؤة بؤة ااؤة لؤة  ؤثا   ََشغة  ؤةر       
َس َس َ سو  فةر ثَةتي :   .)6(   رَ حل  ب   هللا ف  ِ 

واتة : هةر يةب سثَشنا بة ااة لة  ثا خبثا  ئةوة يؤثفري يؤراووة َؤاا    
 هاوبةشي ااىاوة .

َةيَشكى تر ئةوةَة يابراَةة ب ويش : ) ثا ىةبثاَؤة و تؤ  ىةبثاَؤةى   َؤاا     وة 
  ثا ىةَثَيةاَة و ت  ىةتثَيةاَة(. 

لة ا رةياىى هاوبؤةش ااىؤاا شؤرييى شؤاراوةَة   هاوبؤةش       جؤري سيَة :
َشروولؤةى ريةش بؤة سؤةر بؤةراي          ااىاا لةم ئثاةتةاا شؤاراوة تؤرة لؤة ريؤَةؤةنى  

  وة سريَنةوةى ئةم ا رة شريية ئة ةَؤة يؤة ب وَشَؤت :     (7)ريةش لة تارَكى شةواا
 .)8( الله  إت ِدي َعمن بك رَ َْن َ سو بك  ُ ا  َس  َعل  َس ْ َسو رَ  الكي ال َعل  
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 ثاَة  ا َةىا اةطرم بة ت  لةوةي هاوبةش ب  تؤ  بريَؤار بؤاةم وة     واتة :
 .  ا ََشي بوامن وة ااواي لَشخ ش ثوا اةيةم لةوةي ىاَوامن

مد  ) لة تةفيريةيةَاا اةفةر ثآ )ابا ع اب( ئةم وتةَةي فؤةر ثوة   ابدَِ 
 [.11:  الب س ][ ففًف ت جْع لُءاس ليلَّي أفنْ اداَ و أفنتامْ ت عْلفماءن ]لة تةفيريي ئةم ئاَةتةاا : 

رسؤساو  ةةا يؤة   تؤاا اةزاىؤا َ   واتة : شةرَك و هاوتا ب   ثا بريَار  ؤةا 
 بَشت .اةبَشت و بةاَهَشنةر 

لؤة  هاوبةش ااىاىة ية شاراوة تر و ىااَؤار تؤرة    )األنداد(وة فةر ثوَةتي : 
 شةواا.   اَشكى ريةشاا لةتارَكيرريؤشةنى  َشروولةَةة بةسةر بة

ئةوةش ئةوةَة بثترآ بة ثا و بة ذَاىي ت    فآلىة يةب بة ذَاىى  ؤ م    
طةشؤل َؤاا ئةطؤةر    هةروةها ب وَشت : )طةر ئؤةم سؤةطة ىةبثاَؤة ازةيؤاا ََشمؤاا اة     

قازةياا ىةبثاَة ئةوة ازةياا اةهاتنة سةر اا   َاا يابراَةة بة هاوريَشكؤةى ب وؤيش   
ئةطؤؤةر  ؤؤثا وَيؤؤةى و تؤؤ  وَيؤؤةت   هؤؤةروةها ب وؤؤيش ئةطؤؤةر  ؤؤثا ىةبثاَؤؤة و تؤؤ        

 .  (9)ىةبثَةاَة(

                                                           
م الُلي ال  يس خلْصااتُع    9     .31/  2  :  تَع  ابَِ 
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ئةو فةر ثاةَةى ية ََشةس باسكرا ب  بةلواةى ا ري اووم لؤة ا رةيؤاىى   
َدس   :  ()ةقي فةر ثاةيةى ََشغة  ةرة شرية ية ئة ة ا ردَ حلد  ب د  هللا ف د ِ 

 .  (10)(َس َ سو 

َدس َس َ دسو فةر ثَةتي )وة وتةى  تسركي ) وى هةىاآ لة زاىاَاا وا   ف د ِ 
 تةفيري يراوة ية ب  طةورة يراا و ترساىاا بَشت( .

 ()ة يؤة ََشغة  ؤةر    ابدَ عمدس بةآلم بةلواة ب  ا ري اووةم فؤةر ثواةي  
طثَشي لة عث ةر بثو ية اةَث  )سثَشنا بيش بة بؤاوي    سؤثَشنا بؤيش بؤة بؤاوي  ب َؤة       

 )11( .هللا يَهِا  َن حتلَما آبُئك    نَّ   َال إفةر ثى : 

واتة : ورَا با ئةو ا رة سثَشناة  ة  ا  ثاي طةورة قةاةغةي يؤراووة  
 باويةاا خب ا .بة ية سثَشنا 

 ()ى لؤؤيش ريازى بؤؤيش لؤؤة ََشغة  ؤؤةر  رةَرة  ؤؤثاثهؤؤ وة فؤؤةر ثواةي ئؤؤةبث
: ال إلدَ إالَّ  لْ فلُ ود ، ُلال  سالُزى َِ :  رَ اا  ِف حلَاةَاَشريَشةةوة ية فةر ثَةتى : 

 )12( .هللا  
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واتة : هةر يةس  لة سثَشنا  ثاراىَاا وتي : سثَشنا بؤ  بؤة )و  و عؤثزا(    
 ( . ال إلَ إالَّ هللائةبَشت ب وَشت : )

( ط رَضؤؤةى لؤؤة حَلَددَ  ال در( ي َؤؤة   وة )لدددحمدو )  إلددحاد وشؤؤةى  /اإللددحاد ددد  3
واتؤة:     َحلد َ   وشؤةى    رَدع واتؤة لؤة سؤةر وةزىؤى      ،  َِمََدَع ط رياا اروست يرا 

اةطةريَشةؤةوة بؤ  وى وةة     إلدَ   َحلدط ريَضةى ب  يؤرا و  ؤراووى لؤة طؤ ري ىؤا   وة      
و طؤرتا(   اة ؤةقالويش و  ةؤت و  ؤري و     وااا لَشي )  َلددح  اَشت   وة   الْحد   اىاي 

 .  (13)بَاىثو طرتا

َؤاا بؤة يؤثفر      إلددحاد سةر ى ئةوة ئةارَشت ية فةرهةىاة ىثَشكاا وشةى 
 بة يارهَشناوة و تةفيري يراووة. 

بؤؤ  ئؤؤةم   املَعددسيَ اةتؤؤثاىرآ َث ةؤؤةى تةفيؤؤريي  ؤؤاوةا تةفيؤؤريةياا  
ََنى  ثا تا َ ةى يثفر   هؤةروةها  وشةَة لة قثرئاىاا بكرآ بةوةى ية وااىة لة ئا

اا بة سةرََشضي و تاواا يراا لة  الوي  ثااا ااىؤاوة   الدحج (َاا لة سثرةتى  إلدحاد
ضثىكة سةرََشضي يراا لةوَشاا طةر بةراوراى يةى لة طة  شؤثَشنى تؤراا ئؤةوة زؤر    

 . (14) راث ترة
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  إلددحاد ةفؤةر ثآ  ريةمحةتى  ؤثاى لؤَشيبش ا    عبد  الدسمحَ ال س دسي بةريَشو شَشخ 
ي  لددح  وااا و ورييش بثوىة لة حةق و رياسة بة بريوباوةري و قيةى َريو َثض ب َؤة  

ضؤثىكة لؤة ىاوةرياسؤة طؤ رياا ىَؤة و لؤة وَؤةيى ط ريااَؤة             لدح  ط ري ىاوىراوة بة 
يةوابثو  رؤظي ورييش بثو لة ريَشااى  ثا و اذ بة حؤثيمى  ؤثا بؤة طث ؤاا و قيؤةى      

 . ىاواةبريش  رولح  ض و اةربريَين اووالوي بة َريو َث

َاا اروست يرابيش  ثشرَكةياىا ية لؤة ىاوةيؤاىى    إلددحاد َةية ب يةب ية 
ية برَةَة لؤة    اإل  لة وشةى  الُزى  الال  س ) ثا(َاا اابريَثة ب  بةةياىَاا وةيث 

ئاشؤكراياىى   (   َاشاا هةر يةب ئَ حاا بكا  لة ىاو و سَفاتةياىَاا و لة واتؤا َإلد)
 . )15( رولح  وي باا  ئةوة ئةو يةسة ََشي اةطثترآ 

َلةَزمانداَ:َ النفاق دووِروويَـ4ََ

اا بة يثىَشك اةطثتريش لؤة زةوَؤاا اوو سؤةري    بى: لة ز اىي عةرة  النفاق)
اا هؤؤاتثوة : بؤؤة يثىَشؤؤك اةطؤؤثتريش شؤؤثَشين ضؤؤثوىة   الْهددكيب هؤؤةبَشت   لؤؤة يةؤؤَشيب 

بؤؤة يؤؤثىي  ار َش كؤؤة و     الََ ددة سالَاف دداء َشت   وشؤؤةي ذورةوة و اةرضؤؤثوىي هؤؤةب 
شؤؤثَشنَشكي ىةر َاىؤؤة يؤؤة     الََ ددة سالَاف دداء ط ريهةلوكةىؤؤة اةطؤؤثتريش   وة طؤؤثتراوة   

ط ريهةلوكةىة لة يثىةيةَاا اروسة اةيا  ىاسكي اةياتةوة بؤ  اةرضؤثوا ئةطؤةر    
ي يؤؤة لؤؤةو ىاسؤؤكََة يؤؤةوة شؤؤةَشك بؤؤ ي هؤؤا  ئؤؤةوة بؤؤة سؤؤةري لؤؤة اةروازةي يثىة
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ََد و ال بدمع و   ي اةرباز اةيا    وة  اةاا  يراووَةتي بة )فةةةي َؤَة ق(    تَد
ََّدَ  واتة لة يثىةيةي اةرضؤثو   وة    اتَْد    وة وشةي  واتؤة   تََُ دا  س فد  ال بدمع  ت

 ضثوةتة شثَشنَشكي ىاسكي ب  اةرباز بثوا .

بؤؤة   تَِداق وةرطؤرياوة  واتؤة اووريوو لؤة ئاَنؤؤاا   لة ؤةوة      الددموَاِف  زاراوةي 
 )ذَشري ََة ا( يرااري يةسةيةَة .

اووريوو لة ئَيال اا بةو  اىاَة اَشت لة ريوَةيةوة بضؤَةة ىؤاو ئَيؤال ةوة و    
هةروةها وةة لةم فةر ثواةَؤةاا هؤاتثوة لؤة ئؤةبث      (16)لة ريوَةيي ترةوة اةرضَت

ةر ثوَؤةتى :  ف ()سةعَاي  ثارىَؤةوة  ؤثاي لؤيش ريازي بَشؤت ئؤةلويش ََشغة  ؤةر       
ما جحدددس ضدددب لددددْيبدددكااع حددد  لدددم  س نااعدددا  بشدددر  لْْدددبَُ  دددََ الدددكيَ ردددَ ادددبلك   دددرا    

 . )17(  التبُْممه  ، الَا َي ا م  هللا : الُهمد سالَصااى ؟ اا  : فمَ؟

ياىي َؤَشش  واتة : ئَشثة ئؤةي طؤرؤي  ثسؤ وماىاا شؤثَشين ريَش ازةيؤاىي ئثاةتؤة      
ة با  تةىاىة  ئةطةر ئؤةواا ضؤثبنة ىؤاو يؤثىي     يت با  ب  تاا اةيةوا بيت بة ب

:  ()ئَشثةش اواَاا اةيةوا   ئَشمةش طثىاا ئةي ََشغة  ةري  ثا   ار َش كةوة
 ؟يشؤو اثلةيةَة ؟ فةر ثوي : ئةي ي  ةبةسةت طاور
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 :دووِرووييَلةشةرعداَ

مددد   وةة  اةفؤؤؤةر ثآ اووريووَؤؤؤي برَةَؤؤؤة لؤؤؤة اةر يؤؤؤةنى ضؤؤؤاية و     ابدددَِ 
 َة   اووريووَي ضةىا ا رَشكة :شاراىةوةى  را

ا رَشكَؤؤاا اووريووَؤؤي بريوبؤؤاوةرية : ئةوةَؤؤة يؤؤة  اوةىةيؤؤةى لؤؤة ئؤؤاطراا بؤؤة   
 هةتاهةتاَي اةهَش وَشةةوة .

( ابددَ جددسيجوة اؤؤ رَشكى يراارَؤؤة )عمؤؤ (ى : ئة ؤؤةش طؤؤةورةترَا تاواىؤؤة   )    
 فةر ثَؤؤةتي : )يؤؤراةوةى  رؤظؤؤي اووريوو ََشضؤؤةواىةى وتةيةَؤؤةتى   ىهَشنَةيؤؤةى    
ََشضؤؤؤةواىةى ئاشؤؤؤكرايةَةتي   رياريةوي ََشضؤؤؤةواىةي اةروَؤؤؤةتي   اةرواةشؤؤؤة     

 .(18)ََشضةواىةى َةىهاىََةتي(

 

َ

َ

َ

َ
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َجؤرةكانىَدووِروويي

 دوور وويي دووجؤرة:

 دوور وويي بريوباوةر   ، ئةمةش شةش جؤرة : يةكة  :

 وة بة ارؤ يةنةوةى. ()ؤ باوةري ىةبثوا بة ََشغة  ةر  1

 ()ةبثوا و بة ارؤ يةنةوةى هةىاآ لؤةوةى ََشغة  ؤةر   ؤ َاا باوةري ى  2
 ََشي ريةواىة يراوة.

 . ()ؤ َاا ريق بثوىةوة لة ََشغة  ةر  3

ََشؤي ريةواىؤة    ()ؤ َاا ريق بثوىؤةوة لؤة هةىؤاآ لؤةوةى يؤة ََشغة  ؤةر         4
 يراوة.

 . ()ؤ َاا الوخ ش بثوا بةوواز بثوىى ئاَنةيةى ََشغة  ةر  5

 . ()لة سةر يةوتنى ئاَنةيةى ََشغة  ةر  ؤ َاا ريق ثىةوة 6

 .(19) اوةىي ئةم شةش ا رة لة هةرة ذَشرةوةى ئاطري اؤزة ة

 ئةمةش ثيَنج جؤرة:، جؤري دووة : دوور وويي كرداري 

 ؤ يات  قيةى يرا ارؤ بكا . 1
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 ؤ يات  بةلوَشين اا ىةَ اتة سةر. 2

 ؤ  يات  سثاراةى وااىرا  َاىةتى ليش بكا . 3

 ت  يَشةةى هةبيش بةىاهةق ريةفةار بكا .ؤ يا 4

 .(20)َةمياىى بةست بَةكَشنَشت وغةاري تَا بكا  ؤ ياتىش 5

ئؤؤةم اؤؤ رة اووريووََؤؤة  اوةىةيؤؤةى لؤؤة ئَيؤؤالم ىاباتؤؤة اةرةوة   ئة ؤؤة    
 اووريووَي بضثية.

 بةلواة لة سةر اووريووَي يرااري و ا رةياىى ئة اىةَة:

فة ثوَؤةتى :   ()فؤةر ثآ ََشغة  ؤةر   ى يؤثريي عمؤر(ةوة اة  عبددالهؤ لؤة )   1
ددان فُددَ ْيلددة رددَ تَدداق حدد  )) ددان فُددَ ْيلددةِ  ددان رَاف ددا  ْيالصددا  ، سرددَِ  ددَ فُددَِ  َابددع رددَِ 

كب ، سإنا عه  غ ا ، سإنا سع  َْيل  ، سإنا ْياصمة فجس    (.12 ي عها ، إنا ح ثِ 

واتة : ضثار سَفة  هةا هةر يةب ئةو ضثارةي تَشؤاا هؤةبَشت ئؤةوة اووريووي    
َشك لؤة سؤَفاتي         تة َشت ئؤةوة سؤَفةت َشؤاا هؤةب َشك لةواىؤةي ت واوة   وة هةر يةب َؤةي

اووريووَؤؤي تَشااَؤؤة تؤؤا وازي لَشؤؤاَشينش   سؤؤَفةتةياا ئة اىؤؤةا : ئةطؤؤةر قيؤؤةي يؤؤرا   
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اةيؤا    يؤاتيش بؤةلوَشا     رابةسةَشت اةَةكَشنَشت و غؤة ارؤاةيا    ياتيش َةمياا اة
 بةىاهةق ريةفةار اةيا  . اةاا  ىاَ اتة سةر   ياتيش يَشةةي هةبيش

  ليدة فةر ثَؤةتي :   ()وة  ؤثاى لؤيش ريازي بؤيش ََشغة  ؤةر      َبدم هسيدس  ؤ لؤة    2
كب ، سإنا سع  َْيل  ، سإنا َؤتدمَ ْيان    )22(.الدموَاف  ثالث إناح ثِ 

واتة : ىَةاىةي اووريوو سيش شةة : ئةطةر قيةي يرا ارؤ اةيؤا    وة ئةطؤةر   
   وة ئةطةر سثاراةي و ااىرا  َاىةتي ليش اةيا  . بةلوَشين اا ىاَ اتة سةر

بؤة )يةسؤرةى َؤَة ز( واتؤة بؤت       (الزِّنذْي  )ة( نْقذ الزَّ)( بيش ئؤاَنى  5)
َةرسة َاا ئةوةى باوةريي بة  ثاى تارَكى و  ثاى ريووىؤايى هةَؤة َؤاا ئؤةوةى     

ةةوة باوةريي بة ريؤذي اواَي و َةروةراطارَشة  ثا ىَة   َاا ئةوةى يثفر اةشؤارَش 
 . (23)و   ي بة ئَماىاار اةراة ا 

( الزنْي ): ( رةمحةتى  ثاى ليش بيش ئةفةر ثآ )ابنهتيميةشَشخى ئَيالم 
يؤة برَةَؤة لؤة     ()وي شةرعواىةياا برَةَة لةو اووريوواىةى سةراة ى ََشغة  ةر 

َشؤك بؤيش لؤة ئاَنؤةياا وةة         اةر يةين ئَيالم و شاراىةوةى ااؤة لؤةو   طؤةر ئاَن
و طؤؤاور و ااؤؤة لةواىؤؤةش َؤؤاا بؤؤاوةري ىؤؤةبثوا بؤؤة  ؤؤثا و ريؤذي اواَؤؤي و    اثلةيؤؤة

يراةوةى ضاية   هةىاآ  ةلوكى تر اةلوَشا : زىاَق برَةَة لة بيش باوةريى )ىك لوكؤار  
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و عااؤةتى  ؤةلوك و ئةواىؤةي      َهدل الكدالم (   ئة ةش لة زاراوةى زؤربةى الددجاح 
ةوة   بؤةآلم زىؤاَق يؤة شؤةرعواىةياا     بريوباوةريي  ؤةلوكَاا لؤة  َشؤذواا ىثوسؤَثةت    

قيؤؤةَاا لؤؤة حثيمَؤؤاا يؤؤراووة رياي َةية ؤؤة ضؤؤثىكة  ةبةسؤؤةَاا اَايراىؤؤةوةى    
باوةرياار و بيش باوةرة   وة  ثس وماا و َاشؤاةز بؤثو   وة ئؤةوةى بؤة ئاشؤكرا بؤيش       

ي شؤةرعواىةياا اواَاىؤة ئؤةم    ةباوةريي   ي ىثاىاووة َاا بة ىهؤَشين   ئؤةم حثيمؤ   
اوةريةياا و َاشؤاةزبثوةياا اةطرَشةؤةوة هةرضؤةىاة َ ؤةَاا لؤة بؤيش       بيش ب يا رة

هؤؤةوالوي ضؤؤ ا بؤؤاوةريي و َاشؤؤاةزبثوةىةوةاا اَؤؤاواز بَشؤؤت ضؤؤثىكة  ؤؤثاي طؤؤةورة  
ََشااوَا باوةري زَاا اةيا  ئاواش هةوالوي ََشااوَا بيش بؤاوةريَش زَؤاا اةيؤا  وةة    

 [.(37) :  ما  الْمبة] [كُفسوِإِنَّم ا النَّسيي ا زِي اد هٌ فيي الس]ئةفةر ثيش : 

واتة : بةرياسة اوا يؤل و اةسؤكاري يراىؤي ئؤةو  اىااىؤةي يؤة اؤةىة        
ترة لؤؤة يؤؤثفر و  َشكي تؤؤر سةريةشؤؤي و ريؤضؤؤثىَشكي زَؤؤا  تَشَاىؤؤاا حةرا ؤؤة بؤؤ  يؤؤات  

  ثاىةىاسَاا .

َؤاا  ىؤةيا   وة يةسَشك ىثَشذ ىةيا  َاا َاَةَةيي تر لة َاَؤةياىي ئَيؤالم   
اىؤة طؤةورةياا اةيؤةا   هؤةروةها وةة  ؤثاي طؤةورة هؤةوالوماا        ئةو يةساىةي تاو

ََشاةاا  ية هةىايش لة يافرةياا سواَاا زَاترة لة هةىاَشكي ترَاا بةم ئاَةتؤة يؤة   
الَِّييَ  َفففواواس و ل ُّْواس ع َ و ِيي ِ اللَّي زِدْن اهامْ ع ِ اب ا ففءْق  السع ِ ابي بيم ذا  ]اةفةر ثَشت : 
 [.(88) :  ما   الَحل] [ون َفاناءاس يافسسيْا
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واتة : ئةواىةي ية بيش باوةريبثوا و بةربةسةَاا اة يةة سةر ريَش ازي  ثا 
و ي سثَاا اااةىا لة بةراةم ئاََين  ثااا سواي تر ؤاا بؤ  زَؤاا يؤراووا اَؤاواز      

 لةو يةساىةي ئةم شةاىةَاا ىةيرابَشت .

لؤؤة  ر لةواىؤؤةيئة ؤؤة بنضؤؤَنةَةيي طرىاؤؤة لؤؤةم  ةسؤؤةلةَةاا   ضؤؤثىكة زؤ   
يةَاا يراووة ب  تةيفري يراىي يةسؤاىي وريَش ؤثو      ةسةلةياىي ئَماا و يثفراا ق

َشؤثاا اؤثيمي ريوالوؤة  و ىا ؤاا          َش َين ئةم شؤةةَاا ىؤةيراووة و اَاوازََؤاا لؤة ى ت
ىؤؤةيراووة لؤؤة ياتَشكؤؤاا ئؤؤةم اَاوازََؤؤة سؤؤةملَشنراوة بؤؤة اةقؤؤي ) ةؤؤثاتر( و يؤؤ رياي 

 اث لة ئَيال اا بةلواؤة ىةوَيؤةة   هؤةر يؤةب لؤةم  ةسؤةلةَةا      زاىراوي زاىاَاا بةلوك
وراب َشةةوة اةزاىَشت زؤر يةب لة ئةه ي بَاعؤة وريَش ثوةيؤاا ََشاةضؤَشت بؤاوةرياار     

هَشنابَشة وى ثبَشؤت   ()بَشت و بةهةلوةاا ضثبَشت و ىةزاىَشت ئةوةي ََشغة  ةري  ثا 
 . (24)ضةواىةي ىا ي اةر ا لة وة اوور ىََة اووريوو و بيش باوةري بَشت ََش

 

 

 

 

                                                           
   .302/  0: فْاسى  ُخ اإل الم ابَ تُمُة :   بريواىة  14 



 

 

 30 ba8.org 

 .........................                               ئةهلي سوننة و تاقمة طومر اكاندا  َ               َ    كي شةي تةكفري لة ني وان 

 )ترسناكي الر يَ بوون لة شةرع لة كيَشةى تةكفريدا(

ئةوةى ََشثَيةة لَشرةاا بَكةَنؤة بنضؤَنة و بنؤة ا )حؤثيمى يؤثفر ااا بؤة       
سةر هةر  رؤظَشكاا حثيمَشكى ترسناة و  ةترسي اارة( لة بةر ئةوةي ضةىا شةَشك 

 رسناية لةواىة :  اةىرَشت ية زؤر تالة سةر ئةو حثيمة بنَ

ؤ اروست ىَة  َشواىةيةى لة طةلوَاا مبَشنَشةةوة و ََشثَيةة لة َةة اؤثاا    1
بكرَشا ضثىكة ئافرةتى  ثس وماا ىابَشت  َشواىؤى  رؤظؤي بَش ؤاوةري بَشؤت بؤة بةلواؤةى       

 (.اإلمجاع الدمُْ َي رياي بيش طث اىي  زاىاَاا )

َشننؤةوة ضؤثىكة ىؤازاىرآ    ؤ  نالوةياىى اروست ىَة لة ذَشؤر اةسؤةآلتَاا مب    2
َشت و ترسي بة يؤافر يراىَؤاا هةَؤة ضؤثىكة ئةواىؤة ىؤةفا ا و تؤرب         ضَاا بةسةرا
هةَؤؤة يارَؤؤاا تَش كؤؤا  ئؤؤةو  نااآلىؤؤةش سؤؤثاراةا لةطؤؤةراىي هؤؤة ثو ي  ؤؤةلوااى    

 ئَيال َاا.

َةوة لؤة  َةر يةنى لؤة وَؤةا ي  ؤةلوااى ئَيؤال     ؤ  ايف اؤسةاَةتي و س  3
رضؤؤثوىى لؤؤةو ي  ةلواةَؤؤة و يؤؤثفري ئاشؤؤكرا و َاشؤؤاةز اةسؤؤت ااوة   لؤؤة اواى اة

بثوىؤؤةوةى ريووىؤؤي رياطةَاىؤؤا   لؤؤة بؤؤةر ئة ؤؤة اوور يةوتنؤؤةوة لَشؤؤي ََشثَيؤؤةة   وة   
ََشثَيةة ئاب وثقةَةيى ئةاةبي خبرَشةة سةر تا بة ئاطا اَشةةوة و اةطةريَشةؤةوة سؤةر   

 بري و ه شي   ي.
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بكرآ ب  ئؤةوةى حؤثيمى    ؤ ََشثَيةة لة  ةحكة ةى ئَيال َاا اااوةرى  4
َاشؤؤاةز بثىؤؤةوةى تَشؤؤاا ئؤؤة ام بؤؤارآ لؤؤة اواى َةشؤؤَماا بثوىؤؤةوة و ىةهَشةؤؤةنى 

 شثبهةياىى و بةلواة ب  هَشناىةوة.

ؤ ئةطةر هاتثو  را حؤثيمى  ثسؤ وماىَشةى بؤ  ئؤة ام ىؤاارآ ىاشؤ ريش و         5
رياتَةي ليش ىثَشذي اةىازةي لة سةر ىايريش و لة ط ريسةاىى  ثس وماىاا ىاىَشذريش و  

 وةرىاطرييش هةروةها  رياتَةي ََشناارآ ئةطةر يةسَشكي مبريش  ثس وماا بَشت .

ؤ طةر هاتثو لة سةر بيش بؤاوةريي  ؤرا شاَيؤةةي ىؤةفرةتى  ثاَؤة و بؤة         6
 هةتاهةتاَي لة اؤزة اا اة َشنَشةةوة.

ئةم حثيمة ترسناياىة وا ََشثَيت اةيا  لة سةر ئةو يةسةي هةسؤةا بؤة   
ة لة سةرة   بَشت و ضةىا اارَشك  ةسةلةية تاوتثيش بكا  َؤَشش ئؤةوةي   تةيفري ي

 شةَشك ب وَشت َاا حثيمي تةيفري باا  .

ؤ َارياىةوةى س ز و بةزةَي و ااواى لؤيش   شؤ ثوىى بؤ  ىؤايرىش ضؤثىكة        7
ماشْوَِيني  و لفءْ م ا َفان  ليلنَِّييِّ و الَِّييَ  آم ناءاس أفن ي سْت ْْفيواواس ليلس] ثاى طةورة اةفةر ثآ : 

َ  لفهاذْم أفنَّهاذْم أفلْذو ابا السج ويذيمِ          ِ ذيَّ ْي م ذا ت   : ] دما  الْمبدة [َفاناءاس أُوْليي ُقْوب ذ  ميذَ ب عْذ

(113).] 

بؤؤ  ََشغة  ؤؤةر و ئةواىؤؤةي يؤؤة باوةريَؤؤاا هَشنؤؤاوة ريةواىَؤؤة ااواي       واتؤؤة :
 و ؤي ىؤوَكَش    لَشخ ش ثوا ب   ثشرَك و هةلواةرياوةياا بكةا عةرضةىاة ئةواىؤة 
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با اواي ئةوةي ية ب َاا رووا بثوةتةوة ية بةرياسة ئةواىة ىَةةةاَشي اؤزة ؤا  
. 

ريةمحةتى  ثاى لَشيبش فةر ثَةتي : )بة يافر  عب  السمحَ بَ  صدس العدُ يشَشخ 
يةوابثو هؤَض يؤةب يؤافر ىَؤة      ()فري يراا  افؤي  ثا و ََشغة  ةرة ؤزاىب و تةي

 .(25)َشا(ؤبة يافري ااىةى ()ة  ةر ؤَشغثا و َؤئةوة ىةبيش ية  
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 )مةزهةبي ئةهلي سوننة و جةماعة لة كيَشةى تةكفريدا(

 بةشي يةكة :

 .و اة اعة  ةنؤ ََشناسةى  ةزهةبي ئةه ى سثى 1

 . كراىةوةى بةلواةى  ةزهةبةيةَااؤ ريووى 2

 : ثي ناسةىَمةزهةبيَئةهلىَسوننةَوَجةماعة

ا يؤة ئثاةتةيؤةى لؤة اواى  ؤ ي اةبَشةؤة      هةوالوى ََشؤااوَ  ()ََشغة  ةر 
حةفةاوسيش بةشةوة هةروةها ََشي رياطةَاىاووَا تةىها َةيَشك لةواىة سةرفراز بؤثوة  
و ئةواىى تر لة ىاو ئاطرااا   ب َة َرسؤَاري لَشكؤراوة ئؤةو ي  ةلوؤة سؤةرفراز بؤثوة       

َشت يؤة  يَشَة و سَفةتَاا ضَة ؟ لة وةآل اا فةر ثوَةتى : هةريةب لة سةر ئةوة ب
هاوةلوؤؤةياىى لؤؤة سؤؤةري بثوىؤؤة   لؤؤةم ريؤذطؤؤارةاا هؤؤَض  يؤؤام لؤؤةم تاقماىؤؤة ىؤؤابَنب  

و هؤاوةآلىى بَشؤت  ااؤة لؤة      ()يراةوةياىَاا بؤة طؤثَشرةى سؤثىنةتى ََشغة  ؤةر     
 .(26)ئةه ى سثىنة و اة اعة ىةبَشت

  افرتات الُهدمد علدل إحد ى س دبُني فسادة ، فماحد   :هفةر ثَةتى  ()ََشغة  ةر 
اجلَددة س ددبُمن ِف الَدداا ، سافرتاددت الَصددااى علددل اثَددني س ددبُني فساددة ، فإحدد ى س ددبُمن  ِف

                                                           
 .بةدةستكارييةوة   328الَسق بني الَسق لُب  ال اهس الب  ادي ص :    16 
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ِف الَددداا سساحددد   ِف اجلَدددة ، سالدددكي تَعدددي بُددد َ لَْدددرتاَ َرددد  علدددل ثدددالث س دددبُني فسادددة ، 
 )27(.فماح   ِف اجلَة ساثَان س بُمن ِف الَاا  

لؤؤةواا  ؤؤاوةا حؤؤةق و رياسؤؤةى تؤؤةىها ئؤؤةه ى سؤؤثىنة و اة اعؤؤةا و ااؤؤة  
 ()ئةه ى بَاعة و طث رياَب   ئةه ى سثىنة و اة اعة واتة هؤاوةآلىى ََشغة  ؤةر   

و هؤؤة ثو ئةواىؤؤةى شؤؤثَشين ريضؤؤةى ئؤؤةواا يؤؤةوتثوا لؤؤة شؤؤثَشا يؤؤةوتثاا )تؤؤابعب(  
ريةمحةتى  ثاَاا ليش بيش   َاشاا هاوةآلىى فةر ثواة و شةرعواىاىي شثَشنكةوتةي 

ذطؤارةى ئَشمؤة   وة هؤة ثو  ثسؤ وماىيش ئؤةواا      فةر ثواة   َةت بةَةت تا ئؤةم ريؤ 
بكا  بة سةر ةشق و  ا  سةا لة   رهةآل  و   رئاواى زةوَاا ريةمحةتى  ثاَاا 

 .(28)ليش بيش 

ئةه ى سثىنة و اة اعة لة باسؤي ىؤاو و سؤَفاتةياا و ئاَةتؤةياىى  ؤثااا      
َةتؤةياىى و  ( يؤة بؤيش بؤاوةريا بؤة ىؤاو و ئا     َهدل الُْطُدللة ىَشثاا ) ا(س دطىاوةىاا )

َهل رياسةَشةى سَفةتةياىى َةياة ةا تا اةَةثبهَشنا بة ىةبثو و  راوو   لة طة  )
( اا ئةواىؤؤؤةى وثىؤؤؤةى  ؤؤؤراث اةاةىؤؤؤة َؤؤؤالش  ؤؤؤثاى طؤؤؤةورة   وة بؤؤؤة      الْممُدددل

اروسةكراوةياىى اةَةثبهَشنا   بةآلم ئةه ى سثىنة و اة اعة بريواَؤاا بؤة هؤة ثو    
ة  ؤ ي َؤيش وةسؤر يؤراووة و ئةواىؤةى يؤة       ئةو سَفةتاىةى  ثاى طةورة هةَة يؤ 

 وةسفي  ثاى َيش يراووة. ()ََشغة  ةر 
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بة بيش اةب تيش وةرااا و لة يار يل و ض ىَةتى و وَشك ضثاىاا   ئةه ى 
لة ىَشثاا بيش باوةرياا ى و يار بةاةسةى  ثااا ىاوةىاا َسثىنة لة باسي بة اَهَشنةر

وةريا بؤة تثاىؤاى تؤةواو و وَيؤة تؤةواوى      و اةسةآلتى  ثا ئةواىةى بيش با بة تثاىا
ى  ثا ب  هة ثو اروسؤت يراوةيؤاىى لؤة طؤة  تَشكؤاةراىى ئؤاَنى       َ ثا و بةاَهَشنةر

 ثااا )ئةواىةى اةلوَشا  رؤظ وَيت و اةسةآل  و يراةوةى بة اةسة   ي ىََؤة(  
بة اىة فةر اا و قةاةغة يراو و َاااشت و ت لوؤة لؤة يؤار اة ؤةا بة اىؤة اَشاؤةى       

َسن ا و الف آب انان ذا    ]شرَكةياا اةطرىةوة ئةواىةى اةَاا و  :  ث لفءْ ش ا  اللَّا م ذا أفشْذو 
 [.248]األتُام:  [و الف   وَّمْن ا ميَ ش يْ ٍ

واتؤؤة : ئةطؤؤةر  ؤؤثا بَثَيؤؤةاَة هاوةلومؤؤاا بؤؤ  بريَارىؤؤةاةاا   باوباَريَةؤؤماا    
 .   ثشرَك ىةاةبثوا هَض شةَشكَةماا لة    اا حةرام ىةاةيرا 

ئةه ى سثىنة باوةريَاا بةوة هةَة  ثاى طةورة بة سةر هة ثو شةَشكاا بة 
اةسؤؤةآل  و بةتثاىاَؤؤة   اةتثاىَشؤؤت ريَشنمؤؤثَي بةىؤؤاةياا بكؤؤا و الوَؤؤاا باؤؤ رييش وة   
َشؤت   وة هؤَض          َشثةَةة ىاب َشؤت ئؤةوةش ىةَؤةويش بؤة هؤَض شؤ ئةوةى  ثا بَةوآ اةب

َشت وة بؤيش تثاىؤا ىَؤة لؤة ئة ا ؤااىى      شةَشك لة  ثلوكى  ثااا ريووىؤااا  طؤةر ىةَؤةو   
ئةوةى بَةوَشت   وة باوةريَاا بةوةهةَة ية  ثا بةاَهَشنةرى هة ثو شؤةَشكة ) ؤثا   
و سَفا  و هةلويثيةوتَةي(   وة باوةريَاا واَة بةىاة وَيت و تثاىا و يؤراةوةي  

يؤراو   زؤر ليش يؤراو ضؤثىكة زؤر لؤيش     جَمبدما بة اةسةى   َةتى   وة ىاوى ليش ىاىَشا 
َشضؤةواىةى وَيؤت و تثاىؤاى   َؤةوة    ؤثاى طؤةورة          ئةوةَة زؤري ليش بكؤريش بؤة َ
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بةاَهَشنةرى   ي و وَيةةيةَةتى   هاووَشنةى ىَة ب َة هَض شةَشك لؤة  ؤثا ىاضؤيش    
 ىة لة  ثا و ىة لة سَفا  و يراةوةَاا.

وة ئؤةه ى سؤثىنة لؤة باسؤي ىاوةيؤؤاىى  ؤثا و ئةحكا ؤةياا و َؤةمياا بؤؤة        
(اا )الوعيديةوعا( و َةمياا بة اؤزةخ )وعَا(اا ىاوةىاا لة ىَشثاا تاقمى بةهةشت )

ئةواىؤؤةى  ثسؤؤ وماىى  ؤؤاوةا تاواىؤؤة طؤؤةورةياا بةاةرىةضؤؤث لؤؤة ئؤؤاطراا اااةىؤؤَشا و 
اةلوَشا بة هةتا هةتاَي تَشَاا اة َشننةوة   وة لة بازىةى ئَماا بة َةيهارى اةرَاا 

ىَة   ئة ة و لة طة  تاقمي  ()ى ََشغة  ةر اةَةريَشنا   وة باوةريَاا بة شةفاعةت
( ئةواىؤؤةى اةلوؤؤَشا بؤؤاوةريي ََؤؤاو راث و ىاَايؤؤاا )الفبيؤؤاق( وةة بؤؤاوةريي ملرجئددة)ا

َشغة  ةراا ؤ اروا و سةو ى  ثاَاا لة سؤةربيش ؤ وةة َؤةة واَؤة   وة يؤراةوةى         َ
ة ضؤؤاية حؤؤةقي بؤؤة سؤؤةر بؤؤاوةريةوة ىَؤؤة و بؤؤيش بؤؤاوةريا بؤؤة سؤؤواى اؤزةخ و ت لوؤؤ     

وةرطرتنؤؤةوة بؤؤة َؤؤةيهارى   بؤؤةآلم ئؤؤةه ى سؤؤثىنة و اة اعؤؤة باوةريَؤؤاا واَؤؤة        
ََاو راَاىى  ثس وماا هةىاآ باوةريَاا هةَؤة و بنضؤَنةى باوةريَؤاا تؤةواوة بؤةآلم      
ئةوةىاة ئَماىاارى تةواو ىب ية َةييةر ََشي بضنة بةهةشؤت   وة باوةريَؤاا واَؤة    

بؤة قؤةا اةىكؤة ا َؤةة َؤاا بؤة       كث ئةوةى بة هةتاهةتاَي لة ئاطراا ىا َشننةوة بةلو
ةرتةلةَؤؤةة )طثلوؤؤة زةراة( بؤؤاوةري لؤؤة الوَؤؤاا هؤؤةبيش اةهَشنرَشةؤؤة اةرةوةوة    قؤؤةا  

شةفاعةتةيةى هؤةلوارتثوة بؤ   ؤاوةا تاواىؤة      ()باوةريَاا بةوة هةَة ََشغة  ةر 
 طةورةياا لةئثاةتةيةى.  
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ثاَؤؤاا لؤؤيش بؤؤيش  رةزاى  ه()ههؤؤةروةها لؤؤة باسؤؤي هؤؤاوةآلىى ََشغة  ؤؤةراا  
ئةواىةى زَؤااةريةوي اةيؤةا لؤة حؤةقي ئَمؤا ى عةلَؤاا         ال الُدة ىاوةىاا لة ىَشثاا 

 ثاى ليش ريازي بيش ية بة باشسي اةزاىا لة )أبثبكر و عمر(  ثاَاا لؤيش ريازى بؤيش و   
باوةريَؤؤاا واَؤؤة تؤؤاواا ىايؤؤا و َؤؤارَشوراوة لؤؤة هؤؤة ثو هةلوةَؤؤةة وة اةلوؤؤَشا هؤؤاوةآلىى 

زولو  و سةة َاا يراووة و  ةلوكَاا بة )فاسؤق( ااىؤاوة و لؤة اواى     ()ََشغة  ةر 
َشغة  ؤةرى              َاا ئث ؤةتَاا بؤة يؤافر ااوةتؤة قةلوؤةم وة هةىؤاآ اؤار بؤة  ؤثا و َ

(  ئةواىؤؤةى الدددجافُة)اةزاىؤؤا ! ئؤؤةه ى سؤؤثىنة ىاوةىؤؤاا لؤؤة طؤؤة  ئة اىؤؤة و تؤؤاقمى  
بثىةتؤةوة وة  ؤثَشنى   َؤاا و    يافر   عممان س علدي باوةريَاا واَة هةراوو ََشةةوا 

  شةوَيةاىَاا و اؤسةاىَاا حؤةآل  يؤراووة وة اؤثَشا ااا و قيؤةى  ؤراث َؤيش       
وتنَاا بة ضاة ااىاوة وة رية نة اةطرا لة  َالفة  و ََشةؤثاَةتى ئَمؤا ى عؤةلي    

  ثا لَشي ريازي بيش . 

