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 تدا قورئان و سوننه  یت هل اڵیه ئادایب كۆمه

 ةكي:ـثيَش
آهٕ عوٟ ٌد ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗاحلٌدهلل اهؿالٝ ٗاهطالَ عوٟ زض٘ي اهلل ذل

 ٗضوٍ.ٗؾشبٕ 
دوو نؤَةة  وا دخوةواصآ رةؤسخ    ، دوو ٖاوسِآ ،ية ْيَوإ ٖةسدوو نةغ

خوخي ناسيإ بةة ػةيَوخيةن    خوسِتا سِ ،َاَةَيةيةىء ٖةَيعءنةوتيَو ٖةبآ
  يدياسخ ضةؤْيةت  َاَةَيةةء سِخارةاس ية ةة  يةةن       .طاْا بشِوات بةسِيَوخ

نةة   ،دابٓةآ  نةض َةْٗةةءء ياطةايةى  يضاْآ، تةْٗا وواي دخسوْٓاغ دخ،
   ٕ ، رواْهاسي تيا بآء َةسدوَةنإ ييَو صويش ْةبٔء سِيَةضي يةةن ي بنةش

نةة ٖةَيظةآ بةة     ،يةبةس ئةوخ بةْذخ بةة ئةةسن  طةسػةاْ  وةؤي صاْة      
ثآي  ئاَادخنشدٕء ٖةَيبزاسدْ  ئاداب  طةسخن  نؤَةآليةت  ئيظالَ  بة

ؤ ئةوخي ئةّ ئةاداءء سخارةاسخ   ب، قوسئإء طوْٓةت  ثيَػةَبةسي ووا
، وةَيو بهشآء صيٓةذوو بهشيَرةةوخ   ىبةسرةطرة,اصاواْةي ئيظالّ روإء سِ

ضةةوْهة يةةةّ سِرر ةةاسخى ئيَظةةرادا صرس يةةة َظةةوَيُاْإ ئةةةّ ئادابةةة     
ئيظالَياْةيإ اةساَؤؾ نشدووخو يةرياْى سِرراْةة ثيةادخى ْانةةٕ، نةة     

 ػيَواصى ػاسطراْيةت ثيؼإ دخدات.
ؾددةٞ  ؼٓذخ دخوواصّ ئةّ بةسٖةَةة بطةونةّ بؤبهاتةة     ية وواى بةو

(ء ية  وْاٖة صرسخنامن وؤؾ ببآء ْيةت ثةانىء وواويظةريِ ثةآ    دازٙدٞ 
ببةوؼآ، واّ ييَبهات ناسى ويَشوضانة ئةةااّ بةذخّء، َةبةطةرِ تةةْٗا     

 ئةوبيَت.
 

 ى1426/ػواٍ/21

 ص23/11/2005
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 ةلَطاـالمي لة كؤمـئادابي ئيض

ثيَٓاطةةةء  ،خارةةاس يةةة ْيَةةو نؤَةةةَينادا ػةةيَواصي ٖةَيعءنةةةوتء سِ
 َاٖيةتء ْاوخسِرن   ؼت سِيَباصء بةسْاَةء ايهةشخ يةةى بةةدخسدخوات.   

وةاوخْ    ،ئيظالَيؽ نة تانة بةسْاَةي داسيَزسِاوو بآويَٓةي ثةسوخسد اسخ
نةةة يةةة ٖةةي   ،ضةةةْذ ئةةاداءء سِخارةةاسء وووسِخوػةةريَه  ػاسطةةراْيةتة

 بةسْاَةي تش بةسرةطرة ْانشآ.
نةة يةة وةواسخوخ     ،اداءء سِخاراسخ نؤَةآليةتيةة ئيظةالَياْةؾ  ئةّ ئ

إ بةة  ؼة ء بةآ    َظةوَيُاْ ثيَويظرة  ،ة طةس طفشخي باغيٓدخيإ ٖيَٓ
بيظةةييَٓٔ   ء،دسيَػ ء نةّءنوست  يةْيَو وؤيإء نؤَة دا ثيادخي بهةةٕ 

 ،نةةة تةةةْٗا ئيظةةالَة تانةةة بةسْاَةةةي ْةةوآ وةةواصء ػاسطةةراْيةت  ,
وسخ ثةسيَض نات ية نؤَةَيناء  ؤػة ْيناء وػو بةسْاَةيةى ْية وؤي دو

 بيَرة بةسضاو.
ئةّ ئاداءء ئاناسو سِخوػراْةى باغ دخنشئَ، بةسْاَةى ناسى سِرراْةى 
َظوَيُاْة، نة دخبآء ثيَويظرة ثيَوخى ثابةْذ بيَةتء ئيظةالَيَهى رةوإ    

 ثيؼإ بذات، نة وةَيو ضاوى يةآبهةٕ.
 اهبدددازٜت، بةةا  ؿةة ي   ةسَظةةوَيُإ، ٖةةةَوو قوسئةةاْى يةبةةةسبيَ

وَظًِ(ى يةبةسبيَت، بةآلّ ية ة  وةَيهى وتة ْةاوؤؾء قظةة سِخم بةوو،    
ٖةطت بشيٓذاسنةس بوو، ئاصاسى دَيى وةةَيهى دخداوئةادابى ْةبو...ٖرةذ،    
ئةوا ئةّ قوسئإ يةبةسنشدٕء اةسَوودخ يةبةسنشدْةة، ٖةي  طةودى ْيةة،     

بةؤ وؤٖةَيهيَؼةإء    ضوْهة قوسئإء طوْٓةت بؤ ثيادخنشدٕ ٖاتووٕ، ْةى
 تةْٗا وويَٓذْةوخ.
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دياسيؼة، نة ئيظالّ بة ريٗإ بآلوبؤوخ، بةٖؤى ئاناسو سِخاراس رواْى 
باصس اْة َظوَيُاْةنإ بةوو، ئةة يٓا وةةَيو ْةةٖاتٔ ديشاطةةى ئيظةالّ       

 بهةٕ، ئٓجا َظوَيُإ بنب.
ئيظةةالّ وتةةةو نةةشداسخ، سِخوػةةتء سِخارةةاسى رواْةةة، سِخضةةاونةسى    

اذخسى َاااْة، نةواتة َظوَيُاْيؽ دخبةآ سِخْنذاْةةوخى   ٖةطرةناْة، َا
ئةّ ئيظالَة بيَتء ئادابةناْى ريَبةرآ بهات، وخى يةة وةواسخوخ بةاغ    

 دخنشئَ:
 

 ئةدخءء ئاناسى َظوَيُإ ية ة  ووادا. -1
 . ئةدخءء ئاناسى َظوَيُإ ية ة  ثيَػةَبةسى ووادا  -2

 ئةدخءء ئاناسى َظوَيُإ ية ة  دايوء باونيذا. -3

 ةدخءء ئاناسى َظوَيُإ ية ة  وضّء ْضيهاْيذا.ئ -4

 ئةدخءء ئاناسى َظوَيُإ ية َيواْذاسيذا. -5

 ئةدخءء ئاناسى َظوَيُإ ية بةناسٖيَٓاْى تةيةاؤٕء َوبايٌ دا. -6

 يةنات  ْإ وواسدْذا.ئاناسى َظوَيُإ ءء خدةئ -7

 ئةدخءء ئاناسى َظوَيُإ ية ناتى وواسدْةوخدا.   -8

 .ذاة نات  طآلونشدْيئاناسى َظوَيُإ ءء خدةئ -9

 .ذاوخس شتٓ ئاناسى َظوَيُإ ية ناتى َؤَيةتءء خدةئ -10

 ية نؤسِء َةرًيظذا.ئاناسى َظوَيُإ ءء خدةئ  -11

 .ذاية نات  قظةنشدْئاناسى َظوَيُإ ءء خدةئ  -12

 ية  اَيرةء طوعبةتذا.ئاناسى َظوَيُإ ءء خدةئ  -13

 ية نات  ثريرصباييذا.ئاناسى َظوَيُإ ءء خدةئ  -14

 ية نات  طةسداْ  ْةوؤػذا.سى َظوَيُإ ئاناءء خدةئ  -15

 تةعضيةدا.ثشطةو ية نات  ئاناسى َظوَيُإ ءء خدةئ  -16

 ذا.باوخػه ءثزَنيئاناسى َظوَيُإ يةناتى ءء خدةئ  -17
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 ئـةدةب و ئاكارى مضـولَمان لةطةأل خـوادا

 
دياسخ  ةس ضانة ية ة  يةنيَو نشا، ئةوا سِيَةضو ئةةدخء بةساَبةةس بةة     

 شآ، ثيَويظريؼة سِيَضء ئةدخبى بةساْبةس بٓويَٓذسآ.ضانةناسخنة دخْويَٓ
تش،نة سِيَةضو ئةةدخبى بةساْبةةس     ثيَويظت ية ٖةَوو نةطيؽ ػايظرةتشو

وواى بةوؼٓذخية، نة ضانةو بةوؼؼةةناْى ْايةتةة رَةاسدٕ     ؛بٓويَٓذسآ
ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ     ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ]

يةة رَةاسدٕ دوايةى     ....ئة ةس ٖةسضى ضةانةى وودايةة بةزَيَشٕ،    النحل
 .[ْاية

 ئةدخءء ئاناسى بةسصْواْذٕ بةساْبةس بة وواى بةوؼؽ ناس بةّ ػيَوخية:
: بةْذايةتى نشدْىء ثةسطرٓى -1

ئةَةؾ بةوخ ديَرةدى، نة بة تةواوى ًَهةضى اةسَاْةناْى بيةتء  
 بة  ةوسخى دابٓآى ية ٖةَوو ناسيَهذا.

نةات نةوست   دياسخ ثةسطرٓيؽ ،تةْٗا يةة ْويَةزو سِررووء جةةءء صخ   
ٖةَيٓةٖاتووخ، بةَيهو َاْا اشاواْةنةى ثةسطنت ئةوخيةة، نةة َشرىةةى    
َظوَيُإ ٖةس ناسيَو ئةااّ دخدات، ية ناسى سِرراْةةى ية ةة  َةا ء    
َٓةةذاَيى، ية ةةة  ٖاوسِيَهةةاْى، يةةة نةةشِئء اشرػةةرٓىء، يةةة نةةاسى  
اةسَاْبةسيىء َاَؤطرايةتى، َةبةطرى ثآ سِخصاَةْذى وةوا بيَةتء،   

 ى بةسْاَةو َةْٗةرى ػةسيعةتى ووا بيَت.بة ثيَ
( ئةّ َاْا اشاوإء  ؼرنرييةى ٖةبيَت، ئةوا اهعبادٝرا نة ثةسطنت  

وواى بةوؼٓذخ نشدويةتيةة َةبةطةرى بةةديٗيَٓإء ٖيَٓاْةةبوٕ، وخى     
 الذذراات  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ]دخاةةةسَوآ: 

 .[َٔ ٖةس بؤية رٓذرنةو َشرّ دسوطت نشد، تامبجةسطنت...
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ػةسع ْاطاْيؽ ئةّ ايهشخيإ بةةّ  وتةيةة  ةوصاسؾ نةشدووخ، نةة      
.... ْيةةت ثةانىء باػةى،    اهِٚٞ اهؿاحلٞ تقوب اهعادٝ عبادٝدخَيئَ:  

عادختء ووو ْةسيت بؤ ثةسطنت وخسدخضةسويَٓآ، نةواتة ْإ وواسدمنإ 
بة َةبةطرى بةٖيَضبوٕ بؤ ريَبةرآنشدٕء ثيةادخنشدْى اةسَاْةةناْى   

وويَٓذٕء ايَشوواصى بةة َةبةطةرى وضَةةتهشدٕ بةة     ووا، عيبادختة، 
َظةةةوَيُاْإ، عيبادختةةةة، ريٗةةةادو وؤبةةةةورهشدٕ يةةةة ثيَٓةةةاوى 
بةسصنشدْةوخى ديٓى ووا، عيبادختة، البشدْى ػةريَو يةة سِيَنةا، نةة     

 ئاصاس بة َظوَيُاْإ بنةيةْآ، عيبادختة.
ٌدا  األْعٌايُ باهٍِٚات، ٗإُِ  إَُّْا اةسَوويةتى:  ثيَػةَبةسى ووا 

هلٍى إًسُئ ًا ٠ََََُ٘، فٌّ كاُت ٓذستٕ اىل اهلل ٗزضد٘هٕ فٔذستدٕ اىل   
ًا ٓادس اىل اهلل ٗزض٘هٕ، ًّٗ كاُت ٓذستدٕ اىل دُٚدا ٙؿدبٔا،  ٗ    

بةسِاطةرى ئةااَةذاْى   ... إًس ٝ ِٙلشٔا فٔذستٕ اىل ًا ٓدادس إهٚدٕ  
نشدخوخنإ بة ثيَةى ْيةتةناْةة، ٖةسنةطةةو بةة ثيَةى ْيةةتى وةؤى،        

دْى بؤ وواو ثيَػةَبةسخنةى بيَت، ئةةوا نؤضةةنةى   ٖةسنةطآ نؤضهش
بةةؤ وةةواو ثيَػةَبةةةسخ، ٖةسنةطةةيَهيؽ نؤضةةةنةى بةَةبةطةةرى     
دخطرهةوتٓى دْيا بيَت، يةإ بةؤ ئةةوخى رْيَةو َةاسخ بهةات، ئةةوا        

 نؤضةنةى بؤ ئةو َةبةطرةية، نة نؤضى بؤ نشدووخ((. َرفل عًية.
تاعةةةتء  ويَشِايةَيى:  -2

بةرآنشدْى اةسَاْةةناْىء ياطةا بةةثيَضخناْى     ويَشِايةَيى ووا بةريَ
ديَرةدى، ٖةسوخٖا بةدوسنةوتٓةوخ يةو ناساْةى،نة قةدخغةو جةةساَى  

 نشدوٕ.
ٖةْذآ ية صاْايإ تاعةت، بة بةسدخواّ بةوٕ يةطةةس نةاسى ضةانةء     

ڈ  ژ  ژ  ]ثيةةادخنشدْى بةسْاَةةةى وةةوا ساىةةة دخنةةةٕ.  

ٻ    ٱ   ٻ  ٻ  ٻ]. ٖةسوا ووا دخاةةسَوآ:  [هودڳ  ....
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پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 فصذذذذذذذذذ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
...ئةواْةؾ نة  وتوياْة: ثةسوخسد اسَإ وودايةو ية  فريةإ اليةإ   

اشيؼرة ديَٓة اليةإء ثيَيةإ    ؛ْةداوخو بةسدخواّ بوٕ يةطةس ناسى ضانة
َةزدختإ يةةآبآ  ةيؼةروْة ئةةو      ؛دخَيئَ: ْة ب طٔ، ْة وةةّ ؤةؤٕ  

 [.نة بةَييَٓرإ ثيَذساوخ بةٖةػرةى،
تاعةتى ووا, بةَينةى سِاطريى وؤػويظرٓة، طةسثيَطىء  وْةاٖيؽ  

إْ احملددب  ددّ  ددب  بةَينةةةى ْاسِاطةةرى وؤػويظةةرٓة.  وتشاويؼةةة:   
 ... ئةو نةطةى يةنيَهى وؤؾ بوآ، بة ويَى دخنات(.ًطٚع

ووا بةوؼٓذخؾ بةَييَٓى بة بةْذخ  ويَشِايةَية وؤػةويظةرةناْى داوخ،  
ڃچ  ]ة بةٖةػرى سِاصاوخيإ ثآببةوؼةيَت، وخى دخاةةسَوآ:   ن

ڍ   ڍ  ڌ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ

ڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڌ  ڎ  ڎ

ٖةسنةطيَهى بةساةسَاْى ووداو ئةّ ثيَػةَبةسخبآ، دخبيَرةة  .... النس ء
ية سِيَةضى ثيَػةَبةةسإء    ؛ٖاوسِيَى ئةواْةى وودا ضانةى دخ ة  نشدوٕ

ض ٖاوسِآيةةاْيَهى  ؛ػةةةٖيذإء ثياوضةةانإ ووداثةسطةةراْى سِاطةةرىء
 .  [ضانيؼٔ ئةَاْة!

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ]ٖةةةسوا دخاةةةسَوآ:  

ئة ةةس ووداتةإ   ... بًَآ: ئيَةوخ  آل عمذاا  چ  ...  ڃڃ  ڃ    ڃ
وؤػةةذخوآ، ػةةوئَ َةةٔ نةةةوٕ، ٖةةةتا وةةوداؾ وؤػةةى بةةوئَء يةةة 

   [ وْاٖاْيؽ برإ بوسآ
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 ية ووا:  نشدٕ ػةسّ -3

ية ووا ية  شْن ئ ثايةةى سِيَةضو ئةدخبةة بةساْبةةس بةة      ػةسّ نشدٕ 
 وواى  ةوسخ.

( ػةسّ يةة صَاْةواْيةذا َاْةاى ثؤػةرةيى، ٖةةسوا َاْةاى       احلٚدا١  
وؤدخسْةوظنت، يإ سِاصى ْةبوْة بة ػريَو، نةة ثيَطةةواْةى ػةةسعى    

 وواية، يإ بة ئاػهشا ئةااّ ْةداْى طةسثيَطىء  وْاٖوتاوإ.
(يةإ بةةوخ نةشدووخ، نةة:     احلٚا١ٓاطةى ػةسّ  ٖةْذآ ية صاْايإ ثيَ

 نةَرةسوةةَى  سِخوػتء ئاناسيَهة بؤ واصٖيَٓإ يةة نةاسى ْاػةريئء،   

 بةواوخٕ َاف. بةساْبةس ْةنشدٕ
ئاَارخى بةوخ نشدووخ، نة ػةسّ ويَشو ضانةى  ثيَػةَبةسى ووا 

 وتويةةتى:   -ووا ييَى سِاصى بةآ -بةدواوخية. عيُشاْى نوسِى جةؿني 
((َرفةل  احلٚا١ ال ٙأتٛ إاٍل خبد  اةسَوويةتى:    ةسى ووا ثيَػةَب
 عًية.

( احلٚددا١يةة اةسَودخيةنةذا ساىةةى ػةةسّ       ثيَػةَبةةسى وةوا   
إضتشٚ٘ا ًّ اهلل سق احلٚا١، ةوِا إُا ُطتشٛ   دخناتء دخاةسَوآ: 

ًّ اهلل ٙا زض٘ي اهلل ٗاحلٌدهلل، ةاي: هٚظ ذهم، اإلضتشٚا١ ًدّ اهلل  
ظ اهس ع ًٗا ٗعدٟ، ٗاهدبطّ ًٗدا سد٠٘، ٗتدركس      سق احلٚا١:  ْ حتف

ا ٘ت ٗاهبوٟ، ًّٗ  زاد اآلخسٝ ٗتسن شِٙٞ احلٚاٝ اهدُٚا، ٗ ثس اآلخدسٝ  
وخى  ((عوٟ األٗىل، فٌّ فعى ذهم فقد اضتشٚا ًّ اهلل سق احلٚا١...

ثيَويظت ية ووا ػةسّ بهةٕ،  وتيإ: ئةى ثيَػةَبةسى ووا، طةوثاغ  
ئ، اةسَوى: ئةوٖا ْا. ػةسّ نشدٕ يةة  بؤ ووا ئيَُة ػةسّ يةووا دخنة

ووا وخى ثيَويظت ئةوخية، نة طةستء ضةاوء  ويَطةهةو صَاْةت يةة     
 وْاٖإ بجاسيَضى، ص تء ئةوخى ية ة  ص ذاية ية  وْاٖةإ بجةاسيَضى،   
ٖةسوا يادى َةشدٕء سِصيةٔ بهةةيت، ٖةسنةطةآ سِررى دوايةى بةوآء       



           13 

 

ى ٖةَيبةزيَشآ، رةا   رواْىء سِاصاوخيى دْيا واص يةآبيَٓآء بةطةةس دْيةا  
ٖةسنةطآ ئاواى نشد، ئةوا وخى ثيَويظت ػةسَى ية وةوا نةشدووخ((   

 .زٗاٖ اهرتًرٜ عّ ابّ ًطع٘د
ئةبويةيظى طةَةسقةْذى  ػةسّ(ى بة دوورؤس داْةاوخو  وتويةةتى:   

 ػةسّ دوو رؤسى ٖةية:
 ػةسَيَو يةْيَوإ وؤتء وةَيهذا. -1
 ػةسَيَو يةْيَوإ وؤتء ووادا. -2

ٕء وؤتء وةةَيو ئةوخيةة، ضةاوت بجةاسيَضى يةةو      ػةسّ نشدٕ يةْيَوا
ػراْةى ،نةبؤت جةآل  ْية تةَاػاى بهةيت. بةةآلّ ػةةسَى ْيَةوإ    
وةةؤتء وةةواى  ةةةوسخ بشيريةةة يةةة ٖةطةةت نةةشدٕء ثيَةةضاْني بةةة      

 بةوؼؼةناْىء، ػةسّ بهةيت  طةسثيَطى اةسَاْةناْى بهةيت.
 :ووا بةوؼؼةناْىػونشاْةبزيَشى  -4

ى، يإ بةد ، يةإ بةة صَةإ، يةإ بةة      طوثاطنوصاسىء ػونشاْةبزيَش
 نشدخوخ دخسدخبشِدسآ.

ػونشاْةبزيَشيى بةد ،بشيرية ية ٖةبوْى ٖةطرى ويَشوضانة ْواْذٕ بؤ 
ٖةةةَوو وةةةَيو، ضةةوْهة ٖةةةَوو وةةةَيو ضةةاو يةدخطةةرى وةةوإء    
وؤػةويظ ئ نةغ الى ووا، ئةةو نةطةةية بةؤ ضةاو يةدخطةرةناْى      

 طودَةْذ بيَت.
طرايؼهشدْى وةوا، ٖةةسوا    طوثاغء بشيرية ية بةصَإ ػونشاْةبزيَشى

 بةسدخواّ صيهشوثاسِاْةوخو تةطبي ات نشدٕ.
ػونشاْةبزيَشيى بة نشدخوخؾ بةوخ ديَرةدى، نة ئةْذاَةناْى رةطرة 
ية ريَبةرآنشدْى اةسَاْةناْى ووا بةناسبٗيَٓشيَتء، طةسثيَطى وواى 

 ثآْةنشيَت.
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داْةواْةذْى   ة ثاساطرٓىءدياسخ ػونشاْةبزيَشيى ْيعُةتى ضاو بشيرية ي
وةوا جةةساَى نةشدووٕ، وخى تةَاػةاْةنشدْى      يةئاطت ئةو ػةراْةى 

ئةةااشختى ْاَةةةجشِخّء  ؤىةةاسخ سِوتء ْيُطةةة سِوتةةةنإء اًيُةةة      
 بآئابشِوخنإ.

ػونشاْةبزيَشيى صَاْيؽ بشيريةة يةة غةيبةةت ْةةنشدٕء دوصَةاْى      
ايرٓةيى  ْةنشدٕء قظة ْةٖيَٓإء ْةبشدٕء تيَو ْةداْى ْيَوإ دونةغء
 ْةنشدٕء ٖةطت بشيٓذاسْةنشدْى وةَيوء تةسيل ْةنشدْةوخيإ.

ػونشاْةبزيَشيى ٖيَضو تواْاؾ بشيرية ية طةسوظرٓى ضةوطاوإء صوَيِ 
 ْةنشدٕء ,وةةباتء تيَهؤػةإ يةثيَٓاوى ووا.

ػةةونشاْةبزيَشيى ْيعُةةةتى داسايةةىء دخوَيةَةْةةذيى بشيريةةة يةةة     
، بةةبآ َٓةةت نةشدٕء بةضةاو     ياسَةتيذإء نؤَةنى ٖةراسو ْةداسإ

 داداْةوخ.
  ڄڦ  ڦ  ڄ...]وةةواى  ةةةوسخؾ دخاةةةسَوآ:  

...  ةةس ػةونشاْةبزيَشّ بةٔ ،بؤتةإ      إبااهيمڃ     ...ڄ  ڄ
 .[صياد دخنةّ 

بةةآلو   سِاصى بوٕ بةقةصاو قةةدخسى وةواو ئةاساّ  ةشتٔ يةةناتى      -5
 :ْاوؤػيذا

خ باػ ئ وتة طةباسخت بةة قةصاوقةةدخس ،اةسَودخنةةى ثيَػةَبةةس    
 :ٙا غالَ إُٛ ، نة ئاسِاطرةى ئينب عةبباغ دخناتء دخاةسَوآ((

 عوٌم كوٌات: إسفظ اهلل  فظم،  سفظ اهلل جتدٖ جتآم، إذا ضأهت 
فاضأي اهلل، ٗإذا إضتعِت فاضتعّ باهلل، ٗاعوٍ  ْ األًٞ ه٘ إدتٌعدت  
عوٟ  ْ ِٙفع٘ن بػ١ٛ هّ ِٙفع٘ن بػد١ٛ ةدد كتبدٕ اهلل هدم، ٗهد٘      

طسٗن بػ١ٛ، هدّ ٙطدسٗن بػد١ٛ ةدد كتبدٕ اهلل      إدتٌع٘ا عوٟ  ْ ٙ
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نوسِيز ة! ضةْذ وػةةيةنت  ..عوٚم، زفعت األةالَ ٗدفت اهؿشف((.
ايَشدخنةّ: ديٓى ووا بجاسيَضخ، ووا دختجاسيَضآ، ووا بجاسيَضخ، ووا بةسخو 
سِوت دآ،  ةس داواى ػريَهت نشد، تةْٗا ية ووا داوابهة،  ةس داواى 

بآ، تةْٗا ٖةاواسى وةوا بهةة، بضاْةة     اشيانةوتٓت نشد، نة بة اشيات 
 ةس ٖةَوو وةَيهى نؤببٓةوخو بياْةوآ طوديَهت ثةآ ببةوؼةٔ، نةة    
ووا ْةيٓوطيبى، ْةاتوأْ طةودت ثةآ ببةوؼةٔ، ٖةةسوخٖا ٖةةَوى       
نؤببٓةوخو بياْةوآ صياْت ثآبنةيةْٔ، نة وةوا ْةيٓوطة  بةآ، ئةةو     

يؽ وػةو  صياْةت ثآْا ات، قةَيةَةنإ ية ْوطني ٖةَينريإ،ثةسِاوخناْ
سطدّ   زٗاٖ اهرتًر٠ ٗةاي: سدٙحبوْةوخ  واتة: قةصاو قةدخسى ووا بشِاوختةوخ(. 

 .ؾشٚض
نةواتة: باباى َظةوَيُإ وخى ئةةدخءء سِيَضْواْةذٕ بةساْبةةس وةواى      
وؤى، سِاصيية بة ٖةس ض ػريَو بةطةسى بيَت، نة ووا بشِاْذوويةتيةوخو 

ى بةساْبةس بةة وةوا   ثاداػريؼى يةطةس وخسدخ شيَرةوخ، ٖةس يض ْاسِخصاي
دخسْابشِآ، نة بؤضى ئةّ بةآلو ْاوؤػيةى بةطةس ٖيَٓاوخ، بةَيهو دَيةى  

ڤ   ڤ    ڤ  ...]بةّ ئايةتةة دخداتةةوخ ،نةة دخاةةسَوآ:     

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ ڃ     ڃ  ڃ  

   ڍ  ڇ  ڍ  ڇ   ڇچ  چ  چ  چ  ڇ

ْةى ،نة توػى ... َزدخ بذخ بةو نةطاْةى وؤسِا شٕ، ئةو نةطا البقذا  
ضؤسمتيَو دخبٔ، دخَيئَ: ئيَُةؾ ٖةس ئةى وةوائء ٖةةس بةؤ الى ئةةو      
دخضيٓةوخ، ويَشوبيَشو بةصخيى ثةسوخسد اسيإ بؤ دخباسآء ػاسخصا ية سِآ 

 [ئةوأْ.
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 ةدةب و ئاكارى مضـولَمان ـئ
 لةطـةأل ثيَغــةمبةرى خــوادا 

 

اتشغ، ٖةطةت بةةو   دياسخ َظوَيُاْى ثابةْذ بةديٓى وواو ريةشو يةةوو  
 ثايةو سِيَضخى ثيَػةَبةس دخنات، نة يةاليةٕ وواى  ةوسخوخ ييَى ْشاوخ.  

ٖةطت دخنات ثيَػةَبةسيَهة, ٖةس ية طةةسختاى رياْيةةوخ, تةا نؤتةا     
 رياْى، وةاوخْى ِسخوػةت بةةسصىء قوسباْيةذإ بةووخ، ٖةةسدخّ بةوةةَى       

بةآء  نة وةواى بةوؼةٓذخ يةة ئوممةتةنةةى وةؤؾ ب      ئوممةتةنةيةوخ بووخ،
 ضاوثؤػى ية  وْاٖةناْيإ بهات.

ڱ  ڱ     ]را ثيَػةَبةسيَو, وواى واوخٕ ػهؤ دخسباسخى بفةسَوآ: 

. [... بةسِاطرى تةؤ ئانةاسو سِخوػةرت صرس بةةسصخ     الق مڱ  ں  ں   
، ثيَويظرة سِيَةضى  ئةَة  ةوسختشئ بشِواْاَةو َةدايياية بؤ ثيَػةَبةس 

 ٓشآ.يةآبنريآء ئةدخبى ية بةساْبةسدا بٓويَ
 اةسَاْيَهى وواية، نة دخبآ  ؼت سِيَض شتٔء ئةدخء ْواْذْيؽ,

 ئةوثةسِى يةال وؤػةويظت بيَت، ثيَػةَبةسى بهاتء ثيادخى بشِواداسيَو

ٌّ رالية(  دخْنى وؤػةويظرى،ٖةسوا بةطةسدا بةسصْةنشيَرةوخ وخى وةوا ر
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ]دخاةسَوآ: 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

...ئةى  ةىل واوخٕ باوخسِإ! ْاػآ دخْنرإ طةس احلجاا ﮵  ﮶  
دخْنى ثيَػةَبةس نةوآ. دخْنيؽ ٖيَٓذخ بةسصَةنةٕ وخى ية ة  يةن ا 

 .  [قظة دخنةٕ، نة ناستإ يةآ ثوضة  ببآء وؤتإ بةوؤتإ ْةصأْ
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نةةة   ئةةةبء ر َيزنوانداةةةر نةيدابةةةي نةةة رىنخةابةةةي   ةةند  
 نءزة بءنىنت:شىن
 ويَشِايةَيى نشدْى ثيَػةَبةسو ػويَٓهةوتٓى يةة  ؼةت ناسوباسخنةاْى     -1

 دْياو ئاوريختذا، وواى  ةوسخ دخاةسَوآ: 
ڎ   ڈ   ڈ         ڎ    ڌ    ڌ   ڍ ڍ    ڇ    ڇ   ]

 .[حممدژ  
 ويَشِايةَيى نشدٕء بةساةةسَاْى ثيَػةَبةةس، َظةؤ ةسى بةٖةػةرةو     

ةسى درصخوةةة، وخى يةةة ئةةةبوٖوسخيشخ طةسثيَطةةى نشدْيؼةةى، َظةةؤ 
كدٍى  ًد      اةسَويةةتى:   دخ يَشِيَرةوخ، نةة ثيَػةَبةةسى وةوا    

ٙدخوْ٘ اجلٍِٞ إاٍل ًّ  بٟ، ةٚى  ٗ ًّ ٙأبٟ ٙا زض٘ي اهلل؟ ةداي: ًدّ   
ٖةَوو ئوممةتى َةٔ   طاعين دخى اجلٍِٞ، ًّٗ عؿاُٛ فقد  بدٟ....  

