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خواى ثةسوةسدطاس كة تةوةٌى داً ئةجماسةط بةخضوةت خويٍَةساٌى خؤشةويظتى سيَطاى ساطت بطةوةوة، بةو ٌياصةى  طوثاس و طتايض بؤ
 إن شاء اهلل.بيَت بؤ ِةووو اليةكىاُ كةبابةتيَك باس بكةً طودى ِة

 خوشكى بةِرَيز براى خؤشةويست ...
كاتيَـك كـة خـواى     خواى ثةسوةسدطاس وشؤظـى وا دسوطت كشدووة كة صوو شتى لةبري ئةضيَتةوة، ِـةس لةطـةسةتاى دسوطـت بـووٌى ثيَةةوئـةس ئـادةً       

يـوو  داو فةسواٌةكـةى خـواى ثـةسوةسدطاسى بريضـوو، وة لةداسةكـةى خـواسد، ِـةس         ثةسوةسدطاس فةسواٌى ثيَكشد كة لةو داسة ٌةخوات، بـةالًم شـةيتاُ فش  
 إْنساانا   اإلْنساانُ  ُسامي  إنّماائةفـةسووويَت       َعبَّنا  ابْن   )بة ِؤى ئةو كاسةوة بوو لةو بةِةشتة ثشِ لـة ةـةصوو ئـاسةصووة دةسكـشا، ِـاوةلمى خؤشةويظـت       

 ( ضوٌكة ثةمياٌى دا بةالًم ثةمياٌةكةى بريضوو.  اإلْنسان  ئادويضاد بؤية ٌاوٌشاوة  واتة  ٌةوةى  .(1 (فَنِس  إليو ُعِهدَ  ألنّو
 باوةِردارى خؤشةويست ...

ــة ثيَةةوئةسةكــةى  ــة      خــواى ثــةسوةسدطاس فــةسواٌى ب ــةٌيَت ب ــاوةسِداساُ ضاتــةوة، ضــوٌكة بريِيٍَاٌــةوة طــوود ئةطةي كــشدووة كــة صوو صوو بــريى ب
ــاوةسِداساُ   ــةيٍَيَت،      .[55النااياا:  ][ نَّ الااكيْكَ ت َننَعااُل اْلُمااْيِمِنينَ َوذَكيااْ  فَاا ِ ]ب ــاوةسِداساُ ئةط ــة ب ــاُ ضــةسةوة ضــوٌكة بــري خظــتٍةوة طــود ب ــة  بريي وات

ئــةبيٍيَت باوةسِةكــةى صيـاد ئــةكات وةتشطــى لــ َ    وشؤظـى بــاوةسِداس صؤس ــاس كــة ئايـةتيَكى دوسئــاٌى دةخويٍَيَتــةوة يــاُ فةسووودةيـةكى ثيَةةوئــةس   
ِإنََّمااا اْلُمْيِمنُاوَن الَّاِكإَن ِإَذا ذُِكااَ  اللّاُو َوِقَلااْب هُالُاوبُاُهْ  َوِإَذا نُِلَيااْب ] ةٌيصــيَت، ئــةويض ئةطةسِيَتــةوة بــؤ ئــةو ئايةتــةى كــة خــواى ثــةسوةسدطاس ئةفــةسووويَت   ئ

ُهااْ  ِإإَمانااا  َوَعَلااى رَبيِهااْ  إَا اَوَكَّلُااونَ  َْناْ ــة   .[2األنفننا   ] [َعَلااْيِهْ  آإَانُااُو زَا ــواى        وات ــى خ ــة باط ــك ك ــاٌةُ كاتيَ ــةو كةط ــتةديٍةكاُ ئ ــاوةسِداسة سِاط ــاُ ب بيطوو
باوةسِةكـةياُ  ثةسوةسدطاس بكشيَت تشطياُ لَ  ئةٌيصيَت و دلميـاُ دائةضـةلمةكيَت، وة كـاتيَكيض كـة ئايةتـةكاٌى ثـةسوةسدطاسياُ بةطـةسدا ئةخويٍَشيَتـةوة         

 صيـاد ئـةكات بةئةماوـذاٌى فةسواٌـةكاٌى خـواى ثـةسوةسدطاس،       (2 بيَطووـاُ بـاوةسِ صيـاد و كـةً ئـةكات     صياد ئةكات وةثصت بة ثةسوةسدطاسياُ ئةبةطـ،،  
َن   )ع ثيمن(  ) وةكـةويض ئـةكات بـةتاواُ وطةسثيَكـى كـشدُ، شـيَ         وة شويََ كةوتٍى طوٌٍةتةكاٌى ثيَةةوئةسى خوا  (3 ئةفـةسووويَت    تَنَعناَ   اللَّن  َيِح 

 

َِِن الَّاِكإَن ] اعة ئةوةية كة باوةسِ صيادو كةً ئةكات بةبةلمطـةى ئـةً ئايةتـةى خـواى ثـةسوةسدطاس كـة ئةفـةسووويَت         ئةظن الى ئةِمى طوٌٍةو  ةو ْي ِلَيْسا اَ
َْ الَِّكإَن آَمُنوا ِإإَمانا   ر:  ] [ُأوُنوا اْلِكَ اَب َوإَاْزَْا ّث يـا بـَ لـة سِاطـتى ئـ          . [13املن ةً دوسئاٌـة  وةبةطـت ثيَيـاُ    واتة  بؤ ئـةوةى ئةواٌـةى كتيَئيـاُ ثيَـذساوة دلٍم

   طاوس و  ولةكةية، ضوٌكة لة تةوسات و ئيٍجيمذا ئةو باطة ِةية( وة بؤ ئةوةى كة باوةسِداساُ ئيىاٌياُ صياتش بكات و دامبةصسيَت.
َ     )اْلب َخاي يث )ئيىاوى  َِ   لـة    تَنَعناَ   اللَّن  َيِح  ي  ِ ُ   كةيـذا، لةطـةسةتاى  )َصن ْيَن)ك تَنا يَنان  ) سووويَت دا ئةفـة   ان  اإل  ٌ   قَننْ     َوه ن َ  اإل  ّ   َوف ْعن ُ     َواَز ان واتـة  بـاوةسِ     َوانَن نْ

يَان   ز اَاَدة   باُ - 12كشداس وة صياد و كةً ئةكات، ِةسوةِا باطيَكى داٌاوة بةٌاوى    بشيتيية لة ووتةو َصان     اإل  ُْ  ثةسوةسدطاس ئةفةسووويَت    خواى  َونن 
وا ِإإَمانا  ] ُْ ا ْزَْ  تاكو باوةسِياُ صياد بكات لةطةهَ ئةو باوةسِةى كةِةياٌة. واتة   .  [4 الفتح ] [مََّل ِإإَماِنِه ْ ِلياَ

                                                

   . 1/225)    واب  كثري33/221)    والُ:طيب8/465)  تفسري الطربي بشِواٌة   3)         
  املبنناي  بن  اهلل وعبنّ وجماهننّ وعطناء البصن:  واحلسنن  واالوزاعنس سنفيانابن  سسننع د و  ووتــةى  ئةوــة  3/346) شن:  ال ن وي علننس املسنل  بشِواٌــة   2)     

   لةواٌيض. طةوة 
   .221ش:  العُيّة ال اسطية )ص  بشِواٌة   1)



 

 

 ثيَهاضةى باوةزِ )اإلمياى(: باوةزِ  دوو ثيَهاضةى يةية، يةكةمياى لة )شمانةوانيدا(، دووةمياى لة)شةزعدا(.
َْه وْعاَده َأو إُااْيِمُنه  فا  الِياما  عكابَاو فهاو مان اأَلمااِن  (ِمنُ )اْلُمايْ  نعاالى فا  َأساماا اهللو  ،ال صادإ  :َمان ْ اإلِيْ  لة شمانةوانيددا:  يةكةم: ىاو الاكي َإْصاُدُع عباا