وة هؤةروةها ئؤةه ى سؤؤثىنة و اة اعؤة لؤؤة هؤة ثو شؤؤةةياىاا ىاوةىؤاا ضؤؤثىكة      
ةسةَاا طرتثوة بة قثرئاا و سثىنة  و ئةوةى هاوةآلا و شثَشا يةوتثاىَاا لة سةري ا

 ََشكهاتثوا . 

ئة ا  ةزهةبي سثىنة و اة اعة لة يَشةةى تؤةيفرياا ىاوةىؤاا لؤة ىَشؤثاا     
 ( اا .اإلاجاء ، المعُ يةهةراوو  ةزهةبي )
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اىةيؤةى  ئةه ى سثىنة ئةلوَشا : بةىاةى  ثس وماا طؤةر تةوبؤةى يؤرا لؤة تاو    
ااا  ؤؤثا لَشؤؤي  ؤؤ ش اةبؤؤيش وة ئةطؤؤةر تةوبؤؤةى ىؤؤةيرا ئؤؤةوا لؤؤة ذَشؤؤر وَيؤؤةى  ؤؤث    

ةوة ئةطةر  ثا وَيةى ليش   ش ثوىى بيبش لَشي   ش اةبيش و ئةطةر بَةوآ اة َشنَش
قُ ْ ي ا عيِ ذاديَ  الَّذِييَ  أفوْذو فُءا ع لفذ      ]سواى باا  سواى اةاا  لة بةر ئةم ئاَةتة : 

ْ فُذءرا           أفنفُسيهِمْ لفا ت قس َا هاذء  الس ُِّناءب  ج مييع ذا ِإنَّذ َ  ي ْْفيذوا الذ َي إِنَّ اللَّذ ن ُطءا ميذَ رَّ ْم ذةي اللَّذ
 [. 34د  53] ما  الزرس :   [و أفنييِاءا إِلف  ر بِّكُمْ و أفوْليماءا لفَا*  الوَّ ييما

ََشَاا ب ويش  ؤثا اةفؤةر ثَشت : ئؤةي بةىؤاةيامن      ()واتة : ئةي ََشغة  ةر 
ةاا زؤرة ىائث َشؤا  ؤةبا لؤة ريةمحؤةتي     ية   تاا طثىاه ار يراووة و تاواى ىةيئةوا

َشؤثة تةوبؤةي رياسؤت و اروسؤت بكؤةا  ؤثا لؤة هؤةر             ثا ضثىكة ئةطؤةر بةرياسؤة ئ
 ثو و لَش ثراةَؤة  شؤ ت ضثىكة ئةو  ثاَة لَشخ  ثو طثىاه و هةلوةياىةاا   شاةبَشهة

 َةؤة و بؤةراةوام الوةؤاا وي  ؤثا     و زؤر بة س ز و  َهرةباىَةة   هةو  بؤاةا هة 
 بَشت و باةريَشنةوة ب  وي َةروةراطارتاا و تةس َمي ئةو با .

ئةه ى سثىنة  ةزهةبَشكة لة ىَشثاا اوو  ةزهةباا لة ىَشثاا ئةواىؤةى اةلوؤَشا   
تاواا يراا هَض زَاىى ىَة ب  باوةري   وة لة ىَشثاا ئةواىةى اةلوؤَشا  ؤاوةا تؤاواىى    

 تاَي لة ئاطراا اة َشنَشةةوة.طةورة بة هةتاهة

ئةه ى سثىنة و اة اعة ئةلوَشا بةىاةياا فؤةر اىَاا َؤيش يؤراوة بؤة ضؤاية      
َشا لؤة سؤةر ئة ا ؤااىي تؤاواا و           يراا و تاواىَؤاا لؤيش قةاةغؤة يؤراوة   سؤوااةار
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َاااشؤؤت اةارَشنؤؤةوة لؤؤة سؤؤةر  ؤؤ  يةضؤؤي و يؤؤراةوةى ضؤؤاية   ئةطؤؤةر َةشؤؤَماا  
 ا سوااةارَشا َاا  ثا لَشَاا   ش اةبَشت.ىةبنةوة لة تاواا يراا ئةو

هةروةها ئَماا وى ئةه ى سثىنة و اة اعة زَاا اةيا  و يؤةم اةبؤيش بؤة    
 . (29)اية زَاا اةيا  و بة تاواا يةمض

و إِذ ا م ذا ُأنزِلفذْ  واذءر ٌه ففميذْنهام مَّذَ ي قُذءلا أفيُّكُذْم        ] ثاى طةورة اةفؤةر ثآ :  
 :  دما  الْمبدة] [أفمَّا الَِّييَ  آم ناءاس ففز اد تْهامْ إِمي ان ا و هاذمْ ي سْت ِْشيذواون   ز اد تَْا ه ِيهي إِمي ان ا فف

(124)]. 

َشك لؤة اووريووةيؤاا بؤة         َشنرا هةىؤا َشك لؤة قثرئؤاا اابؤةز َشك سثرةت واتة : يات
طالوةة َيش يراىةوة اةلوَشا : يَشةاا بةم سثرةتة باوةريي زَاا يؤراووة اؤا ئةواىؤةي    

َشنابثو ئةوةىاةي تؤر بؤاوةريي بةؤةوتر يؤراا ئؤةواىَش  ؤذاة بؤة َؤةيس         باوةريَاا  ه
 اةاةا اةربارةي سةريةوتا و   شي هةراوو اَهاا .

 اوةا تاواىى طةورة ئَماىى تةواو ىَة و يةم و يؤثريى تَشااَؤة   ئَماىؤاارة بؤة     
ه ي ئَماىةيةَةوة و  راث و ىاَاية )فاسق(ؤة بؤة هؤ ي تاواىةيةَؤةوة   هؤةروةها     

اةلوؤؤَشا:  هاوةلوؤؤةياىى  ()ه ى سؤؤثىنة ىاوةىؤؤاا لؤؤة هاوةلوؤؤةياىى ََشغة  ؤؤةراا  ئؤؤة
َشا تؤاواىى لؤة يؤثفر          ()ََشغة  ةر  هة ثوَاا ََاوى ضؤايا لؤة طؤة  ئةوةشؤاا ىؤالو

بضثيس ىايةا بةآلم ئةوةىاة ضايةَاا هةَة ااَاةَ شيش   ئةو ريَشؤو و حثر ةتؤةَاا   
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 ى ااىؤؤاوا   زَؤؤااةريةوى لؤؤة ئَمؤؤا ى  بؤؤ ()بؤؤ  اااةىؤؤَشا يؤؤة  ؤؤثا و ََشغة  ؤؤةر   
)عةلي(اا ىايةا و )أبثبكر و عمر( تةيفري ىايةا بةلوكث   شَاا اةوَشا و )عؤةلي و  
 عاوَة( بة طث ريا ىازاىا بةلوكث ضايسَنى ئثاة  ئةبث بةيرة َاشؤاا عمؤر َاشؤاا    

 .   (30)َاشاا عةلي عثمان

: )ئَشمؤؤةى ئؤؤةه ى ريةمحؤؤةتى  ؤؤثاى لؤؤَشيبش فةر ثَؤؤةتى )طحددا( (هََشةؤؤةوا 
سؤؤثىنة هؤؤَض يؤؤةب لؤؤة ئؤؤةه ي ريووطؤؤة )قَ  ؤؤة( بؤؤة يؤؤافر ىؤؤازاىب بؤؤة يراىؤؤي هؤؤَض   

 تاواا يراا زَاىي ىَة لة طؤةل ئَماىؤاا   بئةطةر حةآللوي ىةيا  وة ىالوَش  (31)تاواىَشك
  وة هَثااارَا وي  ثا لة ضؤاية يؤاراىى ئَماىؤااراا  ؤ ش بؤيبش و بؤة ريةمحؤةتى        

ةةوة   ئة ب ىابب   وة شاَةتى ضثىة بةهةشؤت بؤ  هؤَض      ي بَاا  اتة بةهةش
  وة لؤؤة  ؤؤثاى طؤؤةورة ااواي لؤؤيش   شؤؤ ثوا بؤؤ   راَؤؤةياىَاا   (32)يؤؤةب ىؤؤااةَا

 اةيةَا .

اةفؤؤةر ثآ : )ئؤؤةه ى ريووطةيؤؤة اا بؤؤة  ثسؤؤ وماا و    )طحددا( (هؤؤةروةها 
وة بؤة   ََشؤي هؤاتثوة     ()ئَماىاار اةزاىب  ااام ااا بةوةاا بنَشا ية ََشغة  ؤةر  

هة ثو ئةواىةى فةر اَةةى َيش يؤراووة و هؤةوالوي ََشؤااوَا بؤاوةرياارا( ََشغة  ؤةر      
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()  : رَ صلل صدالتَا سا دْ بل ابلَْدا َسِدل نبُحَْدا فهدم الددمعل  لدَ ردا فةر ثوَةتي  
 )33(.لَا سعلَُ را علَُا  

واتؤؤة : هؤؤةر يؤؤةب ئؤؤةو ىثَشؤؤذة بكؤؤا  يؤؤة ئَشمؤؤة اةَكؤؤةَا و ريوو بكاتؤؤة      
ة اا و سةربرياو اا خبثا  ئةوة  ثس وماىة و  افؤي بؤة سؤةر اىةوة هةَؤة و    ريووطةي

  افماا بة سةرَةوة هةَة .

َشيبش بؤةم قيؤاىةى ئا ؤاذة بؤ  ئؤةوة         طحا( ََشةةوا ) ( ريةمحؤةتى  ؤثاى لؤ
اةيا  ئَيالم و ئَماا )َةيَشكا(   وة  ثس وماا بؤة يراىؤى تؤاواا ئةطؤةر حؤةآللوى      

  وة  ةبةست لة ئةه ى ريووطةية اا ئةواىةى   َؤاا  ىةيا  لة ئَيالم اةرىاضَشت 
بة  ثس وماا اةزاىا وة ريوو اةيةىة يةع ة هةر ضةىاة  اوةا ئارةزوو با َؤاا لؤة   

ََشي هاتثوة َيش بؤة ارؤ   ()تاواا باراا با بة  ةرايش شةَشك لةوةى ية ََشغة  ةر 
َشكهؤاتثوا لؤة سؤةر ئؤةوةى ئؤة ام         (34)ىة اتةوة اةرى تاواىؤة    ئؤةه ى سؤثىنة َ

َشةؤة اةرىش          طةورةياا بة  اوةا يؤثفري وا ااىؤاىريش يؤة بؤة َؤةيهارى لؤة ئَيؤالم ب
 وةيث ) ةواري( وتثَاىة.

ئةطةر بة ة يافر بيبش و لة ئَيالم بضَشةة اةرىش   ئؤةوا بؤة ) ترتؤا( هةلواؤةرياوة     
اةذ َشؤؤرارىش و اةيؤؤثذريش لؤؤة هؤؤة ثو حالوةتةياىؤؤاا وة لَش ؤؤثوراىى  ؤؤاوةا يؤؤثذرا و  
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قةبثلش ىايرآ   وة لة ياتى زَنا و ازى و  ثاراىةوةى  ةَاا )حؤا(ةياىى بةسؤةراا   
ايش بةايش ىايرآ   وة  راَي و بةتالوى ئةم قيةَةش لة ئاَنى ئَيال اا زاىؤراوة    
َشكهاتثوا لة سؤةر ئؤةوةى تؤاواا يؤراا  ؤرؤظ لؤة ئَيؤالم و ئَمؤاا          ئةه ى سثىنة َ

وة لة طة  يافراىاا بؤة هةتاهؤةتاَي لؤة ىؤاو     اةرىايا  و ىاَاا  اتة ىاو يثفرةوة   
  بةآلم ئةوةى تاواىَشك لة تاواىؤةياا   (35)( وتثَاىةرُْزلدةاؤزة اا ىا َشنَشةةوة وةة )

اةيا  وةة زَنا َاا  ثاراىةوةى  ةى َاا سثو ثاراا   َاا يثشؤةنى بةىاحؤةق   
بة يافر اةارَشةة وة بة حةآللوى بواى  ئةوة بة ي ريا )إمجاع( ى زاىاَاىى  ثس وماىاا 

 قةلوةم.

هةر يةسيش تاواىَشك بكا  لة تاواىة طةورةياا وةة زَنا َؤاا شؤة تؤر وةة    
ئةوة وة حةآللوى بكا  ئةوة ااواى َةشؤَماا بثوىؤةوةى لَشؤاةيرآ ئةطؤةر تةوبؤةى      
ىةيرا ئةوة اةيثذريش بة حثيمى ) رتؤا( َاشؤاةزبثو لؤة ئؤاَنى ئَيؤالم   هةىؤاآ       

ىى هةَة ية شاَاىى سةاَش و َاااشةااىةوةَة هةروةها لة اار  رؤظؤ ئَماا و لقةيا
طة  ئةوةشاا ضةىا لقَشك لة لقةياىي يثفر و اووريووَي تَشااَة يؤة شؤاَاىي ئةوةَؤة    

ىريش    ةبةسؤة شؤةرعواىةياىي ئَيؤالم لؤة     ةيؤ سةرزةىةت بكرَشت و ت لوؤةي لؤيش ب  
ت يؤؤة  ؤؤثَشين زاراوةي ) ترتؤؤا( ئؤؤةو يةسؤؤةَة يؤؤة ئةوةىؤؤاة ئَمؤؤاىي لؤؤة طؤؤة  ىؤؤةبَش 

 بثارَشوَشت واتة لة ئَيالم ضثبَشةة اةرةوة .
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 : بي َباوةِرانَدووَجؤرن

ئةواىةى ية ىةهات نؤة ىؤاو ئؤاَنى ئَيؤال ةوة وة باوةريَؤاا بؤة        يةكةميان:
 ؤةاثب( و  رَكةياا و اثلةية و طاورةياا و )ىةهَشنابيش وةة  ثش ()ََشغة  ةر 

اا وة ااة لؤةواا ضؤةىاَا بةشؤي تؤر     هر(َةياا و فةوسَفةيةبت َةرسةةياا و )ا
لة سؤةر   بةلواةا لة يافرةياا   ئةم ي  ةلوة قثرئاا و سثىنة  و ي رياي  ثس وماىاا

يؤؤافربثوا و  راََؤؤاا وة لؤؤة ئؤؤاطراا بةهةتاهؤؤةتاَي  اىؤؤةوةَاا و حؤؤةرام بؤؤثوىى     
بةهةشت لة سةرَاا وة هَض اَاوازى ىَة لة ىَشثاا زاىا و ىةفا ةياىَاا و بيش يةَشب 

 ؤؤاوةا يةَش  ؤؤةياىَاا وة لؤؤة ىَشؤؤثاا سؤؤااة و تَشاةشؤؤةثوةياىَاا   ئة ؤؤةش لؤؤة    و
َشؤاا ىؤايرىش بؤةلوكث قيؤة         ئَيال اا زاىراوة ئةم بةشةى يافرةيؤاا هؤَض قيؤةَةيى ت
لةواىةاا اةيرآ   َاا بة  ثس وماا اةزاىا و واريااةطةَؤةىا ئَماىَؤاا بؤة ََشغةبؤةر     

()   وة يؤؤة ئؤؤةم بنضؤؤَنةَة هةلوؤؤاةوة  هةَؤؤة َاشؤؤاا شؤؤة واَؤؤاا لؤؤيش اةوةشؤؤَشةة
شَشننةوة   وة لة طة  ئة ةاا وااةزاىا لة سةر ئاَنى ئَيالم  ؤاوا وة   َؤاا بؤة    
ئةه ى ئَيالم اةزاىا   يافر بثوىَاا اةطةريَشةةوة ب  ضةىاَا ه يؤار يؤة هؤة ثوى    

وة َابةىؤا ىةبثوىؤة بؤة     ()باوةري ىةبثوا و بة ارؤ  يةنةوةى  ؤثا و ََشغة  ؤةر   
ةَةوة و ئةوةى ئاَنةيةى ااواى اةيؤا (. لةواىؤة هاوبةشؤااىاا بؤ   ؤثا وة      ئاَنةي

  َؤؤاا لؤؤة َؤؤةروةراطارَشةى اا بؤؤيش  يؤؤة  ()هاوبؤؤةش ااىؤؤاا بؤؤ  ََشغة  ؤؤةري  ؤؤثا 
باوةريي وابيش  ثاا شةرَكى هةَؤة لؤة  ثلوكؤاارَشة و بؤةرَشثةبراا و بؤةاى هَشنؤاىى       

( و َةرسؤةناا يؤة اؤ ريش لؤة     لمهُةَهةىاآ لة اروست يراوةياىَاا َاا لة  ثاَةتي )
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ا رةياىى َةرسةنة ب  ااة لة  ثاا ئة ام باريش بؤةوةى بؤاىاى ااؤة لؤة  ؤثاا      
بكا  َاا سثااة ب  ااة لة  ثا ب ا  َاا سةر بريَا و ىةزر بؤ  ااؤة لؤة  ؤثااى     
 ةزا بريَار باا  َاا باوةريي وةها بيش يةسَشكى تر هةَة لة طة   ؤثااا شاَيؤةةى   

( (اسدةةهَةرسل بيش َاا لة ىَشثاا   ي و  ثااا ضةىاَا ىَشثةىؤا واتؤة )   ثاَةتى و 
اابينش   لَشَاا ىوَك ب َشةةوة بةو  ةبةسةةى لة  ثاَاا ىوَك بكةىةوة وةة هاوبةش 
ااىاىى  ثشرَكةياا ئةواىةى  ثاى طةورة لؤة قثرئاىؤاا باسؤَاا اةيؤا    وثىؤةى      

باسؤؤكرا بنضؤؤَنةَة   هؤؤة ثو  ئؤؤةم بةشؤؤة زؤرا و لؤؤة ذ ؤؤاراا ىاَؤؤةا بؤؤةآلم ئة ؤؤةى 
 وثىةَةة اةطةريَةةوة سةر ئةم بنضَنةَة .

 ()لةواىة )باوةري بؤة ََشغة  ؤةر    () هاوبةش دانان بؤ ثيَغةمبةرئةاا 
ب  هة ثو  رؤظؤ و ان يؤة و   تةواو ىابيش تاوةيث باوةريي وابيش بةوةى ية ََشغة  ةرة

هة ثو بةشةياىَاا   وة باوةريي لة بنضَنةى ئاَا و لقةياىى و  ب  عةرةب و عةاةم
وة هَض ََشغة  ةرَشك لة اواى ئؤةو ىاَؤة       ()وابيش ية ي تا و اواَب ََشغة  ةرة 

هةر يةسيش باوةريى وابيش  ية تةىها ىَشرراوة ب  ئااة َواا و ب  ان ية ىَة َاا تةىها 
ب  عةرةبة و بؤ  ااؤة لؤةواا ىَؤة..... َؤاا باىاةشؤةى ئؤةوة بؤ   ؤ ي بكؤا  يؤة            
ََشغة  ةرة   َاا باوةريي بةو يةساىة هةبَشت ية ئة اىة اةلوؤَشا   هؤة ثو ئة اىؤة و    
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و )يؤافر( بثوىؤة بؤة  ؤثا و      ()هاووَشنةياىَاا هاوبةش َةَاا يرىة بؤ  ََشغة  ؤةر   
 .(36)وة اةرضثوىة لة اَا ()باوةريىةبثوا و بةارؤ يةنةوةى  ثا و ََشغة  ةرة 

ة بؤؤة قثرئؤؤاا و  ربثوا بؤؤاوةري ىةبثوىؤؤ : لؤؤة ه يارةيؤؤاىى يؤؤاف  هؤؤؤي دووة 
يؤةى  َشك ئَماىى ىَة تاوةيث باوةريي بةوة ىؤةبيش يؤة قثرئؤاا ق   سثىنة    هَض يةس

و ريةواَة و   بةسةنةوة ََشَةوة فؤةر اىى  ثاَؤة     ثاى طةورةَة و هة ثوى رياست
هةر يةسيش ئَنكارى قثرئاا بكا  َاا هةىاآ لة قثرئاا ئةطةر َةة ئاَؤةتَش بَشؤت   

ثياَةتى و طالوةةى َيش بكا  َاا ب ويش هةلو ةسؤساوة َؤاا شؤةَشك لةواىؤة ب وَشؤت      َاا س
و   َهدددل المحددد   بةرا  ؤؤؤةر بؤؤؤة قثرئؤؤؤاا يؤؤؤة )زةىاَقؤؤؤة بَشاَنؤؤؤةياا( وتثَاىؤؤؤة لؤؤؤة 

)فةَ ةسثفةياا( ية ئةلوَشا ئةم ئاَنة تةىها ب  اة اوةر و  ةلوكى سؤااة و عةوا ؤة   
بؤة رياشؤكاوى باسؤي حةقَقؤة       َؤة ُ دة  ح َاا ئةم قثرئاىؤة  ؤةَاآل  و ىَةؤاىةى    

 و اةرضثىة لة اَا . بة قثرئاا و يافر بثوا ةىىايا  هة ثو ئة اىة يافر بثو

هةروةها هةر يةسيش وابواى  ب ي هةَة لؤةو ئاَنؤة  ةزىؤة و ريَشاؤة رياسؤةةى      
هاتثوة اةربضيش   هةروةها هؤةر يةسؤيش ئَنكؤارى َؤةيَشك لؤةو       يب  ()ََشغة  ةر 

بكا ية ىاوَاا لة قثرئاا و سؤثىنة  اا هؤاتثوة ئؤةوة بؤيش بؤاوةرية بؤة       ََشغة  ةراىة 
قثرئاا و سثىنة    بةلوكث ريَش ازى ئَماىااراا ئةوةَة ية باوةري  هؤةبيش بؤة هؤة ثو    

                                                           
يعدددددس األ دددددباب لُبددددد  الدددددسمحَ بدددددَ  صدددددس العدددددُ ي امحدددددَ هللا د إا ددددداد َسيل البصدددددائس ساأللبددددد  36  اب لَُدددددل الَ دددددَ أبادددددسب الطدددددسق َس

   .293د  292د ص :   بةدةستكارييةوة



 

 

 46 ba8.org 

 .........................                               ئةهلي سوننة و تاقمة طومر اكاندا  َ               َ    كي شةي تةكفري لة ني وان 

ئةو يةَش اىةى اابةزَشنراوا ب  سةر ََشغة  ةراا لةواىَةةوة ب   ةلوكى وة اَؤاوازى  
  اىة ىايةا . لة ىَشثاا هَض يام لةو ََشغة  ةر و يةَش

وة هؤؤةر يةسؤؤيش ئَنكؤؤارى زَنؤؤاوو بثوىؤؤةوة و َاااشؤؤت و بةهةشؤؤت و ئؤؤاطر 
بكا  ئةوة بيش باوةرية بة قثرئاا و سثىنة  وة هؤةر يةسؤيش بؤاوةريي بؤة واا َشةؤى      
ىثَشذيراا و زةيا  ااا و ريؤذوو طرتا و حةي يراا ىةبثو ئةوة بيش باوةرية بة  ؤثا  

هؤة ثو  ثسؤ وماىاا لؤة     –ماىاا  وة بة )إمجؤاع(ى  و ي رياي  ثس و ()و ََشغة  ةر 
َشكى ئاشؤكرا لؤة حثيمؤةياىى          ئَيالم اةرضؤثوة   وة هؤةر يةسؤيش ئَنكؤارى حؤثيم
قثرئاا و سثىنة  بكؤا  يؤة  ثسؤ وماىاا يؤ رياا لةسؤةري وةيؤث ئؤةوةى ئَنكؤارى         
َشةى  ثاراىى ىؤاا و ط شؤةى  ؤةري و  اىاؤا و شؤة وةيؤث ئة اىؤة بكؤا  َؤاا           حةآللو

َشةى )زَنؤا( يؤراا و بثهةؤاا يؤراا بؤ  ئؤافرةتى  ثسؤ وماىاا و          ئَنكا رى لؤة حؤةرا 
َشهاة لؤة يؤثفر و شؤرية. ئؤةوة يؤافر و بؤيش بؤاوةرية بؤة          ئارةق  ثاراىةوة بكا  . ب

  وة شثَشنكةوتةى ريَشاؤاى )هؤاوةآلىى( ََشغة  ؤةر     ()قثرئاا سثىنةتى ََشغة  ةر 
()  بة هةوالوَشكى  ثاا يؤة لؤة قثرئاىؤاا    ىَة   هةروةها ئةو يةسةى باوةريي ىةبيش

بة فةر ثواةَةيى )صحَ (ى ية  ()بة رياشكاوى هاتيبش َاا هةوالوَشكى ََشغة  ةر 
  هؤةروةها ئؤةو    ()فةر ثوبَشةى ئؤةوة بؤيش بؤاوةرية بؤة  ؤثا و ََشغة  ؤةر        رياشكاو

يةسؤؤةى طث ؤؤاا و اووالوؤؤى هؤؤةبيش لؤؤةو هةواآلىؤؤةى يؤؤة قثرئؤؤاا وسؤؤثىنة  باسؤؤَاا  
َشكؤا ىؤابيش ئة اىؤة ىؤةزاى         ؤ لة اواى ئةوةى ية زاىيةى ََشي هةبيش   يراووة ؤ لؤة يات

َشغة  ؤةر         ضؤثىكة   ()ئةوة ئة ةش يؤافر و بؤيش بؤاوةرية بؤة قثرئؤاا و سؤثىنةتى َ
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ََشثَيؤؤةة بؤؤاوةريي بؤؤة هؤؤة ثو ئةواىؤؤةى يؤؤة قثرئؤؤاا و سؤؤثىنة  باسؤؤي يؤؤراووا     
 .(37)هةبيش

 )جياكردنةوةيةك كة ثيَويستة(

(ةياا لة ئةه ي ئَيالم ئةواىؤةى لؤة تَشاةَةؤةنى قثرئؤاا و      َ اوةا )تأو
بؤة هةلوؤةاا ضؤثوا لؤة طؤة  بؤاوةري بثوىَؤاا بؤة          ة وسثىنةتاا سؤةرَاا لؤيش تَشكضؤثو   

وة باوةريبثوىَؤؤؤاا بؤؤؤة هؤؤؤة ثو ئةواىؤؤؤةى فةر ثَؤؤؤةتى و ئؤؤؤةوةى   ()ََشغة  ؤؤؤةر 
اا بؤة   فةر ثَةتى وةري اةطرا بةآلم لة ضةىا  ةسةلةَةيى   ةبةري َاا عة ةلي

هةلوةاا ضثوا   قثرئاا و سثىنة  ئةوة اةطةَةىا ئة اىة لة ئؤاَا اةر ىةضؤثوىة و   
 حثيمى يثفرَاا بةسةراا ىااريش لة بةر ىةفا ي و )تأوَ (ةيةَاا.

قيةىَةة ويةرةوة لة حثيمى ئةم )  ةاع( بَاعةضَاىةى يؤة  ث ؤالَفا   
اىؤة ضؤةىا اؤ رَشكا      بة اةقة سةملَشنراوة )صحَ (ة رياشكاوةياا ئةوةَؤة يؤة ئةو  

َشضؤةواىةى قثرئؤاا و سؤثىنةتة و هؤةر َؤةَريةوى         هةريام لةواىة بواىؤ  بَاعةيؤةى َ
بكا  و قثرئاا سثىنة  خباتة َةةَةوة اواى ئةوةى حةقي ب  ريوا بَشةةوة ئؤةوة  
طث اا لة يافر بثوىَاا ىَة   َاا هةر يةسَشكى تر لةواىة بة بَاعةيةى  ؤ ي قاَؤ    

اةى شةرعَاا ىةطةرييش و ئةوةي لة سةري ََشثَيؤةة لؤة زاىيؤة    بيبش و بة اواى بةلو
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شةرعي ية اَايةرةوةي رياسة و ىاريةواَة باَة ي َيش ىؤااا    ئؤةوةي قثرئؤاا و    
سثىنة  باسي اةيةا بة ىةفا ي و طث رياَي ريةتَاا اةياتةوة   وة بؤاوةريي وابؤيش   

لؤة بؤةر وازهَشنؤاىى لؤةو     لة سةر حةقة ئةوة بة سةةم يارو ىاَاة )فاسق( اااةىؤرآ  
َشثَيةَاىةى ية  ثاا ااَناوا لؤة سؤةري وة يراىؤى ئةواىؤةى يؤة  ؤثاا حؤةرا ى         َ
يراووا   وة هي واَاا هةَؤة لة اىؤة بانؤاا يؤرا باشؤسا   وة هؤي واَؤاا هةَؤة         
ََشؤؤااطر )حؤؤرَب(ة بؤؤ  َؤؤةَريويراىى حؤؤةق   وة زؤر هؤؤةولوي بؤؤ  اةاا  وة هؤؤَض     

بؤ  ريؤشؤا بكاتؤةوة  ب َؤة بؤةراةوام اةبؤيش لؤة سؤةر         يةسَشكى ب ىارية ييش ريَشااى 
ئةوةى لة سةرَةتى   وى   َةوة طث اىى واَؤة يؤة رياسؤةة و اذ بؤة ئؤةه ى حؤةق       
ىةوةسةاوةتةوة ىة بة قية و ىة بة يراةوة ئةم يةسة لةواىةَة  ثا لَشي   ش بيش 

    ثاا   ي زاىاترة.

 ةسؤةلةَةاا ضؤثىكة     ةبةست ئةوةَة ََشثَيةة ئةم تَش َنىَة بكرَشت لؤةم 
هةىايش شت هةَة زاىاَاا تةيفريي  ةلوكَاا لة سةر يراووة لة هة اا ياتؤاا شؤة   

ي لؤةم  َتر هةا لة هة اا ريةطةزي ََشةؤثو زاىاَؤاا تؤةيفريَاا ىؤةيراووة   اَؤاواز     
بابةتؤؤةاا ئةوةَؤؤة زاىاَؤؤاا بؤؤيش طث ؤؤاا تؤؤةيفريَاا يؤؤراووة ئؤؤةوة لؤؤة بؤؤةر ىؤؤةبثوىي  

 اا و هةىايش بَاىثو لة  ةسةلةيةاا   ئةوةشي قيؤةَاا تَشؤاا   )تأوَ (ي ريَشاار و طث
 .  ِمس  الْأسيل اَشذ يراووة ئةوة لة بةر بثوىي زؤري  اىايراا 
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وة لةواىةى اةضنة ذَشر ئةم بنضَنةَةوة باوةري ىةبثوىة بة فرَةةة و َؤةري  
ا لؤة  )اجلا(   باوةري بثوا بة فرَةةةياا َةيَشكة لة شةش بنضَنةياىى بؤاوةري بؤثو  

ضةىاَا سثرةتى قثرئاىى َريؤز و سثىنةتاا باسكراوة   ب َة هةر يةسؤيش بؤاوةريي   
بة فرَةةة ىةبيش ىةباوةريي بؤة قثرئؤاا هةَؤة و ىؤة بؤة سؤثىنة    هؤةروةها َؤةري         
 ثاا لة ضةىا شثَشنَشكاا لة قثرئاا باسي يراووا   وة باسي ئةرة و سؤَفةتةياىى  

ةري ىةبثوىؤة بؤة قثرئؤاا و سؤثىنة    هؤةروةها      يراووا   باوةري ىةبثوا ََشَؤاا بؤاو  
طالوةة يراا بة قثرئاا َاا سثىنة  َاا بة ئؤاَا بؤيش باوةريََؤة و زَؤاترَش   يؤافر      
بثوا ىةبثوىى باوةرية ئةطةر َةةى ليش بكا َاا اذاَةتى بكا ئةوة َةت بة ئَماىة   

ة يافر ىةزاىا هةروةها ئةواىةى )ئةو يةسةى اَناارَشةى بكا  بة ااة لة ئَيالم( ب
ئَس هةر اَنَشكى َيش بثترآ َاا طث اىى هةبيش لة يافر بثوىَاىااضثىكة ىةساز و اذ 
بة اةقةياىى قثرئاا و سثىنةتة هةروةها هةر يةسَشكَش ت  ؤة  بؤ  )عائَةؤة(ى    

َشؤي َؤاا          اضدي هللا عَهدا ااَكى ئَماىااراا  بكؤا  بؤةوةى يؤة  ؤثاا َاراسؤةثَةتى ل
بكؤا  ضؤثىكة بؤيش     ()( بؤ  ََشغة  ؤةر   اضدي هللا عَدَث بكؤر  ئَنكارى هؤاوةلوَشةى )أبؤ  
 باوةري بثوىة بة قثرئاا.

اوائة ام هةر يةسَشك باوةريي ىةبيش بة شةَشك لةواىةى ية  ثا و ََشغة  ةر 
()    هةوالوَاا ََشااوة ئةوة يافر و بيش باوةرية   َاا َابةىا ىةبيش بةواىةى يؤة  ؤثا

يراووة   ضؤثىكة ئة اىؤة هؤة ثوَاا اذ بؤة بؤاوةري       فةر اىَاا َيش ()و ََشغة  ةر 
 بثوىا بة قثرئاا و سثىنة  .
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هة ثو ئةواىةى زاىاَاا باسَاا يراووة لةواىةى ية  رؤظؤ بة ه َؤةوة يؤافر   
اةبَشت ه َةيةى اةطةريَشةةوة ب  اذاَةتى يراىى قثرئاا و سؤثىنة    حؤثيمى بؤة    

  هؤَض يةسؤَشك بؤة يؤافر ااىؤاىرآ       ()يافر ااىاا  افؤي  ثا و ََشغة  ةرى  ثاَؤة  
بة يؤافر ااَؤاا ىابَشؤت ئؤةوةش بؤةوة       () ةطةر يةسيش ية  ثا و ََشغة  ةرةيةى 

ََشؤي هؤاتثوة َؤاا     ()اةبيش ية باوةريي ىؤةبيش بؤة هؤة ثو ئؤةوةى يؤة ََشغة  ؤةر       
 . (38)هةىاآ لةوة    ثاى طةورة   ي زاىاترة

 ةى تةكفريداثوختةى مةزهةبي ئةهلى سوننة و جةماعة لة كيَش

ئةه ى سثىنة و اة اعة ئةلوَشا : ) رؤظي فاسق بة ئةه ى )قَ  ة( اااةىرآ 
وة ىاتثاىرآ بة ه ي تاواىةوة ىةفؤي ئةس وي ئَماىى ليش بكؤرآ بؤةآلم بؤة ئَماىؤاارى     

 تةواو ىاارَشةة قةلوةم.

يةوابثو اةلوَشب  رؤظي ىاَاة )فاسق( بة ه ي بثوىى ئةسؤ وي ئَماىؤةوة بؤة    
اااةىرآ وة بة ه ي تاواىة طةورةياىؤةوة بؤة )فاسؤق( اااةىؤرآ   ىؤةىاوى      ئَماىاار 

ئَماىى تةواوي اةارَشةش و ىة ىةيف ئةس وي ىاوي ئَماىي ليش اةيرآ    ةبةسةَش لة 
)فاسق( لَشرةاا ضةشنى بضثوية ية برَةََة لة يراىى ئةو تاواىة طةوراىةى ية  ؤثا  

بؤراووة و  ؤاوةىى ئؤةم تاواىؤة      يوَؤاى ( ىاظلمبة )فيق و يثفر و  ()و ََشغة  ةر 

                                                           
يعس األ باب لُب  الدسمحَ بدَ  صدس العدُ ي امحدَ هللا ص :  إا اد َسيل البصائس  38  ساأللباب لَُل الَ َ أباسب الطسق َس
 298.   
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طةوراىة بة ئَماىاار ااىراوة ضثىكة اةبَين  ثاى طةورة  رؤظؤي ارؤزىؤى ىؤاو ىؤاوة     
ي ا أفيُّه ا الَِّييَ  آم ناذءا إِن ج ذا َُمْ ففاويذ   بين ِ ذأٍ ففت ِ يَّناذءا أفن      ])فاسق( ية اةفةر ثآ : 

 [.(6) :  ما  احلجسا ] [ م ا ففع لستامْ ن اديميني  تاصييِاءا قفءْم ا بيج ه الفةٍ ففتاصِْيواءا ع لف 

واتة : ئةى يةساى  ية باوةريتاا هَشناوة ئةطةر ىاَاي  هةوالوَشكى ب  هَشناا 
اؤؤا بك لونؤؤةوة ىؤؤةيا لؤؤة ريووى ىةزاىَؤؤةوة زَؤؤاا بؤؤة  ؤؤةلوك باةَؤؤةىا اواَؤؤي لؤؤةوةى  

 يراووتاىة َةشَماا ب نةوة. 

تة اةرةوة و ىةيف ئَماىى بؤة َؤةيهارى   لة طة  ئة ةشاا لة ئَيالم ىةَرباؤ
 ليش ىةيراووة.

َااا  يضسب بُضك  :هاةفةر ثآ  ()هةروةها ََشغة  ةر    ال تسجُما بُ يِ 
 )39( .اااب بُض  

واتة: اواي  ا يافر  ةبنةوة هةىاَشكةاا لؤة طؤةراىي هةىؤاَشكي تؤر بؤاا         
ةو يؤراةوة لؤة    ةبةست ئةوةَة وةيث يافرةياا بكةا ىةة  ةبةست ئؤةوة بَشؤت بؤ   

 ئَيالم اةضنة اةرةوة .

َس  :ههوة اةفةر ثآ  )40(.   باب املعل  فعمق ساْالَِ 
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 واتة : اثَشا ااا بة  ثس وماا تاواىي طةورةَة و اةىااا لة طةلوَاا يثفرة .

