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بیروباوهڕی ئههلی سوننه وجهماعه
ثيَشكةش كردن:
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه .
لةثاشاندا :تةماشاى ئةو بريوباوةرِة بةنرخةة وررتةةك وةرة وةة برامةاا انةاى
ثاية بةةر شةخ ( حممد بن صاحل العث يمني)وةىى ورةووةتةةوة وةوةر بخسةى
هةةةمروى بةةروك بخنةةخك وةةة رِووا ورةنةةةوةى بريوبةةاوةرِى ئةةةهن

ةةرننة و

جةماعةةةة ةةوريىةةةة خةةةىى لةةةة برارةوةةةان  :يةوطراثةر ةةةى خةةةراى وةةةةورة
وناوو خفاتةوان

وة لةبرارةوان  :باوةرِهخنةاا بةة يريةةىةواا و ثةرترووةةواا

وثخغةمبةةةةراا و رِؤذى ةواية ة و قةةةةةةر خخةةةرو شةةةةرِى وةبةرِا ةةةى جةةةران
وىورةؤتةةةوة و ةةروةى وةيانةةدووة وةئةةةوةى وةةة قرتةةاب

انسةة وهةةةمرو

مر ةةنانانخ ثخريسةةى بخةة لةةةباوةرِهخنان بةةة خةةراى وةةةورةو يريةةةىةوان
وثةرترووةةةوان وثخغةمبةةةران ورِؤذى ةوايةة وقةةةةةر خخةةرى وشةةةرِى با ةة
وةةرةووة لةوةةةئ ئةمةيةةةدا ؤر ةةروةى تةةر وةةة ثةيرةنةةديخاا بةةةبريوباوةرِةوة
هةبخ ةاويى ية ثالا و با
بريوباوةرِةا ةة
و هخدايةت

نةوةوي

ياة بكا

ورةووة وة لةوانةية لةة ؤر ثةةرتروو ةانةراو لةة
خراى وةورة ثاةاشى ضاوةى بداتةوة وة انسة

وةبة هىى ئةك نامخنكةيةو هةمرو ةانراوةوان ترى روة

بطةيةةةنخ بةمر ةناناناا وة ئخنةةةو هةةةمرو برايابةةاا بكةةا بةةةرِينناي وةةةرى
هخداية ةةر بانطةوا وةر بى الى خراى وةورة لة ةر انسة و ضةاو رِؤشةناي
هةر ئةو بخسةرةو نزيكة.
قاله ممليه الفقري إىل اهلل تعاىل :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ربّ العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان اال على الظاملني ،وأشهد أن ال
اله إال اهلل وحده ال شريك له امللك احلق املبني ،وأشهد أنّ حممدا" عبده ورسوله خامت
النبيني وإمام املتقني ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل ي وم
الدين.
لةثاشاندا :خراى وةةورة ثخغةمبةرةوةةى دنةد()ى نةارةووة بةةرِينناي
وةين رِا

وةور ى و رِةمحة بى هةمرو جخهاا وةثخةةواو ةرمةشة بةى

اناياا وةبةلاطةو بررهاا بى هةمرو خةلاكاا بةهىى ئةو وئةةوةى بةى ةةر ئةةو
ةابة يرة لة قررئاا و رننة خراى وةورة هةمرو شةىخك رِووا ورةؤتةةوة وةة
بةرذةوةنةةدى بةنةةدةواا و ةامةةة راوى و ضاوسةةا ى حالاخةةان تخةةدابخ لةةة ةي ة و
ةنخاياندا لة بريو باوةرِى رِا

و ورةةوةى ضاك و رِةوشى جراا و ئاةاب بةر

ثخغةمبةر( )نةتةوةوةى بةجآ هخةىرة لة ةر رِيطايةةو

ة

ثةاك شةةوى

وةور رِؤذ رِووناوة هخض وة خ ل ى الناةا تةنها وة خك لةناو ضةرو نةةبخ
وة ئةو نةتةوةيةى وة وةآلم خراو ثخغةمبةرةوةةياا()ةايةةوةو لة ةةر ئةةك
شةةىة رِؤيةةةك وةةة ئةةةمانخي باشةةتي ةرو ة وراوبةةروا لةةة هةةاوةآلا وشةةري
وةوترواا و ئةوانةى بة ضاوة شةرينخاا وةةوتروا هة ةىاا بةجآبةةجآ ورةنة
شةريعة ويا اوةى وةةة ىخاا ور بة رننةتةوةيةوة قةثخاا ل وةر بةة
وةلابةةةوانخاا بةةةبريوباوةرِو ثةر ةةك رِةوش ة وئةةةبةةةوة ئةةةماا بةةروا بةةةو
وىمةلاةى وةوا بةرةةواك لة ةر حةق ئاشةكراا يانخةاا ثةآ ناوةيةةنخ ئةةوةى
بخةوي

ةةر شةىرِ ياا بكةا يةا خةرة ثخاةةوانةياا بكةا هةةتا ئةةو رِؤذةى وةة

قخامة ةي ئةماا بةك شخرا ةا .
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*وة ئخنة  -رثاس بى خرا  -لة ةر شرينةوارى ئةواا ةةرِؤية بةة ذيانةة
ثالا ةىةوةياا بةقررئاا و رننة رِينناي وةرةةوري ئةك شىة ةةلاةخ وةوةر
با ةةكرةن بةخةةةةةوان خةةراى وةةةورة وةوةوةةر رِوونكرةنةةةوةى ئةةةوةى وةةة
ثخريسىة هةمرو مر نانانخك لة ةر بخ  .ةاواواري لة خراى وةةورة وةة ئخنةةو
برا مر نانانةواباا ةامة راو بكا بة ووتةى ةامة راو لة ذيان ةونخاو قخامةتةدا
وةلةاليةن خىيةوة بة ةيخناا ثآ ببةخةخ هةر ئةو بةخةةرة .
*وةلةبةر ورنط ئةك بابةتة وجخاوا ىر جىراوجىرى ئارة ووى خةلاك تخخدا
ثخك خىش برو وة بريوباوةرِةوةماا  -بريوباوةرِى ئةهن

رننة وجةماعة -

بةةةك شةةخرا ة وررتةةة بنرو ةةك وةةة بريىىخةةة لةةة باوةرِهخنةةاا بةةةخراى وةةةورةو
يريةةةىةوان و ثةرترووةةةوان و ثخغةمبةةةران و رِؤذى ةوايةة و قةةةةةر خخةةرو
شةرِى ةاواوارك لة خراى وةورة ئةك شىة تةنها لةبةر رِووى ئةةو بخة و وروةاو
بخ لةوةئ رِة امةنديةوةى و روة بةخي بخ بى بةندةوان .
بريوباوةرِمان:
*بريوباوةرِماا :باوةرِهخنانة بةخراى وةورةو يريةىةوان و ثةرترووةوان و
ثخغةمبةران و رِؤذى ةواي و قةةةر خخرو شةرِى.
*بةةةاوةرِةةهخن  :بةثةةةةروةرةواريى خةةةراى وةةةةورة واتةةةة :هةةةةر ئةةةةو
ثةروةرةوارى ةرو ىكةرى خاوةندارى هةلاسررِينةرى هةمرو ئخي ووارةوان ئةك
برونةوةرةية .
*وةباوةرِةةهخن  :بة ثةر تاويى خراى وةورة واتة :هةر ئةو ثةر ةتاوى
حةقةوشايان ثةر ىنةو هةمرو ثةر تاويك ترى جطة لةو بةتائ و ثروضةلا .
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*وةباوةرِةةهخن  :بةناو و خفاتةوان خراى وةورة.
واتة :خراى وةورة ناوة جراا و خفاتة تةواوة بةر ةوان هةية .
*وة باوةرةةهخن  :بةتاك وتةنهاي خةراى وةةورة لةةك شةىانةةا :واتةة هةخض
هاوبةش نخة نةة لةة ثةروةرةواريىخةدا وة نةة لةة ثةر ةتاويىخدا وة نةة لةةناوو
َاا و َا راََرر و َا َاممَ
ةةخفاتةوانخدا خةةراى وةةةورة ةةيةةةرمري َ [ :ربُّ ال َّس م َا َ
بَ رينَهُ َاَ فََ رعبُ ردهُ َااصر طَبورر لو وعبََ َدتو وه هَلر تَ رعلَ ُم لَهُ َس وايَّ] (اريم.)56 :
واتةةة خ خةةةراى وةةةورة ثةةةةروةرةوارى ئازانةةةواا و ةوىةةةر ئةةةوةى لةةةة
نخرانخاندايةةة تةةى ئةةةى دنةةد ()خةةراى وةةةورة ب ةر ةةىة و بةةةرةةواك بةةة لةةة
ثةر ىنخدا ئايا ةة انخ خراى وةورة هاوشخرةو هاوبةشة هةةبخ لةناوةوةيةدا
وة (اهلل) ية؟ .
* وةباوةرِماا واية وة خةراى وةةورةَّ [ :
ما رالَُّيُّم ُ ال
َّللاُ ال إولَمهَ إو َّال هُم َ رال َي ُّ
َاا و َا َاَ فوا راََرر و َا رن َذا الَّم وذ يَ رْمعَ ُ
تَأر ُخ ُذهُ وسنَةٌ َاال نَ ر ٌ لَهُ َاَ فوا ال َّس َا َ
وع رن َدهُ إو َّال بوإ و رذنو وه يَ رعلَ ُم َاَ بَ رينَ أَ ري ودي وه رم َا َاَ خَ رلعَهُ رم َاال ي وُييطُ نَ بو َْ را ٍء وا رن وع رل وام وه
َاا و َا راََرر َ َاال يَ م ُظا ُدهُ وو رعوُهُ َاممَ َاهُم َ
إو َّال بو َاممَ َاممَ َء َا وس م َ ُيرر وس ميُّهُ ال َّس م َا َ
رال َعلو ُّا رال َع ووي ُم] (البُّرة. )566 :
واتةخ خراى وةورة ئةو خرايةيةة وةة هةخض ثةر ةتاويك تةرى حةةق نخةة وةة
شةةايةن ثةر ةةك بخة جطةةة لةةةو وةةة بةةةرةةواك ينةةدووةو هةلاسةةرورِينةرى ئةةةك
برونةوةرةية نة وةنةو ة ةةيباتةوة نةخةولخكةوت هةرضة لةة ئازانةةواا و
ةويداية هةمروى مرلاك خراية وآ هةية بىرانخ تكا بكا لةالى خراى وةةورة
تةةةةةنها بةةةةةرِيطا ثخةةةةدان خةةةةىى نةةةةةبخ
ةرو ىكراوةوانخى هةمروى ةة انخ

هةرضةةةة ةاهةةةةاترو و رِابةةةةرةووى

وةئةواا ناتران ةةورى شىخ لة انسةى
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خةراى وةةورة بةدةا و بخةزان تةةنها بةويسةى خةىى نةةبخ

وةورر ة خةةراى

وةورة ؤر يراوانة بة يراوان ئازانةةواا و ةوى وةثارا ةىنخاا خةراى وةةورة
نارِةحة ناوةا و قةررس نخةة لةةالى وة هةةر ئةةو بةةر ة خةرةى خةىى نةاوو
خفا وورةةوةوان

وة لة هةمرو وةس وةورةترة .

* وةباوةرِماا واية وة [ :هُ َ َّ
ب َاال َّْهََ َد وة
َّللاُ الَّ وذ ال إولَهَ إو َّال هُ َ عََلو ُم رال َغ ري و
َّوي ُم هُ م َ َّ
َّللاُ الَّ م وذ ال إولَ مهَ إو َّال هُ م َ رال َالو م ُ
هُ م َ ال مرَّور َا ُن ال مر و
س رالُُّ م ُّدا ُ ال َّس م ُ
مر ُي نَ هُم َ َّ
رال ُا رظ وا ُن رال ُاهَ ري وا ُن رال َع وزي ُز رال َجبََّ ُر رال ُاتَ َكبِّم ُر سُمب َريَنَ َّ
َّللاُ
َّللاو َع َّامَ يُ رْ و
رالخَ مَلو ُ
مَر ُ رال ُا َ
َاا و
وم ِّ ُر لَمهُ راََسرم َاَ ُء رال ُي رسمنَح يُ َسمبِّ َُ لَمهُ َاممَ فوما ال َّسم َا َ
ُ رالبَ و
َا راََرر و َاهُ َ رال َع وزي ُز رال َي وكي ُم] (اليْر.)52-55 :
واتةخ خراى وةورة ئةو خرايةيةة وةة هةخض ثةر ةتاويك تةرى حةةق نخةة وةة
شايان ثةر ك بخ جطة لة خراى وةورة وة اناى شىة نهخن وئاشكراوانة وة
هةةةر ئةةةو بة ةةى و رِةحةةك وبة ةيخةةة وة خةةراى وةةةورة ئةةةو خرايةي ةة وةةة هةةخض
ثةر تاويك ترى حةق نخة وة شايان ثةر ك بخ جطة لةة خةراى وةةورة وةة
خاوةنةةدارى هةةةمرو برونةةةوةرةو ثاوةةة لةةة هةةةمرو وةةةك ووررِيخةةةك وة خةةةلاك
ثاريزراو بروا لةوةى وة ىةمخاا ل بكا

وة بةرِا

ةانةرى ثخغةمبةرانة بةة

ئاشةةكرا ورةنةة مرعكخزةوةةان بىيةةاا وة ئاماةةيةةة بة ةةةر بةندةوانخخةةةوةو
ضةةةةاوةيرة لة ةةةةةرياا وة ائ و ةة ةةةةةآلتدارو بةترانايةةةةة بة ةةةةةر هةةةةةمرو
ةرو ىكراوةوان

وة وةورةية لةئا

هةمرو وةك ووررِىر لةوةةاريخةك ثةاك و

بآ وةرةى بى خراى وةورة لةو شىانةى وة ةةيكةا بة هاوبةش بى خراى وةورة
وة خراى وةورة ئةو خرايةية وةة ةرو ةىكةرو هخنانةة بةروا و ةاهخنةةرى هةةمرو
شةةةىخكة وةةةة ويسةةةى لةةة بخةةة
ةرو ةةىكراوةوانخى

وةوينةةةةوخي و هخنانةةةة بةةةرون شةةةخرةى

هةرضة نةةاوى جةةراا هةيةةة هةةةمروى بةةى خةةراى وةورةيةةة
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وةهةرض لة ئازانةواا و ةويداية هةةمرو خةراى وةةورة بةة ثةاك رِاةةوةرا بةة
مان حائ ياا بة مان قسة هةر ئةو بة ةة ةآل و وار بةجآية .
* وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة مرلاك ئازانةواا و ةوى هةية:
[ يَ رخلُ م ُ
ُ َاممَ يَ َْممَ ُء يَهَممبُ لو َام رمن يَ َْممَ ُء إونََ ممَ َايَهَممبُ لو َام رمن يَ َْممَ ُء ال م ُّذ ُي َر أَار
يُزَ ِّا ُجهُ رم ُذ ري َرانَ َاإونََ َ َايَجر َع ُل َا رن يَ ََْ ُء َعُّويامَ إونَّمهُ َعلومي ٌم َِم ودي ٌر] (الْم رى:
.)65-24
واتةخ خراى وةورة ويسى لةض هةبخ ةرو ى ةةوا
ةةبةخةخ بة هةروة خ وة ويسى لخبخ
ياخرة وررِو واخاا ثآ ةةبةخةةخ

بةويسى خىى وض

يا خةرة وررِيةاا ثة ةةبةخةةخ

ويسةى لة بخة نةةوررِ نةةوض نابةخةةخ

ثآياا بةرِا ى خراى وةورة اناو بةةة ةآلتة بة ةر هةمرو شىخكدا .
*وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة:
َاا و َا راََرر
[ لَي َ
رس َي وا رثلو وه َا را ٌء َاهُ َ ال َّس واي ُ رالبَ و
وي ُر لَمهُ َاََُّلويم ُد السَّم َا َ
ق لو َا رن يَ ََْ ُء َايَ رُّ ود ُر إونَّهُ بو ُكلِّ َا را ٍء َعلوي ٌم] (الْ رى.)25 :
يَ رب ُسطُ الرِّ رز َ
واتةخ هخض شىخ لة خراى وةورة ناضةخ

و

وةخةراى وةةورة بخسةةرو بخنةةرى

هةمرو شىخك وةورةو بارك وئاشكراو نهخنخخة خة ينةو ونخنةوان ئازانةةواا
و ةوى هةمروى مرلاك ئةوةو بةةة ى ئةوة بى هةر وة ةخ وةة ويسةى لة
بخ رِؤ ى يراواا ةةوا
ةةوا

وة بى هةر وة خكخي وة ويسى ل بخ ل ى تة ة

بةرِا ى خراى وةورة اناية بة هةمرو شىخ .

7

*وةباوةرِماا واية وة خراى وةورةَ [ :ا َامَ وا رمن دَابَّم ٍة فوما راََرر
َّ
ين] (ه د.)5 :
َّللاو ور رزُِهََ َايَ رعلَ ُم ُا رستََُّ َّرهََ َا ُا رستَ ر َد َعهََ ُيلٌّ فوا ويتََ ٍ
ب ُابو ٍ

و إو َّال َعلَمح

واتة خ هخض ئاذةل ووخاا لةبةري نخة لة ةةر رِووى ةوى ئةخال خةراى وةةورة
رِؤ ى ةةةا

رِؤ ية ةاا الى خةةةراى وةورةيةةةة وة ةة انخة ة شةةةرين مانةةةةوة و

نخةىةجآبرون ور ية و شرين رِؤيةك و مرةنخة ور ية هةمرو ئةك شىانة
لة (ل ح الايع ظ) ةا نرو راوا .
*وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة:
مر َا َامَ
[ َا وع رن َدهُ َاعََتو َُ رال َغ ري و
ب ال يَ رعلَ ُاهََ إو َّال هُم َ َايَ رعلَم ُم َامَ فوما رالبَمرِّ َا رالبَير و
ب َاال
تَ رس مُُّطُ وام رمن َا َرَِم ٍة إو َّال يَ رعلَ ُاهَممَ َاال َوبَّم ٍة فومما ظُلُ َاممَ و راََرر و َاال َر ر م ٍ
ين] (اَنعَ .)64:
س إو َّال فوا ويتََ ٍ
ب ُابو ٍ
يََبو ٍ
واتةخ ونخن

انخارى غةيب و نهخنخخةواا الى خةراى وةورةيةة وهةخض وة ةخ

نايزانخ تةنها خىى نةبخ

وةئةوةى لة ووشكان و ةةرياواا ةا هةيةة انخةارى

بة هةمروى هةية وةوةالاى هخض ةاري ناوةري ئخال خراى وةورة انخارى بة وا
و شةةرين وةرينةوةةةى هةيةةة وةهةةخض ةانةويناةيةةةك نىخةةة لةةة تةةاريك ذيةةر ةوى
ياخرة تةرِ ياخرة وش ئخال هةمرو ئةمانة لة (ل ح الايع ظ)ةا نرو راونةتةوة.
*وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة:
[ إو َّن َّ
َّللاَ وع رن م َدهُ وع رل م ُم ال َّسممَ َع وة َايُنَم ِّ
مز ُي رال َغ ريم َ
مَ َايَ رعلَم ُم َاممَ فومما راََرر َوممَ و َا َاممَ
تَ رد ور نَ رعسٌ َاَ َذا تَ رك وسبُ غَدا َا َاَ تَ رد ور نَ رعسٌ بوأ َ ِّ أَرر ٍ تَ ُا ُ إو َّن َّ
َّللاَ َعلومي ٌم
خَ بوي ٌر] (لُّاَن.)42 :
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واتة خ انخاريخةوان هاتن قخامة الى خراى وةورةيةو هةر خىى ةةيزانخ
وة هةر خةىى وةات بةاراا بةاري ةة انخة

وة هةةر خةىى ةة انخة ئةةوةى لةة

رِةمح ئايرةتداية ئايا وررِة ياخرة وض باشةة يةاخرة خةرا

وة هةخض نةيسةخ

بةى ضة بةةة ة ةينخة و تروشة ضة ةةبخة

وة هةخض نةيسةخ

نا انخ

نا انخ لة وريدا ةةمري تةنها خراى وةورة نةبخ

بةرِا ى خراى وةةورة انةا

و خةبرية .
*وة باوةرِماا واية وة خراى وةورة قسة ةةوا بةوةى وة ويسى لة بخة
هةر واتخ وة بخةوي و ضىن بري َ [ :ا َيلَّ َم َّ
َّللاُ ُا َسح تَ ركلوياَ] [ النسمَء252 :
].
واتة خ خراى وةورة قسةى لةوةئ مر

ورة()قسة ورةنخك رِا ىةقخنة.

