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 ثيَصةكى

ًُم ، ََمو َتَاهصالة َاهسالم عوى نبّها حممد َآهٌ َصخبٌ أمجعني، احلمدهلل زب اهعاملني ِبَع
 بإحساِى إىل ُِم اهدِو:

، وة كة ثةزوةزدطازى ٓةًوو جئاُياُة هة دواى ضوثاس و ضتايض بؤ ئةو خودايةى
، وة صيلةكاُىُ ، وة خصَ و دزوودو ضةالَ بسِذيَت بةضةز ثيَغةًبةزى خؤشةويطتٌاْ

ى دةكةوْ بة ضاكة ٓاوةهَة بةزِيَصةكاُى ، وة طصت ئةو كةضاُةى شويَّ ٓاوةهَة بةزِيَصةكاُ
يةكيَم هةو شتاُةى هيٌَاْ شازاوة ُية و بةضاوى خؤًاْ دةيبيِني   .تا زِؤذى دوايى

بسيتية هة دووز كةوتِةوةى شؤزبةى خةهَلى هة زِيَباشى شةزيعةتى ئيطالَ هة كاتى 
، دةبيِني ُاضةبةى ذْ ًازةكسدْ و طواضتِةوة، وةكو ًوتة خؤشيةكاْاًوُاضةب

ًوضوهٌَاُاْ بة ئاشلسايى هةُاو ئةو ًوُاضةبةدا ضةزثيَضى خوداى ثةزوةزدطاز دةكةْ ، 
وة شويَّ جووهةكةو ُةظساُيةكاْ دةكةوْ هة داب و ُةزيتدا ، بةزِاضتى ئةو ًوخاهةفة 

قى ًسؤظى ًوضوهٌَاْ آلخةطةيَ ديّ و ئةشةزعياُةى دةكسيَت هةُاو ًوضوهٌَاُاْ ه
 ََُخُوُق ، ُخُوّقا ِدٍِو ِهُلىِّ ِإىَّ) دةفةزًويَت: ، ضوُلة ثيَغةًبةزى خودا ُاطوجنيَت

هة ديِةكاُى ثيَض ئيطالَ زِةوشت  واتة: بة تةئليد بؤ طصت ديِيَم . (1) (اِهَخَّاُء اإِلِساَلِم
 شةزَ و حةياية.واُى ٓةية ، وة زِةوشت جواُى ئايِى ئيطالَ ج

بةزِاضتى ئةو شتاُةى هةكاتى ًازة بسِيّ و طواضتِةوة دةكسيَت هة ُيَواْ ثياواْ و 
ئافسةتاْ دووزة هة زِةوشت جواُى ، وة دووزة هة زِةشاًةُدى خوداى ثةزوةزدطاز ، جا ٓةز 

ئاضاُى ثياواْ و ئافسةتاُى ُاًةحسةَ تيَلةهَى  بة كاتيَم شةزَ و حةيا ُةًا شؤز
دةبّ و ضةيسى يةكرتى دةكةْ و جوى تةُم و زِووت هةبةز دةكةْ و طوىَ دةطسْ هة يةكرتى 

وةكو شةيتاْ هيَياْ ، ئيِحا دةضتى يةكرت دةطسْ و زِةشبةهَةن دةكةْ تاًؤضيكا و طؤزاُى
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، ثاشاْ ئةطةز هيَياْ بجسضيت ثةززوةزدطاز هيَياْ توزِة دةبيَت، وة خوداى زِاشى دةبيَت
، هة وةالًَدا دةهَيَّ: بةزِاضتى ئةوة خؤشيةكةو زة بىَ شةزعية دةكةْة بؤ ئةو كائاية ئيَو

، بةزِاضتى ئةَ ت شؤز هةضةز خةهَلى تووُد بلسيَتٓةز جازيَلة زِوودةدات و ثيَويطت ُاكا
جؤزة كةضاُة بىَ ئاطاْ هةوةى كة دةبيَت ًوضوهٌَاُى زِاضت و تةواو هةكاتى خؤشى و 

طالَ دةزُةضيَت ، ديِى ئيطالَ زِيَطسى ُةكسدووة  ُاخؤشيةكاُى هة ضِوزى شةزيعةتى ئي
هة دةزبسِيِى خؤشى هةكاتى ًازةبسِيّ و طواضتِةوة ، بةهَلو ئةًسى كسدووة بة ئاشلسا 
كسدُى ًازةبسِيّ هةُاو خةهَليدا بةالََ بة شيَوةيةكى شةزعى ، وة ئةًسى كسدووة بة 