 ()ضؤةىاَا يؤةب لؤة هؤاوةآلىى ََشغة  ؤةر      ه()لة زة اىى ََشغة  ؤةراا  
اووا و ئاشةى  ية تة ىَشثاىَاىةوة وة بؤة  اثَشنَاا ااوة اا ئةوَش ئا  ذطارى ير

َةؤةَثاا و هؤاوةلوي    ()يافري ااىةىاوا بةلوكث هةر اىؤةوة لؤة طؤةلش ََشغة  ؤةراا     
و إِن طفائيففت انِ ميَ  السماؤْمينيني  اقست ت لُذءا ففأفلْذليواءا   ]بثوا وة  ثاى طةورة اةفةر ثآ : 
ْيذي   تَّذ  ت فيذي   إِلفذ  أفمْذِو        ب يْن هام ا ففإِن ب ْ  ْ إِ ْْ اهام ا ع لف  السأُ ِْ ِْو ى ففقفذاتيُلءا الَّتيذي ت 

 .[(9) :  ما  احلجسا ] [اللََّي

واتؤؤة : وة ئةطؤؤةر اوو اةسؤؤةة لؤؤة بؤؤاوةريااراا ََشكؤؤةوة نؤؤةىاا ئاشؤؤةَاا  
بكةىةوة   ئةطةر َةيَشكَاا اةست ارَشذي ب  اةسةةيةى اَكة يرا   لة طؤة  ئؤةو   

ىاا تؤا اةطةريَشةؤةوة بؤةرةو فؤةر اىى  ؤثا   اؤا       اةسةةَةى ية سؤةةم اةيؤا نؤة   
ئةطةر طةرياَةوة اااوةراىة ئاشةَاا بكةىةوة و اااطةربا بة رياسةى  ثا اااطؤةراىى  

   ش اةوآ.

 ثاى طةورة هةراوو تاقمةيةى بة ئَماىؤاار ااىؤاوة وة فؤةر اىى يؤراووة بؤة      
َشؤت ئةطؤةر بؤة اؤةىاَش بؤيش لؤة طؤة  اةسؤ            َشثاىَاىؤاا بكر ةةى اةسؤت  ئاشؤة لؤة ى

إِنَّم ذذا السماؤْميناذذءن  إِِْذذء هٌ ففأفلْذذليواءا ب ذذيَْ   ]ارَشذيؤؤةراا   وة  ؤؤثاى طؤؤةورة فؤؤةر ثآ : 
 [.(10) :  ما  احلجسا ][ أفِ ء يْكُمْ و اتَّقُءا اللََّ  لفع لَّكُمْ تاوْ  ماءن 
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واتة: بةرياسةى باوةريااراا براا اا ئاشةى خبةىة ىَشؤث براياىةؤاا و لؤة  ؤثا     
 تا بةلوكث ريةمحةاا َيش بكرآ.   بسسا

وة ىةفؤي براَةتى لَشنةيراا ىة لة ىَشثاا هؤةراوو تؤاقمى شؤةرييةراا وة ىؤة     
لة ىَشثاا  ثس وماىاىى تراا   بةلوكث براَةتى ب  هة ثوَاا اَشاري يراووة و ااىؤاوة    
هؤؤةروةها لؤؤة ئاَؤؤةتى )ت لوؤؤةى  ؤؤثَشا( )القذؤؤاص( اا يؤؤثذراو و بكؤؤثذي لؤؤة ريَؤؤوي   

ي ا أفيُّه ا الَِّييَ  آم ناءاس َُتيذَ  ع لفذيْكُما السقيص ذا ا    ]اراىاا ااىاوة وةيث اةفةر ثآ : ئَماىا
فيي السقفتْلف  السواوُّ بيالسواوِّ و السع ِْْا بيالسع ِْْي و األُنث   بياألُنث   ففم َْ عافيي  لفَا ميَْ أفِييَي ش ذيْ    

 [.(178) :  ما  الب س ] [بيإِ ْس انٍ ففاتِِّ اع  بيالسم عْواوفي و أفد ا  إِلفيَْي

واتة: ئةى يةساى  ية باوةريتاا هَشناوة لؤة  ؤةري يثشؤل و يثشؤةارى )بؤة      
ىاهةق( حثيمى ت لوةى  ثَشنةاا لة سةر ىثسؤراوة )وااؤب( يؤراوة ئؤازاا لؤة ئاسؤت       
ئازاا بةىاة لة ئاست بةىاة و ذا لة بةرا  ؤةر ذىؤاا بؤةآلم ئةطؤةر يةسؤيش لؤة وَؤةا        

اَنى(   َةوة عةفثيرا )بة وةرطرتنى ىر ي  ثَشا ريازى بؤثو( ئؤةبيش رَشاؤاى    براي )
( بؤة  يدةهضاية بارَشةة ََشش و )قات ش(َش بؤة ضؤايى )بؤيش اوا يؤل(  ؤثَشا بؤةها )ا      

  اوةا يثذراوةية باا  .

َدااا  يضدسب ََشي وتا : ) ()هةروةها ئةواىةى ََشغة  ةر   ال تسجُدما بُد يِ 
 . 42 بُضك  اااب بُض  
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واتة: اواي  ا يافر  ةبنةوة هةىاَشكةاا لؤة طؤةراىي هةىؤاَشكي تؤر بؤاا         
 ةبةست ئةوةَة وةيث يافرةياا بكةا ىةة  ةبةست ئؤةوة بَشؤت بؤةو يؤراةوة لؤة      

 ئَيالم اةضنة اةرةوة .

 واتة اواى ئةوةى يثشةار ريوَاا هةر بة  ثس وماا ىاوى ليش ىاوا. 

:   تدددمسق راااددة عَدد  فساددة رددَ  هؤؤةروها لؤؤة سؤؤَفةتى ) ؤؤةواري(اا اةفؤؤةر ثآ
 )42(.املعلمني ي ْلها َسىل الطائَني ُحل   

َشت        واتة:  َش ؤثو لؤة ىؤاو  ثسؤ وماىاا اةراةضؤ َشكي وري ؤ لؤة ياتَشكؤاا يؤة    تاقم
 ىاي يي هةَة لة ىَشثاىَاىاا ؤ ي  ةلوي ىوَكس لة حةق اةَاا يثذا .

يش ريازى بؤيش وة  وى هة ثو ئاشكراَة ية عةلي يؤثريي ئؤةبث تالَؤب  ؤثاى لؤ     
َشثاىَاىاا اةر َةريي  ية ئةو ى ةلوكى )شام( هةراوو  ئةو ي  ةلوةا ية ) ةواري( لة 

 ()اوو ي  ةلوؤؤة اؤؤةىاَشكى طؤؤةورةَاا يؤؤرا بؤؤةآلم لؤؤة طؤؤة  ئةوةشؤؤاا ََشغة  ؤؤةر  
هة ثوَاىى بة  ثس وماا ىاو براووة   وة لة باسي ئَما ى )حةسؤةا(اا اةفؤةر ثآ   

() 43(. ُ  س ُصلح هللا بَ تُاىل بني ف ْني عظُمْني رَ املعلمني   :   إن ابين هكا( 

ئةم يثريةي  ؤا سؤةروةرة   وة ئاَنؤاةاا  ؤثاي طؤةورة ئاشؤةَثاىي       واتة: 
 ََشاةيا  لة ىَشثاا اوو ي  ةلوي طةورة لة  ثس وماىاا . 
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 ثاى طةورة بة ئَمؤا ى )حيؤا( ئاشؤةى  يؤةة ىَشؤثاا هؤةراوو       بثو ئةوة 
( اجلماعددةاواى  راىؤي باويَؤؤاا  ؤؤثا لَشَؤاا ريازي بَشؤؤت لؤة سؤؤالوي )   ي  ةلوةيؤةوة لؤؤة  

 سثَاب سةاَش تةىها ب   ثاا .

و ئةو يةسةي  ع   فِ َةة ىََة لة ىاولَشناىي يراوةية بة هَض اَاوازي و اذاَةت
( وة ىاوىاىي بة  ثس وماا و  ا ةلوة يراا لة طةلوَاا وةيث فا د ََشي هةلواةسَشت بة )

ىَشكي طةورة( يثفر ىََة   وة هة ثو ئؤةوةي  ا)تاو ع   فِ كة هة ثو  ثس وماىَشك ضثى
ىاوىرابَشت بة يثفر و زولو   ةري ىََة  ثس وماا لة بازىةي ئَيالم ب اتؤة اةرةوة تؤا   

َشؤت ضؤثىكة هةرَؤةة لؤةم زاراواىؤة لؤة اةقؤة          و تة اشاي لةطةلو ثوا وشؤةياا اةير
 اووبةشا : اشةرعَةياىاا هاتثو

يؤة  اوةىةيؤةى لؤة ئؤاَنى ئَيؤالم اةباتؤة اةرةوة        ؤ بةشؤَشكى طؤةورة    1
 ضثىكة اذاَةتي ئةس وي ئَيالم اةيا .

ؤ بةشَشكى ترَاا بضثوية و ئَماا ََشي يةم اةيا    و )ية ال(ى ئَماا   2
ىاهَش وَشت بةآلم لة  ئَيالم ىاَ اتة اةرةوة   يةوابثو يثفرة بؤةآلم بضؤثوة   زولومؤة    

م بضثوة   اووريووََة بةآلم بضؤثة   )بؤة وَيؤةى    بةآلم بضثوة   )فاسق( بثوىة بةآل
  ثا لة باسي ا رةياىى يثفراا ريووا اةيرَشةةوة( .

)فاسق( بة ه ي تاواىةوة بةهةتاهؤةتاَي لؤة ئؤاطراا ىا َشنَشةؤةوة بؤةلوكث بؤة       
اةسةى  ثااَة ئةطةر بَةوى هةر لة َةيةم اارةوة بؤة ريةمحؤة  و فؤةزلوي  ؤ ي     
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َؤؤةوآ بؤؤة ئةىؤؤاازةى تاواىةيؤؤةى ؤ ئؤؤةو تاواىاىؤؤةى    لَشؤؤي  ؤؤ ش اةبؤؤيش وة ئةطؤؤةر ب
بةراةوام بثو لة سةرى و لة سةري  را ؤ ت لةى ليش اةسَشنَشةةوة وة لة ئؤاطراا بؤة    
هةتاهؤؤةتاَي ىا َشنَشةؤؤةوة   بؤؤةلوكث بؤؤة ريةمحؤؤةتى  ؤؤ ي َاشؤؤاا بؤؤة شؤؤةفاعةتى      

 ر لة سؤةر َةيخثاَةرسؤة  )شةفاعة (  ثازاا اةَهَشنَشةةاةرةوة بة  ةراَشك ئةطة
 . (44) رابَشت

ئةه ى سثىنة و اة اعة َةياةىاا ؤ )إمجاع(َاا يراووة ؤ لة سةر ئةوةى   
تاواا بضثة بَشت َاا طةورة بة  ةراَشك لة )شؤرة( يؤة س بَشؤت وا لؤة  اوةىةيؤةى      
َشت   بؤةلوكث حؤثيمى يؤثفر بؤة هؤ ي حؤةآل            ىايا  حثيمى يثفري بؤة سؤةراا بؤار

 رياا لة سؤةر حؤةرا َشةى   وة بؤة حؤةرا كراىى     يراىى تاواىَشك اةبَشت ية زاىاَاا ي
شةَشك ية زاىاَاا ي رياا لة سةر حةآللوَشةى ئةو شةة   ئةم  ةسؤةلةَةش اوو يؤةب   

إِنَّ اللَّ  الف ي ْْفيذوا  ]لة زاىاَاا اَاوازََاا لة سةري ىَة    ثاى طةورة اةفةر ثآ : 
 [.(116) س  48 :   ما  الَعاء] [ا أفن ياشْو كف بيَي و ي ْْفيوا م ا داون  ذ ليكف ليم َ ي ش 

واتة: بةرياسةى هةر يةب هاوبةش ب   ثاا اابن  لَشؤي  ؤ ش ىؤابيش بؤةآلم     
 ية س لةوة ب  هةر يةب ية بَةوآ لَشي   ش اةبيش. 

وة  اوةىى تاواىة طةورةياا ية شاَاىى لَشخ ش بثوىا لة ضةىاَا ئاَؤةتى  
ة بؤثو يؤة ئَشيؤةا باسؤكرا   )وة لؤةو      قثرئاىى َؤريؤزاا هؤاتثوة   لةواىؤة ئؤةم ئاَةتؤ     
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ؤ هةىؤاَشكى     شدااالهياتةى اةضَنة سةر باسكراىى بةلواةياىى ئةه ى سثىنة ؤ إا   
 تر لةو ئاَةتاىة باب اةيةم( .

ئةاا بةراةوام بثوا لة سةر تاواا يراا اةبَين  رؤظى بيش باوةري بةوتنى 
يراىة حَيابي  ثس وماىى شاَةتثو اا اَشةة ىاو ئَيال ةوة   اواى ئةم    ئاشكرا 

بؤؤ  اةيؤؤرآ تةىاىؤؤة  ئةطؤؤةر  ثسؤؤ وماىَشةى  ؤؤ ي اةر ؤؤا و بؤؤيش بؤؤاوةريَشةى  ؤؤ ي     
بةارَشةةوة ؤ  ةطةر شةاىَشك ب ويش َاا بكا  ََشي لة ئَيالم اةرضيش ؤ ضؤثىكة  ؤثاى     
طةورة فةر اىى َيش يؤراووَا لؤةم اوىَاَؤة اَؤثى اةرةوةى  ؤةلوك وةرطؤرَا   وة       

َشنب بؤ   ؤثاى طؤةورة لؤة ريؤذي اواَؤى ب َؤة فثر ثَؤةتى :        اَثى ىاوةوةى واز لَش  
واتؤة : بؤةو   ه[(94) :  دما  الَعداء] [و الف ت قُءلُءاس ليم َْ أفلسقفذ  إِلفذيْكُما السَّذًفم  لفسْذ   ماؤْمين ذا     ]

 ىةي سآلوتاا ليش اةيةا ََشَاا  ةلوَشا : ئَشثة  ثس وماا ىَب .يةسا

ى بؤة ه يؤارى لؤيش  ؤ ش بؤثوا      هةروةها  ثاى طةورة وتنؤى قيؤةى ضؤاي   
ففأفث اب هاما اللَّا بيم ا قفالُءاس ج نَّاتٍ ت جْوَِ ميَ ت وْتيه ا األفنْه ارا ]ااىاوة وةيث اةفةر ثآ : 

 [.(85) :  ما  املائ  ] [ِ اليْييَ  فييه ا و ذ ليكف ج ز ا  السماوْسينيني 

اىَشكى لؤؤة واتؤؤة: اؤؤا  ؤؤثاا لؤؤة بةرا  ؤؤةر ئؤؤةوةى وا وتَؤؤاا   بؤؤاخ و بَشيؤؤة  
َشؤاا بؤة          َشاةَؤةرييش   لةو َشااا ية بة با اارةياىَؤاا ضؤ  ة ئؤاو بؤة  ؤثري ت بةهةشت َ

 هة َةةَى اة َشننةوة وة ئة ة َاااشةى يار ضاياىة. 
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بةآلم ئةطةر  ثس وماىَشك ضةىا طثفةارَشاى و  َاا ضةىا يراارَشكى يرا يؤة  
َشؤي اَؤاري يراىؤى ئؤةو شؤةاىةى           ثسؤ وماا اة اتؤة ىؤاو    بة )يثفر( اااةىرا ؤ بؤة َ

يثفرةوة ئةو ياتة ََشثَيةة هةلوثَشيةى    اا لة ئاسةى ئةو يةسة اَؤاري بكؤةَا   
   ئةم هةلوثَشيةةش لة ىَشثاا ياربةاةست و يةسَشكى ئاساََاا اَاوازى هةَة :

 أ ؤ هةلوثَشيةى فةر اا ريةوا لة اةر ضثواا و تاواا باراا.

)إقامدةههفؤةر اىى َؤيش يؤراوة يؤة     فؤةر اا ريةواى  ثسؤ وماا بؤة ََشؤي شؤةرع      
(َاا لة سةر بكا  بة وتثوَشذ يراا بة ضايسَا شَشثاز   َاشاا حثيمى شةرع حجة

 بةسةرَاىاا ايش بةايش بكا  .

ؤ ئةطؤةر باىاةشؤةى ئؤةوةَاا اةيؤرا يؤة ئَماىؤاارا بؤةآلم ئؤةو ئَماىؤة            1
ثىكة ئة اىؤة  َابةىاَاا ىايا  بة ىثَشذ يراا َاا حةي َاا زةيا  َاا ريؤذووطرتا ض

َاَةياا و ئةريةياىى ئَيالم ىب   َاا ىثَشذَاا اةيرا َاشؤاا )ئة اىؤةَاا حؤةآل     
اةيرا : شةروا  ََيي و سث ثاراا و ئارةق  ثاراىةوة و ضثىة ريَوي حوبَشكةوة 
ية باىاةوازى شرة و يثفر بكا  و حثيمى  ثا َةؤت طؤثآ خبؤا ( وة شؤارةزاَي     

   ئةو ياتة ََشثَيةة )حاي (ى  ثسؤ وماا )حؤةا(ى   هةبثو اةربارةى هة ثو ئة اىة 
شةرعَاا بة سةراا اَش ةايش بكا  ؤ لة اواى ااواى َةشَماا بثوىةوة و طةرياىؤةوة   

 ؤ ضثىكة لة اواى باوةريبثوىَاا هةلواةرياوىةتةوة ب  بَش اوةريي .
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ؤ ئةطةر ااىَاا ىا بة واا َشةى ئةو َةرسؤةنةاا و َؤةمياىى  ؤ  يةضؤََاا       2
هة اا ياتاا وتَاا تثاىاى َابةىا بثوواا ىَة بؤة هة ثوَاىؤةوة   ئؤةو ياتؤة      ااو لة

  َاا َاراسةثوة لةوةى حثيمى َاشاةز بثوىةوة و يافربثوىَؤاا بؤة سؤةراا اؤيش     
بةا  بكرآ   بةآلم ََشثَيةة اةسةآل  اارى  ثس وماا ه يارى عة ةلؤؤى لةىاوبؤةر   

 . ب  ئةم اَاراةَة اابنَشت

بةراةوام بثوا لةسةر ئةم اؤ ؤةى لةسؤةرَا و باوةريَؤاا    ؤ بةآلم ئةطةر   3
بؤؤة هؤؤة ثو شؤؤةةياا هؤؤةبثو بؤؤةآلم يراةوةَؤؤاا ََشنؤؤةاةيرا َؤؤاا يراةوةَؤؤاا بؤؤة     
ََشضؤؤةواىةى ئةواىؤؤةوة اةيؤؤرا ئؤؤةوا لؤؤة سؤؤةر اةسؤؤةآلتاارى  ثسؤؤ وماا ََشثَيؤؤةة     

 اةىاَاا لة طةلواا بكا .

ىؤى ََشغة  ؤةر   لة صةحَحى بث ؤارى و  ثسؤ   اا هؤاتثوة يؤة لؤةاواى  را     
()  ةلَفة ئةبثبؤةير اؤةىاى لؤة طةلوؤاا يؤراا و        ضةىا ه زَشك زةياتَاا ىةئةاا 

 يةَاىََة ريَوي َاشاةزبثوةياا لةبةر ََشثَية اةىااا لةطةلوَاىاا تا َةشؤَماا  
اةبنةوة    ةلَفة عث ةر ئةو اةىاةى َيش ىا  ش بثو وتى ض ا بَؤاا يؤثذَا لؤة    

  َردس  َن َااتدل الَدات حد  يشده سا َن الإلدَ إال  ثَؤةتى :  فةر ()ياتَشاا ََشغة  ةر 
  . هللا َسين ا م  هللا فإنا فُلما نلك عصمما رين دراءه  َسرماْ  إال حب ها
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فةر امن ََشكراوةلةطؤة   ةلوكؤاا نؤةىا  تؤاوةيث شؤاَةتث اا اَشؤنا       واتة : 
َشا و  الوَاا لؤة  ؤا حؤةرام اةبؤيش  ةطؤةر بؤة حؤةق        ي شؤاَةتث اا  ئةطةر يراَاا  ث

 ىةبَشت .

سؤثَشنا بؤيش بؤة  ؤثا       إالَّ حب هدا ) ئةى  ةطؤةر ىةَفؤةر ثة   : ئةبثبةير وتى 
طثرَشيَشكَاا اابيش وة ئَشيةا ىةَاةا اؤةىاَاا لؤة    ()ئةطةر لة ياتى ََشغة  ةراا 

طؤؤة  اةيؤؤةم   عث ؤؤةر فؤؤةر ثى سؤؤثَشنا بؤؤيش بؤؤة  ؤؤثا ئةوةىؤؤاةم بؤؤَين  ؤؤثاا الوؤؤي 
 . 45 ب  يثشةنَاا ئةواا  نَش زاىَ  لة سةر حةقةئةبثبةيرى فراواا يرا 

ب ؤ بةآلم هةلوثَشيةى  ةلوكى لة ئاسةى ورييش بثوىى ىةفا ةياا تاة )فرا(ى  
 ثس وماا تةىها ئةوةىاةى بة اةسةة يةباىاةواز بكا  بة ااىاَي و ئا  ذطارى ضاة 

َشةؤةنةوة تؤاوةي        َشذَاا لة طؤة  بكؤا  بؤة  ةبةسؤةى بَؤاىثو ىةه ث واقعؤي    وة وتثو
  َاا ئاشكرا بكةا و بريَارى ضاة بثوىَاا ب  ئةو ئَيؤال ة بؤاةا يؤة   َؤاا بؤة      
شثَشنكةوتثوى اةزاىا   َاا بةراةوام بثوىَاا لة سةر طث رياَي و ئَيالم بؤة ضؤاة   
ىةزاىَنَاا ئاشكرا بيبش   ب  ئةوةى بةثاىرىش بة ئاساىى حثيمى َاشاةزبثوىةوة لؤة  

ضثىكة  ثس وماا ب ي ىَة حثيمى يثفر بؤاا  بؤة سؤةر    ئَيالم بةسةرَاىاا بارآ   
حالوةتى وااا بة طةةى   بةلوكث حثي  ااا بة سةر هةريةسَشكاا بؤة ََشؤي ئاشؤكراَي    
يراةوةيؤؤاىى اةبؤؤيش وة بؤؤة ََشؤؤي اةريؤؤةوتنى لؤؤة  َاىؤؤةى بؤؤارى ذَؤؤاا و وتؤؤة و       
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  ةا يراةوةياىى ضثىكة ئَيالم بة اواى ئةواىةاا ىاطةريآ ية لؤة اةرووىةياىؤاا هؤ   
 . ت بَشثةرى بكا ؤوة هَض يةب اةسةآلتى ئةوةى ىَة يةب لة بةهةش

اةفةر ثيش ئَما ي عةلي ية لة َة ؤةا بؤثو    ()لة ئةبث سةعَاي  ثارَةوة 
ئةوَش اابةشؤي يؤرا لؤة ىَشؤثاا      ()ضةىا َارضةة زَشريي ىارا ب  ََشغة  ةري  ثا 

ة   ئؤةوَش فؤةر ثوي :   ضثاريةساا   يابراَةة بة ََشغة  ةري وو  : لة  ؤثا بسسؤ  
  سيلددك َلعددت َحدد  َهددل األاض َن يْ ددي هللا ؟ جو سىلَّ السجددل ، ف ددا  ْيالدد  : َي ا ددم  هللا َال 

د  رددَ رصدل ي ددم  بلعاتد َِ رددا دَضدسب عَ دَ ؟ ف ددا  : ال لُلدَ َن يكددمن يصدلي ، ف ددا  ْيالد  : ِس

 . 46   ه د   بطمتالمب الَات سال َ ِف  َؤرس َن َت ب دل يدإت : ()لُ  ِف البَ ، ف ا  

تَابضَت ئاَا  ا لة ََشش هة ثو يةسؤَشكي سؤةرريوي زةوي ىؤَ  يؤة     واتة : 
َاشاا يابرا َةة هةلوكرا و ريؤشت    الؤا وتؤي : ئؤةي    ََشثَيةة لة  ثا بسس  ؟ 

ََشغة  ةري  ثا ئاَا ىةَكثذم ؟ فةر ثوي : ىا لةواىةَؤة ىثَشؤذ بكؤا     الؤا وتؤي :      
يا  بة ز اىي شةَشك اةلويش لة الوَؤاا ىََؤة   فؤةر ثوي :    ضةىاة يةب هةَة ىثَشذ اة

  ا فةر امن ََشنةيراوة الوي  ةلوكي يثا بكةم و سناَاا و  بكةم .

لؤؤةم اابؤؤةش  ()ئؤؤا ئؤؤةم يابراَؤؤة رية نؤؤةى طؤؤر  لؤؤة حؤؤثيمى ََشغة  ؤؤةر 
قةبثلوى ىؤةيرا )حؤةا(ى َاشؤاةز بثوىؤةوةى ؤ يؤة         ()يراىةاا   بةآلم ََشغة  ةر 

 ليش بارآ ضثىكة لةواىةَة لةو يةساىة بيش ية ىثَشذ اةيةا. يثشةنة ؤ

                                                           
ا  :    46  ْاب الِز    .041/  1صحُح رعل  ،ِ 



 

 

 62 ba8.org 

 .........................                               ئةهلي سوننة و تاقمة طومر اكاندا  َ               َ    كي شةي تةكفري لة ني وان 

يةوابثو ىثَشذ يراا شاَةتى باوةرياارَشةى اةاا    لة ياتَشكاا ) الا(  ثاى 
ليش ريازى بيش وتى ضةىاَا ىثَشذطةر بة ز ؤاىى اةَ وؤيش و بؤة ا  اؤيش بؤةاَشي ىايؤا          

( ية برَةَؤة لؤة   القاعدةهالذهبيةةية )اة اا طَشريَشةةوة ب  ريَشيا زَشريَن ()ََشغة  ةر 
حؤؤثي  ااا بؤؤة سؤؤةر ريوالوؤؤة  اا   ضؤؤثىكة  ؤؤثاى طؤؤةورة فؤؤةر اىى ىؤؤةيراووة بؤؤة    
هةلواريَنى سناى  ةلوكي تاوةيث حةقَقةتى ىاو ا  و  ةبةسؤةَاا بواىؤرآ   بؤةلوكث    
َشنؤرآ بؤ  ريؤذي          فةر اىى  ثاا واَة يؤة ريوالوؤة  وةرباؤريآ و ئؤةوى تؤر وازى لؤيش به

ي   ضؤؤثىكة تؤؤةىها  ؤؤثاا شؤؤةة شؤؤاراوةياا و ئةواىؤؤةى لؤؤة ىؤؤا ي اآلىااَؤؤة      اواَؤؤ
  وة ئةم يابراَة شةَشكى لؤيش اةر ىةيؤةوتثوة  ثسؤ وماا بثوىةوةيؤةى      (47)اةَواى 

 هةلوثةشَشنَشةةوة.
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 )بةلَطةكانى ئةهلى سوننة و جةماعة(

بةلواةياىى ئةه ى سثىنة و اة اعة لة تةيفرياا ية هَض يةسَشك لؤة ئؤةه ى   
( بؤؤة هؤؤ ي يراىؤى هؤؤةر تاواىؤؤ  بؤة  ؤؤةرا  ئؤؤةو تاواىاىؤةى حؤؤةآلل ىؤؤةيرابيش    قبلدةه)

 ئة اىةا :

 ؤ قثرئاا .. 1

 ؤ سثىنة  .. 2

 ؤ ي رياي زاىاَاا )إمجاع( . 3

ريةكةم:رلةرقورئىنىرثريؤزدسرئىيةتيَكىرزؤررهةنرلةوسنةر:ر

 لفا ت قسن طُءا ميَ رَّ ْم ذةي اللَّذَي   قُ ْ ي ا عيِ اديَ  الَِّييَ  أفوْو فُءا ع لف  أفنفُسيهِمْ]ئاَةتى : 
و أفنييِاءا إِلف  ر بِّكُمْ و أفوْليماءا لفذَا  * إِنَّ اللََّ  ي ْْفيوا الُِّناءب  ج مييع ا إِنََّا هاء  السْ فُءرا الوَّ ييما  

 [.54د  53:  الزرس] [ميَ قفِْ ِ أفن ي أستيي كُما السع ِ ابا ثامَّ لفا تانص واون 

يش ئةى بةىاةياىى  ثا ية ئَيراف و سةة ةاا لة   تاا يؤراووة:  واتة: ب و
لة ريةمحةتى  ثا بيش هَثا  ؤةبا   بةرياسؤةى  ؤثا لؤة هؤة ثو تاواىؤ   ؤ ش اةبؤيش         
بةرياسةى هةر ئةو ليش بثوراةَة   وة ب  وى َةروةراطارتاا باةريَشنةوة و تةس َمى 

 ةتى ىاارَشا.ئةو با بةر لةوةى سواتاا باات  ية لة اواَي اا َار 
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و م َ ي عْم  ْ واء  ا أفوْ ي ظسليمْ ن فسس َا ثامَّ ي سْت ْْفيوِ اللَّ  ي جيْي اللَّ  ]ؤ وة ئاَةتى :  2
 [. (110) : ما  الَعاء] [غففُءر ا رَّ ييم ا

واتة: وة هةر يةسيش يراةوةى  راث بكا  َا سةةم لؤة  ؤ ي بكؤا َاشؤاا     
 لَشي   ش اةبيش و ريةمحى َيش اةيا . ااواى ليش   ش بثوا لة  ثا بكا   ثا

و إِنَّ ر بَّكف لفِاو م ْْفيو هٍ لِّلنَّاسِ ع لف  ظُلسميهِمْ و إِنَّ ر بَّكف لفش ْييْا ]ؤ وة ئاَؤةتى :    3
 .[(6):  ما  السع ] [السعيقفابي

ا سةة َةؤَاا  واتة: بةرياسةى َؤةروةراطار  لؤيش بثراووةَؤة بؤ   ؤةلوكى بؤ      
 عةزابي سة ةة.  بةرياسة َةروةراطار وة يرابيش لة   َاا  

إِنَّ اللَّ  الف ي ْْفيوا أفن ياشْو كف بيذَي و ي ْْفيذوا م ذا داون  ذ ليذكف ليم ذَ      ] ؤ وة ئاَةتى :  4
 .[(116) س   48 :   ما  الَعاء] [ي ش ا 

واتة: بةرياسةى  ثاا لةويةسؤاىة  ؤ ش ىؤابيش هاوبةشؤى ب اائؤةىَشا  بؤةآلم       
 يةسيش بَةوآ   ش اةبيش.لةوة ية س ب هةر

ي ا أفيُّه ا الَِّييَ  آم ناءاس َُتيذَ  ع لفذيْكُما السقيص ذا ا فيذي السقفتْلفذ       ] ؤ وة ئاَؤةتى :   5
السواوُّ بيالسواوِّ و السع ِْْا بيالسع ِْْي و األُنث   بياألُنث   ففم َْ عافيذي  لفذَا ميذَْ أفِييذَي ش ذيْ   ففاتِِّ ذاع        

 .[ (178):  ما  الب س ] [إِلفيَْي بيإِ ْس انٍ بيالسم عْواوفي و أفد ا 
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واتؤؤة: ئؤؤةى يةسؤؤاىيش يؤؤة باوةريتؤؤاا هَشنؤؤاوة لؤؤة  ؤؤةري يثشؤؤل و يثشؤؤةارى  
)ىاهةق( حثيمى ت لوًَةى  ثَشنةاا لةسةر ىثسراوة )وااؤب( يؤراوة ئؤازاا لؤة ئاسؤت      

بؤراى  ئازاا و بةىاة بة بةىاة و ذا لة بةرا  ةر ذىاا بةآلم ئةطؤةر يةسؤيش لؤة وَؤةا     
)اَنى(   َةوة عةفث يرا )بة وةرطرتنى ىر ى  ثَشا ريازى بثو( ئةبيش ريَشااى ضاية 

( بؤة  ؤاوةا   )ديةبارَشةة ََشش و )قاتأل(َش بة ضايى )بيش اوا يل(ي  ثَشا بةها 
 .  يثذراوةية باا 

 ثاى طةورة )قاتأل(ؤةيةى لؤة ريَؤوى ئَماىؤااراا اةرىؤةيراووة و بؤة بؤراي       
 ة .يثذراوةيةى ااىاو

و إِن طفائيففت انِ ميَ  السماؤْمينيني  اقست ت لُءا ففأفلْليواءا ب يْن هام ا ففإِن ]ؤ وة ئاَؤةتى :    6
ب ْ  ْ إِ ْْ اهام ا ع لف  السأُِْو ى ففقفاتيلُءا الَّتيي ت ِْْيي   تَّ  ت فيي   إِلف  أفمْوِ اللَّذَي ففذإِن ففذا تْ    

( إِنَّم ا السماؤْميناءن  إِِْذء هٌ  9أفقسسيطُءا إِنَّ اللََّ  ياويَُّ السماقسسيطيني  )ففأفلْليواءا ب يْن هام ا بيالسع ْْلِ و 
  [. 20د  9:    ما  احلجسا ] [ففأفلْليواءا ب يَْ  أفِ ء يْكُمْ و اتَّقُءا اللََّ  لفع لَّكُمْ تاوْ  ماءن 

واتؤؤة : وة ئةطؤؤةر اوو اةسؤؤةة لؤؤة بؤؤاوةريااراا ََشكؤؤةوة نؤؤةىاا ئاشؤؤةَاا  
كةىةوة ئةطةر َةيَشكَاا اةست ارَشذي ب  اةسةةيةى اَكؤة يؤرا   لؤة طؤة  ئؤةو      ب

اةسةةَةى ية سةةم ئةيا نةىاا تا اةطةريَشةةوة بؤ  وى فؤةر اىى  ؤثا اؤا هؤةر      
يات  طةرياَةوة ااا وةراىة ئاشةَاا بكةىةوة و ااا طةربا بةرياسةى  ثا اااطؤةراىى  
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اا   اا ئاشةى خبةىة ىَشثاا براياىةؤاا و    ش اةوآ بةرياسةى تةىها باوةريااراا بر
 لة  ثا بسسا تا بةلوكث ريةمحةاا َيش بكا  .

 ثاا هةراوو ي  ةلوةيةى بة ئَماىاار ىاو براووة وة فةر اىى بة ضاييازي 
يراووة لة ىَشثاىَاىاا  ئةطةر بة اةىاَش بيش لة طة  ئةوةَاا ية لةسةر حؤةق ىَؤة   

  ىة لة ىَشثاا ي  ةلوةى َةيةم و ىؤة لؤة ىَشؤثاا هؤةر       وة ىةيف براَةتى ليش ىةيراووا
اووةم ي  ةلوةيةاا وة لة ىَشثاا ئَماىااراىى تراا بةلوكث هة ثوَاىى بؤة بؤراي َؤةيس    

 ااىاوة .

ر:رتوننةت:ررردووةم

  رددَ رددا  ال يشددسو ُ   ددُ ا  دْيددل اجلَددة اةفؤؤةر ثآ :  ()ؤ ََشغة  ؤؤةر    1
   .(48)((سرَ را  يشسو ُ   ُ ا  دْيل الَاا

يش ئؤؤةوة ضؤؤثوةتة يةسؤؤيش مبؤؤرآ و هؤؤاوةلوي بؤؤ   ؤؤثا ااىؤؤةىاب   واتؤؤة : هؤؤةر
 يةسةش مبرآ و هاوةلوي ب   ثا ااىابيش ضثوةتة ئاطرةوة. بةهةشةةوة وة هةر

دْس َورْدك َتدَ ردَ ردا  ال : )) ()ؤ فةر ثواةيةى اربَ  ب  ََشغة  ةر   2 َبشِ 
الدت :  سإْن  دسق سإْن  َى ؟ ادا  : تُد  ،الدت : َي جريدل : ، يشسو ُ   ُ ا  دْيل اجلَدة 

                                                           
   .2/94:  اساَ رعل    48 
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ن  َى ؟ اددددا  : تُدددد  ، سإْن  ددددسب  ؟ اددددا  : تُدددد  ، الددددت : سإن  ددددسق سإسإْن  ددددسق سإْن  ىَ 
 . 49 اخلمس  

 ثذاة باة ئثاةتةية  هةر يةب مبؤرآ و هاوبةشؤي ااىؤةىاب  بؤ      واتة : 
  و زَنؤا   ثا اةضَشةة بةهةشةةوة    نَش وومت : ئؤةي حربَؤ  : ئةطؤةر ازي بكؤا    

بكا  ؟ ووتي : بةلو  ئةطةر ازي بكؤا  و زَنؤا بكؤا    وومت : ئةطؤةر ازي بكؤا  و      
زَنا بكا  ؟ ووتي : بةلو    وومت : ئةطةر ازي بكا  و زَنؤا بكؤا  ؟ ووتؤي : بؤةلو      

 ئةطةر ئارةقَش خبثاتةوة . 

( يراىة   لة طؤة  ئة اىةشؤاا   ظلد لة ياتَشكاا ئة ة )فاسق( بثوىة و سةةم )
 . (50)ا بة ئَماىاارى ااىاوة( ثا

ةوة  ؤؤثاى لؤؤيش ريازي بؤؤيش اةفؤؤةر ثآ ََشغة  ؤؤةر  عبداد  بدَ صدارت ؤ لؤؤة    3
() : ما ُ   ددُ اَ سال تعددساما سال تزتددما سال  اةفؤؤةر ثآ   تُددالما ُيُمتدددي علددل َن ال تشددِس

رُدسسف ، فمدَ ت ْلما َسالِد  سال أتتما هبْا   تَرتستَ بني َيد يك  َساجلكد  ، سال تُصدمين ِف 
َدداا   سِف  رددَك  فددأجَس علددل هللا ، سرددَ َصدداب رددَ نلددك  ددُ ا  فُماددب بددَ ِف الدد تُا فهددم لددَِ 

                                                           
   .22/160البخااي رع الَْح :    49 
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سرددددَ َصدددداب رددددَ نلددددك  ددددُ ا  فعددددرَت هللا فددددأجَس علددددل هللا ، إْن  دددداء عاابددددَ سإْن  دددداء عَددددا 
  .اا  الساسي فبايَُاَ علل نلك  52 عََ 

َارىؤةاةا وة ازي و  واتة : وةرا َةميامن باةى  يؤة هاوبؤةش بؤ   ؤثاا بري    
زَنا ىةيةا وة  نالوةياىي   تاا ىةيثذا وة بث ت ب  يةب  ةيةا وة سةرََشضؤي  
 ا لة ضايةاا  ةيةا   هةر يةس  طثَشرياَةلوَ  بكا  َاااشة وي  ثاَة   وة هؤةر  
َشيؤةىا ئؤةوة           َشك لة اىة بكؤا  ئةطؤةر  ؤثاي طؤةورة لؤة اوىَؤااا ت لوؤةي ل يةب شة

تي وة ئةطةر  ؤثاي طؤةورة لؤة اوىَؤااا ااَث شؤي و ت لوؤةي       سريَنةوةي تاواىةياىَة
لَشنةسةىا ئةوة اةطةريَشةةوة ب  وي  ثا لة ريؤذي اواََاا ئةطةر  ثا وَية ت لوؤةي  

 لَشاةسَشينش وة ئةطةر وَية اةَ ة ة  .