ة بةٖةػةت.  دخضٓة بةٖةػت، َة ةس ئةو نةطةى وؤى ْةيةوآ بطةيَر 
 وتيإ: ئةى ثيَػةَبةسى ووا، نآ ٖةيةة ْةيةةوآ بطةيَرة بةٖةػةت      
اةةةسَووى: ٖةسنةطةةآ  ويَشِايةةةَيىء بةقظةةةى َةةٔ بهةةات، دخضةةيَرة 
بةٖةػت، ٖةسنةطيَهيؽ طةسثيَطى َٔ بهاتء بةقظةّ ْةنات، ئةوا 

 .زٗاٖ اهبدازٜ(( ْايةوآ بطيَرة بةٖةػت
 وو ناسوباسيَةو، وةواى  طةباسخت بة ػويَٓهةوتٓى ثيَػةَبةس ية ٖةَ

   ڄ    ڄ   ڄ    ڄ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ] ةةةةوسخ دخاةةةةسَوآ:  

... بًَآ:  ةس بةسِاطةرى وواتةإ   آل عماا    چ....   ڃڃ      ڃ    ڃ
وؤػذخوآ، ػويَٓى َٔ بهةوٕ، ووا وؤػراْى دخوآء ية  وْاٖيؼةرإ  

 .[وؤػذخبآ
ْةةت  ْةويظة آ، تةْا  وةؤؾ  ٖي  نةغ ٖيَٓذخى ثيَػةَبةةسى ئةاصيض،   -2

دايةةوء بةةاونيؽ. واتةةا وؤػةويظةةرى ثيَػةَبةةةسى ْةةاصداس، ثةةيَؽ   
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 نةطةةيَهة، وخى وةةؤى   بةةاوىء ٖةةةَوو  وؤػةويظةةرى دايةةوء 
ٙؤًّ  سدكٍ سٍتٟ  كْ٘  سٍب إهٕٚ  ال ٗاهرٜ ُفطٛ بٚدٖ  دخاةسَوآ: 

طةةويَٓذ بةةةو نةطةةةى  يةةامنى ...ًددّ ٗهدددٖ ٗ ٗاهدددٖ ٗاهِدداع   عددن
و ْابآ، ٖةتا َين ية َٓذاَيىء بةدخطرة، ئيُاْى ٖي  ناَيَهرإ تةوا

 َرفل عًية. ((باونىء ٖةَوو وةَيو وؤػ  ْةويَت
وخى ثيَويظةت وؤػةٓةوآ،    نةواتة، ئةو نةطةى ثيَػةَبةةسى  

 ئةوا ئيُاْى تةواو ْيةو دخبآ ضاوبةوؤيذا ؤؼيَٓيَرةوخ.
ٖي  نةةغ بةة طةةسداسو ثيَؼةةواو سِابةةسو طةةسنشدخى سِاطةرةقيٓة         -3

ػةَبةس، ضوْهة وةوا ئةةوى ٖةَيبةزاسدووخو ئةةّ     داْةْشآ، رنة ية ثيَ
وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ]ْاصْاواْة ٖةس يةوؤى دآ. ووا دخاةسَوآ: 

 ی  ی  ی ی         ىئ    ىئ     ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ    ىئ

بيَنوَإ ثيَػةَبةسى وودا طةسَةػةكى ضةانة بةؤ    ...األحذاا:  جئ   
ٖةةس  ئيَوخو بؤ ٖةسنةطةآ، نةة بةة وةوداو سِررى طةةآل ٖيةواداسخو،       

   [.وةسيهى يادى وواية
سِاصى بوٕء ًَهةضى ٖةس جونُيَوء بشِياسيَو، نةة ثيَػةَبةةسى وةوا     -4

 بشِاْذويةتيةوخ، وخى ووا دخاةسَوآ: 
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ]

ېې  ې    ى ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

... ْةويَش  واْية نة وؤيإ بة باوخسِداس ثيؼإ دخدخٕ( النس ءوئ   
ثةسوخسد است، بشِواداس ْني، تا تؤ ْةنةْة دادوخس ية ٖةس طويَٓذ بة 

ئاراوخو دوبةسخنيةنى ْيَواْياْذا، يةثاػإ ٖةطت ْةنةٕ ية دخسوْياْذا 
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بةٖي  بيَضاسييةى يةو بشِياسخى تؤ داوتةو ًَهةض ْةنةٕ بة 
 ًَهةضيةنى تةواو.

ئةّ جونِء ياطاية، تا سِررى دوايى، بةسدخواَة، بؤية ٖةةس نيَؼةةو   
ريَو بيَرة ثيَؼةوخ، دخبةآ بةؤ قوسئةإء اةةسَودخناْى ثيَػةَبةةس       شا

بنةسِيَٓشيَرةوخ، ْةى بؤ ياطاى دخطةرهشدى َشرىةى عةةقن طةٓوسداس.     
جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب    ...]وةةواى  ةةةوسخ دخاةةةسَوآ:   

...  ةةس يةة ػةرَيو ْةانؤى بةوٕء نيَؼةة ٖاتةة        النس ءخب  ىث   
 .[ةَبةسى بنةسِيَٓٓةوخثيَؼةوخ، ئةوا بؤ جونُى وواو ثيَػ

وؤػويظنتء درطةرايةت  نشدْةى ئةةو نةطةاْةى ثيَػةَبةةسى وةوا        -5
وؤػى دخوئَ، ٖةسوا وؤؾ ْةويظنتء درطرايةتى ْةنشدْى ئةواْةةى,  
نةثيَػةَبةس وؤػى ْاوئَء ْاجةصخ ثيَيإ. ٖةةسوا دَيؤةؤؾ بةوٕ بةةو     

ةصى ػراْةى ثيَػةَبةس ثيَى دَيؤؤؾ بووخ، جةص ْةنشدٕ بةو ػراْةى ج
ّْ غدد١ُٛ       اةسَويةةتى:   ثآْةنشدوخ. بؤية  ٍْ عََد ...فدذذا ََََُٔٚدتُْل

 ٍ ٍْ بأًُس فأت٘ا ًِٕ ًا اضدتطعت  ةس ية ػريَو ...فأدتِبٖ٘ ٗإذا  ًََْستُْل
قةدخغةّ نشدٕ، ييَى دوسنةوْةوخ،  ةس اةةسَامن بةة نةاسيَهيؽ نةشد     

 َرفل عًية.(( بيهةٕ، ئةوا بةثيَى تواْاتإ ريَبةريَى بهةٕ
اتآ ْاوى ثيَػةَبةس ٖةات، دخبةآ بنةوتشآ:  ؿةهلًلى اي عًيةة      ٖةسن -6

وطًِ(، ضوْهة وواى بةسصو َةةصٕ اةةسَاْى نةشدووخ طةةآلواتى بةؤ      
 بٓيَشدسآ ,وخى دخاةسَوآ: 

چ چ        ڃ      ڃڃ  ڃ  ڄ       ڄ    ڄ  ڄ]

...وةواو  األحاا:چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ئةى نةطاْآ  س،َةالئيهةتةناْى ،طةةةةآلوات ئةدخٕ يةطةس ثيَػةَبة
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بشِواتإ ٖيَٓاوخ، طةآلوات يةطةسى بذخٕء طةالَى يةآبهةٕ بة طةالّ 
 .[ييَهشدْيَهى  شْط

دياسخ طةآلواتى ووا يةطةس ثيَػةَبةس وخطفء طةْاو باغ نشدْيةتى 
بةةة ضةةانة يةةةْاو نؤَةةةَيى ٖةةةسخ بةةةسصى َةالئيهةةةدا، طةةةآلواتى   

 َةالئيهة، ْضانشدْياْة بؤى يةالى ووا.
شدْةةةوخى طةةوْٓةتةناْى ثيَػةَبةةةس، وخى: سِيةةؽء طةةيواىء  صيٓذون -7

ٖاوػةةيَوخناْىء,  ةياْةةذْى باْنةواصخنةةةى بةةة وةةةَيو، ٖةةةسوا وةةؤ 
دسووظرٓةوخ يةو ػراْةى ئةو ية ديٓذا ْةيهشدووخ، وةوا دخاةةسَوآ:   

ۓ   ...    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ...]

ئانةاسى   ...ئةوخى ثيَػةَبةةس ٖيَٓاويةةتى يةة جةونِء ياطةاو      احلشا
روإ, وخسينشٕء ريَبةرآى بهةٕ، ئةو ػراْةؾ, نة ييَرإ قةدخغةة  

 .[دخنات, َةيهةٕء واصى يةآبٗيَٓٔ
))عوٚلٍ بطِ  ٗضِٞ اخلوفا١ اهساغدّٙ دخاةسَوآ:  وؤيؼى 

ا ٔدٍٙن، عٍََط٘ا عوٚٔا باهِ٘ادر، ٗإٍٙاكٍ ٗذلددثات األًد٘ز فدذْ كدٍى     
 ٞ وخ بنشٕ، ٖةسوا دخطت بةة  طوْٓةمتة سِيَباصو...دخطت بة بدعٞ ضداله

سِيَو ػويَٓى وةييفة طةسسِاطرةنامن بنشٕ، بة دداْةنإ بينشٕ، ْةنةةٕ  
ية ناسوباسى ديٓذا، ػت دابٗيَٓٔ، ضوْهة ٖةَوو ػت داٖيَٓاْيَو ية 

سطّ   ب٘ داٗد ٗاهرتًرٜ ٗةاي سدٙحسواخ  ((دئ  وَشِايىء طةسييَؼواوية
 ؾشٚض.

ًدّ     وةوا اةسَويةةتى:   واتوو عائيؼة  وتويةتى: ثيَػةَبةسى 
... ٖةسنةطآ يةّ نةاسخى  اٗو سدٌّ  سدخ يف  ًسُا ٓرا ًا هٚظ ًِٕ

ديُٓإ، ػريَو دابٗيَٓآ, نة ية ديٓةنةةدا ْةةبيَت، ئةةوا ئةةو ػةرة      
 .َرفل عًية ((داٖيَٓشاوخ قبو  ْيةو سِخد دخنشيَرةوخ
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ية قةبشخنةةىء َض ةوتةنةةى، اْابةآ دخْةط      طةسداْيهشدْىيةناتى  -8
هشيَرةةوخو راوخراوءدخْنةة دخْةط بهشيَةت، بةةَيهو دخبةآ بةة        بةسص ب

ْضّ طةالَى يةةآبهشآ. وةواى  ةةوسخ     دخْنيَهىئةدخءء سِيَضخوخو بة 
 دخاةسَوآ: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ]

... ئةى  ةىل احلجاا ﮶    ... ھ  ھ  ھ  ے   ے
 واوخٕ باوخسِإ! ْاػآ دخْنرإ طةةةسدخْنى ثيَػةَبةس نةوآ.

نة  ،دخْنيؽ ٖيَٓذخ بةسص َةنةٕ، وخى ية ة  يةن دا قظة دخنةٕ
 .[ناستإ يةآ ثوضة  ببآء وؤتإ بةوؤتإ ْةصأْ
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 ئـةدةبء ئاكــارى مضـولَمان 
 لةطــةأل دايـكء بــاوكيدا

 

ػاساوخ ْية دايوء باوى بؤ ثيَنةياْذْى سِرَيةناْيإء ػةةوووْى نةشدٕ   
رخوخْذيةناْيإ ،ضةْذخٖا صخمحةتء ْاوؤػىء َوعاْات ديَرةة  يةثيَٓاو بةس

سِيَنايإ، ٖةسوخٖا بة تةةْط طةؤصو وؤػةويظةرى سِرَيةناْياْةةوخ ديَةٔ،      
بةتايبةةةت دايهةةى بةطةةؤص، نةةة صخمحةةةتء ئةةاصاسى صرس دخبيٓةةآ بةةؤ    

ئةةّ َوعاْاتةةؾ تةةْٗا وةواى      ثةسوخسدخنشدْى َٓذاَيةناْى، يةبةساْبةس
 وؤى دخداتةوخ.  ةوسخ ثاداػرى ػايظرةى

را ية بةساْبةس ضانةناْى دايوء باوى, ثيَويظرة سِرَيةنإ وخااداسو بة 
ئةَةى بٔء، ضانةناس بةٔ ية ةَيياْةذاء َااةةناْيإ ْةاةةوتيَٓٔ، وةواى      

 ںں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ] ةوسخ دخاةةسَوآ:  

اةسَاْى دا، رنة يةو نةطى دي َةثةسطنت، طةةباسخت    ثةسوخسد است..
  [اإلسااء  ۓبابيؽ ضانة بهةٕ.بة دايوء 

... ئيَُةةة َشرىُةةإ سِاطةةجاسد، ية ةةة    ٿٺ  ٺ     ٺ   ٺ]
   [العنكبو ڄ    داىء بابى وؤى ضانة بها

ضانةناسى ية ة  دايوء بةاوى, بةة ويَشخى ئةةّ ئةاداءء ئاناساْةةى      
 وواسخوخ ديَرة دى: 

  ويَشِايةةَيى دايةوء بةاوى يةة      ويَشِايةَيى نشدْيإ يةة ضةانةدا:   -1
وؤػةويظرييةوخ طةسضاوخ دخ شيَت، ٖةي  ػةريَو الى دايةوء بةاوى     
ئةوخْذخ صخمحةةت ْيةة، ٖيَٓةذخى طةسثيَطةىء  ويَشِايةةَيى ْةةنشدْى       
سِرَيةناْيإ، دياسخ ئةَةةؾ دخبيَرةة ئةاصاسداْى دَييةإء، سِرَيةةناْيإ      
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دخبٓة  عام( واتة: ئاصاسدخسى دَيةى دايةوء بةاوى، نةة يةة  وْاٖةة       
  ةوسخناْة.  

))اهلبدا٢س:  : بداهلل عٌسٗ بّ اهعاص ةاي: ةاي زضد٘ي اهلل  عّ ع
...  اإلغسان باهلل، ٗ عق٘ق اه٘اهدّٙ، ٗةتى اهِفظ، ٗاهٌٚن اهغٌ٘ع

 وْاٖة  ةةوسخنإ بةشيرني يةة: ٖاوبةةؾ داْةإ بةؤ وةوا، ئةاصاسدإء         
(( طةسثيَطى دايوء باوى، نوػرٓى نةطيَو بةْاجةم، طويَٓذى بةةدسر 

 .زٗاٖ اهبدازٜ
دواى ٖةةاوخ  بشِيةةاسدإ بةةؤ وةةوا, ئةةاصاسدإء   َوودخيةةةدااةسيةةةّ 

طةسثيَطةةى دايةةوء بةةاوى بةةة  وْاٖةةة  ةةةوسخنإ داْةةشاوخ، بةةةآلّ    
 ويَشِايةَييهشدْى دايوء باوى دخبةآ يةة ضةانةناسيذا بيَةت، ْةةى يةة       

)ال طاعٞ هبػس يف ًعؿٚٞ اهلل، إٌٍُا اهطاعدٞ    وْاٖو تاوإ، ضوْهة 
دْى اةسَاْةناْى ووا، ْابةآ بةة ويَى   ... ية طةسثيَطيهشيف ا عسٗف 

زٗاٖ  محدد   ((ٖي  نةطآ بهشآ، بةةَيهو بةة وآنشدٕ يةة ضةانةنشدْة    
 ٗاهبدازٜ ًٗطوٍ.  

دايوء باوى داوا ية سِريةناْيإ بهةٕ ٖاوخ  بؤ ووا بشِياس  ناتيَورا 
بذخٕ، يإ تاواْيَةو بهةةٕ، ْابةآ  ويَشِايةةَيييإ بهةةٕ، بةةآلّ دخبةآ        

ڈ  ]هةةةٕ، وخى وةةواى  ةةةوسخ دخاةةةسَوآ: ضةةانةيإ ية ةَيةةذا ب

  گگ گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈ  ژ

ئة ةسيؽ ٖاْياْذاى ػةرآ بهةةى   ...   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ
بةػةسيهِ ,نة وؤت ٖيطى يةآْاصاْى، اةسَاْيإ بةرآ َةٖيَٓة، ية 

 [لقم   ہ  دْيادا بةوؤػى ية ةَيياْا بزى



24 

 

 تدا قورئان و سوننه  یت هل اڵیه ئادایب كۆمه

اطى دخنات ،دخبةآ  ئةو ضانةنشدْةى ،نة وواى  ةوسخ يةّ ئايةتة ب
بةٖاْةةى ئةةوخى    بةسدخواّ بيَتء ْابآ توْذوتيةزيإ ية ةَيذا بهشآ, بة

َوػشيهٔ، بةةَيهو دخبةآ سِرَيةةنإ رةةوت يةطةةس َظةوَيُاْبوْيإ       
بهةٕ، ئةَةؾ بة نشدخوخى روإء صَإ ػرييٓىء ْةسّءْياْى دخبيَةت  

ى نةوسِى َةطةعودخوخ، نةة     ،ية  ؿ ي ني(دا ٖةاتووخ، يةة عبةذاي   
ٛ تويةتى: طأيت  و ّٜ اهعٌدى  سدّب اىل اهلل تعداىل، ةداي:       اهٍِبد  

ٍٜ؟     ٍٜ؟ ةاي بٍس اه٘اهددّٙ، ةودت: ٍثدٍ   ))اهؿالٝ عوٟ ٗةتٔا، ةوت ٍثٍ  
... ثشطةياسّ يةة ثيَػةَبةةس نةشد، وةوا ض      ةاي: اجلٔاد يف ضدبٚى اهلل 

نشدخوخيةنى ثآوؤػة، ئةويؽ اةةسَوى: ْويَةزنشدٕ يةةناتى وةؤى،     
ى  اةسَووى: ضةانة ْواْةذٕ ية ةة  دايوءبةاوى،      ومت: ثاػإ ضى د

 .(( ومت: ثاػإ ضى دى   وتى: وةباتء تيَهؤػإ يةثيَٓاوى ووا
، نة بةصرسْابآ  ويَشِايةَيييإ بهشآ ية بةػوداْى بةصرسء رٕ ٖيَٓاْى 

ن ء نوسِ ثيَى سِاصى ْني، يإ ْابآ بةقظةى ئةةوإ، ثيةاو ويَضاْةنةةى    
بةّ َةطةةيةية ثشطةياس يةة عوَةةسى      تةآلم بذات، ئةوختا طةباسخت

نوسِى وةتراء  ووا ييَى سِاصى بآ( نشا،  ةس باونيَةو بةة نوسِخنةةى    
 وت ٖاوطةسخنةى تةآلم بةذات، ئيُةاّ عوَةةس اةةسَووى تةةآلقى      

 دخبيَت. ضانةناسيذاْةدات، ضوْهة  ويَشِايةَيى ية 
باوى ْاسِخصايىء وخسِغ بووٕ دخسبةِِآ، نةة    دايوءْابآ بةساْبةس  -2

  ...]اواى ػريَو ية سِرَيةناْيإ دخنةٕ, وواى  ةوسخؾ دخاةسَوآ: د

...ٖةس يض ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ
  ئؤايؼيإ ثآ َةَيآء تيَيإ َةووسِخو بة صَةاْى وةؤؾ بيةإ دويَٓةة    

  [اإلسااءۓ  
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نةواتة يةةناتى داوانشدْةى ٖةةس ػةريَهيإ, دخبةآ بةة صَةاْيَهى        
اواناسيةةناْيإ بذسيَرةةوخ، ئةَةةؾ    ػريئء قظةى رةوإ وخآلَةى د  

اةسَاْى وواى  ةوسخية، ٖةسوخٖا يةناتى داواناسيإ وػةةى  ئةؤف(   
يةة، يةة بةساْبةةسيإ ْةةنشآ ، ْابةآ سِرَيةةنإ        نة ْيؼاْةى ْاسِخصايى

دخْنيإ بةطةس دايوء باونيإ بةسص بهةْةوخو, ْابآ بةة طةوى طةةيش    
تى  ةةس دايةوء بةاوى    بهشئَء بريوبؤضووْيإ بةنةّ بنريآ، بةتايبةة 

 ْةوويَٓذخواس بووٕ.
سِووْهشدْةوخى دئ، دخبآ بةة   يإية ناتى سِووْهشدْةوخى ػريَهذا، 

 ػيَواصيَهى روإء بة طؤصو َيٗشخباْيةوخ, بؤيإ سِووٕ بهشيَرةوخ.
طؤصيإ بؤ سِاؤةئء دوعاى ويَشيةإ   ًَهةضىءٖةسوخٖا دخبآ باَيى 

﮲   ﮳  ﮴  ]: بؤ بهةئ، وخى وواى  ةةةوسخ دخاةةسَوآ  

...بةبآ ايةضى  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   ﮻     ﮼   ﮽  
بياوة ريَش باَيى بةصخيىء بًَآ: ئةى ثةسوخسد اسّ! وخنو ئةةَإ َٓيةإ   

 [اإلسااء﮾  بة ػًهى ثيَنةةةةياْذ، تؤؾ وخبةس بةةصخيى وؤتياوة
َشدْيإ طةوديإ ثآدخ ةاتء ثًةةيإ يةة      يةدواىدوعانشدٕ بؤيإ 
  إٕ دخاةسَوآ:  ةوخ، وخى ثيَػةَبةسى ووا بةٖةػت بةسص دخنات

ٌّ–اي  هََٚسَفع اهدزدٞ هوعبد اهؿاحل يف اجلٍِدٞ فٚقد٘ي: ٙدازٍ       -عّض ور
.. وواى  ةوسخ ية بةٖةػةت  باضتغفاز ٗهدن هدم  ٓرٖ؟ فٚق٘ي؟  ٍُٟ هٛ

ثًةى بةْذخى ضاى بةسص دخناتةوخ، ئةويؽ دخَيآ: ئةةى ثةةسوخسد اسّ!   
ؽ دخاةسَوآ: بةٖؤى داواى ييَؤؤػبوْى ئةّ ثًةيةّ يةنوآ بوو  ئةوي

ٗاهطرباُددٛ يف األٗضددج ٗزدارٌددا زددداي    محددد زٗاٖ ((نوسِخنةتةةة بؤتةةؤ
 اهؿشٚض عّ  بٛ ٓسٙسٝ.
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ٖةسنةطيَهيؽ يةةناتى صيٓةذوويى دايةوء باونيةذا، ْةةيرواْيبى       
ية ة دا بهات ،با يةدواى َشدْيإ ضانةيإ ية ةَيذا بهةات،   ضانةيإ

ة وواى  ةوسخدخبيَت، نةة يةة  وْاٖيةإ وةؤؾ     ي ثاسِاْةوخئةويؽ بة 
 بيَت.

ٕ ية ئةادابى   -3 ية ةة  دايةوء بةاوى ئةوخيةة، ثةة إء       ضةانةنشد
وخطيةتٓاَةء سِاطةجاسدخيإ ريَبةةرآ بهةشآ،  ةةس تةاوإء  وْاٖةة       
ْةةةبوو، ٖةةةسوخٖا سِيَةةضى ٖاوسِيَهاْيةةإ يةةةدواى َشدْيةةإ بنةةريآء   

 طةسداْيإ بهشآ.
ْ  بِس اهدرٍب ؾدوٞ اه٘هدد  ٓدى ٍٗد     ))إدخاةسَوآ:  ثيَػةَبةسيؽ 

... باػ ئ ضانة ئةوخيةة، نةوسِ ٖاَوػةؤى بةشادخسو درطةراْى       بٚدٕ 
 . زٗاٖ ًطوٍ عّ عبداهلل بّ عٌس ((بهاتء سِيَضيإ بنشى

: ًاهم بّ زبٚعٞ اهطداعدٜ ةداي  ية اةسَوودخيةنى تشدا ٖاتووخ عٔ 
ضوٌٞ إذ دا١ زدٌى ًّ بِدٛ  ))بٌِٚا حنُّ دوٌ٘ع عِد زض٘ي اهلل 

ٍٜ غ١ٛ بعد ً٘تٌٔا؟ فقداي:   فقاي: ٙا زض٘ي اهلل  ٓى بقٛ ًّ بٍس  ب٘
))ُعٍ اهؿالٝ عوٌٚٔا، ٗاإلضتغفاز رٌا، ٗإُفاذ ٗعدٌٓا ًّ بعدٌٓا، 

زٗاٖ  بد٘   ٗؾوٞ اهسسٍ اه  ال ت٘ؾى إاٍل بٌٔدا، ٗإكدساَ ؾددٙقٌٔا((   
( ٗةدداي: ؾددشٚض عوددٟ غددس     4/155داٗد ٗاحلدداكٍ يف ا طددتدزن ) 

 خيسداٖ، ٗةاي اهرٓبدٛ: ؾشٚض.اهػٚدن، ٗمل 
دخبآ سِرَيةةنإ يةبةةسدخّ دايةوء باونةذا بةػةيَوخيةنى رةوإء        -4

اليةمء سِيَو دابٓيؼٔء، وؤيإ دووسوةْةوخ ية بآَوباالتى وخى قةاض  
دسيَزنشدٕء قاض يةطةس قاض داْإء دخطت ٖةَيِِئ بةساَبةسيإ، ْابآ 

إ سِووت بهةْةوخ، يإ يةبةسدخّ ئةواْذا سِرَيةنإ ثا  بهةوٕ، يإ وؤي
بة قاقا ثآبهةْٔ، ْابى يةناتى سِريؼةنت دا ثيَؽ باوى بهةوٕ، ْابةآ  
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ية ثيَؽ ئةو دابٓيؼٔ، ْابآ بةْاوى وؤيةإ بةاْط بهةشئَ، وخى يةة     
عدّ  بدٛ ٓسٙدسٝ  ْ اهٍِبدٛ       ٖةاتووخ:   اةسَوودخى ثيَػةَبةسدا 

 فال ز ٠ زداًل ًعٕ غالَ، فقاي هوغالَ: ًّ ٓرا؟ ةاي  بٛ، ةاي :
زٗاٖ  متؼ  ًإً، ٗال تطتطب هٕ، ٗال جتوظ ةبوٕ، ٗال ادعٕ بامسدٕ(( 

( ٗةداي سبٚدب اهدسمحّ    11/138ابّ اهطين ٗعبدداهسشاق يف ًؿدِفٕ )  
 األعظٌٛ ًعوقًا: )ٗاحلٚح  خسدٕ اهبدازٜ يف األد  ا فسد(.

ثيَويظرة ية ناسوباسياْذا ياسَةتيإ بذسآء ػريإ بؤ ٖةَيبنريآ،  -5
يٓةو بآسِيَضييةةة،  ةةةس ية ةةة  بةةاوى بةةةسِيَنادا   ضةةوْهة صرس ْاػةةري

بِشرى,باوى ػةت ٖةةَيبنشآء نةوِس بةدخطةت بةةتاَيى بةِشواتء ٖةي         
ٖةَيٓة شآ. ٖةسوخٖا نطيؽ بةٖةَإ ػةيَوخ يةة سِيَةوء ثيَههشدْةى     

 َا دا, دخبآ ياسَةتى دايهى بذات.
دخبآ طوَعةى دايةوء بةاوى بجةاسيَضسآ ،ئةَةةؾ بةةوخ ديَرةة        -6

ٕ صيإ بة وةَيو ْة ةيةْٔء وشاثةناس ْةبٔ ية ةَيياْذا، دى،نة سِرَيةنا
 رٓيَةودإء  بةة  ْةدخْةوخ تاوخنو وةَيهيؽ بةسثةسضى وشاثةناسيةناْيإ

 د  بشيٓذاسنشدٕ.
ْابآ رٓيَو بة دايةوء بةاوى بةذسآ، نةة يةة  وْاٖةة  ةوسخناْةة،        
رٓيَودإ بة دايوء باوى بةوخ دخبآ ،نة تؤ رٓيَو بةة دايةوء بةاونى    

بذخى، ئةويؽ رٓيَةو بةة دايةوء بةاونى تةؤ بذاتةةوخ، وخى       درخنةت 
))ًّ اهلبا٢س غتٍ اهسدى ٗاهدٕٙ(( دخاةسَوآ:  ثيَػةَبةسى ووا 

ةاه٘ا: ٙا زض٘ي اهلل  ٗٓى ٙػتٍ اهسدى ٗاهدٕٙ؟ ةاي: ))ُعٍ ََٙطُدّب  بدا   
... ية  وْاٖة  ةوسخنإ ئةوخية، َشرىة اهسدى فََٚطُّب  باٖ، ََََٗٙطُّب  ًٕ

! ايوء باونى بذات،  وتيةإ: ئةةى ثيَػةَبةةسى وةوا     رٓيَو بة د
نةغ ٖةية رٓيَو بة دايوء باونى بذات  اةسَووى: بةَيآ، ئةو نةطة 
رٓيَو بة باونى بةساَبةسخنةى دخدات، ئةويؽ رٓيَو بةة بةاونى ئةةو    
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دخدات، ٖةسوا رٓيَو بة دايهى دخدات، ئةويؽ رٓيَو بة دايهةى ئةةو   
 ًتفق عوٕٚ.(( دخدات

ية ة  باطهشدْى ئةةدخء ية ةة  دايةوء باونةإ، ٖةْةذآ يةة       : تيَبيٓى
ثاداػةةرى ضةةانةناسى ية ةةة  دايةةوء بةةاوىء ٖةْةةذآ يةةة طةةضاناْى  

 وشاثةنشدٕ ية ةييإ باغ دخنةئ:
 :يةنةةةّ: ثاداػةةرةنإ

بة ثًةى يةنةّ دخبآ ضانة ية ةة  دايةو بهةشآ، ضةوْهة بةٖةػةت       -1
عّ ا قداَ بّ ًعدد   ز٠ٗ اإلًاَ  محديةريَش ثآيةوخ دخطت دخنةوآ، 

ةاي: إْ اهلل ُٙ٘ؾٚلٍ بأًٔداتَْلٍ ... إْ اهلل   ٙلس ، عّ اهٍِبٛ 
ُٙ٘ؾددٚلٍ بأًٔدداتَْلٍ ... إْ اهلل ُٙ٘ؾددٚلٍ بأًٔدداتَْلٍ ... إْ اهلل    

زٗاٖ ابدّ  ُٙ٘ؾٚلٍ بآبا٢ََْلٍ ... إْ اهلل ُٙ٘ؾٚلٍ بداألةس  فداألةس (   
 هصًٔدا،  )ًادٕ ًّ سدٙح عبداهلل بّ عٚاؽ. عّ دآٌٞ ًسف٘عدًا:  

 زٗاٖ اإلًاَ امحد ٗاهِطا٢ٛ )ؾشٚض( ؾشٚض اجلاًع( فأْ اجلٍِٞ حتت  ةدأًا
 .ٗزٗاٖ اهبدازٜ يف األد  ٗاهطرباُٛ( 1924)

دايوء باوى طةسضاوخى بةٖةػتء درصؤ، سِخصاَةْذى وواى  ةةوسخ   -2
بة سِخصاَةْذى ئةواْةوخ بةط اوختةوخ، وخى ية اةةسَوودخدا ٖةاتووخ:   

بٛ  ًاًٞ  ْ زداًل ةاي: ٙدا زضد٘ي اهلل  ًدا سدق     ز٠ٗ ابّ ًادٕ عّ  
ٗز٠ٗ اهرتًدرٜ  ةاي: ))ٌٓا دٍِتم ُٗداٍزن((.   اه٘اهدّٙ عوٟ ٗهدٌٓا؟

))زضدا اهدٍس  يف زضدا      ْ زضد٘ي اهلل ةداي:   عّ ابّ عٌسٗ بّ عاص:
اُظس اهطوطوٞ زٗاٖ ابّ سباْ ، اه٘اهد، ٗضدج اهٍس  يف ضدج اه٘اهد(( 

( ٗةداي:  4/152ٖ احلداكٍ يف ًطدتدزكٕ )  ( ٗزٗا516األسادٙح اهؿشٚشٞ زةٍ )
 ؾشٚض عوٟ غس  ًطوٍ.

يةةة دْيةةادا بةسخنةةةت دخنةويَرةةة تةَةةةٕء وخضةةةو سِصقةةةوخ، وخى    -3
ًّ ضدٍسٖ  ْ ٌُٙدِد هدٕ يف عٌدسٖ،     دخاةسَوآ:    ثيَػةَبةسى ووا 
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زٗاٖ  محد عدّ  ُدظ،   ٗٙصداد يف زشةٕ، َفوٚرٍب ٗاهدٕٙ، ٗهٚؿى زمحٕ((. 
زٗاٖ ٗاهدٕٙ ط٘بٟ هٕ، شاد اهلل يف عٌسٖ((  ))ًّ بََِس: ٖةسوا دخاةسَوآ

 ب٘ٙعوٟ ٗاهطرباُٛ ٗاحلاكٍ )ٗةاي: ؾدشٚض، ٗ ةدسٖ اهرٓبددٛ ٗاألؾدبٔاُٛ عدّ      
 ًعاذ بّ  ُظ.