   .(4)ضّد الخوف
ة بـة  بةسِاطـت داٌـةسى ئـةو بةلميٍَـةى كـ       واتـة  (.الُماْيِمنُ )واتة  بةسِاطت داٌاُ و باوةسِ ثيَكشدُ، وةيةكيَك لـةٌاوة  واٌـةكاٌى خـواى ثـةسوةسدطاس      باوةسِ 

 بةٌذةكاٌى داوة، ياخود ئةويٍياُ دةكات لة طضاكةى.
ْعا ِ بِ  نُااْيِمنَ وَ  َواْلِمياَزانِ  ،َوالنَّاارِ  اْلَجنَّا ِ بِ نُااْيِمَن وَ ، َوُرُساِلوِ ، وَُكُ ِباوِ ، َوَمالِئَكِ اوِ ، بِاللَّاوِ  نُااْيِمنَ  َأنْ ) :َمان ْ اإلِيْ  دووةم: لة شةزعدا: اَدرِ اْلبِ  نُااْيِمنَ ، وَ اْلَماْوتبَاْعاَد  اْلباَ  َخْياِ هِ  َِ

من و . واتة  باوةسِ ِيٍَاُ بة خواى ثةسوةسدطاس، وة بة فشيصـتةكاُ وكتيَئـة ئاناٌييـةكاُ و  ثَيةةوئـةساُ، وة بـاوةِسبووُ بـة بةِةشـت و  ةِـة        (5  َوَشا يهِ 
 تةساصوو، وة باوةسِبووُ بة صيٍذوو بووٌةوة لةدواى وشدُ وة باوةسِ بووُ بة دةصاو دةدةس خيَشو شةسِى.

 ايا ضى بكةيو بؤ ئةوةى كة باوةزِماى بةييَص بكةيو...؟؟؟ئ
يح البخناييبؤ وةالموى ئةً ثشطياسة ئةضيٍةوة الى سِاطترتيَ كتيَب لةدواى دوسئاٌى ثريؤص كـة   سعنا  ِـاوةلمى خؤشةويظـت      (يـة، ووتةيـةكى صيَشِيٍـى   صِن

واتــة  بــا دابٍيصــة ثيَكــةوة بــؤ ئــةوةى باوةسِةكــةواُ تاصةبكةيٍــةوة   (.َسااَع    نْ نُاااْيمِ  ِبَناا اْقِلاا ْ )بــؤ ئةطيَشِيَتــةوة كــة فةسووويــةتى   ( وــاُ بن  ببنٌ
 بةوةى كة يادى خواى ثةسوةسدطاس بكةيَ وة بري لةسِؤرى دوايى بكةيٍةوة.  

 بةشيَوةيةكى طصتى يؤكازةكاى شؤزى لةوانة...

انةوة لة خواى ثةزوةزدطاز  :يةكةم: ثازِ
ا َمااكَ   دكُ أَحاا وفَقاا فا  لَيْخَلاا ُ  َمااانِ اإِلإْ  إنّ   فةسووويــةتى  ئةفــةسووويَت  ثيَةةوئــةسى خــوا  ( العناص بنن  عمن:و بنن  اهلل عبنِّــاوةلمى خؤشةويظــت  

يـا  بـاوةسِ بـةسدةواً ٌابيَـت لةالشـةتاٌذا        (6 ( ك لاوبِ هُ  ف  َماناإِلإْ  إجدْ نْ أَ : عالىنَ  اهلل اسألوافَ  َإْخَلُ  الثوب ت،   كـةً دةكـا  ة واتـ  و دةسصيَـت . واتـة  بـة دلٍم
 بن  عمناي،  ـا كةوايـة داوا بكـةُ لـة ثـةسوةسدطاستاُ باوةسِةكـةتاُ بـؤ ٌـوىَ بكاتـةوة، وة           ودةسصيَـت  ياُ ٌاويٍَيَت( وةك ضؤُ ثؤشاكيَك بةسدةواً ٌابيَت

واتــة  ثــةسوةسدطاس  .(7)...(َمااناإِلإْ   ِ ِبزِإَنا زَإاينَّااا اللَُّها َّ لــة ثاسِاٌةوةكاٌيـذا ئةيمــةسووو     ئةفـةسووويَت  ٌويَــزً كــشد لةطــةهَ ثيَةةوئـةسى خــوا     ( ااسن:
َناا َحبيا ْ  اللَُّها َّ )  و مباُ سِاصيٍَةوة بـة واٌى بـاوةسِ، ِـةسوةِا ئةيمـةسووو      وامناُ بكة واتـة  ئـةى ثـةسوةسدطاس باوةسِوـاُ      . (8)(هُاُلوِبَناا ِفاى َوزَإايْناوُ  َماانَ اإِلإْ  ِإَلياْ

 واٌى باوةسِ.  لةال خؤشةويظت بكة و دلمةكامناُ بشِاصيٍَةوة بة 
ئةفـةسووويَت  ثيَةةوئـةسى      ه :َاْننَ:ةَ  َأب  )بيَطوواُ شةو ٌويَز ضاكرتيَ و باشرتيَ ٌويَزة لةدواى فـةسصةكاُ، ِـاوةلمى خؤشةويظـت     :دووةم: شةونويَر

واتـة  باشـرتيَ ٌويَـز لـةدواى فـةسصةكاُ بشيتييـة لـة شـةوٌويَز،          .  9)(اللَّْيالِ  َقاْوفِ  ِفاى الصَّااَلةُ  اْلَمْكُ وبَا ِ  الصَّااَلةِ  بَاْعدَ  الصَّاَلةِ  َأْفَضلُ )فةسووويةتى   خوا 
َياامِ  َعَلاْيُك ْ فةسووويـةتى      ئةفـةسووويَت  ثيَةةوئـةسى خـوا        أ َساَسنةَ  َأب  وةِؤكاسيَكيصة بؤ صياد بووٌى باوةسِ، وة ِـاوةلمى خؤشةويظـت     ِِ  اللَّْيالِ  ِب

                                                

 وة  طة لةواٌيض لة ثةستوكى صواٌةواٌى.  لسان العُ:  وتاج الع:و   وخمتاي الص ِا   بشِواٌة  4)         
   .2798صِيح اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  ) بشِواٌة )صِيح    5)       
   .               3591  صِيح اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  )بشِواٌة)صِيح    6)       

    .3113صِيح اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  ) بشِواٌة )صِيح    7)            
   .699  )صِيح األدُ املف:د لإلسام البخايي بتُِيق الشيخ األلباين )يِح  اهلل بشِواٌة   35893)صِيح  يواه أِحّ )  8)       

   .3336صِيح اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  ) بشِواٌة   2748يواه سسل  )  9)       



 

 

َلكُ  الصَّااِلِحينَ  َْْأبُ  فَِ نَّوُ  َهااة   َنعاالى اللَّاوِ  ِإلَاى هُاْ بَا   وَ   ْ هَااباْ . واتـة  شـةوٌويَز صؤس بكـةُ ضـوٌكة لـةخوو سِةوشـتى ثياوضـاكاٌى        (10 (ِللسَّاييََاتِ  َوَنْكِعيا    اإِلثْا ِ  َعانِ  َوَمناْ
 خؤط بووٌى تاواُ.ثيَض ئيَوةية، وةبة ئةماوذاٌى ٌضيك ئةبٍةوة لةثةسوةسدطاس، وةسِيَطشة بؤ تاواُ و طةسثيَكى، وةِؤكاسيَكيصة بؤ ليَ

 ضيَ يةم: تيَطةيصنت وبري ليَكسدنةوة لة ناوة جوانةكانى خواى ثةزوةزدطاز:
كاتيَـك وشؤظـى بـاوةسِداس بـري      بيَطوواُ تيَطةيص، لةٌاوة  واٌةكاٌى خواى ثةسوةسدطاس باوةسِ صيـاد ئـةكات و سِيَطشيصـة بـؤ تـاواُ و طةسثيَكـى، بؤمنووٌـة       