  يد ْيل َهدل اجلَدة اجلَدة َسهدل الَداا الَداا ج  اةفؤةر ثآ :  ()ؤ ََشغة  ةر   4
ددان ِف البددَ رم ددا  حبددة رددَ ْيددسد  رددَ إيدددمان ، فُخسجددمن ي ددم  هللا تُدداىل  : َْيسجددما رددَِ 

مددا يَبددت اجلَددة ِف  ادد  ا ددمدسا فُل ددمن ِف تدددهس احلُددا رَهددا َس احلُددا  د  ددك رالددك د فَُبْددمنِ 
ا ختسج صَساء رلْمية    )52(.جاتب العُل َلد  تس ََّنَّ

ي واتؤة : اواي ئؤؤةوةي ئةواىؤؤةي بةهةشؤؤةب اةضؤؤنة بةهةشؤؤةةوة و ئةواىؤؤة 
َشت : هؤةر يؤةب بؤة ئةىؤاازةي         اؤزة ب اةضنة ئاطرةوة  ؤثاي طؤةورة اةفؤةر ث

                                                           
   .0/129البخااي رع الَْح :    52 

   .2/01  : البخااي رع الَْح  51 
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اةىكة  ةرتةلةَةة ئَماىي لة الواا هةَة بَهَشننة اةرةوة   اةراةهَشنرَشنة اةرةوة 
او ريوبؤاري ذَاىؤةوة   اي اؤزة ؤةوة اواي ئؤةوة اة رَشنؤة ىؤ    و ريةش ثوىةتةوة بة سو

ىاري وفؤاواا سؤةوز اةبَشؤت ئؤةي ىازاىَؤت      ئة ا اةريوَشنةوة وةة ض ا ت وَشك لة ية
 طَاي يةىاري وفاوةياا زةري ب  هَشو و ووازة .

:   َندسق رااادة عَد  فسادةَّ ردَ املعدلمني ي ْلهدا اةفؤةر ثآ   ()ؤ ََشغة  ؤةر     5
 .)53( َسىل الطائَْني ُحل  

واتة : تاقمَشكي اةرَةريَث لة ياتي َةرتؤةوازةَي  ثسؤ وماىاىاا اةراةضؤَشت    
 ي  ةلوةي  ثس وماىاا ية زَاتر لة سةر حةقا اةَاىكثذا .ئةو 

وةيث زاىراوة هاوةلوةياىى عة  يثريي ئؤةبث تالَؤب  ؤثاى لؤيش ريازي بؤيش وة      
َشثاىَاىؤاا اةر َؤؤةريي   وة           ؤةلوكى شؤام ئؤةو اوو ي  ةلوؤة بؤؤثوا يؤة ) ؤثاري( لؤة ى

 اةىاَشكى زؤر طةوةرَاا يرا وة هة ثوَاا بة  ثس وماا ىاوبراوا .

:   إنَّ ابين لة وةسفي حةسةىى يضةزاَاا اةفةر ثآ  ()ؤ ََشغة  ةر  6
 )54(.هكا  ُ   س ُصلح هللا تُاىل بَ بني ف ْني عظُمْني رَ املعلمني  

(ة و  ثاى طةورة ىَشثاا اوو طرؤي طةورةى لؤة   دُ  واتة: ئةم يثريةى  ا )
  ثس وماىاا َيش ضاة اةيا ( .

                                                           
   .1/005 : رعل    53 

   .3/200 : صحُح البااي   54 
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ةلوةيةى بة ئَما ى حةسؤةا ضؤاة يؤرا لؤة      ثاى طةورة ىَشثاا هةراوو ي  
اواى  راىى باويى ) ثاى طةورة لة   ي و باويى ريازي بيش(  لة سالوي ىاسؤراو بؤة   

 .(55)سثَاب سةاَش ب   ثاى طةورة(  عام اجلماعة 

رتيَيةم:ركؤرِس رزسنىيىن:ر

ئةه ى سثىنة و مجاعة ي رياا لة سؤةر ئؤةوةى يؤة تؤاواا بضؤثوة بؤيش َؤاا        
ر لة شرية ية س بيش ؤ  اوةىةيةى حثيمى )يافر(ى بة سةراا ىاارآ  طةورة ؤ ئةطة 

بةلوكث يافر بثوا تةىها بؤة هؤ ي حؤةآل  يراىؤى تاواىؤةوة اةبؤ  بؤةلوكث بؤة حؤةآللش          
يراىى ئةواىةى ية  ثاى طةورة حةرا َى يراووا َاا حةرام يراىؤى ئةواىؤةى يؤة    

يؤؤةب لؤؤة زاىاَؤؤاا  ؤؤثا حؤؤةآللوي يؤؤراووا   ئة ؤؤةش  ةسؤؤةلةَةيى ئؤؤةو ت َؤؤة اوو  
إِنَّ اللّذَ  الف ي ْْفيذوا أفن ياشْذو كف بيذَي     ]: اَاوازََاا تَشاا ىَة    ثاى طةورة اةفؤةر ثآ  

   [.(116)   س48] ما  الَعاء :    [و ي ْْفيوا م ا داون  ذ ليكف ليم َ ي ش ا 

واتة: بةرياسةى هةر يةب هاوبةش ب   ؤثا اابؤينش لَشؤي  ؤ ش ىؤابيش بؤةآلم       
 ب  هةر يةب ية بَةوآ لَشي   ش اةبيش . ية س لةوة 

َشغة  ؤةراا         لة ضؤةىاَا ئاَؤةتى قثرئؤاىى َؤريؤز و فؤةر ثواة )صؤحَ (ةياىى َ
() (56)هاتثوة ية  اوةىى تاواىة طةورةياا  ايف لَشخ ش ثوىَاا هةَة. 
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 )بةشي دووة (

َـَجؤرةكانىَبي َباوةِربوون:1َ

ةى كة موسلَمان بؤة هؤيانؤةوة كؤافر    ؤ ر وون كردنةوةى طرنطرتين ئةوان  2
 دةبيَت:  

َةيةم: ا رةياىى ب  باوةري بثوا )يثفر( برَةَة لة اوو بَش اوةريى )الكفؤر:  
 يفراا( :

أ ؤ بيش باوةريَةة  اوةىةيةى لة بازىةى ئَيالم اةباتة اةرةوة ئة ةش لة  
 ىاو   َاا ََشن  ا رة:

ةوة بةلواؤةش ئؤةم   : يؤثفري بؤاوةري ىؤةبثوا و بؤة ارؤ يؤةن      جؤري يةكة 
و م َْ أفظسلفما ميمَّذَِ افست ذو ى ع لفذ  اللَّذَي     ]: ئاَةتة َريؤزةَة ية  ثاى طةورة اةفةر ثآ 

 :  دما  الَُكبدم ] [َفِيب ا أفوْ َفَِّب  بيالسو  ِّ لفمَّا ج ذا ها أفلفذيْ   فيذي ج ه ذنَّم  م ثْذء ى لِّلسكفذافيوِيَ       

(68).] 

ة ارؤ بة ىاوي  ثاوة هةلواةبةسة  َؤا  واتة: ض يةسيش لةوة سةةم يارترة ي
 يات  حةقي ب  ها  بة ارؤي ئةزاى  ؟ ئاَا اَشااى بيش باوةرياا اةهةىنةم ىَة؟!

: يثفري    يةض ىةيراا و    بة طةورة زاىؤب هؤةر ضؤةىاة     جؤري دووة 
طؤؤةورة  يئؤؤاَنى ئَيؤؤال َش بةرياسؤؤت اابنؤؤ    بةلواؤؤةش ئؤؤةم ئاَةتةَؤؤة يؤؤة  ؤؤثا   
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ِ و          و إِذْ]اةفةر ثآ :  ْاواس إاِلَّ ِإْبليذي   أفب ذ  و اوْذت كس ْاواس خد م  ففس ذج  ًفئيكفذةي اوْذجا ُقلسن ذا ليلسم 
 .[ 34  :  ما  الب س ] [و َفان  ميَ  السكفافيوِيَ 

واتة: وة ئؤةو اة ؤةى يؤةوا بؤة فرَةؤةةيامن و  سؤثذاةبةرا بؤ  ئؤااةم           
ةر اىى يراو و   ي بؤة زل  هة ثوَاا بَشهاة لة ئَ  َ  سثذاةَاا برا ئَ  َ  ىاف

 زاىى   بثو بة َةي  لة بيش باوةرياا.

: بيش باوةريي اووالوي و طث اا بةلواة ئةوةَة ية  ثاى طؤةورة  جؤري سيَية 
 (35و د ِ    ج نَّت َا و هاء  ظفاليم  لِّن فسسيَي قفال  م ا أفظَُُّ أفن ت ِييْ  ه ِيهي أفب ْ ا )]اةفةر ثى : 
( قفذال   36اع ةف قفائيم ةَ و لفئيَ رُّديدتُّ إِلف  ر بِّي لفأفجيْ نَّ ِ يْو ا مِّنْه ذا مانقفلفِ ذا )  و م ا أفظَُُّ السَّ

فففوْت  بيالَِّيَ ِ لفقفكف ميَ تاو ابٍ ثامَّ ميَ نُّطسففةٍ ثامَّ و ذءَّاكف ر جالَذا    لفَا ل ا يِاَا و هاء  ياو اوِراها أَف
  [. ما  الكه ] [( 38ا أُشْوِكُ بيو بِّي أف  ْ ا )( لَّكينَّا هاء  اللََّا ر بِّي و لف37)

واتة: يات  لة طة  هاورآ باوةرياارةيةى ضثو بؤ  ىؤاو بؤاخ و بَشيؤةاىةيةى     
وة لةو ياتةااسةة كار بثو زولومى لة   ي يرا بة ه ي بيش باوةريي   وتى  ؤا لؤةو   

َةشؤاا ىؤَ  ريؤذي   بريواَةاا ىَ  هةرطَو ئةم باخ و با ضؤاىة لؤة ىؤاو بضؤا وة لؤةو بريوا     
اواَى هةبَشت   وة  ا الونَام ئةطةر اواى  ؤراا زَنؤاوو بكرَشمؤةوة وة باةريَشمؤةوة     
َشاث ؤاا ئؤةو ياتؤة بةهةشؤت و بؤا ي زَؤاترم اةسؤت اةيؤةوآ   اواَؤي           وى  ثا ب
هاوةلوة باوةرياارةيةى ََشي و  ت  بيش باوةري بثوَت بةو  ثاَةى يؤة تؤ ي لؤة  ؤ لش     

ة الو َؤة ئاوَشؤؤك   ئَنهؤا ريَشكؤى  يؤةثوى يراووتؤى بؤؤة      اروسؤت يؤراووة َاشؤاا لؤ    
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ََاوَشكى تةواو بةآلم  ا تةىها )ا(( بة َةروةراطارى   م اااةىَش  و هاوبةشؤي بؤ    
 بريَارىااةم.

بيش باوةريي ريوو وةرطَشرياا بةلواة ئةوةَة ية  ثاى طؤةوةرة   جؤري نوارة  :
ه [.3 : ما  األح اف][  راوا ماعْوَِاءن و الَِّييَ  َفففواوا ع مَّا أُنِي]اةفةر ثى : 

واتة: وة ئةواىةى ية بيش بؤاوةريا ريوو لؤة ئؤاَب وةراةطَشؤريا )لؤةوةى لَشؤي       
 ترسَشنراوا(.

بؤيش بؤاوةريي اووريووَؤي بةلواؤة ئةوةَؤة يؤة  ؤثاى طؤةورة          جؤري ثيَنجة  :
 دما  ][ لف  قُلُءبيهِمْ ففهامْ لفا ي فسقفهاءن ذ ليكف بيأفنَّهامْ آم ناءا ثامَّ َفففواوا ففطُِيع  ع ]: اةفةر ثآ 

 [. 3  : املَاف من

واتة : ئة ة لةبةر ئةوةَة ية لة ََشةاا باوةريَاا هَشناوة َاشاا يافر بؤثوا  
و لةسةرى بةراةوام بثوا ب َؤة  ؤثاى طؤةورة  ؤ ري يؤثفري اا بةسؤةر الوَاىؤاا          

 ئةواىة هةرطَو تَشناطةا .

لة ئَيؤالم ىاباتؤة اةرةوة يؤة برَةَؤة لؤة يؤثفري        ب ؤ بيش باوةريََةة  رؤظ 
َ قفوْي ذةَ   ]ىَعمة  بةلواةش لةسةر ئة ة  ثاى طةورة اةفةر ثآ :  و َ و ب  اللَّا م ذثً 
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َا َفان  ْ آمين ةَ مُّطسم ئينَّةَ ي أستييه ا رِزْقُه ا ر غفْ ا مَِّ َُ ِّ م كفانٍ ففكفففو تْ بيأفنْعامِ اللَّي ففأفذ اقفه ا اللّ
 )57(.[  :)112( ما  الَحل] [ِ اس  السجاءعِ و السخ ءْفي بيم ا َفاناءاس ي صْن عاءن لي

واتة: وة  ثا ب  ئةواىة ية يثفراىةى ىَعمةتى يؤراا وثوىةَؤةيى هَشنؤاوة    
 ةلو ةىؤؤاَشكى ئؤؤة اا يؤؤة لؤؤة ئؤؤة ا و ئؤؤة اا و ئاساَةؤؤاا بؤؤثوة و هة َةؤؤة رزق و    

ا  اا ىاسثَاسي ىَعمةتى  ثاَاا يرا ريؤزََةيى زؤرى لة هة ثو وَةيةوة ب  اةه
 و  ثاى طةورة لةبةر ئة ة َ شايى قا  و قريي و برسَشةى و ترسي لةبةر يراا.

هاتثوا ئةم اؤ رةى بؤيش    ()لةو بةلوااىةى لة فةر ثواةياىى ََشغة  ةراا 
 باوةريي ية  رؤظؤ لة ئَيالم ىاباتة اةرةوة لةواىة :

َس  :    باب املاةفةر ثآ  ()ََشغة  ةر   )58(.عل  فعمق ساْالَِ 

َشا ااا بؤة  ثسؤ وماا )فاسؤق( بثوىؤة و شؤةري يؤراىَش لؤة طؤةلوَا           واتة: اؤث
 يثفرة.

افس ف   ُء بدها َح  ا  وة فةر ثَةتى :   )59(.  إنا اا  السجل ألْيَُ َيِ 

َشؤت ئؤةى يؤافر ئؤةوا ئؤةو          َشششششك بة بؤراي  ثسؤ وماىى  ؤ ي ب و واتة: ئةطةر ََاو
 َةيَشكَاىاا اااةبرييش. وشةَة بة سةر 

                                                           
 .  6:   جمممعة الْمحُ  للشُخ ُمم  بَ عب  المهاب سالشُخ إبَ تُمُة امحهما هللا ص  50 

   .2/82 :   سرعل  20/464 : البخااي رع الَْح   58 

   .2/524 :   سالبخااي رع الَْح 2/09 : رعل    59 
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َس بدما َتدز  علدل وة فةر ثَةتى :    رَ َتل حائضا  َس إرَس   ِف دبسها ... ف  ِ 
 )60(.ُمم   

واتة : هةر يةس  اثو  ب   لة طة  ئافرةتي زةَيؤةاا َؤاا لؤة َاشؤةوة     
 ئةوا ب باوةري بثوة بة قثرئاىي َريؤز .

 وة وثوىةى ئةم فةر ثااىة زؤرا.

كردنةوةى طرنطرتين ئةوانةى كة موسلَمان بؤة هؤيانؤةوة كؤافر    دووة  : ر ون
 دةبيَ و زؤري  ر وودةدةن :

 :* هةلَوةشيَنةرةوةكانى ئيسال  

: شرية بريَارااا لةَةرسةنى  ثااا هةروةة  ثاى طةورة اةفة ثآ يةكة 
   س48] ما  الَعاء :    [ي ش ا   إِنَّ اللَّ  الف ي ْْفيوا أفن ياشْو كف بيَي و ي ْْفيوا م ا داون  ذ ليكف ليم َ]: 

(116).]  

واتة: بةرياسةى هةر يةب هاوبةش ب   ؤثا اابؤينش لَشؤي  ؤ ش ىؤابيش بؤةآلم       
 ية س لةوة ب  هةر يةب ية بَةوآ لَشي   ش اةبيش . 

إِنََّا م َ ياشْوِكس بياللَّي ففقفْْ   ذوَّم  اللّذَا ع لفيذَي السج نَّذةف و م ذأسو اها      ]وةاةفةر ثآ : 
  [.01 :   ما  املائ  ] [نَّارا و م ا ليلظَّاليميني  ميَْ أفنص ارٍال

                                                           
ما اا  األلباين ِف لداب الزفاف ص1/408 :  اإلرام َمح رعَ    60   .  32:     سهم صحُحِ 
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واتة : بةرياسةى هؤةر يةسؤيش هاوبؤةش بؤ   ؤثا اابؤينش  ؤثا بةهةشؤةى لؤيش          
َشك ىَؤة         قةاةغة اةيا  و اَاؤاى اؤزةخ اةبؤيش وة ئةواىؤةى  ثشؤرَكا هؤَض يةسؤ

 َالوثةةَاا بيش و سةرَاا خبا . 

وةيؤث سؤةربريَا بؤ  ااؤة لؤة  ؤثا وةيؤث         لة ا رةياىى شرة لة َةرسةناا
 يةسيش شت سةر بربييش ب  ان ية و ط ري .

(ة اابينش لة ىَشثاا  ؤ ي و  ؤثااا و لَشَؤاا    سا دط: هةريييش ىَشثةىا )دووة  
َشةةوة و ااواى شةفاعةتَاا لؤيش بكؤا  و َةؤةَاا َؤيش بةسؤة  ئؤةوا بؤة يؤ رياي          بثاري

 زاىاَاا بة يافر اااةىرآ.

يش  ثشرَكةياا بؤة يؤافر ااىؤةىيش َؤاا طث ؤاىى هؤةبيش لؤة        : هةريةس سيَية 
 .بواى  ئةوا ئةو يةسة يافر اةبَشتيثفرةيةَاا و ريَش از و  ةزهةبةياىَاا بة رياست 

: هةريةسيش بريوباوةريي وابيش يؤة ريَش ؤازي َؤةيَشكى تؤر لؤة ريَش ؤازي        نوارة 
ئةو بؤة باشؤس بواىؤ     تةواو ترة   َا حثيمى َةيَشكى تر لة حثيمى  ()ََشغة  ةر 

 ()(ةياا بة ضايس اةزاىا لة حثيمى ََشغة  ؤةر  طداغم وةيث يةساى  حثيمى )
 ئةوةش وةيث ئةواىى تر بة يثفر اااةىرَشت .

ََشي  (): هةريةسيش شةَشكى ََشنا  ش بيش لةوةى ية ََشغة  ةر  ثيَنجة 
 هاتثوة ئةطةر ضي يارَةى َيش بكا  ئةوا يافر بثوة .
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َؤا بؤة    ()يةسيش طالوةة بة شةَشك بكا  لة ئاََنى ََشغة  ةر : هةرشةشة  
َاااشت و سواياىى  ثا ئةوا يافربثوة   بةلواةش ئةم ئاَةتةَؤة يؤة  ؤثاى طؤةورة     

( الف ت عْت ذِيراواس قفذْْ   65قُ ْ أفبياللَّي و آي اتيَي و ر واءليَي َُنذتامْ ت سْذت هْزِناون  )  ]اةفةر ثآ : 
 [. 66د  65:    ما  الْمبة] […كُمْ  َفففوْتام ب عْْ  إِمي اني

واتة: ئاَا طالوةة بة  ثا و ئاَةؤةياىى و ََشغة  ةرةيؤةى اةيؤةا ؟! َاسؤاو     
  ةهَشننةوة ئَشثة يافر بثوا لة اواى ئةوةى ية ئَماىةاا هَشنابثو.

(  اور  يؤةنةوة و لَشؤك يراىؤى الوؤى اوو     العدحس: اااووطؤةري )  حةوتة 
ىوَؤك يراىؤةوةى الوؤي اوو يؤةب و اروسؤت يراىؤى       ( و الصدسفيةب لة َؤةيسوة ) 

( لة بة شةياىى اااووطةرَا هةر يةسيش اؤ رآ  الُطد   شةوَيةى لة ىَشثاىَاىاا )
َشؤي يؤافراةبيش           َشؤت ئؤةوا َ َشؤي ريازي ب لةم ا راىةى اااووطؤةرى ئؤة ام بؤاا َؤاا َ

أف  ذٍْ   تَّذ     و م ذا ياع لِّم ذانِ ميذَْ   ]: بةلواةش ئةم ئاَةتةَة ية  ثاى طةورة اةفثر ثآ 
 [. 201 :   ما  الب س ][ ي قُءالف إِنَّم ا ن وَْا فيتْن ةٌ ففًف ت كسفُوْ

واتة : ئةو اوو فرَةةةَةى ية  ثاى طةورة ب  تاقي يراىؤةوة هَشنابثوىَؤة   
سةرزةوي هَض يةسَشكَاا فَشري سَحر ىةاةيرا تا ََشَؤاا ىةوتاَؤة ئَشمؤة لؤة وَؤةا      

 راىةوةى ئَشثة اا   تاا يافر  ةيةا. ثاوة ىَشرراوَا ب  تاقي ي
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: َةؤةَثاىى يؤراا و َار ؤةتى ااىؤى  ثشؤرَكاا لؤة اذي  ثسؤ وماا         هةشتة 
ا ميذنْهامْ  ]بةلواةشي ئةم ئاَةتةَة ية  ثاى طةورة اةفةر ثآ :  و م َ ي ت ء لَّهام مِّنكُمْ ففإِنََّ

  [.52  :  ما  املائ  ] [إِنَّ اللَّ  الف ي هْْيَ السقفءْم  الظَّاليميني 

واتة : هةر يةسيش َةةَثاىى يافرةياا بكا  ئةوا لة طة  ئؤةواا حَيؤابي   
 ب  اةيرآ و  ثاا ريَشنمثوَى ه زي سةةم ياراا ىااا  .

: هةر يةسَشك بريوباوةريي وابؤيش يؤةوا يةسؤاىَشك هةَؤة و ريَشَؤاا َؤيش        نؤية 
( رََشؤي  ْيضدس)اةربضؤا هؤةروةيث ضؤ ا     ()اراوة لة شةرَعةتى ََشغة  ةرى  ؤثا  

 ََشارابثو لة شةرَعةتى  ثسا سةو ى  ثاى لةسةر اةربضيش ئةوا يافر اةبيش.

: ريوو وةرطَشرياا لة ئاَنى  ثا بة ا رَشك ىة فَشري بيبش و ىةيارى َؤيش  دةية  
و م ذَْ أفظسلفذما ميمَّذَ ذاَِّذو      ]بكا  بةلواةش ئةم ئاَةتةَة ية  ثاى طةورة اةفؤةر ثآ :  

 [. (22) :  ما  العج  ][ ثامَّ أفعْو ض  ع نْه ا إِنَّا ميَ  السماجْوِميني  مانت قيماءن بيآي اتي ر بَِّي 

واتة : ي  هةَة لةو يةسة سةةم يار تر ب  ية ئاَةتةياىى  ثااى )وة بري 
بهَشنرَشةةوة و ََشةاىى بارآ و ب ي ريووا بكرَشةةوة( لة َؤاش ئة ؤة َةؤت هؤةلوكا و     

 سةى ئَشمة ت لوة لة تاواى اراا اةسةَشنَنةوة.ريووى ليش وةرطَشريش بةريا

ئةم  اآلىةى باسكراا )لة هةلوثةشَشنةرةوةياا( هؤَض اَاوازََؤةة ىَؤة لؤة     
ىَشثاا َةيَشك بة طالوةة بَاىكا  َا بةرياسةى َا لة ترساىاا تةىها ئةو يةسة ىةبيش يؤة  

ةا   اؤا  زؤري لَشاةيرآ   ئةم اة الوةى باسكراا زؤر ترسؤنايا و زؤرَؤش ريوواةا  
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ََشثَيؤؤةة  ثسؤؤ وماا  ؤؤ ي لَشَؤؤاا بثؤؤاررَشوآ و ترسؤؤي لؤؤةوة هؤؤةبيش ىؤؤةوةيث تَشَؤؤاا  
 .(61)بكةوآ(

 )داهيَنراوةكانى سةر طؤر ستان(                               

 داهيَنراوةكانى سةر طؤر ستان نةند جؤريَكن:.

ئةواىؤة لؤة    : ئةو يةسةى ااواى ََشثَيؤةَةياىى لؤة  ؤراوو بكؤا      جؤري يةكة 
قُذ ِ ادْعاذءاس الَّذِييَ  ز ع مْذتام مِّذَ      ]ريَوي بت َةرسةةياىا  ثاى طةورة اةفؤةر ثآ :  

ف ي مْليكُءن  َفشْف  الضُّوِّ ع نكُمْ و الف ت وْءِيًَ أُولفئيكف الَِّييَ  ي ذْْعاءن  ي ِْت ْاذءن  إِلفذ     ،  داونيَي فًف
  [. 50د  56 :  ما  اإل ساء ][ ر بِّهِما السء وييلفةف أفيُّهامْ أفقسو با 

واتة : ب و  : ئااةي هاىا و هاوار بكةا لةو بت و شةاىةي ية لة اَاتي  ثا 
اةَاىثةرسل ئاَا هَضةاا لةاةست اَشت ؟ الونَا بؤا يؤة ئةواىؤة ىؤةاةتثاىا بؤةآل و      

اؤخ باؤ ريا   ئةواىؤةي يؤة ئؤةواا     ىا  شىَةيةاا لة سةر وبةرا   ىةاةتثاىا بارو
ارَاا لؤ  اةيةا يا َاا لة  ثا ىوَكسة ؟ لة ياتَشكاا ية ئؤةواا   َؤاا   ىا و هاوها

هؤؤاوار لؤؤة  ؤؤثا اةيؤؤةا و ااواي ىوَؤؤك بثوىؤؤةوة لؤؤة َؤؤةروةراطارَاا اة ؤؤثازا و      
 ضاوةريواىي ريةمحةتي اةيةا .

هةر يةسيش هاوار بكاتة ََشغة ة  ةرآ َؤا هؤةر اؤسؤةَشكى  ؤثاا َؤاا ََؤاو       
َشةؤةوة   ضؤثىكة        ضاييش ا رَشك لة  ثاَةتى ب  بري َؤار بؤاا  ئؤةوا ئؤةم ئاَةتؤة اةَار
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بةرياسةى ئاَةتَشكى طةةَة ب  هة ثو ئةو يةساىةى باىاى ااة لة  ؤثا اةيؤةا لؤة    
ياتَشكاا ئةوةى باىاى لَشاةيرآ   ي ب  ه َةة اةطةرييش   ي َيش لؤة َؤةروةراطار   

لؤة  ؤثا    ىوَك بكاتةوة وة لة ياتَشكاا   ي تةىها هَؤثاى بؤة ريةمحؤى  ؤثا هةَؤة و     
اةترسيش   هةر يةسيش هاوار لة  راووَةة بكا  َاا َةيَشك لؤة ََشغة  ؤةراا و ََؤاو    
ضاياا ئةطةر ب  ي  ةيى يراا بيش َا شةى تر ئةوا شرييى طةوةرةى ئؤة ام ااوة  

 ية  ثا لَشى   ش ىابيش  ةطةر بة َةشَماا بثوىةوة و ت بة يراا لةو تاواىة.

َشغة  ؤةراا َؤاا لؤة ََؤاو        وة هةر يةسيش زَااةريةوى بكا   َشك لؤة َ لؤة َؤةي
ضاياا وة ا رَشك لة ا رةياىى َةرسةنى ب  بريَار باا  وةيث ئؤةوةى ب وؤيش : ئؤةى    
طؤؤةورةم فآلىؤؤة يؤؤةب ااوا  لؤؤيش ئةيؤؤةم سؤؤةريةوتثم يؤؤة َؤؤاا ي  ؤؤةيَ  بكؤؤة َؤؤاا  

وةيث ئؤةم قيؤاىة   هؤة ثو     …ىام باة باة َاا ريزق و ريؤزَ  باة َاا َةَار ةتَ  
ة شرية و طث رياَب ََشثَيةة ااواى َةشَماا بثوىةوة لة  اوةىةيةى بكرَشؤت  ئة اى

ئةطةر ت بةى يرا ئةوا باشة و ئةطةر ىؤا اةبؤيش بكؤثذريش   ضؤثىكة بةرياسؤةى  ؤثاا       
َش ؤةياىى بؤ  ئؤةوة اابةزاىؤاووة بؤ  ئؤةوةى بؤة          َشغة  ةراىي ب  ئةوة ىؤاراووة و ية َ

 ةىرآ .تةىها بثةرسسآ وة هَض هاوةلوَشكى ب  ااى

: ااوا لة  ثاا بكا  بةآلم ب   ؤاترى  راووةيؤة ئة ؤةش لؤةو     جؤري دووة  
ااهَشنراواىؤؤةا يؤؤة لؤؤة ئَيؤؤال اا ااهَشنؤؤراوا   ئة ؤؤةَاا وةيؤؤث ئؤؤةوةى ََشةؤؤس ىَؤؤة   
ئة ؤةَاا ىاطاتؤؤة شؤؤريى طؤؤةورة   عؤؤةوا ى  ؤؤةلوكى يؤؤة )تثسؤؤ ( اةيؤؤةا لؤؤة ىؤؤوا و  
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بؤؤ  وثىؤؤة اةلوؤؤَشا :  ثاَؤؤة ااوا   َارياىةوةياىَاىؤؤاا بؤؤة ََشغة  ؤؤةراا و ََؤؤاو ضؤؤاياا
لَشاةيؤؤةم بؤؤؤ   ؤؤؤاترى ََشغة  ةرةيؤؤة  َؤؤؤاا بؤؤؤ   ؤؤاترى ََشغة  ؤؤؤةرةياىت َؤؤؤاا    
فرَةةةياىت َاا ب   اترى بةىاة ضؤايةياىت َؤاا لةبؤةر َ ؤة و َاَؤة و حثر ؤةتى       

  وة ضؤةىاَا   اللدمح سال لد   شَشخ فآلىؤة يؤةب َؤاا ااوا  لَشاةيؤةم لةبؤةر  ؤاترى       
ا لؤؤة ىؤؤوا و َارياىةوةياىَاىؤؤاا هؤؤة ثو ئة اىؤؤة شؤؤةاىَشكى تؤؤازة   شؤؤةى تؤؤر يؤؤة اةَ وؤؤَش 

( يراىؤة بؤة ىؤاو و    تم دلااهَشنراوا و  راَا   بةآلم ئةوةى لة سؤثىنة  اا هؤاتيبش )  
سؤؤَفاتةياىى  ؤؤثاى طؤؤةورة َؤؤاا لةبؤؤةر يؤؤراةوة ضؤؤايةياىى  ؤؤ   وةيؤؤث لؤؤة          

 راَاا.و سيش يةسةى لةىاو ئةشكةوتةيةاا يئة ة(اا سةملَشنراولصحُحني)ا

: واطث اا ب ا  ىوا و َارياىؤةوة لؤة َؤةىاى ط ريةياىؤاا قؤةبث        جؤرى سيَية 
اةيرآ و وةراةطريآ َاا باشسة لةو ىواَةى ية لة  وطةوتاا اةيرآ   بؤ  ئؤةوةى   
ىوا و َارياىةوةيةى قةبث  بكرآ لة َةىاى ط رياا ئة ا ى اةاا  ئا ئة ة بة يؤ رياى  

اريةواَة   وة ىة اا زاىَثة لة ىَشثاا ََشةةواَاىى زاىاَاا شةَشكى  راث و ىا لةبار و ى
ئَيال اا هَض اَاوازَةة هةبَشت لة سةر ىاريةواَةتي ئةم يارة   ئةم شةة ىة  ثا و 

حؤؤؤةآللوَاا ىؤؤؤةيراووة وة هؤؤؤَض َؤؤؤةيَشك لؤؤؤة هؤؤؤاوةآلا و    ()ىةََشغة  ةرةيؤؤؤةى 
 شثَشنكةوتثواىَاا و ََشةةواَاىى ئَيالم ىةَاا يراووة.

ضؤؤةىاَا اؤؤار تثوشؤؤي ىاريةحؤؤةتي و ىاهؤؤة ثاري  ()غة  ؤؤةر هؤؤاوةآلىي ََش
ىؤةبراووة بؤةلوكث ََشةؤةوا عث ؤةر      ()هاتثوا بةآلم َةىاَاا بؤ  طؤ ريي ََشغة  ؤةر    
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 ثاي ليش ريازي بَشت ياتَشك ب  باراىي و قاتي و وشكاىي ريووي تَشكراا ااواي يرا لة 
 )عةباب( بثاريَشةةوة ب َاا لة  ثاي طةورة .

َشةَناا ىةهَاا اةيرا لة ىواو َارياىةوة لة َةىاى ط رياا   وةيؤث  بَشاث اا َ
)عةلي يثريي حيب( يابراَةيى بَنى اةريواتة ب شاََةة ية وى ط ريى ََشغة  ةراا 
َشاا ىوا و َارياىؤةوة اةيؤا  ئؤةوَش وتؤى: ئاَؤا فةر ثاةَؤةيةاا بؤ  بؤاب          هةبثو لةو

ة باَريَؤةوة ئؤةوَش لؤة ََشغة  ؤةرةوة     ىةيةم ية لة باويمةوة بَيةمث ة ئةوَش لؤ 
()  ال جتُلما اري عُ ا  ، سال جتُلدما بُدمتك  ابدماا  ، سصدلما علديَّ س دلِ مما فةر ثَةتى   :

َْ  فعُبل َدي  الرك  سصالتك     )62(.حَُماِ 

واتؤؤؤة : ط ريةيؤؤؤةم  ةيةىؤؤؤة  ةزارطؤؤؤة و شؤؤؤثَشين ي بثوىؤؤؤةوةياىةاا   وة  
اا   وة اروا و سآلوم لة سؤةر بؤاةا َؤَش  اةطؤا      ياىي   تاا  ةيةىة ط ريسةة الو

 لة هةر يثَشَةة اا با .

لؤؤة  ()بةلواؤؤة  ثازميؤؤاا لؤؤةم فةر ثاةَؤؤة ئةوةَؤؤة يؤؤة طؤؤ ريي ََشغة  ؤؤةر  
هة ثو ط ريةياىى سؤةرزةوى باشؤسة بؤةآلم لؤة طؤة  ئةوةشؤاا قةاةغؤةى يؤراووة         

  لؤة   (63)بكؤرآ  ط ريِِةيةى بكرآ بة ئةوة   ااة لةو لة ََشةسة يؤة قةاةغؤةى لؤيش   
:   ال فةر ثَؤؤةتى  ()وة  ؤؤثاى لؤؤيش ريازى بؤؤيش فةر ثَؤؤةتى ََشغة  ؤؤةر   َبددم هسيددس  
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جتُلددددما بُددددمتك  ابددددماا  ، سال جتُلددددما اددددري عُدددد ا  ، سصددددلما علدددديَّ فددددإنَّ صددددالتك  تبل ددددين حَُمددددا  
   َِْ)64(. 

ياىةاا  ةيةىؤؤة ط ريسؤؤةاا   وة ط ريةيؤؤةم  ةيةىؤؤة  ةزارطؤؤة و ةواتؤؤة :  الوؤؤ
َش  اةطؤا  لؤة هؤةر        شثَش ين ي بثوىةوةياىةاا   وة اروا و سآلوم لؤة سؤةر بؤاةا َؤ

 يثَشَةة اا با . 

بؤؤةريَشو شؤؤَشخ )ع ؤؤا العوَؤؤو بؤؤا ع ؤؤاا( بؤؤا بؤؤاز( ريةمحؤؤةتى  ؤؤثاى لؤؤَشيبش      
هةَؤؤة ئة ؤؤؤةش   (65)اةفؤؤةر ثآ : )بريوبؤؤاوةريي ئَيؤؤؤال ى ضؤؤةىاَا ) ؤؤؤ رةة(ي   

 اووا رة : 

اةوةشَشنَشةةوة و بؤةتالوي اةياتؤةوة     بةشَشكَاا بريوباوةريي ئَيال ى هةلو
 وة  اوةىةيةى ؤ َةىا بة  ثا لةواىة ؤ يافر اةبَشت . 

 وة بةشَشكَاا ئةم بريوباوةرية يةم اةيةىةوة و ووازى اةيةا.

: ية لة بريوبؤاوةريي ئَيؤال ى لؤةىاو اةبؤا  ََشؤي اةطؤثترآ        بةشي يةكة 
بؤرَةب لةواىؤةى يؤة  رؤظؤؤ لؤة       هةلوثةشَشنةرةوة   وة هةلوثةشَشنةرةوياىى ئَيؤالم 

بازىةى ئَيالم اةبةىة اةرةوة ئَس بة قية بيش َاا بة يراةوة َؤاا طث ؤاا و اوو   
 الوي .

                                                           
ْابَ حتكيسالعاج ص :    1/360 :  َسمح  1/128اساَ َبمداسد :    64     .241سحعََ األلباين ِفِ 

 شتةية كة شتآ كلؤر بكات يان لة ناوي ببات ـ وةرطيَرِ ـ . خؤرةك ئةو  65 



 

 

 84 ba8.org 

 .........................                               ئةهلي سوننة و تاقمة طومر اكاندا  َ               َ    كي شةي تةكفري لة ني وان 

 .(66)(  رَ ب    ديََ فااْلَم اةفةر ثآ  ()ََشغة  ةر 

 واتة : هةر يةب َاشاةز بثوةوة بَكثذا .

ةى لؤؤيش ااواى َةشؤؤَماا بثوىؤؤةو  روستدد  ئؤؤةم فةر ثاةَؤؤة ئؤؤةوة اةطةَؤؤةى  
اةيرآ ئةطةر تةوبةى يؤرا باشؤة و ئةطؤةر ىؤا ئؤةوة اةيؤثذرآ و ريةواىؤةى ئؤاطرى         

 اؤزةخ اةيرآ.

 ( :الوده القءليةؤ هةلَطةر انةوةى طوفتارى )

هةلواةرياىةوة بة قية َةيَشكة لة هةلوثةشَشنةرةوةياا وةيؤث قيؤة وتؤا بؤة     
ب ويش  ثا هؤةذارة َؤاا   َاا يةم و يثريي بااتة َا   ثاا وةيث  () ثا و ََشغة  ةر 

 ثا سةةم يارة َاا ب ويش  ثا )خبَ (ة َاا  ثا هةىاآ شت ىازاى  َؤاا ب وؤيش  ؤثاا    
ىثَشذي لةسةر فةرز ىةيراووَا   ئة اىة هة ثوى هةلواةرياىةوةَة لة ئؤاَين ئيؤالم و   

بؤؤةى يؤؤرا باشؤؤة و ئةطؤؤةر ىؤؤا    ااواى َةشؤؤَماا بثوىؤؤةوةى لَشؤؤاةيرآ ئةطؤؤةر تةو  
 .اةيثذرآ
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 )الوده الفعلية( :راِنةوةى كرداري ؤ هةلَطة

َشؤذ يؤراا          َشؤذ يؤراا هؤةر يةسؤيش واز لؤة ىث َشناا لؤة ىث وةيث ىةيراا و واز ه
 ()بَشنَشت و ىثَشذ ىةيا  ئةوة يافر بثوة بة بةلواةى ئةم فةر ثاةَؤةى ََشغة  ؤةر   

َس  ية اةفةر ثآ  ها ف  ِ   .)67(:   الُه  الكي بََُا سبَُه  الصال  فمَ تِس

َشمؤة و يافراىؤاا هةَؤة يؤة           واتة : َشؤثاا ئ َشكي يؤرااري اَايؤةرةوة لؤة ى شؤة
 ىثَشذة هةر يةب ىةَكا  يثفري يراووة .

