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 موحةممةد 
 

ذيانهامةث ثَيغةمبةةىث وةا ) مد(ة      تايبةتة بة  ئةم كتَيبة 
و لةسةَت ييةنةةوب    كة  و)ية  ثَيغةمبةةىب بةر ىةبةث بة ةةىث     

 باست ذيانهامة مسريب كةث كب)وب:
 

 نى يةكةمالية

وة بؤ -مةككة-ذياىيامةى )حمند( لةزؤذى لةدايك بووىيةوة تا زؤذى ٍيجسةتى لة 
 -يةضسيب-

 

 اليةنى دووةم

 جيَادى ثيَغةمبةز لةزِىَى باىطةواشدا
 

 اليةنى سىَيةم

 ثوختةيةك لةذياىى ))شةخعى(( و ))كؤمةآليةتى((ى ثيَغةمبةز
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 بةزايــــى
يإ كِامج بيَت و كِةمحعتتث   قيٓتوة نوكتت: بيَطوَإ َوهًَُاْت ثيٌَيٓتنإ )ػوؿا ىلَختّ تويَ

وٓعاْيإ ؿا ختَتْعـةيإ يتؾعتكَووؿةو اؿوعاكو خانعاكج       ػوؿايإ ىلَ بيَت( يتٖتوَيث ٓلِو بعثَ 
تؤَاكيعإ نعلؿووة نعت بعت "نويَنعتناْث       "حمُـ" ْووهيوةتتوةو يعتؿةيإ و هعتؿإ بعتكا ؿا   

 ؾتكَووؿة" يإ )نويَنتناْث هوْٓتت( ْاوؿةبلئَ.
هتباكةت بتباي و ييَهؤَييٓتوةَ يتفياْث )حمُـ( ثيَويوعوت هعووؿ يعت )قوكخعاْث ثع  م(       

يت يتهتكٓاوةناْث تاينعتت بعت )هع ة(ج ثيَػتَنعتكو      نت هتكٓاوةيتنث هتكةنث ،وةكبطلئ
ٞ دتَث ختو كِيَواو عتقيـةو ًتكيعتتتًت نت ػوؿا بتهلووَ )ٖتكوةٖا ثوػوتو هتك ( بؤج ٚحي

كِةواْتنلؿووة. بؤ ماْيٓث ختّ ب وبعاوةكِو كِيَوعاياْتو ًعيهاكو كِووٕ نلؿْعتوةيإ خاتابعإ بعت       
 تويَقيٓتوةيتنث وكؿو تيَلوتتهتٍ ؿةبيَت، يتاتٍَ ٓتْـئ نويَب ؿا..

تعل   توة ْيامّ وابوو تتْٗا فياْث ثيَػتَنتكاْثَٓيٍ يتهتكةتاج ْووهني و ؿاْاْث ختّ نويَن 
خاَاؿة بهتّ و يتنويَنيَهث هتكبتػؤج تاينتت ؿا بيَت، واتت بتتتَابووّ فيآْاَعتج )حمُعـ(ج   
ؿوايني ثيَػتَنتكج ػوؿا يتاتٍَ فيآْاَتج خعتو ثيَػتَنتكاْعتج يعتقوكخإ ؿا باهعيإ ٖعاتووة      

 و بلايعا  ؿاوايعإ ىلَ   ختوةج ٓتْـئ نتي يعتٖاوكِجَ ثيَهتوة ؿاْتْيَِ يتنويَنيَو ؿا. بتآلّ يتبتك
نعت ثوػوتيعتى يعتفياْث )حمُعـ(يٍ  تَعت ؿوابتًعث خعتّ         ،نلؿّ و هووكبووٕ يتهعتكختوةج 

 نويَنتوة، َٓيٍ ؿواداك بلِياكّ ؿا ختّ بتًتج ؿوايث بتو باهت بلِاميَُٓتوة.
(نعتيِ  ضية٠ فيآْاَعت ) بؤيتَ باهتنتّ خاوا بتنوكتث ْووهيوةو باهث اتييَو كِووؿاوجرتج 

ْتنلؿووة تانو قتواكةج نويَنتنتَ يتَتج خيَووا اتوكةتل ْتبيَت. ؿيعاكة ػؤًعِ ٖيَٓعـة بعتّ     
ناكةّ قايٌ ْيِ، ٓوْهت ْاتوا  بتّ تويَقيٓتوة نوكتت َاؾث تتواو بتثيَػتَنعتكج ػعوؿا بعـةّ و    

تلَعإ ؿا   يتو نويَنتجج باهيٌت  بتاويَلةج ًايووتج ػؤج تتقـيلو كِيَن يتباهتنتج بٓيَِ، دثَ
( بتًيَوةيتنث تيَلوتتهتٍ باهث ياهاو ًتكيعتتث ثيَػتَنتكَإ نلؿووةو زٚح ايدٜٔ األضالَٞ)

 يتَ ؿةتواْني بًَيَني ختو باهت تتواوناكج ختّ تويَقيٓتوة نوكتتبيَت.. بتّ ثثَ
بتكِاهوث ٖيض ًويَو يتؿْياؿا  يةةوب:   ث "د( " بةسةى مبةظايةتتفضلضاكةو م

ٌ ت ثًتو خاهوث ختو ٖتَوو ٓانتو كِ ٍَ و )ْااات (ةج )حمُعـ(ج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا يتهعتك     فغي
َوهًَُاْإ و تيَهلِاج ال ج َل ظايتتييٍ. ٖتك بؤيتَ ػوؿا ؾتكَاْث بتَوهًَُاْإ نلؿووة نت 
ٖتكاين ختو كِ ٍَ و ؾتمٍَ و ٓانتيتج "ثيَػتَنتك" يتياؿ ْتنتٕ و ختو كِيَنامة كِاهوتًعيإ يعتب    

ؿاْتج  ٖتَوو ختكى و مةمحتت و قوكباْثؿاوٕ. ٖتكوةٖا ٖتَيٌت ب  يتو وتوة نت ثيٌاْثْتٓيَ
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نت يعتكِيَطاج اتياْعـْث ثعتياَث ػعوؿاو بعتػوياكنلؿْث بتًعتكييتت ؿا       ، ػتَنتك بهتْتوةثيَ
 ثيٌَهتًث نلؿووٕ.

 ڄ طتث ؾتمٍَ و ٓانتيتج، ؾتكَوويتتث:ػوؿاج ثتكوةكؿااكيٍ بؤ بتكم كِاالتٓث ختّ ػاهيت

    ڇ         چ      چ          چ      چ        ڃ      ڃڃ    ڃ     ڄ              ڄ      ڄ

بيَطوَإ ػوؿاو ؾليٌوتناْث ؿكووؿوهآلو ؿةْيَلٕ بؤ هتك }واتت:  .. 56األحزاب /صڇ  
اياْث ثيَػتَنتك، خيَوةَ ختج ختواْتج باوةكِتإ بتثتياَتنتج ٖيَٓاوة ؿكووؿوهآلوج بؤ 

(ةوة ٖاتووة َاْاج )ْناو بتَوباكةى صال٠نت يت ) ،.. يتّ خايتتتؿا وًتج )يًِوٕ({بٓيَلٕ
(ج َوهًَُاْإ بؤ ثيَػتَنتك ْنا نلؿْياْت بؤج. هآلوج ؾليٌوتناْيٍ صال٠ؿاْاْت(، دا هآلو )

بؤ ثيَػتَنتك )ؿاواج ييَؼؤًنووْت بؤج(، هآلوو ؿكووؿيٍ يتػوؿاوة بؤ هتكاياْث ثيَػتَنتك 
 و َاْاج هوايٍ نلؿْيتتث يتالج ؾليٌوتناْث ػؤج. ج ْث كِةمحتتيتتث ثثََاْاج اتياْـ

ٌّ ع٢ًََ َُحََُيد دا ناتيَو َوهًَُإ ؿةَييَت:   ػوؿايعت يتكِيَنوًعإ و   }(( واتعت:   )) ايًُِّٗ صَ
ًتونتوتث ثيَػتَنتك يتؿْياؿا اتوكةو مياؿ بهت بتوةج نت ياؿنلؿْعتوةجو بعاي نلؿْعث بعتكم     

ج هتك ليَت و ٖعتكؿةّ نعاك بتًعتكيعتتتنتج بهليَعت. ٖعتكوةٖا يعتكِ فج       كِاا يَت و خايٓتنت
ؿواييٍ ؿا ثًتوثايتج ثيَػتَنتك بتوة مياؿو اتوكةبهت نت ًتؾاعتت و ؿاواج ييَؼؤًعنووٕ بعؤ   
ْتتتوةنتج بهات و، ختدلو ثاؿاًوث كِ فج ؿواييٌث م كو بجٌَوَاكنتو، ؾعتمٍَ و ٓعانتج بعؤ    

 ..{ؿةكػتو يتهتكوو ٖتَوو نتهاْث ْنيو يتػؤتتوة ؿاينٓثَٖتَوو ػتَيهث ثيٌَني و ؿوايني 
 بؤضووىيَكى ٍةلَة:

و  ( بؤ هتكاياْث ثيَػتَنتكج ػوؿا َاْايعتنث ْابعتدثَ  صيال٠ هتباكةت بتٓؤْيتتث هآلو ) 
نعت   ،بؤٓووْيَهث ْاكِاهوث وةٖا ػلاوةتعت مةيٓعث ٖتْعـيَو يعتو ػويَٓعـةواكة ٖاوٓعتكػاْتوةج      

يتو وا تيَطتيٌوووٕ  يتوة ْث ةج ٓتَو و َاْاناْث مَاْث عتكةبثماْياكجيتنث ختوتؤيإ يتباك
( بيَت نعتالج  صال٠ص وةى ختو ْويَقاْت )  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃاوايت َاْاج ط

ػتَيهث باوو ماْلاوٕ و اوايت ٌَ نتض نلؿٕ و نلِْووَ بلؿٕ )كنوع وهذوؿ(ج تيَـايعتو ػعوؿا   
َنتكةنتج بهات. بتكِاهوث ختّ )دؤكة بؤٓووْت( ( يتاياْث ثيَػتصال٠ ٚ ضالّبتّ كِةْطت هآلوو )

يعتنث خاًعهلايت بتكاَنعتك خعاييٓث خيوعوّ. ٓعوْهت ))َوست عتؿ((         و ْعتؾاَث  باوةكِج بثَ
نعلؿووئ   ثَيػتَنتكيَهث ػعوؿاو بتْـةيعتى يتبتْـةناْيعتتث. ػعوؿاَ ناتَيعو ؾعتكَاْث ثعثَ       

ص َتبتهععوث ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  هععآلووؿكووؿج بععؤ بٓيَععلئ: ط
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يتوةيت ْناو ؿووعاج يتالج ػوؿا بؤ بهتئ وةى كِيَن ييَٓاْيَو يتّ ثيَػتَنتكة اتوكةيتو، بؤ ثعاى  
نلؿْتوةج ؿٍَ و ؿةكووْث َوهًَُاْاْيٌت تانو كِابٗيَٓلئَ يتهتك دواْرتئ و ثعانرتئ كِةوًعت و   

لئ و هوثاهث ٖتك نتهيَو بهتٕ نت ٓانتيتنث يتاتٍَ ؿا نلؿووٕ. ثيَػتَنتكج ػوؿاَ اتوكةت
ٍَ َوهعًَُاْإ ؿا نعلؿووةو ؿةًعيَت بًَعَيني هعآلوات ؿإ يتهعتك ايعاْث          م كتلئ ٓانتج يتاعت

 ثيَػتَنتك َاْاج هوايٍ نلؿْث ػوؿاو هوثاي نلؿْث ثيَػتَنتكةنتيتتث.
 لةضةز ثيَغةمبةز: –ضآلوات داٌ–مةضةلةى 

ٖ      َٔ يعتّ باهعتج ؿوايعث    يَٓعاوةو  ج نويَنتنعتؿا يتٓعتْـئ ًعوئَ ؿا ْعاوج ثيَػتَنعتكّ 
ؿكووؿوهآلوّ يتبتكؿةّ ْاوةنإ ؿا ْتْووهيوةتتوة. ختَعتَ بعؤ َتبتهعوث نعوكت نلؿْعتوةج      
ؿيَلِةنإ و ثاًإ تا ػويَٓتكج بتكِيَن ػؤج يتقووآليث ْاػيتوة ٖتهت بتو بتكمجو ًهؤج اياْتج 

ت ثيَػتَنتكج ثيٌَتواج بهات و يتخاهت ٖتك ْاويَو ؿا هآلواتث بؤ بٓيَليَعت. ٖعتكوةٖا هعآلوا   
 يت. نلاو ْث ؿإ يتهتك ثيَػتَنتكج ػوؿا يتٖتك ناتيَو ؿا نتْاوج ؿةبليَت ؾتكميَهث ؿياكج

ماْاياْث خيووّ يتّ باكةيتوة ٓتْـئ سونِ و كِيَواو ؾتكَاْيإ بؤ )ٓؤْيتتث هعآلوات ؿإ  
خععتّ هععآلوات ؿاْععت نععاكيَهث  }يتهععتك ثيَػتَنععتك( ؿةكٖاويٌععوووة. ٖتْععـيَهيإ ؿةَيععئَ:  

خعتّ نعاكة ثيَويوعت    {تعليٍ يعتماْايإ اوتووياْعت:     . ٖتْعـيَهث }(َطيححة١ ة )ػؤًويورتاو
)وادب(ة بتبثَ ؿياكجهلؿْث داكةنإ. بتآلّ نتَرتيٓيإ يتى داكة نت ثاؿاًوث ييَوة ؿةهوتبتك 

ج  هآلوات ؿإ يتهتكاياْث ثيَػتَنتك ؾتكميَهث خيووَث{تليٌيإ ؿةَيئَ:  . ٖتْـيَهث}بيَت
نلاوةوة ْتبتهعرتاوةتتوةو ؿةبيَعت ٖتَيٌعت     َاكةو داكو ناتيَهث ؿياكجيتو بتٖيض ف اٌوط ج

يعتؿواييني كِنعاتث ْويَعق    {. اوتلاويٌت: }ؿا هآلواتث يتهتك بـكيَت يتاتٍَ ياؿٖيَٓاْث ْاوةنتج
 (0).{يتؿاْيٌوٓث تتسيات ػويَٓـٕ و يتثيٍَ هتالّ ؿاْتوةؿا ثيَويووت

بتفَاكةج اٌت َتػًووقاتث ػؤت هتآلوات و  يتؿوا وتتج ختّ هتكةتايتؿا ؿةَييَِ: ػوؿايت 
ؿكووؿج ثلِ كِةمحتتث ػؤت بتهتكاياْث )حمُـ(ؿا بلِفيَٓت و بتو هتآلواتتَ يتثاؿاًوجو ػعتآلتث  

 .مياؿنتو باًرتئ ثاؿاًوث بتْناناْث خيَُت بـةكةوة..
 ((.. اََزا الّلُهم َصّل َعَلى ُُمََمد َعدد َخلِقْك َصالة ُتكاِفُئه َعْنا َوذُبزيِه َخيَ ))  

                                                           
 ايكٍٛ ايةدٜع يف ايضال٠ ع٢ً احلةٝت ايػفٝع(٣ ضداٟٚ..(بلِواْت : )1)
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 بةندى يةكةم
 ))طوشةزاىى "حمند" ثيَض بووىى بةثيَغةمبةز((

 -َلؿْث ؿايهث  -ؿايتْتناْث  -يتؿايو بووْث  -كِةٓتَيتى و ْاوةناْث  )
خاااؿاكبووْث يت "دتْطث بتؿنلؿاكإ و  -هتؾتكج بؤ "ًاّ"  -يتالج باث ةجو َاَث 

 -مةوادث يتاتٍَ "ػتؿجيت"ؿا  -ج  ىكيَوجػووْتكيوث ثيٍَ ثيَػتَنت -" فغٍٛثتمياْث 
 (ؿا  ناكنلؿْث يتثيٍَ ثيَػتَنتكيَوث -ؿاؿوةكج نلؿْث يتبٓيات ْاْتوةج "نتعنت"ؿا 

 

 زِةضةلَةك و ىاوةكاىى
ج –"خاَيٓعت ؿايهيٌعث ْاوج  عت.(0)"عةداملطًت–ج نوكِج–عةداهلل–ج نوكِج–ْاوج"حمُـ 
قووَيعت بعتكِيَنةنإ   اعتوكةو ثياوَا  يعت  عت، ٖتَوو باووباث اْث ثيَػتَنتك(2)وةٖتب"–نٔث

ـ     (3))حمُـ(بووٕ. دطت يتْاوج ثيَػتَنعتك  –و (4)-يٍ ٓعتْـئ ْعاوج ؿيهعتج ٖتيعت وةى:  محع
–و( 7)-املكؿععث–و (6)-عاقييت-و (5)-َععاسث-و –(زضييٍٛ اهلل)كِةواْععتنلاوج ػععوؿا–و -(َْييّي)

 و–تتٖا–و –ؾاتض–و –ثيَػتَنتكج ؿاهوإ–و –ثيَػتَنتكج"تؤبت" -و –ثيَػتَنتكج كِةمحتت
ٓتْـئ ْاوج و -(ايسضٍٛ األَٞ)ثيَػتَنتكج ْتػويَٓـةواك-و –هوٍك–و –َضطف٢–و–ياهني–

 بتكمو بتكِيَنج ؿج.
                                                           

-نوكِج  -َس٠-نوكِج  -سهيِ-نوكِج  -قِي-نوكِج  -عنـاملٓاف-نوكِج  -ٖاًِ-( نوكِج عةداملطًت)(1)
-نعوكِج   -نٓاْعت -نعوكِج   -ْغيس -نوكِج  -َايو-نوكِج  -ؾٗل-نوكِج  -غايب-نوكِج  -يؤٟ-نوكِج  -نعب
ٕ -نعوكِج   -ْعناك -نعوكِج   -َغيس -نعوكِج   -ايياي-نوكِج  -َدزني١ -نوكِج  -ػنميت ةو - ؿؿ-نعوكِج   -ععـْا

 بيَت.. ابلاٖيِ( هآلويإ ىلَ –ج نوكِج -يٌكِةٓتَيتنث ث  مج ثيَػتَنتكيٍ يتنؤتاييـا ؿةٓيَوتوة هتك )امساع
نت )سهعيِ(يٍ ثيَٓذعتّ باث ةاعتوكةج     ،)وٖب(ج نوكِج )عنـَٓاف(ج نوكِج )مٖلة(ج نوكِج )سهيِ(ة(2)

 ثيَػتَنتكة. )بلِواْت ثتكاويَنج يتنتّ(.
وؿ( َاْعاج هعوثاي نعلاوو هعوايٍ نعلاو )حمُع       نعت  ،وًتج )حمُـ( يتهيؿتتيَو )خاوةَيٓاويَو(ةوة ؿيَت( 3)

(يٌعث تيَـايعت، واتعت )خعتو نتهعتج ؿواج ٖعتك       َةايغ١ ٚجهسازو ؿووباكةبووٕ ) ؿةاتيتْيَت. بتآلّ َاْاج م كج
و  ستَـو هوثاهَيو ستَـج ميعاتلج ؿةنليَعت. ختَعتَ ؿةاليتتعت يتهعتك م كجعث خعتو نتهعاْتج بتٓعانث         

 و كِةوًوت اتوكةناْث ؿةنتٕ. بتهوايٌتوة باهث كِيَطاج كِاهوث
هتك نيٌَث )اؾعٌ( كِيَنييَٓاْث ستَـج مياتلة. واتت ختو )ستَـو هوايٌتج نتًايووتج ختوة( ) محـ( يت( 4)

 ؿج. كِيَنو بتٖاج مياتلة يتٖث نتهاْث
 َاسي: واتت ختو نتهتج نتػوؿا بتٖؤج ختوةوة نؿلو بجَناوةكِج بٓربِؿةنات.( 5)
 تلج يتؿوا ْايتت. ( ايعاقب: واتت ختو نتهتج ٖيض ثيَػتَنتكيَهث6)
 ٖتَيطلج ثيَػتَنتكإ. ( املكؿث: واتت ًويَٓهتوتوو و ًوئَ ثث7َ)
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 لةدايك بووىى
ػؤًتويوورتئ نوكِج باونث بوو يتْيَو بلاناْث تلجعـا، خعتوة    )عنـاهلل(ج باونث حمُـ 

ٔعث وةٖعتب(ج بعؤ ػواهعت نعت      ج ن-ْث بعؤ  واميَعت ) خاَيٓعت   فبوو باونث ناتيَو ويووث 
يتبتكِيَنتليٓث بٓتَاَيتناْث قوكةيٍ بوو، )خاَيٓت(َ ًووج بت )عنـاهلل( نلؿو ؿواج َاوةيعتى  
ههث ثلِ بوو و ثيَػتَنتكج ػوؿاج يتهو ؿا بوو، يتو ناتتَ ؿا ٖيَٓـةج ْتبلؿ نت ) عنعـاهلل(  

ؿا َلؿويتاليعتٕ  بتَتبتهوث ناكوباكج بامكااْث يت َتنهعت ؿةكٓعوو و ٖعتك يعتو هعتؾتكةَ      
كا، )عنعـاهلل(  قيتوة نت نعوِكاْث )ععـب بعٔ ايٓذعاك( بعووٕ يتًعاكج )يتهعليب( َْيع         ػاَيواْث

 ؿا نؤٓث ؿوايث نلؿ. ( هاَيث25)يتتتَتْث
جيتنعتَ تعتواو بعوو ) خاَيٓعت( َٓـاَيتنعتج ؿةبيَعت و       ناتيَو َاوةج ْؤ َاْطث هو ثلِ

بعووة يتهعاَيث    (0)َاْطث )كبيع االوٍ((ج 12( يإ )9ختَتَ يت بتكةبتياْث ك فج ؿووًت ت )
 ؿا.(2)ؾيٌ ) عاّ ايؿيٌ(

( ج ػتمووكج و )بعاث ةج ثيَػتَنعتك(   عةداملطًت)خاَيٓت( ػيَلا نتهيَو ؿةْيَليَت بؤ الج )
تععانو َععقؿةج َٓاَينوْتنععتج ثععي بطتيععتْيَت، خععتويٍ م ك ًععاؿو ػؤًععشا  ؿةبيَععت و ٖععتك  

ؿ(. ختّ ْاوةَ يتوةوبتك يعتْيَو ععتكةب ؿا بعآلو    بتخيًٗاَيَو يتػوؿاوة ْاوج ؿةْيَت )َوست ت
(ج باث يعإ ثلهعث   عةيداملطًت ْتبوو، تتْاْتت ٓتْـ نتهيَهث نتّ ٖتَيطلج ختّ ْاوةبووٕ. يت )

َٔ بتٖيواج {ْتْا؟( يتوةآلّ ؿا ؿةَييَت:  بوو: )بؤٓث تؤ ْاويَو يتْاوةناْث باب و باث اْييت ىلَ
 .{ْاوة ّ ىلَ–َوست تؿ–ايٌث بهات، بؤيت ْاوج ختوةّ ٖتَوو ػتَيهث هتك مةوج ستَـو هو

 

                                                           
مشوعي( يتَيَعقووج   -ج ػؤَ بيَعت، بعتثيَث ك ففَيَعلج )ٖعتتاوج      (َاَؤهوا )حمُوؿ ايؿًهي( ػوؿا ىل1َ)

(ج 20يتؿايو بووْث ثَيػتَنتكج نؤَييوةتتوةو اتيٌعوؤتت خعتو ختدماَعتج بعؤج كووٕ بيَوعتوة نعت كيَهعتوتث )       
 يت. (ج ماييٓث571) ْيواْث هاَيث

( هاَيث ؾيٌ )عاّ ايؿيٌ( كِووؿاويَهث بعتْاوباْطث تيَعـابووة نعت يتَتنهعتؿا كِووج ؿاوةو عتكةبعتناْيٍ      2)
نلؿووياْتتت بتكواكو َيَقوويتى بؤ ػؤيإ. ثوػوتج ختّ كِووؿاوة ختوةيت ثاؿًايتى يتثاؿًاياْث )ستبتًعت( نعت   

بتَتبتهعوث كِووػاْعـْث    –َتنهعت –هث ٖيَٓاوةتعت هعتك   سونُث يتَتْيٌعيإ يتفيَلؿةهعت ؿابعووة ًعاآلويَ    
)نتعنت(و ؾيًيَهث م كو اتوكةَ يتثيٌَتوةج هوثانتيإ ؿابووة. ؿياكة عتكةبتنإ يتوةوبتك هوثاج وا اعتوكةو  
هآَانيإ ْتؿينوو. ػوؿاج َتمٕ و باآلؿةهت بؤ كِيَنييَٓإ يتٖاتٓث ثيَػتَنتكج ٓاوةكِوإ نلاوو بؤ ثاكاهعوٓث  

ج ػؤيٌث )نتعنت( ختو هوثا اتوكةيتج تعتؾلوتووْا نعلؿووة. قوكخعإ خعتّ بتهعتكٖاتتج يتهعووكةتث       َاَيتنت
 )ؾيٌ(ؿا ايَلِاوةتتوة. خيـج يتو هاَيتؿا نت ختو كِووؿاوة اتوكةيتج تيَـابووة ثيَػتَنتكج ػوؿاَ يتؿايو بووة.
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 دايةىةكاىى
يتو هتكؿةَتؿا ؿاب وْتكيوث عتكةب وابوو نت ؿايتٕ بعؤ نؤكثعتو هعاواناْيإ كِااعلٕ يعت      

بتػيَونلؿْيإ تانو يتَ هاؽ و تتْـكوهت و يإ بوجيَلٕ بؤ ػتَيهث اوْـٌْني و ٖتك يتويٍَ ثثَ
)َٓـاَيث يتًعاكؿا بعتػيَونلاو مةيٓعث كِووٕ ْابيَعت و     وكياو ميلةى ؿةكٓٔ. عتكةب ؿةياْطوت: 

 خاماو ؿييَل ؿةكْآيَت.(
( بعوو و َاوةيعتنث   ذَُٜٛةي٘ ؿا ْاوج ) يتنتّ ؿايتْيٍ نت ثيَػتَنتكج يتػؤالت و ً ج ثثَ

 نتّ الج َايتوة.
ؿاوة.  ( بتػيَوج نلؿووةو ً ج ثعثَ أبٞ ذؤٜت ايطعد١ٜ–ج نٔث –ؿواج ختو ػاتوو )سًيُت

ـ ختّ ؿايتْ ػعوؿا ػيَعلو بتكةنعتتيَهث     ةوة(–تَ ٖتفاكو نتّ ؿةهت بوو، بتآلّ بتٖؤج )حمُع
م كج بتهتكؿا كًِوووةو َتكِةناْيٌث ً يإ م ك بووةو َيَلا و يتوةكِاايعتنث ٖيَذطعاك م كج   
بؤ كِةػواوةو يتٖتَوو اليتْتنعتوة بووفاوةتعتوةو ثيعت و بتكةنعتتث ؿةهعط  بعووة. ناتَيعو        

بسني١   –يعتوة بعؤالج ؿايهعث. يعتويٍَ )اّ  ميعٔ       ر هعاٍَ اتكِاْعـويَوث  تتَتْث اتيٌوؤتت ثيَٓ
 ؿايتْث بووة. (1)(احلةػ١ٝ

 
 مسدىى دايكى

ؿا، ؿايهث ؿةينات بؤ هتكؿاْث ػعاَيواْث يتًعاكج )يتهعليب( و     يتًتًتّ هاَيث تتَتْث 
ج يتٖتَإ نات ؿا هتكؿاْث اؤكِج َيَلؿةنتًث بهات. )خاَيٓت( يتو هتؾتكةؿا نتْينةنتج ػؤ

ؿا ؿةبعات و َاْطيَعو يعتوجَ     نت َيَلؿةنتج بؤج ٖيٌَعونووةوة يتاعتٍَ ػعؤج    ،) ّ  مئ( :واتت
و  –. بتآلّ يتكِيَطاج ْيَوإ ٖتكؿوو ًاكج )يتهليب-َتنهت–َيَٓٓتوةو ثاًإ ؿةاتكِيَٓتوة بؤؿة
ْتػؤَ ؿةنعتويَت و ٖيَٓعـةج    –خاَيٓت–( ْاوؿةبليَت أبٛا٤نت بت ) ،َتنهت(و يتديَطتيتى –
ْآيَت نت ؿةَليَت و ٖتك يتو ديَطتيتَ ؿةْيَقكيَت. ثاًإ )اّ  مئ( ختّ َٓـاَيعت ٖعتتيوة    ثثَ

 بثَ ؿايو و باونت )حمُـ( ؿيَٓيَوتوة بؤ "َتنهت".

                                                           
( و )اّ اميعٔ(ؿا ٓعتْـئ َاْعاو    عد١ٜح١ًُٝ ايطي ( و )ذٜٛة١( و )آ١َٓ( بتكِاهوث يتّ ْاواْتؿا )عنـاهلل( و )1)

ؿا )عنـاهلل( نتَاْاج )بتْـةج ػوؿا ؿةاتيتْيَت(  ؿةاليتتث هتكهوكِٖئَ بتؿج ؿةنلئَ. بؤ منووْت يتْاوج باونث
( َاْعاو ؿةاليعتتث ؿَيٓيايث) َعإ( بعؤ     آَٓي١ ؿا ) ؿةاليتتث يتنؼواثتكهوث)توسيـ( ٖتيت. يعتْاوج ؿايهيٌعث  

( ؿةكؿةنعتويَت. يعتْاوج   ذيٛاث ( َاْاج ثاؿاًعت) ذَُٜٛة١تْاوج يتنتّ ؿايتْيٌجـا )ْتتتوةنتج ثيٌإ ؿةؿكيَت. ي
و بتػوتوةكج كِةْط ؿةؿةْعتوة.   ( َاْاو ؿةاليتتت دواْتناْث خاكاَثح١ًُٝ ايطيعد١ٜ ؿايتْت بتْاوباْطتنتًجـا )

 ٖتكوةٖا يتْاوج )اّ  مئ(ؿا ؿةاليتت و ٖيَُاج ػيَلوبتكةنتت ؿةؿكةوًيَوتوة.
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 لةالى باثريةى و مامى
يتنث وةٖعاج   (ج باث ةج يتػؤج ؿةاليَت و ْتكّ وْياْثعةداملطًتؿواج َلؿْث ؿايهث.. )

ٍ بؤ ٖيض نوكِيَهث ػؤج ْتْواْـبوو، ختويٍ يتبتك ٓتْـ ْيٌعاْتيتنث  بؤ ؿةْويَٓيَت نت يتوةوثيَ
 و كِةوًونتكمج نتبتؿيث نلؿبووٕ يت )حمُـ(ؿا. دواَيَلج

و بعتػيَونلؿْث، نؤٓعث ؿوايعث ؿةنعات. خيٓذعا       باث ةًث ؿواج ؿووهعاٍَ يتهتكثتكًعوث  
ويَعلِاج خعتوةَ   و ختَيٍ نابلايتنث ٖتفاك ؿةبيَعت، بعتآلّ    (ج َاَثابٛطاييت ؿةنتويَوت الج )

نعتٖيض   ،بتػٌٓـةو ؿَيؿلاوإ و اتًنني ؿةبيَت و )حمُـ(ج بلاماًث بتكِاؿةيتى ػعؤَ ؿةويوعت  
يتوة ؿةػتوت و ختاعتك   نوكِيَهث ػؤج ٖيَٓـة ػؤَ ْتويوونوو. ختويٍ ٖتَيٌت يتالج َاَث

 ؿا ؿةيربؿ. َاَث بؤ ناكيَو بلِ ًوايت يتاتٍَ ػؤج
و قتْاععتت و يعتػؤبلِإ    منووْتيتنث بتكمج ٓاوتيَلجؿا  ج )حمُـ( يتَاوةج هاآلْث َٓاَيث

بوو و تتْاْتت ؿووكبوو يتو دؤكة نلؿاكة بٔووى و وكؿاْتج نت َٓـاآلٕ ػوويإ ثيَعو ؿةاعلٕ و   
ثيَوةج ػتكيو ؿةبٔ. )ساَيتتث ٖعتتيوج(يٍ ًعويَٓتواكيَهث قعووٍَ و خاماكبتػٌعث يعتؿةكووْث      

يتوة  و هتكثتكًوياكجيت ثلِ هؤمو ختويٓتج َاَث)حمُـ(ؿا دجَٗيٌَونوو، بتآلّ ؿياكة بتٖؤج خت
خاماكج ختو ساَيتتتج يتهتك هعووى بووبعوو. ٖعتكوةى ػعوؿاَ يعتقوكخإ ؿا خعتو ْيعُتتعتج        

 ص.ڈ  ژ  ژ  ڑ  ب ػوونووةوةو ؾتكَوويتتث: ط
 

 -شاو  –ضةفةزى بؤ 
ت بعؤ  ناكيَهث بامكااْث بٔعيَ َاَث ؿةيتويَت بؤ  –ؿوامؿة هاَيث–ناتيَو تتَتْث ؿةااتت  

و ختويٍ ختَتج م ك يتال ْاػؤَ ؿةبيَعت نعت بتتعتْيا نيَٓيَوعتوةو َاوةيعتى يعتَاَث       )ًاّ(
ؿا ؿيَوعتوةو   ؿابلِيَت. ٖتك بؤيتَ َاَث ؿواج ختوةج ٖتهت بتو ساَيتتتج ؿةنات بتمةيجث ثثَ

 ؿا ؿةينات. يتاتٍَ ػؤج
و يعتوجَ   (1))بوهعلا( ؿا بتكِجَ ؿةنعتوٕ و ؿةاتْعت ًعاكج     خيٓذا يتاتٍَ ناكواْيَهث بامكااْث

ٓعاوج بعت )حمُعـ( ؿةنعتويَت و بعتوكؿج هعتكدمث ؿةؿات و بعؤج         (2)كِاٖينيَو بعتْاوج )ريع ا(  
 نعت يتنويَنعت ْتُعلاْث    ،ج تيَـايعت  ؿةكؿةنتويَت ٖتَوو ختو بتَيطتو ْيٌاْاْتج ثيَػتَنتكيَوث

                                                           
 ؿا. ِلج(: خيَووا اوْـيَهت يتْيَوإ )هوكيا(و ْئُتؿوكاتج عتكةبث( بوهلا )ب1)
يتيت نت بتٖؤج باْطتوام بؤ )توسيـ(و يعتى   ج هتك بتو نؤَتَيت َتهيشث ()ري ا(: كِاٖينيَهث َتهيشث2)

 يتوة ٓتوهيَٓلاوْتتتوةو كِاٖينتناْيٌيإ ثتْايإ بلؿ تتبتك نتْاكةناْث بياباْث عتكةبث. ػواثتكهوث
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و  وكيايث ٓاوؿيَلجنتوا بت ،يتناْث ػؤيإ ؿا ػويَٓـبوويتوة. ٖتك بؤيت ػيَلا َاَث كِاؿةهج يَت
(يعٍ نعاك بعتو    ابيٛ طاييت  بهات تعانو يتؿةهعت دوويتنعت ثاكيَنكاوبيَعت. )     ج ىلَ ثاكيَنااكج

كِاهجاكؿةيتج )ري ا(ج ماْاج ْتُلاْث ؿةنات و بتثتيتَ ختّ نعوكِة ْتودتواْعت ؿيَٓيَوعتوة بعؤ     
 "َتنهت".

 
 (فضولئاطادازبووىى لة )جةىطى بةدكسدازاٌ( و )ثةمياىى 

ااتت بيوت هاٍَ خاااؿاكو ٖاومةَاْث دتْطث بتؿنلؿاكةنإ )سعلب ايؿذعاك(   نت تتَتْث ؿة
  ٕ تع ةج )قعتيى(   {و}تع ةج )قعوكِةيٍ( بتٖاوثتمياْتناْياْعتوة   }ؿةبيَت. ختّ دتْطعت يعتْيَوا

(ؿا ؿةبيَعت نعت بعت    طيا٥  كِووؿةؿات و يتديَطتيتنث ْيَوإ )َتنهعت(و )  }بتٖاوثتمياْاْياْتوة
تّ دتْطععت م ك ؿفواكو هععآَاى بععووةو يتبععتك خععتوةَ نععت   ( ْععاوبلاوة. بيَطوَععإ خعع خنًيي١)

هوونايتتجيتنث م كج ؿةكٖتم بعتث  مجو َوقتؿةهعاتث ختوهعاج ععتكةب يعت )َتنهعت(ؿا       
تياؿانلاوة بت )دتْطث بعتؿنلؿاكإ( ْعاوبلاوة. ثاًعإ خعتو دتْطعت بتكِيَهعتوتٓيَو نؤتعايجث        

 ثجَٗيَٓلاوة ؿواج ختوةج ػتَيهيَهث م كج تياؿا نوفكاوة.
ٍ –يتناْث  دا ؿواج دتْطث بتؿنلؿاكإ ٖتْـيَو نتي يتثياوَاقووَيت َتنهتيث  –قعوكِةي

ؿا ثتمياْيإ  ْاوةو تياج (يإ ىلَفغٍٛباْطتواميإ بؤ بتهوٓث ثتمياْيَو نلؿووة نتْاوج ثتمياْث )
بنيٓٔ و يتػتَيهث َتنهت بيَعت يعإ ػعتَيهث     –َتنهتؿا–ؿاوة اتك ٖتك هوتّ ييَهلاويَو يت 

ج بهتٕ و ياكَتتجث بعـةٕ يتهعتك قتكةبوونلؿْعتوةج     تليٍ بيَت ؿةهط  يث طتيتنثٖتك ديَ
 هوتَتنتجو ايَلِاْتوةج َاؾث ػؤج.

ج  ؿا خاَعاؿةج بتهعوٓث خعتو ثتمياْعت بعووةو ىلَ      بيَطوَإ )حمُـ(يٍ يتاعتٍَ َاَعتناْث  
)يعتؿواج   ػؤَ بووة نعت ؿةكبعاكةج خعتو كِ فة    خاااؿاكؿةبيَت. ختوةْـةَ ختو خاَاؿةبووْتج ثثَ

بتٖلةَتْـبووْث بتثًتوثايتج ثيَػتَنتكيَوث( ؾتكَوويتتث: ))َٔ يتاتٍَ َاَتنا  ؿا خاَاؿةج 
ػعؤَ بعوو م ك    دـعإ( نت ٖيَٓعـةّ ثعثَ  –ج نوكِج –بتهوٓث ثتمياْيَو بووّ يتَاَيث )عنـاهلل

وامّ بعؤ  بووَايت. ػؤ ختاتك ٖتك ختو كِ فة باْطت (0)مياتل يتوةج ػاوةْث سوًرتة هووكنتَيتنإ
 بهلؿايت بتؿة توة ؿةٖاتٔ((. خيووّ ثثَ

 
                                                           

بتو سوًرتة ٖتكةالإ و ٖتكةٓاناْت ؿةاوتلا نت يتو كِ فةؿا يعتالج   }محلايٓعِ{وًرتة هووكنتَيتنإ ( س1)
 عتكةبتنإ بتْلػرتئ وآلؾ بووٕ يتو ْاو دؤكةناْث سوًرتؿا.
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 خووىةزيتى ثيَض ثيَغةمبةزيَتيى
ؿا بتخععتؿةب تععلئ نععتي و كِاهععوطؤتليٓيإ و ؿةهععجانرتيٓث  "حمُععـ" يععتْيَو اتيتنععتج

و يتو كِةؾوعاكة ْاٖتَواكاْعتج نعت     ٖتَوويإ بووة. يتٖتَووًيإ مياتل ؿووك بووة يتبتؿناكج
ْعاوة، واتعت    (يعإ ىلَ األَي  ك ؿةنتٕ، تتْاْتت اتيتنتج ػعؤج ْعاوج )  كِةوًوث ثياوإ يتنتؿا

ج َوُاْتو ؿةهجاى و ؿةّ ثاى و ؿاوئَ ثاى، ٓعوْهت ػعوؿاَ ٖعتَوو هعيؿتتت      نتهيَهث دثَ
 بتكمو دواْتناْث تيَـا نؤنلؿبووةوة.

ج ثعثَ بوعجيَليَت يتٖعتَوو تعاوإ و      ٖتكوةٖا ػوؿا ثيٍَ ختوةج ثتياَث ثيَػتَنتكايعتتث 
و ٖتَوو بعت و ػواوةْعـةناْياْث يعتالج بيَعنكاوو ْاًع ئ       تيتنث اتيتنتج ثاكاهونووجػلاث

نت ٖتكاين خاَعاؿةج ٖعيض خاٖعتْطيَو يعإ دعتفْيَهث       ،يإ ؿةبؤوة نلؿبوو تا ٖيَٓـة كِقث ىلَ
 بوجتكهوإ ْتؿةبوو.

ج ػعؤج ؾتكَوويعتتث: ))َعٔ ٖعيض      و ْتودعتواْث  )حمُـ( ؿةكباكةج قؤْاغتناْث َٓـاَيث 
)ْعتؾاَث(   (1)تيَو هتوؿاهتكج ناكيَو ْتبووّ يتو ناكاْعتج نعت ًعويَٓهتوتواْث داٖيًيعتت    نا

ختدماَيإ ؿةؿا، تعتْٗا ؿوودعاك ْعتبيَت نعت يتٖعتكؿوو داكةنعتَ ؿا ػعوؿا بعواكج ْعتؿاّ و          
ثاكاهوُث. خيـج يتو تتَتْتج )ثيٍَ ًتكةؾُتْـييِ بتثتياَث ػعوؿا( خعايووؿةو ٖعؤالج خعتو     

ياْت بتؿووكج المت و  َتتتوة.. ختو ؿووداكةَ نتػوؿا يتو نلؿاكة ْتؾاَثدؤكة نلؿاكاْت ْتبوو
ػتكيو بوو خايووؿةج مب، ختوةبوو ًتويَهيإ يتْاوٓتيتنث هعتكووج ًعاكج )َتنهعت( يتاعتٍَ     

بعثَ مةمحعتت   }نت ثيَهتوة خافةَيُعإ ؿةيتوةكِاْعـ ثعيَِ اعوت:      ،نوكِيَهث ْتودتواْث ٖاوكِيَِ ؿا
ْتّ بؤبهت تانو ؿةُٓتوة بؤ )َتنهت(و َٓيٍ وةى ختو اتدماْتج ختوجَ ٓاوؿيَلجيتنث ختّ َتكِا

. ختويٍ ؿاوانعتَث ثتهعٓـنلؿو خيٓذعا نتوِعتكِةو يتاعتٍَ      {بؤ ػؤّ نتيـ و هتؾايتى بهتّ
اتيٌوِٓ بؤ ًاكو ْنيو بووْتوةّ يتيتنتَني ػاْووج )َتنهت(ؿا اعويَِ يتخاٖعتْطيَهث بعتمّ و    

ختوة مةَاوةْـج ؾآلٕ ثياوة نت ؾآلْت نٔث }ثييإ اومت:  يت(؟ اؤكاْث بوو و ثلهيِ )ختَت ٓث
. َٓععيٍ بتَتبتهععوث خععايووؿةييِ بتنععتيـ و هععتؾايتنث اععتدمث و ْتودععتواْث {ػواهعوووة 

بطلّ. بتآلّ ػعوؿا ثتكؿةيعتنث واج بتهعتكاويَِ ؿا ؿا نعت ػعتوّ ىلَ       يإ ىلَ تا اوة ،ؿاْيٌوِ
ؤكج بتياْث ٖتَييواْـّ. خيٓذا اتكِاَتوة نتوت و بتٖيض ًويَو ػتبتكّ ْتبووةوة تا اتكَاج ػ

بؤالج ٖاوكِة ًواْتنتّ و يجَث ثلهيِ ؿاػؤ ٓؤٕ نتيـ و هتؾايتنِ نلؿبيَت، َٓعيٍ ٖعتواَيث   
نت ٖتك بتتتَاج نلؿاكيَهث وابعووّ   ،ج بتهتكٖاتتنتّ بؤ ايَلِايتوة... داكج ؿووةَيٍ كِاهوث

                                                           
( داٖيًيتت: بتهتكؿةَث ثيٍَ ٖاتٓث خيووّ ؿاؿةْليَت. قوكخاْيٍ بؤيت ختو ْاوةج بؤ ؿاْاوة ٓوْهت يتو 1)

 ْاةو تاوإ م ك ختدماّ ؿةؿكاو بتكِةواًيإ ؿاؿةْا.مةَاْتؿا او
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و  –َتنهت–ٕ َتبتهت ٓووَتوة بؤتلؿا بؤ ٖتَا و نتػوؿاَ ثاكاهوُث، ختوةبوو يتًتويَهث
ػووُتوةو ْتيٗيٌَت اويَِ يتٖيض خاٖعتْطيَهث ْعتؾاَث بيَعت. خيعـج      ؿووباكة ػوؿا ػتوج ىلَ

ٖتكاين ؿواج ختوة بتتتَاج ٖيض نلؿاكيَهث يتو دؤكاْت ْتبوّ و ػتياَيِ بتالج ٖيض اوْاٖيَو ؿا 
 (1) .ْتبلؿ((

 
 دا–خةدجية  –شةواجى لةطةلَ 

ؿا بؤ ؿووةّ داك هتؾتك بؤ هوكيت )ًاّ( ؿةنات، ختّ هتؾتكةًعث   اَيث( ه25يت تتَتْث ) 
ج نٔث )ػووةيًيـ( ؿةبيَت نت ٖتْـيَو داك ثياواْث (2)ج ػاتوو )ػتؿجيت( بؤ ناكيَهث بامكااْث

ج بعتثاكةو َاَييععتوة بؤبهعتٕ، ٓععوْهت ػعؤج بيَععوةفٕ بععوو و     تعا بامكاععاْث  ،بعتنلة ؿةاععلت 
 بوو.ػنَتتهاكيَهيٌث بتْاوج )َيولة( ٖت

ٓعوْهت بيوعونووج َل ظيَهعث ؿةهعجاى و      ،)ػتؿجيت( بؤيت ختو ناكةج بت )حمُعـ( هعجاكؿ  
كِاهوطؤيتو ػاوةْث ٓتْـئ كِةوًوث بتكمج ؿيهتًت. يتو هتؾتكةؿا ػنَتتهاكةنعتج ػؤيٌعث   

يتيإ ؿاو يعتناكج   َيولة( يتو ختكنث بامكااْث–و  –حمُـ–يتاتٍَ ؿا ْاكؿو ٖتكؿونيإ )واتت 
 ؿا قامادميَهث ٖيَذطاك م كيإ بتؿةهت ٖيَٓا، ودعوؿج ػعوؿج )حمُعـ(يٍ يعتو     نلِئ و ؾل ًنت

نت )َيولة(َ ٖتهوث ثعينلؿو هعتكج    ،هتؾتكةؿا بووة ٖؤج ػيَلو بتكةنتتيَهث ختوةْـة م ك
هوكَِابوو و ناتيَو ٖاتٓتوة ٖتَوو بتهتكٖاتتنتج ختو هعتؾتكةج بعؤ )ػتؿجيعت(ج ػعاتووْث     

َ م ك هتكهاّ و ػؤًشاٍَ بوو بتو كِةوًوت دعوإ و بتكماْعتج   – ػتؿجيت –. ؿياكة (3)ايَلِايتوة
يعتؿا ثتيعـاج نلؿبعوو. ٖعتك      نت يتو بامكااْث ،و ًاؿَاْيٍ بوو بتو قامادمت م كةج–حمُـ  –

اعتك  و خاَاؿةيث ػؤج ؿةكبلِج نت خاَاؿةيعت ًعووج ثجَنهعات خت    بؤيتَ نتهيَهث ْاكؿ بؤالج
تَتْث اتيٌونووة ٌٓ هاٍَ. )حمُـ(يٍ خاَاؿةيث ت –ػتؿجيت –ؿاػواميث بهات. يتو ناتتَ ؿا

و خعتويٍ الج نعتي ونعاكج ػعوامبيَٓيث      (ج ْاكؿة ؿاواجابٛطايتػؤج ؿةكبلِجو َاَث ػؤج )
 نلؿو َيَلؿج ثينلؿ.

                                                           
 .2ز – ألبٔ األذة – ايهاٌَ يف ايحأزٜذ( بلِواْت: 1)
بعووةو بتٓعتْـئ    –قعوكِةيٍ   –( )ػتؿجيت( فْيَهث ؿةوَيتَتْـبووةو يتػاْتواؿة ٖتكةبتكمو بعتكِيَنةناْث  2)

ؿةنعلؿو   واْث )قوكِةيٍ( ؿاواج مةواديإ ىلَقليٍ( ْاهلاوةو تتْاْتت اتييَو يتثيا ضيٝد٠ (و )طاٖس٠ْاوج وةى )
 ػوامبيَٓييإ ؿةنلؿ، بتآلّ ًووج بتنتهيإ ْتؿةنلؿ ٖتكٓتْـة بيَوةفْييٍ بوو.

نت )َتيولة( ٖتواَييَهث تلج بت)ػتؿجيت( اتياْـووة ؿةكبعاكةج خعتوةج يعتناتث     ،( ٖتكوةٖا ايَلِكاوةتتوة3)
 هيَنتكيإ بؤ)حمُـ( نلؿبوو بؤ ثاكاهوٓث يتاتكَاج ػؤك. ْيوةكِ و تني هتْـْث اتكَاؿا ؿوو ؾليٌوتج ؿينوو
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 دا–كةعبة  –دادوةزيكسدىى لةبييات ىاىةوةى 
تعنعتَ  نت الؾاويَهث توْعـ كِووؿةؿات و ن  ،ؿا ؿةبيَت وثيَٓر هاَيث )حمُـ( يتتتَتْث هث 

يتنإ بتثتيت ؿةنتوْت  ؿةاليَوتوةو ٖتَوو ؿيواكةناْث ؿكمو نتيتبتكيإ تثَ ؿةنتويَت. قوكِةيٌث
 ج )نتعنت( تانو هتكيتْوجَ بتًيَوةيتنث ٓانرت بٓياتث بٓيَٓتوة. تيَهـاْث يتنذاكةنث

دا ؿواج ختوةج ٖتَوو اليتنث بٓيات ؿةْيَٓتوة ؿةاتْت ختو ناكةج نت ٓعؤٕ بتكؿةكِةًعتنت   
و دياوامج ب وكِا ؿةنتويَوت ْيَوإ  (  تْتوة ديَطتنتج ػؤج. يتَتَ ؿا ْاتتبايثحلصس األضٛدا)

هتكاْث قوكِةيٌتوة ؿةكباكةج ختوةج ناَيإ بيؼتْتوة هتكديَطتج ػؤج. ٌَعت وَعلِ يتهعتك    
ختَت يتْيَواْيإ ؿا ؿةااتت ختو كِاؿةيتج ػتكيو بوو خاالج دتْطيإ يعتْيَوإ ؿا ٖتَيط هعيَت.   

ّٝي١  يتو ناتتؿا بتتتَتْرتئ ثياوج قوكِةيٍ ) ( ٖيَوكيعإ ؿةناتعتوةو   َغية٠ –ج نعوكِج  –َابيٛ امََ
اتيؤ ْانؤى َتبٔ. باًرت وايت يعتنيَو بهتْعت ؿاؿوةك )ستنعتّ(ج ْيَواْوعإ و     }ثييإ ؿةَييَت: 

نعاكج  {. خعتواْيٍ ؿةَيعئَ:   {بانتهيَهث واَ بيَت نت بتسونِ و ؿاؿوةكج نلؿْتنتج قايٌ بٔ
واتت يتو نتهاْتج ؿةٓٓت فووكةوة بؤاليإ  }ةكج ؿةهجيَلئ بتيتنتَني نتي نت ؿيَوتالَإؿاؿو

يتنتعنتؿا بؤ ؿيوٓث بيٓاج ْوةج نتعنعت. بيَطوَعإ بتويوعت و خع اؿةج ؿاْاياْعتج ػعواج       
ثتكوةكؿااك يتنتّ نتهيَو نت ؿةٓيَوت اليإ )حمُـ( ؿةبيَت. ختواْيٍ ؿَيؼؤَ ؿةبٔ و ؿَيٓيعاَ  

نلؿْث ختّ ثياوةج نعت ٖعتَوويإ بعتَل ظيَهث ؿةهعجاى و دعيج       هيِ و ؿاؿوةكجؿةبٔ يتتتس
ـ –خعتوة  }َوُاْتو كِاهوطؤو فيلو ماْعا ْاهعيوياْت. بؤيعت ؿةَيعئَ:      ج خعتَني و َوُاْعت   –حمُع

 .{ثينلاوةو خيَُتَ قايًني بتؿاؿوةكجهلؿْث يتْيَوَإ ؿا
كج خعتو نيٌَعتيتج ْيَعوإ    دا ناتيَو َتهتيتنتج بؤ باي ؿةنتٕ، ختويٍ ػيَلا بؤ ٓاكةهت

هتكاْث قوكِةيٍ نلاهتنتج ػؤج كِاػوت و بتكؿةنتج ػووتهتكو ؿاواج يتاتوكةناْث قوكِةيٍ 
نلؿ نت ٖتكيتنتو اؤًتيتنث نلاهتنت ٖتَيطليَت و بتٖعتَوويإ ٖعتك ٓعواكالج خعتو نلاهعت      

 بتكمنتْتوة.
هتك ديَطتنتج. بتّ  خيٓذا ػؤيٌث بتكؿة كِةًتنت ٖتَيـةاليَت و بتؿةهوث ػؤج ؿةخياتتوة 

ج ختو نيٌَعت خعاَيؤمةج ْيَعوإ هعتكةى ٖؤمةنعاْث       كِةْطتو بتو ٖتَيى ونتوتت ؿاْاياْتيت تواْث
 قوكِةيٍ ٓاكةهتكنات نت ػتكيو بوو بنيَوت ٖؤج كِووؿاْث ناكةهاتيَهث اتوكة.
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 دا كازكسدىى لةثيَض ثيَغةمبةزيَتيى
بعؤ ْعتَابووةوة تعتْٗا بلِيَهعث نعتّ       "َوست تؿ" ٖئث واج يت َاٍَ و نتيوثتٍ بتَ ات

ْتبيَت. دطت يتوةج نت بت )ٖتتيوج(يٍ اتوكة بووبوو. ناتيَو اتيٌوت ختو تتَتْعتج تواْعاج   
ؿا نت )يتوةوثيٍَ يعتؿيَٗات ؿا ثيَهعتوة الج    ناكنلؿْث ٖتبيَت يتاتٍَ ٓتْـ بلايتنث )ً ج(ج

يتوة ػتكيو بووٕ. ؿةكباكةج  كةيثؿايتٕ ً يإ ػواكؿبوو( َتكِج ؿةيتوةكِاْـو بتثيٌتج ًواْها
ختّ ناكةَ ؾتكَوويت: ))ٖتك ثيَػتَنعتكيَو نعتػوؿا ْاكؿوويعتتث نعاكج ًعواْجث نعلؿووة((       

؟ ؾعتكَووج:  }خايا تؤَ ًواْييت نعلؿووة خعتج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا    {يإ ثلهث:  ٖاوةآلٕ ىلَ
(0)قةاط–ٓتْـ ؿةنلؿ بت –َتنهت–و َتكِيتوةكِاْـ  بؤ ػتَيهث  ))بتَيثَ َٓيٍ ناكج ًواْث

–

 يَو((.
دطت يتّ ناكج ًواْهاكةييتج نت يتتتَتْيَهث َيَلؿَٓـاَيجو ْتودتواْجـا ثيَوةج ػتكيو  

ؿا نعلؿووةو ًعتكيو )ٖاوبتَ(ةنتًعث يعتو نعاكةؿا       بووة، ناكج بامكااْييٌعث يعتتاؾث الوج  
ااْجو ناكج بامك –وةى ثيٌَرتيٍ بامسإ نلؿ–( بووة. ٖتكوةٖا ايطا٥ت ابٞ–ج نوكِج –ضا٥ت)

نلِئ و ؾل ًوٓث بتنلجَ بؤ )ػتؿجيت( نلؿووةو ؿواج خعتوةج بعووة بتٖاوهتكييٌعث و بعتثاكةو     
 هاَاْث ختو ناكج نلؿووة.

                                                           
( نعؤ )دعتَعث(   قسازٜط.. وًتج ){ٚأْا زَعَٝحُٗا ألٌٖ َه١ بايكسازٜط}( ؿةقث عتكةبجث ؾتكَووؿةنت: 1)

(ةو َاْاج ْلػث نتَرت يتؿيٓاكيَو يإ ٓعتْـ بتًعث ؿيٓاكيَعو ؿةاتيعتْيَت. اوتلاويٌعت وًعتج       قةاطوًتج )
تعلج   تيتى بووة يتو ْاوٓتيتج نت خافةَييعإ تيَعـا يتوةكِاْعـووةو بعتّ ثجَيعتَ َاْايعتنث      ( ْاوج ديَطقسازٜط)

 .{( ؿةيتوةكِاْـقسازٜطبتَيثَ َٓيٍ خافةَيِ بؤ ػتَيهث َتنهت يت ){ؾتكَووؿةنت ختَتيت: 
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 بةندى دووةم

 ى " حمند "((ي))ثيَغةمبةزيَت
 –باْطتوامج ْٗيَٓجث ثيَػتَنتك بؤ خيووّ  –هتكةتاج هلووَ بؤ ثيَػتَنتك  )

 –ٍ" بتكٖتَيووجث ثيَػتَنتك ؿةنتٕ "قوكِةي –خاًهلانلؿْث باْطتوام 
 (ٓتْـ ٖتوَييَو بؤ ؾليوؿاْث ثيَػتَنتك.  –ٖتكِةًتنلؿٕ يتثيَػتَنتك 

 
 ضةزةتاى ضسوط بؤ ثيَغةمبةز

ناتيَو )حمُـ( تتَتْث اتيٌوت ٓعٌ هعاآلٕ ػعوؿا نعلؿج بتثيَػتَنعتكو وةى َعقؿةؿةكو        
َث ػوؿايإ ثجَنطتيعتْيَت و كِجَعث   ( ْاكؿج بؤالج ػتَيهث تانو ثتيابشػيًا وذػري اً تلهيَٓتكيَو )

كِاهويإ بـات و َقؿةج بتٖتًويإ يتبتكاَنتك خيُإ و نلؿةوة ٓانتناْيإ ؿا ثجَنطتيتْيَت و 
بتخاالج ؿ مةػيٍ يتبتكاَنتك باوةكِْتٖيَٓإ و اوَلِايجـا بياْرتهيَٓيَت و خاااؿاكيإ بهاتعتوة،  

 ٖتكوةى ػوؿاَ يتّ باكةيتوة ؾتكَوويتتث:
ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۀ  ہ  ہط

 .ص..ۓ
نعلؿ.   ( ؿةهوث ثثَايسؤٜا ايضيادق١ (يٍ بتػتوبيٓيٓث كِاهت)ٚحٞيتنتّ هتكةتاج هلووَ )

 )حمُـ( ٖتك داكيَو ػتويَهث بـيايت وةى ػؤج ؿةٖاتتؿج.
ثعيٍَ يتختهعوؤْاْث    :و ؿووكج يتاتيتنتج ال ػؤًتويوت نلا )واتت ؿواج ختوةَ تتْٗايث

يتنث  و اوَلِايث ، ٓوْهت ؿةينيٓث ختو اتيتج ػؤج يت ض هتكييٌَيَواوجختكنث ثيَػتَنتكيَوث(
و نلِْووَ بلؿْيإ بعؤ بوتناْعتوة. ٖاونعات بعوو يتاعتٍَ ْنيعو        خاًهلاؿإ بتٖؤج بوجتكهوث

بووْتوةج هلووًث ػوؿاؿا بؤالج ختّ ستم يتتتْٗايث نلؿْتج م ك مياؿ ؿةبوو. بؤختّ ػؤؿابلِإ و 
ج تعيؿا   (ج ؿياكج نلؿبوو و ٓعتْـةٖا ًعتو ػواثتكهعوث   زا٤)ستكِيتيٌث ختًهتوتث  تتْيايث

ؿا ؿةَايتوةو داكج واَ ٖتبوو مياتل يعتَاْطيَو يعتوة    ؿةنلؿ. داكج وا ٖتبوو ؿة ًتو تياج
بعوو. بعؤ خعتّ     يتنتًعث يتهعتك خعاييٓث )ابعلاٖيِ(     ؿةَايتوة. ػواثتكهوجو بتْـايعتتث 

 و بؤ الج ػيَناْتنتج ؿةاتكِايتوة ػؤكانثؿا ؿةبلؿو ٖتك داكيَ َتبتهوتَ ػؤكانث يتاتٍَ ػؤج
 ؿا ؿةبلؿ. تلج يتاتٍَ ػؤج

بععتّ كِةْطععت يععتو ختًععهتوتت وةػوععث بتهععتك ؿةبععلؿ تععانو كِ فيَهيععإ ؾليٌععوتج ػععوؿا  
بتؾتكَاْث ػوؿا اتيٌوت الجو يتنتَني كِاهجاكؿةج ثياتياْـو ثعيج ؾعتكَوو:    )ديربيٌ(
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. ثيَػتَنعتك ػعؤج يتباهعث خعتّ     (ٓعـةواك ْعيِ  َعٔ ػويَ ). ختويٍ ؾتكَووج: ( ويَٓت: )إقل ()
بتهتكٖاتتجـا ؾتكَوويتتث: ))خيٓذا ؿواج ختوةج ثيَِ اعوت نعت َعٔ ػويَٓعـةواك ْعيِ توْعـ       

َٓعيٍ   ( ويَٓعت )اوًيُث بتػؤيتوة تا ٖيَنو اوكِّ تيا ْتَاو ثاًإ بتكجـاّ و ثيَُث ؾتكَوو: 
يتوة اوًيُيتوة ٖتتانو ٖيَعنو بلِهعوِ   . ؿووباكة توْـ بتػؤ(ػويَٓـةواك ْيِ)وةآلَِ ؿايتوة نت: 

. َٓعيٍ وةى دعاكج   ( ويَٓعت )ىلَ بلِاو ثاًإ بتكجـاَتوةو ؾتكَاْث ثجَهلؿَتوةو ؾتكَووج: 
ثَيٌووتل وةآلَِ ؿايتوة نت )َٔ ػوَيٓعـةواك ْعيِ(. بعؤ هعَجيتّ دعاك بتتوْعـج باوةًعث ثعَيِ         

 ؿانلؿةوةو ثاًإ بتكةَيآلج نلؿَتوةو ؾتكَووج:
ڈ  ژ  ژ    (3)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  (2)چ  چ  (0)چط

 ص.((ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
خيٓذا ثيَػتَنتك بتثتيتو بتٖتَيًتكميٓتوة كِ ًوتوة بؤ َاَيتوةو بعت )ػتؿجيعت(ج ٖاوهعتكج    

ٞ ، شًَْٛٞؾتكَوو: )ؿاَجؤًٔ.. ؿاَجؤًٔ: " و ثاَيهتوت ٖتتا  "(، ختواْيٍ ؿاياْجؤًثشًَيْٛ
و ٖتَيًتكميٓتج تياْتَا، ثاًإ ؿةهوث نلؿ بتايَلِاْتوةج ختو ساَيتتتج بتهتكيا ختو تلي و بيِ 

ج اعوت:   ٖاتنوو بؤ )ػتؿجيت(و ؾتكَووج: )بتكِاهوث تلهِ يتهتكػؤّ ٖتبوو(. )ػتؿجيت(َ ثثَ
ْا، قتت تلهت يتهتكػؤت ْتبيَت، ٓوْهت قتهتّ بتػوا ٖتكاين ػوؿا نتهاي و َعتيوويت  }
كِةسِ( ؿةاتيتْيت و ٖاتوٓؤج نتي وناكت و –ج –)ًُتتيوةْـج هؤمنات، يتبتكختوةج تؤ ثْا

ػتَيهث ؿةنتيت و كِيَنيَهث م ك يتَيوإ ؿةاليت و ياكَتتجث نتهاْث ػاوةٕ َاٍَ وَٓاَيث م ك 
ج ٖعتفاكإ و ْعتؿاكإ ؿةنعتيت و ٖاونعاكجو نؤَعتنث ػعاوةٕ ٖعتم         ؿةؿةيت و ؿةهط  يث

 .{ؿةنتيت
ؿا بلؿ بعؤ َعاَيث خاَؤمايعتنث     لا )حمُـج( يتاتٍَ ػؤجػيَ –ػتؿجيت  –ؿواج ختّ هوايٌت 
ؿا بووبوو بت)ْتهعلاْث(و   ْتوؾتٍ( بوو و يتهتكؿةَث داٖيًث–ج نوكِج –ػؤج نتْاوج )وةكةقت

                                                           
( وًتج )اقلا( نتَاْاج ) ويَٓت( ؿةاتيعتْيَت باْطتواميَهعت بعؤ ػويَٓعـٕ و بتؿةهعت ٖيَٓعاْث ماْوعت.        1)

تَتًتوة بؤَإ ؿةكؿةنتويَت نتخاييٓث خيووّ يتيتنتّ هاتتوةػوث هعتكٖتَيـاْيتوة َعؤكنيَهث ماْوعوياْتج    ي
 ثيَوة ؿياكبووةو بؤ ختوةَ ٖاتووة نت دتٌٖ و ْتؾاَث يتْاوبنات و ماْوت و ماْياكج بآلوبهاتتوة.

ػويَٓـْعتوة بعتْاوج   يعتج نعتوا بيَطوَعإ ػويَٓعـٕ و      ( )باهِ كبو(ةَ تيٌو ؿةػاتتهتك خعتو كِاهعوث  2)
يت، بتَيهو بتْاوج ػوؿاج ػعايل و ثتكوةكؿااكةوةيعت. دعا     ثيٌَتوايتى يإ بؤ هووؿيَهث تاينتتجو ًتػِث ْث

ختاتك ػويَٓـٕ تتْٗا يتثيَٓاوج ػواؿابيَت ختوا يتٖعتَوو باكوؿ ػيَعو ؿا هعووؿَتْـة. بعتّ كِةْطعتَ خيوعوّ       
 ػووؤتتهتك كِيَطاج ؿَيوؤمجو يتنوبووْتوة بؤػوؿا. يتوة ًويَٓهتوتواْث يتيتنتّ هتكؿةَث ثتيـابووْث

( ختّ تتعن ة ْايابتَ بتَيطتيت يتهتك ختوة نت ؿةقعت ػويَٓـكاوةنعتو ماْوعوت ؿةهعوتبتك     ٚزبو األنسّ( )3)
يتوةيت. يتّ خايتتعتؿا وًعتج ) نعلّ( نعتػوؿا      ثاياْث )نتكةّ(و بتػٌٌث ػوؿايث بووةنت تتْٗا يتؿةكياج بثَ

تلة يتهعتكختوةج نتماْوعت و َتعليؿعت بعتْلػرتئ بتػٌعٍ و ػعتآلتث        ؿووة بتَيطتيتنثوةهـ نل ػؤج ثثَ
 ػوؿايت بؤ َل ظايتتث.
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 يت )خيٓذيٌ(ؿا ًاكةماو ماْابوو. ٖتكوةٖا ثياويَهث ث و بتهاآلٓوو و نويَليٍ بنوو.
يعتّ بلامايعتج ػعؤت بطعلة نعت      ختج نعوكِج َعاَث ػعؤّ اعوجَ     }ج اوت:  )ػتؿجيت( ثثَ

بتهتكٖاتيَهث م ك الْطث ػؤيت بؤ ؿةايَلِيَوتوةو ثاًإ بناْت ٓث بتهتكؿيَت و كِووؿاوةنتج بؤ 
 .{ييَو ؿةكةوة

؟ ثيَػتَنتكيٍ كِووؿاوةنتج ػعؤج  {نوكِج بلاّ ٓيت بتهتكٖاتووة}ج ثلهث:  )وةكةقت( ىلَ
ج اعوت:   اتياْعـو ثعثَ   تَنتكج ػوؿا(ج ثثَبؤ ايَلِايتوة. خيٓذا )وةكةقت( )ٖتواَيث بووٕ بتثيَػ

ختو ثتياَت بتكمةج نتػوؿا بؤ َووهاج ْاكؿة ػعواكةوةو يعتكِجَث )ديربيعٌ(ج ؾليٌعوتوة بعؤ      )
تؤًث ْاكؿووة، ػؤمات يتو ك فةؿا الويَو ؿةبووّ. ػؤمات ميٓعـوو بووَايعت ناتيَعو اتيتنعتت     

ختكجَ بتكِاهت ختوإ )ج ثلهث:  .ثيَػتَنتك ىلَ(يتهتك اتياْـْث ختو ثتياَت ًاكبتؿةكت ؿةنتٕ
بعتَيَث.. ٖعتك نتهعيَو نتٖعتَإ خعتكنث تعؤج ثَجوعجَيلكاوة        )ج اوت:  ؟ ثثَ(ؿةكيٌِ ؿةنتٕ

بتكبتكةناْجيتنث م كج نلاوة. َٓيٍ اعتك تعا خعتو كِ فة يعتفيإ ؿا نَيعِٓ خعتوا بتتعتواوةتث        
ٞ َ)نت )وةكةقت( َلؿو هعلوو  ،ْتٓوو . بتآلّ ٖيَٓـةج ثثَ..(ثٌوط يت ؿةنتّ (يعٍ ؿواج  ٚحي

بلِابوو. بتآلّ  َاوةيتنث نتّ بؤ ثيَػتَنتك ٖات نت ثيٌَرت َاوةج ٌٓ كِ فيَو ؿةبوو هلووًث ىلَ
 ؿواج ختوة بتكؿةواّ هلووًث بؤ ؿةٖاتت ػواكةوة.

 
 ثيَغةمبةز بؤ ئيطالو باىطةواشى ىَيَيى

اكؿو بعتْٗيَٓث  ج هعج  ثاًإ ثيَػتَنتك ؿةهوث نلؿ بتكِاثتكِاْـْث ختو ختكنتج نتػوؿا ثعثَ  
ج  باْطتوامج بؤ ػواثتكهوث ؿةنلؿ تانو ػتَيهث ٖتَوويإ كِووبتكِووج َتهتيتيتنث نت وثلِج

 تامة ْتبٓتوةو يتخاهتواكج ختو دؤكة ناكؿاْتواْت ػؤج بجاكيَنيَت.
ػووةيًيعـ(و  -ج نٔعث  –ٖيَٓا ٖاوهتكةنتج ػؤج )ػتؿجيت  يتنتّ نتهيٍ نت باوةكِج ثثَ

(0)ٖتكوةٖا )عًي
واتعت ختبوبعتنل(و    – بوقشاؾعت –ج نوكِج –(و )عنـاهللابٛطاييت –ج ج نوكِ–

                                                           
( يتالج )حمُـ( ْيٌوتدثَ بوو و ٖتك ختو ختكنث فياْجث ؿةنيٌَا، ٓوْهت يتو ابٛطايت–ج نوكِج –)عًي(1)

َث ثيَػتَنتكيٍ ؿوٓاكج ٖتفاكج (ج َاابٛطايتَاوةيتؿا نت )قوكِةيٍ( تووًث ناكةهاتيَهث بلهيَوث بنووٕ )
(، )حمُـ( ٓووة الج ابٛطايتبنوو و ػاوةْث َاٍَ و َٓاَييَهث م كيٍ بوو. دا بؤ هووى نلؿْث ختو باكةالاْتج )

ج –ابٛطايت–ج ؾتكَوو: )بيَطوَإ تلج نتْاوج )عناي( بوو و َتهتيتنتج يتاتٍَ ؿا باي نلؿو ثثَ َاَيَهث
و ختكنث َٓاَيعتناْث   و تتْطاْتيت بووةو با ثيَهتوة بٔني بؤالج تو باكالاْثبلات َٓـاَيث م كج ٖتيتو تووًث خ

وةكؿةاعلّ و خعتكنث بعتػيَونلؿْيإ     وةكاعلةو َٓعيٍ َٓعاَييَهث ىلَ    يتهتك نتّ بهتيٓتوة. تعؤ َٓعاَييَهث ىلَ  
( ابٛطاييت ث )(و ب وكِانتيإ ثجَلِااتياْـو )عناي( نعوكِيَه أبٛطايتؿةنيٌَني(. خيٓذا ٖتكؿونيإ ٓووٕ بؤالج )

بلؿة الج ػؤج نت )دعؿل( بوو. )حمُـ(يٍ )عًي(ج التعتػؤو وةى يعتنيَو يتَٓاَيعتناْث ػعؤج الج َايعتوةو      
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( بوو. ٓتْـ نتهيَهث نتَيٍ يتختًلاف و ثياوَعاقووآلٕ يتهعتكةتاؿا   حازذ١–ج نوكِج -)ميـ
ٔ عَيٛاّ –ج نوكِج  –عؿإ(و )مب –ج نوكِج –عرُإباوةكِيإ ثجَٗيَٓا، وةى ) ج –(و )عنعـايلمح

ج –طًحي١ ابعو وقعاْ(و )  –ج نوكِج  –وؿ(و )هعـَوع–ج نوكِج –عوف(و )عنـاهلل–نوكِج 
 ج كِ َث(و ختواْث ؿج.–(و )ُٗيبغفازٟج –ابٛذزعنيـاهلل(و )-نوكِج 

ؿاْعتوة َوهعًَُإ بعووٕ، بعتآلّ ٓعؤٕ       و قوكباْث ٖتَوو ختّ بتكِيَناْتَ بتوثتكِج ٓاوقاميث
ْث قعوكِةيٍ  بعاوةكِإ و هعتكا   ؿاْيَو، ختوإ تووًث خاماكو ختًهتدمتؿاْث هتػوث بعثَ  قوكباْث
 ...ؿةبووٕ

بؤ منووْت يتّ باكةيتوة ايَلِكاوةتتوة )ختبو دتٌٖ( نت يتنيَو بوو يتهتكاْث قوكِةيٍ ناتيَعو  
بينيووايت ثياويَو َوهًَُإ بووةو اتك ختو ثياوة ػاوةْث ثًتو ثايعتو ٖيَنيَعو بوايعت اًعتيجو     

وامت يعتخايٓث باونعت   ج ؿةاوت: )ٓؤٕ  ااماْـةيتنث م كج يجَـةنلؿو ًتكَتماكج ؿةنلؿو ثثَ
ٖيَٓاوة نتختو يتتؤ باًرتة.. ؿةبيَت بتاتَقةو ْتؾاَت ؿابٓعيَني و بع وكِات بتٖتَيعتو ْاًع ئ     

 .يتقتَيتّ ؿةئ و يتوثًتو ثايتيتت  تئ(..
ج ؿةاوت: )بلةو يتبامكااْييت ؿا ْاٖيًََني و  ثثَبلا بامكااْيَو بوايت)ختبودتٌٖ(ختاتك نا ػؤ

 .بتئ(..ثاكةو َاَيت يتْاوؿة
ج ؿةؿاو  ؿةهتآلت و ٖتفاك بوايعت ىلَ  نتي و بثَ بتآلّ ختاتك نابلاج تامة َوهًَُإ بوو بثَ

 (1) .ؿةْا بؤ ثاًطتمبووْتوة ٖتَيث
يتّ بتهتكٖاتاْتًتوة اتوكةتلئ بتَيطت بتؿج ؿةنليَت يتهتك ختوةج نتوا خيووّ بتمشٌيَل  

ؿٍَ( خيعـؿيعاج يتهعتك ؿةنعتٕ. ٓعوْهت      بآلوْتبؤتتوة )وةى ختوةج ٖتْعـيَو ْاسعتمو قعني يعت    
ثيَػتَنتكج ػوؿا ػاوةْث ٖيَنيَهث وا ْتبوو تانو ختو ػتَيهت ْآاكنات بؤ وةكالتٓث خيوعوّ،  
بتَيهو بتثئَتواْتوة تتْاْتت ػعوؿج ثيَػتَنعتكو ًويَٓهتوتواْيٌعث بعتٖؤج باوةكِةنتياْعتوة      

ؿاٖعاتووَ ؿا ميعاتل كِووْعث     بتؿةهت هتكاْث قوكِةيٍ ٓتوهابووْتوة، ٖعتكوةى يتباهعتناْث  
 ؿةنتيٓتوة.

 

                                                                                                                                        
بتػَيوج ؿةنلؿ تا ختو ناتتج ػعوؿا )حمُعـ(ج نعلؿ بتثَيػتَنعتكو خعيرت )عًعي(يٍ يعتنَيو بعوو يتخيُاْعـاكة          

( نيسّ اهلل ٚشٗي٘  وو، ٖعتك بؤيعتَ بعتْناج )   يتنتَتنإ. )عتىل( ٖتكاين يتفياْجـا نلِْووًث بؤ بويَو ْعتبلؿب 
 هوايٌث ؿةنليَت.

 .1( )ابٔ ٌٖاّ(، ز1)
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 ئاشكساكسدىى باىطةواش
ثيَػتَنتكج ػوؿا َاوةج هثَ هاٍَ بتْٗيَٓث باْطتوامج بؤ بتكْاَتج ػوؿا ؿةنلؿ، ختَتَ  

 يعت   ٖعات  هتكةتاج ؿةهت ثيَهلؿْث هلووًتوة بووة ٖتتا ختو ناتتج ؾتكَاْث ػعوؿاج بعؤ   يت
            ٿ       ٺ      ٺ    ٺ      (1) ٺَوو: طج ؾععتك و ثععثَ نلؿْععث خايٓتنععتج  هععتك خاًععهلا 

هجيَلكاوة خاًعهلاج نعتو    ختو ثتياَتج ختكنث اتياْـْييت ثثَ}واتت:  ..94احلجر/صٿ
 .{اوةكِإ ْتبيَتب يتهتك ناكج ػؤت هووكو بتكؿةواّ بتو بانت يتَوًليهإ و بثَ

و  (2)ج )ُعؿا(  تك بعتكمايث ٖيَٓاْث ختّ ؾتكَاْتج ثتكوةكؿااكج ٓووةه ثيَػتَنتك بؤ بتدثَ
يت ٖاواكؿةنعات(؟ اعوتلا    ٖاواكج يتػتَيهث نلؿو ػتَيهيٍ يتْيَو ػؤيإ ؿا ثلهييإ )ختوة نثَ

ة( خيٓذا نؤبووْتوةو )حمُـ( يتنت يتنت كِووج نلؿة ٖتَوو ٖؤمو بٓتَاَيعتنإ و  –حمُـ–)ختوة 
–عنـَٓاف–بٓتَاَيتج .. ختج عةداملطًت–ختج بٓتَاَيتج ؾآلٕ.. ختج بٓتَاَيتج {ؾتكَووج: 

 }، خايا اتك ثيَوإ بًَيَِ )يتقتؿثاَيث خعتّ ًعاػتوة يتًعهليَو ؿةكؿةٓعيَت( بعاوةكِّ ثجَـةنعتٕ؟      
. خيٓذا ثتياَث ػؤج بعؤ كِووٕ نلؿْعتوةو بعاْطث    }ْتبيوووويت ٖتكاين ؿك َإ ىلَ{اوتيإ: 

ث هتػوث ػعوؿا  َٔ خاااؿاكتإ ؿةنتَتوة يتهنايتن{ج كِاهوث ػوؿاو ؾتكَووج:  نلؿٕ بؤ كِجَ
ؿةى هعتكاتكؿإ  {. يتو ناتتؿا )خعتبو يتٖعتب( اعوتث:    }اتك يتهتك ختّ ساَيتتتتإ نيَٓٓتوة

ْْ ؟ يتهتكختّ قوتيتَ ؾتكَايٌوث ػعوؿا ط }بيت.. ختكجَ بؤ ختَت خيَُتت ييَلة نؤنلؿةوة تَػبَّػ
 ص يتهووكةتيَهث نوكت ؿا ٖاتتػواكةوة..َيَدا َأِب ذَلٍَب َوَتبَّ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ج ؾعتكَوو:ط  ؿاو ثثَ كَاْث بتثيَػتَنتكةنتجثاًإ ػوؿا ؾت 

نععاكة  يتنععتّ دعاك باْطععتوامج نعتي و  }واتعت:   ..205-204الشعررا// صڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
خاناَث خاناكو نلؿاكيإ بياْرتهيَٓت، ٖتكوةٖا ْتكّ و يتػؤبووكؿووبعت بعؤ    ْنيهتناْت بهتو يت

 .{ختو بلِواؿاكاْتج ًويَٓت نتوتووٕ
ج ؾعتكَووٕ:   تَنتكيٍ نتي و ناكة ْنيهعتنإ و بٓتَاَيعتج ػعؤج نعؤنلؿةوةو ثعثَ     ثيَػ 
ؿا ْانعات.   ج ٖتك ٖؤمو بٓتَاَيتيتى ؿك  يتاتٍَ نتي وناكج ػؤج(3)بيَطوَإ ثيٌَلِةو)كاخـ(}

ؿا بهتّ ؿك  يتاتٍَ خيَوةؿا ْانتّ. ػؤ ختاتك ٖتَوو  وةَيآلٖث ختاتك ؿك  يتاتٍَ ٖتَوو ػتَيهث
نعت دطعت يعتػؤج ٖعيض      ،ّ ٖتكاين خيَوة ؾليعو ْعاؿةّ. ؿةهعا بعتو ػوؿايعتج     ػتَيهث ؾليوبـة

                                                           
 .(افسم ب  احلل ٚايةاطٌ)( )اُـع( واتت: ٖتم و ْاٖتم يتيتنرت ديابهتكةوة: 1)
 ( )ُؿا(: ديَطتيتنث بتكمة يتٓياج )ابي قنيى( يتًاكج )َتنهت(.2)
َتبتهت يتو نتهتيت نعت   (إ ايسا٥د الٜهرث أًٖ٘)()كاخـ( نت يتؿةقث عتكةبجث ؾتكَووؿةنتؿا ٖاتووة 3)

 تلؿا خاهإ ؿةنات. كِيَناميَهث ؿياكجهلاو يتبتكؿةّ نتهاْث
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الج ٖعتَوو ػعتَيهث   و بؤ يت َٔ ثيَػتَنتكج ػوؿاّ بؤالج خيَوة بتتاينتتث تل ْث ثتكهرتاويَهث
قتهتّ بتػوؿا خيَوة ؿةَلٕ وةى ٓؤٕ ؿةػتوٕ. ميٓـوو ؿةنليَٓتوة وةى ٓعؤٕ  . ؿْياَ بتاٌوث..

ونلؿةوةتإ ييَوإ ؿةثلهليَوتوةو يتبتكاَنتك ناكج ٓانتؿا ثاؿاًوث يتػتو ٖتَيـةهنت. يتهتك ناك
ٓانتتإ ؿةؿكيَوتوةو يتبتكاَنتك ناكج ػلاثتَ ؿا هناج هتػت ؿةؿكئَ. خعيرت يعإ بتٖتًعوث    

 ...{ٖتَيٌتيث، يإ ؿ مةػث ٖتَيٌتيث ػاْتج كِ فج ؿواييوإ ؿةبيَت.
ؿا  ٓتَاَيتنعتج بتْعتكَث يتاعتَيث   و ب يتوةآلَث ختو ؾتكَايٌوتؿا نتي وناكة ْنيهتناْث

 نت توْـ بوو يتاتَييا. ،ؿةؿوإ تتْٗا )ابو هلب(ج َاَث ْتبيَت
 

 ثيَغةمبةز دةكةٌ بةزٍةلَطتى -قوزِةيض-
)َوذـ احللاّ(ؿا ؿةثتكهعت نتٓعتْـ   وّ ؿا عتكةبتنإ بويإ يتًويَٓثيتثيٍَ ٖاتٓث خيو 

يَهيإ ْتبوو، بتآلّ ويَلِاج خعتوةَ يعتالج   ثتيهتكيَهث يتبتكؿ ؿاتاًلاو بووٕ و ٖيض هووؿو مياْ
قوكِةيٍ بتبٓاغتج فيإ ؿاؿةْلإ.. )قوكِةيٌعيتناْيٍ ثيٌَعتواج ٖعتَوو ععتكةب بعووٕ يعتو       

يععتناْيإ ثيٌَهتًععث خععتو بواْععت ؿةنععلؿو بتَععتَ  (. عتكةبععتنإ قوكبععاْث.هععتكؿةَتؿا..
ةبوو، ٓعوْهت قعوكِةيٍ   و هووؿيَهث نؤَتآليتتث بؤ قوكِةيٍ ؿابني ؿ بتكفةوةْـجيتنث خابووكج

ٖتك ػؤيإ ختكنث ثاكاهوٓث ػاْتج بوتناْيإ ؿةنيٌَاو اتك ختو دؤكة خايٓتَ يعتْاو بٔعوايت   
 يتنتًيإ يتؿةهت ؿةٓوو. يتناْث قوكِةيٍ و ثيٌَتوايتتث ختوا بتكفةوةْـج

ٖتك بؤيتَ ناكج ثيَػتَنتكج ػوؿا يتبآلونلؿْتوةج خايٓيَهث تعامةؿا ٖيَذطعاك هعتػت و    
و ْتًعياويث ؿيعاكؿةج بوجتكهعوجو خعتو ب وباوةِكاْعتج تعلج بعؤ         . ٓوْهت ثووٓعتَيث الإ بوو

 ؿةهٓيٌإ ؿةنلؿٕ نت ثئَتواْتج تانجو تتْيايجث ػوؿاج ثتكوةكؿااكة.
ثيَػتَنتك ٖتك بتَتًتوة ْتوةهوا، بتَيهو ًيَواويث ؿاب وْتكيوت نؤَتآليتتجيتناْيٌياْث 

 كِةْطت بؤ )حمُـ(يإ ؿةكِواْث نعت اوايعت يعاػث    ؿةكؿةػوت. يتبتكختَتَ قوكِةيٌجيتنإ بتو
بعععووةو يتهيوعععوِ و ؿاب وْتكيوعععتناْث خعععتوإ الج ؿاوةو ٖعععتَوو بٓعععتَا خعععابووكجو   
نؤَتآليتتجيتناْيإ بؤ تيَو ؿةؿات. ٖتك بؤيتَ بلِياكيإ ؿا هووكبٔ يتهتك بتكٖتَيووجهلؿْث 

  بتتوْـج تانو قتواكةج ػؤيإ بجاكيَنٕ.

( بؤ ضصد٠كج ػوؿا ٓووة ْيَو )َوذـ احللاّ(ةوةو ؿييوث ختوإ نلِْووَ)كِ فيَهيإ ثيَػتَنت
ؿا ْتٖيًََيَت وا بهتٕ و خاَؤفااكيث نلؿٕ يتهتك ختوةج يتخاييٓث  بوتنإ ؿةبتٕ، ختويٍ ٖتوَيث

باونيإ )خيرباٖيِ( ؿةكْتٓٔ، بتآلّ ختوإ يتوةآلّ ؿا اوتيإ: )خيَُت بؤيت هوفؿة بؤ خعتّ بواْعت   
نيهُإ نتْتوة يتػوؿا، ٖعتكوةى ػعوؿاَ خعتّ وتتيعتياْث يعتقوكخإ ؿا ؿيعاكج       ؿةبتئ تانو ْ
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نت بيَطوَعإ   ،ص. ثيَػتَنتك بؤج كِووٕ نلؿْتوةک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳنلؿووة ط
ثتهعٓـ ْانعات(. ثاًعإ     ختّ كِةؾواكة )ٖاوبتَ ؿاْاْت بؤ ختو ػوؿايتج نت ٖتكاين ختوةيإ ىلَ

ْايتباكو ْاٖتَواك ؿاْعا. خعتواْيٍ تيَهعلِا بلِياكيعإ ؿا يتهعتك      ختو ػووكِةوًوتياْث بتناكيَهث 
و بتهووى هعتيلنلؿٕ بعتكةو كِووج وةهعوإ.     و خيـج بتًيَواميَهث ااَيوتداكِج ؿفايتتث نلؿْث

 ؿا ؿةؾتكَويَت: ٖتكوةى ػوؿاَ بتهتكٖاتتنتيإ ؿةايَلِيَوتوةو يتّ ؾتكَايٌواْتج
ڦ    ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ط

 ط..5-4ص/صچ      چ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃ
ے  ے  ۓ  ۓ      ﮲     ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   

 .42-40الفرقان/ص ﮽  ﮾  ﮿    ﯀  ﯁  
ج ؿةؿا، ػوؿاَ بعؤ نعتّ نلؿْعتوةج     ختَتَ ثيَػتَنتكج ػوؿاج ؿَيوتْط ؿةنلؿو خاماكج

ج ؿةنلؿ نت با خاكاّ بطليَعت يتبتكاَنعتك    اكو ػتَث ثيَػتَنتك، بتّ ؾتكَايٌواْت ؿَيٓتوايثخام
ًيَوامة ااَيوتداكِجيتناْيإ ؿا، ٓوْهت ثيَػتَنتكاْث ثيٍَ ختويٍ تووًث ٖتَإ ساَيتت بووٕ: 

 .34األنرام /ص   وئۉ  ۉ                ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ            ائ  ەئ  ەئ  وئط
نتكاْيٌث يعتو اعتوكةثياوو هعتك ى ٖؤماْعتبووٕ نعت       ث ااَيوتداكِو هوونايتتث ثثَنتهاْ

ٖتكؿةّ بتوتتج ْاًع ئ و دَٓيعوو ت وتعواْر بتكثتكٓعث ثَيػتَنعتكيإ ؿةؿايعتوةو ؿةكبعاكةج        
ػؤيٌث ؿةياْطوت اوايت ختَت )ناٖيٓيَهت( يإ ًيَوت، دطت يت ؿك  ػووٓت ثاَييٌث. ػعوؿاَ  

 ث بتّ كِةْطت يتثيَػتَنتك بوو:ٖتَيٌت كِووج ؾتكَايٌو
 .29الطور/صۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ط
يإ بؤ قوكخإ ٖتَيـةبتهت و وايإ كِاؿةاتياْـ اوايعت   ٖتْـيَو داكج تليٍ قوتج ْابتدثَ 

 يتختؾواْتناْث ثيٌَيٓاْت، ٖتكوةى ػوؿا ػؤج خاَافة بؤ ختو نلؿاكةًيإ ؿةنات:
ڄ  ڃ     ڄڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ٹ  ٹ    ڤ           ط

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

 .5-4الفرقان/صڍ
تلج بتكبتكةناْث نلؿْيإ يعتؿفج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا خعتوةبوو ؿاواج ٓعتْـئ       ًيَواميَهث

ؿا يعإ ؿكوهعت نلؿْعث بعاػث م ك      َوعذينةيإ ؿةنلؿ، وةى تتقاْـْتوةج ناْياويَو يعتمةوج 
ياْعتوة،   و كِانيٌَاْث كِووباك بتْيَويإ ؿاو ٖتَيكوآلْـْث خعاوج كِووباكةنعت ىلَ   ؿاكػوكَاو تلجَيت
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يععاػوؿ ػوععوٓتػواكةوةج ٓععتْـ ٖؤيععتنث هععناؿإ يتخامساْععتوة، يععإ ثيٌععإ ؿاْععث ػععوؿاو  
ج وتتناْث، يعاػوؿ ػعاوةْث ػاْوويعتنث ؿكوهعت نعلاو       َتالخيهتتتنإ بؤ هتملاْـْث كِاهوث

ت، يعإ بعتخامسإ ؿا هعتكنتويَت و بعاوةِك بتهتكنتوتٓتنتًعث ْتنعتٕ ٖعتتانو        يتخاَيوووٕ بيَع 
 نويَنيَهيإ يتخامساْتوة بؤ بيَٓيَوتوة تا بيؼويَٓٓتوة.

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  يتّ باكةيتًتوة ػوؿا ؾتكَوويت: ط

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڻ   ڻ    (2)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ        (0)ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳          (3)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

﮻      ﮼  ﮽   ﮵﮴  .93-91األسرا//ص ﮶ ﮷  ﮸  ﮹    ﮺  
ج ثيَػتَنعتك بعتٖؤج ؿفايعتتجو     نت ؿةٖاتٓتهتك كِجَ ،ختَت ٖتْـيَو يتو بتكبتهواْت بوو 

خاكاّ و ػؤكِاال بوو و ٖتك باْطتوامج بؤالج ػعوؿا   تج اتيتنتيتوة، ختويٍ م ك ب بتكبتكةناْث
 نعت  ،و ْتؾاَث ؿاؿةْا بتٖؤج ثتكهوٓث خعتو بواْعتوةج   ؿةنلؿو ب وباوةكِةناْث ختواْث بتْاؿاْث

ؿا  ٖيض ميإ و هووؿيَهيإ ْتبوو، ٖعتكوةى ػعوؿاَ يتبتًعيَهث هعلووَ و ؾتكَايٌعوتناْث     
 طتيتْيَت:ب يتيإ ثثَ نت ختّ كِاهوث ،ؿةنلؿ ؾتكَاْث ثثَ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئط

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ط ...23النجم/ص ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

پ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پط ...071البقرة/صٹ  

 .44الفرقان/صٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ     ڀ
 

   ٍةزِةشةكسدٌ لةثيَغةمبةز
بتٖؤج ختوةج ثيَػتَنتك ػواوةْعـةناْث خعتواْث بتًعويَهث ثووٓعتٍَ و ْاًع ئ ؿاؿةْعاو        

و نعتوؿةْث ؿاؿةْعا نؤَعتَييَو يتاعتوكةثياواْث قعوكِةيٍ بعؤ خعتّ         عتقًَيتتيٌياْث بتْتؾاَث
لامانتت قوتج ختج "ختبو تاييب" ب)يإ اوت:  و ثثَ (ج َاَثابٛطاييت َتبتهوت ٓووْتالج )

                                                           
 .{ٓتْـ ثاكٓتيتى يتهنا.. ٓتْـ بتَ و ٖؤيتنث ختًهتدمتؿإ}: نطفًا( 1)
 .{ج خيـؿيعاناْت بٔ و مآَث كِاهوث الْوث}: قةٝاًل( 2)
 .{خاَيوووٕ}( مػلف: 3)
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 ج بتػواوةْـةنامنإ اوتووةو خايٓتنتَاْث يتنتؿاك نلؿووةو عتقٌَ و ٖؤمشاْث بتْتؾاَث ْابتدثَ
و نتوؿةْث ؿاْاوةو باب و باث امناْث بتنتهاْث اوَلِا يتقتَيتّ ؿاوة، دا تؤَ يعإ ؿةبيَعت واج   

بتهععتك بهععتيت ؿةهععت ٖععتَيطليَت ييَُععإ يععاػوؿ ؿةهععنتكؿاكج بنععتو ٖععيض ٖععتقيَهت    ىلَ
ج تعؤوة   ٖتكؿووالَاْتوة ْتبيَت، ؿياكة تؤَ )وةى بناْني( ؿةهنتكؿاكج ْابيت، بؤيت خيَُت يتكِجَ

 ..(.خاااؿاكج ؿةنتيٓتوة
ج نلؿٕ، ختواْيٍ  (يٍ بتوتتج ْتكّ و ْاهو قوتج يتاتٍَ نلؿٕ و بتدواْث بتكِجَابٛطايت)

و و ٖيض ًويَتوامج ػؤج بتكؿةواّ بووتهتك باْطنلؿو كِ ًنت. بتآلّ ثيَػتَنتك ي  ىلَ َاَيداواييإ
 ػتكيهث باي نلؿْث خاييٓث ػوؿاو باْطتوام بؤنلؿْث بوو.يتوة ثاًطتمج ْتؿةنلؿةوةو ٖتك

ختَتَ ميعاتل ِكقعث كِةًعث قوكِةيٌعث بنواْعـو ٖعتَوو هعتكةى ٖعؤمو ثياوَاقووآلْيعإ          
بيَطوَعإ  تاييب"ختج"ختبو )يإ اوت:  "و ثثَابٛطايت"تل ٓووْتوة بؤالج نؤبووْتوةو داكيَهث

تؤ تتَتْيَهت بتهتكبلؿووةو ثياويَهث بتهاآلٓوو و ػاوةٕ ثًتوثايتج تاينتتييت يعتْيَوَإ ؿا.  
 نلؿيت نؤتايث بتَتهتيتج ختو بلامايتت بيَٓيت و ْتٖيًََيت ٓعث  خيَُت يتَتوثيٍَ ؿاواَإ ىلَ

التووة نت نؤتايث بتو ؿج بؤ ختو بتكْاَت تامةيت باْطُإ بهات، بتآلّ تؤ كِيَث ختوةت ىلَ ْت ج
تل خاكاّ ْعاالئ يتهعتك تعواْر ؿإ يعتباب و      قوتو باهاْتج بيَٓيَت. ؿةها بتػوؿا خيَُتَ ٓث

باث امنإ و بتثووٓتٍَ ؿاْاْث عتقًَُإ و يتنتؿاك نلؿْث ػواوةْـةنامنإ، خاكاّ ْعاالئ ٖعتتانو   
ا ػؤَإ بتكةْطاكيث ختويٍ و ؿيَٓيت و ييَُاْث ؿووكؿةػتيتوة، يإ اتك واْانتيت ختو وامج ثثَ

 خيٓذا بتديَيإ ٖيٌَت.(تل يتْاوؿةبات جتؤَ ؿةبيٓتوة تا ختو ناتتج اليتنُإ اليتنت
ْاػؤَ بوو اتك يتاتيتنتج ؿابربِيَت يإ ؿفايتتث بهتٕ. ؿياكة ثيَيٌث  ( م كج ثثَابٛطايت)

ْيعإ. ثاًعإ ْعاكؿج    نتثيَػتَنتكيإ تتهًيِ بهات يإ هتكؿاْتويَٓيَت بؤ ؿاوانا ،ػؤَ ْتبوو
ختج نوكِج بلاّ، ختَلِ  اتوكةثياواْث اتيتنعتت ٖاتٓعت الّ و ٓعتْـ    )ج اوت:  ؿاو ثثَ بتؿواج

دا ج اوت و ثثَ(اتياْـ( )خيٓذا ختو قواْتج ختواْث ثثَ: قوتيتنيإ يتباكةج تؤوة ثثَ اومت
 نعت  ،ًعا  تؤَ َٓيٍ و ػؤيٌت بٗيًََعتوةو ٖعتكؿونُإ بجعاكيَنةو بعاكيَهث وا َتػعتكة هتك     

 .(ْتيووا 
تعلج   نعتَاَث ب وكِايعتنث تعامةو ٖتَيويَوعويَهث     ،ثيَػتَنتك بتّ وتاْعت اوَعاْث وابعوو   

بتكاَنتكج ٖتبيَت و هامًث يتهتكنلؿبيَت و ٖاْـةكج بيَت يتهتكػؤ بتؿةهوتوةؿإ و وامٖيَٓإ 
تك بؤيعتَ  . ٖع (0)نلؿْث الوام بووبيَت نتتواْاج ثٌوط ج ،يتج يتثتياَتنتج. ختَتَ بتوثثَ

ختو ؾتكَووؿة بتْاوباْط و ْتَلةج بتَاَث ؾتكَوو نت ٖعتتا نؤتعايث ؿْيعا ٖعتك بتْعتَلج      
                                                           

 .1ز( ابٔ ٌٖاّ، 1)
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ؿةَيَٓيَوتوةو اوماكًت يت )َلؿٕ يتثيَٓاوج عتقيـةو باْطعتوام بعؤ ثتكهعوٓث ػعوؿاج تعاى و      
تتْيا(ؿا ؿةنات، ختو باْطتوامةج نتٖتَوو ٖتكِةًتو اوكِةًتو ٓتًٓت خاماكؿاْيَهيٍ يتخاهويا 

ختج َاَث )ووى ؿةبٓتوة، ختوةبوو ثيَػتَنتكج ػوؿا يتوةآلَث وتتناْث َاَجـا ؾتكَووج: بٔ
ػؤّ.. وةَيآلٖث ختاتك ػؤك  تْت هتكًاْث كِاهوِ و، َاْط  تْت هتكًعاْث ٓعتثِ تعتْٗا بعؤ     

ٖععتَيٓاالّ ٖععتتا ػععوؿا هععتكج ؿةػععات و  خععتوةج ؿةهععت يععتّ نععاكة ٖععتَيطلّ، ؿةهععوث ىلَ 
 .(ؿا ؿةَلّ ٓاوجؿةئتهجيَٓيَت يإ يتثيَ

و ث  ميث ؿةنعات ناتيَعو    ج خيُإ و بتكمج بتكِاهوث ختّ ؾتكَووؿةيت تتعن  يتاتوكةيث
يتقووآليث ؿٍَ ؿا ديَط  ؿةبيَت، خيُاْيٍ وةى الؾاويَهث ٖتَئووةو ٖعيض ٖيَنيَهعث هعتكمةوج    

 ػؤج يتبتكؿا كِاْااليَت.
ج  اوج بعؤ ػؤؾيعـانلؿٕ يعتكِجَ   ؿا خاَعاؿةيث تعتو   ثيَػتَنتك ؿواج ختوةج يتبتكؿةّ َعاَث 

(ج َاَث بعاْطث نعلؿةوةو   ابٛ طايتؿا ثيٌإ ؿا، خيٓذا الياو كِ يٌت. بتآلّ ) باْطتوامةنتج
و وةَيآلٖث َٓيٍ ٖعتكاين بعؤ ٖعيض ًعويَو      نوكِج بلاّ ختوةج ثيَت ػؤًت بيًَثَ)ج اوت:  ثثَ

 .(ؿةهنتكؿاكت ْامب و تتهًيِ بتٖيض نتهيَهت ْانتّ
 

 فسيوداىى ثيَغةمبةز ضةىد ٍةولَيَك بؤ
يتنععتوة ؿةٓععووٕ و هععتكاْث  كِ ف بععتكِ ف دععتَاوةك ميععاتل بععتؿةّ باْطععتوامة خيوععوَث  

"قوكِةيٍ"يٍ ٖتهويإ بتّ ساَيتتت نلؿبوو، ٖتك بؤيتَ يتْيَو ػؤيإ ؿا نؤبووْتوةو كِاويَعقيإ  
إ ؿةنعات،  يت تامةيتج ٖتكِةًت يعتبووٕ و ؿةهعتآلتي   يتاتٍَ يتنرتؿانلؿ ؿةكباكةج ختو َتتلهث

يتختدماَث كِاويَقيإ ؿا ب  و كِايإ ٖاتتهعتك خعتوةج ٓعتْـ ثًتوثايعتو )خيُويامات(يَعو  تْعت       
 بيَٓٔ. بتكٓاوج )حمُـ( بؤ ختوةج ؾليوج بـةٕ و وامج يتباْطتوامةنت ثثَ

ؿاو ختويٍ بتاوكدث ٓوو بؤاليإ ٓوْهت هووك  بؤ ختّ َتبتهوتَ نتهيَهيإ ْاكؿ بتؿواج
بطتيتْيَت. ٖتك نعت   يإ بهات و ثتياَث ػوؿايإ ثثَ ةج بتو بؤْتيتوة كِيَُٓايثبوو يتهتك ختو

خيَُت ْاكؿَإ بتؿواتا تا اؿت و اعؤت يتاعتٍَ ؿا    –حمُـ–ختج }يإ اوت:  اتيٌوت اليإ، ثثَ
بهتئ، بيَطوَإ ْتَاْـيوة تا خيَووا ثياويَو وةى تؤ كِةؾواكج نلؿبيَت و ختو ساَيتتت ْايتباكةج 

. تؤ دٓيَوو ثوكت يتباووباث امنإ ؿاو خايٓتنتَاْت يتنتؿاكنلؿو .ؿا ٖيَٓابيَت. اتيتنتجبتهتك 
و ْعتؾاَث يتقتَيعتّ ؿا.    قوتج ْاً يٓت بتػواوةْـةنامنإ اوت و ععتقًَث خيَُعتت بعتْاؿاْث   

ٖتكوةٖا نؤَتَيت ثتكتتوامةو بتَ بتَ نلؿووة. ٖيض ًويَهث قيَنةوٕ و ْاً ئ ْعتَاوة نعت   
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تيَو ْتؿةيت. دا خيَوواَ ختاتك تؤ خعتّ قوعتو    ْتٖيَٓيت و ْيَواْث ػؤت و خيَُتج ثثَبؤَاْث 
ثتيـانعتيت خعتوا خيَُعت يتٖعتَوو َعاٍَ       باهاْتت بؤ ختوة ٖيَٓابيَت نت َاٍَ و هاَاْيَهث ثعثَ 

وهاَاْث ػؤَإ بؤت نعؤ ؿةنتيٓعتوة تعانو يتٖعتَووَإ ؿةوَيتَتْعـتل بيعت. ػعؤ ختاعتك         
اْت ختوةيت ثايتؿاكبيت ختوا خيَُت ؿةتهتئ بتاتوكةو هتكؿاكج ػؤَإ. َتبتهوت يتّ قوتو باه

يإ ختاتك خاَادمت اتوكةيجو ثاًايتتث بيَت ختوا ؿةتهتئ بتثاؿًاج ػؤَإ. ياػوؿ ختاتك يت 
)دٔ(و يتًويَٓهتوتتيث )دٔ(ةوة ختّ قوتو باهاْت وةكؿةاليت و يتؿةهتآلتث ػؤت ؿا ْتَاوةو 

و ٓعاى   ختوا خيَُت ثاكةو ثعووييَهث م كت يتٓاكةهعتكنلؿْث ثنيٌعهث   )دٔ( ماٍَ بووٕ بتهتكتا 
يعتت   بووْتوةؿا بؤ ػتكز ؿةنتئ تانو ٓانت ؿةنتيٓتوة يإ اتك ٓاكةهتكيَو بؤ ختّ ْتػؤًعث 

 .{ْتبوو ٓيرت ييَت ْتالئ و هتكمةٌْوت ْتنتئ
تتاْعت ْعيِ   َٔ ؿوٓاكج ختو ساَي}ثيَػتَنتكيٍ يتوةآلَث ختو ثيٌَٓياكاْتيإ ؿا ؾتكَووج: 

ْانتّ، ٖعتكوةٖا ْعت    نتخيَوة ؿةيًَئَ. َٔ بتوثتياَتج بؤ خيَوةّ ٖيَٓاوة ؿاواج ثاكةو َاَيوإ ىلَ
و َوَيععو و هععاَإ. بععتَيهو ػععوؿا َٓععث وةى  ؿةنععتّ و ْتثاؿًععايتتث ؿاواج ثًتوثايععتتإ ىلَ

ةى َعقؿةؿةكو  ثيَػتَنتكيَو ْاكؿووة بؤ التإ و ثتياَيَهث ثجَوجاكؿووّ و ؾتكَاْث ثجَهلؿووّ و
تلهيَٓتكيَهوإ مب و ثتياَث ػعوؿاج ثعتكوةكؿااكتإ ثجَلِااتيعت  و خاَؤفاعاكجو كِيَُٓووْيوعإ      
بهتّ. دعا ختاعتك خعتوةج بعؤّ َٖيٓعاوٕ ثتهعٓـج ؿةنعتٕ و ثعتيلِةويث ؿةنعتٕ خعتوا َايعتج            
 بتػوتوةكييوإ ؿةبيَت يتؿْياو كِ فج ؿواييٍ ؿا، ػؤ ختاعتك كِةتعث ؿةنتْعتوة بتهعتكَا خعتوا     

نتّ و خاكاّ بطلّ ٖتتا ػوؿا بلِياكج ػؤج يعتْيَوإ َعٔ و خيَعوةؿا     يتهتك َٔ ثيَويووت ٓاوةكِجَ
 (0) .{ؿةكؿةنات

تليإ  تليإ ؿا ثيٌَٓياكيَهث باوةكِةنإ بؤ بتكالتٔ يتباْطتوامج ٖتم يتٖتوَييَهث ثاًإ بثَ
)بتًعـاكيث   :تعت ج عينعاؿةتث خعتوإ بهعات، وا    ػووتكِوو، ختوةبوو نتثيَػتَنعتك بتًعـاكيث  

و كِيَطت ٓعتوتتناْيإ بهعات( يتٖتَنعتك خعتوةؿا خعتَاْيٍ َاوةيعتى بتًعـاكيث         بوجتكهوث
 ػواثتكهوجو كِيَنامةنتج ختو بهتٕ.