ضانةنشدٕ ية ة  دايو، دخبيَرة َايةةى طةشِيٓةوخى  وْةاٖو تةاوإ،      -4
عّ ابّ عٌس  ْ زداًل  تٟ اهٍِبٛ فقاي: ٙا زضد٘ي اهلل   )ز٠ٗ اهرتًرٜ 

))فقاي: )ٓدى هدم ًدّ    ؟ فٔى هٛ ًّ ت٘بًٞ، بًا عظٌٚا ؾبت ذُ إُٛ
... ئينب  َ(؟ ةاي: ال، ةاي: )ٓى هم ًّ خاهٞ؟( ةاي: ُعٍ، ةاي: فٍبسٓا

و  ةوتى: ئةةى    عوَةس  وتويةتى: ثياويَو ٖاتة الى ثيَػةَبةةس 
ثيَػةَبةسى ووا!  وْاٖيَهى  ةوسخّ نشدوخ، ئايةا بةؤّ ٖةيةة تةوبةة     

ايهةت َةاوخ   ةوتى: ْةةويَش،     اةةسَووى: د  بهةّ  ثيَػةَبةةس  
اةسَووى: ووػهى دايهت َاوخ   وتى: بةَيآ، اةةسَووى: نةواتةة   

زٗاٖ احلاكٍ بأهفاظ ًتقازبٞ ٗةداي: ؾدشٚض    ((.ضانة ية ة  ئةودا بهة
 اإلضِاد.

 :دووخّ: طةضانةإ
ئاصاسداْى دَيى دايوء باوى ية  وْاٖة  ةوسخناْةو, دخبيَرةة َايةةى    -1

بة ضاوى سِخمحةتةوخ ية سِررى قياَةتةذا،  وةمشى وواو تةَاػاْةنشدٕ 
ٖةسوا ٖؤيةنة بةؤ ْةضةووْة  بةٖةػةت .يةة  ؿة ي (ى بووةاسىء       

)) ال   عددّ  بدٛ بلددس ةداي: ةدداي زضدد٘ي اهلل  َوطةًيِ دا ٖةةاتووخ  
 ُب٣لٍ بأكرب اهلبا٢س؟(( ةوِا: بوٟ ٙدا زضد٘ي اهلل  ةداي: ))اإلغدسان     

  ال ٗة٘ي اهصٗز((باهلل ٗعق٘ق اه٘اهدّٙ(( ٗكاْ ًتل٣ًا فذوظ فقاي: ))
 ٖةةسوخٖا ثيَػةَبةةسى وةوا   فٌا شاي ٙلسزٓا ستٟ ةوِا هٚتٕ ضدلت.  

 :ال ِٙظس إهٍٚٔ َٙ٘ اهقٚاًٞ: اهعاق ه٘اهدٕٙ،  دخاةسَوآ ٌٞ ))ثالث
ٗا س ٝ ا رتدوٞ، اهددٙ٘خ، ٗثالثدٞ ال ٙددخوْ٘ اجلٍِدٞ: اهعداق ه٘اهدٙدٕ       
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ٍِاْ مبدا  عطدٟ((    بدّ  زٗاٖ اهِطدا٢ٛ عدّ عبدداهلل    ًٗدًّ اخلٌس، ٗا 
 عٌس.

ئاصاسدخسى دايوء باوى ية دْيادا تؤَيةو طضاى يةةآدخطةْشيَرةوخو بةؤ    -2
))كدى  سِررى قياَةت دواْاوشآ، وخى ثيَػةَبةسى وةوا دخاةةسَوآ:   

اهرُ٘  ٙؤخس اهلل ًاغا١ ًِٔا اىل َٙ٘ اهقٚاًٞ إاٍل عق٘ق اه٘اهدّٙ، 
 ... وةوا طةضاى  فذْ اهلل جيعوٕ هؿاسبٕ يف احلٚاٝ اهددُٚا ةبدى ا ٌدات   

ٖةَوو  وْاٖ َ، ئةوخى جةص بهةات، بةؤ سررى دوايةى دوادخوةات،     
تةْٗا ئاصاسداْى دايوء باوى ْةبيَت، ووا يةدْيا بةس يةَشدْى بابةاى  

زٗاٖ احلاكٍ ٗاألؾبٔاُٛ عّ (( ئاصاسدخسى دايوء باوى، طضاى دخدات.
 ابٛ بلسٝ.

 نةواتة َظوَيُاْى بةسِيَض:
، ْةنةى دَيى دايةوء باونةت   صرس ئا اداسبة، صرس ب طآ، صرس ٖؤػذاسبة

بشِخايَٓىء ئاصاسيإ بذخيت، ئة يٓا وخبةس ٖةسِخػةنإ دخنةةوىء سِخاةةسِر   
دخبيت، ْويَزو سِرروخناْت دادت ْادخٕء ضةانةناْت بةةتا  دخبٓةةوخ، يةة     
دْياؾ ية ة  دايوء باونت ضؤٕ سِخارةاس بهةةيت، تةؤؾ ئةاوات ية ةة       

 دخنشيَرةوخ.
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 مان ئـةدةبء ئاكـارى مضـولَ
 لةطــةأل خــشمء نشيكـانيدا

 
ناتيَو ئيظةالّ ٖةات بايةةويَهى صرسى بةة وضَايةةتىء ثرةةونشدْى       
ثةيوخْذيةناْى ْيَوإ نةطوناسدا، ٖاْى َظوَيُاْاْيذا ،نة ئةّ ثةيوخْذية 
ثةسخ ثآبذخٕء تؤنُةى بهةٕ. وواى  ةةوسخؾ اةةسَإ بةة َظةوَيُاْإ     

ثطةشِاْذْى ثةيوخْذيةةناْى    دخنات، نة وؤيإ بجاسيَضٕ ية وؤدووسوظةنتء 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ...]ْيَوإ وضّء نةطوناس، ئةةوختا دخاةةسَوآ:   

يةة سِاىةةى    كدج  ... ئينب  النس ءڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ    ٹ
ئةّ ئايةتةدا دخاةسَوآ: بةواتاى وؤتإ بجاسيَضٕ ية ثطشِاْذْى وضَايةتىء 

(يةة  ؾدوٞهةٕء ئةّ  طةسداْى ْةنشدْيإ، بةَيهو دخبآ ضانةيإ ية ة دا ب
 .  [بةرآبٗيَٓٔ

  ٛ (  وتويةتى: َيًًةت ٖاودخْنٔ يةطةس ئةوخى نة ثةيوخْةذى  ةسطبدد
يةة   ١ايشجِ( واربةء ثطشِاْذْى جةساَةة. ئةةوختا ئةة ا    ؾوٞوضَايةتى  

ثشطياس دخنات، نة ئايا طةةسداْى دايهةى بهةاتء ئةةّ      ثيَػةَبةسى ووا
))ُعٍ ؾَدوٛ  ًدم(   : اةسَووى (ية بةرآبٗيَٓآ  ثيَػةَبةسيؽ ؾوٞ 

. را ثيَػةَبةةس اةةسَاْى ثيَهةشد، نةة     زٗاٖ اهبدازٜ ًٗطوٍ ٗ ب٘داٗد ٗ محدد 
 طةسداْى بهات ،ٖةسضةْذخ دايهى ئااشختيَهى بآباوخسِ  نااش(يؼة.

( نة ية قوسئاْذا ٖاتووخ، ْاويَهةة بةةناسديَت بةؤ    األزساَدياسخ وػةى  
ْاَةجشخّ.  تفظةري   ؼت وضّء نةطوناسو بةبآ رياواصى ْيَوإ َةجشخّء 

 (.اهقسطبدٛ
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 ايشجِ( ؾوٞرؤسخناْى وضّء نةغءناس  
 وضّ دوو بةػى ٖةية:  ؼرى و تايبةتى.

وضّ بة ؼرى: ئةوخية, نةة يةة اليةةٕ ديٓةةوخ يةةن ى دخ شْةةوخ يةة        
َااةناْةةذا، نةةة ثيَويظةةرة بةةةرآبٗيَٓشآ، ئةةةويؽ بةةة وؤػةويظةةرىء  

 ةياْذْيإء داد ةسى ثؼةرنرييهشدْيإ وئاَؤر اسى نشدْيإء صيإ ثآْة
نشدٕ ية ْيَواْياْذاء, بة تيُاسنشدْى ْةوؤػيةناْيإء َااةةناْى َةشدو،   

 وخنو ػوػرٓيإء ْويَز يةطةس نشدْيإ ديَرةدى.
بةآلّ وضّ بةتايبةتى: بشيريية ية وضَايةتى يةاليةْى دايوء باونيةوخ، 

خنةو  نة ثيَويظرة َااة تايبةتييةناْيإ بة صيادخوخؾ ريَبةرآ بهةشآ، و 
ْةاةقةدإء طةةسداْى نشدْيةإ بةة َةبةطةرى يةة ئةةجوا  ثشطةيٓيإء        
اةساَؤؾ ْةنشدْيإ ية ٖي  َاايَهذا، وخى ية َااة  ؼرييةنإ رةورى 

 يةطةس نشاوخ.
دياسخ ضانةنشدٕء طةسداْى نشدْى وضّ, بة ثًةى يةنةّ دايةوء بةاوى   

، وخى يةة  دخ شيَرةوخ، ئٓجا ووػوء بشا، ئٓجا بة ثيَى ْضيه  ية يةةن ى 
عّ  بٛ ٓسٙسٝ  ْ زداًل ضأي اهٍِبٛ ٙدا    اةَوودخى ثيَػةَبةسدا ٖاتووخ: 

ّٜ اهِاع  سق ًٍِدٛ سطدّ اهؿدشبٞ: فقداي زضد٘ي اهلل       : زض٘ي اهلل  
ًٍدم،    ًٍم،  ةاي: ثٍُ ًّ؟ ةاي: ثُدٍ   ًٍم، ةاي اهسدى: ثٍُ ًّ؟ ةاي: ثٍُ    

بّ ًادٕ ٗ محد ٗإبّ زٗاٖ اهبدازٜ ًٗطوٍ ٗاةاي: ثٍُ ًّ؟ ةاي: ثٍُ  ب٘ن(( 
 سباْ.

ًٍم ٗ بان، ٗ ختم ٗ خان، ٍثٍ األةس  فاألةس ، ثٍ فقاي زض٘ي اهلل:   ((
 خسددٕ اهبٚٔقدٛ يف    ً٘الن اهرٜ ٙوٛ، ذان سق ٗاددب ٗ زسدٍ ً٘ؾد٘هٞ((   

 (.5140ٗ ب٘داٗد يف ضِتٕ )، 4/179اهطِّ اهلرب٠ 
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يةةة ضةةانةنشدٕ ية ةةة  وةةضّء نةطةةوناس ئةوخيةةة،  ةةةس نةطةةيَو     
ْى ٖةةةبوو، ويظةةرى ؿةةةدخقةو ويَةةش بهةةات، ثيَويظةةرة يةةة َا ءطةةاَا

ةةةةةى ئةْـةاسى    وضَةناْيةوخ دخطت ثآبهات، ئةوختا ناتيَةو ئةةبو  
دخيةوآ صخوييةنةى يةثيَٓاوى وواى  ةةوسخ ببةوؼةآ، ئةةويؽ دخةاتةة     
بةسدخطرى ثيَػةَبةةس، نةة ئةةو بيبةوؼةيَرةوخ، بةةآلّ ثيَػةَبةةس ثيَةى        

واتةة: وادخبيةِٓ ،نةة    ، ٔا يف األةسبن((ٗإُٛ  ز٠  ْ تعط  دخاةسَةوآ: 
ةةةةةؾ  ةوتى: وادخنةةّ ئةةى      يةْيَو وضَةناْرذا ببةوؼةيةوخ. ئةةبو  

ةةةة بةطةس وضَةةناْىء نةوسِخ َاَةةناْى     ثيَػةَبةسى ووا، را ئةبو
  يَشِاويةتياْةوخ. بوواسى وَظًِ ءأبوداودء داسَىء َايوء امحذدابةؾ نشد. 

ة ؿةدخقة نشدٕ بة وةضّ دوو رةؤسخ:   ية اةسَوودخيةنى تشدا ٖاتوخ، ن
ٛ ؿةدخقةيةو  ةياْذْى ؿيًةى سخمحة، عٔ طًُإ بةٔ عةاَش عةٔ      اهٍِبد

))اهؿدةٞ عوٟ ا طلن ؾدةٞ، ٗاهؿددةٞ عودٟ ذٜ اهدسسٍ إثِتداْ:     قاٍ: 
اخسدٕ  محدد ٗاهرتًدرٜ ٗاهِطدا٢ٛ ٗابدّ ًاددٞ ٗاهددازًٛ        ؾدةٞ ٗؾوٞ((

 .ٗاحلاكٍ ٗؾششٕ ٗٗافقٕ اهرٓبدٛ
ّء نةغءناس ٖاَوػؤيإ ْةدخنشدو ضانةيإ ْةةبوو،  تةْاْةت ، ةس وض

وؤيإ دووس دخوظرةوخ، ثيَويظرة َظوَيُاْى َويرةةصيِ ؿةيًةى سخمحةى    
وؤى بةرآ بٗيَٓآء ثاداػرى ووايىء, ثؼرنريى وواى  ةوسخو ثًةبةسصى 

عّ  بٕٚ عّ ددٖ ةداي:  ية قياَةت يةدخطت ْةدات. عٔ عُشو بٔ ػعيب 
: )ال( ي: ٙا زض٘ي اهلل  فاكاف٣ٍٔ، فقاي ))دا١ زدٌى اىل زض٘ي اهلل فقا

إذْ ترتكْ٘  ٚعًا، ٗهلّ دُد باهفطى، ٗؾؤٍ فذُٕ هّ ٙصاي ًعم ظٔد   
(، ةداي  2/181،208زٗاٖ  محدد ) ًٗادًدت ذهدم((    -عٍص ٍٗدى-ًّ اهلل 

ارٚجٌٛ: ٗفٕٚ سذاز بّ  زطأٝ ٗٓ٘ ًددهظ، ٗبقٚدٞ زداهدٕ ثقدات طدلٌدع      
 (ص.8/154اهصٗا٢د )
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عدّ  بدٛ ٓسٙدسٝ عدّ اهٍِبددٛ ةداي:       ى تش دخاةسَوآ: ية اةسَوودخيةن
))ًّ  زاد  ْ ُْٙػسََف هٕ بِٚإُ ُٗٙسفع هٕ اهدزدات َٙ٘ اهقٚاًٞ فوٚؿى ًّ 

ٌِّ ظوٌٕ، ٗهََْٚشْوٍ ٌِّ دٔى عوٕٚ((  ةطعٕ، ٗهٚعج ًّ سسًٕ، ٗهََْٚعف ع ع
ٜ    1/100( اهلاًى )4/21تازٙذ بغداد)  ( إلبّ عدٜ، عّ بدٍس اه٘اهددّٙ إلبدّ اجلد٘ش

(271). 
ٖةسوخٖا ثاداػرى ؿةدخقةو ويَش بة وضَيَو، نة درايةةتيت دخنةات،   

تش باػة خ,وخى ثيَػةَبةةسى وةوا دخاةةسَوآ:      وضَيَهى ثاداػرةنةى ية
ِْ  فطى اهؿددةٞ ٗاهؿددةٞ عودٟ ذٜ اهدٍسسٍ اهلاغدض((        خسددٕ  محدد   ))إ

( عّ سلدٍٚ بدّ سدصاَ بطدِد سطدّ،  ُظدس ؾدشٚض        1679(، ٗاهدازًٛ )3/402)
( عصاٖ ألمحد ٗهوطرباُٛ يف اهلب  ٗةاي: 3/116(، ٗيف دلٌع اهصٗا٢د )1110اجلاًع )

 إضِادٖ سطّ.
دياسخ ضانةنشدٕ ية ة  وضّء نةغءناسو طةةسداْى نشدْيةإ, دخبيَرةة    
َايةةةى بةسخنةةةت يةةة عةةوَشو َةةا ء َٓةةذا ء سصمء سِرصى، وخى يةةة    
اةةةسَوودخناْى ثيَػةَبةةةسدا ٖةةاتووخو اةةةسَإ دخنةةات، ئةةةو نةطةةةى 

ةوآ جاَيى باؾ بيَتء يةؾ طاغء سصم صرس بيَةت، نةة ئةَةة َاْةاى     دخي
بةسخنةتء صيادبووْى عوَشخ، با ضانة ية ة  وضّء نةغءناسى بهةاتء  

))ًََّ  سب  ْ ميد اهلل يف عٌسٖ ٗٙصٙد طةسداْيإ بهات، وخى دخاةسَوآ: 
 زٗاٖ اهبدازٜ ًٗطوٍ ٗ محد عّ  ُظ.يف زشةٕ فوٚؿى زمحٕ(( 

))ًََّ  سب  ْ ٙبطج هدٕ  ئةبو ٖوسِخيشخدا دخاةسَوآ: ية  يَشِاْةوخيةنى 
( ٗعِددٖ يف  5985زٗاٖ اهبدازٜ )يف زشةٕ، ُِٗٙطأ هٕ يف  ثسٖ: فوٚؿى زمحٕ(( 

 (.6/218( ٗاهبٚٔقٛ يف غعب االمياْ )57األد  ا فسد )
ؾوٞ اهسسٍ ٗ   واتوو عائيؼة دخاةسَوآ ثيَػةَبةسى ووا اةسَوويةتى: 

ٌِساْ اهدٙاز، ٗٙصٙدداْ يف األعٌداز((  سُطّ اخْلْوق ٗ سُطُّ اجل٘  خسددٕ   از ُٙعََ
  (. 6/266 محد )
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ؿةةيًةى سخمحةةيؽ،  ةةةس تةةةْٗا بةةة طةةةالّ نةةشدْيؽ بيَةةت، بةةةرآ  
ؾدو٘ا  زسداًلٍ ٗهد٘      دخ ةيةْشآ، وخى ثيَػةَبةسى ووا دخاةةسَووآ:  

(.  ُظس اهؿشٚشٞ هألهبداُٛ  654-653اهقطاعٛ يف اهػٔا  )سطّ، باهطالَ(( 
(1777). 

 ةةةس َظةةوَيُإ ؿةةيًةى سخجةةِ بةرآْةةةٖيَٓآء ية ةةة  وةةضّء بةةةآلّ 
نةغءناسى ضةانةناس ْةةبآء طةةسداْيإ ْةةنات، ئةةوا وةواى  ةةوسخ        
بةٖةػرى يةآ جةساّ دخناتء ْاضيَرة بةٖةػرةوخ، وخى ثيَػةَبةسى وةوا  

زٗاٖ اهبدازٜ ًٗطوٍ ٗ ب٘داٗد ٗاهرتًدرٜ   ))ال ٙدخى اجلٍِٞ ةاطع((دخاةسَوآ: 
 ّ دب  بّ ًطعٍ.ٗ محد ٗابّ سباْ ً

))اهسسٍ غذِٞ ًّ اهسمحّ فٌّ ةطعٔا سََِسَ عوٕٚ ٖةسوخٖا دخاةسَوآ: 
( عّ ضعٚد بّ شٙد 4/157ٗ بِشٖ٘ عِد احلاكٍ )(، 1/190زٗاٖ  محد )اجلٍِٞ(( 

 )اهػذِٞ: عسٗق اهػذس ا تػابلٞ(.
تةْاْةت وواى  ةوسخ ناسو نشدخوخى ئةو نةطةاْة قبةو  ْانةات، نةة     

ْاٖيَٓٔ، ٖةسوا بةوؼؼى وؤى بةطةسياْذا ْاباسيَٓآء  ؿيًةى سِخجِ بةرآ
 بآبةػيإ دخنات.

))إْ  عٌداي بدين آدَ تُعدسل كدى     عّ  بٛ ٓسٙدسٝ  ْ زضد٘ي اهلل ةداي:    
زدداي ثقدات كٌدا يف دلٌدع     . مخٚظ هٚوٞ اجلٌعٞ، فدال ٙقبدى ةداطع اهدسسٍ((    

 (. 2/484(، ٗٓ٘ عِد  محد يف ًطِدٖ )8/151اهصٗا٢د)
))إْ اهسمحٞ ال تِدصي عودٟ   ةاي: ةاي زض٘ي اهلل: ٗعّ عبداهلل  بٛ  ٗفٟ 

 (.8/151(. فاُظس دلٌع اهصٗا٢د )7962هوبٚٔقٛ ) ةَ٘ فٍٚٔ ةاطع زسٍ((.
نؤتاييذا بابضاْشآ، نة ضانةنشدٕ ية ة  وضّء نةطوناسو، طةةسداْى   ية

 نشدْيإ  دخ( وةطًَةتى رواْى يةآ ديَرةدى:
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وةواى  ةةوسخ    سِخصاَةْذى وواى يةةآ بةدخطةت دخٖيَٓةشآ، ضةوْهة     -1
 اةسَاْى بة ؿيًةى سِخجِ نشدوخ.

وؤػىء ػادىء دَيؤؤػيى دخنةويَرةة ْاوياْةةوخ، يةة اةسَوودخػةذا      -2
ٖاتووخ:  باػة ئ نةشدخوخ، دَيؤؤػةهشدْى بةشِواداسخ( ئةَةةؾ يةة       

 (دا ٖاتووخ.1494  )ضوطوٞ اهؿشٚشٞ هألهباُٛ

 اشيؼرةنإ ثيَى دَيؤؤؾ دخبٔ. -3

 شآ.يةاليةٕ َظوَيُاْاْةوخ طرايؽ دخن -4

 ئيبًيع وةاةتى ثآدخووات. -5

 بةسخنةت دخنةويَرة تةَةْيةوخ. -6

 بةسخنةت دخنةويَرة سصمء سِرصييةوخ. -7

َشدوخناْى ثيَى دَيؤؤؾ دخبٔ، ضوْهة باءء باثريإ بة ؿيًةى سِخجِ  -8
 دَيؤؤؾ دخبٔ.

 وؤػةويظرى ثآ صياد دخبيَت. -9

دواى َشدْى, ثاداػةرى صيةاد دخبةآ، ضةوْهة نةة باطةى دخنةةٕ         -10
 ويَشى بؤ دخنةٕ.بةضانة, دوعا 
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 ئـةدةبء ئاكـارى مضـولَمان 
 لة مـيوانـــداريدا

 
دانةؤنى   سِيَض شتٓى َيوإ يةو اةسَاْاْةية، نة ثيَػةَبةةسى وةوا  

يةآنشدووخو، ية ةة  ئيُةإ بةةوواو سِررى دوايةى رةوت نةشدووخ، وخى       
 ))ًددّ كدداْ ٙددؤًّ بدداهلل ٗاهٚددَ٘ اآلخددس فوٚلددسَ ضددٚفٞ..  دخاةةةسَوآ: 

بة وواو بة سِررى دوايةى ٖةيةة، بةا سِيةضى َيواْةنةةى       ٖةسنةطآ بشِواى
 (.74/75( ٗزٗاٖ ًطوٍ )8/13زٗاٖ اهبدازٜ ). ((بنشيَت

َيواْذاسيؽ ضةْذ ئاداءء ئاناسيَهى ٖةية، ثيَويظرة باباى َظةوَيُإ  
 ثيادخى بهات:

ثيَويظةةةريىء داواناسيةةةةناْى َيةةةوإ بةوثةةةةسِى دَيؤؤػةةةييةوخ    -1
 بةرآبٗيَٓشآ.

ٕ بهشآ بة سِويةنى  ةؾء وةْةذخوخو بةةويَشٖاتٓى   ثيَؼواصى ية َيوا -2
بهةشآ، ٖةةسوخٖا يةة ػةويَٓيَهى  واةاوء يةةباس دابٓةشآء، ػةويَٓى         
ئاودخطرى ثيؼإ بذسآ، بؤ ْوطنتء يةوةو ٖةَيظإ, نةاتى ديةاسيهشاو   

 دابٓشآ.

 ةس َا   وااو ْةبوو، َاَيةنةة  طةهةو تةطةو بةوو، ئةةو ناتةة       
 ٕ بهشآء بةنشآ بنريآ.دخنشآ ية ئوتيٌَ رووسى بؤ تةسوا

باباى َيواْيؽ ْابآ يةدَيى وؤى بنةشآ، نةة يةة ئوتيَةٌ روسى بةؤ      
  ال يههللًةف اي   رياوخ، ضوْهة ٖةَوو ناسيَو بةثآى تواْاو  وااْة، 

ْةى طةغًَةتىء صخمحةتيى، ية ئيظالَيؼذا ْةابى    ْفظًا إالهلل وطعٗا((
ضدسز ٗال   ))الَشرىة صيإ ْة بةوؤىء, ْة بة وةةَيهى تةش بنةيةةْآ    

 .ضساز((
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باباى َيوإ  ةس ية َاَيى ٖاوسِيَهةى َايةوخ، ثيَويظةرة ية ةة     -3
باباى َيواْذاس ناتى دخسضوْى دياسى بهاتء ية ةَيى يةةَا  بطةيَرة   
دخسخوخ، دياسيهشدْى ناتيؽ بؤ ئةوخية، تةا َيواْةذاس يةةناتى وةؤى     

بةاى  دواْةوشآ، ٖةسوا ناتى ٖاتٓةوخ َاَييؽ, دياسى بهةٕ، ْةةبادا با 
 َيوإ, ثيَؽ َيواْذاس بطيَرةوخ َا .

ية ئةدخءء ئاناسى َظوَيُإ ْية، نة باباى َيةوإ بةةبآئيضٕء    -4
َؤَيةتى واوخٕ َا  يةَا  دخسبطيَت، ػريَهى روإ ْية وةاوخٕ َةا    
بطةةيَرة روسى َيةةوإ، نةضةةى بابةةاى َيةةوإ بةةةبآ ئا ةةاداسى ئةةةو  

 دخسضوبيَت.

ٓيَرةوخ، ْةبادا ببيَرة َايةةى  باباى َيوإ ية طآ سرر صياتش ْةَيَ -5
دخاةةةسَوآ:  بةةاس شاْىء يةةةناسنشدْى وةةاوخٕ َةةا . ثيَػةَبةةةس 

َيواْذاسى طةآ سِررخ،  ةةس    ))اهطٚافٞ ثالثٞ  ٙاَ فٌا شاد فؿدةٞ...
َرفل عًية، َة ةةس وةاوخٕ َةا  طةوس      ((يةوخ صياتش بيَت ئةوخ ويَشخ

 بيَت يةطةس صياتش َاْةوخى َيوإ.

ئيؽ بة َيوإ بهات، ضوْهة دخبيَرة َايةةى  ْابآ واوخٕ َا ،  -6
صخمحةتء ْاوؤػيى بؤ َيوإ، ٖةسوا ئةَة سِيَضو ئةدخء ْية بةساْبةةس  

 بة َيوإ، ٖةسوا ناسيَهى ْارواَيَشاْةية.

ية ئةدخءء سِيَض شتٓى َيوإ ئةوخيةة، نةة بةةو ػةيَواصخ قظةةى       -7
ية ة  بهشآ، نة دَيى ثةآوؤؾ ببيَةت، ٖةةسوا وؤػة اَيى بةةٖاتٓى      

سبِِآء ية جةا ء ئةةجواَيىء نةةغءناسى ثشطةياس بهةشآ، ٖةةسوا       دخ
يةبةسدخَى َيوإ ْابةآ باطةى دخطةرهوستىء ْةةداسى بهةشآ، يةإ       
يةبةسدخَى ئةودا ْابآ وؤ ية َٓذا  توسِخ بهشآ، يإ ية َٓذا  بذسآ، 

 ْةبادا بة  وَاْى وؤؾ ْةٖاتٓى ئةو ييَو بذاتةوخ.
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 ، بة ثيَى داسايةىء ٖةةبوويى  سِيَض شتٓى َيوإ يةاليةٕ وواسدْةوخ -8

ية، ْابآ يةتواْا بةدخس وواسدْى بؤ ئاَادخ بهةشآ، نةة وةاوخٕ َةا      
يةطةسى قةسصاس ببيَرةوخ، ضوْهة ئةطًَى َةبةطت سِووؤػة ء  وارةاس   

يةإ ثشطةى: سِيَض شتٓةى َيةوإ ضةية        رواْية، ية ئيُاَى ئةةوصاعى 
داسا  ئةويؽ  وتى: سِووؤػىء قظةوؤػيى. بةةآلّ  ةةس وةاوخٕ َةا     

بوو، با وواسدْى باؾ بةؤ َيةوإ ئاَةادخ بهةات، بةةبآ صيةادخسِريى       
 نشدٕ.

يةناتى ْإ وواسدٕ، ْابآ واوخٕ َا ، ثيَؽ َيوإ دخطت يةةْإ   -9
وواسدٕ ٖةَيبنشآ، ضوْهة َيواْةنة ػةسّ دايذخ شآء ئةويؽ دخطةت  
ٖةَيذخ شآ، نة ٖيَؼرا تيَش ْةبووخ،  ةس واوخٕ َا  صوو تيَش بةوو، بةا   

بة نةوضهةنةيةوخ ؤااًَيَٓآ، نة َيواْةنة ٖةطت بهةات، ئةةو   وؤى 
 بةسدخواَة ية ْإ وواسدٕ.

ٖةسوخٖا دخبةآ وةاوخٕ َةا  ئا ةاداسى َيةوإ بةآ، وةواسدْى بةؤ         
تيَبهةةات، ْةةةبادا ئةةةو نةطةةة ػةةةسّ بهةةات، وخى يةةة اةةةسَودخى   

دا ٖاتووخ، نة ئةينب عوَةةس  وتويةةتى: ثيَػةَبةةسى      ثيَػةَبةس
))إذا ٗضعت ا ا٢دٝ فال ٙقدَ٘ زددٌى ستدٟ تسفدع     ى: اةسَويةت ووا

ا ا٢دٝ، ٗالٙسفع ٙدٖ ٗإْ غبع ستٟ ٙفدس  اهقدَ٘، ٗهٚعدرز فدذْ اهسددى      
 ُٙدذىُ دوٚطٕ، فٚقبض ٙدٖ، ٗعطٟ  ْ ٙلْ٘ هدٕ يف اهطعداَ ساددٞ((   

 .1096ص، 2ضِّ ابّ ًادٕ، ز
واتة:  ةس طفشخى ْإ سِاوشا، بةا ٖةي  نةطةيَو ٖةَيٓةطةرآ، ٖةةتا      

ةَيذخ شٕ، با دخطت ية ْإ ٖةَيٓةة شآ، ئة ةةس ضةى تيَةشيؽ     طفشخنة ٖ
بوبآ، ٖةتا َيواْةنإ ية وواسدٕ دخبٓةوخ، با ية وواسدْةنةة نةةَيَو   
صياتش ؤةوات، ضةوْهة بةة دخطةت ٖةةَينشتٓى ،ئةةو نةطةةى،نة يةة         
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تةْيؼرى داْيؼرووخ بة ػةسّ دادخواتء، ئةويؽ دخطت دخنيَؼةرةوخ،  
 ش ببآ.نة سِخْنة ٖيَؼرا َاويةتى تيَ

ثيَؽ ْإ وواسدٕء ية ناتى ْإ وواسدٕ باطى ػرى واْةةنشآ، نةة    -10
َيوإ ثآى ْاوؤػةو بيَضى يةآ دخبيَرةوخو ئةاسخصوى ثةآدخ ريآ، وخى   

 باغ ْةنشدْى  ْةوؤػى، سِػاْةوخ، َؼوء روسءء...ٖرذ(.
ٖةسوخٖا ية سيض شتٓى َيوإ ئةوخيةة، نةة بةة وؤػة اَييةوخو بةة       -11

اواى  ةةةسدٕ ئةةاصايى يةةةآبهشآ يةةة  وتةةةى ػةةريئ بةةةسِآ بهةةشآء د
 ٖةبووْى نةَرةسوةَيى.
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 ئــةدةبء ئاكارى مضـــولَمان لـة 
 بةكارهيَهانى تةلـةفؤنء مؤباين دا

 ويَطهة بةوؼؼيَهى ٖةطرياسو  شْنة، نةة وةوا بةة بةْةذخى وةؤى      
بةوؼيوخ، ئةّ دخص ايةؾ دخبآ ية  وآبيظرٓى ػةرى وةشا ء ْابةةريَى    

ةٖيًََني بة بيظرٓى قظةى ْاػريئء ْابةرآء جةةساّ، ببيَرةة   بجاسيَضئء، ْ
 ػايةتء بةَينة يةطةسَإ ية سِررى دواييذا.