ةصاٌيَت كة خواى ثةسوةسدطاس ضاوديَشة بةطةس بةٌذةكاٌييـةوة ئاطـاداسة بةِـةووو ئـةو كـاسو كشداساٌـةى كةئـةماوى ئـةدات،         ئةكاتةوة ئةوا ئ (ال َِّهيا )لة 
ئــةوا ئــةصاٌيَت كــة خــواى ثــةسوةسدطاس بةٌــذةكاٌى دسوطــت كــشدوةو سِؤصى ِــةوووياٌى دابــة   (الا َّزَّاع)وةِــيش شــتيك لــة ثــةسوةسدطاس بــضس ٌابيَــت، يــاُ 

 كشدووة.
ى ضوازةم:  :قوزئاى خويَهدى و بري ليَكسدنةوةو بةتيَطةيصنت ليَ

طةيصـتٍياُ  دوسئاُ خويٍَذُ و بري ليَكشدٌةوةى ِؤكاسيَكى طةسةكيية بؤ صياد بـووٌى بـاوةسِ، وةخـواى ثـةسوةسدطاس بةٌـذةكاٌى ئاطـاداس كشدؤتـةوة كـة تَي        
ُِاْ آنَ ]ِةبيَت بؤ دوسئـاُ    واتـة  ئايـا بـؤ بريٌاكةٌـةوة لـةدوسئاُ، بيَطووـاُ بـاوةِسداس بـةِؤى تيَطةيصـتٍةوة ضـةٌذيَ            [. 82ال سناء   ] [َأفَااَل إَاَ اَدباَُّ وَن اْل

  بيَـت  سِةمحـةتى خـواى لـ َ   ) )عبنّال:ِح  بن  ناصن: السنعّي  خيَشو ضاكةى دةططري ئةبيَت، وة دوسيض ئةبيَت لـة تـاواُ و طةسثيَكـى،  صاٌـاى ثايـة بـةسص      
ــاوةسِ ة  طــةوس(11 ئةفــةسووويَت ــاس كــة ب ــةسوةسدطاس      تشيَ ِؤك ــريؤص وةخــواى ث ــةدوسئاٌى ث ــةوة و تيَطةيصــ، ل ــة بريكشدٌ ــاد بكــات بشيتييــة ل ــةِيَض و صي ب

ُهااْ  إِ ] ئةفــةسووويَت   َْناْ  واتــة   [ . 2األنفننا    ] [  اَوَكَّلُااونَ إَمانااا  َوَعَلااى رَبيِهااْ  إاَ ِإنََّمااا اْلُمْيِمنُااوَن الَّااِكإَن ِإَذا ذُِكااَ  اللّااُو َوِقَلااْب هُالُااوبُاُهْ  َوِإَذا نُِلَيااْب َعَلااْيِهْ  آإَانُااُو زَا

يايى لـةٌاو بةٌـذةكاٌى ثـةسوةسدطاس بـاوةِسداسى سِاطـت ئـةو كةطـةية كاتيَـك كةباطـى خـواى ثـةسوةسدطاس بكشيَـت              تشطـياُ لـ َ ئةٌيصـيَت و دلميـاُ     بةدلٍم
وة  ةياُ صيـاد ئـةكات و ثصـت بـة ثـةسوةسدطاسياُ ئةبةطـ،.      ئةضةلمةكىَ، وة كاتيَكيض كة ئايةتةكاٌى ثةسوةسدطاسياُ بةطةسدا ئةخويٍَشيَتةوة باوةسِةكـ دا

وة صاٌايـاٌى ئيظـ ً ئـةً ئايةتـة     ( بيَـت  سِةمحـةتى خـواى لـ َ   )  اْلب َخناي يث ) سِةمحةتى خواى ل َ بيَـت( ئةفـةسووويَت  ئيىـاوى      َكث نري ا بْن   صاٌاى ثاية بةسص  
 .(12 ئةكةُ بة بةلمطة بؤ صياد بووٌى باوةسِ لة دلمذا

 بريكسدنةوة لةدزوضت بوونى جيًاى: ثيَهجةم:
 بريكشدٌةوة لة دسوطت بووٌى ئاناٌـةكاُ و صةوى و ئـةوةى كةتيَيذايـة لةبوٌـةوةسى  ـؤساو  ـؤس وةخـودى وشؤظـةكاُ، وة ضـؤٌيَتى دةطـتوسو ياطـاى           

َواللَّاُو َخَلاَ  ُكالَّ ] اٌايى خـواى ثـةسوةسدطاس    بةسِيَوةبشدٌى رياٌياُ ِؤكاسيَكة بؤ صيـاد بـووٌى بـاوةسِ، ضـوٌكة ِـةوووياُ بةلمطـةُ لةطـةس طـةوسةيى و بـةتو         
ُه  مَّاان َإْمِباا  َعَلااى ُه  مَّاان َإْمِباا  َعَلااى رِْقَلااْيِن َوِمااناْ ُه  مَّاان َإْمِباا  َعَلااى َبْهِنااِو َوِمااناْ  [َأرْبَاالم َإْخلُااُ  اللَّااُو َمااا َإَباااُا ِإنَّ اللَّااَو َعَلااى ُكاالي َشااْ ام هَااِدإ    َْابَّاا م ِماان مَّاااا َفِمااناْ

واتــة  ثــةسوةسدطاس ِــةووو صيٍــذةوةسيَكى لــة ئــاو دسوطــتكشدووة  ــا ِةٌــذيَكياُ لةطــةس طــكياُ ئــةسِؤُ وةك خصــؤكةكاُ  واس...ِتــذ(   .[ 45ل ن ي   ا]
ــذةكاُ( وةِةٌــذيَكى تشيصــياُ لةطــةس ضــواس ثــ َ ئــةسِؤُ وةك    ــك لــة  بالٍم ، واٌطــا، وــةسِوةِةٌــذيَكياُ لةطــةس دووثــ َ ئــةسِؤُ وةك  وشؤظــةكاُ( وةصؤسيَ

يابَ ثةسوةسدطاس دةطةالمتى بةطـةس ِـةووو شـتيَكذا ِةيـة. خـواى ثـةسوةسدطاس ئـةً        وة ،ِتذ( وةخواى ثةسوةسدطاس ضى بويَت دسوطتى ئةكات ...بضُ دلٍم
ُ  منووٌاٌة ديٍَيَتةوة بؤ خةلمكى تا بري بكةٌةوةو باوةسِياُ صيـاد بيَـت، بـةالًم لةسِاطـتيذا تـةٌّا صاٌاكـاُ لـةً منووٌاٌـة تـَ           ََ اأْلَْمثَااُل َنْضا ِبُاَها ]  دةطـة َونِْلا

ُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ  ِِ  .   41الع كب :  ) [ِللنَّاِس َوَما إَاْع
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ــوا   ــةسى خ ــةسوةِا ثيَةةوئ ِ       ،ــةوة ــةسوةسدطاس بكةٌ ــةديّيٍَشاوةكاٌى ث ــة ب ــةبري ل ــشدووة ك ــةكاُ ك ــةسواٌى بةِاوةلم ــةسووويَت   َعبَّننا  ابْنن   )ف  ئةف
(13)(اهلل  لْ ِف  خَ  نَاَعكَُّ وا:  )ةتىفةسوووي ثيَةةوئةسى خوا 

 واتة  بريبكةٌةوة لةبةديّيٍَشاوةكاٌى خواى ثةسوةسدطاس.  . 
 :: طويَ طستو لة قوزئاىشةشةم

ّ  ِــاوةلمى خؤشةويظــت   ــةسى خــوا    َسْسنع  د بنن  اللَّنن    َعْبنن ــ  ئةفــةسووويَت  ثيَةةوئ ــةى   فــةسوووً   ثيَ ــة  وٍــيض وو  ئ ــامن بةطــةسدا ضويٍَ دوسئ
خؤوـةوة    طـة لـة   بـةلمى ثـيَي خؤشـة لـة      فـةسوووى  دوسئاُ بةطةس تؤدا ضويٍَي كةبةطـةس تـؤدا دابـةصيوة  ثيَةةوئـةسى خـوا       وئةسى خوا ثيَةة