ػوؿاَ يتوةآلَث ختو ثيٌَٓياكةؿا ختّ هووكةتتج بؤ ثيَػتَنتكةنتج ْاكؿة ػعواكةوةو ؿاواج  
.... تعا  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  نلؿ خاوا وةآلَيإ بـاتتوة: ط ىلَ

ہ  ہ  ہ  نؤتايث هووكةتتنتص ٖتكوةٖا ختّ خايتتتًث ٖتك يتو باكةيتوة بعؤ ْعاكؿووة: ط  

 ص.ھ  ھ  ھ   ھ  
                                                           

 .1( ابٔ ٌٖاّ، ز1)
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ؿا التتبعتك، وةى   تليٌعيإ يتاعتَيث   دطت يتو ٖتوَيت ؾليوؿةكيياْتيإ ٓتْـ كِئَعهتيتنث  
 تعووكِةو مويعل   ث ثعثَ نت ختواْ ،ؿةنلؿ ختو خايتتاْت يتقوكخإ ؾتكاَؤَ نات ختوةج ؿاوايإ ىلَ

ؿةبٔ و باهث كِئَهت ٓتوتتنتيإ و هتكمةٌْوث بوعتناْيإ و بعتَييَٓث هعناج هعتػت يتهعتك      
 ثتكهوٓياْث تيَـايت.

يتوةآلَث ختّ ٖتوَيت ثووٓتَيتًيإ ؿا ػوؿا ختّ خايتتتج بعؤ ثيَػتَنعتك ْعاكؿو ؾعتكَاْث      
ڤ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ثجَهلؿ نت خاوا وةآلَيإ بـاتتوة: ط

 .ص..  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ
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 يةم بةندى سَى
 ))ئاشازداىى ثيَغةمبةزو بسِوادازاٌ((

 –نؤض نلؿٕ بؤ )ستبتًت(  –خاماكؿاْث بلِواؿاكإ  -خاماكؿاْث ثيَػتَنتك )
 (( طا٥ٝ ختًهتدمتؿاْث ثيَػتَنتك يت ) –اتَاك ؿاْث ثيَػتَنتكو بلِواؿاكإ 

 

 ئاشازداىى ثيَغةمبةز
إ ناتيَو ؿيويإ ختوا َوهًَُاْإ كِ ف بتكِ ف فَاكةيإ مياؿ ؿةنات، ؿةهويإ نعلؿ  باوةكِ بثَ

ٖتَئعٓيٓث، خعتوةبوو نتهعاْث بعتؿناكو      بتناكج ػلاثت يتؿفج ثيَػتَنتكو ثاًإ تعتْط ثعثَ  
ؿابعووٕ تعانو    و ختو بلِواؿاكاْتج يتاعتَيث  نلؿٕ بتػؤج ًتكِةْطيَنيإ ؿةْاكؿ بؤ هوونايتتث ثثَ

 بطتيتْٔ.  كيإ ثثَمياْيَهث م
نعلؿٕ و بتؿناكيياْعت ثيَػتَنعتك ؾتكَوويعتتث:      ؿةكباكةج ختو ٖتَوو خعاماكؿإ و اعتكِثثَ  

بتكِاهوث يتثيَٓاوج ؿيٓث ػواؿا خاماكيَهث وةٖا ؿكاوّ نت ٖيض نتهعيَو خعاوا خعاماك ْعتؿكاوة،     }
اوة، ٖعتكوةٖا  نعتٖيض نتهعيَو خعاوا ْتتلهعيَٓل     ،ٖتكوةٖا بتًيَوةيتى يتو ثيَٓاوةؿا تعؤقيَٓلاوّ 

ػعؤكانيَهث واَعإ    (0)ثتكِيوة نت هث ًتوو هث كِ ف َٔ و )بعيوٍ(  َاوةج وةٖاّ بتهتكؿا تثَ
الْتبووة نتبتًث ميٓـةوةكيَو بهات تتْٗا ختوةْـة ْتبيَت نت )بيوٍ( بؤ ٖاتوٓؤو هتؾتك يعتبٔ  

 (2) .{َتيوتك نلؿبيَت ؿةهوث ْابيَت و بتًيَهث خاتادث ػؤج ثثَ
نت يتنيَو بوو  ،نت بتثيَػتَنتك اتيٌوووة، داكيَهيإ )ابو دٌٗ( ،خاماكاْتجبؤ منووْت يتو 

تا بيـات بتهعتكج ثيَػتَنعتكؿاو    ،يت اتوكة ثياواْث قوكِةيٍ بتكؿيَهث مىل بتؿةهوتوة التنوو
تا ؿةٓيَوت ًويَٓث ْويَقنلؿْث يتنتعنعتؿاو   ،ج نلؿووة بيهوفيَت، بؤ ختّ َتبتهوتَ ٓاوؿيَليث

ةنعات و ناتَيعو ؿةٓعَيوت هعوفؿةوة )ابعو دٗعٌ( ػَيعلا ؿةيعتويَت بتكؿةنعتج          ؿةهت بتْويَق ؿ
 تلي و بيُيَهث وةٖا ؿةػاتت ؿَيث )ابو دٌٗ(ةوة تا واج ىلَ ثيانيٌَيَت، بتآلّ ػوؿا يتو هاتتؿا

يعتوة   ؿيَت يتو ناكة ثاًعطتمبَيوتوةو كِةْطعث ؿةّ و ٓاويٌعث تَيعو ؿةٓعيَت و بتؿَيعت يعتكمجَ       
 ؿةاتكِيَوتوة.

                                                           
 )بيوٍ( ناكاوماك )ػاؿّ(يَهث ثيَػتَنتك بووة. (1)
 "و "ابٔ َادت"يت.جسَرٟج "–ختلير  –ختّ ؾتكَووؿةيت يت  (2)



  36 

نت ثاًعتكِ نث ْيَعو هعهث سوًعرتج      ،تليٌيإ )ابو دٌٗ( ؿاوا يتثياويَو ؿةنات داكيَهث
ختو ٖتَوو  –ابو دٌٗ–(، خيٓذا فسس شرٚزج ؿةَيئَ:  هتكبلِكاوج بؤ بيَٓيَت )نت بتعتكةبث ثثَ

نعت يتساَيعتتث    ،يت ٖتَيـةاليَت و ؿةيعـات بتهعتكج ثيَػتَنعتكؿا    و ثؤػًَث ثاًتكِ ى و ثيوث
ٖيض نتهيَو يتو ٓتْـ َوهًَُاْت نتَتج ختو كِ فة دوكختتث ختوةج ْابيَعت   هوفؿةؿابوو. بتآلّ

ج فَاكةيعإ و تلهعاْيإ    نت ثانث بهاتتوة يتو ًوت ثيواْت. ؿيعاكة ختَعتَ بعتٖؤج نعتَث    
 (ج نٔعث ؿيَعت و خعتو ًعوت ثيوعاْتج ىلَ     فاطُٝي٘ ؿا ) يتبجَناوةكِةناْث قوكِةيٍ، تا يعتؿوايث 

 ثاى ؿةناتتوة.ؿةناتتوةو هتكو كِوػواكج باونث 
تليٍ ٖتك )ختبو دتٌٖ( يتًاػث )ُتؾا( بتثيَػتَنتك ؿةاعات و خعاماكج ؿةؿات    داكيَهث

 (0) .ؿةؿات ىلَ بتدٓيَوو قوتج ْابتدي بيسوكَتتث بتثتياّ و خايٓتنتج ؿةنات و ت وتوادمث
ٍَ و تعتخ وتعؤميٍ         ٖتكوةٖا كِ فيَهيإ ثَيػتَنتك ؿةاتكَِيوعتوة بعؤ َاَيعتوةو ْعتػويَو ػعؤ

هتكيتوة ؿةبيَت )توَتم ختَت يتوةوثيٍَ ٖتْـيَو نتي يتْعتؾاّ و بعتؿكِةؾواكةنإ نلؿبعووج    بت
ؿا(، يتنيَو يتنٔتناْث ػَيعلا ٖتَيـةهعيَت و هعتكج بعؤ ؿةًعوات و ؿةاعلج، بعتآلّ         بتهتكج

 (2) .ج ؿةؾتكَويَت: )نِٔ َتالج، ؿَيٓيابت ػوؿا ثاكيَنةكج باونوت( ثيَػتَنتك ثثَ
( َعيٝط ابعو  –ج نعوكِج  –ْتج نت خاماكج ثيَػتَنتكيإ ؿةؿا )عكنتؿج يتو نتها يتنيَهث

بوو. ختّ نابلايت داكيَهيإ نت ثيَػتَنتك يتنتعنتؿا ْويَقج ؿةنعلؿ ؿةٓعيَت نلاهعتنتج توْعـ     
يتًَث ًتتتى ؿةؿات و ػتكيو بوو بيؼٓهيَٓيَت ٖتتا )ختبوبتنل( ؾلياج ؿةنتويَت و نتَعتكج  

خايعا ثياويَعو ؿةنعوفٕ    }تكج ؿووكؿةػاتتوةو ثيَيٌث ؿةَييَت: )عكنت( كِاؿةوةًيَٓيَت و يتثيَػتَن
نتتعععتْٗا ؿةَييَعععت )ثعععتكوةكؿااكّ )اهلل(يعععت( و بتَيطعععتج كِووٕ و خاًهلاًعععث يعععتػوؿاج  

 .{ثتكوةكؿااكتاْتوة بؤ ٖيَٓاوٕ
ٖتكوةٖا يتواْتج نت خاماكج ثيَػتَنتكيإ ؿةؿا )ابو هلب( و )اّ بيٌ(ج ٖاوهتكج بوو، )اّ 

 (3) .ؿاَيث نؤؿةنلؿةوةو ؿةخيووت هتك ختو كِيَطتيتج نت ثيَػتَنتك ثيايـا ؿةكِ ًتبيٌ( ؿكِى و 
 
 

 
 

                                                           
 ابٔ ٖػاّ. (1)
 جأزٜذ ايطربٟ.( 2)
 ابٔ ٖػاّ.( 3)
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 ئاشازداىى بسِوادازاٌ
ؿا بووٕ خاماكيَهث توْـو  ؿياكة دطت يتػوؿج ثيَػتَنتكج ػوؿا ختو بلِواؿاكاْتج يتاتَييٌث 

–كِج ج نعو -كِةبعاغ( نعت بتْعـةج )خوَتييعت    –ج نعوكِج  –ناكيطتك ؿةؿكإ، يتواْيٍ: )بيوٍ

ػتَيتف( بوو. يتبتكختوةج )بيوٍ( خيُاْث بت )حمُـ( ٖيَٓابوو )خوَتييت( يتهعتكختَت يعتناتث   
يعتى ؿاو   ْيوةكِوإ و تني هتْـْث اعتكَاؿا )بعيوٍ(ج يتهتكثٌعت ثعاٍَ ؿةػوعت يتٓعؤَيتواْث      

ٖعتك بعتّ ساَيتتعتوة    {ج ؿةاعوت:   و ثاًعإ ثعثَ   بتكؿيَهث اتوكةًث ؿةػوعوت هعتك هعٓطث   
ا ؿةَليت يإ ؿةبيَت ثاًطتم بيوتوة يعتباوةكِٖيَٓاْت بعت )حمُعـ(و ٖعتك )الت و     ؿةَيَٓيوتوة ت

أَحػد.. يتَ ؿا ٖتك ؿةيطوت: ))  . بتآلّ )بيوٍ( يتو ساَيتتث ْاكِةستتث}بجتكهويت (0)عومما(
 .{ػوؿا يتنتو تاى و تتْيايت} :.. واتت(2)((َأَحد

تؤ يتػوا ْاتلهيت  -خوَتييت-يَت: ختكجَ كِ فيَهيإ )ختبوبتنل( بتاليإ ؿا تيَـةثتكِيَت و ؿةَي
تؤ ػؤت خانعاكج  {. خوَتييت ؿةَييَت: }نتوا يتّ ٖتفاكة ؿةنتيت و ٖتتا نتج خاماكج ؿةؿةيت؟

 .{ختّ عتبـةت تيَو ؿاوة، ؿة ٖتك ػؤًت كِمااكج بهت يتّ ساَيتتتج نتؿةينيٓيت
اؿيٌعث ؿةنعات. ػعوؿاج    ؿةنلِيَوتوةو خام بيوٍ(ج ىلَ –)ختبوبتنل(يٍ ختو بتْـةيت )واتت  

 َتمٕ يتّ باكةيتوة ختّ خايتتتج ْاكؿ تت ػواكةوة:
واتعععت:  06-04الليعع /صٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  پ  پ              پوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ط

َٔ خاااؿاكّ نلؿووْتوة يتخااليَهث بًَيَوتؿاكو نًَجتهتْـوو نت ٖتك َل ظث ياػجو بتؿبتػوث }
كِةج نعت بتكْاَعتج ػعوؿاو ثعتياَث ثيَػتَنتكةنعتج بعتؿك        باوة تجَـةنتويَت، ختو َل ظت بثَ

 .{نلؿْث ؾتكَاْتناْث ثتكوةكؿااك وةكؿةايَلِا ؿةػووتوةو كِووج يتاويَلِايتَيث
ة(. ثامشاوةج خايتتتناْث خعتّ ؿةقعت   –ػتيتف–ج نوكِج -َتبتهت يتّ َل ظتَ )خوَتييت

 ج ؿةنات: يجو ؿَيؿلاواْثيتَ باهث )ختبوبتنل( ؿةنات و هوايٌث كِ َيث بتػٌٓـة قوكخاْث
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ط

بتآلّ َل ظث يتػواتلي و بتتتقوا {واتت:  .20-07اللي /صڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦڦ  ڦ
ج ػوؿا( يتو خاالة  )ختوةج نتػؤج ؿةثاكيَنيَت يتٖتك ًويَو نت ؿةبيَوت ٖؤج ثتهوجو تووكِةيث

وة، ختويٍ بتو كِةْطتج يتَاٍَ و هاَاْث ػؤج يتثيَٓاوج ػعواؿا ؿةبتػٌعيَت   ػؤج ؿووكؿةػاتت
بتَتبتهوث ٓانوامجو ػؤ ثاى نلؿْتوةو ػؤثاكاهنت ْتى بتَتبتهوث كِووثاَايجو ػؤٖعتَيٓإ.  
ٓوْهت تتْٗا ؿَيوؤمإ و بؤ ػوا هوَيشاوإ ثاؿاًوث ختو ناكاْتيإ ؿةؿكيَوعتوة، واتعت ختواْعتج    

                                                           
 ( )الت و عومما( ْاوج ؿووبنت نت ناؾلإ ؿةياْجتكهت.1)
 ( ابٔ ٌٖاّ.2)
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دواَيَلياْتيإ تتْٗا ػنَتتث كِيَنامج ػوؿاو ٖتوَيث كِةماَتْعـيجث ػعوؿا    ؿةياْتويَت بتو ناكة
 .{يإ كِامج ؿةبيَت بـةٕ. بيَطوَإ ػوؿاَ ىلَ

و  ياهل(و باونث–ج نوكِج–ْيتوة خاماك ؿكا )عت اكتل يتواْتج بتٖؤج خيووّ بوو يتنيَهث 
–ؿا ٖتكيتنعت يعت )ععت اك(و    ؿايهث بووٕ. ختوةبوو ػيًََث )بٓو خمنوّ( يتناتث اتكَاج ْيوةكِ 

و، ؿايهيٌيإ ثيَهتوة ؿةٖيَٓاْت ؿةكةوةو بتكِووتث يتهتك ملث اتكّ و هووكبؤوة  ج باونث–ياهل
بٔيَقٕ. ٖتْـيَو داك يتو  ثاَييإ ؿةػونت تانو بتهتػوث ختًهتدمتيإ بـةٕ و خاماكج م كيإ ثثَ

َج  ؿةؿإ و ثعث  يتهعتك بعاوةكِ ٖعاْث   ثعتكِؿةبوو و ميعاتل    ساَيتتاْتؿا ثيَػتَنتك بتاليإ ؿا تعثَ 
 ..((.َصرباً آَؿ ايس  َفَموِعدَُكْم اََنة)) :ؿةؾتكَووٕ

 يتَ يتنتَني ًتٖيـ بووة يتخيووّ ؿا. )ؿايهث عت اك( بتو هنا هتػوت نوفكاو بتّ ثثَ
 اكت(ة نعت بتْعـةج فْيَهعث بعثَ    –ج نوكِج –ؿج يتبلِواؿاكة خاماكؿكاوةنإ )ػناب يتنيَهث

ؿا ؿةَٖيٓعاو ؿاػعث ؿةنعلؿ تعا نعاؾل بنَيوعتوة، بعتآلّ         و خاهٓث هووكنلاوةج بتثٌوثباوةكِبوو 
)ػتبناب( بتَت خيُاْث مياتل ؿةبوو. كِ فيَو )ػتبناب( ٓووة الج ثيَػتَنتكو باهث هعتػوجث  

نلؿ نتْناو ؿووعاج بؤبهات و ٓعيرت ْعتْاَييَٓيَت بتؿةهعت خعتو      ختو هنايتج بؤنلؿو ؿاواج ىلَ
بيَطوَإ بلِواؿاكاْعث ثعيٍَ خيَعوة بتٌَعاكج خاهعٔ      {يَػتَنتك ثجَث ؾتكَوو: هنايتوة. بتآلّ ث

بلِكاوْتتتوةو خيَوو و اؤًت و َاهوويهتو ؿةَاكةػاْتناْث دتهوتًعياْث التؤتعتوة، بعتآلّ    
بتوةَ يتخايٓتنتيإ ثاًطتم ْتبووْتتتوة. بلِواؿاكج وا ٖتبووة نتٌَاكةنت ػلاوةتتهتك تتثًَث 

ؿوو نتكتتوةو نتٓث يتؿيٓتنتج ٖتَيٓتاتكِاوةتتوة. ػوؿاَ ختّ ؿيٓعتج  هتكجو الًتج نلاوة بت
ؿيَت َل ظعث هعواكة )واتعت خعتوةج ختهعح هعواكة يعإ         خيَُت بتدثَ ؿةاتيتْيَت ٖتتا واج ىلَ

( ؿةكِوات و دطعت  حغيسَٛد –(ةوة بؤ )ستمكةَتوت صٓعا٤هواكثٌوث وآلػث بتكمةبووة( يت )
}ؿج ْاتلهيَت يتػوؿا يتٖيض نتهيَهث

(0). 
تل يتو هتكؿةَتؿا نتوتٓت بتك ٖعتَوو دعؤكة هعنايتنث وةى     ٖتكوةٖا ٓتْـئ َوهًَُاْث

و تتْاْتت ٖتْعـيَو   ؿج نلؿٕ و تيٓوونلؿٕ و ٓتْـئ دؤكة هناو ختًهتدمتؿاْث ييَـإ و بلهث
ج خاماكةنتج ْعتيوواْيوة بتًعيَوةيتنث خاهعايث ؿاْيٌعيَت      َوهًَُاْث خاماكؿكاو يتبتك هتػوث

 يتهتك مةوج.
يتو دؤكة ؿ ػاْتَ ؿا ثيَػتَنتكج ػوؿا خعتو خايتتاْعتج بعؤ بعلِواؿاكإ ؿةػويَٓعـةوة نعت       
تاينتت بووٕ بتديَط بووٕ و ػؤكِاالتٔ يتهتك خعتو دعؤكة ساَيتتاْعتو خعاماكج هعناج هعتػوث       

 يتهتكهووى ؿةنلؿٕ، ٖتكوةى ػوؿا يتو خايتتاْتؿا ؾتكَوويت:
                                                           

 ١ٜ ألبٔ نرة.( ايةدا١ٜ ٚايٓٗا1)
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  ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ےط

خايا ػتَيهث بلِواؿاك }واتت:  .3-2الرنكبوت /ص﮴  ﮵ ﮶      ﮷   ﮸ ﮹   
ؿيَٓليَت و تاقث ْانليَٓتوة يتهتكختو  ؿةاتٕ اتك بًَئَ باوةكَِإ ٖيَٓاوة خيرت واميإ ىلَ وا تثَ

طوَإ ديابهليَوتوة؟ بيَ خيُاْتج نت بتٖؤيتوة ٖتَيـةهتْطيَٓلئَ و تا كِاهوطؤو ؿك مْيإ ىلَ
بلِواؿاكاْث ثيٍَ ختَاْيٌُإ تاقث نلؿ تتوةو كِاهوطؤيامنإ يتْاثاى و ؿك مْإ دوؿا نلؿ تتوةو 

 .{ػوؿا ٖتكؿووالج ْاهاْـووة
و  و ْاكِةستتث تلؿا نتٖتَإ ٓتَو و َاْا ؿةبتػٌيَت و باهث تاَيث ٖتكوةٖا يتخايتتيَهث

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭيتناْث هتككِيَطاج باوةكِؿةنات، ؾتكَوويت: ط ْاػؤًث

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى    ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 .204البقرة/صوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ     وئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
 

 كؤض كسدٌ بؤ "حةبةشة"
ج  دا ناتيَو ثيَػتَنتك ٖتهوث بتتوْـتل بووْث هناو ختًهتدمت يتهتك ٖاوةآلْث نعلؿ ثعثَ  

يت نتٖيض  انث "ستبتًت" ٓوْهت ثاؿًايتنث ىلَؿةتوأْ ييَلة ؿةكٓٔ و بلِ ٕ بؤ ػ}ؾتكَووٕ: 
يتو ختو ػانتَ ْاوٓعتيتنث ٖيَُٓعتو يعتوجَ نيَٓٓعتوة ٖعتتانو       نتهيَو الج ختو ٓتوهاوة ْث

 .{ػوؿاج َتمٕ ؿةكوويتنث كِمااكبووْوإ يتّ ساَيتج خيَووا يجَـةناتتوة
ج ػواؿا  وةو يتكِجَخيرت فَاكةيتنث ؿياك يتَوهًَُاْإ بتكةو ػانث )ستبتًت( بتخايٓتنتياْت

(يتنيإ بتنلجَ الت ضف١ٖٓٝتآلتٔ نت يتنتّ نؤَتَييإ يامؿة ثياوو ٓواك خاؾلةت بووٕ و اتَث)
تعليٍ بعتكةو )ستبتًعت( نؤٓعيإ نعلؿ ٖعتتا        بؤاتياْـْيإ. ثاًإ بتؿوايإ ؿا َوهعًَُاْاْث 

 ؿا فَاكةج نؤٓهلؿووةنإ اتيٌوت ٖتًواو هثَ ثياوو ٖتفؿة خاؾلةت. يتؿوايث
كاْث قوكِةيٍ نتٖتواَيث نؤٓهلؿْث ختو كِيَقة م كةج َوهًَُاْتناْيإ ثجَطتيٌعت ػيَعلا   هت

–كِج ج نو–نت )عنـاهللاْـة الج ثاؿًاج ستبتًت )ْتداًث(وةؾـيَهيإ بؤ ختو َتهتيتيت اتي

عاْ(ج تيَـابووٕ و ٓووبووٕ بؤ ايَلِاْـْتوةج نؤٓعهلؿووةنإ  –ج نوكِج–ابي كبيعت( و )عتَل
 تا هتكيتْوجَ هنايإ بـةْتوة.بؤ )َتنهت( 

ععاْ( كِووج  –ج نوكِج –دا ناتيَو وةؾـج قوكِةيٍ بتؿيـاكج )ْتداًث( اتيٌت، )عتَل
ٓتْـ نتهيَهث ٖتكمةو ْعتؾاّ يعتالج خيَُعتوة كِوويعإ نلؿ تعت      }ج اوت:  نلؿة ثاؿًانتو ثثَ
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َ ْانتٕ. بتَيهو وآلتتنتج تؤو واميإ يتخايٓث اتيتنتج ػؤيإ ٖيَٓاوةو ثتيلِةويث ؿيٓتنتج تؤ
خايٓيَهث تامةيإ ؿاٖيَٓاوة نت ْتخيَُتو ْتتؤَ ٖئُإ يتباكةيتوة ْتبيووووة. خيَُتَ نتهاْث 
اتوكةو ثياوَاقووَيُإ يتباوى و َعاّ و ػعنّ و نعتي ونعاكج ػؤيعإ يعتٖؤمو ت ةناْياْعتوة        

ة، ٓوْهت ٖتك ختوإ ػووؤتت ْاوياْتوةو ْاكؿووَأْ يتاتَييإ ؿا تا ٖتك بتوإ ؿا بياْطتكِيَٓيتو
 .{باًرت ؿةمأْ نت ض عتيب و عاكيَهث ثيَوةْاوٕ؟!

يعت اعتك خعتّ     )ْتداًث( ؿواج بيووٓث خعتو قوعاْتيإ كِاج وابعوو نعاكيَهث ؿاْعايث ْعث      
 نؤٓهلؿواْتيإ تتهًيِ ناتتوة ثيٍَ ختوةج اوجَ يتواْيٍ بطليَت و بناْيَت وتتو بتَيطتيإ ٓث

يت ختّ  ختكجَ ٓث}ج ثلهني:  و ىلَ آلْث ثيَػتَنتكؿاو ٖاتٓتالجيت. ختوةبوو ْاكؿج بتؿواج ٖاوة
ؿيٓتج نت بتٖؤيتوة وامتإ يتقتوّ و نعتي و نعاك َٖيٓعاوةو ٖعاتووٕ بعؤ خعتّ وآلتعتو نتٓعث         

 .{ثتيلِةوجث ؿيٓتنتج َٓيٍ ْانتٕ و يتو ٖتَوو ؿيٓتَ ثتيلِةويث يتنيَهيإ ْانتٕ؟
( يعتْيَو ٖعاوةآلٕ ؿا   ابيٛ طاييت  –وكِج ج نع –يتوةآلَث ختو ثلهياكةج )ْتداًث(ؿا )دعؿعل 

بتكِيَن دتْابث ثاؿًا.. خيَُت اتييَهث ًويَٓهتوتووج ْتؾاَث بووئ، {نتوتت خاػاوتٔ و اوتث: 
يتنث  بوُإ ؿةثتكهت و اؤًوث َلؿووَإ ؿةػواكؿو، بتؿكِةؾواكييُإ ؿةنلؿو، ٖيض ثتيوةْـج

يتتيُإ يتاتٍَ  هثَ ؿةنلؿو ٖاوهثَهؤمو نتهايتتييُإ ْتٖيٌَنووةوةو ػلاثتَإ ؿةكٖتقث ٖاو
ٖيَنةنامناْيإ ؿةػواكؿ. خيَُعت يتهعتك خعتّ ساَيتتعت      بتٖيَنةناْيٌُإ بثَ .يتنـج باَ ْتبوو..

بووئ ٖتتا ػوؿا ثَيػتَنعتكيَهث يعتػؤَإ بؤْعاكؿئ نعت كِةٓعتَيتى و بٓتَاَيعتج ؿةْاهعني و        
ٕ، ختو باْطجهلؿووئ بؤخعتوةج نعت   بتثياويَهث كِاهوطؤو ؿةهجاى و ؿاوئَ ثاى ْاهلاوة يتالَا

ٖعاوةَيث ؿابٓعيَني و وام يعتو بعتكؿو بواْعتج       ٖتك ػوؿاج تاى وتتْيا بجتكهعوني و بعتتاى و بعثَ   
ثيٌَووَإ بيَٓني نت يتوةوثيٍَ ػؤَإ و باب وباث امنإ يتدياتث ػوؿاج َتمٕ ؿةَاْجتكهعنت..  

و بتديَطتياْـْث هجاكؿةو بتتني  ؤيثؿةنات بتكِاهوط ثاًإ ختّ ثيَػتَنتكةج ػوؿاؾتكَامنإ ثثَ
ؿاو وامٖيَٓعإ يعتناكج    كسِ(و ٓانتنلؿٕ يتاعتٍَ ٖاوهعثَ  –ج  –نلؿْث ثتيوةْـيث هؤم )ًُت

ؿةنات يتبتؿناكجو قوتج ؿك و بوػوإ ٖتَينتهنت و،  ستكاّ و ػويَٓلِيَقج. ٖتكوةٖا كِيَطلميإ ىلَ
 كِةوًعونتكم. ؿيوعإ ؾعتكَاْث ثعثَ     ػواكؿْث َاٍَ و هاَاْث ٖتتيوإ و، بوػوإ بؤ خاؾلةتاْث

 نلؿووئ نتٖتك ػوؿا بجتكهوني و ٖيض ًويَو ْتنتئ بتٖاوةَيث. دطت يتَاْتَ ؾتكَاْث ثعثَ 
ٖتَوو ناكو ؾتكَاْعتناْجرتج   –)دتعؿتك .نلؿووئ بت ْويَقنلؿٕ و مةنات ؿإ و كِ فووالتٔ..

َ بلِواَعإ ثجَعث نعلؿووةو    و اعوتث: )خيَُعت   بؤثاؿًانت بقاكؿ(و بتكؿةواّ بوو يتهتك قوتناْث
ج ٖتَوو ختو ؾتكَاْاْتَإ نلؿووة نت يتاليعتٕ ػعوؿاوة بعؤج     ٖيَٓاوةو ثتيلِةويث خيُامنإ ثثَ

ٍَ و         ٖاتووةو، خيـج ٖتك ػوؿاج تعاى و تعتْياَإ ؿةثتكهعويني و ٖعيض ًعويَو ْانتيٓعت ٖعاوة
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ُعتَ بتسعتكا إ   ًتكيهث. ٖتكوةٖا ختو ًواْتج نتثيَػتَنتك بتستكاَث ؿاْاوة يتهتكَإ خيَ
ؿاْاوةو توػٓث ْتنتوتووئ، ٖتك ًويَهيٌث بؤ بتستآلٍَ ؿاْعابني خيَُعتَ بتسعتآلَيُإ ؿاْعاوةو     
ثتيلِةوميإ نلؿووة. يتبتكاَنتك ختّ نلؿةوةيتَإ ؿا اتيتنتَإ ؿةهـكيَقييإ نلؿ تت هتكَإ و 

يعتوة ناْطيَلِْعتوة بعؤ     خاماكيإ ؿاوئ و بتكثتكٓث خايٓتنتَاْيإ ؿاوةتتوة تانو يتػواثتكهوث
نعت يعتوةوثيٍَ    ،ياْعت بتسعتآلٍَ بعناْني    هتك بوجتكهوجو هتكيتْوجَ ختو ًوت ثعيى و ْابعتدثَ  

و بتتعتواويٍ تعتْطيإ ثعي     ختدما إ ؿةؿا. دا ناتيَو موَيِ و م كج ختوإ اتيٌعوت ختوثعتكِج  
بووئ ؿةكٓني و بيَني ٖتَئٓيني و ٖتَوو دؤكة بتكبتهويَهيإ ٖيَٓايت هتككِجَث ؿيٓتنتَإ ْآاك

 (0) .{بؤ وآلتتنتج تؤ
ج ثاؿًعا(  –يتو ناتتَ ؿا هتكةتاج هووكةتث )َليتّ(ج بعؤ ػويَٓعـةوةو خعيرت )ْتداًعث    

ٖيَٓاويتتث ٖعتكؿونيإ يتيعتى    –عيوا–نت  ،بتكِاهوث ختّ ؿيٓتو ختو ؿيٓتَ}الياو، اوتث: 
 .{تام و ػاْتوة ؿةكٓووٕ

ج – بي كبيعت(و )عتَل–ج نوكِج –قوكِةيٍ )عنـاهللخيٓذا كِووج نلؿةوة بتالج ْيَلكاواْث 
 .{بلِ ٕ، ؿةها بتػوؿا ختَاْتتإ تتهًيِ ْانتَتوة}ج اوتٔ:  عاْ(ؿاو ثثَ–نوكِج 
ج نعت خعتوة    ؿياكة )ْتداًث( ٖتك نت يعتب وباوةكِج خيوعوَث تيَطتيٌعت، ػيَعلا ماْعث      

يعت.   عتقًَث هاؽ ثتْٗإ ْثيتَ يتالج نتهاْث فيلو ػاوةٕ  عتقيـةيتنث كِاهوتو، ختّ كِاهوث
)حمُـ( ٖيَٓاويتتث بؤ ختو ػتَيهت يتٖتَإ هتكٓعاوةوةيت  تكوةى ماْينوويٌث نت ختو ثتياَتجٖ

 نتثتياَتنتج )عيوا(ًث ييَوة ؿةكٓووة.
 

 طةمازؤداىى ثيَغةمبةزو بسِوادازاٌ
ٕ و ًععوئَ و ًععيَوامج ؾلِوؾيَععٌَ و تتؾلةؿاْاْععتيا بععتو ٖععتَوو كِجَ –قععوكِةيٍ–نععاؾلاْث  

ختدماَيَهث وايإ ؿةهت ْتنتوت و، بتكِووْث بؤيٌيإ ؿةكنعتوت نعت اتياْعـْث ٖعتك خعاماكو      
ختًهتدمتيتى بتثيَػتَنتكو بتبلِواؿاكإ ٖعيض كِيَطليَعو ؿكوهعت ْانعات يتبعتكؿةّ بتؿةْطعتوة       

 ٖاتٓث مياتلج ػتَيهث بؤ خاييٓث ػواؿا، خيـج ويوويإ بتخاًهلا ثيَػتَنتك بهوفٕ.
( عةيداملطًت )بٓو مةج قوكِةيٌث ماْث ػيًََث ػعؤج يعت  نت بتو ْيا ،ج َاَث(ابٛطايتبتآلّ )

نلؿٕ نتثيَػتَنتك يعتؿ َييَو يتؿ َيعتناْث    اتياْـٕ و ؿاوايٌث ىلَ نؤنلؿةوةو َتبتهوتنتج تثَ
ٕ    –َتنهت–ٓيانت يتؿةكةوةج  نعت بيجعاكيَنٕ يتٖعتك     ،بٌاكْتوة، ٖعتكوةٖا ؾعتكَاْث ثيَهعلؿ
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 يَػتَنتك بهوفٕ.نتهيَو يتواْتج ؿةياْتويَت ث
ج بطات  خيٓذا نت قوكِةيٌيٍ ماْييإ ختوا ٖؤمةنتج ثيَػتَنتك ْاٖئًََ نتي ؿةهوث ثثَ 

ؿا كِيَو بهتوٕ يتهتك  ب وكِايتنث تليإ تتبتْٓث نلؿ يتهتك ختوةج ْووهلاويَو ؿاكِيَقْتوةو تياج
َاَيعتناْث )بٓعو   نعت يعتػيٌََ و بٓت   ،و نؤَتآليتتث يتؿفج ٖؤمج ثيَػتَنتك اتَاك ج خابووكج

نعت تعتواو بتكنعتْاكيإ     ،(و بلِواؿاكاْث تل ثيَو ٖاتنووٕ، بتو كِةْطتجعةيداملطًت ٖاًِ(و )بٓو 
ْتؿةٕ و  ْتػوامٕ و فْيٌيإ ثثَ بتًيإ نتٕ يتٖتك َاؾيَهث ْيَو نؤَتٍَ و فْيإ ىلَ نتٕ و بثَ

 ٕ.ْتنلِ ْتؾل ًٔ و ٖئيٌيإ ىلَ يتنث فياْيإ ثثَ ٖيض نتكةهتو ثيَويووث
يتّ باكةيتوة بلِياكْاَتيتنيإ يت ْووهلاويَو ؿا بتْيَو نتعنتؿا ٖتَيواهث. ختّ ْووهعلاوةَ  

نعلاو بتؿكَيعقايث خعتو هعَث هعاَيث اتَاك يعتج نعاؾلاْث )قعوكِةيٍ(          ٖتتا هثَ هاٍَ ناكج ثثَ
ثيَػتَنتكو ًويَٓهتوتواْث يتٖتَوو َاؾيَعو بجَنعتَ نلابعووٕ و بتؿةهعت خاهعتواكة تؿعت و       

اْجيععتوة ؿةيآْاآلْععـ، تتْاْععتت اععتآلج ؿكةػويععإ ؿةػععواكؿو، ْنوويععتو اليععاْث       تاَيتن
 يتنتياْتوة يتؿووكةوة ؿةبيورتا. ج بلهيَوث َٓـاَيتناْيٌيإ بتٖؤج هتػوث

يتناْيٌث اعتييَو َتيٓعتتجو خعيٍَ و     َاوةج ختو خابًَووقتيتو ؿكيَقجث ناتت ثلِ يتْاهؤكج
و تا ناك اتيٌوت ختوةج ْتػويَو هؤمو بعتمةيث بهتويَوعت   خاماكج بتهتك خابًَووقتؿكاوإ ؿا ٖيَٓا

ؿَيث ٓتْـ اتوكةثياويَهث قوكِةيٌتوةو ثيَٓر نتي يتاتوكةثياواْيإ ؿاوايإ نلؿ ٓجرت ناك بعتو  
يتنث توْـيٍ يتهتك ؿاوانتيإ ٖعتبوو،   بلِياكْاَتيت ْتنليَت ٖتكٓتْـة نت ٖيٌَوا بتكٖتَيووث

نلاو ثيَػتَنتكو بلِواؿاكإ ٖاتٓتوة بؤ هتكػاْتو َاَيث ػؤيعإ   بتآلّ ؿواداك ؿاوانتيإ ديَنتدثَ
 يتنث م كيإ بتؿةهت ختو تتْطاْتيتوة ٓتًت. ؿواج ختوةج ْاكِةستتث

 
 -طائيف-ئةشكةجنةداىى ثيَغةمبةز لة 

يعت م كةج قعوكِةيٍ بعت باْطتوامةنعتج      ؿواج ختوةج ثيَػتَنتك ٖتهوث بتو هعوونايتتث  
( بؤختوةج بعاوةكِج  طا٥ٝ ( بهات يتًاكج )ذكٝ ج هتكؿاْث ٖؤمج )نلؿبوو، ب ج نلؿةوة يتوة

ج بـةٕ يتو كِيَطايعتؿا ٖعتتا ثعتياَث     و ياكَتتث بيَٓٔ و ثٌوط يث بهتٕ يتؿفج اتيتنتج ثثَ
 (يٍ ْنيهرتئ ٖؤم بووٕ يتٖؤمةناْث )َتنهت(.ذكٝ ػوؿا بتتتواوةتث ؿةاتيتْيَت. )

( بعوو  حازذي١ –ج نعوكِج  –ؿا نت )مةيـ ماكيَهثثيَػتَنتك بؤختّ َتبتهوت يتاتٍَ ػنَتتطو 
كِووج نلؿة ختو ْاوٓتيتو ٓاوج نتوت بتاعتوكةناْيإ و ؿاواج باوةكِٖيَٓعإ و ثٌعوط جهلؿْث    

 نلؿٕ تانو بوواْيَت باْطتوامةنتج بتدثَ بطتيتْيَت. يتو ناكةؿا ىلَ
لو ٓعانتيتنث  نتٓث ختوإ بتًيَواميَهث ْاً ئ وةآلَيإ ؿايتوةو، ثيَػتَنتكيٍ ٖيض ػيَ
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نععلؿٕ نععت خععتّ َتهععتيتيت  بععتؿج ْععتنلؿٕ. بععتآلّ يتٖععتَإ نععات ؿا تهععاج خععتوةج ىلَ ىلَ
ج  بآلوْتنتْتوةو الج نتي باهث ٖاتٓث ثيَػتَنتكو َتبتهوتنتج ْتنتٕ تعانو قعوكِةيٍ ثعثَ   

ْتماْيَت و خاماكج توْـتليإ ْتؿةٕ و تاواْناكج ْتنتٕ بتوةج اوايت ثتْاج بلؿ تتبتك ؿوفَٓعاْث  
( ْتى ٖتك بتؿةّ ؿاواناْيتوة ْتٓووٕ، بتَيهو بتثئَتواْتوة نتهاْث ذكٝ ختوإ. نتٓث ٖؤمج )

ٖإ ؿاو نتوتٓت بتكؿباكإ نلؿْعث ٖعتتا ػعوئَ يتبعتكج      اتَقةو ْتؾاّ و َٓاآلْث ػؤياْيإ ىلَ
ساكيوت(ج ٖعاوةٍَ و ػنَتتطوماكيٌعث بنعووة قعتَيػاْيَو     –ج نوكِج –ثجَث ؿةٓؤكِايتوة، )مةيـ

ؿا ػؤيإ اتياْـة الج ؿكةػوث )نتكةّ(و يعتفيَل   و ػؤج ؿةػووتبتك ختو بتكؿاْت تا يتؿوايثبؤج
 ؿا ؿاْيٌنت. هيَنتكةنتج

يتو هاتت ْاههاْتؿا ٖتك ؾلَيَوهيَو يتٓاوج ثيَػتَنتكةوة ؿةكٓووبايت يإ ٖتك ػتَيَهث 
هعث خعاماكج يتهعتك    ؿةكبلِيايت تتْٗا بؤ ػوؿاج تاى و تتْياج بوو، ً يٓرتئ كِام نعتباكج قوك 
ج يتػواثاكِاوةتعتوةو   هووى نلؿايت تتْٗا ْنايتنث )تؤبتناكج( بعوو، وةى خعتّ ْنايعتج نعتثثَ    

نتهيُاج ثلًٓطـاكج ختو ؿَيوؤمجيت اتوكةيتًث بؤ ثتكوةكؿااكج ييَوة بتؿج ؿةنتئ، ختوةبوو 
 ؿااكج:ياْت بتّ ْنايتوة كِووج نلؿة ثتكوةك ؿواج ختو ٖتَوو خاماك ٓتًنت و ْاكِةستتث

ؿةهعتآلتيِ يتخاهعت    و )بعثَ  ٖيَنج(و نتّ ًعاكةمايث  ػوؿايت َٔ ٖتك بؤ تؤ ههاآلج )بثَ}
ؿا( ؿةكؿةبلِّ. ختج بتكِةمحرتيٓث بتكِةمحإ تؤ ػوؿاج ٓتوهاوإ و ػعوؿاج َٓعث، ؿةهعا     ػتَيهث

نعت  بتنيَِ ؿةهجيَليت؟ بتنتهيَهث ؿووكو ْتْاهياو نت ٖتك كِقث ييَِ ؿةبيَوتوة؟ يإ بتؿوفَٓيَو 
ناكوباكج َٓت ػووؤتت ؿةهوث؟ بتآلّ ٖيٌَوا ختاتك تعؤ كِقيَهعت يعتَٔ ْعتبيَت و يعيَِ مويعل       

يتنيٍ يتتؤوة  و تتْـكوهوث يت. هتكؾلامج ْتبووبيت ختوا ٖيض بانِ يتّ خاماكو ناكةهاتاْت ْث
ؤ يتنث ب نتٖتَوو تاكيهث ،بيَت اتييَو م كو ؾلاواْرتة بؤَٔ. ثتْا ؿةالّ بتكِ ًٓايث كِووج تؤ

كِاهت نلاوةتتوة )ثتْا ؿةالّ بتو  ج ثثَ كِووْاى بؤتتوةو ٖتَوو ناكوباكيَهث ؿْياو كِ فج ؿوايث
كِ ًٓايجيتج كِووج تؤ( يتوةج نتوا تووكِةبووْت بؤّ ْامٍَ بيَت يإ بهتوَتبتك كِم و ْاكِةماييت. 

ٗ   َٔ ٖتكؿةّ تهاناكّ تانو ييَِ كِامج ؿةبيت، ٖيض ٖيَنو تواْايعتنيٍ ْعث   ا الج تعؤوة  يعت تعتْ
 (0) .{ْتبيَت

ج ؿاْيٌعونوو ْنيعو بيَوعواْيَهث )عتتنعت(و      ختو ًويَٓتج نت يتو ناتعتؿا ثيَػتَنعتك ىلَ  
)ًتينت( بوو نت ٖتكؿوونيإ نوكِج )كِةبيعت( بووٕ. ختّ ؿووثيعاوة ناتيَعو ثيَػتَنعتكيإ يعتو     

ٕ بعاْط نعلؿ   ساَيتتتؿا بيٓث ؿَييعإ ْعتكّ بعوو و نعوكِيَهث ػنَعتتهاكج ََيلؿَٓعـاَيث ػؤيعا       
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بوو( و ْعاوج )ععتؿؿاي( بعوو و ثجَيعإ اعوت: )خعتّ        –ْتهلاْث–)نتختويٍ يتهتك خاييٓث 
ٖيٌَووة تلجَيت ٖتَيطلةو بيـة بتو ثياوة(. ختويٍ ثجَث اتياْـو نتثيَػتَنعتكيٍ ؿةهعوث بعؤ    

ختّ )بتْاوج ػوؿا، يتو ناتتؿا )عتؿؿاي( اوتث:  –نت بلؿ ؾتكَووج )بوِ اهلل(  ٖيٌَووة تلجَ
ج ثلهعث:   . ثيَػتَنعتكيٍ ىلَ (بوِ اهلل( بتماكج ػتَيهث ختّ ْاوٓتيتؿا ْايعتت  –تتيت )واتت و
َٔ ْتهلاْيِ )؟ ختويٍ يتوةآلّ ؿا اوتث: }ختج تؤ ػتَيهث ض وآلتيَهيت و يتهتك ض ؿيٓيَهيت{

تؤ ػعتَيهث ًعاكج   )ؿا ؾتكَووج:  . ثيَػتَنتكيٍ يتوةهؿث وآلتتنتج(ّ –ْتيٓتوا–و ػتَيهث 
 يتنتَ بتهتكهوكَِاْتوة ثلهث . نوكِة ْتهلاْث(َتتوث(يت–ج نوكِج –تنت )يوْىثياوة ٓان

؟ يتو كِووةوة ثيَػتَنتك ٓعتْـ خايعتتيَهث قوكخعاْث    (ةوة ؿةماْيت–يوْى–تؤ ٓث يتباكةج )ج: 
)عتؿؿاي(يٍ ؿواج بيوعوٓث خعتو خايتتاْعت َوهعًَُإ     بؤ ػويَٓـةوة. خيرت –يوْى–  نث يتٓ

 بوو.
ؿا  ٖيض ًعويَو يعتمةوج  )ج اوتٔ:  ج ٖتكؿوو نوكِةنتج )كِةبيعت(َ ثثَناتيَو ٓووةوة بؤال

يت. بتِكاهعوث ًعويَهث واج ثعَث ِكااتياْعـّ نعت ٖعيض نتهعيَو         يتو باْطتوامةج ختو ٓانرت ْث
 .(ْايناْيَت َتاتك تتْٗا ثيَػتَنتكيَو ْتبيَت
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 بةندى ضوارةم
 ))ثةزةضةىدىى باىطةواشى ئيطالمى((

 –يتْيَو ٓتوهاوةو بجَـةهتآلتتنإ ؿا  بآلوبووْتوةج خيووّ )
هتكةتاج باْطتوامج خيووّ يتًاكج  –و بتكمبووْتوة بؤ خامسإ  ًتوكِةوج

 (ػتَيهث "يتهليب" ثتميإ بتثيَػتَنتك ؿةؿةٕ. –"يتهليب"ةوة 
 

 دةضةآلتةكاٌ دا بآلوبووىةوةى ئيطالو لةىيَو ضةوضاوةو بىَ
 يعتوة يتٓعيٓت ٖعتفاكو بعثَ     طعتوامج خيوعوَث  بيَطوَإ م كبتج بلِواؿاكإ يتهتكةتاج باْ

ؿةهتآلتتنإ بووٕ ويَلِاج ختوةج ختاتك ٓتْـ نتهعيَهث ٖتَيهعتوتووَ يتٓعيٓث ثياوَعاقووآلٕ     
باوةكِيععإ ثجَٗيَٓابيَععت. بععاوةكِج خععتو ٖتفاكاْععتَ يتخيوععوّ ؿا ثتهععٓـنلاو ػععوؿا ؾععتكَاْث  

خاَيَنج كِةسعِ و ػؤًتويوعوييإ   بتثيَػتَنتكةنتج نلؿبوو ؿةهوث هؤم بتهتكيإ ؿا بيَٓيَت و 
 بؤبطليَوتوةو ب وباوةكِو كِيَواناْث خيووَيإ ؾيَلنات.

ؿا ؿاؿةْيٌعت ٓعتْـئ ٖعاوةَيث     ختوةبوو ثيَػتَنتك نت يتَناتوت و ًويَٓث ػواثتكهعوث  
 ج نوكِج ياهعل(و )هعتملاْث  –ؿةهتآلتث وةى )هوٖتينث كِ َث(و )عت اك يتنتهاْث ٖتفاكو بثَ

ٖوـ. يتال ؿاؿةْيٌعت، دطعت يتَوهعًَُاْاْجرتج نعتّ      …ابث نوكِج ختكةت(وؾاكهث(و )ػتبن
ؿةهت وْتؿاك، يتَوًتوة اتوكةثياواْث قعوكِةيٍ ناتيَعو هعتكدمث خعتو ساَيتتعتيإ ؿةؿا بعت       
)حمُـ(يإ ؿةاوت: )تؤ ٓؤٕ قايًيت بتّ دؤكة نتهاْتج اتيتنعتت؟ خايعا يعتْيَوَإ ؿا تعتْٗا     

ٕ؟ ختج خايا خيَُت ؿواج ختّ عتبـو نؤيوْتج ػؤَإ بهتوئ؟ بتػٌيو ختَاْت ػوؿا خيُاْث ثثَ
بتكِاهوث خيَُت ًتكّ يتػؤَإ ؿةنتئ اتك بيَيٓت ْيَو ختّ نوكِو نؤَتَيتوةو يتاعتَيوا ؿاْيٌعني.   

 .{بتَيهو ؿةبيَت ؿةكيإ نتيت تانو خيَُت بيَني و يتالت ؿاْيٌني و ثتيلِةوب بتكْاَتنتت بهتئ
. {َٔ بلِواؿاكإ يتالج ػؤّ ؿةكْانتّ}و ؿاواناكيتيإ ؿا ؾتكَووج: ثيَػتَنتك يتوةآلَث خت

باًعت اعتك   }خيٓذا اتوكة ثياواْث قوكِةيٍ بتكِواَيتت ْتػويَو هامًيإ ثيٌعإ ؿاو اوتيعإ:   
 ...{ؿةكيٌيإ ْانتيت ختوا ناتيَو خيَُت ؿيَيٓت الت، بتك نتْاكيإ نتو ؿووكيإ ػتكةوة

هًَُإ بنب ػتكيو بوو ختو ؿاواناكيتيإ ديَنتدثَ بهات، ثيَػتَنتك بتَتبتهوث ختوةج َو
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ط ج ؾتكَوو: بتآلّ ػوؿا ؾتكَاْث ػؤج يتّ خايتتاْتؿا بؤْاكؿو ثثَ
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ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب    ىئېئ   ېئ  ىئ     ىئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

 ..53-52األنرام/صڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ
يتؿا ػعوؿا كِيَطعتج ؿةكنلؿْعث خعتو ٖعتفاكو ٓتوهعاواْت يتثَيػتَنعتك         يتّ ؿةقت قوكخاْث 

ؿةاليَت نت بتياْجو خيَواكةج ٖتَوو كِ فيَو ػوؿاج ثتكوةكؿااكج ػؤيإ ؿةثتكهنت، ثاًإ ػوؿا 
نعت   بتكثتكٓث ختو اتوكةثياواْتج قوكِةيٍ )نت ت و توادميإ ؿةالتت بلِواؿاكإ( خاوا ؿةؿاتعتوة 

ج سوعابات و   ؿةنعات ْابيَعت بعتثثَ    كِووج اؿواكو ؾتكَايٌوث ؿةناتت )حمُـ(و ؾعتكَاْث ثعثَ  
ب وكِاج ختوإ جبووَييَوتوةو وةى ٖتفاكةناْيٍ سوابيإ بؤ ْتنات، ٓعوْهت ٖعتَوإ بتكثلهعٔ    
يتبتكؿةّ ػواؿاو ٖتك نتهتَ يتػؤج بتكثلهياكة، دعا ختاعتك ؿةكيعإ نعات خعتويٍ يعتنيَو       

 تَهاكإ.ؿةبيَت يتهو
تلج ختو ؾتكَايٌعوتج ػعوؿا )بعؤ ييَهـاْعتوةج وتعتو بيعاْووج اعتوكةثياواْث         يتبتًيَهث

نتؿةياْطوت: )ٓؤٕ ػوؿا خعتو ٖتفاكاْعت    ،يتيإ ؿا قوكِةيٍ يتوةآلَث ختو ثلهياكة ػؤثتكهوث
يتَْيو خَيُتؿا بتخيُإ بتٖلةَتْـ ؿةنعات(؟( ؿةؾعتكَويَت: )ٖعتك ػعوؿا ػعؤج ؿةماَْيعت نعثَ        

ث هوثاهث ْيعُعتت و بتػٌٌعتناْث ػعوؿا ؿةنعات و ثعتيلِةوناكج بتكْاَتنتيعتتث،       بتكِاهو
ج ػووؤتت ْيَوإ ٖتَوو ٓني و تويَقةناْث ػتَيهجيتوةو اٌت  ٓوْهت خاييٓث خيووّ يتنواْث

ج ثياوَععاقووآلٕ و اععتوكةثياواْث  يععتنث ْابععتدثَ ؿياكؿةيععتنث ػؤثتهععٓـجو، تاينتِتْععـيَوث
ؿاو يعتْيَوإ   يعتى يعتْيَوإ بتْـةيعتى و اتوكةنعتج     ٖيض ديعاوامج . خيـج .ٖتَيوةًاْـ تتوة.

يت. بتَيهو ٖتَوإ يتثيَوةكو تتكامووج خيووّ ؿا وةى يعتنٔ و   ؿةوَيتَتْـيَو و ٖتفاكيَو ؿا ْث
 و ناكج ٓانت ْتبيَت(. ييَو دوؿاْيني تتْٗا بتباوةكِو ثاكيَنناكج

تؿةّ خعاكةمووج ػعؤ بتاعتوكة ؿاْعإ و     ثياواْث قوكِةيٍ ٖيَٓـة ػؤيإ ؿابعوو بع   ٖتْـيَو يت
نت بتٖؤج ختَاْعتوة بعتؿةّ باْطعتوامج خيوعوَتوة      ،و ثًتوثايتوة ػؤًويووٓث هتك نايتتث

نت ؿةيطوت:  ،َوغ ة( بوو–ج نوكِج –ْتٓووٕ و بتكبتكةناْييإ ؿةنلؿ. يتنيَو يتوإ )وةييـ
هث قوكِةيٌعِ ؾعتكاَؤَ   قوكخإ بيَوت ػواكةوةو َٓيٍ نت اتوكةو هعتكؿاكيَ  –حمُـ–خايا بؤ }

عوَعتيلج هعتقتؾث(ج اعتوكةج    –ج نعوكِج  –)عتَل :بهليَِ.. ختج خايا )ختبو َتهعوؿ( واتت
ٖؤمج )هتقيـ( ؾتكاَؤَ بهليَت، خايعا خعتّ ؿوو اتوكةيعتج وةى َعٔ و خعتو بتكنعتْاكبنب و       

 ؟!{ختويٍ ػؤج بهات بتؿةَلِاهوث ػتَيهث
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اْاْتوة ػوؿا ختّ خايتتاْتج ْاكؿ تت و ػؤ بتاتوكة ؿ بتٖؤج ختّ خيـؿيعاج يوتنتكمج
﮶  ﮷ ﮸       (0)ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ػواكةوةو ؾتكَوويتتث: ط

          ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       ﮼﮹  ﮺  ﮻

 ..32-30الزخرف/ص         ڭ           
اواْعت ػؤيعإ   نت خايعا خعتو اعتوكة ثي    ،ج ختّ خايتتاْتَ ختوةيت َتبتهت و واتاج اٌوث 

)ناكج ثيَػتَنتكيَوث( ؿابتَ ؿةنتٕ و بتخاكةمووج ػؤيإ ٖعتَيث ؿةهعووكِيَٓٔ؟ بعتَيهو ؿةبيَعت     
ناكوباك ٖتَووج بتػواهوث ػوؿا ؿابٓليَت و ٖعتك ػعوؿاَ ػعؤج خعتكنث بعقيَوجو اعومةكاْث       

و ثًتوثايعتج ميعاتليٍ بتٖتْعـيَو نعتي ؿةؿات تعانو       ج يتختهعوؤْاوةو كِمم و كِ مج  ػتَيهث
اْهات بتهتكؿاكو ٖاوناكو ياكيـةؿةكج يتنرتو ثيَويووجو ناكةناْث يتنـج ثلِبهتْعتوة. بعتّ   بي

كِةْطتَ ياكَتتث يتنرت ؿةؿةٕ و ناك بؤ يتنرت خاهإ ؿةنتٕ يتبتؿةهت ٖيَٓاْث كِمم و كِ مجعو  
 كِيَهؼووٓث فيإ ؿا.

بتكِاهوث ؾتكَايٌعويَهث  . ص..         ڭثاًإ ػوؿا ؿةؾتكَويَت: ط
ؿا ٖعتَيطلتووةو وا   ج ػعؤج  ًتْطتو دواْرتئ َاْاج ؿَيوؤمجو بؤ ػواهعوَيشاْث يعتؿووتوجَ  قت

يتَل ظ ؿةنات ػؤج بتؿووك بطليَت يتًوت ؾليوؿةكةناْث ؿْياو ػؤج بعتكميٍ بطليَعت يتٖعتك    
 .ؿياكؿةيتنث هتكْر كِانيٍَ و هتكًيَوئَ..

ايت بؤ ٖتك نتهيَو يتواْعتج  ج تيَـ ٖتكوةٖا ختّ ؾتكَايٌوتج ػوؿا ؿَيٓتوايجو خاهووؿةيث
بتَ بووٕ، ؿَيـاْعتوةَ بعتّ دعؤكة ثلهعياكاْتيت نعت خايعا فيعإ         يتٖتْـيَو ْيعُتتث فيإ بثَ

يعت؟ خايعا ػعتَيهث يتهعتك      يتو اتكِاْتوةَ ٖتك بؤالج ػوؿا ْث ػؤيٌث بتػٌٌيَهث ػوؿا ْث
يَهيعإ ٖتيعت اعتك    يإ ْاثلهليَوتوة؟ خيـج َاٍَ و هعاَإ و ثًتوثايعت ض ْلػ   نلؿةوةناْيإ ىلَ

بنٓتٖؤج ؿووكػووٓتوةج َل ظ يتػوؿاج ػايكث؟ بيَطوَإ ػؤًعجث ؿْيعا نتَعتو ٖعتك كِ فج     
 ؿواييٍ باًرتو بتنتَيهرتة بؤ ختو نتهتج يتػوؿا برتهيَت و ثاكيَنناكج ػؤج بيَت.

و بايعتػث خيوعو إ بعؤ ٖعتفاكو      تل نت ٖتك يتّ كِووةوة بعتمةيث  منووْتج بتهتكٖاتيَهث 
نإ ؿةكؿةػات، ختوةيت داكيَهيإ ثيَػتَنتكج ػعوؿا يتاعتٍَ هعتكإ و اعتوكةثياواْث     ٓتوهاوة

قوكِةيٍ ؿا ؿةؿواو ؿةيويوت ثتيوةْـييإ يتاتٍَ ؿا بتٖيَننات و باْطيإ نات بؤ خيووّ، يعتو  
-اّ َهووّ( –ج نوكِج –ناتتَ ؿا نت هتكاتكَث قوتو وت وويَق بوو يتاتَييإ ؿا، )عنـاهلل

ٓعوو بعؤالج ثيَػتَنعتكو خعتويٍ      –و يتنيَو بوو يتواْتج موو َوهًَُإ بووبووٕ نت ْابيٓابوو
                                                           

 (ة نت ختو ؿوو ماَيُتج تيَـابووٕ.طا٥ٝ ج ٖتكؿوو ًاكج )َتنهت(و ) ( )ايكليوني( َتبتهت ثث1َ)
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يتاتكَتج قوتوباي و ٖتوَيث م كج كِانيٌَاْث ختو هتكنلؿاْتج قوكِةيٍ ؿا بوو، يتو هعاتتؿا  
نت يتوةج  ،ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا ؾيَلّ}اّ َهووّ( بتثيَػتَنتكج اوت: –ج نوكِج –)عنـاهلل

 .{ػوؿا ؾيَلج نلؿوويت
نعت   ،ج يتوتتناْث ختو نابلا ْابيٓايعت ْعتالت   ثيَػتَنتك يتو هاتت وةػواْتؿا ٖيَٓـة اوجَ

نلؿبعوو، ختَعتَ يتبتكخعتوةج ثيَػتَنعتك بعتناكيَهث       ٓتْـداكيَو كِووج قوتو اؿواكيٌث تثَ
ثياواْث قوكِةيٍ  مةمحتتث ؿةبيٓث اتك يتو ناتاْتؿا وت وويَقج ػؤج بربِيَت و يتبتكٓاوج اتوكة

ج  بنيَوت ٖؤج هاكنلؿْتوةج ؿَيث ختوإ و ىلَخاوا بـاتتوة، ٓوْهت ؿةتلها ختوةَث ثياويَهث وةآل
ج بؤ ْتالٕ. بؤيت كِووج ػؤج يتخاهت ختو نعويَلةؿا الفنعلؿو كِووج    تل اوجَ تتكةبنب و داكيَهث

 وةكايَلِاو وةآلَث ْتؿايتوة. ىلَ
 ؾتكَوو: ج ػوؿاَ يتهتكختَت هتكمةٌْوث نلؿو يتّ خايتتاْتؿا ثثَ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ط

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

 01-0عبس/صڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
ثيَػتَنتك كِووج الف بوو و كِووج وةكايَلِا ناتيَو ثياوة نويَلةنت ٖاتتالجو ثلهياكج }واتت: 

ؿةنلؿ. دا ختج ثيَػتَنتك تؤ ٓووماْيت ختو ْابيٓايت يت ض ساَييَو  مةج ؿيٓتنتج ىلَناكوباكج تا
و  ج ْعتؾاَث  و ٓعتثتَيث  ؿا بووةو بؤيتَ ٖاتعتالت تعانو ػعؤج ميعاتل ثانقناتعتوة يتثيوعث      

يتًت  و كِيَُٓايث يتاوْاٖإ، يإ بؤختوةج ثتْـو خاَؤفااكج مياتل وةكبطليَت و ختو خاَؤفااكج
ػٌعيَت. بعتآلّ ختواْعتج ؿةوَيتَتْعـو ؿةهعت كِ يٌعوووٕ و بتهعاَإ و َٖيعنو         بنت هووؿج ثثَ

الؿاوة تؤَ ٖتك كِوو يتوإ ؿةنعتيت و قوعتيإ    ؿةهتآلتيإ ؿةْامٕ و ػؤيإ يتؿيٓتنتج تؤ ثثَ
ج ػؤيععإ ؿيَععٔ بععؤالت و يتٓععيٓث ٖععتفاكو   تععل بععتثثَ بؤؿةنععتيت، يععتناتيَو ؿا نتهععاْث 

نت ٖاتت الت و ٖعتوَيث ؾيَلبعووْث ماْوعوث ميعاتلو      ،يٓايت(يتػؤبووكؿواْت )وةى ختو ثياوة ْاب
 كِيَُٓايث م كتل ؿةؿات و يتػوا ؿةتلهيَت نتٓث تؤَ ػؤت مياتل هتكقاٍَ ؿةنعتيت بتنتهعاْث  

 .{تلةوةو وام يتو ؿيَٓيت
يتج ػوؿا يتثيَػتَنتكةنتج اتوكةتلئ بتَيطتيعت يتهعتكختوةج نعتوا قوكخعإ      ختّ اًتيث 

ٍ  يتو يتهتك كِاهوث ثيَػتَنتكايتتث ٖثهلووًيَو )وسي(ج خيو ٓعوْهت ختاعتك    ،ج )حمُعـ(ي
)حمُـ( تتْٗا يتنيَو يتثياوة اتوكةو ؿاْعا بتْاوباْطعتنإ بوايعت بجَدعتوةج ثيَػتَنعتك بوايعتو       
قوكخاْيٍ )بتثلِوثاااْـةج ؿوفَٓاْث( نويَنيَهث ؿةهٓووي و ؿاْلاوج ػؤج بوايت خعتوا كِيَطعاج   
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يعتناْث  لَيوعت بتكٓعاوج ٖعتَوو دعؤكة نتهعيَو يعتػاي و         ووكِجنت ٖتَيتو نتّ ون ،ْتؿةؿا
و ااماْـةيعت يتػوؿاوةيعتو    عتواَث ػتَيهث. ٖتكوةى نتكِاميٍ ْعتؿةبوو بًَيَعت )خعتّ اًعتيث    

اّ –يت(. ٖتكوةٖا ؿةيٌيوواْث ثاهاويَهث يتباك بؤ نابلاج ْابيٓعا )نعوكِج    هلووًيَهث ػوؿايث
ختو ٖتوَيث ؿاوة يتو ناتتؿا كِيَُٓايجث خعتو اوَلِاياْعتج    َهووّ( بيَٓيَوتوة بتو ًيَوةيتج نتوا

 قوكِةيٍ بهات. ؿياكة ٖتَوو ٖاوةآلْيٌث ختو ثاهاوةيإ بتدواْرتئ ًيَوة ثتهٓـ ؿةنلؿ.
نت  ،بتآلّ ػوؿاج ماْاو بتسيهُتت واج ويووووة بلِواؿاكإ و َوهًَُاْإ خاااؿاكنات يتوةج

و  نإ ًععايإ تععلو يتثيٌَععرتٕ وةى يتؿةكووْععت يععاػثبيَطوَععإ ؿةكووْععت ثععاى و ثععلِ يععتباوةكِة
يتنيٌعث   و ثتى نتوتعتيث  هوتَهاكةنإ، تتْاْتت اتك يتنيَو يتؿةكووٕ ثانإ نتّ ختْـاَث

ؿةهتآلت و ٖتفاكؿا  يت يتخاهت نتهيَهث ؿةكووْجانث بثَ ٖتبيَت. ٓوْهت ٖيض نتهيَو بؤج ْث
ؿةهتآلتت بؤ وةكالتٓث ماْوعوث   و ؿا ختو بثَوةكايَلِيَت يتناتيَ كِووج ػؤج الفنات و كِووج ىلَ

بتهووؿو بتٖلةَتْـبووٕ ٖاتنيَت نتٓث كِووج يجَوةكايَلِكيَت بتبياْووج خعتوةج خاوكِؿكاوةتعتوة   
 ؿايت. و يووتنتكمج نت يتوثتكِج اوَلِايث ،بتالج نتهيَهث بتٖيَنو ؿةهت كِ يٌوووج واؿا

اوةتتوة( ٖعتك ناتيَعو ؿواج خعتوة ختاعتك     ج باهيٌت ثيَػتَنتك )ٖتكوةى ييَوةج ايَلِك دثَ 
م حبػًا دبػع عػاتبه بػه ج ؿةؾعتكَوو: ))  اّ َهووّ( بٔعوايت بعؤالج، ثعثَ    –ج نوكِج –)عنـاهلل

 .{نلؿّ ج ىلَ بتػيَل بيَيت ختج ختو نتهتج نتػوؿا يتهتك ختو اًتيث}((، واتت: رِب
ج –وو، )عنعـاهلل ؿةكٓعوو بع   -َتؿيٓعت -يتناتيَهيٍ ؿا ثيَػتَنتك بؤ دتْطث )خوسوؿ( يت 

و خيُاَتت يتْويَعقةنإ ؿا. خعتوةَ    ج ػؤج ؿاْابوو بؤ ثيٌَٓويَقج اّ َهووّ(ج يتدثَ–نوكِج 
يعت بعتك بعؤ ْتٖيٌَعنت و      و ًويَٓاْتج نعت ثيَػتَنعتك التنعووْث    نلؿاكيَهث دوإ بوو يتو كِجَ

 َت.ج ثياوةاتوكةناْث ختو هتكؿة ٖتَيوةًاْـْتوةج ؿاب وْتكيت و خيُوياماتث ْابتدثَ
 
 

 و بةزشبووىةوة بؤ ئامساٌ شةوزِةوى
ػوؿاج َتمٕ بؤ تاقيهلؿْتوةج باوةكِج خيُاْعـاكإ و بعؤ ؿةكػوعوٓث ؾعتمٍَ و بتػٌٌعث       

ؿا، ٓععتْـ خايععتت و ْيٌععاْتيتنث اععتوكةتلج ثيٌععاْث خععتو  ميععاتلج بتهععتك ثيَػتَنتكةنععتج
لؿْعتوةج بعؤ خامسعإ    ثيَػتَنتكةج ػؤج ؿاوةو ختَتَ يتو كِووؿاوة ْاوامةيتج ًتوكِةوجو بتكمن

ج –ج َتالخيهتتث ػؤيتوة بتًتو يت )َوذـاحللاّ ( ؿايت، ختوةبوو ػوؿا يتكِجَاضسا٤ َٚعيسا  )
نت ٓتْـئ كِووبعاكو بعتكوبووّ و ؿاٖعات     ،ج قوؿي(–َطصد األقض٢َتنهت(وة اتياْـيت ) -
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 بتكةنتتث ػلابووة هتك، ٖتكوةى ػوؿا ؾتكَوويت:
پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ     (3)ٻ  پ  پ (2)ٻ   (0)ٱ  ٻ  ٻِ  ط

 .0االسرا//صٿ      ٿ  ٿ  ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ
يتو بتو َاوة ٖيَذطعاك نتَعت اتيتْلايعت     دا ناتيَو ثيَػتَنتكج ػوؿا )حمُـ( بتو ػيَلايث

ج  و ثيٌَٓويَقج تلج بيٓث )بيت املكـي( يتوجَ )ابلاٖيِ و َوهث و عيوا(و ٓتْـئ ثيَػتَنتكج
نعت قاثيَهيعإ    ،ا ثيَهتوة هوفؿةيإ بؤ ػوؿا بلؿ. ثاًإ ؿوو قاثث بؤٖاتبؤنلؿٕ و يتاتَييإ ؿ

)َتج(ج تيَـابوو و قاثتنتج تليٍ )َاهت(ج تيَـابوو. ثيَػتَنتكج ػعوؿاَ ؿةهعوث بعلؿ بعؤ     
قاثت َاهوتنتو يجَث ػواكؿةوة، بتآلّ قاثت َتيتنتج ؾتكاَؤَ نلؿ. يتو هاتتؿا َتالخيهتتث 

و هلووًوث هعاغث ػعؤت   –ةت فٝطيس )ختج حمُـ بتكِاهوث تؤ بتػوؿا )ديربيٌ( ثجَث ؾتكَوو: 
كِيَُٓايث نلاويت. بيَطوَإ ْتتتوةنتًت ٖتك خعاوا كِيَُٓعايث نعلاوٕ و هلووًعويَهث هعاغيإ      

 ستكاّ نلاوة(. ٖتيت، ٖتكوةٖا )َتج(يٌوإ ىلَ
ـج ثيَػتَنتك يت )بيت املكـي(ةوة اتيتْلايت خامسإ و ختَتَ بت )َيعلاز( ْعاوبلاوة، خيع   

يتويَوة ثيَٓر ْويَقج يتًتوو كِ فيَو ؿا يتهتك ْتتتوةنتج ؾتكمنلا، ثاًإ اتكِايتوة )َتنهعت(.  
 ٖتَوو ختواْتَ تتْٗا يتيتى ًتوؿابوو.

ؿج بعوو يتوًعتوةؿا بعؤ     هتكيتبتياْث يتاتٍَ ٖتَيٗاتٓث ػؤكؿا ثيَػتَنتكج ػعوؿا ٖتكٓعث  
نعلؿو   ج، ٖتْـيَو نعتي باوةكِيعإ ثعثَ   اتيتنتج ايَلِايتوةو ؿواج تتواونلؿْث باهث كِووؿاوةنت

تععليٍ يععتقوكِةيٍ بععتؿك يإ ػوععوتوة، ٓععتْـ نتهععيَهيٍ يععتو بععلِواؿاكة   ٖتْععـيَو نتهععث
هتكةتايياْتج نتوا باوةكِيَهث الواميإ ٖتبوو ٖتَيطتكِاْتوة. ٖتْـيَو يتثياواْيٍ ػؤيإ اتياْـة 

وة؟ خععتويٍ يععتوةآلَيإ ؿا الج )ختبوبععتنل(و ويوععويإ بععنأْ بعع وكِاج خععتو ٓععؤْت يععتو كِووة
ؿةنععتّ تتْاْععتت اععتك كِووؿاوج يععتوة اععلإ تععلو اععلْطرتيٍ     َععٔ بععاوةكِج ثععثَ {اععوتث:

( ْعاوبلا، واتعت )باوةكِنعاكو ؿإ ثياْعتكو     صِيّدٜل خيـج يتو كِ فةوة )ختبوبتنل( بعت ) }بطيَلِيَوتوة
 .بتكِاهت ؿاْتك(..

                                                           
يت( ٖتيت، بتآلّ موكبعتج   ( ماْايإ ٖتْـيَو ب وكِاج ييَو دوؿايإ يتهتك ٓؤْيتتث ختو خيولايت )ًتوكِةوج1)

نعلاوة   نتثيَػتَنتك بتدتهوتوايإ ًتوكِةوجو بتكمبووْتوةنتج ثعثَ ، و ٖاوبلِوإ يتهتكختوةجٖتكةم كيإ يتنلِا
 نلاوة. فَاكةيتنث نتَيٓتج ماْاياْيٍ واج بؤ ؿةٓٔ اوايت تتْٗا )بتايإ( ًتوكِةويث ثثَ

 .. واتت بت )حمُـ(ج ثيَػتَنتكو بتْـةج ػؤج.بعةدٙ( 2)
(يَهت نت يتؾعتكَإ )ؾععٌ(ج )هعذـ(ةوة وةكاع اوة، ٓعوْهت      في  ي( وًتج )املوذـ( يتّ خايتتتؿا بيَقة )3)

يتنتَ بتثيَػتَنتك نلا يتو ًويَٓتؿا  )َوذـ( ًويَٓث )هذوؿ(ة )واتت ًويَٓث هوفؿة بلؿْت(. ناتيَو ًتوكِةوج
(وة ْاهلابيَت، يتخايتتتنتَ ؿا بؤيت بت )َوذـ( ْاوبلاوة ٓعوْهت  َطصد األقض٢ػاْوويتى ْتبوو نت بتْاوج )

 يت. عيناؿةت و ػواثتكهوث ًويَٓث
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ج  و ْاكِاهعوث  ةو يتكِاهعوث بهتْعتو  ؿواج ختوة ناؾلاْث َتنهت ويوويإ ثيَػتَنعتك تعاقث  
نلؿ وةهؿيَهث )بيت املكـي(يإ بؤبهات و باهث ختو  كِووؿاوةنت بهؤَيٓتوة، ختوةبوو ؿاوايإ ىلَ

ثياواْتيإ بؤبهات نت يتو ًويَٓتؿا بووٕ. ثيَػتَنتكيٍ وةهؿث ديَطت بتديَطتج بؤنلؿٕ، يعتو  
 ناتتؿا ٖتْـيَهيإ اوتيإ )وايت كِاهت ؿةنات(..

بعـات نعت بتكِيَوةيعتو يعت      نعلؿ ٖعتواَيث خعتو ناكواْعت سوًعرتةيإ ثعثَ       إ ىلَثاًإ ؿاواي
 نت ًت وَتنث بامكااْيياْث ٖتَيطلتووة. ،)هووكيا(وة ؿيَوتوة بؤاليإ و

اتياْعـٕ و فَاكةنتًعث بعؤ     يتج ػؤياْث ثثَ ثيَػتَنتكيٍ ٖتواَيث ختو ناكواْث بامكااْث
نعتوتووٕ و   ت يتاعتٍَ ٖعتَيٗاتٓث ػعؤكؿا بعتكِجَ    ؿياكجهلؿٕ و ؾتكَووج: )ؾآلٕ كِ ف ختو ناكواْع 

 ؿايت.( نت كِةْطتنتج يتْيَوإ كِةَ و هجث ،سوًرتيَهيإ يتثيٌَتوةيت
ؿا اتيٌعت و بعتو    تعا يعتؿوايث   ،نلؿْث ناكواْتنتؿا بووٕ ختواْيٍ بتكؿةواّ يتٓاوةكِواْث

و  اوةكِجبع  نتثيَػتَنتك بؤج بعاي نلؿبعووٕ. نتٓعث هعتكةكِاج خعتوةَ بعثَ       ،دؤكةَ بيٓييإ
 يتنتيإ مياتلبوو. و ْتؾاَث هتكنتًث

 
 ضةزةتاى باىطةواشى ئيطالو لةشازى "يةضسيب"ةوة

ثيَػتَنتك نت ؿيوجث ختوا قوكِةيٍ بتؿةّ باْطتواميتوة ْآٔ و تتْٗا ٓتْـ نتهعيَهث نعتّ   
 ْتبيَت موكبتيإ باوةكِْاٖيَٓٔ، ؿةهوث نلؿ بتباْطتوامنلؿْث ختو ٖؤمو ت اْعتج نعت يتٖتْعـيَو   

كِجَو كِةهِ و بؤْتو َوْاهتباتث عتكةب ؿا ؿةٓعووْت َتنهعت. ٖتْعـيَو يعتو ٖعؤمو ت اْعتَ       
بتًيَوةيتنث ْاً ئ بتكثتكٓعث باْطتوامةنعتيإ ؿةؿايعتوةو ٖتْعـيَهث ؿيهتًعيإ بتٓعانث       

 وةآلَيإ ؿةؿايتوة.
ج  نت بتؿيـاكج ثيَػتَنتك اتيٌعونووٕ، ىلَ  (0)،ٓتْـ نتهيَهيٍ يتعتكةبتناْث )يتهليب(

(. خيٓذعا  -ػعتمكةز –ثلهني: )خيَوة نئَ(؟ ختواْيٍ اوتيإ: )خيَُت ٓتْـ نتهعيَهني يعتٖؤمج   
اوتيإ: )بتَيثَ(. خعيرت يعتالج    {خايا خيَوة يتٖاوثتمياْاْث دوويتنتٕ؟}ج ثلهني:  ثيَػتَنتك ىلَ

 ؿاْيٌنت و ثيَػتَنتكيٍ باْطث نلؿٕ بؤالج بتكْاَتج ػوؿاو خاييٓث خيووَث بؤ ًعيهلؿْتوةو 
قوكخاْث بؤػويَٓـْتوةو بؤج كِووٕ نلؿْتوة. ختواْيٍ ؿواج بيووٓث باْطتوامو باهعث قوكخعإ و   

ؿةهعا بعتػوؿا ٓعاى    }ثتياَث خيووّ يتْيَو ػؤيإ ؿا ٖتْـيَهيإ بتٖتْـيَهث ؿيهتيإ اوت: 
                                                           

( يتثيٍَ خيووّ ؿا بتًاكج )َتؿيٓت( ؿةاوتلا، بعتآلّ ؿواج نعؤض نلؿْعث ثيَػتَنعتكو     ٜريسث ( يتهليب )1)
ٖاوةآلْث بؤ ختو ًاكةو ؿواج هتكٖتَيـاْث خيووّ، بت )َتؿيٓت( ْعاوبلا واتعت )ًعاكج ثيَػتَنعتك(. خعتَل َ      

 وؿةبليَت.بتْاوج ًاكج كِ ًٔ نلاو )املـيٓت املٓوكة( ْا
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 ٕ ٖعتواَيث ٖعاتٓث ثجَعـاوٕ و     (0)بنأْ ختّ ثياوة )واتت حمُـ( ختو ثيَػتَنتكةيت نت دوويتنعتنا
. خيٓذعا وةآلَيعإ بعؤ ثيَػتَنعتك     {خاااؿاكنلؿووْتوة، دا با ثيٍَ خيَوة ثجَث ْتاتٕ وةج ىلَخيَ

ختوةبوو نتوا ختوإ بلِوايإ )بتوةج ختو باْطتوامج بؤنلؿووٕ( ٖيَٓاوةو ختو خيووَتج بؤج باي 
ٕ يإ وةكالتووة. ثيَيٌيإ اعوت: )خيَُعت اعتييَهُإ ديَٗيٌَعوووة نعتٖيض ْياميَهيعا       نلؿٕ ىلَ

يتو ٖيواؿاكئ ػوؿا بياْطتيتْيَت بتتؤ، ناتيَعو   يتػلاثتو ؿوفَٓايتتجث ػؤبتػؤج يتنرتؿا ْث
بؤ اليٌيإ ؿةاتكَِييوتوة باْطيعإ ؿةنعتئ بعؤالج خعتّ كَِينعامةج تعؤو خعتو ؿيٓعتج يعتتؤمشإ          
وةكالتووة ؿةبيَت بتواْيٌعث بطتيعتْني. دعا ختاعتك ػعوؿا ٖعتَووياْث يتهعتك نؤبهاتعتوةو         

 ٕ بـات ختوا خيـج ثياويَهث يتتؤ باًرتو بتٖيَنتليإ تيا ْابيَت(.ٖيـايتتيا
)يتهعليب(و  )ػعتمكةز( بعووٕ، ٓعووْتوة بعؤ ًاكج    خيٓذا ختّ ٓتْـ نتهتج )نت يعتٖؤمج  

ثيَػتَنعتكةوة وةكيعإ    نعت يعت   ،ؿةهويإ نلؿ بتتيَطتياْـْث ٖؤمةنتيإ و باي نلؿْث خعتوةج 
تؿةَتوةٓووْث خعتو باْطعتوامةَ فَاكةيعتنث م ك    التنوو و باْطيإ نلؿٕ بؤالج خيووّ. بؤ ب

نعت باهعث ثيَػتَنعتكج ػعوؿاج تيعاؿا       ،ؿا َاَييَو ْعتَابوو  باوةكِيإ ٖيَٓاو تتْاْتت يتؿوايث
 ج يتاتٍَ ؿا ْتبيَت. ْتنليَت و ناكييَهث خيذابث

 
 ثةمياٌ بةثيَغةمبةز دةدةٌ –يةضسيب  –خةلَكى 

ثياو يتػتَيهث )يتهليب( هتكؿاْث َتنهتيإ  هاَييَو ؿواج ختوةو يتوةكمج ستز ؿا ؿوامؿة
نلؿو يتًويَٓيَهيٍ ؿا نت بت )عتقتبعت( ْاوؿةبليَعت بتؿيعـاكج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا اتيٌعنت و       

ؿا يتهتكختوةج ٖيض نتهيَهيإ ًتكيو و ٖاوةٍَ بؤػوؿا ؿاْتْيَت و  بتيعتت)واتت ثتميإ(يإ ثثَ
                                                           

( ثيٍَ ختوةج ػوؿا ثتياَث ػؤج بؤ ثيَػتَنتكةنتج بٓيَليَت، ٖتكؿوو ٖؤمج )ختوي(و )ػتمكةز(و ٓعتْـ  1)
ؿا ؿةفيإ، م ك داكيٍ ًتكِونوًواك يتْيَوإ عتكةبعتنإ و  –يتهليب  –ت ةو بٓتَاَيتيتنث دوويتنت يتًاكج 

يعإ بعؤ ػؤيعإ ؿاكًِعونوو، خعتوةبوو كِاهعوتوػؤ       تل دوويتنتنإ ؿا بتكثاؿةبوو، بتآلّ دوويتنتنإ ثيوْيَهعث 
كِوبعتكِووج عتكةبعتنإ ْتؿةبووْعتوة، بعتَيهو خعاالج ًعتكِو ؿوفَٓايعتتييإ يعتَْيوإ )خعتوي(و )ػععتمكةز(ؿا          

( ْاهعلاوة دعتْطيَهث   ٜيّٛ بعياس  ٖتَيـةا هاْـ. ختو خاالةَ بتًيَوةيتى نًَجتج هتْـبوو تا كِ فيَهيإ نت بت )
يتْيَوإ ؿا بتكثابوو و فَاكةيعتنث م ك يتٖعتكؿووالج تيعاؿا بووْعت قوكبعاْث. ؿواج خعتوة       ػويَٓاويث اتوكةيإ 

يتْيَوإ ٖتكؿووالؿا ٖوؿْتيتى خيُنانلاو يتو ٖوؿْتيتؿا )ػتمكةز( ثتمياْث يتاتٍَ دوويتنتنإ ؿا بتهت و بووْت 
ةَتؿا ثيَهتوة فياْث دوويتنعت  ٖاوثتمياْيإ. )ختوي(يٍ ثتمياْيإ يتاتٍَ عتكةب ؿا بتهونوو. ؿياكة يتو هتكؿ

يعتنث ايعاْث)كِ سث(ج بعؤ هعتك ععتكةب ٖعتبوو، ٓعوْهت         ياْعتوة نعاكايث   يتاتٍَ عتكةب ؿاو ْنيهييعإ ىلَ 
ج ػوؿا ؿةنلؿ بتآلّ  و تتْيايث دوويتنتنإ ًويَٓهتوتووج نويَنث ػوؿا )تتوكات( بووٕ و باْطتواميإ بؤ تانث

و و بيـعتًيإ ثيَوةْابوو. ٖتكوةٖا دوويتنتنإ عتكةبيإ بتوة وكيعاو  ً ى و ٖاوةٍَ بؤ ػواؿاْاْث تيَهتآلوبنو
خيَوعوا مةَعاْث كِةواْعتنلؿْث ثيَػتَنعتكيَو ٖعاتووةو خيَُعتَ ؿواج       )يإ ؿةاعوتٔ:   خاااؿاك ؿةنلؿةوة نت ثثَ

 .(ؿةنتوئ و يتاتٍَ ختوؿا ؿةتاْهوفئ وةى ٓؤٕ ٖتكؿوو اتىل )عاؿ(و )خ ةّ( نوفكإ
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ْث ػعؤج ْعتنوفيَت و نلؿاكيَهعث ْاًع يٓث     ؿمج ْتنات و ميٓاو بتؿكِةؾواكج ْتنات و َٓاَيتنا
نت ثئَتواْتج ب وباوةكِةنتج بيَت وةى ختوةج نت يتػؤيتوة َٓـاَييَو بـاتعت ثعاٍَ    ،واَ ْتنات

يإ ٖتك بوػواْيَو يتو دؤكة بؤ نتهيَهجـج بهات، ٖتكوةٖا ثتمياْيإ ؿا نتهعيإ   ،ٖاوهتكج
بوعجيَليَت   و ٖتك ناكيَهث ٓانيإ ثعثَ  ج ؾتكَاْث ثيَػتَنتك يتناكج ٓاى ؿا ْتنتٕ هتكثئَث
ج بهتٕ. دا ٖتك نتهيَهيإ ثابتْـبيَت بتو ثتميآْاَتو )بتيعتت(ةوة ختوا بتٖتًعوث   ديَنتدثَ

بتدثَ بهعات خعتوا ناكوبعاكج يعتالج      بؤػؤج ؿةهوتبتك نلؿووة، بتآلّ ختاتك ٖتْـيَهث ىلَ دثَ
 ووكيَت.ج ؿةب ػوؿايتو ػوؿاَ بتػواهوث ػؤج هناج ؿةؿات يإ ىلَ

ثاًإ يتهاَيث ؿاٖاتووؿا )واتعت هعاَييَو ؿواج خعتو ثتميآْاَتيعت(و ٖعتك يتٖعتَإ وةكمو       
و –َتنهعت –َوْاهتبتج ستز ؿاو يت )يتهليب(ةوة ستؾواوهثَ ثياوو ؿوو خعاؾلةت ٖعاتٔ بعؤ    

نت يتناتث ًتوؿاو يت  ،ؿإ ٓتْـ ْيَلكاويَهيإ ٓووْت الج ثيَػتَنتكج ػوؿاو ختويٍ بتَييَٓث ثثَ
و  عتقتبت( يتاتَييإ ؿا ؿاْيٌيَت. ؾتكَاْيٌث ثيَهلؿٕ نت يتو ناتعتؿا بعتْٗيَٓث بعئَ بعؤالج    )

 يإ ْتماْيَت و ٖيض ػتوتوويتى بتخاااْتٖيَٓٓتوة، تانو قوكِةيٍ بتو ناكةيإ ْتماْيَت.  نتي ثثَ
يتنث ًتو بتْٗيَٓث ٓعووٕ بعؤ )عتقتبعت(و يتاعتٍَ      ختواْيٍ ؿواج تيَجتكِبووْث َاوةج هثَ

( نعت ٖعتك   عةيداملطًت –ج نعوكِج  –عنعاي –يَػتَنتكج ػواؿا نؤبووْتوةو َاَيٌث )واتعت  ث
يتهتكؿيٓث قوكِةيٍ بوو يتوجَ خاَاؿةبوو. َاَث يتو ؿيـاكةؿا كِووج اؿواكج نلؿة خاَاؿةبوإ و 

يتخيَُتيتو ْتمشاْٗيٌَوووة تعا خيَوعوا اتيتنعتج ػؤَعإ      –حمُـ–ثجَث اوتٔ: )وةى ماْيوتاْت 
ج بطات، )واتت ثاكاهوووَاْت يتو نتهعاْتج نعت يتهعتك بعاوةكِج ػؤَعإ ْعني(.        ؿةهويإ ثثَ

حمُـ( هتكبتكمو ثاكيَنكاوة يتْيَو اتٍ و نتي وناكو وآلتث ػؤجعـا. دعا خيَعوةَ    : ختويٍ )واتت
ختاتك وا يتػؤتإ كِاؿةبيٓٔ نت تواْاج ثابتْعـبووٕ بتثتمياْتنعتو بعتو ؿيٓتًعتوة ٖتيعت نعتوا       

بهتٕ يتواْتج ؿفج ؿةوةهنت، خعتوا ؿةبيَعت    ج ىلَ و ؿةتوأْ بتكاليث الجباْطتوامج نلؿووٕ بؤ
ٔ     خؤباٍَ و بتكثلهياكيَوث نعت ْعتتوأْ بعتوةوة     ،ج ختو ناكة ٖعتَيطلٕ، ػعؤ ختاعتك واج ؿةبيعٓ

 ،ثابتْـبٔ و ؿةهنتكؿاكيث ؿةبعٔ يتٖعتك دعؤكة ياكَعتتجو بعتٖاْاوة ٖاتَٓيعو ؿا ؿواج خعتوةج       
بيَٓٔ ٓوْهت ختو يعتْيَو اعتٍ و وآلتعث     ؿةٖتك يتخيَوواوة وامج ىلَ نتٖاتووة بؤالتإ ييَلة، ختوا
 ػؤجـا خاماؿو ثاكيَنكاوة.(.

خيَُت تيَطتيٌوني يتقوتناْث تؤ، بتآلّ بعا  )ختواْيٍ يتوةآلَث وتتنتج )عناي(ؿا اوتيإ: 
و ػوؿاج ثعتكوةكؿااكج   ج ػؤج ج ويوت و ؿاواناكج ثيَػتَنتكج ػوؿاَ ػؤج بـويَت و بتثثَ

 .(هوتَإ بهاتخاكِا
ثيَػتَنتكيٍ نتوتت خاػاوتٔ و قوكخاْث بؤ ػويَٓـْتوةو باْطجهلؿٕ بؤالج كِيَنعامج ػعوؿاو   

التٔ  بـةٕ يتهتك اوجَ ىلَ بتيعتمت ثثَ)ٖاْجـإ يتهتكثابتْـج بتخيووَتوةو ثاًإ ؾتكَووج: 
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ني بعؤ ػعوؿا   ؿاو، يتهعتكَاٍَ بتػٌع   و ْاهاغث و اويَلِايتَيث نلؿ  يتٖتَوو ساَيتتيَهث هاغث
ؿاو، يتهتك ؾتكَإ بتٓانتو كِيَطعلتٔ يتػلاثعتو، يتهعتك     و ْاػؤًث يتٖتك ساَيتتيَهث ػؤًث

ج ػواؿاو يتوةَ ؿا نت يتهتكمةٌْعوث هتكمةٌْعوهاكيَو ْتتلهعٔ و، يتهعتك      ستقنيَقج يتكِجَ
تك ًويَو نلؿ  يتٖ نلؿٕ، )واتت ثاكيَنااكج ىلَ نلؿ  ختاتك ؿاواّ ىلَ هتكػونت و ثاكيَنااكج ىلَ

ؿةثعاكيَنٕ(، اعتك بعتّ بتيعتتعتوة      يتواْتج نتوا ػؤتإ و ٖاوهتكو نوكِو نعتي وناكتعاْث ىلَ  
 .(ثابتْـبٔ ختوا ٖتك بتٖتًت ثاؿاًواْت

ج  ؿا. خيٓذعا ثيَػتَنعتكج ػعوؿا ثعثَ     ختو ػتَيهتَ بتيعتتيإ يتهعتك خعتو ناكاْعت ثعثَ     
َيِ بؤ ٖتَينقيَلٕ نت اتوكةو هعتكؿاكج  يتْيَو ػؤتإ ؿا ؿوامؿة كِيٍ هججو ثياوَاقوو}ؾتكَووٕ: 

. ختواْيٍ ؿوامؿة ثياوج ٖتَيهتوتوو و ييَٗاتوويإ يتْيَو ػؤيإ ؿا ؿيعاكجهلؿ.  }اتيتنتيإ بٔ
خيَوة كِامالو كِاهجيَلكاوج هتك اتيتنتتأْ وةى ٓؤٕ )ثيَػتَنتكيٍ بتو ؿوامؿة ثياوةج ؾتكَوو: 

ووٕ، َٓيٍ كِاهجيَلكاوو نتؾيًث ْتتتوةنتَِ. يتنإ( نتؾيٌ و كِاهجيَلكاوج )عيوا( ب )ستواكج
ؿواج ختّ نؤبوْتوةيت ختو ستؾواو ثيَٓر نتهت اتكِاْتوة بؤ )يتهليب(و بتاتكِاْتوةًيإ خعاييٓث  

 خيووّ بتًيَوةيتنث ٖيَذطاك اتوكةو ؾلاوإ يتْيَو ؿاْيٌوواْث ختو ًاكةؿا بآلوبووةوة.
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 بةندى ثَيهجةم
 وة بؤ يةضسيب(())كؤضكسدىى ثيَغةمبةز لةمةككة

 –ثيَػتَنتك يتَاَيث "ختبوبتنل"ؿا –ثيوٕ ايَلِإ بؤ يتْاوبلؿْث ثيَػتَنتك  )
 –ثاكيَنااكجهلؿْث ػوؿا يتثيَػتَنتك –اتكِإ بتؿواج ثيَػتَنتكؿا –كِمااكبووْث ثيَػتَنتك

 –ثيَػتَنتك يت "يتهليب" –وتاكيَهث ثيَػتَنتك –"قةا٤اتيٌوٓث ثيَػتَنتك بؤ "
 (تتث يتْيَوإ نؤٓهاكإ و ثٌويواْإ ؿا بتهوٓث بلاي

 
 ثيالٌ طيَسِاٌ بؤ لةىاوبسدىى ثيَغةمبةز

ؿواج ختوةج خيوعوّ يعت )يتهعليب(ؿا بآلوبعووةوة ثَيػتَنعتك ؿاواج يتَوهعًَُاْإ نعلؿ         
)َتنهت( دجَنئًََ و بٔٔ بؤ )يتهليب( يتبتكختوةج ختًهتدمتو خعاماكج بجَناوةكِاْيعإ يتهعتك    

 ؿا.–َتنهت  –مياتل بووبوو يت 
يعإ بعنأْ اعتك     ختواْيٍ بتْٗيَٓث يتًاك ؿةكٓووٕ يتتلهث خعتوةج ْعتباؿا قعوكِةيٍ ثعثَ    

 َابووةوة. ؿا فَاكةيتنث نتَيإ يت )َتنهت(ؿا ىلَ بتخاًهلا ؿةكٓٔ، تا يتؿوايث
ثيَػتَنتكيٍ ؿواج نؤٓهلؿْث ٖاوةآلْث، ٖيٌَوا ٖتك يت )َتنهت(ؿا َابووةوةو ٓاوةكِواْث 

نعت بعتّ    ،طتؿاْث ػوؿابوو بؤ نؤٓهلؿٕ بتكةو )يتهليب(. تا ػوؿا كِيَُٓعايث نعلؿ  ؾتكَاْث كِيَ
 ؿا ديَط بيَت: ْنايت يتػوؿا بجاكيَوتوة تانو ٖيَُٓجو خاكاَث يتؿةكووْث

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ط

تْـجيتوةو بًَثَ ػوؿايت نؼتكة ْيَو ًويَٓيَهتوة نت بتكِةماَ)واتت:  ..81االسرا//صڳ  
بجَرتي و ْيطتكاْث ؿاػًَث بنِ، يتًويَٓيَهيٌتوة ؿةكبامّ نت نت بتٖتَإ وكةج كِةماَتْـجو 
خاكاَجيتوة يجَث ؿةكِٓ. ٖتكوةٖا ػوؿايت يتالج ػؤتتوة ٖيَنو ؿةهتآلتيَهث واّ ثجَننتػٌت نت 

 .(ثاَيجٌت و هتكػتكّ بيَت بؤ اتياْـٕ و بآلونلؿْتوةج خيووّ
نت يتَتنهتؿا خعاماكو ٓتوهعاْتوةو بتْعـنلؿْيإ ٓتًعونوو نتهعيإ       ،يتو َوهًَُاْاْتج

 بو قشاؾت( –ج نوكِج –(و )ختبوبتنلأبٛطايت–ج نوكِج –عًٞيتنؤض نلؿٕ ؿواْتنتوتٔ تتْٗا )
ْعتبيَت نعت يتاععتٍَ ثيَػتَنعتكؿا َابووْعتوة. بيَطوَععإ )ختبوبعتنل( م كدعاك ؿاواج َؤَيععتتث       
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ثتيتَتنعت بتًعهِ   }ج ؿةؾعتكَوو:   آلّ ثيَػتَنتك ثعثَ نت نؤض بهات، بت ،يتثيَػتَنتك ؿةنلؿ
، خيٓذا )ختبوبتنل(يٍ بتٖيوابوو ختو ٖاوةَيت ثيَػتَنتك بيَت و {ػوؿا ٖاوةَييَهت بؤ ثتيـانات

ؿا نؤض بهات، ٖتك بؤيتَ ؿوو سوًرتج م كٓاى و ًياو بؤ هعتؾتكو بعاك ٖعتَيطلتٓث     يتاتَيث
 ؤ ٖيذلةت.نلؿٕ بتَتبتهوث ػؤ خاَاؿةنلؿٕ ب و هامج نلِج

قوكِةيٍ ماْييعإ نعت )حمُعـ( اليعتْطلو ثٌعويواْث ٖيَذطعاك م كج يعت )يتهعليب(ؿا بعؤ          
ثتيـابووةو ماْييٌيإ ٓتْـئ نتهث بلِواؿاك يتػتَيهث )َتنهت( بتكةو ختوجَ ؿةكٓعووٕ و بعتّ   
كِةْطتَ بؤيإ ؿةكنتوتنوو نت بتبثَ ٖيض اوَاْيَعو ثيَػتَنعتكيٍ بعتؿوايإ ؿا ؿةكِوات، نعت     

(ؿا نؤبووْعتوةو ؿةهعويإ نعلؿ بتكِاويَعقو     داز ايٓد٠ْٚتيإ ماْث ػيَلا يتػاْتج كِاويَقناكج )بتَا
ِكااؤكِيٓتوة بؤ اتيٌعنت بعتبلِياكيَهث تعامة يعتؿفج ثَيػتَنعتك، خعتوةبوو ٖتْعـيَو يتهعتكاْث         
)قوكِةيٍ( ثيٌَٓياكج ؿةكبتؿةكنلؿْيإ بؤؿاْا، ٖتْـيَهجرتيٌيإ خاَافةيإ بعؤ ؿةهعط نلؿٕ و   

 تْـنلؿْث نلؿ.ب
ؿا ٖؤمةنععتج  نعت يعتؿوايث   ،بعتآلّ )ابودٗعٌ( ثيٌَعٓياكج نوًعوٓث بؤؿاْعإ بتًعيَوةيتى      

ثيَػتَنتك تواْاج تؤَيتهتْـْتوةيإ ْتبيَت، ختوةَ بتو كِةْطتج ٖتك ٖؤميَعو الويَهعث بعتٖيَنو    
ؿةهعت و   ػاْتؿإ ٖتَينقيَليَت و ثاًإ ٖتكيتنت يتو الواْت مشٌيَليَهث تيعقو بلِْعـةيإ بـكيَوعت   

ٖتَوويإ ثيَهتوة )بتيتى داك، وةى يتى ثياو( بتمشٌيَلةنإ يجَعث بعـةٕ و بيهعوفٕ. ٓعوْهت     
ختاتك خاوا بيهوفٕ ػويَٓتنتج بتهتك ٖتَوو ٖؤمةناْث قعوكِةيٍ ؿا بآلوؿةبيَوعتوةو ٖؤمةنعتج    

 (0)(٘دّٜي ػؤيٌث ْاتوأْ تؤَيت يتو ٖتَوو ٖؤماْت بهتْتوة، بتَيهو يتو ساَيتتتؿا ْآاكؿةبٔ بعت ) 
 يإ ؿةؿكيَت. نت ثثَ ،كِامج بٔ

نعلؿو ٖتَووًعيإ كِيَهعتوتنووٕ     ؿواج ختو نؤبووْتوةيتيإ يعت )ؿاك ايٓعـوة( بآلوةيعإ ىلَ   
يتهتك ختو كِايتج )ختبودتٌٖ( هتباكةت بتنوًوٓث ثيَػتَنتك. بتآلّ ػعوؿا )ديربيعٌ(ج ْعاكؿ    

ااعاؿاكج نعلؿةوة يعتو ثيوْعتج     بطتيعتْيَت و خ  بؤالج ثيَػتَنتك تا ختو ٖتواَيعت تامةيعتج ثعثَ   
 ؿا ْتَيَٓيَوتوة. اتيتنتجو ؿاواًث يجَهلؿ نت با ختو ًتوة يت ثيَؼتؾتنتج ػؤج

 
 ثيَغةمبةز لةمالَى "ئةبوبةكس"دا

ثيَػتَنتكج ػوؿا ؿكوهت بوو بؤج نعت يتٖعتك تعاقيَهث    {)عاخيٌت( يتّ باكةيتوة ؿةَييَت: 
. ختوةبوو ختو كِ فةج -ختبوبتنل–بٔيَت بؤَاَيث  كِ فؿا )هتك يتبتياْث بوايت يإ هتك يتخيَواكة(

ؿكابوو يتاتكَاج ْيوةكِ ؿاو بتْاوةكِاهوث ػتَيهجـا  وة ثثَ–َتنهت–نت َؤَيتتث نؤٓهلؿْث يت 
                                                           

ػويَٓث )نوفكاوة(نعت ؿةؿكيَعت بتنعتي ونعاكو ػعاوةْث نوفكاوةنعت، هعا خعيرت ْلػتنعت          (: ْلػث د١ٜ( )1)
بتثاكةوؿكاوبووبيَت يعإ ٖعتك نتكةهعتيتنث ٖاوًعَيوةج نعت نعتي ونعاكج بهعوف )قاتٌ(ةنعت ؿواج هعوَيض و           

 كِيَهتوتٓيَو ؿةيـةٕ بتػاوةْث نوفكاو.
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ٓوْهت يعتو هعاتتؿا ٖعيض نتهعيَو      ،الَإ. ٖاتٓتنتًث بؤيت يتاتكَاج ْيوةكِ ؿابوو ٖات بؤ
 ٓؤج ْتؿةنلؿ(. ٖات و

ؿاّ  ج خعتوا ػعوؿا كِجَ  }ج ؾعتكَوو:   و ثعثَ  وبعتنل(ج بيٓعث  ختب-خيٓذا نتٖات )بعاونِ   
ج َعٔ( ؾعتكَووج    يعتتث  . )ختبوبتنل(يٍ اوتث: )نتوابوو بتٖاوكِجَ}بتؿةكٓووٕ و نؤض نلؿٕ

 ..{يتتيت(. واتت ٖاوةَيت ؿةمب يتَوتؾتكةؿا. )بتٖاوكِجَ
ا ؿ ٖتك ػوؿج )عاخيٌت(ج نٔث )ختبوبتنل( يتوةهؿث ٖتهوث ثلِ دؤَ و ػل ًث بعاونث  

ٍَ بَيعت و          }ؿةَييَت:  ؿةها بعتػوؿا تعا خعتو كِ فة ْتَعـينوو نتهعيَو َٖيٓعـةج بعاونِ ػؤًعشا
ؿا ؿةاعلج. ثاًعإ    ؿا بطلج، ختوةبوو ؿيعوِ خعتو كِ فة يتػؤًعث    نت يتػؤًث ،بتكِاؿةيتنث وا

بتثيَػتَنتكج اوت: )ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا ختوة ؿوو سوًرتةو بؤ ختّ نعاكة هعامّ نعلؿووٕ(.    
( بوو تعانو  ازٜكط–ج نوكِج –نتْاوج )عنـاهلل ،ثيٌاْـةك )ؿةييٌ(يَهث بتنلجَ التخيٓذا كِجَ 

 ج هتؾتكيإ ثيٌإ ؿات. ج كِيَطانتيإ بهات و كِجَ كِيَُٓايث
 
 

 زِشطازبووىى ثيَغةمبةز
نلؿْث ختو ثيوْت ثووٓتَيتج نت هتكاْث قوكِةيٍ ٖؤْينووياْتوة، يتتاكيهايث  بؤ ديَنتدثَ 

ج  هث )قوكِةيٍ( يتبعتكؿةكااج َعاَيث ثيَػتَنعتكؿا نؤبووبووْعتوةو ٓعاوةكِجَ     ًتوؿا ٓتْـ الويَ
 نتثيَػتَنتك  تويَت و ٖتَيُتت بتكْتهتكجو بيهوفٕ. ،ختوةيإ ؿةنلؿ

ج  ( نلؿو ثثَبٛطاييت ا–ج نوكِج –ناتيَو ثيَػتَنتك بتو ساَيتتتج ماْث ؾتكَاْث بت )عًث 
 تّ بـة بتهتكػؤت ؿاو يعتَ وؿةّ وٓعاوتث ثعثَ   تؤ يتّ ثيَؼتؾتّ ؿا  توةو ختّ نلاه}ؾتكَوو: 

ج ػتت ػتتت(و ثيَوةج بٓوو، بيَطوَإ تووًث –ستمكةَتوتث–)نت نلاهيَهث هتومج  ،ؿاثؤًت
. ٖععتكوةٖا ؾععتكَاْث ثجَهععلؿ نععت ٖععتك هععجاكؿةو {يععتنيٍ ْابيععت ٖععيض خععاماكو ْاكِةسععتتث

 نتكةهتيتنث ػتَيهث اليت ثجَيإ بطتيتْيَوتوة.
يتػتَيهث )َتنهت( هجاكؿةو ًت وَعتنث الْطعث ػؤيعإ يعتالج     دجَث باهيٌت م كنتي 

 ٓوْهت بتثياويَهث هتككِاهت و ؿةهجانيإ ْاهينوو. ،ثيَػتَنتك ؿاؿةْا
ٍَ ٖاتعتؿةكةوةو ػعوؿاَ يعتو ناتعتؿا ٖعتَوو الوةنعاْث قوكِةيٌعث         خيٓذا ثَيػتَنتك يتَا

تانو ٖعتكؿوونيإ   ،( كِ ًتْابيٓانلؿبوو يتخاهوياو ْتياْـةبيٓث، ثاًإ بتكةو َاَيث )ختبوبتنل
ثيَهتوة نؤض بهتٕ. دا نت ثيَو اتيٌنت كِيَهتوتٔ يتهتكختوةج هعتكةتا كِووبهتْعت ختًعهتوتث    

 ؿا. ( بؤ ػؤستًاكؿإ تياجذَٛز)
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بؤ خاهإ نلؿْث ختَتَ )ختبوبتنل( بتك يتكِ يٌنت ؾتكَاْث بت )عنـاهلل(ج نعوكِج نلؿبعوو   
تعا بناْيَعت ٓعث ؿةكباكةيعإ      ،بطليَت يإ ىلَ كِ ف اوجَؿا اوجَ ٖتَيؼات و بت نت يتْيَو ػتَيهث

 بطتيتْيَت. ؿةَيئَ و ؿواج ختوة بطتكِيَوتوة بؤاليإ و ٖتواٍَ و قوتوباهث ختو كِ فةياْجثَ
ؾٗع ة(  –ج نعوكِج  –ٖتكوةٖا )ختبوبتنل( ؾعتكَاْث بعتنوكِة ػنَعتتهاكج ػعؤج )ععاَل      

يعإ ػوكِيَعت بعتكةو الج خعتوإ      خيَعواكةَ ىلَ  نت بتكِ ف َتكِةناْث بؤ بًعتوةكِيَٓيَت و  ،نلؿبوو
 تانو يتً ةنتيإ  ؤْتوة. ،يتختًهتوتتنتؿا

ؿواج ختَت يتاتٍَ ثيَػتَنتكج ػعواؿا يتؿةكوامةيعتنث بٔعوونث ثٌعوث ػاْووةنتياْعتوة       
ؿةكٓووٕ تانو مياتل يتبتكٓاو وٕ بٔ و بتكةو ختًهتوتتنت كِجَيإ التتبتك. خيـج بعتّ ٓتًعٓت   

 ػوؿا يتثيوْث نوًنت كِمااكج بوو.ثيَػتَنتكج 
ڳ        (0)ک  ک   گ  گ   گ  گٖععتكوةى ػععوؿاَ يععتو باكةيععتوة ؾتكَوويععت: ط

 ..31األنفعععععععععععععععععععععععععا / صں  ڻ  ڻ  ں(3)ڱ  ڱ   ڱ  ڱ(2)ڳ  ڳ     ڳ
ختج ثيَػتَنتك ختو ناتت بتياؿبيَٓتكةوة نت بجَناوةكِاْث قعوكِةيٍ ثيوْيعإ يعتؿفج تعؤ     }واتت: 

ٕ بؤ تاواْتناْيإ ؿاؿةْاو ٖتْـيَهيإ كِايإ وابوو بت نوفٕ ياػوؿ ؿةكبعتؿةكت  ؿةايَلِاو ْتػٌتيا
نتٕ و يتػانث ػؤتت ؿووكػتْتوة، بتآلّ يتناتيَهـا ختوإ ؾلِوؾيٌََ و تتَيتنتبامييإ ختدماّ ؿةؿا 
ػوؿا بتكثتكٓث ؾيٌََ و ْتػٌتناْياْث ؿةؿايتوةو ثووٓتَيث ؿةنلؿْتوة، دا ختاتك ختوإ ؾيًََنامو 

 .{ْتػٌتنيٍَ بٔ ختوا ػوؿا يتوإ وكياتلو ْتػٌتنيٍَ تلة بؤ كِيووانلؿٕ و كِةدمتكِ نلؿْيإ
 

 طةزِاٌ بةدواى ثيَغةمبةزدا
نعت بتتعتَاج ثعيوٕ و ختدماَعـاْث تاواْتنعتيإ بعووٕ،        ،ؿواج تيَجتكِبووْث ختو ًعتوةج  

نعت بيَطوَعإ    ،نعتوت يتاتٍَ ػؤكٖعتآلتٔ و كِ فبووْعتوةؿا بؤيعإ ؿةك    –قوكِةيٍ–بجَناوةكِاْث 
–ج نوكِج –ؿا ْووهونوو )عًي "َوست تؿ" يتؿةهويإ ؿةكٓووةو ختو نتهتج يتثيَؼتؾتنتج

ختوةَ كِووؿاويَهث هتكهوكِٖئَ و نت وثلِيث ختوتؤبوو نت عتقٌَ و ٖؤًث  .بووة.. (4)(ابٛطايت

                                                           
 : واتت )بؤ ختوةج بت بتهوٓتوةو بتْـت بهتٕ(.يٝرةحٛى( 1)
 َتنهت(. –خيلدوى: واتت )ؿةكت بهتٕ يت ( 2)
 ( وميهل اهلل: واتت )ػوؿاَ ْتػٌتو ثوٕ ؿاؿةْيَت بؤ خابًَووقتؿاْث ؾيٌََ و ثيوْت ٓتثتَيتناْيإ(.3)
( يتثيَؼتؾث ثيَػتَنعتكؿاو بعتدٌ وبعتكاث    ابٛطايت –ج نوكِج  –( بتكِاهوث يتو ًتوةؿا ػتوتٓث )عًث 4)

ج بؤ  و ؿَيوؤمج نت ختوثتكِج اياْث ؾيـاناكج ،ج وا ؿاؿةْليَت و ٓاوقاميث لجختويٌتوة بتٖتَيويَوويَهث دواَيَ
 يتوة يتثيَٓاوج كِمااكبووْث ثيَػتَنتكؿا. ثيَػتَنتكج ػوؿا تيَـايت، ٓوْهت )عًث( فياْث ػؤج ػووت َتتلهث
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ْا بؤ ٖتك نتهيَو بلِئ. نتٓث بتَتَ واميإ ْتٖيَٓا، بتَيهو ػتآلتيَهث ٖيَذطاك م كيإ ؿا ىلَ
 بوواْيَت بيطيَلِيَوتوة بؤاليإ و ْتٖيًََيَت ؿةكٓيَت،  ػتآلتتنتَ بلِج هتؿ سوًرتبوو.