وة ةةيةةةرمري َ [ :الَ َّاممَ َجممَ َء ُا َسممح لو وايََُّتونَممَ َا َيلَّ َامهُ َربُّمهُ] [ االعممرا :
. ] 224
واتةخ واتخ مر

()لةوات ةيارى وةراوةا هةا و خةراى وةةورة قسةةى

لةوةلادا ورة .
ب ُّ
من َاَِ َّر ربنَممَهُ ن وَجيّممَ] [
وة ةةيةةةرمري َ [ :انََ َد رينَممَهُ وام رمن َجَنو م و
الط م ور راََ ري َام و
اريم. ]65 :
واتة خ بانط (مر

) مةاا وةرة ( )وقسةةماا لةوةةئ وةرة لةةالى رِا ةى

ضخاى طور وة ثنةو ثايةماا نزي ورةةوة هةتا قسةماا لةوةلاةدا وةرة ووةر ى
لة قسةى ثةروةرةوار برو .
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*وة باوةرِماا واية وةُِ [ :لر لَ ر َيَنَ رالبَير ُر وادَادا لو َكلو َاَ و َربِّا لَنَعو َد رالبَير م ُر
َِب َرل أَ رن تَ رنعَ َد َيلو َاَ ُ َربِّا َالَ ر وج رئنََ بو وا رثلو وه َادَدا] (الكهف.)254 :
واتةخئةوةر ئاوى ةةرياواا مةرةوةب ب بى ثخنروس ثخنرو خي ووشةةوان
خراى وةورة بنرو

ئةةوا ئةاوى ةةرياوةاا ووشة ةةبخة و وىتةةةةةةاي ةية و

ووشةوان خراى وةةةةةةةورة ئةوةندة ؤرا وىتاي ناية .
مج َر ٍة أَ رِم ٌ َا رالبَير م ُر
هةروةها ةةيةةرمري َ [ :الَم ر أَنَّ َامَ فوما راََرر و وا رمن َا َ
َّللاو إو َّن َّ
ُر َاَ نَعو َد ر َيلو َاَ ُ َّ
َزي ٌز َو وكي ٌم] (لُّاَن:
يَ ُا ُّدهُ وا رن بَ رع ود وه َس رب َعةُ أَ ربي ٍ
َّللاَ ع و
)52
واتةخئةوةر هةرضة ةار هةيةة لة ةةر رِووى ةوى هةةمروى ثخنةروس بخة و
ئاوى ةةرياواا مةرةوةب بخ ئةوا تةواو ةةب بةةآلك ووشةةوان خةراى وةةورة
تةواو نابخ

هةرضةندة ئةوةر لةثاشاندا حةةو ةةريةاى تةريي يارمةةت بةدةا

ئةمانخي تةواو ةةب بةرِا ى خراى وةورة بةةة ةآل ووار بةجآية.
*وة باوةرِماا واية وة ووشةوان خراى وةورة تةواوتري ووشةا رِا ك لةة
هةوالاةواندا ةاةثةةروةرا لةة حرونةوانةدا جةران لةة قسةةواندا خةراى وةةورة
ةةيةرمري َ [ :اتَ َّا ر
ت َيلو َا ُ
ص ردَِ َا َع ردال ] [ االنعَ . ]226 :
ت َربِّسَ و
واتةخ ووشةى ثةروةرةوار تةواوا رِا ك لةة هةوالاةوانةدا ةاةثةةروةرا لةة
ق وانَ ّ
حرونةواندا وة ةةيةرمري َ [ :ا َا رن أَصر َد ُ
َّللاو َو وديثَ] [ النسَء.]72 :
واتةخ وآ هةية قسةى لة قسةى خراى وةورة رِا ىت بخ ؟
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*وة باوةرِمةةةاا وايةةةة وةةةة قررئةةةان ثةةةريؤ قسةةةةى خةةةراى وةورةيةةةة بةةةة
رِا ىةقخنةي قسةى ثآ ورةووة وة ةاويى بة جربيل (عليه الو ة االسم )
ئةويي ةايبة اندووة بى ةر ةلا ثخغةمبةر (.)
[ ُِلر نَ َّزلَهُ رُا ُح رالُُّ ُد و وان َّربِّسَ بو رَل َي ِّ
ُ ] [ س رة النيل.]255 :
واتة خ ئةى دند ( )بناآ ئةك قررئانة جربيل ( عليمه الوم ة االسم

)

ةايبة اندووة بى ةر ةلا م لةاليةا ثةروةرةوارتةوة بة حةق .
وة ةةيةرمري َ [ :اإونَّهُ لَتَ رن وزي ُل َربِّ رال َعَلَ واينَ نَزَ َي بو وه الرُّ ا ُح راََ وا ُ
ين َعلَمح
ين] (الْعراء.)246-245 :
َن ع ََربو ّا ُابو ٍ
َِ رلبوسَ لوتَ ُك نَ وانَ رال ُا رن وذ ورينَ بولو َس ٍ
واتة خ ئةك قررئانة ثةريؤ ة ةابةة ينراوى ثةةروةرةوارى هةةمرو جخهانةة وةة
جربين ةة

ثاك ( عليه الو ة االس

) ةايبة اندؤتة ةر ةلا تا تىيي

ببخ بة يةوخ لةة تر ةخنةراا وخةةلاك ثةآ بت ةخنخ و ئاواةاريةاا بكةيىةةوة
ثآى وة بة مان عةرةب ئاشكرا ةابة يرة .
* وة باوةرِماا وايةة وةة خةراى وةةورة بةةر ة بةة ةةر ةرو ة وراوةوانخةدا
خرةى خىى و خفاتةوانخة

ضرنكة خراى وةورة ةةيةرمري :

لا ال َعويم ] [ البُّرة. ]566 :واتةخخراى وةةورة بةةر و وةورةيةة
[ اه ال َع ُّ
خرةى خىي وناوو خفاتةوان .
اليكمي ُم الخَ بيمر] [اَنعمَ :
ق وعبمَ ود وه اهم
وةةةيةرمري [ :اه الَُّ وه ُر فَ َ
َ
. ]27
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واتةخخراى وةورة بة ةة ةآلتةو الاةةو بةةر ةو لة ةةرووى بةندةوانخةوةيةة
وةخراى وةورة واربةجآو اناية .
َاا و َا راََرر
*وة باوةرِمةةاا وايةةة وةةة[ :خَ لَ م َ
ُ ال َّس م َا َ
ش يُ َدبِّ ُر راََ رار] (ي نس.)4 :
ا رستَ َ ى َعلَح رال َعرر و
واتةخ خراى وةورة ئازانةواا و ةوى ةرو

َ فومما وس متَّ وة أَيَّممَ ٍ ُ م َّم

ورة لة شةةش رِؤذةا ثاشةاا

بةر بروةوة بى ةر عةرش و هةر ئةو هةلاسررينةرى ئةك برونةوةرةية .
وة بةر برونةوةى بى ةر عةرشةوةى :بةر برونةوةيةت بى ةرى بة خرةى
خىى بةر برونةوةيةو تايبة وة وروةاوو شةخاو بخة بةة ثةريؤ ى و وةةورةي
خراى وةورة لةبةر برنةوةى هخض وة خ لة ةرو

وراوةوان ناضخ

وةهةخض

وة خ ضىنخىخةوةى نا انخ تةنها خىى نةبخ .
*وة باوةرِماا واية وةة خةراى وةةورة لةوةةئ ةرو ةىكراوةوانخى

وة خةىى

لة ةةةر عةرشةةةوةيةت

انخةةارى هةيةةة بةةةحالاخاا و ووتةةةوانخاا ةةبخسةةىخ و

ورةةوةوانخاا ةةبخنخة

رِؤ ى هةةذاراا

وة ئةخي وواريةاا هةةئ ةة ةرورِينخ

ةةةا وتخكةكاواا ضاك ةةواتةوة وة مرلا ةةةا بة هةر وة خ وةة ويسةى
ل بخ

وة ةةيسةنخىةوة لةهةر وة خ وة ويسى ل بخ

هةر وة خ ةة ةآلتدار بكا ئةوا ةة ةآلتدارى ةةوةا
ل بخ

ةر شىرِو رِيسراى ةةوا

وة ويسى ل بخة
وة ئةوةيةة ويسةى

خخرو ضاوة هةةر بةة ةة ةى ئةةوة وةهةةر

ئةو تراناو ةة ةآلت بة ةر هةمرو شىخكدا هةية وة هةةر وة ةخ ئةمةة ئخةة
بخةةة بةةةة شةةةخرةيةو رِا ةةةىةقخنة لةوةةةةئ ةرو ةةةىكراوةوانخى هةرضةةةةندة
رس َي وا رثلوم وه
لة ةروويانةوةية لة ةةر عةرشةةوةى بةة شةخرةيةو رِا ةىةقخنة[ :لَمي َ

12

ومي ُر] [ الْم رى.]22 :واتةةخ هةخض شةىخ لةة خةراى
َا را ٌء َاهُم َ السَّم واي ُ رالبَ و
وةورة ناضخ و خةةةةةراى وةةةةةةةةةةورة بخسةرو بخنةرى هةمرو شىخكة.
وةئخنة وةور(اليل لية) لة جةهنىخةواا و جطة لةواا نالاخ  :خراى وةةورة
لةوةئ ةرو ىكراوةوانخى لة ةر رِووى ةوى وة باوةرِماا واية وة هةر وة خ
وا بناخ ئةوا وايرة يا خرة ورمرِاية ضرنكة وة ف خةراى وةةورةى وةرةووة بةة
خفات وةك ووررِ وة شايان خراى وةورة نخة .
*وة باوةرِمةةاا هةيةةة بةةةوةى وةةة ثخغةمبةرةوةةةى()هةةةوالا ثخةةداوي وةةة
هةمرو شةوي ةاةةبة ي بى ئازان ةونخا واتخ وة ةآ يةةو ( يةةك لة ةةر
آى ) شةةو ةةمخنخة وة ةةيةةرمري َ (( :ام رن يَمد ُع نوا فأسرمتَجيب لمه َام رن
يَ رسأ َلُنوا فَأ ُ رعطيه َا رن يَ رستَ رغعورنا فَأ َ رغعَر له? ))(. )1
واتة خ وآ لخك ةةثارِيىةوة تا وةآلم بدةمةوة؟ وآ ةاواك ل ةةوةا تاثةآى
ببةخةك؟ وآ ةاواى لخطىشبرومن ل ةةوا تا ل ى خىش مب؟ .
*وة باوةرِماا وايةة وةة خةراى وةةورة لةة رِؤذى قخامةتةدا ةية بةى برِيةارةاا
لةنخراا بةندةواا ةا ضرنكة ةةيةرمري :
ت راََرر ُ َد ّيَ َد ّيَ َا َجمَ َء َربُّمسَ َا رال َالَم ُ
صمعَّ َا وجما َء
صمعَّ َ
س َ
[ َي َّ إو َذا ُد َّي و
اَ رن َس ُ
َن َاأَنَّح لَهُ ال ِّذ ري َرى] [العجر.]54-52 :
يَ ر َائو ٍذ بو َجهَنَّ َم يَ ر َائو ٍذ يَتَ َذ َّي ُر ر و

 -10البخاري ( )2695باب الدعاء نصف الليل ،وأبو داود( )1112باب أي الليل أفضل،
والدارمي ( ،)1746ومالك( ،)764وغريهم ،وكلهم عن أيب هريرة (.)
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واتةخ نةخخر نابخ ورةةوةوانىاا بةو شخرا ة بخ ضرنكة واتخة ةية

ةوى

ةةلةر ي و ةةهةذي و ةةشكخ يةك لة ةواى يةةك وة خةراى وةةورة ةية بةى
برِيارةاا لةنخراا بةندةواندا وة يريةةىةوانخي ثةىل ثةىل ةية وة لةةو رِؤذةةا
يريةىةواا ةؤ ةخ رِاةةوخة و ةةيهخن ئةو واتة مرؤظةة ثةشخناا ةةبخىةوة لة
ورةةوة خراثةوان ةونخاى بةآلك ثةشخنان و ياةورةنةوةى تاوان

روةى ثةآ

ناوةيةنخ لةو رِؤذةةا .
*وة باوةرِماا واية وة خراى وةورة[ :فَعََّ ٌي لو َاَ ي وُري ُد] [ه د.]252 :
واتةخ هةرض بري وويسى ل بخ ةةيكا و وةس نىخة ةة ىة وة ةىان
بكا .
*وة باوةرِماا واية وة ويسى خةراى وةةورة ةوو جةىرة :يةوةةمخاا :وةةون
(ي نية) وةة بةهىيةةوة مةبة ةى خةراى وةةورة رِوو ةةةا

وة مةةر نخةة وةة

خراى وةورة خىش بري وة بةة مانةاى ويسة ةية (الاْميئة) ،وةوةر خةراى
من َّ
وةةةورة ةةيةةةرمري َ [ :الَ م ر َاممَ َء َّ
َّللاُ َاممَ ا رِتَتَلُ م ا َالَ وكم َّ
َّللاَ يَ رع َع م ُل َاممَ ي وُريممد] [
البُّرة. ]564 :
واتةخ ئةوةر خراى وةورة ويسى لخبراية ئةوا ورشةىارى يةةوتياا نةةةةورة
بةآلك خراى وةورة ئةوةى بخةوي جآبةجآى ةةوا .
وة ةةيةرمري [ :إو رن َيَنَ َّ
َّللاُ ي وُري ُد أَ رن يُ رغ ويَ ُك رم هُ َ َربُّ ُك رم] [ه د.]42 :
واتةخ ئامىذوارى م
ورمرِاتاا بكا
ةة ى ئةوة .

روةتاا ثة ناوةيةةنخ ئةوةةر خةراى وةةورة بخةةوي

ضرنكة هةةر ئةةو ثةروةرةوارتانةةو رِيننةايىر وةرمرِاي هةةر بةة
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ةوو ةمخاا :ويسى شةرع وةة مةةر نىخةة مةبة ةى جةآ بةةجآ بخة

وة

مةبة ىخة تخخدا تةةنها خىشريسةتاو ةةبخة بةىى وةوةر ةةيةةرمري َ [ :اَّللاُ
ب َعلَي ُكم] .واتة خ خراى وةورة ةةيةوي لخىاا خىش بخ .
يُري ُد أ رن يَت َ
*وةباوةرِماا واية وة ويس ومةبة ى (ي نا اامرعا) ةةوةرِيىةةوة بةى
ةاناي خراى وةورة :ئةوةى وة برِيةارى وةةون لةة ةةر ةابخة
ثةر ىن ثآ ورةبخ لة ةرو

يةا خةرة ةاواى

وراوةوان ( شرعاً) ئةوة ةانايخةةو بةة وةريرةى

ةانايخة ئخت هةية انخرمانةو هةيةة هىمشاا ثةى ثآ نةبرةووةو نةيزانخرة.
س َّللاُ بوأور َك وم اليَ وي واين] [ التين. ] 7 :
[ ألَ ري َ
واتةخ ئايا خراى وةورة لة هةمرو ةاةوةرةواا ةاةوةرتر نخة؟
وة ةةيةرمري :
[ َا َا رن أَور َس ُن وانَ َّ
َّللاو ُو ركاَ لوَُّ ر ٍ يُ ِونُ نَ ] (الاَئدة.)65 :
واتةخوآ هةية حروك و برِيارى باشتبخ لة برِيارى خراى وةورة بى وة ةانخ
وة ةلانخاي ياا هةبخ ؟
*وةباوةرماا واية خراى وةورة باوةرِةاران لةخرا ترس وثخاوضاوان خةىش
ةةوي و ئةوانخي خراى وةورة ياا خىش ةةوي .
وةور ةةيةرمري ُِ [ :لر او رن ُي رنمتُ رم تُ ويبُّم نَ َّللاَ فَمَتَّبو ُع نوا يُير بوم رب ُك ُم َّللاُ ] [ اي
عاران. ]42 :
واتة خ ئةى دند( )ثخخاا بناآ ئةوةر ئخرة خراى وةورةتاا خىش ةةوي
ئةوا شرين م بةةةةةكةوا خراى وةورةيي ئخرةى خىش ةةوي .
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وة ةةيةرمري  [ :فَ َس

َ يَأتوا َّللاُ بوَُّ ٍ يُ ويبُّهُ رم َايُ ويبُّ نَهُ ] [ الاَئدة.]62 :

واتةخ ئةةوا خةراى وةةورة وة ةانخك تةر ةةهخنخة وةة خىشةخان ةةوية و
ب الص بريي ] [
ئةوانخي خراى وةورةياا خىش ةةوي وة ةةيةرمري  [ :واهللُُيح ُّ
اي عاران.]225 :
واتةخخراى وةورة ئارامطران خىش ةةوي .
وةةةيةرمري َ [ :اأ رِ وسطُ ا َّ
إن َّللاَ يُ ويبُّ ال ُا رُّ وسطين] [ اليجرا .]4 :
واتةخئخرة ةاةثةروةرب بةرِا ى خراى وةورة ةاةثةروةران خىش ةةوي .
وةةةيةرمري َ [ :اأور وسنُ ا َّ
إن َّللاَ يُ ويبُّ ال ُاير وسنين] [ الاَئدة. ] 44 :
واتةخ ضاوة بكةا ضرنكة بةرِا ى خراى وةورة ضاوةواران خىش ةةوي .
*وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة رِا ىخة لةةو شةةريعةتةى وةة ةاينةاوة لةة
ورةةوةواا و وتةواا وةنارِا ى ية لةو شىانةى وة قةةةغةى ورةووة لةوانة:
ةةيةةةرمري [ :إو رن تَ ركعُمرُاا فَمإ و َّن َّ
مر
ِممح لو وعبَممَ ود وه رال ُك رعم َ
ما َعم رن ُك رم َا َال يَرر َ
َّللاَ َغنوم ٌّ
ِهُ لَ ُك رم] [ الزار. ] 2 :
َاإو رن تَ رْ ُكرُاا يَرر َ
واتة خ ئةوةةر ئخةرة وةرير بكةةا ئةةوا بةرِا ةى خةراى وةةورة ةةولاةمةنةدةو
ثخريسى بة ئخرة نخة وة بخ ةر ك
بى بةندةوان
رِا ية لخىاا .

وة ئةوةر رثا

رثا

بكةا بةآلك رِا يي نخة بةة وةرير

خراى وةةورة بكةةا ئةةوا بةة ةرثاس وةرةا
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ممرهَ َّ
وة ةةيةةةةرمري َ [ :الَ وكم ر
ممل ا رِ ُعممم ُداا َاممم َ
َّللاُ ا رنبو َعمممَ َهُ رم فَثَمممبَّطَهُ رم َاِويم َ
ممن َيم و
رالََُّ وع ودينَ ] (الت بة.)25 :
واتة خ بةآلك خراى وةورة ثآى ناخىش برو وة ةوو رِووةوةاا ةةرضة لةوةةئ
باوةرِةاراا بى جخهاة ورةا بىية رِايان ور و ةانخةىن خسىة ةلاخانةوة وةوةرو
ةرشىرِيخةك بىيةاا و ثخخةاا ووتةرا ةانخةة لةوةةئ ةانخةةىروةواا ( ئةوانةةى
وة(عذر)ياا هةية لة وريرو نةخىش و ئايرة و مندائ ) .
*وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة رِا ى ةةبخ لةو وة ةانةى وةة باوةرِيةاا
هخناوة و ورةةوةى ضاوخاا ورةووة:
ِ َا َّ
ِ ا َع رنهُ َذلوسَ لو َا رن خَ وْ َا َربَّهُ] [البينة.]7 :
َّللاُ َع رنهُ رم َا َر ُ
[ َر و
واتةةة خ خةةراى وةةةورة لخخةةاا رِا ى بةةرو بةةة هةةىى باوةرِهخنةةاا ووةةرةةوة
ضاوةوانخانةوة(واتة :هاوةآلا) وة ئةوانخي رِا ى بروا لة خراى وةةورة بةةهىى
ئةو هةمرو بةخةةانةى وة ثخخان ةا لةة بةهةشةىدا وةة ئةمةة بةى وة ةخكة لةة
خراى وةورة بت خ بة انخارىخةوة.
*وة باوةرِماا واية وة خراى وةورة ترورِة ةةبخ لةة وة ةخ وةة شةايان
ترورِةبروا بخ

لة وايراا و جطة لةواا:

ب َّللاُ علمميهم] [
ضم َ
[ الوممَنينَ بومَللو ظَمنَ ال َّسم وء َعلَمي وهم َدائوم َرةُ ال َّسم وء َا َغ و
العتَ. ]5 :
واتةةةخ ئةوانةةةى وةةة ورمةةان خةةرا بةةة خةةراى وةةةورة ةةبةةةا( ورمةةاا بةةرةا
بة ةةةروةوتن ووشةةةى وةةرير بةةة ةةةر ووشةةةى ئخسةةالمدا) ئةوانةةة ئةةةو ورمانةةة
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خراثةياا بىخىياا ةةوةرِيىةوة وتروش خىياا ةةبخ وخراى وةةورةيي لخخةاا
تررِة بروة .
وة ةةيةرمري َ [ :ا رن َا َر َح بو ر
َضمبٌ وامنَ َّ
َّللاو َالَهُم رم
صم ردرا فَ َعلَم ري وه رم غ َ
مَل ُك رع ور َ
َوي ٌم] [النيل.]255 :
َع َذابٌ ع و
واتة خ بةآلك وة خ ورير بكا بة ةةك و خنطخة يراواا بخ وةلاة خةىش
بخ بةو وريرةى وة ورةوويةت
لة ةرة و زايةو

ئةوا ئةو وة انة ترورِة برون خراى وةورةياا

ؤر وةورةياا بى هةية .