سى كسدووة بة هيَداُى دةف وة ، وة ئةً )وةهيٌة(دةعوةت كسدُى خةهَلى بؤ ُاْ خوازدُى 
دووز هة ووشةى حةزاَ هة اليةْ ئافسةتاُةوة بة تةُٔا دووز هة  بةآلَووتِى ضسوود 

ئاًادة بووُى ثياواْ ، بةالََ ُةٓى كسدووة هة ووتّ و طويَطستّ هة طؤزاُى و ًؤضيكا كة 
شاى خوداى ُيفاق هة ُاو دهَى ًسؤظ دةزِويَِيَت ، ٓةزوةكو عبداهلل ى كوزِى ًطعود زِة

ى ُيفاق واتة: طؤزاُ (اِهَقِوِب ِفْ اههَِِّفاَق ُِِهِبُت اِهِغَهاُء) :ثةزوةزدطازى هيَبيَت ، دةفةزًويَت
كةواتة ثيَويطتة بة دواى زِةشاًةُدى خوداى ثةزوةزدطاز بطةزِينَي   .هةُاو دهَدا دةزِويَِيَت

، شؤز كةس ٓةية دةهَيَت زِيَني، ُةن بة دواى زِةشاًةُدى و الضايى كسدُةوةى خةهَم بطة
ئةو ًةزاضيٌى بووكةكةًاْ  باشة ئيٌَة ضيٌاْ هة فالَُة كةس كةًرتة ئيٌَةط وةكو

ذْ دةٓيَينَ  ، ياْ ٓةُديَم كةس كاتيَمةز ضى بىَ شةزعى خوداشى تيا بيَت، ئةطدةكةيّ
صاُةكةى ، جواُى و دةوهَةًةُدى خؤيى و خيَت خؤى بةضةز خةهَلى ٓةهَبليَصيَتحةش دةكا

ئيٌاْ ، بةزِاضتى ئةَ جؤزة ذْ ٓيَِاُة بةهَطةية هةضةز ديَ زِةقى و يصاُى خةهَم بداتُ
ةَ كسدازاُة ، ٓةز كةضيَم ثسضياز هة ُةفطى خؤى بلات دةشاُيَت ئالواشى خاوةُةكةى

ز برتضني و بطةزِيَيِةوة الى ، كةواتة ثيَويطتة هة خوداى ثةزوةزدطاحةزاًّ و بىَ شةزعني
، ثاشاْ بؤ ض بلةيّ هةَ دوُياية بؤ ُاو طؤزِسدمناْ ثىَ بطات و كؤ، ثيَض ئةوةى ًئةو

 .، ياْ بة دةضتى ضةثدةضتى زِاضت ضاحةى ًةحصةز و وةزطستِةوةى كتيَب بة
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بةَ شيَوةيةى  ًازة بسِيّ و طواضتِةوة هة شةزيعةتى ئيطالَ داضؤُيةتى 
 خوازةوةية :

 . ٓةز يةن هة بون و شاوا دةبيَت بة يةكرت زِاشى بّ -1

، ضوُلة ثيَغةًبةزى خودا ة كاتى ًازةبسِيّ دا ئاًادة بيَتدةبيَت باوكى ئافسةتةكة ه -2
 :واتة: ًازةبسِيّ ُابيَت ئيال بة ئاًادةبووُى  ، (2)(بُِهْ ِإهَّا ِنَلاح َها) دةفةزًويَت

، ياْ باثريى ، كةواتة ئافسةت ُاتواُيَت باوكى ئافسةتةكة ، ياْ بساى ، ياْ ًاًى 
 وةىل ئةًس خؤى بة ًيَسد بدات .بةبىَ 

ئاًادةبووُى دوو شآيدى ًوضوهٌَاْ ، وة دةبيَت ٓةزدووكياْ باهَغ بّ ، وة ديِداز و  -3 
 دادثةزوةز بّ .

ئاًادةبووُى بوون و شاوا ، وة جائيصة ئةطةز شاوا ئاًادة ُةبوو كةضيَم بة وةكيى هة  -4
 جياتى ئةو بضيَت .