ؿياكة نتهاْث بتتتَاع و ٖتيجتكهويٍ بتو ػتآلتعت م كة ػل ًعإ و يتٖعتَوو اليتنعتوة     
 بتؿواج ثيَػتَنتكؿا ؿةاتكِإ تانو ٖتك نتهت بؤػعؤج خعتو ػتآلتعتج ؿةهعوط بيَت، خعتوةبوو     

نعت ثعتْايإ بعؤ بلؿبعوو و ٓعووْت       ،تا اتيٌوٓت هتك ختو ٓعيايتج  ،ٓتْـئ ًويَٓيإ ثٌهٓث
نععت ٓععووبووْت ْععاوج، بععتآلّ قآععيإ يتبععتكؿةّ ؿةكوامةج   ،بععتكؿةكااج خععتو ختًععهتوتتَ

 و ثاكيَنااكيث ػوؿابوو. ختًهتوتتنتؿا الؿاو ْتياْنيٓني، ختوةَ ؿياكة ٖتك بتٓاوؿيَلج
ختاعتك  }ا )ختبوبتنل( ػتَناكبوو بؤ ثيَػتَنتكج ػوؿاو ؿةيطوت: يتو ٓلنتهاتت ْاههاْتؿ

 .{ج بنيٓيَت ختوا ؿةَاْـ مْتوة يتنيَهيإ دثَ ثثَ
ثيَػتَنتكيٍ ٖتهوث بتو بجَداكاَجو ْيطتكاْجيتج ٖاوةَيتنتج نلؿبعوو، بؤيعت يعتوةآلَث    

 ػوؿا هعثَ نعت  ،ختج ختبوبتنل ٓؤٕ ؿةكِواْيت بؤ ساَيتتث ؿوونعتي }ختْـيٌَتنتجـا ؾتكَووج: 
؟ واتت بؤ ثاكاهوٓيإ و ٓاوؿيَلج نلؿْيإ. خيٓذا ؿةكِواْيَت بؤ )ختبوبتنل( نت ػتّ و {ٖتَياْت

ؿَيتكِاونثَ يتؿةّ وٓاوج ْيٌونوو و ؿةيويوت ْتػويَو يتو ػتّ وثتفاكةيتج يتهتكهووى نعات،  
يطتكإ ْيعيِ،  )ختبوبتنل(يٍ كِووؿةناتت ثيَػتَنتكو ؿةَييَت: )ؿةها بتػوؿا بؤ ػؤّ ػتَٓاى و ْ

بتَيهو ؿَيوتْطِ يتتلهث ختوةج ْتباؿا تووًث ناكةهاتث ْاػؤَ بنيت(.. ثيَػتَنتكيٍ يتوةآلّ 
 ج ؿةؾتكَويَت: )َتتلهت ٓوْهت ػوؿاَإ يتاتٍَ ؿايت(. ؿا ثثَ

 ؿةكباكةج ختو ساَيتتت ْاهو و ستهواهتَ ػوؿا ؾتكَوويتتث:
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ط

﮽   ﮾  ﮿  ﯀    ﮼﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮲  ﮳  

                            ﯁ 

 .41التوبة/ص        
ثَيػتَنتكج ػوؿاو ٖاوةَيتنعتج يعتو ختًعهتوتتؿا هعَث كِ فيعإ بتهعتكبلؿو بَجنعاوةِكاْث         

فةَ كِيَُٓانعاك  قوكِةيٌيٍ بَجدوََيعـ بنعووٕ يعتوةج بوعوأْ بياْـ مْعتوة، ؿواج خعتو هعثَ كِ        
)ؿييٌ(ةنتيإ ٖاتعتوة بؤاليعإ و ٖعتكؿوو سوًرتةنتًعث ثَجنعوو و بتكِيَطايعتنث ْاخاهعايجو        

 ْتماْلاوؿاو يتكِجَث نتْاكةوة بلؿْث بتكةو )يتهليب(.
(ؿابوو ؿواج ختوةج هيامؿة هاٍَ بوو زبٝع األٍٚختّ ٖيذلةتت ْاوامةيتج ثيَػتَنتك يتَاْطث )

 وجيَلكابوو و تتَتْيٌث يتو ناتتؿا ثتدماوهثَ هاٍَ بوو.ثتياَث ثيَػتَنتكيَوجث ثجَ
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 ثازيَصطازيكسدىى خودا لةثيَغةمبةز

 
يتنيَو يتو نتهاْتج بتؿواج ثيَػتَنتكؿا ؿةاعتكِا بعؤ وةكالتٓعث ػتآلتتنعت ثياويَعو بعوو       

دعٌِ( بوو نت ختويٍ يتثياويَهث قوكِةيٌجيتوة –ج نوكِج –َايو–ج نوكِج –نتْاوج )هلاقت
ث يتو باكةيتوة ثجَطتيٌونوو نعتوا هعَث ثيعاوج ؿيعوةو ثيَهعتوة بعتكةو "يتهعليب"        ٖتواَييَه

ؿةكِ ًنت. )هلاقت(َ ثياويَهث مٍ و نتَيتاتت بوو و بتخامايتتيٍ ْاوج ؿةكنلؿبوو، قتَيػاْتنتج 
يتبتكنلؿ بجَدتوةج نتي ثجَث بناْيَت تانو ؿواج )حمُـ( نتويَت و بيطليَت و ػتآلتت م كةنعتج  

 ٓٓط نتويَت.
خيرت نتوتتكِجَو يتؿووكةوة )ختبوبتنل( ؿيوث ختوا ثياويَهث ٓعتنـاكج ختهعح هعواك بعتكةو     
كِوويإ ؿَيعت و ػتكيهعت ْنيعو ؿةبَيوعتوة يَييعإ. ختَعتَ ْعتػويَو بَجدعاكاَث نعلؿ. بعتآلّ           
ثيَػتَنتكج ػوؿا بتوثتكِج ٖيَُٓجو ؿَيٓيايجيتوة ٖتْطاوج ؿةْاو ٖتَيٌت يتْناو ؿووعاؿابوو و 

 يتقوكخإ ػويَٓـْيٍ ْتؿةنلؿ.ؿكيَػجث 
دا يتناتيَو ؿا )هلاقت( بتثتيت كِيَطاج ؿةبلِج، نت وثلِ ختهجتنتج هتكمسيَهجـاو ٖتَييـايت 
هتك مةوج، بتآلّ داكيَهجرت هواكج ثٌوث بووةوةو ٖتوَيجـا ثجَيإ بطاتتوة. ٖيَٓـةًث ْتَابوو 

و ٖعتك ٓعواك ثعتىل يتمةوجعـا     ثجَيإ بطات نت يتْاناوؿا ختهجتنتج داكيَهجرت ٖتَيعتْطاوت  
 ٓتقجو ختويٌث ؿووك ٖتَيـاو ٓتى و تؿاقتنتًث يجَـاَاَيلا.

نعت خعتو يعتّ     ،خوَيَـج بوو و بتٓعانث بعؤج ؿةكنعتوت    يتّ ساَيتتتؿا )هلاقت( تووًث بثَ
بتّ ساَيتتتَث  –حمُـ–ؿا ؿةيطوت: )بتكِاهوث خيَووا  ؿا ؿةهوتوهاْتو يتؿَيث ػؤيٌث ٖتوَيتج

ؿا هعتكؿةنتويَت(. ٖعتك بؤيعتَ     يتهعتك ٖتَيعـةَاَييَت و يتناكةنعتج ػؤًعث     ماْيوةو ثتكؿةّ
يتوة ٓوو بعؤ اليعإ و ؿاواج يتثيَػتَنعتك نعلؿ نتْووهعلاويَهث تاينعتت        بتٖيَُٓجو هتكننج

بتثاكاهوٓث هتكو اياْث ثجَنـات وةى ْيٌاْتيتنث ثٌت ثجَنتهرتاوج ْيَواْيعإ. ثيَػتَنعتكج   
نت ختو ْووهلاوةج بؤ بٓووهعيَت. خيٓذعا    ،ؾٗ ة( نلؿ–ج ج نوكِ–ػوؿاَ ؾتكَاْث بت )عاَل

ؿا اتكِايتوةو يتكِيَطاَ ٖتك نتهيَهث  ج ثيٌَووج ػؤج )هلاقت( ْووهلاوةنتج ٖتَيطلت و بتكِجَ
بـيايت يتواْتج نتوةى ػؤج بتؿواج ثيَػتَنتكؿا ؿةاتكِإ و بتو ػتآلتعت م كة يتػٌعوتبلابووٕ،   

ؿةنلؿٕ ْتنتوْت هتك ختو كِيَطتيتج نت ثيَػتَنتكو ختبوبتنلج  ؿةاؤكِئ و واج ىلَ كِيَطانتج ىلَ
 ٖاوةَيث ثجَجـا ؿةكِ ًنت.
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نعتوا ثيَػتَنعتك بتهعتالَتتث     ،نت )هلاقت( تتواو ؿَيٓيابوو و ٖعتواَيث ماْعث   ،ؿا يتؿوايث
نت يعتو   ،ج نلؿ بتايَلِاْتوةج ختو بتهتكٖاتتج ػؤج بؤ ػتَيهث اتيٌوؤتت "يتهليب" ؿةهوث

 بتهتكج ٖاتنوو. كِيَطتيتؿا
 "قباءطةيصتيى ثيَغةمبةز بؤ "

نعتوتنوو، خعتوةبوو    –يتهعليب –ج ػعتَيهث   ٖتواَيث نؤٓث ثيَػتَنتك بتاتكَث بتكاوجَ 
تعا   ،ج ٖاتٓث ثيَػتَنتكيإ ؿةنعلؿ  ج اٌت كِ فيَو يت نتْاكج ًاكةوة ٓاوةكِواْث هتكيتبتياْث

ْيَوَاٍَ و و ؿةاتكِاْتوة بؤ يتاتيٌوٓث ٖيوا ؿةبووٕ ختوناتتج اتكَاج ْيوةكِ  تيٓث ؿةهتْـو بثَ
 هتكناكةناْيإ.

تا اتيٌوت ديَطتيتى  ،ٓوو هتؾتكةؿا ثثَتوْـةوة يتوثيَػتَنتك ٖتًت كِ فج بتاتكَايتنث 
 يععت يتهععليب ؿووكة. يععتوجَ فَاكةيععتنث م ك يععت–نععت ًععتَ َيععٌ ،(قةييا٤)ؿةاوتليَععت ثععثَ

 بطتٕ. يَيتتلهث ختوةج ْتباؿا ؿوفَٓإ ثي ؿابووٕ ًويَٓهتوتواْث بتٓتنتناْياْتوة يتثيٌَواميث
ععتوف(ؿا بعوو و ثعرت يعتؿةكِ ف اليعإ      –ج نعوكِج  –ج )ععتَل  ثيَػتَنتك يتَيواْـاكيَوث 

َايتوة. يتو َاوةيتَ ؿا يتنتَني َناتوتث يتَيَعقووج خيوعوّ ؿا بٓيعات ْعاو بتَناعتوتث      
  تكَايٌوتج ػوؿا ؿايت:( ْاهلا. قوكخاْيٍ خاَافة بؤ ختو َناتوتت ؿةنات ٖتكوةى يتّ ؾقةا٤)

چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ]

ثيَػتَنتك ػؤيٌث بتًـاكيث بٓيات ْاْث ختو  .018التوبة/صڍ  ڌ  ڌ   ڍڇ
 ؿا نلؿ. َناتوتتج يتاتٍَ ٖاوةآلْث

 
 وتازيَكى ثيَغةمبةز

)يتهعليب(   ٖيٌَعت يعتكِ فج ٖعتيٓث )بععت(ؿاو بعتكةو      (ج بتدثَقةيا٤ ثاًإ ثيَػتَنتك )
نتوتتكَِجو ًعوَيٓهتوتوو و ثٌوط جهاكاْيٌعث ٓعواك ؿةوكيعإ ؿابعوو. يعتناتث ؿواْيعوةكِ ؿا        

ععتوف( يتًعيويَو ؿا نعتثجَث    –ج نعوكِج  –اتيٌوت ًويَٓث ْيٌوتدجَنووْث بٓتَاَيتج )هعا  
(و يعتوَج ْوَيعقج ٖعتيٓجث نعلؿو وتعاكيَهث بعؤ ؿإ و تياجعـا        زاْٛاْيا٤ –ؿةاوتليَت: )ًعيوج  

 ؾتكَووج:
هوثاي و هوايٍ بؤ ػوؿا نت م ك هوثاهطوماكّ بؤجو ؿاواج نؤَتى و ياكَتتث ٖتك يتو }

ؿةنتّ. ؿاواج ييَؼؤًنووٕ و كِيَُٓايجث يجَـةنتّ. باوةكِج ثجَعـيَِٓ و بجَناوةكِْعامب بتكاَنعتكج.    
نتٖيض  –بتؿٍَ و بتمَإ  –ؿفج ختو نتهتًِ نتباوةكِج ثجَٓاٖيَٓيَت. ٖتكوةٖا ًايتتث ؿةؿةّ 
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ًعايتتيٍ   ٖاوةَيعتو  ْعتبيَت و ٖعتكػؤج تعتْياو بعثَ     –اهلل–يت تتْٗا  ؿايتنث ثتكهرتاو ْثػو
ج كِ ًٔ و خايٓث كِاهت و كِووْعانث   نت بتكِجَ ،حمُـ بتْـةج ػوؿاو ثيَػتَنتكيتتث–نت ، ؿةؿةّ

يتوة ْاكؿوويتتث بؤالج ػعتَيهث ؿواج َاوةيعتنث ؿيعاك يعتْاكؿْث      خيووّ و ثتْـو خاَؤفااكج
 و، ؿابلِاْعث ثعتياّ يعت    اوَلِابعووْث ػعتَيهث   نتّ بووْعتوةج ماْوعت و، يعت    كإ و يتثيَػتَنت

ج ػوؿاو  ٖتك نتهيَو اويَلِايتَيث .مةَتْيَو ؿاو، ْنيو بووْتوة يتقياَتت و، ْنيهث يتَلؿٕ..
ج كِاهوث ؿةهعت نعتوتووة، ٖعتك نتهعيَهيٍ هتكثئَعث       ثيَػتَنتكةنتج بهات بتكِاهوث كِجَ

. .ًعيَواوو نتَوتكػعتّ بعووةو م كيعٍ اوَلِابعووة.      ختوا بيَطوَإ هتكىلَيتؾتكَاْيإ بهات 
ٖتكوةٖا َٔ كِاتإ ؿةهجيَلّ بت يتػواتلهإ و ثاكيَنناكج، ٓوْهت باًرتئ كِاهجاكؿةج َوهًَُإ 

و ؾتكَاْث يتهتك ػواثتكهعوث   بؤ َوهًَُإ ختوةيت ٖاْث بـات يتهتك ناكنلؿٕ بؤ كِ فج ؿوايث
يعتى يعتوة    وكيا نلؿ تتوة. خيعـج خاَؤفاعاكج   ٔ يتوةج نتػوؿا خيَوةج ىلَبهات. دا وكياب ثثَ

و ثاكيَننعاكج )تكعوج اهلل(ج خعتو     يت. ػواثتكهعوث  .. ياؿو ميهليَو يتوة باًرتْث.يت ٓانرتْث
ؿةنعات بعتتلي وبعيِ يعتػوؿاوة ؾليعااوماكيَهث ِكاهعوتقيٓتج َعتكاّ و         نتهتَ نعاكج ثعثَ  

و  و ػعوؿا يعتْٗيَٓث   ؿا. ٖتك نتهيَهيٍ ْيَواْث ػعؤج  ؿوايثخاَادمتناْواْت يتناكوباكج كِ فج 
ج ػوؿابيَت ختوة بؤج ؿةبيَوعت بعتػوياكج    خاًهلاؿا ٓاى بهات و تتْٗا َتبتهوث كِةماَتْـيث

يتنؤتايث فيإ ؿاو بؤج ؿةبيَوت اتدميٓتيتى يتؿواج َلؿٕ نتَل ظ يتو هاتاْتج ؿواج َعلؿٕ ؿا  
يتتث. ؿةْا اتك نلؿةوة ٓانتناْث ؾلياج ْتنعتوٕ خعتوا   خاتادث بتنلؿةوة ٓانتناْث فياْث ؿْيا

. ػعوؿاَ خاااؿاكتعإ   .و َلؿٕ ؿا َاوةيتنث ٖيَذطاك ؿووك ٖتبوايت. ستمؿةنات يتْيَوإ ػؤج
ؿا.  ؿةناتتوة يتػؤج، يتهناج ػؤج. ٖتكوةٖا ػوؿا بتكِةسِ و بتبتمةييٌعت يتاعتٍَ بتْعـةناْث   

ةباتتهعتكو بتَييَٓيٌعث بتدجَـةاتيعتْيَت و    ٖتك ختو ػوؿايتًت نتؾتكَايٌوث ػؤج بتكِاهعت ؿ 
ص، وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئط ْايٌهيَٓيَت، ػوؿاج َتمٕ و باآلؿةهت ؿةؾتكَويَت:

ؿا بعؤ خاهعووؿةيث فيعاْث ؿْيعاو      دا خيَوةَ ثاكيَننعاكو يعتػواتلي بعٔ يتخاًعهلاو ثعتْٗاْث     
ْاٖعتناْث ؿةهعلِيَوتوةو   ٓوْهت ٖتك نتهيَو يتػواتلي و ثاكيَنناكبيَت ػعوؿاَ او  ،خاػ ةتوإ

 .ص..جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب. ط.ثاؿاًعععوث اعععتوكةج ؿةؿاتعععتوة.  
. .ث ػعوؿا ؿةثاكيَنيَعت و هعناونيٓتج الؿةبعات.    َل ظث بعلِواؿاك يعتكِم و تعووكِةي    يتػواتلهإ

ٖتكوةٖا يتػوؿاتلهإ كِووج َل ظ هعجث ؿةنعات و ػعوؿا كِامج ؿةنعات و ثًتوثايعتج بعلِواؿاك       
 اتتوة.بتكمؿةن
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دا خيَوةَ ؿةهت بطلٕ بتبتًث ػؤتاْتوةو يتثتْاج ؿيٓث ػواؿا مياؿةكِ يث َتنعتٕ. ػعوؿا   
بيَطوَإ بتنويَنتنتج ػؤج ؾيَلج نلؿووٕ و كِيَنامج ػؤج بؤؿاْاوٕ تانو كِاهوطؤيإ بٓاهعيَت و  

ج  ؿك مْاْيٍ بٓاهيَت. دا خيَوةَ ٓانتبهتٕ وةى ٓؤٕ ػوؿا ٓانتج يتاتٍَ ؿانلؿووٕ، ؿفايتتث
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ج ػععواؿا بهععتٕ ط ؿوفَٓاْيٌععث بهععتٕ و ديٗععاؿج تععتواويٍ يععتكِجَ 

ص ػوؿا ػؤج ٖتَيينقاكؿووٕ و بت )َوهًَُاْإ( ْاوج بلؿووٕ، تا خيـج ٖعتك نتهعيَو     ہہ
يتْاوٓيَت بتٖؤج نؿلو بجَناوةكِجيتنتيتوة يتْاوٓيَت ٖتك نتهعيَهيٍ بعقج بعتٖؤج خيُعإ و     

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    ڑ ط (0)ػواويوعععععوجيتنتيتوة بعععععقج

ص. ٖيض َٖينو ؿةهتآلتيَهيٍ ْجيعت تعتْٗا يعتػوؿاوة ْعتبيَت. دعا خَيعوةَ ٖعتك          ڳگ
ميهلوياؿج ػوؿا بهتٕ و م كيٍ ميهلج بهتٕ، ناك بؤ ؿواج َلؿٕ بهعتٕ، دعا ٖعتك نتهعيَو     

هعتو  ج ْيَعوإ خعتو نت   و ػوؿا كِاهت ناتتوة ختوا ػوؿاَ ؿةيجاكيَنيَت يتْاػؤًعث  ْيَواْث ػؤج
ػتَيهث، ٓوْهت ػوؿا تواْاج يتْاوبلؿْث ػتَيهجث ٖتيعت، بعتآلّ ػعتَيهث تواْعاج يعتْاوبلؿْث      

يعتو ٖعتَيى ونعتوت يعتناكوباكيإ ؿا      يت. ٖتكوةٖا ٓوْهت ػوؿا ػعاوةْث ػعتَيهث   ختويإ ْث
يعتنيٍ تعتْٗا    يت. ٖتك ٖيَنو تواْاو هعتكوةكج  ؿةنات، بتآلّ ػتَيهث تواْاو َاؾث ختوةيإ ْث

 (2) .{اتوكةو باآلؿةهوتوةيت يتػوؿاج
 

 ثيَغةمبةز لة "يةضسيب"
و بعتكؿةواّ بعوو    ، نتوتتوة كِجَ-قةا٤  –ٖيَٓاْث ْويَقج ٖتيٓث يت  ثيَػتَنتك ؿواج بتدثَ 

  ثييتكِ ًنت تا بطاتت ًاكج )يتهليب(، يتوجَ ػتَيهث ًاك ٖتَوويإ ٖاتنووْت ؿةكةوةو ثيٌَعوام 
. خعتوا ثيَػتَنعتكج   ..اهلل أنيرب  ٕ نلؿ ٖاواكيإ نعلؿ: )) نت بتؿييا ،ثيَػتَنتكيإ ؿةنلؿو ٖتك

ٖات ص فْإ و َٓـاآلْيٍ )بعؤ بعتػيَلٖاتٔ نلؿْعث( خعتّ      –حمُـ–ختوا اهلل أنرب  ػوؿا ٖات..
 هلووؿةيإ ؿةاوتتوة:

 مْع ثَنيات الَوداع طََلَع الَبدُر َعَليػنا
 ما َدعػا لِِل داع               َوَجَب الُشكُ  َعَلينا    

                                                           
ٍ ؿا.. بعتآلّ  ( ٓوْهت باوةكِو خيُاْـاكيَوث ٖؤج فياْث خاهووؿةو كِاهعوتقيٓتٕ ض يعتؿْياو ض يعتخاػ ةتي   1)

 باوةكِج( ٖؤج تيآووٕ و هتكاتكؿاْيني يتؿْياو خاػ ةت ؿا. )نؿلو بثَ
 ".ايطربٟ جأزٜذو " – نرةابٔ  –(ج ٚايٓٗا١ٜ ايةدا١ٜ( )2)
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 ... تا نؤتايث هلووؿةنت.  
ؿا كِ فج  بيَطوَإ ختو كِ فةَ ثلِ يتًاؿجو ػؤًث بوو و يتوةوبتك ًاكةنت يتَيَقووج ػؤج 

خاواج بتػؤيتوة ْتؿينوو. ختو كِ فة ٖتك ػعاوةٕ َاَييَعو سعتمج ؿةنعلؿ ثيَػتَنعتك كِووبهاتعت       
 َاَيتنتجو ؿاوايإ ؿةنلؿ َيواْيإ بيَت.

ج اتكِيَت تا بعتخاكةمووج   نت دًَتوج سوًرتةنتج بتكؿات و ىلَ ،وبتآلّ ثيَػتَنتك كِاج وابو
ؿا ٓؤى ؿا ؿةؿات، خيٓذا كِووج نلؿة ختو دتَاوةكة ؿٍَ ثلِ يتًاؿجو بتثتك ًعتج   ػؤج يتنوجَ

واتت  {نلاوة وام يتسوًرتةنت بيَٓٔ ٓوْهت ؾتكَاْث ثثَ}ج ؾتكَووٕ:  ٓواكؿةوكيإ ؿابوو و ثثَ
ؿا ٓؤى ؿا ؿةؿات و يتبتكؿةكااج ٖتك َاَييَو  ا يتًويَٓيَهث تاينتتثؾتكَاْث بتوة ثيَهلاوة نتو

 بوو ؿةٓٓت ختو َاَيت.
ج ؿةَيئَ )َلبعـ(،   تا اتيٌوت ًويَٓيَو نتعتكةب ثثَ ،سوًرتةنتَ وكؿةوكؿة كِيَطتج بلِج

ٟ ايوبث  أبٛو بتكاَنتك َاَيث ))ًويَٓث وًو نلؿْتوةج ػوكَا( :اتتو ؿا  ( بعوو و يعتوجَ  أْضياز
ؿاؿا. )َلبـ(ةنعتَ َعوَيهث ؿوو نعوكِج ََيلؿَٓعـاَيث ٖعتتيو بعوو و ثَيػتَنعتك خعتو         ٓؤنث 

يتوةو ختو َناتوتتج تيا ؿكوهت نلؿ نت  مةوجيتج يتهتكثتكًوياكةنتج ختو ؿوو ٖتتيوة نلِج
تا ختَلِ َ بتَناتوتث ثع  مج ثَيػتَنعتك )احلعلّ ايٓنعوب ايٌعليـ( ْاهعلاوة. )ؿيعاكة خعتو         

 ْـئ داك ؿكوهت نلاوةو ثتكةج ثيَـكاوة(.تا ختَلِ  ٓت ،َناتوتت
ج –ؿا ٓؤنث ؿاؿا، ثيَػتَنتكج ػعوؿا بعووة َيعواْث ) بعو ايعوب      دا نت سوًرتةنت يتوجَ

اِْاكب( يتتتْيٌت مةوجيتنتوة تا ختو ناتتج َناتوتتنتو َاَيث ػؤيٌث يجَنٓيات ؿةْليَعت.  
كج ؿةنعلؿ يعتبٓيات   ختوةبوو ؿةهت نلا بتؿكوهت نلؿْث َناتوتتنتو ثيَػتَنتك ػؤيٌعث نعا  

( املٗاشسٕٚ ٚاألْضازْاْجـا تانو َوهًَُاْاْيٍ ٖإ بـات بؤ ناكنلؿٕ، نؤٓهاكإ و ثٌويواْإ )
اٌويإ ثيَهتوة ناكيإ ؿةنلؿو هتكاتكَث بٓيات ْإ و ناكج ؿَيوؤماْت بعووٕ. ثيَػتَنعتكيٍ   

 بتكؿج ؿةنيٌَا يتاتَييإ ؿا و بتؿةّ ناكنلؿْيٌتوة ؿةيؿتكَوو:
َُ اخآِخَ ةالّلُهم ال ََ االّ َعْي  فَاْغِفْ  لألْذَصار وادلُهاِجَ ة  َعْي

يت تتْٗا فياْث كِ فج ؿوايث ْتبيَت، ػوؿايت بنووكة  ػوؿايت ٖيض فياْيَهث كِاهوتقيٓت ْث}
 ...{يتثٌويواْإ ونؤٓهاكإ

ؿا ْيٌعوتدثَ   ٖتكوةٖا ثيَػتَنتك َاَيث ػؤيٌث يتتتْيٌت َناتوتتنتوة بٓيات ْاو تياج 
–)نعت ٖعتكؿواج خعتوة بتًعاكج     ، دا ناتيَو ثيَػتَنتكج ػوؿا يتًعاكةنتؿا ديَط بعوو   بوو.

نعت يتبعتك ٓعتْـ ٖؤيعتى      ،ْاوبلا(، ٓتْـ نتهعيَهث ْعاكؿ بعتؿواج خعتو نتهعاْتؿا      –َتؿيٓت
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تا بٔٔ بؤ )َتؿيٓت(. ٖتْـيَهيإ تواْييعإ   ،يتَتنهتؿا َابووْتوةو ؿوانتوتنووٕ يتنؤض نلؿٕ
 ؿا. ختبوبتنل( يتاتٍَ َٓاَيتناْث باونث–نوكِج ج  –ؿةكٓٔ وةى)عنـاهلل

ؿةهتآلتتنإ ؿةكٓٔ و  نت َوهًَُاْت ٖتفاكو بثَ ،َ ْتياْـةٖيٌَت–َتنهت  –باوةكِاْث بثَ
 نؤض بهتٕ، بتَيهو بتْـيإ نلؿبووٕ و بتٓتْـئ ًيَوةج ؿكِْـاْتَ هناو ختًهتدمتيإ ؿةؿإ.

 
 ٌ دابةضتيى بسايةتى لةىيَواٌ كؤضكازاٌ و ثصتيواىا

نعلؿ،   يت )يتهليب( َيَقووج باْطتوامج خيووَث بتٓتْـ قؤْعاغيَهث ْعوجَ ؿةهعوث ثعثَ     
قؤْععاغث {و}(ايحٓظييِٝقؤْععاغث كِيَهؼوععنت ){و}(اهلداٜيي١نععلؿٕ ) قؤْععاغث كِيَُٓععايث}وةى:

. يتو ًاكةؿاو يتهتكةتاج ٖيذلةتا ٓتْـئ ٖؤمو ت ةج ٖتَت دؤكج تيَعـا  {(ايٓضسهتكنتوتٔ)
ووًياْتوة ختو َوهًَُاْاْتج بعتؿةّ باْطتوامةنعتوة ٓعووبووٕ و باوةكِيعإ     ؿةفيإ، يتثيٍَ ٖتَ

 ،/ واتت ثٌويواْإ(األْضازٖيَٓابوو و، ثيَػتَنتكيٍ ْاوج ْابووٕ ) –َوست تؿ–بتثتياَتنتج 
يتهليب( ختو َوهًَُاْاْتَ نت يتَتنهتوة بعؤ )يتهعليب(    –نت ػتَيهث َتؿيٓت بووٕ )واتت 

)املٗادلوٕ/ واتت نؤٓهاكإ(. دطت يتَوهًَُاْإ، دوويتنتناْيٍ يتو ؿةكٓووبووٕ ْاوج ْابووٕ 
 ًاكةؿا ٖتبووٕ. يتاتٍَ ختو بوجتكهواْتَ نت يتهتك ً ى و ٖاوبتَ بؤ ػواؿاْإ َابووْتوة.

ؿا كِم و نيٓتيتنث ؿيَلئ و –َتؿيٓت–يتَ يتؿاْيٌوواْث ؿياكؿةج ؾلةكِةاتمجدا ويَلِاج ختو
نت م كداك ؿةبعووة ٖعؤج بتكثابووْعتوةج     ،ت ةيتى ؿا ٖتبوو ـ ٖؤموكِةا ؿانوتاو يتْيَوإ ٓتْ

دتْط ونوًواك يتْيَواْيإ ؿا. ٖتك بؤيتَ ختكنيَهث اتوكةج ثيَػتَنتكج ػوؿا ختوةبوو كِجَعو  
ًويَٓيَهث بٓتكِةتث بطليَوتبتك بؤ يتى ػووٓث ٖتَوو ػواهت و ٖتهت و ب وكِايتنث ْيَو خعتو  

 بتًهلاوة.نؤَتَيطت ييَو تلاماوو بتَ 
ج ثيَػتَنتكج ػوؿا كِيَهؼونت و ؿابني نلؿْث اومةكاْث خعتو نؤٓعهاكاْت    يتنتَني ٓاالنث

وة ٖاتنووٕ و نت ٖتْـيَهيإ يتوجَ ػاوةْث َاٍَ و هاَإ و فياْث ػؤَ -َتنهت–نت يت  ،بوو
ْعتوة  ٖيٌَعونوو و بتخايٓتنتيا  بووٕ و بتآلّ ٖتَوو ختو فيإ و اومةكإ و َاٍَ و هاَاْتيإ دثَ

 ٖتآلتنووٕ.
نت ثيَػتَنتك بتناكج ٖيَٓا بتهعوٓث   ،الْطرتئ ٓاكةهتكيٍ )بؤ يتنرت ْاهاْـْث ػتَيهث(

يت بوو يتْيَوإ ٖتكؿوو نؤَتَيت َوهًَُاْتنت )ثٌويواْإ و نؤٓهاكإ(ؿا، ختوةبوو  ختو بلايتتث
ى يتنؤٓهاكإ و ٖتك بلايت :واتت}ؿوو ؿوو يتثيَٓاوج ػواؿا بنٓت بلاج يتنـج{ج ؾتكَووٕ:  ثثَ

((. بيَطوَعإ بعتو   ََتَخوا يف هللا أَخػَويْع أَخػَويعْ  . )).ٖتك بلايتى يتثٌويواْإ بنٓت بلاج يتنرت.
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يت خيُاْجو خايٓجتكوةكجيتَ ٖاوػتّ و ٖاوناكج يتنـج بعووٕ يتبعتكةو كِووبووْعتوةج     بلايتتث
ةى ٓؤٕ بلاياْث ْيَو يعتى  و (0)باكة الاْتناْث فيإ ؿاو ))تتْاْتت َ اتطلج يتنرتييٍ بووٕ((

 ػيَنإ َ اتطلج يتنـج بووٕ.
( بلايعتنث  -َتؿيٓعت –يعتنث ؿاْيٌعوووج    خيـج ٖتك ثٌعويواْيَو )واتعت ٖعتك ختِْعاكج    

يعتوةو م ك بتٓعانث    ؿا ستواْـج َتنهت( ؿاَيـةؿاو يتَاَيث ػؤج–نؤٓهاكج يت )َوٖاد يٓث 
ج هتكهعوكَِإ و   خعتَلِ َ دعثَ  تا  ،ػنَتتث نلؿ نت ختو دؤكة َيواْـاكجيتج ختو هتكؿةَت

 تيَلِاَاْت.
 –َتؿيٓعت –عوف( ناتيَعو ٖعات بعؤ    –ج نوكِج –منووْتيتنث ختو ساَيتتتَ: )عنـايلمحٔ

ٟ –ج  –زبٝع–ج نوكِج –ثيَػتَنتكج ػوؿا يتْيَوإ ختو و )هعـ (ؿا بلايعتتجث ؿكوهعت   اْضياز
لؿبوو بتبلاج يتنـج(. وو ؿوو ننلؿ، )واتت ختو ؿوو نتهتج ثيَهتوة ؿاْا وةى ٓؤٕ ختواْجرتج ؿ

بلاّ.. بيَطوَإ َعٔ يتٖعتَوو ػعتَيهث َتؿيٓعت َعاٍَ و      {)هعـ( بت )عنـايلمحٔ(ج اوت: دا
ٍَ و هعاَاْتّ ٖعتَيطلة بؤػعؤت.         هاَاْث مياتلو ػَيناْث م كتلّ ٖتيت، تعؤَ ْيعوةج خعتو َعا

 ٕ ( )نعت ناَيعإ بتباًعرتو دعواْرتج ؿةبيٓيعت      ،ؿووفْيٌِ ٖتيتو يتّ ؿوو ٖاوهتكةّ يعتنيَهيا
 ٖتَينقيَلة تا بؤتث تتآلقنـةّ.

ػوؿا ثيت و بتكةنعتت   ) :عوف( يتوةآلَث )هعـ(ؿا اوتث–ج نوكِج  –بتآلّ )عنـايلمحٔ 
. َٔ يتى ؿاواناكيِ ٖتيت ختويٍ ختوةيت كِيَطاج باماكِّ ْيٌإ ؿةٕ تعا  . اتت َاٍَ و ػيَناْوتوة.

ؿةهعوث نعلؿ بعتناكج نعلِئ و     . خيٓذا كِيَطاج بعاماكِج ْيٌعإ ؿكاو خعتويٍ    .(. بِٔ ناكبهتّ
ؿواج َاوةيتى قامادمث ٓانث بتؿةهت ٖيَٓاو ساٍَ و اومةكاْث بتكةو باًعث كِ يٌعت و    ،ؾل ًنت

 تواْييٌث خاؾلةتيَو يتثٌويواْإ  واميَت و فياْث ٖاوهتكج ثيَهتوةبٓيَت.
ٓعؤٕ  ػوؿاج ثتكوةكؿااك هوايٌث ختو ٖتَيويَوت و كِةوًوت بتكماْتج ثٌويواْاْث نلؿووة نت

 بتتتْط بلا نؤٓهاكةناْياْتوة ٖاتووٕ، وةى ؾتكَوويتتث:
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ط

ی  جئ  حئ  مئ     یۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

                                                           
وأولػوا اررحػاـ بهمػهم نت خايعتتث ط  ،ؿا يتخاكاؿابوو ٖتتا ختو كِ فةج يت يتكِاهوث ( ختّ دؤكة َ اتطلج1)

ؿواج ختوة َ ات تتْٗا بؤ نوكِو نتي وناكة ْنيهتناْث ٖتك نتهيَو بوو يتواْعتج  ص ٖاتتػواكةوةو أوىل ببهض
 نت ؿةَلٕ و َاٍَ و هاَاْيإ بتَ ات بتدثَ ؿةَيَٓثَ بؤ نتي وناكيإ.
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اهوطؤٕ ختواْتَ بتكِاهوث م ك بتختَتى و كِ} :واتت ..9احلشر/صىئ  يئ  جب
و  وجَ ْيٌوتدثَ بووٕ و خيُاْيإ بتٓانثو يت–َتؿيٓتٕ–نت ػتَيهث ،يتخاييٓث ػواؿا

 دواَيَلاْت ثتيلِةونلؿو ختو نؤٓهاكاْتيإ ػؤَ ؿةويَت نتٓووْتتت اليإ و ٖيض ستهووؿج
ْابتٕ و يتَاٍَ و الْتج ػؤيإ ؿا ستواْـيآْتوة، ٖتكوةٖا ختوإ )واتت ثٌويواْإ(  يتنيإ ثثَ

ؿةْئَ تتْاْتت اتك ػؤيٌيإ ٖتفاكتلبٔ ٖتَوو بلانؤٓهاكةنإ يتػؤيإ بتٓانرتو يتثيٌَرت ؿا
يتوإ. دا ٖتك نتهيَو ػوؿا بتٖلةَتْـج نلؿبيَت بتػؤالتٓتوة يت ٓاوٓٓؤنجو بتَاٍَ بتػٌني 

 .{ختوا بيَطوَإ هتكؾلامو هتكنتوتووة
تلؿا كِيَنوهوايٌث بؤ ٖتَوو نؤٓعهاكإ و ثٌعويواْإ ثيَهعتوة     ٖتكوةٖا ػوؿا يتخايتتيَهث

ؿاوٕ نت اتوكةتلئ ٖيعواج ْيَعو ؿةكووْعث بلِواؿاكاْعت، ٖعتكوةى       ًوث ثثَؿاْاوةو َقؿةج بتٖت
 يتباكةياْتوة ؿةؾتكَويَت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ط

ٹ  ٹ     ٹڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ

ختو خيُاْـاكة ثيٌَيٓاْتج يتنؤٓهاكإ و ثٌويواْإ بووٕ و {واتت:  ..011التوبة/صڤ
ٖاوةآلٕ و ض يت)تابعني(و ؿواج )تابعني(يٍ  يتوة ض يت و ٓانتناكج نت بتٓانث ،اْتَختو

ًويَٓهتوتووج كِيَنامو ْتكيويإ بووٕ، نتوتووْتبتك كِةماَتْـج ػوؿاو كِاميٍ بووٕ و ػوؿا 
يتكِ فج ؿوايجـا ٓتْـئ باؾ و بتٖتًوث كِاماوةج وةٖاج بؤ خاَاؿة نلؿووٕ نت كِووباكيإ 

و بتٖتَيٌتيث تيايإ ؿا ؿةَيَٓٓتوة. بتكِاهوث ختَتَ هتكنتوتٓت  كِوات و بتْتَلجبتفيَلؿا ؿة
 .{ٖتكةاتوكةنتيت بؤيإ

يعت ٖعتَوو ؿَيعتناْث بتيعتى اتياْعـو سعاٍَ و        يعت خعاييٓث   ثيَػتَنتكج ػوؿا بتّ بلايتتث
اومةكاْث نؤٓهاكة ٖتفاكةناْيٌث ٓاى نلؿ. بيَطوَإ خعتوةَ هعيُايتنث ٖيَذطعاك دعوإ و     

يعتج نعت خيوعوّ     يت نؤَتآليعتتث  نتوتووة يتهيُاو ؿميتْتناْث ختو ٖاوهؤمجو ػتخمؤكجهتك
و يتنواْث  يتوة بؤ ؿكوهت نلؿْث ٖاوكِيَهث يت ْيَوؿَيث ًويَٓهتوتوو و ثتيلِةوناكاْث ػووويَوث

 يتْيَوإ ٓني و تويَقةناْث نؤَتٍَ و ثوتونلؿْث ثتيوةْـييٍ يتْيَواْيإ ؿا.
َنتكج ػوؿا ويووث يتاتٍَ دوويتنتنإ ؿا كِيَهتوتٓيَو َؤكنعات، بعؤ   دا ؿواج ختوة ثيَػت 

ختّ َتبتهوتَ ثتميآْاَتيعتنث ؾعلاوإ و خاًعهلاج يعتْيَوإ دوويتنعتنإ و َوهعًَُاْإ ؿا       
ج كِينج َوهًَُاْإ  ؿا بلِياكؿكابوو يتهتك يتنيَوث و تياج )بتنؤٓهاكإ و ثٌويواْاْتوة( ْووهث
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بلِيعاكؿكابوو يتهعتك: قتؿةغعتنلؿْث نوًعنت و، ثاكاهعوٓث َعاٍَ و       نتيتى ْتتتوةٕ، ٖعتكوةٖا  
 ج ًاكةنت. و، كِيَنالتٔ يتخاهايٍ و هتكوةكج هاَاْث ػتَيهث

نتختوإ خعاييٓث ػؤيعإ ٖعتبيَت     ،ؿابوو ختوةبوو نت بتدوويتنتناْث ،ؿج ثاًإ ثتمياْيَهث
هعـاؿإ و ًعتكِيَهث ْيَعوإ    وةى ٓؤٕ َوهًَُاْإ خاييٓث ػؤيإ ٖتيت، ٖتكوةٖا ٖتك كِووؿاوو ثيَ

ؿوونتي يإ ْيَوإ ٓتْـ نتهيَهث هتك بتو ؿوونؤَتَيتيتج نعت ثتميآْاَتنعتيإ َعؤكنلؿووة    
بتكثابنيَت خعتوا ٓاكةهعتكةنتج ؿةاتكَِيٓلَيوعتوة بعؤالج ػعوؿاج باآلؿةهعت و ثَيػتَنتكةنعتج        

كج ػععوؿا وًععوئَ )هععوْٓتت(ج ثيَػتَنععت  ج خايععتتث قوكخععإ و كِجَ )حمُععـ(، واتععت بععتثثَ 
 ٓاكةهتكبهليَت.

ج ْيَوإ َوهًَُاْتناْيٍ  بيَطوَإ بتٖؤج ختو ثتميآْاَتيتوةو بتٖؤج ٓتهجاْـْث بلايتتث 
يعتوة ثعتيلِةويث خايٓتنعتيإ ؿةنعلؿو      خاكاَث ٖيَُٓث باَيث بتهتك ًاكؿا نيٌَاو َوهًَُاْإ بت

 ؿةتلهإ.ختكى و ؾتكمةناْيإ بتدثَ ؿةاتياْـو يتٖيض بتآلو خاماكؿاْيَهيٍ ْت
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 كسدٌ بةجيَاد فةزماٌ

"حمُـ"ج ثيَػتَنتك هيامؿة هاٍَ يعتْيَو بجَنعاوةكِاْث َتنهعتؿا تووًعث ٓعتْـةٖا دعؤك        
يتخاماكو ختًهتدمتبوو و ػؤجو ٖاوةآلٕ و ًعويَٓهتوتواْث بتٖعتَوو ًعيَواميَو خعاماكؿةؿكإ و     

 وةكِي ؿةنلإ.
و ختكنعتج بعؤ   يتو َاوةيتؿا خايتتتناْث قوكخاْيٍ نت يتاليتٕ ػوؿاوة بؤج ؿةٖات ٖتك خت

ؿا بؤؿيعاكج ؿةنعلؿٕ، وةى خعتّ     كِووٕ ؿةنلؿْتوةو ٖتَيى ونتوت و َاَتَيتج يتاعتٍَ ػعتَيهث  
ے    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھخايتتاْععتو ٖاوًععيَوةناْيإ: ط

. دا ناتيَو موَيِ و هوتَث .ص.ائ  ائ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ط .ص..ے  ۓ  ۓ
وة ختوةج ثيوٕ يتهعتك نوًعوٓث بطيَعلِٕ )وةى    ناؾلإ يتهتكيإ توْـوتيقتل بووبوو و اتيٌونو

تا بطعات بعتو نؤٓعهاكاْتج     –يتهليب  –ٓؤٕ ثيٌَرت بامسإ نلؿ( يتَتنهتوة نؤٓث نلؿ بؤ 
 نتثيٍَ ػؤج كِ ًونووٕ.

ؿا -َتنهت-ٖتْـيَو يتو ٖاوةآلْتج يت -تهليبي-ج ٖيذلةتث"حمُـ"و ٖاوةآلْيٌث بؤؿوا 
بعتك َاَتَيتيعتنث توْعـتلج     ينوو ؿةكٓعٔ نتوتنووْعت  ٓتْـ ٖؤيتى ْتياْوواْ َابووْتوةو يتبتك

)حمُعـ(و اتوكةٖاوةآلْعتوة خاماكيعإ    اتكٓث ثيٌَعرت بعتٖؤج ثًتوثايتج  وة، خت-َتنهت-ػتَيهث
باوةكِإ خاماكيإ ؿةؿإ، بتآلّ ؿواج ٖيذعلةت ختواْعتج    نتَرت ؿةؿكاو تتْٗا تانت تانتيتنث بثَ

باوةكِإ و بتنؤَتٍَ خاماكيإ ؿةؿإ  تيَهلِاج بثَ ج َابووْتوة نتوتنووْت بتك ٖيَلَ و هوونايتتث
بعلِاو م ك يعتػوؿا ثاكِاْعتوةو     ٖات خاكاَيعإ ىلَ  تا واج ىلَ ،و كِ ف بتكِ ف هناج هتػورت ؿةؿكإ

ؿةنلؿ. خيعـج يعتو هعاتتوةػوت ْاهعهاْتؿا ػعوؿا       ؿاواج نؤَتى و ؾليااوماكيث بتثتيتيإ ىلَ
و ؾعتكَاْث ؿةكنعلؿ بعؤ نؤٓعهاكإ و ثٌعويواْإ نعت        ؿا بتبلِواؿاكإ نتديٗاؿ بهتٕ َؤَيتتث

و كِمااكيعإ نعتٕ    –َتنهت–و ؿةهنتدثَ ؾلياج بلابلِواؿاكة ٓتوهاوةناْيإ نتوٕ يت  بتػيَلايث
 يإ: باوةكِإ، ٖتكوةى ؾتكَووج ثثَ يتو ٖتَوو موَيِ و هوتَت ؿكِْـاْتيتج بثَ

ېئ ىئ  ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئط

  ڀپ       ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٻ   ٱی      ی

ڤ      ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿ

يتثيَٓاوج ػواؿا جبتْطٔ ؿفج ختواْتج ًتكِونوًواكتإ ؿةنتٕ، }واتت:  .090-091البقرة/ص
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تواْا وةى َٓـاٍَ وث و خاؾلةت و ختواْتَ نت  بتآلّ ؿةهـكيَقج َتنتْت هتك نتهاْث بثَ
وام ْتبووٕ. ٓوْهت بيَطوَإ ػوؿا ؿةهـكيَقناكاْث ػؤَ ْاويَت و هتكػتكيإ ْابيَت. ًتكِػ

باوةكِة هوتَهاكاْت بياْهوفٕ و  ٖتكوةٖا خيَوة ختج بلِواؿاكإ يتٖتك ًويَٓيَو اتيٌنت بتو بثَ
ًويَٓث ػؤتإ، ًتكِو  كِاويإ بٓئَ و ؿةكيإ ثتكِيَٓٔ وةى ٓؤٕ ختوإ خيَوةيإ ؿةكثتكِاْـ يت

و ً ى و اوَلِايث يتكِيٌتؿيَٓٔ، ٓوْهت  باوةكِج باوةكِإ و بثَ نوًواكيإ بهتٕ تانو بثَ
بتكِاهوث ً ى و ٖاوةٍَ بؤ ػواؿاْإ و ثاًإ ٖتَوو ختو هناو ختًهتدمتيتج نت يتؿفج 

 .{بلِواؿاكإ ختدماَيإ ؿةؿا م ك توْـتلو ناكيطتكتلة يتنوًنت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ؿةؾععتكَويَت: ط ٖععتكوةٖا ػععوؿا يععتو ؾتكَاْععت ثعع  مةؿا 

پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  

خيعععـج ض }واتعععت:  ..75النسععا//ص ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
نوًواك يتثيَٓاوج ػوؿاو كِماعاكنلؿْث   بطليَت بؤ بتكبتهويَهوإ يتبتكؿةّ ؿا َاوة نت كِيَوإ ىلَ

ْتؿاوٕ و  ث ٖيذلةتيإ ثثَيَنت ناؾلإ كِ ،ؿةهتآلت و ٖتفاكاْتؿا اَيت بثَختو ثياوو خاؾلةت و َٓـ
بتكؿةواّ خاماكو ختًهتدمتيإ ؿةؿةٕ و ختواْيٍ يتػوؿا ؿةثاكِيَٓتوةو ؿةَيئَ: ػوؿايت ؿةكبامَعإ  

نعت   }بعاوةكِإ ؿابعوو   نعت تعا خعتو كِ فة يعتفيَل ؿةهعتآلتث بعثَ      ، {نت يتّ ًاكج )َتنهت(يعت 
ػعوؿاج ثعتكوةكؿااك يتاليعتٕ ػؤتعتوة      ؿةنتٕ، ٖتكوةٖا ختج هث م كَإ ىلَػتَيهتنتج موَيُيَ

نت بتتتْط ساَيُاْتوة بيَت و كِمااكَعإ نعات يتهعوتَث خعتو      ،هتكثتكًوياكيَهُإ بؤ ؿابٓثَ
نت هتكَإ ػتيت بتٖؤيعتوة   ،ػتَيهت، ٖتك يتاليتٕ ػؤًوتوة هتكػتكو ثٌويواْيَهُإ بؤؿاْثَ

 .{بتهتك ماَيُإ ؿا
نعت ٖؤنعاكج كِةوانلؿْعث نوًعواكةنت ؿةكثتكِاْعـْث       ،خايتتاْتَ ختوة كِووٕ ؿةنتْتوةختّ  

بلِواؿاكإ بووة بتًيَوةيتنث ْاكِةوا يتػانث ػؤيعإ، ٖعتكوةٖا بعؤ بتكثعتكض ؿاْعتوةج هعوتّ و       
ؿاو –َتنهعت –ؿةهعتآلتتناْيإ يعت    و هتكػووٓث بلاو ػوًعهت ٖعتفاكو بعثَ    ؿةهوـكيَقناكج

 تو ساَيتتت هتػت و ؿفواكة كِمااكبٔ.بتٖاْاوة ٓووْيإ تا ي
 

 -قوزِةيض-بسِييى زِيَطاى باشزطاىى لة 
و  ؿا ٖتَوو ؿاٖعاتيَهث نٌعووناَيث   يتنإ عاؿةتيإ وابوو نت يتناكج بامكااْث قوكِةيٌث 

ؿا خاٍَ واؤكِ بهعتٕ. ٖعات وٓؤيٌعيإ بعؤ )ًعاّ( ٖعتك       -ًاّ-نتكةهت ؿةههلؿةناْيإ يتاتٍَ 
وو. ثيَػتَنعتكيٍ واج بتٓعاى ماْعث نعت يعتنيَو يعتخاَلِامةناْث       ةوة بع -يتهليب-يتكِيَطتج 
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بطليَعت و ؿةهعت بطليَعت     ج ؿةكةنييإ ىلَ كِيَطتج بامكااْث بتكةْطاكبووْتوةج ناؾلإ ختوةيت
هنايإ بـاتتوةو ٖيَعنج ؿاكاييٌعيإ نعتّ ناتعتوةو      يتنتيإ ؿا، تا بتّ كِةْطت بتهتك بامكااْث

تلؿا. بؤ ختّ َتبتهعوتَ ٓعتْـ ٖعتوَييَو ؿكاو     ٕ يتبواكةناْثختوةَ بنيَوت ٖؤيتنث تيٌَهاْيا
ج ثيَػتَنتك ػؤج بوايت بت )غعنوة( ْعاو ؿةبعلا، بعتآلّ اعتك       ٖتك ٖتوَييَهيٍ بتهتكنلؿايتتث

. ؿيعاكة يتوةوبعتك ٖتْعـيَو ٖعتوٍَ     (0)تل بوايت بت )هليت( ْاوؿةبلا ج نتهيَهث بتهتكنلؿايتتث
يتوة هتكنتوتٓث بؤ ْتْووهلابوو و ٓعتْـئ نتهيٌعيإ    ؿكابوو و موكبتًيإ يتكِووج هتكبامج
يعتناْيإ ؿووكَعتوؿاو ناكيطعتكيث م كيعإ      و َتعٓتوج تيَـا نوفكابوو. بتآلّ خاناَت هياهث

 ٖتبوو. 
خيَُت يتّ بتًتج فياْث ثيَػتَنتكو يتّ بتْـاْتج ييَهؤَييٓتوةنامنإ ؿا باهث ٓتْـ دتْطيَو  

و بعلِواؿاكإ ديٗاؿيعإ تيعاؿانلؿووةو دعواْرتئ ويَٓعتج      يتواْت ؿةنعتئ نعتػوؿج ثيَػتَنعتك   
قوكباْجـاْيإ ثيٌإ ؿاوة.. ختو قوكباْجـاْتج نت يتهتك بٓٔيٓتج بعاوةكِج بعتٖيَن بعتػوؿاو،    

ؿاو، بتؿج ٖيَٓعاْث كِةماَتْعـيجث    ستمنلؿْث كِاهوطؤياْت يتايإ بتػٌني يتثيَٓاوج خايٓتنتج
نتهعاْث ػؤبعتػوهاكج وا ٖعتبووٕ نعتكِاؿةج كِاهعوطؤيجو      ػوؿا بووة.. يتْيَو بلِواؿاكاْيٍ ؿا 

قاكةَاْيَوييإ يتوةهـ نلؿٕ بتؿةكةو َتاتك ٖتك ػوؿا تواْاج وةهـ نلؿْياْث ٖعتبيَت، وةى  
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پؿةؾتكَويَت: ط

وةٖععا إ ؿا ٓععتْـةٖا ثيععاوج يععتْيَو بععلِواؿاك}واتععت:  ..23األحععزاب/صٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ
نعت بعتػوؿايإ ؿاوةو ػؤكِاالبعووٕ يتدعتْط و      ،كِاهوطؤبووٕ يعتو ثتمياْعتيإ ؿا   نت، ٖتبووٕ

نوًواكؿا، يإ كِاهوطؤبووٕ يتو )ْتمك(اْتيإ ؿا نت يتهتكػؤيإ ؾتكمنلؿووةو ثابتْـبووٕ ثيَوةج 
ْط و نت يإ مةبل بتؿوفَٓإ ؿةاتيتْٔ، يإ ؿةنوفكئَ، دا ٖتْـيَهيإ ٖتك دعت  ،يتهتكختوةج

تا اياْث ػؤيإ بتػت نلؿووة، ٖتْـيَهيٌيإ ٖيٌَعوا يعتفيإ ؿا َعاوٕ و     ،نوًواكيإ نلؿووة
ػؤيعإ   .. بتكِاهعوث خعتوإ ٖئعيإ يتثعتمياْث    .ٓاوةكِواْث ػؤبتػت نلؿْٔ يعتثيَٓاوج ػعواؿا  

 .{اْتاؤكِيوةو ؿووؿٍَ و كِاكِاْتبووٕ يتبتػٌيٓث فيإ و ايإ بتكِيَنامج ػوؿاج ثتكوةكؿااكيإ ؿ

                                                           
ختو دتْط و )غتموة(ياْتج نت ثيَػتَنتك ػؤج هتكنلؿايتتجث نلؿووٕ بيوت و ستوت دعتْط بعووة.    (0)

اْتَ نت ْاكؿووْث بؤ دتْط ٌٓ و ستوت )هليت( بووٕ.. ختو دتْطاْتَ نعت  فَاكةج ختو )هليت(و ثؤٍ و تيج
(، دعتْطث  َضطًل(، دتْطث )خوسوؿ(، دتْطث )ايةدز ايهرب٣هتكنلؿايتتث نلؿبووٕ: دتْطث: بتؿكج اتوكة )

 (..طا٥ (، دتْطث )ػتينتك(، ؾتتض نلؿْث )َتنهت(، دتْطث )سٓني(، دتْطث )قسٜظ١)ػٓـم(، دتْطث )
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 بةندى يةكةم
 ))جةىطى طةوزةى "بةدز"((

 -ٖتواَيجلهيٓث ناكواْتنت  -يتؿةهت ؿةكٓووْث ناكواْتنت  -يتثٌت ناكواْتنتوة )
 (هتكنتوتٓث َوهًَُاْإ -ػؤهامؿإ بؤ دتْط  -َوهًَُاْإ يت "بتؿك" 

 

 لةثصت كازواىةكةوة
ّ(ةوة ؿيَوعتوةو  )ًعا قعوكِةيٍ يت ج اتوكةج  ثيَػتَنتك ماْينووج نتوا ناكواْيَهث بامكااْث 

)ختبو هوؾيإ( بعوو و هعث ثيعاو يعإ ٓعٌ      تنتَ"َتنهت". هتكنلؿةج ناكواْبتكِيَوةيت بتكةو
ثياويٍ بؤ ثاكيَنااكيث يتناكواْتنت ؿاْلابووٕ. ثيَػتَنتك بتتتَابوو كِيَطت بتّ ناكواْت بطليَت و 

)قوكِةيٍ( بطتيعتْيَت و  تكاْثليَت تانو مياْث ؿاكايث بتهع ؿةهت بتهتك نتٍ وثتيتناْيٌيا بط
ؿا ؿةكٓعٔ بعؤ ؿةهعت     ؿاؾ بهاتت ؿَيياْتوة. بؤ ختّ َتبتهعوت ؿاواج يعتٖاوةآلٕ نعلؿ يتاعتَيث    

هتؿو هيامؿة ثياو يعتٖاوةآلٕ   بتهتكاالتٓث ناكواْتنتو ختواْيٍ ًَهتٓث ؾتكَإ بووٕ و هثَ
كِيَطععتالتٔ خاَاؿةييععإ ثيٌععإ ؿا يععتو نععاكةؿا. ؿيععاكة خععتوةَ فَاكةيععتنث بععاَ بععوو بععؤ 

ؿياكج نلؿو كِيَطتيإ بتكةو )بتؿك( التتبتك، ٓوْهت  بتناكواْتنتو ثيَػتَنتكيٍ ختوةْـةياْث ىلَ
ؿك(ؿا )بعت واْاْعتج نعت بتكِيَطعتج نعتْاكؿا يت)هعووكيا(وة ؿةاتِكاْعتوة بؤ)َتنهعت( بت       ختو ناك

خععتو  ( نيًؤَععتتل ؿةبيَععت.160)يتهععليب(و )بععتؿك(يٍ ثععرت يععت )تيَـةثععتكِئ. َععاوةج ْيَوإ
يإ بوو بؤ هواكبووٕ ؿوو ختهح و ستؾوا سوًرت بوو و ٖاوةآلٕ بتْؤكة هواكج  نتثثَ ،وآلػاْتَ

 ثٌويإ ؿةبووٕ.
 –َسذيد٣ –ج نعوكِج  –َسذيد (و )ابيٛ طاييت  –ج نوكِج –ْؤكةج ثيَػتَنتكيٍ يتاتٍَ )عًي

 بعوو و ٖعتك دعاكةج يعتنيَهيإ هواكثٌعوث      نت بتٖتكهيَهيإ يتى سوًرتيإ ثثَ ،( بووغ٣ٛٓ
(. خعتو ؿووٖاوةَيعت   َسذيد تليٍ ) تل )عًث(و داكيَهث ؿةبوو. واتت داكيَو ثيَػتَنتكو داكيَهث

بتثيَػتَنتكيإ اوتنوو: )خيَُت بتثياؿة يتاتَيت ؿا ؿةكِ ئ و تؤَ ٖتك ػؤت هواكج سوًرتةنت 
خيَعوة يعتَٔ   } يعإ:  بعوو، بعتَيهو ؾعتكَووج ثعثَ     بت(. بتآلّ ثيَػتَنتك ختوةج ثتهٓـ ْعتنلؿ 

 ...{نتلْني و َٓيٍ وةى خيَوة بتتتَاج ثاؿاًوث ػوؿاّ و يتخيَوة نتَرت بتتتَاج ْيِبتٖيَ
و ػؤ دياْتنلؿْتوةيت ويووويَوث ػؤج يتنوإ نات يتاعتٍَ ٖعتك    ثيَػتَنتك بتّ ْؤكةناكج

 ؿا. هتكباميَو يتهتكباماْث ٖيَنةنتج
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 لةدةضت دةزضووىى كازواىةكة

وجَ نتوا ثيَػتَنتك ؿةكٓووة بؤ ؿةهت التٔ بتهتك )ختبو هوؾيإ( ختو ٖتواَيتج نتوتتبتك ا
تا يعتو   –َتنهت–يتنإ يت  ناكواْتنتؿا، بؤيت ػيَلا يتنيَو يتثياوةناْث ْاكؿ بؤالج قوكِةيٌث

ؿاو  يعتج داكاْيعإ الج   ٖتواَيت خاااؿاكيإ ناتتوة. ػؤيٌث بتناكواْتنتوة يتو كِيَطعا خاهعايث  
 ؿةهوث ختواْتج نت بؤهتيإ بؤ ؿاْاوٕ.تلؿا كِ ًت تانو ؿةكٓٔ يت بتكِيَطايتنث

يتَوًتوة اتوكةثياواْث قوكِةيٍ نتوتٓتػؤ بؤ بتٖاْاوة ٓعووْث ناكواْتنعتيإ. بعؤ خعتّ     
ج اتوكةناْيإ ؿا هامنلؿ نعت هعتؿ    َتبتهوتَ ْؤ هتؿوثتدما ٓتنـاكيإ يتفيَل هتكنلؿايتتث

 كانيَهث م كؿا.بوو يتاتٍَ ٓتى و خامووػتو ػؤ ختهح و ستوت هتؿ سوًرتيٌيإ ثثَ
اتيٌععت و ٖععتواَيث  يععتناتيَو ؿا بععتكِجَ نععتوتنووٕ ْيَلكاوةنععتج )خععتبو هععوؾيإ(يإ ثععثَ

ؿةنعات   ؿةاتيتْيَت و ثاًإ ؿاوايعإ ىلَ  قوتاكبووْث ػوؿج ختبو هوؾيإ و ناكواْتنتًيإ ثثَ
و  )ختبو دتٌٖ( ًتيـاج دتْط ؿةبيَعت يتى ْتَاوة(. بتآلّ )ٓوْهت ٖيض َتتلهث، بطتكِيَٓتوة

ؿاواؿةنععات نععت ٖععتكؿةبيَت بععتكةوثيٍَ بععلِ ٕ و بععتكؿةواّ بععٔ يتكِ ًععنت و ٖاواكؿةنععات و    
ؿةَيَٓيٓعتوةو   كِ فج ىلَ )بتؿك(و هثَمنإ ْااتكِيَيٓتوة ٖتتا ؿةاتيٓتؿةها بتػواوةْـةنا{ؿةَييَت:

ةتث بتنتيؿث ػؤَإ تياكِاؿةبيَلئ و خافةَيث تيا هتكؿةبلِئ و ؿةػؤئ و َتج ؿةػؤيٓتوةو خعاؾل 
و هعتَاَإ بؤبهعات و ٖعتَوو ععتكةبيٍ ؿةْطوبامسعإ بنيوعنت و        نتْينةو هؤماْث اؤكاْث

خاااؿاكج ختّ ٖاتٓتَإ بٔ و ٖعتواَيث خعتّ َٖيعنو هعوثايتَإ بعنأْ تعانو ٖتَيٌعت يَيُعإ         
 ...{برتهٔ

بيَطوَإ ختَإ بتو يوتنتكمجو ػؤٖتَيٓاْتيإ وايإ يجَٗاتنوو نعتػوؿا بياْهعات بتثتْعـو    
ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ةت و ؿةكباكةيعإ بؿععتكَويَت: ط عيعرب 

–ٖتكاين خيَوةج خيُاْـاك وةى ختو نؤَتَيت اوَلِايت ْتبٔ نت يعت  {واتت:  ..47األنفعا /صٹ  

و ػؤٖتَيٓاْعتوة   بعانث  ؿةكٓعووٕ و بتوثعتكِج بعثَ    –ختبو دتٌٖ–وة بتهتكنلؿايتتث –َتنهت
ٔ كِةؾواكيإ ؿةنلؿ تانو يتبتكٓاوج ػتَي .. }و ؿياكبٔ و وايإ وةهـ نتٕ اوايت بتٖيَنو بتهعاَ

خاكاّ بووٕ يعتو نعاكةو    نتوتنووٕ ؿووؿٍَ و بثَ –ختبو دتٌٖ–ٖتْـيَو يتواْتج ؿواج هوثانتج 
ؿج يتقوكِةيٍ ؿواج )ختبو دعتٌٖ(   ختوةبوو ٓتْـ نتهيَهيإ يجَطتكِايتوة، بتآلّ ٖتَوو ختواْث

 َيث )بتؿك(و يتكِ ػث ختَجتكِو ؿووك يتًويَٓتنت اليإ ؿا.نتوتٔ و كِيَطتيإ بلِج تا اتيٌوٓت ؿ 
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ج ناكواْتنعت ؿةٓعووٕ يتتلهعث خعتوةج ْعتوةى يتؿةهعويإ        َوهًَُاْإ بتثتيت بعتكةو كِجَ 
ؿةثعتكِئ ٖعتواَيث خعتو     ؿةكٓيَت، ختوةبوو ٖتك بتو كِيَطتيتؿا ؿةكِ ًنت و بت ٖتك ًويَٓيَو ؿا تثَ

ٕ إ ؿةثلهعث تعا اتيٌعوٓت ًعيوج )    ناكواْتي (و يعتوجَ اليعإ ؿا. ٖعتك يعتويٍَ ٖعتواَيث      ذفيسا
ؿةكٓعووٕ بعؤ    –َتنهعت –اتيٌت نتوا بتهوثايتنث اعتوكةوة يعت    ػؤهامؿاْث قوكِةيٌيإ ثثَ

نلؿٕ يتَاٍَ وهاَاْيإ. خيـج يتو هاتتوةػوت ٓاوةكِوإ ْعتنلاوةؿا َوهعًَُاْإ بعاكج     بتكالج
ٓوْهت تتْٗا يتوةؿا بتْـ ْتبوو نت بتكةو كِووج ناكواْيَهث بامكااْث  َتهتيتنتيإ يتال اؤكِكا،

ؿا نتّ بيَت، بتَيهو خيَووا ؿةبيَت كِووبتكِووج هوثايتنث اتوكة  ؿةوةهنت نتفَاكةج ثياوإ تياج
 بنٓتوة نت نتكةهتو خامووػتج ثيَويوويإ بؤ هامْتنلؿووة.

ؿإ نتوا ػوؿا  ؿاو ٖتواَيث ثثَ بٔهؤيتيتجثيَػتَنتكيٍ نتوتت كِاويَقنلؿٕ يتاتٍَ ختو هوثا 
يتنعت،   ؿاوة نتبتهتك يتنيَو يتو ؿواْت )ناكواْث بامكااْث اتياْـووةو بتَييَٓث ثثَ هلووًث ثثَ

 يإ هوثانتج قوكِةيٍ(ؿا ماٍَ ؿةبٔ.
نتٖتْـيَو نتي يتَوهًَُاْإ ستميإ ؿةنلؿ تتْٗا ؿةهت  ،خيٓذا ثيَػتَنتك بؤج ؿةكنتوت

نتؿا بطلٕ و تتْاْتت ههاآلج ختوةًيإ ؿةنلؿ اوايت ناتيَعو ثيَػتَنعتك ؿاواج   بتهتك ناكواْت
نلؿووٕ باهث ختاتكج نتوتٓعت َْيعو دعتْط نوًعواكةوةج بعؤ ْعتنلؿووٕ تعانو         ؿةكٓووْث ىلَ

ختَاْيٍ نتكةهتو تؿاقث ثيَويووث بؤ ٖتَيطلٕ. بتآلّ ػوؿا اًتيث يتو َوهًَُاْاْت نعلؿو يعتّ   
ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ط ج ؾعتكَووٕ:  خايتتتؿا ثعثَ 

﮲  ﮳    ناتيَو ػوؿا بتَييَٓث ماٍَ بووْواْث بتهتك }واتت:  ..7األنفا /صۓ  ۓ  
ؿةاتياْعـٕ و خيَعوةَ ٖتْعـيَهوإ     يتنيَو يتو ؿواْت )ناكواْتنت يإ هوثانتج قوكِةيٍ(ؿا ثعثَ 

. واتعت خيَعوة   {نعتويَت( يت )واتت ناكواْتنتتإ ٓعٓط   نت ختوةج ٓتنث تياْث ،ستمتإ ؿةنلؿ
نت ؿةهتآلت و ٖيَنتإ بؤ ؿةهعوتبتك   ،ؿاواج ناكج خاهاْرتتإ ؿةنلؿو ثيَوإ ػؤَ ْتبوو ختوةج

 بووْتوة ْتبوو. بتكِوو ؿةنات يتختهوؤج بطلٕ و بتّ كِةْطتَ ستمتإ يتًتكِو كِوو
َاقوو  و  قوتيتنث وةٖا(خطاثبتآلّ يتو كِاويَقةج ثيَػتَنتكؿا )ختبوبتنل(و )عُلج نوكِج 

 ؿإ ؿةكبلِج كِةوايإ نلؿ نت ٖتَووج اوماكًت بوو يتباوةكِج قووٍَ و خاَاؿةييٌيإ بؤ قوكباْث
خعتج  {و يتاتٍَ ختَإ ؿا )َيكـاؿج نوكِج عتَل(يٍ ٖعتَإ ٖتَيويَوعوث ثيٌعإ ؿاو اعوتث:    

وةى  ؿاويت، ؿةها بعتػوؿا خيَُعت   ثيَػتَنتكج ػوؿا ثتيلِةوج ختو هلووًت بهت نتػوؿا ثيٌاْث
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)بٓو اهلاخيٌ( ْابني ناتيَو بت )َووهعا(ج ثَيػتَنعتكيإ اعوت: )بعلِ  خعتج َووهعا ػعؤت و        
ْعاَييَني، بعتَيهو    . ْتػيَل خيَُت وات ثثَ.ج ؿاْيٌوووئ(. ػوؿانتت جبتْطٔ، وا خيَُتَ ييَلة ىلَ

و ؿةَيَيني تؤ ػؤت و ػوؿاًت جبعتْطٔ و خَيُعتَ يتاعتَيوإ ؿا ؿَيعني و ؿةدعتْطني. هعوَيٓـ بعت       
يٍ (0)نت بتستم تؤج ْاكؿووةو نلؿوويوث بتثيَػتَنتك ختاتك ناْنتيت بؤ )بلى ايػُاؿ( ،ػوؿايت

 ...{ختوا بتتوْـج ًإ بتًاْث تؤ ؿةدتْطني تانو ؿةاتيت بتخاَاْر
ثيَػتَنتكج ػوؿاَ كِيَنج يتو ٖتَيويَووتج ْاو ْناج ػيَلج بؤنلؿ. ثاًعإ كِووج نعلؿة خعتو    

 ،بووٕ و يتو خاوكِؿاْتوةيتج بتالج ختوإ ؿا ختوة ؿةػويَٓلايتوة –ليبيته–ثياواْتج نت ػتَيهث 
نعت خعتوإ تعتْٗا     ،نت بيَطوَإ ختو ثتمياْتج يتوةوثيٍَ يعتواْث وةكالتنعوو يتهعتك خعتوةبوو    

يتْاوًاكؿا اليتْط ج ؿةنتٕ، نتوابيَت خيَوعواَ ثئَعتواْتج ْيعوةكِ نث ثتمياْاَتنتيعت اعتك      
–ج نوكِج –نت )هعـ ،بتآلّ ػيَلا يتنيَو يتو ثياواْتج )يتهليب( يتؿةكةوةج ًاك ًتكِبهتٕ..

بعتػوؿا وا ؿيعاكة خعتج    }(ج اتوكةج ٖؤمج )ختوي( بوو كِووج نلؿة ثيَػتَنتكو اعوتث:  َعياذ 
 ، ؾعتكَووج: )بعتَيثَ(، خيٓذعا )هععـ( اعوتث:     {ثيَػتَنتكج ػوؿا تؤ َتبتهعوت خيَُعت بيَعت   

نلؿوويعت و ؿامنعإ بعتو     ٖيَٓاويعت و بلِوامشعإ ثعثَ    بيَطوَإ خيَُت يتَتوثيٍَ باوةكَِإ ثعثَ }
ؿاويعت   نت ٖيَٓاوتت بؤَإ و كِاهعوت يتهعتكختوةَ ثعتميإ و بعتَييَُٓإ ثعثَ      ،ثتياَتَ ؿاْاوة

نتاوجَ بيوت و اويَلِايتَيت بني. دا ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا تؤَ يتهتك ؾتكَاْث ػؤت بتكؿةواّ 
نت بتٖتم كِواْتج نلؿوويت اعتك ؿةكياَعإ ثيٌعإ     ،بتو خيَُت يتاتَيوائ، ؿةها بتو ػوؿايتج

ؿا ؿةكِ يععٔ يتاععتَيواو تانععت ثياويَععو يتخيَُععت ييَععت  ؿا بلِ يععت خيَُععتَ ثيععاج ؿةيععت و ثيععاج
نت هنتيٓثَ ؿةَاْطتيتْيت بتؿوفَٔ، ٓوْهت يتدعتْط ؿا   ،ؿواْانتويَت. خيَُت بيَناكْيني يتوةج

يتػوؿاَ ؿاواناكئ تؤ بتخيَُت ػؤًعشاٍَ نعات و   بتخاكاَني و يتكِووبتكِووبووْتوةؿا كِاهوطؤئ، 
ٓاوت ثيَُإ كِووٕ بيَت. دا ثٌت بتػوؿا بنتهوتو يتناكج ػؤت ؿا بتٖيَنو بتكةنتتث ػعوؿاوة  

 .{بٓثَ ٖتْطاو
ج ؿَيٌعاؿبوو، ثاًعإ ؾعتكَووج:     خيٓذا كِووج ثيَػتَنتك بتو قوعاْت اتًعايتوةو م ك ثعثَ   

كِاهوث ػوؿا بتَييَٓث هتكنتوتٔ بتهتك يتنيَو يتو ؿواْت ٓوْهت بت ،بيَت ؿةبلِ ٕ و َقؿةتإ ىلَ}
ؿةها بتػوؿا وا ػتكيهت َٔ بؤ تيآعووْث خعتو    .اتياْـووّ.. )ناكواْتنت يإ هوثانت(ؿاج ثثَ

 .{اتيت ناؾلة ؿةكِوا 
 

                                                           
 ( يتوهتكج وآلتث )يتَتٕ(ؿايت.ُٖراْٞػُاؿ(: ختّ ًويَٓت بتثجَث وتتج ))بلى اي (1)
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)بعتؿك(و  يت تانو اتيٌوٓت ْاوٓتيتنث ْنيو و ٖتك ؿةكِ يٌنت كِجَ ثاًإ َوهًَُاْإ نتوتٓت
و يعتوةوة   ثيَػتَنتكيٍ بتهواكج سوًرتةنتيتوة بوو نتثياويَهث بتهاآلٓعووج ععتكةبث بيٓعث   

ج نتوا هوثاج قوكِةيٌيإ ىلَ ْنيو بؤتتوة، بؤيت ٖتْـيَو يعتٖاوةآلْث ْعاكؿ بعؤ ماْيٓعث      ماْث
 ؿةهعط نلؿ  ث قوكِةيٌعيإ يتهعتك خاوج)بعتؿك(   َٓعـايَ  نعوكِج َيَعلؿ   ٖتواَييإ. ختواْيٍ ؿوو

يتناتيَو ؿا يتوجَ خاويإ ؿةػواكؿةوة، ثيَػتَنتك بتٖؤج ختواْتوة ديَطتج هوثانتج قعوكِةيٍ و  
 فَاكةج هتكبامةناْياْث بؤ ؿةكنتوت.

خيٓذا َوهًَُاْتنإ يتؿ َيث )بتؿك( ؿابتمئ يتهعتكووج ؿ َيتنعتوةو ؿووك يتخاوةنعتوة نعت     
ال ْتَابوو و ػتكيو بوو وكةو تيٓيإ ٖات خاويإ يت يتنث كِةم و وًهاْث بوو و وايإ ىلَ مةوج

نتّ ؿةبووةوةو ٖيٌَوا )ْتوَوهًَُإ(يٍ بووٕ واتت تامة ٓعووبووْت ْيَعو خعاييٓث خيوعوَتوة،     
ٖات وةْتوميَو بعـةٕ   ٖتَئٓينووٕ و وايإ ىلَ دطت يتوةَ نت ًتنتتجو َاْـويَوث تتْطث ثثَ

يعإ   و ىلَ و م كيعإ بتهعتكؿا بعاكج   و تؤميَو ػتو بياْطليَت، ؿواج ختَتَ باكاْيَهث بتييَنَت
 ػواكؿةوة و ػؤيإ ثثَ ًؤكؿو ٓتْـ ستوميَهيٌيإ يجَجيَو ٖيَٓاو دتوةْٓتو قاخ و قآاغيإ ىلَ

ياْعتَ   ثلِنلؿ، مةويتنتَ بتو خاوج باكاْاوة هاف و ػؤَ بووةوةو ٖتَوو خعتّ ساَيتتعت ْعوجَ   
الييٌعث يعتؿٍَ و ؿةكووْيعإ ؿا    ٓاالنث و اوكِ و تييٓث ػووتوة دتهعوتيإ و خعاكاَث و ػؤكِا  

 فياْـةوة.
قوكخاْث ث  م خاَافةج بؤ ختو نؤَتنت ٓاوةكِوإ ْتنلاوةيإ نلؿووةو بتّ ؾتكَايٌتج ػوؿا 

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  باهث ؿةنات: ط

 ..00األنفععععععععا /صِ   ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ
ووبووٕ نت وةْعتومج ػعتو ؿايجؤًعينووٕ و يعووىل ؿابعووٕ      يتناتيَو ؿا ٖيَٓـة َاْـوو ب} :واتت

ختَتَ وةى ٖئَُ نلؿْتوةيتى بوو يتػوؿاوة بؤ خيَوةو ثاًإ ػوؿا بعاكاْيَهث م كج بتهعتكؿا   
ج  ؤْعتوةو بتَعتَ ٖعتك وةهوةهعتو      بٌعؤٕ و ىلَ  باكاْـٕ تانو ثانوإ ناتتوةو ػؤتعاْث ىلَ 

ت ؿَيواْعتوة )واتعت نعت ًعتيوإ وةهوةهعتج      ػوكثتيتنث ًتيواْوإ يجَـووكػاتتوة نت ؿةخيوعو 
ؿا ثتكيٌَإ ؿةبٔ و خاوتإ ؿةهت ْانتويَت( ٖتوكةٖا  يتؿآلْواْـا ؿةنلؿ بتوةج اوايت يتتيٓويَوث

ػوؿا بتو خاوة م كةج باكاْتنت ؿَيواْث ثلِنلؿةوة يتوكةو باوةكِو خوَيَـ بعتػوؿا تعانو ديَط تعإ    
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تتث تعتواوتإ ٖعتبيَت يتهعتك كِووبتكِووبووْعتوةج     و دوكخ نات يتهتك َتبتهوتنتتإ و بويَلج
. ناكيطتكيجث ختو باكاْت بعؤ َوهعًَُاْإ بعتو كِةْطعت بعوو نعتػوؿاَ خاَعافةج        {ؿوفَٓوإ

باوةكِإ ٖتبوو، ٓوْهت  و خاهتواكج ْايتباكج بؤ هتك بثَ بؤنلؿووة. بتآلّ ختو باكاْت ناكيطتكيث
ؿا  ج ث نعلؿة قوكِوييوعاوو وايعإ يجَٗعات تعثَ     يتنتج فيَل خعتواْ  الؾاوج باكاْتنت ٖتَوو مةوج

بٔتقٔ و ْتتوأْ دِ ودووٍَ بهتٕ و بٔٓت ثيٌَتوة. بتآلّ مةوجيتنتج فيَل َوهًَُاْتنإ هاف و 
ؿا ديَط و ػؤًلِةو بنعو و م ك   يإ تياج يووي بووبووةو ٓتووبتكؿةناْث كِةقرت بووبووْتوةو ثثَ

 وةيإ ٖتبوو. بؤيت ثيَػتَنتكو ٖاوةآلْث يتثيٍَ بعثَ بتخاهاْث تواْاج دِ ودووٍَ و ٓووْت ثيٌَت
 باوةكِةنإ ؿا اتًوٓت الج خاوةنتج )بتؿك(و يتْنيهرتئ هتكٓاوةيتوة ؿاْيٌنت.

( بوو و بتميلةنجو ب تيقج َٓرز–ج نوكِج –حُةاثنتْاوج ) ،يتو ناتتؿا يتنيَو يتٖاوةآلٕ
ا خايا تؤ بتؾتكَاْث ػعوؿا خيَُعتت   ْاهلابوو بتثيَػتَنتكج اوت: )ختكجَ ختج ثيَػتَنتكج ػوؿ

يتّ ديَطتيتؿا ؿاْا نت بؤَإ ْتبيَت بٔيٓت ثيٌَرت يإ بيَيٓت ؿواوة، ياػوؿ ختَعت ٖعتك بعتكِاج    
وةآلّ ؿا ثيَػتَنتك ؾعتكَووج: )بعتَيثَ    ػؤتت نت يتدتْط ؿا ب وكِاو تتنويو وةبتك بٓيَيت(؟ يت

ج تياؿا وةبعتكؿةْليَت(. خيٓذعا )سنعاب(    تتْيا بتكِاج ػؤَتو ختوةَ دتْطتو تتنويو و ب وكِا
يت بؤَإ، ػيَلا ٖعتَييإ هعيَٓت    نتوابوو ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا ختّ ديَطتيت ًياو ْث}اوتث: 

تانو بٔيٓت ْنيهرتئ هتكٓاوةج خاو يتهوثاج ؿوفَٓعتوةو يعتوجَ دعيَط بني و ثاًعإ ٖعتَوو      
ج ختَعتَ يتهعتكختّ بع ة خعاوةج     تل نويَلنتيٓعتوةو ؿاياْجؤًعني، ؿوا   هتكٓاوةو ب ةخاوةناْث

نعتئ يعتخاوو خيٓذعا ؿةهعت بهعتئ بتدعتْط و        ْنيهيإ سعتوميَو ؿكوهعت نعتئ و ثعلِج    
. خعيرت  {نوًواكيإ، تانو ٖتك خَيُعت خعاو  ؤيٓعتوةو خعتوإ ؿةهعويإ ْتنعتويَت و ْتػؤْعتوة       

ػيَعلا خعتو   و {بتكِاهوث ب وكِايتنث باًت ؿةكبلِج}ثيَػتَنتك بتبيووٓث ختو قواْت ؾتكَووج: 
 نلؿ. كِايتج )سناب(ج ثتهٓـنلؿو ناكج ثثَ

نعت   ،ج ػؤيتتث ٖتَيويَووتيتى بهتئ يتخاهت ختو نلؿاكة دواْتج ثيَػتَنتكؿا ييَلةؿا دثَ
بتؿةّ ب وكِاج )سناب(ةوة ٓووةو يتَتؿا واْتيتى ؿياكج بهتئ ؿةكباكةج ختوةج ؿةبيَت بع وكِا  

إ بيَت و هتكنلؿةَ ٖعتكؿةّ خاتعادث بتكِاويَعقج ٓعانث     بتثجَث كِاويَقنلؿْث ْيَو ػؤج َوهًَُاْ
نتهاْث ػاوةٕ ب وكِاج كِاهت ٖتيت. ٖتك يتبتك ختَتًت ػوؿا ؾعتكَاْث بتثيَػتَنعتكج ػعؤج    

ڤ  ڦ  )حمُـ( نلؿووة نت كِاويَق يتاتٍَ نتهاْث واؿا بهات، ٖتكوةى ثجَث ؿةؾتكَويَت: ط

  و هتالَتتث ْث َوهًَُاْإ يتهتكهاغثتلةوة بؤ هووكبوو يتاليتنث ..059آ  عمعران/ص  ڦڦ
خعتج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا بعا خيَُعت      {( اوتنعووج:  َعياذ –ج نوكِج –ثيَػتَنتكةنتيإ، )هعـ

ؿا ؿاْيٌيت و وآلػيٌت بعؤ هعامبهتئ و يعتالج     نتثليَهت بؤ ؿكوهت بهتئ تا يتفيَل هايتج
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ػوؿا بتٖيَنج نعلؿئ و  ػؤت بٔ، خيٓذا ػؤَإ بٔني بؤ بتكةو كِووبووْتوةج ؿوفَٔ. دا ختاتك 
هتكج ػووني بتهتك ؿوفَعٔ ؿا خعتوة ؿيعاكة بتسعتمو خعاواتث ػؤَعإ ؿةاعتئ، ػعؤ ختاعتك          

نت يتاتيتنعتَإ بعتديَُإ    ،بتثئَتواْتوةبوو ختوا ػيَلا يتهتك وآلػث ػؤت بتو بطت بتواْتج
ميعاتل   تل يتؿواج خيَُت ٖعتٕ و م ك يتخيَُعت   ٖيٌَوووٕ، ٓوْهت بيَطوَإ ٓتْـئ نتي و اتىل

تؤيإ ػؤَ ؿةويَت و اتك بٌنأْ تؤ تووًث دتْط ؿةبيت ؿواْانتوٕ ييَت و ػعوؿا بعتوإ تعؤ    
 ...{و ًوئَ و كِاويَقت بؤ ؿاؿةْئَ و ديٗاؿيٍ يتاتَيوا ؿةنتٕ ؿةثاكيَنيَت و كِجَ

ثيَػتَنتك م ك هوثاهث ختو كِيَنو تتقـيلةج نلؿو ْناج ٓانتج بؤنلؿ. خيٓذا نتثليَو يتهتك 
 ج دتْطتنت بهات. و هتكنلؿايتتث و بؤ ثيَػتَنتك ؿكوهت نلا تا يتويَوة هتكثتكًوثالؿيَ
 

 خؤضاشداٌ بؤ جةىط
دا ناتيَو َوهًَُاْإ نؤبووْتوةو ػؤيإ هامؿةنلؿ بؤ دتْط، ثيَػتَنتكج ػوؿا ٖتهعوايت  

نت يتنتّ دعاك خعتَإ ؿةهعت ْتنعتٕ      ،نلؿٕ هتكثجَو كِينةناْث بؤ كِيَو ػونت و ؾتكَاْث ثثَ
ْتنات، ػؤ ختاتك ختوإ ٖيَلًعيإ ٖيَٓعا، ػيَعلا     بتٖيَلَ بلؿٕ بؤ هتكيإ ٖتتا ؾتكَاْيإ ثثَ

نلؿٕ نت مشٌعيَلةناْيإ ؿةكْعتٖيَٓٔ ٖعتتا     ت باكاْيإ بهتٕ، ٖتوكةٖا ثيَػتَنتك ؾتكَاْث ثثَ
انو ت ،يإ ؿةاتٕ. خيٓذا اتكِايتوة بؤ ختو نتثلةج نت بؤيإ ؿكوهت نلؿبوو ؿوفَٓإ ؿئَ و ثثَ
 ج دتْطتنت بهات. يتويَوة هتكثتكًوث

نعلؿٕ   نعت بعتؿيث   ،هوثاج قوكِةيٍ هتك يتبتياْث يتؿ َيتنتوة ٖاتٔ و ثيَػتَنتكيٍ ٖعتك 
ػوؿايت ختوة اتىل قوكِةيٌعتو  }ج ثاكِايتوةو ؾتكَووج:  ج باكةااج ػوؿاو ىلَ كِووج نلؿة قاثث

تجث تؤؿةنعتٕ و ثيَػتَنتكةنعتت   بتؾينو ػؤ بتمٍ ماْيٓتوة ٖاتووٕ و بتػؤيإ ؿةْامٕ و ؿفايعت 
ؿةنتّ نت بعتَييَٓت   . دا ختج ػوؿاج ثتكوةكؿااك ؿاواج ختو هتكػووٓتت ىلَ.بتؿك  ؿةػتْتوة.

 .{يتج ختَلِ  يتْاويإ بتكيت ػوايت ٖتك ختّ بتياْث .ؿاوّ.. ثثَ
ؿةبعوو و   (0)ج بؤ ٖاوةآلْث نت فَاكةيعإ ثعرت يتهعثَ هعتؿ نعتي      ثاًإ ثيَػتَنتك كِواْث

ييٌث بؤ ناؾلإ و َوًليهإ نت فَاكةيعإ ٖتماكنعتي ؿةبعوو و، كِووج نعلؿة )قنيًعت(و      كِواْ
. ػوؿايت .بطتيتْت. ؿابووّ بؤّ بتدثَ ػوؿايت ختو هتكنتوتٓتج بتَييَٓت يتهتكج ثثَ}ؾتكَووج: 

                                                           
( ٖعاتووة. وًعتج )ْيعـ(يٍ يعتمَاْث     ذالمثا١٥ ٚ ّْٝ يتنتؿا فَاكةج َوهًَُاْإ بت ) يتؿةقت عتكةبث (0)

ُاْإ (ؿابيَت، نتواتت فَاكةج َوه3ًَ-1عتكةبجـا بتفَاكةيتى ؿةَيئَ نت يتؿةيتى )عكـ( مياتلبيَت و يتْيَوإ )
 .( نتي ؿا بووة. )وةكايَلِ(..314-310يت )
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ختاععتك خععتّ نؤَتَيععت نتهععتج ًععويَٓهتوتواْث خيوععوّ يتْاوٓععٔ خععيرت تععؤ يتهععتك مةوج     
 .{ْاثتكهرتيَيت

ج  نتك بعتكؿةواّ ْعناج ؿةنعلؿو ؿاواج نؤَعتى و ؾليانعتوتٓث ػعوؿاج ؿةنعلؿو ىلَ       ثيَػتَ
ج  ؿةثاكِايتوة ٖتتا نلاهتنتج نتوتت ػواكةوةو )ختبوبتنل( بتؿةهوث ػؤج بؤج ٖتَيطلتتوةو ثثَ

 .{بتهت ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا، تؤ م ك م كت يتػوؿا ؿاوانلؿووة}اوت: 
ج ػوؿاوة ٖاتووْعت   ايتو يتؿواج ؿاواج ؾليااوماكيثٖتْـيَو يتو خايتتاْتج ؿةكباكةج ختّ ْن

 ؿا ؾتكَوويت: ػواكةوة، ختّ خايتتت بوو نتػوؿا تياج
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ط

ناتيَو ؿاواج نؤَتى و ؾليااوماكييوإ يتثتكوةكؿااكتإ }واتت:  ..9األنفا /صڀ
نت  ،تالخيهتتوإ ؾلياؿةػتّيتناْث ؿاْتوة نتوا ٖتماك َ ؿةنلؿو ػوؿاَ وةآلَث ؿاواناكج

ؿةهوت ؿةهوت ؿئَ و يتثيٍَ هوثاج َوهًَُاْاْتوةٕ و تلي و بيِ ؿةػتْت ؿةكووْث 
 .{ؿوفَٓاْتوة

ثاًإ ثَيػتَنعتكج ػعوؿا يعتفَيل نتثلةنعت ؿةكٓعوو و بعتبامؿإ و قتَيعتَنام ؿةكِ ًعت و         
يايعإ ؿا ؿةؾعتكَويَت:   قتَيػاْتنتج بتؿةهوتوة التنوو و ختّ خايتتاْتج ؿةػويَٓـةوة نت ػوؿا ت

 ..46-45القمر/ص ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ط
باوةكِو َوًليهاْت ؿةبتمٕ و كِاؿةنتٕ و ثٌت ٖتَيـةنتٕ، بتآلّ )كِ فج  بيَطوَإ ختو بثَ}واتت: 

نتهناج هتػت تلو اتوكةتل ؿةؿكئَ، هناج تاَيرت ؿةؿكئَ نت م ك توْعـو   ،ؿوايث( واؿةج ختواْت
 .{كتلة يتو هنايتج تيٌَهإ و بتميٓث ؿْيايإناكيطت

 
 ضةزكةوتيى موضمَناىاٌ

نعت   ،نعلؿ  يتنث ْيَوإ ًتَ نتهث ٖتكؿووال ؿةهوث ثعثَ  هتكةتاج دتْطتنت بتم كاْنامج
ٖتكهثَ دتْطاوةكة ؿةهٓيٌإ نلاوةنتج قوكِةيٌث تيَـانوفكاو ثاًإ هعوثاج ٖعتكؿووال ثيَعو    

و هاتاْتؿا ثيَػتَنتكج ػوؿا مياتل بلِواؿاكاْث بؤ دعتْط و  اتيٌنت و ًتكِونوًواك بتكثابوو، يت
ؿةها بتوةج اياْث )حمُـ(ج بتؿةهوت ٖتك ثياويَو }بووْتوة ٖإ ؿةؿاو ؿةيؿتكَوو:  كِوو بت كِوو

يتنتيعتوة جبعتْطيَت و    يتخيَوة نوًواكج ختوإ بهات و بتخاكاَجو باوةكِ بتثاؿاًعت و كِةوايعث  
ْتنلؿبٔ ختوا بثَ ٖعيض اوَاْيَعو ػعوؿا ؿةخياتعت      ت و ثٌوث تثَبهوفكيَت نتكِووج يتوإ بووبيَ

 ...{بتٖتًوتوة
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نت ٓعتْـ   ،احلُاّ( بوو–ج نوكِج –يتنيَو يتو بلِواؿاكاْتج نت ختّ وًاْتج ؿةبيوت )عُ 
خعاج خعاج خعتكجَ    {ؿةْهت ػوكَايتنث يتٓٓط ؿابوو و ػتكيهث ػواكؿْيإ بوو و بتآلّ اوتث: 

ٕ    ،ْت بتٖتًوِ تتْٗا خعتو ناتتيعت  بتكِاهت ْيَواْث َٔ و ٓوو .. )واتعت  {نعت ختواْعت ؿةَهعوف
ػواكؿْث ختو ٓتْـ ؿةْهت ػوكَايت يتالج ختو فياْيَهث ؿكيَق ؿةبوو(، ٖتك بؤيعت ػيَعلا ؿةْهعت    

تعانو   ،ػوكَانإ ؾلِجَ ؿةؿات و مشٌيَلةنتج ؿةاليَوعت ؿةهعت و نوًعواكج ؿوفَٓعإ ؿةنعات     
 ؿةنوفكيَت.

ج  يٍ بيَعت ختوةيعت ثيَػتَنعتكج ػعوؿا ػؤيٌعث بتًعـاكج      ج خاَافة بؤ نلؿْ ختوةج دثَ
يعتوةو   ج كامج بيَت( يتو باكةيتوة ايَلِاويَوعث  نوًواكةنتج نلؿووة، ٖتكوةى )عًث( )ػوؿا ىلَ

ؿا ػؤَإ ؿابووة ثاٍَ ثيَػتَنتكج ػوؿا نتْنيهرتئ –دتْطث بتؿك–خيَُت يتو كِ فةج}اوتوويت: 
 ...{و بتمةبلتلئ نتهيٍ بوو يتدتْط ؿانتي بوو يتؿوفَٓتوة، ٖتكوةٖا خاماتلئ 

دا ناتيَو خاالج دتْط مياتل نًَجتج ؿةهتْـ ثيَػتَنتكج ػوؿا ٓٓطيَو ػؤَيث ٖعتَيطلت و  
كِووج نلؿة قوكِةيٍ و ؾتكَووج: )كِوويإ كِةَ بيَعت(، ثاًعإ ٓعٓطت ػؤَيتنعتج بعتكِوويإ ؿا      

ُعتتث ًعيَلاْتيإ نلؿةهعتكيإ و    ٖتَيـاو ؾتكَاْث ٖيَلَ بلؿْث بتٖاوةآلْث نلؿو ختواْيٍ ٖتَي
يتختدماّ ؿا قوكِةيٍ بتمئ و ٓتْـئ نتي يتاعتوكةثياوإ و دعتْطاوةكة بتدتكبتمةناْيٌعيإ    

. يعتباكةج خعتو   .َعاقووٍَ و نتهعتؿياكةناْيإ ىلَ بعتؿيٌ اع إ.     تل يتثياو نوفكإ و ٓتْـاْث
نتباهث ستقيكتتث دتْطتنعتو   ،دتْطت بجَويَٓتو ْابتكابتكةوة ٓتْـئ خايتت ٖاتووْت ػواكةوة

 ؿا ؿةؾتكَويَت: نتػوؿا تياج ،نؤَتنث ػوؿاج ثتكوةكؿااك ؿةنتٕ، وةى ختو خايتتتج
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻط

 .07األنفا /صٺڀ
نت نوفكاواْث ؿوفَٔ ؾلِجَـكيَٓت  ،ؿا ؿواج تتواوبووْث دتْطتنت ثيَػتَنتكج ػوؿا ؾتكَاْث

يإ ؿاْت ْيَو ب ةنتوةو ثيَػتَنتكيٍ يتهتك تتكَتناْيإ وةهواو يتو  جَْاو ب ةوة، ختواْيٍ ؾلِ
ختج ػتَيهث ْيَعو  }ناتتؿا ٖاوةآلْث اوجَيإ يجَطلتنوو نت يتتاكيهايث ْيوةًتوؿا ؿةيؿتكَوو: 

كبيعت(و )ختج ختبو دتٌٖ(و... )ْاوج ٖتَوو نعوفكاواْث  –ج نوكِج –)عونت –. ختج .ب ةنت.
ؿابووٕ  ج ؿةؾتكَووٕ: ختكجَ خيَوة ؿيوإ ػوؿا ختوةج بتَييَٓث يتهتك ثثَ ثثَ ْيَو ب ةنتج ٖيَٓاو(

ؿابعووّ   نتػوؿا بتكِاهوث بتَييَٓث يتهتك ثثَ ،ٓؤٕ بتدجَث ٖيَٓا؟، بيَطوَإ َٓيٍ ؿيوِ ختوةج
 ...{بتدجَث اتياْـ..

خايعا يتاعتٍَ    !ثيَػتَنعتكج ػعوؿا   خعتج }ثيَػتَنعتكيإ اعوت:   ناتتؿا َوهًَُاْإ بعت  يتو
، خعتويٍ يعتوةآلّ ؿا ؾعتكَووج:    {نت تتكَعتناْيإ وًعو بووْتتعتوة؟    ،ـا ؿةؿويَيتنتهاْيَه
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ؿةَيعيَِ، بعتآلّ ْعاتوأْ     يعإ ثعثَ   يإ ييَُتو يتخيَوة باًرت ؿةمأْ ٓث ختواْيٍ وةى خيَوة اوجَ}
 .{وةآلَِ بـةْتوة

بعتؿيٌ   فَاكةج نوفكاواْث قوكِةيٍ اتيٌونووة ستؾوا نتي و ستؾوا نتهث ؿيهتًيإ ىلَ
ا ابوو، دطت يتوةج َوهًَُاْإ ؿةههتوتيَهث ٖيَذطاك ؾلةج َاؿؿييٌعيإ ٓعٓط نعتوتنوو.    

 بتآلّ فَاكةج نوفكاواْث َوهًَُاْإ تتْٗا ٓواكؿة ثياوج ػؤبتػوهاك بوو.
ػوؿا باهث ختو هتكنتوتٓتو ختّ ْيعُتتت ؿةاُتْتج بؤ َوهًَُاْإ نلؿووةو ثجَث ؾتكَووٕ: 

واتت: )بيَطوَإ خيَوة يتب تإ بيَت ٓعؤٕ  .. 023آلرمران/صٿٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ط
ػوؿا يتدتْطث بتؿكؿا هتكج ػونت يتناتيَو ؿا خيَوة بجَٗيَنو نتّ فَعاكةو نعتّ ٓعتى و تؿعام     

 .}بووٕ
ٍَ خعاماؿنلؿو يعت            بؤ خعاماؿنلؿْث ؿيًعتنإ قعوكِةيٍ ٖتْعـيَهياْث بعت )ؾـيعت(ج ثاكةوَعا

تا ػؤياْث ثعثَ   ،تليٍ يتو ؿيوْتج نت ثاكةوَاَييإ ْتبوو هثَوهًَُاْاْيإ وةكالتٓتوة، ٖتْـيَ
نعت ػويَٓعـةواكبووٕ( خعتوا يتبتكاَنعتك      :خاماؿنتٕ و بتآلّ ػويَٓـٕ و ْووهيٓيإ ؿةماْث )واتعت 

خاماؿبووْيإ ؿا ؿةبوايت ٖتكيتنتيإ ؿة َٓـاٍَ يتَٓـاآلْث )َتؿيٓت( ؾيَلج ػويَٓعـٕ و ْووهعني   
 وو.بهتٕ. ختَتَ )ؾيـيت(نتج ب

َتًتوة ختوة بتٓانث كِووٕ ؿةبيَوتوة نت )حمُـ(ج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا يتنعتَني نعتي      يت
ج قتآلٓععؤنلؿووةو ٖععتوَيث تععتواوج بععؤ بآلونلؿْععتوةج ماْوععت و  نععت ْتػويَٓععـةواكيث ،بععووة

 ػويَٓـةواكج ؿاوة.
نلؿْعث ثتْعـو    ختَتج ثيٌَوو ثوػوتيتى بوو يتباهث دتْطث )بتؿك(، هتباكةت بعتؿياكج  

يتبتْـج )ثتْـو واْتنإ(ؿا باهيإ ييَوةؿةنتئ.)إ غا٤اهلل( هتناْث ختّ دتْطتَ ؿةك
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 بةندى دووةم
 ((-ئوحود  -))جةىطى 

 -اتكِاْتوةج ؿووكِووةنإ  -ٖتوَيث قوكِةيٍ بؤ تؤَيتهتْـْتوة يتَوهًَُاْإ )
 -هتكنتوتٓث َوهًَُاْإ يتهتكةتاج دتْطتنتؿا  -كِاهجاكؿةنتج ثيَػتَنتكج ػوؿا 

َوهًَُاْإ  -بآلوبووْتوةج ٖتواَيث نوفكاْث ثيَػتَنتك  -تيٌَهاْث ؿواج هتكنتوتٔ 
ٓتْـ ويَٓتيتنث  -َوهًَُاْإ نوفكاوةناْيإ نؤؿةنتْتوة  -كِينةناْيإ كِيَو ؿةػتْتوة 

 (قوتوباهث َلؿٕ  -بتتني نلؿْتوةج وكةج َوهًَُاْإ  -ؿإ  و قوكباْث ثاَيتواْيَوث

 

 ؤ تؤلَةضةىدىةوة لةموضمَناىاٌٍةولَى قوزِةيض ب
ٖعتَيط ابوو بعتٖؤج خعتو بتميٓعت هعتػت و كِيوعوابووْتج        ناؾلاْث قوكِةيٍ خاكاَيإ ىلَ

و ستيآعووْث وةٖايعإ    ؿا تووًيإ بنوو، ٓعوْهت ثتَيتيعتنث ًعتكَتماكج   –بتؿك–يتدتْطث 
ت كِةًعت يعتػؤيإ   بتْاوٓتواْتوة ْلابوو نت ٖتوَييإ ؿةؿا تتْٗا بتهتكنتوتٓيَهث اتوكة ختو ثتَي

 ؿا تؤَيت يتَوهًَُاْتنإ بويَٓٓتوة. تل ٖتَيط هيَٓٔ و تياج دتْطيَهث :نتْتوة، واتت
بؤ ختّ َتبتهوتَ ؿةهويإ نلؿةوة بتػؤهامؿإ و خاَعاؿةنلؿْث ٓعتى و تؿعام و ْعاكؿْث     

ؤ تلج ععتكةب و بعاْط نعلؿٕ و نؤنلؿْعتوةيإ بع      باوةكِةناْث ْويَٓتكاْيإ بؤالج ٖؤموت ة بثَ
دتْط. ؿياكة ٓتْـئ نؤَتٍَ يتٖؤمة بيباوةكِةناْث عتكةب بعتؿةّ باْطتًعتنتياْتوة ٓعووٕ.    