:   بدني السجدل سبدني الشدسو سالكَدس تدسو وة لة فةر ثاةَةيى تراا اةفؤةر ثآ  
 .)68(الصال   

 واتة : لة ىَشثاا  ثس وماا و شرية و يثفراا وازهَشناا لة ىثَشذ هةَة . 

ةى تر لؤة هةلواةراِِىؤةوةى يؤرااري طالوةؤة و سؤثياَةتى يؤراا بؤة        وة وثوى
قثرئاا َاا َؤيش خباتؤة سؤةر قثرئؤاا وة لةواىؤة سؤثرياىةوة بؤة اةورى طؤ ري   َؤاا          
َشت ئؤةوة هةلواةرياىةوةَؤةيى يراارَؤة   بؤةآلم ئةطؤةر          راووى ىاو ط ريةيؤة بثةرسؤة

بَاعةَؤؤةيى زؤر  ةبةسؤؤةى بؤؤةم سؤؤثرياىةوة و َةرسؤؤةنة َةرسؤؤةنى  ؤؤثا بؤؤثو ئؤؤةوة 
 راَي يراووة بةآلم ىابَشةة هةلواةرياىةوة لة ئَيالم بةلوكث لؤة اؤ ري اووةم اةبؤيش    
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َدس  )يثفري بضثوة(  هةروةها لةواىةى ية بانؤاا يؤرا سؤةر بؤريَا بؤ        ٌَِس دسنِ 
 غةَري  ثا ئة َش هةلواةرياىةوةَة بة يراار .

 : )الوده العقْية( ؤ هةلَطةر انةوةى بريوباوةر ي 

ةر يةسيش بة ا  بريوباوةريي وابؤيش يؤة  ؤثاا هؤةذارة َؤاا )خبَؤ (ة َؤاا        ه
سةةم يارة ئةوا يافر بثوة با بة ز اىَش ىةَ ويش ... َاا بة ا  بريوباوةريي وابيش ية 

َاا َةيَشك لة ََشغة  ةراا ارؤزىة َاا بريوبؤاوةريي وابؤيش يؤة هَضؤي      ()ََشغة  ةر 
تر بثةرسسآ ئة اىة هة ثوى هةلواةرياىةوةَة لؤة   تَشاا ىىَة لة طة   ثااا يةسَشكى

ذ ليكف بيأفنَّ اللََّ  هاء  السو  ُّ و أفنَّ م ا ي ذْْعاءن  ميذَ   ]اَا ضثىكة  ثاى طةورة اةفةر ثآ : 
  [.61 :   ما  احلدج][ داونيَي هاء  السِ اطي ا

لؤةو  واتة: ئة ة لةبةر ئةوةَة ية هةر  ثا هةقة و بة حةقَقة  ئةوةى بَشهاؤة  
 هاوارى ب  و اةبةا بات وة.

 :  دما  الب دس ][ و إِلفهاكُمْ إِلفَ  و ا يْ  الَّ إِلفَ  إِالَّ هاء  الوَّ ْم َا الوَّ ييما]وة اةفةر ثآ : 

(163).]  

واتة: َةرسساوى ئَشثة  ثاَة و تاية هَض َةرسساوَشك شاَاىى َةرسل ىَة 
 ااة لةو ية زؤر بة  ةةر و  َهرةباىة. 

  [.5 :   ما  الَاحتة][ إِيَّاكف ن عِْاْا وإِيَّاكف ن سْت عينيا]اةفةر ثآ : وة 
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واتة: ئةى َةروةراطار تةىها تؤ  ئةَةرسؤةب و ااواى َار ؤةتى و ي  ؤةيى     
 هةر لة ت  ئةيةَا.

يةوابثو هةر يةسيش وابواى  حةآل  و ريواَة ية غةَري  ؤثا لؤة طؤة   ؤثااا     
َشؤت بؤة هؤ ي وتؤة و بريوبؤاوةريةوة        بثةرسسآ وة بؤة ز ؤاا بَ وَشؤ    ت ئؤةوة يؤافر اةب

هةراوويَاا وة ئةطةر بة يراار ئةوةى ئة ام اا ئةوا ََشي يافر اةبَشؤت بؤة وتؤة و    
 يراةوة و بريوباوةري هة ثوى .

وة لة ا رةي طثفةاري و يرااري و بريوباوةريي ََشكؤةوة ىؤوا و َارياىؤةوة و    
ا يؤة هةىؤاآ لؤة  ؤةلوكى ئؤةم ريؤذطؤارة       ااواى ي  ةيى يراىة لؤة طؤ ريي ََاوضؤايا   

اةَكةا   هةر يةسيش شةَشك لةواىة بكا  ااواى ليش اةيرى َةشَماا بَشةةوة ئةطةر 
َةشؤؤَماا بثوَؤؤةوة و طةرياَؤؤةوة بؤؤ  سؤؤةر حؤؤةق وازى لؤؤيش اةهَشنؤؤرآ بؤؤةآلم ئةطؤؤةر  

 . روست  َةشَماا ىةبثوَةوة ئةوا اةيثذريش وةيث يابراَةيى 

 : )الوده بالشك(دلَي ؤ هةلَطةر انةوةى دوو  

وةيث يةسيش ب ويش :  ا ىازامن  ؤثاا رياسؤةة َؤاا ىؤا .. َؤاا ب وؤيش  ؤا ىؤازامن         
مما رياسةا َة َاا ارؤزىة .. ئةوا ََشي يافر اةبيش   َؤاا ب وؤيش  ؤا ىؤازامن زَنؤاوو      
َشؤت و ااواى َةشؤَماا بثوىؤةوةى لؤيش           بثوىةوة هةَة َؤاا ىؤا ئؤةو يةسؤة يؤافر اةب

َماا ىةبثوَةوة وةيث يافرَشك اةيثذرَشت   بؤةآلم ئةطؤةر هؤاتثو    اةيرآ ئةطةر َةش
اوور بثو لة  ثس وماىاىةوة ب  وثوىؤة لؤة اارسؤةاىَشكى اوور لؤة  ثسؤ وماىاا اةذَؤا       
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ئةوا ئةم حثيماىةى ب  ريووا اةيرَشةةوة ئةطةر ب ي ريووا يراَةوة و هةر بةراةوام 
 اىى لة َؤةيَشك لؤة َاَؤةياىى    بثو ئةوا حثيمى يثشةنى هةَة   هةروةها يةسيش طث

 ئَيال اا هةبَشت. 

ئة اىةى ية لةم بةشةاا باناا يرا ََشَاا اةوتؤرآ هةلوثةشؤَشنةرةوةياا   
  وة  اوةىؤؤةياىَاا اةبؤؤا بؤؤة يؤؤافر   وة ئةطؤؤةر َةشؤؤَماا ىةبنؤؤةوة و لةسؤؤةري    

 بةراةوام با ئةوا اةيثذرَشا.

 : بةشي دووة  )لة خؤرةكةكان( خؤرةكى كةمرت لة كوفر

ةم بةشة ئَماا و لة  ثا ترساا وواز اةيا  وةيث سث )رَ ؤا(  ؤثاراا و   ئ
يراىى يارى حةرام وةيث شةروا  ََيي )زَنا( و بَاعة و ضةىاَا شةى تؤر وةيؤث   

ئة ؤةش  ؤةلوكى ىؤةفام     ()ئاهةىة طَشرياا لة ريؤذي لؤة ااَؤك بؤثوىى ََشغة  ؤةراا     
َؤةى يؤوي و ووازى لؤة    اروسةَاا يؤرا لؤة سؤةاةى ضؤثارة اا ئة ؤةش اةبَشةؤة  ا      

بريوبؤاوةريي رياسؤؤةى  ئَيؤال ةتى   بؤؤةآلم ئةطؤةر لؤؤةو ئاهةىاؤةاا ااواى ي  ؤؤةيى و     
بكرَشت ئةوا اةبَشةة اؤ ري َةيؤةم يؤة  اوةىةيؤةى لؤة       ()َار ةتى لة ََشغة  ةر 

( لة بةشي اووة ة وةيث  ةلوكى ىؤةفا ى  الْط ئَيالم اةباتة اةرةوة   هةروةها )
اةَؤؤاا يؤؤرا وة  ؤؤثاى طؤؤةورة بةرَةرضؤؤي ااىؤؤةوة و     () سؤؤةراة ى ََشغة  ؤؤةر 

َي ب ذْ  أفنذتاْم قفذءْم          ]فةر ثى :  ْ  اللَّذ َُْم عينذ قفاُلءا اطَّيَّْون ا بيكف و بيم َ مَّع ذكف قفذال  طفذائيوا
  [.40 :   ما  الَمل][ تافست ناءن 
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 واتة: وتَاا ئَشمة ت  و ئةواىةى وا لة طة  تؤ ااا بؤة  ؤالوي بؤةاي اةزاىؤب     
َشؤثة هؤي  ثاَؤة )هؤة ثو شؤت بؤة            َشغة  ةر صالو ( وتؤى:  ؤالوى ضؤاة و  راَؤي ئ َ(

 اةسةى ئةوة( بةلوكث ئَشثة يةتثوىةتة بةر تاقي يراىةوةى  ثاا.  

( شرية ىةة يؤافر بؤثوا   هؤةروةها ئاهؤةىة طَشرياىؤى شؤةوى       ط  يةوابثو )
س  هدكا ردالُ  رَدَ   ردَ َحد ث ِف َرد: اةفؤةر ثآ   ()(  ََشغة  ةر اإل دساء ساملُدساج)

  )69(.فهم اد  

َشك زَاابكؤا  بؤ  ئؤةم ئاَنؤةي ئَضؤمة و لؤةم ئاَنؤة           واتة : هةر يةسؤ  شؤة
 ىةبَشت ئةوا وةرىاطريَشت .

 تةواو بة يثرتى .
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 حوكمى ئةوانةى )حوكم( بة غةيري ئيسال  دةكةن: 

ففأُوْلفئيذذكف هاذذما و م ذذَ لَّذذمْ ي وْكُذذم بيم ذذا أفنذذز ل  اللّذذَا  ] ؤؤثاى طؤؤةورة اةفؤؤةر ثآ : 
   [.44  :  ما  املائ  ][ السكفافيواون 

واتة : ئةوةي حثي  و اااوةري بؤةو بةرىا ةَؤة ىؤةيا  يؤة  ؤثا ااَ ةزاىؤاووة       
 ئةواىة ب باوةريا .

 دما  ][ ففأُوْلفئيذكف هاذما الظَّذاليماءن    و م َ لَّمْ ي وْكُم بيم ا أنز ل  اللّذَا  ]وة اةفةر ثآ : 
  [.45  : املائ  

ئةوةي حثي  و اااوةري بؤةو بةرىا ةَؤة ىؤةيا  يؤة  ؤثا ااَ ةزاىؤاووة        واتة :
 ئةواىة سةة كارا .

 دما  ][ و م َ لَّمْ ي وْكُم بيم ا أفنز ل  اللّذَا ففأُوْلفئيذكف هاذما السففاويذقُءن     ]وة اةفةر ثآ : 
  [.40  : املائ  

ااَ ةزاىؤاووة   ئةوةي حثي  و اااوةري بؤةو بةرىا ةَؤة ىؤةيا  يؤة  ؤثا      واتة :
 ئةواىة تاواى ار و ىاَايا .

لؤؤة تةفيؤؤريي ئؤؤةم ئاَةتاىؤؤةاا وتثوَاىؤؤة :   طدداسست  س عطداء هؤؤةراوو ََشةؤؤةوا 
 .(70) ةبةست ََشي يثفري بضثوة و زولومى بضثوة و )فبيق(ى بضثوية

                                                           
م تَع  الُلي ال  يس ألْيْصاا ا  00     .1/55 :  بَِ 
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قيةى رياسؤت و حؤةق لؤةم  ةسؤةلةَةاا ئةوةَؤة هؤةر يةسؤيش حؤثيمى بؤة          
يؤافر اةبؤيش و اؤاري واش هةَؤة  ثسؤ وماىَشكى       غةَري ئَيالم يؤرا اؤارى واهةَؤة   

 تاواى ار و َا ي بثوة تاواىَشكى لة تاواىة طةورةياا يراووة . 

ب َة اةبَنب زاىاَاا ئةم وشؤاىةَاا يؤراووة بؤة اوو بةشؤةوة   وشؤةياا      
يراووَاىؤة بؤة اوو بةشؤةوة يؤثفري       ِافس ، ظدال ، فا د  ، رَداف  ، رشدسو ئة اىةا 

وة و زولومى طةورة و زولومي بضثوة و ىاَايى طؤةورة و ىاَؤايي   طةورة و يثفري بضث
بضثوة و زولومى طةورة و زولومى بضثوة و اووريووَؤى طؤةورة و اووريووَؤى بضؤثوة و     
شرييى طةورة و شرييى بضثوة   طةورةى ئة اىؤة  اوةىةيؤةى لؤة ئؤاَين ئَيؤالم      

َنى ئَيال ة   بةآلم اةباتة اةرةوة و ََشي يافر اةبيش ضثىكة بة َةيهارى اذ بة ئا
بضؤؤثويى ئة اىؤؤة بؤؤاوةري يؤؤةم اةيةىؤؤةوة و يؤؤو و ووازى اةيؤؤةا   بؤؤةآلم لؤؤة ئؤؤاَنى 
ئَيالم اةرى ىايةا   ب َة زاىاَؤاا ارَشؤذةَاا بؤةم  ةسؤةلةَة ااوة   بؤةريَشو شؤَشخ       

ريةمحةتى  ثاى لَشيبش لة ياتَشكؤاا َرسؤَاري لَشكؤراوة      عب  الُزيز بَ عبد  هللا بدَ ُ  
ى حؤؤثيمى )ئةواىؤؤةى حؤؤثي  بؤؤة غؤؤةَري ئَيؤؤالم اةيؤؤةا( فةر ثَؤؤةتى :   اةربؤؤارة

 حثيمى ئةواىة لة ضثار ا ر تَشثةري ىايا  :  

ؤ يةسيش ب ويش :  ا حؤثي  بة ؤة اةيؤةم ضؤثىكة لؤة شؤةرَعةتى ئَيؤالم          1
 باشسة ئةوا يافر اةبيش و ئةو يثفرةى يثفري طةورةَة .
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وةيؤث شؤةرَعةتى ئَيؤالم     ؤ يةسيش ب ويش :  ا حثي  بة ة اةيةم ضثىكة  2
واَة و هَض اَاوازََةيى ىَة   حثي  يراا بة ئَيالم اروسةة و حثيمَش بة ؤةى  

 طةورةي يراووة. يري يافر اةبيش و يثف ا اروسةة ئة ة يثفري طةورةَة و ََش

ؤ يةسيش ب ويش :  ا حثي  بة ة اةيةم هةرضةىاة حثي  يراا بة ئَيالم   3
ةَري ئَيال َش اروسةة ئؤةوة يؤثفري طةوةرَؤة و    ضايسة بةآلم حثي  يراا بة غ

 ََشي يافر اةبَشت .

ؤ يةسيش ب ويش :  ا حثي  بة ة اةيةم بةآلم لة هة اا ياتاا بريوبؤاوةريي    4
بةوة بيبش ية حثي  يراا بة غةَري ئَيالم اروست ىَؤة و ب وؤيش : حؤثي  يؤراا بؤة      

ثي  بكةَت   بؤةآلم  شةرَعةى ئَيالم باشسة وة اروست ىَة بة ااة لة ئَيالم ح
يةم تةر ةم بَشت َاا فةر اىَشك بَشت لة وَةا فةر اىريةوا و ياربةاةسةاىةوة ئؤةوة  
يثفرة بةآلم يثفري بضثوة لة بازىةى ئَيؤالم ىاَ اتؤة اةرةوة   بؤةآلم بؤة طؤةورة      

هَض اَاوازََؤةيى ىَؤة يراةوةيؤةى ىؤاوبنرآ        (71)ترَين تاواىة طةورةياا اااةىرَشت
 ةي بة فاسق و لةهة اا ياتاا ىاوبنرآ  ثس وماا و  ا ةلوةي  ثس وماىي لؤة )فيق( و   َ

َشك        طةلواا بكرَشت   ضثىكة هؤة ثو )فِِ  َشؤت   وة  ؤةري ىَؤة هةرشؤة َشك بؤة يؤثفر ااىاىر يؤق(
ىاوىرابَشت يثفر َاا زولو   اوةىةيةى لة ئَيالم ب اتة اةرةوة هةتاوةيث سؤةَري )وزم(  

ثو )بيش باوةريى و سةةم و ىاَايى و اووريووَي(َؤةة يؤة   و )  ووم(ي ىةيرآ   ضثىكة هة 
 لة اةقةياىى قثرئاا و سثىنةتاا هاتثوا اوو بةش: 

                                                           
 ح ثَا بدهكا الشُخ عب  الُُز بَ ُ  سهم رعجل ِف  سيط سهكا الشسيط ِف ركْب  الدخاصة .  02 
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ية  اوةىةيةى لؤة ئَيؤالم اةباتؤة اةرةوة   ضؤثىكة      بةشيَكى طةورةؤ   1
 بنضَنةى اَا بة  اوةىةيةى ىاهَش وَشت .

ز اةبؤيش    يؤة بؤاوةري ََشؤي يؤةم اةبَشةؤةوة و يؤو و ووا       بةشيَكى بضوكؤ   2
 بةآلم لة ئَيالم ىاَ اتة اةرةوة.

ىاَاة و تاواى ار بة ه ي يراىى تاواىة طةورةياىةوة )ااؤة لؤة شؤرية( يؤافر      
َششششةؤةوة   بؤةلوكث بؤة وَيؤةى  ثاَؤة ئةطؤةر         َشن َشت و بة هةتا هةتاَي لة ئؤاطراا ىا  ىاب

ةخياتؤة  وَيةى لَشي   ش بيبش ئةوا بة ريةح  و فةزلوي   ي لَشؤي  ؤ ش اةبؤيش و ا   
ر وَيةى ت لوةى ليش اةسؤَشنَشةةوة بؤة   ةبةهةشةةوة هةر لة َةيةم اارةوة   وة ئةط

قةا تاواىةياىى ية لة سةري  راووة و بةهةتا هةتاَي لة ئاطراا ىاَهَش وَشةةوة بؤةلوكث  
بة ريِِةمحى   ي و َاشاا بة تكاى تكاياراا لة ئاطر اةرى اةهَشنا بة  ؤةرا  لؤة   

 .(72)يشسةر َةيخثاَةرسةى  راب
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 )الِاب الثاني(

 مةزهةبي تاقمةكانى تر لة )تةكفري( كردنى موسلَماناندا

 وة مناقةشةى بريو ر اكانيان

 )بةشي َةيةم(

 مةزهةبي تاقمةكانى تر لة )تةكفري( دا   

 .  الدخمااج ؤ بريورياي  ةوارَ  :  1

 .  الدمُْزلةؤ بريورياي  ثعةةزَ ة :  2

 . ة :  الشُُ ؤ بريو رياي شَعة 3

 .  الدمسج ةؤ بريو رياى  ثراَئة :   4

 : )اخلءارج ورأيهم( ـَدةرضووةكانَوَبريوِراكانيان1َ

َشؤي        احلسسايدةئة اىة ََشَؤاا اةوتؤرآ )   َشَةيؤةوة ىؤاو ىؤراوا يؤة ل ( بؤة ىؤاوى ا
(   وة هؤؤةر يةسؤؤيش بؤؤة سؤؤةر ََشةؤؤةواى     حددسسااءاةرضؤؤثوا يؤؤة ََشؤؤي اةوتؤؤرآ )   
(   ئةطؤةر اةرضؤثوا لؤة يؤاتى     ْيدااجآ اةرضثو ) ثس وماىاىاا اةر بضيش ََشي اةوتر

(اا وة بؤة   الْدابُني(اا َاا َاش ئةواا بة سةر األئمدة السا د يَهاوةآلىاا بيش بة سةر )
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ياتؤ    د الددخمااج د   )اةرضؤثوةياا (73)سةر ََشةةواَاىى ئَيال اا لة هة ثو ياتَشكاا
   (74)ةوةَاا يةوتؤؤؤة ىَشثاىؤؤؤةوة بؤؤؤثوا بؤؤؤة بَيؤؤؤت تاقمؤؤؤَاَؤؤؤاوازى و اوو بؤؤؤةرةي
الددمحكِ مة ، األ ااادة ، الَجد ا  ، البُهعدُة ، الددُجااد  ، المُالبدة ، طةورةياىَاا وةيؤث ) 
وة ئةواىى تر لةو بَيت تاقمة لقي ئة اىةا ية باسكراا(   لة  اإلُضُة ، الصدَسية  ،

ياتَشاا ية بةم شَشثةَة اَاوازا بةآلم هة ثوَاا َةيا لة حاشؤا يؤراا لؤة هؤةراوو     
(  ثاَاا ليش ريازي بيش وة ئةم يارةَاا لة هة ثو ضايةَةة بة عممدان س علدي) ََشةةوا

باشس اةزاىا تةىاىة  هَض ذا هَشناا و بةشثااىَشكَاا بة اروست ىةاةزاىى  ةطؤةر  
 واىةبثاَة.   يب  يةسيش بريوباوةري

و  ؤثَشا و  الوَؤاا حؤةآل      (75)وة  اوةا تاواىة طةورةياا بة يافر اةزاىؤا 
َشننؤةوة   وة وا        اةيةا    َشا : تؤاواا بؤاراا بةهؤةتا هؤةتاَي لؤة ئؤاطراا اة  وة اةلو

اةبَنا تةىها قثرئاا بةسة َةَريوي َيش بكريش و ََشثَيةماا بة َؤةَريةوي سؤثىنة    
ىَة ئةطةر ضي َ ةى ) ةثاتر(َةي هةبيش ية ئة ةش ََشضةواىةى ئةوةَة ية قثرئاا 

  وة رياَؤاا   (76)سة  بة يافري اةزاىااةخيثازآ   وة هةر يةسيش ََشضةواىةَاا بثة
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ئةطةر  ث الةفةى سثىنةتى  ر اةسةآلتى ََشةةواى  ثس وماىااواَة اةرضثوا لة ذَش
 .(77)يرا ََشثَيةة و اةبيش بكرآ

( بؤؤة هؤؤة ثو تاقمؤؤة اَاوازةياىَاىؤؤةوة ئؤؤةوة ي َؤؤاا      ْيددمااجوة هؤؤة ثو )
( و الدددجملى )و ئةواىؤؤةى اؤؤةىاَاا يؤؤرا لؤؤة اؤؤةىا   علددي س عممددان  اةياتؤؤةوة يؤؤة

(اا تؤةيفري بكؤؤةا   وة ئةوةشؤؤي قاَؤؤ  بؤثو بؤؤة ااىؤؤاىي اوو اااوةر و بؤؤة   الددحكمني)
ضايَاىي زاىي َاا َةيَشكَاىي بة ضاة زاىي   هةروةها ي رياا لة سؤةر اةرضؤثا لؤة    

 سةر ياربةسة سةة كار ..

يؤة يؤ رياا لؤة سؤةر تؤةيفري      ( اةَاَشريَشةؤةوة  الكُبدديئةوةش بواىة ئؤةوةي ) 
( َبدم الددحعَواى اراا تةواو ىََة   قيةي َةسةىا و اروسؤت ئةوةَؤة يؤة )   تايراىي 

( هةلوةي يراووة لة باىاةشةي بثوىي يؤ ريا لؤة   الكُبدياةَاَشريَشةةوة ية ي ريا ىب و )
( تؤةيفريي ئؤةو يةسؤاىة    الددخمااج( لؤة ) الَجد ا سةر ئةم  ةسةلةَة ضثىكة تاقمي )

ورةياا بكؤةا يؤة لؤة شؤةرعاا ت لوؤةَاا لؤة       ىايةا هاو رياي   َاا با ية تاواىة طؤة 
( ئؤؤةلوَشت :  ؤؤاوةىي تؤؤاواىي طؤؤةورة لؤؤة هؤؤةلواراىي الَجد ا سؤؤةر ااىؤؤراوة   تؤؤاقمي )

 .(78)بريوباوةريي ئَشمة ب باوةريي ىَعمةتة و ب باوةريي اَا ىََة
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يؤؤؤثريي تؤؤؤاهري تؤؤؤة َمى بةغؤؤؤاااى  اةلوؤؤؤيش : ) ي  ؤؤؤةلوي    ي عبددد  ال ددداهس 
َاا بة يؤافر ااىؤاوة   ة( ئة اى اخلدمااج بثوىة لة تاقمةياىى (ي َةيةم ي  ة املددحكمة)

(اا بةشؤاارَاا  الددجمل( ئةواىةى لة اةىاى )علي ، عممان ، طلحة ، الدزب  ، عائشدة: )
( و تاواى اراىى ئةم ئثاةتة( ئةم تاقمؤة هؤةر ئة اىؤةَاا    احلكمدنييرا    ثعاوَة و )

(َاا تَشاا َةَاا بثو ئة اىؤة   اااةاألاةطث  و زَاترَاا ىةاةطث    هةتاوةيث تاقمى )
 ث الَفةياىى   َاىَاا بة  ثشرَك اةزاىى   هةروةها  اوةىى تاواىؤة طؤةورةياا   
لؤؤة تؤؤؤاقمى   شؤؤَاا بؤؤؤة  ثشؤؤرَك اةزاىؤؤؤى   وة يثشؤؤةنى ئؤؤؤافرة  و  نؤؤؤاالوى     
اوذ نؤؤةياىَاا بؤؤة حؤؤةآل  اةزاىؤؤى   وةاةَؤؤاا و  بؤؤة هةتاهؤؤةتاَي لؤؤة ئؤؤاطراا        

 .(79)اة َشننةوة(

 ي خةواريج و موعتةزيلة دةيانكردة بةلَطةئةوة

ئةوةي  ةوارَ  و  ثعةةزَ ة و هاورياياىَاا يراووَاىة بة بةلواة ب    َؤاا  
(ي بضؤثة و يراىؤة بةلواؤة بؤ  يؤثفري      عد فِ ( و )ِوَدس)   هةلوثاسَنة بة اةقؤةياىي  

طةورة و )فبيق(ي طةورة   ئة ؤةش بؤة هؤ ي تَشنةطةَةؤةين ىااروسؤت و  َشةؤكي       
واقَع و الوي اا راوَاىةوة بث   ب َة اةقةياىي شةرعَاا بؤة َةيؤاا اةاا و   اوور لة 

 (ا ضثىكة ىةفيَاا ئةوةي اة ثازي .  روْشابَشثَشين ئةو اةقاىة يةوتا ية )
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 ةوارَ  وتثَاىة ئةو يةسةى بةراةوام بؤيش لؤة سؤةر تؤاواىى طؤةورة وةيؤث       
ثاراا ئؤةوا يؤافرَشكى   شةر والش ََيي )زَنا( و ئارةق  ثاراىةوة و سؤثو )رَ ؤا(  ؤ   

َشؤذي لؤة سؤةر          هةلواةراوةَة لة ئَيالم و بؤة تؤةواوى لؤة ئَيؤالم اةرضؤثوة   وة ىث
ىايرآ و لة ط ريسةاىى  ثس وماىاىاا ىاىَشذرآ   هةر ضةىاة ااىؤى بؤة َةيخثاَةرسؤة    

 () ثااا ىابيش وة ااىى ىابيش بة رياطةَاىاىى َةَا ى  ثااا لة وَةا ََشغة  ؤةرةوة  
ىثَشذ و ريؤذوو و زةيا  و حةي بكا وة لة ََشنؤاو  ؤثااا نؤةىا  ئؤةوا بؤة       وة ئةطةر

هةتاهةتاَي لة ئاطراا اة َشنَشةةوة لؤة طؤة  ئَ  ؤَ  و سؤةربازةياىَاا وة لؤة طؤة        
 . (80)فريعةا و ها اا و قاروىاا

)ئاَةتةياىى )قثرئاا(َاا بة ا رَشؤك تةفيؤري يؤراووة يؤة َالوثةؤةى قيؤةياىى       
بة يافر زاىَنى ئةو يةساىةَة يؤة تاواىؤة طؤةورةياا اةيؤةا وةيؤث         َاا بَشت ية

  [.5 :   ما  املائ  ] [و م َ ي كسفُوْ بياإلِمي انِ ففقفْْ   ِيطف ع م لَُا]ئاَةتى : 

واتة: وة هةر يةسيش لة باتي باوةريهَشناا ئَنكاري و يثفر بكؤا ئؤةوا يؤار و    
 يراةوةى بةتا  و َثضة  اةبيش.  

هاء  الَِّيَ ِ لفقفكُمْ ففمينكُمْ َفافيو  و مينكُم مُّؤْميَ  و اللََّا بيم ذا ت عْم لُذءن    ]: وة ئاَةتى 
 [. 1  :  ما  الْ ابَ][ ب صيري 
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واتؤؤة :  ؤؤثاا ئَشؤؤثةى بؤؤةاَهَشناوة و اؤؤا هةىؤؤاآ لؤؤة ئَشؤؤثة بَش ؤؤاوةرية و       
 هةىاَشكَش باوةرياارا .

ثة و يؤؤثفر و ئَماىؤؤاا  ؤؤةوارَ  وتَؤؤاا :  ؤؤثاا ىَشثةىؤؤاَشكى لؤؤة ىَشؤؤثاا ئَشؤؤ  
ااىةىاوة هةر يةب يافر بَشت و يراةوةيةى َثوضة  بَشةةوة  ثشرَكة   وة ئَماا 
سةرى هة ثو يراةوةياىة و لة هة ثوَاا طةورة ترة   وة َةيؤةم شؤةة يؤة  ؤثاا     
َشثَيةى يراووة ... هةر يةسيش ئؤةوةى  ؤثا فؤةر اىى َؤيش يؤراووة ىؤةَكا ئؤةوة         َ

وةياىى َثضؤة  بثوىةتؤةوة   وة هؤةر يةسؤيش يراةوةيؤاىى      بةرياسةى باوةري و يراة
َثضة  ب َشةةوة ئةوا باوةريي ىَة ئةو يةسؤةى بؤاوةريي ىؤةبيش ئؤةوا  ثشؤرَك و بؤيش       

 .(81)باوةرية

وة لةواىؤؤةى ) ؤؤةوارَ ( يراووَاىؤؤة بؤؤة بةلواؤؤة ئؤؤةم فةر ثاةَةَؤؤة يؤؤة        
ق العدااق حدني يعدسق سهدم   ال يزتدي الزاتدي حني يزتدي سهم رؤرَ ، سال يعس : اةفةر ثآ 

 .)82(رؤرَ ، سال يشسب الدخمس حني يشسب سهم رؤرَ  

يةسي زَنايار ياتَشك زَنا اةيا  ئَماىااري تةواو ىََة   وة يةسؤي   واتة :
از ياتَشك ازي اةيا  ئَماىااري تةواو ىََة   وة يةسي ئارةق   ر ياتَشؤك ئؤارةق   

 اة ثاتةوة ئَماىااري تةواو ىََة . 
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  ثا لة بةشي  ثىاقةشةى بريورياياىَاىاا بةر َةرض اةارَشنةوة.بة وَيةى 

َ:ـَموعتةزيلة2ََ

 ثعةةزَ ةياا بثوا بة بَيت تاقمةوة هةر َةيَشكَاا ئةواىى تؤرى بؤة بؤيش    
باوةري اةزاىى هة ثوَاا َةة شت ي ي اةيراىةوة ية اةَاا طث  تاواى ار )فاسق( 

 رَددزلة بةلوكث لة ىَشثاا هةراوويَاىااَة  لة ئ اةتى ئَيال اا ىة يافرة و ىة ئَماىاار
  هؤؤ ي َةَؤؤاابثوىى ىؤؤاوى  ثعةةزَ ؤؤة ئؤؤةوة بؤؤثو يؤؤة يابراَؤؤةة    )83(بددني الدمَدددزلْني 

َشةؤةواى ئَيؤالم لؤةم         ريؤَةةثوة ب  وى )حيؤا(ى )بةصؤري( و وتثَؤةتي : ئؤةى َ
ىا سةراة ةى    اىاا ي  ةلوَشك َةَاا بثوىة  اوةا تاواىة طةورةياا بة يافر اةزا

  تاواىى طةورة لة وَؤاا يؤثفرة و  ثسؤ وماا لؤة ئؤاَنى ئَيؤالم اةباتؤة اةرةوة          
ئة اىؤؤة  ؤؤةوارةا وة ي  ؤؤةلوَشكى تؤؤر ئةواىؤؤةا يؤؤة لؤؤة  ؤؤاوةا تاواىؤؤة طؤؤةورةياا   
َشا و تاواىى طةورةش وَؤاا هؤَض زَؤاا بؤة ئَمؤاا ىاطةَؤةى    بؤةلوكث يؤار و          اةطةري

ة َاَةياىى رياسةَشةى باوةري بؤثوا ىََؤة     يراةوة لة سةر  ةزهةبي ئةواا َاَةَةة ل
وة اةلوَشا : تاواا يراا هَض زَاىَشكى ىَة هةروةة ض ا يراةوةى ضؤاية يؤراا لؤة    
طة  بيش باوةريَاا هؤَض سؤثاي ىَؤة   ئة اىؤةش ) رائؤة(ى ئؤةم ئثاةتؤةا   ئاَؤا         
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هةىؤاآ تَشريا ؤا و بؤريي     (84)حثيمى ت  ضَة و ضؤي اةلوَشؤي ؟ )حةسؤةىى بةصؤري(    
( وتؤى   عطاء ى يثرييساصل ةوة   هةر لةو ياتةاا ََشش ئةوةى وةآلم بااتةوة )يرا

:  ا ىالوَش :  اوةىى تاواىة طةورةياا ئَماىاارة و ىالوَش  يافرَةؤة بؤةلوكث لؤة ىَشؤثاا     
هةراوويَاىااَة ىة باوةرياارة و ىة ب باوةري بثوة   َاشاا هةسؤةا بؤة تؤةىها ضؤثوة     

 وطةو  و ئةم قياىةى ب  هاوةلوةياىى حةسةا يراو تةىَةةى َةيَشك لة َاَةياىى 
و )حةسةىى بةصري(ش وتؤى : واصؤ  لَشمؤاا اوور يةوتؤةوة و اَؤابثوةوة   بؤةم       

  ئؤةم ي  ةلوؤة ىةفؤؤي     (85)ب ىةَةوة   ي و هاوةلوؤةياىى ىؤاوىراا بؤة ) ثعةةزَ ؤة(    
 سَفاتى  ثاَاا اةيرا   لؤة باسؤي ريؤذي اواَؤي اا هؤة اا  ةزهؤةبي  ؤةوارةَاا      
هةَؤؤة و اةلوؤؤَشا : تاواى ؤؤاراا بؤؤة هةتاهؤؤةتاَي لؤؤة ئؤؤاطراا اة َشننؤؤةوة   بؤؤةآلم لؤؤةم   
َشا و  الوَؤاا بؤة حؤةآل  ىؤازاىا   بؤةآلم وَؤاا واَؤة لؤة          اوىَاَةاا وةيث  ةوارَ   ث

ضثوىةتة ىاو يثفرةوة لَشؤرة  وةة  ةواري   بةآلم ىالوَشا :  بازىةى ئَيالم اةرضثوا
   ثعةةزَ ؤة وتثوَاىؤة : لؤة ئَمؤاا اةرضؤثوىة بؤةآلم       اَاوازا لؤة طؤة   ةواراؤاا    

ىةضثوىةتة ىاو يثفرةوة   لة ىَشثاا هةراوويَاىااا   بةآلم  ؤةوارَ  تاواى ؤاراا لؤة    
بازىةى ئَماا اةراةيةا و اةَاا  ةىة بازىةى يثفرةوة تةىها بة يراىؤى تاواىَشؤك   

 .(86)لة تاواىة طةورةياا
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ىا و ىة يافر ! بةلوكث ئَشمة ََشَاا اةلوَشب وة وتثوَاىة تاواى اراا ىة  ثس وما
َشؤثاىى ئَمؤاا و يؤثفر ااىؤاوة   بؤةآلم بؤ  ريؤذي اواَؤي وا         : )فاسق( )فبيق(َاا بة ى
ىالوَشا بة لوكث رياَاا واَة بة هةتاهةتاَي لة ئاطراا اة َشننةوة وةيؤث ضؤ ا  ؤةوارَ     

 ةوارَ  بةآلم لة باسي وتَاا   لة باسي ئةم اووىَاَةى تاواى اراا اَاواز بثوا لة 
 ريؤذي اواَي اةرحةق بة تاواى اراا َةة رياا لة طة   ةوارَ  اا. 

   ثعةةزَ ؤة بريَارَؤاا    (87)وة هةراوووَاا بة هةلوةاا ضثوا و طث ريا بؤثوا 
اابثو ية يةسيش تؤاواىى طؤةورة بكؤا لؤة اوىَؤااا ىؤة يؤافرة و ىؤة بؤريوااار بؤةآلم لؤة            

 .(88)ئاطراا اةبيش ئةطةر تةوبةى ىةيرابيش قَا ةتاا بة هةتاهةتاَي لة

لة بةلواةياىى  ثعةةزَ ة لة سؤةر ئؤةوةي يؤة ئة ا ؤاةري تؤاواىي طؤةورة       
لفقفْْ ج ا َُمْ ر واءل  مَِّْ أفنفُسيكُمْ ع زِيز  ع لفيَْي م ا ع نيتُّمْ   وِيص  ع لفيْكُم ] ثس وماا ىََة : 

 [.(128) : ْمبة ما  ال][ بيالسماؤْمينيني  ر ناوف  رَّ ييم 

واتة : بةرياسة ََشغة  ةرَشك لة   تاا هاتثوة بؤ  وتؤاا ئؤةوةي يؤة ئَشؤثة      
ىاريةحة  اةيا  لة سةر ئةو سة ةة و سثرة لة سةر ريَنمثَي ئَشثة و هة ثو يا  

 ب  بريواااراا بة س زو و بةزةىََة.

                                                           
   .1/12  المصم  ِف الْمحُ  :  رُااج ال بم  بشسح  ل  80 
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 تَش ؤؤَين ئؤؤةوةى يؤؤراووة ىؤؤابيش ااضدي عبدد  اجلبدداا  وتثَاىؤؤة يؤؤةوابثو وةيؤؤث 
(َؤاا لَش ؤاا و   َحد بة س ز و بةزةَي بَشت بةرا  ةر بة يةسؤاىيش يؤة )   ()ََشغة  ةر 

 ىةفرةتَاا ليش بكا  لةواىةى تاواىى طةورة ئة ام ئةاةا .

هؤؤةروةها ي  ةلوؤؤة فةر ثاةَؤؤةة اةيةىؤؤة بةلواؤؤة لةواىؤؤة ئؤؤةم فةر ثاةَؤؤةى 
رددؤرَ ، سال يعددسق    ال يزتدددي الزاتدددي حددني يزتدددي سهددميؤؤة اةفؤؤةر ثآ :  ()ََشغة  ؤؤةر 

 .)89( العااق حني يعسق سهم رؤرَ ، سال يشسب الدخمس حني يشسب سهم رؤرَ  

يةسي زَنايار ياتَشك زَنا اةيا  ئَماىااري تةواو ىََة   وة يةسؤي  واتة : 
از ياتَشك ازي اةيا  ئَماىااري تةواو ىََة   وة يةسي ئارةق   ر ياتَشؤك ئؤارةق   

 ََة .اة ثاتةوة ئَماىااري تةواو ى

 .)90(:   ال إيدمان لدمَ ال َراتة لَ ، سال ديَ لدمَ ال عه  لَ  وة فةر ثاةى 

هةر يةب اةست َاة ىةبَشت ئَماىي ىََة   وة هةر يؤةب َؤةمياىي    واتة :
 ىةبَشت اَين ىََة .