*وة باوةرِمةاا وايةة وةة خةراى وةةورة رِوويةةو هةيةة وةوة ةر وةراوة بةةة
الجم وي َاااليمرا ] [
ثريؤ و بةرِيز وةة ةةيةةرمري َ [ :ايَ ربُّمح َاجر مهُ َربِّمسَ ُذا َ
الروان. ] 52 :
واتةةةخ هةةةمرو شةةىخ لةةةناو ةةضةةخ و نامخنخ ة
ةةمخنخ

تةةةنها رِووى ثةةةروةرةوار

وة وة ر وراوة بةوةى وة رِوويةو ثريؤ وبةرِيزة .

*وةباوةرِ ماا واية وة خةراى وةةورة ةوو ةة ةى ثةريؤ ى وةةورةى هةيةة وةة
لةةة ى هخض لةة ةرو ةىكراوةوان ناضةخ و وة ةخي ضةىنخىخخةوةى نا انخة
تَن يُ رنعوم ُ
ُ َي ريمفَ يَْمَ ُء]
تةنها خىى نةبخ وة ةةيةرمري  [ :بَملر يَمداهُ َا ربسُم َ و
[الاَئدة.]52:
واتةخبةةةلاكر هةةةرةوو ةة ةةةى خةةراى وةةةةورة وةةراوةا ضةةةىن ويسةة لخبخةة
ةةبةخةخ .
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وة ةةيةةةرمري َ [ :ا َاممَ َِم َدرُاا َّ
َّللاَ َوم َّ
ُ َِم رد ور وه َا راََرر ُ َج وايعممَ َِب َ
رضمتُهُ يَم ر َ
َاا ُ َا ر
ممر ُي نَ ]
رالُّويََ َاممم وة َاال َّسممم َا َ
ط ويَّمممَ ٌ بويَ واينوممم وه ُسمممب َريَنَهُ َاتَ َعمممَلَح َع َّامممَ يُ رْم و
[الزار. ]52 :
واتةخ خراى وةةورةياا بةة وةةورة نةنا ةخرة بةةو وةورةيىخةةى وةة شةايةنخى
وةهةمرو ةوى لة رِؤذى قخامةتدا ةةواتة مةىخةوة ( ةة ىخةوةو ةاى ةةخةا )
وةئازانةوانخي لرول ةةوا بة ةة ى رِا ى و لة ةة ى رِا ى ةاية ثةاك
و بخطةرةى و وةورةي بى خراى وةورة لةو هاوبةةش برِيارةانةةى وةة بةىى برِيةار
ةةةةا.
*وة باوةرِماا واية وة خراى وةورة ةوو ضاوى رِا ىةقخنةى هةية وةة لةة ضةاوى
هخض لة ةرو ىكراوةوان ناضخ و وة ةخي ضةىنخىخخةوةى نا انخة تةةنها خةىى
نةبخ وة ةةيةرمري َ [ :ااصر نَ و رالعُ رلسَ بوأ َ رعيُنونََ َا َاويونََ] [ه د.]42 :
واتةخ ئةى نرح( )وةشىخخةوة ةرو

بكة لة ثخي ضاوى ئخنةة وة ئخنةة

ضاوةيري ةةوةةي وة بةةو شةخرا ة ةرو ةى بكةة وةة ئخنةة بة ةروش بىمتةاا
نارةووة.
وة ثخغةمبةةةر ( )ةةيةةةرمري  (( :ووجَبُممهُ النُمم ُر لَمم َي َْممعَهُ َور َرَِمم ر
ت
و ُرهُ وا رن خَ رلُّو وه))(.)2
َس ربيَ ُ َاجر وه وه اَ ا رنتَهح الي وه بَ َ
واتةةةخ ثةةةرةةى خةةراى وةةةورة وةاثىشةةةرى نةةرورة ئةوةةةر اليبةةةري و هةةةلا
بطري ئةوا نرورو ثريؤ ى رِووى ضةندي ضاوى خراى وةورة بةنةدةوان ببخنخة
هةمروى ةة روتخنخ .
 -11مسلم )146(-561من حديث أيب موسى األشعري( ،)وابن ماجة(.)162
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وةئةهن

ةرننة وةىا لة ةةر ئةةوةى وةة خةراى وةةورة ةوو ضةاوى هةيةة

وةيةرمروةةوةةةى ثخغةمبةةةريي( )ثالا ةةةد ةةوةةا ةةربةةارةى ةةجةةال وةةة
ةةيةرمري  (( :إنَّهُ أ رع َ ر َّ
اإن َربَّ ُكم ليس بأع ر ))(. )3
واتةخ ةةجال ضاويك وريرةو بةرِا ى ثةروةرةواري ئخرة ةوو ضاوى هةيةو
هخض ضاويك ورير نىخة .
روممَ ُر َاهُ م َ يُ م رد ور ُ
*وة باوةرِمةةاا وايةةة وةةة خةةراى وةةةورة[ :ال تُ رد ور ُي مهُ راََب َ
َر َاهُ َ اللَّ وط ُ
يف رالخَ بوي ُر] [اَنعَ .]254 :
رو َ
راََب َ
واتة خ ضاوةواا هة

بة خراى وةورة ناوةا لة ةونخاةا بةآلك خراى وةورة

هة ة بةهةةةمرو ضةةاوةواا ةةوةةا و انخةةارى ثخخةةاا هةيةةةو هةةخض شةةىخك ل ة
ناشارةريىةوة هةر خةراى وةةورة نهخنىخةةواا بةة ئا ةان ةة انخة و انخةارى
بةهةمرو شىخ هةيةو ئاشكراو نهخن ةة انخ .
*وة باوةرِماا واية وة باوةرِةاراا ثةةروةرةوارياا ةةبخةن لةة رِؤذى قخامةة
ةا:
نَظرة] [الُّيَاة.]54/55 :
نَِ َرة،الح َربوهَ و
[ اج هٌ يَ ر َائو ٍذ و
واتةخ لة رِؤذى قخامة ةا رِووى باوةرِةاراا ةةوةشخىةوةو جرانةة واتخة وةة
تةماشاى ثةروةرةوارياا ةةوةا وةةيبخن .
*وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة هاوشخرةو هاووينةى نخة لةبةةر تةةواويى
يس َي واثلو وه َاا ٌء اه الساي ُ البوير ] [ الْ رى. ]22 :
خفاتةوان  [ :لَ َ
 -15صحيح اجلامع الصغري.)2244/5( :
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واتةخ هخض شىخ لة خراى وةورة ناضخ و لة وينةى خةراى وةةورة نخةة وة
خراى وةورة بخسةرةو بخنةرةو هةمرو شىخ ةةبخسىخ و ةةبخنخ .
*وة باوةرِماا واية وة خراى وةورة [ :التَْأ ُخ ُذُه سَنٌة َوالنَوم ] [ البُّرة. ]566 :
واتة خ خراى وةورة نة وةنةو ة ةةيباتةوة وة نةةةخةوي

لةبةر تةواويى و

يندويى و هة ىان بة هةلاسررِاندن ةرو ىكراوةوان .
*وةباوةرِمةاا وايةةة وةةة خةةراى وةةةورة ةةىةك لةةة هةةخض وة ةةخ ناوةةا لةبةةةر
تةواويى ةاةثةةروةرى وة خةراى وةةورة بآئاوةا نخةة لةة وةرةةوةى بةنةدةوان
لةبةر تةواويى ضاوةيرى و ئاوا لخبرن .
*وةباوةرِماا واية وة هخض شىخ خراى وةورة ةة ةىة وة ةىاا ناوةا نةلةة
ئازانةواا و نة لة ةوى لة بةر تةواويى انخارى و ةة ةآلت  [:إونَّ َامَ أَ رام ُرهُ إو َذا
أَ َرا َد َايرئَ أَ رن يَُُّ َي لَهُ ُي رن فَيَ ُك ُن] [يّـس.]75 :
واتة خ تةنها ئخة خراى وةورة واية وة ئةوةر ويسى لةة شةىخ بخة ثةآى
ةةيةرمري ببة ئةويي يةوسةر ةةبخ .
وة خراى وةورة تروش ماندووبروا و نةتران نابخ لةبةةر تةةواويى هخةزو
َاا و َا راََرر َ َا َامَ بَ رينَهُ َامَ فوما وسمتَّ وة أَيَّمَ ٍ َا َامَ
ةة ةآلت َ [ :الََُّ رد خَ لَ رُّنََ ال َّس َا َ
ب] ( ّ
ق.)47 :
َا َّسنََ وا رن لُ ُغ ٍ
واتةةة خ بةةة جةةخ لة ةةةروراويخةوة ئخنةةة ئازانةةةواا و ةوى وئةةةوةى لةةة
نخرانخاا ةاية ةرو ىناا ورة لة شةةش رِؤذةا وةتروشة مانةدووبروا و نةةتران
نةهات .
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*وةباوةرِ ماا هةية بةة جآبةةجآورةن هةةمرو ئةةو نةاوو ةخفاتانةى خةراى
وةورة وةخىى بى نةيس ثريؤ ى خىى جخطريى ورةووة ياخرة ثخغةمبةر ()
بىى جخطري ورةووة بةآلك ئخنة بةرائة ةةوةي و خىماا ةوور ةةوةري لةة ةوو
ئاواةارى ل وراوى وةورة وة بريى لة :يةوةك :لخكاراندا (تاثيل) وةة مرؤظةةة
بةةة ةلاةة يةةاخرة بةةة مةةان بناخةة

ةةخفات خةةراى وةةةورة وةوةةرو ةةخفات

ةرو ىكراوةوان واية.
ةووةك :ضىنخى (الىكخخةر) واتةة :مرؤظةةة بةة ةلاة يةاخرة بةة مةان بناخة :
ضىنخى

خفات خراى وةورة بةك شخرةيةو بةك شخرةيةية .

*وةباوةرِماا هةية بةنةيخكرةا و جخطرينةورةن هةمرو ئةةو ةخفاتة وةةك و
وررِانةى وة خراى وةورة نةي وةرةووة لةة خةىى يةاخرة ثخغةمبةرةوةةى ()
نةيف ورةووة لة خراى وةورة وةئةك نةي ورةنة جخطريورةنة
ةذةوةى ةةوريىة خةىى ( واتةة :وةة نةةي

ةخفات تةةواوى

ةخفاتخك خةرا ةةوةةى لةة خةراى

وةورة واتة خفاتة ةذة ضاوةوةي جخطري ورةووة بى برنةة وةة نةةي نةة ان
ةةوةي واتة انخاري بى خراى وةورة جخطري ورةووة وة نةي

ةىةك ةةوةةي

واتة ةاةثةروةري بى خراى وةورة جخطري ورةووة).
وةبخةةدةند ةةب ة لةةةو ةةخفاتانةى وةةة خةةراو ثخغةمبةرةوةةةى ( )لى ة
بخدةند برونة نة نةيخاا ورةووةو نةجخطري.
* وةباوةرِماا واية وة رِؤيةك لة ةر ئةك رِيطاية ثخريسىةو هةةر ةةبخة لةة
ةرى برِؤي ضرنكة ئةو خفاتانةى وة خراى وةورة بى نةيس خةىى جةخطريى
وةةرةووة يةةاخرة نةةةي وةةرةووة ئةةةوا هةوالاخكةةةو خةةراى وةةةورة هةةةوا ال ثةة
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رِاوةياندووي ةةربارةى نةيس خىى وة خراى وةورة لة هةمرو وةس اناترة بة
نةيسةة خةةىى وة لةةة هةةةمرو وةةةس ووتةةةى رِا ةة تةةرةو قسةةةى جةةرانتة
وةبةنةةدةواا انخاريةةاا نخةةة ةةربةةارةى خةةراى وةةةورة وة ئةةةو ةةخفاتانةى وةةة
ثخغةمبةرةوةى( )بىى جخطري ورةووة يةاخرة نةةي وةرةووة ئةةوا هةوالاخكةةو
ثخغةمبةر( )ثآى رِاوةياندووي ةةربارةى خراى وةةورة وةة ثخغةمبةةر()
انةةاتري وة ةةة لةةة ةرو ةةىكراوةواا بةةة ثةةةروةرةوارى وة لةةة هةةةمروياا يةةاتر
ئامىذوارى خةلاك ورةووة ولة هةمروياا رِا ىطىترةو لة هةمروياا مةاا ثةاراو
ترة .
وة لةةة قسةةةى خةةراو ثخغةمبةرةوةةةى( )تةةةواويى

انخةةارى و رِا ةةى

رِوونكرةنةوةى تخداية بىية بخانرو بى هخض وة خ نىخة وة وةرى نةوري ياخرة
ةووةل بخ لة وةرورتن .
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فـصـــل
* وة هةمرو ئةو خفاتانةى خراى وةورة وةة بازةاا وةرة بةة ةريةةىر بةة
وررت

ئةوا ئخنة لةو شةىةةا ثةةىناا بة ةىروة بةة قررئةان ثةةروةرةوارماا و

ةةةةرننةت ثخغةمبةةةةةرماا ( )وة ئةةةةةوةى ثخةةةةةخنةوان ئةةةةةك ئرمةتةةةةة
وثخةةوايان هخداية لة ثاش ئةواا لة ةرى رِؤيةىروا .
* وةباوةرِماا واية وة ثخريسىة ةةقةوان قررئاا

رننة لة ةةر شةخرا ة

ئاشكراوةى باس بكةي وة هةلا بطري لة ةر ئةو رِا ىخىخخةى وة ورواوة بةى
خراى وةورة وة بةرائة ةةوةي و خىماا ةوور ةةوري لة رِيطاى ئةوانةةى وةة
مانةةةةاى ةةةةخفاتةوان خةةةةراى وةةةةةورة ةةوةةةةىرِا بةةةةى مانايةةةةةك وةةةةة خةةةةراو
ثخغةمبةرةوةى( )مةبة ىخاا نةبروة( تيريف) ى ةةوةا.
هةروةها بةرائة ةةوةي و خىماا ةوور ةةوةري لةةرِيطاى لةة وارخسةىرواا
(الاعطّلين) ئةوانةى وة خفاتةوان خراى وةورة لةوار ةةخةةا لةةو ةةاللةة
لة ةر وراوةى وة خراو ثخغةمبةرةوةى ( )مةبة ىخاا بروة .
هةروةها بةرائة ةةوةي وخىماا ةوور ةةوةري لةة رِيطةاى ياةرِةويكةةراا
ئةوانةةةةةى وةةةةة ةةةةخفاتةوان خةةةةراى وةةةةةورةياا ضةةةةرواندووة بةةةةة ةةةةخفات
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ةرو ةةىكراوةوان (الاْممبه) ،يةةاخرة ياةرِةويةةاا وةةرةووة لةةة ثر ةةخارورةا لةةة
ضىنخى

خفاتةوان خراى وةورة .

* وةباوةرِماا واية وة انخارى ةلانخاى ئةوةى وة لة قررئان خراى وةورةةا
يةةاخرة لةةة ةةرننةت ثخغةمبةرةوةيةةدا()هةةاتروة ئةةةوة حةقةةة و هةنةةديك
هةنةةديك تةةرى هةلاناوةشةةخنخىةوة ضةةرنكة خةةراى وةةةورة ةةيةةةرمري  [ :أَفَ م
مر َّ
َّللاو لَ َ َج م ُداا فوي م وه ر
اختو فممَ َيثويممرًا]
يَتَم َدبَّرُانَ رالُُّممرر ونَ َالَم ر َيممَنَ وام رمن وع رنم ود َغ ريم و
[النسَء.]75 :
واتة خ ئةوة بى لة قررئاا ناوىلانةوةو تآى نارِوان و لخ تة ناوةةا ئةوةةر
لخ ت بطةيةىناية ئةوا ةةتانبخن قررئاا هةمروى يةوطرتروة و جخاوا نىخةة
وة ئةوةةةةر لةاليةةةةا جطةةةة لةةةة خةةةراى وةةةةورةوة برايةةةة ئةةةةوا جخةةةاوا ى و
هةلارةشاندنةوةيةو

ؤرتاا تخدا ةةبخن .

وة ضةةرنكة هةلارةشةةاندنةوةى هةنةةدي هةةةوائ بةةى هةنةةديك تةةر وا ثخريس ة
ةةوا وة هةنديكخاا هةنديك ترياا بةةرؤ خبةنةةوة وةة ئةمةةيي ؤر ةوورةو
ناوروخ لة هةوالا خراى وةورةو ثخغةمبةرةوةى ( )وة هةروة ةخ بناخة
لة قررئان خراى وةورةةا ياخرة لة ةرننةت ثخغةمبةرةوةيةدا( )يةاخرة لةة
نخرانخاندا ةذ بةيةك و هةلارةشاندنةوةى يةوتى تخداية ئةوا بةهىى نخخة خراث
و الةان ةلاخةت لة حةق با تىبة بكا و بطةرِيىةوة بةى الى خةراى وةةورة و وا
بهخنخةة لةةة رِ ةةرضةةروا وة هةروة ةةخ وا ورمةةاا بةةةري وةةة ةذ بةيةةةك و
هةلارةشاندنةوةى يةوتى لةقررئاا ياخرة رننةتدا هةية ياخرة لةة نخرانخةاا ةا
هةية ئةوا ياا بةهىى وةم

انخاريخةوةية ياخرة لة وةم تخطةيةىنخى

ياخرة
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بة هىى وةمىةرخةمخخةت لة بريورةنةوةو تخرِوان

بابطةرِي بةةةواى انخارىةدا

ووىشةةي بكةةا لةةة بريورةنةةةوةو لخكىلاخنةةةوةةا تاحةةةق بةةى رِووا ةةبخىةةةوة
وةئةوةةةةر حةةةةق بةةةى رِووا نةةةةبروةوة ئةةةةوا بابطةرِيىةةةةوة بةةةى الى اناوةةةةى و
رِابرة ىخ لة ورماا برةا با وةورو ةامة راواا لة انسىدا بنخ [ :و َانََّ بوم وه ُيملٌّ
وا رن وع رن ود َربِّنََ] [ وي عاران. ] 2 :واتة خ بناخ باوةرِمةاا ثةآى هخنةاو هةةمروى
لةاليةن ثةروةرةوارمانةوةيةو هةمروى حةق و رِا ىة .
وة با بزانخ قررئاا و رننة جخاوا ىر ةذ بة يةوخاا تخدا نىخة و لة نخةراا
ةا نىخة و يةوتى هةئ ناوةشخننةوة.
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فـصـــل
*وةباوةرِماا هةية بة يريةىةوان خراى وةورة وةئةواا [ وعبََ ٌد ُا رك َر ُام نَ
ال يَ رسبوُُّ نَهُ بو رَلَُّ ر وي َاهُ رم بوأ َ را ور وه يَ رع َالُ نَ ] [االنبيَء.]52-55 :
واتةخ يريةىةواا بةندةى رِيزلخنراوى خراى وةورةا وة هخض شىخ نالاخ لةة
ثخي خراى وةورة ةا هةتا خراى وةورة نةيناخ ياخرة يةرمانخاا ثآ نةوا

وة

ئةواا بة يةرمان خراى وةورة وار ةةوةا و هخض شىخ لة خىيانةوة ناوةا .
خراى وةورة ةرو ىخان وةرةووةو ئةةوانخي هة ةىاوا بةة ثةر ةىن خةراى
وةورةو منكةض وريرِايةلا ورةن خراى وةورة بروا:
َاا و َا راََرر و َا َا رن وع رن َدهُ ال يَ رستَ ركبورُانَ ع رَن وعبََ َدتوم وه
[ َالَهُ َا رن فوا ال َّس َا َ
َر ال يَ رعتُرُانَ ] [االنبيَء.]55-24 :
َاال يَ رستَير وسرُانَ يُ َسبِّ ُي نَ اللَّي َرل َاالنَّهَ َ
واتة خ يريةىةواا لة ثةر ىن خةراى وةةورة ةا خىيةاا بةة وةةورة نةاورا و
ماندوو ناب بةلاكر بةرةةواك خةراى وةةورة ةةثةر ةك و بةةثاو رِاةةوةرا بةة
شةوو بة رِؤذ الوا ناب و بخزار ناب لة ثةر ىن خراى وةورة .
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خراى وةورة شةارةويانخىىخةوة لةة ئخنةةو نايةاا بخةن
وةورة ئاشكرايان ورةبخ بى هةند لة بةندةوان
( )جربين بخن ( عليه السم

وة لةوانةيةة خةراى

نخةانخان ةابخ

ثخغةمبةر

) لة ةر شخرةى خرى شةش ةةة ( ) 555

بالا هةبرو وةة ئازةان ورتبةرةوة وة جربيةل (عليمه السم ) خةىى وةرة بةة
مرؤظخك تةواو بى مةريةك و قسةياا لةوةئ يةوتى ةا ورة .
وة ها بى الى ثخغةمبةر( )وة هاوةآلن لةةالبرو لة ةةر شةخرةى ثخاوية
وة نة ةةنا را(خةلاك مةةينة نةبرو تا بخنا ) وةنة شرينةوارى رِيبرارى ثخرة
ةيار برو (ماندوو وتةثرتى اوى بخ ) جنخك

ؤر

لة بةرةا برو وةقةةى ؤر

رِةش برو ةانخة لةالى ثخغةمبةر ( )وة هةرةوو ئةذنىى ةاية ثةائ هةةرةوو
ئةةةذنىى ثخغةمبةةةر ( )وة هةةةرةوو ناوةة ةةى خسىة ةةةر هةةةرةوو رِانىةةر
وفىروةةىى لةوةةةئ ثخغةمبةةةر وةةرة( )وةثخغةمبةةةريي( )وفىروةةىى لةوةةةل
ئةوةا ورة وةثخغةمبةر ( )بة هاوةآلن رِاوةياند وةة ئةةوة جربيةل بةرو(عليمه
الس ).
* وة باوةرِماا واية وة يريةىةواا ضةند واريكخةاا هةيةة وةة خةراى وةةورة
ةاواى لة وةرةووا وةة جآبةةةجآى بكةةا لةوانةة :جربيةةل ( عليمه السم
واروبارى روش ثآ

) وةةة

خرةراوة لةاليةن خراى وةورةوة ةاى ةةبةة ينخ بةى

ةر ئةو ثخغةمبةرو نخرةراوانة بة ويسى خراى وةورة .
وة مخكائخل :وة واروبارى باراا و رِووةو ث

خرةراوة .