و َتهلووؾاتث ختو دتْطت ٖتَوو قامادمتناْث ختو  ٖتكوةٖا قوكِةيٍ بؤ َتيوتكنلؿْث ػتكدث
يتج نت )ابو هوؾيإ( يتثيٍَ دتْطث )بتؿك(ؿا ٖيَٓابوويتوة تتكػإ نعلؿ بعؤ    ناكواْت بامكااْث

 ؿاٖاتوويإ. دتْطث
ج )ختبو هعوؾيإ(ؿا   باوةكِإ بتو ًيَوةيت تواْييإ هثَ ٖتماك نتي يتفيَل هتكنلؿايتتث بثَ

ٍَ ٖعاوةآلْث         ؿا نعلؿ   نؤبهتْتوة. ناتَيعو خعتّ ٖتواَيعت بتثَيػتَنعتك اتيٌعت، ِكاوَيعقج يتاعت
يَٓٓتوة ؿا ن–َتؿيٓت–يتهتكختوةج خايا بؤ َتبتهوث بتكثتكض ؿاْتوةج ٖتك ٖيَلًيَهث تامة يت 

ياػوؿ يتًاك ؿةكٓٔ و يتؿةكةوةج ًاك بتكةْطاكيإ بنٓتوة ؟ بع وكِاج )ثيَػتَنعتك ػعؤج( يعتو     
باكةيتوة ختوةبوو نت يتًاكؿا نيَٓٓتوةو ػؤياْث تيا قايِ نتٕ تانو ختاتك ناؾلإ ٖيَلًيإ ٖيَٓا 

ة بتكؿباكاْيإ بهتٕ. ثياواْث َوهًَُاْإ ت باكاْيإ نتٕ و فْإ و َٓـاآلْيٌيإ يتهتكباْتناْتو
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بتآلّ ختو ثياوة َوهًَُاْاْتج نت ثيٌَعرت خاَعاؿةج دعتْطث )بعتؿك( ْعتبووبووٕ )بتتاينعتتيٍ       
اتدمتناْيإ( م ك م ك ستميإ يتٓووْت ؿةكةوةج ًاكؿةنلؿو هووكبووٕ يتهتك خعتو كِايعت. خعتو    

ايتج الوةناْيعإ  ج دتْطث )بتؿك(يإ نلؿبوو ثٌوط يث ختو كِ نت ثيٌَرت بتًـاكيث ،ثياواْتَ
نلؿ تانو الج ػتَيهث بتتلهٓؤى ؿاْتْلئَ. ثيَػتَنعتكيٍ يتؿوايجعـا خعتو ب وكِايعتج خعتواْث      

 ثتهٓـنلؿو بلِياكج ؿةكٓووٕ يتًاكيإ ؿا.
ٍَ ؿانعلؿٕ و يتوتاكيَهجعـا ثتْعـو خاَؤفاعاكيث          خيٓذا ثَيػتَنعتك ْوَيعقج )بععت(ج يتاعت

هعتك خعاكاّ اعلتٔ و ػعؤكِاالتٔ يتبتكاَنعتك ٖعتك       نلؿٕ يت بتاوجَيإ ؿا ؿايتوةو ؾتكَاْث ثثَ
 ختكنيَهث الإ و ْاكِةستت ؿا.

( نلؿ بؤ آذإؿواج ْويَق ؿاواج نلؿ قتَيػإ و ٓتنث ػؤج بؤ بيَٓٔ و ؾتكَاْيٌث بت باْطـإ)
ًاكو بتكةو كِووبووْعتوةج ؿوفَعٔ. يعتناتيَو ؿا ٖتْعـيَو يعتثياواْث َوهعًَُاْإ        ؿةكٓووٕ يت

خاَاؿةج ؿةكٓوؤْ بؤ دتْط يتْيَوػؤيإ ؿا بتيتنرتيإ اوت: )ختكجَ باًعت   بيٓييإ وا ػتَيهث
 ؿةؿائ نت يتًاكؿا نيَٓيٓتوةو بيَطوَعإ ٖعتك ػؤيٌعث يعت     ػؤ ثيَػتَنتكج ػوؿا ؾتكَاْث ثثَ

ناكوباك و ػواهوث ػعوؿا خااعاؿاكةو، ٖعتك ػؤيٌعث يتخامساْعتوة هلووًعث بؤؿَيعت. ػؤماعت         
هتكثٌو نلؿايت(.. خيٓذا ٖتك ختّ ثياواْت بتثيَػتَنتكيإ اوت:  بطتكِايٓايتوةو ػؤميإ يتَتؿا

ختج ثَيػتَنتكج ػعوؿا بعا يتَتؿيٓعتؿا نَيٓيٓعتوة وةى ٓعؤٕ يتنعتّ دعاك ؾعتكَاْت بعتوة          }
يعت ناتيَعو    ٖيض ثيَػتَنتكيَو بؤج ْث}، بتآلّ ثيَػتَنتك يتوةآلَيإ ؿا ؾتكَووج: {ثيَهلؿئ

ج ؿةكٓووْث بؤ كِووبتكِووْتوةج ؿوفَعٔ ثجَعـابٔ، بعؤج    اتيتنتج بؤ دتْط ٖإ ؿةؿات و كِيَطت
ْجيت بطتكِيَوتوةو بياْطيَلِيوتوة بؤ ْاوًاك تا يتوجَ دتْط يتاتٍَ ؿوفَٔ ؿابهتٕ، كِاهوت نتَٔ 
ثيٌَرت ختو قوتيتّ بؤنلؿٕ و كِاّ وابوو يتْيَو ًاكؿا نيَٓٓتوة، بتآلّ خيَوة ٖتك سعتمتإ يتٓعووْت   

اَ ؿةبيَت يتػوؿا برتهٔ و تتقواو ثاكيَنناكيوإ ٖتبيَت و بتخاكاّ بٔ ؿةكةوةج ًاكبوو، دا خيَوو
تعلج ػعوؿابٔ و بعنأْ ض ؾعتكَاْيَو      ج ؾعتكَاْث  يتناتث ًتكِونوًواكج ؿوفَٔ ؿاو، ٓاوةكِجَ

 .{بهتٕ و ثابتْـبٔ ثيَوةج ج ىلَ ؿةْيَليَت و ثتيلِةويث
 

 طةزِاىةوةى دووزِووةكاٌ
ؿا يتًاك ؿةكٓووٕ بؤ بتكةْطاكبووْتوةج ناؾلإ.  وةآلْثثيَػتَنتك يتاتٍَ ٖتماك نتي يتٖا 

و هعثَ   ( بتػؤجأمبَٞ–ج نوكِج –بتآلّ ٖيٌَوا ٖتك بتكِيَوةبووٕ نت اتوكةج ؿووكِووةنإ )عنـاهلل
هتؿ نتي يتواْتج يتهعتك ٖعتَإ تعتكمو ؿاب و ْعتكيوث بعووٕ اتِكاْعتوةو، يعتو كِ ًعوٓتو         

ج اعوتٔ:   تنيَو يتَوهًَُاْتنإ باْطث نلؿٕ و ثعثَ يتديٗاؿةنت ثاًطتمبووْتوة. يتو ناتتؿا ي
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ٖيَعن   اتيؤ خايا ػوؿا كِايٓتهجاكؿووٕ بتوةج ْابيَت اتيتنتتإ و ثيَػتَنتكةنعتتإ الوامو بعثَ  }
ختواْيٍ يتوةآلَث خعتو َوهعًَُاْتؿا اوتيعإ:     {بهتٕ ناتيَو ؿوفَٔ بتكةو كِووتإ ؿةبيَوتوة؟

ةنتٕ دًَتوج ػؤَإ ْتؿةؿايت ؿةهت خيَوة. يتو بعاوةكِةَ  اتك ناْناْيايت خيَوة ًتكِو نوًواك ؿ}
. خيرت ناكةنتيإ م ك بتالإ ؿةماْجو تعتْٗا كِيَطعتج   {ؿائ نتٖيض ًتكِو دتْطيَو بتكثاْابيَت

ػعوؿا ؿوفَٓعاْث ػؤيوعإ ىلَ بعتؿووك     }ج اعوتٔ   اتكِاْتوةيإ ٖتَينقاكؿ. ختو َوهًَُاْتَ ثثَ
ْتبتػٌعيَت. بتكِاهعوث ػعوؿا     ْتوةج ؿوفَٓاْث ػواتإ ثثَبطليَت و ثًتج ديٗاؿو كِووبتكِووبوو

 ...{يت ٖيض خاتاديَهث بتخيَوةوَاْإ ْث
ٺ  ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ ػوؿا ػؤيٌث ؿةكباكةج ختو ؿووكِواْت ؾتكَوويت: ط

ڦ      ڦ       ڦ         ڦڤ  ڤ     ڤ       ڤ       ٹ        ٹٹ   ٹ     ٿ       ٿ    ٿ   ٿ  

                                                    ڇ         ڇ     چ        چچ  ڃ    چ      ڃ  ڃ  ڃ     ڄڄ   ڄ     ڄ  

يإ اوتلا )وةكٕ يتاتٍَ  ؿةبا ٓاى بنأْ ختواْتج ناتيَو ثثَ}واتت:  ...067آلرمران/صڇ  
ػؤتإ بهتٕ  تكالج يتخيَُتؿا نوًواكج َوًليو و ناؾلإ بهتٕ و يتثيَٓاوج ػواؿا جبتْطٔ و ب

ياػوؿ  ،ػؤَإ ؿةنتئ دوؿج ػؤيٌوإ بيَت وةى ٓؤٕ خيَُت بتكالج يت اتك تتْٗا بتو
يتاتَيُإ ؿا نيَٓٓتوة تتْٗا بؤ ختوةج م ك ؿياكبني و بتهوثايتنث فَاكة م كةوة بنيٓليَني و 

ختوإ  بتآلّ نوًواكيٍ َتنتٕ و بتًـاكيث دتْطيٍ َتبٔ(، نتٓث ،ؿوفَٔ ييَُإ برتهيَت
 –اْناْيايت خيَوة بتتتَاج دتْطٔ ونت اوتيإ: )اتك بتكِاهوث ن ،تانت وةآلَيَهيإ ختوةبوو

يإ ٓاى كِيَو ْتػلاوة، ختوا بتًـاكميإ ؿةنلؿٕ.  –دتْطت كِووناكيَهث ستقث تيَـايت ياػوؿ ختّ
ةآلَتيإ با ْيَوإ خيَوةو َوًليهإ ؿا دتْطيٍ ْتقتوَيَت( دا ختوإ بتّ و بتآلّ ؿةًيَت يت

ج ػؤيإ يتناؾلاْتوة ؿةكنتوت مياتل  ج ػؤيإ ؿةكػوت و ْنيهث ٓاى بنأْ نت ؿووكِويث
يتوةج ْنيو يتَوهًَُاْإ بٔ، بتَيهو ؿوفَٓث َوهًَُاْأْ. ختوةج بتؿةّ ؿةياْطوت يتوةوثيٍَ، 

 .{إ ؿايتثئَتواْتج ْيامج ْاوؿَييإ بوو. ػوؿاَ ٖتك ػؤج ؿةماْيَت و خاااؿاكة نتٓث يت ؿَيي
يتو ناتتؿا ؿوو نؤَتٍَ يتَوهًَُاْإ يتواْتج تامة ٖاتنووْت ْيَو خعاييٓث خيوعوَتوة، بعت    

(و تاقُتنتج، تووًث دعؤكة تعلي و   أمبَي٢ –ج نوكِج–ة ْاَتكؿاْتيتج)عنـاهللؿيوٓث ختو كِةؾواك
 اوَاْيَو بووٕ و ػتكيو بوو ٖعتَإ كِةؾوعاكج خعتوإ بٓعوَيٓٔ و ؿوايعإ نعتوٕ، بعتآلّ ػعوؿا        

ٱ  ٻ  ثاكاهوٓث يتوةو يتهتك ػواهوث كِاهت ديَط ج نلؿٕ و ؿةكباكةًيإ ؾتكَوويعتتث:ط 

 ..022آلرمران/ص ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
يعتوة ػعؤج هعامنلؿ بعؤ      بتّ كِةْطتَ ثيَػتَنتكج ػوؿا بتستوت هتؿ نتي يعتٖاوةآلْث   

 دتْط و كِووبتكِووبووْتوةج هثَ ٖتماك نتي يتؿوفَٓإ.
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 اضجازدةكةى ثيَغةمبةزى خودازِ

َوهًَُاْإ بتكِيَوة بووٕ تا اتيٌوٓت يتنيَو يتقتؿثاَيتناْث ٓياج "خوسوؿ" نعت ٓعيايتنتو   
ج ؿاْيٌعنت،   ؿةنتويَوت بانووكج ػؤكٖتآلتث )يتهعليب(ةوةو ثٌعويإ يتٓعيانتبوو ناتيَعو ىلَ    

تنات ٖعتتا  ٖعيض نتهعيَو ؿةهعت بتدعتْط ْع     }ج ؾعتكَووٕ:   يتوجَـا ثيَػتَنتكج ػوؿا ثثَ
 .{ؾتكَاْث ثثَ ؿةنتّ

بجَناوةكِاْيٍ يتْيَو ؿ َيتنتؿا َؤَيني و ٓتْـةٖا خاؾلةتيٌيإ يتاتٍَ ؿابوو تانو مياتل ٖاْيإ 
تعا يتدتْطعـا بعتناكج بيَعٓٔ. الج كِاهعوث       ،بوو ؿةٕ يتهتك نوًواك، ؿووهتؿ ختهجيٌيإ ثثَ

ٌعوا َوهعًَُإ ْعتبووبوو(و الج    وييـ( هجيَلكابوو )نت خعتو ٖيَ –ج نوكِج –ختهجتنإ بت )ػايـ
  بو دٌٗ( هجيَلكابوو.–ج نوكِج –ٓتثيٌث بت )عهلَت

ٖاويَق  )نت فَاكةيإ ثتدما ت  ،ثيَػتَنتكج ػوؿا دتْطاوةكة ت ٖاويَقةناْث ػؤج باْط نلؿ
و ؾتكَاْيٌعث   هتك قتؿثاَيث ٓيانت نيَٓٓعتوة  و يت ثٌت هوثانت نت يت ،نلؿٕ بوو(و ؿاواج ىلَ

ت يتٖيض ساَيتتيَو ؿا ًويَٓث ػؤيإ ٓؤٍَ ْتنتٕ، ها خيرت اتك هعتكنتوتووَ بعووبٔ   ن ،ؿإ ثثَ
 دن (ج نلؿ بت ؾتكَاْـةيإ )بتختَ يإ(.–ج نوكِج –يإ تيٌَهابٔ. خيٓذا )عنـاهلل

ؿواج ختَت ثيَػتَنتكج هتكنلؿةج ؿاْا بؤ ػوَيكاْـْث ثيٌَربِنثَ يتهتك ثاَيتواْيَوث يعتْيَوإ  
ا مشٌيَليَهث بتؿةهوتوةالت و كِووج اؿواكيٌث نعلؿة ٖعاوةآلٕ و ؾعتكَووج:    ؿ دتْطاوةكةناْث

ؿا  ؟ )واتت نثَ يتٓاى بتناكٖيَٓاْث{ؿةؿات نثَ ختّ مشٌيَلة ؿةاليَت و َاؾث تتواوج ػؤج ثثَ}
ج ؿةالتٓتوة ٖتتا ْؤكة  ٖتقث ًياوج ػؤج كِةٓاوؿةنات.(.. ٓتْـئ نتي ٖتهوإ و بتآلّ ىلَ

؟(، يت ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا (و اوتث: )َاؾث تتواوج ختّ مشٌيَلة ٓثا١ْدُش أبٛاتيٌوت هتك )
 ؾتكَووج: )ختوةيت ٖيَٓـةج يتؿوفَٔ ثثَ بـةيت تانو ػواكؿةبيَوتوة(.

ػلًت(َ ْاهلابوو ثياويَهث م ك خاماو ٓاوْتتلي –ج نوكِج –)ابو ؿداْت( نت بتْاوج )مساى
و ختو ثتكِ يتج بتهعتكةوة بوايعت ػعتَيهث    بوو و ثتكِ يتنث هووكج يتهتك ؿةبتهت و ٖتك ناتيَ

 ؿةياْناْث نتوا خيرت بتكةو نوًواك ؿةٓيَت.
)ابو ؿداْت( ؿواج وةآلَتنتج ثيَػتَنتك مشٌيَلةنتج بتؿةهوتوةالت و ثتكِ هووكةنتج )نت 

ثتكِ ج َلؿٕ( ْاوؿةبلا ؿةكٖيَٓاو توْـ يتهتكج ػؤيث ًتتتى ؿاو بتْيَو ٖعتكؿوو كِينةنعتؿا   –بت 
ػؤْاميٓتوة ٖتْطاوج ؿةْاو ػووْتكيويٌث ٖتك وابوو نت يتناتث دتْط ؿا بعتو ؾيعنو   بتؾينو بت

 بتػؤْاميٓتوة بلِوات.
خعتّ ٓتًعٓت   }ناتيَو ثيَػتَنتك ؿيوث )ختبو ؿوداْعت( بعتو ًعيَوةيت ؿةكِوات، ؾعتكَووج:     

 .{كِ يٌوٓت ػوؿا كِقث يجَـةبيَوتوة، تتْٗا يتّ دؤكة ديَطتيتؿا ْتبيَت



  88 
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ٖععتكؿوو هععوثانت ثيَععو اتيٌععنت و َوهععًَُاْإ م ك بععتاوكِبووٕ يتًععتكِؿاو يتيوتهععتج 

ؿا بعووٕ. )ابعو ؿداْعت(َ وةى دعتْطاوةكيَهث ٖتَيهعتوتوو يتًعتكِؿا        و خامايتتث قاكةَاْيَوث
ة(ج َعاَث  باوةكِإ بطتًوايت ػيَلا ؿةيهوًت. ٖتكوةٖا )ستَن ؿياكبوو و بتٖتك نتهيَو يتبثَ

و ؿوو نتهيٌععث  ج اععتوكةج ؿةبيٓععث  ثيَػتَنععتكيٍ يتدتْطتنععتؿا كِ َييَهععث ثاَيععتواْيَوث  
 تليإ. يتٖتَيطلاْث بتيـاػث ناؾلإ نوًت دطت يتنوًوٓث ٓتْـإ نتهث

نلؿْعث   يتو دتْطتؿا نؤيًتيتنث )ستبتًث( نتْاوج )وةسٌث( بوو ؿاْلابوو بؤ ٓاوؿيَلج
وةسٌعث( م ك ًعاكةمابوو يعت كِّ     –وْهت ختو عتبـة )واتعت  تانو بيهوفيَت. ٓ ،وكؿج )ستَنة(

ؿاو ْيٌإ ْتثيَهيَت. ػاوةْتنتًث بعتَييَٓث   ٖاويٌنت ؿاو نتّ داك ٖتبوو ٖتَيتبهات يتو ناكةج
تعل   ؿابوو اتك بوواْيَت )ستَنة( بهوفيَت ختوا خاماؿج نات و هتكبتهت بيَت و ٓعث  ختوةج ثثَ

 بتْـةو نؤيًتج ختو ْتبيَت.
وةْتنتج ختو عتبـة نت )ٖيٓـ(ج فْث )ختبو هوؾيإ( بوو ؿةيويوت بتوة تؤَيتج ؿياكة ػا

بلاوباوى و نتي وناكةناْجرتج بهاتتوة نت يتدعتْطث )بعتؿك(ؿا نوفكابعووٕ. )وةسٌعث( خعتو      
 ج ثيَهاو نوًوجو نتوتت هتكمةوج.–ستَنة–ناكةج بؤ ختدماّ ؿاو بتكَِتنتج ػؤج 

( بعوو نعت ؿةدعتْطا ٖعتتا     عَُة–ج نوكِج –ٖتَيطلج بتيـاػث َوهًَُاْاْيٍ )َِعب
ٛ –ج نعوكِج  –نوفكا. خيٓذا ثيَػتَنتكج ػوؿا بتيـاػث ؿايت ؿةهت )عًعث  ج  (و ثعثَ طاييت  ابي

َٔ ختو نتهعتّ نعت   }ؾتكَوو: )بتيـاػتنت بنت بؤ ثيٌَتوة(، ختويٍ ٓووة ثيٌَتوةو ؿةيطوت: 
 .{ٖتَوو ًويَو تيَو ؿةًهيَِٓ
( نت ٖتَيطلج بتيعـاػث بجَنعاوةكِإ بعوو بعت     طًح١ ابٛ–ج نوكِج –يتو ناتتؿا )ابو هعـ

خعتكَج خعتج تَيعو ًعهَيٓتك خايعا ؿةتواْيعت بعتكةو كِووج َعٔ بيوعتوة يعت           })عًث(ج اعوت:  
؟ )عًث(يٍ اوتث: )بتَيثَ(. خيٓذا ٖتكؿونيإ يعتْيَوإ كِيعنج ٖعتكؿووالؿا    {م كاْنامجيتى ؿا

ؿا يتثٌعوتوة يتيعتنيإ ؿةؿا تعا     ايثنتوتٓت م كاْنامجو ًتكِةمشٌيَلو َاوةيتنث ػاياْـو يتؿو
 ؿاو نوًوث. ج )عًث( يتختدماّ ؿا ٖتَييهوتايت هتكجو ىلَ

ؿواج ختَت ٖيَنج هواكةج بجَنعاوةكِإ ٓعتْـئ دعاك ٖيَلًعيإ بلؿةهعتك َوهعًَُاْإ و       
 ٖتَوو داكيَهيٍ ؿةًهاْتوة بتٖؤج ختو ٖتَوو ت ةوةج نت خاكِاهوتيإ ؿةنلا.

َيعو اتيٌعنت و ًعتكِو نوًعواك بتػتهعوث ؿةهعوث ثجَهعلؿو        ثاًإ ثياؿةج ٖتكؿووال ث
و ٖاْث ثيعاوة اعوَلِاو    خاؾلةتاْث قوكِةيٌيٍ هلووؿج بتدؤَ و ستَاهتت ػوَيكيَٓيإ ؿةٓلِج
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َوًليهتناْيإ ؿةؿا، بتآلّ ٖتَوو ختو هلووؿو بتيت و بايؤكاْتيإ هعووؿيَهث ْعتبوو بؤيعإ،    
يتوة خاكاَيعإ   و ْتبتكؿج ٕ بتوثتكِج دواَيَلجج فَاكةًيا ٓوْهت َوهًَُاْإ هتكةكِاج نتَث

التنععوو و ٖيَٓععـةج ْععتبلؿ نععت نععاؾلإ ٖتهععويإ بتتيٌَععهإ و الوامج ؿةنععلؿ، بؤيععت ػيَععلا  
 ثاًتنٌتيإ نلؿو خاؾلةتتناْيٌيإ ٖاواكج وةيٌ و هتكاتكؿاْييإ بؤ ؿةنيٌَإ.
 يتناْيإ. ْطثَوهًَُاْتناْيٍ ؿوايإ نتوتٔ بؤ نؤنلؿْتوةج ؿةههتوت و نتكةهت دت

 
 تيَصكاىى دواى ضةزكةوتً

نت ثيَػتَنتك يتهتك قتؿثاَيث ٓيانت ؿايٓابووٕ بؤ  ،ناتيَو ختو )دتْطاوةكة ت ٖاويَقاْتج
ثاكاهوٓث َوهًَُاْإ يتثٌوتوة( ؿيويإ ختوا ساَيتتتنتيإ بتكةو هتكنتوتٔ ؿةٓعيَت و نعاؾلإ   

بععئًََ، بععتآلّ  ياْععت بععتدثَ كمايثيتبععتمئ و ثاًتنٌععجَـإ سععتميإ نععلؿ ؿابععتمٕ و خععتو بععت
يعت   ج اعوتٔ: )خعتّ ناكةتعإ هتكثئَعث     دن ( ثثَ–ج نوكِج –ؾتكَاْـةنتيإ )واتت، عنـاهلل

يتؾتكَاْث ثيَػتَنتك(. نتٓث ٖتك هووكبووٕ يتهتك ختو نعاكةو م كبعتيإ ٖاتٓعتػواكةوة بعؤ     
ث ػؤيإ ديَط بعووٕ و  نت يت ًويَٓ ،ٓٓيٓتوةج ؿةههتوتتنإ تتْٗا فَاكةيتنث نتَيإ ْتبيَت

 يتهتك ٓيانتَاْتوة.
وةييـ( ٖتهوث بتْتَاْث ختو تتاتكةيتج بعتكؿةَيإ  –ج نوكِج –يتو هاتتَ ؿا )ػايـ 

ج ختوا هتكٓيانتو ؿاَيَٓث ٓؤٍَ نلاوة ػيَلا ٖيَلًث بلؿةهتك ٓيانتو  نت ؿيوث ،نلؿو خيرت ٖتك
ؿا،  ثتالَاكج َوهًَُاْتناْث ختو ٓتْـ نتهتًث نوًت نت يتهتكج َابووٕ و خيٓذا يتثٌوتوة

يتيإ ؿج تووًث ْيطعتكاْجو ثتًعؤنإ بعووٕ و     َوهًَُاْتناْيٍ ناتيَو ختو ساَيتتت ْاخاهايث
يإ ؿاو كِينةناْيإ تيَو ٓعوو و تتْاْعتت وايعإ يجَٗعات      ٖتك ؿةههتوتيَهيإ ٖتَيطلتنوو ؾلِجَ

 ٖتْـيَهيإ يتيتنرتيإ ؿةؿا.
نتكؿا بووٕ ييَو ؿابلِإ و ٖتْـيَهيإ بعتكةو )َتؿيٓعت(   ختو ٖاوةآلْتَ نت يتاتٍَ ثيَػتَ

 اتكِاْتوةو ٓتْـ نتهيَهيٌيإ بتكةو هتكٓيانتو الج ااًتبتكؿةنت ؿةكِ ًنت.
ثيَػتَنتكج ػوؿاَ يتو ٓلنتهاتت ْاههاْتؿا بعاْطث َوهعًَُاْتناْث ؿةنعلؿو ٖعاواكج     

ٔ  ٖؤ بتْـةناْث ػوؿا وةكْتوة تتْيٌت َٔ.. وةكٕ يتاتٍَ َٔ}ؿةنلؿ:  . ٓعتْـ نتهعيَو   {ؿابع
ٛ ناكاْث يعتؿةوكج ػلِبووْعتوةو يعتنيَو يعتوإ )     يتبتكالج ( بعوو نعت   أْضياز٣ –ج –طًحي١  ابي

ثاَيتواْيَهث نتّ ويَٓتبوو و بتؿةهلِاهت و ْيٌاْجيَو ْاهلابوو، يتو دتْطتَ ؿا ؿوونعتوإ يعإ   
ػتَنتكج اوت: هياْث ًهاْـبوو و ثاكيَنااكيث يت ثيَػتَنتكج ػوؿاَ ؿةنلؿ، يتو هاتتؿا بتثيَ

ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا باوى وؿايهِ بتؾيـات بٔ.. ؿةها بتػوؿا ختَلِ  ْاٖيًََِ ٖيض خامايعتى  }
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 .{بوجيَهيَت. اتكؿْث ػؤّ يتدياتث اتكؿْث تؤ ؿاؿةْيَِ و ػؤّ بتؾيـات ؿةنتّ
، ابو وقعاْ( بعوو  –ج نوكِج –تل يتواْتج ؿةوكج ثيَػتَنتكج ػوؿايإ ؿابوو)هعـ يتنيَهث

 ..)هتعـ يتثيَٓاوتا ػؤج يتْاوؿةبات و باونِ و ؿايهيٌِ ؾيـات بٔ(.َنتكج ؿةاوت:ػتنت بتثيَ
نت يتت ٖاويَعقة   ،سٓيـ( بوو–ج نوكِج –تل يتو خاماو بتدتكااْت )هٌٗ ٖتكوةٖا يتنيَهث

 ْاوؿاكةنإ بوو و ٖيَٓـةج ت  التت ناؾلإ تانو يتثيَػتَنتكج ؿووكػووٓتوة.
نعت ػعؤج نلؿبعووة قعتَيػاْيَو بعؤ       ، ِْعاكج( بعوو  –ج–اْتتليٍ يتوإ )ابو ؿد يتنيَهث

ثيَػتَنتكو ػؤج بتهتكؿا ٓتَاْـبووةوةو ٖتكٓث ت يَهيٍ ؿةٖعات بتكثٌعوث خعتو ؿةنعتوت     
 ٖتتا واج يجَٗات ت يَهث م ك بتثٌويتوةبوو.

ج يتثيَػتَنعتك ؿةنعلؿو يعتو     (يٍ يتنيَو بوو يتواْعتج بعتكاليث  حازس–ج نوكِج–)مياؿ 
 وة ٖتتا نوفكا.َتوقيعتؿا َايت

ّٖٞتك يتو هاتاْتؿا يتنيَو يتناؾلإ نت ) ػًـ( بعوو بعتكةو الج ثيَػتَنعتك    –ج نوكِج –أمبَ
 ٖتَيُتتث ٖيَٓاو ويووث بيهوفيَت، دا ٖتك نت يجَث ْنيو بووةوة ػيَلا ثيَػتَنتك كَِيَهعث تعثَ  

 الت و بووة ٖؤج يتْاوٓووْث.
نعت نعتوتنوو    ،نعوو بعتٖؤج بتكؿيَهعتوة   بيَطوَإ يتو ناتتؿا ثيَػتَنتك ػؤج بليٓـاكيٍ ب

بتهتكياو نانيًتيتنث ؿاْتناْث ًهاْـبوو و ْاوٓتواْيٌث كِووًابوو و ييَويٌعث ماَعـاكبنوو و   
ٓؤٕ اتييَو خاهووؿةو خعاماؿ  }ؿا ؿةٖاتت ػواكةوة، ٖتك يتو ناتتؿا ؿةيؿتكَوو:  ػوئَ بتاؤْاج

باْطيإ ؿةنات بؤ هتك كِيَطاج كِاهعوث  ؿةبٔ نت خاوا يتثيَػتَنتكةنتيإ بهتٕ يتناتيَو ؿا ختو 
 ...{ػوؿا

ہ  ہ      ہ  ط ؿا ؾتكَوويعت:  نت تياج ،يتو باكةيتًتوة ػوؿا ختّ خايتتتج ْاكؿة ػواكةوة

يعت   بؤت ْث}واتت:  ..028عمعران/ آ صھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲
قياَتتيإ بـةيت،  ج ؿاواج ييَنوكؿْيإ بؤ بهتيت و ٖتوَيث كِاهت نلؿْتوةج ناكوباكج تاينتتث

وةكؿةاليَعت يعاػوؿ هعنايإ     و اتك بيعتويَت تؤبعتيإ ىلَ   بتَيهو ختوة بتػواهوث ػوؿا ػؤيتتث
 .{ؿةؿات، بيَطوَإ ختواْيٍ هوتَهاكٕ

ٖعتَيث   –كِاٖيعب –ٖتكوةٖا ثيَػتَنتك نتوتت ٓاَييَهيٌتوة يتو ٓاآلْتج نت )ابو ععاَل(ج  
ت يتناتث بجَداااييإ ؿا. )عتىل(ج نعوكِج )خعتبو   نتْـبووٕ بؤ ختوةج َوهًَُاْاْيإ تجَنهتويَ

(َ بعتكمج نعلؿةوة تعانو    طًحي١ تاَييب( ٓوو بؤ ؿةكٖيَٓاْتوةجو ؿةهوث ثيَػتَنتكج اعلت و ) 
 هتكثجَهتوتتوةو ٖاتتوة ؿةكةوة.

 بتّ كِةْطت ؿواج هتكنتوتٓث هتكةتاج دتْط تيٌَهإ. 
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نت بتٖؤج خيؼويوؾث ْيَو ػؤج  ،ػوؿاَ يتقوكخإ ؿا خاَافةج بؤ ختو تيٌَهاْتج ختوإ نلؿ
َوهًَُاْتنإ و هتكثئَعث نلؿْيعإ يتؾعتكَاْث ثيَػتَنتكةنعتيإ و سعتمنلؿْث ٖتْعـيَهيإ       

 يتؿةههتوتتناْتوة بوو. ٖتكوةى ؾتكَوويتتث:
ڌ  ڌ  ڎ     ڍڍ  (0)چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇط

گ  گ    ک(2)ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک

ڻ     ںں  (3)ڱ  ڱ  ڱ  ڱگ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

 ..052آلرمران/صِ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻڻ  ڻ
ٖتكوةٖا ػوؿا وةهؿث ٖتآلتٓيإ يتدتْطتنتو ؿوٓاكبووْيإ بتو ناكةهاتت بتّ ٓتًٓت 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ    ؿةنات نت ؿةؾتكَويَت: ط

﮻    ﮺   ﮹   ﮵    ﮶  ﮷  ﮸  ﮴   ﮲  ﮳ 

 ..053آلرمران/ص﯁          ﯀﮼   ﮽  ﮾  ﮿
ٕ    يَو بتثاْايث مةوجنات} واتت: نعت   ،ؿا ؿةكِ ًنت و يتًتكِ ٖتَيعـةٖاتٔ و وةٖعا تيٌَعهابوو

يعتنوإ ْعتؿةؿإ،    التإ بتالج يتنيَو ؿا ْتؿةنلؿةوة يتواْتج ػعؤكِاالو ؿييَلبعووٕ و ياكَعتتث   
نعت خعتو كِووج يعتؿوفَٓإ بعوو و      ،ثيَػتَنتكيٍ يتثٌوواْتوة باْطث ؿةنلؿٕ تانو بطتكِيَٓتوة

ؿةنلؿٕ، بتآلّ ػوؿا ػتؾتتث تيٌَهاْث ثجَطتياْعـٕ وةى   ووبوْتوةج ؿوفَٓاْث ىلَؿاواج بتكةو كِ
نلؿْعث ؾتكَاْتنتيعتوة،    ٓؤٕ خيَوة ػتؾتتث م كتإ بتثيَػتَنتك اتياْـبوو بعتٖؤج هتكثئَعث  

ػتؾتتث تيٌَهإ و يتؿةهعت ٓعووْث ؿةهعهتوتتناْث ثجَطتياْعـٕ و ػتؾعتت و خعاماكج       ػوؿا
ػععوؿاَ ٖععتك ػععؤج ًععاكةماو خااععاؿاكج نععلؿاكو    .اْععـٕ..اتي و نععوفكاْث ثععثَ بليٓععـاكج
 .…{ْتكيوواْت

 
 

                                                           
 : واتت )ؿةتاْهوًنت(.حتطِْٛٗ (0)
 )ختوةج ثيٌإ ؿإ نتثيَوإ ػؤَ بوو.. نت بتميٓث ناؾلإ بوو..(. :: واتتأزانِ َا حتةٕٛ (2)
تنإ و تعا خعتو   واتت)ثاًإ كِووج خيَوةج يتنوًواكج ختوإ الؿا بتٖؤج سعتمنلؿْوإ يتؿةهعهتوت  : ذِ صسفهِ عِٓٗ (3)

 .بتميٓتتإ تووَ بوو(
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ثاًإ ٖتك يتاتكَتج ًتكِو نوًواكؿا ختو ٖتواَيت يتْيَو َوهًَُاْتنإ ؿا بآلوبووةوة اوايت  

ـ  ثيَػتَنتك نوفكاوة، بتّ ٖؤيتًتوة ٓتْـ َوهعًَُاْيَو ٓعتنيإ ؾعلِجَ    يَهث تليٌعيإ  ؿاو ٖتْع
ّٞ –ج نعوكِج  –ػؤماعت نتهعيَهُإ بٓاكؿايعت بعؤالج )عنعـاهلل     }اوتيإ:  ( تعانو َوُاْعتو   أمبَي

 .{ج يت )ختبو هوؾيإ(ةوة بؤ َوؤاتك نلؿيٓايت هتالَتتث
ػوؿايت َعٔ ؿاواج ييَنوكؿْعت ىلَ   }التٔ و اوتث:  (يٍ كِةػٓتج ىلَْغس–ج نوكِج –أْظ)

و ػؤيٌِ بتؿووك ؿةالّ و ثتْات بعؤ ؿيَعِٓ يعتناكج خعتو     ؿةنتّ يتهتك ٖتَيويَووث ختّ ٖاوةآلْت
ؿواج }ج اعوتٔ:   .. خيٓذا ) ْى( كِووج نلؿة ختواْتج يتٓعواك ؿةوكج بعووٕ و ثعثَ   .{ناؾلاْت

كِيَنعامةج نعت خعتو    ؿة ٖتهنت و ػؤتإ بتنوًت ؿةٕ يتهتك ختو    يت ؟ ثيَػتَنتك فياْوإ بؤ ٓث
ةهوتوةالت و نتوتتوة ًتكِو نوًواكج ناؾلإ و خيٓذا مشٌيَلةنتج بتؿ{…ؿاْاػؤج يتثيَٓاوؿا

 ْتٖيَٓإ ٖتتا نوفكا. وامج ىلَ
نت ختّ ٖاوةَيت قاكةَاْعت ثعرت يتٖتًعوا ماَعث ثيَوةيعتو       ،ؿواج تتواوبووْث دتْط ؿيويإ

 ٖتْـيَهيإ بتٖؤج مشٌيَلةوة يإ بتكِّ بتكجهتوتووة ياػوؿ يتت ةوة بووة.
ج ػعوؿا ناتيَعو ٖعتواَيث     يَو نعتي يعتديٗاؿج كِجَ  بيَطوَإ ؿةكباكةج ػاوبووْتوةج ٖتْـ

نلؿْعث َوهعًَُاْإ ٖاتووْعت     نوفكاْث ثيَػتَنتك ؿةبيونت ٓتْـ خايتتيَهث قوكخإ بؤ كِيَُٓعايث 
ػواكةوةو خاااؿاكيإ نلؿووْتوة يتوةج نت خاييٓث خيووّ بتتانت نتهعيَهث وةى ثيَػتَنعتكةوة   

ت ػتَيهث ثتيلِةويث بهتٕ و اتك ختويٍ )َلؿ( يإ ْتبتهرتاوة نت ختاتك ٖتتا ختو يتفيإ ؿابيَ
)نوفكا( خيـج وام يتخايٓتنت بيَٓٔ. بتَيهو ختّ خاييٓت ؿةبيَت يتختهوؤ بٓليَت و ػتَيهث ػؤكِاالو 

بهتٕ، ها خيرت ػوؿج ثيَػتَنتك َابيَت يإ َلؿبيَعت.   و ٖتكؿةّ بتكاليث ىلَ هووكبٔ يتهتكج
ث( ْتبووة، بتَيهو باْطتوامة تتْٗا بؤ ثتكهوٓث ػوؿاج ٓوْهت ختّ خايٓت باْطتواميَهث )ًتػِ

تاى و تتْياو ًعوَيٓهتوتٓث ًعتكع و كَِيوعانتج.. دعا خايعا ؿةًعيَت بعتَلؿْث )حمُعـ( يعإ          
؟ بيَطوَإ اعتك خعتو   باوةكِج بتنوًوٓث، ػيَلا َوهًَُاْإ ٖتَيطتكِيَٓتوةو بٔٓتوة هتك نؿلو بثَ

ٍ ثاًطتمبٓتوة ختوة ؿيعاكة ٖعيض مياْيَعو بعتػوؿا     ساَيتتتَ ؿكوهت بنيَت و اتك َوهًَُاْاْي
ْااات. بتآلّ ػوؿا ثاؿاًويَهث م كج ختو َوهًَُاْاْت ؿةؿاتتوة نعت بعتخاكاَجو ػؤكِاالجيعتوة    
يتهتك خيووّ ؿةَيَٓٓتوةو نتهعوثاي و ًعونلج ْيعُتتعتناْث ػعوؿا ؿةنعتٕ، بتتاينعتتيٍ       

 ْيعُتتث اتوكةج خيُإ و بلِواؿاكيَوث..
 ؿا ؿةؾتكَويَت: نتػوؿا تياج ،ثوػوتج ًيهاكج ختّ خايتتتج قوكخاْت ختَتج ثيٌَووَ

  ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چط

 ..044عمران/ آ صکک ک  ڑڌ ڎڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ
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 موضمَناىاٌ زِيصةكاىياٌ زِيَك دةخةىةوة
وةج ٖعتواَيث َلؿْيٌعث   ػؤ بتنوًت ؿاْث ٖتْـيَو يتٖاوةآلٕ يتهتك ثيَػتَنتكو بآلوبووْعت 

 تلةوة ٖؤيتى بوو بؤ ؿووكنتوتٓتوةج ؿوفَٔ يتَوهًَُاْإ. يتاليتنث
خيٓذا ثيَػتَنتكج ػوؿاو ختو دتْطاوةكاْتج يتٓيانت يتاتَيث َابووْتوة هتكنتوتٓت هعتك  

 نتٖتْـيَو يت ٖاوةآلٕ ٖتآلتنووٕ بؤالج. ،ٓيانتو اتيٌوٓت دجَث ختو ااًتبتكؿةج
َايعو( بعوو نعت ثعلِ     –ج نعوكِج  –يتوة )نعب ثيَػتَنتكج ْاهث دا يتنتّ نتي يتواْتج

بيَت ختوة ثيَػتَنتكج  و بتؿةْطيَهث بتكم ٖاواكج نلؿ: )ٖؤ َوهًَُاْإ َقؿةتإ ىلَ بتاتكووج
ٍَ بعووٕ و ػعتّ و ػتؾعتتيإ يعتؿٍَ ؿاْعتَاو         ػوؿايت(، َوهًَُاْتنإ بتو ٖتواَيعت م ك ػؤًعشا

 ة ؿواج ختوةج اوَاْيإ وابوو اوايت نوفكاوة.بتؿيـاكج ثيَػتَنتكةنتيإ ًاؿبووْتو
خيٓذا ختو هتكنتوتٓتج هتكةتاج دتْطتنتيإ بتب ػؤيإ ٖيَٓايعتوة نعت يتؿةهعويإ ؿاو،    

 نت نوفكابووٕ. ،ٖتكوةٖا باهث ختو ٖاوةآلْتيإ ؿةنلؿ
إ باوةكِإ بتكةو كِوويإ ٖاتٔ و َوهًَُاْ يتو ناتاْتَ ؿا )ختبو هوؾيإ( و فَاكةيتى يتبثَ

نت بيٓييأْ ختو ؿ ػتج ثيٌَوويإ ب ٓووةوةو تانت ْيامو خاَادميإ بتكالج يتػؤ نلؿْيإ بوو، 
. {بطلٕ ختّ داكة ختوإ ْاتوأْ بيَٓت هتكووَاْتوةو ختَوتكَإ ىلَ}ثيَػتَنتكيٍ ؾتكَووج: 

( و نؤَتَييَو يعت َوٖعاد إ بعتكةْطاكيإ    خطاث–ج نوكِج –ؿةهنتدثَ يتو هاتتَ ؿا )عُل
 بووْتوةو نوًواكيإ نلؿٕ تانو يتٓيانت نلؿيآْت ػواكةوة.

ؿواج ختَت خيرت ناؾلإ هوثانتيإ نؤنلؿةوةو ػؤيإ هامنلؿ بؤ اتكِاْتوة بتكةو )َتنهت(، 
يتناتث ػؤهامؿاْيإ ؿا )ختبو هوؾيإ( ٖاواكج يتهوثاج َوهًَُاْإ نلؿو يتًويَٓيَهث بتكمةوة 

 .{–بتؿك–َإ هاَيث خايٓـةيت يت واؿةج ثيَطتيٌوٓتوة}ج اوتٔ:  ثثَ
ثيَػتَنتكيٍ يتنيَو يتٖاوةآلْث كِاهجاكؿ نت يتوةآلّ ؿا ثجَث بًَيَت: )بتَيثَ يعتْيَوإ خيَُعتو   

 تل ٖتيت(. ثاًإ )ختبو هوؾيإ(و هوثانتج كِ ًنت. خيَوةؿا واؿةيتنث
وتو ٖتهع {ج ؾعتكَوو:   (و ثثَطايت ابٛ–ج نوكِج –ثيَػتَنتكج ػوؿاَ كِووج نلؿة )عًث

ؿوايإ نتوةو بتثتْٗاْث ٓاوؿيَلييإ بهتو بناْت ٓث ؿةنتٕ و بتتعتَاج ٓعني.. ختاعتك هعواكج     
ختهجتناْيإ ْتبووٕ و دًَتوج سوًرتةناْيإ التنوو ختوة ؿياكة بتكةو )َتنهت( ؿةكِ ْتوة. ػعؤ  

ؿةػعوكِج، خعتوة َاْعاج وايعت بعتكةو       ختاتك هواكج ختهجتناْيإ بنعووٕ و سوًعرتةناْيإ ىلَ  
تؿيٓت( ؿةكِ ٕ. ؿةها بتو ػوؿايتج اياْث َٓث بتؿةهوت ختاتك بتكةو )َتؿيٓت( بعلِ ٕ خعتوا   )َ

 .{ؿةنتوَت ًويَٓيإ و بتكةْطاكيإ ؿةنتوةو ًتكِو نوًواكيإ ؿةنتّ
ٖيَٓاْث ختو ؾتكَاْت بتوكؿج ٓاوؿيَلجث كِ ًوٓث هوثاج ناؾلاْث نلؿو  )عًث(يٍ بؤ بتدثَ
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بتثعتْٗاْث ؿوايعإ   }كِ ٕ، بؤيت ٖاتتوةو بتثيَػتَنتكج اوت: بؤج ؿةكنتوت بتكةو )َتؿيٓت( ْا
نتومت تا بنا  نوجَيإ َتبتهوت، دا ناتيَو ؿيوِ بتتتْيٌت ختهعجتناْياْتوة ؿةكِ ٕ و دًَعتوج   

 .{سوًرتةناْيإ التووة ماْيِ نت ختوإ بتكةو )َتنهت( ٌَ ؿةْئَ
 

 موضمَناىاٌ كوذزاوةكاىياٌ كؤدةكةىةوة
 ،بهتْتوةو بيآْيَقٕ تا نوفكاوةناْيإ نؤ ،دتْط ػتَيو بواكيإ بؤ كِةػواؿواج تتواوبووْث 

نت فَاكةيإ ثرت يتستؾوا نتهعيَو ؿةبعوو. ٖتْعـيَو يتواْعتج م كتعلئ ماَعث ثَيوةبعوو خعتو         
( ثرت يتستؾوا طًح١دتْطاوةكة خاماو ؿييَلاْت بووٕ نت بتكالييإ يتثيَػتَنتك نلؿبوو، بؤ منووْت )

 ناؾلإ هوونايتتييإ بتنوفكاواْث َوهًَُاْتناْتوة نلؿبوو، تتْاْتت )ٖيٓـ(ج ماَث ثيَوةبوو.
و دطتكج ؿةكٖيَٓا بؤ ختوةج بيؼوات، بتآلّ ْتيوواْث  )ستَنة(ج ٖتَيـكِجفْث) بو هؿيإ( ههث

 ؿا ؿةيطيَلِا. و يتؿةَث ػووت هتك ؿاْتناْث ٖئث ىلَ قووت بـات ناتيَو نت ثاكٓتيتنث ىلَ
نت ؿيوث خاوا هوونايتتث بتتتكَتنتج )ستَنة( ؿةنليَت تتواو ثتهت و  ،ثيَػتَنتكيٍ

ختاععتك ػععوؿا بتهععتك قععوكِةيٍ ؿا هععتكج ػوععوِ  }ؿا ؾععتكَووج:  تووكِةبععوو و يععتتووكِةيث
 .{( هث تتكَث ختوإ بهتي30ٔتلؿا، ؿةبيَت خيَُتَ هوونايتتث بت ) يتديَطتيتنث

ت و تووكِةبعووة يتهعتك خعتو نعاكة     َوهًَُاْتناْيٍ ناتيَو ؿيويإ ثيَػتَنعتك ٓعؤٕ ثتهع   
ختاتك ػوؿا تتْٗا يتى كِ ف يعت ك فإ   وةَيآلٖث}نت بتَاَث نلاوة، ػيَلا اوتيإ:  ،ْاً يٓتج

يعتنث وةٖعا بعتو تتكَاْعتيإ بهعتئ نعت        بتهتك ختوإ ؿا هتكَإ ػات ؿةبيَت هعوونايتتث 
 ...{ٖتكاين يتَتوثيٍَ عتكةبيَو واج ْتنلؿبيَت

 تّ خايتتاْت خاَؤفااكيجث نلؿٕ و ؾتكَووج:بتآلّ ػوؿاج َتمٕ ب
ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ    ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېط

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ

 ..028-026النح /صی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
ٕ ختاتك تؤَيتتإ نلؿةوةو هناج ختواْوإ ؿايتوة ختوا ٖعتك بتقعتؿ تاواْتنعتج خعتوا    }واتت: 

بجؤًعٔ يعتناتث    بويَٓٓتوة. ػؤ ختاعتك خعاكاّ بطعلٕ و ٓعاويإ ىلَ     هنايإ بـةٕ و تؤَيتيإ ىلَ
هتكنتوتٔ بتهتكيإ ؿاو ٖتَإ نلؿاكيإ بتكاَنتك ْتنتْتوة خعتوا بيَطوَعإ خعتوة بعؤ خيَعوة      
باًرتةو دواْرتيٌت يتخاناكج تؤَيتهتْـْتوةو هوونايتتث ثجَهلؿْث تتكَتناْيإ. ٖتكوةٖا ختج 

نعت   ،يعتج  يَػتَنتك خاكاّ بطلة يتهتك خاماكو ختًهتدمتج اتيتنتت و يتهتك ختو هوونايتتثث
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و  ثيَوإ ؿةنتٕ و ثتهت و ػتَٓانيٍ َتبتو ػؤت َتػتكة ٖتَيويَووث ػتَناكجو ثتًعيُاْث 
ج خعتوإ ؿا. ٓعوْهت ػعوؿا ٖعتك يتاعتٍَ       يتوة يتخاهت ؾلِوؾيٌََ و بعتؿكِةؾواكيث  هيٓت تتههث
 .{تػواتلهإ ؿايتو يتاتٍَ ختواْتيت نت ناكج ٓاى ختدماّ ؿةؿةٕتتقواناكإ و ي

نعتَل ظ بعؤ    ،يتنث ناكيطتكج وةٖايت بتكِاهوث ختّ ؾتكَايٌوتَ كِاهجاكؿةو خاَؤفااكج 
خاهويَهث باآل بتكمؿةناتتوةو يتػتياٍَ و خعاكةمووج تؤَيتهعتْـْتوةوة ؿةينعات بعتكةو يوتهعتج      

ؿواج ٖاتٓععتػواكةوةج خععتّ خايتتاْععت ثيَػتَنععتك    ٖععتواكج َل ظايععتتث. وةى ايَلِكاوةتععتوة 
 ْتيٗيٌَوووة هوونايتتث بتتتكَث نوفكاواْث ؿوفَٔ بهليَت.

 
 و قوزباىيداٌ ضةىد ويَيةيةكى ثالَةواىيَتى

ثيَػتَنتكج ػوؿا م ك ثتك ًث ماْيٓث ٖتواَيث ٖاوةآلْث بعوو و ؿةيويوعت بناْيَعت ٓعييإ     
ت ٖتواَيث )هعـج نعوكِج كبيعع(ّ ثجَنطتيعتْيَت و    نثَ ؿةتواْيَ}بتهتكٖاتووة، بؤيت ؾتكَووج: 

؟ يتنيَو يتثٌويواْإ ) ِْاك( بتؿةّ ؿاوانتيعتوة  }نت خايا َاوة يإ َلؿووة ،هؤكاػث بناْيَت
 ت بؤ ؿةنتّ(.–هعـ–ٓوو و اوتث: )ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا َٔ هؤكاػث 

ةو بليٓعـاكةو ٖيٌَعوا   ؿاو ؿيوث يتْيَو نوفكاوإ ؿا نعتوتوو  تا بطتكِيَت بتؿواج ،خيٓذا ٓوو
ج ثلهععث:  ؿايععت. ىلَ ج ْععتَلؿووةو ْععتػويَو ايععاْث تيععا َععاوةو يتٖتْاهععتناْث نؤتععايث  

نلؿّ هؤكاػث تعؤ بهعتّ و بعنا  يتميٓـووةناْعـايت يعإ يعت        )ثيَػتَنتكج ػوؿا ؾتكَاْث ثثَ
ج  َٔ يتَلؿوا  و هعآلوّ بطتيتْعت بتثيَػتَنعتكج ػعوؿاو ثعثَ     }َلؿووةنإ(؟ )هعـ( اوتث: 

ؿةيطوت: ػوؿا يتهتك خيَُت باًرتئ ثاؿاًعوت بـاتعتوة نتٖعتك     –كبيع–ج نوكِج –ثَ:)هعـبًَ
نت يتهتك ٖتوٍَ ؿإ بؤ ْتتتوةنتج ثجَعث ؿةؿكيَعت(.    ،ًايووتج ثاؿاًوث ختو ثيَػتَنتكة بيَت

كبيع –ج نوكِج –يإ بًَثَ: )هعـ ٖتكوةٖا هآلوّ بتاتيتنتت بطتيتْت )واتت بتَوهًَُاْإ(و ثثَ
ةاوتٔ: بيَطوَإ ٖيض ثاهاويَهوإ ْاَيَٓيَت ناتيَو ؿوفَٓعإ تواْعاج ٖتَيهوتاْعت هعتك     ثجَث ؿ

ثيَػتَنتكةنتتاْيإ بؤ ؿةكِةػويَت و يتْيَو خيَوةَ ؿا ٖيٌَوا ٓاواْيَو ٖتبٔ تواْعاج بيٓيٓيعإ   
 .{تيَـابيَت(

ايعاْث  ختو ثياوة ْيَلكاوة َاوةج ختوةج ْتَا نت قوتجرتج يتاتٍَ ؿا بهات و خيرت )هععـ(  
 هجاكؿ. ختويٍ ٖاتتوة بؤالج ثيَػتَنتكو ٖتواَيث ثجَطتياْـ.

كِاهععوث خععتّ ؿميتْععتَ ٓععتْـئ ثتْععـو واْععتج ناكيطععتك ؿةبتػٌععيَت، بتتاينععتتث    بععت
 ؿإ و َلؿٕ يتثيَٓاوج ب وباوةكِؿا. و قوكباْث يتػؤًتويووث

بوغ( نعتوا  –وكِج ج ن–نت )عتَل ،يتوة تل يتّ كِووةوة )ابٔ اهشام( ايَلِاويَوث ؿميتْيَهث
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ؿا وةى ًعيَل وابعووٕ و يتاعتٍَ     ثياويَهث تتواو ًتٍ بوو و ٓواك نوكِيٌث ٖتبووٕ و يتخامايتتث
ثيَػتَنتكؿا خاَاؿةج دتْطتنإ ؿةبووٕ. ناتيَعو َوهعًَُاْإ هعتكقاَيث ػؤهعامؿإ بعووٕ بعؤ       

ؤ بعووكاوةو  ػوؿا يتت{دتْطث "خوسووؿ" نوكِةناْث ويوويإ بتْـج بهتٕ و ثيَيٌيإ اوتنوو: 
َج  ؤالج ثيَػتَنععتكج ػععوؿاو ثععث. خععتويٍ ٓععوو بعع}ثاهععاوج ْتٓععووٕ بععؤ دععتْطت ٖتيععت 

نوكِةنا  ؿةياْتويَت بتْـّ بهتٕ و يتّ كِوػواكة )واتعت يتكِوػوعاكج ثيَػتَنعتك( ؿووكّ    {اوت:
ؿةها بتػوؿا َٔ ؿةَتويَت  .ػتْتوةو ْاٖئًََ يتاتَيت ؿا ؿةكِٓ بؤ دتْط و نوًواكج ناؾلإ..

 تعؤ ٖعيض اًعتيث   }ؿا ؾتكَووج:  . ثيَػتَنتكيٍ يتوةآلَث}يتَتوة بُٔت بتٖتًت ًتىلبتّ 
. ٖتكوةٖا ثيَػتَنعتك  {يت يتنت يتهتك ْتَاوةو ػوؿا عومكج بؤ ؿاْاويت و ديٗاؿت يتهتكْث

 ج يجَنطلٕ، بتَيهت ػوؿا ثًعتج ًعتٖيـبووْث ثعثَ    يت كِجَ بؤتإ ْث}بتنوكِةناْييٌث ؾتكَوو: 
 ختو ثياوة ًتيت بؤ دتْط كِ ًت يتاتَييإ ؿاو يتويٍَ نوفكا. .. خيٓذا.{بنتػٌيَت

و  يت( خعتوةبوو فْيَعو يعتػيًََث )بٓعو ؿيٓعاك( َيَلؿةنعتج       ؿج )نت ؿوا منووْت ْث ؿميتْيَهث
و باونيٌث يتو دتْطتؿا نوفكابووٕ، ناتيَو ٖتواَيث ًعتٖيـةناْيإ ثجَطتياْعـ، تانعت     بلانتج

؟ يعتوةآلّ ؿا ثجَيعإ   {ػتَنتكج ػوؿا ٓجث بتهعتكٖاتووة ختج ثيَ}ثلهياكيَهث ختوةبوو اوتث: 
هعتالَتتت(، خيٓذعا    –وةى تؤ ستمنعتيت –ختو  –ختج ؿايهث ؾآلٕ–اوت: )هوثاي بؤ ػوؿا 

ج ختوة بوتمليَٓٔ و اوتث: )ؿة ثيَػتَنتكّ ثيٌإ بـةٕ تانو بينيعِٓ(. خعيرت    ؿاواج نلؿ كِاهوث
تَنتك ػؤيتتجو ختويٍ بتٓانث بؤج كِواْعث تعا   ؿكاو ؿةهويإ بؤ كِانيٌَا نت ختوة ثيَػ ثيٌاْث

ٖتك ناكةهعاتيَهِ  } :واتت - {نٌ َضٝة١ بعدى شًٌ}و ثاًإ اوتث:  بؤج ؿةكنتوت ػؤيتتث
 ...{ختوا بتبٔوونث ؿةبيِٓ –ؿا هتالَتت بيت  تياج –ختج ثيَػتَنتك–بتهتكبيَت و ٖتكتؤ 

ويَٓتيععتوة هععتكنتوتٔ و  ؿاْععت بععثَ َوهععًَُاْت ثيٌَععيٓتنإ بععتّ بععاوةكِة بععتكمو قوكبععاْث 
يتَاوةيتنث نتَث وةى ٓاكة نتهتؿةيتى ؿا خيُجلاتؤكيتتتنتيإ بٓيات ْاو اتوكةو هعتكؿاكج  

 ؿْيابووٕ و ثاكيَنةكاْث ؿاؿو يتنواْث بووٕ.
 

 بةتني كسدىةوةى وزةى موضمَناىاٌ
و ػعتّ و ثتفاكةيعتنث م كيٌعيإ يعتؿٍَ ؿابعوو و خعتو       –َتؿيٓعت –َوهًَُاْإ اتكِاْتوة بؤ

. يعتو هعاتت   .يٌَهاْتج ؿواج هتكنتوتٓتنتج يتنتّ داكيٌيإ يتٖيَنو بعامووج ًعهاْـبووٕ.  ت
يإ بؤ ٖاتتػواكةوةو ػوؿا بتو خايتتاْعت ؿَيٓعتوايث ؿةنعلؿٕ و     وةػواْتَ ؿا هلووًث ػوؿايث

ج تيَـا ؿةفيآْتوةو خاهتواكج بتميٓتنتًعث يتهعتك    وكةج بؤ بتتني ؿةنلؿْتوةو اياْث خامايتتث
 نلؿٕ: لؿٕ، ٖتكوةى نت بتّ ًيَوةيت كِووج ؾتكَايٌوث تثَهووى ؿةن
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  (0)ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲              ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ط

﮾  ﮿  ﯀  ﯁                ﮽﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼

يتديٗاؿو {واتت:  041-039آ  عمران/ص                  
ٖيَن ؿاَتْئَ و، ػتّ و ثتفاكة يتهتك  َتبٔ و ػؤتإ بتبثَ بووْتوةج ناؾلإ ؿا الوام كِوو بت كِوو

ختو تيٌَهاْت تتْطوإ ثثَ ٖتَيٓتٓٓيَت و ٓجـج ْيطتكإ َتبٔ بؤ نوفكاوةناْوإ، ٓوْهت 
بيَطوَإ بتٖؤج ثٌوط يث ػوؿاوة ٖتك خيَوة يتهتكوو ختواْتوة ؿةبٔ و يتخاناّ ؿا هتكؿةنتوٕ 

نلاو ماَيَهث  ؿا نوًواكيَهث م كتإ ىلَ–خوسوؿ–طث بتهتكيإ ؿا. ػؤ ختاتك خيَوة يتدتْ
قووٍَ بتك نث التنب ختوا ٖتَإ ناكةهات بتهتك ختواْيٍ ؿا ثيٌَرت يتدتْطث )بتؿك(ؿا ٖات. 

ؿا ؿابتًث ؿةنات و ٖتْـيَو داك  ناتتناْث هتكنتوتٓيٍ ػوؿا ػؤج يتْيَوإ ػتَيهث
ج تاقث ؿةنليَوتوة،  ليَت و باوةكِيإ ثثَٖتَيـةهتْطيَٓ هتكنتوتٔ بؤ ختواْتو بلِواؿاكاْث ثثَ

تثيَٓاوج ػوؿايإ ؿا بتًتٖيـ ؿاؿةْيَت و ثًتج ًتٖيـبووٕ ي ٖتكوةٖا ػوؿا ٓتْـ نتهيَهث تثَ
نلؿْث  نت بتٖؤج هتكثئَث، بتآلّ ػوؿا ختوهوتَهاكاْتج ػؤَ ْاويَت ثثَ ؿةبتػٌيَت.

ؤيإ ػووؤتت بتك هناج هتػوث ػ كياْتوة هوتَيإ يتػؤيإ نلؿووةوؾتكَاْتناْث ثتكوةكؿاا
 .{ػوؿا
قوكخإ خاَافةج بؤٖؤناكو سيهُتتث ختو تيٌَهاْت نلؿووة نت تاقيهلؿْتوةج كِاؿةو اعوكِج   

يت توْـة تانو )َل ظث بلِواؿاكج كِاهوطؤ(و  باوةكِج َوهًَُاْاْتو تاقيهلؿْتوةياْت بتو ْاكِةستتث
 هليَٓتوة، ٖتكوةى ػوؿا ؾتكَوويت:)َل ظث كِاكِاو باوةكِ الوام( ؿةكنتوٕ و ييَو دياب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    (2)ٱط

 .042-040عمران/ آ صڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ
ٖتكوةٖا ػوؿا ختوةًث بؤ َوهًَُاْإ كِووٕ نلؿ تتوة نتختوةج تووًيإ بعووةو بتهعتكيإ    

ّ يعتثيَٓاوج ػعوؿاؿا ٖعتك    ؿا ٖاتووة تووًث ًويَٓهتوتواْث ثيَػتَنتكاْث ثيٌَووَ بووةو بعتآل 
ديٗاؿيإ نلؿووةو دتْطيوٕ و ختو ناكةهاتاْت ْتبؤتت ٖؤج الوامبووْيإ و ٖتهت نلؿْيعإ بعت   

و قايٌ بعووٕ بتهتكًعؤكِج، بعتَيهو بعلِواج تعتواويإ وابعووة نعت خعتو          خوَيَـج بجَٗيَنجو بثَ
ث ػؤيإ و بؤ نتَوتكػتَاتووة ؿةاتكِيَوتوة و تيٌَهاْاْتج بتهتكيإ ؿا ٖ ٖيَنج ناكةهاتث بثَ

                                                           
 قلغ: )دلغ وقوٌ(: واتت )ماَـاكجو نوًوٓيٍ( ؿةاتيتْيَت. (0)
 ييُشّ: واتت )بؤ ختوةج تاقييإ بهاتتوة(. (2)
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 يتناْيإ. بؤ اوْاةو هتكثئَث
بؤيت ؿواج ٓتهجاْـْث ختو بلِوايتيإ يتػوؿا ثاكِاوْتتتوة نت يتاوْاٖتناْيإ ػعؤَ بيَعت و   

بنتػٌعيَت. ػعوؿاَ ْعناو ثاكِاْعتوةج      و ديَط بووْيعإ ثعثَ   يتاليتٕ ػؤيتوة ٖيَعنو ػعؤكِاالج  
ٖعتكوةى يتباكةياْعتوة    .بتػٌعيوٕ..  يٌعث ثعثَ  ا انلؿووٕ و ػيَلو بتػٌٌعث ؿْيعاو خاػ ةت  

 ؾتكَوويت:
﮳         ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸ ﮹  ﮺   ﮻  ﮼     (0)ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲ط

﯀  ﯁                                       ﮿(2)﮽  ﮾

             ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   

 .048-046ان/عمر  آ ص حئ  مئ    ىئ    جئۈ  ٴۇ  ۋ
 

 قطةو باضى مسدٌ
ج يعتالياْث   ؿا اتيٌعوٓت ْعاو )َتؿيٓعت( اعوجَ     ناتيَو ثيَػتَنتكج ػوؿا يتاتٍَ ٖاوةآلْث

.. ثيَػتَنعتك ػؤيٌعث بعتو    .نت بؤ نوفكاوةناْيإ ؿةنعلؿ  ،َوهًَُاْإ و ًني و واوةيويإ بوو
ٕ كِجَث ًعيوةٕ ايَعلِإ و   ساَيتتت ٓاوج ثلِبوو يتؾلَيَوو و ػتَناكبوو بؤيإ، بتآلّ دطت يتاليا

 ْتؿإ. ًني و واوةيونلؿْث ثثَ
يتَوًتوة ؿووكِووةناْث )َتؿيٓت( ختو ناكةهاتتج َوهًَُاْاْيإ بتٖتييَهث بعاَ ؿةماْعث   
بععؤ ػؤيععإ تععا ثيوْععث فةٖععلاوج ؿاكِيَععقٕ و َوهععًَُاْإ يتثيَػتَنتكةنععتيإ ؿووكػتْععتوة.   

ج خعتواْيٍ يعتؿياكتلئ ًعيَوةؿا     ؿووكِوويعث دوويتنتناْيٍ نتوتٓعت ؾيَعٌَ و تتَيتنعتبامجو،    
 ؿةكنتوت.

دوويتنتنإ اوتيإ )ختاتك ختّ نابلايعت ثيَػتَنعتك بوايعت خعتوا ناؾلةنعإ بتهعتكيا ماٍَ       
ْععتؿةبووٕ و تووًععث خععتو ناكةهععاتت ْععتؿةبوو. بععتآلّ واؿيععاكة خععتو بتتععتَاج ثاًععايتتجو    

م ؿةؿوإ، وةى ٓؤٕ بتَوهعًَُاْاْيإ  ؿةهتآلتـاكيجيت(. ٖتَينتتت ؿووكِووةناْيٍ بتٖتَإ ًيَوا
 .بيووث خيَُت بووْايتو ْتٓووْايت خاواتإ بتهتكؿاْتؿةٖات(.. اوتنوو: )ختاتك خيَوة اوجَ

 يتناْيإ نلؿووةو ػوؿا ؾتكَوويتتث: قوكخاْيٍ خاَافةج بؤ ثيوٕ و وتت فةٖلاوج

                                                           
 كبيوٕ: واتت )ٓتْـ نؤَتَييَهث ػاوةٕ باوةكِ(. (0)
 َا اهوهاْوا: واتت )هتكيإ بؤ ؿوفَٓإ ًؤكِْتنلؿووة(. (2)
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ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ط

   یی  ی  ی  ىئوئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئەئ  وئ  

 .056عمران/ آ صجئ  حئ  مئ  ىئ  
نعت دوويتنعتو ؿووكِووةنعإ بعتكثايإ نلؿبعوو       ،دا يتوةآلّ ؿاْتوةج خعتو ٖتكاوٖوكيايعتج  

و ستقيكتتث َلؿْث بؤ كِووٕ نلؿْتوةو  هلووًث ػوؿايث ٖاتت ػواكةوة بؤ ثيَػتَنتكو ٖاوةآلْث
تٖيـاْث يتالج ثتكوةكؿااكيإ بعؤ ؿيعاكجهلؿٕ تعانو خعتو ػعتّ و ثعتفاكة م كةج       ثًتوثايتج ً

ْاوؿَييإ بلِةويَٓيَوتوة، ٓوْهت َلؿْيٍ ناتث ػؤج بؤ ؿياكجهلاوةو ْتثيٍَ ؿةػليَعت بعؤ ٖعيض    
 نتهيَو و ْتؿواَ ؿةػليَت بؤج..

ڱ  ں      ں  ڻ    ڱگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱط

واتت:  .045عمران/ آ صھ  ھ    ہہ   ہ   ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
يت نليَت و َلؿٕ بتؿةهت ػؤج بيَت تتْٗا بتَؤَيتت و ؾتكَاْث ػوؿا  ٖيض نتهيَو بؤج ْث}

ْتبيَت، ػوؿاَ ػؤج ختَتج يتتؤَاكج تاينتت بتؿواهاتتناْث فياْث ػتَيهإ ؿا ْووهيوة. دا 
ؿةؿةئ و ٖتك  وا بتًث ىلَٖتك نتهيَو ػوامياكج ػؤًجو ْيعُتتتناْث ؿْيا بيَت خت

نتهيَهيٍ ػوامياكج ثاؿاًوث كِ فج ؿوايث بيَت و بؤ ختوة ٖتوٍَ بـات بيَطوَإ ثجَث 
ؿةبتػٌني، ػوؿاَ ثاؿاًوث تتواوو كِاهوتقيٓتج ختو بتْـة بلِواؿاكو هوثاهطوماكاْت ؿةؿاتتوة 

 .{ؿج كِجَث ػواؿابووٕنت اويَلِايتَيجث ؾتكَاْث ديٗاؿيإ نلؿووةو بتهتكوَاٍَ يتٖتوٍَ و ديٗا
نتَلؿٕ يتثيَٓاوج ػوؿاؿا ٖؤيتنت بؤ  ،يتًث ؿووثات نلؿ تتوة ٖتكوةٖا قوكخإ ختو كِاهوث

و، بيَطوَإ ختَعتَ يتؿةهعهتوتتناْث فياْعت،     ػؤًنووْث بتؿةهت ٖيَٓاْث كِةمحث ػوؿاو ىلَ
جب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت  ىت  يت  وةى ػععوؿا ؿةؾععتكَويَت: ط 

 ..057ران/عم آ  صجث  مث
ثاًإ قوكخإ يتباهث ساَيتتث ؿواج نوفكاْث ختو ًتٖيـاْتؿا وايإ وةهـ ؿةنات نت ختوإ 
ميٓـووٕ و يتالج ػوؿاج ػؤيإ بتكؿةواّ كِمم و كِ مييإ ثجَـةؿكيَت و ختو فياْت بتػوياكةج الج 

هعث  ػوؿاًيإ بت ًيَوةيتى باي ؿةنليَت نتػؤًتويووجث ًعتٖيـبووٕ ؿةػاتعت ؿآلْعتوةو تل   
 َلؿْث تياؿا ْاٖيًََيَت، وةى ػوؿا ؿةؾتكَويَت:

    ڻ ڻ   ڻ   ڻ     ں ں     ڱ  ڱ ڱ   ڱ  ڳ   ڳ    ڳ     ڳ   گ گ  ط
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ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ     ھ     ھ        ہ          ہ     ہ   ہ     ۀ  ۀ  

﮶ ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﮵  ﮳     ﮴   ﮲ 

 070-069عمران/ آ صۉ
تج َوهًَُاْإ واج ؿاْتْئَ نت ختواْتج يتثيَٓاوج ػواؿا نوفكاوٕ َلؿووبٔ بعتَيهو  خ}واتت: 

ؿةبتػٌعليَت و بتباًعرتئ ًعيَوة     ٖتك ميٓـووٕ و يتالج ثتكوةكؿااكياْتوة كِمم و كِ مييعإ ثعثَ  
ؿةؿكيَعت، خيٓذعا خعتواْيٍ م ك     خعاػ ةت ؿا بتٖتًعوث ْعتبلِاوةيإ ثعثَ     باهيإ ؿةنليَت و يت

ج ػعتآلت نعلؿووٕ.    ويَٓتيعتج نعتػوؿا ثعثَ    ًشاَئ بعتو كِيَعنو نتكاَتتعت بعثَ    ًاؿَإ و ػؤ
ؿةبتػٌعيَت و ٖعيض    ؿَيٌاؿئٌ بتو نتهاْتج نعتؿواج خعتوإ ػعوؿا ثًعتج ًعتٖاؿةتيإ ثعثَ      

يتو ثتك ًث ٖعيض هعاَإ و ثًعتو     و ػتؾتتيَهيٌيإ يتهتك َاٍَ و هاَاْث ؿْيا ْث ْيطتكاْث
ٓانيٌَعٔ. ٖعتكوةٖا ؿَيؼؤًعٔ بعتو ٖعتَوو ْيعُعتت و       ثايتيتنث ؿْيعا ْعني و خعاٖث بعؤ ٖتيَ    

و ػؤبعتػت نعلؿٕ يعتثيَٓاوج هتكػوعوٓث      بتػٌٌاْتج ػوؿا، بتتاينتتيٍ ْيعُتتث ًتٖيـج
نعت بعتؿةّ باْطعتوامج     ،ؿيٓث ػواؿا.. دا ػوؿاَ بيَطوَإ ثاؿاًوث ختو بلِواؿاكاْت وٕ ْانات

ؿ تعتوة بعؤ خعتو ختكنعت اعتوكةو      ػوؿاو ثيَػتَنتكةنتيتوة ٓووٕ و بتتتواوج ػؤيإ يعتى النل 
 ...{بووْتوةج ؿوفَٓاْث ػوؿاؿا كِوو بت يإ هجيَلكاوة يتديٗاؿو كِوو نت ثثَ ،الاْاْتج

* * * 
تليإ ؿواج ختو ناكةهاتتج دتْطث )خوسوؿ( ٖاتووْت ػواكةوة  ختّ خايتتاْتو ٖاوًيَوةناْث 

 ج ؿَيوعتْطث  واكيَهث قعووَيث نتتيٌَهاْيإ يتدتْطتنتؿا ػتّ و ػتؾتتيَهث ٖيَذطاك م كو خاهت
ؿا،  ج يتؿةكووْيإ ؿا ؿكوهت نلؿبوو، ض يعتؿةكووْث ثيَػتَنعتكو ض يعتؿةكووْث ٖاوةآلْيٌعث    

بلِواؿاكإ يتؿةهت ٓووبوو، يتواْتج  ختويٍ ؿواج ختوةج باًرتئ و ٓانرتئ ػؤًتويوواْيإ يت
ْيٌوطاج ؿْيايعإ بيَعت و   نت )ختو ٓيا هتكنتَ و بًَٓـة( ؿوايني  ،ػوؿا ثاآلوتنووْث بؤ ختوةج

باوةكِج تتواويٌيإ بتو َتهتيتيت ٖتبوو نت يتثيَٓاوجـا ًتٖيـبووٕ و، كِةماَتْـيث ػوؿاًيإ 
 بؤ ػؤيإ َوؤاتكنلؿ.

ثيَػتَنتكج ػوؿا ٖتَيٌت ياؿج فيإ و ٖتَيى و نتوتث ختو ثاَيتواْاْتج ؿةنلؿةوة. ناتيَو 
اوايث يعتؿْيا بهعات هعتكؿاْث اؤكِةنعاْث خعتو      يتؿواكِ فةناْث فياْيٌيابوو و بتكيتوةج َاَيدع 

ثاَيتواْاْتج نلؿو ْناج بؤنلؿٕ و بؤ ػعتَيهيٍ يتباكةياْعتوة ؿواو ثتْعـو خاَؤفاعاكيث ميعاتلج      
ثيَػتَنتكج ػوؿا }يتوةو اوتوويت:  عاَل( ايَلِاويَوث–ج نوكِج –ثجَطتياْـٕ، ٖتكوةى )عتقتبت

خوسوؿ( نلؿةوةو وةى ْويَقيَهث َاَيداواييٍ ؿواج ٖتًت هاٍَ ْويَقج يتهتك ٖتَوو نوفكاواْث )
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 -و ؾتكَووج: –َيٓنتك-، ثاًإ ٓووةهتك {وابوو يتميٓـوإ و يتَلؿوإ
بيَطوَإ َٔ ثيٍَ ٖتَووتإ وا ػتكيهت َاَيداوايث يتؿْيابهتّ و، ًايتتيٌِ يتهتكتإ و }

بيَطوَعإ َعٔ    .. ٓوْهت َٔ يتّ ديَطتيتَعتوة بعؤج ؿةكِوا ..  ..(0)واؿةَإ هتك ستومةنتيت
يت تووًث ً ى و ٖاوةٍَ بؤ ػواؿاْإ بٔ، بتَيهو ؿةتلهِ باوةَ  هتباكةت بتخيَوة تلهِ يتوة ْث

 ....{ج يتهتك بهتٕ بتؿْياؿا بهتٕ و ثيٌَربِنثَ
 ...(2))عكنت( اوتوويت: )خيرت ختوة ؿوايني داكبوو بلِوا  بؤ ثيَػتَنتكج ػوؿا(

ج  ؿةتلهعِ بعاوةَ بعتؿْياؿا بهعتٕ و ثيٌَعربِنثَ     ) !!ٓتْـ دواْت ؾتكَووؿةنتج ثيَػتَنعتك 
ج  ج ثيَػتَنتكايعتتث  كِاهعوث  نعت  ،ختّ ؾتكَووؿةيت بتَيطتيت نت يتو بتَيطاْتج .يتهتكنتٕ(..

نعت   ،يتٓاػتناْث َيَقووج َوهًَُاْإ ؿا هتملاْـووة. ختوةبوو يتكِاهوييٍ ؿا تلهٓانرتئ بعتآل 
يعت   و نيَنعتكنثَ  بيَت ٖتتا خعتَلِ  ثيٌَعربِنثَ  يتؿواج َلؿْث ثيَػتَنتك تووًث َوهًَُاْإ بوو

يتَ ختو ؿةوَيتتت اتوكةو ؾلاواْتج بعؤ   يتهتك ؿْياو ثًتوثايتو ثيٌَتوايتتث. ٖتك ختّ ثيٌَربِنثَ
تعا خعتَلِ َ ٖعتك خعتو بعاوةَ       ،ؿإ بٓياتيإ ْابوو، بعتكؿةواّ  تيَو ؿإ نت بتباوةكِو قوكباْث

و الوامييعإ و   ًت نت بووةتت هيُاج ؿياكج ثتكتتوامةيثبتؿْياؿانلؿٕ و ثيٌَربِنثَ يتهتك ؿْيايت
 تل بتهتكيإ ؿا. نتوتٓت فيَل ٓتثؤنث ؿاا نتكإ و ماٍَ بووْث ْتتتوةناْث

                                                           
 ؿةٓيَت ًويَٓيَهث بتٖتًت بيَت. يت،بتآلّ وا ثثَ طوَإ ختّ ستومة يتًوت ْاؿياكةناْث كِ فج ؿوايثستومةنت/ بيَ(1) 

  اكج ايَلِاويتتيتوة. (2)
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 يةم بةندى سَى
 

 ((-حودةيبيية-))ثةمياىيامةى 
 -كِيَطلتٔ يتهتكؿاْتنتج ثيَػتَنتكج ػوؿا  -هتكؿاْث "َوذـ احللاّ" )

 -( زعٛإبتيعتتث ) -ةيٍ" و "ثيَػتَنتكج ػواؿا" ؿإ وهوإ يتْيَوإ "قوكِ
 -ج ثتميآْاَتنت يتهتك َوهًَُاْإ  ناكيطتكيث –ثتميآْاَتج ثيَهٗاتٔ 

 (بتكةدماَث ثتميآْاَتج "سوؿةينييت"
 
 

 -ضةزجنيَك:
ثيَػتَنتكج ػوؿا دطت يتديٗاؿج هتكبامج، ديٗاؿيَهث هياهيٌث ٖتبووةو ختّ ديٗاؿةَ 

بايتػث تتواوج ٖتبووة، اعلْطرتئ ؿةهعهتوت و خانعاَث خعتّ دعؤكة       ؿج( بتٖاو )وةى ختوج
بعتٖيَن   نت )ؾتتض نلؿْث َتنهت(يتو خيووَث ثثَ ،ٖاتٓث ختو ؾتحتت اتوكةيت ديٗاؿةَ بتؿج

 بوو و يتؿوكاتج عتكةبييٍ ؿا بووة تانت َتْٗتدث ؿةهتآلت و باآلؿةهوث.
ؿاو  ت ػوؿج ثيَػتَنتك ختدماَثن ،نلؿ ؾتتض نلؿْث َتنهت بتناكيَهث هياهث ؿةهوث ثثَ 

سوؿةينييت( –يتنتَ )ثتميآْاَتج  و سيهُتتث تيَـا بتناكٖيَٓا، ناكةهياهث ختوثتكِج ؿاْايث
بوو، ٓوْهت ْيامو خاَادمث ثيَػتَنتك ٖتكاين ًعتكِو نوًعواك ْعتبووة، بعتَيهو بآلونلؿْعتوةج      

بط ايعتو   ج ىلَ وامةنتَ كِجَباْطتوامج خيووَث بووة، بتآلّ ختاتك ناكج بآلونلؿْتوةج باْطت
خاتاز ٖتك بتنوًواكو ْآعاكبووٕ بتػواهعوث هعتكبامج بوايعت خعتوا ثعتْاج ؿةبلؿةبعتك. ٖعتك         

ؿا م ك ناكاَت  ناتيَهيٍ ؿةكؾتتث خاًوث ٖتبوايت ثتْاج بؤ ؿةبلؿو يتناكج هوَيض و خاًوتوايث
ويَٓتكج بتكِيَن ؿةنتئ و سوؿةينييت( بؤ ػ –بوو.. يتّ بتْـةَ ؿا بتنوكتث باهث )ثتميآْاَتج 
 …خاَافةَ بؤ بتكةدماّ و خاهتواكة ْايابتناْث ؿةنتئ
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 ضةزداىى "مطجد احلساو"
كِوواتج عتكةبتنإ بعوو بعؤ عيناؿةتيعإ و ٖعتَوو      –َوذـ احللاّ–يتًاكج )َتنهت(ؿا 

(0)ستكاَتنإ–هاَييَو يتَاْطت 
 ؿا ستديإ تياؿا ؿةنلؿو ٖتك نتهعيَو بٔعوايتتت ْاويعتوة،    –

ؿا هتكػوت تلئ ؿوفَٓث ػؤج بـيايعت دوكخعتتث    ثاكيَنكاو ؿةبوو. تتْاْتت اتك ثياويَو يتوجَ
يتنإ يعتو   ختوةج ْتبوو مشٌيَلةنتج بتكِووؿا ٖتَيهيٌَيَت يإ ػويَٓث بلِيَقيَت. نتٓث قوكِةيٌث

حللاّ(ةوةو كِ فةوةج )حمُـ(و ٖاوةآلْث نؤٓيإ نلؿبوو بلِياكيإ ؿابوو ْتٖئًََ بٔٓت ْاو )َوذـ ا
 يتْيَو ٖتَوو عتكةبتناْيٍ ؿا ختو َاؾتيإ تتْٗا يتَوهًَُاْإ مةوت نلؿبوو..

ٓعوْهت كِيَطلتٓيعإ بعوو يعت      ،ْعاػؤَ بعوو   بيَطوَإ َوهعًَُاْتناْيٍ خعتوةيإ م ك ثعثَ   
بتديَٗيَٓاْث ختو ختكنت خاييٓجيتج يتهتكيإ ؾتكم نلابوو. تعا خعتو ناتعتَ ًعتَ هعاٍَ بعوو       

 و و م ك ثتك ًث مياكةتث )َوذـ احللاّ( بووٕ.ٖيذلةتيإ نلؿبو
نعلؿٕ و   كِ فيَهيإ َوهًَُاْإ يتالج ثيَػتَنتكج ػوؿا نؤبووبووْعتوةو خعتويٍ كِووج تعثَ   

ؿكابعوو خعتوإ    ؿا ٖعتواَيث ثعثَ   ثوػوتج ػتوْيَهث ختو ًتوةج ػؤج بؤ ايَلِاْتوة نت يتػعتوْث 
ناتيَو ؿا ؿةٓعٔ نتهعتكيإ تاًعيوةو    يتوة ؿةٓعٓت ْيَعو )َوعذـ احلعلاّ(ةوةو يعت      بتثاكيَنكاوج

 ختوةج يتنتي برتهٔ. ٖتْـيَهيٌيإ ققيإ نوكت نلؿ تتوة بثَ
 خيٓذا ثيَػتَنتكج ػوؿا ؿاْيٌوواْث )يتهليب(و ػتَيهث ؿةوكوبتكج يتؿيَٗاتجو ؿةًعوتنث 

َوذـ –واتت بؤ هتكؿاْث  (2)ٖيَٓاْث )عوَلة( ؿا بٔٔ بؤ بتدثَ يتنإ نؤنلؿةوة تانو يتاتَيث
نعت   ،و يتٖتَإ ناتيٍ ؿا ثيَػتَنتك ثيٌَنيٓجث ختو ختاتكةًث ؿةنعلؿ –َتنهت–يت  –اّاحلل

قوكِةيٍ يتدتْطيَو ؿا بتكةو كِوويإ بنٓتوة يإ كِجَيإ ثجَٓتؿةٕ بٔٓت ْاو )َوذـ احلعلاّ(ةوة.  
( خاَعاؿة ْعتبووٕ خعتو    األعيساث يتوةآلَث ؿاوانتج ثيَػتَنتكؿا م ك نتي يتؿةًعوتنجيتنإ ) 

ڄ  تاتٍَ ؿا بهتٕ و ٖتكوةى قوكخإ يتماكج ختواْتوة ؿةيطيَلِيَوعتوة اوتيعإ: ط  هتكؿاْتج ي

يعتنإ   ٖؤناكج كِاهعوتقيٓتج ْتٓعووْث ؿةًعوتنث    .00الفعت//ص  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ
ؿا ختوةبوو وايإ ؿةماْث اوايعت )حمُعـ(و ٖعاوةآلْث ٖعتكاين يعتو       يتاتٍَ ثيَػتَنتكو ٖاوةآلْث

 ْاويإ ؿةبتٕ..هتؾتكةيإ ْااتكِيَٓتوةو ناؾلإ يت
                                                           

 ذٚايكعيد٠ َاْطت ستكاَتنإ ختو ٓواك َاْطتبوو نت ًتكِونوًواك تيايإ ؿا ستكاّ بوو، َاْطعتناْيٍ )  (0)
 (ٕ.زشت –و  – حمسّ –و  – ذٚاحلص١ –و  –

ُِس٠وَلة )ع (2) ( نت هثَ كِونعٔ و  ع  فسض( ؾتكمج هتكًاْث ٖتك َوهًَُاْيَهت يتى داك يت تتَتْجـا )عُ
و  – صيفا  –ٖات وٓؤج ْيَعوإ   -3هووكِاْتوة بتؿةوكج نتعنتؿا .  -2خيشلاّ بتهنت .  -1قؤْاغث تيَـايت: )

 (.- َس٠ٚ –



  014 

 ٖتكوةى ػوؿاَ يتّ خايتتاْتؿا ؿةكباكةيإ ؿةؾتكَويَت:
ڃ     ڃڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃط

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڇڃ    چ  چ  چ  چ

ک  ک         ک  گ   گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں    کڑ

 ...02-00الفت//صہ  ہ  ہ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   
ج ْعتؿإ يتاعتٍَ    ختو ػؤؿواػتكاْعتج يتؿةًعوتنجيتنإ بعووٕ و نعت ًعتيوإ كِجَ     }واتت: 

ج كِ فاْتو نتي وناكو َٓـاٍَ  ثيَػتَنتكؿا ؿةكٓٔ ثيَت ؿةَيئَ: )خيَُت َاٍَ و ساٍَ و ناكو ناهنث
 يتاعتَيوا ؿةكٓعني و تعؤَ    و ػيَنامنإ ػتكيهيإ نلؿووئ بتػؤياْتوةو بتٖؤج ختواْتوة ْاتواْني

ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا ؿاواج ييَؼؤًنوومنإ يتػوؿا بؤبهت(. بتآلّ ختوإ وتتج مَاْيإ و ْيامج 
ٓوْهت ػؤؿواػونت وْتٖاتٓيإ يتاتٍَ تؤؿا بعتٖؤج اوَعإ نلؿْياْتوةيعت     ،ؿَييإ ييَو دوؿايت

ثاكيَناعاكيث يعت َعاٍَ و     يعإ بًَعثَ: )خعتج نعثَ ؿةتواْيَعت      يتهتكالتٓث ختو هتؾتكة. تؤَ ثثَ
هاَاْوإ بهات اتك ػوؿا ػواهوث مياْيَهث بؤتإ ٖتبيَت، نثَ ؿةتواْيَت ًعويَهوإ بعؤ ؿابعني    

ؿا ػعوؿا ػعؤج خااعاؿكاج ْيعامو خانعاكو       نات اتك ػوؿا ييَوإ قتؿةغت بهات. بتآلّ يتكِاهوث
وتوة. خيَوة اوَاْوإ وابوو نلؿاكتاْتو ؿةماْيَت بؤٓث يتاتَيِ ْتٖاتٔ و يتهتكختوة ييَوإ ؿةثلهيَ

 ْااتكِيَٓتوة(. -َتؿيٓت-اوايت خيـج ثيَػتَنتكو بلِواؿاكإ ٖتكاين بؤ 
خيٓذا ثيَػتَنتكج ػوؿا يتاتٍَ نؤٓهاكإ و ثٌويواْإ و ٖتْـيَو يعتو عتكةباْعتج بعتؿةّ    

  ٕ و فَاكةيعإ ٖعتماك و ٓواكهعتؿ نعتي بعوو و ٖعيض        (0)ؿاوانتيتوة ٓووبووٕ يتًعاك ؿةكٓعوو
ْتبوو تعتْٗا خعتو مشٌعَيلاْت ْعتبيَت نعت ػوعونوويآْت َْيعو نَيوْتناْياْعتوةو          هيإ ثثَٓتنيَ

ؿةػعوكِج تعانو ض    َ بؤ )بيعت احللاّ(يعإ يعتثيٍَ ػؤياْعتوة ىلَ    (2)(اهلدٟخافةَيتناْث ؿياكج )
ختوإ بؤ هتكؿإ و ميعاكةتث َعاَيث ػعوؿا     نت ،ؿج بتٓانث بنأْ قوكِةيٍ و ض ٖتك ػتَيهيَهث

 تى بؤ دتْط و نوًواك.ؿةكٓووٕ ْ
 

                                                           
 ٕ بوو.نت يتَاْطت ستكاَتنا ،(ؿابووذٚايكعد٠ؿةكٓووْيإ يتَاْطث ) (1)
( ختو خافةَيتيت نت ؿةنليَوت ؿياكج بؤ )بيت احللاّ( هاخيرت سوًرتبيَت، يإ َاْطا، يإ َتكِ، اهلدٟٖتؿج) (2)

دا ثيَػتَنتكج ػوؿاَ يتو هتكؿاْتؿا ستؾوا سوًرتج قتَيتوج ؿابووة ثيٍَ ػؤج. ختو خافةآلْتَ ؿواج نؤتايث 
 اكإ ؿا ؿابتَ ؿةنليَت.ٖيَٓاْث مياكةت هتكؿةبلِكئَ و اؤًوتنتج بتهتك ٖتف
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 زِيَطستً لةضةزداىةكةى ثيَغةمبةزى خودا
اتيٌعت   ج ؿةَيعئَ )عوعؿإ(و يعتوجَ ٖعتواَييَهث ثعثَ      ثيَػتَنتك اتيٌعوت ًعويَٓيَو ثعثَ   

 اكيعإ ؿاوة ْعتٖئًََ بٔعيَوت ْيَعو    نتوا قوكِةيٍ ٖتهويإ بعتٖاتٓث نعلؿووةو بلِي   ،يتَتكِختوةج
نت تا ختو  –وةييـ( –ج نوكِج –تكنلؿايتتث )ػاييـَتنهت و ػؤًيإ هامؿاوة بؤ دتْط بته

 .-ناتت ٖيٌَوا َوهًَُإ ْتبووبوو
ثَيػتَنتكج ػعوؿا ناتَيعو ٖعتواَيث )ػؤهعامؿاْث قوكِةيٌعث بعؤ دعتْط( ثَجِلااعتياْلا،          

ؾتكَووج: )ٖتج ؿاؾ بؤ قوكِةيٍ ٓتْـ ًتكِاْيني و ًعتكِو نوًعواك بيَؼعث يعتبٔ ؿةكٖيَٓعاوٕ و      
ػتَيهث بتيتى بطتئ.. خايا دطت يتػيَل ٓث كِووؿةؿات اتك كِيَطعت بعـةٕ   نتٓث ْاٖئًََ َٔ و 

ٓاوَإ بتػتَيهث بهتويَت؟ ختاتك نوًوُيإ يإ تووًث ًهوويإ نلؿئ ختوا ػواهوث ختوإ 
بتؿج ؿيَت و ختوة كِووؿةؿات نت ؿةياْتويَت.. ػؤ ختاتك ػوؿاَ هعتكخمات بتهعتكيإ ؿا خعتوا    

يتوة ؿيَٓت ْيَو خيووَتوة. ؿةها بعتػوؿا يعتنلؿو نؤًعث     تكبتكمجو ه ٖتَوويإ بتثاكيَنكاوج
نعتػوؿا َٓعث    ،ػؤّ و يتديٗاؿ يتاتَييإ ؿا بتكؿةواّ ؿةمب و يتثيَٓاوج ختو ؿيٓعتؿا تيَـةنؤًعِ  

بتٖؤيتوة كِةواْتنلؿووة ٖتتا ختو ناتتج ػوؿا بتخاَادمث ؿةاتيتْيَت يإ ٖتتا ختو ناتتج َلؿٕ 
 ؿةاليَت(. يتػتّ ثثَ

و الج كِاهعوث كِيَطتنعتيإ    ؿا كِيَطعتيإ اعؤكِج   إ ثيَػتَنتكج ػوؿا يتاعتٍَ ٖعاوةآلْث  ثاً
ؿاؿاو ػتَيهتنعت اوتيعإ:    التتبتك يتْنيو )سوؿةينييت(و يتوجَ سوًرتةنتج ثيَػتَنتك ٓعؤنث 

)ْتػيَل يتػؤيتوة ؿاْتْيٌوووة بتَيهو ػعوؿاج   :ؿاؿا(، ختويٍ ؾتكَووج )ختوا سوًرتةنت ٓؤنث
نععت ؾيًيَهععث م كج  ،َتبتهععوث خععتو يتًععهلةج ختبلةٖتيععت :كِايطلتععووة )واتععتكِااععلج ؾيععٌ 

 بووٕ بعتآلّ ػعوؿا يعتدثَ    –نتعنت–يتثيٌَتوةبوو و بتتتَاج ؿاا نلؿْث َتنهتو كِووػاْـْث 
 نت يتَيَقووؿا تؤَاكنلاوة(. ،يتى ؿا بتْـج نلؿٕ و ختو ناكةهاتت بتْاوباْطتج بتهتكٖيَٓإ

نععت  ،بهعتٕ  خعتَلِ  قععوكِةيٍ ؿاواج ٖعتك نععاكيَهِ ىلَ  }ج: ٖعتكوةٖا ثيَػتَنعتك ؾععتكَوو  
ج كِةسِ( بيَت و بٗئًََ ػنّ و نتي و نعاكج ٖعتكؿووال   –َتبتهويإ اتياْـْث ثتيوةْـج )ًُت

 تعلؿا ىلَ  . ثاًإ سوًرتةنتج بتاليعتنث {بتيتنرت ًاؿبٔ ختوا ختو ناكاْتيإ بؤ خاهإ ؿةنتئ
تا اتيٌوت ختوهتكج )سوؿةينييت(و يتوجَ اليإ ؿاو  و سوًرتةنتَ ٖتهوايتوةو نتوتتكِجَ ػوكِج

و تيٓويَوييإ الج ثيَػتَنعتك نعلؿ. خعتويٍ     خاوج ػتَيهتنتَ م ك تيٓوويإ بوو و ههاآلج بثَ
نلؿ ختو ت ة  اتعت   و ؿاواج ىلَ ت يَهث يتٖتانتنتج ؿةكٖيَٓاو ؿايت ؿةهت ثياويَو يتٖاوةآلْث

و خيعـج خعاويَهث م كج ييَعوة ٖعتَيكوآلو خعاويَهث       ت ْاوجب يَهث ختو ْاوٓتيت. ختويٍ ٖتَييـاي
هامااكو ً يٓيٍ بوو و ٖتَوو قاخ و نتكةهعتناْيإ يجَجلِنعلؿو يعتؿةوكج قعتكاغث ب ةنعت      

 نؤبنوْتوة.
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 داىوضتاٌ لةىيَواٌ قوزِةيض و ثيَغةمبةزى خوادا
يتنإ ٓعتْـ   ةيٌثنت َوهًَُاْإ يتو ْاوٓتيتو الج ب ةنت اليإ ؿابوو، قوكِ ،يتو ناتاْتؿا

و ثلهعياكج ٖعؤج    ْيَلكاويَهيإ يتى يتؿواج يتى كِةواْتنلؿ بؤالج ثيَػتَنتكج ػوؿاو ٖاوةآلْث
ٖاتٓتنتيإ ؿةنلؿو اوَاْيٌيإ ٖتبوو يعتو َتبتهعوتج ثيَػتَنعتكو ٖعاوةآلْث ٖتياْعت يعتو       

. بعتآلّ  ؿإ نت ختو بعؤ هعتكؿاْث )َوعذـ احلعلاّ( ٖعاتووة      هتؾتكةؿا. ثيَػتَنتك ٖتواَيث ثثَ
قوكِةيٍ يتناتث ٖاتٓتوةج ٖتك ْويَٓتكيَهيإ و بيووٓث ختو ٖتواَيتؿا نتوا بؤ مياكةت ٖعاتووٕ  

ٍَ ؿا ؿكوهت ؿةبعووةوةو باوةكِيعإ ْعتؿةنلؿ. بؤيعت ؿوادعاك ْوَيٓعتكيَهث دعثَ        ج  اوَاْيإ يتؿ
وؿج َوُاْتج تتواويإ ْاكؿ نت ػاوةٕ ثًتيتنث نؤَتآليتتيٍ بوو، ختويٍ )علوةج نوكِج َوع

ج اوت: )خعتج   نت ٓوو بؤ الج ثيَػتَنتكج ػوؿاو ثثَ ،( بووطا٥ٝ (ج اتوكةج ػتَيهث )ذكفٞ
حمُـ، تؤ ٖتَوو دؤكة ػتَيهيَهت تيَهتٍَ نلؿووةو بتٓاى و ػلاثتوة ٖيَٓعاوتٔ و بتتتَايٌعيت   
بيَيت بؤالج بٓتٓتو باواْث ػؤت و بؤالج ٖؤمو ت ةنتت تعانو بتَاْعت ييَهيعإ برتاميَٓيعت و     

نت ْابيَت ٖعتكاين   ،تتوامةيإ نتيت. دا ختوا قوكِةيٌيٍ هويَٓـيإ ػواكؿووة يتهتكختوةجثتك
تؤ بتٖيَنو ؿةهتآلتتوة ػؤت بهتيت بتْاويإ ؿا. ؿةها بتػوؿا وا ؿةبيِٓ نتٖتَوو ختّ ػتَيهت 

 ٖتَتكِةْطتج ؿوات نتوتووٕ ثٌوت بتكؿةؿةٕ و ؿةبتمٕ(.
. .ؿايتوةو اعوتث )ْعتػيَل.   و بتكثتكٓث لوة( بلِجؿا ػيَلا )ختبوبتنل( قوتنتج بت )ع يتوجَ

 .... دا وكيابت يتاؿواكت(.ؿةنتئ و بتنتَيهث ؿيَني ْتى ختوإ. ٖتك خيَُت ثٌوط يث ىلَ
( ناتيَو قوتج يتاعتٍَ ثَيػتَنعتكج ػعواؿا ؿةنعلؿ كِيٌعث ثَيػتَنعتكج ؿةاعلت و        عيس٠ٚ )

 يٌث بطلة.ووايت كِؿا ؿةؿا ٖتك داكيَو بيوي ًعنت(َ بتؿةهوث–ج نوكِج –)َػ ة
( اتكِايتوةو بتك يتاتكِاْتوةَ تيَنيٓيث ختو ساَيتتاْتج عيس٠ٚ ؿواج ختو خاػاوتٓتج ْيَواْيإ )

ٖاوةآلٕ ٓؤٕ كَِيعن يتثَيػتَنعتك ؿةاعلٕ و ناتَيعو ؿةهعٓوَيقيَو ؿةالَيعت ػتكيهعت         نت ،نلؿبوو
ث بتٖلةَتْـ ؿةبٔ و ؿا يتنرتج يتهتك ؿةػتٕ و بتؾتمٍَ وعيناؿةت ج ػنَتت نلؿْث يتثيٌَربِنثَ

تا  ،ؿا ْنّ ؿةنتْتوةو م كيٍ بؤ ْاوٓتواْث ْاكِوأْ ناتيَو يتاتَييٌيا ؿةؿوئَ ؿةْطيإ يتخاهوث
 ثرت كِيَنو ًهؤج بؤ ؿاْئَ.

نت اتكِايتوة ٖتَوو ختو ؿياكؿاْتج ٖتَيى ونتوتث ْيَوإ ثيَػتَنتكو ٖاوةَيعتناْث   ،(عس٠ٚ)
وكِةيٍ بتػوؿا َٔ نتٓووّ بؤ اليإ وةى ختوةج )نيولا( ختج نؤَتَيث ق}بؤ ايَلِاْتوةو اوتث: 

ؿا. بتكِاهويٍ ٖيض ثاًايتنِ  بنيِٓ يتكِيَنو اتوكةيجث –قتيوتك–بنيِٓ يتْيَو َتًَتنتتجـاو 
ؿا ْتؿيوة(. ؿيوِ اتييَهٔ يتٖعتَوو ًعويَو ؿا    يتْيَو ٖاوةآلْث -حمُـ-يتْيَو اتيتنتجـا وةى 
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يعتى   و ْاٖئًََ ٖتكاين تووًث ٖعيض ْاػؤًعث   ؿَيوؤمٕ بؤجختو هتكنلؿةيتيإ ؿةثاكيَنٕ و م ك 
 نت ػووؤيَوث ،بنيَت. دا خيَوةَ ب بهتْتوةو كِاتإ ٓث ؿةبيَت يتهتك ختو ْيامة كِاهوتقيٓتيتج

كِاهوث بؤ مياكةت ؿيَت. دا خيَوةَ ختوةج ػلاوةتت بتكٓاوتإ ثتهٓـج  نت بت ،يت بتكؿةَوإ و
وإ ؿةنتّ و بتكفةوةْـيث خيَعوةّ يعتال َتبتهعوت. يتاعتٍَ     َٓيٍ يتهتكختوة خاَؤفااكي .هتٕب

 .{ختَتَ ؿا َٔ ؿةتلهِ خيَوة بتهتكيا ماٍَ ْتبٔ
يتو ناتتؿا هتكاْث قوكِةيٍ اوتيإ: )ختّ قوتيت َتنتو واج بؤ َتٓعؤ، بعتآلّ يعتوةآلَث    

 كةت(.ؿا بلِياكَإ وايت ختَواٍَ بيطتكِيَٓيٓتوةو با هاَيث خايٓـة بيَت بؤ ميا َتبتهوتنتج
ٕ نعت )  ،ؿواج ختَت ثيَػتَنعتكج ػعوؿا واج بتٓعاى ماْعث     ٕ –ج نعوكِج  –عرُيا ( وةى عّفيا

تانو يتْنيهتوة َتبتهوث ٖاتٓتنعتج بطتيعتْيَت    –قوكِةيٍ–ْويَٓتكيَهث ػؤج بٓيَليَت بؤالج 
اتياْـو ناتيَو يت وتتو خاػاوتٓث  –قوكِةيٍ–( ثتياَث ثيَػتَنتكج ػوؿاج بت عرُإثجَيإ. )

ختاعتك تعؤ ػعؤت ؿةتعتويَت بعتؿةوكج )بعتيت(ؿا       {يعإ اعوت:    كاْث قوكِةيٍ ثثَبووةوة، هت
. {بهعتيت خعتوا كَِيعت ثَجعـةؿكيَت و بؤػعؤت بعتؿةوكيا بوعووكَِيوة        –طٛاف –بوووكِيَيوتوةو 

 ( اوتث: )َٔ وا ْانتّ ٖتتا ثيَػتَنتكج ػوؿا بتؿةوكيا ْتهووكِيَوتوة(..عرُإ)
(يعإ الج ػؤيعإ بتْعـنلؿ. بعتآلّ خعتّ ٖتواَيعت       إعرُيتنإ ) ؿواج ختّ وةآلَت قوكِةيٌث

ٕ بتدؤكيَهجرت يتْيَو َوهًَُاْتنإ ؿا بآلونلايتوة نت اوايت قوكِةيٍ ) يعإ نوًعوووة.   ، (عرُيا
 خعتّ ديَطتيعت دعثَ   }ناتيَو بتٖتَإ دؤكيٍ ختّ ٖتواَيت بتثيَػتَنعتك اتيٌعت، ؾعتكَووج:    

 .{ؿةنتئ ْاٖيًََني ٖتتا كِووبتكِوويإ ؿةبيٓتوةو نوًواكيإ
 

 "بةلَيَيى زِةشامةىدبووىى خودا" –رضوان–بةيعةتى 
 ناتيَو باكوؿ ػتنت بتو باكةؿا ًهايتوة ثيَػتَنتكج ػوؿا ٖعاوةآلْث نعؤنلؿةوةو ؿاواج ىلَ  

بعاوةكِإ ؿا،   بـةٕ يتناتث دتْط و نوًواكج بعثَ  ثثَ –َلؿٕ–نلؿٕ بتيعتت و بتَييَٓث يتهتك 
و  ؿاو كِجَ بتيتى ؿٍَ خعتو بتَييَٓعتيإ ثعثَ    –نتهيإ ْتبيَت تتْٗا يتى–ختواْيٍ ٖتَوو تيَهلِا 

كِةمسث بتيعتتتنتًيإ يتفيَل ؿكةػويَو ؿابعوو. ثلهعياك نلابعوو يتيعتنيَو يتواْعتج خعتو كِ فة       
خاَاؿةج بتيعتت ؿاْتنت بنووٕ: )يتهعتك ض ًعويَو بتيععتت و بعتَييَٓوإ بتثيَػتَنعتكؿا بعوو       

 توةآلّ ؿا اوتنووج: )يتهتك َلؿٕ(..؟(. ختويٍ ي-سوؿةينييتؿا–يتكِ فج 
تعليٍ ؿا ٖعاتووة: )خعتوإ بتيععتتيإ ؿابعوو بتثَيػتَنعتك يتهعتكختوةج         يتايَلِاْتوةيتنث

يتدتْط كِاْتنتٕ(.. َتبتهت يتَتَ ػؤكِاالتٔ يتنوًواكؿا بووة ٖتتا هتكنتوتٔ بتؿج ؿيَت 
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 ٕ ٖتَيٓتيعتت يتبتكاَنعتك    ها خيرت قوكباْجـإ ٖتك ٓؤْيَو و ٖتك ٓتْـيَهيٌث بويَت و نتهعيا
 يتنيٍ بنب. و باكالاْث ؿوفَٔ ؿا تتْاْتت اتك تووًث ٖتك ْاكِةستتث

نت  ،يتقوكخإ ؿا وةهؿث ختّ بتيعتتت نلاوةو هوايٌث ختو بلِواؿاكة ثاَيتواْاْتَ نلاوة
يإ ؿابوو بت ثيَػتَنتكةنتج ػؤيإ، ٖتكوةى ػوؿا يتباكةياْتوة ؿةؾتكَويَت: –َلؿٕ–بتيعتتث 

ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ک   ط

بيَطوَإ ػوؿا كِامج بووة يتو }واتت:  ...08الفت//صڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
–( يت بٝع١ ايسعٛإ-ؿايت و خاَاؿةج بتَييَٓث )كِةماَتْـبووْث ػوؿا بلِواؿاكاْتج بتيعتتيإ ثثَ

نت ٓتْـة كِاهوطؤو  ،َيياْتبووٕ يتفيَل ؿكةػوتنتؿاو خاااؿاكج ْيامةناْث ْيَو ؿ –سوؿةينييت
يت  و دواَيَلج ْيامثاى بووٕ، يتبتكاَنتك ختَتَ ؿاو يتثاؿاًوث ختو ٖتهوث خامايتتث

بتػٌني و  ج مياتلج ثثَ و ػؤكِااليث و ؿَيٓيايث يتيإ ؿا ػوؿاَ ٖيَُٓث بلِواؿاكيَوث
 .{ػتآلت ؿةنات يتَتوؿواَ بتّ مواْت ؾتحتيَهث ؿياكو هتكنتوتٓيَهث تامةيإ ثثَ

 
 ثةمياىيامةى ثيَكَاتً

و ػؤهامؿإ بؤ دتْط ؿابعووٕ، نعت وثعلِ     يتناتيَو ؿا َوهًَُاْإ يتاتكَتج خاَاؿةباًث
ْتنوفكاوةو ؿواج ٖتواَيتنتَ ٖيَٓـةج  –عرُإ–نت  ،يإ بؤٖات يتهتك ختوةج ٖتواَييَهث ْوجَ

ٖتكؿووالؿا ؿةهت ػؤيٌث ٖاتتوة بؤاليإ. بتّ ٖؤيتوة ؿإ وهوإ يتْيَوإ  –عرُإ–ْتبلؿ نت 
( عَُسٚ–ج نوكِج –ضٌٗٝثيَهلايتوةو قوكِةيٍ ْويَٓتكيَهث ػؤيإ ْاكؿ بؤالج َوهًَُاْتنإ نت )

بوو تانو َتكدتناْث ثيَهٗاتٔ و كِيَهتوتٓيإ ثجَنطتيتْيَت، واتت ختو ٓواك َتكدتج نتقوكِةيٍ 
 ؿايآْابووٕ و، ختَاْت بووٕ:

 ٕ )قوكِةيٍ(و )َوهًَُاْتنإ(ؿا بؤ َاوةج ؿة هاٍَ.يتى يتْيَوا(0)بلِياكؿاْث ٖوؿْت يةكةو:
ختاعتك نتهعيَو يعتقوكِةيٍ ثعتْاج بلؿةبععتك َوهعًَُاْتنإ و ٓعووة ْاويعإ يععتو         دووةو:

َاوةيععتؿا، ؿةبيَععت َوهععًَُاْتنإ بيطتكِيَٓٓععتوة بععؤالج قععوكِةيٍ. بععتآلّ ختاععتك نتهععيَو    
 يَٓٓتوة بؤالج َوهًَُاْتنإ.يتَوهًَُاْتنإ كِاجهلؿة ْاو قوكِةيٍ، ختوا ْابيَت بيطتكِ

                                                           
 نت ٖعتكؿوو  ،ؿا بتو َاوةيتج ؿواج وةهواْث دتْط و خاالبتهت ؿةاوتليَت يتمَاْث عتكةبث –ٖوؿْت–(0)

اؤج  ؿا بتٓتْـ َتكديَو ًتكِونوًواك كِاؿةالٕ و ػؤيإ هامؿةنتٕ بؤ ؿإ وهوإ و اؿت و اليتْث ْانؤى تياج
 لِاْـْتوةج نيٌَتنإ. )وةكايَلِ(..و ب ٖيَٓاْث خاًوث تاينتت بتكِيَهتوتٔ و بتؿج
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ؿةبيَت ختّ هاَيت َوهًَُاْتنإ بطتكِيَٓتوةو مياكةتتنت بؤ )َوذـ احللاّ(و ختكنث  يةو: ضىَ
)عوَلة(يإ ختدماّ ْتؿةٕ، بتَيهو هاَيث خايٓـة بيَٓتوةو بٔٓت ْيَو َتنهت بؤ َاوةج تتْٗا هعثَ  

تٕ و بتآلّ ْابيَعت َوهعًَُاْتنإ ٖعيض    كِ ف، ؿواج ختوةج قوكِةيٍ ختو هثَ كِ فة بؤيإ ٓؤٍَ ؿةن
 بيَت، تتْٗا ختو مشٌيَلاْت ْتبيَت نتنلابٔ بتنيَوْتناْيإ ؿا. ٓتنيَهيٌيإ ثثَ

بؤج ٖتيت بٔيَوت ْيَو كِينج )حمُـ(ةوة اعتك   –غتيلج قوكِةيٍ  –ٖتك نتهيَو يت  ضوازةو:
 يَو كِينج قوكِةيٌتوة.ػوامياكج ختوةبيَت، ٖتك نتهيَهيٍ )اتك بيتويَت( بؤج ٖتيت بٔيَوت ْ

 ثيَػتَنتكيٍ ختو َتكداْتج "قوكِةيٍ"ج ثتهٓـنلؿ.
 