ــ َ،    ــ َ ب ــويَي ل ّ  ط ــيض طــوسةتى    َسْسننع  د بنن  اللَّنن    َعْبنن ــةسووويَت  وٍ ــةسوةسدطاس      ال سنناء)ئةف ــواى ث ــة خ ــةى ك ــةو ئايةت ــاكو طةيصــتىة ئ ــذ ت ً خويٍَ
ََ َعَلى َىاُيالا َشِهيدا  ]ووويَت  ئةفةس َنا ِب َنا ِمن ُكلي أمَّ م ِبَبِهيدم َوِقَاْ واتـة  ئـةب َ ةـالمى بـ َ باوةسِةكـاُ ضـؤُ بيَـت لـة سِؤرى           [.43   النسااا][َفَكْيَف ِإَذا ِقَاْ
ــ         يــدواي بةشــاِيذ بةطــةس    ا  ئــةى دىــذ   ذا كاتيَــك لةِــةووو ئوَةتيَكــذا  ثَيةةوئــةسيَك( بكــةيَ بــة شــاِيذ بةطــةسياٌةوة، وةتؤ ــاُ ِيٍَ

ّ  واتـة  بةطـة،    .( َحْساُبَ)فـةسووو    ثيَىـ   ئوَةتةكةتـةوة  ثاشـاُ ثيَةةوئـةسى خـوا      طـةسً بـةسص كـشدةوة     ئةفـةسووويَت    َسْسنع  د بن  اللَّن    َعْبن
 .(14 بيٍيي فشويَظك بةضاوةكاٌيذا ديَتة خواس َ

 :كسدنى خواى ثةزوةزدطازحةوتةم: شؤز ياد 
ذا ئةضـيٍَيَت، وةِـةس كاتيَـك وشؤظـى بـاوةِسداس يـادى خـوا بكـات ئـةوا بـاوةسِى بـةِيَض ئـةبيَت،              اوةسِ لـة ٌى خـواى ثـةسوةسدطاس تـؤوى بـ    صؤس يـادكشد  ٌاو دلـم

ِـةسوةك ضـؤُ بـاوةسِ ثةيوةطـتة بـةيادى ثــةسوةسدطاسةوة، وة بيَطووـاُ ِـةس كةطـيَك خـواى ثــةسوةسدطاسى خـؤط بويَـت ئـةوا صوو صوو يـادى ئــةكات،              
بـةلمكو ئةماوـذاٌى دوسئـاُ خويٍَـذُ و بـة       دٌى خواى ثةسوةسدطاس تةٌّا بشيتى ٌيية لـةو ويشداٌـةى كـة لـة دواى ٌويَـزة فـةسصةكاُ ئـةخويٍَشيَت،       وةيادكش

ِ  الصَّااَلَة َوَأِها] سِؤروو بووُ و داٌيص، لةطةهَ ثياوضـاكاٌذا و باطـى سِؤرى دوايـى و ٌويَـز بشيتيـة لـة يـادكشدُ، ضـوٌكة خـواى ثـةسوةسدطاس دةفـةسووويَت            
واتة  ٌويَـزةكاٌت بـة ضـاكى ئـةماً بـذة تـا ِةويصـة وٍـت لـة يـاد بيَـت، وةبيَطووـاُ بـةسدةواً بـووُ لةطـةس يـادكشدٌى خـواى                   . [34طن   ][ ِلكِْكِ ي

ــةسوةسدطاس،      ــضاى ث ــة ط ــووُ ل ــاس ب ــؤ سِصط ــة ب ــةسوةسدطاس ِؤكاسيَك ــت   ث ــاوةلمى خؤشةويظ ــةسووويَت  ثيَ  (َببَننٌ بْنن    س َعننا   )ِ ــوا  ئةف ــةسى خ  ةةوئ

ِمى   َعِملَ  َما)فةسووويةتى  َْ واتة  باوةِسداس ِـيش كشدةوةيـةك ٌاكـات كـة سِصطـاس كـةسى بيَـت لةطـضاى          .(15)(اللَّاوِ  ِذْك ِ  ِمنْ  اللَّوِ  َعَكابِ  ِمنْ  َلوُ  أَْنَجى َهط   َعَمال   آ
  .  ة ئةٌذاصةى يادكشدٌى ثةسوةسدطاسخواى ثةسوةسدطاس ب

ياييةوة ِةس كة ى ئـاساً ئـةبيَت لةِـةووو كيَصـةو ٌاسِةةةتييـةكاٌى دوٌيـا،       وةبةدلٍم الَّاِكإَن آَمنُاوْا َوَنْهَماَِن  ] طيَك صؤس يادى خواى ثةسوةسدطاس بكات ئةوا دلـم
ُِلُااوبُ  ــةطشيَت    [ .28  ال:عننّ] [هُالُااوبُاُه  بِااكِْكِ  اللّااِو َأاَل بِااكِْكِ  اللّااِو َنْهَمااَِن  اْل ــاساً ئ ــاُ ئ ــاوةسِداساُ دلمي ــة  ب ــةسوةسدطاسة   وات ــادى ث ــةٌّا ي ــوا، وةت ــةيادى خ ب

َوالااكَّاِك ِإَن اللَّاَو َكِثياا ا  ]دلمــةكاُ ئــاساً ئــةكات، وةيــادكشدٌى خــواى ثــةسوةسدطاس ليَخؤشــئووُ و ثاداشــتى طــةوسةى تيَذايــة، خــواى طــةوسة دةفــةسووويَت   
 [.15اُ  األحز ] [َوالكَّاِكَ اِت َأَعدَّ اللَُّو َلُه  مَّْغِعَ ة  َوَأْق ا  َعِظيما  

ــاوةِسداساُ            ــى ب ــة، دايك ــةوا ثةشــيىاٌى لةدواي ــت ئ ــةكشد بَي ــذا ٌ ــواى تَي ــادى خ ــشِوات و ي ــادةويضاددا ب ــزويَشيَك بةطــةس ئ ــةس كات ــاُ ِ  (َعائ َشننةوةبيَطوو
َْ  ابنبِا  ُماانَ   م اعَ َسا نْ ِما اَماافةسووويــةتى   ئةفـةسووويَت  ثيَةةوئــةسى خــوا   َهاا  َ َسااحَ  إال هاااللَّاو فيَ  إَااْكُك ْ  لَا ْ  مآ َِِياَماا ِ  إَااْومَ  َعَلياْ واتــة  ِــيش كاتــزويَشيَك .(16)(اْل

 وايذا.ٌيية كة بةطةس ئادةويضادا ت َ ئةثةسِيَت و يادى خواى ثةسوةسدطاسى تيَذا ٌةكشدبيَت ئةوا بؤى ئةبيَتة ثةشيىاٌى و ٌةداوةتى لةسِؤرى د
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 يةشتةم: تسس لة خواى ثةزوةزدطاز:
ياييةوة تشطاُ لةخواى ثةسوةسدط اس ِؤكاسيَكة بؤ صياد بووٌى بـاوةسِ، ضـوٌكة ِـةس كةطـيَك لةثـةسوةسدطاسى برتطـيَت ئـةوا لةدةدةرـة ليَكشاوةكـاٌى          بةدلٍم

ةسوةسدطاس دووس ئةكةويَتةوة، وةِةس كةطيَكيض لة دةدةرة ليَكشاوةكاُ دووس بكةويَتةوة ئـةوا باوةسِةكـةى صيـاد ئـةكات، بـةالًم ئـةبيَت تـشس لـةخواى ثـ         
ِإنَّ ]ئةفـةسووويَت   ئةطةس وابـوو ئـةوا ليَخـؤط بـووٌى ثـةسوةسدطاس و فـةصلميَكى صؤس طـةوسةى بـؤ ِةيـة لـة بةِةشـتذا، ثـةسوةسدطاس             بةٌّيٍَى بيَت، ضوٌكة