وة ئخسةةرايخل :وةةة يةةروورةا بة(ىةةرر)ى ثة

ة خرةراوة لةةة وةةات قخامةةة

وةهةمرو خةلاك ةةمري

ة لةوات

يندوو برونةوةياا.
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وة يريةىةى وخاا وخةاا (من املر ) :وة وخاا وخةان ةرو ةىكراوةوان
خرةراوة لة وات مرةا ةا .

ثآ

وة يريةىةى ضخاواا :وة ضخاوان ثآ

خرةراوة .

وة مال  :وة ةةرواوان ةؤ ةخة .
وة ئةو يريةىانةى وة وىرثةى ناو رِةمح ئايرةتخاا ثآ خرةراوة .
وةئةو يريةىانةى وة مرؤظةة ةةثاريزا .
وةئةو يريةىانةى وة نرو خن ورةةوةوان مرؤظخاا ثآ

خرةراوة .

من
مَن َعم و
وة هةةةمرو مرؤظخ ة ةوو يريةةةىةى لةوةةةل ةايةةة [ إو رذ يَتَلََُّّممح رال ُاتَلَُِّّيَم و
َي َِ وعي ٌد َاَ يَ رلعوظُ وا رن َِ ر ٍي إو َّال لَ َد ري وه َرِويبٌ َعتوي ٌد] [ ّ
ق.]27 :
ين َاع وَن ال ِّْ َا و
راليَ وا و
واتة خ ةوو يريةىة لةوةةئ مرؤظةداا لةةالى رِا ة وضةةث ةانخةةىروا هةخض
ووتةيةك لة ةةم مرؤظةوة ةةرناضخ ئخال ئةو ةوو يريةىةية ضةاوةيرو ئامةاةةا
وةةينرو .
وة ئةو يريةىانةى وة ثر خار ورةا لة مرةووياا ثآ
خاك

ارةن

خرةراوة لة ثاش بةة

وة ةوو يريةةىة ةية بةى الى و ثر ةخارى لة ةةوةةا ةةربةارةى

ثةروةرةوارو ئاي و ثخغةمبةرةوةى( )وة خراى وةورةيي:
َّللاُ الَّمم وذينَ و َانُ ابو ر
مت َّ
[ يُثَبِّم ُ
ممر وة
ت فومما رال َييَممَ وة المم ُّد رنيََ َافومما ا ر وخ َ
ممَلَُّ ر وي الثََّبومم و
َّللاُ الوََّلو واينَ َايَ رع َع ُل َّ
ُضلُّ َّ
َّللاُ َاَ يَ ََْ ُء] [ابراهيم.]52 :
َاي و
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واتة خ خراى وةورة باوةرِةاراا ةامة راو ةةوا لة ةونخاو ةوارِؤذةا لة ناو وىرِ
واتخ وة ةوو يريةىةوة ثر خارياا ل ةةوةا بة هىى يةوطرا ثةر ى و ووتن
ال إلة إال اهلل دند ر رل اهلل وة لة ناو وىرِيي ةا ضةىا لةة ةونخةا وترويانةة ئةاوا
وةآلم ة ةوو يريةةةىةوة ةةةةنةةةوة بةةة ةامةةة راوى بةةةآلك ةةىةمكاراا نةةاتران
وةآلم ةوو يريةىةوة بدةنةةوة ضةرنكة خةراى وةةورة ويناخةاا ةةوةا لةة وةآلك
ةانةوةى وة ئةوةى خراى وةورة ويسى ل بخ جآبةجآى ةةوا .
وة ئةو يريةىانةى وة بةهةشىخخةوانخاا ثآ خرةراوة:
اج وه م رم َا ُذرِّ يَّممَتو وه رم
[ َجنَّممَ ُ َع م رد ٍن يَ م رد ُخلُ نَهََ َا َام رمن َ
ص ملَ ََ وام رمن وبَممَئو وه رم َاأَ رز َا و
ب] [الرعد.]54 :
َا رال َا ئو َكةُ يَ رد ُخلُ نَ َعلَ ري وه رم وا رن ُيلِّ بََ ٍ
واتةةةةخ يريةةةةىةواا لةةةة هةةةةمرو ةةرواوةةةان بةهةشةةةىةوة ةةضةةةنة الى
بةهةشىىخةواا و ثخخاا ةةلاخ  :ةالمىاا ل بخ ئخرة ثاريزراو بروا لة زا بة
هىى ئارامطرتنىاا لةةونخا لة ةر ثةر ةك و لةة خةرا تر ةاا بىيةة ثاةاشةىاا و
ةةةرةوامىاا باشةةتي شةةرينة وةةة بةهةشةةىة وة ثخغةمبةةةر ( )ثخنةةان
رِاوةياندوة وة ( البخ املعنرر ) لة ئازانةو هةمرو رِؤذي حةيىا هة ار يريةةىة
ةةضنة ناويخةوة لة رِيرايةتخك ترةا نريةى تخدا ةةوةا ثاشاا نايةنةة ةةرةوةو
ناوةرِينةوة .
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فـصــــل
*وةباوةرِمةاا وايةة وةة خةراى وةةورة ثةةرتروو بةى ثخغةمبةةران ( ُرسُ لِهِ)
نارةؤتة خرارةوة تةا ببخة بةة بةلاطةة بة ةةر هةةمرو خةلاكىخةةوة وةببخة بةة
شرين بةلاطة بى هةمرو خةلاك وة بةهىيةوة ثخغةمبةةراا خةةلاك يخةرى ةانةاي
وواربةجآي ةةوةا و ثاوخاا ةةوةنةوة ثآى .
*وةباوةرِ ماا واية وةة خةراى وةةورة لةوةةئ هةةمرو ثخغةمبةريكةدا (ر ةرل)
ثةرترووخك ةابة اندووة .
َمَب
ضرنكة ةةيةةرمري  [ :لََُّم رد أَرر َس رملنََ ُرسُملَنََ بو رَلبَيِّنَمَ و َاأَ رنزَ رلنَمَ َا َعهُم ُم رال وكت َ
رط ] [اليديد.]56 :
َا رال وايزَ انَ لويَُُّ َ النََّ ُ بو رَلُّوس و
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واتةخ بةة جةةخ لة ةةروراوىخةوة ئخنةة ثخغةمبةةران خىمةاا نةارةووة بةة
مةةةرعكخزات رِووا شةةةةريعةت ئاشةةةكرا وةلةوةةةةئ هةريةوةيانةةةدا ثةةةةرتروو
ئازانىر تةرا ووى ةاةثةروةرمياا ةابة اندووة تاخةلاك ذيان خىيان لة ةةر
ةامبة رين بة ةاةثةروةرى.
وة ناوى ئةك ثةرترووانة ةة ان :
 -2تةورا  :وة خراى وةورة ةايبة اندووة بةى مر ة ( )وةة وةةورةتري
ثةةرترو بةةةن ئخسةةرائخنة وةةة [ فويهَممَ هُمدى َانُم ٌر يَير ُكم ُم بوهَمَ النَّبويُّم نَ الَّم وذينَ
ب َّ
َّللا]
أَ رسملَ ُا ا لولَّم وذينَ هَممَ ُداا َاال َّربَّممَنويُّ نَ َا راََور بَممَ ُر بو َاممَ ا رسمتُير عووُ ا وام رمن ويتَممَ و
[الاَئدة.]22 :
واتةخ تةورا هخداية

رِووناو تخدا برو (وة بريىىخة لة مةةةةاا بة هةاتن

دنةةد ( )و ثخريسةةىخى شةةرينكةوتن ) وةةة ثخغةمبةةةران مر ةةنانان بةةةن
ئخسرائخل حرونخاا ثآةةورة وة يةرمانخاا بة شرينكةوتروانخاا انا ةاناوةاا
انايانخاا ةةورة وة تةورا ب اريزا لة ةة ىكاريكرةا وىرِين .
 -5ئخنكخل :وةة خةراى وةةورة ةايبة انةدووة بةى عخسة ( )وةة بةة رِا ة
ومدَِِّ
يل فوي وه هُدى َانُ ٌر َا ُا َ
اَ رن وج َ
ةانةرى تةورا تةواووةرى بروةَ [ :اوتَ رينََهُ ر و
لو َاَ بَ رينَ يَ َد ري وه وانَ التَّ ر َرا وة َاهُدى َا َا ر وعوَة لو رل ُاتَُّّوينَ ] [الاَئدة.]25 :
واتةخ ئخنة ئخنكخنناا ةاوة بة عخس ( )وة هخداية

رِووناو تخدا بةروة

(وة بريىخخة لة مةةةةاا بة هاتن دند( )وة ثخريسىخى شةرينكةوتن ) وة
بة رِا
ترس.

ةانةرى تةورا بروة وهخداية

ئامىذوارى بروة بى وة ةان لةة خةرا
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وة خراى وةورة ةةيةرمري :
رض الَّ وذ وُرِّ َ َعلَ ري ُك رم ] [وي عاران.]65 :
[ َا وَُ وو َّل لَ ُك رم بَع َ
واتةخ عخس ( )ثخىان يةةرمروة تةا هةنةد لةةو شةىانةى وةة لة ةةرتاا
حةراك وراوة حةآللا بكةك لة ئخنكخندا.
 -4ةبرور :وة خراى وةورة ةايبة اندوة بى ةاوة(.)
 -2ىرحري ابراهخك مر

(عليهاَ الو ة االس ).

 -6قررئان وةورةو ثةريؤ وةة خةراى وةةورة ةايبة انةدوة بةى ةةر وىتةاي
ممَن]
ثخغةمبةةةراا دنةةد()وةةة [هُممدى لولنَّممَ و َابَيِّنَممَ ٍ واممنَ رالهُممدَى َا رالعُرر َِ و
[البُّرة.]276:
واتةخ ةابة ين قررئاا لة مانط رِةمة اا هخداية بةروة بةى خةةلاك

رِووا

وةرةوة برو لةو هخدايةتة وةجخاوةرةوةى نخراا حةق بةتائ بروة.
ب َا ُاهَ ري وانمَ َعلَيرمه] [الاَئمدة:
وة قررئااُ [ :ا َ
ودَِِّ لو َامَ بَم رينَ يَ َديرم وه وامنَ رال وكتَمَ و
.]27
واتةخ ئةى دند ( )ئخنة ئةو قررئانةماا ةابة اندوتة ةر وة بةة رِا ة
ةانةرى ثةرترووة ئازان يةوان ثةخي خىيةةت

و الاةة بة ةةرياندا وةة خةراى

وةورة بةة هةىى قررئانةةوة حةروك ئةخي ورةنة بةة هةةمرو ثةرترووةةوان تةر
رِيرةتةوة وة ثةميان ةاوة بة ثارا ىن لة والاىةى والاىةجارِاا وة لة الةان
لة رِ ةةرضراا [،إونََّ نَير ُن نَ َّز رلنََ ال ِّذ ري َر َاإونََّ لَهُ لَ َيَفووُ نَ ] (اليجر.]4 :
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واتةخ بة جةخ لة ةروراوىخةوة ئخنةة خىمةاا قررئابةاا ةابة انةدووة وة
بةجةخ لة ةروراوىخةوة ئخنة خىماا ةةي اريزي .
ضرنكة ةةمخنخىةوة بة ةر خةلاكخخةوة وةور بةلاطة تا رِؤذى قخامة .
بةةةآلك ثةرترووةةةوان ثةةخي قررئةةاا ةيةةاريكراو بةةروا بةةة وةةاتخك ةيةةارى و
بة ةرةةضةةروا بةةة هاتنةةةخرارةوةى شةةىخك تةةر وةةة ئةةةوةى ةة ةةرِىخةوة
وةة ىكارى و وىرِانكةارى تخةدا رِووا ةةوةرةةوة بىيةة ثةاريزراو نةبرونةة لىة و
ةة ىكارى و وىرِاا وةك ياة رِووى ةاوة تخخاندا خراى وةورة ةةيةرمري :
اِ وع وه] [النسَء.]25 :
[ وانَ الَّ وذينَ هََ ُداا ي َُيرِّ فُ نَ رال َكلو َم ع رَن َا َ و
واتةةةخ لةةة نةةاو جرولةوةوانةةدا وة ةةانخ هةبرونةةة وةةة ةة ةةىكارى تةةةوراتخاا
ورةووة و شرين ئايةتةوانخاا وىرِيرة.
وة ةةيةرمري :
ََب بوأ َ ري ودي وه رم ُ َّم يَُُّ لُ نَ هَ َذا وا رن وع رن ود َّ
َّللاو لويَ رْتَرُاا
[ فَ َ ري ٌل لولَّ وذينَ يَ ركتُبُ نَ رال وكت َ
بو وه َ َانَ َِلوي فَ َ ري ٌل لَهُ رم وا َّاَ َيتَبَ ر
ت أَيرم ودي وه رم َا َايرم ٌل لَهُم رم وا َّامَ يَ رك وسمبُ نَ ] [البُّمرة:
.]24
واتةةةخ لةناوضةةروا بةةى ئةةةو وة ةةانةى وةةة ثةرترووةوةةة (تةةةورا ) بةةة ةةى
خىياا ةةنرو

ثاشاا ةةلاخ ئةمة لةة اليةةا خةراى وةةورةوة هةاتروة تةا بةة

هةةىى ئةةةك تاوانةةة وةورةيةيانةةةوة نةةرخ ثاةاشةةىخك وةةةمخاا ةة ة بكةةةوي
ةووبةةارة لةناوضةةروا بةةى ئةةةواا بةةة هةةىى ئةةةو شةةىةى وةةة بةةة ةة ةةى خىيةةاا
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نرو خريانةو ةةلاخ لةة اليةةا خةةةةةةةةراى وةةورةوة هةاتروة وة لةناوضةروا بةى
ئةواا بة هىى ئةو شىةى وةبةةة ى ةةهخن .
ََب الَّ وذ َجَ َء بو وه ُا َسح نُم را َاهُمدى
وة ةةيةرمري ُِ [ :لر َا رن أَ رنزَ َي رال وكت َ
يس تُ رب ُدانَهََ َاتُ رخعُ نَ َيثويرا] [اَنعَ .]42 :
لولنََّ و تَجر َعلُ نَهُ َِ َرا و َ
واتةةةخ ئةةةى دنةةد( )ثخخةةاا بناةةآ :وةةآ ئةةةو ثةرترووةةةى ةابة انةةدووة وةةة
مر ة ( )هخنةاويى وةةة ةةيكةنةة ضةةةند ثةةرترووخك جخةةاوا ةوة تةا بىةةران
ةة ىكارى بكةا بخطىرِا

خفةت با كراوى دندى( )تخدا بةارنةوة وة

هةندي لة تةورا ئاشكرا ةةوةا ؤرية ةةشارنةوة ..هةروةها ةةيةرمري :
ب لوتَير َسبُ هُ وانَ رال وكتََ و
[ َاإو َّن وا رنهُ رم لَعَ وريَُّ يَ رل ُانَ أَ رل وسنَتَهُ رم بو رَل وكتََ و
ب َا َامَ هُم َ
َّللاو َايَُُّ لُ نَ َعلَح َّ
َّللاو َا َاَ هُ َ وا رن وع رن ود َّ
ب َايَُُّ لُ نَ هُ َ وا رن وع رن ود َّ
َّللاو
وانَ رال وكتََ و
مر أَ رن ي رُظتويَمهُ َّ
َمَب َا رال ُي ركم َم َاالنُّبُم َّ ةَ ُم َّم
َّللاُ رال وكت َ
رال َك وذ َ
ب َاهُ رم يَ رعلَ ُا نَ َاَ َيَنَ لوبَ َْ ٍ
ان َّ
َّللاو ] [وي عاران.]24-27 :
يَُُّ َي لولنََّ و ُي نُ ا وعبََدا لوا وا رن ُد و
واتةخ لةة نةاو وةاورو جرولةوةوانةدا وىمةةلاخ هةةا وةة ةة ةىكارى تةةورا
ئخنكخنخاا وةرةووةو بىيةاا يةاة وةرةووة وةاتخكخي وةة ةةيريننةةوة مانخةاا
لرول خرار ةةوةا تا وابزاا وة خراى وةورة ةايبة انةدوة بةةآلك خةراى وةةورة
ةاينةبة اندووة وة ةةلاخ ئةمة لة اليةا خةراى وةةورةوة ةابةة يرة هةرضةةندة
لةاليةا خراى وةورةوة ةانةبة يرة وة ةرؤ هةلادةبة ك بةى خةراى وةةورة هةةر
ضةندة خىيةخاا ةة ان ةرؤية وة ةرو

نخة بى هخض وة خ وة خراى وةةورة

ثةرتروك حروك ثخغةمبةرايةت بداتآ ثاشةاا بةة خةةلاك بناخة ئخةرة بة بةة
بةندةى مة وةمة ب ةر ةك وخةرا مةثةر ةك .ئةةك ئايةتةة لة ةةر واورةوةاا
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ةابةةة ى وةةة ةرؤيةةاا هةلابة ة بةةةةةك عخسةةىرة( )وةةة نةةة ئةةةك نةةة هةةخض
ثخغةمبةران تر قسةى واياا نةورةووة.
ب َِ رد َجَ َء ُي رم َر ُس لُنََ يُبَي ُِّن لَ ُك رم
وة خراى وةورة ةةيةرمري  [ :يََ أَ ره َل رال وكتََ و
ير َِم رد َجمَ َء ُي رم وامنَ َّ
َّللاو نُم ٌر
َيثويرا وا َّاَ ُي رنتُ رم تُ رخعُ نَ وانَ رال وكتََ و
ب َايَ رععُ ع رَن َيثو ٍ
ين لََُّ رد َيعَ َر الَّ وذينَ ََِلُ ا إو َّن َّ
َا ويتََبٌ ُابو ٌ
َّللاَ هُ َ رال َا وسي َُ اب ُرن َارر يَ َم ُِلر فَ َا رن يَ رالو ُ
س
ُ
واممنَ َّ
َّللاو َاميرئَ إو رن أَ َرا َد أَ رن يُ رهلوممسَ رال َا وسم َ
ميَ ا ربممنَ َاممرر يَ َم َاأ َّامهُ َا َام رمن فومما راََرر و
َج وايعَ] (الاَئدة.]22-26 :
واتةخ ئةى واورو جرلةوةواا ئةوا بةجةةخ لة ةةر وراويخةةوة ثخغةمبةةرماا
(دند) ( )ها بى التةاا وةة ؤر لةةو شةىانةى وةة ئخةرة شةارةبروتانةوة لةة
تةورا