 كازيطةزيى ثةمياىيامةكة لةضةز موضمَناىاٌ
َوهًَُاْإ يتّ ثتميآْاَتيتؿا ناكيَهث قوكهعث وايعإ كِةٓعاو ؿةنعلؿ نعت ْعتتوأْ ًعاْث        

ثيَػتَنعتكؿا بعـوئَ.   بـةْتبتك، ٖتك بؤيتَ تيَهلِا كِيَهتوتٔ يتهعتكختوةج يعتو كِووةوة يتاعتٍَ    
يتنيَو يتو قواْتَ نتبؤيإ نلؿ ختوةبوو ثجَيإ اوت: )ختج ثيَػتَنتكج ػعوؿا ٓعؤٕ ؿةبيَعت    
خيَُت ٖتك نتهيَو يت بجَناوةكِإ بطتكِيَٓيٓتوة بؤالج قوكِةيٍ ناتيَو ؿيَت بؤالَعإ و َوهعًَُإ   

ٔعيوت ْعاو خعتوإ    ؿةبيَت نتٓعث يتٖعتَإ نعات ؿا اعتك نتهعيَو يتخَيُعت ٖتَيطتكَِيوعتوةو ب       
 .ْتيطتكِيَٓٓتوة بؤالَإ ؟(..

اتك نتهعيَو يتخيَُعت ثاًعطتمبيَوتوةو بٔعيَوت ْيَعو      }يتوةآلَيإ ؿا ثيَػتَنتك ؾتكَووج: 
ختواْتوة ختوة بيَطوَإ ػوؿا ػؤج ؿووكج ػووؤتتوة، ٖتك نتهيَهيٍ يتوإ بيَوت ْيَو خيَُتوةو 

 .{ةكباميَهث كِمااكبووْث بؤ ؿةؿ ميَوتوةخيَُتَ بيطتكِيَٓيٓتوة بؤاليإ ختوة ػوؿا ٖتك ؿ
بتكِاهععوث كِةْطـاْععتوةو نععاكايث خععتو ثتميآْاَتيععت ٖيَٓععـة توْععـو ْععاػؤَ بععوو يععتالج   

و ػتّ و  ( ػؤج بطتيتْيَوت الج )ختبوبتنل(و ْاكِةمايثخطاث–ج نوكِج –َوهًَُاْتنإ نت )عُل
 يعتوة كِووج تعثَ   نل( بعتٖيَُٓث خاماكج ػؤج يتهتك ثتميآْاَتنت بؤ خاًهلانات. بتآلّ )ختبوبت

ختو ػؤج ثيَػتَنتكج ػوؿايتو هتكثئَث يتؾتكَاْث ػوؿا ْانعات و ٖعتك   }ج اوت:  نلؿو ثثَ
.. نتٓث )عوَتك( بتو وتتيتج )ختبوبعتنل( قايعٌ ْعتبوو،    .{ػوؿاَ ثٌويوإ و هتكػتكيتتث

ج ػعؤج بعؤ    ْثو ػتّ و ْيطتكا بتَيهو ٓوو بؤالج ػوؿج ثيَػتَنتكو ٖتَإ وتتًث بؤ ؿةكبلِج
َعٔ بتْعـةو ثيَػتَنعتكيث    {ثيَػتَنتكيٍ ثجَث ؾتكَوو:  .باي نلؿ يتهتك ختو ثتميآْاَتيت..

 .{ػوؿاّ و هتكثئَث يتٖيض ؾتكَاْيَهث ْانتّ و ػوؿاَ ؾتكاَؤًِ ْانات
(ج بعاْط نعلؿ بعؤ ْووهعيٓتوةج     طاييت ابو –ج نوكِج –)عًث –ثاًإ ثيَػتَنتكج ػوؿا 

ٱ       ٻ  ؿ بٓووهيَت و ؿةقث ثتميآْاَتنت بتّ كِةْطت ؿاكِيَعقيَت: ط نل َتكدتنإ و ؾتكَاْث ثثَ
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ْابيَعت واج   نعت  ،ج نعلؿ  ص، بتآلّ ػيَلا )هٗيٌ(ج ْويَٓعتكج قعوكِةيٍ بتكٖتَيوعوث   ٻ  ٻ
ِِ –ج اععوت: )قععوكِةيٍ تععتْٗا   ؿاكِيَععقيَت و ثععثَ ؿةماْيَععت(. يععتو هععاتتؿا   –بِاِضييَُِو ايًُّٗيي

بووةوةو بتو ثيَـاالتٓتج ْويَٓتكةنتج )قوكِةيٍ( تووكِةبعووٕ.  بتكم َوهًَُاْتناْيٍ ٖاواكيإ ىلَ
ِِ(بتآلّ ثيَػتَنتك ؾتكَاْث بت )عًي( نلؿ بٓووهيَت  وؿواج ختوةَ ثجَث ؾعتكَوو   )بِاِضَُِو ايًُّٗ

بٓووهيَت )ختّ ْووهلاوة ختوةيت نت ثيَػتَنعتكج ػعوؿا هعوَيشث يتهعتكنلؿووة يتاعتٍَ....(،      
يتهتكختوةَ نلؿو اوتث: )اتك ناْناْيايت تؤ ثيَػتَنتكج ػوؿايت ؿووباكة )هٗيٌ( بتكٖتَيووث 

ْعتؿةالتيت. بعتَيهو    ًتكِو نوًواكَإ يتاتٍَ ؿا ْتؿةنلؿيت و كِيَطتج مياكةتث )بتيت(َإ ىلَ
 ثيَػتَنعتكيٍ بعت )ععتىل(ج ؾعتكَوو:     ؿةبيَت يتدياتث ختوة ْاوج ػؤت و باونت بٓووهعيت. 

. ؿيعاكة )ععتىل(يٍ   {بهوفيَٓتكةوة)زضٍٛ اهلل( نت -وًتج )ثيَػتَنتكج ػوؿا –عًث–ختج }
 م كالإ بوو يتهتكج اتك ختو وًتيت بهوفيَٓيَوتوة. بؤيعت ثيَػتَنعتك ػعؤج ْووهعلاوةنتج ىلَ    

يععتوةو خيٓذععا بععت )عععتىل(ج   جج بتؿةهععوث ػععؤج هععلِ )زضييٍٛ اهلل(وةكاععلت و وًععتنتج 
هلل( هوَيشث يتهعتكنلؿووة  عنـا-ج نوكِج –نت )حمُـ ،بٓووهت: ختّ ْووهلاوة ختوةيت{ؾتكَوو:

 ...{.عتَل(ؿا..–ج نوكِج –يتاتٍَ )هٗيٌ
يتّ باكةيتًتوة هلووًث ػوؿايث ٖاتؤتت ػواكةوةو ختو دؤكة َاَتَيعتو ٖعتَيى و نتوتعتج    
)هٗيٌ(ج بتْابتدثَ ؿاْاوةو يتٖتَإ ناتيٍ ؿا هوايٌعث خعتو ٖتَيويَوعوت يتػؤبوكؿواْتيعتج     

 ٖتكوةى ػوؿا يتباكةيتوة ؿةؾتكَويَت: ثيَػتَنتكو بلِواؿاكاْيٌث تيَـانلاوة،
گ  گ  گ           گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    إط

واتت: )ناتيَو ناؾلإ  ..26الفت//صں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
يتتوْـكِةوجو ثيَـاالتٓث نويَلاْتج ػؤيإ ؿا ختوثتكِج يوتنتكمو ػؤبتمٍ مإ بووٕ و 

ةوة، ػوؿاَ )خاكاَجو ؿَيٓيايث(ج يتاليتٕ –َوذـ احللاّ–يَو ْتياْـةٖيٌَت َوهًَُاْإ بٔٓت ْ
ػؤيتوة بؤ ثيَػتَنتكو بلِواؿاكإ كِةػواْـو ؾتكَاْيٌث ثجَـإ ثابتْـبٔ بتوًتج ػوا بتيتى 

يتو نت بٓتَاج تتقواو )ال اي٘ ااّل اهلل حمُد زضٍٛ اهلل(التٔ )توسيـ(ةوة نت وًتج ستقث 
 يتػواتلهاْت(.

ؿةنعلؿ،   و َتكداْت نت ٖعتكؿووال ثيَعوةج ثابتْعـبووٕ و ناكيعإ ثعثَ     ؿواج ْووهيٓتوةج خت
ثياويَهث َوهًَُإ نتْاوج ) با دٓـٍ( بوو و يتوةوثيٍَ قوكِةيٍ ْتيٗيٌَونوو ٖيذلةت بهات، 

خيَُت كِيَهتوتٓٓاَتيتنُإ يتاعتٍَ  }ج ؾتكَوو: ثتْاج بلؿة الج َوهًَُاْإ و، ثيَػتَنتكيٍ ثثَ
مياْيَو يتْيَوامنإ ؿايتو ْابيَت بيٌهيَٓني. دا تؤَ بطعتكِيَلةوةو خعاكاّ   ختو قتوَتؿا بتهوووةو ثت

بطلةو ؿَيٓيابت يتثاؿاًوت الج ػوؿا، ٓوْهت بيَطوَإ ػوؿا ؿةكبامج كِمااكبووْث بؤ تؤو ٖتَوو 
 .{ٓاكةو ٓتوهاواْث ختوجَ ؿاْاوة بثَ
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 دزوضتيى عةقمَى ٍاوضةزى ثيَغةمبةز
و كِيَهتوتٓٓاَتنععت، ثيَػتَنععتكج ػععوؿا ؾععتكَاْث   ؿواج تععتواوبووْث َتهععتيتج هععوَيض 
ج عوَلة(نعتيإ بيَعٓٔ و هعتكيإ بواًعٔ و خعتو      –بتَوهًَُاْتنإ نلؿ نؤتايث بعت )خيشعلاّ  

 يإ ٖيَٓابوو هتكبلِٕ.–عوَلة–خافةآلْتج بؤ قوكباْجث ؿواج 
بتآلّ َوهًَُاْإ تووًث ػتّ و ػتؾعتتيَهث م كبنعووٕ و ؿةهعويإ ْتؿةٓعووة هعتك ٖعيض       

و واقيإ  ٖيَٓاْث ختّ ؾتكَاْتج ؿوايث نلؿبووٕ ؿةهت ْتنتٕ بت بتدثَ يَو، ختَتَ واج ىلَناك
 وكَِابوو.

يتو هاتتوةػوت ْاهو و ستهواهتَ ؿا ثيَػتَنتك ٓووةوة ْيَو ًعويَٓث ستواْعتوةج ػعؤج    
 بوو( يتاتٍَ ػؤج –اّ هًُت–يتو ٓاؿكةؿا نتبؤج خاَاؿةنلابوو و يتنيَو يتٖاوهتكاْيٌث )نت 

(، ؾتكَووج: )َوهًَُاْإ تيآووٕ. ؾعتكَاْيإ ثجَـةنعتّ   ض١ًُبلؿبوو. دا نت ٓووةالج )اّ ؿا 
ج اعوت: )خعتج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا خايعا تعؤ        ج ْانعتٕ(. )اّ هعًُت(َ ثعثَ    نتٓث ديَنتدثَ

بعتدثَ   ؿةنعتيت دعثَ   ستمؿةنتيت ختوإ تيابٔٔ؟ تؤ ػؤت هتكةتا ختو ناكاْتج ؾتكَاْيإ ثثَ
ٍَ نتهعيإ ؿا بعـوَييت بعتكاْث قوكبعاْجث ػعؤت        بهت، بلِ  ؿةكةوة ب ؤاليإ و بَث خعتوةج يتاعت

 ..هتكبلِةو هتكتاًتنتت باْط بهت با هتكت بؤ بواًيَت(.
ختوةج يتاتٍَ ٖيض  و ٓووة ؿةكةوة بثَ ختو كِايتج ٖاوهتكةنتج بتٓاى ماْثثيَػتَنتكج ػوؿا

 ٌث باْط نلؿ هتكج بؤتاًث.يتنتج هتكبلِجو هتكتاًي َوهًَُاْيَو ؿا بـويَت ٖتتا قوكباْث
و ؿةهويإ  يتناْيإ هتكبلِج بيٓث، ػيَلا ٖتهوإ و قوكباْث َوهًَُاْاْيٍ ٖتك ختوةيإ ىلَ

 نلؿ بتهتكتاًيٓث يتنرتو خيـج الؾوث ثابتْـْتبووٕ بتو ؾتكَاْتوة يتخاكاؿا ْتَا.
ج  و ؿكوهعوث  ج ب وكِاو ؿووكبيٓعث  ّ هًُت( منووْتيتنث ميٓـووج يتكِاهوث بتّ كِةْطتَ )

 عتقٌَ ثيٌإ ؿا.
 

 البسدىى مةزجيَكى ثةمياىيامةكة
ٖتك يتو َاوةيتج ناك بت ثتميآْاَتنت ؿةنلا، َوهًَُاْيَهث ؿج يتالج قوكِةيٌتوة كِاج نلؿ 

 ( بوو.أضٝد-ج نوكِج –عونت– أبٛ بضةبؤالج ثيَػتَنتك نت )
ِ نلؿْعتوةيإ ؿةنعلؿ.   ؿاو ؿاواج تتهعًي  يتناْيٍ ؿووثياويعإ ْعاكؿبوو بعتؿواج    قوكِةيٌث

ثيَػتَنتكج ػوؿاَ ؾتكَاْث بت )ابو بِ ( نلؿ يتاتَييإ ؿا بطتكِيَوتوة. ختويٍ يتاعتَييإ ؿا  
( ثتالَاكج ذا احلًٝف١اتكِايتوة. بتآلّ يتكِيَطتؿا ناتيَو ْنيهث ديَطتيتى بووْتوة ثجَث ؿةاوتلا )
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ث ٖتآلت. بتّ ٓتًٓت بؤ ؿووةّ تليٌيإ يتؿةهو و ختوج ؿاو نوًوث يتنيَو يتو ؿووثاهتواْتج
ج اوت )بيَطوَإ تؤ بتثتميآْاَتنتتتوة ثابتْـ بوويعت و   داك اتكِايتوة بؤالج ثيَػتَنتكو ثثَ

 ْانتٕ(. َٓت بؤاليإ اتكِاْـةوةو خيـج قوكِةيٍ اًتييت ىلَ
بتآلّ ثجيَػتَنتكج ػوؿا ؾتكَووج: )ْتػيَل، ييَلة َتبت، بتَيهو بتخاكةمووج ػعؤت بعلِ  بعؤ    

 ؿا َتَيَٓتكةوة(.–َتؿيٓت–و يت  ؿج يَطتيتنثد
نتوتعتكِجَ نعت نعاكواْث     –ًعاّ –خيٓذا )ابو بِ ( بعتكةو ْاوٓعتيتنث ْنيعو يتكِيَطعتج     

تعليٍ   و يتوجَ ديَط بوو. بيَطوَإ ٓتْـ َوهًَُاْيَهث ؿةثتكِج بامكااْجث قوكِةيٌث ثياؿا تثَ
ٓت اليإ ؿابوو. دا ٖتَوويإ يعتوجَ  وة يتو َاوةيتؿا ٖتآلتنووٕ يتو ًويَ–َتنهت–يتواْتج يت 

بتيتى اتيٌنت و )ابو دٓـٍ(ج يتنتّ ثتْابتكج ٖتآلتووَ اتيٌعوت اليعإ و ٖعتَوإ ثيَهعتوة     
كِيَطتيإ يتناكواْث بامكااْجث قوكِةيٍ ؿةالت تا ؿ ػتنت اتيٌوت خعتو كِاؿةيعتج )قعوكِةيٍ(    

بلؿْث ختو َتكدتج ثتميآْاَتنعتج  ْآاكبٔ ْويَٓتكيإ بٓيَلٕ بؤالج ثيَػتَنتكج ػوؿاو تهاج ال
نتْعتوة، واتعت خعتو َتكدعتج نعت ؿووةَعني ػعاَيث         يجَنهتٕ و ٖتكؿووال بيوعلِْتوةو بعتتاَيث  

ثتميآْاَتنتيإ بوو و تاينتت بوو بتايَلِاْتوةج ٖتك َوهًَُاْيَو اتك يتَتنهتوة كِابهعات بعؤ   
و قوكِةيٍ و يتَتوال تتهعًيُث  و يإ ٖتك َوهًَُاْيَو ثاًطتمبيَوتوةو ٖتَييَت بؤ ْا–َتؿيٓت–

 بهتْتوة.
ثتهعٓـنلؿٕ و بعتّ دعؤكةَ خعتو َتكدعتج هعتػوتج َْيعو         ثيَػتَنتكيٍ ختو تهايتج ىلَ

 ثتميآْاَتنت ٖتَيوةًايتوة نت خاماكيَهث توْـج بتَوهًَُاْإ اتياْنوو.
 

 -حودةيبيية –بةزةجنامى ثةمياىيامةى 
َعإ  –سوؿةينييعت –ج  وتوويت: )بتًعـاكيث ( ايَلِكاوةتتوة نت احازذ١–ج نوكِج –يت )جمُع

ج  نعتثثَ  ،ٖيٌَت ؿيوُإ ثيَػتَنتكج ػوؿا يتًعويَٓيَو ؿا  نلؿو ناتيَو ختو ديَطتيتَإ بتدثَ
ؿةاوتليَت )نلاع ايػُيِ( كِاوةهواوةو ػعتَيهث نؤنلؿ تعتوةو خعتوةج يتهعلووَ )وسعي( بعؤج       

 ٖاتنووة ػواكةوة ؿةخيويَٓـةوة بؤيإ، نت ختّ خايتتاْتبووٕ:
ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ط

 3-0الفت//صٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
تليٍ  و ؾتحتث ًويَٓاْث–َتنهت–ؾتحتث –بلِياكَإ ؿا بت  –ختج ثيَػتَنتك–خيَُت }واتت: 

و و يتؿاٖاتووؿا، ختو ؾتحتتَ كِووٕ و خاًهلايت. ٖتتا ػوؿا بتاٌوث يتٖتَوو ًعويَهث ثيٌَعو  
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ًث ثيَهتوة بتهوؤتتوةو َتبتهت يعت  –َغفس٠–ؿواييٌت بنووكيَت )بيَطوَإ ػوؿا ختّ ؾتحتتو 
ييَؼؤًععنووْيَهث كِةٖععاج اٌععوط و كِيَنْاْععت، ٓععوْهت ثيَػتَنععتك ثععاكيَنكاو بععووة يععتاوْاةو   

.. ٖتكوةٖا بعؤ خعتوةج ػعوؿا بتٓعتْـئ هعتكنتوتٔ و ؾعتحتجرت ْيعُعتتث ػعؤج         .هتكثئَث(
و  ج كِاهععت و، هععتكنتوتٓيَهث باآلؿةهععوث و ديَط تععإ نععات يتهععتككِجَ تععتواونات بؤتععإ
بنتػٌعيَت نعتخايني بتٖعتَوو اليعتى ؿا بآلونتْعتوةو ٖعتَوو ًعوَيٓيَهث         هتكبتكماْتتإ ثثَ

 ..{ؾتحتث بهتٕ(.. –هتكمةوج بتكِووج بتكْاَتج ػوؿاؿا بهتْتوة )واتت 
ج  َوهًَُاْإ ؿةػويَٓعـةوة، ثياويَعو ىلَ  ناتيَو ثيَػتَنتك ختّ خايتتاْتج يتو ديَطتيتؿا بؤ 

بوو(؟ ؾعتكَووج: )بعتَيثَ بعتو ػوؿايعتج      –ؾتتض–ثلهث: )ختكجَ ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا ختَت 
 .(0)ج بتؿةهوت ختَت ؾتحتيَهت(–حمُـ–اياْث 

بيَطوَإ ػويَٓتكج بتكِيَنيٍ هتكج هوكِؿةَيَٓيَت يتّ وةهؿتج قوكخإ نتوا ختو كِيَهتوتٓتج 
ج بتؾععتحتث كِووٕ وؿيععاك )ايؿععوض املععنني( ؿاؿةْيَععت يععتناتيَو ؿا هععوثايتنث وةى )سوؿةينييععت(

و ػؤبتؿةهعوتوةؿإ   ؿةهتآلتث و بثَ هوثانتج َوهًَُاْإ ٖتَوويإ ختو كِيَهتوتٓتيإ بتالوامج
 .-ج كِامج بيَت ػوؿا ىلَ–نت )ختبوبتنل( بوو ،يتقتَيتّ ؿةؿا تتْٗا يتى ثياويإ ْتبيَت

ُاْإ بتكوبووَث ختو كِيَهتوتٓٓاَتيتيإ بيٓجو بؤيإ كِووٕ بعووةوة نعت   يتؿواييٍ ؿا َوهًَ
ٖتك ختو كِيَطت ٓاكةيت باًرتبووة بؤيإ و هووؿج م كو اتوكةتليٌث يتٖتك ؾعتحتيَهث ثيٌَعووتل   
ٖتبووة بؤيإ. بتَيهو تتْاْتت مياتل بؤيإ ؿةكنتوت نت ؿةبوايت خعتو ٖوؿْتيعت ٖعتبيَت تعانو     

ٖيَٓعإ و بتَيطعتج    ج قتْاععتت ثعثَ   بتكؿةّ خيووّ ؿا بؤ ؾتحتث ؿآلٕ يتكِجَكِيَطت ػؤَ بيَت يت
ج ًتكِو نوًواكةوة. ؿةبوايت ٖوؿْتيتى ٖتبيَت نت َاوةيتى ٓعتى   هتمليَٓتكةوة ْتى ٖتك يتكِجَ

 ليَوت الوةو بواك بؤ عتقًَتنإ بلِةػوعيَٓليَت بتًعيَوةيتنث ٖيَُٓاْعت ب بهتْعتوةو يعت كِيَوعاو       
ج قايٌ بعووٕ و قتْاععتت ثجَٗيَٓاْعتوة     تّ خاييٓت ْوجَيت ًاكةمابنب و ثاًإ يتكِجَبٓتَاناْث خ

 وةكجنطلٕ ْتى يتكِجَث تلهاْـٕ و هاّ ثيَـاْتوة.
مةَتٕ ٖيَٓـة ؿكيَقةج ْتنيٌَا نت ختواْتج ختو هوَيشتيإ بتؿٍَ ْتبوو ٖتَوو سيهُعتتيَهث  

َ تعتْٗا ؿواج ؿووهعاٍَ يتهعوَيشتنتو    نعلؿ، ختَعت   هوَيشتنتيإ يتكِ ًٓرتئ كِواَيتت ؿا بتؿج
 يتناتث ؾتتض نلؿْث )َتنهت(ؿا.

بنعووٕ خعتو    –سوؿةينييعت   –دا يتنيَو يتو َوهعًَُاْاْتج خاَعاؿةج كِيَهتوتٓٓاَتنعتج    
يتو بتكةدماّ و خاهتواكةناْث بتّ ٓتًٓت وةهعـ ؿةنعات، نعتؿةَييَت:     كِووؿاوة الْطت َيَقوويث

و خاالبتهت ؿاٖات و دتْط و ًتكِونوًعواك كِااع او ؿةْطعث    –ٖوؿْت–ؿواج ختوةج ؿ ػث }
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ٓتى ْتَاو ػتَيهث يتيتنرت بجَؼتّ و ثاكيَنكاو بووٕ و بتيتى ؿةاتًنت و ػتكيهث ؿإ وهوإ و 
يتناْث نوًعواك ؿةؿوإ و َوهعًَُاْاْيٍ ميعاتل     خاًوتوايث بووٕ و ؿةكباكةج خاناّ و ْايتباكج

تععلو ٓععني و تويَععقة  ؤ كِةػوععابوو نتثتيوةْععـيث بتنععتي و نععاكو ٖععؤمو ت ةنععاْثبواكيععإ بعع
يتوة بهتٕ و ٓعتْـئ بتكٖعتَث ًع يٓث بعؤ خيوعوّ و َوهعًَُاْإ        دؤكبتدؤكةناْث ػتَيهث

تيَـابوو.. ختوةبوو ٖتك نتهيَهث ػاوةٕ عتقٌَ و فيلج بـويَٓلايت يعتو َاوةيعتؿا ػيَعلا بعاوةكِج     
 و.ؿةٖيَٓاو َوهًَُإ ؿةبو

بيَطوَإ يتو ؿووهاَيتؿا فَاكةج ختو ػتَيهتج َوهًَُإ ؿةبووٕ ٖيَٓـةج فَاكةج ختو ٓتْـ 
تل. بتَيطعتَ يعتّ كِووةوة    هاَيتج ثيٌَوو بووٕ و تتْاْتت مياتليٍ بووٕ يتو فَاكةيتج هاآلْث

، ختوةيت ناتيَو ثيَػتَنتكج ػوؿا بؤ )سوؿةينييت( كِ ًت ٖتماكو ٓواكهتؿ نتهث يتاتٍَ ؿا بوو
كِ يٌعت ؿة ٖعتماك    –َتنهعت –بتآلّ ؿواج ؿووهاٍَ يتكِيَهتوتٓتنتو ناتيَو بتكةو ؾتتض نلؿْث 

 .نتهث يتاتٍَ ؿابوو..
 –ؾعتتض –خيَوة )ؾتحتث َتنهت( بت }نت اوتوويتتث: ، يت )ابٔ َوعوؿ(يٌتوة ايَلِكاوةتتوة

 .{ؿاؿةْيَني –ؾتتض–بت  –سوؿةينييت–و خيَُتَ كِيَهتوتٓٓاَتنتج –ؿاؿةْئَ 
ٖيَٓععإ و بتهععوٓث خععتو دععؤكة  ج ثيَػتَنععتك يتبععتدثَ بتكِاهععوث دوكخععتت و ٓععاو قععاميث

ْاػؤًعنووْث م كبعتج    ثتميآْاَتيتؿاو قايعٌ بعووْث بعتو َتكدعت قوكهعاْتَ هعتكةِكاج ثعثَ       
  ؾعتحتيَهث –و، وةهـ و ثيَٓاهتج قوكخإ بؤ خعتّ هعوَيض و ثتميآْاَتيعت بعتوةج      ٖاوةآلْييٌث
ؿاْعث خعتو    ؿا ٖيٌَوا ختدماَتناْث ؿةكْتنتوتنووٕ و، ثاًإ ًعايتتث  ة يتناتيَو–كِووٕ و ؿياك

ج خعتو ٖعتْطاوة بتدوكخعتت و ٓاوْتتلهعاْتيتج      و ؿكوهعوث  كِ فاْتج ؿوايث يتهعتك كِاهعوث  
ج  ج ثيَػتَنعتكيَوث  . ٖتَوو ختَاْعت ٓعتْـئ بتَيطعتج بعتٖيَنٕ يتهعتك كِاهعوث      .ثيَػتَنتك.

 يتو يتػوؿاوة بؤج ٖاتووة. يَهث ػوؿايثهلووً –قوكخإ–نت  ،)حمُـ(و يتهتكختوةج
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 بةندى ضوارةم
 ))ىامةكاىى ثيَغةمبةز بؤ ثادشاو ضةزكسدةكاٌ((

سوؿةينييت( ثيَػتَنتكج ػوؿا واج بتٓعاى  –ؿواج اتكِاْتوةج َوهًَُاْإ يت )ثتميآْاَتج  
ديٗعإ   ماْث نت خيـج ناتث ختوة ٖاتووة ختو ثتياَتج ثجَث كِةواْتنلاوة، بتهعتكدتّ ػعتَيهث  

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    بطتيتْيَت، ٖتكوةى ػوؿاَ يتو باكةيتوة ؿةؾعتكَويَت: ط 

 ...28سبأ/صھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ
ختوةبوو ثيَػتَنتك ٓتْـ ْويَٓتكيَهث ػؤج بتٓتْـ ْاَتيتنتوة ْاكؿ بؤالج ختو ثاؿًعاياْتج  

مج بعؤالج خيوعوّ   سونُث وآلتتناْث ػؤيإ يتو هعتكؿةَتؿا ؿةنعلؿو يتْاَعتنإ ؿا باْطعتوا    
)حمُد زضٍٛ ؿةنلؿٕ و ٖتك ْاَتيتنيٍ بتَؤكيَو خيُنانلابوو نت تامة ؿكوهت نلابوو و كِهوتج 

 ج يتهتك ٖتَيهتْـكابوو.اهلل(
 

 -زِؤو  -ىامةى ثيَغةمبةز بؤ ثادشاى 
ؿا ٖعاتنوو:   (ؿا بؤ خيُجلاتؤكج كِ َتنإ ْاكؿو تياجدح١ٝ ايهًيي ثيَػتَنتك ْاَتيتنث بت )

ج –ٖ قعٌ  -ج ثيَػتَنتكج ػوؿاوة، بؤ –حمُـ–يت  . ػوؿاج بتػٌٓـةج َيٗلةبإ..بتْاوج }
هععآلو يععتو نتهععتج ؿواج كِيَنععامج كِاهععت ؿةنععتويَت. ؿواج ختَععت.. َععٔ   ...-اععتوكةج كِ ّ

بتباْطتوامج خيووّ باْطت ؿةنتّ بؤ هتك ختّ كِيَنامة.. تؤَ اتك َوهًَُإ بنيت هتالَتت و 
ووداك ثاؿاًوت ؿةؿاتتوة. ػؤ ختاتك بتؿةّ ختّ باْطتوامةوة ْتيتيت و ثاكيَنكاو ؿةبيت و ػوؿا ؿ

كِووت وةكايَلِيت ختوا اوْاٖث دوتياكاْث ؿيَٗاتتناْت يتختهعوؤؿايت، دعا وةى ػعوؿاَ ثيَوعإ     
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ؿةؾعععتكَويَت: ط

  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 (0).64عمران/ آ صڈ  
 

                                                           
 واتاج ختّ خايتتت يتبتْـيَهث ؿاٖاتووج ختّ بتًتؿا ييَهـكاوةتتوة. (0)
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 -فازس  -ىامةى ثيَغةمبةز بؤ ثادشاى 
ج نعوكِج  –(ؿا ْاكؿ بؤ )نيولاحراف١–ج نوكِج –ٖتكوةٖا ثيَػتَنتك ْاَتيتنث بت )عنـاهلل

بتْاوج ػوؿاج بتػٌٓـةج َيٗلةبإ.. يعت  {ؿا ٖاتنوو:  ج ٖوكَن(ج ثاؿًاج ؾاكهتنإ و تثَ–
. هعآلو يعتو نتهعتج ؿواج    ..-اتوكةج ؾعاكي  ج–نيولا–ج ثيَػتَنتكج ػوؿاوة بؤ –حمُـ–

كِيَنامج كِاهت ؿةنتويَت و باوةكِ بتػوؿاو ثيَػتَنتكج ؿيَٓيَت و ًعايتتث بعتؿٍَ و مَعإ ؿةؿات    
يت تتْٗا ػوؿاج تاى و تتْياج بثَ ٖاوبتَ ْعتبيَت و، نعت    يتهتكختوةج نتٖيض ثتكهرتاويَو ْث

ا َٔ بتباْطتوامج ػوؿا باْطت ؿةنتّ بؤ . دا و.يٍ بتْـةو ثيَػتَنتكج ختّ ػوؿايتيت.–حمُـ–
ج ؿْيا  ٓوْهت بيَطوَإ َٔ ثيَػتَنتكو كِةواْتنلاوج ػوؿاّ بؤالج هتكدتّ ػتَيهث ،ختّ كِيَنامة

تا ختو نتهتج ميٓـووةو يتفيإ ؿايت خاااؿكاو وكيانتَتوةو بلِياكج هناج ػوؿاَ يتهتك ناؾلإ 
بتآلّ اتك  ،إ بنت تا هتالَتت و ثاكيَنكاوبيتدا تؤَ َوهًَُ .ديَط بيَت و ًايووتج هنابٔ..

واْتنتيت و ْتيتيوعت هعتك خعتّ ؿيٓعت خعتوا اوْعاٖث ٖعتَوو خاالثتكهعوإ و داؿوواعتكاْت          
 ..{يتختهوؤؿايت

 
 -حةبةشة  –ىامةى ثيَغةمبةز بؤ ثادشاى 

–(ؿا ْعاكؿ بعؤ ثاؿًعاج    ابيٛ طاييت  –ج نعوكِج  –ٖتكوةٖا ثيَػتَنتك ْاَتيتنث بت )دعؿل

ـ –بتْاوج ػوؿاج بتػٌٓـةج َيٗلةبإ، يعت  }يَيـا ٖاتنوو: و ت–ستبتًت ج ثيَػتَنعتكج  –حمُع
(ج ثاؿًاج ستبتًت.. تؤ َوهًَُإ بنتو ثتيلِةويث خعاييٓث خيوعوّ   دماغٞ األصحِػوؿاوة بؤ )

. (0))املًو ايكدٚع ايطالّ املؤَٔ املٗيُٝٔ(  بهت، َٓيٍ هوثاهث ػوؿات يتهتك ؿةنتّ، ػوؿاج
(يتج ػوؿا ػؤج نًُي١ يتػوؿاوة كِ سث ثجَـكاوةو ٖتك بتو وًت ) –واعي–نت  ،ًايتتيٍ ؿةؿةّ

ج نٔعث ثعانينةو ؿاويَعٔ ثانعتوة( يعتؿايو بعووةو       –)نتثجَث ؾتكَوو بنت، بووة(و يت )َتكيتّ
ؿانلؿووة وةى ٓؤٕ بتؿةهت  ػوؿاج ثتكوةكؿااك يتكِ سث ػؤج ؿكوهوث نلؿووةو ؾووج فياْث ثثَ

ٖا َٔ باْطت ؿةنتّ بؤالج بتكْاَعتج ػعوؿاج تعاى و    و ؾووج ػؤج خاؿةَث ػتيل نلؿ. ٖتكوة
تتْياج بجَٗاوبتَ و بتكؿةواَث يتهتك اويَلِايتَيث نلؿٕ و ثتكهوٓججو ثتيلِةوج نلؿْعث َعٔ و   

                                                           
بتثيَويووِ ماْث نت كِاظتو ًيهاكج ختو ْاوة ث  ماْتج ػوؿا بتتاينتتث يتّ ثتكاويَنةؿا بٓووهِ: )املًو(:  (0)

وو ًويَو نت تواْاج ٖتَيى و نتوت نلؿْيٌث تيايإ ؿا ٖتيت.. )ايكـوي(: واتعت م ك ثعاى و   واتت ػاوةْث ٖتَ
ٔ ؿووكة يتٖتك نتّ ونووكِجيتى.. )ايووّ(: واتت هتالَتت و ثاكيَنكاوة يتٖتك ػتوَ و ْتْطجيتى.. ) (: امليؤَ

ةناْعتوة. )املٗعئُ(: واتعت    واتت كِةػويَٓتكج باوةكِو بتكِاهت ؿاْتكج ثتياَث ثيَػتَنتكاْيتتث بعتٖؤج َوعذين 
 ػاوةْث ٖتفَووٕ و ؿةهتآلتت يتهتك ٖتَوو ًويَو. )وةكايَلِ(.
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باوةكِٖيَٓاْت بتو ثتياَتج نت بؤَٔ ٖاتووة. ٓعوْهت َعٔ ثيَػتَنعتكج ػعوؿاّ و يتاعتٍَ خعتّ       
هعًَُاْإ بعؤالت ْعاكؿووة، دعا ختاعتك      ْاَتيتؿا نوكِج َاَِ )دعؿعل(و ٓعتْـ نتهعيَهِ يتَو   

و، يتػؤبوكؿووبتو ػعؤت   و باوةكِ بتّ ثتياَت بيَٓت يتالج ؿاْثَ )دتعؿتك( ٖات بؤالت ؿاْث ثثَ
بتمٍ َتالة، ٓوْهت َٔ تؤَ و هتكبامةناْيٌت بؤ بتكْاَتج ػوؿا باْط ؿةنتّ. دا وا خعيرت  

. .و كِيَُٓعاييِ وةكاعلٕ.   اَؤفااكجاتياْـٕ و خاَؤفااكيِ نلؿٕ. خيَوةَ خ َٔ باْطتوامةنتّ ثثَ
 .{هآلو يتو نتهتَ نتؿواج كِيَنامج كِاهت ؿةنتويَت

تلج ْاكؿووة بؤ ٖتكيتنت يعت   ٖتكوةٖا ثيَػتَنتك بتٖتَإ واتاو َتبتهت ٓتْـ ْاَتيتنث 
يتناْث )ْتدلإ(و ثاؿًاج  ْتهلاْث-و–سانُث َيول–يتنإ(و  ج اتوكةج قينوث–)َكتوقى

و هععتك ى و هععتكنلؿاْتج نععتوآلت و َ ٌْععيٓجيتناْيإ ْنيععو و ٖععتَوو خععت –)عوَععإ(و 
 ٖاوهجَث ؿوكاتج عتكةب بووٕ يتو هتكؿةَتؿا.

 
 دلَييابووىى ثيَغةمبةز لةضةزكةوتيى ئيطالو

ختوةج ًاياْث هتكْر و تيَنيٓيث نلؿْت ختوةيت ثيَػتَنتك يتناتيَو ؿا ختو ْاَاْتج بؤ خعتو  
ؿا ثتيـاْعتنلؿبوو.   هتآلتث يتْاوٓتج ؿوكاتج ععتكةبث ثاؿًاو هتك ناْت ْاكؿبوو نتٖيٌَوا ؿة

 بتآلّ بتَوُاْتنلؿٕ و ؿَيٓيابووْث تتواوج يتو هتكنتوتٓتج نتػوؿاج ثتكوةكؿااك بعتَييَٓث ثعثَ  
ؿا هتكؿةػات اعلْطرتئ ٖؤنعاكو    ؿابوو و نتخيووّ بتهتك ٖتَوو خايٓتناْث ختو هتكؿةَتج

. بتَييَٓث ػوؿاَ يتو خايتتتج هووكةتث )ؾعتتض(ؿا  ثاَيٓتكبوو بؤ يتختهوؤْاْث ختو ختكنت قوكهت
ۇئ  ۇئ  كِةْطث ؿةؿايتوة نتؿواج خيُنانلؿْث )ثتميآْاَعتج سوؿةينييعت( ٖاتعتػواكةوة: ط   

 ..28الفت//صی  ی  ی  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ
بيَطوَإ خاييٓث خيووّ هتكنتوت و اتيٌوت ٖتَوو ختو َتًَتنعتت و َ ٌْعيٓيياْتج   

ػتَنتك ْويَٓتكاْث ػؤج بتْاَتناْيتوة ْاكؿبوو بؤيإ، ٖتكوةٖا يتَاوةج ٓتْـ ؿةٖتيتنث نتثيَ
تعلؿا   نتَث ؿواج وةؾاتث ثَيػتَنعتكج ػعوؿا، خيوعوّ بتهعتك ٖعتَوو كِئَعهتو خايٓعتناْث       

ٖاتٓث ختو بتَييَٓت يتاتوكةتليٓث خعتو بتَيطاْتيعت يتهعتكختوةج     ؿا بتؿج هتكنتوت.. يتكِاهوث
 ج )حمُـ(يٍ. ج ثيَػتَنتكيَوث ًيَهث ػوؿايجيتو يتهتك كِاهوثنتقوكخإ هلوو
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 ية ئيطالو باىطةواشيَكى ضاكطاشى
 . خيووّ بؤ .و ْتتتوةيث. ْتى خاييٓيَهث ْاهيوْاىل يت خيووّ خاييٓيَهث ديٗاْث

تلج ػوؿا ثلِنلإ يتبيـعتو ًوث  يتنث اٌوث ٖاتووة ؿواج ختوةج خايٓتناْث ٓانوامج
ؿا بؤ )ٖ قٌ(ج ثاؿًاج كِ ّ بتّ  ك بؤيت ؿةبيٓني ثيَػتَنتك يتْاَتنتجهتيلوهتَتكة. ٖت

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  يت ختكنث خيووّ ؿياكج ؿةنات: ط خايتتت قوكخاْث

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ختج ثيَػتَنتك }واتت:  ..64عمران/ آ صڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ    ڍڍ
ختج ًويَٓهتوتواْث تتوكات و خيٓذيٌ(، ختج دوويتنتو  :)واتت –نيواب–تج ختًٖث بًَثَ: )خ

و يتنواْيؼوام كِيَو نتوئ  ااوكةنإ، وةكٕ با ٖتَووَإ يتهتك ًوًتيتنث ؿاؿثتكوةكيَوث
ٖاوةٍَ و تاى و تتْيابني و ٖيض ٖاوبتَ و ًت  هتباكةت بتوةج ًويَٓهتوتووج يتى ػوؿاج بثَ

اْتتاًني و نتهيٍ ْتنتئ بتاتوكةو بتؿاْتكج ستكاّ و ستآلٍَ و ْتَيينَي تلج بؤ ؿ َتنيَهث و
دوويتنتو ااكوةنإ بتؿةّ  :واتت–يإ )َتهيض( نوكِج ػوؿايت(، ػؤ ختاتك ختوإ  ،)عوميَل(

يتناْت ْتبووٕ ختوا تؤَ ػؤت و ختو  ختّ باْطتوامةتتوة ْتٖاتٔ و بيوتكج خاَؤفااكج
خيَُت  نت ،إ بًَئَ: )ؿة خيرت ػؤتإ ًايتت بٔ يتهتكختوةجي بلِواؿاكاْتج يتاتَيوإ ثثَ

 َوهًَُاْني و ٓوويٓتتت هتك ختو خايٓتج نت خيَوةج بؤ باْط ؿةنتئ و نتٓث كِووج ىلَ
 .{وةكؿةايَلِٕ

نعت بعت    ،تل بتكِاهوث يتّ خايتتتؿا باْطتواميَو بتؿج ؿةنليَت بؤ ًويَٓهتوتواْث خايٓتناْث 
يتنإ( نعت ٖعتكؿوو نويَنعث )تعتوكات و      )دوويتنتو َتهيشث :واتت ) ٌٖ ايهواب( ؿاؿةْلئَ

خيٓذيٌ(يإ بؤ كِةواْتنلابوو و، بتآلّ ؿةههاكييإ نلؿبوو وظ كِيَوا ؿكوهعوتناْيإ ًعيَواْـبوو،   
يتّ خايتتتؿا باْط نلاوٕ بؤ يتنؼواثتكهوث )تتوسيـ( نت ب وباوةكِيَهث ٖاوبتًث ْيَوإ ٖتَوو 

يعتو، يتنوعاْيث    و كِاهوث ػعوامج  يتَ وًتيتنث ؿاؿثتكوةكج اثتكهوثخايٓتناْت، ختّ يتنؼو
ؿةػاتت ْيَوإ بلِواؿاكاْتوة. ٖتك ختّ وًتيتَ مآَعث ثانقنلؿْعتوةج عتقيعـةج ٖتَواْعت يعت      

( ْعتبيَت، َعاؾث   اهلليت تعتْٗا ػعوؿا )   ختؾواْتو اوَلِايث، ٓوْهت ٖيض ػايل و نلؿااكيَو ْث
يت، ها خيرت ثاؿًا بيَعت   ؿج ْث يتػوؿا بؤ ٖيض نتهيَهث ػوايتتجو )ثتكوةكؿااكيَوث(يٍ دطت

خا ختَتيت عتقيـةج كِةٖاو بتكبآلوج يتى ػواثتكهوث  .يإ ثيَػتَنتكيَو، ياػوؿ ماْايتى بيَت..
 ْاؿات ٖتْـيَو نعتي ٖتْعـيَهث   و كِجَ نتػتَيهث كِمااكؿةنات يتعيناؿةت و ثتكهوٓث يتنـج

ؿا بتكمو ث  م بطلٕ، ٓوْهت ػتَيهث ٖتَوويإ بتْـةج تل ؿج بجتكهنت و، ػؤيإ بتهتك ختواْث
 يت. تليإ ْث ػوؿايتنث تاى و بثَ ٖاوةَئ و دطت يتو ٖيض ثتكهرتاويَهث
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و ػوا بتيتى التٔ بؤ كِمااكنلؿْث اعل ج بتًعتكج    بتّ كِةْطتَ عتقيـةج يتنؼواثتكهوث
َتػًووقات(  ؿج )يت هثيتى. بتْـايتتث نلؿْيٍ بؤ يتنيَ و بتْـايتتث بووة يتٖتك نؤيًتيتتث

بتٖاوبتَ بؤ ػواؿاْإ يتقتَيتّ ؿكاوة. دا ختاتك )ختًٖث نيواب( بتؿةّ ختّ باْطتوامةوة ٖعاتنب  
ختوة ؿياكة ختوإ يتخيووّ ْنيو بووْتتتوة، ػؤ ختاتك ًَيإ بتَت ْتؿابيَت خعتوا ثيَػتَنعتكو   

إ بًَئَ )ؿة خيرت ػؤتإ بتًايتت ي ختو بلِواؿاكاْتج ًويَٓث نتوتووٕ ؿةبيَت بتؾتكَاْث ػوؿا ثثَ
ڎ  ڎ  ڈ      بععٔ خععتوا خيَُععت َوهععًَُاْيني و بععتؿةّ خععتو باْطععتوامةوة ٖععاتووئ( ط 

ص. ٓوْهت ثيَػتَنتكإ ٖتَوويإ ػوا بتيتى الو يتنؼواثتكهت بووٕ. بؤ منووْت ڈ
ْث ؿا ؾتكَايٌويَهث ػوؿا ٖتيت )ٖتكوةى يتنويَنعتنا –َووها–يتيتنتَني بٓتَاج ًتكيعتتث 

ثتكهعرتاومت، ْابيَعت ٖعيض     –ػعوؿا -َٓعث  }ج ؾعتكَووة:   دوويتنتَ ؿا ٖاتووة( نتػوؿا ثثَ
 .{تلت يتبتكؿة ا ٖتبيَت ثتكهرتاويَهث

ٖيض ًويَهيإ بؤ ىلَ )ْتهؽ( ْتنلاوةتتوة ْعاواػٔ و نل نعث    نت ،( كِاهجاكؿةيت10َختو )
ٔ بؤ ؿاْاْث ًعتكيعتت و  َتاتٕ َ وا تثَ}يت، )عيوا(َ ؿةَييَت:  ٖتك يتهتك يتنؼواثتكهوث

خايني ٖاتنِ بتَيهو َٓيٍ و ثيَػتَنتكاْيٍ بؤ تتواونلؿْث ثتياَث يتنـج ٖعاتووئ، َعٔ بعؤ    
 (0) .{ستكاّ و ستآلٍَ ؿاْإ ْتٖاتووّ، بتَيهو بؤ ديَنتدثَ نلؿْيإ

دْيا أحيد   . ).يت نلاوةتعتوة.  ةوة ؿووثاتث ختو كِاهوث–َتهيض–(يٍ ؿا يت عٗد ايكدِٜيت )
فطأي٘ ا١ٜ ايٛصياٜا ٖيٞ أٍٚ ايهيٌج أشابي٘ ٜطيٛ 4 إ اٍٚ ايٛصياٜا نًيٗاا ا يع ٜيا           ايهحة١...

 .(2)(اضسا4ٌٝ٥ إ ايسث اهلٓا زث ٚاحد
نعت   ،...صڤ  ڤ   ڤخيَوواَ با بيَيٓت هتك ًيهاكج بتًث ؿووةَث خايتتتنت ط 

چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ج ػعوؿا ؿةؿات: ط  ج ثتكوةكؿااكيَوث بلِياك يتهتك يتنيَويث

يتج ػوؿاج بعت خايتتيَهجعـج نعلؿووة:     ص قوكخإ تتؾو و كِاظتج ختّ ثتكوةكؿااكيَوث  ڍڇ  ڍ
دوويتنعتو ؿياْعتنإ ماْعاو    }واتت:  ..30التوبعة/ص﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ط

يتناْيإ نلؿبووٕ بتٓتْـ ثتكوةكؿااكيَهث وةٖا بؤ ػؤيإ نت وةى ػوؿا  ػواثتكهوت ػتَيوةتٔث
 .{اويَلِايتَيييإ ؿةنلؿٕ

خعتج  }ج اعوتلا:   ج بعؤ ػعتَيهث ؿةػويَٓعـةوة، ثعثَ     تيَو ثيَػتَنتك ختّ خايتتتج ؿوايثنا

                                                           
 (.411 5) –َيت  –( 1)
 (.23 - 422 12) –َسقظ  –( 2)
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. {ثيَػتَنتكج ػوؿا ختوإ )واتت دوويتنعتو ؿياْعتنإ( خعتو ماْعاو كِاٖيناْعتيإ ْتؿةثتكهعت      
ختويٍ ؾتكَووج: )َتاتك ٖتك ختو ماْاو كِاٖيناْتيإ ْتبوو نت ختوةج ػوؿا بتستآلَيث ؿاْعابوو  

يإ ؿةنلؿ بؤيإ و ختوةَ نتػوؿا ستكاَث نلؿبوو بتستآلَييإ ؿاؿةْا(؟.. نتوابوو ختوإ ستكاَ
اويَلِايتَيث نلؿْث هتكاْث خاييٓث يتبلِياكةناْيإ ؿاو ؿاْاْث بلِياكةناْيٌيإ يتثًتج ختو سونِ و 

نتػوؿا بتًتكع و ؿةهعوووك ْاكؿووْيعت ػعواكةوة بعثَ ػؤبتهعوٓتوة بتهلووًعث        ،ؾتكَاْاْتؿا
 يتوة، ؿةكٓووْت يتواتاو كِ سث خايني. ػوؿايث

بيَطوَإ ٖتك ختو ساَيتتتَ بووة ٖؤج ؿةهعهاكج نلؿْعث خعايني و ثتيعـابووْث ْعانؤنجو      
 ػيوؾات يتٖتك خايٓيَو ؿا نت واج بتهتك ٖاتنيَت.

 
 كازيطةزيى ىامةكاىى ثيَغةمبةز

اياْث خعتو  با بيَيٓتوة هتكباهث ختو ْاَاْعتج ثيَػتَنعتك ْعاكؿبووْث بعؤ هعتك ى و ثاؿًع      
هتكؿةَتو اتك خاَافةيتى بؤ ناكايث ْاَتنإ بهتئ ؿةبيٓني ٖتكٓتْـة ختاتك هعتكنتوتٓيَهث  

ج بايتؾ بووٕ، بتتاينتتيٍ نت ٖتْـيَو يتو ثاؿًاياْتج  وايإ بتؿج ْتٖيَٓابيَت، بتآلّ ٖتك دثَ
 –ج ْاَتناْيإ ثجَطتيٌت بتباًث َاَتَيعتيإ يتاعتٍَ ؿانلؿبعوو، وةى )ْتداًعث(ج ثاؿًعا     

نعت خعتّ ثاؿًعايت، واتعت )َكعتوقى(       –يتنإقٝةط٢–ج اتوكةج –)َكتوقى-و،  –ستبتًت
 ج بؤ ثيَػتَنتك ْاكؿو ؿياكج يتنتَ ؿوو نتْينةو ٓتْـ ثؤًاى و خيَورتيَو بووٕ(. ؿياكج

هتباكةت بت )قتيوتكج كِ ّ(يٍ ناتيَو ْاَتنتج ثيَػتَنتكج بتؿةهت اتيٌعت ؿاواج يعت   
ثياويَهث عتكةبث اتًوياكج ْاو وآلتتنتج ػؤج بؤ باْط نتٕ تعانو  ؿاكو ؿةهوتنتج نلؿ ٓتْـ 

بهات. ختواْيٍ يتوآلت ؿا ؿةاتكِإ بتؿواج ػتَيهث عتكةب  ؿةكباكةج ثيَػتَنتك ثلهياكيإ ىلَ
يتوة نت يتاعتٍَ   ؿ مج –ًاّ–سلب(يإ يت –ج نوكِج –تا ؿواداك وا كِيَهتوت )ابو هؿيإ ،ؿاو

ؿا بؤ ناكج بامكااْث يتوجَ بووٕ و باْطيإ نعلؿٕ بعؤ ؿيعـاكج    –قوكِةيٍ–نؤَتَييَو يتػتَيهث 
 نعت  ،كِةٓتَيتى ْنيهرتٕ يتو نابلايتج ج ثلهني )ناَوإ بت و ىلَ خيُجلاتؤك. ختواْيٍ ٓووْتالج

اوتث: )َعٔ   –ختبو هوؾيإ–ػؤج وا ْاهاْـووة اوايت ثيَػتَنتكيَهتو يتػوؿاوة كِةواْتنلاوة(؟ 
ج ثلهعث:   ج(. قتيوتك ثجَث اوت: )ْنيعو بعتكةوةييَِ(. ثاًعإ ىلَ   يت ٖتَوويإ ْنيهرتّ ييَوة

ج ختو ثياوة يتْاوتإ ؿا ٓؤْت(؟ اوتث: )ختو يتْيَوَإ ؿا  و ػاْتؿاْث )ثًتوخاهوث نؤَتآليتتث
تلتإ خيعـؿيعاج خعتّ    ج ثلهث: )خايا بتك يتو ٖيض نتهيَهث ػاوةْث بٓتَاَيتيت(. ٖتكوةٖا ىلَ

ػعؤج ِكااتياْعـووة(؟ )خعتبو هعوؾيإ( اعوتث: )ْعتػَيل(. خيٓذعا         يتج بؤ ناكج ثيَػتَنتكيَوث
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)قتيوتك( اوتث: )ختج خايا خيَوة يتوةوثيٍَ تاواْث ؿك نلؿْوإ ؿةؿايت ثاَيث بتكيتوةج ختّ داكِة 
ج ثلهث: )ختج خايا يتباب و باث اْيتوة ٖعيض   . ؿووباكة ىلَ(0)بؤ ػؤج بـات(؟! اوتث: )ْتػيَل(

اعوتث: )ْعتػيَل(. خيُجلاتعؤكج كِ ّ     –ابعو هعؿيإ    –ؤ بتدثَ َعاوة؟(  َوَيو و ؿةهتآلتيَهث ب
ؿا اعتوكة ثيعاوو ؿةهعت كِ يٌعووإ ؿواج      ؿا اوتث: )خايعا يعتْيَو ػعتَيهث    تلج يتثلهياكيَهث

 ٕ يععإ ٖععتفاكو ٓتوهععاوإ؟(. يععتوةآلّ ؿا اععوتث: )تععتْٗا ٖععتفاكو      ،كِيَنامةنععتج نععتوتوو
خايا ختو ٖتفاكو ٓتوهاواْت فَاكةيإ مياؿ ؿةنات  ٓتوهاوةنإ(.خيٓذا ثاؿًا يجَث ثلهث: )ختج

اوتث: )خايا ٖيض نتهعيَهيإ   (2)يإ نتّ ؿةنات(؟ ختويٍ اوتث: )يتمياؿبووٕ ؿإ(. خيُجلاتؤك
. قتيوتك اوتث )خايا حمُـ ختاعتك  .ؿا يتؿيٓتنتج ٖتَيـةاتكِيَوتوة(؟ اوتث )ْتػيَل(. ْاقايًث يت

ْتػيَل، خيَوواَ يتْيَوإ خيَُعتو خعتوؿا ثتميآْاَتيعتى    }ثتميإ بـات ثيٌَيًَث ؿةنات(؟ اوتث 
. ثاًإ قتيوتك اوتث: )دتْطث ْيَوإ خيَوةو ختوإ ٓعؤْتو  {ج تيَـا ؿةنات؟ ٖتيتو ْاماْني ٓث

ناّ ال بتتواْاو هتكنتوتووٕ(؟ )خعتبو هعوؾيإ( اعوتث: )دعتْطث َْيوامنعإ بتْؤكةيعت داكَيعو        
ـ ع   ت(. قتيوعتك اعوتث: )  هتكنتوتٔ بؤ خيَُتيتو داكيَو بؤ ختواْ  ض ؾعتكَاْيَهوإ ثعثَ   ع  حمُع

 ٖعاوةٍَ بجتكهعنت و ٖعيض ًعويَو      ثيَُإ ؿةَييَت: )تتْٗا ػوؿاج تعاى و بعثَ   }ؿةنات(؟ اوتث: 
نعت بعاب و    ،ؿةنعات  َتنتٕ بتٖاوبتَ )ًليو( بؤج(، ؿاواج قتؿةغتنلؿْث ختو بواْتمشإ ىلَ

و  و ؿاويَعٔ ثعانث   بتْويَعقنلؿٕ و كِاهعوطؤيث  ؿةنات  باث امنإ ثتكهووويأْ، ؾتكَاْيٌُإ ثثَ
 .{و ثتميإ بلؿْتهتكو اتياْـْث هجاكؿة كِةوًونتكمج

ايَلِكاويٌتتتوة نتؿواج ختو وت وويَقة خيُجلاتؤكج كِ َتنإ يتٖتَوو ختو وةآلَاْتوة خعتو   
ؿةكةدماَتج ؿةهت نتوتووة نت بيَطوَإ )حمُـ( بتكِاهوث ثيَػتَنتكج ػوؿايعت. ٖعتك بؤيعتَ    

ختو قواْتج بؤت نلؿّ كِاهت بٔ، ك فيَو ؿة ختو }ؿا بت )ختبو هوؾيإ(ج اوتنوو:  تؿوا وتتجي
 . {ؿةبيَوت ػاوةٕ و هتكؿاكج ختّ ديَطتيتج نت يتهتكج وةهواوّ –)حمُـ(  –ثياوة 

                                                           
حمُـ  :واتت –ؿا اوتوويتتث )نتوابوو ختو  نت )ٖ قٌ( يتبتكاَنتك ختّ وةآلَتج ؿوايث ،وا ايَلِكاوةتتوة (0)
 ؿا ْتنات ٓؤٕ ؿك  يتاتٍَ ػواؿا ؿةنات(؟ ثختاتك ؿك  يتاتٍَ ػتَيه –

 وًتناْث )قتيوتكو خيُجلاتؤك(يٍ ٖتك بؤ ثاؿًاج كِ َتنإ )ٖ قٌ( بتناكٖيَٓلاوة. (2)
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 بةندى ثَيهجةم
 ((-مةككة–))فةتح كسدىى 

 -ٗيَٓث بؤ "َتنهت" بتكِجَؼووٓث يتًهليَو بتْ -"قوكِةيٍ" ثتمياْتنت ؿةًهيَٓٔ )
ثيَػتَنتك ؿةٓيَوت ْيَو  -َوهًَُإ بووْث هتكنلؿةج "قوكِةيٍ"  -يتكِيَطاؿا بتكةو "َتنهت" 

 (ٖيَُٓرتئ َل ظ  -يتنواْث يتْيَوإ ػتَيهجـا  -ييَنوكؿْت اتوكةنت  -"َتنهت"وة 
 

 "قوزِةيض" ثةمياىةكة دةشكيَيً
ا ٖاتعت خعاكاوة نعت ٖتَيوةًعاْـْتوةج     يتهاَيث ٖتًوتَث نؤٓث )ٖيذلج(ؿا كِووؿاويَهعث و 

يعتَ دعاكِج دعتْطث يعتؿفج      ثتميآْاَتنتج )سوؿةينييت(ج ثيَويوعت و ًعياونلؿو بعتّ ثعثَ    
 قوكِةيٌيٍ كِةوانلؿ. كِووؿاوةنتَ بتّ ًيَوةيت بتكثابنوو:

ٖؤمج )ػناعت( ثتمياْيإ يتاتٍَ ثيَػتَنتكؿا بتهونوو. كِ فيَهيإ ثياويَو يتٖؤمج )بٓوبهل( 
ج بتًتػِث ثيَػتَنتكج ػوؿا ؿةاوت، ختويٍ  اوج ثياويَهث )ػناعث( قوتج ْابتدثَيتبتكٓ

ؿا. خيٓذا ٖؤمج )بٓوبهل( بتثتيت ػؤيإ  ج يتنت( ٖتهوايت هتكثجَو ىلَ–ػناعث–)واتت ثياوة 
هامؿا بؤ تؤَيتهتْـْتوة يت )ػناعت(و بلِيعاكج ٖتَيط هعاْـْث دعتْطيإ يتهعتكؿإ. يعتَووة      

ج خعتو ٖعؤمة ًعتكِاْطيَنةج )بٓوبهل(يعإ ؿاو ٓعتْـإ       بتْٗيَٓث ياكَعتتث  يتناْيٍ قوكِةيٌث
( ثيعاوج ٖعؤمج )ػناععت(ج    20دتْطاوةكو ٓتى و نتكةهتج دتْطييٌيإ بؤ ْاكؿٕ و ثرت يت )

ٖاوثععتمياْث ثيَػتَنععتكيإ نوًععت. ؿيععاكة تانععت كِيَطععت ٓععاكةج )ػناعث(يععتناْيٍ خععتوةبوو 
 اتياْـ. اَيث ختو كِووؿاوةيإ ثثَوةؾـيَهيإ ْاكؿ بؤالج ثيَػتَنتكو ٖتو

يععتناْيٍ ناتيَععو بؤيععإ ؿةكنععتوت خععتو ناكةيععإ ثئَععتواْتج ثتميآْاَععتج  قوكِةيٌععث 
سلب(يإ ْاكؿ بؤ )َتؿيٓت( بعؤ  –ج نوكِج –كِيَهتوتٓتنتيت ػيَلا هتكنلؿةج ػؤيإ )ابو هؿيإ

خعتويٍ ٓععووةالج   تامةنلؿْعتوةج كِيَهعتوتٔ يتاععتٍَ ثيَػتَنعتكؿاو ؿكيَقنلؿْعتوةج َاوةنععتج.    
ثيَػتَنتكو ؿةكباكةج ختو ناكة بؤج ؿةؿوا نت قوكِةيٍ ثجَث هجاكؿووةو نعت كِيَهتوتٓٓاَتنعتج   
َْيوإ ٖتكؿووال تامة بهلَيوتوةو ػؤيٌعث وا ؿةكؿةػوعت اوايعت خااعاج يعتو ٖتكايعتج َْيعوإ        

الج نت وةؾـج )ػناععت( ثعيٍَ ػعؤج اتيٌعوووْت      ،يتو ْتيٌيناْينوو )بٓوبهل(و )ػناعت( ْث
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اتياْـووة. دا ؿواج ختوةج )ابو هؿيإ(  يتج قوكِةيٌيإ ثثَ ثيَػتَنتكو ٖتواَيث ختو ؿةهـكيَقج
ؿاوة نعت خعتوة    خايا ٖيض ًويَهث وا كِووج}ج ثلهث:  نؤتايث بتقوتناْث ٖيَٓا، ثيَػتَنتك ىلَ

ثيَػتَنعتك  ج يتٖتك كِووؿاويَو ؿةنعلؿ.   ؟ ختويٍ يتوةآلّ ؿا ْهووَيث{ واميَت تؤ بطتيوت خيَلة
خيرت ٖئعث  {ت و ثتميآْاَتنتج ْيَوامناْتوةنتوابوو خيَُت ثابتْـئ بتنا}ج ؾتكَوو:  ػيَلا ثثَ

ؿيهتج بؤ مياؿ ْتنلؿ، َاْاج ؿةهوتوافةج ختّ ؾتكَووؿةيتج ثيَػتَنتكيٍ خاَافةيت بؤ ختوةج 
تهتكيإ ٖتيت.. نت ختاتك ختوإ ثتمياْاَتنت ثيٌَيٌَ بهتٕ ختوا َوهًَُاْتنإ َاؾث ٖيَلَ بلؿْ

ؿا هتكنتوتوو ْتبووة. ٖتك بؤيعتَ   ختوها )ابو هؿيإ( بؤج ؿةكنتوت نت ختو يتو وت وويَقةج
نلؿٕ نت بٔٓت الج ثيَػتَنتكو  ػؤج اتياْـة الج ٓتْـ ثياويَهث ؿياكج َوهًَُاْإ و تهاج ىلَ

ات، واتعت خعتو   ؿا ٖاتووة بؤج ديَنتدثَ بهع  ثيَٓاوج نت )ابو هؿيإ( يت ،ؿاواج يجَنهتٕ ختوةج
تل ؿكيَقو ْوجَ بهليَوتوة. بتآلّ ٖعيض نتهعيَو يعتو ثيعاوة      ثتميآْاَتيتج ْيَواْيإ بؤ َاوةيتنث

 .-َتنهت  –َوهًَُاْاْت بتؿةّ ؿاوانتيتوة ْتٓووٕ و ختويٍ بتْاخوَيَـج اتكِايتوة بؤ 
 

 -مةككة –بةزِيَخطتيى لةشكسيَك بةىَيَيى بؤ 
يعتج   و ثتمياٌْعهيَٓث  يٍ يتبتكاَنعتك خعتو ؿةهعـكيَقج   ناكؿاْتوةو ٖتَيويَووث ثيَػتَنعتك 

ؿا بتكِيَهؼوعوٓث هعوثاو نؤنلؿْعتوةج ٖعتَوو خعتو ػتَيهعت        قوكِةيٍ ؿا خعتوةبوو ؾعتكَاْث  
ؿا ؿةفيعإ. بعتآلّ باهعث ْيعامو     –َتؿيٓعت –َوهًَُاْتج نت يتؿيَٗات و ْاوٓتناْث ؿةوكوبتكج 

هعت الج نعتي ْعتنلؿ تعانو خعتّ      ػووٓث ختو هعوثايتج بعؤ َتن   خاَادمث يتهامنلؿٕ و بتكِجَ
ٖتواَيتبآلوْتبيَوتوة ْتباؿا قوكِةيٍ ثثَ بنأْ و ػؤيإ خاَاؿة بهتٕ بعؤ دعتْط. ثيَػتَنعتكيٍ    

ْتبوو و ستمج بعتػوئَ كًِعوٓيٍ ْعتؿةنلؿ، يتبعتك      –َتنهت–بتتتَاج دتْط و نوًواك يت 
و ؿةْعط و   ْٗيَٓعث  ختَتَ يتػوؿا ثاكِايتوةو ختّ ْنايتج يتالنلؿ: )ػوؿايعت ٖعتَوو ٖعتواٍَ و   

 باهيَهُإ يت قوكِةيٍ بٌاكةوة تانو يتوآلتث ػؤيٌيإ ؿا ثيَُإ ْتمأْ و هتكػتكَإ بيت(.
ابو بًوعت( بوو و ٓتْـ نعتي و  –ج نوكِج –حاطتيتنيَو يتٖاوةآلْث ثيَػتَنتك نت ْاوج )

قعوكِةيٍ  ناكيَهث ْنيهث يت )َتنهت(ؿا َابوو و يتثيَٓاوج ختوإ ؿا ويووث ناكيَهث ٓعاى بعؤ   
ختدماّ ؿا تانو خاماكج قوكِةيٍ يتهتك نتي وناكج ٖتَيط يَت. ناكةنتًث ختوةبوو ْاَتيعتنث  
بؤ قوكِةيٍ ْووهينوو ؿةكباكةج ٖتواَيث ؿةكٓووْث ثيَػتَنتك بتو هوثايتوة بتْٗيَٓث بؤ اليإ يت 

نعت خعتويٍ بعتنلجَ بعؤج بطتيعتْيَت.       ،. ثاًإ ْاَتنعتج ؿايتؿةهعت خاؾلةتيَعو   -َتنهت–
يعتوةو نتوتعتكِجَ بعؤ اتياْعـْث      ؿا ًعاكؿج  وةكالت و يعتْيَو قعقج   خاؾلةتتنتَ ْاَتنتج ىلَ

 بتهتكاْث قوكِةيٍ.
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بتآلّ ػوؿاج َيٗلةبإ يتخامساْتوة ٖتواَيث ختّ نعتئ وبتيٓعتج بتثيَػتَنتكةنعتج اتياْعـ     
( طايتابو –ج نوكِج –(. ثيَػتَنتكيٍ ؿةهنتدثَ )عًثحاطتؿةكباكةج ختو ٖتوَيت ْايتباكةج )

(ج بتؿواج ختو خاؾلةتتؿا ْاكؿو ثيَيٌث ؾتكَووٕ )ػيَلا بطتْعتوة بعتو   عَٛاّ–ج نوكِج –و )مب 
ْاكؿويتتث بتْاَتيتنعتوة بعؤالج قعوكِةيٍ و وكيايعإ ؿةناتعتوة يعتو        –حاطت–خاؾلةتتج نت 

 ْتػٌتيتج نت بتكاَنتك ختوإ التووَاْتتتبتك.
نت فْتنتج ثياؿا ؿةكِ ًت و  ،ختو كِيَطتيتجو )مب ( بتثتيت ؿةكٓووٕ و اتيٌوٓتهتك )عًث(

يإ هتْـةوةو ٖيَٓاياْتوة بعؤالج   و ىلَ بيٓث ج )َتنهت( التياْتوةو ْاَتنتًيإ ثثَ يتهتككِجَ
 ثيَػتَنتكو ْتياْٗيٌَت بيطتيتْيَت بتقوكِةيٍ.

نلؿيت ختّ  ٓث واج ىلَ –حاطت–ج ثلهث: )ختج  (ج باْط نلؿو ىلَحاطتثيَػتَنتكيٍ )
ختج ثيَػتَنتكج ػعوؿا هعتباكةت بعتػؤّ وةَيآلٖعث     }يت(؟ ختويٍ يتوةآلّ ؿا اوتث: ناكة بهت

باوةكِج تتواوّ بتػوؿاو ثيَػتَنتكةنتج ٖيَٓاوةو ػؤّ بتخيُاْـاك ؿةما .. ْتاؤكِكاوّ و ْتػؤيٌِ 
يجَطؤكِكاوة. بتآلّ نابلايتنِ ٖيض بٓتٓتو ت ةيتنِ ْجيعت، تعتْٗا نعوكِيَهِ يتاعتٍَ ػيَناْتنعتّ      

 .{َاوةو َٓيٍ يتثيَٓاويإ ؿا ٓانتيتنث خاواّ يتاتٍَ قوكِةيٍ ؿانلؿ إ بتدثَيتالي
( اوتث: )ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا كِيَِ بـة ًَث بجعتكِيَِٓ  خطاث–ج نوكِج –يتو ناتتؿا )عُل

تعؤ   –عوَعتك –خعتج  {ٓوْهت خعتّ نابلايعت ؿووكِوو ؿةكٓعووة(.. ثيَػتَنعتكيٍ ؾعتكَووج:      
ؿا كِووج نلؿبيَوت ٖاوةَيت بتًـاكبووةناْث –بتؿك–تكِ فج دتْطث ٓووماْيت وايت، بتًهِ ػوؿا ي

ج ؾتكَووبٔ: )بتخاكةمووج ػؤتعإ ٖعتَوو ًعويَو بهعتٕ، ٓعوْهت وا ييَوعإ        ختو دتْطتو ثثَ
 ...{ػؤًنووّ(

يعإ  –بعتؿك –نعت بتًعـاكيث دعتْطث     ،(يٍ يتوة ٖاوةَيت دواَيَلاْعتبوو حاطتبيَطوَإ )
( ختّ خايتتتج ْاكؿة ػعواكةوةو  حاطتيتَ ػوؿا ؿةكباكةج )نلؿبوو. دا ٖتك ؿواج ختو َتهتيت

تعا   …صٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ؾتكَووج: ط
خعتج ختواْعتج   }(يعت. واتعت:   املُححٓي١ (ج هووكةتث )1)نت خايتتث فَاكة ،ج خايتتتنت نؤتايث

   ً تويوعوجو  باوةكِتإ ٖيَٓاوة ؿوفَٓث َٔ و ؿوفَٓث ػؤتإ َتنتْعت ثاَيجٌعت و ٖاونعاك و ػؤ
 ...{ٖاوناكييإ بؤ بٓويَٓٔ

ثيَػتَنتكيٍ بتتيَلِاوتيٓث ناكوباكو وةكالتٓعث ثاهعاو يعتنابلاج بتٖتَيتؿآعوو واْتيعتنث      
 و ستقيكعتتث َتتلهعث   ناكيطتكيث ػووؤتت بتكٓاوج ػتَيهث، بتتاينتتث ناتيَو باكج كِاهعوث 
 وة.يتنتج بؤ كِووٕ نلؿ تتوةو ختويٍ يتو ٖتَيتيتج ػؤج ثاًطتم بووةتت
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نتٓث م ك نتي يتبتك ثلهإ و ؿةهتآلتـاكإ ناكوباكج ػؤيإ ىلَ تيَهتٍَ وثيَهتٍَ ؿةبيَعت و  
ْاتوأْ ٓاوثؤًث يتٖتَيتيتنث بٔووى بهتٕ اتك )ختو نتهت بتٖتَيتؿآووة( ٖتك ٓتْـيَو كِ َيث 

 اتوكةو الْطيٌث ايَلِابيَت.
ۓ   ڭ  ڭ  ة: طقوكخاْيٍ َتهتيتنتج بتّ ؾتكَايٌعوتج ػعوؿا كِووٕ نلؿ تعتو   

بيَطوَإ ثيَػتَنعتكيٍ نيٌَعتج خعتو ٖاوةَيعت بتٖتَيتؿآعووةج بعتو        ..004ىعو//ص  ڭڭ
تععتكامووة ٖتَيوععتْطاْـو بععتٖؤج )َتيٓععتتناكبووْث ثيٌَععرتج يتػنَععتت نلؿْععث خيوععوّ( و  

 يتج ػؤًنوو. )بتًـاكيث يتيتنتّ ديٗاؿ(ؿا يتو ٖتَيت نت وثلِج
 

 -مةككة  –لةزِيَطادا بةزةو 
ٕ –ثيَػتَنتك بتهتكنلؿايتتث ؿة ٖتماك دتْطاوةك يتْاوةكِاهوث َعاْطث  ثاًإ  ؿا –كِةَعتما

(ج عةيداملطًت –ج نعوكِج  –بتكِيَهعتوتٔ. يعتكِيَطاؿا َعاَث ػعؤج )عنعاي      –َتنهت–بتكةو 
ؿةنلؿ بتَتبتهوث َوهًَُإ بووٕ و –َتؿيٓت–ؿا ٖيذلةتث بؤ ثيَطتيٌت نت يتاتٍَ َٓاَيتناْث

 وهًَُاْإ.ٖتك يتويٍَ ؿا ٓووة ثاٍَ َ
ج –)عةيداهلل ( و عةيداملطًت –ج نعوكِج  –حازس–ج نوكِج –ٖتكوةٖا يتكِيَطتؿا )ابو هؿيإ

( بتنؤَتَيث َوهًَُاْإ اتيٌنت و ؿةياْويوت ٓاويإ بتثيَػتَنتك بهعتويَت.  أبٞ أَّٝ٘–نوكِج 
ا، ؿابوو يعتو هعتؾتكةؿ   نت يتاتَيث ،ختّ ؿاواناكيتَ بتٖاوهتكج ثيَػتَنتك )اّ هًُت( اتيتْلا

خعتج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا    }ج اعوت:   ختويٍ بؤ ختو َتبتهوت يتاعتٍَ ثيَػتَنعتكؿا ؿواو ثعثَ   
. ثيَػتَنعتكج  {بهتٕ خاَؤمانتت و ثووكماو ماوانتت ٖاتووٕ و ؿةياْتويَت ؿاواج ييَنوكؿْت ىلَ

يعت،   يعإ ْعث   ْاَعتويَت بيعاْنيِٓ و ٖعيض خاتعاديَهِ ثعثَ     }ػوؿاَ يتوةآلَيإ ؿا ؾتكَووج: 
 .{ثثَ اومت –َتنهت-ابلِووج ثيٌَيٌَ نلؿّ و ثووكمانتًِ قوتج ػؤج يت خاَؤمانتّ خ

ج اوتنعوو:   باناْت ثعثَ  نت ثووكمانتج بتكاَنتكج نلؿبووج ختوةبوو م ك بثَ ،ختو قوتيتَ
ْاٖيَِٓ ٖتتا ثتيقةيتى بتكةو خامسعإ ٖتَيٓعتبلِجو ثجَجعـا هعتكنتويت و      وةَيآلٖث باوةكِت ثثَ}

نويَنيَو و ٓواك َتالخيهتت بيَٓيوت ػواكةوةو ًعايتتييت بعؤ بعـةٕ    َٓيٍ بؤت بلِوا ، ثاًإ 
 (0) .{يتهتك ختوةج نتػوؿا كِةواْتج نلؿوويت و نلؿوويوث بتثيَػتَنتك

–ج نوكِج –ناتيَو )اّ هًُت( ختو وةآلَتج ثيَػتَنتكج بتو ػنَاْتج اتياْـ، )ابو هؿيإ

وةَيآلٖعث يعإ ؿةبيَعت ثيَػتَنعتك     }(ج خاَؤماج يتوةآلّ ؿا اوتث: عةيداملطًت ج نوكِج –حازس
                                                           

 (276/  2: ايسٚض األي بلِواْت ) (0)



 027 لة قورئانى ثريؤزدا لةطةأل ثَيغةمبةر 

و ؿاواج ييَنوكؿٕ ييَهلؿْث( ياػوؿ ؿةهوث خعتّ نعوكِةّ ؿةاعلّ و     بـات بت )ٓووْتالج كِيَُإ ثثَ
 هتكج ػؤَإ ٖتَيـةالئ و ٖتك ؿةكِ ئ و ؿةكِ ئ تانو يتبلهإ و يتتيٓوإ ؿا ؿةَلئ(.

ؿا  ج بعتويٍ و بتٖاوكِيَهتًعث   دا نت ختّ وتتيت بتثيَػتَنتك اتيتْلا ؿَيث ْتكّ بعوو و كِجَ 
يتَ بؤَعإ ؿةكؿةنعتويَت    و َوهًَُإ بووٕ. بتّ ثثَ بٔٓتالج، ختواْيٍ ٓووْت فووكةوة بؤالج

ٓؤٕ ثيَػتَنتكج ػوؿا يتػؤبوكؿوو بووةو يتٖتَيتوتاواْث ختواْتَ بووكاوة نتػلاثتيإ ؿةكٖعتم  
 وة.يتوة بو نلؿووة، ختّ ييَنوكؿْتَ بتٖتهوث كِةمحتت و َيٗلةباْث

 
 -قوزِةيض  –موضمَناٌ بوىى ضةزكسدةى 

 َيس ج ؿةاوتليَعت )  يتًهلةنتج ثيَػتَنتك يتكِ ًنت بتكؿةواّ بوو تا اتيٌوت ديَطتيتى ثثَ
(و يتوجَ اليإ ؿا. ؿياكة ختّ ٖتواَيتَ يعتقوكِةيٍ ًعاككاوةبوو و بعتدِ ودعووَيث خعتو      ايظٗسإ

ْتاتيٌونوو و ْتًياْـةماْث  ػتَنتكةوة ثثَيتًهلةيإ ْتماْينوو و ٖيض ٖتواَييَهيإ يتباكةج ثيَ
 .ثيَػتَنتك ٓث ؿةنات بتكاَنتكيإ..

ؿةو ثيٌَتواج ج نوكِج سلب( نت هتكنل–يتًتويَو يت ًتواْث ختو َاوةيتَ ؿا )ابو هؿيإ
ؿةكٓووٕ  –َتنهت–(ؿا يتٚزقا٤–ج نوكِج–بُدٌٜو )سناّ(–ج نوكِج–قوكِةيٍ بوو يتاتٍَ)سهيِ

 نت ،نلؿ و ؿةْط و باهيَهث تامة. يتكِيَطاَ ؿا خااليَهث كِ ًٓيإ بتؿجٖتواٍَ  بؤ ماْيٓث ٓتْـ
باماتناْث َوهًَُاْاْتوة بتؿج ْتنلؿبوو. بتآلّ يتٖتَإ  يتوةوبتك خاالج يتو ٓتًٓتيإ يتهتك

 يتو بؤٓث ختو خاالاْتيإ ٖتَيط هاْـووة. نات ؿا ْتياْـةماْث نثَ يتوجَ
يٍ ْيطعتكإ بعوو و ؿةتلهعا يعتوةج بعتكةْطاكج      )عناي(ج َاَث ثيَػتَنتكيٍ بؤ قعوكِة 

ثيَػتَنتك بنٓتوةو بتٖؤج ختوةًتوة يتْاوٓٔ و تتؾلوتووْا بنب. بؤيت ػيَلا هواكج ٖيَوعرتةنتج  
–ثيَػتَنتك بوو و يتهتكباماتج َوهًَُاْإ ؿةكٓوو ٖتتا نتهعيَهث وا بنيٓيَعت يتواْعتج بعؤ     

بهعات نعت تعامووة     ؿا ؾتكَاْيإ ثعثَ  ياجؿابٓيَليَت بؤيإ و ت ؿةٓٔ و ْاَتيتنث ثثَ –َتنهت
بهعتٕ ثعيٍَ خعتوةج     ؿةكٓٔ و بئَ بؤالج ثيَػتَنتكو ؿاواج ٖيَُٓجو هتالَتتجث ػؤيعاْث ىلَ 

 ثيَػتَنتك بتو يتًهلةوةو بتتوْـج ٖتَيُتت بتكيَوت هتكيإ.
دا ناتيَو )عناي( بتكِيَوةبوو اتيٌت بت )ابعو هعؿيإ( و ٖعتكؿوو ٖاوكِيَهعتجو ٖعتواَيث      

وٓث هوثا اتوكةو بتكؾلاواْتنتج َوهًَُاْاْث ثجَلِااتياْـٕ و خاَؤفااكيث ) بو هعؿيإ(ج  اتيٌ
هتكنلؿةج قوكِةيٌث نلؿ نت ثتْا بناتتبتك ثيَػتَنتك، ٓعوْهت بعتوة كِماعاكج ؿةبيَعت، ؿيعاكة      

ج بؤبهات، ختويٍ  و هتالَتتث )عناي( بتَييَٓث ختوةًث بت )ابو هؿيإ(ؿا نت ؿاواج ؿَيٓيايث
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يتنتج ثتهٓـنلؿو خيٓذا )عناي( ؿةهنتدثَ )ابو هؿيإ(ج يتؿواج ػؤيتوة هواكج  اكجخاَؤفا
 ٖيَورتةنتج ثيَػتَنتك نلؿو ثيَهتوة بتكةو هتكباماتج َوهًَُاْتنإ بتكِيَهتوتٔ.

نت )ختبوهوؾيإ( بؤ  ،ناتيَو اتيٌوٓت الج ٓاؿكةنتج ثيَػتَنتك، ثيَػتَنتك ؾتكَاْث نلؿ
ج  ج هنتيٓثَ بيٗيَٓيَت بؤالج. خيٓذعا هعتك يتبعتياْث    ك يتبتياْثػيَوةتتنتج ػؤج بنات و هت

 ..ختو كِ فة )ختبو هوؾيإ( بلا بؤالج ثيَػتَنتكو ختّ وت وويَقة يتْيَواْيإ ؿا ٖاتتنايتوة.
ختج ٖاواك ختبو هوؾيإ، ختكجَ ناتث خعتوة ْعتٖاتووة وكيابيوعتوةو    }ثيَػتَنتك ؾتكَووج: 

 ؟{ت تتْٗا ػوؿا )اهلل( ْتبيَتي بناْيت نتٖيض ثتكهرتاويَو ْث
.. .باونِ وؿايهِ ؾيـات بيَت.. ٓتْـ ٖئَُ و بتكِيَنو ييَنوكؿوويت}ختبو هوؾياْيٍ اوتث: 

تل ٖتبوايت ختوا ٖيٌَوا  َٔ ٖتكؿةّ ختوة يتؿةكوو  ؿا ديَط بوو اتك يتاتٍَ ػواؿا ثتكهرتاويَهث
 .{ًويَهث ىلَ ؿووكؿةػووُتوة

ختكة باًت تؤ ختج )ختبو هوؾيإ( ناتث ختوة ْتٖاتووة }تكَوو: ج ؾ ؿووباكة ثيَػتَنتك ثثَ
 ؟{بناْيت َٔ ثيَػتَنتكج ػوؿاّ

ختويٍ اوتث: )باوى و ؿايهِ بتؾيـات بيَت ٓتْـ يتهعتكػؤو بعتكِيَنو ييَنوكؿوويعت. بعتآلّ     
 .هتباكةت بتَت بتػوؿا ٖيٌَوا ًويَهِ يتؿٍَ ؿا ٖتكَاوة(..

نوكِة قوكِبتهتكت ًايتِإ بيَٓت بتؿٍَ ومَإ }اوت:  يتو هاتتؿا )عناي( بت )ابو هؿيإ(ج
ـ –نت  ،ْتبيَت و –اهلل–يت  يتهتكختوةج نتٖيض ػوؿايتى ْث يعٍ بتْعـةو ثيَػتَنعتكج    –حمُع

 .{ػوؿايت، ًايتِإ بيَٓت، ؿةْا قتهتّ بتػوؿا بتّ ساَيتتث ناؾليتوة تيا ؿةٓيت
)ال ايي٘ ااّل  وهًَُإ بوو و اعوتث:  خيٓذا )ختبو هوؾيإ( بتكِاهوث ًايتِاْث ٖتقث ٖيَٓاو َ

 .اهلل حمُد زضٍٛ اهلل(
نعت   ،بتثيَػتَنتكج اوت: )ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا تؤ ػؤت ماْيوتعت  -عناي-ؿواج ختَت 

ؿا بووة،  يتَتوبتك )ابو هؿيإ( ض ثًتوثايتيتنث ٖتبووةو يت ض خاهويَهث بتػؤْامئ و اتوكةيث
 يتى بهات بؤج. ؿةاليتت يتكِيَنو ًاْامجدا خيَوواَ بلِياكج ًويَهث واج بؤبـة نت 

ثيَػتَنتكيٍ ؾتكَووج: )بتَيثَ وايتو خيَُتَ بلِياك ؿةؿةئ ٖتك نتهيَو يتػتَيهث َتنهعت  
ةوة ختوا ثاكيَنكاوةو ٖتك نتهيَو ؿةكااج َاَيث ػعؤج ؿاػعات   –ختبو هوؾيإ–بٔيَوت ْيَوَاَيث 

. واتعت ناتيَعو   {اّ(ةوة ٖتك ثعاكيَنكاوة ٖتك ثاكيَنكاوةو ٖتك نتهيَهيٍ بٔيَوت ْيَو )َوذـ احلل
 –َتنهعت –وةو ٖتك نتهيَو يتؿاْيٌوواْث –َتنهت–يتًهلج َوهًَُاْإ ؿةٓيَوت ْيَو ًاكج 

 بتكبتكةناْث ْتنات و بٔيَوت يتنيَو يتو هثَ ديَطاياْتوة، ختوا ثاكيَنكاوة.
ؿج يتَعت   بتكِاهوث ختَعتَ اعتوكةتلئ ييَنوكؿْعتو ؿاػعؤ ض ييَنوكؿْيَعو و ض بلِيعاكيَهث      

اتوكةتلبيَت.. ختبو هوؾياْث هتكنلؿةج قوكِةيٍ نت تتواو ؿَيث َوهعًَُاْاْث بليٓعـاك نلؿبعوو    
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يتدتْطث )خوسوؿ(ؿاو نت ٖتك ختويٍ ٖتكِةًتج كِيٌتنيٌَهلؿْث َوهًَُاْاْث يتػانث ػؤيعإ  
ؿةْيَت ؿا ؿةنلؿ خيَووا ثيَػتَنتك يجَث ػؤَ ؿةبيَت و دطت يتوةَ ٖتك كِيَنو ثًتج ًياوج بؤ ؿا

تانو ًاْاميث ثيَوةبهات، ختَت يتناتيَو ؿا ٖتَوو تهايتنث )ختبو هوؾيإ( بؤ َاْتوةج بووة 
 يتفيإ ؿاو نتٓث ثيَػتَنتك َاؾث فيإ و ثًتو ثايتَ بتو ؿوفَٓت بتميوة ؿةؿات.

 
 وة–مةككة  –ثيَغةمبةز دةضيَتة ىيَو 

تعا خعتو    ،يعإ ْنيعو ؿةبٓعتوةو   ؿاْيٌوواْث )َتنهت( بيٓيإ ختوا ٖينةناْث َوهًَُاْإ ييَ
هاتتَ ٖيٌَوا بلِياكيَهث يعتنذاكييإ ؿةكبعاكةج نوًعواكو بتكةْطاكبووْعتوةج خعتو يتًعهلة       

نعت ثعلِ بتاعتكووج     ،ْتؿابوو، خيٓذا يتْاناوؿا اويَيإ يتؿةْطث ) بو هؿيإ(ج ثيٌَتوايإ بعوو 
خيَعوةَ تواْعاج    ٖؤ نؤَتَيث قعوكِةيٍ خعتوا )حمُعـ( ٖعات و    {ٖاواكج ؿةنلؿو ثجَث ؿةاوتٔ: 

كِووبتكِووبووْتوةيوإ ْجيت.. ٖتك نتهعيَو يعتخَيوة بٔعَيوت َْيوَعاَيث َٓعتوة خعتوة ثعاكَينكاوو        
هتالَتتت، ٖتك نتهيَهيٍ ؿةكااج َاَيتنتج ػؤج ؿا ات و ٖعيض دعِ ودووَييَعو ْعتْويَٓيَت     

َتت و ختويٍ ٖتك هتالَتتت، ٖتك نتهيَهث ؿيهتَ بٔيَوت ْيَو )َوذـ احللاّ(ةوة ٖتك هتال
 ...{ثاكيَنكاوة

ٓاوةكِيَث ٖاتٓت ْاوةوةج َوهًَُاْاْث ؿةنلؿ، ثياواْث قوكِةيٌيٍ ػؤيعإ   –َتنهت–خيـج 
ؿا ػلِبنووْعتوة،  –َوذـ احلعلاّ –يتثٌت ؿةكاا ؿاػلاوةناْتوة ستًاكؿابوو، ٖتْـيَهيٌيإ يت 

 هًَُاْإ.ٓتْـ توْـكِةويَهيٍ ٖتك هووكبووٕ يتهتك دتْط و بتكةْطاكبووْتوةج يتًهلج َو
ثيَػتَنتك يتًهلةنتج نلؿبوو بت ؿووبتًتوة؛ بتًيَهياْث ػوونووة فيَعل هعتكنلؿايتتجث   

( نميد٣ وييـ(ةوةو ؾتكَاْث ثيَـابوو يتقؤَييَهتوة بٔيَوت ْاو ًعاكةوة نعت بعت )   –ج نوكِج –)ػايـ
ْاوؿةبليَت و ٓيايتى بوو يتػواكووج )َتنهت(وة. بتًث ؿووةَث يتًهلةنتَ ثيَػتَنتك ػؤج 

(ةوة ٓووة ْيَو ًعاكةوة نعت خعتويٍ ٓعيايتى بعوو      ندا٤ج ؿةنلؿو يتقؤَيث ٓياج ) تكثتكًوثه
 يتهتكووج َتنهتوة.

)ػايععـ( يتقؤَيتنععتج ػؤيععتوة تووًععث ٓععتْـ ثياويَععو يتٖاوثععتمياْاْث قععوكِةيٍ بععوو و   
ؿاو يععتخاناّ ؿا ؿوونععتي يععت   ْيَواْيععإ ؿا كِووج بتكبععتكةناْييإ ؿةنععلؿٕ و دععتْطيَو يععت 

 باوةكِاْعت نعوفكا، بتَعتَ تلهعيَهث م كيعإ ىلَ      تنإ و بيوت وٖتًت نتي يتو بثََوهًَُاْ
 ْيٌت و ٖتَوويإ بتمئ و كِايإ نلؿ.

بتآلّ ثيَػتَنتك يتقؤَيتنتج ػؤيتوة ٖعيض بتكٖتَيوعوهاكيَهث تعووَ ْعتبوو و هواكثٌعوث      
ْـبووةوةو سوًرتةنتج بنوو و ػؤج بتهتك بتًث ثيٌَتوةج نؤثاْث هتكثٌوث سوًرتةنتؿا ٓتَا
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 ؾينج و بثَ نت يتػؤبوكؿوويث ،ػتكيو بوو كِيٌث بتكج ؿةنتوت، واتت ٖيَٓـة ػؤج ؿاْتواْـبوو
ؿابوو بعؤ خعتو ػوؿايعتج نعت خعتو ؾعتتض و        ج ج ثيَوة ؿةبيٓلا، ختَتَ يتًَهتٓث و هاؿةيث

 ج. و هتكبتكمج نلؿ ثثَ بتػٌث ويَٓتيتج ثثَ هتكنتوتٓت بثَ
ٗاتٓث ختو ؾتحتت اتوكةيعتو  ْ يتثيَػتَنتكةوة يتناتث بتؿج يت بيَطوَإ ختو هاؿةو هاناكج

يتْاوةكِاهوث ختو هوثا اتوكةو بتٖيَنةؿا كِةؾوعاكيَهث بجَويَٓتيعتو منووْعتج يعتٖيض ؾووسعات و      
يتو ٖيض هتكنلؿةيتى يتو دعؤكة ناتاْعتؿا ختوةْعـة يعتػؤبوكؿوو و      هتكنتوتٓيَهث ؿيهتؿا ْث

يعتج   َاْعت. ػعؤ ختاعتك ٖعتك خعتو هعاؿةو هعاناكج       هاناكْتبووة ٖتكوةى يتَيَعقووَ ؿا ؿيو 
ثيَػتَنتك يتناتث ؾتحتث َتنهتؿا بتكاوكؿنتئ يتاتٍَ ٖتَوو ختو ٖتَيويَووث بتػؤْامئ و ػؤ 

تل يتهتكنتوتٔ و ؾووساتيعإ   نت هتكدتّ ؾتكَاْـةو هتكنلؿةج يتًهلةناْث ،بتمٍ ماْيٓاْتج
تو كِةوًععوت بععتكمةج يععتػؤبوكؿْث ؿا ْواْـووياْععت خععتوا ميععاتلو ٓععتْـإ ٖيَٓععـةَ ْلػععث خعع 

ثيَػتَنتكَإ بؤ ؿةكؿةنتويَت، يتناتيَو ؿا ْلؾ و بتٖاج ٖتك هعتكنتوتٓيَهث ؿيهعتج اٌعت    
 ؾتكَاْـةيتى م ك نتَرتة يتخاهت ؾتتض نلؿْث )َتنهت(ؿا.

وة كِووؿةناتعت َعاَيث   دا ؿواج ختوةج ثيَػتَنتك بتو ًيَوةيت ؿةٓيَوت ْيَو ًعاكج )َتنهعت(  
هتؿو ًتهت بوث بتٓواك ؿةوكا ؿاْلابوو. ثيَػتَنتك ؿاكيَو  ت اهلل احللاّ( نتهثَ)بيث  مج ػوؿا

بتؿةهوتوة ؿةاليَت و ؿةهت بتًهاْـْيإ ؿةنات و يعتناتث ًعهإ و نعتوتٓث بوعتناْيٍ ؿا     
 خايتتيَهث قوكخاْيٌت يعت  نت ،صں  ڻ  ڻ          ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱؿةيؿتكَوو: ط

 (ج هووكةتتنتيت.81اكة )(ؿاو خايتتث فَاضسا٤هووكةتث )
ؿا بتًهاْـْث ٖتَوو دؤكة بويَهث اعتوكةو بٔعوونث قعوكِةيٍ     ثاًإ ثيَػتَنتك ؾتكَاْث

 (0) .يتى ؿا ٖتبٔ يتٖتك دثَ
خعتوةج )ٖعتك ػعوؿج خعتو      يتنإ ؿةياْجتكهنت( بعثَ  ناكج ًهاْـْث بوتنإ نت )قوكِةيٌث

ج خعاماك اتياْعـٕ بعتو نتهعتج     يعإ )تواْعا   ،بواْتَ تواْاج بتكالج يعتػؤنلؿْيإ بووبيَعت(  
                                                           

 بيَطوَإ ثيَػتَنتك ٖتك تتْٗا ختو بواْتج ْيَوَاَيث ػوؿاج تيَو ْتًهاْـ، بتَيهو يتثيَٓذتّ كِ فج ؿواج (0)
-ج نوكِج -ؿا ٖتكٓث بت ٖتيت يتؿةوكوبتكج َتنهتَ بٌهيَٓلئَ. ختوةبوو )ػايـ ؾتكَاْث -َتنهت-ؾتحتث 

ٍ  30وييـ(ج بت هث)  ْعاوج )ععومما(ج ىلَ   نعت  ،( ثياوةوة ْاكؿ بؤ ًهاْـْث ثتيهتكج اتوكةج بويَهعث قعوكِةي
-ج نعوكِج  -تَنعتك )ععتَل  . ٖعتكوةٖا ثيَػ -َتنهت-ْلابوو و يتهتك قتؿج ؿاكػوكَايتى بوو يتْنيو ًاكج 

(، ثتيهتكج ختو بوتًيإ )هثَ َيٌ( يتَتنهتوة ٖرٌٜ(يٌث ْاكؿ بؤ ًهاْـْث بوتاتوكةنتج ت ةج )بٓو عاظ
(ج بتبيوت هواكٓانتوة ْاكؿ بؤ ًهاْـْث ختو بوعت  األغٌؿووكبوو و ًهاْـْيإ. يتٖتَإ نات ؿا )هعـج ميـ 

تكةنعتج يعت )ٌَعًٌ( بعوو يتهعتك كِ ػعث ؿةكيعاج هعووكو         ْلابوو و ثتيه بتْاوباْطتج نتْاوج )َتْات(ج ىلَ
 ختويٌيإ ًهاْـ.
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ؿةياٌْهيَٓيَت( بؤ يتكِيٌتٖيَٓاْث ؿياكؿةج بوجتكهوث بعوو يتؿوكِاعتج ععتكةب ؿاو ثاًعإ بعؤ      
 باوةكِإ و ٖاوبتَ بؤ ػواؿاْتكإ ؿا. بٓتبلِنلؿْث ث  مجيتنتًث يتٖنكج بثَ

ةو يتؿواج ختَت ثيَػتَنتك ستوت داك بت وًعرتةنتيتوة بعتؿةوكج َعاَيث ػعواؿا هعووكِايتو     
اتياْـ. خيٓذا ؿواج هووكِاْتوة  ٖيَٓاو ؿةهوث ثثَ بتؿاكةنتج ؿةهوث ختكنث كِونٓتنتًث بتدثَ

(ج نلؿو طًحي١ –ج نوكِج –عرُإيتناْث، باْطث ) ٖيَٓاْث ختكنت عيناؿج (ةنتو بتدثَطٛاف)
وةكالت. خيرت ؿةكاانتج نتعنتج بؤنلايتوةو ْويَقج تيَعـا نعلؿ، بعتآلّ     ج ىلَ–نتعنت–نًيًث 

نت خعتو دعؤكة ويَٓعتو ْعتػٍ و      ،ؿا ويَٓتج ثيَػتَنتكاْث يتهتكنيٌَلاوةو ػيَلا ؾتكَاْث ؿيوث
 يتوة. اتياْـو ويَٓتناْيإ هلِج ْيطاكاْتَ بولِكيَٓتوةو، ٖاوةآلْيٍ ؾتكَاْتنتيإ بتدثَ

 
 ليَبوزدىة طةوزةكة

، ثاًإ ثَيػتَنعتك يتبعتكؿةكااج نتعنعتؿا وةهعواو ػعتَيهييٍ ٓعواكؿةوكيإ تعتْينوو و       
ال ِالػه ااّل هللا َوحػَدُ  ال َرػ يَك لَػهد َصػدَؽ َوعػَدُ د َوَذَصػ  َعبػدُ د َوأَلػَزـَ ارحػزاب  ؾتكَووج: ))

يعت،   ْعتبيَت و، ٖعيض ٖاوبتًعيَهث ْعث     –اهلل–ٖيض ػوؿايتى ْجيت تتْٗا } :((.. واتتَوحػدُ  
ث بتَييَٓث ػؤج بلؿةهتكو بتْـةج ػؤج هتكػوعت و ٖعتك ػؤيٌعث ٖعتَوو ؿةهعوتو نؤَعتآلْ      

 ...{ؿوفَٓاْث بتماْـ
ج  ج بؤ كِووٕ نلؿْعتوةو باهعث كِةٓعتَيتنث بٓعتكِةتث     ؿواج ختَت ٖتْـيَو سونُث ًتكعث

خيووَث بؤنلؿٕ نت بوْياؿج ْتتتوةيعتنث اعتوكةج ديٗعاْجث يتهعتك ِكااع  ؿةبَيعت و خعتّ        
ت. يعتّ  يت، بتَيهو ػاوةْث خاييٓيَهث ستقع  يتوة بتْـ ْث ْتتتوةيتَ بتٖيض كِةاتميَهث تاينتتث

ْتتتوةيتؿا بتهاَإ و ثًتوثايت ػتَيهث يتيعتى دياْانليَوعتوةو نعتي بعتٖؤج خعتو ًعواْتوة       
يت، بتَيهو )بتتتقواو ػواثتكهوث( ػتَيهث يتيعتى دياؿةنليَٓعتوةو    يتنتي ٓانرتو بتكِيَنتل ْث

 ٖتَيـةهتْطيَٓلئَ.
قعوكِةيٍ، خعتوا    خعتج نؤَعتَيث  }ٖتك يتّ كِووةوة ثيَػتَنتك بتػتَيهث قوكِةيٌث ؾتكَوو: 

يتنوإ بعؤ بعاب وبعاث ة     ج تيَـا ْتٖيٌَوووٕ و ٖتَوو كِيَنو اتوكةيث ػوؿا يوتنتكميث ْتؾاَث
ثيٌَععيٓتناْوإ ؿةايَلِيَوععتوة، ػععتَيهث ٖععتَوويإ يععت خععاؿةَٔ و خععاؿةَيٍ يععتػؤٍَ ؿكوهععت 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  . ثاًإ ختّ خايتتتج ػوؿاج بؤ ػويَٓـْعتوة: ط ..{نلاوة

 03احلجرات/صڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇچ  ڇ  ڇ چ  
  ٍ نععت يتػاْععتج تاواْنععاكو اوْاٖهععاكو    ،ؿواج خععتوة ثيَػتَنععتك كِووج نععلؿة قععوكِةي

و ختًهتدمتج –َتنهت–ؿةهـكيَقناكؿابووٕ و ٓتْـةٖا داك َوهًَُاْاْيإ بتتوْـج هناؿابوو يت 
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ثيَػتَنتكيٌيإ ؿابعوو و  ج هتػويإ ؿابووٕ و تتْاْتت ٖتوَيث نوًوٓث  و دتهوتيث ؿةكووْث
داك يتؿواج داكيٍ ٖيَلًيإ نلؿبووة هتك )َتؿيٓت( تانو ماٍَ بٔ بتهتكيإ ؿاو َوهعًَُاْتنإ  
كِيٌتنيٍَ بهتٕ و، ٓتْـئ نتهيٌيإ ىلَ نوًعونووٕ. بيَطوَعإ بعتاويَلةج هعووى تعلئ و      

إ بجتكِيَٓلايعتو  تلئ ياهاج تؤَيتهتْـٕ ؿةبوايت هتكج موكبعتج هعتكنلؿة اعتوكةناْي    بتبتمةيث
تليٌيإ بتْـبهلاْايتو ثامشاوةج ػتَيهتنتَ ًَهتض و فيَلؿةهوت بهلاْايتو ٓعتْـئ   ٖتْـيَهث

هناج ؿاكاييإ بتهتكؿا بوتثيَٓلايت، وةى ٓؤٕ ختَلِ  ؿةوَيتتاْث ثيٌَهتوتوو ختّ دؤكة ياهاياْت 
تكنلؿةناْيإ بهلاْايعت  ثياؿةؿةنتٕ، ياػوؿ ؿةبوايت ٖتَوو ػتَيهث قوكِةيٍ ؿواج يتْاوبلؿْث ه

بتنؤيًت وةى ٓؤٕ ْتتتوة ؿيَليٓتناْث ختو هتكؿةَت ثتْايإ بؤ ختو دؤكة ياهاو ْتكيواْت ؿةبعلؿ  
 تلؿا. يتناتث هتكنتوتٓيإ بتهتك ْتتتوةيتنث

بتآلّ ػؤ ثيَػتَنتك ٖيض دؤكة ياهاو كِجَو ًويَٓيَهث تؤَيتهيَٓيث خاواج ْتالتتبتك، بعتَيهو  
 .ٖؤ اعتىل قعوكِةيٍ..  }ج ثلهيني:  و ىلَ–قوكِةيٍ–ختو اتيت تاواْناكةج كِووج اؿواكج نلؿة 

 ...{خايا خيَوة بتكِاج ػؤتإ وا ؿةمأْ خيَووا َٔ ٓيوإ ىلَ ؿةنتّ؟
ؿياكة قوكِةيٍ بتخاهاْث ؿةياْناْث نتثيَػتَنتك بتتوْـج يتاتَييإ ْادووَييَوعتوةو تؤَيعتيإ   

تتواو ؿَيٓيابووٕ يتكِةوًوث بعتكمج ثيَػتَنعتكو ٖعتَيى و    ْاهيَٓيَوتوة، بتَيهو بتثئَتواْتوة  ىلَ
ٖاوتاج.. ٖعتك بؤيعتَ وةآلَيعإ بعؤ ثلهعياكةنتج ثَيػتَنعتك خعتوةبوو،         نتوتث ْاياب و بثَ

تععؤ بلايععتنث ؿَيؿععلاوإ و  .ٓععاوةكِوإ ؿةنععتئ.. خيَُععت ٖععتك ػيَععلو ٓععانتت ىلَ }اوتيععإ: 
 .{بتكِيَنَاْيت يتػؤبوكؿوويت و، نوكِج بلايتنث

يرت ييَععلةؿا ثيَػتَنععتك وتععتو بلِيععاكج ييَؼؤًععنووْث بؤؿكناْععـٕ. خععتو وتععتوبلِياكة     خعع 
و ٖتتاٖتتايت ًايتتث يتهعتك خعتو كِةوًعت و     نت بتؿكيَقايث َيَقووج بتًتكج ،ٖتكةاتوكةيتج

يتج ثيَػتَنتك ؿةؿةٕ، خعتو خانعاكو كِةؾوعاكةج نعتػؤج      ويَٓتو بًَٓـة َل يث ٖتَيى ونتوتت بثَ
اذأَلبُػوا فَػ ذْػُمْم ج ؾعتكَووٕ: ))  ؿا يعتقوكِةيٍ ثعثَ   ، ختوةبوو يعتبلِياكج ييَنعوكؿْث  ثجَلِاماْـبووةو

خيرت خيَوة ٖتَووتإ خاماؿٕ و اتكؿْوإ خاماؿبيَت يتٖتك ػلاثتو اوْاٖيَعو  } :((.. واتتالطُلقػا 
 .{نت بتكاَنتك خيَُت نلؿووتاْت

 
 يةكطاىى لةىيَواٌ خةلَكيدا

أبيٛ  –ج نعوكِج –)عًعث  –ؿا )َوذـ احلعلاّ( ؿاْيٌعت و  ؿواج ختَت ثيَػتَنتك يتَاَيث ػو
خعتج  }ج، ٓووة الجعو ثجَعث اعوت:     ( نت نوكِج َاَث بوو و ْنيهرتئ نتهيٍ بوو ىلَطايت

ثيَػتَنتكج ػوؿا ثًتو ختكنتناْث )ؿةكاعاواْث(و )خعاوايَلِج(و )ػنَتتطوماكجيعتناْث َعاَيث     
 .{ػوؿا(َإ بؤ َتيوتكنت
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نععت خععتو خععتكى و ثًععت بتكماْععتج ػنَععتتطوماكج  ،وج ٓععاى ْععتبو بععتآلّ ثيَػتَنععتك ثععثَ
يتػاوةْتناْث ثيٌَوويإ بويَٓيَوتوةو بيـات بتػنّ ونتي ونعاكة ْنيهعتناْث ػعؤج وةى ٓعؤٕ     
سانِ و ناكبتؿةهواْجرت يتناتث ٓووْتهتك سونُيإ ؿا ختو كِةؾواكة ؿةْويَٓٔ و ٖتكٓعث ػعنّ و   

ؿيعاكة ثيَػتَنعتكج ػعوؿاَ م ك ؿووكة     ...نتهت ْنيهتناْياْت ؿةياْهتٕ بتهتكناكو بتكِيَوةبتك
يتو كِةؾواكةو ٖتك بؤيتَ بتو ثيٌَٓياكةج )عًث(ج خاَؤماو ؿةهوتكِاهعوث ػعؤج قايعٌ ْعتبوو،     

)خعتو   :، واتعت {يعتو بعؤّ بعاْط نعتٕ     ( يتنوجَطًح١–ج نوكِج –عرُإ–}بتَيهو ؾتكَووج: 
نتعنعت بعوو(، ناتيَعو    ج قعوكِةيٍ ؿا ؿةكاعاواْث    نت يتوةوبتكو يعتناتث باآلؿةهعوث   ،ثياوةج

( ٕ خعتوة  }ج ؿةكااواْث ثيٌَوو(ج بؤ باْط نعلاو اتيٌعوتالج، ثيَػتَنعتك ؾعتكَووج:     –عرُيا
 .{نًيًتنتتتو ػؤت ؿةكااواْث نتعنتيت، ختَلِ َ كِ فج ٓانتو ختَتنـاكجو وةؾايت

ٖتكوةٖا ثيَػتَنتك بؤ ٓتهجاْـْث يتنواْث ْيَوإ ٖتَوو َوهعًَُاْإ و ؿةكػوعوٓث خعتو    
يت ؾتكَاْث  يتى يتْيَوإ َل ظث كِةَ ثيَوت و هجث ثيَوت ؿا ْث تج نتٖيض دياوامجي كِاهوث

–ؿا يتهتكباْث –َتنهت–نت يتو كِ فةج ؾتتض نلؿْث  ،نلؿ –بتْـةج ستبتًث–بت )بيوٍ(ج 

 باْط بـات. –نتعنت
يَو بيَطوَإ ختَتَ كِيَنييَٓاْيَهث وةٖا اتوكةو بجَويَٓتبوو بؤ )بيوٍ( نت ٖتَوو َوهعًَُاْ 

بٓلايعت، ٓعوْهت )نتعنعت(     ًااتًهتج ثجَـةبلؿو ستمج ؿةنلؿ )وةى خعتو( ٖعتَإ كِيَعنج ىلَ   
ث  متليٓث ًويَٓت بتٖاؿاكو ث  مةناْث َوهًَُاْإ بوو. ٖعتك بؤيعتَ يعتو هعاتتؿا ثيعاويَهث      

ختكجَ ؿةبيٓيت ختو عتبـة كِةًعت بعؤ   }يتنث ػؤج اوت:  قوكِةيٍ م ك هتكج هوكَِاو بتٖاوكِجَ
 ؟{تكنتوتنوجَ ه

–نعت يعتناتث ؾعتحتث     ،يعتوة  مب (ةوة ايَلِاويَوعث –ج نوكِج –ٖتكوةٖا ) اكج( يت )علوة

ج نعوكِج  –ؿا خاؾلةتيَو ؿميث نلؿبوو، نتي وناكةنتًث ثتْايإ بلؿبووة الج ) هاَت–َتنهت
مةيـ( تانو ٖتوَييَهث بؤبـات و ْتٖيًََيَت هناج ؿمجهلؿْتنتج بـكيَت. دا ناتيَو )اهاَت(َ –
و باكةيتوة قوتج يتاتٍَ ثيَػتَنتكج ػواؿا نلؿ، ثيَػتَنتك كِووج تيَو ٓوو و ثتهعت بعوو و   يت

ؾتكَووج: )ٓؤٕ يتهتك هووى نلؿْث ياهايتى يتياهاناْث ػوؿا قوعتّ يتاعتٍَ ؿا ؿةنعتيت(؟    
ج بنووكيَت و اوتث: )ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا ؿاواج  ػيَلا ) هاَت(َ ؿاواج يتثيَػتَنتك نلؿ ىلَ

   يتػوؿا بؤبهت يتهتك ختّ ٖتَيويَووت ْاكِاهوتّ(.ييَنوكؿ
ؿا ؿواج  ؿاو تياج بؤ هتك يتخيَواكةج ختو كِ فةَ ثيَػتَنتك وتاكيَهث يتو كِووةوة بؤ ػتَيهث

ػتَيهيٓععت، ٖععؤمو }هععوثاي و هوايٌععث ػععوؿا يتهععتكختوةج ثجَععث هععجاكؿووة، ؾععتكَووج:  
ؿووٕ نعت ختاعتك نتهعيَهث ػاْعتؿإ و     ْتتتوةناْث ثيٍَ خيَوة بتٖؤج ختوةوة ػوؿا يعتْاوج بعل  
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ثايتؿاكيإ ؿميث بهلؿايت هنايإ ْتؿةؿا، بتآلّ ختاتك نتهعيَهث هعاؿةو بجَهعتي و عتًعلةت     
ج يتؿةهت -حمُـ-ؿميث بهلؿايت هناج تتواويإ ؿةؿا. ؿةها بتو ػوؿايتج نت ايإ و ؿةكووْث 

.. )ؿةهعت بعلِيٓيٍ   .{حمُـ( ؿمج بهات ختوا ؿةهعوث ؿةبعلِّ  –ج نٔث –فاطُٝ٘ؿايت ختاتك )
.. ثاًإ ؾتكَاْث نلؿ هناج ختو خاؾلةتت ؿمة بـكيَت و خيـج ؿةهويإ بلِج، ختويٍ .هناج ؿمة(

يت تؤبتيتنث ٓاى و تتواوج نلؿو تؤبتج ػؤج بلؿةهتكو، ؿواج خعتوةَ   ؿواج ختو ناكة ْابتدثَ
 ػوامبيَٓيث نلاو ًوويٌث نلؿ.