واتة: كضى خؤَ دا بة تؤ  )شَجتم ابهيت عوى مًس كرا( ت:باوكى كضةكة بة شاوا دةهَيَ -5
ئةو ووشةية جائيصة بة كوزديض بووتسيَت ئةطةز باوكى كضةكة هةضةز ًازةيى ئةوةُدة ، 

 ُةيصاُى بة عةزةبى بوَيَت .

واتة: قةبوهٍَ كسد و زِاشى  ، (عوى ما ذكست )قبوت شَاج ابهتم ثاشاْ شاوا دةهَيَت:-6
 . هةضةز ئةو ًازةيةى باضت كسد كضى تؤبووَ بة ًازةكسدُى 

ًازةيى ئافسةتةكة هةُاو طسيَبةضتِةكةدا بووتسيَت ، ديازى بلسيَت كة ضةُدة دةبيَت  -7
جائيصة ًازةيةكة بة يةكحازى طصتى  بؤ ئةوةى هة دوازِؤذدا كيَصةى ىلَ ُةكةويَتةوة ، وة

يَلى ديازيلساو ثاشاْ ئافسةتةكة ، وة جائيصيصة ٓةُديَم دوا خبسيَت بؤ كاتبدزيَتة 
 ، ضوُلة ثيَغةًبةزى خودا كةَ بيَت ثيَى بدزيَت ، وة ضوُِةتة ًازةيةكة 
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ًُِّى اِهَمِسَأِة ُِِمِو ِمِو) دةفةزًويَت: ًَا ََِقوَُِّة ، َأِمِسَيا َتِس واتة: هة بةزةكةتى ،   (3)(َصَداِق
بةزةكةت هةو ئافسةتة ئافسةتداية ، كاتيَم كاز ئاضاُى دةكسيَت هةكاتى داخواشيدا ، وة 

بةالََ شاُاياْ دةهَيَّ: ئةطةز شؤزيض بيَت حةزاَ ُية ، بةالََ  ،داية كة ًازةيى كةَ بيَت
 باشرت واية كةَ بيَت .

ثاشاْ كة ًازةكسدُةكة تةواو بوو ضوُِةتة ئةَ ًازةكسدُة بةُاو خةهَليدا بة -8
ةف هيَبدزيَت هة اليةْ وة ضوُِةتة د شيَوةيةكى شةزعى بالَو بلسيَتةوة ئةطةز كسا ،

 ئافسةتاُةوة بة ًةزجيَم ثياواْ ئاًادة ُةبّ هةو شويَِة ، ثيَغةًبةزى خودا 
،  ( 4يف اههلاح() الدُّف، َ تِالصَّو: َ ِاللََحِالَو ِامَرَحِال َنِيَب اَم ُلِصَف) دةفةزًويَت:

: جياواشى هة ُيَواْ بة يةن طةيصتِى حةزاَ و حةالَيَ باس كسدْ و بالَوكسدُةوةى واتة
 كةية بة ُيَو خةهَليدا ، وة هيَداُى دةفة هة كاتى ًازة بسِيِدا . ًازةكسدُة

ُابيَت ثياواْ و ئافسةتاُى ُاًةحسةَ تيَلةهَى يةكرت بلةْ ، ئةًة هة شةزيعةتى  -9
 . ُلة دةتواُّ ٓةزيةكةياْ بة جيا هة شويَِيَم كؤ ببِةوة، ضوئيطالًدا زِيَجيَدزا و ُية 

هة دواى تةواو بووُى ًازة بسِيّ شاوا ٓةز كاتيَم بيةويَت دةتواُيَت خيَصاُةكةى  -11
بٔيَِيَتة ًاهَةوةى ، جا ض بةخؤى بضيَت بئيَِيَت ، ض دايلى ياْ خوشلى بضيَت بئيَِيَت ، 

 ؤذيَليض بيَت دزوضتة.وة ض شةو بيَت ض زِؤذ بيَت ، وة ٓةز زِ

ثاشاْ هة دواى طواضتِةوةى خيَصاُةكةى بؤ ًاهَةوةى ضوُِةتة خوازدُيَم ئاًادة -11
بلات دةعوةتى خصَ و دؤضتاُى بلات ، ئةَ ُاْ خوازدُة هة شةزيعةتى ئيطالَ دا ثيَى 