دياسخ تةيةاؤٕء َؤبايٌ ية سِرر اسى ئةَشِرَاْةذا بؤتةة ثيَويظةرييةنى    
بةَينةْةويظت، نة دخبآ بةػيَوخيةنى دسوطتء بةرآ بةناسبٗيَٓشآ، نةة  

 يَت.ناسينةسى وشاثى يةطةس نؤَةَينة ْةب
را ٖةْذآ ئاداءء ئاناسو سِخوػت ٖةيةة بةؤ بةةناسٖيَٓاْى تةيةةاؤٕء     
َؤبايٌ، نة ثيَويظةرة َشرىةى َظةوَيُاْى سِاطةرةقيٓة ثابةْةذى بيَةتء       

 ريَبةرآى بهات، نة ئةَاْةٕ:
نةةة تةيةةةاؤٕ دخنةةةى، دخَيةةآى: ائةيو...ايظةةالّ عًةةيهِ...َٔ    -1

  اآلمن([، ئٓجا ضاىء ضؤْى دخنةيت.
وى ئةو نةطاْةى، نة ثةيوخْذيإ ثيَوخ دخنةيت، سِخضاونشدْى باسودر -2

ْابآ يةناتى ْوطنتء ناتى نةاسنشدٕء وخى نةاتى بةياْييةةنى صوو،    
يإ ية ػةوى دسخْط وخوت، يإ ناتيَو نة دخصاْى وخورةنة وخورى 

 ْويَزخ، تةيةاؤٕ بهةيت.

يةناتى تةيةةاؤٕ نشدْةذا، دسيَةزخ بةة قظةة ْةةدخيتء تةيةاؤْةنةة         -3
ةواْةية وةَيهاْيَو ٖةةبٔ، بياْةةوآ ثةيوخْةذيت    َةػػوٍ ْةنةيت، ي

ثيَوخ بهةةٕ، يةإ بياْةةوآ ثةيوخْةذى بةةو نةطةاْةوخ بهةةٕ، نةة         
 تةيةاؤْيإ بؤ دخنةيت...
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بةةؤ جاَيةةةتى ثيَويظةةت ْةةةبآ تةيةةةاؤٕ ْةنةةةيت، وخى طةةةسداْى    -4
ْةوؤػةةيَو، يةةإ ويَشوضةةانةيةى، يةةإ قظةةةيةنى  ةةشْط، ٖةةةسوا  

رةو طةوعبةتهاسيى، يةإ ٖةساطةإ    تةيةاؤٕ ْةنةيرة ئاَيَشيَهى  اَي
 نشدْى وةَيو...

يةناتيَو ية ئاودخطرى، وخآلَى َؤبايٌ َةدخوخ، ضوْهة ػةويَٓيَهة   -5
 ػياوى قظةنشدٕ ْية...

بؤ ثيَويظرى ْةبيَت يةة ػةويَٓة  ؼةريةنإ وخى ْةاو ثةاغء سيةِء        -6
ئؤتؤَبيةةةٌء سِيَنةةةاو قوتاؤاْةةةةو ْةوؤػةةةؤاْةنإ، َؤبايةةةٌ    

 بةناسَةٖيَٓة.

ْةى ناَريايإ تيَذاية، ْابآ بةبآ َؤَيةتى ٖةي  نةطةآ   ئةو َؤبايال -7
ويَٓة بنريآ، ْابآ ويَٓةى ئااشختإ بنريآ، نة دوايةى وخى ٖةسِخػةة   
بةساْبةس بة نةطاْيإ بةناسيإ ديَٓٔ، ٖةسضةْذخ ئةَة يةة سِخوػةرى    

 َوطًَُاْى ثابةْذ بة ديٓى ووا ْاوخػيَرةوخ..

، نةوسِو نطةاْيإ يةةّ    يةطةس دايوء باوناْى ٖؤػياس بةةديٓى وةوا   -8
ئةةاَيَشخ ئا ةةاداس بهةْةةةوخء اليةْةةة وةةشا ء باػةةةناْيإ بةةؤ سِوٕ   
بهةْةوخو سِيَُٓاييإ بهةٕ، نة بةؤ ض ػةرآ بةةناسى بٗيَةٓٔء بةؤ ض      

 ػرآ بةناسى ْةٖيَٓٔ.
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  ئاكارى مضـولَمانء ــةدةبئ
 داواردنـــان خـاتي نــةكـل

 

نةة   ،ئيظةالّ دايٓةاوخ   ية نات  ْإ وةواسدٕ ضةةْذ سِخاراسيَةو ٖةيةة    
 ثيادخي بهةٕ: وخثيَويظرة بة َٓذا ء  ةوسخ

 :تُكاى ثًَػ ناى خىاردىـعتين دَصعى -أ
بسكٞ اهطعداَ اه٘ضد١٘ َةْبَودُٕ    ))اةسَويةت    وخى ثيَػةَبةسي ووا

نة يةة ثةيَؽ ْةإ وةواسدٕ      ،بةسخنةت  وواسدٕ يةوخداية :ٗاه٘ض١٘ بََْعدََٖ
  .(1)((دخطت بؼؤسيء ية دواي ْإ وواسدْيؽ

دخيفةةسَو:   ٖةسوخٖا ئةْةغ دخَيآ:  ويَِ ية ثيَػةَبةسي ووا بوو 
ّْ َ سِب  ْ ٙلجس اهلل خ  بٚتَٕ فوٚت٘ضأ إذا سََطََدس غَدرا ٖ ٗاذا زَََفدع   ) ًََ(: 

بةا دخطةرٓويَز    ،ٖةس نةطيَو ثآي وؤػة ويَشء بيَةشي َاَيةنةةي صرس بةآ   
 ،ادخنشاوػرٓة(  ةس وواسدْةنةي بةؤ ئاَة  ػوٖةَينشآ  َةبةط  دخطت 

 .(2)((نة ٖةَينرياؾ
 .كزدى بُ خىاردىاوٍ خىا يًَهاى لُكاتٌ دَصت ـن -ب

سِخصاي -نة واتوو عائيؼةة   ،ئةَةؾ وخى ثيَػةَبةس اةسَاْ  نشدووخ
)إذا  كدى  )اةسَويةةت :   ويةت : ثيَػةَبةسي وةوا  وت -بآةآوواي ي

ْْ ٙركس اضٍ اهلل تعاىل ،  سدكٍ فوٚركس اضٍ اهلل تعاىل  ،يف  ٗهٕفذْ ُطٛ  
 بةا  ،ئة ةس يةنيَو ية ئيَوخ وواسدْ  وةواسد  :فوٚقى: باضٍ اهلل  ٗهٕ ٗآخسٖ

ئة ةس ية طةسختاوخ ية بريي ضوو ْةاوي  ، )بطٍ اهلل( :ْاوي ووا بيَينء بًَآ
واتة: بةْاوي ووا يةة طةةسختاي   )بطٍ اهلل  ٗهٕ ٗآخسٖ( :بًَ َ  ، باووا بيَٓآ

                                                           
 .زٗاٖ اب٘ داٗد ٗاهرتًرٜ عّ ضوٌاْ اهفازضٛ( 1
 زٗاٖ ابّ ًادٕ ٗاهبٚٔقٛ.( 2
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 .(1)((ىوواسدٕء نؤتاييةنة
  ٗ إذا  كى  ٛ) ْ اهٍِب) دخ يَشِْةوخ:غةيشي ئةويؽ  ئيُاّ ئةمحةدء

 ةس ثيَػةَبةس : غس  ةاي: احلٌدهلل اهرٜ  طعٌِا ٗضقاُا ٗدعوِا ًطوٌن
يفةةسَو: طةوثاغ   خد وخ،يإ ػًةيةن  وواسدبواية ،وواسدْيَه  ؤواسداية

نة وواسدٕء وواسدْةوخي ثآ بةوؼنيء ئيَُةةي نةشد بةة     ،بؤ ئةو ووايةي
 .((َظوَيُإ

 نُطزآ:ـآكُ خىاردنًَكٌ بؤ ياتُ بُردَم رَِخهٍُ ل -ج
وخى بوواسيء َوطًيِ يةة   ،ئةوخػيإ طيفةت  ثيَػةَبةسي ئاصيضَاْة

 )ًدا عدا  زضد٘ي اهلل    )وتويةةت :   نة  دخ يَشِْةوخ، وخئةبو ٖوسخيشخ
ْْ َكسََُُٕٓ تسكٕ ثيَػةَبةسي وةوا ٖةةس يض    :طعاًًا َةّج: إْ اغتٔاٖ  كوٕ، ٗإ

 ،بوايةة ئةةةواسد   ةآية وواسدٕ ْة شتووخ،  ةس جةصي ية  عةيبء سِخوٓةي
 .((ئةٖيَٓاةآواصي ي و،ْةبواية ْةيئةوواسدةآ ةس جةصي ي

، ٖةطت سِا شتٔء ثيَضاْيٓيَرى بةساَبةس بةو ئةّ طيفةتة بةسصخى ثيَػةَبةس 
نةطةى وواسدْى بؤ ئاَادخ دخنات، تا تةسيل ْةبيَرةوخو، يةة ضيَؼةت ئاَةادخنشدٕ    

 ةوخ.ْةبيَر طاسد
 

 :آخىاردى خبىر دااصتْ لُبُردَمٌ خؤبُدَصيت رِ -د
ئةَةؾ وخى َوطًيِ ية عوَةسي نوسِي ئةب  طةية سِخصاي ووايإ ىلَ 

ِْدتُ ْغالًدًا يف سَْذدسَ زضد٘ي اهلل     عوَةس دخَيةآ:    يَشِيَرةوخ،بآ دخ  )ْك
اهلل  ِّ"ٙا غالَ ضََ ٗكاُت ٙدٜ تطٚؼ يف اهِؿْفشَٞ فقاي هٛ زض٘ي اهلل 

ضةاوديَشي  طةسثةسػةرىء  َٓذا  بووّ ية ريَش : ْكْى مما ٙوٚم ءْى بٌِٚٚمْٗك
ةنةة  قاثثيَػةَبةسي ووا، ية نات  ْإ وواسدٕ دخطرِ بةةّ الو ئةةّ الي   

                                                           
 .زٗاٖ اب٘ داٗد ٗاهرتًرٜ( 1
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ية نةات  ْةإ وةواسدٕ ْةاوي      !سِرَية :   ومتخ يَشِا، ثيَػةَبةسي ووا ثآ د
يَؽ وؤتةةوخ  بة دخط  سِاطرت ؤؤء ية ث ء)بطٍ اهلل(واتة بًَآ  ،ووا بيَٓة

 .((ؤؤ
 بُ ثاأل كُوتهُوَ خىاردى نُخىرآ: -ه

ئةَةؾ يةبةس ئةوخي صياْ  تةْذسوط  ٖةيةةء ْيؼةاْةيةن  يةووت    
نةة بووةاسي يةة ئةةب  ر يفةةي       ، بةسصيء ايضيةة. ثيَػةَبةةسيؽ  

: بة ثا  كى ًتل٣ًا )ال ) يَشِيَرةوخ، اةسَويةتى: دخ عبذايوخٖةب  نوسِي 
 دخ يَشِتةةةوخ، نةةةَوطةةًيِ يةة ئةْةطةةةوخ   .((نةوتٓةةوخ وةةواسدٕ ْةةاوؤّ 

ثيَػةَبةةسي  : داهطًا ًقٚعًا ٙأكى تٌََسًا  )ز ٙت زض٘ي اهلل) :يةت ووت
 ((وواّ بيٓيوخ بة داْيؼرٓةوخ ووسَاي دخوواسد.

 لُ كاتٌ ناى خىاردى واباعُ قضُ بكزآ:   -و
 ٛ ) ْ اهٍِبد ):  يَشِيَرةةوخ بآ دخيََوطًيِ ية رابشخوخ سخصاي وواي ي

 ٓوٕ اأْلدَََُ، فقاه٘ا: ًا عِدُا إاِل خٍََى، فدعا بٕ فذعدى ٙأكدى ًِدٕ     ضأي
: ثيَػةَبةةةسي وةةوا داواي يةةة ٗٙقدد٘ي :َُْعددٍََ ااْلدَُُ اخلددى، َُْعددٍََ االدَُُ اخلددٍى

َإ ٖةية، رةا  طشنةسي بؤ بيَٓآ، وتيإ تةْٗا ؤنة ثيَؤ ،ويَضاْةنةي نشد
بةة وةواسدْ ء    ي نشد بؤي بيَٓٔ. نة ٖيَٓايةإ دخطة  نةشد   طشنةداواي 

 .(ةطشنةيس ؤة، باػ ئ ثيَؤطشنةيس ؤيفةسَو: باػ ئ ثيَؤخد
بةةةآلّ نةةات َ قظةةةدخنشآ، ئةونةطةةةى وةةواسدْى يةةةدخّ دايةةة، بةةا  
وواسدْةنةى قوت بذات، ئٓجا قظة بهات، يإ نة وواسدْى يةدخّ دايةو 
قظة دخنات، با دخطت بة دخَيةوخ بنشآ، تا وواسدْى ْاو دخَى بةةدخس  

ضوْهة بةدخسنةوتٓى وواسدْى ْاو دخّ، دخبيَرة ٖؤى بيَضبوْةةوخو   ْةنةوآ،
قيَضنشدْةوخى بةساَبةسخنةى، ٖةسوخٖا ْةٖيًََآ وواسدٕ بة ييَوء دخَيةةوخ  
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بٓوطآ، ثيَويظرة دخطرةطشِ  نًيٓهع( بةناسبيَٓآ بؤ وةاوئَ نشدْةةوخى   
 ييَوو دخَى يةناتى ْإ وواسدْذا.

ٍ    -س عـُ دواٍ تـُواوبىوى لـُ نـاى     وا با ،طُر مًـىانٌ يـُكًَب بـىو
 دوعا بؤ خاوَى ماَلُكُ بكُيت: ،خىاردى

دا١ اىل  ٛ ) ْ اهٍِب):  يَشِْةوخي ية ئةْةطةوخ دخرًئةبو داودء تش
ِْدََْكٍُ ٛشُٙت فاَكىََ، ثٍ ةاي اهٍِب ء ضعد ابّ عبادٝ، فذا١ خْبْبُص :  ْفَطسََ ع

ثيَػةَبةس  ... ٞاهٍؿا٢ٌْ٘، ٗاكى طعاًلٍ االبساز، ٗؾِوْت عوٚلٍ ا ال٢ل
رْة  صخيةتء  ئةمحةةدء    رةا ْةإء سِ   ،ضوو بؤ الي طةعذي نوسِي عوبادخ
ثيَػةَبةس ْإء َيَورخنةةي وةواسدو،    ،تةبةساْ  دخَيئَ َيَوريإ( بؤ ٖيَٓا

آ، ثياوي يَٓاةسَوي: سِرروخ وإ ية التإ سِررو بؼهدوعاى بؤنشدٕ ثاػإ 
 (.(بةطةسدا بباسيَٓٔ ضاى وواسدْرإ ؤوات، اشيؼرةناْيؽ سخمحةترإ

يُكضُر ُٓو دَصت بُ  ،طُر يُكًَب لُ خؤٍ طُورَتزٍ لُطُأل بىو -ح
 :ناى خىاردى نُكات

ء  يَشِيَرةةوخ وخى َوطًيِ ية نريَيب  ؿة ي (ي دا يةة جوصخيفةةوخ دخ   
ٍِا إذا سطسُا ًع زض٘ي اهلل)دخَيآ:  طعاًا مل ََُطََْع اٙدِٙا ستدٟ     )ْك

ةس ية ةة  ثيَػةَبةةسي وةوا ئاَةادخي       :فٚطع ٙدٖ ٙبد  زض٘ي اهلل 
تا  ،ٖي  ناَيَهُإ دخطرُإ بة ْإ وواسدٕ ْةدخنشد ،وواسدْيَو بووبائ

 .((ايةبثيَػةَبةسي ووا دخط  بة ْإ وواسدٕ ْةنشد
نةواتة ية َاَييَؽ، نة ويَضإ بةيةنةوخ ْإ دخوؤٕ، ٖةتا بةاوى، نةة   

َيةةنإ ثةيَؽ ئةةو،    طةسرنى ويَضاْة، دخطت بة وواسدٕ ْةنات، بةا َٓذا 
دخطت بة ْإ وواسدٕ ْةنةٕ، نةواتة دخبآ َٓذاآلٕ وا سِابٗيَٓةشئَ، ثةيَؽ   

 باونيإ دخطت بة ْإ وواسدٕ ْةنةٕ.
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 آ:زبُ تايبُتٌ خىاردى بُ كُم دانُن ،نًعمُتٌ خىا -ع
  )كداْ زضد٘ي اهلل  )دخَيآ:  دخ يَشِيَرةوخووخى َوطًيِ ية ئةْةطةوخ 

ابَعََُٕ اهددجالخ ٗةدداي اذا ضددقطت هقٌددٞ اسدددكٍ قََ اؾددعَدداذا اكددى طعاًددًا َه
ٗاًسُدا اْ   فْوٚأخرٓا ََْٗهٌَُْٚج عِٔا األذ٠ ٗهٚأكؤا ٗال ٙدعٔا هوػدٚطاْ. 
 ةةةس : سكٞدََُْطددوتََ اهقَؿددعٞ، ٗةدداي )إُِْلددٍ التدددزْٗ يف  ٜ طعدداًلٍ اهبدد

 ، رةا خييَظيةوخدٖةس طآ ثةاةناْ   ،ثيَػةَبةسي ووا وواسدْ  ؤواسداية
ٖةةَي    بةا  ،طةةس صخوي  نةوتةة ى ْإ ية دخطرإ خس ثاسوئة ة :اةسَويةت 

بةا   ،ثيَوخي دخْوطآ ثان  بهاتةوخء بيؤةوات  نة ، شيَرةوخء ئةو ثيظيةي
ٔ    . ٖةسوابؤ ػةيراْ  بةرآ ْةٖيًََآ نةة   ،ثيَػةَبةةس اةةسَاْ  ثةآنشدوي

اةسَويةت : ئيَةوخ   ،قاث  وواسدْةنة ٖيط  تيا ْةٖيًََنيء ٖةَووي ؤؤئ
 (.ايةذسدْيَهذا بةسخنةت  تيَْاصأْ ية ض ووا
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 مان لَـومضـةدةبء ئاكارى ئ
 داواردنةوةــخ كاتى لة

 
 ،لُكاتٌ ٓاو خىاردنُوَ ياى يُر عمُيُكٌ تز نـاوٍ خـىا بًًَهـزآ    -أ

 :بُ صآ جار خبىريَتُوَ ْ،صىثاصٌ خىا بكزآ ،كُ خىاردراوَؼ
دخَيآ:  يَرةوخ،دخ يَشِ ،بآيَي ىسِخصاي ووا ،ي ية ئينب عةبباغرًد وخى تش
 )ال تػدسب٘ا ٗاسددا َكػُدس َ اهدبع .    )اةسَويةةت :    وواى ثيَػةَبةس

ٍ   ء ٗهلّ اَغسََب٘ا ًََجِٟ ٌّ٘ا إذا اُتٍ غََدسَْبتٍ، ٗامحددٗا اذا زفعدت  ثالخ، ََٗضََ
بةةَيهو   يإ ٖةس ػًةيةن  تش َةوؤْةوخ. ،وخى جوػ  بة يةنجاس ئاو... 

سدْةوخنةةؾ، دخبةآ يةة    ،طةةآراس ووا ؤؤْةوخييإ طآراس ب ،بة دووراس
ْيَواْيإ ية دخسخوخى راّء ثةسداوةةوخ ٖةْاطةة بةذخيت، وخى ثيَػةَبةةس     

    :زضد٘ي اهلل كداْ ٙتدِفظ يف    ئاواى نشدووخ، ئةْةةغ وتويةةتى ْ ((
ْةاوي وةوا    ذاية نات  وواسدْةوخية  (.3/211زٗاٖ امحدد )  اهػٍسا  ثالثًا(

طوثاطة  وةوا بهةةٕء    نة وواسديؼراْةوخ  ،)بطدٍ اهلل(  واتة بًَئَ: ،بيَٓٔ
 ((..)احلٌدهلل(بًَئَ 

 او خىاردنُوَ:ـنُكزدى لُ ٓ فىو 
يةناتى ئاو وواسدْةوخ، ْابآ او يةة ئاوخنةة بهشيَةت  ئةةبو طةةعيذ      

عددّ اهددِفذ يف اهػدددسا ... ُٔددٟ وةةوا:     وتويةةتى: ثيَػةَبةةةسى  
زٗاٖ اهرتًدددرٜ ((اةةةو يةةةة وواسدْةةةةوخ بهشيَةةةت  قةدخغةةةةي نةةةشدووخ

 .(ٗؾشش1887ٕ)
 نُكزدنٌ طُدَ لُ خىاردىْ خىاردنُوَ: ثزِ -ب

يةةة  دخ يَشِْةةةوخء غةةةيشي ئةةةواْيؽ تسًددر٠وخى ئيُةةاّ ئةمحةةةدء 
ّْ )نة اةسَويةت :  ، ثيَػةَبةسي وواوخ )ًا ًأل آدًٛ ٗعا١ غََسًا ً
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ْْ كداََْ البُدد فداعاًل، َفجُْودح      بََطََِٕ، َسطب ٌََّْ ؾُْوبََُٕ، فذ اْبّ آدَََ ْهَقٌٚات ُٙقَ
ئادخَيضاد ٖي  نيظةةيةن  يةة   ... هَػسابَٕ، ََٗثُْوٌح هَََِفطََٕ ثُْوٌح ء هَطعإًَ

تةا   ،بؤ ئادخَيضاد بةطة ضةْذ ثاسوويةى ؤوات ،طه  وشاث  ثشِ ْةنشدووخ
با طه  بهات بة طآ بةػةةوخ،   ،ثؼ  ثآ سابنريآ،  ةس ئاواػ  ْةنشد

 ٕ طةآيةن  تةشي بةؤ     ،طةآيةن  بةؤ وواسدْةةوخو    ء،طآيةن  بؤ وةواسد
 .((ٖةْاطة

  :ىاردىْ خىاردنُوَ بُ رِؤيغـنتْ دانًغتهُوَخ -ج
يةةةنآ يةةة ئةةاداءء ئانةةاسى وةةواسدٕء وواسدْةةةوخ ئةوخيةةة، دخنةةشآ 
بةسِريؼرٓةوخو بة سِاوخطرإء بة داْيؼرٓةوخ وةواسدٕ ؤةوسآء وواسدْةةوخ    

 )كٍِا عوٟ عٔد زضد٘ي اهلل  ؤوسيَرةوخ. ئةوختا  ابٔ عُش(  وتويةتى: 
بة سِريؼرٓةوخ وواسدمنةإ   ثيَػةَبةس .. ية طةسدخَى ُأكى ٗحنّ منػٛ

، را  ةس بة سِريؼرٓةوخ رةائيض بيَةت،   109، ص2 ًادٕطٓٔ ابٔ دخوواسد[ 
 ئةوا بة سِاوخطراْةوخ ية ثيَؼ و دسوطر خ.

بة سِاوخطراْةوخ ئاوى وواسدرتةوخ، وخى  ٖةسوخٖا ثيَػةَبةسى ووا 
فػدس  ٗٓد٘    )) تن اهٍِبٛ بده٘ ًّ ًا١ شًدصَ ئينب عةبباغ  وتويةتى: 

دخويهةيةى ئةاوى صخَةضخّ بةؤ ثيَػةَبةةس ٖيَٓةشا، ئةةويؽ بةة         ةدا٢ٍ... 
 .  عوَٕٚرفل  ((سِاوخطراْةوخ وواسديةوخ

ٖةسوخٖا ئيُاّ عةىل، نة ئاويإ بةؤ ٖيَٓةاوخ، دخطةتء دخّء ضةاوى     
ػوػروخ، ئٓجا بة سِاوخطراْةوخ بةسَاوخى ئاوخنةى وواسدرتةوخو، ثاػةإ  

ثيَيإ ْاوؤػة بة سِاوخطراْةوخ ئاو ؤوسيَرةةوخ،   وتويةتى: وةَيهاْيَو ٖةٕ 
بةةةآلّ ثيَػةَبةةةس ئةةاواى وواسدرتةةةوخ  بةةة سِاوخطةةراْةوخ، وخى َةةٔ بةةة 

 سِاوخطراْةوخ وواسدَةوخ(.  
)إُدٕ ؾدوٟ اهظٔدس ثدٍ ةعدد يف سد٘ا٢ر اهِداع يف زسبدٞ         عّ عوٛ 

اهل٘فٞ ستٟ غطى ٗدٔدٕ ٗٙدٙدٕ، ٗذكدس ز ضدٕ ٗ زدوٚدٕ، ثدٍ ةداَ فػدس          
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ٍ، ثٍ ةاي: إْ ُاضا ٙلسْٓ٘ اهػس  ةا٢ًٌا، ٗإْ اهٍِبٛ ؾدِع  فطوٕ ٗٓ٘ ةا٢
 .(1)(10/81ًجى ًا ؾِعت(  خسدٕ اهبدازٜ يف اهؿشٚض 

    
 مضولَمان ئـةدةبء ئاكـارى 

 زدنداـآلوكـلة ص
 

 نة دخبآ بضاْشآ: ،ٖةية ياطاو ئادابيَهىطآلونشدٕ ضةْذ 
 

 كزدى: صآلو لُيُكرتٍ خىاٍ طُورَ فُرمانٌ كزدوَ بُأ/ 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ]ى دخاةسَوآ: وخ

َةضٓة ...  النوامئ   ی...ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ
تا سِيَنةتإ ثآ ْةدسآء طآلو  ،نة ٖ  وؤتإ ْية ،و  َاَييَو(ْاو واْوويَ

  [ية ئةًٖ  ئةو َاَية دخنةٕ
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ]ٖةسوخٖا دخاةسَوآ: 

ٖةس  ةس ضووْة ... النواۇئ     ى...ې  ې  ې  ې  ى
 [.نة ثريرصء ثاىء باػة ،َاَييَو طآلوي ووا يةطةس وؤتإ بهةٕ

نةةة َوطةةًيِ يةةة ئةةةبوٖوسخيشخ    ،اةسَويةةةت  يؽ ثيَػةَبةةةس
 ٗال  ،ٞ ستٟ تؤًِ٘ا ٗال تؤًِ٘ا ستٟ حتاب٘ا)ال تدخو٘ا اجلٍِ) دخ يَشِيَرةوخ:

تةا   ... دهلٍ عوٟ غد١ٛ إذا فعوتٌدٖ٘ حتداببتٍ؟  فػد٘ا اهطدالَ بٚدِلٍ      
تةا يةةن يرإ    ،ؼرإ تةواو ْابةآ يئيُاْ ،ةوخٓٔ ْاضٓة بةٖةػرباوخسِْةٖيَ
 ةس بيهةٕ يةن يرإ وةؤؾ بةوآ     ،ئايا ػريَهرإ ثآ بًَيَِ .يَوؤؾ ْةو

 .((طآلو ية يةن ي بهةٕ
                                                           

  .175ٚض اهطِٞ هإلًاَ اهبغٜ٘، اجملود اهجاهح، ص( ًؿاب1
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 ٌ:يزـضؤنًُتٌ صآلوكزدى لُيُكتب/ 
نة ئيظةالّ   ،ؤسخ طآلو بهةئورثيَويظرة وؤَإء َا ء َٓذاَيُإ بة

 :دخَيةآ  ،نةة طةآلو دخنةات    ،ؽ بةّ ػيَوخية: ئةةوخي ئةوي ،بؤي دايٓاوئ
دخَيةآ:  يةوخآلَةذا  بةساَبةسخنةػة   )اهطالَ عوٚلٍ ٗزمحٞ اهلل ٗبسكاتٕ( 

ئةَةةؾ بةة  ةويَشخي اةةسَودخ     عوٚلٍ اهطدالَ ٗزمحدٞ اهلل ٗبسكاتدٕ(    ٗ)
 يةةة دخ يَشِْةةةوخ. تسًددر٠وخى ئةةةبو داودء  ،جي ةناْ  ثيَػةَبةةةسخةؿةة

ثياويَةو ٖاتةة الي    :بةآ دخَيةآ  يَايةإ ي عوَشاْ  نوسِي جـةني سخصاي وو 
ثاػةإ   ،ثيَػةَبةس وخآلَ  دايةوخ : ايظالّ عًيهِ،ىت و ،ثيَػةَبةس

 ،واتة  دخ( ضانةي بؤ ْووطشا   دخ((:اةسَوي ثياوخنة داْيؼتء ثيَػةَبةس
وخآلَة   : اهطدالَ عودٚلٍ ٗزمحدٞ اهلل،    وت  تش ٖاتة الي  ثاػإ ثياويَه 

( واتة: ( بيظت  :يؼت، ثيَػةَبةس اةسَويطآلوخنةي دايةوخء ثاػإ داْ
: )اهطدالَ  وت  ة ثاػإ ثياويَه  تش ٖاتةة الي   بيظت ضانةي بؤ ْووطشا.