ئخنكخندا ئةك بىتاا رِووا ةةواتةوة وة لةة ؤر شةىىاا ةةبرورية

وة

بةجةخ لة ةروراويخةوة لة اليةن خةراى وةةورةوة رِوونةاو (دنةد) ( )و
قررئانخك ئاشكراتاا بةى هةاتروة وةة بةة هىيةةوة خةراى وةةورة هخدايةةت ئةةو
وة انة ةةةا وة رِا ىخة لخخاا و رِيطاوان ثاريزراوى لة ةزا ةةورنةة بةةر وةة
ةةيانطةيةنخىة بةهةش و ةةريةاا ةةوةا لةة تاريكخخةةوان وةرير بةى رِوونةاو
ئخسالك بة رِيطة ثخدان ثةروةرةوارى وة رِيننايخاا ةةوا بى رِيطاى رِا

وة

بةجةخ لة ةروراويخةوة ئةوانةى وة ووتخاا عخس ( )خراية بةك قسةةيةياا
واير برونة وة ثخخاا بنا ئةوةةر خةراى وةةورة بخةةوي عخسة ( )و ةايكة
هةرض لة ةر ةوىخة هةمروياا لةناو بةري وآ هةية بىرانخ قةةةغةى خراى
وةورة بكا

نةهخناخ ؟!.
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فـصـــل
*وةباوةرِمةةةاا وايةةةة وةةةة خةةةراى وةةةةورة ثخغةمبةةةةران نةةةارةووة بةةةى الى
مرينَ َا ُا رن م وذ ورينَ لو مئَ َّ يَ ُك م نَ لولنَّممَ و َعلَممح َّ
َّللاو
ةرو ةةىكراوةوان ُ [ :ر ُس م ُابَ ِّْم و
ُو َّجةٌ بَ رع َد الرُّ س وُل َا َيَنَ َّ
َزيزا َو وكياَ] (النسَء.)256 :
َّللاُ ع و
واتةةةخ ثخغةمبةةةراا مةةةةةةرو تر ةةخنةرى خةةةلاك تةةا خةةةلاك هةةخض بةلاطةةةى
نةمخنخ لة الى خراى وةورة لة قخامةتدا لة ثاش نارةن ثخغةمبةراا وة خةراى
وةورة بة ةة ةآل

واربةجآية.
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*وةباوةرِماا واية وة يةوةك نخرةراو نرح بةروة وة وىتايخةةخاا دنةد بةروة
(ىن اهلل و نك عنخهك أمجع )
ح َاالنَّبويِّممينَ وام رمن بَ رع م ود وه] (النسممَء:
[ إونَّممَ أَار َو رينَممَ إولَ ريممسَ َي َاممَ أَار َو رينَممَ إولَممح نُم ٍ
.)254
واتةخ ئةى دند ( )ئخنة نخطاماا بى نةارة هةةروةور ضةىا نخطامةاا بةى
نرح نارة( )وة بى ثخغةمبةران ةواى ئةويي .
وة خراى وةورة ةةيةرمري َ [ :اَ َيمَنَ ُا َي َّام ٌد أَبَمَ أَ َوم ٍد وا رمن ور َجمَلو ُك رم َالَ وك رمن
َر ُس َي َّ
َّللاو َاخَ َتَ َم النَّبويِّينَ ] (اَوزاب.)25 :
واتةخ دند ( )باوو هخض واك لةة ثخةاوان ئخةرة نىخةة بةةلاكر نخةرةراوى
خراى وةورةية و وىتاي ثخغةمبةرانة.
* وةباوةرِماا واية وة باشتينخاا (دند)ة ثاشاا ابةراهخك ثاشةاا مر ة و
ثاشاا نرح وعخس (عليهم الوم ة االسم ) وةة خةراى وةةورة لةةك ئايةتةةةا
با خاا ةةوا َ [ :اإو رذ أَ ر
رمرا وهي َم
ح َاإوب َ
خَذنََ وانَ النَّبويِّينَ وايثَمََِهُ رم َا وا رنمسَ َا وا رمن نُم ٍ
َا ُا َسح َا وعي َسح اب ورن َارر يَ َم َاأَ ر
خَذنََ وا رنهُ رم وايثَََِ َغلويوَ] (اَوزاب.)2 :
واتةخ ثةمياباا لة ثخغةمبةةراا وةروةر لة ةةر ثةر ةىن خةراى وةةورة و
بانطةوا ورةن نةتةوةوانخاا لة تى ئةى دند و لةة نةرح ئخةرباهخك و مر ة و
عخس ة (علمميهم الو م ة االس م ) وة ثةةةميانخك
جآبةجآى بكةا.

ةةةخىناا ة وةروةةرت وةةة
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* وة باوةرِماا واية وة شةريعة

بةرنامةى دند ( )ضاوةى شةريعة

بةرنامةى ئةو ثخغةمبةرانةى ورتىتة خىى ضرنكة خراى وةورة ةةيةرمري :
ص رينََ
ِّين َاَ َاصَّح بو وه نُ وَ َاالَّ وذ أَار َو رينََ إولَ ريسَ َا َاَ َا َّ
[ َا َر َع لَ ُك رم وانَ الد و
مر َعلَممح
مرا وهي َم َا ُا َسممح َا وعي َسممح أَ رن أَِوي ُام ا الم ِّدينَ َاال تَتَعَ َّرُِم ا فويم وه َيبُم َ
بوم وه إو ربم َ
رال ُا رْ ور ويينَ َاَ تَ رد ُع هُ رم إولَ ري وه َّ
َّللاُ يَجر تَبوا إولَ ري وه َا رن يَ ََْ ُء َايَ ره ود إولَيرم وه َا رمن يُنويمبُ ]
(الْ رى.)24 :
واتةخ ئةى دند( )خةراى وةةورة شةةريعةت بةى ئخةرة ةانةاوة لةة ةينةدا
لةوةى وة ئامىذوارى نرح ورةووة وة ئةوةى وة بة روش بى تةىى نةارةووة
وةئةوةى ئامىذ وةارى مر ة

عخسةى ثةآ وةرةووة وةة ةية ةامةة راو بكةةا و

رِابطرا وة جخاوا ىر ثارضة ثارضةي تخدا مةوةا.
*وةباوةرِماا واية وة هةمرو ثخغةمبةراا مرؤظةة بةروا ةرو ة وةراو بةروا
هخض تايبةمتةندىخةو ثةروةرةواريىخاا نةةبروة خةراى وةةورة ةةربةارةى نةرح
( )وة يةوةك نخرةراو بروة يةرمرويةت َ [ :اال أَُِ ُي لَ ُكم رم وع رنم ود خَ مزَ ائو ُن َّ
َّللاو
رب َاال أَُِ ُي إونِّا َالَ ٌ
س] (ه د.)42 :
َاال أَ رعلَ ُم رال َغي َ
واتةخ م ثخىاا نةالاخك خة ينةةوان خةراى وةةورة الى منةة وة نايةةناخك مة
انخارى نهخن ةة امن وة نايةناخك م يريةىةك.
وة خةةةراى وةةةةورة يةةةةرمان بةةةة (دنةةةد)يي وةةةرةووة ( )وةةةة وىتةةةاي
ثخغةمبةرانةةة بناخة َ [ :اال أَُِم ُي لَ ُكم رم وع رنم ود خَ ممزَ ائو ُن َّ
مب َاال
َّللاو َاال أَ رعلَم ُم رال َغ ريم َ
أَُِ ُي إونِّا َالَ ٌ
س] (اَنعَ .)65 :

39

واتةخ م ثخىاا نةالاخك خة ينةةوان خةراى وةةورة الى منةة وة نايةةناخك مة
انخارى نهخن ةة امن وة نايةناخك م يريةىةك.
وة يةرمان ثخكرةووة وة بناخ :
[ ُِلر ال أَ رالو ُ
ِرّا إو َّال َاَ َاَ َءَّللا] (اَعرا .)277 :
س لونَ رع وسا نَ رععَ َاال َ
واتةخ ئةى دند ( )ثخخاا بناآ م مرلا

تراناى روة ثآوةياندا يةاا

ثآوةياندن خىمك نىخة مةوةر خراى وةورة ويسةى ة بخة  .وة يةةرمان ثةآ
ورةووة وة بنا ُِ [ :لر إونِّا ال أَ رالو ُ
ِرّا َاال َر َادا] (الجـن.)52 :
س لَ ُك رم َ
واتةةةخ ئةةةى دنةةد ( )ثخخةةاا بناةة مةة نةةاترامن مةةرلاك

يةةاا

ةةرة

ثآوةياندن ئخرةك نىخة.
*وةباوةرِماا واية وة هةمروياا بةندة برونة لة بةندةوان خراى وةةورة وة
خراى وةورة رِيزى لىناا بة ثةياك وة وة ف ورةووا بةة بةندايةةت وةرةا لةة
بةر تري ثنةو ثايةياندا وة لة وات باش با كرةنخاندا وة ةةربةارةى يةوةةمخاا
ح إونَّمهُ َيممَنَ َع ربممدا
وةةة (نةةرح)ة ( )ةةيةةةرمري ُ [ :ذرِّ يَّمةَ َام رمن َو َا رلنَممَ َا م َ نُم ٍ
َا ُك را] (االسراء.)4 :
واتةخ ئةى ئةوانةى وة لةوةئ نرح ةا هةلاىاباا وةر لةة نةاو وةشةىىخةوةةا
بةرِا ى نرح بةندةيةو

رثاس ور ار برو ؤر رثا

ثةروةرةوارى ةةوةرة

ةةى وةواتةةةةةةة ئخةةةةةةرةيي ضةةةةةةاو لةةةةةةةو بكةةةةةةةا شةةةةةةرين بكةةةةةةةوا.
وة ةةربارةى وىتايىخاا وة دندة( )ةةيةرمري :
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َر َ الَّ وذ نَ َّز َي رالعُرر ََِنَ َعلَح َع رب ود وه لويَ ُك نَ لو رل َعَلَ واينَ نَ وذيرا] (العرِمَن:
[ تَبَ َ
.)2
واتةخ خخروضاوةى ئةوخراية وةلخ

ؤرة وة ئةو قررئانةةى ةابة انةد بةى ةةر

بةنةةدةى خةةىى دنةةد( )تةةا بةةى هةةةمرو جخهةةاا ببخ ة بةةة ئاوةةاةار وةةةرةوةو
تر خنةر.
وة ةةربارةى ثخغةمبةران تر ةةيةرمري :
مَر]
ميَ َ
ب أُالومما راََ ري م ود َا راََب َ
ق َايَ رعُُّم َ
مرا وهي َم َاإو رسم َ
[ َا راذ ُيممرر وعبََ َدنَممَ إو ربم َ
روم و
(صّ . )26 :
واتةخ ئةى دند( )تى با

بةندةوان ئخنة (ابراهخك ئخسحاق و يعقرب)

بكةةة (علمميهم الو م ة االس م ) وةةة خةةاوةن ةة ةة

ضةةاو برونةةة ( واتةةة:

ضاوةوارو خخرخرا برونةو ضاو رِؤشنا برونة بة روش خراى وةورة) .
[ َا راذ ُيرر َع رب َدنََ دَا ُا َد َذا راََ ري ود إونَّهُ أَ َّاابٌ ] (صّ .)22 :
واتة:خ ئةى دند( )تى با

بةندةى ئخنة ةاوة ( )بكة وة ضاوة وةارو

خخر خرا بروة وة بى الى خراى وةورة وةرِابروةوة.
[ َا َاهَ ربنََ لودَا ُا َد ُسلَ ري َاَنَ نو رع َم رال َع رب ُد إونَّهُ أَ َّاابٌ ] (صّ .)45 :
واتةةخ ةرلةمياباا( )بةخةة بةة ةاوة( )وةة باشةتي بةنةدة بةروةو
وةرِاوةبروة بى الى خراى وةورة.
وة ةةربارةى عخس اب مريك()ةةيةرمري :
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رمرائيل] (الزخمر :
[ إو رن هُ َ إو َّال َع رب ٌد أَ رن َع رانََ َعلَ ري وه َا َج َع رلنَمَهُ َامثَ لوبَنوما إوس
َ
.)64
واتةخ عخس ( )هخض شىخ نىخة تةنها بةنةدةى خةراى وةةورة نةةبخ

وة

بةخةة خىماا رِذاندوة بة ةريدا وة ورةوومانةة بةة نخةةانةو ثةنةد بةى بةةن
ئخسرائخل تا ةة ةآلت خراى وةورة بنا .
*وةباوةرِماا واية وة خراى وةورة وىتاي بة ثةيامةواا هخناوة بةة ثةةيام
دنةةد ( )وة نارةوويةةةت بةةى الى هةةةمرو خةةةلاك ضةةرنكة خةةراى وةةةورة
ةةيةرمري ُِ [ :لر يََ أَيُّهََ النَّمَ ُ إونِّما َرسُم ُي َّ
َّللاو إولَم ري ُك رم َج وايعمَ الَّم وذ لَمهُ ُا رلم ُ
س
يت فَآ وانُ ا بو َّ
َاا و َا راََرر و ال إولَهَ إو َّال هُ َ يُير يوا َايُ وا ُ
ما
َللو َا َرسُم لو وه النَّبو ِّ
ال َّس َا َ
راَُ ِّا ِّا الَّ وذ ي رُظ وا ُن بو َّ
َللو َا َيلو َاَتو وه َااتَّبو ُع هُ لَ َعلَّ ُك رم تَ رهتَ ُدانَ ] (أَعرا .)267 :

واتةخ ئةى دند( )بةخةلاك بنا ئةى خةلاك م نخرةراوى خراى وةورةك
بى الى هةمروتاا ئةو خرايةى وة مةرلاك ئازانةةواا و ةوى هةيةة وةة هةخض
ثةر ةةةتاويك تةةةرى حةةةةق نىخةةةة وةةةة شةةةايةن ثةر ةةةك بخة ة جطةةةة لةةةةو
يندووورةنةةةوةو مةةرةا هةربةةة ةةى خىيةةةت

ئخةةرة بةةاوةرِ بهخةةن بةةة خةةراى

وةورةو ثخغةمبةرةوةى ( )وة خرينةوارى نىخةةو بةاوةرِى هخنةاوة بةة خةراى
وةورةو ووشةوان خراى وةورة وة ئخرة شرين ئةو ثخغةمبةةرة بكةةوا بةةلاكر
هخداية ةةةري لة اليةن خراى وةورةوة.
*وةباوةرِماا واية وة شةريعة

بةرنامةوةى بريىىخة لةة ةينة ئخسةالك وةة

خراى وةورة رِا ى بروة ثى بى بةندةوان
جطة لة ئخسالك لة هخض وة خ وةرناوري

وة خةراى وةةورة هةخض ةينخكة تةر
قةبرئ ناوا

ضرنكة ةةيةرمري :
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[ إو َّن ال ِّدينَ وع رن َد َّ
اَ رس ] (وي عاران.)24 :
َّللاو ر و
لىرِا ى برو الى خةراى وةةورة
واتةخبةجةخ لة ةروراوىخةوة ةين رِا
ت لَ ُك رم ودينَ ُك رم َاأَ رت َا را ُ
بريىىخة لة ئخسالك .وة ةةيةرمري  [ :راليَ ر َ أَ ري َا رل ُ
ت َعلَم ري ُك رم
ِ ُ
اَ رس َ ودينَ] (الاَئدة.)4 :
يت لَ ُك ُم ر و
نو رع َاتوا َا َر و
واتةةةخ ئةةةمرِؤ ةينةوةةةك بىتةةاا تةةةواو وةةرة و بةخةة ة خةةىك تةةةواو رِذانةةد
بة ةرتاندا وةرِا ى بروك وة ئخسالك ةين ئخرة بخ .
ي مَ
وة ةةيةةةرمري َ [ :وَم ييَتيغَ يَ رَي يَالْأسي امي ين بًفَلَ يُيبْتَ َِ مني ُ وَُِ َو ف ةالْ خ َ
ييَ] (وي عاران. )76 :
الْخَبس ي
واتةةةخ هةةةر وة ةةخ ةينةةدارى بكةةا بةةة جطةةة لةةة ةين ة ئخسةةالك ئةةةوا لى ة
وةرناوريي و لة ةوارِؤذةا يةوخ ةةبخ لة ةؤرِاوو ةرةرمةندةواا .
* وةباوةرِماا واية وة هةروة خ ئةمرِؤ بناخ ةينخك ترى جخطريو وةرورياو
هةية لةالى خراى وةورة جطة لةة ةينة ئخسةالك ئةةوا ئةةو وة ةة وةايرةو ةاواى
تىبةورةن ة ةةوري

ئةوةةر تىبةةى وةرةو وةرِايةةوة باشةة ئةوةةر نةا ئةةوا بةة

هةلاطةرِاوةي لة ةي ةةورذري ضرنكة قررئان بة ةرؤ خسىىتةوة.
* وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة هةروة ةةخ بةةاوةرِى نةةةبخ بةةةوةى وةةة ثةةةيام
دنةةد( )بةةى هةةةمرو خةلاكىخةةة بةةة تخك ةرِا ئةةةوة وةةريرى وةةرةووة بةةة هةةةمرو
ثخغةمبةراا تةنانة بةو ثخغةمبةرةية وة بة قسةى خىى ةةلاخة بةاوةرِك ثةآ
هخناوة وشرين وةوتروك ضرنكة خراى وةورة ةةيةرمري :
[ َي َّذبَ ر
ح رال ُارر َسلوينَ ] (الْعراء.)256 :
ت َِ ر ُ ن ُ ٍ
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واتةخ نةتةوةى نرح هةمرو ثخغةمبةرانخاا بة ةرؤ خسىةوة .
خةةراى وةةةورة وايةةان ةانةةاوة وةةة هةةةمرو ثخغةمبةةةرانخاا بةةة ةرؤ خسةةىىتةوة
لةوةةةئ ئةةةوةى لةةة ثةةخي نةةرح ةا هةةخض ثخغةمبةةةريك تةةر نةةةبروة؛ ضةةرنكة
بةةرؤخسىنةوةى تةنها ثخغةمبةري بةةرؤخسىنةوةى هةمرو ثخغةمبةرانة.
وة خراى وةورة ةةيةرمري  [ :إو َّن الَّ وذينَ يَ ركعُمرُانَ بو َّ
مَللو َا ُرسُملو وه َاي وُريم ُدانَ
أَ رن يُعَرِّ ُِ ا بَ رينَ َّ
رض َاي وُريم ُدانَ
رض َانَ ركعُم ُر بومبَع ٍ
َّللاو َا ُر ُسلو وه َايَُُّ لُ نَ نُ رظ وا ُن بومبَع ٍ
أَ رن يَتَّ وخ ُذاا بَ رينَ َذلوسَ َسبوي أُالَئوسَ هُ ُم رال َكَفورُانَ َوَُّّ َاأَ رعتَ ردنََ لو رل َكمَفو ورينَ عَم َذابَ
ُا وهينَ] (النسَء.)262-265 :
واتةخ ئةو وة انةى وة ورير ةةوةا بة خةراى وةةورةو ثخغةمبةةران (واتخة
وريرياا ورة بة ثخغةمبةري خراى وةورة ئةمةى ةانا بة وةرير وةرةا بةة هةةمرو
ثخغةمبةةةةةراا) وة ةةيانةةةةةوي جخةةةةاوا ى خبةنةةةةة نخةةةةراا خةةةةراى وةةةةةورة و
ثخغةمبةرانىخةوة و ةةلاخ بةاوة ِر بةة هةنةدي لةة ثخغةمبةةراا ةيةن

وةريريي

ةةوةةةي بةةة هةنةةديك تريةةاا وةةةيانةةةوي لةةة نخةةراا بةةاوةرِو وةةريرةا ةينخكة
مامناوةنةةدى ةابنةةخ ئةمانةةة وةةايرا لةةة رِا ةةىخدا وة ئخنةةة بةةى وةةايراا ةةزاى
رِيسراوةرماا ةاناوة.
* وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة لةةة ثةةاش دنةةدى ثخغةمبةةةرى خةةرا ( )هةةخض
ثخغةمبةريك تر نىخة هةر وة خكخي لة ثاش ئةةو بانطةشةةى ثخغةمبةرايةةت
بكا ياخرة وة خ بة رِا

بزانخ وة بانطةشةى بكةا ئةةوة وةايرة ضةرنكة

خراو ثخغةمبةرةوةى( )و يةودةنط

انايان مر نانانان بةةرؤ خسىىتةوة.