 ئةو خوازدُةى بؤ بوون طواضتِةوة ئاًادة دةكسيَت ،واتة:  )اهُهّمة( دةوتسيَت:
 َهُ أَمل)بة عبداهسمحّ ى كوزى عوفى فةزًوو كاتيَم ذُى ٓيَِا  ةزى خودا ثيَغةًب

 خوازدُيَم ئاًادة بلة ئةطةز ًةزِيَليض بيَت .واتة:  (5)(.بشاة

                                                             

 (.1994) بسقم االزَاء يف االهبانْ حسهٌ ((3
 حسهة االهبانْ. ((4

 (.1427زَاٍ مسوم )  ((5



 6 

وة ٓةزةوةٓا خوازدُى وةهيٌة ًةزج ُية طؤشتى هةطةيَ بيَت ، ٓةز كةضةى بة طويَسةى 
، ضوُلة هة فةزًوودةيةكدا  فةقريى و دةوهَةًةُدى خؤى ئةَ خوازدُة ئاًادة دةكات

بة دوو ًصتة جؤ خوازدُى وةهيٌةى ئاًادةكسدووة ،  ٓاتووة ثيَغةًبةزى خودا 
هةكاتى ًازةكسدُى ٓةُديَم هة خيَصاُةكاُى ، وة ئةو كةضةى دةعوةت دةكسيَت بؤ ئةَ 
خوازدُة واجبة هةضةزى بضيَت بؤ ئاًادةبووُى ئةَ دةعوةتة ، بةالََ بة ًةزجيَم هةَ 

و ثياو تيَلةيَ ُةبّ ، وة طؤزاُى و ًؤضيكاى تيا ُةكسيَت ، واتة ٓةز  تةتة دا ئافسةدةعو
ثيَضيةن هةضةز ثيَضيةكاُى خوداى ثةزوةزدطازى تيا بلسيَت هةَ كاتةدا جائيص ُية  زضة

وةالًَى ئةَ دةعوةتة بدزيَتةوة ، وة ٓةزوةٓا كاتى ئاًادةكسدُى خوازدُى وةهيٌة باشرت 
هة دواى طواضتِةوة وةهيٌةى  تِةوة بيَت ضوُلة ثيَغةًبةزى خودا واية هة دواى طواض

 ، ٍشِحَج ِتِنِب َبَنِيَزِب اّوسُرَع  حباص)كسدووة ، بة بةهَطةى ئةَ فةزًوودةية: 
 . (6)(ِارَهَِّالن. ِاعَفِتِار َدِعَب ِامَعَِّلطِل َاسَِّالن اَعَدَف ، ِةَينِدَمِالِب اَهَجَِّوَزَت. َانَكَو

 ض ، ثيَغةًبةزى خودا خبة شيِب ى كضى ج ابوو بة شاو ًبةزى خودا واتة: ثيَغة
شيِب ى خواضت ، ئيِحا باُطى خةهَلى كسد بؤ ُاْ خوازدْ هة دواى بةزش  )مدِهة( هة

 بووُةوةى زِؤذ .

وة ٓةزوةٓا جائيصة هة دواى ًازةكسدْ ئةَ دةعوةتة بلسيَت ، ياْ زِؤذى طواضتِةوة ، 
ِةتة هة دواى طواضتِةوة بلسيَت ، واتة زِؤذيَم دواى طواضتِةوة ، بةالََ باشرت واية و ضوُ

 ياْ ضةُد زِؤذيَم دواى طواضتِةوة .

وة ٓةزوةٓا ضوُِةتة هة دواى ًازةكسدْ ، ثريؤشبايى و دوعاى خيَس بؤ بوون و شاوا بلسيَت 
 .متفق عوٌّ ( بازن اهلل هم َبازن عوّم ، َمجع بّهلما يف خري) ، بةَ شيَوةية:
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ة: خوداى ثةزوةزدطاز بةزةكةتت تيا خبات ، وة بةزةكةتت بةضةز دا بسِذيَِيَت ، وة وات
 كؤتاْ بلاتةوة هةُاو خيَس و ضاكة .