–تج ثيَػتَنعتك يعتكِ فج ؾعتتض نلؿْعث    ياْع بيَطوَإ كِةؾواكو ٖتَيى ونتوتث بتكمو َل ي 

  ؿا ًويَٓتواكيَهث اتوكةج ٖتبوو يتؿَيث ختو ػتَيهاْتج نتًتيـاج كِةوْتم و اعتوكةيث –َتنهت
بتكْاَعت دواْعت تيَطتيٌعونووٕ. ٖعتك بؤيعتَ ٖاتٓعتالج       يووّ بنووٕ و يتَاْاو نل نث ختوخ

وةكاعلتٔ بعتو    نتكيٍ ثتمياْث ىلَثيَػتَ ؿا. ثيَػتَنتكو بتيعتت و ثتمياْيإ يتهتك خيووّ ثثَ
بٔ ٖتتا يعتتواْايإ ؿا بيَعت.    ٓتًٓتج بيوتكو اويَلِايتَيث ؾتكَاْتناْث ػوؿاو ثيَػتَنتكةنتج

 يَـا.ـا، خيٓذا خاؾلةتإ ٖاتٔ و وةى ختوإ بتيعتتيإ ثيَو ثياوإ ٖتَوويإ بتيعتتيإ ثناتيَدا
ػواكةوة بؤ ثيَػتَنتك نتػوؿا يتو باكةيتًتوة هلووًث ػوؿايث يتّ خايتتاْتؿا ٖاتت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ؾتكَاْث ثثَ نلؿبوو و ثجَث ؾتكَوو: ط

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ   ڃ  ڃ     ڄڄ   ڦ  ڦ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 .02املمتحنة/صڃ     
بتيعتت ثيَـاْت يتهتك ختوةج  الت بؤ ثتميإ وختج ثيَػتَنتك ختاتك خاؾلةتإ ٖاتٓت}واتت: 

و بتؿكِةوًعوث   ميٓعا  تنات و،ٖيض نتهيَهيإ ًويَو ْتنات بتٖاوبتًعث ػعوؿاو، ؿمج ْع    نت:
و بوػوإ و ؿك  ٖتَيٓتبتهويَت بتو كِةْطتج يتساَيعتتث  (0)ْتنات و، َٓـاَيتناْث ػؤج ْتنوفيَت

و، (2)اتيَو ؿا اعتك يعتو َيَعلؿةج ْعتبووبوو    ؿا َٓـاَيتنت  اتت ثاٍَ َيَلؿةنعتج يعتن   َٓاَينووْث
                                                           

ؿا يتبتك ٓتْـ ٖؤيتى َٓـاَييإ ؿةنوًعت، نٔعيإ ميٓـةبتٓعاٍَ ؿةنعلؿ يتتلهعث       يتهتكؿةَث داٖيًث (1)
 ختوةج اوايت عتيب و عاكيإ بتهتكؿا ؿيَٓيَت.نوكِيٌيإ يتتلهث ٖتفاكج ؿةنوًت يتٖتْـيَو داكؿا. )وةكايَلِ(

وال ختّ دؤكة بوػوإ و ؿك  ٖتَينتهوٓتج ٖتْـيَو فٕ يتتلهث اياْث ػؤيإ بوو، يتخايتتتنتؿا ٖاتووة ) (2)
( َتبتهت يتوةيت خعتو َٓـاَيعتج   بني أيديهع وأرجلهع( ييَلةؿا وًتج)أيتني ببهماف يفرتينه بني ايديهع وأرجلهع

ج ؿايهتنتيعتوةو َيَعلؿج ؿايهتنعتَ     ثعثَ  ناتيَو يتؿايو ؿةبيَت و ؿةنتويَوت ْيَوإ ٖتكؿوو ؿةهت و ٖتكؿوو
ؿاو ختو َٓـاَيعتَ بووة.دعا    تل ؿةهوث تيَهتٍَ نلؿووة يتاتٍَ فْتنتج يت، واتت ثياويَهث باونث ختو َٓـاَيت ْث

ٍَ ََيلؿةنعتج. فْعتنإ ؿةبوايعت بتيععتت يتهعتك خعتوةَ بعـةٕ.         يتوناتتؿا ْابيَت فْتنت َٓـاَيتنتج بـاتت ثا
 )وةكايَلِ(
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هتكثئَييٍ يت )ختَل و ْتٖث(يتناْث تؤ ْتنتٕ واتت يت )ناك بتٓانتو كِيَطعلتٔ يتػلاثعت(ؿا،   
 ؿايت ختوا تؤَ بتيععتتيإ ىلَ  ختاتك خاؾلةتاْث َوهًَُإ يتهتك ختو ناكوباكاْت بتيعتتيإ ثثَ

يععإ  يتوةوثيٌَععيإ بؤبهععتو ػععوؿاَ ىلَ وةكاععلةو ؿاواج ييَؼؤًععنووْيإ يتهععتك اوْاٖععتناْث
ؿةبووكيَت، بيَطوَإ ػوؿا م ك ييَنوكؿةيتو، بتمةييٌث م كة بؤيإ اتك ختوإ ثتميإ و بتيععتتث  

 .{ػؤيإ بتكْت هتك
 

 ٍيَنيرتيً مسؤظ
بيَطوَإ ثيٌَرت ثيَػتَنتك ػويَٓث ٓتْـ نتهيَهث نتَث يتثياوإ ستآلٍَ نلؿبوو و بلِيعاكج  

يتنث توْـج  و يتواْتج نت بتؿكِْـةو تاواْهاكج ػتتتكْاى ْاهلابووٕ و ؿفايتتثنوًوٓياْث ؿابو
و ٖتْعـيَهيإ   َتنهت( ٖعتآلتنووٕ يتؿةهعوث  –َوهًَُاْاْيإ ؿةنلؿو ؿواييٍ )يتؿواج ؾتحتث 

 تليٌيإ َوهًَُإ بووٕ و نتوتٓتبتك ييَنوكؿْث ثيَػتَنتك. يجَهوفكايتوةو ٖتْـيَهث
اهعوؿ(، بعوو   –ج نعوكِج  –و نتوتنووْت بتك ييَؼؤًنووٕ: )ٖناك يتواْتج نت َوهًَُإ بووٕ

ختّ ثياوة ػؤج ًاكؿبووةوة، ناتيَو ثيَػتَنتك اتيٌوت ختو ًويَٓتج نت بت )دعلاْت( ْاوؿةبليَت 
ٖاتتالجو َوهًَُإ بوو و ثيَيٌث اوت: )ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا بيَطوَعإ َعٔ يتؿةهعوت كِاّ    

تَعتنإ و ثاًعإ ٓعانتو ييَنعوكؿةيجث تعؤّ ب نتوتعتوة       نلؿو ويووِ ػؤّ بطتيتمنت الج عتد
نتٓتْـ بتهؤمو َيٗلةباْيت بتكاَنتك بتو نتهتج ػلاثتج ؿةكٖتم نلؿوويت. دا خايا خيَوواَ 
ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا خيَُت ًويَٓهتوتووج نؿلو ً ى ْتبووئ و ؿوايعث ػعوؿا بعتٖؤج تعؤوة     

نلؿئ يتتيآعووٕ؟ دعا تعؤَ بتٓعانث ييَُعإ       ج كِاهت و كِمااكج كِيَُٓايث نلؿئ بؤ هتككِجَ
 ..بنووكة(.

 ثيَػتَنتكيٍ ؾتكَووج: )وا ييَت ػؤًنووّ(.
ٕ تل يتواْتج نتوتٓتبتك ييَنوكؿٕ و َوهًَُإ بووٕ: ) ٖتكوةٖا يتنيَهث –ج نعوكِج  –صيفٛا

( بوو نتٖتَوو ػانث هعتكمةويث يتبتكٓعاو تعتْط بنعوو و يعتػؤج ْاخوََيعـبوو بعوو و        أ١َّٝ
( ٓعوو  ٖٚيت –ج نوكِج –عُة يٌت تا ػؤج  اتت ؿةكياوة، بتآلّ خاَؤمانتج ػؤج )تتْاْتت كِ

ٕ ختج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا )  }ج اوت:  بؤالج ثيَػتَنتكو ثثَ نعت  – َيعت(  –ج نعوكِج  –صيفٛا
 ، كِاج نلؿووةو ؿةيتويَت ػؤج ؾلِجَ بـاتت ؿةكياوة، دا تؤَ ؿَيٓيعاج -اتوكةج ت ةنتج ػؤيتتث

. {ٕ كِةَ و هععووكت ؿَيٓيععا نععلؿووةو يتٖععتَوإ بووكاويععت  ج بنععووكة وةى ٓععؤ  نععتو ىلَ
. خيٓذعا )عُع (   {بطت بتخاَؤمانتت، ختو ؿَيٓيانلاوو ثعاكيَنكاوة }ثيَػتَنتكيٍ ؿةؾتكَويَت: 

ٍ {تعا ثيٌعاْث بعـةّ    ،بعـة  ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا ْيٌاْتيتنِ ثعثَ }اوتث:   . ثيَػتَنعتكي
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اْث )ُعؿوإ(ج بعـات يتهعتك بلِيعاكج     تعانو وةى ْيٌعاْتيتى ثيٌع    ،ؿا َيَنةكةنتج ػؤج ثثَ
 ج. ييَنوكؿْث ثيَػتَنتك ىلَ

ج اعوت:   (و ثعثَ صفٛإتا اتيٌوتوة بت ) ،وةكالت و كِ يٌت ( ػيَلا َيَنةكةنتج ىلَعُة)
باوى وؿايهِ بتؾيـات بيَت ؿَيٓيابت َٔ يتالج باًرتئ و ٓانتػوامتلئ و ٖيَُٓرتئ نتهعتوة  }

يتو نت نوكِج َاَيٌوت، بيَطوَعإ هعتكبتكميجث خعتو     هثٖاتووّ نتٓانرتئ نتهث ْيَو ػتَي
، {َوَيعو و ؿةهعتآلتث خعتو ٖعث تؤًعت      –خابلِووَتْـيث ختو ٖث تؤًتو–هتكبتكميث تؤًتو 

خعتو م ك ٖيَُعٓرتة   }ج اوت:  ؿووباكة ثثَ –عُة-ج ؿةتلهِ(،  ( اوتث: )َٔ ٖتك ىلَصفٛإ)
–يَنوكؿةيعت( يتاعتٍَ خعتّ قوعاْتَ ؿا     كِاؿةبيٓيعت و م ك ؿَيؿعلاوإ و ي   يتوةج نت تعؤ واج ىلَ 

ٕ –َيَنةكةنتج ثيَػتَنتكج وةى ْيٌاْتيتنث ؿَيٓيانلؿٕ ثيٌإ ؿا. خيٓذعا   –عوَتيل  –ُعؿوا
كِااتياْعـووّ نعتتؤ َٓعت     ج اعوت: )خعتّ ثيعاوة واج ثعثَ     اتكِايتوة بعؤالج ثيَػتَنعتكو ثعثَ   

إ(يٍ اعوتث:  ؿَيٓيانلؿووة(. ثَيػتَنعتكيٍ ؾعتكَووج: )خعتو ِكاهعت ؿةنعات(. خعيرت )ُعؿو       
–)ؿووَاْط َؤَيتمت بـة(. ثيَػتَنتك ؾتكَووج: )تتْاْتت با ٓواك َاْطيٍ بيَت(. ؿواج ختوة 

 َوهًَُإ بوو و بتٓانث ثتيلِةوب خيووَث ؿةنلؿ. –ُؿوإ
تل يتواْتج نتوتٓتبتك ييَنوكؿٕ و تاواْث اتوكةًيإ ختدماّ ؿابعوو، خعتو بهعوفةج     ثياويَهث

بعوو نعتْاوج )وةسٌعث( بعوو، خعتوةبوو ْعاوبلاو ٖعات بعؤالج         )ستَنة(ج َعاَث ثيَػتَنعتك   
 ثتهٓـنلا. ثيَػتَنتكو َوهًَُإ بووو َوهًَُاْنووْيٌث ىلَ

مٖ ( بوو نتٖات بؤالج ثيَػتَنتكو َوهًَُإ بوو و –ج نوكِج –دطت يتَإ، ًاع  )نعب
  تث:ؿا اوتوويت يتوةو تياج قتهيـةيتنث يتهوايٍ و كِيَنييَٓاْث ثيَػتَنتكؿا ٖؤْث

 والهفو عند رسوؿ هللا م موؿ اذبئْ اف رسػوؿ هللا أوعدذػي
 (0)ق آف فيها مواعيظ وتفصيل مهاًل ألداؾ الرى اعطاؾ انفلة الػ

   

  ؿا اوتث: ناتيَو يتؿوايني ؿيَلِج 
 (2)مهند مع سيوؼ هللا مسلوؿ              اف ال سػوؿ ذور يسػمما  بػه

يعتى بعتو    ج نعلؿ وةى ثيَؼؤًعشاَيث   ْعـو ثيٌَهتًعث  خيرت ثيَػتَنتكيٍ نتوانتج ػعؤج ؿانت 
 ًيعلةج نت بؤج ػويَٓـةوة.

                                                           
ووِ ثَيػتَنتكج ػوؿا بتَييَٓث ييَنوكؿْث ثجَعـاوّ.. خعَث ػعؤ بيَطوَعإ خعتو ييَنوكؿْعت يتاليعتٕ        واتت بي (0)

ج خوَيَـبووة.. تؤ ختج ثيَػتَنتك يتهؤمو ػؤًتويوعوجث ػؤتتوةيعت    ثيَػتَنتكج ػوؿاوة ٓاوةكِوإ نلاوو دثَ
 اكج بؤ تياؿاْاوة.نتػوؿا بتبتػٌٍ و ْيعُتتث قوكخإ ٖتَوو ثتْـو كِجَوًوئَ و ًيهاكيَهث ناكوب

. مشٌععيَليَهث ثؤآلييٓععت .كِ ًععٔ ؿةبيَوععتوة. ج ثععثَ يتنععتو كِجَ واتععت: )بيَطوَععإ ثيَػتَنععتك كِووْععانث (2)
 يتمشٌيَلةناْث ػوؿاو بتكِووج ْاستمإ ؿا ٖتَيهيٌَلاوة(.
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ؿا نتهيَويث ثيَػتَنتكَإ وةى اتوكةتلئ ؾتكَاْـةج –َتنهت–بتّ كِةْطت يتؾتتض نلؿْث 
َيَقوو بؤ ؿةكؿةنتويَت، ختو ؾتكَاْـة منووْتيجيتج بتؿَيؿلاواْجو ٓاوثؤًجو كِةمحتت بؤ ٖتَوو 

مإ و ؿوفَٓاْث دووآلوةتتوة، ختواْتج بتًعيَوةيتنث ؿكِْـاْعت خاماكيعإ    نتهيَو بتكاَنتك ْاست
 ؿةؿاو ػؤجو اليتْطلاْيإ ؿةٓتوهاْـةوة نتٓث يتٖتَوويإ ػؤًنوو.

بيَطوَإ خاكةموو يتتؤَيتهعتْـْتوةو ناكؿاْعتوةج كِةؾوعاك بتٖعتَإ دعؤك يعتؿَيث ٖتْعـيَو        
تؤَيتهتْـْتوةيتج يتؿَييإ ؿا ؿاَلناْـةوةو يتٖاوةآلْجـا ٖتبوو. بتآلّ ثيَػتَنتك ختو خاكةمووج 

 يتدياتث ختوة ٓاوثؤًجو خاًوجو تتبايجث يتؿَييإ ؿا ْاًت.
ثيَػتَنتكج ػوؿا بتو خاناكة بتكمةج )ٓاوثؤًث(و )يتؿوفَٔ ػؤًنووْت( ؿةيويوعت كِووج   

ِكاهوث خيوعوّ ثيٌعإ ؿات نعت هعتكةِكاج خعتوةج ًؤكًِعيَهث بتهعتك ب وبعاوةكِة ٓعتوت و          
ًيـجيتنإ و هيووُت ًيَواوة نؤَتآليتتجيتنإ ؿا نلؿووة، بتآلّ بتكمو ث  متلة يتٖتَوو تتق

ختو ًؤكَِ و نوؿةتاياْتج يتكِةوتث ناكواْث بتًتكجـا بتكثانلاوٕ. ٓوْهت تانت ْيامج ًؤكًِث 
هععتكتاثاا ج خيوععوّ يتنؼوععوٓث نؤَتَيطععتج خيٓوععاْجو ٓععانلؿْيجو بععتتني نلؿْععث      

تويووجيت يتْيَوإ ختؾلاؿو ٓني و تويَقةناْث نؤَتٍَ ؿا، ْتى قؤكؾ نلؿْث ثتيوةْـجيتناْث ػؤً
ٓتْـ ؿةههتوت و ثًتو خيُوياماتيَو بؤ ػعوؿج ًؤكًِعتنتو ٖتَيوعووكِيَٓتكو ًعويَٓهتوتواْجو     

 ثاًإ بتيـةهت نلؿْث تتواوج ػتَيهث يتفيَل سونُث ٓيٓيَهث سونِ بتؿةهوث ػؤثتكهت ؿا..
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 بةندى شةشةم
 ؤذةكاىى ذياىى ثيَغةمبةز(())كؤتا زِ

 (ج ثيَػتَنتك نؤٓث ؿوايث  –ستدث َاَيداوايث  )
 

 حةجى مالَئاوايى
ؿا ثيَػتَنتك يت َتؿيٓتوة ؿةكٓوو بتكةو َتنهعت بعؤ سعتز نعلؿٕ،      يت هاَيث ؿةج ٖيذلج

ج ختو هاَيتؿا بعوو و نؤَعتَييَهث ٖيَذطعاك م كو    –ذٚ ايكعد٠–(ج َاْطث 25ختوةَ يتكِ فج )
نت يتوةوبتك يتوآلتث عتكةب ؿا ؿياكؿةج هتؾتكج خاوايإ  ،ًَُاْاْيٌث يتاتٍَ ؿابوواتوكةج َوه

بؤ ستز بتػؤوة ْتؿينوو. ٖتَووًيإ بت وكةو تيٓث بلِواؿاكجو ؿَيث ثلِ يتًعتوم و ًعاؿجيتوة   
و يتوجَ ثيَػتَنتك هتكَتًكث  –َتنهت–تا اتيٌوٓت  ،ٖيَٓاْث ؾتكمج ستز ؿةكِ ًنت بؤ بتدثَ

ٖيَٓاْث ختكنت عيناؿجيتناْث ستدهلؿْيإ و  ؤ ستز و ؾيَلنلؿْث ٓؤْيتتث بتدثَػتَيهث بوو ب
 ثيٌإ ؿاْث كِيَواو ًيَوامةناْث ختو ؾتكمة اتوكةيتيإ.

و ٖتَتاليتْعتج   ؿا ثيَػتَنتك وتاكيَهث اٌعوث  نلؿْث يت )َوْا( يتكِ فج ؿووةَث قوكباْث
ييَلةَ ؿا ٓتْـ بلِاتيتنث خعتو وتعاكة    .نلؿ.. ؿا َاؾتناْث َل ظث ؿياكج بؤ ػويَٓـْتوة وتياج

 بتْاوباْط و َيَقوويجيتج ثيَػتَنتك ؿياكج ؿةنتئ، ختوةبوو ؾتكَووج:
ختج ػتَيهيٓت خايعا ؿةماْعٔ خَيعوة خَيوعوا يعت ض َاْطَيعو و يعت ض كِ فَيعو ؿإ و يعت ض          }

تت يتكِ فيَهث بتسوكَتت ا اوو، وآلتيَهعث بتسوكَع  }؟ ػتَيهتنتَ اوتيإ: {وآلتيَهيٍ ؿإ
   ٔ دعا خعيرت ػعوئَ و َعاٍَ و     }خيٓذعا ؾعتكَووج:    {ا اوو، َعاْطيَهث بتسوكَعتت ا اوؿايع

اياْيٌوإ ٖتَإ سوكَتت و كِيَنج ٖتيتو ٖتَووتإ هتكوَاٍَ و ػويَٓوعإ يتيعتنرت ستكاَعت    
تا ختو كِ فةج بتػوؿاج ػؤتإ  ،وةى سوكَتتـاكيث ختّ كِ فةتإ يتّ َاْطتتإ و يتّ وآلتتتإ ؿا

 .{وةؿةاتْت
بطتٕ و وكيعابٔ يعتوةج نعت هعوتّ بهعتٕ، هعوتّ        بطلٕ و تثَ اويَِ ىلَ}ثاًإ ؾتكَووج: 

يعت تعتْٗا    ؿج كِةوا ْعث  . َاٍَ و هاَاْث ٖيض َل ظيَهث َوهًَُإ بعؤ َوهعًَُاْيَهث  .ْتنتٕ.
بتقايٌ بووٕ و ثيَؼؤًنووْث ػؤج ْتبيَت. دا ؿواج ػؤّ ثاًعطتمَتبٓتوة بعؤ نؿعلو َتبٓعتوة     
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لإ و ؿواييٍ يتًَث يتنرتج بـةٕ. بيَطوَإ ًتيوإ بثَ خوَيَـبووة يعتوةج نعت   بتنؤَتَيث ناؾ
بهات بيجتكهنت، بعتآلّ ؿةتواَْيعت َْيواْوعإ تَيعو بعـات. ؿةبَيعت بتٓعانث         َوهًَُاْإ وا ىلَ

   ٌ وإ  (0)جبووَييَٓتوة يتاتٍَ خاؾلةتاْيٍ ؿاو َاؾث ػوؿا بجاكيَنٕ يتخاهعويإ ؿا، ٓعوْهت وةى ؿيع
ا ختَلِ َ ػاوةْث ٖيض ًويَو ْني بؤ ػؤيإ. بتآلّ بتكِاهوث ختوإ ٖعتقيإ يتهعتك   يتالتإ و ت

خيَوةج ثياوإ ٖتيت، ؿياكة خيَوةَ ٖتقوإ يتهتك ختوإ ٖتيت، وةى ختوةج ْابيَت نتهعيَهجـج  
يعتتث بيَوعت َاَيواْعتوة. ػعؤ      ثثَ  اتتهتك ثيَؼتؾوإ و كِيَطتَ ْتؿكيَت بتو نتهتج كِقوإ ىلَ

ي و ْيطتكاْيوإ يتهتكثئَيث ٖتْـيَو يتخاؾلةتإ ٖتبوو ختوا خاَؤفااكييإ بهعتٕ و  ختاتك تل
خاهتواكج هتكثئَجو ػووج ْاخاهايجو ْاكِةهتْيإ بؤ كِوٕ بهتْتوة، اتك ختوةَ هووؿج ْتبوو 

ديابهتْتوةو يتاتَييإ ؿا َتػعتوٕ،   تلج كِاهت نلؿْتوةيإ ؿا ثيَؼتؾيإ ىلَ ختوا يتقؤْاغيَهث
ٕ     اتك ٖ . بعتآلّ  (2)تك ختوةَ هووؿج ْتبوو ختوا يعتقؤْاغيَهث ؿواتعلؿا بتهعوونث يجَيعإ بعـة

يتٖتَوو ختو ساَيتت و قؤْاغاْتَ ؿا ؿةبيَت ػؤكاى و ثؤًعانث ثيَويوعويإ بتباًعث بعؤؿابني     
بهليَت و بجَنتكا و بجَٓإ ْتنلئَ. خيَوة خاؾلةتوإ وةى هجاكؿةج ػوؿا يتختهوؤؿايتو بتبلِياكو 

ؿا بؤتإ ستآلٍَ نلاوٕ. دا ٖتك نتهعيَو هعجاكؿةيتنث يعتالبيَت ؿةبيَعت بيجاكيَنيَعت و      وتتج ػو
بيطتيتْيَوععتوة بععتو ػاوةْععتج نععت خععتوج ثععي كاهععجاكؿووةو بتؿةهععوجانث ؿاْععاوةو َوُاْععتج 

 ...{ثجَهلؿووة
خايعا كِاهعجاكؿةج   }ؿواج ختَت ثيَػتَنتكج ػوؿا ٖتكؿوو ؿةهوث بآلونعلؿةوةو ؾعتكَووج:   

ختو نتهعتج ييَعلة خاَعاؿةبووة بعا خعتّ كِاهعجاكؿاْتّ       }ثاًإ ؾتكَووج:  {ياْـٕ؟ػوؿاّ ثجَطت
{بطتيتْيَت بتبنكةنإ، ٓوْهت يتواْتيت اتيتْتكيَو بتػوياكتلبيَت يتاويَطليَو

(3)... 
، ٖؤ ػتَيهيٓت بيَطوَإ ػوؿاتإ يتنت، باونيٌوإ يتى نعتي بعووة  }ٖتكوةٖا ؾتكَووج: 

وكةيث بؤ ٖيض عتكةبيَو يتهتك نتهيَهث غعتيلج ععتكةب و بعؤ    بيَطوَإ كِيَنوات –نت خاؿةَت
                                                           

ا ؿ ختَتَ خاَافةيتنت بؤساَيث خاؾلةتإ يعتو هعتكؿةَتؿا، بعتآلّ يتفيَلهعايتج ًعتكيعتتث خيوعوَث       (0)
ٖتكاين خاؾلةتإ َاَتَيتج ؿيٌ و نؤيًتيإ يتاتَيـا ْتنلاوة، بتَيهو ختو َاؾت كِةواو َاقووآلْتج نت بتخاؾلةتإ 

بتًعٔ   تا ختَلِ َ خاؾلةتاْث هتؿةج بيوت و هعتؿةج بيوعت ويعتنث ماييٓيٌعث ىلَ بعثَ      ،ؿكاوة يتخيووّ ؿا
ؿابووٕ. تتْاْتت فٕ يعتؿواج َلؿْعث    نؤيًتيتتثخاؾلةتاْث عتكةبيٍ يتثيٍَ خيووّ ؿا يتفياْيَهث هتكًؤكِجو 

َيَلؿةنتج بتَ ات ؿاؿةْلاو ؿةًؿل ًلا وةى ٓؤٕ خافةآلٕ ؿةؾل ًلإ و نتَرتئ َاؾث يتهتكَيَلؿةنتج ْتبوو 
 و ْتياْـةٖيٌَت بتو َاؾاْتج ػؤج بتػوتوةكبيَت و وةى َل ظيَو بقج.

تاتيعتْليَت و يتًعويَٓت ْاهعو و تلهعٓانتناْث     هووى ييَـاْث خاؾلةت خعتو ييَـاْتيعت نعت خعاماكج ثجَٓ     (2)
دتهوتج ْتؿكيَت. ختّ ييَـاْتَ بؤ ختو دؤكة فْاْتيت نت يتهٓووكج ًتكّ و كِيَنج خاهايث ؿةكؿةٓٔ، ْعتى خعتو   

 فْاْتج نت كِيَنوخابلِووج ػؤيإ ؿةثاكيَنٕ.
 يتوة. )اَاّ امحـ( ايَلِاويَوث (3)
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نتهيَهث غتيلج عتكةبيٍ يتهتك ععتكةبيَو و بعؤ كِةًجيَوعويَو يتهعتك هووكثيَوعويَو و بعؤ       
 .يت تتْٗا بتػواثتكهوجو تتقواو يتػواتلهإ ْتبيَت.. هووكثيَوويَهيٍ يتهتك كِةًجيَوويَو ْث

 .(0)ثيَػتَنتكج ػوؿا اتياْـج( .َيثَ..؟ ٖتَوو اوتيإ: )بت{خايا ثيَِ اتياْـٕ
( ٞ ؿا  نعت ثيَػتَنععتكج ػععوؿا يعتوتاكج سععتدث َاَيدععاوايث   ،يععتوة (يععٍ ايَلِاويَوعث طرباْي

يت؟ َوهًَُإ ختو نتهتيت نت َوهًَُاْإ يتمَإ  خايا ثيَوإ بًَيَِ َوهًَُإ نثَ}ؾتكَوويتتث: 
ج باوةكِو َوُاْعتج   نت دثَ ،ختو نتهتيت و ؿةهوث ثاكيَنكاوبٔ. ختج ثيَوإ بًَيَِ بلِواؿاك نجَيت؟

ج. ختج ثيَوإ بًَعيَِ نؤٓعهاك )َٗعادل(     ػتَيهث بيَت و ؿَيٓيابٔ يتَاٍَ وهاَإ و ْتؾويإ ىلَ
يعإ ٖيَٓابيَعت. َل ظعث بعلِواؿاك      نجَيت؟ ختو نتهتيت نؤٓث نلؿبيَت يتػلاثتواوْاةو وامج ىلَ

ْث خعتّ كِ فة بعؤ ًتكِونوًعواك. اؤًعوث     ػوئَ وْتؾوث ستكاَت يتبلِواؿاكإ وةى سعتكاّ بعوو  
تل )بتغتينتت نلؿْعث( اؤًعوث  عوات، )واتعت ْابيَعت       َوهًَُإ ستكاَتو ْابيَت َوهًَُاْث

َوهًَُإ غتينتتث بلاج َوهًَُاْث بهعات(. ٖعتكوةٖا ؿةكووْعث َوهعًَُإ ستكاَعتو ْابيَعت       
 {..اَت.هوتَث يجَنهليَت و خاماك بـكيَت. خاماكؿاْيٌث ستكِ

* * * 
ثيَػتَنتكج ػوؿا ختو وًاْتج خاكِاهعوتج نؤَعتآلْث خاَعاؿةبووج َوهعًَُاْإ نعلؿو خعتّ       

و الْطيإ يتػؤالتنوو نعت يعتوةوثيٍَ ٖعيض وتاكبيَعقيَو      وًاْتَ ٓتْـئ كِيَواج بٓٔيٓتييث
 ياْتَ: يتوآلتث عتكةب ؿا ْتيـكناْـبووٕ.. يتو كِيَوا بٓٔيٓتيث

ْاكِةوايجو، قتؿةغعتنلؿْث نوًعنت و ثيٌَعيٌَ    قتؿةغتنلؿْث ػواكؿْث َاٍَ وهعاَإ بعت    *
نلؿْث خابلِووو هتكوةكيث َل ظتنإ، بيَطوَإ ػتَيهث يتوةثيٍَ بؤ ثتيعـانلؿْث بتًعث م كج   

 ؿج بتْاٖتم.  و نوًوٓث نتهاْث ودتكؿةيث بقيَوييإ ثتْايإ ؿةبلؿةبتك ؿمج
و ْاوٓاْت بتنؤيًت كِمااكنلؿْث خاؾلةت ؿواج ختوةج يتالج عتكةب و هتكدتّ اتالْث خت * 

ؿاؿةْلا. كِمااكنلؿْيٌيإ بتبلِياكج كِاًهاواْتج ثيَػتَنعتك بعوو يتهعتكختوةج نعتوا خاؾلةتعإ      
 ستقيإ يتهتك ثياوإ ٖتيتو ؿةبيَت ثياوإ بتٓانث يتاتَييإ ؿا كِةؾواكبهتٕ.

ختوةج ًاياْث باهيٍ بيَت ٖتك خيووّ َعاؾث َ اتط يعث بعؤ خاؾلةتعإ ٓتهعجاْـو       * 
 نلؿ ؿواج ختوةج يتو َاؾت هلوًوجيتج ػؤيإ بجَنتَ نلابووٕ. ٖتكوةٖا خيووّ َعاؾث  ديَط

ؿاْيٌعيإ ؿا.   هتكبتهوجث ثيَـإ يتبتكِيَوةبلؿْث َاَيو هاَاْيإ ؿاو يتثتهعٓـنلؿْث ًعايتتث  
 ختَتَ يتْيَو اتٍ و ْتتتوةناْث ختو هتكؿةَتؿا ؿاْث ثيَـاْتْلابوو.

                                                           
 يتوة )اَاّ امحـ( ايَلِاويَوث (0)
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ْيَوإ هتكدتّ تانعتناْث نؤَعتٍَ و خعتؾلاؿج كِةاعتمج     ٓتهجاْـْث بٓتَاج يتنواْث يت *
ؿا بتٓاوْووقإ يتمَإ و كِةْط و كِةاتميإ و، ًوئَ و ثيَوةكج بتٓانرتؿاْاْث ٖتْـيَو  بتًتكج

يعتناْث تاينعتت بتتعتقواو     ج هعيؿتتت ؿةكووْعث   تليعإ بعتثثَ   نتي و ػعتَيهث يتٖتْعـيَهث  
 ػواثتكهوث بيَت و يتهتك ناكج ٓانتبيَت.

ٍ خيووَيٍ ؿا ٖيض نتهيَو ختّ بٓتَايعتج ْتؿكناْعـبوو و ْتنعتوتنووة هعتكماكج     يتثيَ
نتي، ٓوْهت ػتَيهث بعتثجَث كِةْعط و كِةاعتمةناْيإ ٖتَيـةهعتْطيَٓلإ و يتيعتنرت بتٓعانرت       

 ؿاؿةْلإ. تتْاْتت ختّ كِةؾواكة ْاثتهٓـة ؾتيًتهووؾت اتوكةناْيٌث التنووةوة.
 : )َٔ يتهتك هثَ ًت هوثاهث ػوؿا ؿةنتّ:بؤ منووْت )ختؾوتووٕ( ؿةيطوت

 يتبتكختوةج بتَل ظ ؿكوهوث نلؿووّ و ْتيهلؿووّ بتخافةٍَ. -1
 و بتكِةاتميَهجرتج ؿاْتْاوّ. –يؤْاْث–نلؿووَث بتكِةاتمج  -2
 ؿا ؿايٓاوّ(..–هونلات  –يتبتكختوةج يتهتكؿةَث  -3
    ْث خعتو ستدعتج   يعتنا  دا ؿواج ختوةج ثيَػتَنتك ختكنعت بتْـايعتتجو ػواثتكهعوث

)اهلل داك بيَقةج  نلؿةوة هثَ تتواونلؿ اتكِايتوة بؤ )َتؿيٓت(. ٖتك نتًاكج )َتؿيٓت(ًث بتؿج
ال اله اال هللا وحد  ال ر يك لهد له ادللك وله احلمد وألو }ج اوتتوةو ثاًإ ؾتكَووج: انرب(

 وعػد د على كػل رػى  قػدي د آيبػوفد ن،بػوفد عابػدوفد سػاجدوفد ل بنػا حامػدوفد صػدؽ هللا
{وذص  عبد د وألـز ارحزاب وحد 

(0). 

                                                           
 يتوة. ايَلِاويَوث –اكب   – (0)
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 ثيَغةمبةز كؤضى دوايى
 و ثةزةضةىدىى: ضةزةتاى ىةخؤشيى

يعتى   ثيَػتَنتك ٓتْـ َاْطيَو ؿواج ستدث َاَيداوايث، ٖتهعوث بتتووًعنووْث ْتػؤًعث   
ؿةنلؿ نت وكؿةوكؿة خاماكةناْث مياتل ؿةبووٕ و هتكخيٌَعتيتنث توْعـيإ بعؤ ثتيعـاؿةنلؿ. دعا      

ج بعـةٕ   هتْـ ثيَػتَنتكج ػعوؿا ؿاواج يتٖاوهعتكةناْث نعلؿ كِجَ    تيَو خيٍَ و خاماك ثتكةجنا
ؿا بهععتويَت يععتدياتث خععتوةج وةى ْععتكيوث دععاكاْث يععتْيَوإ َععاآلْث  –عاخيٌععت–يععتَاَيث 

 ؿا. يإ كِامج بيَت( َؤَيتتيإ ثثَ ؿا بطتكِيَت. ختواْيٍ )ػوؿا ىلَ ٖاوهتكةناْث
يتج كِ فبعتكِ ف توْعـتل ؿةبعووٕ يتهعتكج. يعتّ       ث ختو ْتػؤًثو خاماكةناْ خيـج ْتػؤًث
ج نوكِج َوعوؿ( ؿةَييَت: )يتو ناتاْتؿا ٓووّ بؤالج ثيَػتَنتكو خاماكيَهث  –باكةيتوة )عنـاهلل 

ؿاو ثعيَِ اعوت: خعتج     ج يتوة ٖتبوو، ؿةهوِ ىلَ توْـج يتختدماَث م ك َاْـووبووٕ و ْتػؤًث
ث م كت ٖتيتو م ك ْاهاغيت(. ختويٍ ؾتكَووج: )بتَيثَ وايت ثيَػتَنتكج ػوؿا ػؤ تؤ خاماكيَه

. خيٓذا ثيَِ اعوت: )بيَطوَعإ   .َٔ وةى ٖتك ثياويَو يتخيَوة ْتػؤَ ؿةنتوّ و خاماكّ ؿةبيَت(.
تؤ ؿوو ثاؿاًوت ٖتيت(، ؾتكَووج: )بتَيثَ، بتو ػوؿايتج اياْث َٓث بتؿةهوت ٖتك َوهًَُاْيَو 

ؿج، خعتوا ػعوؿا    يإ ٖتك خعاماكيَهث  ،يتى بنيَت كج ْتػؤًثو تووًث خاما ؿا بقج يتهتكمةوج
 يتبتكاَنتكؿا اوْاٖتناْث ؿةهلِيَوتوة وةى ٓؤٕ اتآلج ؿكةػت ؿةوةكيَت(.

–عاخيٌت–ؿا ٓتًونووج واج يت  يتج نت ثيَػتَنتك يتو ْتػؤًث ،ختو ٖتَوو خاماكاْتَ

ت و يتوباكةيتًعتوة  ٔتهعجيَ ج ٖاوهتكج نلؿبوو نتْتكيوث سعتم يعتخاماك ٓتًعوٓث يعتؿٍَ ؿا ب    
و ًااتًهت بتٖتك بلِواؿاكيَو بنتّ يتتوْعـجو هعتػوجث    )ٖتَيٌت ستمّ ؿةنلؿ ٓهؤهثبًَيَت:

 يتج يتهتك ثيَػتَنتكج ػوؿا بيٓيِ(. ؿا ؿواج ختو توْـج َلؿْث
 

 وتازى بؤ موضمَناىاٌ:
ج ٖعات ؿاوا  ج تاو ؿةكؿةنت ٖيَٓـة يتدتهوتج ثيَػتَنتكؿا تييٓعث هعتْـ واج ىلَ   اتكَث 

يإ: )ستوت  ختوة بهات نت خاويَهث م كج بؤ بٗيَٓٔ تا ػؤج ثثَ ؾيَٓو بهاتتوة.. ؾتكَووج ثثَ
 دتوةْـة خاوّ يتخاوج ٓتْـ ب يَهث ٖتَتدؤكةوة ثياؿانتٕ(.

ؿا  ج ٖاوهعتكج –سؿِعت –)عاخيٌت( يعتّ باكةيعتوة اوتوويعتتث: )خيَُعتَ يتتتًعويَهث      
تكو يتًيا تعا واج يجَٗعات بؿعتكَويَت: بتهعت،     ؿاَآْيٌاْـو خاوةنتَإ بتو ًيَوةيت نلؿ بته

بتهت، ٓييرت خاوّ ثياَتنتٕ(. ؿواج ختّ ػؤًوٓت ثيَػتَنتك ٖتهعوث بتستواْتوةيعتى ؿةنعلؿو    
و ثيٌَعٓويَقيث   ج بتبتكؿاٖاتتوة، بؤيت هتكج بتهت و ٓعووة ؿةكةوة بعؤ ْيَعو ػعتَيهث     ٓاالنث
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َيٓنتكو ؿةهوجهلؿ بعت وتعاكؿإ بعؤ     بؤنلؿٕ، ؿواج تتواوبووْث ْويَقو هتالّ ؿاْتوة، ٓووةهتك
ػتَيهجو هتكةتا ؿاواج ييَؼؤًنووْث ػعوؿاج بعؤ ًعتٖيـاْث دعتْطث )خوسعوؿ( نعلؿو بؤيعإ        
ثاكِايتوة. ثاًإ كِاهجاكؿةج ػؤج يتَتكِ ثٌويواْإ ) ِْاك( ؿةكبلِجعو كِووج نعلؿة نؤٓعهاكإ    

 )َٗادلئ(و ؾتكَووج:
، بعتآلّ ثٌعويواْإ يتهعتك خعتو ًعيَوامةج      ختج نؤَتَيث نؤٓهاكإ خيَوة يتمياؿبووٕ ؿإ}

خععتَلِ  يتهععتكج ؿةكِ ٕ يععتمياؿبووٕ ؿا ْععني. ثٌععويواْإ ٖععتكؿةّ دجَععث َوُاْععتج َععٓٔ و   
ؿاَيـةؿةكَأْ. دا خيَوةَ ؿةبيَت كِيَن يتو نعاكة دواَيَلجعو ٓعاناْتيإ بٓعئَ و ٓعانت يتاعتٍَ       

 .{ٓانتناكيإ ؿا بهتٕ
ْث ػوؿا اتك يتْيَوإ ؿْياو بتًث ػواؿا هتكثٌعو  بتْـةيتى يتبتْـةنا}خيٓذا ؾتكَووج:  

ج  . يعتو ناتعتؿا )ختبوبعتنل( تيَطتيٌعت و ماْعث     {بهليَت ٖتك بتًث الج ػواج ٖتَينقاكؿووة
ػؤَإ و َاٍَ و  هوبتَي}َتبتهوث ثيَػتَنتك يتو هتكثٌو نلؿْت ػؤيتتث، بؤيت اليا و اوتث: 

، {يتهتكػؤبت خعتج ختبوبعتنل  }ؾتكَوو:  ج . ثيَػتَنتك ثثَ..{َٓـاَيُإ ؿةنتئ بتؾيـاج تؤ
 ؿاؾتكَووج: تلج وتاكةنتج خيٓذا كِووج نلؿةوة َوهًَُاْإ و يتبتًيَهث

ْتبيَت. ٓعوْهت   –ختبوبتنل-ٖتك ؿةكاايتى يت َناتوتـا ٖتيت ؿاؿةػليَت تتْٗا ؿةكااج } 
كةتلئ كِ َيعث  نلؿْث َٔ ؿاو اعتو  ؿج يت )ختبوبتنل( باًرت بووبيَت يتٖاوةَييَوث ْابيِٓ نتهيَهث

 –ختبوبعتنل –ٖتبووة. دا ختاتك َٔ يتنتَني ٖاوكِجَث ؿَيوؤم بؤ ػؤّ ؿياكجهعتّ خعتوا ٖعتك    
ج  و بلايعتتث  يعتتث  يتثيٍَ ٖتَوو نتهعيَو ؿا ؿيعاكج ؿةنعتّ. بعتآلّ دعاكة ٖعتك )ٖعاوكِجَ       

 .{خيُاْـاكج( تانو ػوؿا الج ػؤج بتيتنُإ ؿةاتيتْيَوتوة
نعت نعاكج ػعوؿا     ،تووج ْتتتوةنعتج يعتوةَ ؿةتلهعا   ؿاٖا ثيَػتَنتكج ػوؿا هتباكةت بت

بهتويَت و ػتَيهث ؿَييعإ   يتنتيإ ٖتْـيَو ػًَوتج ٖاوبتَ بؤ ػواؿاْإ )ً ى(ج تثَ ثتكهوث
بتَتماكو اؤكِج ثيَػتَنتكإ و ثياوٓاناْتوة بنتهنت يعتدياتث خعتوةج ؿٍَ و ؿةكووْيعإ تعتْٗا     

ؿا ؾعتكَووج:   تعلج وتاكةنعتج   ة يتبتًعيَهث بتػوؿاوة ثتيوةهت نتٕ.. ٖتك بؤيت يتّ كِووةًتو
ٖتْـيَو يتاتالْث ثيٍَ خيَعوة اؤكِةنعاْث ثيَػتَنعتكإ و ثياوٓعاناْيإ ؿةنعلؿة َناعتوت و       }

ًععويَٓث ْويَععقتيانلؿٕ. دععا خيَععوةَ ْابيَععت اؤكِةنععإ بهتْععت ٓععتْـ َناععتوتيَو و َناععتوتث 
 .{قتؿةغت ؿةنتّ يتهتكبٓيات بٓئَ ٓوْهت َٔ ختوةتإ ىلَ

 

 بؤ ثيَصيويَريى موضمَناىاٌ: –ئةبوبةكس  –ازدىى زِاضج
– ؾتكَا  بطتيعتْٔ بعت  }يتناتيَو ؿا ثيَػتَنتك ْتيـةتواْث ثيٌَٓويَقج بهات، ؾتكَووج: 

يتنت بؤ ػتَيهث بهات. يتو هاتتؿا )عاخيٌت(ج ٖاوهتكج، ثجَث  با ختو ثيٌَٓويَقج –ختبوبتنل
بتهعؤمو ؿةْعط نعنةو م كيعٍ ؿةاعلج      ثيعاويَهث   –ختبوبتنل–اوت: )ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا 



 045 لة قورئانى ثريؤزدا لةطةأل ثَيغةمبةر 

ؾعتكَاْث ثجَنطتيعتْٔ بٔعيَت    }يتناتث قوكخإ ػويَٓـٕ ؿا(، بتآلّ ثيَػتَنتك ٖتك ؾعتكَووج:  
اوتتوة(. خيٓذعا   . )عاخيٌت( ؿةَييَت: )ٖتَإ وتتج ثيٌَووّ ثثَ{ثيٌَٓويَقج بؤ ػتَيهث بهات

و ٖتهعت ْاهعهٔ. بعلِ ٕ     عاطٝف٢ثيَػتَنتك يتوةآلَث َٔ ؿا ؾتكَووج: )خيَوةج خاؾلةت م ك 
 يتنت بؤ َوهًَُاْإ بهات(. ؾتكَا  بطتيتْٔ بتختبوبتنل با ػؤج ثيٌَٓويَقج

َٔ تانت َتبتهويَهِ يتو وتاْتّ ؿا ؿةها بتػوؿا}ٖتك يتّ باكةيتوة )عاخيٌت( اوتوويتتث: 
يععت يتهععتك بععاونِ )ختبوبععتنل( البنععات و  نععت خععتو بتكثلهععياكيَوث ،بععؤ ثيَػتَنععتك خععتوةبوو

يٌونووَهت ػتَيو ستم ْانتٕ ٖتكاين نتي ًويَٓث ثيَػتَنتك بطليَوتوة، يتو ساَيتتعتَ  تجَطت
ج، بؤيت ستمّ ؿةنلؿ ختوة يت ختبوبعتنل   ػتَيهث يتٖتك كِووؿاويَهث يتْاناوؿا كِةًنني ؿةبووٕ ثثَ

 .{ؿووكنتويَوتوة
ْويَق، بؤ ختّ نت بوواْيَت بلِوات بؤ  ،ؿا بتؿج ؿةنلؿ خيٓذا ثيَػتَنتك ٖتْـيَو ومةج يتػؤج

نت ػؤج يتهتكًاْيإ كِاا نلؿبعوو. دعا نعت     ،َتبتهوت بتياكَتتث ؿووثياو اتيٌوت َناتوت
نلؿٕ بؤ ػتَيهث بوو، بعتآلّ ويوعوث ػعؤج     اتيٌوت َناتوت )ختبوبتنل( هتكقاَيث ثيٌَٓويَقج

ا ٓووة ؿا نيَٓيَوتوة. خيٓذ نت يتديَطاج ػؤج ،يتناكةنت ؿوا ات، ثيَػتَنتكيٍ خاَافةج بؤنلؿ
تتْيٌويتوة ؿاْيٌت و ْويَقج نلؿ، )ختبوبتنل(يٍ يتؿواج ثيَػتَنتك ْويَقج ؿةنلؿ و ػعتَيهيٍ  

 يتؿواج ختبوبتنلةوة ْويَقيإ ؿةنلؿ.
 

 دوا وةضيةت:
دا نت وكؿةوكؿة فياْث ثيَػتَنتك بتكةو نؤتايث ؿةٓعوو، ٖاوةَيعتناْث يعتَاَيث )عاخيٌعت(     

و ؾعتكَووج:   كِاالتٔ و ؾلَيَوعو نتوتعت ٓعاوةناْث   نؤنلؿةوةو بؤج كِواْني و هعتكدمث يتهعتك  
. ػعوؿا  .. ػعوؿا بواذمتويَٓيَوعتوة.  .بتػيَلبئَ.. ػوؿا بواْٗيًََيَت.. ػوؿا كةمحوإ ثي بهعات. }

.. ػوؿا هتكنتوتووتإ نات. ػوؿا هعاؽ و هعتالَتتوإ   .بواْجاكيَنيَت.. ػوؿا بتكمتإ بهاتتوة
و كِاهجاكؿةّ بؤ خيَعوة ختوةيعت ػعوؿا بجتكهعنت و     . َٔ وةهيتت .نات.. ػوؿا قنووَيوإ بهات.

. يتػوؿاَ ؿةػوامّ خاااج ييَوعإ بيَعت و ناكوباكتعإ ٖتَيوعووكِيَٓيَت و     .بتتتقواو ثاكيَنناكبٔ.
ؿةكّ يتاليعتٕ ػعوؿاوة بعؤ خيَعوة      ؿةهعجيَلّ. بيَطوَعإ َعٔ تلهعيَٓتك و َنايَهٓعث      خيَوةج ثثَ

و وآلتتنعتيإ ْتنعتٕ. ػعوؿاَ     بتبتْـةناْث يتهتكختوةج هتكثئَث يتؾتكَاْث ػوؿا ؿةكٖتم
ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ػععؤج بععتَٓيٍ و خيَوةًععث ؾععتكَووة: ط 

 ..83القصص/صۈئ  ۈئ  ۆئۇئ   ۇئ  ۆئ
ثاًإ وةهيتتث بؤنلؿٕ نت ٓؤٕ نؿٓعث بعؤ بعربِٕ و ٓعؤٕ بيَٓيعقٕ و ٖعيض ٖعاواكو ًعني و         

 كِ كِ يتنٓتنتٕ.
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ؿا ؾتكَوويعت:   يتثيَػتَنتكج ػوؿابووة يتثيٍَ َلؿْعث ج  يت دابليٌتوة ايَلِكاوةتتوة اوجَ 
 .{اوَاْث باًوإ بتػوؿا ٖتبيَت}

نت يتثاَ ػؤج ْتتتوةنتج ؿواج ٖتواو خاكةموو بهتوٕ، ؿيعاكة   ،ثيَػتَنتك ؿةًرتها يتوةج
نت ْتكيوعتناْث   ،ختَتَ ؿةبيَوت ٖؤج وامٖيَٓإ يتْويَقو ػواثتكهوث، ٖتكوةٖا ؿةتلها يتوةَ

ؤبتمٍ ؿاْإ بتهتكيإ ؿا ماٍَ بٔ، ٖتك بؤيتَ ؿياكتلئ وةهيتتث يتثيٍَ نؤٓعث  و ػ يووتنتكمج
نت ثابتْـبٔ بتْويَقنلؿْتوةو بتكؿةواّ يتْويَعقو   ،ؿا ختوةبوو ؿاواج يتَوهًَُاْتنإ ؿةنلؿ ؿوايث

ميهلج ػعواؿابٔ و ًعإ بتًعاْث ختَعتَ م ك ْعتكّ و ْيعإ و بعتكِةسِ بعٔ يتاعتٍَ نتهعاْث           
 كو بتْـةؿا.ػنَتتهاكو ناكاوما

بتاٌوث كِاهجاكؿةج ثيَػتَنتكج }ؿةَييَت:  –ج كِامج بيَت  ػوؿا ىلَ –( أَْظيتّ باكةيتوة )
 {..((...الصَّػالة ومػا ملكػْ أكػاذكم ػوؿا بتكيتايإ ؿةكٓووْث، ختوةبوو ٖتك ؿةيؿعتكَوو: )) 

 بٔ يتاتَييإ ؿا(.واتت: )بتكؿةواّ بٔ يتهتكْويَقنلؿٕ و خاااتإ يتفْتناْوإ بيَت و ْتكّ وْيإ 
 

 كؤتا ضاتةكاىى ذياىى ثيَغةمبةز:
)ختبوبتنل( ثيٌَٓويَقيث بؤ َوهًَُاْإ ؿةنلؿو بتَتَ اويَلِايتَيجث ػؤج بعؤ ؾتكَاْتنعتج   

تعا كِ فج ؿووًعت ت )واتعت خعتو كِ فةج      ،و يعتوةؿا بعتكؿةواّ بعوو    ثيَػتَنتكج ػوؿا ؿةكؿةبلِج
نت ؿةيلِواْث  ،ؿا ثيَػتَنتك ثتكؿةج فووكةنتج الؿاثيَػتَنتك تياجـا وةؾات ؿةنات(، يتو كِ فة

بتهتك َناتوتتنتؿاو َوهًَُاْاْث بيٓث يتْويَقؿابووٕ و مةكؿةػتْتيتى التث، َوهًَُاْتناْيٍ 
و  ٖات ػتكيو بوو ؿةهت بتْويَق ْتنعتٕ يتبعتك م كيعث    اتييَو ؿَيٌاؿبووٕ و تتْاْتت وايإ ىلَ

يَػتَنتكةنتيإ، تتْاْتت )ختبوبتنل( ويووث ػعؤج  دؤَ هتْـْث ًاؿج يتؿَييإ ؿا بتؿيوٓث ث
ؿوا ات تانو بطاتت كِينج ؿواوةو بواك بؤ ثيَػتَنتك بهاتتوة تانو ثيٌَٓويَقييإ بؤ بهات. بتآلّ 

نت ْويَقةنتيإ ؿةهت ثي بهتٕ و ثتكؿةنتًث ؿاؿايعتوةو   ،ثيَػتَنتكج ػوؿا خيٌاكةتث بؤنلؿٕ
 اتكِايتوة هتكثيَؼتؾتنتج.

 يـاكو ٓاوثيَهتوتٓث بوو يتاتٍَ َوهًَُاْإ ؿا.ختوةَ ؿوا ؿ
ؿا ؿاْعابووو   ْنيو ؿةبيَوتوة ْتػويَو خاوج يتبتكؿةهوث ناتيَو ٖتهوث نلؿ ختوا َلؿْث ىلَ

خاج ػتّ و خاماكج َلؿٕ ٓعتْـ  }ؿاو ؿةيؿتكَوو:  تتكِؿةنلؿو ؿةيٗيَٓا بتهتك اؤْاج ؿةهوث ثثَ
ػتَث تؤ ٖتَووج  .كِ  ض ناكةهاتيَهت..(ج نٔيٌث ؿةيطوت: )ٖتج بابتفاطُٝي٘ ، ){اتوكةيت

. ثيَػتَنتكج ػوؿاَ ثجَث ؾتكَوو: )يتَلِ وة ػعتّ و ناكةهعات   .بؤ َٔ بيَت ختج بابتايإ(.
خعاكاّ و ؿَيوتْطعت    ( ٓعتْـة بعثَ  فاطُٝي٘ يتهتك باونت ْاَيَٓيَت(، بتآلّ ثيَػتَنتك نعتبيٓجث ) 
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َ بعتو  فاطُٝي٘ ؿا ٓلثاْـ،  تاوجَيتوةو وتتيتنث ب يتػؤج ْنيو نلؿةوةو هتكج ػووتفيَل قؤَيث
 ( ثيَهتْث.فاطُٝ٘ؿا ٓلثاْـو ) تلج بتاوجَ وتتيت اليا، ثاًإ بؤ داكج ؿووةّ وتتيتنث

بعوو(،   ج ثلهعث –فاطُٝ٘–)ؿواج وةؾاتث ثيَػتَنتك، عاخيٌت ؿةكباكةج ختو ؿوو وتتيت يت 
ِ نت ختو نؤٓعث  ؿا ٓلثاْـّ ؾتكَووج ثيَ ج ختويٍ اوتنووج: )يتيتنتّ وتتؿا نت باونِ بتاوجَ

كِااتياْعـّ نعت َعٔ     ؿوايث ؿةنات و َٓيٍ الياّ. ثاًإ يتؿووةّ وتتجـا ٖتواَيث ختوةج ثعثَ 
ج ؿةاعتّ، خعيرت بعتو َقؿةيعت      يتنتّ نتهِ يتنتهت ْنيهتناْث نعت ؿواج َلؿْعث ػعؤج ثعثَ    

 ثيَهتْيِ(.
ٖتكوةٖا )عاخيٌت(ج ٖاوهعتكج يتوةهعؿث نؤتعا هعاتتناْث بعتك يعتوةؾاتث ثَيػتَنعتكؿا        

ؿةػوت و ؿةّ وٓعاوج   اوتوويتتث: )يتبتكؿةهوث ثيَػتَنتكؿا قوتوويتى خاو ٖتبوو ؿةهوث تثَ
ٖتتا ايعاْث نيٌَعلاو    ((…يف ال فيق ارعلىد يف ال فيػق ارعلػى و ؿةيؿتكَوو: )) ؿةهلِج ثثَ

 وةؾاتث نلؿ.
 ؿابوو. ( هاَيث63)ؿا و يتتتَتْث–زبٝع األٍٚ–(ج 12)وةؾات نلؿْيٌث يتكِ فج ؿووًت ت

بيَطوَإ ٖتك نتهيَو بتوكؿج هتكدمث ؾتكَووؿةناْث ثيَػتَنعتك بعـات )يعتثيٍَ يعتؿْيا     
يعت كِووْعت    ؿا( بتتتواوج قتْاععتت بعتو كِاهعوث    ج ؿاو يتو ٓلنت هاتاْتج نؤتايث ؿةكٓووْث

و بتستم ثيَػتَنتكج ػوؿا بووة. ٓعوْهت وةهعيتت نلؿْعث بتْويَعقو      نت ختو بتكِاهوث ،ؿيَٓيَت
تػواتلهإ و بتكالتٔ يتبتؿناكج، يعتؿوايني كِاهعجاكؿةناْث بعووة. خعتو هعاتتج      و ي ثاكيَنناكج

ثتكؿةج فووكةنتًث الؿاوةو َوهعًَُاْاْث يتْويَقةنعتيإ ؿا بيٓيعوةو نعت خعتواْيٍ ٖتهعويإ       
ج بعتؿةكووْث   بتبيٓيٓث ختو نعلؿووة، يعتدواْرتيٓث خعتو ؿميتْاْعت بعووة نعت ًعاؿجو ػؤًعث        

 ماْيويتتث نت ناتث يتؿْيا ؿةكٓووْث ٖاتؤتت ثيٌَتوة.اتياْـووةو يتٖتَإ ناتيٍ ؿا 
ؿج تووًث ختو هتكةَتكات بوايعت خعتوا    بتآلّ الميإ اتك ثيَػتَنتك ْتبوايتو وةى ػتَيهث

نت َل ظ ٖتهت بتْنيو بووْتوةج َلؿْث ؿةنات تانت )ٖيعواو   ،ؿا ج يتو ٓلنتهاتاْتج ؿوايث
نت ٓؤٕ ؿواج ػؤج ؿةفئ  ،ج ػؤج بتتاينتتث(ػتّ و ػتياَييَهث( ب نلؿْتوة بوو )يتنتي وناك

و ب نلؿْتوةَ بوو يتػؤًجو خاكةمووةناْث ؿْياو يتو َاٍَ وهاَإ و ًت وَتناْتج بعتديَيإ  
 ؿيًََيَت.

تتْاْتت ٖتْـيَو نعتي يتواْعتج نتٖتَيٌعت يعتفياْيإ ؿا ؾلِوؾيًََيعإ نعلؿووة يعتناتث        
يععإ بيٓععلاوةو  ا ؿةكٓععووْيإ ؿا ىلَهععتكةَتكا و نؤتاهععاتت تلهععٓاى و بتهععاَتناْث يععتؿْي

 بتكج نلؿووة. ؿاْيإ بتٖتَوو تاواْتناْيإ ؿاْاوةو ػؤيإ يتاوَلِايث بثَ نت ،بيورتاوة
ث هععتكةَتكا و )حمُععـ(ج ثيَػتَنععتكيإ بيٓيععوة يععتناتنععت ػععتَيهث يت ،بععتآلّ خععتوةج

َععتكاث  ؿا ثئَععتواْتج خععتو ساَيتتععت ماْععلاوةج هععتكة اتيٌععوٓتوةج نؤتاهععاتتناْث بععتػوا
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نت  ،داؿوواتكإ و تتَيتنتبامإ بووة. ٓوْهت ػوؿا ٖاوهؤمج بووةو ثاآلوتوويتتث بؤ ختو كِيَنةج
ج ثيَػتَنعتك اتيٌعوٓتوة بعتػوؿاج     بنتػٌعيَت. تانعت ٖيعواو ؿاوانعاكج     ثًتج )ػًيٌ(ج ثثَ

(ج وةهـ نلؿبوو يتبتك ختو ٖعتَوو هعؤمو كِةمحعتت و    زفٝل األع٢ًنت بت ) ،ثتكوةكؿااكج بوو
نت ٖتتا ؿواٖتْاهعتج يتهعتكمَاْث بعووو     ،(يتجزفٝل األع٢ًيتج ػوؿا بؤج، ختو ) وػتَثٖا

 بتٓانث ؿةيـكناْـ.
بيَطوَإ ثَيػتَنتكج ػوؿا نؤٓعث ؿوايعث نعلؿو يعتؿواج ػؤيٌعث خعتو بتكْاَتيعتج بعؤ         

نت )قوكخاْتنتج ػوؿا(و )هوْٓتتث ػؤج( بعوو ختاعتك َوهعًَُاْإ     ،ٖيٌَت َوهًَُاْإ بتدثَ
ث بهعتٕ ٖعتكاين اعوَِلاو هعتكاتكؿإ ْعابٔ، ٖعتكوةٖا يعتؿواج ػعؤج خعتو ٖاوةَيعت           ثتيلِةوي

نت بتٓعانث خيوعوَيإ كِووٕ ؿةنعلؿةوةو نعاكج      ،ٖيٌَت ثيَطتيٌووو و تيَطتيٌوواْتج بتدثَ
كِاهعوتنتج خيوعوَيإ بعتديٗإ     تليعإ ثعثَ تعتواوؿةنلؿو كِيَطعت     ؾتتض نلؿْث ًاكو وآلتاْث

 ؿةاتياْـ.
)حمُـ(ج ثيَػتَنتكج بـاتتوة )بتو ثاؿاًعوت  نت ػوؿا ثاؿاًوث ،ةثاكِيَيٓتوةا ؿخيَُتَ يتػوؿ

نعت بعؤ    ،نت بؤ ثيَػتَنتكاْث ؿياكج نلؿووة( يتهتك خعتو ٖعتَوو ٖعتوٍَ و ديٗعاؿةج     ،ػيَلةج
نلؿْعث   ْتتتوةنتج ايَلِاويَوث. ٖتكوةٖا يتػوؿا ؿةثاكِيَيٓتوة ناكَإ بؤ َتيوتكنات يتثتيلِةوج

 ج ؿْياو كِ فج ؿوايٌُإ ؿةهت نتويَت.. و خاهوؿةيث ، تانو بتػوياكجكِيَنامة كِاهوتنتج
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 ةندى يةكةمب
 ))لةئاكازة بةزشةكاىى ثيَغةمبةز((

 -ج يتػؤبوكؿوويث -ًيَوةج كِوػواكو دتهوتج -"حمُـ" منوْتج تتواو)
 -ج موٖـو ؿْياْتويوويث -ج ييَؼؤًنووٕ و يتهتكػؤيث -ج كِةسِ و بتمةيث

 (ج  و ؿاْايث كِةواْنيَقيث -ػواثتكهويجو عيناؿةتث
 

 "حمند" منوىةى تةواو
و كِةوًوث ْاياب و بيويَٓعتو، ٖعتَوو    ( ثلِة يتخاناكج ٖتكةبتكمج َل يثفيآْاَتج )حمُـ

و ػووْعتكيوث   يعت كِةهعتْتنتج   و اعتوكةيث  ختو ٖتَيويَووت ْتَلاْتَ نت خاَافة بؤ ػاْتؿاْث
بتػٌعيوةو   دوإ و ؿكةوًاوةج ؿةنتٕ. بتكِاهوث )ختو( ٖتك ػعوؿاج ثعتكوةكؿااك خعتؿةبث ثعثَ    

يعتناْث   ٌث ؾيَلنلؿووةو ثاكاهووويٌيتتث يتػلاثعتو بعتؿناكج  باًرتئ خاؿاب و ٖتَيى ونتوتي
نت ثيَػتَنعتك ػعاوةْث    ،ختو فيٓطتيتج تيايـا اتًتج نلؿووة، ٖيض كِةوًويَهث دوإ ْتَابوو

ْتبووبيَت. ٖتَوو كِةوًت و كِةؾواكيَهث دوإ ٖتك يتوةوة بيٓلاوةو ماْلاوة. ٖتك بؤيعتَ ػعوؿا   
ـ  ڱ  ڱ     ڱ   يتنععتج ؿةنععات و ؿةؾععتكَويَت:ط  جيتقوكخاْععـا خععاوا وةهععؿث كِةوًععوُتْ

 .4القلم/صں
ًََث     –حمُـ–بتّ كِةْطت  و، ثيٌَعتْطث   ج َل ظايعتتث  منووْعتج بعاآلج ثيَطتيٌعوواْتو نعا

ٖتكةٓانث َوهًَُاْإ بووة، ػوؿاَ ؾتكَاْث ثيَهلؿووئ نت بيهتئ بت هتكَتًعكث ػؤَعإ   
ثتيلِةوبهتئ و ؿواج خاناكو ػتهًَتتتناْث  يتٖتَوو ناكونلؿاكيَهـا ٖتَإ كِةؾواكو ْتكيوث ختو

 بهتوئ تانو كِةماَتْـج ػوؿاَإ ؿةهت نتويَت، ٖتكوةى ػوؿا ثيَُإ ؿةؾتكَويَت:
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی ط

 .20األحزاب /صی
ْعتج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا    ٖتك تويَعقةكةوةو ييَهؤَيياكيَعو اعتك بيعتويَت يعتو كِةوًعوت بتكما      

خعتو َتبتهعوت ميعاتل هعووؿ      ج تتواوج يعتقوكخإ ٖعتبيَت و بعؤ    بهؤَييَوتوة ؿةبيَت ًاكةمايث
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نتقوكخإ باْطتوامج ثعتيلِةونلؿْث نعلؿووة    ،يتقوكخإ وةكبطليَت. ٓوْهت ٖتك كِةوًويَهث بتكم
 ؿا بتكدتهوتو ثياؿةج نلؿووة. )حمُـ( ثيٍَ ٖتَوو نتي يتػؤج

ايهث بلِواؿاكإ )عاخيٌت( نت ْنيهرتئ نعتي بعووة يتثيَػتَنعتكةوة ؿةَييَعت:     يتّ كِووةوة ؿ
واتعت ٖعتَوو كِةوًعويَهث بعتكِيَُٓايث      {كِةوًت و خاناكج ثيَػتَنتكج ػوؿا )قوكخإ( بعووة }

ؿةيعإ ٖعتماك    (0)(أحادٜيز قوكخإ بووة. دطت يتقوكخاْيٍ، نويَنت ث  مةنعاْث ؾعتكَووؿةَ )  
نعت   ،ناْث ثيَػتَنتكو ختو وةهيتت و كِاهجاكؿاْتيٌيامنإ بؤ ؿةايَلِْتوةيتاؿواكو كِةؾواكة بتكمة

باْطتوام بؤ ٖتَوو كِةوًت و ػوويتنث دواْث خيٓواْث ؿةنتٕ و ٖتك ػعوؿج خعتو نويَناْعتج    
ؿاْعٔ يتهعتك    يتهتك ؾتكَووؿةناْث ْووهلاوٕ و ؿاْلاوٕ بتٖيَنتلئ بتَيطتو اتوكةتلئ ًايتتث

 يتوة. و بتكمج بتًتكج ثيَػتَنتك بتختػوقث منووْتيثو تاينتِتْـيث  ثابتْـج
خيَُتَ يتّ بتًتج نويَنتنتَإ و يتّ ٓتْـ الثتكِةنتَت ؿا، ثوػوتيتى يتهيؿات و كِةوًوت 

ج فياْث ييَوةكالٕ و يتهتك ختو  ؿةنتئ تانو كِيَُٓايث بتكمةناْث ثيَػتَنتك بؤ ػويَٓتكإ ؿياكج
 يتَ بتكِةماَتْـج ػوؿا بتػوتوةكبنب. ئَ و بتّ ثثًَيَوامة كِاهت و ؿكوهوتَ ٖتْطاوبٓ

بتآلّ ثيٍَ ختوةج هيؿتت و كِةوًوت دواْعتناْث ؿيعاكج بهعتئ وا ٓعانت خاَافةيعتى بعؤ       
 نت ٖاوةآلْث باهيإ ييَوةنلؿووة. ،ج ثيَػتَيتك بهتئ كِوػواكو ًيَوةج دتهوتيث

 
 شيَوةى زِوخطازو جةضتةى

ئ كِوو و كِوػواكج ٖعتبوو و ٖعتك نتهعيَهيٍ وةهعؿث     ؿا دواْرت ثيَػتَنتك يتْيَو ػتَيهث
و تيَهععتٍَ  نلؿبيَعت بععتَاْطث ًعتوج ٓععواكؿة )ًعتوج بععتؿك(ج ٓعواْـووة. كِوػوععاكج هعجث     

بتكِةْطيَهث هووك بووة، ٖتك ؿووٓاوج اتوكةو اًيَٓتناْث كِةًث تؤؾ بووٕ، ٖتكوةٖا ٓاوةناْث 
نلؿبٔ. ثيًََووج ٓاوةناْيٌث ْعتػويَو   تثَختوةج نًيٌث  وةى ٓاوج نًَلِيَقنلاو ؿةكنتوتووٕ بثَ

 ،ؿا ٖعتبووةو  الج بل نعاْث  يتنث دوإ يت ٖتكؿوو ؿكيَقبووٕ، بل ناْيٌث ؿكيَقبووٕ و وكؿةناكج
تا ختَووالج ٓاوةناْث ؿكيَقبووْتتتوة. ْاوٓتواْث ثإ بووةو يووتث كِيَو بعووة، ؿةَعث ؾعلاوإ    

ؿا َاوة ٖتبووة، ٖعتكؿوو كِووَعتتث نعتّ     ْتناْثبووة. دواْرتئ ؿووييَوج ٖتبووة، يتْيَوإ ؿا
اؤًت و َاّ ْاوةْـج بووٕ، ٌَ و اتكؿْث يتٖث ٖعتَوو نعتي دواْرتبعووٕ، ًَعث ْعتنوكت      

ج ثوعتوبووة، بعاآلج    ثعثَ  ًاْث كِيَعو و ؿوو  ؿكيَقبووة، هيٓتج ثإ و ؾلاوإ بووة، ؿوو بووةو ْت
                                                           

( ْاوؿةبليَعت و الْطرتيٓيعإ ختَاْعتٕ:    نحيت ايطي١ٓ  ( نويَنتناْث ؾتكَووؿة بتنويَنعتناْث هعووْتتيٍ )  1)
٣ اَاّ َاييو(ٚ  –)َٛطأ–ٚ–ابٔ َاش٘–ٚ–ابٛداٚد–ٚ–ْطا٥ٞ–ٚ–جسَرٟ–ٚ–صحٝح َطًِ–صحٝح ايةدازٟ)

 (..٣ اَاّ امحد–)َطٓد
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بيَعت، ؿيعاكة ٖيَٓعـةَ     اؿةج َتخًوف بعوو كِ نت مياؿ يت ،بووة بتآلّ ٖيَٓـةَ ؿكيَق ْتبووة بتكم
 نت باآلج ْنّ بيَت. ،باآل ْتبووة نوكتت

وكا و ههث مىل ْتبووة، هو وهٓطث يتخاهوث يتنرتؿا بووٕ. ٖعتكوةٖا يعتَ والكيٌعث    
ؿا ْيٌاْتج  ْتقتَيتو بووةو ْتم ك الوام بووة. ثٌوث كِاهت و اتوكة بووة. يتْيَوإ ٖتكؿوو ًاْث

اهويا بووة، نت بليوث بووة يعت ػعاَييَهث كِةَ بتهعتك    وة نت يتالج ًاْث كِثيَػتَنتكيَوث ٖتبو
مةكؿا كِواْيويتتث و  ٓتْـ تاَيتَوويتى ؿةوكج ؿاوة، ققيٌث ْتيووٍ بعووةو ْعتػاوبووة، بعتَيهو    

ج  ج، يعإ هعتكْتكَايث   يتْيَوإ ختو ؿوودؤكةؿا بووةو اتيٌعوؤتت هعتكْيوةج ٖعتكؿوو اعوجَ    
ؿا اوكز واعؤٍَ بعووةو اعتك بتكِيَطعتؿا بلِ ًعوايت       ًنت و ٖتْطاوْاْيٌثٖتكؿوو اويَهاْث، يتكِ 

ٖيَٓـة ٓاالناْت ؿةكِ ًت وةى ختوةج بتكِيَطتيتنث هتكةوييَقؿا بلِ ًوايت. اتك خاوكِج بتاليتى ؿا 
بـابايتوة ٖتَوو يتًعث ثيَهعتوة ؿةهعوِكاْـ. ؿةْطيَهعث هعاف و موآلَيعث ٖعتبووة. يتػعتّ و         

تكؿةواّ ؿابووة، ٖتكؿةّ يتب نلؿْتوةو تيَؿهلئ ؿابعووة. م ك بعثَ ؿةْعط    ختْـيٌَتج ْتتلاماوو ب
يتى ْتبيَت قوتج ْتنلؿووة، ٖتك بتْاوج ػوؿاج اتوكةوة وتعتناْث ؿةهعت    بووةو بؤ ثيَويووث

ؿا بتكِووْث باهث ْيعُتتث ػعوؿاج نعلؿوةو    ٖيَٓاوة. يت وتتو خاػاوتٓث ثجَهلؿووةو نؤتايث ثثَ
الْط ؿاْاوةو اتك نتَيٍ بووبيَت بتبثَ بايتؾ بؤج ْتكِواْيوة. ختاعتك  ْيعُتتتناْث بتاتوكةو 

تععووكِةو ثتهععت بووبيَععت كِووج بتاليععتنجرتؿا وةكايَععلِاوة، ختاععتك ؿَيٌععاؿيٍ بووبيَععت ٓععاوج 
ؿاػووووة، يتثيَهتْني ؿا تتْٗا بنةو مةكؿةػتْتج ٖعتبووة. ٖتكنتهعيَو يتنعتّ دعاك ؿينيَوعث      

ج بيٓيوة. ٖعتك نتهعيَهيٍ تيَهعتَيث     بتٖتينتت و هتْطييٓثًتكَث يجَهلؿووةو بتثياويَهث 
بووبيَت و ْاهينيَوث ػؤًيث ويووووة. ختوةج وةهؿث نلؿبيَت ٖتك اوتوويتتث: )ٖتكاين ثعيٍَ  

 .ختوو ؿواج ختو ثياوج خاواّ ْتؿيوة(..
ؿا بعتناكج   ثيَػتَنتك ٖتكؿةّ ستمج يتبؤٕ و بتكاَتج ػؤَ بووةو يعتم كتليٓث ناتعتناْث  

ة بؤ بتؿيـاك اتيٌوٓث َتالخيهتتتنإ و ؿاْيٌعنت يتاعتٍَ َوهعًَُاْإ و يتبعتك ػعتكيو      ٖيَٓاو
بووْث بتم كبتج ختو ؿيـاكو نؤكِو نؤبووْتواْتوة ٖتكاين ثيامو ه ج ْتؿةػواكؿ. ه يٌعث بعت   

 )ثاقًَتج ثيى( ْاوؿةبلؿ.
 

 ى لةخؤبوزدوويى
ؿةهتآلتـاكاْتؿا ٖتيت نت  ( يتفَاكةيتنث نتَث ختو سانِ وجٛاععهيؿتتث يتػؤبوكؿويث) 

دًَتوج سونُيإ ؿةنتويَوت فيَلؿةهت و سونُلِاْث ؿةنتٕ، ْتػامست يتو مةَتْت كِابلؿواْتج نعت  
 يووتنتكمجو اتوكةيث تانت بٓتَاو هيُاج ؿياكج سانُاْث هتكمةوج بووة.
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ْعت  )حمُـ(ج ثيَػتَنتكو )سانِ بتختَلج ػوؿا(َ ثئَتواْتج ختو بٓتَاو هيُا باوو ماْلاوا
كِةؾواكج نلؿووة.. يتػؤبوكؿويجو ػؤبتنتّ الييٍ يعتؿياكتليٓث هعيؿتتتناْث بعووة، يعتنيَو     
يتخاَادمتناْث ثتياَث ػؤج يتْاوبلؿْث ْتكيوث ػؤ بتمٍ ماْني بووة نعت ْعتكيويَهث ْاٖعتَواك    

 بووةو يتهتكاْوتكج ؿْياؿا بآلوبووة.
ٖعتك  }توةنعتج ؿةيؿعتكَوو:   ؿا بعؤ ْتت  يعتناْث  ثيَػتَنتك م كداك يتثتْـو خاَؤفاعاكيث  

{نتهيَو تؤمقاَييَو يتْتكيوث ػؤ بتمٍ ماْيث يتؿٍَ ؿابيَت ختوا ْآيَوت بتٖتًت
. ثيَػتَنعتك  (0)

ؿا بعوو. ٖعتكوةى يتفيآْاَتنتجعـا     ؿا يتوثتكِج هاؿةو هاناكجو يتػؤبوكؿوويث يتفياْث ػؤج
اكووج َتدًيوعتنتؿا  و ػعو  باي نلاوة نت يعتْيَو نعؤكِو نؤَعتَييَو ؿا ؿاْيٌعوايت يعتنؤتايث     

ؿا َاؾث ٖتكيتنت يتٖاوٌْيٓاْث يتديَطتو َتوقيع  ؿاؿةْيٌت. ٖتكوةٖا يتنؤكِو ؿاْيٌوٓتناْث
 تل يتو بتكِيَنتلة.. ؿةؿا تانو ٖيض نتهيَهيإ واج ؿاْتْئَ اوايت ختوج ؿا ثثَ

ؿاو ؿةٓوو بعؤالج ٖتْعـيَو يعت     ؿابوو بتهتك ؿاكؿةهوتنتج نت ػؤج ،داكيَهيإ ثيَػتَنتك
ٖاوةآلْجو ٖتك نت اتيٌوت اليإ ٖتَوويإ ٖتهواْت هتكثثَ )واتت يتبتكج ٖتهوإ(. خعتويٍ  

يعتنإ بعؤ ٖتْعـيَو نتهعث تاينعتتييإ       ؾتكَووج: )ٖتَيُتهنت بؤّ وةى ٓؤٕ عتدتّ و بيعاْث 
ٖتَيـةهنت و بتْابتدثَ بتاتوكةيإ ؿةالٕ(، واتت مياؿ يتكِاؿةج ثيَويوت و بؤ ٖتْـيَو َتبتهعت  

 ..ٕ ٖتَيـةهنت و بتاتوكةيإ ؿةالٕ.يتبتكيا
ٖتك يتّ باكةيتوة ؾتكَوويتتث: )مياؿةكِةوج يتَتؿغ و هوايٍ نلؿْث َعٔ ؿا َتنعتٕ وةى   

يإ نلؿو مياؿةكِ ييإ تيعاؿانلؿ تعانو نلؿياْعت    –عيوا–يتنإ ٖيَٓـة هوايٌث  ٓؤٕ َتهيشث
تْعـةو ثيَػتَنعتكج   نوكِج ػوؿا، بيَطوَإ َٓعيٍ بتْـةيعتنث ػعوؿاّ، دعا نعتوابوو بًَعئَ: ب      

 .(2)ػوؿا(
و كِواَيتتتناْث هاؿةو هعاناكيث ثيَػتَنعتك خعتوةبوو     ٖتْـيَو يتؿياكؿةناْث يتػؤبوكؿوويث

يععتوةو دًعتناْث ثيٓعتؿةنلؿ، يعتْاوَاَييٍ ؿا ياكَععتتجث     ػعؤج ثيَآلوةنعاْث ػعؤج ؿةؿووكج   
و ؿا يععتت ؿةنععلؿ ج ؿةنععلؿ، اؤًععوث يتاععتٍَ ٖاوهععتكج ٖاوهععتكج ؿةؿاو ػنَععتتث ػععتَيهث

 ناكوباكجرتج يتاتٍَ ؿا كِاؿةثتكِاْـ.
يتٖعتَوو نتهععيٍ ميععاتل بتًععتكّ وًعهؤبوو و م ك بععؤ ػععتَيهجث ْععتؿةكِواْجو هععتكدمث   
يتهتككِووج بتكاَنتكةنتج كِاْتؿةالت. بعتؿةّ ؿاوانعاكجو ثيَويوعوجث ٖعتَوو دعؤكة ٓعني و       

( بووْايعت. يعتْيَو   تويَقيَهث ػتَيهييتوة ؿةٓوو ها خعيرت بتْـة)عتبعـ( بووْايعت يعإ خعاماؿ)سل      
                                                           

 يتوة. ايَلِاويَوث –َوًِ  -( 1)
 يتوة. ايَلِاويَوث – خبازٟ –( 2)



 055 لة قورئانى ثريؤزدا لةطةأل ثَيغةمبةر 

ؿا ؿاؿةْيٌت و تيَهتَيث ٖتَوويإ ؿةبوو و يت ؿواديَطتج َتدًيوعتنتَ ؿا هعواكج    ٖاوةآلْث
ؿا ؿابٓيٌونايت ياػوؿ يتاتَييا بؤ ثيَويووجيتى ٖتَينووايت ػؤج  ؿةالت. ٖتك نتهيَو يتاتَيث

يعتنث   اويوعوث و ثيَـ كِاؿةالت تانو ختو نتهت ثيٌَث نتويَت. ٖتك نتهيَهيٍ ؿاواج ياكَتتث
ؿةبتػٌعث، اعتك ْتيٌعيوواْيايتو ْتينوايعت      بهلؿايت ْاخوَيَـج ْتؿةنلؿو ًويَهث ٖتك ثثَ ىلَ

 ج ؿةنلؿ. ًويَهث بؤ ؿابني نات ختوا بتوتتيتنث دوإ بتكِجَ
و  يعتوة ٖاتععتالج  و ًعًَتفاوج  ؿَيعتكِاونثَ  كِ فج ؾعتتض نلؿْعث َتنهعتؿا ثياويَعو بعت      يعت 

آلّ ثيَػتَنتكج ػوؿا ثجَث اوت: )يتهتكػؤبتو َتتلهت، ػؤ َٔ ؿا ٖتَيـةيتكمج، بت يتبتكؿةَث
 نت اؤًوث وًو بووةوةج ؿةػواكؿ(. ،ثاؿًايتى ْيِ، َٔ نوكِج فْيَهث قوكِةيٌِ
يتنعتج ؿةنعات و يعتّ     ( يتهتك ثيَػتَنتكيَوثقياطع اتك ختو نتهتج ؿاواج بتَيطتج بٓتبلِ)

ت اؤًوث وًو بووةوةج ؿةػواكؿ( ختوا ؾتكَووؿةيتج وكؿبيَوتوة )َٔ نوكِج فْيَهث قوكِةيٌِ ن
يتنتج بؤ ؿةكؿةنتويَت، ٓوْهت ؾتكَاْـةيتى  بتٖيَنتلئ بتَيطتج يتهتك كِاهوجث ثيَػتَنتكيَوث

هتكتاثاج وآلتيَهث نتوتنيَوت فيَلؿةهت و ٖتك ػؤج بووبيَوت ػاوةْث بلِياكو ؿةهتآلت و نتٓعث  
ؿابلِيَت، بتكِاهعوث دطعت يعت )وةهعؿث     ػؤج يتٖتَوو ْاوو ْامْاويَهث اتوكةيجو ؿةهتآلتـاكج 

 يت. تل ًاياْث ْث ثيَػتَنتكيَوث( ٖيض وةهؿيَهث
 

 زِةحه و بةشةيى
ج ْاهعلاوةو   يت دواْاْتج نت َل ظ ثعثَ  ختاتك بتكاوكؿيَو بهتئ يتْيَوإ ختو تاينتِتْـيَوث

تؿ )كِةسِ و كِاماْـ تتوة ختوا ؿةبيٓني ٖيض هيؿتتيَو بتق ختو هيؿتت و كِةوًواْتَ نت ػؤج ثثَ
 يت. ج( ٓاى و بتٖاؿاك ْث بتمةيث

كِةمحتت و بتمةيث هيؿتتيَهث ؿياكج خيووَت، ػوؿاَ يتنيَو يتهيؿتتتناْث نت ٖعتكؿةّ  
ج )هيؿتتث كِةمحتتت( ػوؿا ػؤج بتكِةسِ و َيٗلةباْعتو يعتْاوة    ج ؿةثاكِيَٓتوة ىلَ َوهًَُإ ثثَ

   ص   ٹٹ  ٹ ٹ  ٿ ةو ؾتكَووًععععيتتث: طايييييسحِٝ(–)ايييييسمحٔث  مةناْيٌععععث
 ..056األعراف/

بتو هيؿتتت اؤَ نلؿووةو ؿياكتلئ خاناكج  ػوؿا ثيَػتَنتكةنتج ػؤج )حمُـ(يٌث
بتهؤمجو َيٗلةباْجث ثجَنتػٌيوة، ٖتواَيث ختوةج بؤ َوهًَُاْاْيٍ ؿووثات نلؿ تتوةو 

ِِٝ٘ ََا عَؾتكَوويت: ط ِِ عَصٌِٜص عًََ ِٔ َأْفمطِهم َِّ  ٌٍ ِِ زَضُٛ ِٝهمِ بِاْيُُِؤَِِٓ َ زَؤٌُٚف ََقِد شَا٤نم ِِ حَسٌِٜط عًََ ِٓحُّ
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ٌِ  ..028التوبة/صزَّحِٝ
و  نت ٓتْـة ؿَيوتْط و باكالإ بووة بؤ ْاكِةستتث ،ؿاْيَهت بؤ ثيَػتَنتك ختّ خايتتت ًايتتث

و ؿَيٌعاؿ نلؿْيعإ و ثاًعإ ٓعتْـ      ج َوهًَُاْإ و ٓتْـ هووبووة يتهعتك كِيَُٓعايث   باكالاْث
 يٍ بووة بؤيإ.بتهؤمو بتكِةمح

ج ثيَػتَنتك بؤ َوهًَُاْإ يتوةؿا كِةْطعث ؿاوةتعتوة نتًعوث مياْنعتػٍ و      هؤمو بتمةيث
 ؿووكؿةػاتتوةو ًوث هووؿبتػٌيإ بؤ ؿيَٓيَت. مةكةكَتْـيإ ىلَ

خايتتتنععت هوايٌععث ثيَػتَنععتك ؿةنععات ٖععتكوةى هوايٌيٌععت بععؤ خععتو ػوؿايععتج نععت   
 و بعتمةيث  اوة بعؤ َوهعًَُاْتنإ و بعتٖؤج َيٗلةبعاْث    ؾتكَاْلِةوايتنث بتكِةسِ و ؿيؤظاْث ؿاْ

خاكاّ و ؿَيوتْط ؿةبيَت ناتيَو اتيتنتج ؿَيوتْط و ػعتَناكبٔ و تووًعث مةكةكو    يتنتيتوة بثَ
 ميإ بٔ.

 دطت يتو خايتتت، ػوؿاج ثتكوةكؿااك وةهؿيَهث كِةسِ و ْعتكّ وْيعاْجث ثيَػتَنعتك يعتدثَ    
ٺ  ٺ      ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺت: طلج قوكخعإ ؿا ؿةنعات و ؿةؾعتكَويَ   تع  يتنث

ػوؿاج َتمٕ يعتّ ؾتكَايٌعوتَ ؿا خعاوا     ...059عمعران/ آ صٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
 وةهؿث ثيَػتَنتكةنتج ؿةنات نت بيَطوَإ ختو ْتكّ وْيإ بووة بؤ اتيتنتج، ختّ ْتكّ و ْياْث

وكِةو َؤٕ و وًعو  يتَ يتكِةمحتتيَهث ػوؿاوةيت نت بتثيَػتَنتكةنتج بتػٌيوة، ٓوْهت اتك تو
كِةسِ و  ؿاو ٖيض نتهيَو يتاتَييا ٖتَيث ْتنلؿايتو، ثاًإ اتك ؿَيلِةم و بثَ بوايت يتاتٍَ ػتَيهث

ج ؿةتتنيٓعتوة. بعتآلّ ثيَػتَنعتك     ج ؿةبوةوةو ىلَ بتمةيث بوايت ختوا ٖتَوو ػتَيهث كِقيإ ىلَ
ؿاو  نتوتث يتاتٍَ ػعتَيهث ٖتَوو فياْث يتنجاكٓت كِةمحتت و هؤمو بتمةيث بووة، ض يتٖتَيى و

 .ؿا بؤ ْتتتوةنتج.. يتناْث ض يتكِيَُٓايث
نت بتّ ؾعتكَووؿة ميَلِيٓاْعت ْتتتوةنعتج كِاهعجاكؿووةو ؾتكَوويعتتث:       ،ٖتك ثيَػتَنتك بوو

خيَعوة كِةسعِ بتػعتَيهث هعتكمةوج     } :((.. واتتارمحوا مع يف االرض ي محكم مػع يف السػما ))
اليػ حم هللا مػع ، ٖتكوةٖا ؿةؾتكَويَت: )){ةمحوإ ثثَ ؿةناتبهتٕ، ختوا ػوؿاَ يتخامسإ ؿا كِ

.. ٖعتكوةٖا  {ػوؿا كِةسِ بتو نتهت ْانات نت كِةسِ بتػتَيهث ْانات}((.. واتت الي حم الناس
كِةمحعتت تعتْٗا يتخيٓوعاْث    }. واتعت:  .((.التنزع ال محة االّ مع رػقيّ ثيَػتَنتك ؾتكَوويت: ))

 .{اوَلِاو بتؿبتػت ؿةهتْليَوتوة
كِةسِ و بتمةيث ناتيَو بتكِووْث يتَل ظ ؿا ؿةبيٓليَت نت َاَتَيتج باَ بيَت يتاتٍَ نتهاْث 

. هعتكْر بعـة َاَتَيعتج ثيَػتَنعتك يتاعتٍَ      .ػواكو ػؤيتوة نت يتػؤج بعثَ ٖيَعنو تواْعاتلٕ.   
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يعتوةو   ؿا ٓعؤٕ بعووة، ٖعتكوةى يعتنيَو يعتٖاوةآلْث ايَلِاويَوعث       ناكاوماكإ و ػنَعتتهاكاْث 
{ؿابيَت ٖتكاين ْتَـيوة ثيَػتَنتكج ػوؿا يتػنَتتهاكيَهث}ث: اوتوويتت

 –(يعٍ  أْيظ . )(0)
َاوةج ؿةهاٍَ ػنَعتتث ثيَػتَنعتكج ػعوؿاّ نعلؿووةو     }اوتوويتتث:  –ج كِامج بيَت  ػوؿا ىلَ

ٖععتكاين خععاػيَهث يتؿةهععت ؿةكْععتبلِيِ و اععتك نععاكيَهث واّ نلؿبيَععت نععت بععتؿَيث ْععتبووبيَت 
(، اتك ناكيَهيٌِ ؾعتكاَؤَ نلؿبيَعت ْتيؿعتكَووة )بؤٓعث خعتو      ْتيؿتكَووة )بؤٓث وات نلؿ

{ناكةت ْتنلؿ(
، يتو كِاهجاكؿاْتَ نت ؿةكباكةج )هتوؿاو َاَتَيتج باًعٔ يتاعتٍَ نؤيًعتو    (2)

بلاوػوًهاْث ػؤتأْ،  –ختوإ )واتت بتْـةو نؤيًتنإ }بتْـةنإ ؿا( ختوةيت نت ؾتكَوويتتث: 
َاَتَيتج باًعيإ يتاعتٍَ ؿا بهعتٕ، يعتو ػؤكانعتيإ       ػوؿا ػووووْجيت بتكؿةهووإ، خيَوةَ

بـةٕ نت ػؤتإ ؿةيجؤًٔ، ميعاؿ يعتتواْاج ػؤيعإ     ثجَنـةٕ نت ػؤتإ ؿةخيؤٕ، يتو بتكاتيإ ثثَ
{ختكنيإ بتهتكؿا َتؿةٕ، اتك ناكوباكتإ بتهتكؿاؿإ ياكَتتييإ بـةٕ

(3). 
اوإ بووة تعا خعتو كِاؿةيعتج نعت     ج ثيَػتَنتك ٖيَٓـة م كو ؾل و ؿَيٓتكَث كِةمحتت و بتمةيث

خافةآلْيٌث التؤتتوة، ختو ػؤج كِةمحث م كبوو بتكاَنتك خعافةآلٕ و وةهيتتيٌعث بعؤ ػعتَيهث     
ٖعتك  }ختوةبوو نعت خعتواْيٍ وابعٔ يتاعتَييإ ؿا. ٖعتكوةى يعتّ باكةيتًعتوة ؾتكَوويعتتث:         

ثاًعإ باَيٓـةيعتى، يعإ    َوهًَُاْيَو ؿكةػويَو بٓيَقيَت يإ كِووةى و ؿاْتويًََتيعتى بٔعيَٓيَت و   
ج  عوات، خعتوا ٓعانتو )ُعـقت(يتنث بعؤ ؿةْووهعليَت و ػعوؿا         َل ظيَو، يإ خافةَييَو، ىلَ

 (4).{ثاؿاًوث ؿةؿاتتوة
ختَتَ هوايٍ و ٖاْـاْيَهت بؤ ختو نتهتج ػؤكانث خافةٍَ ؿةؿات و بتناكيَهث ٓعانت بعؤ   

 يَوتوة.َل ظ ؿاؿةْليَت يتو ناكاْتج نت بتٖؤيتوة يتػوؿا ْنيو ؿةب
ٖتكوةٖا ثيَػتَنتك ؿةكباكةج ثاؿاًوث ختو نتهتج كِةسعِ بعتخافةٍَ ؿةنعات ؾتكَوويعتتث:     

ناتيَو ثياويَو بتكِيَطاؿا بلِوات و تيٓويَوث م كج بؤ بيَٓيَعت و ثاًعإ ب يَعو بعتؿج بهعات و      }
يَهث  واتتوةو ؿواييٍ يتناتث ٖاتٓتؿةكةوةجعـا هعتا   بٔيَوت ػواكةوة بؤ ْاويتوةو تيَلخاوج ىلَ

ؿا مَعاْث ؿةكٖيَٓابيَعت و مةوج بًيَوعيَوتوة، بتَعتَ ثياوةنعت       تيٓوو بنيٓيَت نت يعتتيٓويَوث 
بناْيَت نت ختو هتات َٖيٓعـة تيٓعووج بعووة وةى ٓعؤٕ ػؤيٌعث بعتو ِكاؿةيعت تيٓعووج بنعووو          
بتٖاْايتوة بيَت و ؿابتميَوتوة ػواكةوة بؤ ْاوب ةنتو ٓٓطث بؤ ثلِنات يعتخاوو ؿةَعث هعتاتنت    

و خععاوج بععـات، خععتوا ػععوؿاَ هوثاهععث ؿةنععات و ثاؿاًععوث ؿةؿاتععتوةو   تععت بتكؿةهععوث ا
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{يتاوْاٖتناْث ؿةبووكيَت
(0)... 

خاؾلةتيَو نتوتتبعتك هعناج   }ٖتك ؿةكباكةج كِةسِ نلؿٕ بتخافةآلٕ، ثيَػتَنتك ؿةؾتكَويَت: 
و ػوؿا يتهعتكختوةج ثٌعيًتيتنث بتْعـنلؿبوو و ٖعيض ػعؤكاى و ػواكؿْتوةيعتنث ثَجٓعتؿابو        

{تا ثٌيًتنت ػؤج يتدلِوداْتوةكج هتكمةوج  وات ،بتكةآلًث ْتنلؿبوو
(2). 

َاآلتيٍ بيَطوَإ خيوعوّ   و بتػٍ و هتكبلِيٓث َتكِ نوًوٓث خافةآلْث ميإ هتباكةت بت
ؿاوة نت خافةَيث مياْنتػٍ )وةى هتاث ٖاكو اامال( بهوفكئَ بتآلّ ؾتكَاْث نلؿووة نت  ج كِجَ

تكعيياْت ناكج نوًوٓتنتج ختدماّ بـكيَت، ٖتكوةٖا خيووّ كِجَجـاوة ختو بتًيَواميَهث ٓانث ً
ٍَ نعلاوة هعتكبرِبكئَ و ؿةبَيعت خعتواْيٍ بتًعَيواميَهث ؿكوهعت         خافةآلْتج نت اؤًويإ سعتآل

اف هللا كمب ارحسػاف علػى كػل رػى  فػ ذا هتكبربِكئَ، ٖتكوةى ثيَػتَنتكيٍ ؾتكَوويتتث: ))
ذا ذحبػػػػػػمم ف حسػػػػػػنوا الرحبػػػػػػةد وليحػػػػػػد أحػػػػػػدكم رػػػػػػف ته ولػػػػػػيح قملػػػػػػمم ف حسػػػػػػنوا القملػػػػػػةد وإ

دعا   .بيَطوَإ ػوؿا ؾتكَاْث بتٓانتناكج يتٖتَوو ًويَو ؿا نلؿوة..}واتت:  ...(3)((ذبيحمػه
ختاتك خافةَيث مياْنتػٌوإ نوًت ػيَلاو بتًيَوامج ؿكوهت بيهوفٕ و با موو اياْث ؿةكٓعيَت،  

ج  وكِجَ بلِٕ و تيػتنتتإ تيقنتٕ و دثَ بتٓانث هتكج ختاتك خافةَيث ستآلٍَ نلاويٌوإ هتكبلِج
 .{هتكبلِيٓتنت هامو يتباكبيَت و ٓانت يتاتٍَ هتكبلِكاوةنتؿا بهتٕ

ج َاوة ْتبوايت خعتوا ٓعتْـةٖا منووْعتو بتهعتكٖاتجرتَإ يتَعتكِ       ػؤ ختاتك يتبتك نتَث
 بتمةيث ٖاتٓتوةج ثيَػتَنتك بتالوامو بثَ ٖيَنةنإ ؿا ؿياكج ؿةنلؿ.