رةةا وخآلَةة  طةةآلوخنةي دسايةةةوخء ثاػةةإ عوددٚلٍ ٗزمحددٞ اهلل ٗبسكاتددٕ( 
 ( واتة ط  ضانةي بؤ ْووطشا.( ط  داْيؼت، ثيَػةَبةس اةسَوي: 

بةآ  يَة سخصاي وةواي ي ٖةسوخٖا بوواسيء َوطًيِ يةة وةاتوو عائيؼة   
  ئةَةة رِيًةة    ةومت يةت : ثيَػةَبةسي وةوا ثةآي    وتونة  دخ يَشِْةوخ،
)ٗعوٚدٕ   ئةةويؽ وخآلَة  داوختةةوخء اةسَويةةت      ،دخنات(ةآطآلوت ية 

 اهطالَ ٗزمحٞ اهلل ٗبسكاتٕ(.
 صآلوكزدى: ياصاو ٓاكارّ -ج

 ئةةةبو ٖةةوسخيشخ سِخصاي وةةواي ىلَ بةةآ دخَيةةآ: ثيَػةَبةةةسي وةةوا  
ٗاهقوٚى  ،)ُٙطََوٍُِّ اهٍساكبُ عوٟ ا اغٛ، ٗا اغٛ عوٟ اهقاعَد)ت : اةسَوية

طآلو ية ثيادخ دخنات، ئةوخي دخسِوات طآلو يةةو   يىطواس... عوٟ اهلج 
نؤَةَييَه  نةّ طآلو ية نؤَةةَييَه  صرس   ،ؼرووخينة داْ ،نةطة دخنات
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 تدا قورئان و سوننه  یت هل اڵیه ئادایب كۆمه

  .(1)(دخنةٕ
   عوددٟ اهلددب )ُٙطََددٍوٍ اهؿََددغ)بوواسيةةذا دخَيةةآ:   يَشِاْةوخيةةةنىيةةة 

 (.(طآلو ية  ةوسخ دخنات َٓذا ...
ثيَويظةرة وؤَةإ بةة  ؼة ء      ،ئةّ سيَُٓووي ء تةوريٗاتةة ثةريرصخ  
 ٔ ضةوْهة طةآلونشدٕ طةيفةتيَه      ،َٓاَيةنامنإ بة تايبةت  ثيادخي بهةةي

 دياسء ريانةسخوخي ئوممةت  ئيظالَية ية نؤَةآلْ  تش.
 :ُىمهداأل بك ُثًَىيضتُ صآلو لو مامؤصتا ارـثُروَردي -د

وخى بووةاسيء   ،خارةاسخ رواْةةي نةشدووخ   ئةةّ سِ  ثيَػةَبةس دياسخ
) ُدٕ ًدِس عودٟ    ): ، دخ يَشِْةةوخ بةآ يَخصاي وةواي ي َوطًيِ يةة ئةْةةغ سِ  

ئةْةغ بةة الي ضةةْذ    :ََْٙفعََْوُٕ ٛ اهؿَبٚاْ َفطََِوٍََ عوٍٚٔ ٗةاي كاْ اهٍِب
تويةةت : ثيَػةَبةةس   و  ، رةا نشدووٕةآَٓذاَييَهذا تيَجةسِ بووخء طآلوي ية 

  دا  َوطةًيِ   يَشِاْةوخيةةنى يةة   (.(طآلوي ية َٓةذاآلٕ نةشدووخ  ئاوا
ثيَػةَبةس  ... ًََِس عوٟ غَْوٌاْ َفطََِوٍ عوٍٚٔ ) ْ زض٘ي اهلل ) :ٖاتووخ
  نشدووٕةآسِريؼةةرووخء طةةآلوي يةة نوسِيز ةيةنةةذابةةة الي ضةةةْذ)،) 

ًِس عوٟ  ٛ ) ْ اهٍِب) :ئةبو داوددا ٖاتووخ ية  يَشِاْةوخيةنىٖةسوخٖا 
دا ثيَػةَبةس بة (ابٔ ايظين   يَشِاْةوخىية  (،غَْوٌاْ ََْٙوعََبْ٘ َفطََِوٍ عوٍٚٔ(

ْ   ) :خوَٓذاآلْ  اةسَو نوسِخنةإ! طةآلوتإ    ...)اهطدالَ عودٚلٍ ٙاؾدبٚا
 .((ييَبآ

ٕ اطريذا ئةَةية سِخوػتء سِخارةاس بةةسصي   ية سِ  ٍء وةؤ بةة ص  َظةوَيُا
با ثيادخي  ،بة ػويَٓهةوتةي ثيَػةَبةس دخصاْني ةس ئيَُةؾ وؤَإ ، ْةصإ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ائةّ ئايةتةة ثةريرصخ بهةةئ    

                                                           
  يَشِاوياْةتةوخ.َوطًيِ  ءبوواسي (1
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وةوا ثيَؼةةْنى صرس رةوإ بةؤ ئيَةوخ       ...ية ثيَػةَبةةسى   األحذاا: جئ   
 .ٖةية[

 :بُ )وعمًكم( مضىَلماىوَآلمدانُوٍَ صآلوٍ نا -يـ
 )إذا ضََدِوٍََ عَََودٚلٍ  )اةسَويةت :   ئةْةغ دخَيآ : ثيَػةَبةسي ووا

ٍْ  ٓى اهلتا  َفق٘ه٘ا: َةطةي  ء رويةنةة طةآلويإ ىلَ      ةةس ... ََٗعََوْٚل
ٍْ(  :ئيَوخ بًَئَ ،نشدٕ ٖةسوخٖا ْابآ طةسختا . (1)((واتة: ية ئيَوخؾ)ََٗعََوْٚل

)ال ) :وخى ية جةديظ  َوطةًيُذا ٖةاتووخ   ،طآلويإ ىلَ بهات َظوَيُإ
ئيَةوخ دخطرجيَؼةؤةسي َةنةةٕ يةة      ...َتََْبدََ ٗا اهٚٔ٘د ٗاهِؿاز٠ باهطال

 (.(دياْإطآلونشدٕ ية رويةنةء 
 وَآلمدانُوٍَ واجبُ: ،صآلوكزدى صىنهُتُ -و

ّْ  دا ََ اهطدالَ  ) :اةسَويةت  ثيَػةَبةس  ( دخَيآ:اهطينابٔ   ًََ(
ٍْ ُٙذَْب َفَوٚظ ًِا ّْ َه  ،ٖةس نةطيَو وخآلَ  طآلو بذاتةوخ... َفََُٔ٘ هُٕ، ًََََٗ

بؤ ئةوخ، ٖةسنةطيَو وخآلَ  طةةالّ ْةداتةةوخ يةة ئيَُةة      ئةوا ويَشخنةي
 (.(ْية

ٔ سبا باوىء دايهإء ثةسوخ نةة ٖةْةذيَو نةات  تايبةةت       ،دياسإ بةضاْ
 ءنشتٔوخى ية جاَيةت : دخطةرٓويَز ٖةةيَ   ،ٖةية طآلونشدٕ تيايذا باؾ ْية

ئةةو   ،يةإ رةةْط دخنةات    ،نةطيَو ْةإ دخوةوات   آية جةَاّ، ية نات
، ئةةو  ٖةةيٓى, نةة وتةاس دخدات   دخنات، ية وتاسبيَزي  نةطةي يادي ووا

نةطةي ية َض ةوت ئاَؤر اسي وةةَيو دخنةات، ئةةو نةطةةي نةة بةة       
ء بةة وخآلَذاْةةوخي طةةالَةنةي     ثةاسخ دخرَيَةشآ(   ػريَهةوخ طةةسقاَية 

 ،را يةو ػةويَٓاْةي  .يإ يةالي ئاودخطرؤاْة ،تيَو دخضيَت ةآػرةنةي ي
                                                           

  يَشِاويةتياْةوخ.بوواسي و َوطًيِ  (1
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 تدا قورئان و سوننه  یت هل اڵیه ئادایب كۆمه

 ،دخنشآةآنة طةالَ  ية  ،ئةو نةطةي ،باؾ ْية ذانة طةالَهشدْ  تياي
 بؤي ٖةية وخآلّ ْةداتةوخ.
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 ئاكارى مضـــولَمان ةدةبء ـئ
 داوةرطزتهلةكاتى مؤلَـةت 

 
نةة ثيَويظةرة    ،خاراسيَه  ٖةيةوخس شتٔ ضةْذ ئاداءء سَِؤَيةت ئيضٕء 

وخى  ةٕ،ء ئا اداسيةإ بهة  ةٕباوىء دايو وؤيإء َٓذاَيةناْيإ ايَةش بهة  
 َوآ:وواي  ةوسخ دخاةس

  ﮳  ﮴   ے   ے   ۓ  ۓ  ﮲    ھ  ھ] 

﯁         ﮽  ﮾ ﮿  ﯀    ﮻   ﮼  ﮺﮵  ﮶  ﮷   ﮸   ﮹

                               

ۆ  ۈ      ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ڭ    

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻحئ  مئ  ىئ  يئ     جئۈ  ٴۇ  ۋ

...ئةى  ةىل  النواٹ    ڀپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ
سِإ! با ئةواْةى غوالّء نةْيضى ئيَوخٕ، ئةو نةطاْةؾ يةئيَوخ، واوخٕ باوخ

بةياْيذا،  ْويَزى يةآؤواصٕ: يةثيَؽ نة بًوغ ْةبوٕ، طآراس ئيضْى
ْيوخسِريإ، ناتآ مشةنإ دادخْنيء يةثاؾ ْويَزى وةوتٓاْيؽ، نة ئةّ طآ 

ؤ قةيذى دخنا، ْة ب بؤ ئيَوخ ئيَوخٕ. يةثاؾ ئةوخ، ْة ناتة وخورى تةْيايى
ئةوإ، نة بةدخوسوبةستاْذا بئَ,نة ئيَوخ ثيَهةوخ تيَهةَئ. ئا بةجمؤسخ 
وودا ْيؼاْةناْى وؤى بؤ ئيَوخ ئاػهشا دخنا. وودا صاْاى يةناسصاْة. 

دخبى  -ئةويؽ وخى ئةواْى ثيَؼوو-ٖةسناتآ َٓذاَيةنإ بًوغيإ بوو
 . [ئيضٕ ؤواصٕ

آل اةةسَإ دخنةات بةة    وواي با ،سِيَُٓووييةدا ءيةّ ئايةتة ثشِ تةوري٘
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 تدا قورئان و سوننه  یت هل اڵیه ئادایب كۆمه

 ، نةةةض نةةوسِء ض نةة  ،نةةة ئةةةو َٓذاآلْةةةي ٖةياْةةة ،بةةاوىء دايهةةإ
با ايَشيإ بهةٕ  ،( طاَي  واتة بًوغيإ ْةبووخ15ْة ةيؼروْةتة تةَةْ   

ٕ      ،ية طآ جاَيةتء ناتذا ناتيَةو   ،دخبآ ئيةضٕ وخس ةشٕء يةة دخس ةا بةذخ
 بة باوىء دايهيإ دخبآ. يةنيإثيَويظر
 ئةَاْةٕ: ةتةنةؾآ جاَيةةط

ٕ    ،يةنةّ: ية ثيَؽ ْويَزي بةياْ  ئةَةةؾ يةبةةس    ،واتةة ثةيَؽ بةاْط دا
نة ية واْةية سِووت  ،ية ريَش ثيَؤةايَهٔ ائةوخي دايوء باوى يةو ناتةد

 بٔء رٌء بةس يإ داَاَييبآ بؤ رووت بووٕ.
ٔ    ،دووخّ: نات  ْيوخسِر ، ضوْهة يةو ناتةؾ بة تايبةةت  يةة وخسصي ٖةاوي
 يةواْةية رٕء َيَشد رٌء بةس يإ دابهةْٔ. ْة،نة ناتى ثؼودا

ضةوْهة ئةةو ناتةة نةات  ْووطةنتء       ،إٓطآيةّ: ية دواي ْويَةزي وةةوت  
 جةطاْةوخية.

 ،نة ئيضْة  تيةا وخسبنةريآ    ،وواي  ةوسخ بؤية ئةّ طآ ناتةي داْاوخ
نة ثآيإ وةؤؾ ْيةة َٓذاَيةةناْيإ     ،ضوْهة رٕء َيَشد ية جاَيةتيَو دإ

نة نةاسي ئاطةاي  وؤيةإ ئةةااّ بةذخٕ بةؤ ضةيَز         ،بيٓٔبةّ ػيَوخية بياْ
 وخس شتٔ ية يةن ي.  

را  ةس يةّ ناتةدا َٓذاَييَه  بطونيإ يةةْاناو بطةيَرة رووسخوخ ئةةّ    
ئةوا يةنظةس ية َيَؼه  دا ضا  دخبآء ناس دخناتة طةةس   ،د ةْة ببيٓآ

ة نة يةواْةيةة ببيَرةة دسوطةربووْ  سمء قيٓةيةةى ية      ،دخسوْ  َٓذاَيةنة
اْةػةةة ٖةةةوَي  وٖةةةسوخٖا ية .يةةإ بةةاون  ،ذا بةساَبةةةس دايهةة يةةدَي

نة ئةَةؾ َٓذاٍَ بةسخو ٖةَيةذيَشء   ،رٓظييةنةيإ بذات ئةااَذاْ  ناسخ
ئةوخ  ،ئةَة طةباسخت بة َٓذاَي  باَيػةوخ صوواوي الداْ  سِخوػت دخبات.

نةة بياْةةوآ    ،نة باغ نشاو ية ناتةةناْ  تةشيؽ   ،دخبآ يةّ طآ ناتةي



           57 

 

وخسْةة شٕ   يؽتا ئيضْ ،دخبآ ية دخس ا بذخٕ ،ة رووسي دايوء باونيإبطٓ
 وخى وواي  ةوسخ دخاةسَوآ:  ،ْةضٓة رووسخوخ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ]

 .[...النواٹ     ڀڀ  ڀ
نةة بةؤ    ،ضةْذ ئادابيَه  تش ٖةية ،ٖةس طةباسخت بة ئيضٕ وخس شتٓةوخ

  ؼ  ثيادخ دخنشآ وخى: 
 اى ًٓشى وَرطزتو:ـاعصُالم كزدى ثأ/ 

نة ثياويَو ية بةْ  عاَش داواي ئيضْة     يَشِاويةتيةوخ،وخى ئةبو داود 
وت :  ة  ،نة يةة َاَييَةو بةوو    ، نة بطيَرة الي ثيَػةَبةسي ووا ،نشد
ثيَػةَبةةسي وةوا بةة وضَةتنوصاسخنةةي     (( : ئايا بيَُة رووسخوخ َ َ هَْر؟  

وخس ةشتين ايَةش بهةةء ثةآي       بشِر الي ئةّ ثياوخء ػيَوخي ئيضٕ :وواةسَ
 ةآرا يةو ناتةدا ثياوخنة  ةوآي ية   ((ْةى اهطالَ عوٚلٍ: َ َ ْدخُْى))بًَآ: 
، ئايةا بيَُةة   طةآلوتإ يةةآبآ  : اهطدالَ عودٚلٍ. َ َ ْدخُدْى؟   ))وت :   ،بوو

 ثيَػةَبةسيؽ سيَنةي ثآداء ضووخ رووسخوخ.(( رووسخوخ 
ٌ  ،لُكاتٌ ًٓشى وَرطزتو ناوٍب/  ٍ يـاى ن  ،ياى صـًةُت خـؤّ   اسنـاو

 ٓاعكزا بكاتْ بَمـآ: مو فآلمن.
ٌِا دَََوظ ) :ية ؿ ي   بوواسيء َوطًيُذا ٖاتووخ )عّ  بٛ ً٘ضٟ َه

عوٟ ب٣س اهبطتاْ، ٗدا١ اب٘بلس فاضتأذْ ، فقداي ابد٘ ً٘ضدٟ     ٛاهٍِب
ّْ؟ ةاي: اب٘بلس ثٍ دا١ عٌس فاضتأذْ فقاي: ًّ؟ ةاي عٌس، ثٍ عجٌاْ  ًََ

يةطةةس بةريي    يةوناتةي ثيَػةَبةس نة  وتويةتى: ئةبو َوطا :كدرهم 
نةةة بيَرةةة الي   ،بيظةةرإ داْيؼةةربوو، ئةبوبةةةنش داواي ئيضْةة  نةةشد   
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ثاػةإ   ،وت : ئةبوبةنش وت  نآية  ئةويؽ  ، ئةبو َوطا ثيَػةَبةس
، ثاػةإ عو ةإ   وَةسوت : ع وت : نآية   عوَةس داواي ئيضْ  نشد، 

 (.(بة ٖةَإ ػيَوخ داواي ئيضْ  نشد
 تٚدت  ))دخَيآ:  رابش ،ؿ ي   بوواسيء َوطًيِ ٖاتووخٖةسوخٖا ية 

ّْ ذا؟ َفْقْودت:  ُدا فقداي عوٚدٕ اهؿدالٝ       اهٍِبٛ  َفدَََةٍقتُ اهبا  فقاي: ًََد
 ،يةةدخس اّ دا  ،ضةووَة الي ثيَػةَبةةس  ... كإُٔ كسٓٔا ،ٗاهطالَ:  ُا  ُا

  يَة ومت: َِٓ، ثيَػةَبةس اةةسَوي: َةٔ َةٔ  ث    اةسَوي نآية  دخَيآ 
 .((يَِ َٔ َٔبًَ ْاوؤؾ بوو

 و )لُ دَرطاداى( صآ جارَ:ـًٓشى وَرطزت -ج
ئةةةب  َوطةةاي  ،وخى يةةة ؿةة ي   بووةةاسيء َوطةةًيِ دا ٖةةاتووخ 

اإلضدت٣راْ  )) اةسَويةةت :  وتويةةت : ثيَػةَبةةسي وةوا     ىئةػعةس
 ،ئيضٕ وخس شتٔ  ية دخس ادإ( طآ رةاسخ  :ثالخ، فذْ  ذَََْ َهَم ٗإاٍل فاْزدَْع

 . ((ئة يٓا بنةسِيَوخ ,ئةوا باػة ،رووسخوخ  ةس ئيضْيإ داي بيَيرة
ة بةة قةةدخس ْويَةزيَه     ةواباػ دا,را ية ْيَوإ ئةّ طآ ئيضٕ وخس شتٓة

ةي ية رووسخوخية وةةسيه  ْويَةز   ةةْةبادا ئةو نةط ،ضواس سنات  بوخط 
 يإ دخطت بة ئاو بنةيةْآ. ،بيَت

 انُداى.ـبُ تىند لُ دَرط -د
يةإ   ،واوخٕ َاَييؽ بةآ ئةونةطة با  ،ْابآ بة توْذي ية دخس ا بذسآ
ْْ )بةآ  يَيةة ئةْةطةةوخ سِخصاي وةواي ي    يةنيَو ية ئةْذاَاْ  ويَضإ بآ. )إ

بةة ثةاةة يةة دخس ةاي     ... كاُدْت تُْقدسََ ُ باألؾدابع     ب٘ا  زضد٘ي اهلل  
 . (1)((َاَيةناْ  ثيَػةَبةس ئةدسإ

                                                           
 . خسدٕ اهبدازٜ يف االد  ا فسد (1
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ٖةةةسوخٖا ثيَؼةةيٓة ؿةةاةةنإ بةةة طةةةسخثةاة يةةة دخس ةةاي َةةاَي    
ي سِيَضء ئةدخء دخ ةيةْآ. بةآلّ نة ئةَةؾ ئةوثةسِ ،طراناْيإ ئةداَاَؤ

يةة دخس ةا    يىٖةْذيَو ية دخس ادإ ٖةية نةوا ثيَويظت دخنات بةة توْةذ  
 صخْط  رةشغ(ى بةآلّ  ةس َاَييَو  يةواْةية  وآيإ ىلَ ْةبآ. نة ،بذسآ
نةة   ،ئةوا دخبآ بة طوون ء يةطةةسوؤي  يةة رةسخطةةنة بةذسآ     ،ٖةبوو

 يٓة.يَض دخسبشِخوػتء سِيؼاْةي سِئةَةؾ ْ
 : ِلُ كاتٌ دَرطاداى لُاليُكٌ دَرطا بىَصت -ه

ئةااشختيَه    ،ْةبادا يةنات  نشدْةةوخي دخس انةة   ,ئةَةؾ بؤ ئةوخية
توػ  سِواْيين جةساّ ببيَت، ئيةضٕ وخس ةشتٓيؽ    ،بيَناْة دخس ا بهاتةوخو

رةةو     سوخى ثيَػةَبة ،تا توػ  سِواْيين جةساّ ْةبيَت ،بؤ ئةوخية
)إٌُِددا دُعَددىََ ) :يةطةةةس نةةشدووخ بةةؤ ٖاوخَيةةة بةةةسِيَضخناْ ء اةسَويةةةت  

ّْ  ْدىَ اهبََؿََس ْةةبادا   ,ئيضٕ وخس ةشتٔ بةؤ ئةةوخ داْةشاوخ    ... اإلضت٣راْ ًَ
 . (1)((تووػ  سِواْيين جةساّ ببيَت َظوَيُإ

يبَ يَي نةةوسِي بظةةش سِخصاي وةةواي يةةعبددداهللٖةةةسوخٖا تةبةةةساْ  يةةة 
ٙقد٘ي: ال تدأت٘ا     )ضٌَََْعتُ زضد٘ي اهلل )وتوويةت :  نة  ةوخ، يَشِاويةتي

اهبٚ٘ت ًّ  ب٘ابٔا ٗهلّ ا٢ت٘ٓا ًّ د٘اُبٔا فاضتأذُ٘ا. فدذْ ْ ذَََْ هلدٍ   
بةوو ئةيفةةسَو:     ويَِ يةة ثيَػةَبةةسي وةوا    :إاِل فازدع٘اء فادخو٘ا

بةةَيهو يةة    ،بةساَبةةس دخس انةةي َةوخطةنت    ،ناتيَو نة ضووْة َاَييَةو 
دخس انة بوخطنتء ية دخس ا بذخٕء ئيضٕ وخس شٕ، را  ةس سِيَنةيإ اليةن  

بة بآ ئيضٕ  يَٓةوخ دواوخء َةضٓة رووسئة يٓا بنةسِ ،رووسخوخ بشِرْة ،ثيَذإ
تٟ  اذا  )كاْ زض٘ي اهلل )  يَشِاويةتيةوخ:ئةبو داود  . ٖةسوا((ثيَذاْرإ

ّْ تَوقا١ ََٗدٕٔ، ٗهلدّ ًد   ّ زكِدٕ األميدّ  ٗ   با  ةَ٘ مل ََْٙطتََْقبى اهبا  ً
                                                           

 .زٗاٖ اهػٚداْ (1
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ثيَػةَبةسي ووا  ةةس  ... ((ٙق٘ي: اهطالَ عوٚلٍ، اهطالَ عوٚلٍٗ األٙطس
بةساَبةةس دخس انةةيإ ْةدخوخطةرا،     ،ا بةس دخس اي َةاَي  نةطةيَو  ببطو

 ،ي ضةةث  دخس انةة دخوخطةراو   اليةإ  ، اطة  دخس انةة  ي سِالبةَيهو ية 
 ((.بآةإٓ يآلوتابآ، طةإٓ يآلوتاط :دخيفةسَو

 دَبآ بطُرِيًَتُوَ: ،ىتٌ بطُرِيَىَطوَى ماأل طُر خا -و
 ئةَةؾ وخى وواي  ةوسخ دخاةسَوآ: 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ]

ٱ  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     یېئ   ىئ  ىئ  ىئ

ڀ   ڀ  ٺ    ڀٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

ئةي ئةو نةطاْةي بشِواتإ ... النواڤ    ٿٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ
َييَهةوخ بة بآ ئيضٕ وخس شتٔء سِيَنة دإء طةالّ ٖيَٓاوخ َةضٓة ٖي  َا

اوخْ  َاَيةنة، ئيضٕ وخس شتٔ ية نات  ضووْة َاَييَو بؤ ةةنشدٕ ية و
ةي نة بؤي ةتا ٖةسدخّ ية يادتإ بيَت. را ئةو َاَي ،ئيَوخ باػ ء ضان خ

 ،سِيَنةتإ ثيَذخدخٕ تا ،ة رووسخوخةةة ةس نةط  تيا ْةبوو َةضٓ ،دخضٔ
ئةَة بؤ دَي  ئيَوخ  ،وتٔ بنةسِيَٓةوخ، ئيَوخؾ بنةسِيَٓةوخ  ةس ثآيإ 

 .[ثان خ
قاعيذخيةن  صرس ياطةاو  ,  بةسِيَض: ئةوخ وواي بةةسصء  ةةوسخ  َظوَيُاْ

رواْ  بؤ داْاوئ، دخبا ئيَُة يةطةس وؤَإء َٓاَيةةنامنإ بيَٓيٓةة ديء،   
يَو، بةبآ ئا اداسي واوخٕ َا ء ية دخس اْةدإ ْةضيٓة َاَي  ٖةي  نةطة  

بؤيةؾ ئةَييَِ ْةضني وخى ئاَؤر اسي، ضوْهة صرس نةغ ٖةٕ بة بةةبياْوى  
 ياْيُةة، يةإ َاَيُةةإ    ئةَةة َةاَي  وضممةة، يةةإ ٖةاوسِآي  يةاْ  بةةة     

 تيَهةآلوخ، يةنظةس وؤي ئةنات بة َا دا.
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ناتيَهيؽ  ةس  وتيإ صخمحةت ْةبآ بنةةسِيَوخ، ئيَظةرا نةامت ْيةة د      
اتةةةي تةةؤ دخضةةيرة الي ئةةةو، يةواْةيةةة   ةةشإ ْةةةبيَت، ضةةوْهة يةةةو ن 

 ريو شاريَهة  ٖةةبآء طةةييكةي قظةةة نةشدٕء سِوووؤػة  ْةةبآ، يةةإ       
 يةواْةية.....ٖرذ.
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 ئـةدةبء ئاكـارى مضـولَمان 
 لـة  كـؤرِء مةجمـيضـدا

 
 يُركُصآ ياتُ كؤرِْ مُجمًضًَب تُوقٍُ لُطُأل بكــزآ: -1

 يَشِاوختةةةوخ، نةةة (ء ئةةةبوداود يةةة ثيَػةَبةةةسيإ اهطددينوخى  ابةةٔ 
)إذا اهتقٟ ا طوٌاْ، فتؿََاَفشا ٗسٌََََدا اهلَل تعاىل، ٗاضتغفسا )اةسَويةت : 

بة يةى  ةيؼةنتء، تةوقةةيإ    َظوَيُإ ةس دوو  :غفس اهلل عٍص ٗدٍى رٌدا 
نشدو، طوثاط  وواي  ةوسخيإ نشدو، داواي ييَؤؤػةبووْيإ نةشد، ئةةوا    

 ((.وواي بةوؼٓذخ ييَيإ وؤؾ دخبآ
ء ئينب َارةء غةةيشي ئةةواْيؽ يةة بةسِائةةوخ سِخصاي     تسًرٜٖا ٖةسوخ

 ثةآي  ةومت:   وواي ييَبآ دخ يَشِْةوخ، نة  وتويةت : ثيَػةَبةسي ووا
...تةوقةة   ))تؿافش٘ا ََْٙرََٓبُ اهغَِى، ٗتٔدادٗا حتداّب٘ا ٗ تدرٓب اهػدشِا١    

ية ة  يةن ي بهةٕ، ضةوْهة تةوقةةنشدٕ سِمء قيٓةة يةة د دا ْاٖيًََةآ،      
ي بؤ يةن ي ببةٕ، يةن يرإ وؤؾ ئةوآء، دورَٓايةةت ء ْةانؤن    دياس

 .((ْاٖيًََآ
 لُو عىيَهُ دانبًغآ، كُ خاوَى ماأل ديارٍ دَكات:  -2

يةنَيو  ةس ضةوو بةؤ َاَييَةو، يةإ نؤسِيَةو، ثيَويظةرة يةةو ػةويَٓة         
دابٓيؼآ، نة واوخٕ َاَيةنة بؤي ديةاسي دخنةات، ضةوْهة وةاوخٕ َةا       

) ٓدى ًلدٞ   )َاَيةنةيةوخ ئةصاْآ. ية نؤْيؼةوخ  وتشاوخ: باػ  بة جاَي  
...وةَيه  ػاسي َةنهةة ػةاسخصاتشٕ بةة سِيَنةةء ثةيَ ء       ادز٠ بػدعابٔا 

 ((.ثةْاناْى ػاوةناْيةوخ
ْٚحُ )دخاةسَوآ:  ٖةسوا ثيَػةَبةس  َْ٘ َفْوََْٚذوَظََ سََ ّْ دخى داز ة ًََََٗ(

َاَي  قةوَيَو، با   ةس يةنيَو ضووخ : ًسُٖٗ فذْ اهقَ٘  عوٍ بع٘زٝ دازٍٓ
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يةو ػويَٓةدا دابٓيؼآ، نة ثآي دخَيئَ: ييَ  دابٓيؼة، ضوْهة ئةو قةوَة 
 ئةو نةطة( ضان  دخصاْآ بة جا ء باسى َاَيةنةةيء، دخصاْةآ نويَٓةذخس    

 .(1)((ريَنةي ئةوخ ْية,نة تووػ  سِواْيين جةساّ ببآ
 لُ ناوَرِاصـيت كؤرِْ مُجمًط دانُنًغآ: -3

ئيظٓاديَه   جظٔ( يةة جوصخيفةةي يةَاْييةةوخ سِخصاي    ئةبو داود بة 
ّْ دَََودظََ يف     وواي ييَبآ دخ يَشِيَرةوخ، نة ثيَػةَبةسي ووا  ))َهعدّ ًََد

ْةةاشيين يةةو نةطةة نةشدووخ، نةة يةة        ... ثيَػةَبةس  ٗضج احلوقٞ
ٜ . ٖةةسوخٖا  ((ْاوخسِاط  نؤسِء داْيؼرٓيَهذا دائةْيؼآ يةة ئةةب     تسًدر

ٌْ     : )خَيجًةص دخ يَشِيَرةو ِْ زََدُاًل َةعََدََ ََٗضَََج سََوقدٞ فقداي سُرََٙفدٞ : ًََْوعد٘  (
ّْ دوظ ٗضج احلوقٞ عوٟ هطاْ ذلٌدد  ...ثياويَةو يةة ْاوخسِاطة      ًََ

خيفةؾ  وت : يةطةةس صَةاْ  ثيَػةَبةةسخوخ    ذداْيؼرٓيَو داْيؼربوو، جو
 ((ْةاشئ يةو نةطة نشاوخ، نة ية ْاوخسِاط  نؤسِء َةرًيظذا دادخْيؼآ

.  
اْةْيؼةةةنت يةةةة ْاوخسِاطةةة  َةرًيظةةةذا، سِخارةةةاسيَه  رةةةواْ   د

ئا اداس بآ، ضةوْهة داْيؼةنت يةة     َظوَيُإنؤَةآليةتيية، نة ثيَويظرة 
ْاوخسِاط  َةرًيظذا ثؼت نشدْة ية ٖةْةذيَو يةةو نةطةاْةي ئاَةادخي     
داْيؼةةرٓةنةٕ، نةةة ئةَةةةؾ ػةةريَه  رةةوإ ْيةةة. بةةةآلّ  ةةةس نةةؤسِء  

ء تةطةو بةوو، وةةَيو ْاضةاس بةوو يةة       َةرًيظيَو ػةويَٓةنةي بطةووى  
ْاوخسِاطت دابٓيؼٔ، ئةوخيإ قةيٓانةء  وْاٖ  تيا ْية، وةواي  ةةوسخؾ   

ّْ سََسََُزط آ:اةسَودخ ٍْ فَٛ اهدَِّّٙ ًَ ْْٚل وواي  ةوسخ ية ديٓذا  :ًََََٗا دََعََىََ عَََو
نة دخبيَرة َايةي باس شاْاي ء ْاوؤػة ء   ،ئةو ئةسناْةي يةطةسدا ْةْاوٕ

 .[ووٕية تواْادا ْةب
                                                           

 .دلٌع اهصٗا٢د (1
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 لُنًَىاى دوو كُظ دانُنًغآ بُبآ ًٓشى وَرطزتهًاى: -4
ء ئةةبو داود يةة عةةَشي نةوسِي ػةوعةيب ئةةويؽ يةة        تسًرٜوخى 

)ال ): اةسَويةت  نة ثيَػةَبةسي ووا دخ يَشِْةوخ، باون ء ية باثريخي
ََّْٚ اْثََِنَ إاِل بذَذٌَََُٔا ْْ ََْٙفسُقََ بََ نةة   ،وجةآلٍ ْية بةؤ يةةنيَ  ...  ى هَسََدُُى  

بةة َاْةاي    .((ية ة  دوو نةطذا بآء بة بآ ئيضْيإ ئةوإ بةرآ بٗيًََةآ 
 يَنة ٖةية بشِرّ (.  سِ :بًَآنةطة ئةو  ،ثيَويظرة ئةوإ ئيضٕ بذخٕ

َّْٚ إاٍل )ئةةةب  داود ٖةةاتووخ:   يَشِاْةوخيةةةنىيةةة  ََّْٚ زََدَُودد )ال جيوَددظُ بََدد
. ((ْيةإ داْةْيؼةآ  ٖي  نةطيَو ية ْيَوإ دوو نةغ بةبآ ئيض... بذذٌَُٔا

 سِيَ ٖةيةة ية ةةَيرإ    :بهةاتء بًَةآ  ةآ بة َاْاي داواي سِيَنة داْيةإ ية  
 .دابٓيؼِ (

 ،ياى دَيُوآ بضًَتُ مُجمًضـًَب  ،ُٓو كُصٍُ دَضًَتُ الٍ يُكًَب -5
 لُكؤتايِ مُجمًضُكُ دابهًغًَت: دَبآ

ٜ وخى ئةبو داودء   سِخصاي ووايةإ  -يةة رةابشي نةوسِي طةةَشخ     تسًدر
ِْٚا اهٍِب)وتويةت   نة  خ يَشِْةوخ،د -بآيَي ٍِا إذا  تََ دَََوظََ  سََددُُا   ٛ)ْك

 ٛ ِْتََٔد ْٚحُ ََٙ ئةةوا ٖةةس يةةنيَو يةة      ،ثيَػةَبةس نؤسِى ةس بطويٓاية ... سََ
 (.(نؤتايى َةرًيظةنة دادخْيؼت يةئيَُة 

بةآلّ  ةةس يةةنيَه  وةاوخٕ     ،ئةّ رؤسخ سِخاراسخ بؤ َشرىيَه  ئاطايية
ئةوا قةيٓانة واوخٕ َاٍَ ية ػويَٓيَه   وااوو  ،اتثًةء ثايةء صاْياسي ٖ

 تايبةت  دابٓآ.
بـا دوو كُصـًاى قضـُ بـُ نًـًَين       ،كُصـدا  لُ دانًغـتين صـآ   -6

 ُى:ــنُك
 -بةآ يَسِخصاي وةواي ي -نوسِي َةطعود  عبداهللوخى بوواسيء َوطًيِ ية 

ِْدتٍُ ثالثدٞ فدال   )اةسَويةت :   نة ثيَػةَبةسي ووا دخ يَشِْةوخ،  )إذا ْك
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ِْ ذهم ََْٙشصُُُُٕ ّْ  ْدىَ    ةس طآ نةغ بةووٕ   :ََٙتََِادٟ اثِاْ دََْٗ اهجاهحَ ًَ
با دوو نةطيإ قظة بة ْٗيَين ْةنةةٕ بةة بةآ نةطة       ،ية داْيؼرٓيَهذا