ئةتشطــَ  واتــة لةتشطـــى   واتــة  بيَطووــاُ ئةواٌـــةى بــةٌّيٍَى لةثــةسوةسدطاسياُ     . [32امللنن:   ] [الَّااِكإَن َإْخَبااْوَن رَباَُّهاا  بِاْلَغْيااِ  َلُهاا  مَّْغِعااَ ة  َوَأْقاا   َكِبياا   
ــة بةِةشــتذا، بةتايئــةت     ــؤ ِةيــة ل ــةوا ليَخــؤط بــووُ و ثاداشــتى طــةوسةياُ ب ى ثــةسوةسدطاسياُ خؤيــاُ ئــةثاسيَضُ لةةــةساً و دةدةرــة ليَكشاوةكــاُ( ئ

س َ، ِـاوةلمى خؤشةويظـت   باوةِسداسيَك لة شويٍَيَكذا يـادى خـواى ثـةسوةسدطاس بكـات وة لةتشطـى خـواى ثـةسوةسدطاس فشويَظـك بةضـاوةكاٌيذا بيَتـة خـوا           
َع   ) فةسووويــةتى  ئةفــةسووويَت  ثيَةةوئــةسى خــوا   ه :َاْننَ:ةَ  َأب  )  فَاَعاَضاابْ  َخاِلي اا اللَّااوَ  ذََكا َ  َورَُقاال   ...ِظل اوُ  ِإالَّ  ِظاالَّ  الَ  إَااْومَ  ِظليااوِ  ِفاى نَاَعاااَلى اللَّاوُ  إُِظل ُهاا ُ  َساباْ

َنااهُ  دواييــذا لــةريش طــيَئةسى عةسشــى خــواى ثــةسوةسدطاسدا ةةشــش ئــةكشيََ ... يــةكيَك لــةو ةــةوت تادىــة     واتــة  ةــةوت تــادي ِــةُ لــةسِؤرى  . (37)(َعياْ
 باوةسِداسيَكة كاتيَك بةتةٌّا لةشويٍَيَكذاية يادى خواى  ثةسوةسدطاس بكات و لةتشطى ثةسوةسدطاس فشويَظك بةضاوةكاٌيذا ديَتة خواس َ.

 نؤيةم: عيبادةت وثةزضتصى شؤز:
َوَإزِإاُد ]اٌذا ِةسكةطيَك ثةسطتض و بةٌذايةتى صؤس بكـات، ئـةوا خـواى ثـةسوةسدطاس ئـةو بـاوةسِةى كـة ثيَـى بةخصـيوة بـؤى صيـاد ئـةكات              لةٌاو باوةسِداس

َ       [76سن:ًن   ][ اللَُّو الَِّكإَن اْىَ َدْوا ُىد ت وا خـواى  و ثةسطتصـى صيـاد ئـةماً ئـةدةُ، ئـة     ، وة كـشدةوة . واتـة  ئةواٌـةى كـة لةطـةس سِيَئـاصى سِاطـت و ةـةد
داواى كـشد لـة خـواى ثـةسوةسدطاس ئـةو بـاوةسِةى كـة         ( إ بْننَ:اه ي ثةسوةسدطاس ئـةو بـاوةسِةى كـةثيَياٌى بةخصـيوة بؤيـاٌى صيـاد ئـةكات، وة ثَيةةوئـةس         

 [  261البُ:ة  ] [هَاَل بَاَلى َولَاِكن ليَيْهَمَِنَّ هَاْلِب  ]  ِةيةتى ثةسوةسدطاسى بؤى صياد بكات
اْ  أي )ْلِب ليَيْهَمَِنَّ هاَ ) واتة  بؤئةوةى باوسِةكةً ثيَى صياد بكـات، وة خـواى ثـةسوةسدطاس ثـةمياٌى داوة كـة ِـةس كةطـيَك لةطـةس سِيَئـاصى          .  38) إِينا  لياْز

يـابووٌى صيـاد ئـةكات         اواُى ْ ]سِاطـت و ةـةب بيَـت ئـةوا بــاوةسِو دلٍم ِْ ُىاْ  ُىاد ت َوآنَاااُىْ  نَا َْ .واتـة  ئةواٌـةى لةطـةس سِيَئــاصى     [37حممنّ   ][ َوالَّاِكإَن اْىَ اَدْوا زَا
 سِاطت و ةةدَ وةثةسطتصى صؤس ئةماً ئةدةُ ئةوا ثةسوةسدطاس باوةسِةكةياُ بؤ صياد ئةكات.

 :)سلف(دةيةم: بريكسدنةوة لة ذيانى ثيَصيهةكانى ئةم ئوممةتة 
 ُ ِؤكاسيَكـة بـؤ صيـادبووٌى    و دلمـى بـاوةسِداس سِادةضـةلمكيٍَيَت     بريكشدٌةوة لة رياٌى ثيَصيٍةكاٌى ئةً ئوَةتة  طمف(، وة خويٍَذٌةوةى بةطةس ِاتـةكاٌيا

( وة بةسِاطـتى ئـةواُ دةيـاٌضاٌى ضـؤُ ثـةسوةسدطاسياُ      علايه  الصاالة والساالمباوةسِ، ضوٌكة ئةواُ باشرتيَ و ضـاكرتيَ كةطـاٌيَكَ لـةدواى ثيَةةوئـةسُا     
كـة ثاشـةسِؤر ِـةس دةبيَـت بطةسِيٍَـةوة بـؤالى ثـةسوةسدطاس، وة دةيـاٌضاٌى ضـؤُ          ة بةطةسياٌةوة، وة دةياٌضاٌى يدةثةسط،، وة واظى ثةسوةسدطاسياُ ضي

 وة بةضى ديٍى ثةسوةسدطاس طةس دةكةويَت، وة ضؤُ واوةلمة لةطةهَ خةلمكيذا بكةُ.
 كام باوةزِداز لة يةموو باوةزِدازيَك باشرتو ضاكرتو خؤشةويطرتة لةالى خواى ثةزوةزدطاز؟

خواى ثةسوةسدطاس ثمة ثمةيـة، لـةٌاو باوةِسداساٌـذا بةٌـذة ِةيـة خـواى ثـةسوةسدطاس خؤشـى ئـةويَت، وةِةيصـة ثـةسوةسدطاس            بيَطوواُ باوةسِى بةٌذةكاٌى 
ةى كـة خـواى ثـةسوةسدطاس خؤشـى ئـةويَت ئـةبيَت       وة ئةو بـاوةسِداس خؤشى ٌاويَت و سِدى ليَيةتى، ضوٌكة خؤى ٌاثاسيَضيَت لةطوٌاِـ و تاواُ و طةسثيَكى، 

 تيَذا بيَت ئةً طيمةتاٌةى 

                                                                                                                                                     

. 
   .2177  وسسل  )6479يواه البخايي )  37)
  .1/49تفسري الطربي ) :بشِواٌة  38)



 

 

 :لةقورئانى ثريؤزدا
ت:1 و بيَ ك تةوبةكازو ثاك وخاويَ دازيَ  ( باوةزِ

ۅ ژ خواى ثةسوةسدطاس ئةفةسووويَت    ۋ    ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ُن:ة  ] ژۆ  خـؤط   ىواتـة  بةسِاطـتى ثـةسوةسدطاس تةوبـةكاساٌ     . [222الب
   ٌةى كة خؤياُ دةثاسيَضُ لةثيظى(.دةكةُ(، وة ثاك وخاويٍَاٌيصى خؤط دةويَت ئةوا بةو ئةواٌةى كة صؤس تة دةويَت

 وخاويٍَاُ  ئةواٌةُ كة خؤياُ دةثاسيَضُ لةثيظى الشةيى(. كةطاٌةُ  دةسووٌياُ ثاك دةكةٌةوة(، وة ثاك تةوبةكاساُ ئةو
ت:2 اضتى شويَهى ضونهةت كةوتبيَ ك بةزِ دازيَ  ( باوةزِ
ڃ  ژ خـواى ثـةسوةسدطاس ئةفـةسووويَت       ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڄ  ڦ            ڦ  چڦ  چ  چ  چ  ڃ  واتـة   . [13آ  عمن:ان  ]  ژ ڃ

ىَ  ئةطـةس ئيَـوة ثـةسوةسدطاستاُ خـؤط         ثيَةةوئةسى خـوا ئةى  كشدٌـى   ئـةويض بـة  يَئـة  َ   دةويَـت، ئـةوا شـويٍَى وـَ بكـةوُ        بـة بـاوةِسداساُ بمـم
ويَـت و لةتاواٌـةكاٌتاُ خـؤط دةبيَـت، وة     شـويٍَى وـَ بكـةوُ ئـةوا خـواى ثـةسوةسدطاس خؤشـتاٌى دة        طوٌٍةتةكامن وطويَشِايةلمى كـشدمن(، ضـوٌكة ئةطـةس   
 خواى ثةسوةسدطاس صؤس ليَخؤط بوو بةبةصةيية.