 
  ليَخؤشبووٌ و لةضةزخؤيى

ثيَػتَنتكج ػوؿا ٖتكؿةّ ػووج التنوو بتؿإ بتػؤؿاالتٔ و ييَؼؤًنووٕ يتٖعتك نتهعيَو   
ٖتَيتج بتكاَنتك نلؿبيَت هتكةكِاج ختوةج تواْاج تؤَيتنلؿْتوةًعث ٖعتبوو. بعتّ ػووْتكيوعتَ     

َ ؾعتكَاْث  ثابتْـيث تعتواوج بتؾتكَاْعتناْث ثتكوةكؿااكيعتوة ىلَ ؿةبيٓعلا، ٖعتكوةى ػعوؿا      
 ..099األعععراف/صڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چثجَهععلؿووةو ؾتكَوويععت: ط

نعتٖيض ْاكِةسعتتجو    ،خعتج ثَيػتَنعتك خعتو كِيَطاهعاْاو هعاناكةج يَينعوكؿٕ وةبعتكْثَ       } :واتت
يتو ؾتكَإ بتو ناكة ٓانتو دواَيَلياْعت بهعت نعت ػعتَيهث ععوكف و       ؿا ْث خاَيؤمجيتنث تثَ
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وو وةكايَلِة يتو نتهعت اتَعقةو بعثَ عتقآلْعتج نعت بتكبعتكةناْييإ       ْتكيويإ ثيَوةالتووةو، كِ
 .{نلؿوويت

واتعت: خعتج ثيَػتَنعتك اعتكٖات     }ٖتكوةٖا يتَتكِ تتؾو و ًيهاكج ختّ خايتتت اوتلاوة: 
ِ –(ج صي١ً بلِيويعت و ثتيوةْعـيث هعؤم )    يعإ ىلَ  نت ثعثَ  ،وٓؤج ختو نتهاْت بهتيت  –كِةسع

بيعت يتاعتٍَ ختواْعتَ ؿا نعت بجَنتًعيإ نلؿوويعت و،       بطتيتْييت و، بتػٌٓـةو ؿةهعت بآلو 
بنووكيت يتواْتَ نت هوتَيإ يجَهلؿوويت، ختوة َاْاج وايت تعؤ ٓاوثؤًعييت نعلؿووة يعتو     
نتهتج هتكؿاْث ْتؿةنلؿيت و، ٓانتت نلؿووة يتاتٍَ ختوةج بجَنتًث ؿةنلؿيعت و اعتَاك ج   

 .{ؿةنلؿيتؿةػوويوتهتكو، بووكاويٌيت يتوةج نت موَيِ و هوتَث ىلَ 
ژ  ژ  ٖتَـيوإ ٖتك يتقوكخإ ؿا بؤٖاْـإ يتهتك ييَنوكؿةيث، ػوؿا ؿةؾتكَويَت: ط

ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ     کڑ   ڑ   ک

ٓانتو ػلاثت، باوةكِو ٖاوةٍَ بؤ ػواؿاْإ، وةى يتى ْني و }واتت:  ..34فصلت/صڱ
يت  ٖاوتاج يتنتوة، تؤَ بتو كِيَنامة ٖتكةدوإ و دوامنتكؿج ْاػليَٓتيتى ثًتو خاهوث ٖاوًيَوةو

نت ٖتَيٌت ٓاوثؤًث يتْتؾاّ و ٖتكمةاؤيإ  ،باوةكِإ و ػلاثتناكإ ؿا كِةؾواكبهت يتاتٍَ بثَ
بهتيت و بتخاكاّ بيت يتاتٍَ ختواْتج ٖتَيتت بتكاَنتك ؿةنتٕ و ؿووعاج ػيَل بؤ اوَلِاو 

تك خاماكو ػلاثتيإ ؿإ بتػؤؿاالو ٖئَُ بيت، اتك خاوا تيَهـكاويإ بهتيت و يته هتكىلَ
كِةؾواك بهتيت يتاتَييإ ؿا نت باًرتئ كِيَنامج هتوؿاو َاَتَيتيت ختوا بيَطوَإ ؿوفَٔ ؿةبيَت 
بتؿ هت و ْاستم ؿةبيَت بتػؤًتويوت و ياػث ؿةبيَت بتاويَلِايتٍَ و ٖتَوإ ؿةبٓت ختو ٖاوكِجَ 

 .{تؾ بتناكوباكت بـةٕثاكيَنااكو ْنيهتج نت باي
يتكِاهوث بتنلؿةوةَ ػوؿج ثيَػتَنتك ٖعتك خعاوا كِةؾوعاكج نعلؿووةو ٓعتْـئ كِيوايعات و       
)ختػناك( ٖتيت يتهتكختوةج نت ٖتَوو خعتو هعيؿتتت قتًعتْط و ْاياباْعتج تيَعـا ٖعتبووٕ.       

و تؤَيعتج  ٖتكاين ثيَػتَنتكج ػوؿا تانت داكيَ}ٖتكوةى يتّ باكةيتوة ايَلِكاوةتتوةو اوتووياْت: 
بؤ ْتؾوث ػؤج يتنتي ْتنلؿ تتوةو يتهتك بتكفةوةْـج ًتػِعيث ػعؤج تعووكِةو ؿةَعاكالف     

يعتنث خيوعوّ    ْتبووة، بتَيهو تتْٗا يتو ناتاْتؿا ثتهت بووة نعت ياهعايتنث ػعوؿاو ثع  مج    
 (0) .{ثيٌَيٌَ نلابيَت و، خيرت تؤَيتج يتثيٌَيًَهاكإ نلؿ تتوة

تل نت ثيَػتَنتكج ثجَٓاهلاوة: ػعؤكِاالتٓث بعووة يتبعتكؿةّ     ٖتكوةٖا يتو كِةوًوت بتكماْتج
( بتهعتكٖاتيَهث ؿةايَلِيَوعتوةو   أْيظ نتهاْث ْاَؤج تووكِةو ؿَيلِةم ؿا، ٖتكوةى يتّ كِووةًتوة )

                                                           
 ايَلِاويَوجيتوة. – اكب  –( 0)



  061 

ٍَ ثَيػتَنعتكؿا بعتكِيَطاؿا ؿةكِ يٌعوني و خعتويٍ بعتكايَهث )ْعتدلاْث(ج         }ؿةَييَت:  َعٔ يتاعت
و كِةم بوو، يتكِيَطت ثيعاويَهث ؿةًعوتنث ػعؤج اتياْعـة الج     نت نلاهيَهث م ك مبل ،يتبتكؿابوو

ؿا كِانيٌَعاو يعتخاناّ ؿا خعتو بتًعتج      ثيَػتَنتكو بتتوْـج ختو نلاهت مبلةج بتهتكًإ و ًَث
يعتوة بتثيَػتَنعتكج اعوت:     هتكٌَ و اتكؿْث كِووًاْـو هووكنلؿةوة، ثاًإ نابلا بتتووكِةيث

َ   –حمُـ  –)ختج  ٕ     اَيعتج ؾتكَإ بعـة يعتو  نعت يعتالج تؤيعت(،    ، ػعوؿا بتًعث َٓعيٍ بعـة
ؿا ْتػويَهث  ؿاو ثاًإ ؾتكَاْث و هتكدميَهث ىلَ ثيَػتَنتكيٍ بتثيَهتْيٓتوة بؤ نابلاج كِواْث

 .{بـةٕ ثثَ
نعت بتَيطتيعتنث    ،نت ثيَػتَنتك ييَؼؤًعنووْث ػعؤج تيَعـا ْواْعـووةو     ،تل بتهتكٖاتيَهث 

داكيَهيعإ  }ووْتنعتج، ختوةيعت ايَلِاوياْتتعتوة:    يت بثَ من ؿياكيٌت يتهتك خاكاَجو يتهتكػؤيث
وة يتْاناو بت ثتْٗاْث ٖتَيُتتيإ بلؿة هعتك ثيَػتَنعتك و   –َتنهت–ٖتًوا ثياوج ٓتنـاك يت 

ٖاوةآلْث يتٓياج )تٓعيِ(ةوة، تا بتيتى داك بـةٕ بتهتكيإ ؿاو يتْاويإ بتكٕ، بتآلّ ٖعتك موو  
 (0) .{اًإ ثيَػتَنتك يتٖتَوويإ ػؤَ بوواٌويإ بتؿيٌ ا إ و ًهوويإ تووَ بوو. ث

تليٍ نت ثيَػتَنتكج يتوةوثيٍَ م ك ؿَيوتْط نلؿبوو و الياْـبووجو ػتؾتتيَهث  ثياويَهث 
م كيٌث بتَوهًَُاْتنإ ؿابوو: ختو عتبـة ستبتًجيت بوو نت ْاوج ))وةسٌث(( بووو، بهعوفج  

ث َوهعًَُإ بعووْث ػؤجعو    )ستَنة(ج َاَث ثيَػتَنتك بعوو. )وةسٌعث( ؿةكبعاكةج ٓعؤْيتت    
 اتيٌوٓتالج ثيَػتَنتك ؿةَييَت:

(( يتًويَٓث ػؤّ ؿةكٓووّ تا بطتَتالج ثيَػتَنتكج طيا٥ٝ  ؿواج ؾتحتث ))َتنهت(( و ))}
ػوؿا نت م ك ستمّ بتؿيوٓث ؿةنلؿ، ناتيَو اتيٌوُتالج يتْاناويَو ؿا بوو نت بتوكؿج هتكدمث 

جـا وةهواّ و ًايتِاْث ٖعتقِ ٖيَٓعا، ٖعتك نعت     يتًيَوةو كِوػواكّ ْتؿابوو و َٓيٍ يتبتكؿةَ
يت(؟ اومت: )بتَيثَ ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا(، ؾتكَووج: –وةسٌث–بيٓيُجث ثلهجث: )ختكجَ تؤ 

)ؿة ؿاْيٌتو بؤّ بعاي بهعت ٓعؤٕ سعتَنةت نوًعت(؟ َٓعيٍ ناكةهعاتتنتّ وةى ػعؤج بعؤ          
تكَووج: )ٖتج َاَيويَلإ، وٕ بت ايَلِايتوةو ناتيَو نؤتاييِ بتقوتنا  ٖيَٓا م ك ؿَيوتْط بوو و ؾ

 .يتبتكٓاوّ با ْتتنيِٓ(..
)وةسٌث( ٖتك يتو باكةيتوة ؿةَييَت: )خيـج َٓيٍ ػؤّ يتثيَػتَنعتك بعتؿووكؿةالت تعانو    

 ْتَنيٓيَت و بتؿيوِٓ ؿَيوتْط ْتبيَت(.
نتي و بثَ عتًعلةت   ج بثَ بتكِاهوث م ك اتوكةو الْطت، ثيَػتَنتك يتعتبـيَهث ستبتًث
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يعتناتيَو ؿا ٖعتَوو َوهعًَُاْاْيٍ تانعت خوَيَعـو       ت نت ثيٌَرت بهوفج َاَث بووةو،بنووكيَ
يعت   ػؤًتويوورتئ ناك يتاليإ ختوةبوو بتٓاوج ػؤيعإ نوًعوٓتوةج خعتو )عتبعـة ستبتًعث     

 بهوفة( بنيٓٔ وةى ٓؤٕ نوًوٓث ستَنةيإ يتوةوثيٍَ بتٓاوج ػؤيإ بيٓينوو.
اْاو ؿةهتآلت ؿا، ختوة هعيؿتتيَو بعوو يعتو هعيؿتتت     بتكِاهوث ختوة ييَنوكؿْيَهت يتناتث تو

و )هتكنتوتٔ بتهتك خعاكةمووج  ج كِةؾواك( و )دواْث ميجث خاَاْر(دواْاْتج ثيَػتَنتك نت )ث 
 ؿةكووٕ(ج تيؿا ؿكةوًاوةتتوة.

 
 شوٍدو دىيا ىةويطتيى

و ختَلِ  ؿياكتلئ عاؿةت يتديٗاْث ٖاوٓتكمخإ ؿا: ))هعووكبووْت يتهعتك ؿْيعاو نتكةهعت    
  يتًت ٓتْـئ ٖتكاو ْانؤنث يت ٖتَتٓتًٓتناْث((. ٖتك ختّ هووكبووٕ و ؿْيا ثتكهوث ػؤًث

نعلؿووة ٖعتكؿةّ    يتْيَوإ نؤَتَيطتنإ و تانعتناْث نؤَتَيطعتؿا ْاوةتعتوةو َل ظيٌعث وا ىلَ    
يتنيٌَُتنيٌَث بتكؿةواّ و بتؿواج َاؿؿةؿابيَت تانو بتٖتك ًيَواميَو بيَت ثتيـاج نعات. بعتّ   

تَ ؿْياو َاؿؿة َل ظيإ ًجلمو َاْـوو نلؿووةو نلؿووًياْت بعتؿيًث ػعتّ و ؿَيعتكِاونجَو    ثجَي
 ؿ ميَوتوة. ؿا ؿةاتكِيَت و نتٓث ْايٌث خيـج ٖتك بتؿواج بتػوياكج

يتؿيـو تيَلِواْيٓث خيووّ ؿا ْابيَت َاؿؿة بتدؤكيَو باوةًث ثيَـابهليَت نعت َعل ظ بجَدااعا    
ث بتكاَنعتك ػعوؿاج ػععايكجو، بتكاَنعتك ػوًعو و بلايععإ     يععتناْ بهعات يتختكنعت بٓعتكِةتث   

ؿا. دا خيرت ٓتْـيَو يتنتكةهتو ًت وَتنت دواْعتناْث فيعاْث ٓعٓط     يتنؤَتَيطتج خيٓواْث
نتوتنيَت و نؤج نلؿبٓتوة، بتآلّ هتكةدماّ و ٓاكةْووهث ٖتك َلؿْتو ٖتك بتدجَٗيٌَعوٓث خعتو   

تو ٓاكةْووهعت ستِجيعت خااعاؿاك    نتكةهت ٖتَعتدؤكة نؤنلاواْتيعتتجث. ػعوؿاَ َل ظعث يع     
واتعت:   ..2-0التكعارر/صژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  نلؿ تتوةو ثجَث ؾعتكَووة: ط 

و نيٌَُتنيٍَ يتهتك ؿْياو ثيَعوة ْعاميٓث، واج يجَهعلؿووٕ نعت      َاٍَ وؿْياو ثيٌَربِنثَ م كيث}
ةَعلٕ و  تعا نؤتعايث بتتتَعتْوإ ؿيَعت و ؿ     ،ج ػوؿاج ؿووكػووووْتوة يتثتكهنت و اويَلِايتَيث

 .{ؿةٓٓت ْيَو اؤكِةناْواْتوةو ختو ناتتَ ْاتوأْ هووؿ بتػؤتإ بطتيتْٔ
ج ؿةنات يتهتك ختو ٖتَوو ْيعُتتعتج  –حماهتبت  –بيَطوَإ ػوؿا يتَل ظ ؿةثلهيَوتوةو 

و نت ختاتك بنٓت ٖؤج ختوةج ػوؿاج ػايكث يتب بٔعيَوتوةو، يعاػوؿ ختاعتك     ؿا ؿةفج نت تياج
 ص.ہ  ھ  ھ  ھ  ھهوث نتوتنب، وةى ؿةؾتكَويَت: طبتْاكِةواو بتْاٖتم ؿة
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ڱ   ڱ  ٖتكوةٖا ػوؿا باْطتوام بؤ )موٖـو ؿْيا ْتويووث( ؿةنات و ؿةؾتكَويَت: ط

ھ  ھ  ھ    ھں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہ

ػؤت ػتكيو َتنت بتهتكْر ؿإ و كِواْيني بؤ ختو ْيعُتت و }واتت:  ..030طو/صے
ؿاكايجو ًت وَتنتج نت بتػٌيوَاْت بتٓتْـةٖا نتي يتبجَناوةكِإ و ؿةهتآلت و 

يتبتْـةناْجرت، ٓوْهت ٖتَوو ختو ْيعُتتت دؤكبتدؤكاْت ميٓتت و دواْجث فياْث ؿْيإ و 
ثتكِ ؿةبٔ و يتْاوؿةٓٔ، خيَُت بؤيت خاوا ْيعُتِإ بتهتكؿا كِفاْـووٕ تانو  بتموويجو ػيَلايث تثَ

ػؤيإ ْتؾى و خاناكج ػؤيإ بؤ كِووٕ بيَوتوةو بؤ ػتَيهجث  تاقييإ بهتيٓتوةو ٖتك
هتكمةَيٓيٍ ؿةكنتويَت نت خايا ختواْت هوثاهث ػوؿا ؿةنتٕ يتهتك ختو ْيعُتتاْت ياػوؿ ٖتك 

بتآلّ ؿَيٓيابت ختج بتْـةج بلِواؿاك ٖتك ختو كِمم و  ،باوةكِ ؿةكؿةٓٔ ْتمإ و بثَ هجًَتو ثثَ
 .{يت بتكؿةواّ و ْتبلِاوةيت نت بتٖتًوث ْتَلجكِ مجيتج ػوؿا بؤ تؤ ٓانرتو 

، اتتوة يتوةجػوؿاج َتمٕ يتّ خايتتتؿا ثيَػتَنتكو يتنت بتيتنتج بلِواؿاكاْيٍ خاااؿاك ؿةن
نت ْابيَت ٓاوبربِْت ؿْياو ٖتك ٖيواج دواْجو ًاؿجيتناْث  عوامٕ و ػؤماعت بتٖعتبووْث خعتو     

 تياْت، ٓوْهت ٖتَوو ختو ًواْت بؤ تعاقث نتكةهتوًت وَتنت ٖتَت دؤكاْت بتكٕ نت ناؾلإ ٖ
نلؿْتوةياْت، ختو كِيَطت كِاهوتَ نتػوؿا بتخيُاْـاكاْث بتػٌيوةو ختو ثاؿاًوتَ نعت يعتكِ فج   

 ؿا بؤج ثاًتنتوت نلؿووٕ باًرتو ْتبلِاوةيت بؤ ختوإ. ؿوايث
ٕ  ّ كِيَوايتَ )باْطاًتج اؤًتا ج(بيَطوَإ خت ( و و )ؾتكاَؤَ نلؿْث خاَلِامةنعاْث فيعا

ؿإ بعتو ٖعتَوو    يت، بتَيهو َتبتهت يتَعت قوكبعاْث   و تتَتَيث(يٍ ْث )ثتْابلؿْتبتك هووث
ياْتيت يتثيَٓاوج هتكػووٓث ٖتم و بعؤ بتٖاْاوةٓعووْث الوامو ٓتوهعاواْت.     ْيعُتت و ػؤًث

ٖتك بؤيتَ يتنيَو يتوةهيتتتناْث ثيَػتَنتكج ػوؿا موٖـو ؿْياْتويوويث بعووة تعانو بعاكج    
ختاعتك يعتؿْياؿا ماٖيعـو    }وكبووٕ يتهتك ؿْيا هووى بهليَت، ٖتوكةى ؾتكَوويت: تتَاع و هو

 ػؤْتويوت بيت ختوا ػوؿاَ ػؤًث ؿةويَيت، اتك يتْيَو ػتَيهيٍ ؿا ختوةج ختوإ ستميإ ىلَ
 (0) .{يتتث تؤ ػوامياكج ْتبيت، ختوا هتكدتَث ػتَيهث ػؤًيإ ؿةويَيت

 ـو ؿْيا ْتويوويجو كِوو وةكايَلِإ يعتتاّ و ػؤًعث  ثيَػتَنتكج ػوؿا يتفياْجـا منووْتج موٖ
ج بعووة،   ج ثيَػتَنعتكيَوث  يتناْث بووة. ٖتك ختو موٖـةيٌث، يعتنيَو يتبتَيطعتناْث كِاهعوث   

ٓوْهت ؿْيا بتٖتَوو ػيَلو ػؤًجو ثًتوثايتيتنيتوة ػلابووة كِووج )بتتاينتتييٍ ؿواج ؾتحتث 
نت يتدؤكج بعتكا ثؤًعني و ػعؤكاى و     ،ْتؿاَتنهت( و نتٓث يتو ًيَوامو ْتكيوتج ػؤج الج 

                                                           
 يتوة.  ايَلِاويَوث –ابٔ َادت  –( 0)
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ج بيٓلابوو. با يتّ باكةيتوة مياتل اعوجَ كِااعلئ يعت )عاخيٌعت(ج      ؿا ىلَ ًت وَتنث ْاوَاَيث
خعتو  }ٖاوهتكج نت ٓؤٕ وةهؿث فياْت هاؿةوهاناكةنتج ثيَػتَنتك ؿةنات، )عاخيٌت( ؿةَييَت: 

تج ػعؤَ نعلاو( و )تعويَهًَث ؿاك    ثيَؼتؾتج نت ثيَػتَنتكج ػوؿا يتهتكج ؿةْووهت يت )ثيَوو
{ػوكَا( ثيَهٗاتنوو

ـ –.. ٖتكوةٖا ؿةَييَت: )ٖتك ٓتْـة خيَُت نتي وناكو بٓتَاَيتج (0)  –حمُع
بووئ، بتآلّ داكج وا ٖتبووة بؤ َاوةج َاْطيَهث كِةبتم خاال يتَاَيُإ ؿا بعؤ ٓيٌَعت ييَٓعإ    

 ...(2)ْتنلاوةتتوةو ػؤكانُإ ٖتك خاوو ػوكَابووة(
ػاْتواؿةج )حمُـ( ٖتتا ختو كِ فةج نؤٓث ؿوايجث }عاخيٌت( يتّ كِووةوة اوتوويت: ؿيوإ )

 (3) .{نلؿووة ؿووكِ فج يتهتكيتى يتْاْث دؤ تيَلْتبووٕ
ثيَػتَنعتكج ػععوؿا ٓعتْـةٖا ًععتوج   }يعت )ابعٔ عناي(يٌععتوة ايَلِكاوةتعتوة، اوتوويععت:    

ٖيض ػؤكانيَهث خيَواكةيعإ ًعو   بتبلهيَويث بتهتك ؿةبلؿو ْتػؤجو ْتَاٍَ وَٓـاٍَ و ٖاوهتكج 
 (4) .{ْتؿةبلؿ، م كداك ْاْتنتًيإ ٖتكْاْث دؤبوو

ؿا ٖتك  نت يتٖتَوو فياْث ،يت َتبتهت يتّ كِيوايات و قوتوباي و بتهتكٖاتاْتَ ختوةْث
ختو ػؤكانت هاؿةو وًهاْتج ػواكؿبيَت، بتَيهو ٖتكوةى كِيوايتتيٍ نعلاوة ثيَػتَنعتك سعتمج    

ووةو ػواكؿووًيتتجو، اؤًعت و هعتومةو َيوةًعث ػعواكؿووة، بعتآلّ      يتً يٓجو ٖتْطوئ ب
بعتَ نعلؿووٕ و ْعتخيواكؿووٕ، ختَعتَ يعتثيَٓاوج ٖعتفاكاْث        بعثَ  ٖتْـيَو داكيٍ ػعؤج ىلَ 

و  نعت تتْطعتتاوج   ،ػعواكؿووة  ؿا. اتك ػؤكانيَهيٌث ػواكؿبيَت ٖتك ٖيَٓعـةج ىلَ  ْتتتوةنتج
 يتنتج بؤ هووى بهات. بلهيَوث

 
 عيبادةتىو  خواثةزضتى

ثيَػتَنتكج ػوؿا يتٖتَوو نتي مياتل بتتتْط ػواثتكهوجو عيناؿةت نلؿْث ػوؿاوةبووة. 
ػؤًتويوويث عيناؿةت ٓووبووة ْيَو قووآليث ْاؾ و ؿَييتوةو تتْٗاوتتْٗا بعتػوؿاوة ثتيوةهعت   

 بووو ٖتك يتثيَٓاوج ػوؿاَ ؿا فياو ػؤج بؤ ؿابني نلؿو يتثيَٓاوج ػواَ ؿا َلؿ.
ناؿةت( بتًيَهث ٖتكةاتوكةو ٖتكةؿياكج قتواكة دتهوتيجو كِ سجيتنتج بتنوكتث )عي

يتنتج ختوةبوو يتٖتَوو ساَيتتيَو ؿا ػؤهجيَل )َوًِ( و  بوو. اتوكةتلئ هيُاج ػواثتكهوث
كِوو يت ػوؿابوو، ػؤهجاكؿٕ و كِوو يتػوا نلؿْيٌث يت دواْرتئ و باًرتيٓث ؿياكؿةناْث 

                                                           
 يإ نلؿووة(. –)اػلاز  – جسَرٟ –و  –َوًِ  –( 1)
 ج نلؿووة(.–)اػلاز  –َوًِ  –( 2)
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ک   ک  گ  گ  گ  و. ػوؿاَ ؾتكَوويت: طج بو و خاييٓجتكوةكيث ؿيٓـاكيث

 .025النسا//صں  ں  ڻ          ڻ    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ڱ
يتْيَو ٖتَوو نويَنت خامساْجيتنإ ؿا تتْٗا ختّ ؿةقت بثَ ويَٓت خيوٖجيت بتؿج ؿةنتئ نت 

ةو تياجـا ختويٍ يتقوكخإ ؿايتو )ٓؤْيتتث كِوونلؿْت ػوؿاو ػؤبتػوؿاهجاكؿٕ( كِووٕ ؿةناتتو
ڭ  ڭ  ڭ  ػوؿا كِووج ؾتكَايٌت ؿةناتت ثيَػتَنتكج ػؤج )حمُـ( و ؿةؾتكَويَت: ط

 ص ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ڭۇۇۆۆۈۈٴۇ
ختج ثيَػتَنتك بًَثَ: ٖتَوو ْويَقو عيناؿةت و فيإ و َلؿ  }واتت:  ..063-062األنرام/

يتو بتوة  وةَييَهث ْثتتْٗا بؤ ػوؿاج ثتكوةكااكج ديٗاْيياْت، ختو ػوؿايتج ٖيض ٖاوبتَ و ٖا
. واتت يتنتَيٓث ختو ..{نلاوةو َٔ بيَطوَإ يتنتَيٓث ػؤبتػوؿا هجيَلا  ؾتكَا  ثثَ

 ؿا. نت ثتيلِةويث ختّ كيَنامة ؿةنتٕ يتخيووّ بووٕ و َوهًَُاْيَوث، نتهاْتّ
 ايت.ػوؿا تيَـيتنث بؤ يت بثَ ويَٓتيت ٖتَوو يتػؤبلِإ و ؿَيوؤمج بتكِاهوث ختّ ؿةقت خيوٖث

ؿا يعتػوؿا ؿةتلهعاو ٖتَيٌعت     ٖتكوةٖا ثيَػتَنتكج ػوؿا يتٖتَوو سعاٍَ و بعاكوؿ ػيَهث  
ؿةنلؿو كِ فاْت ؿةيإ داك ْناج ؿةنلؿ. ٖتكوةى ػؤج  ميهلوياؿج ؿةنلؿو ؿاواج ييَؼؤًنووْث ىلَ

 يتّ باكةيتوة ؾتكَوويتتث: )ؿةها بتػوؿا َٔ كِ فاْت ثرت يتستؾوا داك ؿاواج ييَؼؤًنووٕ يتػوؿا
 (0) .ؿةنتّ و تؤبتج يتال ؿةنتّ(

ثيَػتَنتكج ػوؿا ٖتَيٌت بتْويَقو كِ فووج مياتلو قوكخإ ػويَٓعـٕ ػعؤج يعتػوؿا ْنيعو      
، (2)ؿةنلؿةوة. بتًتو ػواثتكهوجو ًتوْويَقج ؿةنلؿو هيامؿة كِنعات ْويَعقج يتًعتوؿا ؿةنعلؿ    

ڍ  ڍ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ ج ؾتكَووة: ط ؿابوو و ثثَ ٖتكوةى ػوؿا ؾتكَاْث ثثَ

ختج ثيَػتَنتك، بتًعتو ؿواج ػعتوتٔ   }واتت:  ...79االسعرا//صڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
ٖتهوتو ْويَقج مياؿة )وةى ؾتكميَهث مياتلج تاينتت بتػؤت( بهت بؤ ختوةج ػوؿا بتكم ٖعتَيت  
هتْطيَٓيَت و واًت ميٓـووت ناتتوة نت ٖتَوو ػتَيهث هوثاهث تؤ بهات و يتثًعتج بعتكمج   

 .{ٓئًَتؾاعتتهاكؿا ؿات ب
ثيَػتَنتكج ػوؿا يتًتوْويَقؿا ٖيَٓـة بتثيَوة ؿةوةهوا تا ٖتكؿوو ثجَعث ؿةخاوهعإ و يعتو     

كِووةوة ثجَث اوتلاوة: )ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا تؤ خعاوا يعتػؤت ؿةنعتيت و نتٓعث بجَطوَعإ      

                                                           
 يتوة. ايَلِاويَوث – ٟخباز –( 1)
 يإ نلؿووة(.–اػلاز  -) –َوًِ  –و  – خبازٟ –( 2)



 065 لة قورئانى ثريؤزدا لةطةأل ثَيغةمبةر 

. بتآلّ ثيَػتَنعتك يعتوةآلَث خعتو وتتيعتؿا     (0)ػوؿاَ يتاوْاٖث يتنتّ و ؿواييت ػؤَ بووة(
 (2)ويت: )ختج خايا ْابيَت بتْـةيعتنث هوثاهعطوماكمب يتهعتك خعتو بتػٌٌعتج ػعوؿا(؟!      ؾتكَو

هتباكةت بت كِ فوو التٓث مياؿةًث )كِ فووج هوْٓتت(، َعاْطث وا ٖعتبووة )واتعت يتغعتيلج     
ْاػوات، يتَاْطث واَ ؿا  كِةَتمإ(ؿا تيَهلِاج َاْطتنت بتكِ فوو بووةو وايإ ماْيوة ٖئث ىلَ

يجَث ػواكؿووةو وا ماْعلاوة نعت ْايعتويَت يعتٖيض كِ فيَهيعإ ؿا بعتكِ فووبيَت.        ٖتبووة نت ٖتك
كِ فاْث ؿووًت إ و }كِ فاْث ؿووًت تو ثيَٓر ًت اْيٍ بتكِ فوو بووةو يتو باكةيتوة ؾتكَوويت: 

ثيَٓر ًت إ نلؿةوةناْث بتْـة ؿةػليَوت بتكؿةّ ػوؿا، َٓيٍ ستم ؿةنتّ نت بتكِ فوومب يتناتث 
 .{إ ؿاْث نلؿةوةنا  ؿاثيٌ

ج هتكْر و ييَوكؿبووْتوة بيَت يتعيناؿةت و بتْـايتتث نلؿْعث   ٖتكوةٖا ختوةج مياتل دثَ 
 ؿاْت ْاوامةيتج ْيَوإ )بتكمتلئ ثًتناْث ػواثتكهعوث(و )بعتدثَ   ثيَػتَنتكؿا ختو ثيَهتوة الجَ

ثيَػتَنتكج ػوؿا تعتْٗا  نلؿْث ْتتتوةنتج( بووة. ػؤ ختاتك  ٖيَٓاْث ختكنتناْث هتكنلؿايتتث
و ػتَيوةتط ج ؿاؿةبلِٕ و ػؤيإ يتػتَيهث  يتو عابيـة خاهايياْت بوايت نت ػؤيإ بؤ اؤًتا ج

ج هعتكْر و تيَلِاَعإ بعتؿج     ؿا ًويَهث دثَ ؿووكؿةػتْتوة ختوا يتناكج بتْـايتتجو عيناؿةتث
 ْتؿةنلا.

كِاثتكِاْعـْث ختكنعتناْث   {و  }وثبًَٓـتلئ ثًتج ػواثتكه}دا ختو بتيتى اتياْـْتج ْيَوإ 
 يتؿياكتليٓث هيؿتتتناْث ثيَػتَنتك بووة. {فيإ

هعثَ ثيعاو ٖعاتٔ بعؤ َعاَيث      }َايو(ةوة ايَلِكاوةتتوة، اوتوويعتتث:  –ج نوكِج –أْيظ يت )
ٖاوهتكاْث ثيَػتَنتك بؤختوةج ثلهياك ؿةكباكةج ٓؤْيتتث عيناؿةت و ػواثتكهوجث ثيَػتَنتك 

يتيإ بؤ كِووٕ نلؿْتوة وا ؿياكبوو نعت   نلاو ٓؤْيتتث ختو ػواثتكهوث بهتٕ. ناتيَو بؤيإ باي
ئ يتخاهت ثيَػتَنتكؿا نت ػعوؿا   بتنتَيإ ماْينيَت. ٖتك بؤيتَ اوتيإ: )ختج خيَُت يتنوجَ

يتاوْاٖث يتنتّ و ؿوايجث ػؤَ بووة(. خيٓذا يتنيَهيإ اوتث: )َٔ بتؿكيَعقايث ًعتوااك تعا    
تليٌيإ اوتث: )َٔ بتؿكيَقايث هعاٍَ ٖعتَوو    ثٌوو ْاؿةّ(. يتنيَهثبتياْث ًتوْويَق ؿةنتّ و 

ٖتَيٌععيإ اععوتث: )َععٔ ػععؤّ يععتفٕ  كِ فيَععو بععتكِ فووّ و ٖععيض كِ فيَهععث ىلَ ْععاػؤّ(. هععثَ
 بتؿووكؿةالّ و ٖتكاين فٕ ْاٖيَِٓ(.

                                                           
ؿا َعقؿةج ييَنعوكؿْث    ( نت ػوؿا تياجلَِيغِفَ  َلَك هللا ما تَػَقَدـ ِمْع َذذِْبك َومػا َأَخػ ( خاَافةيت بؤ خايتتث )1)

ْث ثيَػتَنتك ًويَهث خعتوتؤ  اتياْـووة. ؿياكة اوْاٖتنا يتاوْاٖث يتنتّ و ؿوايث )يتٖتَوو اوْاٖتناْث( ثثَ
 ؿج ْتبووٕ. ْتبووٕ و وةى اوْاٖث َل ظتناْث

 يإ نلؿووة. –اػلاز  –( ْطا٥ٞ( و )خبازٟ( )2)



  066 

 يإ نعتوت و قوعتناْياْث ثعثَ    ؿواج ختوة ثيَػتَنتكج ػوؿا ٖاتتوة بؤ َاَيتوةو ٓاوج ثثَ
خايا خيَوة ختو دؤكة قواْتتإ نلؿووة؟ ؿةهعا بعتػوؿا َعٔ نعت     }ْلابوو و ثجَث ؾتكَووٕ: اتيت

يتٖتَووتإ مياتل يتػواتلي و ثاكيَنناكّ، بتآلّ ناتيَو كِ فووج هوْٓتت ؿةالّ كِ فج وا ٖتيعت  
بتكِ فووّ و، كِ فج واَ ٖتيت كِ فووج تيَـا ْاالّ. ٖعتكوةٖا بعؤ ًعتوْويَقييٍ ْويَعق ؿةنعتّ و      

وًث تيا ؿةؿةّ و ؿةػتوّ، هتباكةت بتفياْث ٖاوهعتكييٍ َعٔ فٕ ؿيَعِٓ و ػعؤّ يعتفٕ و      ثٌو
. دا ٖتك نتهيَو كِوو يتّ كِيَواو هوْٓتتتج َٔ وةكايَلِيَت خعتوة يتْتتعتوةج   .ٖاوهتك ؿاْابلِّ.

 .{يت َٔ ْث
ج ثيَػتَنتك ختوةيت ٖتَيٌت ؿَينتهوتج ػوؿاو ػؤبتْعـناك   تلج ػواثتكهوث كِووبتْـيَهث 

تػوؿاوة بووةو يتٖتَوو ساٍَ و باكوؿ ػيَو ؿا ٖتك بؤالج ػوؿا اتكِاوةتتوة. يتّ باكةيتوة ٓتْـ ب
ج ػؤج بعؤ ػعوؿا ثيٌعإ     نت بتْـايتتث ،ميهليَهث يتساَيتتت دؤكبتدؤكةنإ ؿا ؿياكج ؿةنتئ

 ؿةؿات، بؤ منووْت:
ه تػػمم احلمػػدا الػػرى بنهممػػ))يععتناتث بيوععوٓث ٖععتواَييَهث ػععؤَ ؿا ؾتكَوويععتتث:    *

 (0) .((الصاحلات
 (2) .اللهم ِخْ  يل واخرت يل{}يتناتث بتتتَابووْث ًويَو ؿا ؾتكَوويتتث:  *
 (3) .{اللهم ابمسك وضهْ جنيبد وأبمسك ارفهه}يتناتث ْووهنت ؿا ؾتكَوويتتث:  *
احلمػػدا الػػرى احيػػاان بهػػدما أماتنػػا واليػػه }يععتناتث يتػتوٖتهععوإ ؿا ؾتكَوويععتتث:   *
 (4) .{النشور
احلمػدا الػرى رزقػه مػا اذبمػل بػه يف }يتناتث ثؤًيٓث بتكايَهث ْوجَـا ؾتكَوويتتث:  *
 (5) .{حيايت
احلمػػػدا الػػػرى اطهمنػػػا وسػػػقاان وجهلنػػػػا }ؿواج ْعععإ ػعععواكؿْيٍ ؾتكَوويععععتتث:    *

 (6).{مسلمني
اي مصػػ ؼ القلػػوب ثبػػْ قلػػيب علػػى }ؿا بععؤ خامسععإ ؾتكَوويععتتث:  يععتناتث كِواْيٓععث *

                                                           
 ( واتت: )هوثاي بؤ ختو ػوؿايتج نت بتْيعُتتتناْث ختو ٖتَوو ناكيَهث ٓاى هتكؿةاليَت(.1)
 َينقيَلة(.( واتت: )ػوؿايت ػيَلو ٓانتّ بؤ ؿياكج بهتو باًرتيٓيا  بؤ ٖت2)
 ( ػوؿايت بتْاوج تؤوة ػؤّ ثاٍَ ػووووةو ٖتك بتْاوج تؤًتوة ٖتَيـةهوُتوة(.3)
نععت خيَُععتج ميٓععـوونلؿةوة ؿواج خععتوةج َلاْععـبوويٓجو كِ فج   ،( واتععت: )هععوثاي بععؤ خععتو ػوؿايععتج4)

 ميٓـوونلؿْتوةَ ٖتك بتؿةهت ػؤيتتث(.
 كِيَو وثيَو نتّ يتفيا  ؿا(. بتػٌيِ تا ػؤَث ثثَ نت يتو ثؤًانتج ثثَ،( واتت: )هوثاي بؤ ختو ػوؿايتج5)
 ؿاوئ و نلؿوويٓث بتَوهًَُاْإ(. ( واتت: )هوثاي بؤ ختو ػوؿايتج نت ػؤكاى و ػواكؿْتوةج ثث6َ)
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 (0) .{طاعمك
بسػم هللا توكلػْ علػى هللا وال حػوؿ وال }ؿا ؾتكَوويعتتث:   يتناتث يتَاٍَ ؿةكٓووْيٌث *

قػػوة إالّ اباد اللهػػم إو اعػػوذ بػػك أف اضػػل أو ُأَضػػلد أو َأِذؿَّ أو ُأَذّؿد أو أملػػم أو ُأملَػػمد أو 
 (2) .{أجهل أو جيهل َعليَّ 

ؿا ؿياكج نلاوٕ و بتآلّ خيَُت نت يتنويَنتناْث )هوْٓتت( ،تل دطت يتٓتْـةٖا ْناو ؿووعاج
 ؿةهٓيٌإ نلؿ. ييَلةؿا ٖتك ٖيَٓـةَإ ىلَ

 
 زِةواىبيَرىو داىايىى

ثَيػتَنتكج ػوؿا يعتَْيو عتكةبعتنإ ؿا ثعاكاوتلئ مَعاْث خاػعاوتٓث ٖعتبوو و بتوًعتج        
ٖتَتا و ثتْعـج ؿاْاياْعت ؿةؿواو وتتناْيٌعث يتبيَقةيعتنث كِووٕ و ؿةهعوتوافةج ثلتعتوؿاكو       

ث بتػٍ ؿا ؿةؿكناْـ بجَدتوةج ػؤج تيَـا ًجلمة بهات، يإ بعؤ وًعتيتنث ْاهعو م ك    كِ ًٓاي
يتػؤج بهات و ػؤج ثثَ َاْـوونات، ؾتكَووؿةو وتت ً يٓتناْيٌث م ك كِووٕ و خاًهلا بووٕ 
و ٖيض نتّ و مياؿةيتنيإ تيَـاْتبووةو ٖعتك نتهعيَهيٍ الج ؿاْيٌعوايتو اعوجَث يجَنطلتايعت      

ؿ. ٖتَيٌت ٖتك باْطتوامج بؤ ٖتم ؿةنلؿ، بعتؿاْايجو سيهُعتت ْتبوايعت    وتتناْث يتبتكؿةنل
ماكج ْتؿةدووآلْـ. ختو وتت دواْتج نت بتًيَواميَهث كِةواْنيَقييٍ بـكنيَٓليَت مووتل ؿةااتت ْيَو 

 ؿآلٕ وةى ختو وتت دواْتج نت بتبثَ ًيَوامج كِةواْنيَقج ؿةؿكنيَٓليَت.
يتنث ٖيَٓـة بتٖيَنج يتهتك اتيتنتج ٖتبووة نتٖيض  بتّ ٖؤيتًتوة ثيَػتَنتك ناكيطتكيث

 ؿج ناكيطتكيث خاواج ْتبووة. نتهيَهث
ييَععلةَ ؿا ٓععتْـ منووْتيععتى يععتو وتععتو ؾتكَووؿاْععتج ؿيععاكج ؿةنععتئ نععت هععتكةكِاج   

 نوكتجيتناْيإ بتَيطتج مَإ ثاكاوجو ْيٌاْتج ؿاْايجو ؿةييًث كِيَُٓووْيني:
 {امنا ارعماؿ ابلنياتد وامنا لك}رواه البخاري ومسلم( .(3)ل ام ئ ما ذوى(. 

                                                           
 .{و بتْـايتتث نلؿٕ بؤ تؤ( ديَط نت ػوؿايت ختج ٖتَيط ِةكةوةج ؿآلٕ ؿَيِ يتهتك )اويَلِايتَيث}( واتت: 1)
يت تتْٗا بتياكَتتث ػعوؿا ْعتبيَت،    ج ػوؿا، ثٌوِ بتػوؿا بتهت، ٖيض ٖيَنو بنووتٓيَو ْث( واتت: )بتْاو2)

ػوؿايت َٔ ثتْا ؿةالّ بتتؤ يتوةج نت: )هتك يتػتَيهث تيَو ؿةّ يإ هعتكّ ىلَ تيَعو بعـكيَت(، )يعإ ػعتَيهث      
بهليَت(، )يعإ ػعتَيهث    بٔتوهيَُٓتوة، ياػوؿ بٔتوهيَٓليَُتوة(، يإ )هوتّ يتػتَيهث بهتّ ياػوؿ هوتَِ ىلَ

 ؿةالّ. اتَقةوْاؿإ بهتّ ياػوؿ اتَقةوْاؿإ بهليَِ( ػوؿايت يتٖتَوو ختَاْت ثتْات ثثَ
( واتععت: )ناكوباكةنععإ و نلؿةوةنععإ بععتثجَث ْيامةناْععت.. ثاؿاًععوث نععاكج ٖععتك نتهععيَهيٍ يتقععتؿةك 3)

 ْيامةنتيتتث(.
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 {اليؤمع أحدكم حىت حيب رخيه ما حيب لنفسه}
 .)رواه البخاري ومسلم(. (0)

 {الديع النصيحة}
 .)رواه مسلم(. (2)

 {ال إكاف دلع ال أماذة له}. (3) 
 {كلكم راع وكلكم مسؤوؿ عع رعيمه}. (4) 
 {ْاذا مل تسمح فاصنع مارئ}. (5) رواه البخاري(). 
 {مع حسع اسالـ ادل   ت كه ماال يهنيه}. (6) )رواه الرتمذي وابن ماجو(. 
 {دع ماي يبك اىل ما ال ي يبك فاف اخلي طم ذينة واف الش  ريبة}. (7))رواه الرتمذي(. 
 {خصلماف ال ذبممهاف يف مؤمع: البخل وسو  اخللق}. (8) 
 {ناس خبلق حسعاتق هللا حيثما كنْ وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق ال}. (9) 
 {آية ادلنافق ثالث: إذا حّدث كربد وإذا وعد أخلفد وإذا اؤمتع خاف}. (01) 
 {رحم هللا عبداً قاؿ خياً فغنم أو سكْ فسلم}. (00) 
 {امنا الصرب عند الصدمة اروىل}. (02) 
 {الغىن غىن النفس}. (03) 

                                                           
 بؤ ػؤج ثجَث ػؤًت بؤ بلانتًث ثجَث ػؤَ بيَت(.( واتت: )نتهوإ باوةكِج ْآتهجيَت ٖتتا ختوةج نت 1)
 يت(. و كِيَُٓايث ( واتت: )خايني خاَؤفااكج2)
 يت(. ( واتت: )ختوةج ؿةهوجاى ْتبيَت خيُاْيٌث ْث3)
 ( واتت: )ٖتكيتنتتإ هتكثتكًوياكيَهتو ٖتكيتنتًوإ بتكثلهٔ يتهتكثتكًوهلاواْوإ(.4)
 بوو بيهت(. ووت ىلَ( واتت: )اتك ًتكَت ْتنلؿ ٖتكٓث خاكةم5)
( واتت: )بتَيطتج َوهًَُإ بووْث نتهيَو بتٓعانث، ختوةيعت وام يتَتهعتيتيتى بيَٓيَعت نعت ثتيوةْعـيث       6)

 يت(. بتوةوة ْث
ؿايعتو   يعت، ٓعوْهت ػيَلوٓعانت يعتؿَيٓيايث     ج ْعث  بيَٓت بؤختوةج اوَاْت ىلَ يت وامج ىلَ ختوةج اوَاْت ىلَ( واتت: )7)

 (.ؿْايتًتكِوػلاثتَ يتاوَإ بل
 .{ؿوو كِةوًوث ْابتدثَ ْابيَت يتبلِواؿاكا ٖتبيَت: )ٓاوٓٓؤنث(و )بتؿػوويث(}( واتت: 8)
ٓعوْهت   ،( واتت: )يتٖتك ديَطتيعتى بوويعت يتػوابرتهعتو ثاكَينناكبعتو، يعتؿواج ػلاثعتَ ٓعانت بهعت        9)

 ؿا ٖتَيى ونتوت بهت(. ؿةيولِيَوتوة، بتكِةؾواكج ٓانيٍ يتاتٍَ ػتَيهث
 -2ختاعتك قوعت بهعات ؿك ج تيعا ؿةنعات.       -1ْيٌاْتج َل ظث ْاثاى و ؿووكِوو هثَ ًعوت:  ( واتت: )10)

 ختاتك َوُاْتج ثجَهلاو بتؿةهجاى ؿاْلا ػياْتت ؿةنات(. -3ختاتك بتَيئَ بـات ْايناتتهتك. 
( واتت: )كِةمحتتث ػوؿا يتبتْـةيتنث ػوؿابيَعت نعت بتوتعتج بعاَ و هعووؿَتْـ ؿةؿويَعت و ثاؿاًعوث        11)
 ؿا هاؽ و هتالَتت ؿةبيَت(. يتنتج ؿةْطث ت، يإ نت بجَـةْط ؿةبيَت و يتختدماَث بثَؿةبيَ
 ؿايت(. ( واتت: )ػؤكِاالتٔ يتيتنتّ ساَيتتث ماْيٓث ناكةهات و يتاتكَتج ْاػؤًث12)
 ( واتت: )ؿةوَيتَتْـيث، ؿةوَيتَتْـيجث ؿةكووْت(.13)
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 { ًذو الوجهني اليكوف عند هللا وجيها}. (0) 
 {ح  م تنياليلدغ ادلؤمع مع ج}. (2) 
 { السهيد مع وعظ بغي}

(3). 
 { مع كاف يؤمع ابا واليـو اخآخ  فليقل خيًا أو ليصػمْد ومػع كػاف يػؤمع ابا واليػـو

{ضػػيفه اخآخػػ  فليكػػـ  جػػار د ومػػع كػػاف يػػؤمع ابا واليػػـو اخآخػػ  فلُيكػػـ 
)رواه البخععاري  .(4)

 .ومسلم(
 { أف يطلػػع عليػػه النػػاسحسػػع اخللػػقد وار  مػػا حػػاؾ يف ذفسػػك وك ألػػْ الرب}.(5) رواه(

 .ومسلم(
 { مػػع رأى مػػنكم منكػػ اً فليغػػي  بيػػد د فػػ ف مل يسػػمطع فبلسػػاذهد فػػ ف مل يسػػمطع فبقلبػػه

{وذلك أضهف اركاف
 .)رواه مسلم(. (6)

 { أربع مع ُكعَّ فيه كاف منافقًاد ومع كاذْ فيه خصلة منهع كاذْ فيه خصلة مع النفاؽ
{ا وعػػد أخلػػف وإذا خاصػػم فذػػ د وإذا عاألػػد غػػدرحػػىت يػػدعها: إذا حػػّدث كػػربد وإذ

(7) .
 .)رواه البخاري ومسلم(

ج َعاوةو يتتلهعث ؿكَيعقةؿإ بتباهعتنت ْتبوايعت خعتوا هعتؿإ         ػؤ ختاتك يتبعتك نعتَث   

                                                           
 يت(. كِووهجث ْث ( واتت: )خيٓواْث ؿووكِوو يتالج ػوؿا ثياوَاقووٍَ و1)
 ( واتت: َل ظث بلِواؿاك ؿووداك يت نوْيَهتوة ثيَوةْاؿكيَت(.2)
 تل وةكؿةاليَت(. ( واتت: )َل ظث بتػوتوةك ختو نتهتيت نت ثتْـو عيربةت يتنتهاْث3)
ؿةْط بيَت، ٖعتك   ( واتت: )ٖتك نتهيَو باوةكِج بتػوؿاو كِ فج ؿوايث ٖيَٓاوة با قوتج باَ بهات يإ بث4َ)
ج بطليَت، ٖتك نتهيَهيٍ بعاوةكِج بعتػوؿاو    يَهيٍ باوةكِج بتػوؿاو كِ فج ؿوايث ٖيَٓاوة با كِيَن يتٖاوهثَنته

 كِ فج ؿوايث ٖيَٓاوة با كِيَن يتَيواْث بطليَت(.
ٓانت نلؿٕ خاناكج دواْت، ػلاثتنلؿْيٍ ختوةيت يتؿةكووْوا كِيَو ػلابيَت و ٖؤْلابيَوتوةو تؤَ سعتم ْتنعتيت   ( واتت: )5)

 (.ج بنأْ ػتَيهث ثثَ
يتنث بيٓث با بتؿةهت و باموو يتْاوج بتكيَت و بيطؤكِيَت بتٓعانت   ( واتت: )ٖتك نتهيَو يتخيَوة بتؿناكج6)

  مَعاْيٍ ْعتيوواْث بعا بعتؿٍَ ؿفج     اتك بتٖيَنو ؿةهت و بامووَ ْتيوواْث، با بتمَإ بيطؤكِيَت، ػؤ ختاتك بت
 ؿوايث يتالوامتليٓث باوةكِةوةيت(. بيَت و ثٌوط يث ْتنات ٖتك ٓتْـة ختَتج

( ٓواك ؿياكؿةج ْاً ئ ٖتيتو يتٖتك نتهيَو ؿا ٖتبٔ ختو نتهت بعتؿووكِوو )َٓعاؾل( ؿاؿةْعلئَ، اعتك     7)
ٖتَيعـةاليَت،   يت تا ختو ناتتج ؿةهعوث ىلَ  نتهيَو بتًيَهيٌث يتواْت تيَـابيَت ختوا يتهتك بتًيَهث ؿووكِوويث

( ختاعتك بعتَيئَ بعـات    2( ختاتك قوت بهات ؿك ج تيعاؿا ؿةنعات..   1ختَاْتٕ: ٓواك ؿياكؿةنتج ؿووكِووييٍ 
( ختاعتك ثعتمياْث تعتبايجو    4ج يتاتٍَ ػتَيو ؿا ٖتبوو بتؿنلؿاكج ؿةنعات..   ( ختاتك ؿفايتتث3ْايناتتهتك.. 

 ؿا ؿةنات و ثتميإ ًهئَ ؿةبيَت. ؿ هوايتتث بنتهويَت هوتَث تثَ
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و ًعيَوامج كِيَُٓعايث    نعت ختوثعتكِج مَعاْلِةواْث    ،باكةيتوة ؿةٖيَٓايتوة تلَإ يتّ  ؾتكَووؿةج
 تييَو ٓتَو و واتاج قووَييٍ ؿةبتػٌٔ.نوكت و ناكيطتكيإ تيَـايتو ا
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 بةندى دووةم
 ))ٍاوضةزاىى ثيَغةمبةز((

 -ج ثيَػتَنتك  منووْتج ميٓـوو يتهتك ؿاوئَ ثانث -ياهاج ؾلةفْث يتخيووّ ؿا  )
 -ثوػوتيتى يتفياْث ٖاوهتكاْث ثيَػتَنتك  -ٖؤيتناْث ؾلةفْث يتفياْث ثيَػتَنتكؿا 

 (ج فيإ  ْثٖاوهتكاْث ثيَػتَنتكو باكالا
 

 ياضاى فسةذىى لةئيطالو دا
 نتٓؤٕ خيووّ خاؾلةتث كِمااكنلؿووةو ٓتْـة َاؾث ثعثَ  ،يتّ باهتؿا ؿةكباكةج ختوة ْاؿويَني

ج ْتاتيٌونوو، بعتَيهو ييَعلةؿا تعتْٗا     نت خاؾلةتث هتؿةج بيووتَيٍ ثثَ ،ؿاوة يتو َاؾاْتج
ت و الْطاْتج نت ٖعاْث ثيَػتَنعتكج   باهث ؾلةفْث ؿةنتئ يتاتٍَ باهث ختو ٖؤيت ٖتكةثيَويو

 ج. بتكِيَنيإ ؿا بؤ ٖيَٓاْث ٓتْـ فْيَو و ثياؿةنلؿْث هيووُث ؾلةفْث
بيَطوَإ ؾلةفْييٍ يتموكبتج ًتكيعتت و كِيَواناْث ثيٌَرتو يتالج اعتالْث ؿيَعلئ بعاوو     

ؾلةفْييعإ  تل ميعاتل   ماْلاوبووة. عتكةبتنإ ػؤيٌيإ يتثيٍَ خيووّ ؿا يت ٖتَوو ْتتتوةناْث
ج ؿةكٓيَت، خعتويٍ   ثتيلِةو ؿةنلؿ. بتآلّ خيووّ ٖات و هٓووكيَهث بؤ ثياو ؿاْا نت ْابيَت ىلَ

ؿاو بتٓعتْـ َعتكديَهث اعتوكةو     هٓووكج تا ٓواك فٕ يتساَيتتث ٖتكةثيَويوت و ًياوج ػعؤج 
هيإ ؿاو كِيَنو بعتٖاج ٖعيض نتهعيَ    الاْيٍ، وةى: كِةٓاونلؿْث ؿاؿاتكج يتْيَوإ ٖاوهتكةناْث

يتوجرت بتمياتل ْتماْيت و ثاًإ ؿَيٓيانلؿْيإ يتٖتك هوتّ و موَيِ ييَهلؿْيَهيإ، ها خيرت هوتّ 
و  و ٓتْـيَوث يإ يتٓؤْيتتث ،و َتهلةؾث ْاوَاٍَ و ْيٌوطتؿا ؿةبيَت نلؿْتنت يتختكنث ؿاكايث

َ  نعلؿٕ ؿابيَعت، ٖعتكوةٖا ؿةبيَعت بتٓعانث      ًياوبووْث ًويَٓث ْيٌوتدثَ اَتَيعت  و بتػؤًعث 
نعت بنيَوعت ٖعؤج ْعتبووْث      ،يتاتَييإ ؿا بهات و ػؤج بتؿووكبطليَت يتٖتك ػووْعتكيويَهث وا 

 ؿا. يتنواْجو ٖاوبتًث يتْيَوإ ٖاوهتكةناْث
اعلتٔ يعتثياو نعت     يعت بعؤ كِجَ   بيَطوَإ )ؾلةفْث( ًيَواميَهث م ك ثيَويوعوث نؤَتآليعتتث  

 ْتٖيًََيَت. ي وناك )م  ( بؤ نؤَتٍَ بتدثَنت اوْاٖث ميٓانلؿٕ ختدماّ ْتؿات و َٓـاآلْث بثَ
يتَ بؤ ثاكاهوٓث فْإ ؿاْلاوةو ثاًإ بؤ ؿاَلناْـْعتوةج   يتبٓتكِةت ؿا ختّ كِيَواج ؾلةفْث

 خاكةمووج ثياوإ و، ؿواييٍ بؤ ثاكاهوٓث ٖتَوو َاؾيَهث فٕ و َٓاَيتناْث.
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ثعتْاج بعؤ ؿةبليَعت،     يعتنإ ؿا  يعتَ ميعاتل يتساَيتتعت ْاخاهعايث     ختّ كِيَطتٓاكةج ؾلةفْث
بتتاينتتث ناتَيعو اعتٍ وْتتعتوةنإ يعتؿواج دعتْط و تيآعووْث فَاكةيعتنث م كج ثيعاوإ         
خاؾلةتيَهث ٖيَذطاك م كيإ تيَـا ؿةَيَٓيَوتوةو فَاكةيإ ٓتْـإ ٖيَٓـةج ثياوة َاوةنإ ؿةبٔ و 

دتْط يتنيَو يتو  نتي ؿةَيَٓٔ. دا ختاتك ٖتك ثياويَهث كِمااكبووج ٖتَووًيإ بيَوةفٕ و بثَ
تا كِاؿةيتنث باَ نعتّ ؿةنليَوعتوة.    ،بيَوةفْاْت  واميَت ختوا باكهوايث ناكةهات و بثَ خوَيَـج
ج بعثَ ٓاكةهعتك    يعتنث ٖتَيٌعتيث   ياػوؿ داكج وا ٖتيت ثياويَو فْتنتج تووًعث ْتػؤًعث  

تتعتؿا ثياوةنعت   يتناْث َيَلؿةنتج بتدجَنيَٓيَت، دا خايا يعتو سايَ  ؿةبيَت و ْاتواْيَت ثيَويووث
تل بيَٓيَت و ٖتَإ َاف و خاتادث فْث يتنتَيٌث بجاكيَنيَت و  تتآلقث بـات باًرتة يإ فْيَهث

 يتى ْتػاتت ْيَواْياْتوة ؟! ٖيض دياوامج
ٖتكوةٖا ثياوج واَ ٖتيت فْتنتج ْتم نتو ختويٍ بؤيت فْث ٖيَٓاوة تانو َٓـاَيث ٖتبيَت، 

باًرتة بؤج بتو َتكدتج ٖتَإ فْث ْتم نيٌعث بتٖعتَوو    ؿج بٗيَٓيَت ختوا دا ختاتك فْيَهث
 كِيَنو َاف و ختكنيَهيتوة بٗيًََيَوتوة. دطت يت ٓتْـإ ٖؤجرت نت ؿياكؿةج ؾلةفْث ؿةهتمليَٓٔ.

بيَطوَإ ٖتك ؾلةفْجيتنتَ باًرتة يتتتآلم ؿإ و اتك ختوة كةوا ْتنلايت ختوة ؿياكة َل ظ 
 بتك ناكج ْاكِةواو اوْاٖهاكج.بت فٕ و ثياويٌتوة ثتْايإ ؿةبلؿة 
ؿا يامؿة فْث يتساَيتت و خاهوت دياديانإ ؿا ػواهعوووةو   )حمُـ(ج ثيَػتَنتكيٍ يتفياْث

ؿا ٖعتك ػعؤج يتاليعتٕ     ختّ ناكةَ تتْٗا ثتيوةهت بووة بتػؤيتوةو يتْيَو قتوّ وْتتتوةنتًث
 هجيَلكاوة واتت )ػواهوٓث يامؿة فٕ(. ػوؿاوة ختو ناكةج ثثَ

نت ٖتكاين ؿكيَػييعإ ْعتنلؿووة يتْاًع ئ نلؿْعث بعلِواؿاكإ و       ،فَٓاْث خيووّؿياكة ؿو
ًتػِث ثيَػتَنتكو ٖيَلَ نلؿْت هتك بتكْاَتج ػوؿا، ؿكيَػيٌيإ ْعتنلؿووة يعتت و تعواْر    
ؿاْت ختو اليتْعتج فيعإ و هع ةتث ثَيػتَنعتكو ؿكوهعت نلؿْعث ٖعتكاو ٖوكيعاو ثلِوثااتْعـة          

َنتك فياْث بتخاكةمووبامج بلؿووةتت هتكو ختَتَ ٖتكاين ْااودميَعت  يتهتكختوةج اوايت )ثيَػت
 يتاتٍَ ختو ًإ و ًهؤو كِيَنة اتوكةيتج نت ؿةبوايت ثيَوةج ؿةكنتوتايت.

 
 ى ثيَغةمبةز منووىةى شييدوو لةضةز داويًَ ثاكى

نت اوايت )ثيَػتَنعتكج خيوعوّ فيعاْث بعتخاكةمووبامج      ،بؤ وةآلَث ثلِوثااتْـةج ؿوفَٓإ
بلؿ تتهتك( م ك بتهاْايث خاَافة بؤ ختو منووْت ميٓـووةج فياْث ؿةنتئ و ؿةَييَني: )ٖتك ػوؿج 

نت بعتَل ظيَهث بتسعتياو ؿاويَعٔ     ،يتَٓـاَييتوة تا ث يث باًرتئ منووْتيت –حمُـ–ختو فياْتج 
ؿا ػؤج  ج ج ْتبيٓيوة نت ختو كِ فيَو يت كِ فإ يتٖتكِةتث الوج ثاى ْاهلابوو و ٖيض نتهيَو ىلَ
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يتوة ؿابيَت، ٖتكوةٖا ييَيٌعث ْتبيوعرتاوة نعت خعتو سعتمج يتبعتمَث        بتؿةّ خاكةمووج دٓوث
يتتث نلؿْث خاؾلةتإ بووبيَعت. تتْاْعتت ٖعيض     و ٖاوكِجَ بامج و َتج ػواكؿْتوةو َثَ اؤكاْث

نتهيَهيٍ يتؿوفَٓاْث هتكؿةَث ػؤج تؤَتتيَهث يتو دؤكاْتج ْتػووؤتت ثاٍَ، يعتناتيَو ؿا  
ؿا تعانو   يعتى تيعاج   و ؿوفَٓاْتج م ك هووكبووٕ يتهتك ؿ ميٓتوةج ٖتك ػتوَ و ًووكةيثخت

يتنعتج   ؿا يتهتك ثيَػتَنتكيَوث و اوَإ يتؿَيث ػتَيهث و داكِبـةٕ يتؿفج نتٕ بؤج مياتل مىل
 ؿكوهت نتٕ.

 خاتوو )خةدجيةى كضى خووةيميد(:
ووويتتجو بيَوةفْيَعو بعوو   )ػاتوو ػتؿجيت( يتنتَني ٖاوهعتكج ثيَػتَنعتكبووة نعت ػواهع    

 َ َعابوو فْعث  –ػتؿجيعت –هاٍَ بوو، تا  -25-ؿا. بتآلّ تتَتْث )حمُـ(  يتتتَتْث ٌٓ هاَيث
. واتت يعتثيٍَ ٖيذلةتيعإ ؿا   .ثيٍَ ٖيذلةت نؤٓث ؿوايجث نلؿ. (0). )ػتؿجيت(.تلج ْتٖيَٓا.

تْث يتثتدما هاَيث بؤ )يتهليب( نت تتَتْث يتًتهت هاٍَ مياتل بووةو بتآلّ )حمُـ( ٖيٌَوا تتَ
 ْنيو ْتبووبؤوة.

بتّ كِةْطت ثيَػتَنتك ْنيهتج بيوت وثيَٓر هعاَيث يتاعتٍَ )ػتؿجيعت(ج تانعت ٖاوهعتكجـا      
بتهتك بلؿ. هتكةكِاج ختوةَ يتوآلتث عتكةبتناْث ختو هتكؿةَتؿا وا بعاوبوو نعت ثيعاو ٓعتْـ     

. بعتّ ػؤكِاالتٓعتَ   تعلج بتهعتك )ػتؿجيعت(ؿا ْعتٖيَٓا     فْيَهث ٖتبيَت، نتٓث ثيَػتَنتك فْث
يتنعتج خعتو ناتعتؿا ْعتؿةنلؿو خعتو منووْعت        ج يعتؾلةفْث  ثتيلِةويث ؿاب و ْعتكيوث ػعتَيهث  

ؿا بووْث يعتى فْعت بعؤ     نت كِيَواج بٓٔيٓتيث يتفياْث ٖاوهتكج ،هاناكةًث بتكدتهوت ؿةنلؿ
 يتنإ ؿا. ثياو يتساَيتتت خاهايث

بوو، بتآلّ ػؤًتويوورتئ ٖاوهتك بعوو  نت بتتتَتٕ و بتهاآلٓوو  ،)ػتؿجيت( يتاتٍَ ختوةؿا
الج ثيَػتَنتكو ٖتكؿةّ ياؿو باي و ػواهث )ػتؿجيت(ج يتهتكمَإ بوو تتْاْعتت يعتالج خعتو    
ٖاوهتكاْتًععث باهععث ؿةنععلؿ نععت ؿواتععل ػواهععونووْجو نععت خععتواْيٍ دععؤكة )غعع ة(و      

 كِاؿةيت.ؿةَاكا جيتنيإ يتؿٍَ ؿا بؤ ؿكوهت ؿةبوو يتناتث باي نلؿْث )ػتؿجيت(ؿا بتو 
)عاخيٌت(ج ٖاوهتكج ثَيػتَنعتك ؿةَيَيعت: )ثَيػتَنعتكج ػعوؿا م كدعاك يعتناتث يعتَاٍَ        

ج ؿةنلؿو هوايٌث باًث ؿةنلؿ. كِ فيَعو يعتكِ فإ يعتناتث    –ػتؿجيت–ؿةكٓووْجـا ٖتك باهث 
                                                           

ج –عحٝيل ثيٍَ خعتوةج ًعووبهات بتثيَػتَنعتك ٖاوهعتكج )     –امج بيَتج كِ ػوؿا ىلَ–( ػاتوو ػتؿجيت 1)
ج –شزاز٠–ج نوكِج–َلؿووة)ابو ٖايت –عويل–( بووةو ناتيَو خمصّٚ–ج نوكِج–عنـاهلل–ج نوكِج–عا٥ر–نوكِج
 و ثاًإ ؿواج ختو خيٓذا ًووج نلؿووة بتثيَػتَنتك. ( ػواهوويَوثْةاش ايح٢ُُٝ–نوكِج
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نعت اعومت بتثيَػتَنعتك: )خعتكجَ خعتو ٖعتك        ،ؿا بتدؤكيَو تووًث ؿةَاكا ج بعووّ  باههلؿْث
وو نت كِ ًت و ػوؿاَ يتو باًرتج نلؿ بتٖاوهتكت(؟ )عاخيٌت ييَلةؿا َتبتهوث ث ةفْيَو ْتب

ْعتؿاوّ،   ْتوةَيآل، ػوؿا يتو باًرتج ثثَ}ػؤج بووة(. ثيَػتَنتكيٍ ثتهت بوو و خيٓذا اوتث: 
ْعتؿةٖيَٓاّ، خعتو    نت يتناتيَو ؿا ػتَيهث باوةكِج ثعثَ  ،ٓوْهت ػتؿجيت ختو خاؾلةتت ػؤكِاالةبوو

ٖعتَوو   ؿك يعإ ؿةػوعوُتوة خعتو بعلِواج بعت      ٖيَٓاّ و يتناتيَهيٍ ؿا ػتَيهث بعت  باوةكِج ثثَ
ؿةالِعتوة خعتو    يعإ ىلَ  وتتيتنِ ؿةنلؿو ثاًإ يتؿ ػيَو ؿا نت ػتَيهث نؤَعتى و ياكَعتتث  

ج ؿةنلؿّ. ٖتكوةٖا ػوؿا يتوةوة نوكِيَهث ثجَنتػٌيِ  بتٖتَوو َاٍَ و هاَاْث ػؤج ؿَيٓتوايث
 (0) .{ُتوة نوكِّ ْتبووةنت يتٖاوهتكاْث ؿوايي

يتوة  يتج ثيَػتَنتك بؤ )ػتؿجيت( يتخاكةمووبامج بيَطوَإ ٖؤناكج ختو ٖتَوو ػؤًتويووث
ج )ػتؿجيعت(َ ْعتبووة،    و نتّ تتَعتْث  ْتبووة، ٖتكوةى نت يتدواْييٌيتوة يإ يتبتك اتدمث

وةؾعاؿاكيث  و  و كِةوًعونتكمج  يت( ٓعانتػوامج  بتَيهو ٖؤناكو هتكٓاوةنتج )ختو ػؤًتويووث
 ػتؿجيتو موو باوةكِٖيَٓاْيٌث بتثتياَتنتج بووة.

 
 ٍؤيةكاىى فسةذىى لةذياىى ثيَغةمبةزدا

يعتوة هتكٓعاوةج    ج ثيَػتَنعتك يعتخاكةمووج دٓوعث    ػؤ ختاتك ٖؤناكو ؾانوتكج ؾلةفْعث 
ج ٖتَيـةبقاكؿو ٖتَوو ٖؤمو ت ةناْيٍ  بطلتايت ختوا بيَطوَإ دواْرتئ نٔث ؿوكاتج عتكةبث

بـةٕ و ثيَيٌعث كِامج ؿةبعووٕ. بعتآلّ خعتو ػعؤج       نت نٔاْث ػؤياْث ثثَ ،ييإ ثيَوةؿةنلؿًاْام
ؿا تعتْٗا )عاخيٌعت( نعض بعوو      ػوامياكج ختو دؤكة ناكاْت ْتبووةو يتٖتَوو ٖاوهتكةناْيٌعث 

يعت بعؤ    تلج بيَوةفٕ بعووٕ َتبتهويٌعث يعتو ؾلةفْعث     نتػواهوث، ؿةْا ٖتَوو ٖاوهتكةناْث
 ناكوباكج )ؾيَلناكج(و )ياهاؿاْإ(و )نؤَتآليتتث(و )هياهث( بووة. كِاثتكِاْـْث ٓتْـةٖا

تعل ؾيَعلج    بطتيعتْيَت تعانو خاؾلةتعاْث    بؤ منووْت ويوووويتتث ٓتْـ َاَؤهوايتنث فٕ ثثَ
يتنإ بهتٕ، خثَ ػؤ خاؾلةتاْيٍ ْيوةج نؤَتَئ و يتخيووّ ؿا ٖتَإ ختكى و  سونُت ًتكعث

، بتهتك ختواْيٍ ؿا ؿكاوة. بيَطوَإ يتو هتكؿةَتؿا موكبتج ؾتكَإ نت بتهتك ثياوإ ؿا ؿكاوة
خاؾلةتععإ ًععتكَيإ ؿةنععلؿ اععتك ؿةكبععاكةج ٓععتْـ َتهععتيتيتنث تاينععتت بععتػؤيإ ثلهععياك 

نت تتواو ثتيوةهنت بتفْإ ػؤياْتوة وةى  ،يتثيَػتَنتك بهتٕ، ْتػامست ختو َتهتيتو ساَيتتاْتج
و فٕ و  تعلج ٖاوهعتكج   (و ناكوبعاكج شٓاب١اْث )و يتًطل (و مةيوواْثحٝضهووكِج َاْطاْت )

                                                           
 (.ابٔ حصس(ج )يف متٝٝص ايضحاب١ –ب١ األصا( بلِواْت نويَنث )0)
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ََيلؿايتتث. يتبتكخعتوة باًعرت وابعوو خعتو ثلهعياكاْت بتٖاوهعتكةناْث بطتيعتْٔ و خعتواْيٍ         
 خاكِاهوتج ثيَػتَنتكج ٖاوهتكيإ بهتٕ و ثاًإ وةآلَتناْيإ بتخاؾلةتإ بطتيتْٓتوة.

ٕ و هععوْٓتت بععووة. تليٌععتوة ناكوبععاكج ياهععاؿاْإ يتهععتك بٓٔععيٓتج قوكخععا يتاليععتنث
(. دعا  َقٛييُ٘ ٚفعًيُ٘ ٚجكسٜيسٙ   هوْٓتتيٍ ثيَو ٖاتووة يتؾتكَووؿةو نلؿاكو بلِياكؿاْث ثيَػتَنتك )

تل تواْيويتتث ٖتَيى ونتوتث ثيَػتَنتك يتْاوَاٍَ ؿا بتكِةؾواكو  ج خايا دطت يتٖاوهتكاْث، نثَ
ْـيَو يتٖاوهعتكاْث بووْعت   ؟ ختوةبوو ؿواج َاوةيتى ٖت(0)اؿواكجيتوة بتَوهًَُاْإ بطتيتْيَت

يتنياْعتوة ياهعاو كِيَنعامج     ٓتْـ َاَؤهوايتنث ييَٗعاتوو و بتٖعتَوو ختَاْعتت و ؿةهعجانث    
 ثيَػتَنتكيإ بتَوهًَُاْإ ؿةاتياْـ.

ٖتكوةٖا دطت يتّ اليتْتَ ٓتْـئ سيهُتتث ؿيهت يتناكج ٖيَٓاْث ٓتْـ فْيَعو يعتفياْث   
و هياهعث(( اتياْعـووةو    و نؤَتآليتتث ياهاكِيَقجثيَػتَنتكؿا ٖتبووةو هووؿج بتناكوباكج ))

 ؿا خاَافةج بؤؿةنتئ. يتناتث باههلؿْث ثوػوتيتى يتفياْث ٖتك يتنت يتٖاوهتكاْث

                                                           
ٞ (يتنث َاَؤهوا )حماعس٠( يتنيَو يتهتكٓاوةناْث ختّ باهتَإ )1) ْيد٠ٚ  (يت نعت يعت )  حمُد عًٞ ايضيابْٛ

 (ؿا بآلونلاوةتتوة.1971( يتهاَيث )احملاعساد يسابط١ ايعامل األضالَٞ
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 ثوختةيةك لةذياىى ٍاوضةزاىى ثيَغةمبةز

 خاتوو )ضودة ى كضى شمعة(:
يَو بعوو  نت بيَوةفْيَو بووةو يتن ،ج )ػتؿجيت(، ثيَػتَنتك ػواهوويتتث ؿواج نؤٓث ؿوايث

يتستبتًت بووة بتااوكو ٖعتك يعتويٍَ    (0)يتواْتج نؤٓيإ نلؿ بؤ )ستبتًت( و بتآلّ َيَلؿةنتج
نتي و بثَ هتكثتكًوياك َاوةتتوةو ختاتك بعؤالج ػعنّ و َاَيعتبابث     . ختّ فْتَ بثَ(2)َلؿووة

هث م كيإ بٗاتايتوة )يتَتنهت( ختوا بتم ك ْآاكيإ ؿةنلؿ يتخيووّ ثاًطتمبيَوتوة يإ خاماكيَ
بٓيَعت يتهعتك كِاهعوجو     ؿةؿا. ثيَػتَنتكيٍ ختوج يتػؤالت و ػواهوجث بؤخعتوةج كِيَعنج ىلَ  

 ثابتْـيث بتباوةكِةنتيتوة.

 خاتوو )عائيصةى كضى ئةبوبةكسى ظديق(:
ؿاو ػؤيٌعث   ناتيَو ثيَػتَنتك ػوامبيَٓيث نلؿووة، ختو نٔيَو بووة يتتتَعتْث ْعؤ هعاَيث   

 ث ْنيو بؤتتوة. ٖتك تتْٗا )عاخيٌت( يعتْيَو ٖعتَوو ٖاوهعتكةناْث   يتتتَتْث ثتدماوثيَٓر هاَي
ؿا نض بووة ناتيَو ؿاػواميجث نلؿووة. خيرت نت ثيَػتَنتك بؤتت ماواج )ختبوبتنل(ج باونث  تلج

ؿا، ٖعتكوةى ٓعؤٕ باًعرتئ     )عاخيٌت(، ختوة اتوكةتلئ ػتآلت بووة بؤ )ختبوبتنل( يعتفياْث 
يتنإ، بتتاينتتيٍ خعتو   ج هوْٓتت و ؾتكَإ و سونُت ًتكعثًيَواميٍ بووة بؤ بآلونلؿْتوة

نت ثتيوةهت بووٕ بتناكوباكج فياْث خاؾلةتاْعتوة. ٓعوْهت )عاخيٌعت(     ،هوْٓتت و سونُاْتج
ميلةنرتيٓث ؿايهاْث بلِواؿاكإ بووةو يتٖتَووًيإ مياتل ماْوعوث ًعتكعيث يتبعتكبووة. ٖعتك     

 تْعـيَو يعتو سونُعت ًعتكعيياْت ثلهعياكيإ ىلَ     بؤيتَ م ك نتي يتاتوكةٖاوةآلٕ ؿةكباكةج ٖ
ج ماْعني و يتبعتكنلؿْث خعتو     نت خاَيؤمو الإ ؿةبوو يتهتكيإ. ثيَػتَنعتكيٍ ًعايتتث   ،ؿةنلؿ

.. .{خػروا رػط  ديػنكم عػع ألػر  احلمػيا }ٖتَوو ماْووتج بؤ )عاخيٌت( ؿاوةو ؾتكَوويت: 
 .{ت هووكنتَيتيت وةكالْٕيوةج ؾتكَإ و سونُتناْث خاييٓتنتتإ يتّ خاؾلةت}واتت: 

ٖتْـيَو نتي يتك فٖتآلتٓاهإ )َووٌلقني( ت و توادميإ ؿاوة يعتو فٕ و َيَلؿايتتجيعتج   
ْيَوإ بتهاآلٓوويتى و نٔت عامةبيَو، واتت ْيَوإ )ثيَػتَنعتكو عاخيٌعت(. بعتآلّ ٖعتك يعتْيَو      

و تع و توادمعتناْث   بياْجيتنإ ػؤيإ ؿا نتهاْث بتويقؿإ و ؿاؿثتكوةك وةآلَعث ؿك و ؿةيتهعت  
 ؿاوْتوةو كِاهوجيتنتيإ كِووٕ نلؿ تتوة.
                                                           

 بوو.عنـمشى( –ج نوكِج–عُلو–ج نوكِج –( َيَلؿةنتج )هوؿة( ْاوج )ههلا1ٕ)
 .- 2ز –( جأزٜذ ايطربٟ( بلِواْت )2)
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ج تتَتْث،  و نتَث ويَلِاج بٔوونث –عاخيٌت}بؤ منووْت )بؤؿىل(ج ك فٖتآلتٓاي ؿةَييَت: 
بتآلّ خاؾلةتيَهث ثيَطتيٌووو و باَيؼ بووة، ٓوْهت خاؾلةتث عتكةب يعتو هعتكؿةّ و فيٓطتيعتؿا    

 و هتكةتاج هث هاَييياْتوة بتكةو ث بووٕ ؿةٓووٕ. ثموو ثيَـةاتيٌنت و يتؿواج بيوت هاَي
يعتَ )واتعت يعتْيَوإ ثيَػتَنعتك و عاخيٌعتؿا( ٖتْعـيَو        ختّ ساَيعتتث فٕ و َيَلؿايعتتث  

يتَيَقووْووهاْث بتػؤيتوة ػتكيو نلؿووةو تتْٗا يتؿةالقعتج نؤَتَيطعتج ٖاوٓعتكػتوة بعؤج     
 نت ٖتتا ختَلِ َ يت )خاهيا(ؿا بعتؿاب و  ،ختوةج بتوكؿج هتكْر يتّ كِةوًت بـةٕ ؿةكِوأْ، بثَ

نعت يعت    ،خعتوةج ب بهتْعتوةو خااعاؿاكبٔ يعتوةج     ْتكيويَهث نؤَتآليتتث َاوةتتوة، يعإ بعثَ  
نت ٖيٌَوا  ،َ ؿا ختّ ؿاب و ْتكيوت ٖتيتو ثياوج بتهاآلٓووج وا ٖتيت–ختوكوثا –ػؤكٖتآلتث 

يَهث نعتّ يتَتوبعتك يعت    هعايَ تعا ٓعتْـ    ،ؿايت. تتْاْتت ج ٖاوهتكةنتج يتتتَتْيَهث اتدمث
و )ثوكتوااٍ( ساَيتتيَهث خاهايث بوو يتالج ػتَيهث. خعتَلِ َ يتٖتْعـيَو ْاوٓعتج    )خيوجاْيا(

 (0).{ج ويويتتت يتنطلتووةناْث ختَتكيهاؿا بتؿياكؿةيتنث خاهايث ؿةبيٓليَت ؿووكج ًاػاويث
 

 (:خطابخاتوو )حفعةى كضى عنسى كوزِى 
َوهًَُاْيَهث ٓاى  (2)(حفض١يَػتَنتك ػواهوجث. َيَلؿةنتج )ختويٍ بيَوةفٕ بوو ناتيَو ث

بوو و يتدتْطث )بتؿك(ؿا ًتٖيـبوو، ؿواج ختوةج كِ َييَهث اتوكةج تياؿا ايَلِابوو. )سؿِعت(َ  
يتنتج، باونث )واتت  (ج َاتتَثعد٠ثاَ ًتٖيـبووْث َيَلؿةنتجو ؿواج تتواوبووْث َاوةج )

وبتنل( و بؤ ختو َتهعتيتيت ٓعووة الج )ختبوبعتنل(،    عوَتك( ستمج نلؿ َاكةج بهات يت )ختب
ٕ بتآلّ ختو بجَـةْط بوو )واتت ْتيويوت(. ثاًإ ستمج ؿةنلؿ بيـات بت ) ( بتتاينعتتيٍ  عرُيا

نت )كقيت(ج نٔث )ثيَػتَنتك( بوو نؤٓعث ؿوايجعث    ،نت يتو َاوةيتؿا ٖاوهتكةنتج )عومسإ(
اكجَ يتّ َاوةيتؿا ْاَعتويَت فٕ بيَعِٓ(.   ج اوت )د نلؿبوو. بتآلّ )عومسإ(يٍ ْتيويوت و ثثَ

( ختو باي وػواهتج ػؤج بؤ ثيَػتَنتكج ػوؿا ايَلِايعتوة، خعتويٍ   خطاثخيـج )عُلج نوكِج 
سؿِت ًوو بتثياويَهث ٓانرت يعت عومسعإ ؿةنعات و، )عومسعإ(يٍ خعاؾلةتيَهث      }ؾتكَووج: 

عوَعتك ػواهعت و   ؿواج خعتوة ثيَػتَنعتك )سؿِعت(ج يعت      (3) .{ٓانرت يت سؿِت ؿةػواميَعت 
 (4) .( ؿا بت )عومسإ(اّ نًرّٛنٔتنتج ػؤيٌث )

                                                           
 يتتتكدتَت عتكةبجيتنتيتوة. – 129–( بلِواْت نويَنث )ايلهوٍ(ج )بوؿىل( ْ 1)
 ( بووة.حراف١ ايطُٗٞ–ج نوكِج–( َيَلؿةنتج )سؿِت( ْاوج )ػٓيى2)
 (.األصاب١ يف متٝٝص ايضحاب١( بلِواْت نويَنث )3)
ًووج نلؿ بتثياويَهث ٓانرت يعت   -سؿِت-وؿةنت بتؿج ٖات و ( بتّ ًيَوةيتَ بتعتَتىل َاْاج ؾتكَو4)
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بتّ كِةْطتَ ثيَػتَنتك ٖتَإ ثًتج ػنَايتتيٌث بت عُل ؿاو بوو بتماواج، وةى ٓؤٕ ختو  
ثًتيتج بت )ختبوبتنل(يٍ يتوةوثيٍَ ؿابوو. نتوابوو ختّ فٕ ٖيَٓاْتو ثيعاؿةنلؿْث ؾلةفْعث يعتّ    

و ٖاوةآلْث بووة وةى ػتآلتيَو بؤيإ يتهعتك   يجث ْيَوإ ػؤجكِووةوةَ بؤ بتتني نلؿْث ثتيوةْـ
ؿا  ج خيوعوّ ؿا. ختَعتَ ػعؤج يعتػؤج     ٖيَٓعاْث ختكنعت قوكهعتناْث ديٗعاؿ يعتكِجَ      بتدثَ

 تلج ؾلةفْث بووة يتفياْث ثيَػتَنتكؿا. تلو ٖؤيتنث سيهُتتيَهث

 خاتوو )أو حبيبة( واتة )زممةى كضى ابو ضفياٌ(:
وو نت يتو َوهًَُاْاْت ب (0)ناتيَو ثيَػتَنتك ػواهوث. َيَلؿةنتًث ختويٍ ٖتك بيَوةفٕ بوو

(َ يتاتَييا نؤٓث نلؿبوو، بتآلّ ختويٍ وةى َيَلؿةنعتج  ز١ًََو )نؤٓيإ نلؿبوو بؤ )ستبتًت(
ؿابوو نت فْتنتًث )كًَعت(  اتعت هعتك خعتو خاييٓعت،       و ٖتوَيث(ْضساْٞ)هوؿة( بنوو بتااوك)

خاكاّ ؿةاليَت و يتهتك خايٓتنتج ػؤج )خيوعوّ( ؿةَيَٓيَوعتوة.    ج ْانات و ختويٍ اويَلِايتَيث
و بت )اعاوكج( ؿةَليَعت. ناتيَعو ثيَػتَنعتك بعتوة      يَلؿةنتج يتهتك خاييٓث )ْتهلاْث(ؿوايث َ

كِةواْت ؿةنات تانو ختو فْتج  –ستبتًت–ؿةماْيَت ْيَلكاويَهث ػؤج بؤالج )ْتداًث(ج ثاؿًاج 
 ات و ؿةبيَوت ٖاوهتكج ثيَػتَنتك.بؤ  واميَت. ختويٍ بؤج ؿاواؿةن

ؿا ؿياكبيَت ختو ْيامة دواْتج ثيَػتَنتكة نت ويوووويتتث  ختوةج بتكِووْث يتّ فٕ ٖيَٓاْتج
و  بٓيَت بعتو ػواهعوٓتج يتبتكاَنعتك ػعؤكِاالتٓث     ختو فْت ػاوةٕ باوةكِة قايٌ نات و كِيَنج ىلَ

)ابوهعؿيإ(ج باونيٌعث بعوو نعت     ثابتْـبووْث بتخيووَتوة. ٖعتكوةٖا بعؤ كِانيٌَعاْث ؿَيعث     
يتنتج نتّ ناتتوة بتكاَنتك بتَوهًَُاْإ و  هتكنلؿةج قوكِةيٍ بوو تانو يتكِاؿةج ؿوفَٓايتتث

 ج. هؤمو ػؤًتويووث  اتتدثَ

 خاتوو )أو ضمنة( واتة )ٍيدى كضى أبي أُميّة(:
َ   يتْيَو ػتَيهث ؿا  يَلؿةنعتج ؿا ختّ فْت بتتيٓرتئ باوةكِو ديٗاؿج ٖتبوو، خعتَيٍ يتاعتٍَ 

يتنإ  ج قوكِةيٌث نؤٓيإ نلؿبوو بؤ )ستبتًت( تانو بتخايٓتنتياْتوة يتؿةهت خاماكو ؿكِْـةيث
ؿةكبامبٔ، ؿواج ختوة بؤ َتؿيٓتَ نؤٓث نلؿووة. يتدتْطث )خوسعوؿ(ؿا َيَلؿةنعتج )ٖيٓعـ(    

نؤٓعث  ( بوو بتهتػوث بليٓـاكبووةو بتٖؤج ختو بليٓتيعتوة  عةداألضدج نوكِج ابٛض١ًُنتْاوج )
                                                                                                                                        

نت نٔتنتج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا    ،ج ٖيَٓا-سؿِت-يٍ خاؾلةتيَهث ٓانرت يت -عومسإ-و ٖتكوةٖا  –عومسإ–
 ( بوو.نًرّٛ اّ–بوو )واتت

 ػنميت( بووة.–ج نوكِج –دشٍ–ج نوكِج –( َيَلؿةنتج )كًَت( ْاوج )عنيـاهلل1)
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ؿوايجث نلؿووة. ثيَػتَنتك ختّ ٖاوهتكةًث ناتيَو ػواهوووة نت بيَوةفْيَهث بتتتَعتٕ بعووةو   
يتنتج ثيَػتَنتكؿا ثجَث اوتووة: )َٔ فْيَهعث بتتتَعت  و َٓعـاَيِ م كةو     يتوةآلَث ؿاػوامج

: . ثيَػتَنعتكيٍ ؿةؾعتكَويَت  .ؿةبيَت بتػيَويإ نتّ و ثاًإ َٔ خاؾلةتيَهث م ك ؿةَاكا ّ(.
)َٔ يتتؤ بتتتَتٕ تلّ و، َٓـاَيتناْيٌت ػعوؿا هتكثتكًعويإ ؿةنعات و ؿةكبعاكةج ْعتكيوث      

 (0) .ؿةَاكا ييٌت يتػوؿا ؿةثاكِيَُتوة يتؿَيوا ْتيٗيًََيَت(
و كِابواكؿٕ بووة؟ ْتػيَل ٖتكاين نتهعيَو   دا خايا ختّ دؤكة فٕ ٖيَٓاْت بتَتبتهوث ػؤًث 
ٓاْععت بتَتبتهععوث )كِيَنْععإ يععتو خاؾلةتععت بتتتَتْععت(و يععت وا بًَيَععت، بععتَيهو خععتّ فٕ ٖيَ ْععث

و )ػتآلت نلؿْيٌث يتهعتك  يتختهوؤالتٓث ختكنث َٓـاَيتناْث(و )قايٌ نلؿْث ؿٍَ و ؿةكووْث()
 ختو ٖتَوو ديٗاؿو خاكاّ التٓتج( بووة.

 خاتوو )شةييةبى كضى جحض(:
وْعتكيوث هعتكؿةَث   ثيَػتَنتكج ػوؿا بؤيت ختّ بيَوةفْتًث ػواهوووة تانو ٖتْعـيَو ؿاب  

ْتؾاَث ٖتَيوةًيَٓيَوتوة، ٓوْهت )مةيٓتب( خعاؾلةتيَهث قوكِةيٌعث و يتبٓتَاَيتيعتنث اعتوكةو     
ْاهلاوبوو و يتٖتَإ نات ؿا نٔث ثووكج ثيَػتَنتكيٍ بووة، واتت نٔعث )خوَتميعتج نٔعث    

(َ حازذي١ ( بووةو يتوةوثيٍَ فْعث )مةيعـج نعوكِج ساكيوعت( بعوو. )ميعـج نعوكِج        عةداملطًت
ج  تْـة)عنـ(يَو بوو يتَاَيث ثيَػتَنتكؿاو يتالج ػؤج و )ػتؿجيت(ج ٖاوهعتكج بعووةو بعتثثَ   ب

ؿج ػاوةْث بوايتو بتْـةج  يتنتج ختو هتكؿةَتَ ٖتك نتهيَو )يتنيَهث ؿاب وْتكيوت ْتؾاَث
ْيَوَاَييإ بوايت( بتنوكِج )نابلاج ػاوةٕ َاٍَ( ؿاؿةْلا. ٖتكبؤيت عتكةبتنإ )مةيـ(يٌعيإ بعت   

 يـج نوكِج حمُـ( ْاوؿةبلؿ.)مة
ػوؿاج ثتكوةكؿااك هتكةتا ػواهوث وابوو )مةيٓتب(ج ػاْتؿإ و ػاوةٕ ثًتوثايعتج ؿيعاكج   
نؤَتآليععتتث بععـكيَت بععت )مةيععـ(. ختَععتَ تاقيهلؿْععتوةج ػععوؿا بععووة بععؤ )مةيٓععتب( بععؤ  

ج ت ةثتكهععوث(و )ػؤٖععتَيٓإ بتبٓتَاَيععتو  تيَهٌععهاْـْث ٖتهععوث ًععاْامج بععت )ؿةَععاكا ج
اْتواؿةج ْاوؿاكةوة( نتؿياكؿةيتنث ْايتباكج ْيَو ؿوكاتج عتكةبث بوو. خيرت ثيَػتَنتكج ػوؿا ػ

يتو باكةيتوة يتاتٍَ )مةيـ(ؿا ؿةؿويَت و باهث ػواهوٓث مةيٓتبث بؤؿةنات و ناتيَو مةيٓعتبيٍ  
بتوة ؿةماْيَت قايٌ ْابيَت و ختو دؤكة ًعوونلْت كِةت ؿةناتعتوة بعتٖؤج خعتو ًعاْامج نلؿْعت       

 ..يتوة. تبٓتَاَيتو ثًتوثايتج بتكمج نؤَتآليتتثب

                                                           
 (ج ؿاْلاوج )ابٔ سذل(.األصاب١ يف متٝٝص ايضحاب١نث )( بلِواْت نوي1َ)
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ػوؿاَ يتو باكةيتوة خعتّ ؾتكَايٌعوتج ػعؤج يتٓعتْـ خايعتتيَو ؿا ؿةَْيلَيوعت ػعواكةوةو        
 ؿةؾتكَويَت:

  ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     پ  ڀ   پ  پ  پ       ٻ    ٻ   ٻ         ٻ       ٱ ط

ٖيض ثياويَهث بعلِواؿاكج  }اتت: و ..36األحعزاب/صٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ     ٿ
وةى بلانتج مةيٓتب )عنـاهلل ج نوكِج دشٍ( و ٖيض بلِواؿاكيَهث خعاؾلةتيٍ وةى )مةيٓعتب(   

 نعتػوؿاو ثيَػتَنتكةنعتج بلِياكيعإ يتهعتك     ،يت هتكبتهت بٔ يتؾعتكَاْيَو ؿا  ػؤج بؤيإ ْث
اكإ )ثياو بيَت يإ فٕ( ؿابيَت و بتخاكةمووج ػؤيإ ٖتَيى ونتوت نتٕ، دا ٖتك نتهيَو يتبلِواؿ

هتكثئَث يتؾتكَاْتناْث ػوؿاو ثيَػتَنتكةنتج بهات ختوة بيَطوَإ تووًعث اوَلِايجيعتنث   
..ناتَيعو خعتّ خايتتاْعت ٖاتٓعتػواكةوة خيعـج )مةيٓعتب(ج بعلِواؿاك ًَهتٓعث         .{خاًهلابووة

كج ؿةكووْجعث  ؾتكَاْتنتج ثيَػتَنتكبوو و قايًيٍ بوو بتو ًونلؿْت، بتآلّ ٖيٌَوا خيٍَ وخاما
ٓوْهت ْآاك نلابوو بعتناكيَو، بعتآلّ بعتٖؤج خعتوةج ٖيَٓعـة ؿةَعاكا يجو        ،يتْاؾ ؿا َابوو

 ؿا ماٍَ بيَت. بتػؤْاميٓث ت ةاتكيَوجث تيَـابوو، ٖتكوا بتخاهاْث ْتيـةتواْث بتهتكػؤج
 ج ؿا ؿةفيا، بعتآلّ ؿوايعث ثتيوةْعـيث    )مةيٓتب( ًووج بت )مةيـ( نلؿو َاوةيتى يت اتَيث

نعتي و   و ْاتتبايث ؿةٓوو، ٓوْهت ٖتَيٌت قوتج كِةقث بعتَيَلؿة بعثَ   ْيَواْيإ بتكةو ػلاثث
يتنتيعتوة   عتً ةتتنتج ؿةاوت و ػؤج بتهتكؿا باؿةؿاو ًعاْامجث بتثًتوثايعت نؤَتآليعتتث   

   (0) .و ْآاكبوو تتآلقث بـات ؿةنلؿ تا ناك اتيٌوت ختوةج )مةيـ( ْتتواْيَت يتاتَييا بقج
نعت )مةيٓعتب(    ،وةج )مةيٓتب( تتآلم ؿكا ػوؿا ؾتكَاْث بتثيَػتَنتكةنعتج نعلؿ  ؿواج خت

 واميَت و بيهات بتٖاوهتكيَهث ػعؤج تعانو خعتو بيـععتو ؿاب وْتكيوعت ًعَيواوةج ْعتؾاَث        
( بعوو، ٓعوْهت يتوةوبعتك بعتثجَث خعتو ؿاب      بدعي١ ايحية   بولِيَوتوة نت بيـعتج بتنوكِؿاْإ )

ـ  وْتكيوت نويَلاْتيت نت )مةيـ ( بعؤج ْعتبوو ٖاوهعتكج تعتآلم     ( بتنوكِج )حمُـ( ؿاْلابعوو )حمُع
)فْث نوكِةنتج ػؤج ؿةػواميَوتوة(، بتكِاهوث خعتو  ـ( َاكةناتتوة، يتبتكختوةج اوايت)مةيؿكاوج

 كِيٌتنيٍَ نلؿْث ختو دعؤكة ؿاب و  بؤ بوو، دا ؿاب وْتكيوتج ختوهاج عتكةبتنإ م ك ْابتدثَ
تانو  ،ػؤيتوة ؿةهت ثيبهات يت ثيَػتَنتكج ػوؿا هتكةتا يتْتكيت و بيـعت ْاً يٓتَ ؿةبوا

                                                           
( بيَطوَإ يتو َاوةيتؿا نت )مةيٓتب( م ك ثتهعوث ؿةنعلؿ، )مةيعـ( ٖعتكؿةّ ؿةٓعووة الج ثيَػتَنعتكو       0)

ههاآلج ساَيث ػؤج يتالؿةنلؿو ثيَػتَنتكيٍ ٖتَيٌت خاَؤفااكيث ؿةنلؿ نعت بعتخاكاّ بيَعت و ٖاوهعتكةنتج     
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  يتتتنععتَ ؿاٖععاتووة: طبٗيًََيَوععتوة، وةى يتخا

 (..37)األحزاب/ –ص تا نؤتايث خايتتتنت …  ڄ  ڃ  ڃ
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 ،يت ٖتَيوةًيَٓيَوتوةو كِيَواناْث خيووَيٍ بتو دؤكة ديَط و ثعتيلِةونات  ختو عاؿةتت ْتؾاَث
 (0) .نلؿبوو ثثَ نت ػوؿا ؿةيتويَت و ؾتكَاْث

يعتمَإ و   نت ثيَػتَنتك يتبتكؿةّ ناكيَهث وةٖا قعوكي ؿا  ،يت ؿياكةو اوَاْيٌث تيَـا ْث
ج بًَعئَ:   قوتوقوتَيؤنث ػتَيهث ْتؾاّ و ؿووكِووةناْيٍ ؿةتلهاو هًَث ؿةنعلؿةوة يعتوةج ثعثَ   

ج  )ختوا حمُـ ٖاوهتكج نوكِةنتج ػؤج ؿةػواميَوتوة بؤ ػؤج(. ٖتك بؤيعتَ ْعتػويَو هوعوث   
ج  يتَ ػعوؿا اًعتيث   ٖيَٓاْث ناكوباكج ختو فٕ ٖيَٓاْتَ ؿا. يتبتك ختّ هووث ؿةنلؿ يتبتدثَ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ج ؾتكَووة: ط يجَهلؿو يتّ ؾتكَايٌوتؿا ثثَ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ    ڌڍ  ڍ

خعععتج }واتعععت:  .37األحععزاب/ص(3) ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳ   (2)گ
ج برتهيت و  بتآلّ ػوؿا ٖتك ػؤج ًايووتج ختوةيت ىلَ ثيَػتَنتك خايا تؤ يتػتَيهث ؿةتلهيت،

نتيت. دا ناتيَو )مةيـ( خاتادت الْطتنتج ػعؤج ييَعوة ؿةهعهتوت و واج     ؾتكَاْث ديَنتدثَ
مةيٓعتب(ج   –يجَٗات ْتيتويَت و بتٖؤج َاَتَيتج توْـج مةيٓتبعتوة ٖاوهعتكج ػعؤج )واتعت     

َاْت بتٖاوهتكج تؤ تانو خيـج ٖيض عتيب و تتآلم ؿا، خيَُت بلِياكَإ ؿا تؤ بيؼواميت و نلؿوو
ج ؿاب وْتكيوعت   يتى ْتَيَٓيَت يتهتكختواْتج نت نوكِجرت نلاوة بعتنوكِيإ بعتثثَ   ًتكَتماكج

يتنتو خيـج اوْعاة ْعتبيَت يتهعتكيإ اعتك ٖاوهعتكة تعتآلم ؿكاوةنعاْث خعتو نعوكِة           ْتؾاَث
 .{)بتنوكِؿاْلاواْتج ػؤيإ( َاكةنتْتوة

يعتوة )مةيٓعتب(ج ؿةْاهعث، ٓعوْهت نٔعث       ثيَػتَنتك، ٖتك يتَٓـاَيثبيَطوَإ )حمُـ(ج 
بطليَعت اعتك    ج ىلَ ثووكج بوو )واتت نٔث ػوًهث باونث بعوو( و نتهعيٍ بعؤج ْعتبوو كِجَ    

بيويووايت ٖتك يتهتكةتاوة )مةيٓتب( بؤ ػؤج  واميَت و اعتك بتتعتَاج ػؤًعجو كِابعواكؿٕ و     
 ج. ٓيَقج ؿْيايث بوايت ىلَ

(يٍ ختو ػاَيؤمايتج ػعؤج )واتعت حمُعـ(ج يتٖعتَوو ثيعاويَهجرت بتباًعرت       ؿياكة )مةيٓتب
تعلو   ؿةماْث. نتوابوو ٓؤٕ نتهيَو ختاتك ػؤج نٔيَهث ػنَث بويَت، ؿاواج نات بؤ ثياويَهث

                                                           
( عاؿةتث ديَط و كِةٓعاونلاوج ععتكةب تعا خعتو ناتعتَ خعتوةبوو ٖاوهعتكج تعتآلم ؿكاوج نتهعيَهث          0)

لؿةج ثيٌَووج ؿاْلابوو. )مةيـ(يٍ بتنوكِؿاْلاوج ثياويَو بؤج ْتبوو ًووبهاتتوة بتو ثياوةج نت بتباونث ختو َيَ
 نوكِج )ساكيوت( بووة ْتى نوكِج )حمُـ(ج ثيَػتَنتك.

 ( واتت: )ٖاوهتكاْث بتنوكِؿاْلاواْيإ(.َأْزَواِج َأْدِعَيا،ِِهمْ ( )2)
َها َوَطً ا( )3)  ..( واتت: )ناتيَو تتآلقث ؿاوة(.َقَمى زَْيٌد ِمنػْ
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 نت ؿةبيَت بتفٕ بتتتَاج بيَت و بؤػؤيث َاكةج بهاتتوة؟ ،ؿواييٍ
اتت ػواهوٓتوةج مةيٓتب( تتْٗا بؤ بتّ كِةْطت بؤَإ ؿةكؿةنتويَت نت ختّ فٕ ٖيَٓاْتًث )و

ثتيلِةونلؿْث ؾتكَاْتنتج ػوؿابووةو بتَتبتهوث ثووٓعتٍَ نلؿْعتوةج ٖتْعـيَو ؿاب وْعتكيوث     
ْتؾاَجو بؤ كِاثتكِاْـْث نلؿةيث )عتَتىل(ياْتج كِيَواناْث خيووّ بووة تانو يتعتقٌَ وٖؤًث 

 بلِواؿاكإ ؿا كِةا ؿانوتٔ.

 (:أبوضراركوزِى  ى احلارثخاتوو )جوةيسييةى كضى 
ثيَػتَنتك بؤيت ختّ فْتًث ػواهوووة تانو ٖؤمةنتج كِانيٌَيَت بعتالج خيوعوّ ؿاو ثاًعإ    
ختو هتكبتهوجيتًيإ ثجَنـات نت يتؿةهويإ ؿابوو، واتت )خاماؿيإ نات يتؿيًث ؿواج خعتوةج  

ٖعؤمةج   ( بوو، واتت )خعتو املضطًليتدتْط ؿا بتمجنووٕ(. ٓوْهت )دووةيلييت( يتٖؤمج )بٓو 
يتوةوثيٍَ ػؤيإ هامؿابوو بؤ ٖيَلَ بلؿْتهتك ثيَػتَنتك( بتهتكنلؿايتتث هتكةى ٖؤمةنعتيإ  

 (ج باونث )دوةيليت(.ابٛعسازج نوكِج  حازس)
ناتيَو ختّ ٖتواَيت بتثيَػتَنتك ؿةاتيتْليَت، ػيَلا خعتو ؿةهجيٌَعهتكج ؿةنعات و ٖيَعلَ     

ْنتميَٓٔ و فَاكةيتنث م كيٌيإ ىلَ بعتؿيٌ و  ؿةناتتهتك ختو ٖؤمةو يتْاوٓتنتج ػؤيإ ؿا ؿةيا
نؤيًت ؿةا يَت ض يتثياواْيإ و ض يتخاؾلةتإ و وةٓتو َاٍَ و َٓاَييإ و هاَإ و ؿاكايجيعتنث  

 م كيٌيإ بتؿةههتوت ؿةا يَت.
(ج هعتكةى ٖؤمةنعت   حيازس ػاتوو )دويليتج نٔعث  }يتنيَو يتخاؾلةتت نؤيًتنلاوةناْيٍ: 

هوث يتنيَو يتَوهًَُاْتنإ )واتت بتك ختو َوهعًَُاْت نعتوتنوو وةى   نت نتوتنووة بتكؿة {بوو
 نؤيًتو نتْينةيتى(.

ختّ خاؾلةتتَ ؿةيعتويَت بعتثاكة ػعؤج ىَل ِكمااكنعات و يتنؤيًتيعتتث خاماؿبَيعت. بؤخعتّ        
ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا َٔ )دوةيلييتج نٔث }ج ؿةَييَت:  َتبتهوت ؿيَت بؤالج ثيَػتَنتكو ثثَ

يت ؿوٓاكج َتيٓتتجث  (ج اتوكةج ٖؤمةنتَِ. وةى يتتؤَ ثتْٗإ ْثابٛعيساز ج نوكِج  حازس
ج نعوكِج قعيى(ةو بلِيعاكّ    ذابخنؤيويتتث بووّ و نتتووَتتت بتكؿةهوث َوهًَُاْيَو نتْاوج )

يتبتكاَنعتك ٓعتكؿةيتى ثعاكةؿا نعت      :ؿا كِيَو نتوّ يتهتكناكج خعاماؿبوو  )واتعت   ؿاوة يتاتَيث
بتػاوةْتنعتج(، دعا خيَوعواَ ٖعاتووّ بعؤالت و ؿاواج ياكَعتتيجو        بتنؤيًتا اوةنت ؿةيـات

 .{ؿةنتّ يتناكج خاماؿبوو  ؿا ؿةهط  ييت ىلَ
نت  ،(ؿااملضطًلييَلةَ ؿا سيهُتتث ثيَػتَنتك بتكِووْث ؿةكؿةنتويَت يتبتكفةوةْـيجث )بٓو 

اؾلةت و يتؿياكتلئ و بتَٖينتليٓث ٖؤمةناْث ععتكةب بعووٕ و بعتؿيٌ ا اْعث خعتو ٖعتَوو خع       
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يتَ ساَيتتيَهث توْـو ْاػؤًث يتالج نتهاْث دواَيَلو َعاف ػعوام    ثياوةيإ بتو فَاكة م كج
ج ؿةْايتوةو ٓاكةهتكيٌعث ٖعتكوا    ؿةػوَيكاْـ، دطت يتوةج نت الؾويَهث اتوكةج نؤَتآليتتث

 خاهإ ْتبوو.
سيهُععتتث ثيَػتَنععتكج ػععوؿا بععتكِةؾواكيَهث دععوإ و ؿكوهععت ؿةكنععتوت نععتبووة ٖععؤج 

اماؿبووْث هععتكدتّ ؿيععٌ و بتنؤيًععتا اوةنإ، خععتوةبوو ثيَػتَنععتك يععتوةآلَث قوععتناْث  خعع
؟ واتععت )باًععرت {خايععا ؿةتععتويَت يععتوةَ باًععرتت ؿةهععت نععتويَت})دويليعت(ؿا ؾععتكَووج:  

؟ {يعت خعتج ثيَػتَنعتكج ػعوؿا     يتوة باًرت ٓث}يتخاماؿبووْث ػؤج بتتتْيا(. ختويٍ اوتث: 
اؿبووْتنتت يتختهوؤ ؿةاعلّ )واتعت نلجَعث خاماؿجيتنعتت بعؤ      َٔ كِيَهتوتٓث خام}ؾتكَووج: 

 ...{ؿةؿةّ(و خيٓذا ؿةت ػوامّ
خيـج )دويليت(َ بتوثتكِج ًاؿجو ػؤًشاَيجيتوة اوتث: )م كباًت ختج ثيَػتَنتكج ػوؿا، 

 ...َٓيٍ خاَاؿةّ(
دا ٖتك نت ختّ ٖتواَيت بتَوهًَُاْتنإ اتيٌت و بيوويإ ثيَػتَنعتكج ػعوؿا )دويليعتج    

(ج ػواهوووة اوتيعإ )نعتوابوو ْابَيعت ػنَعتناْث ثَيػتَنعتك بتبتْعـةو نؤيًعت        حازسث نٔ
بٗيًََيٓتوة(، ٖتك بؤيتَ ؿةهنتدثَ اٌت ؿيٌ و ا اوةناْث بتكؿةهويإ بتثياو وفٕ و َٓـاٍَ و 

 َاٍَ و هاَاْياْتوة خاماؿ نلؿ.
فْت هتؿ ػيَناْث يت يتّ باكةيتوة )عاخيٌت( اوتوويتتث: )ثيَػتَنتكج ػوؿا بتػواهوٓث ختو 

( خاماؿ نلؿ. بتكِاهوث ْتَـيوة خاؾلةتيَو بتقتؿ )دووةيليت( هووؿوػيَلو بتكةنتتث املضطًل)بٓو 
 بتو كِاؿةيت بؤٖؤمةنتج ػؤج بووبيَت(.