ًوضوهٌَاُى بةزِيَص ًازةكسدْ و طواضتِةوة هة شةزيعةتى ئيطالَ دا بةَ شيَوةيةية كة باضٍ 
افساْ هةطةيَ كسد ، كةواتة ُابيَت ًسؤظى ًوضوهٌَاْ تاواْ و الضايى كسدُةوةى ك

تيَلةيَ بلات ، بةهَلو دةبيَت ٓةزدةَ بة دواى زِةشاًةُدى خوداى  شةزيعةتى ئيطالَ
بلةويَت هة ٓةًوو   و شويَّ ضوُِةتى ثيَغةًبةزى خودا نيثةزوةزدطاز دا بطةزِيَ

 ، َاهلل أعوم .كازوبازى ذياُيدا 

 ِةوة دا .ئةو تاواْ و خساثاُةى ئةجناَ دةدزيَت هةكاتى ًازةكسدْ و طواضت
جائيص ُية ،  دا ىهةكاتى ًازةي هة ثةجنة كسدُى ئةهَكةئةهَكة هة ثةجنة كسدْ ،  -1

وة  ضوُلة ئةَ كازة هةكاتى ًازةكسدْ هة ديِى ئيطالَ دا ُية و ثيَغةًبةزى خودا 
ٓاوةهَةكاُى ئةَ ئةهَكةياْ هة ثةجنة ُةكسدووة ، بةهَلو هة ثةجنةكسدُى ئةَ ئةهَكةية 

بة كافسةكاْ ، وة خؤ شوبٔاُدُيض بة كافسةكاْ جائيص ُية ، ضوُلة خؤ شوبٔاُدُة 
ٌَ َمِو)دةفةزًويَت:  ثيَغةًبةزى خودا  ٍُِم َتَشبَّ َُ ِبَق ًُ ًُِم َف  . سهد حسوب زَاٍ ابُ داَد (ِمِه

 واتة: ٓةز كةضيَم خؤى بة قةوًيَم بضويَِيَت ئةوة هةواُة .

 ع كسدُى كازتى دةعوةت كسدْ .شيادة زِةوى كسدْ و ئيطسِاف كسدْ هة تةوشي-2

 ؤضيكا ، ياْ دؤيَ و شوزُِا .ً تيجيٓيَِاُى طؤزاُى بيَر و -3

دةزضووُى بوون و شاوا هةطةيَ كؤًةهَيَم ضةيازة بؤ دةزةوةى شاز ، ئيِحا داُيصنت هة  -4
، وة ثاشاْ تةوقة هةطةيَ  ُاًةحسِةًةوةضةز كوزضى و ضةيسكسدُياْ هةاليةْ خةهَلى 

 هةطةيَ طستِياْ . كسدْ و ويَِة

 تيَلةيَ بووُى ذُاْ و ثياواْ .-5

 زِةقص و ٓةهَجةزِكىَ و زِةط بةهَةن .-6

 .اُى ُاًةحسِةًةوةجى تةُلى و ضةزكؤتى و بؤْ هة خؤداْ  هةاليةْ ئافسةتاُةوة بؤ ُاو ثياو-7
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 زِيض تاشني و تيَلةيَ بووْ و ُةشةز كسدْ هةاليةْ ثياوةكاُةوة .-8

 ؤْ و ضةزكؤت كسدْ و بسؤكسدْ و جى تةُلى بؤ ُاو ثياوى بيَطاُة ضووُى بوون بؤ ضاهَ-9

 ٓيَِاُى كاًريةى ظيديؤ ، وة ويَِةطس .  -11

 وة شؤز تاواُى تس...............  -11

ًوضوهٌَاُى بةزِيَص: ٓةز يةن هةَ تاواُاُةى باضٍ كسدووة بةهَطةى قوزئاْ و فةزًوودةى 
ةوةى بابةتةكة ُاتوامن بةهَطة بؤ طصتياْ هةضةزة كة حةزِاًّ ، بةالََ هةبةز دزيَر بووُ

بِوضٍ ، هة كؤتاييدا داواكازَ هة خوداى ثةزوةزدطاز واًاْ هيَبلات ٓةز كاتيَم طويٌَاْ 
هة تةُاُةت  ياْ  كتيَبيَمهة حةق بوو ، ياْ حةقٌاْ بةز ضاو كةوت ، ياْ حةقٌاْ هة 

 يّ ئاًني .خويَِدةوة ، ًولةض بني بؤى و طويَسِايةهَى بلة داُاًيولةيةك

هةكاتى ُوضيِى ئةَ ُاًيولةية ضوودَ وةزطستووة هةَ كتيَباُةى خوازةوة . تيَبيِى:  
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 جممُعة مو املؤهفني . –اهفقٌ املّسس يف ضُء اهلتاب َاهسهة  .2
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