*وةباوةرِماا واية وة ثخغةمبةر(( )الخلعمَء الراامدين) ى هةةبروة()
لة ثاش خىى جخنخةخنىخاا وةرةووة لةة ئرمةتةوةيةدا بةة انسة

بانطةةوا و
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ةرثةرشى ورةن مر ناناناا وةباشتينخاا شخاوترينخاا بة جخنخةخن (اب
بكر الوديُ )ة ثاشاا (عار بمن خطمَب ) ة ثاشةاا (عثامَن بمن ععمَن)ة
ثاشاا (علح بن ابما َلمب)ة( )وةضةىا بةةك رِيكطسةىنة لةة جخنخةةخندا
بروا بةهةماا شخرةيي لةثنةو ثايةةو يةة لاخي هةةر بةةك رِيكطسةىنة بةروا وة
خراى وةورة -ةاناي تةواو بى ئةةوة -ثخةاويك نةةةةورة بةة جخنخةة بة ةةر
باشتي ضاخ

ةرةةمدا وة وة خكخاا تخدا بخ لةو باشت بخة

شةايانت بخة

بة جخنخةخن .
* وة باوةرِماا وايةة ئةةوةى لةةك ضةرارة ثنةةو ثايةةى وةةمتة لةوانةيةة جخةا
بكريىةةةةوة بةةةة تايبةمتةندىخةةةةك وةةةة بةهىيةةةةوة ةةةةروةوي بة ةةةةر ئةةةةوةى
وةثنةوثايةى لةك ياترة بةآلك بةهىى ئةمةوة ثنةو ثايةى وةهاى نابخ بة ةةر
ئةوةى لةك ثنةو ثايةى ياتر بروة ضةرنكة ئةةو شةىانةى وةة ثنةةو ثايةةى بةةر
ةةوةنةوة ؤرو جىراوجىرا.
*وة باوةرِماا واية وة ئةك ئرمةتة باشتي بةةر تري ئرمةتةة لةةالى خةراى
رمر أُ َّام ٍة أُ رخ ور َج ر
وةورة ضةرنكة خةراى وةةورة ةةيةةرمري ُ [ :ي رنمتُ رم خَ ي َ
مت لولنَّمَ و
تَممأر ُارُانَ بو ر
ممر َاتُ رظ وانُمم نَ بو َّ
ممَللو] (وي عاممران:
ممَل َا رعرُا و َاتَ رنهَمم ر نَ ع و
َممن رال ُا رن َك و
.)225
واتةةةخ ئخةةرة ئةةةى ئرمةةةت ئخسةةالك لةةةو رِؤذةوةى وةةة باوةرِتةةاا هخنةةاوة
باشتين ئرمةت وةةةروةوت بى خةةلاك

ضةرنكة يةةرماا ةةوةةا بةة ضةاوةو

قةةةغةى خراثة ةةوةا باوةرِ بة خرا ةةهخن .
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*وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة ضةةاوتين ئةةةك ئرمةتةةة هةةاوةآلن ( )ثاشةةاا
شةةرينكةوترواا ثاشةةاا شةةري وةةةوتروان شةةري وةةةوتروان وة بةةةرةةواك
وىمةلاخ لةك ئرمةتة لة ةر حةق

ئاشةكراا ئةةوةى بخةةوي رِيسةراياا بكةا

ياخرة ثخاةةوانةياا بكةا ناترانخة

هةةتا رِؤذى قخامةة

يانخةاا ثآبطةيةةنخ

ئةماا بةرةةواك ةةب لة ةر حةق .
*وةباوةرِماا واية ئةو يخىنانةى وة رِووى ةاوة لة نخراا هاوةآلندا( )ئةوة
تأويل ورةنخ بروة وىشةخاا تخةدا وةرةووة ئةوانةةى ثخكاويانةة ةوو ثاةاشةىخاا
هةية وةئةوانةى هةلاةياا ورةووة ثاةاشىخكخاا هةبروة وة هةلاةوةياا لىطىش
بروة.
* وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة ثخريسةةىة ةة ةة هةةةلابطري

بةةآةةند بةة لةةة

خراثةوانخاا وة با خاا نةوةي تةنها بةو وة فة جرانة نةبخ وة شةايةن

وة

ةلاناا ثةاك بكةينةةوة لةة رِق وخنةة بةرامبةةر بةة هةريةةوخكخاا ضةرنكة خةراى
وةةورة ةةربارةيةاا ةةيةةرمري  [ :اليَسيغَوي م نيمُ يمَ يَْنيََ َِ م يَِتي ِيالََْ غياي وََِبتَ َِ
رجَةً مَالَّذيََْينََبُوا م يرَعي ُد وََِ بتَلُوا وَكُلًّب وَعَ دَ اللَّ ُالْحُسينَ ] (اليديمد:
ُْولَئكََْعيظَ ُ َ َ
.)25
واتةخ ئةوانةى وة لة ثخي ئا اةورةن مةوكة مالاخةاا بةخةةخرةو ورشةىارياا
ورةووة لة ثخناوى خراى وةورةةا يةوساا ن لةوةةئ ئةوانةةى وةة ثةاش ئةا اة
ورةن مةوكة مالاخاا بةخةخرة و ورشىارياا ورةووة لةة ثخنةاو خةراى وةةورةةا
هةرضةندة خراى وةورة ثةميان بةهةشى بة هةرةوو الياا ةاوة لةوةئ جخاوا ى
ثنةوان بةهةش

وة ةةربارةى ئخنة ةةيةرمري :
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[ َاالَّ م وذينَ َجممَ ُءاا وام رمن بَ رع م ود وه رم يَُُّ لُ م نَ َربَّنَممَ ا رغعوممرر لَنَممَ َا و وَّ رخ َ انونَممَ الَّ م وذينَ
مَن َاالتَجر َعمملر فومما ُِلُ بونَممَ وغ م ّ لولَّم وذينَ و َانُم ا َربَّنَممَ إونَّممسَ َر ُ ا ٌ
َس مبَُُّ نََ بو ر و
ََي َام و
َر ووي ٌم] (اليْر.)25 :
واتةخ ئةوانةى وة ثاش هاوةآلا هات ةةلاةخ  :خرايةة لةة ئخنةةو لةة برايابةاا
خةةىش بةةة وةةة لةةةثخي ئخنةةةوة بةةة بةةاوةرِةوة رِؤيةةةك وة هةةخض رِق وخنةةةو
حة روةىخةك مةخةرة ةلانانةةوة بةرامبةةر ئةةو باوةرِةارانةة ئةةى ثةةروةرةوار
بةرِا ى تى بة ى و بة ةيخ .

فصــل
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* وة باوةرِمةاا هةيةة بةةرِؤذى ةواية وةة رِؤذى قخامةتةة وهةخض رِؤذيكة تةرى
لةةةثاش نىخةةة واتخ ة خةةراى وةةةورة خةةةلاك

ينةةدوو ةةواتةةةوة بةةى مانةةةوةى

هةمخةةي ياا لة بةهةشىدا ياخرة لة ةؤ ةخ ثرِلة زاي ئا اراوى.
*وةباوةرِماا هةيةة بةة ينةدوو برونةةوة وةة يندووورةنةةوةى مرةووةوانةة
واتخ ئخسرايخل يروى ةووةك ةةوا بة (ىرر)ةا:
َاا و َا َا رن فوا راََرر
و وع َ
[ َانُعوخَ فوا الوُّ ور فَ َ
ُ َا رن فوا ال َّس َا َ
َاَ َء َّ
َّللاُ ُ َّم نُعوخَ فوي وه أُ رخ َرى فَإ و َذا هُ رم ِويََ ٌ يَ رنوُرُانَ ] (الزار.)57 :

و إو َّال َا رمن

واتةةةخ واتخ ة وةئخسةةرايخل يةةروى يةوةةةك ةةوةةا بة(ىةةرر)ةا هةرضةة لةةة
ئازانةةةواا ةويدايةةة هةةةمروى يةوسةةةر ةةمةةرا تةةةنها ئةةةوةى خةةراى وةةةورة
ويسى ة بخ نةمري وةة (ئخسةرايخل خىيةةت ئةةويي لةة ثاشةاندا ةةمرية )
ثاشةةاا يةةروى ةووةمةة ثخ ةدا ةةوةةا خةةةلاك هةةةمروياا لة ةةةر ثآيةةةوانخاا
رِاةةوة ك تةماشا ةةوةا بزان ضخاا ثآ ةةوتري ياخرة ضاوةرِ ى ئةك شىة
ةةوةا .
وة خةلاك هةمروى لة وىرِةوانخاا هةلادة ك بى ثةرورةوارى هةمرو جخهةاا
بةثآى خاو ىر بةبآ ثخآلو بةرِووتىر بةبآ جل بةرط وة بةخةتةنة نةوراوى
ُ نُ وعي ُدهُ َا رعدا َعلَ رينََ إونََّ ُينََّ فََ وعلوينَ ] (االنبيَء.)252 :
[ َي َاَ بَد رَأنََ أَ َّا َي خَ رل ٍ
واتةخ ضىا ةرةتا لةة ةك ةايكخةاا ةةريابةاا وةرة بةة رِووتة
ثةةةت

وبةةثى

خةتةنةةة نةةةوراوى بةةة هةةةماا شةةخرةيي ةةيانطةرِينخنةةةوةو ينةةدووياا

ةةوةينةةةوة ئةمةةة ثةميانخكةةةو ئخنةةة ةاومانةةةو ةةيبةينةةة ةةةرو جآبةةةجآى
ةةوةي .
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*وةباوةرِماا هةية بة نامةى ورةةوةواا وة ةةةري بةةة ى رِا

يةاخرة

لة ثةىةوة ةةةري بةةة ى ضة .
[ فَأ َ َّاَ َا رن أُاتو َا ويتََبَهُ بويَ واينو وه فَ َس ر َ ي َُيَ َسبُ وو َسمَبَ يَ وسميرا َايَ رنَُّلومبُ إولَمح
أَ رهلومم وه َاسرممرُارا َاأَ َّاممَ َا ر
رممر وه فَ َسمم ر َ يَمم رد ُع ُبُمم را
ممن أُاتو َ
مما ويتََبَممهُ َا َرا َء ظَه و
َايَور لَح َس وعيرا] (االنشقاق.)15-4:
واتةةة خ ئةوانةةةى وةةة نامةةةى ورةةوةوانخةةاا ةةةريةة بةةة ةةى رِا ةةىخاا
(وةباوةرِةاران ) ئةوا خراى وةورة لخخاا ةةثر خىةوة ل ثر خنةوةيةو ئا ةاا
(خراثةوانخاا نخةاا ةةةري و ثاشاا خراى وةورة لخخةاا خةىش ةةبخة بةةبآ
ئةةةوةى وفىىوةةىى لخ ر ةةخنةوةياا لةوةلاةةدا بكري ة ) لةثاشةةاندا ةةض ة بةةى الى
خخزاا مندالاةةوانخاا يةاخرة بةىالى حىرىخةةوانخاا وةة بىيةاا ئامةاةةوراوة لةة
بةهةشىدا بة ةلاطىشىخةوة بةآلك ئةوانةى وة نامةى ورةةوةوانخاا لةة ثةةىةوة
ثآ ةةةري (ضرنكة ةة ى رِا ىخاا بة تاوة بةة منخانةةوة وةةة ىىاةةثخاا
لة ثةىةوةية) ئةوا هاوار ةةوةا بة لةناووضرا و ةةضنة ئاورى ةؤ ةخةوة.
وة ةةيةرمري َ [ :ا ُي َّل إو رن َس ٍ
مر ُل لَمهُ يَم ر َ
َن أَ رلزَ رانَمَهُ َمَئو َرهُ فوما ُعنُُّوم وه َانُ رخ و
مر رأ ويتََبَممسَ َيعَممح بونَ رع وسممسَ راليَم ر َ َعلَ ريممسَ َو وسمميبَ]
رالُّويََ َا م وة ويتََبممَ يَ رلَُّممَهُ َا رن ُْ م را ا رِم َ
(االسراء.)22-24 :
واتةةةخ هةةةمرو مرؤظخة بةشة خةةىى لةوةةةرةن خىيدايةةة بةةةهىى ضةةاو ةل
ورةةوةى ياخرة خراثىخةوة لةرِؤذى قخامةتةدا ثةةرتروو ورةةوةوةان نخةةاا
ةةةةي وة هةمرو ورةةوة ضاك خراثةوان تخدا نرو ةراوةتةوة ثاشةاا ثةآى
ةةوتري خى ثةرترووةوةى خى خبرينةرةوة بة ىة وة خةى برِيةار بةدةي
بة ةر خىتدا لةو رِؤذةةا.
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*وةباوةرِماا هةية بة تةرا ووةواا وة لة رِؤذى قخامةتدا ةاةةنةري وة هةخض
وة خ هخض ىةمخك ة ناوري :
مرهُ]
مَي َذ َّر ٍة َا مرّا يَم َ
مرهُ َا َام رمن يَ رع َامملر وا رثَُّم َ
مَي َذ َّر ٍة خَ ريممرا يَم َ
[ فَ َام رمن يَ رع َامملر وا رثَُّم َ
(الزلزلة.)7-2 :
واتةخ هةروة خ لةة ةونخةاةا وخةة وةةرةي ضةاوة بكةا ئةةوا لةة ةوا رِؤذةا
ةةيبخنخىةوة وة هةروة خ لة ةونخاةا وخة وةرةي خراثة بكةا ئةةوا لةة ةوا
رِؤذةا ةةيبخنخىةوة .وة خراى وةورة ةةيةرمري  [ :فَ َا رن َُُّلَ ر
ازينُهُ فَأُالَئوسَ
ت َا َ و
هُ ُم رال ُا رعلو ُي نَ َا َا رن خَ عَّ ر
ازينُهُ فَأُالَئومسَ الَّم وذينَ خَ وسمرُاا أَ رنعُ َسمهُ رم فوما َجهَمنَّ َم
ت َا َ و
خَ َلو ُدانَ ت رَلعَ َُ ُا ُج هَهُ ُم النََّ ُر َاهُ رم فويهََ َيَلو ُي نَ ] (الاظان ن. )252-255 :
واتةخ هةروة خ لة رِؤذى قخامةتدا تةرا ووى ورةةوة ضاوةوان قةررس بخة
ئةوا ئةووة انة ةةروةوترو و ةةريرا ا بةةآلك هةروة ةخ تةةرا ووى وةرةةوة
ضةةةاوةوان

ةةةروك بخةة بةرامبةةةةر وةةةرةةوة خراثةةةةوان ئةةةةوا ئةةةةو وة ةةةانة

ةرةرمةندا خىياا ةؤرِاندووة وةبة نةةمرى لةة ئةاورى ةؤ ةخةدا ةةمخننةةوة
ئاور بةرِيزتري شرينخاا ةة رتخنخ وة رِوويانة وةئةواا لة ئا ارو ئةشكةوةةا
لخرةوانخاا ةةوريىةوةو ةةانةوانخاا ةةرةةوةوي .
لسةئَةفَ ايُىي ََِّيلَّ ب
وة ةةيةرمري  [ :مَ ي جَبءَ ربلْحَسَنَةفَلَُ عَشييَُْميثَبلهَب َومَ ي جَ بءَ رب ِّ
مثيَلهَب وَُِ ي اليُظْلَمُونَ] (اَنعَ .)255 :
واتة خ هةروة خ ضاوةيةك بكا ئةوا ةة ئةوةندة ثاةاشى ةةةريىةوة وة
هةروة خ خراثةيةك بكا

زا ناةري تةنها ئةوةنةدةى خراثةوةةى نةةبخ

هخض واك لةمانة ىةمخاا لىناوري .

وة

50

*وةباوةرِماا هةية بة تكاورةن هةرةوةةورة بةى ثخغةمبةةرى خةرا( )بةى
ئةوةى خراى وةورة برِيار بدا لة نخراا بةندةوانخدا واتخ ترش غةك ثةذارةو
ناخىشىخةك برونة وة لة تراناياندا نىخة وة ةةض بى الى ئاةةك ثاشاا بةى الى
نرح ثاشاا بى الى ئخرباهخك ثاشاا بى الى مر

ثاشاا بةى الى عخسة هةةتا لةة

وىتايخدا ةي بى الى ثخغةمبةرى خةرا(علميهم الوم ة االسم ) وة تكايةاا بةى
ةةوا .
*وةباوةرِماا هةية بة تكاورةا بى ئةو باوةرِةارانةى وة ضرنةتة ةؤ ةخةةوة
وة ئةك تكا ورةنة بى ثخغةمبةر( )وثخغةمبةران ترو باوةرِةاراا يريةىةوانة
وة خراى وةورة وة انخ لة باوةرِةاراا لة ةؤ ةخ ةةرةةوا بةة يةة ئ ضةاوةو
بة ةي خىى بةبآ تكاورةا بىياا.
*وةباوةرِماا هةية بة حةو ى ثخغةمبةةرى خةرا( )وةة ئاوةوةةى لةة شةري
ة

تةةرة وة لةةة هةةةنطري شةةريينتة وة لةةة بةةىن مخس ة بةةىا خىشةةتة

وةةريةىخةوةى ماوةى مانطخكةو ثانىخةوةية بةهةةماا شةخرة وةئةةو قةا
وآل انةى وة ئاوى ثآةةخرريىةةوة لة ةةرى وةوةر ئة ةىخرةوان ئازةان لةة
رِووى ذمارةو جرانىخةوة باوةرِةاراا لة ئرمةةت دنةد ( )ةةضةنة ةةرى
هةروة خ لى خبرا لة ثاش ئةوة هةروخز تخنرى نابخ .
*وةباوةرِماا هةية بةو ثرةةى وة ةانراوة لة ةةر ةؤ ةخ خةةلاك بة ةةريا
ةةثةرِنةةةوة بةةة وةةريرةى ورةةوةوانخةةاا وىمةةة ال يةوةةةك بة ةةةر ثرةةوةةةةا
ةةثةرِنةوة بة خخراي تخة ثاشاا بة خخراي (با) ثاشاا بة خخراي بالاندة و
رِؤيةةةىن ثخةةاو بةةة خخراي ة
ةةيةرمري :

وة ثخغةمبةةةر( )لة ةةةر ثرةةوةةة رِاوة ةةىاوةو
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[ يَ ربِّ سلِّم سلِّم](. )4واتةخ ئةى ثةروةرةوار بخان ةاريزةو ثاريزراويةاا بكةة
نةوةونة ناو ةؤ ةخةوة.
هةتا ورةةوةى ضةاو خةةلاك وةةك ةةبخة

هةيةة لة ةةر ةخنط ةةرِوا

وة

لةهةرةووالى ثرةةوةيي قرالث هةلارا راوى يةرماا ثآ وراو هةية يةرمان ثةآ
بكري وآبطري ةةيطري

يرِ ى ةةةاتة ناوئاورى ةؤ ةخةةوة هةيةة ئةوةنةدة

قرالثةةةواا رِايةةاا وخةةةاوة لةشةة هةةةمروى ةارِنةةراوة بةةةآلك رِ وةةارى بةةروةو
ثةرِيرةتةوة وةهةيةة ورترويةت

يةرِ ى ةاوةتةة نةاو ئةاورى ةؤ ةخةوة(ثةةنا

ئةوري بةخراى وةورة) .
*وةباوةرِماا هةية بة هةمرو ئةو هةواآلنةى ةةربةارةى ئةةو رِؤذةو ةةخى
ناخىشىخةوةى هاتبخ لة قررئاا

ةرننةتدا خةراى وةةورة يارمةةتخناا بةدا

بة ةريدا .
*وةباوةرِماا هةيةة بةة تكةاورةن ثخغةمبةةر( )بةى خةةلاك بةهةشة وةة
رِيطاياا بدري بانة ناوىخةوة وة ئةك تكاورةنة تايبةتة بة ثخغةمبةر(.)
*وةباوةرِماا هةية بةة بةهةشة

ةؤ ةخ وةة بةهةشة شةرين بةخةةي

خىشىخةوانة خراى وةورة ئاماةةى وةرةووة بةى بةاوةرِةاران لةةخرا تر ة خةى
ثةةاريز وةةة بةخةةة واى تخدايةةة نةةةهخض ضةةاوي بخنخةةريى
بخسىرويةت

وةنةةةهخض ور يةةةك

وةنة بةةلا هخض وة خكخةدا هاتروة[ :فَاتَعيلَ َُنَْسٌمَ بُْخيَ ةََلهُ ي

م يُِيِّ َْعيٍُ جََِاءً رمَب كَبنُوايَعيمَلُونَ] (السجدة.)22 :
 -11صحيح اجلامع الصغري.)4054/5( :
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واتةخ هخض باوةرِةاري نا انخ خراى وةورة ض بى شارةؤتةوة لةة بةهةشةىدا
وة ةةبخىة هىى ضاورِؤشناي

ةئخىشخاا لة ثاةاشى ورةةوة ضاوةوانخاا.