وة بةلواةياىى  ثعةةزَ ة ية اةلوَشا  اوةا تاواىة طةورةياا لة ئاطراا  بؤة  
  ردَ اْدل تَعدَ  . لةواىؤة ئؤةم فةر ثاةَؤة يؤة اةفؤةر ثآ :     هةتاهةتاَي اة َشننةوة

حب يددد   فح ي تدددَ ِف يددد َ يْمجدددأ هبدددا ِف بطَدددَ ِف  ا جهدددَ  ْيالددد ا  لددد ا  فُهدددا َبددد ا  ، سردددَ 
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 ددسب مسددا  ف ْددل تَعددَ فهددم يْحعدداَ ِف  ا جهددَ  ْيالدد ا   لدد ا  فُهددا َبدد ا  ، سرددَ تددسَدى ِف 
 .)91(ا   ل ا  فُها َب ا   جبلَّ ف ْل تَعَ فهم يرتدى ِف  ا جهَ  ْيال 

هةر يةس    ي بكثذآ بة َارضؤة ئاسؤنَشك ئؤةوا لؤة اؤزة ؤاا ئؤةو        واتة :
اةيثذآ و ئاسؤؤنةي بؤؤة اةسؤؤةةوةَة اةَكؤؤا  بؤؤة بؤؤة ورطؤؤي   َؤؤاا و  ؤؤ ي َؤؤ     

لؤؤة ئؤؤاطراا   وة هؤؤةر يةسؤؤ  ذهرَشؤؤك خبؤؤثا  و  ؤؤ ي بكؤؤثذآ ئؤؤةوة بةهةتاهؤؤةتاَي 
لة شا َشكةوة خباتة  ثارآ ئةوة   ي اةخيثا  و بةهةتاهةتاَي   وة هةر يةس  

 بةهةتاهةتاَي .لة ئاطراا اةيةوَشةة  ثارآ 

: هةروةها َةيَشكى تر لة بةلواؤةياىَاا ئؤةم فةر ثاةَةَؤة يؤة اةفؤةر ثآ      
  ي ْيل َهل اجلَة اجلَة سي ْيل َهدل الَداا الَداا ، جو ي دمم ردؤنن بُدَه  فُ دم  َي َهدل اجلَدة 

ل  .)92(ْيالٌ  فُما هم فَُ   ال رم  سَي َهل الَاا ال رم ِ 

 ؤةلوكي بةهةشؤت اةضؤنة بةهةشؤةةوة   وة  ؤةلوكي ئؤاطر اةضؤنة         واتة :
ئاطرةوة َاشاا باىاكارآ هةلواةسة  لة ىَشثاىَاىاا ئؤةلو  : ئؤةي  ؤةلوكي بةهةشؤت     
وة ئةي  ةلوكي ئاطر ئَس  راا ىة ا و هةرَةيةي لة شثَشين   َؤاا بةهةتاهؤةتاَي   

 اة َشنَشةةوة .
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 ثا بةر َةرضي ئةم قياىةَاا اةارَشةةوة لة بةشي ) ناقةشؤةى   بةوَيةى
 بريورياياىَاىاا( .

 :  ؤ شيعة3

 ُِعددداتُة ،  ي يددة ، إرارُددة، غدددال ، ئة اىؤؤؤة ََشؤؤؤن  تؤؤؤاق  و اةسؤؤؤةةا وةيؤؤؤث 
 .امساعُلُة 

ئة اىة هةىاَشكَاا لة )أصثل(اا ب  وى  ثعةةزَ ة اةضا وةيؤث ئؤةواا واا   
ه ى سؤؤؤثىنة وة هةىؤؤؤاَشكى ترَؤؤؤاا بؤؤؤ  وى ئؤؤؤةه ي   وة هةىؤؤؤاَشكَاا بؤؤؤ  وى ئؤؤؤة

 .(94)(تشبَُ)

شَعة برَةب لةواىةى ية بة تاَ ؤة  َةؤت طريَؤاا لؤة ئَمؤا ى عؤة  يؤرا        
و لؤة   ()ريةزاى  ثاى لَشيبش وة وتَاا : عةلي ضايسَا يةسة لؤة اواى ََشغة  ؤةر   

 (95)واى   يهة ثوَاا شَاو تر بثو بكراَة بة ََشةةوا وة هةروةها يثريةياىى لة ا
  وة باوةريَؤؤاا وابؤؤثو ََشةؤؤةوا و اَشنةؤؤَنة بؤؤة اةقؤؤى قثرئؤؤاا و فؤؤةر ثواة   وة    

                                                           
ْابددَ "الَددسق بددني الَددسق" ص :  2/48الدددملل سالَحددل للشهس ْاتدددي :    94  رَّددا السافضددة 12  ، ساددا  الب دد ادي ِفِ    :  َس

فإنَّ العدب ُة ردَه  َظهدسسا بد عْه  ِف  ردان علدي اضدي هللا عَدَ ف دا  بُضده  لُلدي : َتدت اإللددَ ، فدأحسق علدي امردا  ردَه  
ىل  اُط الدم ائَ سهكَ الَساة لُعت رَ فسق َرة اإل الم لْعمُْه  علُا  إلدهدا  ، جو افرتادت الدسسافض بُد  ستَل ابَ  بأ إ

ُعاتُة سغال  ، سافرتات الزي ية فساا  ساإلرارُدة فسادا  سال دال  فسادا  ،   ران علي اضي هللا عََ َابُة َصَاف :  ي ية سإرارُة ِس
دددل فسادددة رَهدددا تكَدددس  دددائسها سمجُدددع فددد سق ال دددال  ردددَه  ْيدددااجمن عدددَ فدددسق اإل دددالم ، فأردددا فدددسق الزي يدددة سفدددسق اإلرارُدددة ِس

 فمُ سدسن ِف فسق األرة  .
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  وة بريوباوةريَاا وابثو ََشةؤةواَةتى لؤة ىؤةوةى ئَمؤا ى      ()ََشغة  ةرة   سصدي  
َؤاا لَشكؤراوة   كى تر بيش ئةوا َؤاا سؤةةم و زولوم  عة  اةرىاضَشت   وة ئةطةر ب  َةيَش

بؤثوة   وة وتثوَاىؤة ََشةؤةواَةتى يَشةؤةَةيى  ةسؤ وةحي ىَؤة        ( ريازى ُدةتو بة )َاا 
تاوةيث  ةلوكى بة ئارةزووى   َاا هةلوي بذَشرا وة َاا ب    َاا بةؤثاىا ََشةؤةوا   

 ()اابنَشا بةلوكث يَشةةَةيى )ئثصثل(َة و ريوينى اَنة شؤَاو ىَؤة بؤ  ََشغة  ؤةر     
بؤ   ؤةلوكي   هؤة ثو تاقمؤةياىى        ي ليش بيش ئاطا بكا و لَشاةرييش و وازى لؤيش بؤَشينش  

شَعة ئةوة َةيَاا اة ا  ية هؤة ثوَاا باوةريَؤاا واَؤة يؤة ََشةؤةواَةتى اَؤارى       
يراوة ب  ئَما ى عة  و يثريةياىى بة اةقي شةرعي   وة باوةريَاا واَة َؤارَشوراوا  

 لة هةلوة و تاواىى طةورة و بضثوة .

و   بةري يراا لة ااة  وةها بريوباوةريي اؤسةاَةتي تةىها ب    َااةره
( ىؤؤةبَشت   لؤؤةم ت ُددةلؤؤة   َؤؤاا بؤؤة وتؤؤة و يؤؤراةوة و عةقَؤؤاة تؤؤةىها بؤؤارواؤ ي )  

 .(96) ةسةلةَة هةىاَشك لة زةَاََةياا رياَاا ََشضةواىةَة

سةرةتاى اروست بؤثوىى  ةزهؤةبي شؤَعة لؤة سؤةر اةسؤةى )ع ؤا ا( يؤثريي         
ا يرابؤؤثو بؤؤةآلم  سؤؤ أ(ى َؤؤةهثاي اروسؤؤت بؤؤثو يؤؤة  ثسؤؤ وماىَشةى  ؤؤ ي ئاشؤؤكر     

 َبمبكس عمدس س اووريووَةيى ريق لة ا  بثو   َةيةم يةب بثو تاىة و تةشةر ااىى لة 
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ئاشؤؤكرا يؤؤراوو لؤؤة وريؤذةوة تؤؤاوةيث ئؤؤة ريؤ شؤؤَعة  ()ى زاواى ََشغة  ؤؤةر عممدان 
 بريوباوةريَاا واَة و اةسةَاا ََشثةطرتثوة و هة ثوَاا لة اةورى ي بثوىةتةوة . 

ىؤةبيش بؤة    ()سيش ريقي لة هؤةر سؤيش اَشنةؤَنةيةى ََشغة  ؤةر     وى ئةواا هةرية
 شَعة ااىاىرآ   وة وى ئةواا ئةوة اةطةَةى  ية عة    ش ىاوآ . 

وة َث ةةى ئؤةم قيؤاىة ئةوةَؤة يؤة  ةزهؤةبي شؤَعة برَةََؤة لؤة تاىؤة و          
 . ()تةشةر ااا لة هاوةآلىى ََشغة  ةر 

 : خوس رليَيبَتىنةرورتةشةردسنرلةرئةبوربةكرررِةزس رؤ  1

( لؤؤة ئؤؤةبث اةعفؤؤةرةوة يؤؤة  ااا  بددَ َعددنيريَثاَؤؤةتى يؤؤراووة لؤؤة ) الكشدي )
ممؤؤاى يؤؤثريي ئؤؤةبث بؤؤةير بةَعؤؤةتى ااوة بؤؤة عؤؤة   ؤؤثاى لؤؤيش ريازي بؤؤيش لؤؤة سؤؤةر  

  وة بةري بثوا لةو )شَعة(ؤؤاىةى يؤة زةَؤاى يؤثريي      (97)  بةري يراا لة باويى
اتؤؤةى يؤؤة َرسؤؤَارَاا لؤؤة زةَؤؤا يؤؤرا عؤؤةلي يؤؤثريي حثسؤؤةَنَاا( ريةفؤؤو يؤؤرا لؤؤةو ي

اةربارةى ئةبث بةير و عث ةر ؟ ئةوَش بة باشي باسؤي يؤراا ئؤةواىَش ريةفوَؤاا     
(   ئةواىة قيةى  ؤراث و اثَشنَؤاا بؤة هؤاوةآلا اةاا     السافضدةيرا   ب َة ىاوىراوا )

وة ىةفرةتَاا ليش اةيراا و هةىاَشكَاا زَااةريةوى اةيةا لة وةسفي عة  يؤثريي  
 . (98)الَ اا ريةزاى  ثاى لة سةرئةبث ت

                                                           
   .31الشُُة سالعَة ص :    90 

   .59األجمبة الدمَُ   علل َ  لة الُ ُ   ص :    98 



 

 

 108 ba8.org 

 .........................                               ئةهلي سوننة و تاقمة طومر اكاندا  َ               َ    كي شةي تةكفري لة ني وان 

 :  تىنةرورتةشةردسنررلةرعومةرؤ  2

لةو تاىة و تةشةراىةى يةااوَاىة لة )الفاروق(  ؤثاى لؤيش ريازي بؤيش ئةوةَؤة     
رةوة ارؤي يؤراووة و وتثَؤؤة  ة ؤؤثشؤؤَعة  ةزهؤةب بؤة اةم ع  ال مدي    ابدَ ُبميدَيؤة  

اةطةريَشمؤةوة بؤ  وى    )عث ةر لةسةرة  ةرطاا وتثَةتى لة سيش شت ت بؤة اةيؤةم و  
َشهاؤة لؤة  ؤةلوكى تؤر ؤ وة              ثا : بةىاحةق براىى ئؤةم ئَةؤةى  ؤا و ئؤةبث بؤةير ب
بةاَشنةَنى يراىى ئةبث بةير   وة بة ضاة زاىَنى هةىاآ لة  ثسؤ وماىاا بؤة سؤةر    

يؤة وى شؤَعةياا  ةماىؤة     (يقؤثا   ئة ؤة و )ع ؤي يؤثريي إبؤراهَ       هةىاَشكى تؤراا 
ا و بؤة َةؤةى  ةزهؤةبي شؤَعةى رياسؤةةقَنة اااةىؤريش  لؤة        ََشكراوة لة فؤةر ثواةا 

تةفيريةيةَاا لة تةفيريي ئةم ئاَةتة اؤثَشا بؤة ئَمؤا ى عث ؤةر اةاا  و قيؤةى      
َي ي قُذءلا ي ذا لفْيت نيذي اتَّخ ذِْتا م ذع  الوَّواذءِل         ]ََشاةيا  :  ْ يْذ و ي ءْم  ي ع ضُّ الظَّاليما ع لفذ  ي 

 [.  10 :   ما  الَساان][ و ِييلَا

واتة : وة ريؤذيش يؤة سؤةة كار )يؤافر( اةسؤةى  ؤ ي بؤةاااىى اةطؤةزيش و        
 اةلويش   زطة لة طة  ََشغة  ةر ريَشاام اةطرتة بةر . 

ئؤؤةبث اةعفؤؤةر اةلوؤؤيش َةيؤؤة َاا ئؤؤةبث بؤؤةيرة اةلوؤؤيش :   زطؤؤة لؤؤة طؤؤة      
)ع ي(م بكرااَة بة اؤسةى   م وة   زطة فآلىة يةس  ىةيرااَؤة   ()ََشغة  ةراا 

 . (99)اؤسةى   م واتة عث ةر( بة
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)يثلةَنى( ريَثاَةتى يراووة لة باويى ع ا ا(  سةو ى  ثاى لؤة سؤةر لؤة    
إِنَّ الَِّييَ  آم ناءاس ثامَّ َفففواواس ثامَّ آم ناءاس ثامَّ َفففذواواس ثاذمَّ ازْد اداواس   ]تةفيريي ئةم ئاَةتةاا : 

 [. 230:  ما  الَعاء] [و الف ليي هْْيي هامْ و ِييًَ َُفسو ا لَّمْ ي كَُِ اللَّا ليي ْْفيو  لفهامْ

ا هَشناوة و َاشاا يؤافر بؤثوا لؤة اواى    اواتة: بةرياسة يةساى  ية باوةريَ
ئةوة باوةريَاا هَشناَةوة َاشاا هةم يافر بثوىةوة لة َاشاا يؤثفري   َؤاا زَؤاا    

 َاا ىايا  .يرا ئَس  ثا ىاَاا بة ةيش وة ب  ريَشااى رياست ريَشنمثَي 

وتثَؤؤةتى لؤؤة باسؤؤي فآلىؤؤة يةسؤؤي فآلىؤؤة يةسؤؤاا اابؤؤةزَثوة   َةيؤؤةم اؤؤار 
وة يؤؤؤافر بثوىؤؤؤةوة ئؤؤؤةو ياتؤؤؤةى ااواى   ()باوةريَؤؤؤاا هَشنؤؤؤاوة بؤؤؤة ََشغة  ؤؤؤةر  

َدت ردمالَ فُلدي فةر ثي : ) ()فةر اىريةواَةتَاا لَشكرا ئةو ياتةى ََشغة  ةر   ردَِ 
بةَعؤةتَاا اا بؤة ئَمؤا ي عؤةلي  ؤثاي لؤيش          َاشاا باوةريَاا هَشناَةوة ية رمالَ  

اا يؤافر بثوةىؤةوة و   َيؤ  ؤرا ا  ()ريازي بَشت بةآلم اواي ئةوةي ََشغة  ةري  ثا 
و َاشاا زَاتر يافر بثوىةوة   ياتَشك هةر يةس  بةَعؤةتي   َاا بة بةَعة  ااىةىاااى

يافر بثوا   بة ئَما ي عةلي ااب  ئازارَاا اةيرا   ئةواىة هَض باوةريَاا ََشنة ا و 
يؤراووة ريووىؤى يراؤتؤةوة يؤة  ةبةسؤةى بؤة         الكداِف ئةو يةسةى شةرحي يةَشيب 

 ة. فآلىة يةب و فآلىة يةب ئةبث بةير و عث ةر و عثناا
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ورخيَزسنةكىنىرر() تىنةرورتةشةردسنيىنرلةرهىوةآلنىرتر رثيَغةمبةرؤ   3
 : دسيكىنىرئيمىدسرسن

ا و اةم ارَشذي يراا بة را  ةر بة شَعة ىةوةسةا تةىها بة تاىة و تةشةراا
بةلوكث اةم ارَشذَاا لة  َشواا و طةورة هاوةآلىَاا يراووة  ()هاوةآلىى ََشغة  ةر 

بة تاَ ة  ئةواىةى ية لة بؤةر  ؤثا ي ضؤَاا يؤراوو باشؤسَا  ؤ  بؤة ت يؤراا و         
 اَهااَاا يرا.

لوؤةاا  وة ئاَنةيةى ئةوَاا بة هؤة ثو وَةيؤاا بؤآلو يؤراةوة   ئةواىؤة لؤة ت       
بثوا و حةسثاَاا بةو هةو  و ي شةة بَشثَشنةَؤة اةهؤا    ئةواىؤةا يؤة تةىاىؤة       

و عةباب و )ع ؤاا((ى يؤثريي اةلوؤَشا زاىؤاى      ()قيةى  راث بة  ا ى ََشغة  ةر 
َاَة بةرزى ئةم ئثاةتة و تةرمجاىى قثرئاا   وة تاىة و تةشةرَاا لؤة  ةؤَشري   

ة تاىة و تةشةرَاا لة ع اا( ى يثريي ئَمؤا ى   ثاا ااوة) الاى يثريي وةلَا(   و
عث ةر و مماى يثريي  ةس ة ة ااوة  ثا لة هة ثوَاا ريازي بيش   هةروةها تاىة و 

( ية هةراوويَاا لةو اة يةسةا ية  ثذاةى بؤة    بد ( و طلحدةتةشةرَاا ااوة لة) 
اتؤؤة : و )100(  َسجددب طلحددة  فةر ثَؤؤةتى  ()هةشؤؤةَاا ََشؤؤاراوة   ََشغة  ؤؤةر   
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  إنَّ لكدددل تددد  حدددمااَي  سحدددمااي  بةهةشؤؤؤت   وة لؤؤؤة باسؤؤؤي زوبؤؤؤةَراا فةر ثَؤؤؤةتى :  
 واتة : هة ثو ََشغة  ةرَشك َةةَثاىي هةبثوة و َةةَثاىي  ا زوبةَرة . (101)(الزب 

وة تاىة و تةشةرَاا ااوة لة ئةىةسي يثريي  الَؤك و بؤةريائي يؤثريي عؤازب     
  ثاَاا ليش ريازي بيش .

ااوة بة تاَ ؤة    ()تةشةرَاا لة  َشواىةياىى ََشغة  ةرى  ثا  وة تاىة و
َشؤت يؤة  ؤثاى طؤةورة لؤة سؤةرووى         ااَكى ئَماىااراا )عائةة( ريةزاى  ثاى لؤؤ  ب
حؤؤةو  ئاناىةياىؤؤةوة َؤؤايى و بؤؤ  تؤؤاواىى لؤؤةو يؤؤارة رياطةَاىؤؤاووة وة هؤؤةروةها   

 بةطةةى يراووة. ()تةيفريى هاوةآلىى ََشغة  ةرَاا 

بريوبؤاوةرى ئؤةم يثش ةلوؤة يؤة لةسؤةرةتاَاىةوة تؤا ي تاَؤاا وةة        ئة ة بثو 
  و اثَشنؤؤااا  تةشؤؤةرتاىؤؤة و شؤؤة ثو ب َؤؤاا اَنؤؤاارَاا بثوةتؤؤة ضؤؤ ا اثلةيؤؤة ااَري

بة ةشةوة ىةوةسةاا تا طةَةةنة ئةو ئاسةةى هؤة ثو هؤاوةآلا تةيفرييؤةا ضؤةىا     
 َبدم ئةو تاقمة لة ية َةيَشكة لة طةورة ىثوسةراىى    الكشدية نب َ  يةسَشك ىةبَت 

لؤة ئؤاَا    ()ةوة رَثاَة  اةيا  ية ووتثَةتى:  ةلوكى لة اواى ََشغة  ةر جَُدس 
هةلواةرياىةوة س  يةب ىةبَشت  نَش وومت ئةو سؤ  يةسؤة يؤَشا ؟ ئؤةوَش وتؤى :      

 .  لمان الَاا ي   و  َبم نا ال َااي  و  ر  اد بَ األ مد 
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ا ماو مَّْ  إاِلَّ ر واءل  قفْْ ِ لف ْ ميَ قفِْليَي و م ]ئة ةشة ية  ثاى طةورة اةفةر ثَشت : 
 [. 244  :  ما  ل  عمسان] [الوُّوا ا أفففإِن مَّات  أفوْ قُتي   انقفلفِْتامْ ع لف  أفعْقفابيكُمْ

ََشغة  ؤؤةرَشك ىؤؤةبثوة وةفؤؤا  بكؤؤا  بَشا  ؤؤاا    (): تؤؤةىها ممؤؤا   واتؤؤة
ئةطؤةر وةفؤاتى يؤرا َؤاا يؤثذرا      ََشغة  ةراىى ََشش ئة َش وةفاتَاا يراووة ئاَؤا  
 .ئَشثة باشاةز اةبنةوةو لة ئاَا  هةلواةطةريَشنةوة 

اواى : ةوة رَثاَة  اةيا  ية ووتثَةتى  َبدم جَُدس لة   الكشدي هةروةها 
وة بةاةسةى ئا ؤاذةى يؤرا   ؤ   ةراا و َةةَثاىاا ىة اا تةىهاضي ) ()ََشغة  ةر 

 .(102)تةىها سىش يةب(ؤ 

ةريَشوى لؤةوةى سؤةة كاراا ئؤةَ وَشا و هةلوَاةبةسؤل لؤة      و بؤ   ثاَة ت  بةرز
ط ريَنى  اىاى ئاَةتةياىى قثرئاا و يراىؤة بةلواؤةى بؤ  تؤةيفرييراىى اؤسؤةةياىى      

رََّيي  اللََّا ع نْهامْ و ر َاءا ع نَْا ذ ليذكف ليم ذَْ ِ شيذي     ]:   ثاا ية اةربارةَاا اةفةر ثَت
  [. 8 :   ما  البَُة] [ر بََّا

 ةارة بؤ  ئؤةو  قؤ  و ريَشؤو  ئةواىة  ثا ريازََة لَشَاا ئةواىَش لةو ريازَؤا ئؤةو   واتة :
 . ية لة َةروةراطارى ترساوة و فةر اىةياىى بةاىش هَشناوة يةسةَة

: ََشغة  ؤةر   لؤة ئَمؤا ى عةلَؤاا ئةوةَؤة ئؤةلوب      )شَعة( وة ئةس وى بريوباوةريى
() يؤةب بَؤاىثوى    ىئؤةوة اَشنةب ااىاوة ب   ى شةرعى ئَما ى عة  بةبة اةق
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   و هةر يةب ََشضةواىةى بكا  يافر اةبَشؤت  وة ََشةةواَةيى بىش تاواىة  ىة َشنَشت 
و شؤؤاراوةتةوة و  ىؤؤةيراووة ي ضؤؤ ةراا و َةؤؤةَثاىاا ئؤؤةو اةقةَؤؤةَاا ئاشؤؤكرا    

و شثَشنى ئارةزووى  ثشَاا يةوتثوا و ئاَا  ََشةةواى  ةعيثم ىةبثوة باوةريَاا بة
رعَاا بةزاىؤاووة  و سةة َاا يؤراوو سؤنثورى شؤة    اا ط ريَثةو شةرَعةتى ئَيال َ

يافر بثوىةتةوة ضةىا يةسَشك ىةبَشت ىوَكؤةى َؤاىوة يةسؤَشك َؤاا      بةلوكث هة ثوَاا
 .زَاتر 

  ئةلوَشا ََشةس  بث بكر( و )عمر( و ئةواا هة َةة اوو ريوو بثوىةئة ا ئةلوَشا )أ
  ثس وماا بثوىة بةآلم اواى يافر بثوىةتةوة.

اةيةا طةر ََشضؤةواىةى بريوبؤاوةريى ئؤةواىى     ربةَاا تةيفريى ئةو يةسةؤز
 يؤافر ااَؤاةىَشا       َاا بة  ثس وماا اةزاىا و ئةوةى ََشضةواىةَاا بَشت بة هةبَشت

وآلتؤؤى يؤؤافر    وآلتؤؤاىى ئَيؤؤالم ئؤؤةوةى  ةزهؤؤةبى ئؤؤةواىى تَشؤؤاا ئاشؤؤكرا ىؤؤةبَت بؤؤة
اةىؤَشا  تؤاىى  ثشؤرَكةياا و طؤاورى اا   وآل لؤة  بة  راَسى اةزاىا ية د   ا ِ  وةبثوة

ب َة اؤسةاَةتى لة طةلش طاور و اثلةية و  ثشرَكةياا اةيةا اذ بؤة اؤة اوةرى   
بىش ئاَنى و اوو ريووى طةورة لة ئةواىةوة اةريةوتثوة وةة بىش ئاَنى    ماىاا ثس و

ة   بؤؤىش اوو الوؤؤى ئؤؤةم تاقمؤؤ م شؤؤَشثةو ضؤؤةىاَا تؤؤاقمى تؤؤر لؤؤة لَ سارطددة ا ى  َ تَ اددة 
 ب َؤة لؤة ىَشؤث  ؤةلوكى سؤااة و       اوورترَا تاقمى طث رياا لة قثرئاا و سؤثىنةتةوة  

زورَنؤةى  ؤةلوك      و باىاؤة بؤة اذاَؤةتى ئؤةه ى سؤثىنة     اة اوةراا ئةم تاقمة بة ىؤا 
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يةسَشك لؤة اؤة اوةرى    ئةطةر  ىةبَشت   اافضدي ىاىاسَشت تةىها     ودين  يةسى اذ بة 
 .(103)ىَ    اافضيية  وة اةطةَةىَشتم ئة  وين   ب وىش  ا  ئةه ى سثىنة

 

 مورجيئة ؤ 4

 : بة اوو واتا اَشت اجاء اإل وشةى 

وةة لةم ئاَةتةاا هاتثوة يؤة  ؤثاى طؤةورة      بة  اىاى اوا يل  : مَةية
 [.222:  عساف مَا  األ] [قفالُءاس أفرْجيَْ و أفِ اها]:  اةفةر ثَشت

:  بؤة  اىؤاى    أفرْجيذَْ    طةلش برايةَاا : اارىش وازى لَش هَشنة لة ووتَاا واتة :
 و اواخية. وازى لَش هَشنةوة

 . : بة  اىاى ئث َشا ََشااا اووةم

ى ىاوبراو اروسةة ضؤثىكة ) ثراَئؤة(   مب  تاق مسج ة د الدبة  اىاى َةيةم ىاوى 
: يراةوةَؤاا لؤة  ؤثاى     واتة  َةَثةسةى الش اوا اة يت  ىَة  و يراةوةَاا لة

  ئةاا بة  اىاي اووةم ئةوة ئاشكراَة  ىةاةىاو بة باوةريَاا اااوا اة يت  باوةري
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هَ  زَاىى ب  ئَمؤاا ىَؤة هؤةروةة ضؤثشا يؤارى       ضثىكة ئةو تاقمة اةَاىاث  تاواا
     .(104)ضاة لة طةلش يثفراا سثواى ىَة

      ثراَئؤؤةى قةاةرََؤؤة :  ثراَئؤؤةى  ؤؤةوارَ   ثراَئؤؤة ضؤؤثار بةشؤؤا
 ئة اىة ئةلوَشا (105)قمَشكاتةواو ئةم بةشة ضةىا تا   ثراَئةى   ثراَئةى اةبرَة

فراا سثواى ىََة طةلش بثوىى يث ض ا ضاية لة ؤباوةريى  رؤظ : تاواا زَاىى ىََة ب 
وة بؤؤؤاوةريى   تؤؤؤةىها يؤؤؤافر ىؤؤؤةبَشت  : يؤؤؤةب ىاضؤؤؤَشةة ئؤؤؤاطرةوةوة ووتثوَاىؤؤؤة   

 بؤث بكؤر( و  ى )أطؤةلش بؤاوةري   وَاا اَاوازى ىََؤة لؤة    فا د   ثس ماىَشكى تاواى ارى 
                                                           

   .2/239الدملل سالَحل للشهس ْاتدي :    204 

ْابَ الَدسق بدني الَدسق :   ، 239 /2:  ي دامللل سالَحل للشهس ْات  205  صدَاف فمالثدة َ ا املسج دةرَّد َسساا  الب  ادي ِفِ 
سصددَ  ، مان سال دد ا علددل رددكهب ال  ايددة فهدد  رُدد سدسن ِف ال  ايددة سِف املسج ددة ديدد: ُالاجدداء ِف اإلَ  رددَه  اددالما صدد: 

 ،مسج ة دسالد دجهمُةفهد  ردَ مجلدة الد  االعمدا  علدل ردكهب جهد  بدَ صدَمانجر ِفدُلددمان س يد: ُالاجداء ِف اإلرَه  االما 
تُددة ستمرَُددة سرسيعددُة ،خددسهدد  ،  اسصددَ  رددَه  ْيالصددة ِف االاجدداء رددَ غدد  ادد  َ سهددك   فددسق : يمتعددُة سغعدداتُة سثُم

دل فسادة رَدَ َْيْهدا سيضدللها  دارا الَدسق .  ، س اد   105 -101:  ص :  اتظدس الَدسق بدني الَدسقالَلسق اخلم  تضللِ 
 .  2/239  :ي دس ْاتهاتظس امللل للش، خالصة  بع فسق دمسج ة الدصبحت فسق الالُبُ ية سالصاحلُة فأ ي :دس ْاتالشه

أي حماددمسج ة الَ هاءِ ىل الَرا اإلاجاء الكي تعب إ دي حََُة سغ   رَ األئمدة ردَ َهدل الكمفدة سهدم بَ  لمة ِس
هددل ، سلكددَه  رددع نلددك يماف ددمن َهددل العددَة علددل َن هللا يُددكب رددَ يشدداء رددَ َمان ديدد األعمددا  لُعددت رددَ اإلنَّ : إ  املددده

 األعمددا  املَسسضددة نَّ دمان رددَ تطدد  ُللعددان سعلددل َيددبدد  ِف اإل تددَ الَ سعلددل، هددا  خيددسجه  رَهددا ُلشددَاعة سغ  الكبددائس جو 
هددا الددكم سالُ دداب ساجبددة يعددْح  رددع ا َددسا، ِا ددان اددمال  ، سإ فهددكا الَددمع رددَ االاجدداء لددُ ِ   ربْدد عا إلْيددساجه  ُطددال   نِ 

، ساتظدس   219:   ص دطُة للهدسات   س دسح اللُ ُد   الما500 / 0:  فْداسى ابدَ تُمُدة : ، اتظدس  مانديداألعما  عدَ اإل
 إْيدساج الُمدل  : ف د  ادا ،   10 -29:   صُلُد  الشدُخ عبد  الُزيدز بدَ عبد هللا بدَ ُ  علدل الُ ُد   الطحاسيدة ت يضدا  َ

حكدام  ، سيرتتدب علُدَ َظدي سرَُدمي َبل هدم ل لَظُا   املسج ة سلُ  اخلالف بَُه  سبني َهل العَة فَُمان هم ام  ديرَ اإل
الم املسج ة ِم   يُلمه الم َهل العَة ِس  .  سهللا املعُْان، ا رَ ت بسِ 
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)عمر( تةىاىة  باوةريى ئَماىااراا اَاواز ىََة لةطةلش اووريووةيؤاا ضؤثىكة هؤة ثو    
َشؤت لؤةم طث رياََؤة        شاَةتث اىى هَشناوة َشو      ااوا اةيؤةم لؤة  ؤثاى طؤةورة مباىثار

 .(59)ئة اىة لة وَةة و ) ثاري(َش لة وَةيى تر

تةيفريَاا   ب َة  ىايةَا : يةب لة ئةه ى قَ  ة تةيفري  ثراَئة ووتثَاىة
يؤة  لة ياتَشكاا زاىراوة ئةه ى قَ  ة اووريووى تَشااَؤة    طةةى  وىاىَشكى بة وةوىا بة

بة بةلواةى قثرئاا و سثىنة  و ئَهمؤاع بؤيش بؤاوةريترة لؤة طؤاور و      هي واَاا تَشااَة 
ََؤة  تَشااَة يؤة اةسؤةَاا بؤريوا  هةىؤاَشك لؤةو بؤىش باوةري         بةلوكث هي واي اثولةية

اَاوازى لؤة ىَشؤثاا     ئاشكرا اةيةا لة ياتَشكاا شاَةتث اىى   َاا ئاشكرا اةيةا 
ا ئاشكرا  رْدماتس اىةي واا  ئةوة ية يةسَشك ئَنكارى ئةو  ثس وماىاىاا ىََة لة سةر

ا و ئاشؤكراا ئَنكؤار يؤرا ئؤةوة ااواى َةشؤَماا       رْدماتس  را اىؤةى ةحيرا َاا ئةو 
 .  (106)ىةَكرا اةيثذرَشت وةيث يافرَشكى باشاةزبثوبثوىةوةى  ش اةيرَشت ئةطةر 

واَؤة يؤة ئؤةلوَشا )اَؤا(       َجَهمَّدة بةآلم ب ضؤثوىى  ثراَئؤة وةة ب ضؤثوىى    
ى بؤاوةريى ىاَؤايسَا يؤةب وةيؤث بؤاوةري     : ئةلوَشا ! و يةم ىايا   و زَاا ىايا َةية

رياست زاىب بةباوةري لة ب ضثوىى  ثراَئةاا تةىها برَةََة لة ! َايسَا يةب واَة 
 .(107))تذاَق(
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َبةشىَدووةم

طؤةلش ضةسؤثاىاىى هؤةق و     رياَاىةى ََشةثو لةو تاوتثىش يراىى ئةو ب ضثوا 
 : ب ضثوىى رياست بة بةلواة

 . يوارؤ ي لوَنةوةى ب ضثوىى  ة 1

 .  ؤ ي لوَنةوةى ب ضثوىى  ثعةةزَ ة 2

 . ؤ ي لوَنةوةى ب ضثوىى شَعة 3

 . ب ضثوىى  ثراَئة ؤ ي لوَنةوةى 4

َ:ََبةرثةرضدانةوةىَخةوارجـ1ََ

ريؤزةوة اةقؤةياىى قثرئؤاىى َؤ    بةرَةرضَشكى ااوىةتؤةوة يؤة لؤة    ضةىا َي عدالَ 
لف  ي ا أفيُّه ا الَِّييَ  آم ناءا تاءباءا إِ]:  تية اةفةر ثَش   وةة ئةم ئاَةتةىوةرَارتثوة 

 [. 8  :  ما  الْحسمي][ اللََّي ت ءْب ةَ نَّصاء  ا

بكؤؤةا و بؤؤة ثة تةوئؤؤة ى ئؤؤةو يةسؤؤاىةى يؤؤة باوةريتؤؤاا هَشنؤؤاوة ئَشؤؤ واتؤؤة : 
 .  ئا  ذطارَكةر َةشَماا ب نةوة تةوبةَةيى

 .ب َة تةوبةى ئا  ذطارَكةر تةىها ب  تاواىى طةورة اةيرَشت 
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 ()هةروةها بةلواةى تؤرى وةراةطؤر  لؤة فؤةر ثواةياىى ََشغة  ؤةرةوة      
ي سهدم ردؤرَ سال دي حدني يزتددي الزاتددال يزتد): ) ثَشتئةو فةر ثواةَؤة يؤة اةفؤةر      اىاى

 . 208   رؤرَ يعسق العااق حني يعسق سهم رؤرَ سال يشسب اخلمس حني يشسهبا سهم

يةسي زَنايار ياتَشك زَنا اةيا  ئَماىااري تةواو ىََة   وة يةسؤي   واتة :
 از ياتَشك ازي اةيا  ئَماىااري تةواو ىََة   وة يةسي ئارةق   ر 

 َشك ئارةق اة ثاتةوة ئَماىااري تةواو ىََة .يات

: )وتؤؤةى اروسؤؤت يؤؤة   ىؤؤةوةوى )رةمحؤؤةتى  ؤؤثاى  ش بؤؤىش( اةفؤؤةر ثَشت  
ىؤة  ىا: ئةوةى ئؤةم تاوا  لَشك لوةرةوةياا ووتثَاىة ية  اىاى ئةم فةر ثواةَة ئةوةَة

ي(َة لؤةو ط َاىةَؤة يؤة    ؤفةبكا  لة ياتَشكاا تاواا اةيا  باوةريى يا  ش ىََة ئةم )ى
 و هةلو ؤذاراةى  ىةفى شةةيةى َىش اةيةَت بةآلم  ةبةست ََشى تةواوَشةى ئةو شؤةة 

وا سؤؤث شؤؤةةَة وةة اةطؤؤثترىش هؤؤَض زاىيؤؤةَشك ىََؤؤة تؤؤةىها ئؤؤةوة ىؤؤةبَشت يؤؤة   ئؤؤةو
وشس ىةبَشت وة ذَؤاا ىََؤة تؤةىها ذَؤاىى اوا ريؤذ      هاىاةبة ةَشت وة سا اا ىََة تة

 .(109)(ىةبَشت

لؤة ىَشؤثاا تاواىؤة     ىؤة  ؤةوارَ  اَؤاوازى ىةيرا  هةلوةَةيى تؤر لؤة هةلوؤةياىى    
طةورةياا و تاواىة بضثويةياا لة ياتَشكاا  ثاى طؤةورة لؤة قثرئاىؤاا اَؤاوازى لؤة      
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إِن ت جْت نيِاءاس َفِ آئيو  م ا تانْه ذءْن  ع نْذَا ناكففِّذوْ ع ذنكُمْ     ] : ىَشثاىاا يراووة ية اةفةر ثَشت
 َ  [. 32  :  ما  الَعاء][ َفوِمي او يِّئ اتيكُمْ و ناِْْيلسكُم مًُِّْْ 

ئةطةر   تاا بثارَشوا لةو تاواىة طةوراىةى قةاةغةيراوة لَشةاا ئؤةوة لؤة   واتة: 
اَشَةيى  ؤ ش و سؤازطار و   طثىاهةياىى ترتاا ضاوَ شى اةيةَا وة اةتاخنةَنة 

 وةيث بةهةشةى بةرَنة. ريَشواار

ب  تؤةيفريى  ثسؤ وماىاا   باةا  َ  ئةطةر هةولوى بةلواة اؤزَنةوةيةوابثو  ةوار
ئةطةر هة ثو تاواىةياىَش بة تاواىى طةورة حَياب يةا ئؤةوا ريَشَؤاا     ىاَاؤزىةوة 

 .(110)لة بةلواة ىايةوى ض بةلواةى عةق وى ض بةلواةى شةرعى

 .ورةياا و تاواىة بضثويةياىاا بكةاوة ئةبَشت هةر اَشثازى لة ىَشثاا تاواىة طة

ىةسةَاا طثتراوة ئةوةَؤة يؤة سؤواَةيى تاَ ؤةتى     : لة ََشنا تىوسنةرطةورةكىن
َاا    َاا ىةفرةتى ليش يراوة   سةر هاتثوة    َاا هةريةشةى بة ئاطر لة ااىراوةب  

 ئة ة باشسَا ب ضثوىة.  تثريةبثوىى  ثاى لةسةر هاتثوة 

: طثتراوة ئةوةَة سواَةيى تاَ ؤةتى لؤة اوىَؤااا لةسؤةر      تىوسنةربضووكةكىن
:  ةشؤؤةرية هةريةشؤؤةى اوا ريوشذى لةسؤؤةر ىؤؤةهات ىش  ةبةسؤؤت بؤؤ    َؤؤاا هة  ىؤؤةبَشت 

 .(111)هةريةشةى تاَ ة  بة ئاطر و ىةفرة  و تثريةَى
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ى ؤار بؤة يؤافر     ضؤثوىةَاا هةَؤة يؤة  ثسؤ وماىى تاوا    ئةواىةى ئؤةم ب  ي ووار ة 
ي ذا أفيُّه ذا الَّذِييَ  آم ناذءاس     ]:  اةزاىا ئةم ئاَةتة بةرَةضَاا اةااتةوة ية اةفةر ثَشت

َُتيَ  ع لفيْكُما السقيص ا ا فيي السقفتْلف  السواوُّ بيالسواوِّ و السع ِْْا بيالسع ِْْي و األُنث ذ  بيذاألُنث   ففم ذَْ    
  [.208  :  ما  الب س ][ عافيي  لفَا ميَْ أفِييَي ش يْ   ففاتِِّ اع  بيالسم عْواوفي و أفد ا  إِلفيَْي بيإِ ْس انٍ 

ريتؤؤاا هَشنؤؤاوة ََشثَيؤؤت يؤؤراوة لةسؤؤةرتاا ت لوؤؤة ئؤؤةى ئةواىؤؤةى باوة واتؤة : 
ئازاا بة يةسَشكى ئازاا و بةىؤاةش لؤة اَؤاتى     يسةىاىةوة ب  يثذراوةياا يةسَشك

بةىاة و ئافرة  لة اَاتى ئافرة  )واتة: هةرية سؤىش بؤة تؤاواىى يثشؤةنى ىاهؤةق      
ةَةوة هةسةا اةبَشت بكثذرَشةةوة( اا ئةوةى ضاوَ شى شةَشكى لَشكرا لة وَةا براي

با حةقاارى يثذراوةية ضاة رةفةاربَشت لةطؤةلش بكثذةيؤةاا و بكثذةيؤة بؤة اؤثاىى      
  ثَشا بةهاى يثذراوةية باا . 