 ( باوةزِدازيَك خؤثازيَصوو لة خواتسس بيَت: 3
ەئژ  خــواى ثــةسوةسدطاس ئةفــةسووويَت   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ــةخيَش واٌي . [76آ  عمنن:ان  ]  ژۉ  ــةو يــواتــة  ٌ ة، ِةسكــةس ئ
 بيَت و خؤى ثاساطتئيَت لةةةساً، ئةوة بةسِاطتى ثةسوةسدطاس ثاسيَضكاساُ و لةخواتشطاٌى خؤط دةويَت.   ة يَ  كشدثةمياٌةى كة داويَتى بةخوا  يَئ

ۓژ خـواى ثـةسوةسدطاس ئةفـةسووويَت      ( باوةزِدازيَك ضاكةكازو خيَس خواشبيَت:4 ے  ے   ھ  ھ   ھ  ُن:ة  ] ژ ھ واتـة  بـةسدةواً     [395الب
 اصبَ، ضوٌكة بةسِاطتى ثةسوةسدطاس ضاكة كاساُ وخيَش خواصاٌى خؤط دةويَت.خيَشو ضاكة ئةماً بذةُ و ضاكة خو

  بيَت لة طوفتازو كسدازدا: ( باوةزِدازيَك دادثةزوةز5

ۈژ خواى ثةسوةسدطاس ئةفةسووويَت  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  واتة  دادثةسوةسبَ لةٌيَواُ خةلمكيذا، ضـوٌكة بةسِاطـتى خـوا    .[9احلجن:ا:  ]ژ ڭ
 داد ثةسوةسُ لة طوفتاسو كشداسدا. ةى خؤط دةويَت كةٌئةوا

﮺ ﮻ ژ    خواى ثةسوةسدطاس ئةفةسووويَت  بيَت: ( باوةزِدازيَك خؤزِاطسو بةئازام6 ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   ﮵  ﮴  ﮲ ﮳        ۓ    ے ے ۓ  ھ 

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾ ﮽   بـووُ و در  واتة  ضةٌذةِا ثيَةةوئةس ِةبووُ كة خواٌاس وثياو ضـاكاٌى لةطةلمـذا   . [346 آ  عمن:ان ]  ژ ﮼ 
ئـاصو  ٌـةكشدووُ بـةِؤى ئـةوةى كةتوشـياُ بـووة لـة ثيٍَـاوى سَِي        دوروٍـاُ  ـةٌطاوُ،  ـا ئةواٌـة ِـيش كـات طظـتى وبيَـضاسى و بيَتادـةتى سِوو  تـَ            بة

 وة خواى طةوسةط ئةو خؤسِاطشوو بةئاساواٌةى خؤط دةويَت. بةسٌاوةى خوادا، وة الواصو ب َ ِيَضو طةسشؤسِيض ٌةبووُ بؤ دوروٍاُ،

ت:(  باوةزِد7 ك لة ثيَهاوى خوادا جبةنطيَ  ازيَ
﮹ژ   خواى ثةسوةسدطاس ئةفةسووويَت   ﮸  ﮷   ﮶             ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  واتة  بةسِاطـتى   .[4]الصنف    ژ ے 

كى خوا ئةوكةطاٌةى خؤط دةويَت كـة دة ـةٌطَ لـة ثيٍَـاوى سِيَئـاصو بةسٌاوـةى خـوادا، بةيـةك سِيـضو يـةك دهَ ويـةك ثاسضـة، ضـوٌكة ِـةسوةك كؤشـكَي               
 بةسصى داميى داسِيَزساوُ بة دوسِدؤشي.

ت: ( باوةزِدازيَك ثصت بةخوا8 چژ  خواى ثةسوةسدطاس ئةفةسووويَت  ببةضتيَ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ   . [359آ  عم:ان  ]   ژڦ 

كاٌياٌـذا  ةدةويَـت كـة لـة كاس    ، ضوٌكة بةسِاطتى خـوا ئةواٌـةى خـؤط   ةبئةطت واتة  ئةطةس ويظتت كاسيَك ئةماً بذةيت، ئةوا ئةماوى بذةو ثصت بةخوا
 ثصت بة خوادةبةط،.



 

 

 : لة فةرموودة ِراستةكانى ثَيغةمبةردا
ت: -1 ك زِةوشتى جواى بيَ دازيَ ّ  )ِاوةلمى خؤشةويظت  باوةزِ  فةسووويةتى  ئةفةسووويَت  ثيَةةوئةسى خوا ( ع َم:َ  ب  اللَّ    َعْب
 و  ـواُ بيَـت، ِـةسوةِا ثيَةةوئـةسى خـوا     كةطةية كـة سِةوشـتى بـةسص    واتة  لةٌاو باوةسِداساٌذا باشرتيٍياُ ئةو . 39)(ِا  ُخلُ  أْحَسنُاُه ْ  ِإإمانَا   الُمْيِمِنينَ  لُ ضَ أفْ ) 

ِ ا َأْحَسنُاُه ْ  ِإإَمان ا اْلُمْيِمِنينَ  َأْكَملُ ) فةسووويةتى   خوا  ت. واُ بيَ ية كة سِةوشتى بةسصوباوةسِداساٌذا باشرتيٍياُ ئةو كةطةاو لةٌواتة  .  21)(ُخُل
ت: -2 ك دةضت ثاك وئةمني بيَ دازيَ  فةسووويةتى   ئةفةسووويَت  ثيَةةوئةسى خوا   ع بَنْيّ ب  َفَضاَلةَ )ِاوةلمى خؤشةويظت  باوةزِ
َ          . 23)  هِ ِساعُ ناْ أَ وَ  ه والِ مْ أَ  لىعَ  النَّاس َأِمَنوُ  َمنْ  اْلُمْيِمن) بةساوئـةسى لـة وـاهَ و ٌةفظـ       واتـة  بـاوةِسداسى سِاطـتةديٍة ئـةو كةطـةية كـة ووطـممىاٌاُ ئـةوة بـ

 .خؤياُ
ك ئازام -3 دازيَ ت لةضةز نازِةحةتيباوةزِ  ةكاى:يطسو دلَ فساواى بيَ
اللَّ   )ِاوةلمى خؤشةويظت    ّ  :  فةسووويةتى ئةفةسووويَت  ثيَةةوئةسى خوا (  ع َم:َ  ْب    َعْب
ــة . (22)(َأَذاُىاا ْ  َعَلااى َإْصااِب ُ  َوالَ  النَّاااسَ  ُإَخاااِلطُ  الَ  يالَّااكِ  اْلُمااْيِمنِ  ِماانَ  َأْقاا  ا ْعظَاا ُ أَ  َأَذاُىاا ْ  َعَلااى َوَإْصااِب ُ  النَّاااسَ  ُإَخاااِلطُ  الَّااِكت اْلُمااْيِمنُ   ــك ك ــة  باوةسِداسيَ ــةهَ  وات تيَك

يَـت لةطـةس   و باشـرتة لـةو بـاوةِسداسةى كـة تيَكـةهَ بـة خـةلمكى ٌابيَـت و ئـاساً ٌاطش         يـةكاٌياُ ضـاكرت  بةخةلمكى ئـةبيَت و ئـاساً ئـةطشيَت لةطـةس ٌاسِةةةتي    
 ةكاٌياُ.يٌاسِةةةتي