يةواْةيةة بًَةآ   . ((ضوْهة بةَة دَي   شإ دخبآء ثةآي ْاوؤػةة   ،ٗةّيَط
بةةةآلّ  ةةةس يةةة  يةةإ  وَةةاْ  تشيةةإ ثةةآ ببةةات. ،باطةة  َةةٔ دخنةةةٕ

ئةةوا قةةيٓا نةة قظةة بةة       ،ا بووذتي ىَةرًيظةنة ية طآ نةط  صياتش
ٔ    ،ْٗةيَين بهةشآ يةةة ْيَةوإ دوو نةةةغ    نةةة  ،بةة َةةسرآ يةةةوخ ْةتشطة

 َةرًيظةنة بة  ؼ   وَاْ  وشاثيإ ثآ ْابةٕ.
قظةْةنشدٕ بةْٗيَٓىء ضشثةضش  بة ئاَادخبووْى طةآنةغ، ئةةوخؾ   

ئيٓنًيةضى بيَةت، يةإ    دخ شيَرةوخ، نة بة صَاْى ريةا قظةةبهشيَت، رةا    
توسنى بيَت...ٖرذ، نة دسوطت رائيض( ْية، ثيَويظةرة َظةوَيُإ وةؤى    
دووسبنةةشآ يةةةّ سخارةةاسخ، بةةة واقيعةةيؽ ئةَةةة دخبيةةٓني، نةةة صرسبةةةى 
توسنُاْةنإ ناتيَو بةيةى دخ ةٕ، بةتوسنى قظةةدخنةٕ، بآ ويَةذإ بةة    

 نةطى طيَٗةّ، نة ئايا ثيَى ْاوؤػة، يإ ْا!
نابـآ   ،لُ مُجمًضُكُ بؤ ثًَىيضيت يُك ضىوَ دَرَوَطُر يُكًَب  -7

 ناو مُجمًضُكُ: بُنًاس بىو بطُرِيَتُوَطُر  ،عىيَهُكٍُ بطرييَتُوَ
 نة ثيَػةَبةسي وةوا   دخ يَشِيَرةوخ،وخى َوطًيِ ية ئةبو ٖوسخيشخ 

ٍِ زََدََعََ إهٕٚ َفََُٔ٘  سََّق بََٕ)اةسَويةت :  ّْ ًََْذوَُظ ثُ ًَ ٍْ  ةس : )إذا ةاَ  سََدُْك
 ،يةنيَو ية ئيَوخ ية َةرًيظيَو ٖةَيظاء ثاػإ  ةسِايةوخ ْاو َةرًيظةنة

 .((وؤي ية ٖةَوو نةطيَو ػايظرةتشخ بة ػويَٓةنةي وؤي
داواٍ  ت،بزِوابُجًَِ بًََمآْ يَُلضآْ  كُمُجمًضُلُ ثًَػ ُٓوٍَ  -8

 ًٓشى بكات: 

ّْ  دد     )إٍُ)اةسَويةةت :   وخى ثيَػةَبةس ىَ ٌدا دُعَدىََ اإلضدت٣راْ ًَد
تةا   ،داواي سِيَنةثيَذإ بةة ٖاتٓةةرووسء ضةووْةدخس بةؤ ئةوخيةة     ... اهبََؿََسَ
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. ديةةاسخ ئةَةةةؾ بةةؤ ثاساطةةنتء سِيَةةضء ((تووػةة  سِواْةةيين جةةةساّ ْةةةبٔ
 .نةيةجوسَةت  َاَية

 دانًغنت بُ ُٓدَبْ رِيَشَوَ: -9
ٖةسنةطآ ية نؤسِو َةرًيظيَو داْيؼةت، دخبةآ بةة ئةةدخءء سِيَةضو      

ْابةةآ  ةَةةة بةةة سِيؼةةى بهةةاتء وةةؤى بةةة     ويكةةاسخوخ دابٓيؼةةآ،  
ئةْنوطريًةنةيةوخ وةسيو بهات، ْابآ دخطت ية يوتى وخسبةذات، ْابةآ   

 صرس باويَؼو بذات.
ية َةرًيظةنة دخبآ تةَاػاى ضاوى ئةو نةطة بهات، نة قظةى بؤ 

 دخنات، ْابآ سِوى يةو نةطة وخسبنيَشِآ.
بةا قظةةى    با صرس قظة ْةنات، بةقةدو ػإء باآلى وةؤى ٖةَيٓةةَيآ،  

نةةةغ ْةةةبشِآ,ْابى قةةاض يةةة طةةةسقاض دابٓآنةةة ٖةْةةذآ نةغ,نةةة     
دادخْيؼٔ.يةنظةةةةس قةةةاض يةطةةةةسقاض دادخْآ,بةةةةبآ  وآداْةنةطةةةى 
بةساْبةس,نةةةةةة يةساطةةةةةريذا طةةةةةيفةتةنى صرسْاػرييٓةوطةةةةةيفةتى 
َوتةنةبرياْة,دخبآ َظويإ وةؤى يةةّ طةيفةتةقيضخوْة دوسواتةوخو,بةة     

 ئةدخبةوخدابٓيؼآ.
 يَُلضو لُ مُجمًضُكُ دوعاٍ كُفارَت خبىيَهدرآ: ثًَػ ُٓوٍَ -10

نةة   دخ يَشِيَرةةوخ،  -بةآ يَخصاي وةواي ي سِ-وخى جانِ ية ئةةب  بةةسصخ   
بيويظةراية يةة َةرًيظةيَو     ناتيَةو ثيَػةَبةةسي وةوا     :وتويةت  

ْْ ال إهدٕ إال  ُْدتََ   ء )ضبشاُم اهؤٍ)دخيفةسَو:  ,ٖةَيظآ ٌْدََن  غٔد   بَشََ
تةؤ   !ئةي ثيَػةَبةةسي وةوا    :ت  وثياويَو  را ،(( ت٘   هٚمء  ضتغفسن

:  ثيَػةَبةس اةسَوي وت. نة ثيَؼ  ئةَةت ْةدخ ،قظةيةى دخنةيت
ئةةةّ دوعايةةة نةةةااسخت  ئةةةو ... )ذهددم َكٍفددازْٝ هٌَددا ٙلددْ٘ يف اَ ْذوَددظَ)

 .((وتشاوخ نة ية َةرًيظةنة  ،قظاْةية
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 ئــةدةبء ئاكـارى مضـولَمان 
  دازدنـة كـقض لـةكـاتى

 
ٕ نةة ثيَويظةرة    ،يةو سِخاراسخ ضاىء نؤَةآليةتياْةةي    يَة ي َظةوَيُا

 ،ية ة  وةةَيو  ة ؤء قظةنشدْوػيَواصي  فر ،بةئا ابآء بة  شْن  دابٓآ
ء سِيَُٓاييةإ  بةٖشخَةْةذ بهةةٕ   ةآثيَويظرة دايوء باوى َٓذاَيةناْيإ ية 

 .ياس دبة ثآي تةوريٗاتةناْ  وواء ثيَػةَبةسي ثةسوخس بهةٕ
 قظة نشدْة ية ة  وةَيو: و ؤوْذ ػيَواصء ئادابيَه   فرئةَةؾ ضة

 ُكزدى:ـُ يًَمينْ لُصُرخؤ قضب -أ
 -بةةآيَخصاي وةةواي يسِ-بووةةاسيء َوطةةًيِ يةةة وةةاتوو عايؼةةةوخ   

ََْٙطدسد احلددٙح َكطَدسدَْكٍ ٓدرا، ََْٙشددَخُ       ي اهودٞ )ًا كاََْ زََض٘): دخ يَشِْةوخ
ْ٘  ،نةة قظةةي دخنةشد     سي وواثيَػةَبة :عََِدُٖ اهعاٍد السََْؿاُٖ سدٙجا َه

ػةيَواصيَه  وا  بةة  بةةَيهو   ،يةى ية دواي يةى ،وخى ئيَوخ قظةي ْةدخنشد
ػةةي  و نةة ضةةْذ   آ،نة  ةس يةنيَو ثيَويظربواية بيزَيَش ،قظةي دخنشد

سِخصاي -ئةبوداود ية وةاتو عايؼةة    ((، ٖةسوادخيرواْ  بيزَيَشآ ،اةسَوخ
َفْؿداًل ََْٙفٌََُٔدُٕ     )كاََْ كالًُُٕ)ويةت   وتنة  دخ يَشِيَرةوخ، -بآيَوواي ي

ّْ ضََدٌَعََُٕ  ٕ    ،ثيَػةَبة: ْكّى ًََ ػةةنإ بةةيين   و نة قظةي دخنةشد يةة ْيَةوا
تيَذخ ةيؼةت ضةى    ،بوايةة يَ  ييَبةػيَوخيةن  وا ٖةس نةطيَو  ةو  ،يةدخدا

 .اةسَوخ
ٕ نة َشرىة    ،يةّ اةسَودخ بةسِيَضاْة بةدخسدخنةوآ ػةيَواصي   َظةوَيُا

  يَةةتةةا وةةةَيو ي ،ظةةرة بةةةٖيَُينء يةطةةةسوؤ بةةآثيَوي ،قظةةةنشدْةنةي
بةؤ وؤيؼة  ْةةصاْآ ضة       ،ْةى ٖيَٓذخ بة ويَشاي  قظة بهةات  ،بنةٕتيَ
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، نةة صرس يةة   ْابةآ ئةةّ طةيفةتةي تيةا بةآ      ،بة تايبةت  وتاسبيَز ،ئةَيآ
وتاسبيَزإ يةّ ٖوْةسخ بآبةػٔء وؤػيإ بيَبةؾ نشدووخ، ْويَزنةسإ ٖةةس  

 .تاييةنةى يةقظةناْى جاَيى ْابٔية طةسختاى وتاسخنةى، تا نؤ
 عٍُ ثاراو:و يًَهانٌرسيادَرِؤيٌ نُكزدى لُ بُكا -ب

نةةة صيةةادخسِخوي ْةةةنات يةةة  ،يةةةى يةةة ئةةاداب  قظةةةنشدٕ ئةوخيةةة 
وخى  .صَةإ يوطة  ْةةنات    ،ػةي ثاساو يةة قظةةنشدْذاو  و بةناسٖيَٓاْ 
سِخصاي ووايةإ  -بةطةْةديَه   ريذ( ية ئةينب عوَةةس    تسًرٜئةبوداودء 

ِْ اهلل عدصٍ )اةسَويةةت :   نة ثيَػةَبةسي وةوا  دخ يَشِيَرةوخ، -بآيَي  )إ
ََّ اهسدداي: اهدرٜ خيودى َبوطدإُ كٌدا تََتََدَََودُى اهبَََقدُس         ٗدٍى ًَ ُْٙبَغُض اهبََوٚغََ 

نةة يةةنات  قظةةنشدْذا     جةصبةونةطاْة ْانةات، وواي  ةوسخ  :بَوَطدأَُا 
دْذاء صَاْيةإ  صَإ يوط  دخنةٕء دخَ  وؤيإ وواس دخنةٕ ية قظةةنش 

 .ء ناويَز دخناتنة َاْنا وواسدٕ بة صَاْ  يوٍ دخدات ،يوٍ دخدخٕ وخى
نةة   ،ية ؿ ي   بووةاسيء َوطةًيِ ٖةاتووخ يةة ئةْةطةةوخ      ٖةسوا
ِْدُٕ...    ))  ثيَػةَبةس  اْ اذا تلوٍ بلوٌٞ اعادٓا ثالثدًا ستدٟ تفٔدٍ عََ

 ُٖ اهجْسثََدسََٝ يف اهلدالَ  َٓدْصُز ََٗال ُدصز، ََََْٗٙلدسََ   ٗ ََٙتَََلِوٍُ بَلدالَ َفْؿدىُ   ٗكاْ 
 وػةةناْ  طةآراس   ،ناتيَو نة ثيَػةَبةس قظةةي دخنةشد  ... اهتػََّدقََ بََٕٗ

نة قظةي دخنشد ية بةيين دخسبشِيين  تا تآي بنةٕ،... ،خوخدوباسخ دخنشد
صرس قظةةنشدٕء   ثيَػةَبةس  .ْة نةّ ،وػةنإ بةيٓيَه  ٖةبوو ْة صرس

 (.(وخؤدخبةآسِق  ي ،ووبةالوخ صرس ثآ ْاوؤؾ ب دخّ ثاْهشدْةوخى
دخبةةا ئيَُةةة ئةةةّ اةسَوداْةةة يةةة وؤَةةإ بيَٓيٓةةة ديء ويَةةضإء     

 ,نة صرس قظة ْةنةٕء صيادخسِري  تيا ْةنةةٕء  ،َٓذاَيةناْيؼُإ ايَشنةئ
 بة ٖيَُين قظة بهةٕ.ْةبٔء دخّ ثإ ْةنةْةوخء,  صَإ يوغ

 دخنات. ٖةَيةؾ صرس دياسيؼة ئةو نةطةى صرس قظة بهات،
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 ٌ تآبطُى.ًَكزدى بُ عًَىاسيَب كُ خَُلب لطؤىطةت -ج

ٖةي  ناتيَةو    ،   ريشء تيَنةيؼروو ية سِيَباصي ثيَػةَبةسَظوَيُاْ
ػةي ْاَؤ بة وةَيو بةناسْاٖيَين، بةَيهو  ؼت وء ىبة ػيَواصيَو قظةناْ
يةإ ْووطةني    ،يةإ وتةاس دخدات   ,نة قظة دخنةات  ،ناتيَو ٖةو  دخدات

 وخى ثيَػةَبةةس  .بيَةت  ين وةَيهةنةة بة  ةويَشخي تيَنةيؼةر   ،دخْوطآ
ْْ ُُشََدِّخََ اهِاع عوٟ ةدز عُْقد٘هٍَٔ )دخاةسَوي:   )ْ ًَسُا ًََعََاغَس االُبٚا١  

ئيَُةي نؤَةَي  ثيَػةَبةسإ اةسَامنإ ثآنشاوخ بةة  ةويَشخي عةةقًَ     ...
 . (1)((وةَيهةنة قظةيإ ية ة  بهةئ

 :َةةوقو  ٖةسوخٖا ية  ؿ ي ( ي بووةاسي ٖةاتووخ يةة عةةي  بةة      
ْْ ُْٙلِر ََ اهلْل ،ث٘ا اهِاع مبا ََْٙعسَفََْ٘سد)) وةَيو ضؤٕ ... زََضُُْ٘هٕٗ َ تُشَبََْ٘  

ء ئاوا قظةيإ ية ة  بهةةٕ. ئايةا ثيَرةإ وؤػةة وةوا      ،دخصاْآء تآدخ ا
   ((.ثيَػةَبةسخنةي بة دسر ؤشيَرةوخ

نةة قظةةْةنشدٕ بةة ويَشخي عةةقًَ       ،بؤ ئةةوخ  ئاَارخيةييَشخدا ئةَة 
   خ.وواء ثيَػةَبةس بةدسروظرٓةوخي ،ووةَي

سخصاي -ية ئينب َةطةعودخوخ   ,ية ثيَؼةن   ؿ ي (ي َوطًِ ٖاتووخ
ٍدخَ ةً٘دًا سددٙجًا ال تُْبوَغُدُٕ    شُد بَ)ًََا  ُدت  )وتويةت :   ، نة-بآيَوواي ي

ٍْ إاٍل كاََْ هَبََْعطٍَٔ فَتِٞ ٖةس ناتيَو تؤ قظةة ية ةة  قةةوَيَو    ... عُْقْ٘هُٔ
ئةوا ئةّ ػةيَواصخ قظةةنشدْة بةؤ     ،ي عةقًَ  ئةوإ ْةبآبهةي ء بة ويَشخ

 .((ٖةْذيَهيإ دخبيَرة ايرٓةء ئاػوء
دخيةوآ بةة ضاوطةاغء     ثيَػةَبةس دا،يةّ تةوريٗاتة ثشِػٓنذاساْة

                                                           
يػريخ(  نة ئةّ جةديظة  جظٔ ،بةآلّ ػايةت  يةطةس صرسخ ،زٗاٖ اهدٙوٌٛ بطِد ضدعٚف ( 1

 . نراء نؼف اخلفا(
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 بةسِيَضخ ئةّ ثةياَة َاَؤطرايإء وتاسبيَزإء ئةديبإء ْووطةسإء سِابةساْ 

ٕ   ئاَؤر ةاسي وةةَيو    ناتيَةو  نة ،سِابنةيةْآ ػةت   ،دخنةةٕ، وتةاس دخبيَةز
ػةي ْةاَؤء  وبآء  ء عةقًَ  ئةّ وةَيهةتيَنةيؼنتبا بة ويَشخي  ،ئةْووطٔ

ٗيَٓٓةة ْةاو   ْةي ء،إ بةناسْةٖيََٓٔظوَيُاْْاسِخطةٕء بيَناْة بة طشوػ  
بةة بيةاْووي ئةةوخي ئةةَشِر وا ثيَويظةت       ةوخ،ئةدخب  ئيظالَ  سِخطةةْ 

ٕ  صرس ية نة ئيَظرا عةؿشخ، دخناتء يوغةي ض عةةياْ ء ض   ،ْوطةسإ ٖةة
رؤسخ وػةي غةسيبء عةريب يةة ْووطةيٓياْا    ،بةْاو ْوطةسي ئيظالَ 

يؤريةوء    ثشانريوء ئةيرةسْاتيفء َؤديَشٕء طة انرؤسء  :بةناسديَٓٔ وخى
طؤطؤيوريء ئيبظريُؤيؤرياء ٖةَة ضةػٓةي ئةّ وػة غةسيباْةة!!( نةة   

 ةْ  ئيظةالَ ء وضَةةت  ئةةدخب  سِخطة    ئةَة بةسِاط  ٖي  ناتيَةو يةة  

َة ةةس   ،  تآْا ةات يَة وةَيهيؽ ي ،ٖي  طووديَو ْابةوؼآ ،ْيةو نوسدي
نةة وؤيةإ بةة سِرػةٓبري ثيؼةإ بةذخٕء        ،تةْٗا َةبةطريإ ثآ ئةوخ بآ

ئةةّ ػةيَواصي    .ثةآ بةدخسوةةٕ   ىوؤيإ ريانةْةةوخ يةة وةةَيوء وؤيةاْ    
غةةصوى صَاْةنةَاْةةو، دخياْةةوآ  يةاْى      ،بةناسٖيَٓاْ  وػة غةسيباْة

ٕ    دخبا ئةّ ْوطةساْة يةة  يٓذويى يةةآبظريَٓٓةوخ،ص  وةوا ب طةٔء بةةوؤيا

بةا بةة ويَشخي عةةقًَ      ،بةقظةي ثيَػةَبةسي ئاصيضَإ بهةٕ ,دابيَٓةوخء
ٕ   ةةس وؤيةإ بةة    ،وتاس بذخٕء قظة بهةةٕ  ،وةَيو ػت بٓووطٔ  َظةوَيُا

تةش   ْةاويَه   ابة  ، ةةسْا  ،ػويَٓهةوتةي ثيَػةَبةسي ووإ دخدخٕء يةقةَيةّ
 .وؤيإ ٖةَيبزيَشٕبؤ
 ُر:ــقضُكزدى بُ عًَىاسيَكٌ وا نُ سؤركىرتْ نُدريَذْ وَرسك -د

ْة اتةة سادخي نةوست    ، ؤ ئةوخيةة وية ئاداب  ػرييٓهشدْ  قظةء  فر
تةا   ،بووٕ. ئةَةؾ بؤ ئةوخيةة  وخسص ةآو ييإ دسيَزدادسِيء وةَي ،بشِيٓةوخ

رةابشي نةوسِي   بة دٍَ  وآ بنشآ. َوطًيِ ية  ،ئةو نةطةي  وآ سِائة شآ
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ِْتُ  ؾٍََوٛ ًََعََ )وت :  ، رابش دخ يَشِيَرةوخ -بآيَخصاي وواي يسِ-طةَشخ  )ْك
ية ة  ثيَػةَبةةسي  ... ، فلاََُْت ؾََالتُُٕ َةْؿدًا، ََٗخطبََتُُٕ َةْؿدًاٛ اهٍِب

ْةة صرس   :واتة ((دخنشد، ْويَزخنةيء وتاسخنةي َاّ ْاوخْذي بوو ّووا ْويَز
سوخٖا ئيُاّ ئةمحةدء ئةبو داود ية جةةنيُ   نوستء ْة صرس دسيَز بوو. ٖة

ْٔدتُ     :وتويةةت    ، نةوخدخ يَشِيَرة -بآيَخصاي وواي يسِ-نوسي جضاّ  غََد
ٌْعَٞ َفقاَََ ًُتََ٘ك٣ًَا عوٟ عؿا  ًََعََ زََضُ٘يَ اهلل  َفشٌََََد اهلل  - ٗ ة٘ع-اجْل

ية ةةة  ...  ْثِددٟ عوٚددٕ، َفلاََُددْت َكوٌَدداُت خََفٚفددات طٍٚبددات ًُبازكدداتٗ
رةا ثيَػةَبةةس يةطةةس     ،َبةسي ووا ية ْويَزي ٖةيين ئاَةادخ بةووّ  ثيَػة

ضةةْذ   ،وخطراء طوثاغء طرايؼ  وةواي نةشدو   -يإ نةواْيَو- ؤثاَييَو
 .((وت وػةيةن  طوىء ثريرصء باػ  

 ُ دَكات:ـو بؤ ُٓوكُصٍُ قضـطىآ رِاطزت -ه
ٕ خاراسي رةواْ   ية سِ ناتيَةو يةةنيَو قظةةي بةؤ      ،ئةوخيةة  َظةوَيُا
، يةإ  وؤي بة ػريَهةوخ طةسقا  ْةةنات  ء،هاتبوآي بؤ ػٌ   ،دخنات

تةَاػاى تةيةاضيؤٕ ، يإ سِوى ية ػةريَهى دى ْةةبيَت، نةة قظةةى بةؤ      
 دخنشآ.

قظةةي بةؤ     نة ثيَػةَبةةس  ،ٖاوخَية بةسِيَضخناْ  ثيَػةَبةس ناتيَو
وؤيةإ بةة ػةريَه     ، بة  شْنييةوخ  وآيإ بةؤ سِادخ ةشت  صرس  ،دخنشدٕ

 ، وآي بؤ ئةو نةطة دخ ةشت  ثيَػةَبةسيؽ  .ْةدخنشد طةسقا  وختشخ
 دخنشد.ةآيإ ثشطياسيَه  ي ،نة دخٖاتة الي قظةي ية ة  دخنشد

ٖةْذآ نةغ ٖةية، نة قظةى بؤ دخنةى، وؤى بة ػريَهةوخ وةةسيو  
دخنات، يإ سِوى يةتؤ ْية، بةسِاطرى ئةةوخ بآسِيَضييةة، َظةوَيُإ دخبةآ     

ابنشآء  وآ بؤ قظةناْيإ ػةٌ بهةات،   ٖةطرياس بيَت، ٖةطرى وةَيو سِ
 ئة يٓا نةطى قظةنةس بة ضاويَهى طوىء ْاسِيَضاْة ديَرة بةسضاوى.
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 تدا قورئان و سوننه  یت هل اڵیه ئادایب كۆمه

 ُكزدى بُ خُندَْ رِوخؤعًُوَ:ـقض -و
نة  دخ يَشِيَرةوخ، -بآيَسِخصاي وواي ي-ئيُاّ ئةمحةد ية ئوّ دخسدائةوخ 

، بة وةْةذخوخ قظةةي دخنةشد    ،وتويةت : ناتيَو ئةبودخسدا قظةي دخنشد 
وت ئةبودخسدا  ةَزخية  يةبةسئةوخي بة وةْةذخوخ قظةة   نوةَيهيؽ دخياْ

نةة ثيَػةَبةةسي    ،وت : ْةبيٓيوَةةء ْةبيظةرووَة   دخنات(. ئةبودخسدا 
وتبآ. را ئةبودخسدا ناتيَةو  ينبةوةْذخوخ ْة ،قظةيةن  نشد بآ ووا 

ئةاواي   ئةةوخي ثيَػةَبةةس    يةبةةس  بةوو،  وةْةذخ دخّ بةقظةي دخنشد 
 نشدووخ.
نةةة  دخ يَشِيَرةةةوخ،وخٖا َوطةةًيِ يةةة طةةةَان  نةةوسِي جةةشء  ٖةةةس

ِْتََ تُذاهَظُ زََض٘ي اهلل ))وتويةت :   ْةْوتُ جلابس بّ مسسٝ زضٛ اهلل عِٕ:  ْك
 ؟ فقاي دابس: ََُعٍ كج ًا. كاْ زض٘ي اهلل  ًََٜؿََاٍلُٖ اهر ّْ ال ََٙقَ٘ ًَ

ََٗكاُ٘ا ََٙتََشََّدثََْ٘  فٕٚ ُٙؿٍََوٛ اهؿُْبضََ ستٟ تََْطوَعََ اهػٌظ، فذذا َطَوعََْت ةاَ،
ًْسَ اجلآوَٚٞ َفََْٚطشََْلََْ٘، ََََٗٙتََبََطََدٍُ   -ٗاهسض٘ي داهٌَظ  -  َفََٚأخُرُْٗ يف  

 داْيؼرين ثيَػةَبةسنؤسِو وت: ئايا ية  بة رابشي نوسِي طةَشخّ ...
وت : بةةَيآ، صرسبةةي رةاس ئاَةادخ دخبةةووّ.      ة ئاَةادخ دخبةووي  رةابش    

نة ْويَةزي بةةياْ     ،ؤي ٖةَيٓةدخطرايةو ػويَٓةي و ثيَػةَبةسي ووا 
ات، ئةوناتة ٖةَيذخطراء دخسِرية ،  ٖتا ئةوناتةي سِرر ٖةَيذخ ،ا دخنشدذتيَ

ٖاوخَيةة بةةسِيَضخناْ  باطة      ،نةة ثيَػةَبةةس دادخْيؼةت    ،را يةو ناتةي
رةا دخطةريإ    ،نة ضيإ نشدووخ ،نشدخوخي ثيَؼاْ  راٖيً  وؤيإ دخنشد

 .((خٖاتة طةس ييَودوةْذخي  ثيَػةَبةسيؽ ،ثيَهةْنيخ دخنشد
تا نشدخوخناْ  ثةآ   ،  َويرةص ةَظوَيُاْخاراسي باطهشإ سِ ىئةَاْة
 هات.بؤدا ػريئ و وؤي يةنات  قظةنشدٕء  فر ،بشِاصيَٓيَرةوخ
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 ئــةدةبء ئاكـارى مضـولَمان 
  طـالَتـةو صـوعبةتدا لةكـاتى

 

بةةآلّ يةة    ،رة ية ة  بشانةةي بهةات  بؤي ٖةية  اَي َظوَيُإَشرى  
ْةبيَرة بآئا اي  ية يادي وواء سِخااْذْ  دَية    ،طٓووسيَه  دياسيهشاوداو

   َظوَيُإ.بشاي 
إ َظةةوَيُاْنةةة صرس ثيَويظةةرة  ، اَيرةةةنشدٕ ضةةةْذ ئةةادابيَه  ٖةيةةة

 نة ئةَاْةٕ: ،خوي بهةٕء ثابةْذي بٔثةيشِ
 ا نُكزدنٌ:داَلتُنُكزدىْ سيادَرَِوٍ تًَـسؤر ط -أ

 وتويةت :    -بآيَصاي وواي يخسِ-وخى ئةْةغ 
ٛ    )اةسَويةةت :   ثيَػةَبةسي ووا  ٍِد ّْ دََُد، ََٗال اهدّددُ ًَ  )َهْطدتُ ًَد

ٔ    ،َٔ ْة ئةًٖ  ياسيء  اَيرةء يةٖوّ... . صرس (1 ((ْة ئةةواْيؽ يةة َةٓ
نةةة ئةسنةةة ئاطةةاييةنةي يةةةبري  ،دخنةةات َظةةوَيُإ اَيرةةةنشدٕ وا يةةة 

 ،جونُ  ووايةة يةطةةس صخويء   نة بةْذايةت  وواء  يَشِاْةوخي ،بطيَرةوخ
 .بآ  ةْذخيةثيَهٗيَٓاْ  نؤَةَينايةن  ضاىء ثاىء 

 اَيرةء ياسييةةى ْةةنات،    َظوَيُإنة ْابآ  ،ئةَةؾ ئةوخ ْا ةيةْآ
 اَيرةنشدٕ  ،نة نات  رذيةت دخبآ رذي بني ،بةآلّ ئةَة ئةوخ دخ ةيةْآ

بةسيؽ  اَيرةء دخْا وؤ ٖاوخَية بةسِيَضخناْ  ثيَػةَ ،ٖةَوو دَيُإ داْة شآ
)كداََْ  ): دخنةات  بةاغ  )االد  ا فدسد(  وخى بوواسي يةة  ،ياسييإ نشدووخ
ثيَػةَبةس بؤ  اَيرةء  ناْىٖاوخَية :ََٙتََبادََسُْ٘ باهبََطٚذ ٛ  ْؾشا ُ اهٍِب

 .((ناَيةنيإ بؤ يةن ي دخٖاويؼتء بةيةن ي يإ دائةدا ،ياسي

                                                           
 زٗاٖ اهبدازٜ يف )االد  ا فسد( ٗاهبٚٔقٛ.( 1
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سِم يةة يةةن ي    ،ءية سِاطةريذا صرس  اَيرةةنشدٕ دخبيَرةة َشاْةذْ  دٍَ    
سِخصاي وةواي  -وخى ئيُاَ  عوَةةس   ،بووْةوخء ْةَاْ  ٖةيبةتء ويكاس

ّْ َكجُسََ ضشلٕ)اةسَويةت   -بآيَي ّْ ًََصََحََ اضتُدٍَف بََٕٗةوت ٓٚبتٕ  ،)ًََ ًََ 
ٖةيبةتء ويكةاسي نةةّ ئةبيَرةةوخ، ٖةةس      ،بهةْآيَٖةس نةطيَو صرس ث...

 .(( اَيرة بهات ثآي طووى دخبيَت طوعبةتءنةطيَو 
لُ كاتٌ طاَلتُكزدنُكُدا نابآ مُبُصتت ثآ ٓاسار طُياندىْ دأل  -ب

 غانٌ يًض كُصآ بآ:ًَٓ
 ، نةة اْيؽ  اَيرةة ئةةنشآ  َظةوَيُاْ تةْاْةت ية ْيَو  ،صرس نةغ ٖةٕ

اْة، ديةاسخ ئةَةةؾ نةاسيَه     َظةوَيُاْ َةبةط  ثةآ ئةاصاسداْ  دَية     
يةةّ رةؤسخ    ،اْةء ثيَػةَبةسي ووا قةدخغةةي نةشدووخ  َظوَيُاْْاػياوي 
وخى يةة   َظوَيُإ، ٖةطت بشيٓذاسنشدْىنة دخبيَرة ئاصاسدإء  ، اَيراْةي

ٜ طوْةْ  ئةب  داودء  نوسِي طةائيبةو ئةةويؽ   ي ية عبذا ،ٖاتووخ تسًدر
نة  ،بووخ    ية ثيَػةَبةسي ووا يَنة  و ،ية باونييةوخ ية باثريخيةوخ

ٍْ ًََتا ََ  خٚدٕ الع )دخيفةسَو:  ِْ  سََدُْك ّْ  خََدرََ     )ال ٙأخُرََ بدًا ََٗال ددادًا، ًََََٗد
 ،با ٖي  نةطيَو ية ئيَوخ ػريَه  بشانةي بة اَيرة... عََؿا  خََٕٚ َفْوََٚسُِدٓا

  ْةباتء ْةػاسيَرةوخ، ٖةس نةطيَهيؽ  ؤثاَي  بشانةي يَيإ بةسِاطريؽ ي
.((با بؤي بنيَشِيَرةوخ ،بشد

ٕ ية رةْن   وٓذم( صخيذي نةوسِي طةابت ية ةة       وةؤَي   َظةوَيُاْا
ئة واطرةوخ، ثاػإ صرس َاْذوو بوو، طةسوةويَهى ػهاْذ، رةا عُةاسخي   

ئةَةةي صاْةى،    نوسِي جةصّ ٖاتء ضةنةنةي يةآبشد، نة ثيَػةَبةةس 
 يةنظةس قةدخغةي ئةّ ناسخي ييَهشد.  