ئةبَنى  ثاى طةورة بكثذى لة بازىةى ئَمؤاا ىةبراووةتؤة اةرةوة وة بؤة    
 ةبةسةَش لة براَةتى لَشؤرة براَؤةتى     براى  اوةا يثذراوةيةى حَياب يراووة 

 . ئاَنة

و إِن طفائيففت انِ ميَ  السماذؤْمينيني  اقست ت لُذءا ففأفلْذليواءا    ]:  ةورة اةفةر ثىش ثاى ط
ْيذي   تَّذ  ت فيذي   إِلفذ  أفمْذِو         ِْ ِْو ى ففقفذاتيُلءا الَّتيذي ت  ْ اهام ا ع لف  السُأ ْ ْ  إِْ  ب يْن هام ا ففإِن ب 

 [. 9  :  ما  احلجسا ][ اللََّي
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اق  لة  ثس وماىاا بثو بة شؤةريَاا ئؤةوة   ئةطةر اوو اةسةة َاا اوو تواتة: 
  ئةطؤةر وَؤةيَاا   اةست بةاىش هةولش باةا ريَشكَاا خبةا و ئاشةَاا بكةىةوة   ؤ 

ذ ئةوةَاىاا بضا يةسؤةةم و  ئةوا ئَشثة بةط هةر اةسةارَشذى اةيراة سةر ويةى تر
 . اةطةريَشةةوة ب  فةر اىى  ثا   هةتا اةسةارَشذى اةيا 

إِنَّم ذذا السماؤْميناذذءن  إِِْذذء هٌ ففأفلْذذليواءا ب ذذيَْ    ]:  تةر ثَشوة  ؤؤثاى طؤؤةورة اةفؤؤ 
 .[ 20 :  ] ما  الدحجسا [ أفِ ء يْكُمْ

يةواتة هةرياتَشك لؤة ىَشؤثاا     : لة راسةَاا هةر باوةريااراا براى َةيا  واتة
 اوو براتاىاا ىاي يى َةَاا بثو ئَشثة ىَشثاىَاا ضاة بكةا و ئاشةَاا بكةىةوة.

بواىة اةقةياىى قثرئاا و سثىنة  و ي رياى زاىاَاا بةلواةا لةسةر ئةوةش 
ى   َحد و تثش ؤةتكار ىايثذرَشؤت بؤةلوكث سؤوا اةارَشؤت       و از ئةوةى يةسى زَنؤا يؤار  

 ىََة. بةلواةَة لةسةر ئةوةى  َاشاةزبثويةوابثو ئة ة   راا اةارَشت بةسة

اا هةَؤؤة ضؤؤثوىَئؤؤةاا بةرَؤؤةرض ااىؤؤةوةى  ؤؤةواري و ئةواىؤؤةى هؤؤة اا ب   
َشننؤةوة ئةوةَؤة يؤة            َشا تاواى ؤاراا بؤة هؤةتا هؤةتاَى لؤة ئؤاطراا اة  لةوةى ية ئؤةلو

ئةواىؤؤةى تاواىؤؤة  ):  )رةمحؤؤةتى  ؤؤثاى  ش بؤؤىش( اةفؤؤةر ثَشت    الطحدداسي ََشةؤؤةوا 
بة هةتا هةتاَى ىا َشننةوة ئةطةر لةسةر  طراارةياا اةيةا لة  ثس وماىاا لة ئاطةو

ةا لؤة اوا  ا ىةبنةوة و بؤواىا ئةواىؤة تاواىؤة اةَكؤ    َةرةسةى مبرا و َةشَماَةيخثا
ئةطؤةر وَيؤةى لَشَؤاا  ؤثشش اةبؤىش و      : و ااىؤاَى  ؤثاااا    ريؤذاا لة بةراةم وَيؤت 
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 م ذا داون   و ي ْْفيذوا ]:  ئازااَاا اةيا  بة فةزلوى  ثشى وةة لةم ئاَةتؤةاا اةفؤةر ثَشت  
  [.(116)   س48 ما  الَشاء :  ][ ذ ليكف ليم َ ي ش ا 

َشؤت بؤ  ئؤةو       ث: بَشهاة لةوة لة هؤةر ط  ةوات َشت  ؤ ش اةب َشكى تؤر بَؤةو  ىؤاه
 . يةسةى يةاةَةوَشت

ئةطؤؤةر وَيؤؤةى لؤؤة ئؤؤاطراا سؤؤواَاا اةاا  بؤؤة اااطؤؤةرى  ؤؤ ى َاشؤؤاا  ة و
رةمحةتى  ؤ ى وة بؤة شؤةفاعةتى ئةواىؤةى شؤةفاعة        اةرَاا اةيا  لة ئاطر بة

 .(112)بةهةشةةوة اةيةا لة واىة طثرياَةلوَاا يراووة َاشاا اةَاخناتة

 دُ ا دْيدل  دي ال يشدسو ُ رْد رَ ردا  ردَ َ: ) اةفةر ثَشت ()ََشغة  ةري  ثا 
 . 223  سإن  سق سإن  تدل  : ل ؟ اا دن  تاالما : سإن  سق سإ،  اجلَة

بريَؤاري ىؤةاابَشت      ؤثا هةريةب لة  ثس وماىاا مبرَشت و هاوبةشؤى بؤ     : واتة
: ئةطةر ازى و  ةر ازى و زَناش بكا ؟ فةر ثىووتَاا ئةط   اةضَشةة بةهةشةةوة

 زَناش بكا .

  رْدماتس بؤة   ()ةياىى ََشغة  ؤةر  فؤةر ثوا لة ضةسثاىاىى ئؤةم بنضؤَنةَة   
 )114(  دَاع  ألهدل الكبدائس ردَ َرد   :   اةفةر ثَشت ()هاتثوا ََشغة  ةري  ثا 

 ية ئَما ى ئةمحةا لة ئةىةسةوة ريَثاَةتى يراووة. 
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 ىى  ا تةىها ب  تاواى اراىى  ثس وماىاىة.واتة: تكا يرا

 اووبارة اةبَشةةوة : ()لة ََشغة  ةرةوة  راا ئةم تكا يراىة ضثار

: اةريراىى هةىؤاَشك لؤة تاواى ؤاراا لؤة ئؤاطراا اواى   لوؤةى        يةكةمرجىر 
َاىؤاا هةَؤة   الو ئةىؤاازةى اةىكؤة ا َؤةة ئَمؤاا لؤة ىؤاو        ثاى طةورة ئةواىؤةى يؤة  

ان ِف البَ رم ا  حبة رَ بس  َس ُ   رَ إيد فأْيسج رَها  .....  )115(.مان رَِ 

: ئةوةى بة قةا اةىكة طةوَشك َاا اةىكة ا َةة ئَمؤاىى لؤة الوااَؤة     واتة
 . لة ئاطر اةرةوة اةرَ هَشنة

: اةرهَشناىى ئةواىةى بؤة قؤةا اةىكؤة  ةرتةلةَؤةة ئَمؤاا لؤة        جىر ردووم
 َاىااَة.الو

ةواىؤؤةى يؤؤة س يؤؤة س يؤؤة س لؤؤة اةىكؤؤة    : اةرهَشنؤؤاىى ئ جااىر رتاايَيةمر
 َاىااَة. ةرتةلةَةة ئَماا لة الو

ََ إِ  ال  : اةرهَشناىى ئةواىةى ووتثَاىة جىر رضوسرةم ََّو  الَّ إَِل  . ا

رَيئدي سعظمد  أل سعزتد :   ثاى طةورة اةفؤةر ثَشت  ا ْيدسجَ رَهددي سجداليل ِس
 يراووة. ئَما ى  ثس   ريَثاَةتى  226 اال هللا  رَ اا  ال الَ

                                                                                                                                                 
   َتَ ح يِ صحُح .5599-5598شكا  املصابُح بسا  :    ساا  األلباين ِف ر3/123َْيسجَ َمح  :    224 
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 وى و طؤةورةَى و  ؤةزةىَشةى  ؤ م   : سثَشنا بَشؤت بؤة عَؤوزة  و بؤةريَش     واتة
ََ إِ  ال ئةوةى وت َشةى  ََّو  الَّ إَِل  . لة ئاطر اةَهَشنمة اةرةوة  ا

 

  عةو جةما لى سوننةةخنةيةك لة بريوباوةر ى ئةهر 

 و كؤلَينةوة لةو ر ٍِةخنةية

هةىؤاىش تاواىَؤاا    ()ري  ؤثا  واىةَة باثترىش  ؤثاى طؤةورة و ََشغة  ؤة   لة
 ىاوىاوة )يثفر( وةيث:

  )117(.  َِس  باب املعل  فعمق ساْالَ  :   اةفةر ثَشت ()ََشغة  ةر  ؤ 1

 اثَشا ااا بة  ثس وماا تاواىة و اةىااا لةطةلوى يثفرة. واتة :

دافس ف د    انا ادا  السجدل أل:  وة ئةوفةر ثواةَة ية اةفةر ثَشت ؤ  2 ْيُدَ َيِ 
 . 228 ح  ا ا َدهُء ب

َشكَاا           َشؤك بؤة بؤراى  ثسؤ وماىى و  ئؤةى يؤافر ئؤةوة َؤةي َشاو واتة: ئةطؤةر َ
 اةطرَشةةوة.
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 اس اردَس  ي دبسهدا ل حائضدا  تَد  ردَ َ:  وة ئةو فةر ثاةى ية اةفؤةر ثَشت  ؤ  3
َس ب...   )119(. تز  علل  ُمم  دما َف  ِ 

َؤاا بضؤَشةة وى   واتة: هةريةسؤيش بضؤَشةة وى  َشواىؤى لؤة يؤاتى زةَيؤاىَاا       
 ئافرةتَشك لة َاشةوة ئةوة يثفرى يراووة بة قثرئاا.

: ئؤؤةه ى سؤؤثىنة   وةآل ؤؤَش ئة ةَؤؤة   وثوىؤؤةى ئؤؤةم فةر ثوااىؤؤة زؤرة   
ىى طؤؤةورةى ئؤؤةوةى تاواى ؤؤارى  ثسؤ وماا يؤؤة تؤؤاوا  ََشكهؤاتثوا هؤؤة ثوَاا لؤؤة سؤةر  

َ  ووتثَاىؤة  م اةرضَشت وةيؤث  ؤةوار  يثفرَشك لة ئاَنى ئَيال يرابىش تةيفري ىايرَشت
( و ستد رو لة ئَيالم بضَشةة اةرةوة ئةوة اةبَشةؤة )  ! ضثىكة ئةطةر يثفرَشك بَشت ََشى

  و  لة هة ثو ياتَشكاا اةيثذرَشؤت و لَشخ شؤ ثوىى  ؤاوةا يثذراوةيؤة وةرىاطريَشؤت     
سواياا لة زَنؤا و ازى و ئؤارةق  ثاراىؤةوةاا اىش ؤةاىش ىؤةاةيرا ئؤةم قيؤةَةش        

وا تاواى ؤار لؤة   وة هؤة ثوَاا ََشكهؤاتث    يالم اا ئاشؤكراَة   راَى و بىش اَشى لة ئَ
طةلش يافراا لة  اةرىاضَشت و ىاضَشةة ىاو يثفرةوة و شاَةىى  اىةوة ىََة لة ئَيالم
َشننؤؤةوة لؤؤة ئؤؤاطراا  وة ئؤؤةوةى ئؤؤةواا ئؤؤةَ وَشا يؤؤة بةهؤؤةتا هؤؤةتاَى اة     ئؤؤاطراا 

:  ثسؤ وماا ااىؤاوة  بؤة    (ةىضثىكة  ثاى طؤةورة ) ؤاوةا يؤةبري    تالوةقيةَةيى بة
ي ا أفيُّه ا الَِّييَ  آم ناءاس َُتيَ  ع لفيْكُما السقيص ا ا فيي السقفتْلف  السواوُّ بيذالسواوِّ و السع ِْذْا بيالسع ِْذْي    ]

و األُنث   بياألُنث   ففم َْ عافيي  لفَا ميَْ أفِييَي ش يْ   ففاتِِّ اع  بيالسم عْواوفي و أفد ا  إِلفيْذَي بيإِ ْس ذانٍ   
 [. 208  :  ما  الب س ][ 
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اا واتؤؤؤة: ئؤؤؤةى ئةواىؤؤؤةى باوةريتؤؤؤاا هَشنؤؤؤاوة ََشثَيؤؤؤت يؤؤؤراوة لةسؤؤؤةرت  
َشكى ئؤازاا و بةىؤاةش لؤة         تثشلوةسةىاىةوة ب  يثذراوةيؤاا  َشكى ئؤازاا بؤة يةسؤ يةسؤ

بؤة تؤاواىى    هةسؤةا يةسؤَشك     واتؤة هؤةر   اَاتى بةىاة و ئافرة  لة اَاتى ئافرة 
وَؤةا  لَشكرا لة   اا ئةوةى ضاوَ شى شةَشكى  ةةوةاةبَشت بكثذرَش يثشةنى ىاهةق

 ةيؤةاا و بكثذةيؤة  برايةَةوة با حةقاارى يثذراوةية ضاة ريةفةار بَششت لةطؤةلش بكثذ 
 بة اثاىي  ثَشا بةهاي يثذراوةية باا  .

ئؤؤةبَنَت  ؤؤثاى طؤؤةورة يةسؤؤي بكؤؤثذي لؤؤة بازىؤؤةى ئَمؤؤاا ىةبراووةتؤؤة     
   ةبةسؤؤةَش لؤؤة  يؤؤراووة يؤؤاباةرةوةوة و بؤؤة بؤؤراى  ؤؤاوةا يثذراوةيؤؤةى حَ 

 .(120)براَةتى لَشرة براَةتى ئاَنة

 : بؤنوونى موعتةزيلة كؤلَينةوة لةؤ  2

 ئؤؤؤةه ى فؤؤؤةر ثواة )شؤؤؤثَشنكةوتثاىى حؤؤؤةاَ (  ريَشارََؤؤؤاا يؤؤؤراووة و   
 ثعةةزَ ؤؤةَاا ااوةتؤؤةوة َالوثةؤؤت بؤؤةو فؤؤةر ثواة     ياىىبةرَةرضؤؤى طث رياَةتَؤؤة 

لؤؤة لؤؤة ئؤؤةبثو سؤؤةعَاى  ثارََؤؤةوة يؤؤة     ()اىةى ََشغة  ؤؤةري  ؤؤثا ؤ)صحَ (ؤؤ
  يد ْيل َهدل اجلَدة اجلَدة َسهدل اةَاَشرَشةةوة ية فةر ثوَةتى :  ()ََشغة  ةري  ثا 

دان ِف البدَ رم دا  حبدة ردَ ْيدسد  ردَ إيددمان ،  الَاا الَاا ج ي دم  هللا تُداىل : َْيسجدما ردَِ 
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مدا يَبدت َس احلُدا  د  دك ر ا  ا مدسا فُل دمن ِف تددهس الددحُا فُخسجمن رَها الدك د فَُبْدمنِ 
ا ختسج صَساء رلْمية    )121(.اجلَة ِف جاتب العُل َلد  تس ََّنَّ

: اواي ئؤؤةوةي ئةواىؤؤةي بةهةشؤؤةب اةضؤؤنة بةهةشؤؤةةوة و ئةواىؤؤةي  واتؤة 
: هؤةر يؤةب بؤة ئةىؤاازةي      اؤزة ب اةضنة ئاطرةوة  ؤثاي طؤةورة اةفؤةر ثَشت   

ة اةرةوة  اةراةهَشنرَشنؤة اةرةوة  اةىكة  ةرتةلةَةة ئَماىي لة الواا هةَة بَهَشنن
اواي ئةوة اة رَشنة ىاو ريوبؤاري ذَاىؤةوة ئؤة ا     ثوىةتةوة بة سواي اؤزةخو ريةش 

اةريوَشنةوة وةة ض ا ت وَشك لة يةىاري وفاواا سؤةوز اةبَشؤت ئؤةي ىازاىَؤت طَؤاي      
 يةىاري وفاوةياا زةراي ب  هَشو و ووازة.

  اىؤةياا لؤة شؤةرعاا حَيؤابى بؤ      ؤةاىش يراىؤى سؤوا لةسؤةر تاو    ئةطةر اَش
ئؤؤةوة  تةوبؤؤة بارَشةؤؤةوة اَشاؤؤةى ئاشؤؤكرايراىييؤؤةفارة  اابنرَشؤؤت و  بؤؤة بكرَشؤؤت و

لَشخ ش ثوىى تاواىى يةسَشك سوا ىةارابَشت و َةشَماا ىةبثبَشةةوة وى وَيةى  ثا 
بةلواؤؤةى لةسؤؤةرة يؤؤة   ئؤؤةم رياسؤؤةََةش لؤؤةم فةر ثواةَؤؤة    بةلواؤؤةى  اة َشنَشؤؤت 

  تُدالما ُيُمتددي علدل َن ال  :هةىاَشك لة هاوةآلىى فؤةر ثوة  بة  () ََشغة  ةري  ثا
دد  سال أتتددما هبْددا   تَرتستددَ بددني َيدد يك   ما ُ   ددُ اَ سال تعددساما سال تزتددما سال ت ْلددما َسالِد تشددِس

ي ِف رُدددسسف ، فمدددَ سِف  ردددَك  فدددأجَس علدددل هللا ، سردددَ َصددداب ردددَ دَساجلكددد  ، سال تُصمتددد
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َدداا  سرددَ َصدداب رددَ نلددك  ددُ ا  فعددرَت هللا فددأجَس  نلددك  ددُ ا  فُماددب بددَ ِف الدد تُا فهددم لددَِ 
  .اا  الساسي فبايَُاَ علل نلك  211 علل هللا ، إْن  اء عاابَ سإْن  اء عَا عََ 

: وةرا َةميامن باةى  يؤة هاوبؤةش بؤ   ؤثاا بريَارىؤةاةا وة ازي و       واتة
ةب ىةيةا وة سةرََشضؤي  ىي   تاا ىةيثذا وة بث ت ب  يزَنا ىةيةا وة  نالوةيا

  وة هؤةر     هةر يةس  طثَشرياَةلوَ  بكا  َاااشة وي  ثاَؤة  ةيةا ا لة ضايةاا ى
َشيؤةىا ئؤةوة           َشك لة اىة بكؤا  ئةطؤةر  ؤثاي طؤةورة لؤة اوىَؤااا ت لوؤةي ل يةب شة

وة ئةطةر  ثاي طةورة لؤة اوىَؤااا ااَث شؤي و ت لوؤةي       سريَنةوةي تاواىةياىَةتي 
اةطةريَشةةوة ب  وي  ثا لة ريؤذي اواََاا ئةطةر  ثا وَية ت لوؤةي  لَشنةسةىا ئةوة 

 لَشاةسَشينش وة ئةطةر وَية اةَ ة ة . 

   اةطَشريَةؤؤةوة ئؤؤةلو  ئَشمؤؤةش َؤؤةمياواا ََشؤؤاا ئؤؤةو يةسؤؤةى فةر ثواةيؤؤة
 ةوة . عباد  بَ الصارت بث ارى اةَاَشريَشةةوة لة 

هؤةتاَى  لؤة  ةسؤةلةى هةتا    ى تثىؤاريةوََاا  ثعةةزَ ة قةاةرََةياا بة ه
ىؤؤاة بؤؤة ىاوباىاؤؤة َة ةيا  ئؤؤةوتاواى ؤؤاراا لؤؤة ئؤؤاطراا يؤؤة تةوبؤؤة ىؤؤ  يراىؤؤى ت لوؤؤةى

طةورة اةبة ةؤىش و بضؤثوة   اةَاىارَشةةوة ؤ وثوىةى بةرزى ب   ثا ؤ ية طثتراوة ) 
 اشؤكاوى ئؤةلوَشت لَشَؤاا  ؤ ش اةك    قةاةغةى اةيا ( ضؤثىكة  ؤثاى طؤةورة بؤة ري    
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ضؤاة و ضؤايس   ئةلوَشا لَشَاا   ش ىابَشت و ليش   ش ثوا بؤ      ئةواا ئةطةر مبةوىش
 .(123)طةىى بىش يةلوكةب  ىََة ئة ةش قيةَةيى

ئةاا بةَةرضااىةوةى  ثعةةزَ ة لةو قيةَاا ية اةلوَشا شثَشنَشك لة ىَشؤثاا  
 :َة ةم شَشثةَةب  رَدزلة بني الدمَدزلْني ئَيالم و يثفراا 

ي ا أفيُّه ا الَِّييَ  آم ناءاس َُتيَ  ع لفيْكُما السقيص ا ا فيي ]ؤ  ثاى طةورة اةفةر ثَشت :   1
السقفتْلف  السواوُّ بيالسواوِّ و السع ِْْا بيالسع ِْْي و األُنث   بياألُنث   ففم ذَْ عافيذي  لفذَا ميذَْ أفِييذَي ش ذيْ         

  [.208 :   ما  الب س ][ففاتِِّ اع  بيالسم عْواوفي و أفد ا  إِلفيَْي بيإِ ْس انٍ 

ئةى ئةواىةى باوةريتاا هَشناوة ََشثَيت يراوة لةسةرتاا تثشلوة سةىاىةوة  واتة:
يةسؤَشكى ئؤازاا و بةىؤاةش لؤة اَؤاتى بةىؤاة و        ئازاا بؤة  بثش يثذراوةياا يةسَشكى
هةسؤةا    )واتة : هةر يةسَشك بة تاواىى يثشةنى ىاهؤةق   ئافرة  لة اَاتى ئافرة 

اوَ شى شةَشكى لَشكؤرا لؤة وَؤةا برايةَؤةوة  بؤا      ( اا ئةوةى ضاةبَت بكثذرَشةةوة
َشؤت لةطؤةلش بكثذةيؤةاا و بكثذةيؤة بؤة اؤ        ثاىى حةقاارى يثذراوةية ضاة رةفةؤار ب

  ثَشا بةهاى يثذراوةية باا  .

وة بؤة    تؤة اةرةوة  ورة بكثذى لة بازىؤةى ئَمؤاا ىةبراووة  ئةبَنَت  ثاى طة
َشؤرة لؤة براَؤةتى براَؤةتى     براى  اوةا يثذراوةية حَيابى يراووة   ةبةسؤةَش ل 

 ئاََنة بةبيش طث اا.
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و إِن طفائيففت ذذانِ ميذذَ  السماذذؤْمينيني  اقست ت لُذذءا  ] ؤؤثاى طؤؤةورة اةفؤؤةر ثآ :  ؤ    2
ففأفلْليواءا ب يْن هام ا ففإِن ب ْ  ْ إِ ْْ اهام ا ع لف  السأُِْو ى ففقفاتيلُءا الَّتيي ت ِْْيي   تَّ  ت فيي   إِلف  

( 9إِن ففا تْ ففأفلْليواءا ب يْن هام ا بيالسع ْْلِ و أفقسسيطُءا إِنَّ اللََّ  ياويَُّ السماقسسيذطيني   ) أفمْوِ اللََّي فف
 . [20د  9 :   ما  احلجسا ] [(10)إِنَّم ا السماؤْميناءن  إِِْء هٌ ففأفلْليواءا ب يَْ  أفِ ء يْكُمْ 

ََشكؤةوة نؤةىاا   لة باوةريااراا  َاا اوو تاق  واتة : وة ئةطةر اوو اةسةة
ئاشةَاا بكةىةوة   ئةطةر َةيَشكَاا اةست ارَشذي ب  اةسةةيةى اَكة يؤرا   لؤة   
طة  ئةو اةسةةَةى ية سةةم اةيا نةىاا تا اةطةريَشةةوة بةرةو فةر اىى  ؤثا    
اؤؤا ئةطؤؤةر طةرياَؤؤةوة اااوةراىؤؤة ئاشؤؤةَاا بكةىؤؤةوة و اااطؤؤةربا بؤؤة رياسؤؤةى  ؤؤثا   

ا اؤؤا ئاشؤؤةى خبةىؤؤة ىَشؤؤث   اسؤؤةى بؤؤاوةريااراا بؤؤرا  بةري   اااطؤؤةراىى  ؤؤ ش اةوآ 
 .براياىةاا

إِنَّم ذا السماؤْميناذءن  الَّذِييَ  إِذ ا ذاَيذو  اللّذَا و جيلفذ ْ       ] ثاى طؤةورة اةفؤةر ثآ :   ؤ   3
 [. 1  :  ما  األتَا ] [آي اتاَا ز اد تْهامْ إِمي ان ا قُلُءباهامْ و إِذ ا تاليي  ْ ع لفيْهِمْ

َماىااراىى رياسةةقَنة تةىها ئةواىةا ية ياتَشك ىؤاوى  ؤثا بؤرا    بَشاث اا ئ واتة :
  يؤؤاتَشكَش ئاَؤؤة  و فةر اىؤؤةياىى ئَشمؤؤةَاا    الوؤؤةياىَاا اةترسؤؤَشت و اةهؤؤةذَشت 

 بةسةراا خبثَشنرَشةةوة ئةوة ئَماا و باوةريَاا زَاا اةيا .

بةرَةرضة لةسةر  ثعةةزَ ة ضثىكة )فاسق( اةضَشةة ىاو ىؤاوى ئَماىؤةوة    ةئة 
و  سةر ئةوةى زَنايؤار  لة سثىنة  و ي رياى زاىاَاا بةلواةا وة اةقةياىى قثرئاا و
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  يؤة   (َؤاا بةسؤةراا اؤيش بؤةاىش اةيؤرىش     َحدد و از ىايثذرَشا بةلوكث سؤوا )  ت  ةتكار
 .(124)ىََة  روسَتْ   ية هةلواةرياوة ئة ةش بةلواةَة

راىؤؤى ب ضؤؤثىى ََشةؤؤس ئؤؤةو بةلوااىؤؤة اا لؤؤة قثرئؤؤاا و سؤؤثىنة  لؤؤة تؤؤاوتثىش ي 
ى  ثس وماىى تاواى ار بة تاواىى طةورة لة ئَيؤالم  يرا لةسةر ئةوة  ةوارَ  اا باب

  ئةطؤةر َؤَشش  ؤراا َةشؤَماا ب نؤةوة  ؤثاى        اةرىاضَشت ئةطةر بةريةواى ىؤةزاىا 
تةوبؤةَاا ىؤةيرا ئؤةوة وى وَيؤةى  ؤثا      و   ئةطةر  ؤراا   طةورة لَشَاا   شاةبىش

اخناتة بةهةةةوة هةر لة َةيؤةم اؤارةوة وة ئةطؤةر      ئةطةر وَيةنى اةَ اة َشنىش
ريةمحؤةتى  ؤثشى َاشؤاا بؤة تكؤاى تكايؤاراا لؤة         وَيةى سواَاا اةاا  َاشاا بؤة 

 اةرَاا اةهَشنىش.لة اؤزةخ  ثس وماىاا 
  

 :كؤلَينةوة لة بؤنونى شيعة  ؤ 3

شؤةاىَشك اةلوؤَشا يؤة  ؤثاى طؤةورة       () ااووىى ََشغة  ةرةشَعة لة باسى هاو
ووىى ئةوةىاة بةلواؤة  ةبةلوكث لةسةر ضايَشةى هاو  اةَةيى لةسةر ااىةبةزاىاووة بةلو

  بيش زاىيةى شةرعى قيةَاا يراووة ب ةزَشنىش و ريسؤثايا    واىةى بةةهاتثوة ية ئ
ئةواىؤؤة لؤؤةم قيؤؤاىةَاىاا ََشضؤؤةواىةى قثرئؤؤاا و فؤؤةر ثواة و يؤؤ رياى هؤؤاوةآلا و       
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َنَّ  لددمي فدال تعددبما َصحابدد  :  ةفؤؤةر ثَشتا ()  ََشغة  ؤؤةرى  ؤؤثا  شؤؤثَشنكةوتثاىا
                                                                                                                                    )125(.  را بلغ ر  َح ه  سال تصََُ رمل َح  نهبا   َتَ  َحِ  

َؤةيَشك لؤة ئَشؤثة بؤة قؤةا يَشؤثى       و بَشؤت   ةاةا طةراثَشا بة هاوةآلمن   : واتة
بةلوكث َؤةة  ئةواا  )ئثحثا( زَشري ب ة ةَشت ئةوة ىاطاتة ئةىاازةى اوو لةَى اةسة

 لةََش. 

 ؤثاى طؤةورة لؤة قثرئؤاىى َؤريؤزاا لؤة ضؤةىا         ()هاوةلوةياىى ََشغة  ؤةر  
نْهامْ و ر َاذءا ع نْذَا   رََّيذي  اللَّذَا ع ذ   ]:  اَشااَةياا سةاَش و سةىاطثشَى يراووا لةواىة

    [.8 : ما  البَُة] [ذ ليكف ليم َْ ِ شيي  ر بََّا

َشَؤؤؤؤؤاا ئؤؤؤؤةواىَش لؤؤؤؤةو ريازَؤؤؤؤا ئؤؤؤؤؤةو                                                                      واتؤؤؤؤة : ئةواىؤؤؤؤة  ؤؤؤؤثا ريازََؤؤؤؤة ل
ةياىى بؤةاىش  ريَشو و قةارة ب  ئةو يةسةَة ية لؤة َؤةروةراطارى ترسؤاوة و فةر اىؤ    

 هَشناوة .

و الَِّييَ  آم ناذءاس و ه ذاج واواس و ج اه ذْاواس فيذي و ذِيي ِ      ]: وة  ثاى طةورة اةفةر ثَشت 
 دما  ] [اللَّي و الَِّييَ  آو واس وَّن ص واواس أُولفئيكف هاما السماؤْميناذءن    قاذا لَّهاذم مَّْْفيذو هٌ و رِزْق  َفذوِيم      

 [. 04  : األتَا 

و يثشضَاا يؤراووة و تَشك شؤاوا لؤة ََشنؤاوى      اىةش باوةريَاا هَشناوةئةو واتة :
 ثاااا ئةواىةش اَشاةى ي ض ةراىَاا يراةوة و ََشةثازَاا  ش يؤراا و َار ؤةتَاا   
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ااا هؤؤةر ئةواىؤؤة بريواااراىؤؤى رياسؤؤةةقَنةا لؤؤة بةهةشؤؤةى بةرَنؤؤاا ب َؤؤاا ئا ااةَؤؤة   
 زاوة.او اثاا و ري و َري بةرةية  ى بةََشوؤزلَشخ ش ثوا و رزق و ري

 آلىاا لةواىة:ةثوا لة ضايَشةى هاووةيث فةر ثواةَش ذ ارةَةيى زؤر هات

 ئؤؤةو فةر ثواةَؤؤةى ئَمؤؤا ى بث ؤؤارى و  ثسؤؤ َ  ريَثاَؤؤةتى يؤؤراووة يؤؤة   ؤ   1
َددة للعددماء فددإنا نهبددت الَجددمم َتددل لَجددمم َرَ ا   : فةر ثوَؤؤةتى ()ََشغة  ؤؤةرى  ؤؤثا 

َسصدحايب ، َ  َتدل َصدحايب ردا يمعد سن  يب فدإنا نهبدتو َة ألصدحاَس  َرَ ، العماء را تمع  
 )126(.   ر  را يمع سنَة ألر  فإنا نهب َصحايب َتل َو َرَ 

َشوةرى ئانؤاىا ئةطؤةر ىؤة اا ئؤةوا ئؤةو وةعؤاةى بؤة          واتة: َشرةياا َؤار ئةسة
 نَش َارَشوةرم بؤ  هاوةلوؤةيامن ئةطؤةر  ؤرام ئؤةوا        ئاناا اراوة بةسةرَاا اَشت 

وة هؤؤاوةآلمن َؤؤارَشوةرا بؤؤ     ةى بؤؤة هؤؤاوآلا اراوة بةسؤؤةرَاىاا اَشؤؤت   ئؤؤةو وةعؤؤا 
 ئ اةتةيةم ئةطةر ئةواا ىة اا ئةوا ئةو وةعاةى ََشَاا اراوة بةسةرَاىاا اَشت.

: ئاَؤا يؤ    شةوَيؤت تؤرَا      ()ة َرسَار يراوة لة ََشغة  ةرى  ثا وؤ   2
ة ََاواا ؟ فةر ثوي (    نَش ومت : ئةي لعائشدةيةسة و  ؟ ئةوَش فةر ثوي : )
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)ئةسةَشرةياا َارَشوةري ئاناىا تاوةيث بنب ئاناا اةبَشت يةي ئةواا ىؤة اا و َؤةرش و بؤآلو بثوىؤةوة لؤة      
 واز اةبَشت و ارزي تَشاةيةوَشت و لة  لة  اةبَشت و ىا َشنَشت( .ياتي قَا ةتاا ئاناىَش و
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(   بؤةم  عومدس(   ئة ا ومت : ئَس ي ي تر لة ََاواا ؟ فؤةر ثوي : ) عائشدة: )باويي 
 .(127)ضةىا يةسَشكي ذ ارا شَشثةَة

 )128(.إنَّ عب  هللا اجٌل صالدح     : فةر ثوَةتى ()ََشغة  ةرى  ثا ؤ وة  3

 (ي يثريي عة ةر ََاوَشكي ضاية .عب  هللا )واتة : 

اوةلوؤؤة بةريَشواىؤؤة و بؤؤاقي هؤؤاوةآلىي تؤؤرَش هؤؤة ثوَاا يؤؤة  ؤؤثاي طؤؤةورة  ئؤؤةو ه
(  ؤثا قيؤةي   َسحدييؤة بؤة سروشؤي )    ()ََشغة  ةرى  ثا سةاَةي يراووا   وة 

يراووة اَياا سةاَةي يراووا و ااواي لَشخ شؤ ثوىي بؤ  تؤاة تؤاة و ي  ؤةلوَاىي      
رتيبش سؤؤةاَش و يؤراووة   وة ئؤؤةوةي شؤثَشين ئؤؤةواا يؤةوتيبش و ريَشاؤؤةي ئؤةواىي طؤؤ    

ىؤؤةوةياىي اثلةيؤؤة و ئؤؤاطر َةرسؤؤةاا  سؤؤةىاط َي يؤؤراووا   اووريووةيؤؤاا ىؤؤةبَشت  
ئةواىؤؤةي ريق و يَنؤؤة الوؤؤي  ؤؤثاراووا حةسؤؤثواَاا َؤؤ  اةبؤؤةا بؤؤةو يؤؤراةوة و      

 تَشك شاىةي لة ريَشاةي  ثااا يراووَاا .