ت:  -4 صو بةتوانا بيَ ك ئاشاو بةييَ دازيَ   باوةزِ
ــت   ــاوةلمى خؤشةويظـ ــوا   (   ه :َاْننننَ:ةَ  َأب  )ِـ ــةسى خـ ــةسووويَت  ثيَةةوئـ ــةتى  ئةفـ اااوِ  اْلُماااْيِمنُ ) فةسووويـ َِ ااا    ي  اْل  اْلُماااْيِمنِ  ِمااانَ  اللَّاااوِ  ِإلَاااى َوَأَحااا    َخياْ

 اسيَك ئاصاو بةِيَض بيَت ضاكرتو خؤشةويظرتة الى خواى ثةسوةسدطاس لة باوةسِداسيَك كة الواصو ب َ ِيَضو تشطٍؤك بيَت.واتة  باوةسِد.(23)(الضَِّعيفِ 

ّ  )ِاوةلمى خؤشةويظت  باوةزِدازيَك خةلَكى لة دةضت وشوبانى ئةمني بو: -5  فةسووويةتى  ئةفةسووويَت  ثيَةةوئةسى خوا (  َعْم: و ب  اللَّ    َعْب
واتة  لةٌاو باوةِسداساٌـذا باشـرتيٍياُ ئـةو كةطـةية كـة ووطـممىاٌاُ لـة صوبـاُ و دةطـتى          .  24)(َوإَاِدهِ  ِلَسااِنوِ  ِمنْ  اْلُمْسِلُمونَ  َسِل َ  َمنْ  ما  الَ سْ إِ  الُمْيِمِنينَ  لُ ضَ أفْ ) 

 .ئةوة بَ  واتة  بة صوباُ ودةطتى ئاصاسى ووطممىاٌاُ ٌةدات(
ت: -6 ك دةضت ودلَجاك بيَ دازيَ ّ  )ِاوةلمى خؤشةويظت  باوةزِ ٌاو ووطممىاٌاٌذا كاوياُ لة لة ئةفةسووويَت  ووتشا بة ثيَةةوئةس ( َعْمن: و ب  اللَّ    َعْب

َِْلا ِ  َمْخُماومِ  ُكال  ) ِةوووياُ ضـاكرتو باشـرتة  ئـةويض فـةسوووى      واتـة  ِـةووو ووطـممىاٌيَكى دلمجـاك و صوبـاُ سِاطـت، ووتـشا صوبـاُ         .( الليَساانِ  َصاُدوِع  اْل
ا ُىاوَ  ) اطت ئةصاٌة، بةآلً دلمجاك كيَيـة  ئـةويض فـةسوووى    سِ ت ثاسيَضيَ  ئـةو ووطـممىاٌةى خـؤى ئـة    واتـة .(َحَسادَ  َوالَ  ِغالَّ  َوالَ   َ بَاْغا َوالَ  ِفياوِ  ِإثْا َ  الَ     النَِِّا  ُ ال َِِّ

 .(25 ةكةس ئةباتةةطودى بو ٌةسِب وكيٍةى لةدلمايةو ٌةصؤسداسةلة خشاثةكاسى و دهَ ثاكة و ٌةتاواُ ئةكات و ٌة
ك كسدةوةكانى بةنًيَهى وشازاوة ئةجنام بدات:7 دازيَ   ( باوةزِ

                                                

   .3328صِيح اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  ) بشِواٌة   2/  52) الكبري الزهّ يف البيهُي يواه  صِيح  )39)       
   .3211اسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  )صِيح اجل بشِواٌة   2821  والرتساي )4684يواه أب داود )  صِيح  )21)       
   .6658صِيح اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  ) بشِواٌة   صِيح)  23)       
   .6653صِيح اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  ) بشِواٌة   4368يواه اب  ساب  )  صِيح)  22)       

  .4117  واب  ساب  )6736يواه سسل  )  21)
   .3329صِيح اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  ) بشِواٌة   صِيح)  24)       
   .1293اجلاسع للشيخ األلباين )يِح  اهلل  )صِيح  بشِواٌة   4156يواه اب  ساب  )  صِيح)  25)    



 

 

ّ  )ِــاوةلمى خؤشةويظــت   اا اْلَعْباادَ  ُإِحاا    اللَّااوَ  ِإنَّ ) ئةيمــةسووو   ئةفــةسووويَت  طــويَي لــة ثيَةةوئــةسى خــوا بــوو       (  َوقَّنناص َأب   بْنن    َسننْع   َّ اْلَغِناا  َّ ال َِِّ
تـة  دةولمةوةٌـذ لـةدهَ ودةسووٌـذا، وة شـاساوة      ،  واثةسوةسدطاس بةٌذةيةكى لة خواتشطى دةولمةوةٌذى شـاساوةى خـؤط دةويَـت   واتة  خواى . (26)( َّ اْلَخِعا

 ضاك وباشةكاُ، بةٌّيٍَى ئةماوى دةدات تاكةس ثيَى ٌةصاٌيَت لةتشطى سِيا(. لة ئةماوذاٌى كشدةوة
و بيَت:8 ك جواى وثاك وخاويَ دازيَ اللَّ   )ت ِاوةلمى خؤشةويظ ( باوةزِ  ّ  :فةسووويةتى ئةفةسووويَت  ثيَةةوئةسى خوا (   َسْسع  د   ْب    َعْب
خـاوةٌى ِــةووو ٌــاوو طـمةتيَكى  ــواُ وثــريؤصة، وة ِـةووو كاسةكــاٌى  ــواُ     واٌــةو واتــة  خــواى ثـةسوةسدطاس  . (27)(اْلَجَماال ُإِحا    ،َقِميال   اللَّاوَ  ِإنَّ ) 

 و كشدةوةى  واُ.ت كة خؤياُ دةسِاصيٍٍَةوة بة كاسٌاوو طيمةتذا(، وة ئةو كةطاٌةشى خؤط دةويََطٍوسة لة  وثشِبايةخ وثريؤصة  واٌى ب 
ك ييَنو ولةضةزخؤ9 دازيَ ت: ( باوةزِ َها( )َعائ َشةَ ) دايكى باوةسِداساُ بيَ   :فةسووويةتى ئةفةسووويَت  ثيَةةوئةسى خوا ( َيضس اهلل َع نْ
ً  . (28)(ال يْفا َ  ُإِح    رَِفي    اللَّوَ  ِإنَّ ) ُ  واتة  بةسِاطتى خواى ثـةسوةسدطاس  ٌـةس ولةطـةس خـؤو ثيَويظـتى ئاطـاُ دةكـات كـة بـةبىَ ئـةو ٌايةتـة ىَ(، وة           وٌيـا

   بيَت. خؤت كة ٌةسً وٌياُ وِيَىَ و لةطةسبةٌذةيةكيصى خؤط دةويَ
  بيَت: ( باوةزِدازيَك ئاضانكاز11

ْياالِ  َسااْم َ  ُإِحا    اللَّااوَ  ِإنَّ ) فةسووويــةتى  ثيَةةوئــةسى خــوا ئةفــةسووويَت  (   ه :َاْننَ:ةَ  َأب  )ِــاوةلمى خؤشةويظــت  َضااااِ  َسااْم َ  البيااَ ااِ  َسااْم َ  اْلباَ َِ  (29)(اْل
 .  و ليَئوسدة بيَتئاطاُ كاسيصذا دادوةسلة بيَت، وة و ليَئوسدة واتة  خواى ثةسوةسدطاس بةٌذةيةكى خؤط دةويَت لة كشِيَ وفشؤشتٍذا ئاطاٌكاس.