وة ئاورى ةؤ ةخخي :شرين

زاةانة وة خةراى وةةورة ئامةاةةىكرةووة بةى

بآباوةرِة ىةمكارةواا وة جىرةها ةزاو ئخي ئةا ارى تخدايةة وةة بةخةةيالا
سغَِثُوا
هخض وة خكدا نةهاتروة [ :ينِّ بَْعيغَ دينَب للظَّ بلمنَنَ براًَْ َ بهَ رهي ي سُ يَا ُِهَب وَي ينيَ ي
يَُِبثُوا رمَبٍء كَبلُْمهييِيَشيوي الُْوجُوَه ريئسَ الشِّيَابُ وَسَبءَتيمُييَتََببً] (الكهف.)54 :
واتةخ ئخنة بى بآباوةرِاا

ىةمكاراباا ئامةاةةورةووة ئةاوريك وةةورة وةة

ةةوريةةاا ةةوريىةةةوة وة ئةوةةةر لةبةةةر وةةةرم ئاورةوةةة ةاواى ئةةاو بكةةةا ئةةةوا
ئاويك وةرمخاا ثآ ةةةري وةور وةرم مس وىورةى ترواوة لةة ئةاورةا وةة
ةةيىنةوة لةوةرمخدا رِووياا ةة روتخنخ

وةة ئةمةة خةراثتي خرارةنةوةيةة

وةخراثتي جخطاى ثةروةاا مانةوةية.
وة بةهةش

ةؤ ةخ ئخسىا هةا وة هةتا هةتايةة لةةناو ناضة

ةةمخننةةوة

خراى وةورة ةةيةرمري َ [ :ومَ ييُؤيم ي ربللَُّ ويَعيمَِي صَبلحبًيُديخلُْ جَنِّبتٍتَىييي م يتَحيغهَ ب
الَْأينهَبرُ خَبلديَ ف هَبَْرَداًَِديََْيسََ اللَُّلَُ ريزيِبً] (الط ق.)22 :
واتةخ هةروة خ باوةرِ بهخنخ بة خراى وةورة و ورةةوةى ضاك بكةا ئةةوا
خراى وةورة ةةيكاتة بةهةشىةوة وة رِووبار بةذير باخةوانخدا ةةرِوا

بةنةةمرى

و هةمخةةةةةي لةناويةةةدا ةةمخننةةةةوة وة خةةةراى وةةةةورة بةخةةةةي رِؤ ىخةةاا
لةبةهةشىدا يراواا ةةوا .
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وة ةةيةرمري  [ :إو َّن َّ
َّللاَ لَ َعنَ رال َكَفو ورينَ َاأَ َع َّد لَهُ رم َس وعيرا،خَ َلو ودينَ فويهََ أَبَدا
مَر يَُُّ لُم نَ يَمَ لَ ريتَنَممَ
ال يَ وجم ُدانَ َالويّمَ َاال ن و
َوميرا يَم ر َ تَُُّلَّمبُ ُاجُم هُهُ رم فوما النَّ و
أَ َ رعنََ َّ
َّللاَ َاأَ َ رعنََ ال َّر ُس ال] (اَوزاب.)55 -52 :
واتةخ خراى وةورة نةةيرةت وةرةووة لةةبآباوةرِاا لةة ةونخةاةا وة لةة رِؤذى
ةوايةدا ئاوريك

روتخنةرى بى ةاناوا وةة بةنةةمرى نةباةرِاوى و هةمخةةةي

تخخدا ةةمخننةوة وة نابخن وة خ ثةىخرانخاا بخة و بخان اريزية لةة ةزاوة
يةةاخرة ةةةرخةرياا بخةة

وة لةةة ةؤ ةخةةدا رِوويةةاا

رِ واريةةاا بكةةا لىةة

هةلادةوخرِةريىةوة ئةوانخي ةةلاةخ خى وةة وريرِايةةلا خةراو ثخغةمبةرةوةةمياا
( )بكرةاية.
*وة وةواه ةةةةي بة بةهةش بى هةةمرو وة ةخ وةة قررئةاا
وةواه بى ةابخ

ةرننة

بة ناوهخنانخاا يةاخرة وة ةر ورةنخةاا لةوانةةى وةة ناويةاا

هخنراوة( :اب بكرا عرمةر ا ع اَن ا علمح ) ( )و هاوشخرةياا لةوانةى
وة ثخغةمبةر( )ناويان هخنةاوة وة لةة وة ةر وةرةا :وةةواه ةةةةية بةى
هةمرو برِواةاري ياخرة لة خرا تر خ وة وةواه ةةةةي بة ةؤ ةخ بةى هةةمرو
وة خ وة قررئاا

رننة وةواهخاا بى ةابخ

بة ناوهخنانخاا يةاخرة وة ةر

ورةنخاا لةوانةى وةناوياا هخنراوة( :اب لهب ا عارا بمن ليما الخزاعما)
و هاوشةةخرةياا وة لةوة ةةر وةةرةا وةةةواه ةاا بةةى هةةةمرو وايري ة يةةاخرة
هاوبةش برِيارةةريك وةورة ياخرة ةوورِوو بة ةؤ ةخ.
*وةباوةرِماا هةية بة تاقخكرةنةوةى ناو وىرِ :وة بريىىخة لة ثر خارورةا لة
مرةوو لةناو وىرِةوةيدا ةةربارةى ثةروةرةوار و ةي

ثخغةمبةرةوةى( )وة:
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لدنيَب وَفةالْ خيَ ] (ابراهيم.)52 :
[يُثَتةتُ اللَُّالَّذيَ آمَنُوا ربْلبَويلي الثِّبرت فةالْحََب ا ُّ
واتةخ ئةو باوةرِةارانةى وة (ال الة اال اهلل دند ر رل اهلل) ياا ووترةو واريةاا
ث ورةووة خراى وةورة لةة ةونخةاو نةاووىرِو قخامةة ةامةة راوياا ةةوةا

وة

واتخ ثر خارياا لىدةوري بة ئا ان وةآلك ةةةةنةوة .
مرؤظ ة ب ةرِواةار لةةة وةآلم ة ةوو يريةةةىةوةةا ةةلاخ ة ( :اهلل ثةروةرةوارمةةة و
ئخسالك ةيننةو دند( )ثخغةمبةرمة.
بةآلك مرؤظ بآباوةرِو ةوو رِوو ةةلاخ  :نا امن وريك ة بةرو خةةلاك شةىخكخاا
ةةوو منخي وةور ئةواا ةةمروتةوة.
*وةباوةرِماا هةية بة خىش ناو وىرِ بى باوةرِةاراا .
خراى وةورة ةةيةرمري  [ :الَّ وذينَ تَتَ َ فََّهُ ُم رال َا ئو َكةُ َيِّبومينَ يَُُّ لُم نَ َسم ٌ
َعلَ ري ُك ُم ا رد ُخلُ ا رال َجنَّةَ بو َاَ ُي رنتُ رم تَ رع َالُ نَ ] (النيل.)45 :
واتةخ ئةو وة انةى وة ثاو لة ووتةةو ورةةوةيانةدا واتخة يريةةىة وخانخةاا
ةةوخةةةخ مةةةةةياا ةةةةنةةآ

ةةةالمخاا لىدةوةةةا و ثخخةةاا ةةلاةةخ  :باةةنة

بةهةشىةوة بة هىى ورةةوةوانىانةوة.
*وةباوةرِماا هةية بة ةزاى نةاو وةىرِ بى ةىةمكارة بةآ باوةرِةوةاا :خةراى
مرا و رال َام ر و َا رال َا ئو َكمةُ
وةورة ةةيةرمري َ [ :الَ ر ت ََرى إو وذ الوََّلو ُا نَ فوما َغ َا َ
اب رالهُ ون بو َاَ ُي رنتُ رم تَُُّ لُ نَ
َسطُ أَ ري ودي وه رم أَ رخ ور ُج ا أَ رنعُ َس ُك ُم راليَ ر َ تُجر زَ ار نَ َع َذ َ
بَ و
ر
َعلَح َّ
َّللاو َغي َرر ال َي ِّ
ُ َا ُي رنتُ رم ع رَن ويََتو وه تَ رستَ ركبورُانَ ] (اَنعَ .)44 :
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واتةةةخ ئةوةةةر ةةىةمكارة بآباوةرِةوةةاا ةةبخنخ ة لةةة وةةات

ةةةخى وخةةاا

وخةاندا وة يريةىةواا ةة ىخاا ورةؤتةوة بى وخاا وخةانخاا و زاةانخاا وة
ضةورش ئا

بة ةة ىخانةوةية ثخخةاا ةةلاةخ  :ئةوةةر رِا ة ةةوةةا نةيسة

خىتةةاا ةةروةةةا لةةة ةة ةةى ئخنةةةو رِ وةةارى بكةةةا لةةةك ناخىش ة يةةةى تةةآى
وةةوتروا ئةةمرِؤ ئخةرة ةةزا ةةةرينةةوة بةة ةزايةو رِيسةةراي بةة هةىى قسةةة
خسىنة ثائ خراى وةورة بةبآ حةق رِا ى
لة ئا

وة ئخرة خىتاا بة وةورة ةة انة

ئايةتةوان خراى وةةورة و باوةرِتةاا ثةآى نةةةةهخنا و ئخةةىاا ثةآى

نةةةورة.
وة يةرمروةةى تر لةك بارةيةوة ؤرةو انراوة بىية ثخريسىة لة ةر مرؤظة
باوةرِةار وة باوةرِ بكا بة هةمرو ئةو شىة ناةيارانةى وة لة قررئةاا

ةرننةتدا

هاتروة وة بةرهةلاسىخاا نةوا لةبةةر ئةةو شةىانةى وةة لةة ةونخةاةا ةةيبخنخة
ضةةرنكة شةةى ةوا رِؤذ ناثخرريةة بةشةةى ةونخةةا ضةةرنكة جخةةاوا ى وةةةورة لةةة
نخرانخاندا ئاشكراية اَّللا الاستعَن.

فصــل
*وةباوةرِماا هةية بة قة او قةةةر خخرو شةرِى وة ةانراوى خراى وةورةيةة
بى هةمرو برونةوةرةواا بة وريرةى انسى ثخةةروى خةراى وةةورةو ةانةاي و
واربةجآي .
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وة قةةةر ضرار ثنةى هةية:
ثنةى ية وةك :انخةارى :باوةرِمةاا هةيةة بةةوةى وةة خةراى وةةورة انايةة بةة
هةةةمرو شةةىخ ئةةةوةى رِووى ةاوةو ئةةةوةى رِووةةةا

وة ضةةىا ةةبخ ة خةةراى

وةورة هةمروى انخرة بة انخارى ية ئة ة ية هةمخةةةي يةوةةى هةخض انخةارى
يةو بى تا ة نابخىةوة لة ثاش نة ان وة تروش لةبريضرونةوة نابخ لة ثةاش
انخارى.
ثنةةةى ةووةك :نرو ة  :باوةرِمةةاا هةيةةة بةةةوةى وةةة خةةراى وةةةورة هةرضة
ةيىةبروا تا رِؤذى قخامة هةةمروى نرو ةخرة لةة (اللم ح الايعم ظ) ةا خةراى
وةورة ةةيةرمري :
[ أَلَ رم تَ رعلَ رم أَ َّن َّ
َّللاَ يَ رعلَ ُم َاَ فوا ال َّس َاَ وء َا راََرر
َعلَح َّ
َّللاو يَ وسي ٌر] (اليج.)25 :

ب إو َّن َذلوسَ
و إو َّن َذلوسَ فوا ويتََ ٍ

واتةخ ئايا نا انخ وة خراى وةورة انخارى هةية بة هةمرو ئةو شىانةى وة لة
ئازاا ةويداية وة ئةك شىانة هةمروى لة (الل ح الايع ظ) ةاا الى خةراى
وةورة بةرِا ى ئةك انخارىخانة الى خراى وةورة ئا انة.
ثنةى آيةك :ويس  :باوةرِماا هةيةة بةةوةى وةة هةرضة لةة ئازانةةواا
ةويداية خراى وةورة ويسى لىبروة بىية هةةا وة هةخض شةىخ بةةبآ ويسةى
خراى وةورة نابخ

وة ئةوةى خراى وةورة ويسى لىبروة بةروة وة ئةويةة

خراى وةورة ويسى لىنةبروة نةبروة .
ثنةةةى ضةةرارةك :ةرو ة وةةرةا :باوةرِمةةاا هةيةةة بةةةوةى وةةة خةةراى وةةةورة
ةرو ىكةرى هةمرو شىخكة وة خىى ةةيان اريزية

هةةلاخاا ةة ةررِينخ بةةبآ
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 ...مةةرلاك خةةراى

هاوبةةةش وة ونخنة ئازانةةةواا ةوىةةر رِؤ ى و بةةة ةي
وةورةيةةةَّ [ :
َّللاُ خَ ممَلو ُ
مما ٍء َا وييمم ٌل لَممهُ َاََُّلويمم ُد
مما ٍء َاهُمم َ َعلَممح ُيمملِّ َا ر
ُ ُيمملِّ َا ر
َاا و َا راََرر و] (الزار.)54-55 :
ال َّس َا َ

ئةك ضرار ثنةية وةةىىخة بةجةةخ لة ةةروراوىخةوة هةةمرو شةىخ وةة لةة
خراى وةورةوة رِووبدا ياا لة بةندةوانىخةوة وة هةمرو ووتةو ورةةوةيةك وةة
بةندةواا ثى هةلادة ك يةاخرة وا ى ة ةةهخةن هةةمروى الى خةراى وةةورة:
انراوة و نرو راوة و ويستاوةو ةرو ىكراوة خراى وةةورة ةةيةةرمري  [ :لمَ ي
شَ بءَ م نيمُ يَْ ينيَسيغَب َ َومَ بتَشَ بءُونَيلَّ بَْ ينيَشَ بءَ اللَّ ُ رَبُّالْعَ بلَمنَ] (التكم ير-57 :
.)54
واتةخ بى هةمرو وة خ لة ئخرة وة ويسةى لةة ةامةة راوى هةةبخ

وة ئخةرة

هخض ويسىىاا نىخة مةوةر خراى وةورةى ثةةروةرةوارى هةةمرو جخهةاا ويسةى
لىبخ .
َّللاُ َاَ ا رِتَتَلُ ا َالَ وك َّن َّ
وة ةةيةرمخ َ [ :الَ ر َاَ َء َّ
َّللاَ يَ رع َعم ُل َامَ ي وُريم ُد] (البُّمرة:
.)564
واتةخ ئةوةر خراى وةورة ويسى لىبراية ئةوا ورشةىارى يةةوتياا نةةةةورة
بةآلك ئةوةى خراى وةورة بخةوي ةةيكا .
وة ةةيةرمري َ [ :الَ ر َاَ َء َّ
َّللاُ َامَ فَ َعلُم هُ فَم َذرر هُ رم َا َامَ يَ رعتَمرُانَ ] (اَنعمَ :
.)242
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واتةخئةوةر خراى وةةورة ويسةى لىبرايةة ئةةوا مندالاةةوانخاا ينةدة بةضةائ
نةةةورة وا ياا ة بهخنة لة خىياا ةرؤ هةلابة ىنخاا بى خراى وةورة.
وة ةةيةرمري َ [ :ا َّ
َّللاُ خَ لََُّ ُك رم َا َاَ تَ رع َالُ نَ ] (الوَفَ .)45 :
واتةخ خراى وةورة خىتاا ورةةوةوانىان ةرو

ورةووة .

*بةآلك لةوةئ ئةمةيةدا باوةرِماا هةية بةوةى وة خراى وةةورة هةلابةةارةا
تراناى ةاوة بة مرؤظةة وة بة هىيانةوة وةرةةوة ئةةواك ةةةا

وةبةلاطةة لة ةةر

ئةوةى وة ورةةوةى مرؤظةة بة هةلابةةارةا ترانةاى خىيةةتىر ةربة ةىة تخخةدا
ضةند شىخكة:
*يةوةك :خةراى وةةورة ةةيةةرمري  [ :فَمأرتُ ا َومرر َ ُك رم أَنَّمح وام رئتُ رم] (البُّمرة:
.)554
واتةخ لةوةل خخزانةوانىاا وىببنةوة ضىا ويسىاا لىخةت .
ُال َََ َع ُّداا لَهُ ُع َّدة] (الت بة.)25 :
وة ةةيةرمري َ [ :الَ ر أَ َرا ُداا رال ُخر َ
واتةخ ئةوةر ةوورِووةواا بخانريسىاية ةةرض بى جخهاة ورةا ئةوا خىيةاا بةى
ئاماةة ةةورة.
خةةراى وةةةورة لةةةك ةوو ئايةتةةةةا ويس ة بةةى بةن ةدة جةةخطري ةةوةةا وةةة ويسةةى
خىيةت .
*ةووةك :ئارا ةةىةورةن يةةةرماا قةةةغةةةورةن بةةى بةنةةدة وةةة ئةوةةةر
هةلابةارةا تراناى نةبراية ئةوا ئةك ئارا ىة ورةنة ةةبرو بةة ةاواورةنخة وةة لةة
ترانايدا نةبراية وةئةمةيي شىخكة ةانايىر واربةجىخ و بة ةي خراى وةةورة
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رِةت ة ةةواتةةةوة هةةةروةها هةوالاةةة رِا ىةوةية ة بةرثةرض ة ةاوةتةةةوة وةةة
ةةيةرمري :
ف َّ
[ ال يُ َكلِّ ُ
َّللاُ نَ رعسَ إو َّال ُا رس َعهََ] (البُّرة.)575 :
واتةخ خراى وةورة ةاوا لة هخض وة ةخ ناوةا تةةنها بةة وةريرةى ترانةاى خةىى
نةبخ .
* آيةك :ثخداهةلاداا باش باس ورةن ضاوةوار لة ةر ضةاوةوةى و و ةك
ورةا خرا باس ورةن خراثةوار لة ةر خراثةوةى وة ثاةاش
هةريةوةةةياا بةةةو شةةخرةيةى وةةة شةةايةنخى

زاةانةوةى

وةةة ئةوةةةر وةةرةةوة بةويسةة

هةلابةارةن بةندة نةبراية ئةوا ثخداهةلاداا باس ورةن ضاوةوار والاىةةةبرو وة
زاةان خراثةواريي ىةك ةةبرو وة خراى وةورة ثةاك بخطةةرةة لةة والاىةةو
ىةك ورةا.
*ضرارةك :خراى وةورة ثخغةمبةران نارةووة بة مرذةةةةرو تر ةخنةر تةا لةة
ثاش نارةن ثخغةمبةراا خةلاك هخض بةلاطةيةةوخاا نةةبخ الى خةراى وةةورة لةة
رِؤذى قخامةتدا:
[ ُر ُس ُابَ ِّْ ورينَ َا ُا رنم وذ ورينَ لومئَ َّ يَ ُكم نَ لولنَّمَ و َعلَمح َّ
ُمل ]
َّللاو ُوجَّمةٌ بَعرم َد الرُّ س و
(النسَء.)256:
وة ئةوةةر وةرةةوةى بةنةدة بةة ويسة

هةلابةةارةن خةىى نةبرايةة ئةةوا بةة

نارةن ثخغةمبةراا بةلاطةوان بةندة بةتائ نةةةبروةوة.
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*ثخنكةك :هةمرو وة خ هةر ورةةوةيةك ةةوةا يةاخرة وا ى لىةدةهخنخ
بة هةخض ؤرلخكرةنخة ناوةا وةة بةة ؤر ثةآى بكرية بةةبآ

ةة انخ وة هة

ويسى خىى بى برونة هةلادة ىخ و ةاةةنخةخ

ةيىة ذورةوةو ةةرةةضخ و

ةيةر ةةوا و جخطري ةةبخ بةوثةرِى ويسة و ةربة ةى خةىى وة هة ة
ناوا وة وة خ ؤرى لىبكا
ئةوةى وة شىخ بة ويس

بةلاكر جخاوا ىخةو رِووةاوى ةةوا لةة نخةراا

هةلابةةارةن خةىى بكةا

شةةىخ بكةةا بةةة هةةىى ؤرلخكرةنة

وة لةة نخةراا ئةةوةى وةة

ؤرةاريكةةةوة بةةة هةةةماا شةةخرة شةةةرعخي

جخةةاوا ى وةةرةووة لةةة نخرانخانةةدا بةةة جخاوا ىخةةةو واربةةةجآ بىيةةة لةةة وة ةةخ
ناوريي وة ئخةخ بكا لة ماي خراى وةورةةا وة ؤرى ة ورابخ .
* وةباوةرِماا واية وةة قةةةةرى خةراى وةةورة بةلاطةة نىخةة بةى تاوانبةار بةى
ورةن تاوانةوان

ضرنكة تاوانبار تةاواا ةةوةا بةة ويسة

بةبآ ئةوةى بزانخ وة خراى وةورة لة ةرى نرو خريى

هةلابةةارةن خةىى
ضةرنكة هةخض وة ةخ

برِيارى خراى وةورة نا انخ تةنها لةثاش رِووةان نةبخ
[ َا َاَ تَ رد ور نَ رعسٌ َاَ َذا تَ رك وسبُ غَدا] (لُّاَن.)42 :
واتةخ هخض وة خ نا انخ

بةينآ ض بةةة

ةينخ

ض بة ةر ةي .