-ٖةسوخٖا بةصصاسء تةبةساْ ء ئينب جيبإ ية عاَشي نوسِي سخبيعةةوخ  
ويَةو ثةيَاَلوي ثيةاويَه  بةشدء     دخ يَشِْةوخ، نةةوا ثيا  -سخصاي وواي ييَبآ
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بة اَيرةوخ ييَة  ػةاسدخوخ، رةا نةة ئةَةةيإ بةؤ ثيَػةَبةةس  يَشِايةةوخ،         
ٌٍ عظٍٚ)اةسَوي:  ثيَػةَبةس ْٗعَٞ ا طوٍ ْظْو ِْ ز  )ال تُسَََٗع٘ا اْ ْطوٍَ، فذَ

صوَيِء طةرةَيَه    َظوَيُإ،َةتشطيَٓٔ، ضوْهة تشطاْذْ   َظوَيُإ...
ئةبو داود ية عبةذايشمحين نةوسِي ئةةب  يةةيال      صرس  ةوسخية((. ٖةسوخٖا

دخسِريؼنت، ثاػإ  دخ يَشِيَرةوخ، نة  وتويةت : ٖاوخَيةناْ  ثيَػةَبةس 
ثياويَو يةوإ وةوي يةآنةوت، را ٖةْذيَهيإ ٖةَيظةإ ئةةو  وسيظةةي    
نة ئةّ ثياوخ ثآي بوو، ييَيإ بشد...ثياوخنةؾ،نةٖةَيظا، تشطا. ئيٓجةا  

ٍٗ ََ ًُطدوٌاً   )ةسَوى: ا ثيَػةَبةسي ووا ْْ ُٙدس   ٍُ ...بةؤ   )ال ََٙشَّى  طدو
 ةنةي ب طيَٓآ((.َظوَيُاْجةآلٍ ْيةء جةسِاَة، بشا  َظوَيُإ

ئيَُة ية نوآ ية ئاطت ئةّ اةسَودخ بةسِيَضاْة، يةناتيَهذا وؤَةإ بةة   
 ػويَٓهةوتةي سِيَباصي ئيظالّ دادخْيَني.

 :لُ طاَلتُكزدندا نابآ قضٍُ درؤٍ تًا بآ -ج
صرس نةغ ٖةٕ ية داْيؼرين َةرًيظيَهذا، بؤئةوخي بًَئَ االْةنةةغ  
طوعبةت ض ء قظةي وؤػةة، ٖةَيذخطةرآ بة يَشِاْةةوخي ْونرةةي دسرء     

ٕ ثيَهةْيٓاوى ، يةواْةػة وةؤي بةة    بضاْآ،نةة بةآ ئا ايةة يةة      َظةوَيُا
يةو نةطاْةي، نة قظة دخ يَشِْةوخ بةدسر،  ٖةسِخػةي ثيَػةَبةسي ووا

ٜ آ بهةْٔ. وخى ئةةبو داودء  تا وةَيو ث ء ْةطةائ ء بةيٗةةق  يةة    تسًدر
 -سِخصاي ووايةإ ييَبةآ  -بوٖضي نةوسِي جةةنيِ يةة بةاون  يةة بةاثريخي       

بةوو دخيفةةسَو:    دخ يَشِْةوخ، نة  وتويةت :  ويَِ ية ثيَػةَبةسي ووا
 )ٌََٗٙى هورٜ ََْٙشدَخُ باحلدٙح هَُْٚطشََم بََٕ اهقَ٘ َفََْٚلرَ  ٌٗٙى هٕ، ََٗٙدٌى هدٕ  )
..َا  ويَشاْ ء ضاَي  درصخخ بؤ ئةو نةطةي،نة قظة دخنات بةؤ ئةةوخي   .

وةَيو بة ثيَهةْني بيَٓآ، يةناتيَذا قظةةنةي دسريةة، رةا ثيَػةَبةةس دوو     
 .((راس ثآي دخَيآ: َا  ويَشاْ  بؤ ئةو نةطة



76 

 

 تدا قورئان و سوننه  یت هل اڵیه ئادایب كۆمه

ٖةسوخٖا ية ْةواط  نوسِي طةَعاْةوخ، نةة  وتويةةت : ثيَػةَبةةسي    
ْْ تُشََدِّخََ  خدان ٓدََ٘ هدم ًُؿََددٌِّق،      )َكبُسََْت)اةسَويةت :  ووا   ًٞ خَٚاُ

... ةوسختشئ وياْةةت ئةوخيةة، نةة قظةةي دسر بةؤ بةشا       ٗ ُتََ هٕ كاذٌ 
ةنةت بهةي، يةة ناتيَهةذا ئةةو بةاوخسِت ثآبهةاتء وا بضاْةآ       َظوَيُاْ

 . (1 قظةنةت سِاطرة((
 وتويةت : ثيَػةَبةةسي   -سِخصاي وواي ييَبآ-ٖةسوخٖا ئةبو ٖوسخيشخ 

)ال ٙؤًُّ اهعََْبدُ االمياََْ كٍوٕ ستٟ ٙدرتن اهلدر  يف   )اةسَويةت :  ووا
ْْ كاْ ؾدادةاً  بةتةةواوي ٖةةَووي    َظوَيُإ...ئيُاْ   ا صاح، ٗا سا١ََ ٗإ

داْاَةصسآ، تا ية  اَيرةنشدْذا واص ية دسر ْةٖيَٓآء، واص ية دخَةتةةقآء  
 َورادخية ْةٖيَٓآ، ئة ةس ض  ئةويؽ سِاطت بهات.

ه  صرس ْاػريئ وةؤى وضاْذرتةة ْاوَةإء ئيَُةةؾ بةة      دخَيَهة ػريَ
ثيَؼةواصيةن   ةسَةةةوخ قبوَيُةإ نةةشدووخ، ئةةويؽ دسري ْيظةةاْة، نةةة    
يةسِاط  دا ئةَة سِخاراسيَه  بةدناسي ْاػرييين سِررئاوايةة بةؤ ئيَُةةيإ    
ْاسدووخ، تا ِسخوػة  ئيَُةة بِشوػةيَٓٔ. نةة يةسِاطةريذا ئةةّ دسرنشدْةة،        

ء  اَيرةنشدْيَه  ْاجةقة، ثيَويظةرة وؤَةإء َةاٍَء    جةساَيَه   ةوسخية
َٓةةذاَيُإ ييَةة  بةةةدووس وةةةئء بةقظةةةي سِاطةةرنؤياْة نشداسخنامنةةإ   

 بشِاصيَٓيٓةوخء، تةقواء يةووا تشطإ ٖةسدخّ دَيُإ بنةػيَٓيَرةوخ.
 طوعبةتء  اَيرةي نشدووخ    با ئيَظراؾ بضاْني، ئايا ثيَػةَبةس 

ةآلّ ئةةوخي سِاطةت ْةةبووبآ ْةةينوتووخ،     بةَيآ،  اَيرةي نةشدووخ، بة  
 ئةَةؾ منووْةي  اَيرةنشدْ  ثيَػةَبةسخ:

ئينب بةناس ية صخيذي نوسِي ئةطًةّ دخ يَشِيَرةةوخ، نةة رْيَةو ٖةةبووخ     
ء ٖاتةة الي ثيَػةَبةةسي وةوا    ) َ  ٌََْٙدّ احلبػدٚٞ(،   ثآيإ دخ وت :

                                                           
 .زٗاٖ امحد ٗاب٘ داٗد( 1
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  وت : َيَشدخنةّ باْنةت دخنةات، ثيَػةَبةةسيؽ اةةسَوي َيَشدخنةةت     
 نآية  َيَشدخنةت ئةو ثياوخية، نة طجيايى بة ضاوييةوخية   

 .طجياي  ثيَوخ ْيةرْةنةؾ  وت : ضاوي 
 .اةسَوي: ْةويَش طجياي  بة ضاوييةوخية ثيَػةَبةس

 وت : بةووا طجياي  بة ضاوييةوخ ْية.  رْةنة 
ٖي  نةطةيَو ٖةيةة طةجياي  بةة ضةاوييةوخ       :اةسَوي ثيَػةَبةس

 .ْاوخوخي ضاو بووخ( جياي ْةبآ.  َةبةط  ثآ ط
 -بةةآيَسخصاي وةةواي ي-يةةة جةطةةةْ  بةطةةشي    تسًددر٠ٖةةةسوخٖا 
وت : ء  ة  وتويةت : ثريخرْيَو ٖاتة الي ثيَػةَبةةس   دخ يَشِيَرةوخ، نة

   ُباتة بةٖةػت.ةدوعاّ بؤ بهة وواي بةوؼٓذخ ب ،ئةي ثيَػةَبةسي ووا
  خ.ةوثريخرٕ ْاضيَرة بةٖةػر !ثيَػةَبةس اةسَوي: دايه  اآلٕ

   .وت : ثريخرْةنة بة شياْةوخ سِريؼت 
 ،ثيَػةَبةس اةسَوي:  ثآي بًَئَ ئةو بةة ثريخرْة  ْاضةيَرة بةٖةػةت    

 . (بةَيهو بة  ةْجء الوي دخضيَرة بةٖةػت
ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ہ  ہ  ]وواي  ةوسخ دخاةسَوآ: 

ئيَُة وؤَإ نيزخناْةةُإ بةتايبةةتى بةسٖةةّ    .... الواقعةہ  ہ  ھ  
 .[بشِياسَإ بؤدإ ٖةس ن  بٔ، ػؤخء ػةْطء ٖاوتةَةْٔ ٖيَٓا،
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 مضـولَمان  ئـةدةبء ئاكـارى 
 داـزدنـزؤسبايي كـة ثيـل

 
ٕ ناتيَةو بشايةةن     ،ئةوخية َظوَيُإية سِخوػ  رواْ   رٕ  َظةوَيُا

ٕ  ووػةهيَه   ، يإديَين َٓةذاَييَه   وةوا  يةإ   ،ػةوو دخنةات   َظةوَيُا
 .  اتبهآةثريرصباي  ي ،ٖرذ... آثآدخبةوؼ

 ثريرصباي  نشدٕ ضةْذ ئادابيَه  ٖةية وخى: 
دَلدؤعـٌ   ،عـاديُك رِووٍ تآدَكـات   ًَِْب خؤعمضىَلمانكاتًَب  -أ

 بُدَرخٍُْ طزنطٌ ثآبدٍَ: ِ بؤخؤت
 ،نة يةة  ؿة ي (ي بووةاسي َوطةًيِ داٖةاتووخ      ،بةَينةمشإ ئةوخية
ْةطء  دخنشد بةة بةةسصتشئ دخ   دخْنيَو بوو ٖاواسي نةعب دخَيآ:  ويَِ ية

، رةا وةَيهةنةة   ت يةةآبآ َةزدخ  !وت: ئةي نةعيب نةوسِي َايةو  ندخي
تةا بنةَةة الي   ، دخنشدئء يةنظةس َٔ دخسضووّةآئةٖاتٔ ثريرصباييإ ي

ثؤٍ ثةؤٍ وةةَيو ثريرصبةاي  قبةو نشدْ  تةوبةةيإ      ،  ووا ثيَػةَبةسي
ثةريرص بةآ، تةا     وخوت: تةوبة قبو نشدْةت يةةالي وةوا   ندخياْ ،نشدّةآي

ةوتء بيٓيِ وةَيهةنة بةدخوسي ثيَػةَبةسٕ، رةا يةنظةةس    ةيؼرُة َض 
ٖاتةة الّء تةوقةةي ية ةة  نةشدّء      غاسداْةوخ بة يتةةةي نوسِي عبيذا

نشدّ،  نةةعب ئةةّ ٖةَيويَظةرةي تةةةةي ٖةةس يض يةةبري       ةآثريرصباي  ي
نةشد يةة    وت : ناتيَو طةالَِ ية ثيَػةَبةةسي وةوا    ْاضآ( نةعب 
س خب  َُٙ٘ ًََِس عوٚدم  ) بػَ)وػايةوخء اةسَوي: خسضاوي ئةدووؤػياْا دخَ

ًّدمَ  نةة بةة طةةست    سِرر، َةزدخ بةآ ييَةت بةة ضةان ئ       :ًِرُ َََٗهدْتَم  
 .((بووخ يةو سِررخي يةدايو بووي تيَجةسِ
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لُكاتٌ بؤنُْ مىناصُبُدا وعٍُ جىاىْ ناصب دَربزِيوْ دوعـاٍ   -ب
 زكزدى:ـخُي

ٕ ئيظالَ  بةسْاَة داسيَزساوي ثةسوخسد اس ٖةي  ػةريَه     ،ي ريٗاْيةا
تةْاْةت قظةء وػةء دوعةاي رةوإء    ،نؤَةآليةت  اةساَؤؾ ْةنشدووخ

   ٕ إ يةةبريي  َظةوَيُاْ نةة ثيَويظةرة    ،ْاطه  داْاوخ بةؤ ثريرصبةاي  نةشد
ايَشبهةةٕ. يةَاْةةؾ    ةآهيؽ يْةنةٕء ية رياْياْذا ثةيشِخوي بهةٕء وةَي

 وخى: 
 :ثآبةوؼني ىَٓذاَيووا ثريرصباي  نشدْ  يةنيَو  ةس / 1

ثريرصبةاي    وا ضةانة  بةوؼةى، يَو َظةوَيُاْ ووا َٓةذاَييَهى بةة    ةس 
ن َهَم ا ْ٘ٓ٘ ، ََٗغََدَلْستََ اه٘آدبََ، ََٗزََشََْةدتََ بَدِسُٖ،     ٘زَ)بُبهةيء بًَآي: ةآي

 ،دخنشآ وخآلَ  بذاتةوخةآوا باػة ئةو نةطةي ثريرصباي  ي (.ََٗبَََوغََ  غُِدُٖ(
ئةّ رؤسخ ثريرصبايية . ((َٚم، ََٗزََشَََةم ًَْجَوٕبازن اهلل َهَم، ٗبازن عَََو))بًَآ: 

 وخ. يَشِساوختةية جوطةيين ئيُاّ عةي ء ئيُاّ جةطةْ  بةطشي 
 تةوخ:ؤطةاةس ٖات ثريرصباي  نشدٕ يةو نةطةي ية -2

 ،واباػة ئةّ قظةيةي ثةآ بًَةآي وخى   ،ئةو نةطةي ية طةاةس ديَرةوخ
ٌْىُ بَدَم  )احلٌدهلل اهر)وخ:  يَشِساوختةنة ية ثيَؼيٓةوخ  ٜ ضََِوٌََم، ََٗدٌََََعََ اهِػ

 (.(ٗ كسًم
 َةيذاْ  ريٗاد ديَرةوخ: نشدٕ يةو نةطةي ية ثريرصباي  -3

وتشآ: نة وا باػةة ثةآي ب   ،نة يةة ريٗةاد دخ ةسِيَرةةوخ    ،ئةو نةطةي
ٌْدُ هلل اهرٜ ََُؿََسَن، َٗ عََدِصنَ )) وخى وةاتوو عائيؼةة بةة     .(( كسًََدم ٗ احل

تةةوخ، َوطةًيِء    ةسِاوخنة ية ريٗاد  ،وخ ناتيَوواةسَ  ثيَػةَبةسي
ويةةت :   وتنةة   دخ يَشِْةوخ،ْةطائ ء غةيشي ئةواْيؽ ية واتوو عائيؼة 
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ُٗ، َفَوٌا دََخََىََ اض )كاََْ زض٘ي اهلل ) تقبوتُٕ فأخََْرتُ بٚدٖ فقودت:  ديف غص
...ثيَػةَبةسى وةوا يةة رةةْنيَو     احلٌدهلل اهرٜ ُؿسن ٗ عصَن ٗ كسًَم

وخ ثيؼواصيِ ييَهشدء دخطريِ  شتء  ومت: طةوثاغ   ةسِايةوخ، ناتيَو ٖاتة
 (.(بؤ ووا، نة طةسى وظرىء بة عيضصختى نشدىء سِيَضى  شتى

 نة ية جةء ديَرةوخ: ،ثريرصباي  نشدٕ يةو نةطةي -4
)َةِبدىََ اهلل  آ: نةوتش وا باػة ثةآي ب  ،ئةو نةطةي ية جةء دخ ةسِيَرةوخ
ثيَػةَبةةسي   ،ئةّ رؤسخ ثريرصباييةة ( سََِذَم، َََٗغَفس ذََُْبَََم، ٗ ْخَوفََ َََُفَقتََم

يةة ئةينب    اهطدين ابةٔ   ،ية جةء  ةسِاوختةةوخ  نة ،وختو ووا بة نوسِيَه  
 . يَشِاويةتيةوخعوَةس 

 ثريرصباي  نشدْ  رٕ ٖيَٓإء ػوونشدٕ: -5
نةة   ،وا بةاؾء طةوْٓةتة   ،ناتيَو نة َةاسخي نة ء نوسِيَةو دخبةشِسآ    

ْٚدَم، ََٗدٌََََدعََ    بازَن اهلل))وتشآ: نبهشآء بةآثريرصبايييإ ي  هَم، ٗبدازن عو
ُْٚس ََِْْٚلٌا يف خََ -غةيشي ئةواْيؽ ية ئةبو ٖوسخيشخ ٗ تسًرٜٗ اب٘ داٗد(. (ب

يةإ   ،نة ناتيَةو يةةنيَو رْة  بٗيَٓايةة     دخ يَشِْةوخ، -بآيَخصاي وواي يسِ
)بدازَن اهلل هدَم، ٗبدازَن    )ئةيفةةسَو:   ثيَػةَبةةس   ،ايةة بهشدبػووي 

َْٚم، ََٗدٌََع بِٚلٌا يف   .(خََ (عو
 ثريرصباي  نشدٕ ية نات  رةرْذا: -6

ٕ  ،وا باػة يةدواي ْويَزي رةرٕ   بًَةآ:  َظةوَيُاْ بةة بةشاي    َظةوَيُا
َِْمٗ )تَََقبََى اهلل ًٍِا  نةػ  خبةساَبةس( ووا ية ئيَُةء ئيَوخ وخسبنشآ … ًَ

 .وخآلّ داتةوخ  وتةىٖةَإ 
ًَةآي:  وا ضاىء طةوْٓةتة ثةآي ب   ، ةس نةطيَو ضانةي ية ة  نشدي -7

ْٚسًا(ٗ ازن اهلل هم يف  ٓومد)ب  .ًاهم، ٗدصان اهلل خ
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ةي نوسِي ئةب  سبيعةةيإ  ئةَةؾ وخى ْةطائ ء ئينب َارة ية عبذايهلل
قةةسص   ةآضٌ ٖةصاسي ية   وتويةت : ثيَػةَبةسي ووا نة  ،وخ يَشِاوختة

)بدازن اهلل هدم   ) :نشدّ، ناتيَو نة ثاسخي بوو قةسصخنةي داَةوخ اةسَوي
ٌْددُ     يف  ٓوم ًٗا وةوا بةسخنةةت   ... اهجِدا١ ٗهم، إمندا ددصا١ اْ ْطدَوفَ احل

 ،، بةسِاط  ثاداػةرذاْةوخي قةةسصدخس  ةوخبٗاويَرة َا ء َٓذاَيتء طاَاْر
ٜ . ((طوثاغء طرايؽ نشدْيةت  خصاي سِ-ية ئوطاَةي نوسِي صخيةذ   تسًدر

نةةة  ، ئةةةويؽ يةةة ثيَػةَبةةةسي وةةوا دخ يَشِيَرةةةوخ، -بةةآيَوةةواي ي
ّْ ؾََََِعََ اهٕٚ ًََْعسٗف فقاي هفاعوٕ: )دصان اهلل خ ا، فقد )ًََ)اةسَويةت : 
ٖةس نةطيَو ضانةيةن  ية ة  نشاو بةة ضةانةنةسخنةي   ... بَوغ يف اهجِا١

 .((وت:  ووا ثاداػرت بذاتةوخ( ئةوا طوثاغء طرايؼ  نشدووخ 
 بكزآ:  ديارٍ ثًَغكُؼ واباعُ داكزدن لُطُأل ثريؤسبايٌ -ج

 ،يإ رْة  ٖيَٓةاء ػةووي نةشد     يَو بةوؼى،بة نةطَٓذاَي  ووا  ةس 
 وخى ية ضةةْذ اةسَودخيةةن  ثيَػةَبةةس    ،واباػة دياسي ثيَؼهةؾ بهشآ

 يةَاْة:  ,ئاَارخي بؤ نشاوخء ٖاْ  يةطةس داوخ 
  نةوا ثيَػةَبةس ،ية واتوو عائيؼةوخ بة َةساوع   : اةسَويةت

ؤؾ يةةةن يرإ وةة ،ديةةاسي بةةؤ يةةةن ي ببةةةٕ... )تََٔددادُٗا حتدداٍب٘ا)
 .(1 ((دخوآ

  : اردٙٞ تََْرََٓبُ ََٗسََسََ اهؿََْدزَ)ية ئةبوٖوسخيشخ بة َةساوع ِْ  )تََٔادٗا فذ
سِمء قةيين د    ،ضةوْهة ديةاسي   ،دياسي ثيَؼهةػ  يةن ي بهةٕ...

 .(2 ((ْاٖيًََآ
  : ْْٚلٍ باردداٙا فذُِٔدا تُد٘زخُ ا د٘دٝ.      )ية ئةْةطةوخ بة َةساوع )عود

                                                           
 .زٗاٖ اهطرباُٛ يف االٗضج (1
 .زٗاٖ اهبدازٜ يف االد  ا فسد ٗامحد (2
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 ّ  بهةةٕ، ضةوْهة  بةة يةةن ي    ثيَؼةهةؾ دياسي ... ٗتََْرََٓبُ اهطََدغا٢
 .(1 ((مء قني يةد  ْاٖيًََآسِ ،دخبيَرة َايةي وؤػةويظ ء ،دياسي

دياسدخيةةن  طةةيش يةة نؤَةَينةةي ئيَُةة       ،طةباسخت بة دياسي بشدٕ
بؤديةاسى   َاَييَةو.. نةطةيَو   نةة ويَضاْيَةو..   ،ئةويؽ ئةوخية ،دخبيٓشآ

طةريذا ئةَةة ثيَطةةواْةي    ايةة سِ  ،ي قةةسصخوخ سوؤي ئةواتة ريَش با بشدٕ،
دياسيةنة، دخبةآ ػةريَو بةآ    . َةسء ْية  سِيَُٓووييةناْ  ثيَػةَبةسخ

 ،بةةَيهو ئةَةة ػةريَه  سِخَضييةة     ،بآ يإ ثاسخيةن  صرس شاْبةٖا بيَت، 
بةاسى   ْةةى وةؤ وظةرٓة ريَةش     ،ينةوا تؤ وؤػةويظ  وؤت  بؤ دخسدخبشِ

ئةةّ دياسيةة   يَو، نة وةؤت جةةصى ثآْانةةيتء يةة ػةةسَى سِوإ      قةسص
 . شاْبةٖاية ثيَؼهةؾ دخنةيت

 

                                                           
 .اهدٙوٌٛزٗاٖ  (1
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 ئـةدةب و ئاكـارى مضولَمان 
 ـداؤشـةرداني نةخــصكاتى لة  

 

ٕ  ،إ نة بةسِاط  بشاي يةن ئَظوَيُاْ  ،وخى يةى رةطرةء يةةؾ وا
ؼت ئةْذاَةةناْ     خوخ،نة ناتيَو ئةْذاَيَه  ئةّ يةػة دخنةويَرة ئاصاس

تووػة  ْةوؤػة ء    ،تا ية ريإ دابآ ،يؽَظوَيُاْ. خوختش ئةنةوْة ئاصاس
ثيَويظة  بةة    ،ْةطاغ  دخبآ. ْةوؤػيؽ وخى ٖةةَوو نةةغ دخيضاْةآ   

تةا ئةاصاسي ْةوؤػةيةنةي يةطةةس      ،طةسدإء د داْةوخء د  سِا شتٔ ٖةية
 نةّ بيَرةوخ. 

، َؤؾ ْةنشدووخائيظالّ ئةّ بةػةػ  اةس ،را بؤ ضووْة الي ْةوؤؾ
بؤوؤيإ بةة   َظوَيُاْإثيَويظرة  ،داْاوخخاراسيَه  ضةْذ ئاداءء سِ بةَيهو

   هةٕ.بايَش  ةآ ؼ ء َٓذاَيةناْيؼيإ ي
 اْيؽ ئةَاْةٕ:ةةئادابةن

 ؤؼ:ـصُردانٌ نُخ ثُلُكزدى لُ -أ
 ،وا ثيَويظةتء ضةانة   ،يَو دوضةاسي ْةوؤػة  دخبةآ   َظوَيُاْناتيَو 

)إذا ًََدسَلََ  )اةسَويةت :   وخى ثيَػةَبةس ،ةسداْ ةيةنظةس بطيَرة ط
 .((يةنظةس طةسداْ  بهة ،يَو ْةوؤؾ نةوتَظوَيُاْ ةس ... ْدَُٖفعَ
 ؤؼ:ـُم مانُوَ الٍ نُخـك -ب

ٕ ية سِخوػة  رةواْ     يةةنات  طةةسداْ  بةؤ الي ْةةوؤؾ      َظةوَيُا
بةتايبةت   ةةس ْةوؤػةةنة ئةااشخت     ،نة صرس يةالي ْةَيَٓيَرةوخ ،ئةوخية

نشدْ  طةةييكةي قظةة   ،بوو. بةآلّ  ةةس ْةوؤػةةنة جاَيةةت  بةاؾ بةوو     
ا سِرريَةو  ْة واضانة سِرريَو  ،الي مبيَٓيَرةوخيةئةوا قةيٓانة صرسيؽ  ،ٖةبوو

  ةس جاَيةت  ضاى بوو. ،طةسداْ  ْةوؤؾ بهشيَت



84 

 

 تدا قورئان و سوننه  یت هل اڵیه ئادایب كۆمه

 ؤؼ:ـاكزدى بؤ نُخـدوع -ج
وخى  ،واباػة دوعاي ػيفاي بؤ بهةةي  ،خضيرة الي ْةوؤػيَودناتيَو 

وو بةؤ ْةوؤػة  نةشدووخ. يةة وةات       ثيَػةَبةةس  ، نةة ئةّ دوعايةةي 
ويَضاْة     نةة ناتيَةو ثيَػةَبةةس    ،-بةآ يَخصاي وواي يسِ-عائيؼةوخ 

ضةةووختة اليء دخطةة  سِاطةة  بةطةةةسدا ٖيَٓةةاوخء     ،ْةةةوؤؾ بةةووخ 
 ذََٓدْب اهبدأع، إغدفَ  ُدتََ اهِػدايف ال       ٍٔ زٍََ  اهِاع.)اهٍو): يةتىاةسَو

ي ووايةة ئةةي ثةةسوخسد اس   ... ادَزُ ضََدَقٌاً غد غَفا١ إاِل غَفا َن، غَفا١ً ال ُٙ
وةَيو، ْةوؤػ  الدخ. ػيفا بٓيَشخ ٖةس تؤ ػةيفادخسيء ٖةي  ػةيفايةن     

نة ْةوؤػ  بةة دواوخ   ،رنة ية ػيفاي تؤ، ػيفايةى بٓيَشخ ،ْةوؤؾ ْية
 . (1)((ْةبآ

ّْ  )اةسَويةةت :    ثيَػةَبةس  وتويةتى:ٖةسوخٖا ئينب عةباغ  )ًََد
ِْدََُٖ ضََْبع ًس ٍْ ََْٙشطُسُُٖ  دََْوُٕ فقايََ عَ اُت: ) ضدأي اهلل اهعظدٍٚ   عاد ًسٙطًا َه

ْْ ََْٙػفٚم ّْ ٓرا ا دسلْ  ،زّ  اهعسؽ اهعظٍٚ   ٖةةس  ... ((إاِل عافاُٖ اهلل ًَ
جةةوت   ،بةَةسرآ ئةرةةي  ْةةٖاتبآ   ،نةطيَو طةسداْ  ْةوؤؾ بهات

ية وواي ...اهعظٍٚ  ْ ٙػدفٚم  ؽ ) ضأي اهلل اهعظٍٚ ز  اهعس) :راس بًَآ
 ،ػيفات بؤ بٓيَةشآ  ،ةوسخيةنة وواي عةسػ    ،بةسصء َةصٕ داوا دخنةّ

 .(2)((خناتةوخدئةوا وواي  ةوسخ يةّ ْةوؤػية ضان  
تا ثاداػرى وةوا بةدخطةت    ،يةيادبآ دوعايةْةَإبا ئيَُةؾ ٖةسدخّ 

 .بيَٓنيء دَيٓةوايى ْةوؤػةنإ بني
 دَصت خضتهُصُر عىيَين ٓاسارَكُْ دوعا خىيَهدى بُصُريدا: -د

نةوا يةة يةػةيذا،    ،ةب  ايعاؿةوخنوسِي ئ ةي عو اْ ئةب  عبذايهلل ية
                                                           

 .وخ يَشِاويةتياْةَوطًيِ ء بوواسي (1
  يَشِاويةتياْةوخ. ًٜرتش ءجانِ ءئةبوداود (2
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نة ئةّ ئاصاسخي  خ،اةسَو  بة ثيَػةَبةسي بووخو،ػويَٓيَه  ئاصاسي ٖة
)ضََْع ٙدَن عوٟ اهرٜ ٙأَهٍُ ًّ )ثآي اةسَو:   ثيَػةَبةسي ووا ،ٖةية

دخطرت ٗةْى ضََْبعََ ًساُت:  ع٘ذ بعصَٝ اهلل:  -ثالثًا –دطدَن ةْى: بطٍَ اهلل 
بطدٍ  نة ئاصاس بة يةػت ئة ةيةْآ طآ راس بًَآ: يةطةس ئةو ػويَٓة دابٓآ 

ّْ غََدسِّ ًدا  دَددُ      ) عد٘ذُ بعدصٝ اهلل  جةوت راسيؽ بًَآ: و  اهلل  ٗ ََْٗةْدزََتدَٕ ًَد
ثةْا دخ شّ بة عيضختء ٖيَضء تواْاي وواي  ةةوسخ يةة وشاثةةي    ... ْ ساذَْز

 .(1)((نة ٖةَةء جةصخسيؽ وخسئة شّ ،ئةو ػرةي
 :  زَّثزصًار بك ُ لُ ُٓحىاَلٌ نُخؤؼـوا ضاك -ه

خصاي وةواي  سِ-نةةوا عةةي  نةوسِي ئةةب  تايةب       ،ية ئينب عةباطةوخ
ّْ عِد زض٘ي اهلل ) -بآيَي يف ََْٗدعَدَٕ اهدرٜ تد٘يف فٚدٕ عوٚدٕ       )خََسََزََ ًَ

٘ي اهلل؟ ةاي: داهؿالٝ ٗاهطالَ، فقاي اهِاع: ٙا  با احلطّ كٚف  ؾبض زض
ٌْدَ اهلل باز٢ًَا(   نة  ،ٖاتة دخسخوخ بةسي ووايةالي ثيَػةَ...) ْؾبََضََ بَشََ

وتيةإ:   طجاسد. را وةَيهةنة ثآنة  ياْ   ،ْةوؤؾ بوو بةو ْةوؤػيةي
وت : طوثاغ بؤ  جاَي  ضؤْة    ثيَػةَبةسي ووا !ئةي باون  جةطةٕ

 .(2)((ووا ضانة
 ٌ:ـهًغبواضاكُ لُالٍ صُرٍ نُخؤؼ دا -و

وخى ئةةينب  ،خارةةاسنشدووخئةةاواي سِ نةةة ثيَػةَبةةةس ،ئةَةةةؾ وخى
 ناتيَةةو ثيَػةَبةةةس  :وتويةةةت   -بةةآيَخصاي ووايةةإ يسِ-عةةةباغ 