ة وة لة ََشناو َة ةكراىي ئةم ئاَنة بةرز و َريؤزة ئة ة ه ياري رياسؤةةقَنةَ 
سؤثوىة   ب  بَشواري بيش باوةرياا لة تَشك شاىي ريَشاةي  ثا و يارطةراا بة قثرئؤاا و  

ث ؤؤةر و عثنؤؤاا( ئةواىؤؤةي لةشؤؤكري سؤؤةريةوتثَاا  ؤؤة  لؤؤة )أبؤؤث بكؤؤر و عبؤؤة تاَ
بةريَشثةاةبرا و ئا ااة اةيرا ه ياري طريتَش ةربثوىي اثلةيةَة لة سةر  ثس وماىاا 
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اا َةؤ لةيؤةَاا تَشكؤاا و ريَةةيَش  اىاا بناغؤةي اث ئةوةَة  ثس ومبة تاَ ة  ه ياري 
 بََددي و    بََددي اَُ داع ياتَشؤك ََشةؤَناىَاا لؤة     ()ا يرا و لة ذَشر ئؤاآلي ََشغة  ؤةرا  

لؤؤؤة شؤؤؤاري  ةاَنؤؤؤة ىَةؤؤؤةةا بثوا هؤؤؤةروةها لؤؤؤة اواي   بََددددي  اسيضدددة و  الَضددد  
يةي ( ياتَشؤؤك يؤؤة وةسؤؤَشةةلؤؤة سؤؤةراة ي عث ؤؤةراا ) ()ََشغة  ؤؤةري  ؤؤثاَش 

َْيسجدما الُهدمد ردَ جزيدس    لة سةر اَش ةا يراا ية اةفؤةر ثآ :   ()ََشغة  ةري 

 .)129(  الُسب

 ورطةى عةرةب اةريةا. اثلةية لة ا واتة :

 ؤةلوى و ََالىاَشؤريى ئؤةواا    عث ةر اورطةى عةرةبى لة ََ  و َ  ب َة ئَما ى
 ()  ةرى  ثاََشغة  َايكراةوة و َةة يةسى ىةهَشةل لة اورطةى عةرةب وةيث

  . (130)فةر ثوَةتى

 فةر ثوَؤةتى  () ََشغة  ةرلة )ع ا ا((ي يثريي ) يعثا(ةوة ووتثَةتي ؤ   4
َاددمام  تدددي رددَ بُدد  نلددك أيجو ، ه  د الددكيَ يلمتددجو ، ه  دالددكيَ يلمتدد جوَّ ، ي داستددْيدد  الَددات    :

 )131(.  اتده  َيدماتده  هادس  اتده  هادَيدماتده  تعب  

                                                           
ني رَ جزيس  الُسب  102/  6البخااي رع الَْح :    219  َْيسجدما إنَّ املدَ "اا  ابَ حجس :    ساا  :  َْيسجما الدمشِس

ني   َثبت .…" الُهمد" اساية الدجسجاتدي ، ساا  : اساية "َْيسجما الدمشِس

 . بة هةىاآ اةسةكارََةوة  51د  52العَة سالشُُة ص :    230 

   .140/  1  ساا  ح يِ حعَ صحُح ، اتظس صحُح الرتركي :  695/  5 ََ الرتركي :    232 
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َاشؤؤاا    ى سؤؤةراة ى  ؤؤنا اىشؤؤسَا يؤؤةب لؤؤة ئَيؤؤال اا  ثسؤؤ وماى با واتؤؤة :
 َاشاا يةسؤاىَشك اَشؤا سؤثَشنا     َاشاا ئةواىةى اواى ئةواا   ئةواىةى اواى ئةواا 

َؤؤَشش شؤؤاَةتى ااىَؤؤاا اةيؤؤةوَشت و شؤؤاَةتى ااىَؤؤاا َؤؤَشش سؤؤثَشناَاا    ثاراىَؤؤاا
 .  اةيةوَشت

 (): ََشغة  ؤةر   بَشؤت ئؤةلويش   ريازى ( َةوة  ؤثاى لؤيش  َبم  ُُ  الددخ اي)لة  ؤ  5
 ال تعبما َصحايب فمالكي تَعي بُ َ لم َن َحِ   َتَد  رمدل َحد  نهبدا     : فةر ثوَةتى

       .)132(  را َداو ر  َح ه  سال تصََُ

 بىش بةو يةسؤةى يؤة ىةفيؤى  نؤى بؤة      اثَشا بة هاوةآلمن  ةاةا سثَشنا : واتة
ئثحؤؤثا( زَشؤؤري ب ة ةؤؤَشت ىاطؤؤا  بؤؤة اةسؤؤةة طؤؤةر َؤؤةيَشك لؤؤة ئَشؤؤثة بةقؤؤةا يَشؤؤثى )

 .ىَثةي ئةوة قةا  ئةىاازةى اوو لةَى اةسةى َاا بة

َددتو رْخددكا  ْيلددُال  الختددك و َُ    : فةر ثوَؤؤةتى () ََشغة  ؤؤةرى  ؤؤثا ؤ   6 لددمِ 

 )133(.  بكس سلكَ َْيي سصاح 

(م )أبؤث بكؤر  م بثش   م اابناَة ئؤةوا  (ْيلُدل  شةوَية  بة َ ةى ) ئةطةر واتة :
 و هاوةلومة. ( براأبث بكر) ا بةآلماا اةى

                                                           
  12/  0حعَ صحُح ، ت  م تدخسجيَ سهم ِف البخااي ردع الَدْح :    ساا  ح يِ 696/  5 ََ الرتركي :    231 

   .2966/  4سرعل  :  

   .20/  0البخااي رع الَْح :    233 
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َشغة  ؤةر         ؤ  7 و  () ؤثاى طؤةورة شؤاَةتى ااوة بؤة بؤاوةريبثوىى هؤاوةآلىى َ
:    يؤؤؤةوابثو  ةبةسؤؤؤت لؤؤؤةم ئاَةتؤؤؤة ئؤؤؤةواىا شؤؤؤثَشنكةوتثاىى ئؤؤؤةواا بؤؤؤة ضؤؤؤاية

إِ ْس انٍ رََّيي  اللّذَا  و السَّابيقُءن  األفوَّلُءن  ميَ  السماه اجيوِيَ  و األفنص ارِ و الَِّييَ  اتَِّ عاءهام بي]
ع نْهامْ و ر َاءاس ع نَْا و أفع َّْ لفهامْ ج نَّاتٍ ت جْوَِ ت وْت ه ذا األفنْه ذارا ِ اليذْييَ  فييه ذا أفب ذْ ا ذ ليذكف       

 [.  200  : ما  الْمبة] [السففءْزا السع ظييما

  ثاى  َهرةباا لةواىةى ية ََشةكةوتا و َةيةم يةب بثوا لة ئَيؤالم  واتة :
بثوا و  و ة  يراىى ئَيال اا لة يارواىى ي ض ةراا و َةةَثاىاا و ئةواىؤةى يؤة   

  با ؤةياىى   ئةواىَش لةو ريازى بثوا بة ريَشكثََشكى شثَشنَاا يةوتثوا ريازى بثوة و
يراووا ية ضةىاةها ريووبار بة بؤةراةم يثششؤكةياىى و بؤة ذَشؤر      ا ااةبةهةةى ب  ئ

ةَش تَاَؤؤؤاا ئة َشننؤؤؤةوة ئؤؤؤةو اوائة ا ؤؤؤة  ارة ةةياىَؤؤؤاا اةريوا  بؤؤؤ  هة َةؤؤؤ 
 . سةريةوتنَشكى طةورةَة

لفقفذْْ ر َيذي  اللَّذَا ع ذَِ السماذؤْمينيني  إِذْ ياِ اييعاءن ذكف       ]:   ثاى طةورة اةفةر ثىش ؤ  8
 [وِيِ ذا ت وْ   الشَّج و هي ففع ليم  م ا فيي قُلُءبيهِمْ ففذأفنز ل  السَّذكيين ةف ع لفذيْهِمْ و أفث ذاب هامْ ففتْو ذا قف     

 [. 28 :   ما  الَْح]

سؤؤثَشنا بؤؤة  ؤؤثا بةرياسؤؤةى  ؤؤثا ريازى بؤؤثوة لؤؤةو باوةريااراىؤؤةى ياتَشؤؤك    واتؤؤة :
ى ئاطؤااار بؤثو بؤةوةى لؤة     بةسةَت لة ذَشر ارة ةةيؤةاا  ؤثا  ؤ    َةمياىَاا لةطةلش 

ثاةَي ( هةر ب َؤة ئؤارا ى و هَشمنؤى و ئاسؤ    الوةياىاا هةَة لة )ىَاز َايى و الوي زى
 . ة سةرَاا و َاااشةى بة  ذاةى سةريةوتنَشكى ىوَك ااىةوةاابةزاىا
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َا         ]:   ثاى طةورة اةفةر ثىش ؤ  9 َ  لفذ ِ ذيَّ ْي م ذا ت  و م ذَ ياش ذاقيِ  الوَّواذءل  ميذَ ب عْذ
ما   د] [السهاْ ى و ي تَِّيعْ غفيْو  و ِيي ِ السماؤْمينيني  ناء لَِّي م ا ت ء لَّ  و ناصْليَي ج ه نَّم  و و ذا تْ م صيذري ا  

 [. 225 :  الَعاء

بكا  و اَابَشةةوة لؤة اواي ئؤةوةي    ()ر اوذ ناَةتى ََشغة  ة ئةوةي واتة :
و اروسة ب  ريووا بثوةوة و ريَش ازَشؤك بارَشةؤة بؤةر يؤة اَابَشؤت لؤة        رِيَطىيررِست 

ريَش ازي ئَماىااراا ئةوة ريووي وةرئةضةر َشنب ب  ئةو ريووطؤة و بةرىا ةَؤةي هؤةلوي    
وة و ريووي تَشكؤؤؤراووة لؤؤؤة قَا ةتَةؤؤؤاا اةخيةَنؤؤؤة ىؤؤؤاو اؤزة ؤؤؤةوة و     بؤؤؤذاراو

 اةَيثتَشنب ية ئةوةش اوا ئة ا َشكي زؤر ىا  ش و سا ناية .

َشين           َشت يؤة هؤةر يؤةب شؤث اواي ئةم بةلوااىؤةي يؤة باسؤكراا ئؤةوة اةضةسؤث
َشت بؤ  ئؤةو          َشن َشت  ؤثاي طؤةورة ريووي وةرئةضؤةر  َش ازي ااة لؤة هؤاوةآلا بكؤةو ري

 طةَةي ية يةسةية اةَةوَشت و لة اواريؤذَةاا اةخياتة اؤزة ةوة .ريوو

 : نى مورجيئةوبؤنو ؤ كؤلَينةوة لة 4

ىََؤؤة ضؤؤ ا   ؤزَؤؤاىى بؤؤ  ئَمؤؤاىى  رؤظؤؤ  ثراَئؤؤة ئةواىؤؤةى ئؤؤةلوَشا : تؤؤاواىكراا
 واى ىََة .ش لةطةلش بىش باوةريَاا سثَضايةيارَ

و  وريووَاا تَشااَؤة لؤة طؤاور      بة  ثس وماا زاىةياا او : َشتبةم تاقمة اةطثتر
  لة اىؤة هؤى    بةلواةى قثرئاا و سثىنة  و ي رياى زاىاَؤاا  اثلةية بىش باوةريترا بة

 واَاا هةَة لة ياتى تثاىااا هةىاىش لةو بىش باوةريََة ئاشكرا اةيا  لؤة ياتَشكؤاا بؤة   
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لةسؤةر   ىَشث  ثس وماىاىاا اَؤاوازى ىََؤة     ئةوةش بواىة لة ريوالوة  شاَةتث اا اَشنا
 يؤرا َؤاا حؤةرام    ئَنكؤار  يؤاىي ة) ةثاتر(ؤة ئاشؤكرا  )وااب(ؤ ئةوةى يةسَشك ئةطةر 

ةيؤاا ئؤةوة ااواى َةشؤَماا بثوىؤةوةى  ش اةيرَشؤت ئةطؤةر       ) ةثاتر(يراوة ئاشكرا 
و ئةطؤؤةر ىؤؤا ئؤؤةوا اةيؤؤثذرىش بؤؤة حؤؤثيمى بؤؤىش بؤؤاوةريى    َةشؤؤَماا بثوَؤؤةوة باشؤؤة

 .  (135)َاشاةزبثو

َُع التا  َو َحَجسو ال  ئؤةلوىش :  اا(ي سح صدحُح البخداا  فْح الباايلة يةَش ى )  ديب
هَشنؤاوة  ةبةسؤةى ََشؤى     ئَشيةا باسى اةيؤةَا  ؤ     يةؤ   بث ارى ئةم فةر ثواةَى)

سةر  ثراَئة ضثىكة ئةم فةر ثواةَة بةلواةى زَؤاىى تؤاواىى    بةرَةرضااىةوةَة لة
سؤةر   ة هَشناوَةتى لؤة وة هةروةها ب  بةرَةرضااىةوةى  ثعةةزَ   بة ئَماا تَشااَة 

هةتاى اةيؤا ( ضؤثىكة هؤة ثو    تاواىكراا  اىةوة لة ئاطراا هةتاوتةَاا ية اةلَشا )
  فةر ثواةيؤةش   (136)هؤةتاى ىاطةَؤةىَشت  ةوة(  اىؤةوةى هةتا )ضؤثوىة ئؤاطر  ياتىش 

  يد ْيل :  فةر ثوَؤةتى  ()ارى ئةلوىش ََشغة  ؤةرى  ؤثا   ثسةعَاى   ئة ةَة ئةبث
دان ِف البدَ رم دا  س  تبدااو الَاا الَداا ج ي دم  هللاَهل اجلَة اجلَة َسهل  تُداىل : َْيسجدما ردَِ 

َس احلُدا  د  دك  ا  ا مدسا فُل من ِف تددهس احلُدا خسجمن رَهاحبة رَ ْيسد  رَ إيدمان ، فُو 
ا ختسج صَساء رلْمية   ما يَبت اجلَة ِف جاتب العُل َلد  تس ََّنَّ  )137(.رالك د فَُبْمنِ 

                                                           
   .355 سح الُ ُ   الطحاسية ص :    235 
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اةضؤنة ئؤاطرةوة    اةضنة بةهةشةةوة و اؤزة َؤةياىَش بةهةشةَةياا واتة : 
 ثاي طةورة اةفةر ثَشت : هؤةر يؤةب بؤة ئةىؤاازةي اةىكؤة  ةرتةلةَؤةة       َاشاا 

اةرةوة   اةراةهَشنرَشنؤؤة اةرةوة لؤؤة ياتَشكؤؤاا   ئَمؤؤاىي لؤؤة الوؤؤاا هةَؤؤة بَهَشننؤؤة    
ا او ريوبؤاري ذَاىؤةوة ئؤة    ريةش ثوىةتةوة بة سواي اؤزةخ اواي ئؤةوة اة رَشنؤة ىؤ   

اةريوَشنةوة وةة ض ا ت وَشك لة يةىاري وفاواا سؤةوز اةبَشؤت ئؤةي ىازاىَؤت طَؤاي      
 ة .ازةرسَ  و يةىاري وفاوةياا 

ففذذإِن ت ذذاباءاس و أفقفذذاماءاس الصَّذذًفهف و آت ذذءااس الزََّفذذاهف  ]: وة  ؤؤثاى طؤؤةورة اةفؤؤةر ثىش 
 [.  22 : ما  الْمبة] [لفماءن ففإِِْء اناكُمْ فيي الِّْيَِ و ناففصِّ ا اخي اتي ليقفءْمٍ ي عْ

 ؤا  و  لة  َشذةياىَاا ئة ام باةا و زةيا و ىث ئةطةر َةشَماا ب نةوة واتة :
 سا اىَاا اةريةا ئةوة براى ئَشثةا. 

تؤؤةوة يؤؤة يراةوةيؤؤاا لؤؤة بازىؤؤةى ئؤؤةوةى ريووىكراووة ()ََشغة  ؤؤةرى  ؤؤثا 
أفضدلها ادم  ف ضع س ْمن  ُبة ،َس ب مان بضع س بُمنداإلي  : ب َة اةفةر ثىش ئَماىا 

 .)138(  ماندساحلُاء  ُبة رَ اإلي، عَ الطسي   نىَسد ها إراطة األ، ال إلَ إال هللا 

و ئةوةىؤؤاة َؤؤاا شةسؤؤت و ئةوةىؤؤاة بةشؤؤة باشؤؤسَنَاا  حؤؤةفةا واتؤة : ئَمؤؤاا 
َؤة ية سَنَاا وبراىى شةَشكى زََاا بة ةة لةسؤةر ريَشاؤةى    ال إلدَ إال ل  ووتةى 

 .   )شةرم(َؤش بةشَشكة لة ئَماا لوك ة
                                                           

   .63/  2رعل  :    238 
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فةرزةياىى  ثا بؤة ئَمؤاا حَيؤاب ىؤايرَشا ئؤةوة ارؤَؤةيى        هةر يةسىش ب وىش :
ياتؤة ئؤةوةى    ئؤةو ) :   ئةطةر وا بَشؤت وةة ئةواىؤة وا اةلوؤَشا    طةورةى هةلو ةسةثوة

تاواىؤؤةياا بكؤؤا  و سؤؤنثورةياىى  ؤؤثا  و و لؤؤة  ؤؤثا َؤؤا ى بَشؤؤت   سةرََشضؤؤى  ؤؤثا
 (يارى لةسةر اة ؤا   تةىها ااىثَاااىاا بةسَةتى وو ََة ضى لةسةر ىبةكَشنَشت هَ

َِ اَاِجُمن ئة ةش قيةَةيى زؤر  راث و ىاق آلَة َِِ  َسِإ َّ إَِلُْ  . )139( ِإ َّ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   .421/  1رُااج ال بم  :    239 



 

 

 142 ba8.org 

 .........................                               ئةهلي سوننة و تاقمة طومر اكاندا  َ               َ    كي شةي تةكفري لة ني وان 

 كؤتايى

سثَاب و سةاَش ب   ثا ئؤةم لَشك لوَنةوةَؤة تؤةواو بؤثو لؤة اواى َةؤكنب و       
ىى باَة ى زَاترة لةبةر طرىاؤى  ةهةرضةىاة بابةتةية شاَ  ثاىا وورابَين بة ََشى ت

تؤؤةىها ؤ يؤؤة ََشثَيؤؤةة هؤؤة ثو قثتؤؤابََكى عؤؤَ   بَواىَشؤؤت ضؤؤثىكة زؤربؤؤةى  ؤؤةلوكى   
لؤة     تةيفريى هةىَشك لؤة  ثسؤ وماىاا اةيؤةا   ؤ يةساىَشك ىةبَشت ية  ثا َاراسةثىى  

ىَشثاا   ى و  ثااا  لة ياتَشكاا تةيفرييراا شةَشكى  ةترسَاارة ب  بكةرى تةيفري
َشش قيؤةى  ؤثا ىؤة ا         وة ب  ئؤةوةى بؤة        هؤةروةها لؤة   بؤىش زاىيؤت قيؤةى َؤ

سؤةر    ةلوكاا بة تةيفري اةبَشت بة سةر ريوَةيى ترةوة ئةوَش ئةوةَة حثيمااا بة
َشؤت ئؤةم  الوؤةش لةباسؤى           َشت يؤة شؤةرع حؤثيمى يؤثفرى بةسؤةراا ااب َشكاا ب يةس

 .  هةاى شةرعَاا( باسكرا)ترسنايى ورييش بثوا لة  ةى

سةر يةسؤَشكاا بؤاا     ت حثيمى بىش باوةريى بةوابثو ئةو يةسةى ية اةَةوَشية
اارىش اَراسؤةى ئؤةو    ةلة ىةيا  و لةسةر    بَشت بةلوكث ََشثَيةة ضةىاََشثَيةة َ

اا ىؤةبَشت  َاََةة يؤة اوو الوؤى و طث ؤاىى تَشؤ      الون اةطاتة الونَا بثوا شةة بكا  تا
باسى ا رةياىى بىش باوةريى يراوة يؤة برَةََؤة لؤة بؤىش      ؤ  ََشةس ؤَةاا  لةم  ةسةلة

بازىؤةى  ثسؤ وماىَشةى اةباتؤة اةرةوة وة بؤىش      باوةريى طؤةورة يؤة  اوةىةيؤةى لؤة    
 ي  وة باسؤ  باوةريى بضثوة ية  اوةىةيةى لة بازىةى  ثسؤ وماىَشةى ىاباتؤة اةرةوة  

ثَشيؤةى  وة هةلو   روستَد هةلواؤةرياوة   هةلوثَشيةى اااوةرى  ثس وماىَش يرا بةرا  ةر بة
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لوَنةوةَؤؤة زوشرة هةىؤؤاَشك ب َؤؤة اوا ئؤؤة ا ى ئؤؤةم لَشك  تايؤؤةياا بةرا  ؤؤةر بةواىؤؤة  
 لةواىة:

و  َاىريةوا لة ىؤاو تاقمؤةياىى    ىَشثةىا ؤ شثَشا يةوتثواىى سثوىة و اة اعة  1
:  ىشتؤؤراا لؤؤة يَشةؤؤةى تؤؤةيفري بَشؤؤت َؤؤاا لؤؤة شؤؤةةياىى تؤؤر  ؤؤثاى طؤؤةورة اةفؤؤةر ث

الوَّواذءلا ع لفذيْكُمْ    و َفِ ليكف ج ع لسن اَُمْ أُمَّةَ و و طَا لِّت كُءناذءاس شاذه ْ ا  ع لفذ  النَّذاسِ و ي كُذءن      ]
 [. 243  : ما  الب س ] [ش هِيْ ا

لؤة ريووى   ةلؤة هؤة ثو ريووَةيؤةو   ؤ ةلَشكى  َاىريةو طَشرياوة   واتة : ئَشثة اا بة ط
ى اوىَؤا و قَا ةتؤةوة لؤة ريووى اا ثازََؤةياىى     عَ ااة  و  ثاَةرسةََةوة لؤةريوو 

بؤواىا ئؤةم ئاََنؤة     تؤا هةا ؤ تا ب نة شاَة  بةسةر  ةلوكَةوة ؤ   ريوشح و ىةفيةوة...
َشكاا لة هؤة ثو  و سةربةرزَة ب  تاة و ي  ةلش لة هة ثو سةراة  هة ثو  اَةى  َشر
و  ىؤةاا  ا  سؤةا  ب  ئةوةى ََشغة  ةرَش لة هؤة ثو ئؤةو بثارا   ةو بثارةياىى ذَاىاا ؤ 

ريابةرى ئَشثة بَشت و لة ريؤذى قَا ةتاا شاَةتى باا  ب  الوي زاىى ئثاؤةتى لةسؤةر   
 .  ئةريى سةرشاىى  ثشَاا هةسةاوا ئةوةى بة

هَض يةسَشك ب بؤاوةري   ()ة و ََشغة  ةرى  ثاَ يَشةةى تةيفري  افى  ثا ؤ  2
 فريي ىةيرابا .تةي () و ََشغة  ةر  ثاىََة تةىها ئةو يةساىة ىةبَشت 

ؤ ئؤؤةو يةسؤؤةي اةَؤؤةوَشت حؤؤثيمي ب بؤؤاوةريبثوا بؤؤة سؤؤةر َةيَشكؤؤاا بؤؤاا      3
ي  ةسةلةياا بكؤا   ََشثَيةة زؤر لة سةرة   و تَشااوةسةاو بَشت ضةىا اار تاوتثَش
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لة ترسي ئةوةي ىةوةيث بة ىةفا َةوة قيةي  ؤ ي بؤة سؤةر قيؤةي  ؤثااا بؤاا        
بؤؤة ب بؤؤاوةريبثوا ئؤؤةوة اةبَشؤؤت   ضؤؤثىكة ئةطؤؤةر حؤؤثيمي بؤؤة سؤؤةر يةسؤؤَشكاا اا    

 لة شةرَعةتي ئَيال اا لة سةر ا بةا  بكرَشت . ي روسَت  حثيمةياىي 

ؤ َةت َ بةسساوي ئةه ي سثىنة و اة اعة برَةََة لة قثرئاا و سؤثىنة     4
 و ي رياي زاىاَاا ية بنَا  ىرابَشت لة سةر ئةو اوواىة .

ةا حثيمَؤاا وي ئؤةه ي   ؤ تاقمةياىي تر يؤة اذي ئؤةه ي سؤثىنة و اة اعؤ      5
سثىنة اَاوازة بة َ ي بار و  ةبةسؤةَاا لؤة ب ضؤثوىةياىَاىاا : هؤي واَؤاا هةَؤة       
ب بؤؤاوةري اةبَشةؤؤةوة   هؤؤي واشؤؤَاا هةَؤؤة )فاسؤؤق(َشكي سؤؤةة كاري طث رياَؤؤة   هؤؤي 

 واشَاا هةَة بة هةلوةاا ضثوة و لةواىةَة  ثاي طةورة لَشي   ش  َشت .

عبدد  السمحددان  صددس  و شؤؤَشخ   ابددَ تُمُددة كرا هؤؤة ثو ئة اىؤؤة وةة ََشةؤؤس باسؤؤ   
 ريووىَاا يراووةتةوة .  العُ ي

كَاا ىؤااا   شةرَعةتى ئَيالم حثيمى يافر بؤثوا بةسؤةر هؤَض  ثسؤ وماىَش     ؤ  6
اسؤةةى بكؤؤا  بؤ  حؤؤةق و بؤ ى ريووىكاتؤؤةوة و طث اىؤؤةياىى    تؤةىها اواى ئؤؤةوةى ئار 

هةر بؤةراةوام بؤثو لةسؤةر بؤىش     ئةطةر   ىةهَش وَشت ية لكاوا بة يةل ة َثوضةياىةوة 
بهَشنرَشت ية لة  ياتة اةبَشت ضارةسةرى بنةريةتى ب  بة يار باوةريى و اووريوَي ئةو

اا ااواى َةشؤؤَماا بثوىؤؤةوةى  ش  َرْستَدد  يمى  اا هؤؤاتثوة لؤؤة حؤؤثشؤؤةرَعةتى ئَيؤؤال



 

 

 145 ba8.org 

 .........................                               ئةهلي سوننة و تاقمة طومر اكاندا  َ               َ    كي شةي تةكفري لة ني وان 

ياتؤؤة اةيؤؤثذرىش بؤؤة بؤؤىش بؤؤاوةريى و  وةو ئةطؤؤةر ىؤؤا ئؤؤ اةيرَشؤؤت ئةطؤؤةر يؤؤراى باشؤؤة
 اوةَى.هةلواةري

 سـوودى ئةم لَيكؤَلينةوة

   بةلواؤة بؤواىب   ئةوةَؤة ب ضؤثىى رياسؤت بؤة     ةم لَشك لوَنةوةَةلة سثواةياىى ئ
و اة اعةَؤة بؤةو بةلوااىؤةى باسؤكراا وة ااؤة       ي  ةلوى ريزطار بؤثو ئؤةه ى سؤثىنة   

   وة َؤةيَشكى  و  ةبةسؤةةياىَاىة  ََشى بار لةواا لةسةر حؤةق ىؤب بةلوكث ئة اىة بة
َشك لوَنةوةَؤة ئةوةَؤة رياسؤةى و ىاريةواَؤةتى هؤة ثو        يؤا    تر لة سؤثواةياىى ئؤةم ل

اذاَةتَاا بة بةراةوا ى لة ىَشثاىااَة بةآلم سثَاب ب   ثا سةريةوتا لة ي تاََؤاا  
 و ىؤؤا بؤؤ  رياسؤؤةََة و ىاريةواَؤؤةتى ىؤؤا َشنىش و لؤؤة ىؤؤاو اةضؤؤَشت بؤؤةآلم رياسؤؤةى اَشاؤؤرة

 لة ةىش. 

ة سؤثواةياتى ئؤةم لَشك لوَنةوةَؤة: اَايراىةوةَؤة لؤة      هةروةها َةيَشكى تؤر لؤ  
َوعدمق ، ، الَِ َداق َسلكو ا ىَشثاا ئةم وشاىة  ية هةرَةة لةم وشؤاىة اةبَشؤت    لظوددل  ا ، ال
 : بة اوو بةشةوة

طةورةيةى  اوةىةيةى لة ئَيالم اةباتة اةرةوة و بة هةتاهةتاَى لة ئؤاطراا  
 اةَهَش وَشةةوة.
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ئَيؤالم ىاباتؤة اةرةوة و  اوةىةيةشؤى لؤة ذَشؤر      بضثويةيةى  اوةىةيؤةى لؤة   
   ئةطةر وَيةى لَشى   شاةبيش و اةخياتة بةهةشؤةةوة  وَيةى  ثااا اة َشنَشةةوة

  ئةطةر ىا ئةوا سواى اةاا   اوةيةى  ثا   ى اةَواىيش َاشاا لة ئؤاطرى اؤزةخ  
ا كايراىى تكؤ َاشاا بة ت  اةري اةيا  وة اةخياتة بةهةشةةوة بةريمحةتى   ى 

 ية واتة هةرَةة لةم ضثار وشةَة بضثويََاا هةَة.ياراىى طثَشرياَةلوى   

َة لة زاىَنى يؤ رياى ئؤةه ى   َةيَشكى تر لة سثواةياىى ئةم لَشك لوَنةوةَة برَةَ
ية  ثاى تاواىةياا ااة لؤة )شؤرية و يؤثفر و ىَفؤاق(ى طؤةورة       سثىنة و اة اعة

اا بؤارَشت بؤةلوكث حؤثيمى يؤثفر     واىايا  ية حؤثيمى بؤىش بؤاوةريى بةسؤةر  ثسؤ وماى     
بةسةر  ثس وماىاا ب  ئةو تاواىاىة ياتَشك اةبَشت حةآللوَاا بكا  بؤةوةى حةآللوؤةياا   

 حةرام بكا  و حةرا ةياا حةآللش بكا .    

َشكى تر لة سؤثواةياا زاىَنؤى ا رةيؤاىى هاوبؤةش ااىؤاا يؤة ئؤةوَش         وة َةي
 : اةبَشت بة اوو بةشةوة

يؤؤة  اوةىةيؤؤةى لؤؤة ئَيؤؤالم اةباتؤؤة اةرةوة      : هاوبؤؤةش ااىؤؤاىى طؤؤةورة   
 اوةىةيةى ئةطةر لةسةرى مبرَشت و لَشى َةشؤَماا ىةبَشةؤةوة بؤة هةتاهؤةتاَى لؤة      

 ئاطراا اة َشنَشةةوة.

يؤة  اوةىةيؤةى لؤة بازىؤةى ئَيؤالم ىاباتؤة اةرةوة       : هاوبةش ااىاىى بضثوة 
 ؤ .َةىا بة ثا ؤ وةة ريووَا اَى يةم 
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هةَة ية شاراوة ترة لؤة ترَؤةى ََشؤى  َشرولةَؤةيى     وة هاوبةااىاىى شاراوةش 
 ريةش لةسةر بةراَشكى لثسى قةتراىى لة تارَكة شةواا.

وة َؤؤةيَشكى تؤؤر لؤؤة سؤؤثواةياىى ئؤؤةم لَشك لوَنةوةَؤؤة: زاىَنؤؤى ا رةيؤؤاىى اوو  
 ووََة ية اةبَشت بة اوو بةشةوة :ري

بةشؤةش   ئةم شةش ية اةبَشت بة شةش بةشةوة   دار وباوةدوو ر وويى لة بري
  اوةىةيةى لة بنى ئاطراا اةهَش وَشةةوة.

: ئةطةر قيؤة بكؤا  و ارؤ بكؤا      ية برَةََة لة ََشن  بةش دوو ر وويى كردارى
وة ئةطةر َةمياا باا  و اىش بةاَشى ىؤةيا  و رياسؤثاراةى و اابنؤرىش  َاىؤةتى  ش     

ت و فَش وؤى  بكا  و يَشةةى لةطةلش يةسَشكاا هةبثو سةة ى  ش بكا  و َةمياىى بةسؤ 
 ئةم بةشة لة اوو ريووَى  اوةىةيةى لة ئَيالم ىاباتة اةرةوة.    ش بكا  

: زاىَنؤى سؤا نايى و زَؤاىى     وة َةيَشكى تر لؤة سؤثواةياىى ئؤةم لَشك لوَنؤةوة    
و حثيماىةَؤة لؤة    ورييش بثوىة لة  ةىهؤةاى شؤةرعى لؤة تؤةيفرياا و ئؤةو شؤثَشنةوار      

 سةرى اروست اةبا.

َشؤت لةبؤةر باَؤةخ و         ىاَا سثواى وة ضة َشثَيؤةة قثتؤابى عؤَ   بَاىواى تؤر يؤة َ
لة يَشةةى تةيفريى  ئةه ى سثىنة و اة اعة طرىاَااا بة تاَ ة  زاىَنى ب ضثوىى

ريؤشؤؤةثوا حؤؤةق و رياسؤؤةة ضؤؤثىكة اؤؤىش باوةريَؤؤاا قثرئؤؤاا و    يئؤؤةوةى ئؤؤةواا بؤؤ  
 سثىنة  و ي رياى زاىاَاىة ية لةسةر قثرئاا و سثىنة  بنَا  ىراوة.
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بثو ََشةكةش  يرا ااوا لة  ثاى طةورة اةيةم ئةم يارةم  ش وةربارىش و  ةة ئ
    ثاى طةورة بة تثاىاَة ية ئةوة بكا . بة الوي زى ب   ثا بَشت

دددني َِ ََمجَُ َِ َس َصحاب د َّ َس َعلل لِل  َسَصلَّل ل و َسَ لَّ  َعلل تَبَُا ُموَمَّ
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 يَ األلباتَدي . د  لعلة األحاديِ الصحُحة ُمم   صس ال  34
 د ال اا العَُة ِف األجمبة الَج ية لُب  السمحَ بَ اا   . 35
 د رُااج ال بم  بشسح  ل  المصم  إىل عل  َصم  الْمحُ  للحافظ الدحكمي . 36
 د رما  املُْزلة رَ العَة الَبمية سرماطَ َْسافه  عَها . 30
 د رشكا  املصابُح ُمم   صس ال يَ األلباتَدي . 38
 د جمممعة الْمحُ  للشُخ َمح  بَ تُمُة سالشُح ُمم  بَ عب  المهاب . 39
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         ناوةر ؤك

 3            ..…………………………………    ش          ش ي * ََ ةةيى وةرطَ ر  
 6             .………………………                 ش              اىاى تةيفري و يى  وى  ثا يافرة

 8            ..………           ش               و         ش             اَاوازى ىَ ثاا تةيفريى  ثت  ةق و يةسَ كى اَارى يراو
 12            ……………………………………* ََشةةيي ااىةر 

 15         …………………     ش        ش                           ) ََ ناسةو تَ اةشةنةياا( )تعارَر و فاهَ (
   15                                      …………………………………………ؤ )الكفر( 1

   16                          ..               ………………………………………( الشِ سوؤ )2

 17...             …………………………… هاوبةش دانان سيَ جؤرة :

   20                      .               ……………………………………لدحاد  د  اإل 3

   21                                 …………………………………َ النفاق َ      ي   ؤ اووريووي   4

 23         ..…………………………………              ي    ا رةياىى اوور ووَي
 24           ..………………………………)الزَّنْقة( ( بيش ئاَنى 5)

   27                      ..    …………             ي ش                   ش            )ترسنايي ورييش بثوا لة شةرع لة يَشةةى تةيفرياا(

   29                      ..   ………                                  ش            زهةبي ئةه ي سثىنة و اة اعة لة يَشةةى تةيفرياا(   ) ة

َََبةشيَيةكةمَ: َ َ َ َ ََ َ َ ََ

   29                           …………………                               ى  ةزهةبي ئةه ى سثىنة و اة اعة   ش    ََشناسة
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 37              …………………………………بيَ باوةر ان دوو جؤرن 

 37          ……………………………… ه يارةياىي تةيفرييراا

 37          .… ()َارااا ب   ثاي طةورة و ََشغة  ةر ه ي َةيةم : شةرَك بري

 37          ………………………شةرَك بريَارااا ب   ثاي طةورة  أ /

 38.          …………………… ()شةرَك بريَارااا ب  ََشغة  ةر ب / 

 39          .……………ه ي اووةم : باوةري ىةبثوا بة قثرئاا و سثىنة  

 41.           ………………………… ة()اَايراىةوةَةة ية ََشثَية

 43        …… َث ةةى  ةزهةبي ئةه ى سثىنة و اة اعة لة يَشةةى تةيفرياا

اىؤؤاا اوو بةشؤؤةا : طؤؤةورة و بضؤؤثوة  )يؤؤثفر و سؤؤةةم و ىاَؤؤايَشة و اووريووي( لؤؤة اةقةي 
 49ؤ  44         ……………………………………………

 50.             ………اراا ةوا لة اةر ضثواا و تاواا بأ ؤ هةلوثَشيةى فةر اا ري

 52         …………ب ؤ هةلوثَشيةى  ةلوكى لة ئاسةى ورييش بثو و ىةفا ةياا 

 54         … ريوويراىةوةي )بةلواةياىى ئةه ى سثىنة و اة اعة( لة ب ضثوىَاىاا

 54          …………………………………………ؤ قثرئاا  1

 56..          ………………………………………ؤ سثىنة   2

 59         ……………………………… رياي زاىاَاا )إمجاع( ؤ ي 3
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َبةشيَدووةم َ َ َ َ ََ َ َ ََََ:َََ

ا رةياىى بيش باوةريبثوا و ريووىكراىةوةي طرىاسَا ئةواىةى ية  ثسؤ وماا بؤة ه َاىؤةوة    
 61           .…………………………………… يافر اةبَشت

 61.         ……………………………ؤ ا رةياىى بيش باوةريبثوا  1

ةى طرىاسَا ئةواىةى يؤة  ثسؤ وماا بؤة ه َاىؤةوة يؤافر اةبؤيش و       ؤ اووةم : ريوىكراىةو  2
 64          ………… زؤرَش ريوواةاةا ؤ هةلوثةشَشنةرةوةياىى ئَيالم ؤ

 68         …………………ياىى سةر ط ريسةاا ضةىا ا رَشكا ااهَشنراوة

ؤوي بؤت         َشثَيؤةَةياىى لؤة  ؤراوو بكؤا  ئةواىؤة لؤة رَي  ا ري َةيةم : ئةو يةسةى ااواى َ
 68        ..………………………………َةرسةةياىا  ثاى طةورة 

ا ري اووةم : ااوا لة  ثاا بكا  بةآلم ب   اترى  راووةيؤة ئة ؤةش لؤةو ااهَشنراواىؤةا     
 69         …………………………ية لة ئَيال اا ااهَشنراوا 

ةم : واطث ؤؤاا ب ؤا  ىؤوا و َارياىؤؤةوة لؤة َؤةىاى ط ريةياىؤؤاا قؤةبث  اةيؤؤرآ و         ََش اؤ رى سؤ
 70          .…………اةطريآ َاا باشسة لةو ىواَةى ية لة  وطةوتاا اةيرآ وةر

 71...         ……وتةي بةريَشو شَشخ )ع ا العوَو با باز( ريةمحةتي  ثاي لَش   

               72..             …………………( الوده القءلية) ؤ هةلواةرياىةوةى طثفةارى

 72             ……………………فعلية( )الوده ال ؤ هةلواةراِِىةوةى يرااري

 73             …..……………)الوده العقْية( ؤ هةلواةرياىةوةى بريوباوةريي 
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 75                ………………… )الوده بالشك( ؤ هةلواةرياىةوةى اوو الوي 

 75             ……… رةيةياا(   رةيى ية س لة يثفر بةشي اووةم )لة  

 77          ……………غةَري ئَيالم اةيةا  ى )حثي ( بةحثيمى ئةواىة

   78   …حثيمى ئةواىةى )حثي ( بة غةَري ئَيالم اةيةا لة ضثار ا ر تَشثةري ىايا  

مةزهةبيَتاقمةكانىَترَلةَ)تةكفري(َكردنىَموسـلممانانداَوةَمناقةشـةىَََ
          80               ……………………………بريوَِراكانيانَ

 80            …………قمةياىى تر لة )تةيفري( اا ي تا)بةشي َةيةم(  ةزهةب

 80           …………… )اخلءارج ورأيهم(ؤ اةرضثوةياا و بريورياياىَاا  1

 84       .....   ………… )الذمعتزلة ورأيهم(ؤ  ثعةةزَ ة و بريورياياىَاا  2

 89.       …………………… )الشيعة ورأيهم(ؤ شَعة و بريورياياىَاا 3

 97          ……………… )الذموجئة ورأيهم( بريورياياىَااؤ  ثراَئة و  4

هةق و  بةشى اووةم تاوتثىش يراىى ئةو ب ضثوا و رياَاىةى ََشةثو لة طةلش ضةسثاىاىى
 100       .……………………………… ب ضثوىى رياست بة بةلواة

        100      .…………………………ب ضثوىى  ةواري  ؤ ي لوَنةوة لة 1

 106    … وةريى ئةه ى سثىنة و اة اعة و ي لوَنةوة لةو ريٍِة نةَةرية نةَةة لة بريوبا

 108      ..……………………… ؤ ي لوَنةوة لة ب ضثوىى  ثعةةزَ ة 2
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 112     .……………………………ؤ ي لوَنةوة لة ب ضثىى شَعة  3

نةوة لة  ب ضثوىى  ثراَئة 4  118    ………………………… ؤ ي لَو

 121     ……………………………………………… ي تاَى

 124    .………………………………… ثواى ئةم لَشك لوَنةوةسؤ

 127    .…………………………………………سةرضاوةياا 

 129     ..……………………………………………ىاوةريؤة 