 (:أخطبى كوزِى حُيّى كضى صفيّةخاتوو )
تؿواج ج هتكبتػيًََث )بٓو اهلاخيٌ( بوو. ختّ فْعت يع  بٓٛايٓغةباونث ُؿي ت اتوكةج ٖؤمج 

. ثيَػتَنتكيٍ ؿواج تعتواوبووْث  (0)نوًوٓث َيَلؿةنتج يتدتْطث )ػتينتك(ؿا بتؿيٌ ؿةا يَت
اعتك يتهعتك ؿيٓعث ػعؤت )نعت دوويتنعت بعووة(        }ج ؾتكَويَت:  دتْط باْطث ؿةنات و ثثَ

نيَٓيوتوة ختوا بتم ك ْآاكت ْانتئ بؤ هتك ختّ ؿيٓت تامةيتج ػؤَإ. ػعؤ ختاعتك بعاوةكِيٍ    
. خعتويٍ ؿةَييَعت:   {ػوؿاو ثيَػتَنتكةنتج ٖتَينقيَليت ختوا ؿةتهتَت ٖاوهتكج ػعؤّ بيَٓيت و 

واتعت بعاوةكِؿيَِٓ و َوهعًَُإ ؿةمب. خيٓذعا      {َٔ ٖعتك ػعوؿاو ثيَػتَنتكةنعتج ٖتَيـةبعقيَلّ    }
 .{ثيَػتَنتكيٍ يتنؤيويتتث خاماؿج نلؿو ػواهوث و نلجَث خاماؿنلؿْتنتج بؤنلؿة َاكةيث

                                                           
 ابواحلكيل( بووة.–ج نوكِج–كبيع–ج نوكِج–( َيَلؿةنتج )ُؿيت( ْاوج )نٓاْت 1)
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َتكدث يتهتك خعتو فْعت ؿاْعاو خعتويٍ ثتهعٓـج نعلؿ. بعتّ كِةْطعت         بيَطوَإ ثيَػتَنتك 
ػواهوٓث ختّ فْتَ بؤ كِيَنييَٓإ و ػتآلت نلؿْث فْتنت ػؤج بووة، ٓعوْهت خعتو فْعت ػعامنث     
ٖتكةاتوكةج ٖؤمةنتج بووة. ختّ ٖؤمةَ هتكهعتػورتيٓث ؿوفَٓعاْث َوهعًَُاْإ بعووٕ يعتو      

تًث ويوووويتتث خعتو ٖعؤمة بعتالج خيوعوّ ؿا     هتكؿةَتؿا. نتوابوو ثيَػتَنتك بتّ فٕ ٖيَٓاْ
و  كِانيٌَيَت و واْتيتنيإ ؾيَلنات يتهتك ثيَهتوة ٖتَيهلؿْث خاًوياْتو بتالوةْاْث ؿوفَٓايتتث

 ْانؤنث.

 ى ٍاللي(: حارثخاتوو )مينوىةى كضى 
ناكج ػواهوٓتنتًث  (0)و ؿوايني ٖاوهتكج ثيَػتَنتك بووةو بيَوةفٕ بووة ناتيَو ػواهوويَوث

نت بتكِاهوث ٖتكؿةّ ٖاونعاكيث   ،وةى كِيَنييَٓإ و ثيَناْيٓيَو بووة بؤ كِ َيث دواَيَلاْتج ت ةنتج
 ثيَػتَنتكيإ نلؿووةو ياكَتتجو ثٌوط ييإ نلؿووة.

 
 ميالَةكاىى

ٖتَوو َٓاَيتناْث ثيَػتَنتك يت )ػتؿجيت(ج يتنعتّ ٖاوهعتكج بعووٕ، تعتْٗا )خيعرباٖيِ(      
، عةيداهلل ، طاٖس، طٝت( بووة، َٓاَيتناْيٌث ختَاْتٕ: )قاهِ، ةط٢قٝنت يت )َاكيتج  ،ْتبيَت
ؿا نوكِةنإ ٖتك موو و بتَٓعـاَيث َعلؿووٕ،    (. يتْيَو َٓاَيتناْثفاط١ُ، نًرّٛ، كقيت، اّ شٜٓت

 نٔتناْيٌث ًوويإ نلؿووةو َٓـاَييإ بووة.
 

 ٍاوضةزاىى ثيَغةمبةزو بازطساىيى ذياٌ
نت ثيَػتَنعتكو   ،ث اليتْيَهث ختو فيإ و اومةكاْت ؿيَٓنينلؿْ نؤتايث ختّ بتْـةَ بتؿياكج

بعتَ بعووٕ و    و بعثَ  ؿا فياوٕ، فياْيَو نتٖتَووج ٖتك ْتؿاكجو بعاكالاْث  ٖاوهتكةناْث تياج
و خاكةمووةناْث ؿْيابووةو ٖتكاين ػؤيإ بتؿةّ خاكةمووةناْث ؿةكووٕ و ْتكيوث  ؿووكج يتػؤًث

 و هاَاْتوة ْتؿاوة. ػؤؿةوَيتَتْـنلؿٕ و نؤنلؿْتوةج َاٍَ
و ػيَناْث بتبلهعيَوث َاوْعتوةو ػعواكؿْث خيَواكةيعإ      ثيَػتَنتكج ػوؿا ٓتْـةٖا ًتو ػؤج

 ًيَو هتكيإ ْاوةتتوة، م كداك ْاْتنتًيإ ٖتك يتْاْث دؤ بووة. ْتبووةو بثَ

                                                           
 عنـايعنج( بووة. –ج نوكِج  –( ػاتوو )َيُوْت( ثيٌَرت ٖاوهتكج )اباكِٖ 1)
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ـ –)عاخيٌت(ج ٖاوهتكج ثيَػتَنتك ؿةَييَت: )ػاْتواؿةج  بعؤ هعثَ كِ فج يتهعتكيتى     –حمُع
 يتْاْث دؤ ْتػواكؿووة تا ختو كِ فةج نؤٓث ؿوايث نلؿو بتػوؿاج ػؤج اتًوتوة(. تيَليإ

ػاْووةناْث ٖاوهتكاْث ثيَػتَنتك بتهاؿةتلئ ًيَوة ؿكوهت نلابووٕ، يتقوكِو ؿاكج بلِكاوةج 
ؿاكػوكَا بٓيات ْلابووٕ، يتهتكؿةكااناْيٌيإ ٓتْـ ثتكؿةيتى يتتوونث بعنٕ، يعإ يتثيَوعوث    

 ابووٕ، )واتت يتدياتث ؿةكاا(.سوًرت ٖتَيواهل
خاوا بووة ؿياكؿةو كِواَيتتتناْث ختو فياْتج نت ثيَػتَنتكج ػعوؿاو ٖاوهعتكاْث بتهعتكيإ     

و بام وبليكث ؿْيا بهلؿايعت خعتوا    ؿةبلؿ. بتآلّ ػؤ ختاتك ثيَػتَنتك خاكةمووج يتفياْث ؾتْوامج
بعؤ ؿابٓليَعت و، اعتك ػواميعاكج      ؿا ػؤكاى و ػواكؿْتوةج ؿةيوواْث يتقاخ و ثياَيتج خاَيوووْث

ج  نؤًو وتتالكيٍ بوايت ختوا بتخاهاْث بؤج بٓيات ؿةْلاو بتتتْٗا خيٌاكةتيَو ٖتَوو ػتَيهث
ؿا  ؿةػووت ػنَتتث ػؤيتوة، بتتاينتتيٍ ؿواج ختوةج يتوآلت و ْاوٓتناْث ؿوكاتج ععتكةبث 

اععتوكةو  ػععتَيهث ٖععتَوو نتوتٓتبععتك هععايتج سععونُلِاْجث خععتوةوةو ٖععتك ػؤيٌععث تانععت  
 ؿةهتآلتـاكيإ بوو و ختو اتيتَ يتنجاكٓت ٖتَوويإ اويَلِايتَيييإ ؿةنلؿو ػؤًيإ ؿةويوت.

بيَطوَإ ٖاوهتكاْث ثيَػتَنتك بتوثتكِج يتػؤبوكؿْتوة ٖاوبتًث ثيَػتَنتكيإ ؿةنلؿ يعتو  
اكبٔ و بنيوعرتيَت، يعإ بيَعن    ختوةج خعاؾ و خؤؾيَهيعإ ىلَ   فياْث باكالاْجو َتسلوّ بووْتؿا بثَ

نت يتى داك َتهتيتيتنث تاينتتييإ باي نلؿووةو  ،ؿاواناكييإ ٖتبيَت، تتْٗا ختوةْـة ْتبيَت
قوكخاْيٍ وةى بتهتكٖاتيَو تؤَاكج نلؿووةو بووةتعت بتَيطتْاَتيعتنث وةآلّ ؿةكةوةج ٖعتَوو    

 ختو تاوإ و تؤَتتت ٖتَينتهرتاواْتج نت يتو كِووةوة ؿكاوْتتت ثاَييإ.
هيإ ٖاوهتكاْث ثيَػتَنتك )بتٖؤج ًاْامجو ػؤْاميٓيإ بتوةج نتوا ػيَنإ و ختوةبوو داكيَ

ػاْتواؿةج ختوٕ( ههاآليإ يتالج ؿةكبعلِج يتهعتكختوةج بؤٓعث بتًعث ثيَويوعت و خاهعاييإ       
و ًععت وَععتنث ْاوَععاٍَ و ثؤًععاى بععؤؿابني ْععتنلؿووٕ؟! يتبتكختَععت ؿاواج  يتخعتكنث ؿاكايععث 

 ٌوث ْيَوَاٍَ و نتٍ وثتىل ثيَويوورتيإ نلؿ وةى ٓؤٕ خاؾلةتاْثو خاكاي مياؿنلؿْث بلِج ػتكدث
 تلج ػتَيهث بؤيإ ؿابني نلاوة.

 ج ٖيٌَعنت و ىلَ  و ههاآليتيإ ختوةبوو َاوةيتى بعتدثَ  وةآلَث ثيَػتَنتك بؤ ختو ؿاواناكج
ػوؿا ج يتّ خايتتاْتؿا بؤ ٖاتتػواكةوةو  يإ مويلبوو و ْتٖاتتوة بؤاليإ تانو هلووًث ػوؿايث

 ختّ ْتػٌتو ثوْتج بؤؿاْاو ؾتكَووج:
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶  ط

        ﯀    ﯁     ﮺   ﮻  ﮼        ﮽  ﮾  ﮿   ﮷   ﮸  ﮹ 

ختج ثيَػتَنتك بتٖاوهتكةناْت }واتت:  ..29-28األحزاب/ص      
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يتناْث بووٕ و ستم يتْيعُتتت  ثبًَثَ: ختاتك خيَوة ثتك ًث فياْث ؿْياو خاكةموو و ػؤً
دؤكبتدؤكةناْث ؿةنتٕ و ٖؤالج دواْجو ْيطاكة هتكْر كِانيٌَتناْث بووٕ ختوا ٖتكاين َٔ 
ختو ًواْتّ بؤ خيَوة ؿةهت ْانتويَت و ْاتوا  ختو ٓتًٓت ؿاواناكياْتتإ بؤ ثتهٓـو ديَنتدثَ 

بـةّ و تتآلقوإ بـةّ و  ٕ ثثَبهتّ، ػؤ ختاتك ٖتك يتهتكختوة هووكٕ ختوا وةكٕ با َاؾث ػؤتا
ج ػوؿاو َاْتوة يتاتٍَ  بتدواْث ؿةهنتكؿاكتإ مب. بتآلّ ختاتك ػوامياكج كِةماَتْـيث

بٔ ختوا ؿةبيَت خاكاّ بطلٕ يتهتك ختو فياْث  (0)(آخس٠و ثاؿاًوث كِ فج ؿوايث ) ثيَػتَنتكةنتج
ؿاَ يتبتكاَنتكج ختو يتج نت يتاتٍَ َٔ ؿا ؿةينتْتهتكو خيـج ػو و ؿةههوكتث باكالاْث
يتؿا ثاؿاًويَهث اتوكةو ْتبلِاوةج يتقياَتت ؿا بؤ خاؾلةتاْث ٓانتناكج ْيَو ػؤتإ  خاكاَث

ختو خاؾلةتاْتج نت يتناكونلؿةوةج فياْيإ يتاتٍَ َٔ ؿا بتختَتى و ) :خاَاؿةنلؿووة، واتت
 ٓانتػوامو بتخاكأَ(.

اكةوة، ثيَػتَنتك بؤ ثتيلِةونلؿْث خعتّ  ناتيَو ختو ؿووخايتتتج هووكةتث )ختسناب( ٖاتٓتػو
وة ؿةهوث –عاخيٌت–ؿا اتكِاو هتكةتا يت  ؾتكَاْت تامةيتج ػوؿا يتنت يتنت بتهتك ٖاوهتكاْث

َٔ ختَلِ  َتهتيتيتى ؿةػتَت بتكٓاوت تؤَ ثتيعت َتنعت ٖعتتا    }ج ؾتكَوو:  ثجَهلؿو ثثَ
بؤ ػويَٓـةوةو )عاخيٌت(َ ، خيٓذا ٖتكؿوو خايتتتنتج {ثلي وكِا بتؿايو و باونيٌت ؿةنتيت

ختكَج َٔ يتّ َتهعتيت كِووْعتؿا ثعلي وِكا بعتؿايو و بعاونِ بهعتّ؟ َعٔ        }ؿةهنتدثَ اوتث: 
. ثاًعإ ؿواج )عاخيٌعت(   {بيَطوَإ خيرت ٖتك ػوؿاو ثيَػتَنتكةنعتجو كِ فج ؿوايعيِ ؿةويَعت   

وث و خعتواْيٍ ٖعتَإ ػواهع    تعلج  ثيَػتَنتك ختو َتهتيتيتج ػووت بتكٓاوج ٖاوهتكةناْث
)عاخيٌت(يإ ؿةكبلِجو تتْٗا ػوؿاو ثيَػتَنتكو كِ فج ؿواييإ ٖتَينقاكؿ يتدياتث ؿْياو ػؤًجو 

 و بتهتكٓووةناْث. –ناتث–يت  خاكةموو و دواْث
فْيَو ؿا  مووو ػؤتيَلنلؿٕ و ػواهوٓث ٓتْـختوة فياْث نتهيَو بووة نت بتؿواج خاكة داخايا 

يا ختوة ْتكيوث ثيَػتَنتكيَو بووة؟ بتكِاهوث ٖتكاين ويٌََ بيَت بتَتبتهوث ٖتوةي ثتكهوث؟ خا
و بتّ ًيَوةيت يتو ٖؤناكو  نتهيَهث ؿاؿاتكو بتويقؿإ قوتج واج يتماك ؿةكْآيَت اتك بتٓانث

نعلؿووة خعتو ٓعتْـ فْعت  واميَعت يعتناتيَو ؿا        ثاَيٓتكاْت تيَطتيٌونيَت نتثيَػتَنعتكيإ واىلَ 
نت موكبتج ٖتكةم كج وةػوتناْيٌث  ،ؿبوو و ؿواج ختوةَتتَتْيٌث يتثتدما هاَيث تيَجتكِج نل

و عيناؿةت تتكػإ  بؤ كِيَو ػووٓث ناكوباكج َوهًَُاْإ و كِيَُٓايث نلؿْيإ و، بؤ ػواثتكهوث
 نلؿبوو.

                                                           
يت بتَيطتيتنث كِووْت يتهتكختوةج نت ٖتك نتهيَو ػوامياكج بيَعت   ( خاػ ةت )اآلػلة( ختّ ؿةقت قوكخاْث1)

يتناْث ؿْيا( ٖتَينعقيَليَت. واتعت كِيَطعتج     ًثو ػؤَتسلووّ نلؿٕ يتػؤ و ؿةههوكتث ؿةبيَت كِيَطتج )باكالاْث
و بتبتٖتًت وةى ثيَػتَنتكيٍ ؾتكَوويتتث:  ػؤالتٓتوة يتؿْيا تانت كِيَطتج اتيٌوٓت بتثاؿاًوث كِ فج ؿوايث

 (.) حفْ اَنة ابدلكارة وحفْ النار ابلشهوات ()
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 يةم بةندى سَى
 ))ضةىد ثةىدو واىةيةك((

 -ْتوة ٓتْـ واْتيتى يتديٗاؿج ثيَػتَنتكو بلِواؿاكا -ٓتْـ واْتيتى يتٖيذلةتتوة  )
 -ج ؿةؿات  ج ثيَػتَنتكيَوث فياْث ثيَػتَنتك ًايتتث يتهتك كِاهوث

 (خاٖتْط ايَلِإ بتياؿج يتؿايو بووْث ثيَػتَنتكةوة 
 

 ضةىد واىةيةك لةٍيجسةتةوة
 –يتهعليب –وة بعؤ  –َتنهعت –ؿابووٕ يعت   ٖيذلةتث ثيَػتَنتكو ختو بلِواؿاكاْتج يتاتَيث

وو، ٖتكوةٖا اتًويَهث ػؤًجو هتيلاْهاكييٍ ْتبوو نت و بثَ خوَيَـج ْتب كِانلؿٕ و تلهٓؤنث
َاوةيتى ػؤيإ يتختكنت الاْتناْث باْطتوامو خاماكؿاْث قعوكِةيٍ ؿووكػتْعتوة تعانو وٓعاْيَو     

ٖيذلةتت ٖيًََيَهث ديانتكةوةج ْيَوإ )ٖتقث الوامنلاو(و )ٖتقث هتكبتهت و .بتَيهو ختو.بـةٕ.
ْاْث ٖيَنةنتج( تانو كِيٌتج هوتّ و ًَعٗوكِإ يعتبٔ    نت ؿةكِ يٌت )بؤبٓيات ،ًؤكًطيَلِ( بوو

يعتنث   ؿةكبيَٓيَت. يتو ٖيذلةتتؿا ثيَػتَنتكج ػوؿاو بلِواؿاكة ًويَٓهتوتووةناْث بتكبعتكةناْث 
 –َتنهعتوة بعؤ    ج ختو ؿةهتآلتت ؿكِْـاْتيتج قوكِةيٌيإ نلؿو بتنؤٓهلؿْيإ يت ناكاو ؾيعًث

ؿا ثيَطتيٌونووٕ و، خعتو َعا  و    نت تياج ،ةٖيٌَتختو ْيٌوُاْتج ػؤيإ بتدثَ ؿ –يتهليب 
نعت يعتَاوةج فيٓعث ْاكِةسعتتيإ ؿا بتؿةهعويإ       ،هاَإ و ػاْووبتكةيتًعيإ دعي ؿةٖيٌَعت   

 . ختَتَ ٖتَووج يتػؤبلِإ و ػؤؾيـانلؿٕ بووة بؤ ختو عتقيـةيتج نعتػؤيإ يعت  .ٖيَٓابووٕ.
 ثيَٓاوؿا )ْتمك( نلؿبوو.

و نؤَتَيطتيتنث خيووَث بٓيات ؿةْيَعت   هيووُيَهث ْوجَ )يتهليب( ثيَػتَنتكيتويٍَ يت
 يتنث تيَـا ٖتَيعـةا يَت و ٓعني وتويَعقةنإ وةى يعتنيإ ىلَ     نت ٖتَوو دؤكة ؾتكم و دياوامج

يعٍ ؿا ثيَػتَنعتك هعوثاج    –يتهعليب   –ٖتك يعت   .ج تيَـا ؿةٓتهجيَت.. ؿيَت و ؿاؿثتكوةكيث
( ثيَععو ٖيَٓععا، خععتو هععوثايتج سٜٔ ٚاألْضييازاملٗيياشج يتنؤٓععهاكإ و ثٌععويواْإ ) خيوععوَث

ج بآلونعلؿةوةو ؿةهعتآلتث وةسٌعياْتج قوكِةيٌعث كِيٌعتنيٍَ نعلؿو        نتب وباوةكِج خيووَث
 ؿا يتْاوبلؿ. بوجتكهويٌث يتؿوكاتج عتكةبث
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ؿاو  ٖتك بؤيعتَ ٖيذعلةت كِووؿاويَهعث تلهعٓاى بعوو يتََيعقووج باْطعتوامج خيوعوَث        
ْتبوو، ٓوْهت هتكةتايتى بوو بؤ هعتكنتوتٓث ثيَػتَنعتكج ػعوؿا    ًؤكًِيَهث دوامنتكؿجو ؿييَلا

–ج نوكِج –يتديٗاؿجـا بؤ اتياْـْث باْطتوام. يتنيَو يتناكة ؿاْايجيتناْث اتوكةَإ )عُل

و يعتّ باكةيتًعتوة    (يٍ ختوةبوو ٖيذلةتث نلؿة كِيَواو بٓٔعيٓتج َيَعقووج خيوعوَث   خطياث 
يانلؿةوة، دا خيَوةَ بيهتٕ بتبتكواكو َيَقووج ٖيذلةت ٖتم و ْاٖتقث يتيتى د}اوتوويتتث: 

.. دواْرتئ ٖيَُاو خاَافةيتنيٍ بؤ واتاج ٖيذعلةت يتخيوعوّ ؿاو بعؤ ختدماَعـةكاْث     {ػؤتإ
ناكةنتَ ختوةيعت )ََيعقووج خيوعوّ( خعتو َوهعًَُاْاْتج بعت )ثتْابعتكإ( ْاوْعتبلؿووة نعت          

ج كِيَعنو ثيَناْيٓعث ػوؿابعووٕ نعت     . ختوإ ًايووت-يتهليب  –َتنهتيإ دجَٗيٌَونوو بتكةو 
نعت بتوثعتكِج هعٓط     ،هوايٌث نلؿووٕ وةى ٓؤٕ هوايٌث ثٌعويواْإ ) ِْاك(يٌعث نعلؿووة   

ج بعَث وَيٓعتوة ثَيٌعواميإ يجَهعلؿٕ.. وةى ػعوؿا ػعؤج هوايٌعث         و اياْث بلايعتتث  ؾلاواْث
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٖععتَوويإ ؿةنععات و ؿةؾععتكَويَت: ط

ػوؿا كِامج بووة يتو }واتت: ...011التوبعة/صپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    
نؤٓهاكة ثيٌَيٓاْتج نت يتنتَني داك ٖيذلةتيإ نلؿ، كِامج بووة يتو ثٌويوإ و ) ِْاكاْتَ( 
نت بتو كِةؾواكة بتكمة بثَ ويَٓتيت ثيٌَوامييإ نلؿٕ و ٖاوػتّ و ٖاوخعاماكو ٖاوكِيَناميعإ بعووٕ،    

اْتيإ ٖعتَيطلتووة  ج ختو بلِواؿاك تهاْتَ نتًوئَ ثثَٖتكوةٖا ػوؿا كِامج بووة يتٖتَوو ختو ن
و هعتكدتّ كِ َيعت ػواويوعوتناْث ْتتعتوةج خيوعوّ، ػعوؿا       ض يت )تابعني(و )تابعيٓث تعابعني( 

ج تعتواوةوة ؿواج كِيَنعامج    و ؿَيوعؤمج  و ٓعانتناكج نت بعت )اسوعإ(   ،َوويإ كِامج بووةيتٖت
 .{ا قايٌ و هتكنتوتووٕكِاهوث ػوؿا ؿةنتوٕ و ختواْيٍ بتثاؿاًوث ػوؿ

ٖيذععلةت يععتكِيَنامو ْععتكيوث ٖععتَوو خععتو َوهععًَُاْت ٓانوععامج ػواماْتيععت نععت ػععوؿج 
نؤٓهلؿْتنت ؿةنتْت ثيَطتيتنث ْوجَث باْطتوامةنتيإ. يتَيَقووَ ؿا باهث ٖيذلةتث بعاونث  

آلتووة ةوة بتكةو )ًاّ( ٖت–عيَلام–ثيَػتَنتكإ )خيرباٖيِ( نلاوة نت بؤ ثاكاهوٓث ؿيٓتنتج يت 
ؿواج ختوةج ؾاكهتنإ بتكبتكةناْجيتنث م كيإ نلؿووةو ٖعتوَيث هووتاْـْيٌعيإ ؿاوة، ٖعتك    

و ختو بلِواؿاكاْعتج   ٓؤٕ يت )َيول(ةوة ػؤج نت ،يتَيَقووؿا باهث ٖيذلةتث )َووها(َ نلاوة
ؿابووٕ نؤٓيإ نلؿووةو ؿةكبامبووٕ يتؿةهت ؾ ععتوٕ و هعوثانتج، ٖعتكوةٖا باهعث      يتاتَيث

 واتت بؤ )قوؿي(. –ةتث )عيوا( نلاوة يتًاكج )بيت حلِ(ةوة بؤ )خؤكًتييِ( ٖيذل
ٍَ و ؿةكووْعتوة، ض يعتكِووج          نتوابوو ٖيذعلةت هلووًعث اعتوكةتلئ واْعتَإ ؿةػاتعت ؿ

ؿإ و ػؤبعتػت نلؿْعتوةو، ض يعتكِووج     و، ض يعتكِووج قوكبعاْث   ػؤكِاالتٔ يتهعتك ْاكِةسعتتث  
 ًإ يتكِووج َوُاْت بتهتكنتوتٓتوة.ديَط بووٕ يتهتك ب وباوةكِو، ثا
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 ٍيجسةت و مةزجةكاىى

ٖيذلةت ٓتْـ َتكز و ختكنيَهث الْطث تيَـايتو ؿةبيَت َل ظث بلِواؿاك دطتيعتو ؿةكي و  
. ..(0)ثتْـاْتج يتَتوثيٍَ ؿياكميإ نلؿ كِةٓعاويإ بهعات، وةى: )ٖعتآلتٔ بعتكةو الج ػعوؿا(     

 اؿؿةو ٖعتَوو ثيَـاويوعوجيت َعاؿؿجو ًعت و    ٖتآلتٓيٍ بتكةو الج ػوؿا هتكنتوتٓت بتهتكَ
 ؿا.. َتنت ؾليوؿةكو هتيلوهتَتكةناْث

 ٖتك بؤيتَ ػوؿا يتَتكِ بتهتكٖاتث ٖيذلةتث ثيَػتَنتكةوة ؾتكَوويت:
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ط

﮽   ﮾  ﮿  ﯀    ﮼﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻

                            ﯁ 

ختاتك خيَوة ياكَتتجث ثيَػتَنتك ْتؿةٕ و ٖيذلةتث }واتت:  .41التوبة/ص       
يتاتٍَ ؿا ْتنتٕ و ٖتك باوةَ بهتٕ بتؿْياوَاٍَ و هاَإ و ًت وَتنت ؾليوؿةكةناْوإ ؿاو 
ياكيـةؿإ و هتكػووٓث ؾتكاَؤَ بهتٕ، بتآلّ ػوؿا ػؤج ختكنث هتكػووٓث يتختهوؤ ْاوةو 

و ٖاوةَيتنتج )نت ختبوبتنلة(  يذلةتيٌث بؤ َتيوتكنلؿ يتناتيَو ؿا ػؤجناكج ٖ
و ٖتكَيهوتاْت هتكيإ و  يتختًهتوتتنت اليإ ؿابوو، ؿوفَٓاْيٍ ويَلِاج م كجو بتٖيَنج

ؿةكثتكِاْـْيإ يت )َتنهت(، بتآلّ ػوؿا ٖتكػؤج ٖتكؿونياْث يتو ختًهتوتتؿا ثاكاهت، 
ٓوْهت ػوؿاَإ يتاتٍَ ؿايت. ػوؿاَ  ،كِااتياْـ نت ْتتلهيَت ختوةبوو ثيَػتَنتك بتٖاوةَيتنتج

ٖيَُٓجو ؿَيٓيايجث ثجَنتػٌني و ؿَيث ٖاوةَيتنتًث ٖيَوكنلؿةوةو َوُاْتج هتكنتوتٓيٌث 
نت ثاكيَنااكييإ ىلَ بهتٕ و، ٖيض  ،ثجَطتياْـٕ و ٓتْـئ هتكبامج يتَتالخيهتت بؤْاكؿٕ

ْتبوو. بتّ ٓتًٓت ػوؿا ٓاوج َوًليهإ و ناؾلاْث  نتهيَهيٍ تواْاج بيٓيٓث ختو هتكباماْتج
 يتخاهويإ ؿا وةكايَلِاو ً نث ٖتَيوتناْـو )باْطاًتو ثلِوثااتْـةج ٖاوةٍَ بؤ ػواؿاْإ و بثَ

و اوَلِايياْث ػووت ْنَرتئ خاهوتوة( و يتٓيٓث ٖتكةػواكووؿا هتكْطوَث نلؿ،  باوةكِج
توام بؤ خيووّ(ج بتكمنلؿةوةو بتيـاػث ؿئ و يتبتكاَنتكؿا )وًتو ؾتكَايٌوث ػوؿاو باْط

. .ج بتكم ًتناْـةوة. بيَطوَإ ػوؿاَ ٖتك ػؤج بتٖيَنو ؿاْايت. ب وباوةكِج ػواثتكهوث
 يت، ؿاْاًت يتثٌوط ج بووْتوةج ْث كِوو بت ؿاو ٖيض نتهيَو تواْاج كِوو بتٖيَنة يتناكوباكج

                                                           
 ؿ(ة.(ج ؿنووك )عنـاحلًيِ حمُوايكسإٓ ٚايّٓي( هتكٓاوةج ختّ باهت نويَنث )1)
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 .{يإ ؿانلؿْث بلِواؿاكإ و َوداٖيـاْث ؿَيوؤمو هتكػووٓ
 –َتنهعت –ؿا ناؾلإ ثيَػتَنتك يت  نت تياج ،يتّ خايتتتؿا ػوؿا ويَٓتج كِووؿاويَو ؿةاليَت

تعل ؿةكؿةٓعيَت تعا يعتوجَ      ؿةكؿةنتٕ و ختويٍ بتثتْٗاْث يتتاكيهايث ًعتوؿا بعتكةو ًعاكيَهث   
ت بتخاماؿج باْطتوام بؤ بتكْاَتج ػوؿاو عيناؿةت بهات. ػوؿا ختَت بتهتكنتوتٓيَو ويَٓاؿةنا

و ٖاوةَيت ٖتكةؿَيوؤمو كِاهوطؤنتًث )ختبوبتنل( يتو ختًهتوتتؿا  ناتيَو ؿا ثيَػتَنتك ػؤج يت
ػؤيإ ستًاكؿابوو و ناؾلاْيٍ يتٖتَوو ًويَٓيَو ؿةاتكِإ بتؿوايإ ؿا تانو بتخاًهلا مةؾتكيإ 

 بتكٕ و بياْهوفٕ. ثثَ
ٓعوْهت ٖتآلتٓعت بعؤالج     ؿا هعتكنتوتٓت، –ؿيـوتيَلِواْيٓث قوكخإ  –نتوابوو ٖيذلةت يت 

 ػوؿا اتك تتْاْتت بنيَوت ٖؤج َلؿْيٍ، ٖتكوةى ػوؿاَ ػؤج يتّ كِووةوة ؿةؾتكَويَت:
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ط

واتت: )ختاتك ختو بلِواؿاكاْتج  ...58احلج/صڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    ڄڄ
ؿا بهوفكئَ يإ نلٕ ختوا ػوؿا يتثيَٓاوج ػواؿا نؤٓيإ نلؿووة، يتكِيَطتج نؤض و ٖيذلةتيإ 

ؿةؿاو بتٓانث ثاؿاًويإ ؿةؿاتتوة نت  ؿواج َلؿٕ و يتؿْيا ؿةكٓووْيإ كِمم وكِ مييإ ٖتك ثثَ
 ؿةكو ثاؿاًت ؿةكةواْت(. بتٖتًوث ْتبلِاوةيت. بيَطوَإ ٖتك ػوؿا ػؤج باًرتيٓث كِ مج
ا خعتو ٖيذلةتعتج   نعلاوةو ػعوؿ   َوهًَُاْاْيٍ ٖتَيٌت ؾتكَاْث ٖيذعلةت نلؿْيعإ ثعثَ   

 َيهمِ إِِّْٞ ۖ  َففِسُّٚا إَِي٢ ايًَِّ٘ ْاوبلؿووةو ؾتكَوويتتث: ط {ٖتآلتٔ بؤالج ػؤج )ايؿلاك اىل اهلل(}بت
ُِ٘ٓ ؿا َتَيَٓٓعتوةو   خعتج بعلِواؿاكإ خيَعوة يتفيَلؿةهعوث    } :واتت ...51العذارتت/صَُّةٌِ  َْرٌِٜس َِّ

يَهث بعتخائ و ب وباوةكِةنتتاْعتوة كِانععتٕ بعتكةوالج ػععوؿا، ٓعوْهت بتكِاهععوث َعٔ تلهععيَٓتك     
 )يتهناج هتػوث ػوؿاوة كِانتٕ بؤالج ثاؿاًوتنتج(. :، واتت{ييَهـةكةوةّ بؤ خيَوة

و  ج ؿةكووْعث  نؤض نلؿْث َل ظث خيُاْـاك بتكةو الج ػوؿا ؿةبيَوت ٖؤج ؿَيٓيايجو ٖيَُٓعث 
. .ج ػعؤج.  و هتكثتكًوياكيث ؿةهوتبتكنلؿْث ثٌوط يث ػوؿاو ؿةخياتتبتك هايتج ثاكيَنااكج

ػتَنتكج ػوؿا يتختًهتوتتنتؿا بتٖاوةَيتنتج ػعؤج )ختبوبعتنل(ج ؿةؾعتكَوو:    ٖتك بؤيتَ ثيَ
 (.الربزف اف هللا مهنا)ؿَيوتْط َتبت، ٓوْهت بيَطوَإ ػوؿا يتاتَيُإ ؿايت= 

يعت   و ثيٌعاْـاْث ػؤًتويوعوث   ؿيوإ ٖيذلةتث خيُاْـاك بؤالج ػوؿا بتَيطعتج ؿَيوعؤمج  
ج يجَطلتععووٕ، ٖععتكوةى  ْععتوةج نععتػوؿا كِجَبؤػععوؿا. ختَععتَ بتْععـة بععتوامٖيَٓإ يععتو ناكا

 نعت  ،َوهًَُإ ختو نتهتيت}تلج ٖيذلةت ؿةؾتكَويَت:  ثيَػتَنتكج ػوؿا ؿةكباكةج واتايتنث
َوهًَُاْإ يتمَإ و ؿةهوث ثاكيَنكاوبٔ، َوٖعاد يٍ خعتو نتهعتيت ٖيذلةتعث يعتو نعلؿاكو       
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 .{كِةؾواكاْت نلؿووة نتػوؿا قتؿةغتج نلؿووٕ
و خاناكج بتكمج نؤٓهلؿٕ: )ْيامج ػعاوئَ و ثوػوعتنلاوة بعؤ ػنَعتتث     ٖتكوةٖا يتَتكز 

كِيَنامةنتج ػوؿا بتتتْٗا(. دا ختاتك ْيامةنت بؤ ختوة تتكػإ و خاكِاهوت بهليَت خعتوا ٖعتَوو   
 نلؿةوةيتنث ثلِ يتػيَلو ٓانت ؿةبٔ و ٖتك نلؿاكيَهث ٖيذلةتيَهت.

قيٓتج كِيَنامج ػوؿا خاكِاهوت ْتنلابيَت ؿةْا اتك ْيامةنت بؤ َتبتهوث ػنَتت نلؿْث كِاهوت
 ختوا هتكةكِاج ختوةَ ناكةنإ بتكِواَيتت ٓاى ؿةكنتوٕ بتآلّ الج ػوؿا ثتهٓـ ْانلئَ..

امنػا ارعمػاؿ ابلنيػات ))ؿا ؾتكَوويعت:   ٖتك بؤيتَ ثيَػتَنتك يتؾتكَووؿة بتْاوباْطتنتج
فهذ تػػه اىل هللا ورسػػوله. ومػػع  وامنػػا لكػػل امػػ ي  مػػاذوى. فمػػع كاذػػْ ألذ تػػه اىل هللا ورسػػوله 

 .((كاذْ ألذ ته لدذيا يصيبها او أم أة يمزوجها فهذ ته اىل ما ألاج  اليه
يتواتاج ختّ ؾتكَووؿةيتوة خاييٓث خيووّ ؿفج ختو نتهاْتيت نتؿةَيئَ )نعاكج ػيَعل ٖعتك    

قؿاْعت(.  )ناكج ػيَلو ٓانتنلؿٕ بؤ قايٌ نلؿْعث وي  :ػيَلةو ٖتك بؤ ٓانتناكجيت(، يإ نتؿةَيئَ
دا ختاتك ناكج ػيَل يتبٓتكِةتتوة بؤػوؿا ختدماّ ْتؿكابيَت ختوا ٖتواوخاكةمووج َل ظتنإ يتكِجَث 
كِاهت الج ؿةؿةٕ و بتكةو ػلاثتو ًيَواْـْث ؿةبتٕ. ٓوْهت )ْيتتث ثاى( و )تتبتْٓث نلؿْث ْيام 

يوععوَيإ تععتْٗا بععؤ كِيَنععامج ػععوؿا( يععتالْطرتيٓث خععتو نؤَيتنععت ثوتواْتيععت نععتخاييٓث خ  
 يتهتكؿاَتمكاوة.

ثيَػتَنتكج ػوؿا بؤ كِووٕ نلؿْتوةج بايعتػث )ْيعتت ثعانث( يعتؿواج ؾعتحتث َتنهعتوة       
ؾتكَووؿةيتنث يتّ باكةيعتوة ٖتيعت يعتؿواج خعتو ؾتحتعت بعَث وَيٓتيعتج نتتياجعـا خيوعوّ و          

فمح  أي –ال ألذ ة بهد الفمح }َوهًَُاْإ بتهتك ؿوفَٓاْيإ ؿا هتكنتوتووٕ، ؾتكَوويتتث: 
 ...{مكةد ولكع جهاد وذية
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 ضةىد واىةيةك لةجيَادى ثيَغةمبةزو بسِوادازاىةوة

 وزةى طياٌ وخؤزِاطسى:
ٖتك نتهيَو بتوكؿج هتكْر يتٖتكؿوو دتْطث "بتؿك" و "خوسوؿ" بـات ٖتهت بعتبووْث   

وكةج ايععإ و خامايععتتث يععتؿَيث بععلِواؿاكإ ؿا ؿةنععات. ختَععتَ يععتالْطرتيٓث ٖؤيععتناْث    
تٓيإ و ػؤكِاالتٓيإ بعووة يتْاػؤًعرتئ ساَيعتتث نوًعواكؿا. وكةج ايعإ و )كِ سعث       هتكنتو

 تعليٍ ؿاْيعإ ثعثَ    َتعٓتوج( ختو كِاهوجيتيت نت ؾتكَاْـة اعتوكةناْث اعتٍ و ْتتعتوةناْث   
 ؿاْاوة.

كِيَعقةج ٖيَعنج َتعٓعتوج يتَتيعـاْث نوًعواكؿا هعثَ       }بؤ منووْت )ْاثًيؤٕ( اوتوويعتتث:  
. يتدتْطث ؿووةَث ديٗاْييٍ ؿا )َؤْويطُلج( دعتػوث يتهعتك   {يت ؿؿجختوةْـةج ٖيَنج َا

ج وكةج ايععإ و ناكيطععتكيث يتبتؿةهععت ٖيَٓععاْث هععتكنتوتٔ ؿا ؿةنععلؿةوة. خععتّ    الْطععث
هتكنلؿةيتَ ٖتك يتػؤيتوة ؿاْث بتوةؿاْتْاوة، بتَيهو يتهتك بٓٔيٓتيتنث خاااؿاكيجث تتواوو 

نلؿْعث يتًعهلةنإ بعتو ستقيكتتعت      لؿايتتثًاكةمايجيتنث م كيتوة يتهتك دعتْط و هعتكن  
 اتيٌوووة.

نتدتْطاوةكج ييَٗاتوو ختوةيعت ٖعتكؿوو    ،يتناْيٍ هتملاْـووياْت يت دتْطث تويَقيٓتوة ْوجَ
 ٖيَنج َتعٓتوجو َاؿؿيث تيَـابيَت.

ٖيَنج َتعٓتوييٍ يتناْطاج باوةكِةوة ٖتَيـةقوَييَت، واتت باوةكِ بعتو ؿ مو نيٌَعتيتج نعت    
يتثيَٓاوجـا ؿةدتْطيَت، دطت يتَوُاْت بعتػؤنلؿٕ و َوُاْعت بعتتواْاج ػؤيٌعث،     هتكبامةنت 

 ج هتكنلؿة. ثاًإ َوُاْتنلؿٕ بتهتكنلؿةو بتتواْاو ؿاْايث
ٓتْـ خايتتيَهث ْاكؿ تت ػعواكةوةو تييعإ ؿا ثًعتج     –بتؿك  –ػوؿاج َتمٕ ؿواج دتْطث 

 ووٕ نلؿ تتوة. وةى ؿةؾتكَويَت:ج ختو دؤكة ٖيَنةج يتدتْط ؿا كِ و ثيَويووث ٖيَنج َتعٓتوج
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ط

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ختج ختواْتج باوةكِتإ ٖيَٓاوة ختاتك }واتت:  .06-05/سصېئ  ىئ    ېئۈئ  ېئ
بتكةو التإ ؿةٖاتٔ  كِووبتكِووج هوثاج ناؾلإ بووْتوة ناتيَو ختوإ بتفَاكةو ٖيَنيَهث م كةوة



  094 

و هووكبووْتوة كِووبتكِوويإ بنٓتوةو ثٌويإ تجَُتنتٕ و كِاَتنتٕ.  خيَوةَ بتوثتكِج خامايتتث
ٓوْهت ٖتك نتهيَو يتو كِ فةؿا بطتكِيَوتوةو ثٌويإ تجَنهات )َتاتك بؤ ؾلِوؾيًََث دتْطجو 

ة هتكيإ، ياػوؿ بؤختوةج ؾليوؿاْث ناؾلإ بيَت تا وابنأْ ٖتَيـيَت و بتآلّ ؿواييٍ بيَوتو
تلج خيُاْـاكإ و ياكيـةيإ بـات يتدتْط ؿا( ٖتك نتهيَو يتبتك ختو  بطاتتالج نؤَتَييَهث

ؿووٖؤيت يتدتْط ٖتَيٓتيتت و ػؤكِاالْتبيَت و بتكثتكٓث يتًهلج ناؾلإ ْتؿاتتوة ختوا 
 مةؾ ديَطتج و كِم ونيٓتج هتػوث ػوؿاو يتكِ فج ؿواييٍ ؿا ٖتك ؿ نتوتؤتتبتك تووكِةيث

 .{ؿةبيَت. ؿ مةػيٍ ػلاثرتئ ٓاكةْووهت بؤيإ
ػععوؿاج َععتمٕ يععتّ خععتّ خايتتععتؿا ٖععتآلتٔ يتدععتْطث قتؿةغععتنلؿووةو ؿاواج ػععؤكِاالج 
يتبتكاَنتك ؿوفَٓإ ؿا ؿةنات. ٓوْهت ٖتآلتٔ يتؿةهت ؿوفَٔ و بعتكةوكِوو ْتبووْعتوةج يعتو    

اوَاْث يتبتَييَٓث ػعوؿا ٖعتبيَت هعتباكةت    اوَاْتوة هتكٖتَيـةؿات نت اوايت بلِواؿاكج بتميو 
بتهتكػوععوٓث ْتتععتوةج ػععاوةٕ بععاوةكِ يتدععتْط ؿا. ٖععتكوةٖا يتوةًععتوة هععتكٖتَيـةؿات   
نتَوهًَُإ تلهث ٖتبيَت يتٖتك ٖيَنيَو يعتٖيَنةناْث ؿوفَعٔ ؿواج اوَعإ نلؿْعث يعتٖيَنج      

   َ بعؤ ػواؿاْعإ(    ػوؿاج ػايل. ختَتَ يتّ اليتْتوة بتدؤكيَو يعتدؤكةناْث )ًع ى و ٖاوبعت
و الوامج ؿةنتويَوت ْيَو كِينج دتْطاوةكاْتوةو  يتقتَيتّ ؿةؿكيَت و ؿواج ختوةَ تلي و ؿَيتكِاونثَ

 خيٓذا ؿوفَٓاْيٍ ساَيتتث ختواْث بؤ ؿةكؿةنتويَت و ؿةبيَوت ٖؤج نوًوٓث َوهًَُاْإ.
وتاوبيَت يتهتك يتكِاهوييٍ ؿا ؿَيث َل ظث ػاوةٕ باوةكِ ؿةبيَت وةى ٓيانإ ثوتوو كِةا ؿان

خيُاْتنتجو بتٖيض ٖيَنيَهث هتكمةوج ْتبتميَت، ٓوْهت ختو ؿَيت ثتيوةهوت بتػوؿاوةو، ثاًعإ  
يعت يتتلهعث فيعإ     و َل ظث خيُاْـاك بؤج ْعث  َلؿٕ و ختدتييٍ ٖتك بتؿةهت ػوؿا ػؤيتتث

 ج تتقيَٓيَت. واياْث ٖتَينيَت و تثَ
ْت ٖاتووْتػواكةوة بؤ ثيَػتَنتكو بلِواؿاكإ، ؿيوإ ٖتك يتو خايتتاْتج ؿةكباكةج ختّ ساَيتتا

 نتػوؿا تيَيإ ؿا ؿةؾتكَويَت: ،ختَاْتيت
ٱ  ٻ                           ڭ  ڭ   ط

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ڦ    ڦٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ

 ..47-45األنفا /صڦ  ڦ  ڄ
ٕ يتو خايتتاْتؿا خاَافة بؤ ختو ٖؤناكة كِاهوتقيٓاْتج هعتكنتوتٔ ؿةنعات نعت    ػوؿاج َتم

يتناْعتوة ٖتَيعـةقوَيئَ، وةى: ػعؤكِاالتٔ يعتناتث      يتناْطتج وكةج ايعإ و ٖيَعنة َتعٓعتوج   
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كِووبتكِووبوْتوةج ؿوفَٔ ؿاو، ياؿج ػوؿاو ثتيوةهوث بعتػوؿاوة نتهتكٓعاوةج ٖعتك ٖيَنيَهعت     
نلؿْعث ػعوؿاو ثَيػتَنتكةنعتج بعتو ٓتًعٓتج ػؤيعإ يتهتكثئَعث         يتودوؿؿاو، اويَلِايعتَيث 

يعتنث   بتؿووكبطلٕ و َوهًَُاْإ ثابتْـبٔ بتؾتكَاْتناْتوةو، ثاًإ بعتالوةْاْث ٖعتك ْعانؤنث   
يت، ٖتكوةٖا خاكاّ  ج ػؤبتػؤج يتنـج ٖؤناكج ًهووث و ًَُوْثَ ْيَوػؤيإ، ٓوْهت ْانؤنث

كٓووٕ بؤنوًعواك بعثَ يعتػؤبايث بعووٕ و يوتنعتكمجو      التٔ يتهتك باكةالاْتناْث دتْط و، ؿة
ًععاْامج بععتٖيَنو هععوثاوةو، يععتؿواييٍ ؿا ٖععتك تععتْٗا يععتثيَٓاوج ػععوؿاؿا جبععتْطيَت ْععتى   

 ...ج ْاوباْط و ػؤؿةكػونت ؿا يتػؤًتويووث
 ج خاكاّ التٔ ؿةكؿةػات و ؿةؾتكَويَت: ؿا الْطث ؿج ػوؿاج َتمٕ يتخايتتيَهث 
ۀ  ہ  ہ  ہ       ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں       ں        ڱ   ڱط

﮶    ﮵ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ھہ  ھ  ھ

اتك هتؿ نتهث ػؤكِاال يتخيَوة ٖتبيَت ختوا ؿووهتؿ نتي }واتت:  ..66األنفا /ص﮷  ﮸  
يتناؾلإ ؿةبتميَٓٔ. اتك ٖتماك دتْطاوةكج ػؤكِاالو بتدتكبتمةًعوإ ٖعتبيَت خعتوا ؿووٖعتماك     

ٓٔ بتياكَتتث ػوؿا. ػوؿاَ ٖعتك يتاعتٍَ دعتْطاوةكاْث ػعؤكِاالج     دتْطاوةكج ؿوفَٔ ؿةبتميَ
 .{بتخيُإ ؿايتو ثٌوط ييإ ؿةنات و هتكيإ ؿةػات

و وكةج بلِواؿاكإ  ؿا ثيَويووت ٖؤيتنث م ك الْط بؤ بتٖيَننلؿْث اياْث َتعٓتوج يتؿوايث
َيطتْتويوعوتج نعت   يعت بت  ج باوةكِبووْث َوهًَُاْت بتو كِاهوث ؿياكج بهتئ، ختويٍ ثيَويووث

ختاتك يتثيَٓاوج ػواؿا بهوفكيَت ختوا ْتَلؿووةو يتالج ػعوؿاج ثعتكوةكؿااكج ٖعتك ميٓعـووةو     
 –ػوؿا ثاؿاًويَهث ٖيَذطاك م كو اتوكةج بؤ خاَعاؿةنلؿووة، )وةى ثيٌَعرت يتباهعث دعتْطث     

 ؿا خاَافةَإ بؤنلؿ(.–خوسوؿ 
 

 ضةزكةوتً لةخوداوةية:
يتج نت يت )باوةكِ بتػوؿاوة هتكٓاوة ؿةاليَت( و نت يتٖعتك   دا ختاتك ختو ٖيَنة َتعٓتوج

تتَاع و ٓاوبلِيٓت ؿةههتوتيَهث َاؿؿييٍ ؿا بلِاوة(، يتخاكاؿابيَت ختوا )هتكنتوتٔ يتػوؿاوة( 
 ؿا ؿةكنتوت..–دتْطث بتؿك  –ؿا بتؿج ؿيَت، وةى يت  يتؿياكتلئ و كِ ًٓرتئ ويَٓتج
ؿا فَاكةيإ نتّ و نتكةهتو تؿاقيٌعيإ ٖيَٓعـة   – دتْطث بتؿك –بيَطوَإ َوهًَُاْإ يت 

 بوو. ج م كيٌيإ ثثَ ْتبوو، ؿوفَٓتناْيٌيإ فَاكةيإ م ك بوو و نتكةهتو تؿاقث
نلؿْث ثيَػتَنتكةنتيإ و بتكالج يت  بتآلّ ختوإ )واتت َوهًَُاْإ( بؤ اويَلِايتَيث
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)بتٖؤج  :ؿث نلؿووٕ، واتت( وةهأذي١عتقيـةنتيإ دتْطني و ػوؿاَ يتقوكخإ ؿا بتوًتج )
ٖيَنو الوامبووٕ(. ؿياكة َل ظيٍ  يتوة َوهًَُاْإ بثَ ج فَاكةو ٓتى و تؿاقث دتْطث نتَث

ٺ  يإ: ط ؿا ٖتهت بتالوامج ؿةنات، ػوؿا ؾتكَووج ثثَ ج ْتؾوث تتْٗا يتؿ ػث ًهووث

هتكج واتت: )بيَطوَإ ػوؿا يتدتْطث بتؿكؿؿا  .023آلرمران/ص  ٿٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ
ج هتكنتوتٓيإ يتكِ فج  ػونت يتناتيَهـا خيَوة بيٖيَن بووٕ(، ٖتكوةٖا َوهًَُاْتنإ ثيٌَنيٓث

 يتوة ٖتهويإ ثثَ ج َوعذينةج ػوؿايث دتْطث )بتؿك(ؿا ْتؿةنلؿ، بتَيهو ؿواج ختوة يتكِجَ
ٱ  يإ ؿةؾتكَويَت: ط ؿا ثثَ نلؿ نت ختوإ هتكنتوتووٕ، وةى ػوؿا يتّ ؾتكَايٌوتج

 ..9األنفا /صٻ پ  پ پ پ  ڀ  ڀٻٻ ٻ
ناتيَو خيَوة ؿاواج بتٖاْاوة ٖاتٓث ػوؿاتإ ؿةنلؿو ػوؿاَ بتؿةّ ؿاوانتتاْتوة ٖات و }واتت: 

ج كِااتياْـٕ نتوا ٖتماك َتالخيهتتث ياكيـةؿةكو يتى يتؿواج يتى ؿةْيَلّ بؤ التإ تا  ثثَ
 ...{ياكيـةتإ بـةٕ

يَععو بتهععتك ؿوفَٓععإ ؿا هععتكنتوتووٕ خععتو ؿيوععإ َوهععًَُاْإ ؿةماْععٔ نععت خععتوإ نات
ٱ  هتكنتوتٓتيإ ٖتك يتػوؿاوة بووة ْتى تتْٗا بتٖيَنج ػؤيإ، وةى ػوؿاَ ؿةؾعتكَويَت: ط 

دا ...07األنفعا /ص  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ
َاؿاّ َتهتيتو باكج كِاهوث خاوابيَت نتوابوو هعتكنتوتٔ ٖعتكؿةبيَت يعتػوؿاوةو بتياكَعتتث     

ص گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ابيَت، وةى ػوؿاج باآلؿةهت ػؤيٌث بتكِووْث ؿةؾتكَويَت: طػوؿ
ٕ ووكةتعث )  (ج ي126ختّ كِهعوتيت يتٖعتكؿوو خايعتتث فَعاكة )     (ج 10( و فَعاكة ) آٍ عُيسا

. ػوؿاَ هعتكنتوتٔ تعتْٗا   {هتكنتوتٔ تتْٗا يتػوؿاوةيت}(ؿا ٖتيت، واتت: األْفاٍهووكةتث )
 ؤج بؤ ػوؿا تتكػإ و يتنونلؿ تتوة.بتو نتهت ؿةبتػٌيَت نتػ

يتدععتْطث )خوسععوؿ(ؿا َوهععًَُاْإ بتًععيَوةيتى ؿةهععويإ بتدععتْط نععلؿ نتثابتْععـبووٕ  
بتؾتكَاْث ػوؿاو ثيَػتَنتكةنتيعتوةو وكؿةوكؿة ْيٌعاْت هعتكةتايجيتناْث هعتكنتوتٓيإ بعؤ      

 ؿةكؿةنتوت.
ٕ يتؾتكَاْععتناْث بععتآلّ ناتيَععو ٖتْععـيَو نععتي يتَوهععًَُاْاْث هتكٓععيانت هتكثئَععييا

ثيَػتَنتك نلؿو ٖاتٓتػواكةوةو ْيعامو ٖيوايعإ يتًعتكِو نوًعواكةنت ٖاتتهعتك نؤنلؿْعتوةج       
 يتنإ، خيـج ؿواج هتكنتوتٔ تووًث بتمئ و تيٌَهإ بووٕ. ؿةههتوتت َاؿؿج
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 يةكةى: ى ثيَغةمبةزيَتى ضةزكةوتيى ثيَغةمبةز بةلَطةيةكة لةضةز زِاضتى
َوهًَُاْتنإ ؿةكٓووبووٕ بؤ ؿةهعت اعلتٔ بتهعتكناكواْتنتج     ناتيَو ثيٍَ دتْطث بتؿك 

قوكِةيٍ ؿا، ػؤيإ خاَاؿة ْتنلؿبوو بؤ دتْطيَهث اتوكة، ٓوْهت وايعإ ماْينعوو بعتكةو كِووج    
ٓتْـ ثاهتواْيَهث ناكواْتنت ؿةبٓتوةو ختَتَ تعتْٗا خاتعادث بتٓعتْـ ٓعتنيَهث هعوونت تعا       

كِووبووْتوةج هوثايتنث اتوكةؿا ؿةبيَعت فَاكةيعتنث   ؿةهت بتهتكيإ ؿا ؿةالٕ. بتآلّ يتكِووبت
 م ك يتهتكبامو يتنتكةهتو خامووػتو ٓتى خاَاؿةبهليَت.

ثيَػتَنتكيٍ يتساَيتتث ماْيٓعث دعتْطيَهث ْابتكابعتكؿا ؾعتكَاْث نعلؿووة بتَوهعًَُاْإ       
      َ  كِووبتكِووج هوثانتج قوكِةيٍ بنٓتوة نعت بعؤ ثاكاهعوٓث ناكواْتنعتيإ ْاكؿبوويعإ، ختَعت

َوِإْذ يَِهػدُُكْم بتثٌت بتهنت بتو بتَييَٓث هتكنتوتٓتج نتػوؿا ثجَث اتياْـبوو. ػوؿا ؾتكَوويت: ط
ناتيَععو ػععوؿا بععتَييَٓث يععتنيَو يععتو ؿواْععت:   }.. واتععت: .صهللاُ ِإْحػػَدى الطَّػػا،َِفمَػنْيِ أَذػََّهػػا َلُكػػمْ 

ناتيَعو يعتنيَو يعتو    . دا {يإ )تيَهٌهاْـْث هوثاج قوكِةيٍ(ج ثثَ ؿةاتياْـٕ ،)ناكواْتنت(
)نت ناكواْتنت( بوو يتؿةهويإ ؿةكؿةٓيَت، ختوا ٖتكؿةبيَت بتَييَٓث ػعوؿا يعتوةجرتيإ   ،ؿواْتَ

ؿا بتؿجنيَت نت هتكنتوتٓت بتهعتك هعوثا اتوكةنعتج قعوكِةيٍ ؿا. خعيرت ثيَػتَنعتكيٍ ؿاوا       
ؿاواناكجيعتنث  يتٖاوةآلْث ؿةنات نت بتكةو كِووج يتًهلج قوكِةيٍ بنٓتوة. ؿياكة يتبتكاَنتك 

خاواَ ؿا ٖتْـيَو يعتٖاوةآلٕ تووًعث ٖتَيوَيوعوث ؿووؿَيجعو ؿَيعتِكاونجَث نعت وثعلِج بعووٕ و         
 ثيَػتَنتكيٍ ٖتك نت بتوةج ماْيوة ػيَلا ٖيَوكو خاكاَث نلؿووْتتتوة.

ػؤ ختاتك ثيَػتَنتك بتتتواوةتث ؿَيٓياْتبوايت يتكِاهوجث ختو بتَييَٓتج نت بتهلووَ ثجَعث   
ختوا ٖتكاين ختو يتًهلة بٔووى و نتّ فَاكةيتج تووًعث خعتو دتْطعت ْعتؿةنلؿ     اتيتْلابوو 

 نتٖيض ْيٌاْتيتنث هتكنتوتٓث تياؿا ْتؿةبيٓث، يتبتكختّ ٖؤياْت:
( 3)نععت يتكِيَععقج ،يَععو هععوثانتج قععوكِةيٍميععاتلبووْث فَععاكةج هععتكباماْث ْ يةكةةةم: 

َ بعتكِاج ثوعجؤكِاْث هعتكبامج    (ؿابوو يتخاهت هتكباماْث َوهًَُاْتنإ ؿا. ختَعت 1)بتكاَنتك
نعت ًعتكِو نوًعواك تعتْٗا      ،فَاكةيتنث م ك اتوكةو ْابتكابتكة، بتتاينتتيٍ يتهعتكؿةَيَو ؿا 

 تي بعووةو فَعاكةج بعثَ   ( نع 315)وة. فَعاكةج َوهعًَُاْتنإ تعتْٗا   بتت و مشٌعيَلو كِّ نعلا  
 ( نتي بووة.950)باوةكِةناْيٍ

ؿعام و خامووػعتوة نعت ختَاْعتَ ٓعتْـ      ج ؿوفَٔ يتكِووج ٓعتى و ت  باآلؿةهوث  ووبم: 
بوو، بتآلّ  ( ختهجيإ ثث200َ)و يتنونتكةوةج دتْطٔ. ناؾلةنإ ٖؤناكيَهث ؿياكج هتكنتوتٔ

بوو. نتٓث ويَلِاج خعتو ٖعتَوو ْابتكابتكجيعتَ ٖيٌَعوا      َوهًَُاْتنإ تتْٗا ؿوو ختهجيإ ثثَ
دعا هعتكنلؿةيتنث ًعاكةماو    ج َوهعًَُاْتنإ م ك بعتكمو بعتتني بعوو.      وكةو اياْث خامايعتتث 



  098 

ٖتَيهتوتووج خاوا هوثانتج بعتكةو دعتْط بنعات و ؿَيٓيابَيعت يتهعتكنتوتٔ و بعتك يتؿةهعت        
نعت بعؤ    ،بيَعت خيَوعوا واؿةج خعتوة ْنيعو بؤتعتوة      َقؿةتإ ىلَ}ثيَهلؿْث دتْط بؿتكَويَت: 
و ًعيَوةيت  بيَت و َوهعًَُاْإ بعت   و ثاًإ ؾتكَووؿةنتج بتؿج {يتْاوٓووْث ختو قتوَت بلِوا 

هعتكنتوٕ بتهععتك قععوكِةيٍ ؿاو تععتؾلوتووْايإ بهعتٕ، خععتوا بيَطوَععإ يتييَهـاْععتوةج بععاكج   
و بتسعتم خعتو هعتكنلؿةيت ٖعتك      ًتػِجث ختو ؾتكَاْـةيتؿا ٖتكؿةبيَت بطوتليَت )بتكِاهوث

 (0) .ج نلؿووةو )ْتُلةت(ج ؿاوة ثيَػتَنتكيَهث ػوؿايتو ػوؿا ٖتك ػؤج خاوا ثٌوط ج

 زباىيداٌ:طةوزةيى قو
ؿاْعث َوهعًَُاْامنإ    اتوكةتلئ ويَٓتج قوكبعاْث  –سوؿةينييت–ثيٍَ بتهوٓث ثتميآْاَتج 

نعتوتنووٕ بعؤ    ؿيَوتبتكٓاو، ختوةبوو ثيَػتَنتكو بعلِواؿاكإ بتًعيَواميَهث خاًعويؼواماْت بعتكِجَ    
كيٍ ْعتؿإ. ثيَػتَنعت   هتكؿاْث )َوذـ احللاّ( بتآلّ قوكِةيٍ كِيَطعتج خعتو هعتكؿاْتيإ ثعثَ    

–يعتنإ   (ج يتاليتٕ ػؤيتوة ْاكؿ بؤالج قوكِةيٍ، نتٓث قوكِةيٌعث عّفإ–ج نوكِج –عرُإ)

يإ بتْـنلؿو ٖتواَيتنتًث وا اتيٌعت بتَوهعًَُاْتنإ نعت اوايعت نعوفكاوة. خيعـج       –عرُإ
ثيَػتَنتكيٍ بتتتَاج نوًعواكو كِووبتكِووبووْعتوةج خعتو ؿوفَٓعت ؿةهعـكيَقناكاْتبوو. ؿاػعؤ       

تؿا كِاؿةج بتؿةْطتوة ٖاتٓث َوهًَُاْتنإ بؤ خعتو ٖعتْطاوةج ثيَػتَنتكةنعتيإ    يتوهاتت وةػو
ؿا نعت يتبعتكؿةّ    ؿا، ثتمياْيإ ثعثَ  ؿا ختوإ يتهتك َلؿٕ ثتمياْيإ ثثَ ٓتْـ بووبيَت؟ يتكِاهوث

ؿوفَٔ ؿا ٖتَيٓتيتٕ تتْاْتت اتك ٖتَووًيإ َلؿبٔ.. ٓعتْـ اعتوكةو بعتكِيَنة خعتو خيُاْعتج      
ؿا وةى يتى وةهواوة. بيَطوَإ َوهًَُاْت ثيٌَيٓتنإ بعتو خيُاْتياْعتوة    ٕ تياجنتفيإ و َلؿ

تيَهوًاوٕ و ٖيض ٖيَنيَهث هتككِووج مةوج ْتيوواْيوة بتكِوويإ ؿا بووةهعويَت.. ٖعتك بؤيعتَ    
يععتنث سععانِ و هععوثا  ٓععتْـئ وآلت و َتًَتنععتتيإ خععاماؿ نععلؿووةو بتهععتكيتى يععتؿواج 

 توتووٕ.هتكنوتهتكةناْيإ ؿا هتكن
ؿج  دا ختاتك ٖتَإ باوةكِو خيُإ يتؿَيث َوهًَُاْاْث خعتَلِ َ ؿا بٔتهعجيَت خعتوا ٓعث    

ؿا ْابٔ، ٓوْهت ٖيَنج اتالٕ )بتفَاكةو هعتكفَيَلييإ( ثيَواْعت    و فيَلؿةهوتيث يتفياْث الوامج
 ؿاْيإ ؿةثيَوكيَت. ْانليَت، بتَيهو بتكِاؿةج باوةكِو عتقيـةو قوكباْث

يتٓعتكػث ْعويٍَ ؿا اعتىل    }يتَ َوهًَُاْت ثيٌَيٓتنإ و،  ْتج ختّ كِاهوثؿياكتلئ منوو
 (2).{)ظيَوٓاّ(ة

                                                           
 (ؿا.أشٖس(يتهتكٓاوةناْث ختّ باهت ٓتْـ وتاكيَهث بآلونلاوةج َاَؤهوا )حمُـ ؾليـ ودـج(يت يتاؤظاكج )1)
 ( ؿياكة َٔ وةى ختَاْتتيَو ختو كِهوتيتّ نلؿووة بتنوكؿج،ْتى يتبتكختوةج ٖاوكِاج ْووهتكمب. )وةكايَلِ(.2)
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تلج َوهعًَُاْيٍ( خعتَلِ  خاتعاديَهث ٖيَذطعاك      اتىل عتكةبث َوهًَُإ و )ٖتك اتييَهث
ؾلةيإ بتو خيُاْت ٖتيت. دعا خايعا خاَعاؿةٕ بعؤ بتيععتت و ثعتميإ ؿإ بتهعتكنلؿة ؿَيوعؤمو         

و  تهتك َلؿٕ يتثيَٓاوج هعتْـْتوةج ػانيعإ و بٓربِنلؿْعث خعتو هتكًعؤكِج     ػواويووتناْيإ ي
يتنإ )اعلاب( بلِوبياْوو ؿيَٓٓتوة  نتثيَياْتوة يهاوة؟ يإ ٖتك وةى ؿةًوتنث ،يتج هوونايتتث

و بعتػيَونلؿْث َعاٍَ و َٓـاَيُاْعتوة ػعتكيو      ناكوناهنث ناتيَو بتثيَػتَنتكيإ ؿةاوت: )بت
غيغًحٓا  ني بؤ ديٗاؿ، تؤَ ؿاواج ييَؼؤًعنوومنإ يعتالج ػعوؿا بؤبهعت( = )    بووئ و ْاتواْني بيَ

 (.أَٛايٓا ٚأًْٖٛا فاضحغفس يٓا
و ػتكز نلؿْعث ثعاكةو ثعووىل م كٕ     يتكِاهويٍ ؿا ختَلِ  م ك نتي هتكقاَيث ؿةهت بآلوج

ةج و كِابواكؿْث مياؿ يتكِاؿ يتناكج بٓيات ْاْث نؤًو وتتالكج بتكمؿاو، يتهتكنلؿْتهتك ػؤًث
و ؿفايتتث يعتنرتؿا   ؿْياو ٖؤالبووْث فياْث نتّ ػايتْث ؿْياؿا، يتّ بواكةَ ؿا يتثتكتتوامةيث

و مةوت نلؿْث ؿةهتآلت و  ؿةفئ و ًَُوْثَ يتهتك ؿْيا ؿةنتٕ بؤ ثتيـانلؿْث ؿةههتوتتناْث
 ؿا. ثًتوثايت تياج

نعت ؿةبوايعت    ،ْتوةج كِمااكنلؿْث ػانث ػؤياْيإ يتب بلؿوو ٖتَوو ختَاْتَ ديٗاؿج كِجَ
 يتواقيع ؿا ٖتكٓث ٖتياْت يتَاٍَ و هاَإ و ثًتوثايت يتو ثيَٓاوةؿا بتناكيإ بيَٓايت.

 
 ذياىى ثيَغةمبةز شايةتيى لةضةز زِاضتيى ثيَغةمبةزيَتيى دةدات

تل، بتتاينتتث ختواْعتج بتًعيَوةيتنث كِاهعت يعتخاييٓث      موكبتج ًويَٓهتوتواْث خايٓتناْث
ج ثيَػتَنعتكؿا  –حمُـ–يتنيإ يتفيآْاَت )ه ة(ج  وةتتوةو ٖيض ًاكةمايثخيووَيإ ْتنؤَيي

يت واج بؤ ؿةٓٔ اوايت قوكخإ يتؿاْإ و ُياغتج )حمُـ( ػؤيتتجو بعؤ ٓعتْـ َتبتهعت و     ْث
تعلج ْووهعيوةتتوة، نعتوابوو )بعتاويَلةج خعتّ بؤٓعووْت(        خاكةموويتنث ًتػِث بتنتهعيَهث 
 وة بؤ كِيَُٓايث ال ج خاؿةَث كِةواْت ْتنلاوة.ثيَػتَنتكيٍ ْتبووةو يتاليتٕ ػوؿا

فيآْاَتج  بتآلّ ثيَويووت ختوةج بتؿواج ستقيكتت ؿا ؿةاتكِيَت و ػوامياكيتتث، بتوكؿج يت
 )حمُـ( بهؤَييَوتوةو هتكْر بـات يتو ٖتَوو كِووؿاوو بتهتكٖاتاْتج فياْث، ختوهعا بعتؿَيٓيايث  

 تبيَطوَإ ختو ثيَػتَنتكج ػوؿابووة.و ب يتوة بؤج كِووٕ ؿةبيَوتوة نت بتكِاهوث
ج بعؤ   ٖتك َيَقووج )حمُـ(يٍ ختو اوَاْت الؿةبات نت اوايت ختو خيـؿيعاج ثيَػتَنتكيَوث

 ػؤج بتؿك  نلؿبيَت، ٓوْهت ختو بتدواْرتئ كِةوًت و خاناكةوة ْاهلابوو ٖتك يتناتث َٓعـاَيث 
نتػعتَيهث ٖاومةَعاْث    ،هؿث ؿةنلاو بتًيَوةيتى وة تا باَيؼ بووٕ و اتًتنلؿْث تتواوج ،يتوة

 ..ْابوو، واتت )ؿةهجاى و هتككِاهت و دجَث ٖتَوو َوُاْتيتى(. (يإ ىلَاألَ ػؤج ْاوج )
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و وةكالتٓث ثتياَث ػوؿا ٖيض باي و  )حمُـ( تا تتَتْث ٌٓ هاَيث ؿةكباكةج ثيَػتَنتكيَوث
وايعت يعاػوؿ نتهعيَهث    بعاى ب  ػواهيَو بؤ اتيتنتج ْانات. ػؤ ختاتك نابلايتنث بنيَعوو بعثَ  

 ؿا بعواكيَهث ؿةؿ مج  ؿاو يتٖتكِةتث الوج ػؤثتهٓـو بتتتَاع بوايت ختوا يتو َاوةيتج ثيٌَووج
و اوجَ ْتؿإ بتخاناَتناْث تيَـابوايت. بتآلّ  بانث يتوة بؤ التٓتبتكج ٖتكناكيَو نت َؤكنث بثَ

 بتتتَاج ٖيض ناكوباكيَهث يتو ًيَوةيت ْتبووة.
باى و بنيَواْتَ بـةئ ؿةبيٓني يتتتَتْث  ٖتَيى ونتوتث موكبتج ختو بثَاتك هتكْر يتناكو 
 ْاْتهتك َتتلهث نلؿووة. ؿا ؿةهويإ بتٓاالنث ػؤبلؿْت ثيٌَتوةو ثثَ اتدمجو ٖتكِةتث الويَوث

ثاًإ ختوةج مياتل ًاياْث ييَوكؿبووْعتوة بيَعت ختوةيعت ثيَػتَنعتك ؿواج خعتوةج تتَعتْث       
تتْٗايث بووةو كِووج نلؿ تت ختًعهتوتث )سعتكِكا(و ٓعتْـةٖا ًعتو     ؿةااتت ٌٓ هاآلٕ ستمج يت

تياجـا َاوةتتوةو بتعيناؿةت و ب نلؿْتوةو ييَوكؿبووْتوةوة ػتكيو بعووة، يعتو هعاتاْتَ ؿا    
هلووًث يتػوؿاوة بؤؿيَت نت يتْيَو ختًهتوتتنتؿايتو تووًث تعلي و بيُيَهعث م ك ؿةبيَعت و    

تلهعِ  }ج ؿةؾعتكَويَت:   و بتؿةّ ٖتٍَ يتكميٓتوة ثعثَ  اْتنتجؿةهنتدثَ ؿةاتكِيَوتوة بؤالج ػيَن
و  ، خعتّ وتتيعتَ بتَيطتيعتنث خاًعهلايت يتهعتك ِكاهعوطؤيجو ؿَيوعؤمج       {يتهتكػؤّ ٖتبووة

ؿووكبووْث يتٖتك اوَاْيَو يتو اوَاْاْتج نتبؤج ؿةٖؤْٓتوة يتهعتكختوةج اوايعت خيعـؿيعاج    
ؿث ستقيكتتيَهث نلؿووة نت بتٖتكؿووٓعاوج  ج بتؿك نلؿووة. ٓوْهت )حمُـ( وةه ثيَػتَنتكيَوث

ج تلهعاوةو تعلي و يعتكميَهث تعتواوج ػوعوؤتت ؿَييعتوة، بعتّ         و م كيٍ ىلَ ػؤج بيٓيويتتث
ٖؤيتًتوة تووًث هتكَاو هؤَيتيتنث دتهوتيث بووةو يتهعتكَإ ؿا ٖيَٓعـة ٖتَيًعتكميوة نعت     

 بتٖاوهتكو ختؾلاؿج ػيَناْتنتج ؾتكَووة: )ؿاّ ثؤًٔ، ؿاّ ثؤًٔ(.
يتنععتج ؿةهععتمليَٓٔ   ج ثيَػتَنععتكيَوث كِاهععوث نععت ،ؿج يععتو بتَيطاْععتج  بتَيطتيععتنث

ْوؾٌ(ة نت ثيعاويَهث ًعاكةماج )خيٓذيعٌ( بعووةو ناتيَعو      –ج نوكِج –اتواٖجـاْتنتج )وكقت
و  خعتوة ٖعتَإ كِيَوعا   }كِووؿاوج ٖاتٓتػواكةوةج هلووًعث بؤهعتك )حمُعـ( بيوعت، اعوتث:      

ْوؾعٌ( خعتّ قوعتيتج    –ج نعوكِج  –. )وكقعت {ْعاكؿبوو  ًث–َووها–ػوؿا بؤ  نت ،ًتكيعتتت
ج خاااؿاكبووْث يتو فياْت ثعاى و بجَطعتكؿو هتككِاهعواْتيتج     يتػؤيتوة ْتنلؿووة بتَيهو بتثثَ

نت ٖتكؿةّ ؿووكبووة يتْاوباْط و ػواهوٓث ثًتوثايتج بعتتاٍَ. ٓعوْهت    ،)حمُـ(يٍ اوتوويتتث
نعلؿووةو خعتوةج    ج بعتؿج  قيٓتج كِاهعوطؤيث )وةكةقت( يتخاػاوتٓث )حمُـ(ؿا هيُايتنث كِاهوت

ييَوةج بيووووة يتناتث ايَلِاْتوةج كِووؿاوةنتج ختًعهتوتث )سعتكِكا(ؿا اوماكًعويَهث ثعاى و     
 بتكيداْتج ؿووك يتٖتك ب نلؿْتوةو قوت كِيَهؼووٓيَهث ثيٌَرت بووة.

 ثاًععإ ؿواج خععتوةج ػععوؿا ؾععتكَإ بتثيَػتَنععتك ؿةنععات نععت باْطتوامةنععتج بتخاًععهلا
بعاْط ؿةنعات و    –قوكِةيٍ–كِااتيتْيَت، ختويٍ ؿةٓيَوتهتك ٓياج )ُؿا(و ٖتَوو كِ َيتناْث 
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خايا ختاتك ثيَوإ بًَيَِ ختوا يتًهليَهث ختهح هواك يتقتؿثاَيث خعتوؿيوج  {ثجَيإ ؿةؾتكَويَت: 
 ت ثعثَ ؟ ٖتَوويإ ؿةَيعئَ: )بعتَيثَ، بعاوةكِ   }ختّ ًاػتوة بتكةوالج خيَوة ؿئَ، باوةكِّ ثجَـةنتٕ

 يعتو تعا خيَوعواَ وتعتج ؿك َعإ ىلَ      ٓعوْهت تعؤ الج خيَُعت ٖعيض تاواْيَهعت ْعث       ،ؿةنتئ
 ْتبيوووويت(.

بتوة َوُاْت بؤ ثيَػتَنتكيَوجيتنتج ؿةهعوتبتك نعلؿووة نعت يعتوةوثيٍَ      –حمُـ–ؿا  يتوجَ
ج بتكمنلؿووةتععتوة، فيععاْث يتنجاكٓععت بععتكِةَنج   و كِاهععوطؤيث ٖععتكؿةّ بتيععـاػث كِاهععوث 

كِةَعنةَ بتكِاًعهاوج   اتكؿيث تتواو وةهـ نلاوة، ٖتك خعتّ   و بثَ يَهث تتواو و ثانقجبتكاختت
اؿوعاكو خاػعاوتٓث   يي و بثَ ػتوً كِ ًٓث داكِج كِاهوث اوَاْيَو ؿةؿاتتوةو بت بتكثتكٓث ٖتك

 ؿاوة.
 اخلغيس يتَ، يتّ باكةيتوة نتهيَهث وةى َاَؤهوا )حمُعـ   بؤ دتػت نلؿْتهتك ختّ كِاهوث

بتكِاهعوطؤيجيتوة خيعـؿيعاج اتياْعـْث     –حمُـ–ختاتك }ؿا ؿةَييَت:  يتنث دواْثسوني( يتوتت
ج خعتو   ختو ثتياَتج ْتنلؿايت ختوا نتهاْث فيلو تيَطتيٌووو يتو َاوةيعتؿا داكيَعو ْاكِاهعوث   

يتى ؿا ٖتك بؤؿةكؿةنتوت. ٓوْهت ثيَػتَنتكج ػوؿا )حمُـ( بيوت  باْطتوامةج يتنتّ ونووكِج
ٕ ؿا بتو باْطتوامةوة َايتوةو ختَتَ َاوةيعتنث ؿكيَعقة بعؤ َؤَيعتتث ٖعتك      وهثَ هاٍَ يتْيَويا

ؿا بطيَلِيَوعتوةو   نتهيَو اتك بيويوونايت يتاؤًتو نتْاكيَهتوة ٓاو بعتو باْطعتوامو ثتياَعتج   
حمُععـ( بهععات تععانو  –ٓععاوؿيَلجث كِةؾوععاكو ٖععتَيى ونتوتععتناْث خععتو باْطععتوامناكة )واتععت 

نتًـ نات نت ؿةاليتت يتهتك )ثئَتواْتبووْث اؿواكج يتاعتٍَ  يتهووٓيَهتوة خاهتواكيَهث وا 
نت ػؤج ٖئث  ،كِةؾواكج(ؿا بهات، يإ يتهتكختوةج اوايت ًويَو يتباكةج ػوؿاوة باي ؿةنات

يتنتج ختوةيت )كِةوتعث   يتباكةوة ْاماْيَت. بتَيطتيتنث ًايتتجـةك يتهتككِاهوجث ثيَػتَنتكيَوث
بيَطتكؿبووة يتٖتك ثتَيتيعتى نعت )باْطعتوامج ثتياَنعتكيث(ج      فيإ(و )خاناكو كِةوًوث( ثاى و

 ْاً ئ بهات.
ختواْتج نعت بعتتني تعلئ و قعووَيرتئ باوةكِيعإ بعتو ثتياَعتج َٖيٓعاوةو م كتعلئ هعؤمو           

نت ؿكيَقتلئ َاوةيإ يتاتَييا  ،و ًهؤيإ يتؿٍَ ؿا بؤ ٖتَيطلتووة ختو نتهاْتبووٕ ػؤًتويووث
يإ يتاتَييا ٖعتبووةو ٓعتْـ هعاتيَهث نعتّ      ،َاوةج ًتكةؾث ٖاوةَييَوثبتهتكبلؿووةو م كتلئ 

ؿابعووٕ و   ج ؿاْتبلِاوٕ. ٖتكوةٖا نؤٓهاكإ و ثٌويواْإ بتكؿةواّ يتػنَتتث ْتبيَت ٖتكاين ىلَ
  .{كِ فبتكِ ف خيُاْيٌيإ مياتلبووة

يتاٌععت ٖيععواو خععاواتيَهث ؿْيععايث ؿابلِابععوو )وةى ثيٌَععرت     –حمُععـ–دععا بيَطوَععإ  
يتفيآْاَتنتجـا خاَافةَإ بؤنلؿ( ناتيَو وةؾاتث نلؿووةو يتؿْياَ ؿةكٓووة ٖعيض نؤًعو و   
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تتالكو َاٍَ و هاَاْيَهث يتثاَ ػؤج بتدثَ ْتَاوة نت ٖاوهتكو َٓاَيتناْث هووؿج يجَننيٓٔ. 
خيَُتج الووٖث ثيَػتَنتكإ ٖيض ًعويَهُإ بعتَ ات ىلَ بعتدثَ    }وةى ػؤيٌث ؾتكَوويتتث: 

. ختو كِ فةج نؤٓث ؿواييٍ ؿةنات قتَيػاْتنتج بتباكَوت يتالج نابلايتنث دوويتنت {ْاَيَٓيَت
دوويتنتنت خاوا هعووؿج   :ؿةبيَت نتػتكدث ؿةنات بؤ بتػيَونلؿْث َاٍَ و َٓـاَيث ػؤج )واتت

 ىلَ ؿةبيٓيَت(.

دا ختاتك يتَيَقووؿا باهث ٖتك ثيٌَتوايتى وا نلابيَت نتٓتْـ نتهيَهث ْنيعو و ؿَيوعؤمج   
يتهتك ٖتَإ كِةؾواكو ْتكيوث ػؤج ٖتَينقاكؿبيَت بؤختوةج ياكَتتجث بـةٕ يت بتؿةهت ٖيَٓاْث 

يعتنإ ؿا، بعتآلّ    ؿاو ْتػويَو ٖاوبتًيٌث بعٔ يتؿةهعهتوت و قامادمعت ؿْيعايث     خاَادمتناْث
ْنيهرتيٓث ٖاوةآلْث ثيَػتَنتكو بتتاينتتييٍ )ٖاوهتكو نتي وناكةناْث( منووْتج موٖعـو كِوو  

لِإ يتؿْيابووٕ و ٖتكؿةّ كِوويإ يتعيناؿةت و ػواثتكهعوث بعووة. دعا خايعا خعيرت ٖعيض       وةكايَ
 يتنتج ؟! ج ثيَػتَنتكيَوث كِاهوث بتَيطتيتنث يتَت بتٖيَنتل ٖتيت يتهتك

 
 ئاٍةىط طيَسِاٌ بةيادى لةدايك بووىى ثيَغةمبةزةوة

وْث ثيَػتَنتكةوة خاٖتْط َوهًَُاْت ثيٌَيٓتنإ ٖتكاين بتبؤْتج ياؿج هاَيلِ فج يتؿايو بو
و كِجَوكِةمسث تاينتتييإ هامْتنلؿووة. ختّ ؿياكؿةيتَ ٓتْـ هعتؿةيتى ؿواج نؤٓعث ؿوايجعث    

و ختو فيآْاَتو ه ةتتجو خعتو كِيَنعامة   (0)ثيَػتَنتك ؿاٖيَٓلاوة. )ختَتَ ؿاٖيَٓلاويَهث باًت(
بعؤ ثابتْعـج بتخيوعوَتوة    كِاهوتًيُإ وةب ؿيَٓيَوتوة نت ومةيتنث ْويَُعإ ثعثَ ؿةبتػٌعيَت    

 نتٖؤج بتػوتوةكيث ػتَيهجيت يتؿْياو كِ فج ؿواييإ ؿا.
ياؿنلؿْتوةج كِ فج يتؿايو بووْث ثيَػتَنعتك بتػويَٓـْعتوةج كِةوتعث خعتو فياْعتج ؿةبيَعت       

فاكإ( و )ختدماَعـاْث  و )خاناكج ؿةهط  يث نلؿْث ٖتتجث ٓاى(ؿا باهث )ثيٌَلِةوايت نتتياج
و )باْطعتوام بعؤ كِيَطعتج ػعوؿا(     ؿْث ثتيوةْـج )ًُت(ج كِةسعِ وهعؤم(  ننلو )بتٖيَػيَلوٓانت(

 بهليَت، ٓوْهت ٖتَوو ختّ كِةوًت و نلؿاكة ْاياباْت ْاوةكِ نث ثتياَث )حمُـج( بووٕ.
يعٍ ؿا  –تلج ديٗعاْث خيوعوَث   يتواْتيت يتٓتْـ ًاكيَهث-و (2)بتآلّ يتًاكج )بتيلووت(

ج ػوؿاو  ج كِةماَتْـيث ث ثيَػتَنتك ؿةايَلِكيَت نتدثَبتًيَوةيتى خاٖتْطث ياؿج يتؿايو بووْ

                                                           
بتنوكؿج، ؿةْا بتٖيض ًيَوةيتى يتهعتك بع وكِاج   ( وةى ختَاْتتيَو ختّ بلِاتيتج ؿوايث باهتنتّ نلؿووة 1)

 ْووهتكج نويَنتنتْيِ يتّ ؿيَلِاْتج ؿوايججـا. )وةكايَلِ(.
 ( دجَث باهت ْووهتكج ختّ نويَنت ػتَيهث يوبٓاْت. )وةكايَلِ(2)
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يت، ٓوْهت يتٖتْـيَو يتو خاٖتْطاْتؿا َتواؿج الِؿاك ؿةتتقيَٓٓتوةو ياكجو  ثيَػتَنتكةنتج ْث
ج تيَعـا ػعتكز ؿةنعتٕ. خعتّ     (0)اويًتج خاالئ بتخامسإ ؿا ٖتَيـةؿةٕ و ؿةيعإ ٖعتماك )يع ة(   

خعتوةج هعووؿيَهيإ    وْهت بتؾ ِ ؿاْث َاٍَ و هاَاْت بثَٓ ،ناكاْتَ يتقوكخإ ؿا قتؿةغتنلاوٕ
و وةكِي نلؿْياْعتو تيَهعـاْث    تياؿابيَت، ٖتكوةٖا ؿكوهعت نلؿْعث َتتلهييٌعت بعؤ ػعتَيهث     

خاكاَجو ستواْتوةياْت. ٓوْهت ياؿنلؿْتوةج يتؿايو بووْث ثيَػتَنتك بتتتقاْـْعتوةج َعتواؿج   
ؿووكػوعوٓتوةج ػعتَيهث يعتكِيَنامج ثيَػتَنعتك      الِؿاكو ؾيٌتى تتقاْـٕ بتٖتواؿا ؿةبيَوت ٖؤج

 ج بتالؿا كِابهيٌَليَت. يتدياتث ختوةج ؿَيث ػتَيهث
ج وآلت( ْابنويَت بؤ ؿاْعاْث   يتنث بتكِيَن )َوؾوث ج كِيَُٓايث دا ٖتتانتج سهوَتت بتثثَ

و تتقعتنلؿٕ   ٓتْـ ياهايتنث توْـ بؤ كِيَطلتٔ يتؾل ًعنت و بعتناكٖيَٓاْث َعتواؿج تتقتَعتْث    
 بتٖتواؿا بتو بؤْتيتوة؟

ختج بؤٓث َاَؤهوا بتكِيَنةناْث خائ و ثياوَاقووٍَ و ْويَٓتكاْث اتكِةنتنإ يتو بؤْتيعتؿا  
و ثاًععإ يععتناكوباكج ػيَععلو بتكفةوةْععـيث  ؿةهععت ْانععتٕ بتنؤنلؿْععتوةج نؤَععتنث ؿاكايععث

يَونلؿْث َوهًَُاْإ ؿا بتناكج بيَٓٔ، وةى بٓيات ْاْث َناعتوت و ْتػؤًعؼاْتو ػاْعتج بعتػ    
 ٖتتيوإ و ثتى نتوتتنإ؟!

 
 
 
 
 
 

                                                           
( يتبتكختوةج يتؿةقت عتكةبجيتنتؿا وًتج )ي ة( ٖتبوو خيَُتَ ٖتكواَإ ؿاْايعتوة، يع ةَ ثاكةيعتنث    1)

 ٖوـ(. )وةكايَلِ(.…يت وةى ؿكاوةناْث )ؿيٓاكو ؿ الكو ِتٕ و  بٓاْثيو
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 بةندى ضوارةم
 ))طةوزةى ٍةموو طةوزة ثياواٌ((

ج )حمُعـ( ؿةنعتٕ و    ج ثيَػتَنعتكيَوث  بتَيطتيتى يتو بتَيطت بتٖيَناْتج خاَافة بؤ كِاهوث 
ثاًعإ خاَعافةَ بعؤ خعتو ِكاهعوجيت ؿةنععتٕ نتخعتو ػعؤج اعتوكةج ٖعتَوو اععتوكةثياوإ و          

يعت   و هياهث و كِيؿؤكَت نؤَتآليتتث اياْث َيَقووة، ختو ناكة ٓانوامجؿةهتآلتـاكإ و ثيٌَتو
ؿا كِيَهعث ػوعنت و يعتَاوةج     اتوكاْتيت نت ٖتكػؤج )بتياكَتتث ػوؿا( يتؿووكاتج ععتكةبث 

نتتتْٗا بتثيَػتَنتكإ خعتدماّ ؿةؿكيَعٔ. ؿةْعا اعتك      ،ؿإ يتٓتْـ هاَييَهث نتَيٍ ؿا ختدماَث
ٓتْـئ هتؿةو ٖتماكةج ؿكيَقج  اياْـايتو يتثاَ اؤكِاْهاكجيتنث ثيَػتَنتك ْتبوايت يتواْتيت 

هتػت و م كج يتى يتؿواج يتنيٍ بوايتو يتواْتًت ختاتكج هتكالتٓيإ نتَيٍ بوايت. يعتو  
 كِيؿؤكّ و ناكة ٓانوامجيت بثَ ويَٓاْتَ، بؤمنووْت:

يَوإ يتنؼووٓث اعتىل ععتكةب يعتو هعتكؿةَتؿاو بلِيعاكؿاْث يتهعتك يتنوعاْث يعتْ         -1
كِ َيتناْجـا ؿواج ختوةج ٖؤمو ت ةنإ يتْيَو ػؤيإ ؿا يتهتك بٔوونرتئ َتهعتيت بتاقيتنعـا   

 ؿةٓووٕ و، ًاْامييإ بتبٓتَاَيتو كِةٓتَيتنتوة ؿةنلؿو ػؤيإ بتْاوباْط و ْامْاوةوة باؿةؿا.
اج اؤكِيٓث كِةوتث خاناكج عتكةب بؤ بتكمتلئ خاهعوث كِةوًعوُتْـجو دعواْرتئ كِيَوع     -2

خاؿاب و ٖتَيى ونتوت، ثاًإ بعتؿجٗيَٓاْث ؿاؿاعتكيث نؤَتآليعتتث ؿواج خعتوةج نٔعاْيإ      
ميٓـةبتٓاٍَ ؿةنلؿو بتٓاوج هووى و ًووكةيث بؤ خاؾلةتيعإ ؿةكِواْجعو هًَيٌعيإ يتنعتَرتئ     
بتؿناكجو ٖتوةهنامج ْتؿةنلؿةوة اعتك بؤيعإ بًوايعت، ٖعتكوةٖا ٖعيض َعاؾيَهث ٖتفاكونعتّ        

 ثاكاهت.ؿةهواْيإ ْتؿة
ؿاو بٓربِنلؿْث، نتٓعتْـ هعتكؿةَيَهث ؿكيَعقبوو     ماٍَ بووْث بتهتك ؿياكؿةج بوجتكهوث -3

ج خعتو بعاوةكِة    ؿا باوبوو و ْتوة ؿواج ْتوة بؤ يتنرتيإ بتدثَ ٖيٌَونوو، يعتدثَ  يتْيَو ػتَيهث
تج ػوا نت يتهتكبٓٔيٓ ،ج ديَط نلؿ يتج )بوجتكهوث(يٍ ؿا خايٓيَهث خامساْث ًيَواوو ْابتدثَ

ج بععتػوؿاو  بتيععتى اععلتٔ و ًععتكيعتتيَو ؿاَععتمكابوو، تععانو فيععاْث َععل ظ و ثتيوةهععوث   
بتنؤَتَيطتنتًيتوة كِيَو ػعات، خيعـج َل ظعث ِكماعاكنلؿ يتػًَوعتو ًعوَيٓتواكج ْعتؾاَجو،        

يتَ ختو نؤَتَيطت منووْتيجو خايياييووتج يتواقيع  يتثٌيَوجو ختؾواْتو ًوث ثووٓتٍَ، بتّ ثثَ
 نت ؾتيًتهووؾتنإ يتنآلوكِ فْتج ٖنكو ػتياَيياْتوة باهيإ ييَوةؿةنلؿ. ،ٓاؿا بتؿج ٖيَ

بيَطوَإ تتْٗا يتى ناك )بتَيثَ تتْٗا يتى ناك( يتو نعاكة اعتوكةو ْتَلاْعت يتهتكؿةهعوث     
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بيَت ختوا ًاياْث اتوكةتلئ ْاوو ْامْاو ؿةبيَت و ثاًإ ؿةبيَوت يتنيَو يتْتَلاْث  ثياويَو بتؿج
 َيَقوو.
ج باًت ختّ ٖعتَوو نعاكة اعتوكةو ث  ماْعتج نتهعتكدتَث ٖعتَوويإ يتهتكؿةهعوث        خت
بتؿج ٖاتووٕ ٓؤٕ ٖتَيوتْطيَٓلئَ و ض وةهـ و ْاوو ْامْاويَو بعؤ ختدماَـةكةنعتيإ    )حمُـ(

ؿابٓليَت؟ خيَُت ييَلةؿا وتتج ٖتْـيَو يتماْا بتويقؿاْتناْث ػؤكخاواو ختؿينعت ؿاؿثعتكوةكةناْيإ   
 ..ؿا ًايتتث يتهتك اتوكةيث ثيَػتَنتك ؿةؿةٕ. ٔ نتتياجؿياكج ؿةنتي

ختاتك باهث اتوكةيث بهتئ و هعتْطث ػعؤج بعؤ ؿابٓعيَني بعتو      })ويٌَ ؿيوكاْت( ؿةَييَت: 
–ؿا ٖتيت، ؿةبيَت بًَيَني نعت   ٓتًٓتج نتَل ظث اتوكة ض ديَطتو ثًتيتنث يتؿةكووْث خاؿةَث

وْهت ختو ختكنعتج يتختهعوؤْابوو نعت خاهعوث     يتاتوكةتليٓث اتوكةثياواْث َيَقووة.. ٓ –حمُـ
كِ سجو كِةوًوُتْـيجث اتييَو بتكمناتتوة نت يتنعتَ و خاووٖعتواج اتكَتهعيَلو بيابعاْيَهث     

 يتوة. واوَلِايث وًو ؿا ؿةفيإ و ػؤيإ ػوونووة ْيَو ًتوةمةْطث ْاخاكاَث
ت نعتٖيض  ؿا بتكِاؿةيعتنث وا هعتكنتو   يتبتؿج ٖيَٓاْث خعتو َتبتهعت و ْيعامةج    -حمُـ-

ج ْااعات و ٖاوًعاْث    ؿج يتَيَقووج ٖتَوو بتًتكيتت ؿا ثثَ نتهيَهث ٓانوامو ٓانتػوامج
 نت دطت يتو ٖتْـيَو ٖيواو َتبتهويإ بتؿج ٖيَٓابيَت. ،ْابيَت. نتّ نتهيٍ ٖتٕ

ٓعوْهت بتوثعتكِج    ،ٖتكوةٖا ختو )واتت حمُـ( يتكِجَث خاييٓعتوة بعتخاَادمث ػعؤج اتيٌعت    
ؿج وةى )ٖيَعنج   وة ثابتْـبوو بتخاييٓتوة، يتو كِ فااكةَ ؿا ٖيض ٖيَنيَهثهووكبووٕ و ٖؤالييت

 خايني( عتكةبث ٖإ ْتؿةؿا بؤ التٓتبتكج ختو كِيَنامةج نت ختو بؤج ٖيَٓإ و نت التياْتبتك.
 ج بٔعيَوت ْيَعو مةيعٔ و ختْـيٌَعتياْتوةو، يتٖعتَوو َتتلهعث       ثيَػتَنتكج خيووّ تواْث

بطعات و بعتاويَلةو كِاؿةج تيَطتيٌعوٓيإ يتاعتَييإ ؿا      ٌعتناْيإ تعثَ  يتناْيإ و ٖيواو ختْـيَ
 بـويَت.

باْطتوامؿا بياباْيَهث وًعو و بعليٓط بعوو و ٓعتْـ      وآلتث عتكةبيٍ يتناتث ؿةهجيَهلاْث
ؿا نعتّ بعوو و    ٖؤمو ت ةيتنث يتبوجتكهوإ تيَـا ؿةفيا نت منووْعتو ٖاوًعيَوةيإ يتبوجتكهعوث   

ؿف بتيتنيٍ بووٕ. بتآلّ ؿواج ٖعاتٓث خيوعوّ و ثاًعإ ؿواج نؤٓعث     ثتكتتوامةو ييَو دوؿاو 
ـ –يتنطلتوو و بتٖيَن. ٓعوْهت يٍ بووٕ بتْتتتوةيتنث –حمُـ  –ؿوايجث  ٖعتَوو ؿاب   –حمُع

ج  وْتكيويَهث ؿةَاكا يث نويَلاْتو ختؾواْتو ؿياكؿة ثووٓعتَيتناْث كِيٌعتنيٍَ نعلؿو يعتدثَ    
ؿا( خايٓيَهث خاهعإ و كِ ًعٔ و    ايٓت نؤْتج وآلتتنتجو ختو خ و ْتهلاْث خايٓتناْث )يتٖووؿج

و  تؤنُتج ديَط نلؿ، دطت يتديَط نلؿْث بوْياؿيَهث ختػوقث بتنؤَيتنت ثوتوةناْث خامايتتث
هتكبتكمجث ْتتتوايتتث، نت يتَاوةج نعتَرت يتٓعاكةنت هعتؿةيتنيٍ ؿا يتهعتؿ دعتْط ؿا      
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وكةتلئ ؿةوَيتتيإ يتؿْياؿا ؿاَتمكاْعـ  هتكنتوت، ًويَٓهتوتواْيٌث يتَاوةج هتؿةيتى ؿا ات
نت ٖتتا خعتَلِ َ وةى َٖينيَهعث اعتوكةو بتهعاّ يعتْيوةج ديٗعإ ؿا َاوةتعتوةو هعتْط و         

{باكهوايث ػؤج ٖتيت
(0)... 

و )نتكةهعتج  ختاتك )خاَادمث اعتوكة( }ؿةَييَت:  (2)ٖتكوةٖا ختؿينث ؾتكِةْوايث )الَاكتني(
ج َل ظ ؿابٓلئَ، خعيرت   وةكةج ٖتَيوتْطاْـْث بًيُتتثهاؿة( و )ؿةههتوتث َتمٕ( بتو هثَ ثيَ

بتكاوكؿ نات يتاتٍَ يتنيَو يتاعتوكةثياواْث   -حمُـ-واْيَت يتهتك )خاقاكج َل ظايتتث(نثَ ؿةت
َيَقووؿا؟ ٓوْهت اتوكةتلئ ثياو يتَيَقووؿا بتتتْيا ْتيوواْيوة يتيتى هتكؿةّ ؿا هوثا ؿكوهت 

و ؿةوَيعتت بٓيعات بٓيَعت و ٓعتْـئ وآلت و َتًَتنعتتيٍ      نات و ياهاج كِيَو وثيَو ؿابٓيَت 
 خاماؿو يتى ػات.

نت م كداك  ،ٖتْـيَو يتاتوكةثياوإ تتْٗا تواْاج بٓيات ْاْث ؿةوَيتتيَهث َاؿؿييإ ٖتبووة
بعئًََ   يتثيٍَ َلؿْث ػؤيإ ؿا ؿةوَيتتتناْيإ كووػاوٕ و بتكيعتوةج نعت ًعاْؤج فيعإ بعتدثَ     

 سونِ و ًهووث ختمَووْتناْيإ بيٓيوة. بتٓاوج ػؤيإ يتْاوٓووْث
بععتآلّ )حمُععـ( ٖتهععوث خيٓوععاْييتتث خيٓوععاْث بنواْععـووةو، ياهععاو ًععتكيعتتث كِاهععوث 
ثتيلِةونلؿووةو وآلت و َتًَتنتتاْث يعتؿةوكج نؤنلؿ تعتوةو ٖعتَوو اعتالٕ و سهوَعتت و      

نُععت ج ػوععوؤتتفيَل هععايتج خععتو سو ًَيؤْععتٖا نتهععث يتهععجَيتنث قععتكةباَيػث اععؤج مةوج
عاؿيوْتيتوة، هتكةِكاج ختوةَ َتَينتْعـج ٖعتك ثتيهعتكو بعت و ػواوةْعـو خعائ و بع وِكاو        

 تلج ٖوًياكنلؿ تتوة.. عتقيـةيتنث ْاَؤج ٖتَيوتناْـووةو ٓتْـئ َل ظث ْاوٓتناْث
نتٖعتك ثيويَهعث ياهعايتى بعووة،      ،بتكِاهوث ختو )واتت حمُـ( يتهتكبٓٔعيٓتج )نويَنيَعو(  

ؾلاواْث وةٖاج ثيَو ٖيَٓا نتٖتَوو اتٍ وت ةو ٖؤميَهث يتٖتَوو ٓتًعٓت   ْتتتوةيتنث اتوكةو
ٍَ و ؿةكووْعث خعتو ْتتعتوة َوهعًَُاْتَ ؿا ْعتكيوث ِكم          مَإ و كِةاعتميَو يعتػؤالتنوو. يعتؿ

نلؿبعووٕ ٖعتكؿةّ ثتيوةهعت بعٔ      ييَنووْتوةج بت و ػواوةْـة هعاػوتناْث ٓعاْـبوو و واج ىلَ  
نت ٖتكػؤج ٖتيتو يتودوؿايتو  ،تاى و تتْياوة، ختو ػوؿايتجبتثتكهوٓث ػوؿاج كِاهوتقيٓتج 

ختاتكٓث بتٓاوج هتكيٍ ْابيٓليَت بتآلّ خاااؿاكج ٖتَوو ًويَهت. بعتّ َتْٗتدعتَ هعيُاو    
تاينتِتْـجيتنث ميٓـووج دواْث بتو ْتتتوةيتج ػؤج بتػٌعيوة نعت َعؤكنث ديانلؿْعتوةج     

نعت   ،ث َوهعًَُاْاْيٍ بعتو عتقيـةيعتوةج   ؿج بؤ ؿةهوتبتك ؿةنات. ثابتْعـبووْ  يتْتتتوةناْث
                                                           

 (،وةكايَلِاْث بؤ عتكةبث)حمُـ بـكإ(.4(بتكاث)2(ج )ويٌَ ؿيوكاْت(.دومخث)قض١ احلغاز٠نويَنث) :(بلِواْت1)
( ٓتْـ ؿيواْعت ًعيعليَهث   1869 – 1790ج ؾتكِةْوايت) ( )الَاكتني( ًاع يَهث بتْاوباْطث كِ َاْوث2)

ٖتيت، ًيعلةناْيٌث بتدواْرتئ ًعيعلج ًعاع اْث ؾتكِةْوعا ؿاؿةْليَعت يتهعتؿةج ْؤمؿةٖعتّ ؿا. ٖعتكوةٖا        
 (ؿا وةميلج ؿةكةوة بووة.1848ج ؾتكِةْواو يتهاَيث) ختْـاَيٍ بووة يتسهوَتتث ناتث
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بتكثتكٓث ٖتك ًويَهث هٓووك بتميَٓث سوكَتتث كِاهوتقيٓتج خيوٖث ؿةؿاتتوةو نعت بتتوْعـج   
 ؿفايتتث ؿةنات ختو كِيَنو )ؾتمَيت(يت نتًويَٓهتوتواْث )حمُـ(ج ثثَ ؿةْاهليَٓتوة.

وج يععتو يععتنث اععؤج مة يععتوةَ ؿا ؿيععاكة نتتواْيويععتتث هععثَ –حمُععـ  –َععوعذينةج 
ؿا نؤبهاتعتوة. ختَعتَ ْعتى ٖعتك َعوعذينةج       هتكؿةَتؿا يتفيَل بتيعـاػث ب وباوةكِةنعتج  

خيٓواْيَو بيَت، بتَيهو َوعذينةج ختو ب وباوةكِو ؾيهلةيت نت ثتيلِةويث نلؿووة. بيَطوَإ ختو 
ٍَ بعووٕ و باآلؿةهعوث        ج ؾيهعلة   ب وباوةكِج ػوا بتيعتى ؿاْاْعتج نعت )حمُعـ( يتهعتكؿةَث ما

ؿاو يعتنل ى و   ؾواْتيجو بؤَ و ثووٓتَيتنإ ؿا ٖيَٓاجو باْطتوامج بؤ ؿةنلؿ ػؤج يعتػؤج خت
ؿا ناكايجو ناكييَهث ٓتهجاْـْث ؿةكؿةػوت، ختويٍ يتو ٓلنتهاتاْتؿا نتثجَث  ْاواػٓث ثانث

نتوتت خاػاوتٔ و ؿواْـْث ػتَيهجو ٖتك بتو ْاوةكِ نتَ هتكنتوت بتهتك ٖتَوو ثتيهتكةناْث 
ج خعتو اتوٖعتكة ثعلِ     و تيَو ًهاْـْث بوتنإ ؿا، تانو بتْووكو كِ ًٓايث جتكهوثعتقيـةج بو

 يتنث قتكةباَيػث ثلِ يتؿاْيٌوواْث اؤج مةوج كِووْاى بيَوتوةو بـكةوًيَوتوة.  ػيَلو بتكةنتتت هثَ

ع(و و )بٓيات ْتكج سونُث ياهاو ًعتك ووف(و )وتاكبيَق(و )ثيَػتَنتك(خيـج تانت )ؾتيًته 
و )ٓتهجيَٓتكج ختو عتقيـة كِاهوتج نت يتهعتك بٓاغعتج ععتقًَث    و )بنويَٓتكج ب ()دتْطاوةك(

و )ؿاَتمكيَٓععتكج هععتكو ْيطاكيَععو بععتث  م ؿاْاْيَععت(هععاؽ ؿةوةهععويَت و نععتٖيض ويَٓععتو ثتي
 ؿا( ٖتك تتْيا )حمُـ(بووة. خيُجلاتؤكيتتيَهث كِ سث يتبيوت وآلت و َتًَتنتتث هتك مةوج

ٖتَوو ختو ثيَوةكاْتج نت بٓٔيٓتيتى بعؤ اعتوكةيجث َل ظايعتتث    دا ختاتك وكؿبيٓتوة يت 
 .(0)ؿج يت )حمُـ( اتوكةتل ؿةبيٓني؟!( ؿاؿةْئَ ختوا ض َل ظيَهث

 
 
 
 
 
 

                                                           
(ج Franeesco Gabrieli) –( حمُعـ، بتثيَٓووهعث )ؾلاْيوعهؤ اابليعٌ(     Mahomet( يتنويَنث )1)
وةبتكج ثتمياْطتج )ؿيلاهاتث خيووَث( يتؿاٌْطاج )كِ َا( نت ٖعاوكِجَث بتكِيَنيٌعُإ َاَؤهعوا )حمُعـ     بتكِيَ

ُاحل اينٓـام( ختو ٓعتْـ ؿيَعلةج يعتو نويَنعتوة بؤنلؿبعووئ بتععتكةبجو بعتو تتكدتَعت وكؿوِكيَعو وثيَهعتج           
 ياكَتتججـائ. )ْووهتك(.
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 ؿايتْتناْث 37

 ؿايهيْي َلؿ 37

 يتالج باث ةج و َاَث 38
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 خاااؿاكبووْث يت )دتْطث بتؿنلؿاكإ( و )ثتمياْث ؾٔوٍ( 39
 ػووْتكيوث ثيٍَ ثيَػتَنتكيَويث :3
 ؿا–ػتؿجيت  –مةوادث يتاتٍَ  ;3
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 اتَاك ؿاْث ثيَػتَنتكو بلِواؿاكإ 63
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 اتكِإ بتؿواج ثيَػتَنتكؿا :7
 ثاكيَنااكيهلؿْث ػوؿا يتثيَػتَنتك 82
 اتيٌوٓث ثيَػتَنتك بؤ "قناح" 83
 ثيَػتَنتك ي ووتاكيَه 83
 ت "يتهليب"ثيَػتَنتك ي 85
 بتهوٓث بلايتتث يتْيَوإ نؤٓهاكإ و ثٌويواْإ ؿا 87
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