ثاػإ جةوت رةاس  ، يةالي طةسيةوخ دادخْيؼت ،طةسداْ  ْةوؤػ  دخنشد
را  ةس (،  ضأي اهلل اهعظٍٚ ز  اهعسؽ اهعظٍٚ  ْ ٙػفٚم()) :ئةيفةسَو

 .(3)ئةوا يةّ ْةوؤػييةي ضاى ئةبيَرةوخ ،ئةرةي  دوا ؤشآ
                                                           

 . يَشِاويةتيةوخَوطيًِ  (1
  يَشِاويةتيةوخ.بوواسي  (2
 .وخ  يَشِاويةتية ، االدء ايفشد(بوواسي ية  (3
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ٓــاوات خىاصــنت بــُ ضــاكبىونُوَْ تُمــُى  دألدانــُوٍَ نــُخؤؼْ -س
 :يِدريَذ

ئةةةّ طةةيفةتة دَيشِايَٓةةة ناسينةسيةةةن  بةةة تةةيين ٖةيةةة يةطةةةس د ء 
 ذاْ .يَدخبيَرة دَيؤؤػهشدْ ء ٖيوا ث ، ٖةسوادخسووْ  ْةوؤؾ

وتويةت : ثيَػةَبةةسي    -بآيَخصاي وواي يسِ-ئةب  طةعيذي وودسي 
ٍْ عوٟ ً)اةسَويةت :   ووا سُٙض َفٍََِفط٘ا هٕ  دََودُٕ )بَطد٘ي   )إذا دََخََْوتُ

ِْ ذهم ال ََٙسَدُ غ٣ًٚا، ََََٗٙطٚبُ ََُْفطََُٕ اهعٌس(،  ، ةس ضووْة الي ْةوؤؾ... فذ
ضوْهة ئةَة ٖي  ػةريَو سِخت ْاناتةةوخء    ،بؤ بهةٕ يداواي تةَةٕ دسيَز

 . (1 ((دَييؼ  ثآ وؤؾ دخبآ
 وتشآ: ة نة بةة ْةةوؤؾ دخ   ،ٖاتووخ ية جةديظ  ئينب عةباطذا ٖةسوا

بوختةةة َايةةةي غددا١ اهلل  إْقةيٓانةةة ... )ال بددأع طٔدد٘ز إُػددا١ اهلل)
 .((وْاٖةنإ ثانهشدْةوخي 

 ا لُ نُخؤؼ بكُيت:ـواضاكُ داواٍ دوع -ح
سخصاي - ةوخرابة تية عوَةةسي نةوسِي وة   اهطينوخى ئينب َارةء ئينب 

  وتويةةةت : ثيَػةَبةةةسي وةةوا  نةةة  دخ يَشِْةةةوخ، -بةةآيَوةةواي ي
ِْ دُعدا١ََُٖ َكددُعا١    )إذا دََ)اةسَويةت :  خََْوتََ عوٟ ًسُٙض َفٌُْسُٖ َفْوََْٚد ُ، فدذ

 ،ثةآي بًَةآ دوعةات بةؤ بهةات      ، ةس ضوويرة الي ْةةوؤؾ ...ا ال٢لٞ 
 .((ضوْهة دوعانةي وخى دوعاي اشيؼرةنإ واية

 (ّإال اهلل ُال إلـ )ًَب لـُ حاَلـُتٌ طًانـداى بـىو     ـُر نُخؤعـط -ط
 زخبزيَتُوَ:ـبً

ثيَػةَبةةسي   :وتويةت   -بآيَسِخصاي وواي ي-ئةب  طةعيذي وودسي 

                                                           
  يَشِاويةتياْةوخ.و ئينب َارة  تسًرٜ (1
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ٍْ ال إهٕ إال اهلل)اةسَويةت :   ووا ْ٘تاْك  ،ئةو ْةوؤػاْةي... )َهقَِ٘ا ًََ
 .(1 ((بًَئَ (ال إهٕ إال اهلل نة ية جاَيةت  َشدْذإ ثآيإ بًَئَ: 
وتويةةت :   -بةآ  يَسِخصاي وةواي ي -ٖةسوخٖا َةعاصي نةوسِي رةبةةٍ   

ّْ كاْ آخَسُ َكالًٕ ال إهٕ إال اهلل دََخََى )َويةتى:اةس ثيَػةَبةسي ووا  ًََ(
، بيَةت ال إهدٕ اال اهلل  تا قظةي ؤن ،ٖةسنةطيَو يةنات   ياْذاْ ... ٞاجلٍِ

 .(2)((دخضيَرة بةٖةػت

                                                           
 . يَشِاويةتيةوخَوطًيِ  (1
 . يَشِاويةتياْةوخئةبو داودو جانِ  (2
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 ئـةدةب و ئاكـارى مضـولَمان 
 ثزصـةو تةعشيـةدالة  

نة ثيَويظرة  ،ئادابيَه  تايبةت  ٖةية ياطاو ثشطةء طةسخوؤػ  ضةْذ
وةْةةوخ يةة ئانةاسء داءءْةسيرةة     سثةيشخوي بهةٕء وؤيإ دوو َظوَيُإ

 ْةااَيةناْ  ئةَشِر.
 ئادابةناْيؽ ئةَاْةٕ:ياطاو 

 ُكُ:ـتدانُوَ بؤ خاوَى ثزصـثاداع كزدنٌدوعا -أ
نةة  ، دا دخَيآ: باػ ئ قظةة )االذكداز( ئيُاَ  ْةوخوي ية نريَبةنةي 

 (ي بووةاسي َوطةًيُذا  نة ية  ؿ ي  ،وتشآ ئةوخيةنبة واوخٕ َشدوو ب
وتويةةت :  يةةنيَو يةة     نةة   ،يةة ئوطةاَةي نةوسي صخيةذخوخ     ،ٖاتووخ

تا بةاْن  بهةةٕء     ْيَشدساية الي ثيَػةَبةس  نطةناْ  ثيَػةَبةس
طةنةي يةطةةس َشدْةة. ثيَػةَبةةسيؽ اةةسَوي        بًَئَ َٓذاَييَه  يَث

ٍْ هلل ًا  خرََ، َََٗهُٕ ًا  عطد )بنةسِيَوخ اليء ثآي بًَآ:  ٟ. ََْٗكدٍى غد١ُٛ   )إ
ٌٍٟ، َفٌُسٓا َفْوتََْؿبَس ََْٗهتََْشتََطَب  ِْدََُٖ ًُطََ  ،وةواي  ةةوسخ بةؤي ٖةيةة    ...عَ

ٖةَوو ػريَهيؽ الي  ،نة ببةوؼآ ،ئةوخي ٖةية بيباتةوخ، بؤيؼ  ٖةية
ء داواى ثاداػت ية با ئاساّ بنشآ ،َاوخي دياسيهشاوخ. را ثآي بًَآ ،ئةو

 .((ووا بهات
 ،ا ْيةة ذٖي  جةساَ  تيَة  ،واصي ثشطةْاَةئيُاَ  ْةوخوخي دخَيآ: ػيَ

دسوطرة. بةآلّ وا باػ خ يةة ثشطةةي     ،بة ٖةس ض ػيَواصيَو ثشطة دخنةي
ٌٍٚتََم))وتشآ: نب َظوَيُإ (، ( عَظٍََ اهلْل َ ْدسََن، َََٗ ْسطََََّ عََصا١َََن، َََٗغَفسََ هَ

 عظدٍ اهلل  )) :وتشآنة بؤ نااش بةّ ػيَوخية ب َظوَيُإة ثشطةنشدْ  اباػو
 (.(َن، ٗ سطّ عََصا١َن دس
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 بُباعدانانٌ ضًَغت دروصتكزدى بؤ خاوَى مزدوو: -ب
نةة   ،بؤ ثرةونشدْ  ثةيوخْذي نؤَةآليةت ، ئيظالّ بة باػة  داْةاوخ  

وواسدٕ بؤ َاَي  واوخٕ َشدووخنة بهشيَت، ضوْهة َاَية َشدووخنة يةبةس 
ة يةواْةية ْةتوأْ بةّ ناسخ ٖةَيظةٔ. ئةَةةؾ بة    ،يإء وةَباسدَيرةْن 

ٜ نة ئةبوداودء ئينب َارةةء   ،ي يَشِاْةوخثآي ئةو  ةي يةة عبذايهلًلة   تسًدر
 وتويةةت : ثيَػةَبةةسي وةوا     نةة    يَشِاويةتياْةةوخ، نوسِي رةعفةس 

ٍْ     )إْؾََِعُ٘ا آل)اةسَويةت :  ٍْ  ًدٌس ََْٙػدغََْؤُ  يَ دََْعَفسََ َطعاًًا فذُِدُٕ َةدْد  تدآُ
ئةةوإ ػةريَهيإ   ضةوْهة   ،دسوطةرهةٕ  (1 وواسدٕ بؤ َاَي  رةعفةةس ...

بةةٔء ْةةةتوأْ ضيَؼةةت  طةةةسقا هةةشدووٕ يَنةةة واي ي ،بةطةةةس ٖةةاتووخ
 .((دسوطرهةٕ

كُ  ،بُدَرنُخضتين دأل خؤعٌْ رِووخؤعٌ بُرامبُر ُٓو كُصانٍُ -ج
 ياى دَلًاى دَدَيُوَ: ،دَكٍُـآثزصُنامُياى ل

ٖةةس يض   ،  ثابةْةذي ديةين وةوا   َظةوَيُاْ يةناتيَو يةنيَو دخَةشآ  
هةٕء بةة وشاثةة باطة     بنة وةَيو بة طون  طةيشي  ،اناتناسيَه  وا ْ

بهةٕء ئيظالَيؼة  ثةآ ِسخؾء ْاػةريئ بهةات، بةةَيهو يةةّ ناتةةدا        
يةإ بةة    ،ض بةة ئايةةت بةآ    ،ناسي َشدووخنة دخداتةةوخ ودَيٓةواي  نةط

يإ بة بةطةسٖاتيَه  واقيعياْةةي   ، اةسَودخ ػرييٓةناْ  ثيَػةَبةس
نةْآء تةْاْةةت وةْذخػة  ْايةتةة طةةس     اذا ثآْػيةّ ناتاْة .ئيظالَ 

،وخى نةةاتاييَةةوء قظةةةي ثشِوثةةووض ْانةةاتء ْونةةات  ثيَهةةةْني ٖيَٓةةةس ْ
  يةتاصيةناْى ئةَشر دخبيٓشىَ.  

ٖةسوخٖا بة ػيَواصيَه  ْةسّء ْيإء ناساَةء ييَٗاتواْةةء بةة دَييَهة     
 .ئاَؤر اسى ئاَادخبوإ دخنات ثشِ ية تةقواوخ

                                                           
 .ػةٖيذ بوو (ٕتؤً رةعفةسي نوسِي ئةبو تاييب ية رةْن   (1
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 مـان ئـةدةب و ئاكـارى مضـولَ
 كاتى ثذمنيء باوةشـك دان لة 

 
 ،خاراسخ رواْاْةي ئيظالَ  وؤػةويظرُإ بؤي داْاوئيةو ئاداءء سِ

نة ثيَويظرة  ،نة يةْاو نؤَةَينا ثيادخي بهةئ، ئاداب  ثزَنيء باوخػهة
 نة ثيَػةَبةةسي وةوا   ،وؤَإء َٓاَيةناْيؼُإ ايَش بهةئ بةو ػيَوخيةي

 .سِيَُٓوي  نشدووخ 
ًَب دَثذمآْ دََلآ: احلمدهلل ثًَىيضتُ ثآٍ بَمـآٍ  مضىَلمانب كاتًَ -أ

ْٔدْٙلٍُُٓويػ بَمآ:  ، اهلل ََْٙسسٌََم ٍْ ْٙؿوَْضٗاهلُل  ََٙ  .باَهْل
-نة بووةاسي يةة ئةةبو ٖةوسخيشخوخ      ،ي يَشِاْةوخئةَةؾ بة ثآي ئةّ 

نةةة  ،ئةةةويؽ يةةة ثيَػةَبةةةس    يَشِاوختةةةوخ، -بةةآيَخصاي وةةواي يسِ
عطددظ  سدددكٍ َفْوََْٚقددْى: احلٌددد هلل، ََٗهََْٚقددْى  خُددُٖ٘  ٗ  )إذا )اةسَويةةةت : 

ََٙٔددٙلٍ اهلل         ٌََٚقدْى  ََْٙسسٌََدم اهلل، َفْو  ،ُٕ ََْٙسسٌََدَم اهلل، فدذذا ةدايََ َهد  :ُٕ ؾاَسُب
)ٍْ ٜ ئةةبو داودء    يَشِاْةوخيةنىوخ ية  ،(ََْٗٙؿوَْض باهْل نةة   ،ٖةاتووخ  تسًدر

 .()ََْٙغفَسََ اهلل َهِا َََٗهْلٍ() :بًَآ
ـ  (هلل احلمد)ىت ططُر نُي ،َثذمآُٓو كُصٍُ د -ب آٍ ـتؤ ثآٍ ناَل

 يزمحب اهلل:
 -بةةآيَخصاي وةةواي يسِ-ئةَةةةؾ وخى َوطةةًيِ يةةة ئةةةب  َوطةةا    

 اةةسَوى:   ويَِ ييَبوو ثيَػةَبةسى ووا  وتويةت : نة   يَشِاوختيةوخ،
ِّتُُٖ٘    ) ٍْ ََْٙشٌََددَ اهلل ال تُػََد ِّتُُٖ٘، فدذذا َهد  )إذا عطظ  سدُْكٍ فشٌد اهلل َفػََ
وت   ة  ةس يةنَيو يةة ئيَةوخ ثةزَ ء طوثاطة  وةواي نةشد، واتةة:        ...

، بةةآلّ  يشمحو ايواتة بًَئَ:  ،ئيَوخؾ دوعاي ثزَيين بؤ بهةٕ ،اةُذي
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 .((ئةّ دوعايةي بؤ َةنةٕ ،اةُذيوت ن ةس ثزَ ء ْةي
 -بةةآيَخصاي وةةواي يسِ-ٖةةةسوخٖا بووةةاسيء َوطةةًيِ يةةة ئةْةطةةةوخ 

َفػُدٌتََ    ٛ)عََطدظََ زََدُدالَْ عَِددََ اهٍِبد    ): تى وتويةة نة   يَشِيَرةوخ،دخ
ٌِتََُٕ       ِّتََُٕ: عََطَدظََ فدالْ َفػََد ٍْ ُٙػٌََتََ اآلخََس. فقداي اهدرٜ مل ََٙػََد   سدٌُُٓا َََٗه

ٌٍْتين؟ فقاي عوٕٚ اهؿالٝ ٗاهطالَ: ٓرا سٌََََد اهلل، ََٗ ُتََ ٗ ٍْ تُػََ عَََطْطتُ َفَو
ٍْ تََشٌد اهلل   احلٌددهلل وت :   يَهيإيةن ،ثياو يةالي ثيَػةَبةس ثزَني دوو :َه

دوعةاي   ٗ احلٌددهلل  وت:نْةةي  دىئةةوي   بةآلّدوعاي ثزَيين بؤنشا.  ٗ
 ةوتى:   نشاْةة ئةةو نةطةةي دوعةاي ثةزَيين بؤ     رةا ثزَيين بؤ ْةنشا. 

بةؤ   ّنةض  َٔ ثزَيِء دوعةا  اآلْةنةغ ثزَىء دوعاى ثزَيٓى بؤنشا،
 ْةنشا   

 وت : ة نةة ثةزَ     دى،اةسَوي:  ضوْهة ثياوخنةةي   ثيَػةَبةس 
 بةآلّ تؤ طوثاط  ووات ْةنشد.، احلٌدهلل

 ،بة بريي بٗيَٓشيَرةةوخ احلٌدهلل وت نرا وا باػة  ةس يةنيَو ثزَ ء ْةي
 يإ ْا. ،  وواي نشدووخةةوثاطةنة ئايا ط

 ْ،ياى دَصتُصزِيَب خبزيَتُ صُر دَم ،لُكاتٌ ثذمًها واباعُ دَصت -ج
 .سؤر بًَت َِمزآ دَنطبُ طىيَزٍَ تىانا نُيًَ

ئةّ سِخوػرة رواْةي يةوؤي  ئةَةؾ وخى ثيَؼةواي ئاصيضَإ حمُذ 
خصاي وةواي  سِ-ية ئةبو ٖوسخيشخوخ  تسًرٜوخى ئةبو داودء  ،ٖيَٓاوختة دي

ذا عطدظ  إ  )كاْ زضد٘ي اهلل )وتويةت :  نة   يَشِاويةتياْةوخ، -بآيَي
ْ٘بََددُٕ عوددٟ َفٌَددَٕ. ََٗخَََفددض     ْ٘تََ  - ٗ َغددضََ  -ََٗضََددعََ ََٙدددََُٖ  ٗ ثََ  ُٕبٔددا ؾََدد

خوظرة طةةس  ديإ نشاطةنةي  ،ثيَػةَبةسي ووا  ةس ثزَيباية دخط ...
   (.خنشدخوخ(ددخَ ء دخْن  ْضّ 

نةة   ،وخدخ يَشِْةة ي نةوسِي صوبةةيشي    عبدداهلل ية  اهطدين ٖةسوخٖا ئينب 
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ِْ اهلل عدِص ٗددىٍ  )) اةسَويةت :  وتويةت : ثيَػةَبةسي ووا   ََْٙلدسُٖ   إ
وواي بةةسصء َةةصٕ ثةآي ْاوؤػةة     ... اعاهعٍََطٗ   َازََْفعََ اهؿ٘ت باهتج

 .  ((يةنات  باوخػوء ثزَيٓذا دخْط بةسص بهشيَرةوخ
يإ يةالي ٖةس نةطيَهذا  ،ٖةٕ يةْاو َةرًيَظيَو نةغ يةسِاطريذا صرس

تةْاْةةت   ،بة ػيَوخيةن  ْاػريئ دخْن  بةسصدخناتةةوخ  آ,ناتيَو دخثزَ
يَه  سئانةةا ديةةاسخ ئةَةةة ،يؼةةه  ثزَيٓةنةةة ئةةةدات بةدخوسوبةسيةةذا ثشِ

 .جةص بةو ناسخ ْاناتوواي  ةوسخ  ،خاراسيَه  طونةْاثةطةْذء سِ
 .يزمحب اهلل و:ـبجذمآ ثآٍ ناَلًَسياتز ُر يُكًَب لُ صآجار ـط -د

خصاي سِ-ية طةةيةي نةوسِي ئةةنوخع     تسًرٜوخى َوطًيِء ئةبو داودء 
ِْددََ زضد٘ي    )ويةت : تو نة  ةوخ،ْ يَشِدخ -بآيَوواي ي  اهلل )عَََطدظََ زدُدٌى عَ
 ُا غآٌَد، فقاي زض٘ي اهلل ٗ    ٗ  ٞٙسمحم اهلل، ثٍ عََطدظ اهجاُٚد :

ثياويَةو  ... ََٙسمحم اهلل، ٓدرا زََدُدٌى ًصكدَ٘     اهجاهجٞ، فقاي زض٘ي اهلل
بوو، ةآيةالي ثيَػةَبةةس ثةزَ ء َٓةيؽ يةةوآ ئاَةادخبووّء ئا ةاّ ية       

، ثاػإ بؤ دووخَةنيء طةآيةّ   اييشمحو  اةسَوي:  ثيَػةَبةسي ووا
، ئةةّ  اياةسَوي: يشمحةو    يةوخ، ديظإ ثيَػةَبةسي ووا راس ثزَ 

 .((ثياوخ توػ  ٖةآلَةت بووخ
وتشآ: يشمحةو   يةبةسئةوخ  ةس يةنيَو ية ثاؾ طآراس ثزَ  ثةآي ْةا  

نةة دخَيةآ:  ةويَِ يةة       يَشِيَرةوخ،ية ئةبوٖوسخيشخ دخ اهطينوخى ئينب  .اي
َطددظََ  سدددكٍ َفْوُٚػََددٌٍَتُُٕ )اذا عََ)دخيفةةةسَو:  بةةوو  ثيَػةَبةةةسي وةةوا

ٌِْت بََْعددََ ثََدالخُ      ّْ ثالثٞ َفُٔدََ٘ ًصكدَ٘، ََٗال ُٙػََد  ةةس  : دََوٚطُُٕ، ٗاذا شادََ عََ
ثةآي بًَةآ: يشمحةو     ،داْيؼرووخ ىيةنيَو ية ئيَوخ ثزَ  با ئةوخي ية ةَي

ئةةوخ تووػة  ٖةآلَةةت بةووخ،      ,، بةآلّ  ةس ية طآراس صياتش ثزَ اي
 .وتشآ يشمحو اي ثآي ْا ،بجزَآ يةنيَهيؽ ية ثاؾ طآ راس
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 :م اهلل(ـ)يًديك :ثذمٌ وا باعُ ثآٍ بَمآٍ مضىَلماىطُر نا -ه
خصاي سِ-ية ئةبو َوطةاي ئةػةعةسي    ٜرًد ستئةَةؾ وخى ئةبو داودء 

)كاْ اهََٚٔ٘د ََٙتعاططْ٘ عَِددََ  )وتويةت :  نة  دخ يَشِيَرةوخ، -بآيَوواي ي
فٚق٘ي: ٙٔدٙلٍ اهلل ٗٙؿدوض   ،ٙسدْ٘  ْ ٙق٘ي: ٙسمحم اهلل  زض٘ي اهلل

دخثةزَنيء بةة ئةاوات      رويةنةنإ ية الي ثيَػةَبةسي ووا... باهلٍ
خمحرإ ثآبهات. واتة: ووا سِ ،يشمحو ايثآيإ بًَآ:   بوٕ ثيَػةَبةس

 ((،ويـةً  بةايهِ   يٗذيهِ اي  دخيفةسَو:   بةآلّ ثيَػةَبةسي ووا
 .((بهات واتة: ووا ٖيذايةترإ بذاتء ئةجواَيرإ باؾ

ٌ  -و ـ    ،واباعـرتَ  ،طُر ٓافزَتًَكٌ نامُحزَم ثـذم آٍ: ـكـُ ثـآٍ نَُل
 ()يزمحب اهلل

 ةةس ئةااشختيَه  بيَناْةة     ،بؤضوْ  صرس ية صاْاء َوررةٖيذإ ئةوخية
 ْاَةجشخّ( واتة:  رنة ية دايةوء ووػةوء رٕء ثةووسء نطةةصاء رْة       

بيَناْةة  نةساٖةت  ٖةية بة سِادخيةن  جةةساّ نةة ثيةاوي     ،باوى( بجزَآ
. بةآلّ  ةس ئااشختةنة ثةري بةوو ئةةوخيإ قةيٓانةة.     ثآي بًَآ: يشمحو اي

تةا دخس ةاي سِيَنةا وؤػةهشدْ       ،دياسخ ئةَةؾ بؤيةة نةساٖةةت  ٖةيةة   
  وْاٖو تاوإ داؤشآ.

ئينب اجلوصي دخَيةآ: يةة ئيُةاّ ئةمحةةدي نةوسِي جةْبةيةةوخ وخسَةإ        
بووخ، را رْةنةي ئيُاّ نة ثياويَه  وواْاغء وواثةسطت يةالي  ، شتووخ

، ئيُةاّ  ةيشمحةو ايهللة  وتةوخ:   ثياوخ وواْاطةنةؾ ثآي  ،ئةمحةد ثزَيوخ
نة نةساٖةت  ٖةية بةة   ،وتويةت : وواْاطيَه  ْةصاْة بةوخي ئةمحةديؽ 

 .ةيشمحو ايهلل: بنوتشآئااشختيَه  بيَناْة 
 بةةآلّ ئةاداءء سِخارةاي    ،ثةزَني بةوو   ئةَاْةي باطهشإ طةباسخت بةة 

 ػيَوخيةي وواسخوخية: بةّ يةنات  باوخػهذا َظوَيُإ
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 ُوَ:ــَمزآ باوَعب بًَتُوَْ دَم نُكزدنبُطىيَزٍَ تىانا نُيًَ -أ
ئةةّ ئةاداءء ِسخارةاسخي ئيَظةرا باطة  دخنةةئ، ئانةاسيَه  رةواْ          

نةةة ئةةةويؽ  ،شدسآْةةابويَ ةآنةةة نةطةة  يةة ،يةتييةةةآلئيظةةالَ  نؤَة
 باوخػهة.  

ضةةْذ ْاػةريئ    ةػيَوخي َشرىة  ،خدياسخ يةنات  باوخػهذا دخّ نشدْةو
 ديَٓيَرة وواسخوخ. ةدخناتء نةطايةت  َشرى

 ،داْاوخ بةسْاَةىَةْٗةءء  را بؤ ئةّ َةبةطرة ثيَػةَبةسي ووا 
ٕ تا   ةآَٓاَيةناْيؼةيإ ية   ,يةةْيَو وؤياْةذا ثيةادخي بهةةٕء     َظةوَيُاْا

نةة ئيظةالَة تانةة بةسْاَةةي      ،بةٖشخَةْذ بهةٕء بة وةَيه  بظةييَٓٔ
 .  ء سِرػٓبريى، ْةى سِررئاواى بةْاو سِرػٓبريطراْيةتػاس

 ثيَػةَبةةةس   وتويةةةتى: -بةةآيَخصاي وةةواي يسِ-ئةةةبو ٖةةوسخيشخ 
ٍْ اةسَويةت :  ِْ اهلل ُٙشبُ اهعََِطاعََ، ََََْٗٙلسُٖ اهتجا ُ ََ، فذذا عَََطظََ  سدْك )إ

سمحم اهلل، سٌََد اهلل تعاىل، كاْ سقًا عوٟ ْكىِّ ًُْطوٍَ ضٌَََعََُٕ  ْ ٙق٘ي َهُٕ: ٙٗ
ٍْ َفْوََٚدسٍُدُٖ ًدا        ٗ ًا اهتجا   فذمنا ٓ٘ ًّ اهػدٚطاْ، فدذذا تجدا١ََ ََ  سََددُْك

    ْ   ةةوسخ وةواي   :اضتطا ، فذْ  سدكٍ اذا تجدا١ََ  ضََدشَم ًَُِدُٕ اهػدٚطا
 ةس يةنيَو ية ئيَوخ ثزَ ء جةصى بة باوخػو ْية، دخوآء  ثزَيين وؤؾ

ثةآي   بيظريةتى وآ  نة ة،يَهَظوَيُاْ ٖةس، ئةوا يةطةس ياةُذ :وت  
، باوخػةو ٖاتٓةةوخ يةة اليةةٕ ػةةيراْةوخية، رةا  ةةس        يشمحو ايبًَآ: 
رةوخ بة  ويَشخي تواْاء ْةةٖيًََآ  بينةسِيَٓيَبا  ،إ باوخػه  ٖاتةوخريةنيَه

 ،باوخػه  بيَرةوخ. ضوْهة ناتيَةو يةةنيَو يةة ئيَةوخ باوخػةه  ديَرةةوخ      
 .(1)((ػةيرإ  اَيرةي ثآ دخناتء ثآي ثآ دخنةْآ

 آ:  ـدَصت لُصُر دَم دابه ,ب ياتـُر باوَعـط -ب

                                                           
  يَشِاويةتيةوخ.بوواسي  (1
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 -بآيَخصاي وواي يسِ-ئةَةؾ وخى َوطًيِ ية ئةب  طةعيذي وودسي 
إذا ))اةسَويةةت :    وتويةةت : ثيَػةَبةةسي وةوا    نةة   دخ يَشِيَرةوخ،

ِْ اهػٚطاْ ُْٙدخََىُتجا١ََ  اسدكٍ َفْوٌُٚطم بٚدٖ عوٟ َف  ةس يةنيَو ية : ٕٚ فذ
ضةوْهة ػةةيرإ    ،با دخط  يةطةس دخَة  دابٓةآ   ،  ٖاتئيَوخ باوخػه

 . ((وخ دخضيَرة رووسخوخيةويَ
نة يةنات  باوخػو  ،را صرس ية صاْاء َوررةٖيذإ واي بةباؾ دخصأْ

 دخّ. شيَرة طةسؤٖاتٔ ية ْويَزدا دخطت 
 كدا:ـاتٌ باوَعـدَنط بُرسنُكزدنُوَ لُك -ج

ثيَػةَبةةسي وةوا    خ، نةة  يَشِاوياْةتةو تسًرٜوخى َوطًيِء ئةمحةدء 
  : ٙلدسٖ اهتجدا   فدذذا تجدا١ََ      ٗ)إْ اهلل  ب اهعطداع  )اةسَويةت

ُِْٕ وواي ...  سدكٍ فال ٙقى ٓاٖ ...ٓاٖ، فذْ ذهم ًَََّ اهػٚطاْ ََْٙطشََْم ًَ
رةا  ةةس يةةنيَهرإ     ،ةْيية باوخػو  جةصى ةوسخ ثزَيين وؤؾ دخوآء 

ػةةيراْةوخيةء ثةآي   ضوْهة ئةَة يةة   ،با ْةَيآ: ٖا ٖا ،ٖات ىباوخػه
 .((ثآدخنةْآ
وتويةت :  نة  دخ يَشِيَرةوخ،ي نوسِي صوبةيشخوخ  يية عبذا اهطدين ئينب 

ِْ اهلل عٍص)اةسَويةت :  ثيَػةَبةسي ووا  ٙلسٖ زفدع اهؿد٘ت    ٗدٍى )إ
...وواى  ةوسخ جةص بة باويَؼوء ثزَيٓى بةدخْنةوخ  اهعطاعٗ باهتجا  

 .((ْانات
يةنةةَيإ   ،يَو دخنةةّ َظةوَيُاْ يةة  ؼةت   ذا داوا ية ئي  يةة نؤتاي 

ئانةاسء   ،رةوإء بةسِيَضاْةةي ئيظةالّ    ئةةدخءء ئانةاسخ  ةّ بة  ،يةوؤَةوخ
نشدخوخنامناْ  ثآ بشِاصيَٓيٓةوخء ثةيوخْةذي نؤَةآليةةتيُاْ  ثةآ بةةٖيَض     

 بهةئ.  
ٖةَيبةت ئةّ ئةادابو ياطةاو ئاناساْةةى ئيظةالّ، طةةْنى َةجةةنى       
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نةنةيذا ثيادخى بهاتء، بة وةةَيهاْى  َظوَيُاْة، نة دختواْآ ية نؤَةَي
عةياْى وؤ ْاص بة سِرػٓبريى، بظةييَٓآ، نة ئةّ ئاناسو ئاداباْة ثيَةوخسى  
 سِاطرةقيٓةى سِرػةٓبريىء َةدخْيةتة، ْةى صاْظريَهى سِوتى سِخمء وػو.

 نشدخوخنامنةةإ... داوانةةاسّ يةةة وةةواي بةوؼةةٓذخ نةةة دَيةةةنامنإ... 
بهات بةةةثآي ػةةةسيعةتة  ةآإ وا يةةخوػةةرُئانةةاسء سِ  واراسَةةإ..

ء آ وْاٖو تاواْةةنامنإ يةطةةس ػةإ ٖةةَينش     ء،بآويَٓةنةي وؤي بهات
 بيؤاتة طةس ػاْ  َوػشيهإء نااشإء دورَٓاْ  وؤي.

 ئاَني. ئيَُةؾ بة بةٖةػ  سِاصاوخء دَيشِائَ ػاد بهات.
 

 



           97 

 

 صــةرضاوةكان:
 تسبٚٞ األٗالد يف اإلضالَ، د. عبداهلل ُاؾس عو٘اْ. -1
 د  ا طوٍ يف اهعبادات ٗا عاًالت ٗاهعادات ا عاؾسٝ، ذلٌد ضدعٚد   -2

 بٚض.

 ًِٔر اهرتبٚٞ اهٍِب٘ٙٞ هوطفى، ذلٌد ُ٘ز بّ عبداحلفٚظ ض٘ٙد. -3

 آدا  ا طوٍ، عبداهسسٍٚ ًازدُٛ، داز احملبٞ، دًػق. -4

 ًِٔاز ا طوٍ،  ب٘بلس دابس اجلصا٢سٜ. -5

دلددٜ ذلٌدد   –ٔدا  ؾوٞ األزساَ ث٘ابٔا ٗفطددددؤا ٗاهتشرٙس ًدّ ةطع  -6
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