ئةةخت ضةةىا بةلاطةةة هخنانةةةوة بةةة بةلاطةيةةةك رِا ةةىة وةةة ئةةةوةى بةةة بةلاطةةة
ةةيهخنخىةوة نايزانخ

واتخ وة رِووةةواتة ئةوةى وة ةةيكاتة بخانرو لة ةرى

وة خراى وةورة ئةك بةلاطةية بةتائ ةةواتةوة وة ةةيةرمري :
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[ َسيَُُّ ُي الَّ وذينَ أَ را َر ُي ا لَ ر َاَ َء َّ
َّللاُ َاَ أَ را َر رينََ َاال وبََ ُ نََ َاال َو َّر رانََ وا رمن
ب الَّ وذينَ وا رن َِ ربلو وه رم َوتَّح َذاُِ ا بَأر َسنََ ُِملر هَملر وع رنم َد ُي رم وا رمن وع رل ٍمم
َا را ٍء َي َذلوسَ َي َّذ َ
ص نَ ] (اَنعَ .)227 :
فَتُ رخ ور ُج هُ لَنََ إو رن تَتَّبو ُع نَ إو َّال الوَّ َّن َاإو رن أَ رنتُ رم إو َّال ت رَخ ُر ُ
واتةخ هاوبةش برِيارةةراا ةةلاخ ئةوةر خرا ويسى لىبراية ئةوا نة ئخنةو نة
باوك باثرياباا هاوبةمشاا بى خرا برِيار نةةةةا وة هخض شةىخكخي لةةوةى وةة
خراى وةةورة حةةآللا وةرةوة حةةراماا نةةورة خةراى وةةورةيي ةةيةةرمري
بةهةةةماا شةةخرة ئةوانةةةى ثةةخي ئةةةماا بةةةك بةلاطةيةةة ثخغةمبةةةرانخاا بةةة ةرؤ
ةةخسىةوة هةتا زاى ئخنةياا ضةش

تى ئةى دند( )ثخخاا بنا ئايا هخض

بةلاطةو انخاريىاا ثآية لة ةر ئةو هاوبةةش برِيارةانةةتاا تةا نخةةابان بةدةا؟
بةلاكر ئخرة تةنها شرين ورماا وةوتروا وة تةنها ورماا ةةبةا.
*وة بةةةو تاوانكةةارةى وةةة قةةةةةر ةةواتةةة بةلاطةةة لة ةةةر تةةاواا ورةنةوةةةى
ةةلاخ  :بىض وريرِايةلا خراى وةورة ناوةي وة وا ةابنخخ وة خةرا لة ةةرت
نرو خرة ضرنكة جخةاوا ى نىخةة لةة نخةراا تةاواا وريرِايةة ال لةةو رِووةوة وةة
مرؤظةة نة انة بةوةى وة بىى برِيارةراوة ثةخي جآبةةجآورةن ورةةوةوةةى وة
بىية واتخة ثخغةمبةةر ( )بةة هةاوةآلن يةةرمرو هةريةةوخ لةة ئخةرة شةرين
ةيارى وراوة لة بةهةش لة ةؤ ةخ ووتخاا :ئايا ثائ بدةينةوةو وا لةة وةرةةوة
ُ لَهُ](.)5
بهخن ؟ يةرمروى [ :ال ا رع َالُ ا فَ ُك ّل ُايَ َّس ٌر لواَ ُخلو َ
واتةخ نةخخر ورةةوة بكةا هةر وة خ بى ور ةرو ة ورابخة وةرةةوةى
ئةو شرينةى بى ئا اا ةةوري .
 -17فتح الباري ( ،)2491ومسند االمام أمحد عن علي بن أيب طالب( )وانظر:
صحيح اجلامع الصغري.)1047/1( :
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*وة بةةةو تاوانكةةارةى وةةة قةةةةةر ةةواتةةة بةلاطةةة لة ةةةر تةةاواا ورةنةوةةةى
ةةلاخ :
ةةيةر بكةةي بةى مةوكةةو ةوو رِيطةا هةةبخ

وة ةخك

ئةوةر تى بىىةةوي

رِا ىطى ثخ بناخ رِيطةيةوخاا تر ناك قرر ةة وئةةوى تريةاا ئةةم

ئا ةانة

ئةوا تى رِيطاى ةووةك ةةوريىة بةرو نابخ رِيطاى يةوةك بطريىة بةةرو بناخخة  :لةة
ةةةرك نرو ةةراوةو بةةىك ةيةةارى وةةراوة ئةوةةةر وا وةةرة ئةةةوا خةةةلاك بةةة شةةخ
لةقةلاةم ةةةةا .
*ةيسةةاا ثىةة ةةلاةةخ  :ئةوةةةر ةوو ئخةةة ثخةةةكةش بكريةة يةةةوخكخاا
مروضةى لةوى ترياا يةاتر بخة

ئةةوا تةى ئةةو ئخةةة ةةوةةي وةة مروضةةوةى

ياترة نةك مروضة وةمةوة ئةى ئخت ضىا بى ئخة ةوارِؤذ وةك هةلادةبةةيري
ثاشاا قةةةر ةةوةي بة بةلاطةو ةةلاخخ لة ةرك نرو راوة؟!.
*هةروةها ثآى ةةلاخ  :ةةتبخن واتخ تروش نةخىش الشة ةةبخ لة
ةةرواى هةمرو ثزيةكخ ةةةةي بى ضارة ةر ورةن

وة ئاراك ةةورى لة ةةر

ئا ارى ورةارى نةشةىةروةرىر تةالا ةةرمةاا ئةةى بةى وةوةر ئةمةة ناوةةي بةى
نةخىش ةلا بة تاواا

ةرثخا ؟.

*وةباوةرِمةةاا وايةةة وةةة شةةةرِ ناةريىةةة ثةةال خةةراى وةةةورة لةبةةةر تةةةواويى
بة ةيىر واربةجآي ثخغةمبةر ( )ةةيةرمري  [ :اال َّْ ُر لميس اليمس] رااه
اسلم.
واتةخ ئةى ثةروةرةوار شةرِ ناةريىة ثال تى.
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خرةى برِيارى خراى وةورة هخض شةةرِى تخةدا نىخةة بةة هةمخةةةي ؛ ضةرنكة
برِياريكة ةةرضروة لة ى و بة ةيىر واربةجآي خراى وةورة بةةلاكر شةةرِ لةة
ثخريسةةى

ةاخةةرا ى برِيارةانةوةيةةة ثخغةمبةةةر( )لةةة ةوعةةاى قرنرتةةدا وةةة

ضيت].
حة ةن يخر ورة ةةيةرمري َ [ :اِونَ َا َّر اَ َِ َ
واتةةةخ مبان ةةاريزة لةةةو شةةةرِةى وةةة برِيةةار ةاوة لخةةرة شةةةرِ ةةةاتةةة ثةةال
برِيارةوةى لةوةل ئةمةيةدا شةرِ لة برِيارةوانخةدا شةرِيك تةواو رِوو نىخةة
بةلاكر لةاليةوةوة شةرِةو لة اليةوىتةوة خخرة ياخرة لة شرين خىيدا شةرِةو
لة شرينخك ترةا خخرة ئاشروب لة ةويةدا لةة ووشةك و نةخىشةىر هةةذارىر
ترس شةرِة بةآلك خخرة لة شرينخك ترةا خراى وةورة ةةيةرمري :
[ ظَهَيَالََْسَبُ فةالْتَ ية وَالْتَحي يي رمَ ب كَسَتَتيَْيي د النِّ بُي لُ ذيبَهُ يرَعي يَالَّ ذ عَملُ وا
َلهُ ييَييجعُونَ] (الرا .)22 :
لَعَّ
واتةةةةخ ئاشةةةروب (ووشةةةكىر وةةةةم رِؤ ىةةةر تةةةرس رِيطرىةةةر ةةةىةك)...
ةةروةوتروة لة ةوىر ةةرياةا بةهىى تةاواا هاوبةةش برِيارةانةةوة تةا خةراى
وةةةورة ةةزاى هةنةةدي لةةة وةةرةةوة خراثةةةوانخاا بداتةةةوة بةةةلاكر ةةوةرِينةةةوة
وةةة

هةلادةورا لة تاواا هاوبةش برِيارةاا .

وة برِينةة ةة ةةى ة و رِةجةةك ورةنةة
يناوةرةوة لة برِين ةة

يناوةةةر شةةةرِة ةةةبارة بةةة ة و

وخاا وخةاا بةآلك خخرة بىياا لة اليةةو تةرةوة

وة ةةبخىة هىى رِينةوةى تاوانةوةياا ضرنكة ةزاى ةونخةاو قخامةة ثخكةةوة
وىناوريىةةةوة ئةةةوةى لةةة ةونخةةا تىلاةةةى لىدة ةةخنري لةةة قخامةتةةدا ةةزاناةري
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هةةةروةها لةةة شةةرينخك تريةةةدا خخةةرة ضةةرنكة ةةبخىةةة هةةىى ثارا ةةىن مةةائ و
نامروس بنةضةو رِةضةلاةك.

فصــل
*ئةك بريوباوةرِة بةر ة وة ئةك بناخنة وةورانة ةةوريىة خةىى بةةروبروم
ثريؤ و وةورة بى خاوةنةوةى ةة ىةبةر ةةوا

ؤر

لةوانة:

*بةةاوةرِبروا بةةة خةةراى وةةةورةو ن ةاوو ةةخفاتةوان بةرهةمةوةةةى بةةى بةنةةدة
بريىىخة لة خىشةويسىىر بةوةورة انخن خراى وةورة وةوا لةة مرؤظةةة ةةوةةا
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هة ةةىخ بةةة جآبةةةجآورةن يةرمانةةةوان خةةراى وةةةورة و ةوور وةويىةةةوة لةةة
قةةةغةوراوةوان

وة ئةمةيي ةةبخىة هىى تةةواويىىر بةخىةةوةرى مرؤظةةة لةة

ةونخاو ةوارِؤذةا بى تاك وىمةئ خراى وةورة ةةيةةرمري  [ :مَ ي عَم َِ صَ بلحبً م ي
ذَكَيٍَْويُْنيثَ وَُِوَمُ ؤيمٌفَلَنُحي َنِّ ُ ََ بً بَةتَ ةً ولَنَىي ِييَنِّهُ يَْجي يَُِ ي رأََيسَ يمَ ب كَ بنُوا
يَعيمَلُونَ] (النيمل.)42 :واتةةخ هةروة ةخ وةرةةوةى ضةاك بكةا لةة ثخةاو يةاخرة
ئايرة بةمةةرجخ بةاوةرِةار بخة ئةةوا ذيةانخك بةاش ةةيةةين

وةثاةاشةىخاا

ةةةةينةوة بة باش تر لة ورةةوةوان خىياا.
*وة لةبةروبرومةوان باوةرِبروا بة يريةىةواا-:
*يةوةةةةةك :انخةةةةارى بةرامبةةةةةر وةةةةةورةيىر هخةةةةزو ترانةةةةاو ةة ةةةةةآلت
ةرو ىكةرةوةياا (خراى وةورة)
*ةووةك :رثاس ورةن خراى وةورة لة ةر ورنطىدان بةة بةنةدةوان وةة
ئةو يريةىانةى ةاناوة بى ثارا ىنخاا نرو خن ورةةوةوانخاا و جطة لةوانة لةة
بةرذةوةندي يةوانخاا.
* آيةك :خىشريسىن يريةىةواا لة ةر ئةو ثةر ىنةى خراى وةةورة وةة
لة ةر تةواتري شخرة جآبةةجآى ةةوةةا وةلة ةةر ةاواى لخطىشةبرونخاا بةى
باوةرِةاراا.
*وة لةبةروبرومةوان باوةرِبروا بة ثةرترووة ئازانىخةواا-:
* يةوةك :انخارى بةرامبةةر بةة ةيىر بايةةخ ةانة خةراى وةةورة بةة ةرو ة
وراوةوان

وة بى هةر نةتةوةيةك ثةرترووخك ةابة اندووة ورِيننايىخاا ةةوا .
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*ةووةك :ةةروةةةوتن واربةةةجىخ خةةراى وةةةورة وةةة لةهةةةر ثةرترووخكةةدا
شةةةريعة

يا ةةايةو ةانةةاوة وةةة بطروخ ة بةةى نةتةةةوةواا وةةة وىتةةاي ئةةةك

ثةرترووانة قررئان ثريؤ ة وة وروةاوة بةى هةةمرو ةرو ةىكراوةواا لةة هةةمرو
ةرةةمخكداو لة هةمرو شرينخكدا تا رِؤذى قخامة .
* آيةك :رثاس ورةن بةخةة خراى وةورة لة ةر ئةك شىة.
*وة لةبةروبرومةوان باوةرِبروا بة ثخغةمبةرةواا-:
*يةوةةةةكخ انخةةةارى بةةةروا بةبةةةة ةيىر بايةةةةخ ةانة ة خةةةراى وةةةةورة بةةةة
ةرو ىكراوةوان

وة ئةو ثخغةمبةرانةى بى نارةووا بى هخداية

رِيننايىخاا.

*ةووةك :رثاس ورةن خراى وةورة لة ةر ئةو بةخةةة وةورةية.
* آيةك :خىشريسىن ثخغةمبةةراا و رِيزلخنانخةاا و بةاش با ةكرةنخاا بةةو
شخرةيةى وة شايةن

ضرنكة ئةواا نخرةراوو بةندةى تايبةت خةراى وةةورةا

هة ىاوا بة :ثةر ىن خراى وةورة ووةياندن ثةيامةوةى وئامىذوارى ورةن
بةندةوان

وئاراك ورت لة ةر ئا ارةانخاا.

*وة لةبةروبرومةوان باوةرِبروا بة رِؤذى ةواي -:
*يةوةةةك :ةةروربروا لة ةةةر وريرِايةةةلا ورةنة خةةراى وةةةورة بةةة ئرمخةةدى
ثاةاشى ئةو رِؤذة وة ةووروةوتنةوة لة تاواا لة تر

زاى ئةو رِؤذة.

*ةووةك :ةلادانةةةوةى بةةاوةرِةار لةةة وةةات لةةة ةة ةةىداا يةةةوتان خىشةةىر
ئارة ووةوان ةونخا بةةوةى وةة ضةاوةرِي بةخةةي خىشةىر ثاةاشةى ةوارِؤذ
ةةوا .
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*وة لةبةروبرومةوان باوةرِبروا بة قة او قةةةر-:
*يةوةك :ثةة بة ةك بةة خةراى وةةورة لةة وةات جآبةةجآورةن هىوةار
ضرنكة هىوارو خاوةنةوةى (ئةةوةى جآبةةجآى ةةوةا ) هةةرةووخاا بةة قةة او
قةةةرى خراى وةورةا.
*ةووةك :ثةروةان نةيس ةئ ئارام  :ضرنكة هةرواتخ وةة انة ئةمةة بةة
قةةة او قةةةةةرى خةةراى وةورةيةةة وة ناخىشةةىخةوة هةةةر رِووةةةا
نةيس ثةروةةةا

وة ةلا ئاراك ةةبخ

ئةةةو واتةةة

رِا ى ةةبخ بة برِيارى ثةةروةرةوار

بىية هخض وة خ نىخة ذيان خىشةتو بةةهخزترو ئةاراك تربخة لةةو وة ةةى وةة
باوةرِى بة قة او قةةةر هةية.
* ةةآيةك :ةر ةةاك نةةةبروا بةنةةةيس لةةةوات بةةة ة هخنةةان مةبة ة
ضةرنكة ةة ةىكةوتن مةبة ة بةخةةةخك خراىطةورةيةةو ئةةو برِيةةارى ةاوة
بةهىى هىوارى خخرو ةروةوتنةوة ئةويي رثا

خراى وةةورة ةةوةا لةة

ةر ئةو شىة وةوا ةةهخنخ لة ةر اك بروا بةنةيس خىى.
* ضرارةك :ةةروةرةا وا هخنةاا لةة ةلاةةرِاووآو ةوو ةلاة
لةةة

ةاا ويةوتان مةبة

ياخرة تروش بروا بة ناخىش

خةيةة لةة وةات
ضةرنكة ئةوانةة

بةقة او قةةةرى خراى وةورةا وة مرلاك ئازانةواا ةوى هةمروى هىئةوة
وة وةرِانةوةى نىخة ئةةويي ئةاراك ةةورية و ضةاوةرِ ى ثاةاشةى ةةوةا لةة
خراى وةورة خراى وةورة ئاماذةى بى ئةك شىة وةرةووة وةة ةةيةةرمري َ [:امَ
رمل أَ رن
وميبَ ٍة فوما راََرر و َاال فوما أَ رنعُ وسم ُك رم إو َّال فوما ويتَمَ ٍ
ص َ
أَ َ
َب وا رن ُا و
ب وا رمن َِب و
نَب َررأَهََ إو َّن َذلوسَ َعلَح َّ
َّللاو يَ وسمي ٌر لو َكم ري تَأر َسم ر ا َعلَمح َامَ فَمَتَ ُك رم َاال تَ رع َروُم ا بو َامَ
وتَممَ ُي رم َا َّ
مَي فَ ُخم ٍر] (اليديممد.)54-55 :واتةةةخ هةةخض بةةةآلو
َّللاُ ال ي وُيممبُّ ُيم َّل ُا رختَم ٍ
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ناخىشىخةك نىخة لة ةر ةوى لةة خىتانةدا رِووبةدا ئةخال هةةمروى لةة (لم ح
الايع ظ) ةا نرو راوةتةوة ثخي ئةوةى ةوى ةرو ة بكةةي ئةمةة شةىخك
ئا انة الى خراى وةورة و قررس نىخة بىى وة ئةك شىةماا ثخىاا رِاوةياند تةا
غةك خةية نةخىا بى شىخ لة ةونخا وة لةةة ىىاا باخ و بفةةوتخ

وة تةا

ةلاطىش نةب بةو شىانةى وة لةة ةونخةاةا ثخىابةاا بةخةةخرة وةخةراى وةةورة
وة خك خىش ناوي وة خىى بة وةورة بزانخ و شانا ى بكا بة خىيةوة.
*ةاواواري لة خراى وةورة ةامةة راوماا بكةا لة ةةر ئةةك بريوبةاوةرِة وة
بةرهةةةك بةروبرومةةةوانخناا بةةى ةة ةةىةبةر بكةةا وة يةةاتر يةةة ئ بةخةة ة
خىمياا ثآ ببةخةخ وة ةلاةواباا لة ةر حةق النةةةا لةة ثةاش ئةةوةى وةة
هخدايةمتان ةا وة لة ى و بة ةي خىمياا ثآ ببةخةخ هةر ئةو بةخةةرة.
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم
باحسان.
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