دازي11َ صداز ( باوةزِ يَ ت: و ك لةناو خةلَكيدا زِ  بةحوزمةت بيَ
ٌ  )ِاوةلمى خؤشةويظـت   واتـة  بةسِاطـتى    . 11)(اْلَكاَ مَ  ُإِحا    َكا ِإ    َوَقالَّ  َعازَّ  اللَّاوَ  ِإنَّ ) فةسووويـةتى   ئةفـةسووويَت  ثيَةةوئـةسى خـوا    ( َسنْعّ بن  َسنْه

 ٌاو خةلمكيذا سِيَضوو ةوسوةتياُ ِةبيَت.كة لةيَت خواى ثةسوةسدطاس  بةسِيَضو سِيَضطشة(، وة كةطاٌيَكيصى خؤط دةو
ت: (12 ك دةضت كساوةو دةضت بآلوبيَ دازيَ  فةسووويةتى   ئةفةسووويَت  ثيَةةوئةسى خوا (  َعبَّا  اْب   )ِاوةلمى خؤشةويظت  باوةزِ
ْ  َنعاااالى  اللَّااوَ  ِإنَّ   بةخصـــٍذةية ِةووو شـــتيَكى ضـــاكى بةخصـــيوةو داويـــةتى(، وة واتـــة  خـــواى ثـــةسوةسدطاس صؤس بةخصـــةسو . (31 (اْلُجااوَْ  ُإِحااا    َقااَوا

 باوةسِداسيَكى خؤط دةويَت كة دةطت كشاوةو دةطت بآلوبيَت لة خيَشو ضاكةكاس  وبةخصة لة ثيٍَاوى خوادا.
 لةكؤتايدا...بريخطتهةوةيةك...

دازى خؤشةويطت... فةسووويةتى  ٌـةوةى ئـادويضاد بؤيـة ٌـاوٌشاوة         َعبَّنا     ابْن)وةك لةطةسةتاوة ئاوارةً ثيَكشد كة ِاوةلمى خؤشةويظت  باوةزِ
ــادةوة    اإلْنسااانُ   ــةس ئ ــةوةى ثيَةةوئ ــةوووواُ ٌ ــةط ِ ــوو، وةئيَى ــةالًم ثةمياٌةكــةى بريض ــةمياٌى دا ب ــيَت، وة    ( ضــوٌكة ث ــري ئةض ( صؤس شــتىاُ ب

مت ژ ثيَويظـتة بـةسدةواً ئــةً ئايةتاٌـة ضـويٍَة      ەئ  ائ ائ  ى  ى   ې  ُن:ة   ] ژې ې  .واتـة  ئـةى ثــةسوةسدطاس ليَىـاُ وــةطشة     [286الب
ةكىاُ كـشد، وةثيَويظـتة ِـةوووواُ ئـةو سِاطـتية بـضاٌة       يئةطةس كاسيَكى خيَشو با اُ بري ضوو، ثةسوةسدطاس ليَىاُ وةطشة ئةطةس تاواٌيَـك يـاُ طةسثيَكـي   

ة ئـةكات بـةالًم باشـرتيَ بـاوةِسداس ئـةو       وطـت كـشدووة، ِـةووو ب   ٍؤكـةى تـةٌّا بـؤ بةٌذايـةتى خـؤى دس     كة خواى ثةسوةسدطاس وشؤظــ و    اوةِسداسيَـك ِةلـم
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خـوا  كةطةية ئةطةس ِةلمةيةكى ئةماوذا دووباسةى ٌةكاتـةوة بـةلمكو تةوبـة بكـات و ثةشـيىاُ بيَتـةوة لـةو ِةلمةيـة، بـةً فةسووودةيـةى خؤشةويظـتى            
     َسال ن: بن  نن أَ )والمئاوايتاُ ل َ ئةكـةً ... ِـاوةلمى خؤشةويظـت   َت  ثيَةةوئـةسى خـوا   ئةفـةسوووي   اناا  مَ ِإإْ  َأْعَجا ُ  اْلَخْلا ِ  َأي  ) فةسووويـةتى 
 ماااال  ُ الصَّااااَحابَ : الَ هَاااا الصَّااااَحاَب ،: هااااالوا إُاْيِمنُااااوَن  الَ  ياااافَ كَ فَ  ِإلَاااايِه  إُااااوَحى النَِّبي ااااون: الَ هَاااا النَِّبي ااااون،: واالُ هَاااا إُاْيِمنُااااوَن  الَ  ياااافَ كَ ! الَمالِئكاااا ُ : الَ هَاااا الَمالِئكااااُ ،: واالُ هَاااا

 ،انااا  مَ ِإإْ  اسِ َأْعَجااُ  النّاا  ْ ُهاافاَ  بِااِو وإ بعونااو، اْلااَوْحِى فَايُاُيِمنُااونَ  ِماانَ   ابااا  كِ  ونَ دُ ِجاايَ فاَ   ْ كُ دِ ْعااباَ  نْ ِماا إجَيااون م  وْ هَااا انااا  مَ ِإإْ  اسِ النّاا َأْعَجاا ُ  نْ ِكاالَ وَ  إُاْيِمنُااوَن  الَ  فكيااف األَْنِبَياااِا،
ــة دس   (.انااا  مَ ِإإْ  اْلَخْلاا ِ  وْ أَ  ــة  كــاً ل ــةسى خــوا       وطــتوات ــة  ووتــشا  فشيصــتةكاُ، ثيَةةوئ ــشيَ بــاوةسِى ِةي فــةسووو    كشاوةكاُ، طةسطــوسِِيٍَةس ت

ة ٌةكشدووُ واتـة  ونعـووَ(  ووتـشا  ثَيةةوئـةساُ          (، ثيَةةوئـةسى خـوا   َوالسَّااَلم الصَّااَلةُ  َعَلاْيِه ُ فشيصتةكاُ! ضؤُ باوةسِياُ واٌابيَـت لةكاتيَكـذا ِةلـم

ــةساُ ضــ   ــةسووو   ثيَةةوئ ــت(        ف ــاُ ليَئَي ــشا  ِاوةلمةكاُ ظــةةابة(،  سِةصاى خواي ــت  ووت ــؤ دَي ــاُ ب ــى خواي ــذا طشووش ــت لةكاتيَك ــاُ واٌابَي ؤُ باوةسِي
َ  ثيَةةوئــةسى خــوا  (، بــةآلً طةسطــوسِِيٍَةس َوالسَّااَلم الصَّاااَلةُ  َعَلاْيِه ُ   فــةسووو   ِاوةلمــةكاُ ضــؤُ باوةسِيــاُ واٌابيَــت لةكاتيَكــذا لةطــةهَ ثيَةةوئــةساٌ

دةِيَـٍَ و شـويٍَى دةكـةوُ، ئةواٌـة طةسطـوسِِيٍَةس       شيَ باوةسِى خةلمكى دةوويَك ديََ لةدواى ئيَوة دوسئاٌى خواى ثـةسوةسدطاس دةبيـٍَ و بـاوةسِى ثـ َ    ت
   .(32 تشيَ خةلمكَ لة باوةسِِيٍَاٌذا، ياُ طةسطوسِِيٍَةس تشيَ دسوطتكشاوُ لة باوةسِدا

 

َنا َعَلى اللَّوُ  َوَصلَّى  .أقمعين َوال َّاِبِعينَ  َوَأْصَحاِبوِ  آِلوِ  َوَعَلى اأُلميىي  النَِّبىي  مَّدم ُمحَ  نَِبياي
 طسنطرتيو ئةو ضةزضاوانةى كةضوودم ليَ وةزطستووة.

َ   خمتص: تفسري اب  كثري ) -3   .تَنَعاَ   اللَّ  َيِح 
َ   تفسري السعّي للشيخ العالسة  عبّال:ِح  ب  ناص: السعّي ) -2   ..اَ  تَنعَ  اللَّ  َيِح 
َ   الت ضيح والبيان لشج:ة اإليان  تأليف الشيخ العالسة )عبّال:ِح  ب  ناص: السعّي  ) -1    .تَنَعاَ   اللَّ  َيِح 
َ   صِيح اجلاسع الصغري وزاادت   للشيخ العالسة/ حممّ ناص: الّا  األلباين ) -4    .تَنَعاَ   اللَّ  َيِح 
   ش:  العُيّة ال اسطية. -5
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